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یــم  مر - ن  صفهــا ا  
مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان 
اصفهان از اکران ۲۲ فیلم جشــنواره 
فجر دراین خطه خبر داد و گفت : این 
فیلم ها با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی، بخش خصوصی و سینماداران 

از ۱۵ تا ۲۲ بهمن اکران می شود.
حجت االسام رمضانعلی معتمدی 
در جمع خبرنگاران افزود: جشــنواره 

فیلم فجر امسال در ۲سالن از پردیس 
سینمایی مرکز خرید سیتی سنتر و یک 
سالن از پردیس سینمایی ساحل و یک 
سالن در سینما فلسطین اکران می شود. 
وی ادامــه داد:یک ســالن در پردیس 
سینمایی سیتی سنتر ویژه هنرمندان 
و اصحاب رسانه پیش بینی شده  است 
که  می توانند به صورت رایگان ۱۶ فیلم 

بخش سودای سیمرغ را تماشا کنند.
حجت االســام معتمــدی گفت: 

در این دوره با توجه به شــیوع مجدد 
کرونا و رعایت موازین بهداشــتی،بر 
اساس تصمیم گیری های ستاد کرونا 
می توانیم بلیت فروشی داشته باشیم 
اما تهیه بلیت آناین از ســایت سینما 
تیکت،ایران تیکت،گیشه هفت خواهد 
بود و به هیچ وجه فروش بلیت ازگیشه 

امکان پذیر نیست.
وی اضافه کرد: ۱۴ بهمن ســاعت 
۱۰ صبح با حضور جمعی از هنرمندان 

و مسووالن جشنواره در گلستان شهدا 
اصفهان بــا تجدید میثاق با شــهدا، 

جشنواره آغاز می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
استان اصفهان افزود: به منظور رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی فروش 
بلیت با ۶۰درصد ظرفیت ســینماها 

پیش بینی شده است.
ی  معتمــد م  ســا ال حجت ا
همچنین از نخستین جشنواره کاال و 

محصوالت فرهنگی اســتان اصفهان 
هم زمان با هفتمین دوره جشــنواره 
فیروزه با موضوعات هدایای فرهنگی، 
اسباب بازی، نوشت افزار، عروسک خبر 
داد و گفت:مهلت ثبت نام این جشنواره 
تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ اســت که از طریق 
مراجعه به به پایگاه اینترنتی جشنواره 

ارسال و داوری می شود.
در ادامه این نشســت رضا دهقان 
سرپرســت معاونــت امــور هنری و 
ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســامی اســتان اصفهان نیز گفت: 
امسال برای  جشــنواره  فیلم فجر ، ۱۶ 
فیلم توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی تأمین شده اســت که  ۶ فیلم 
دیگر را با پیگیــری بخش خصوصی و 

پردیس اکران خواهد شد.
وی همچنین افزود: همزمان با این 
رویداد هنری در اصفهان، ســه کارگاه 
مهارت فنی در فیلم سازی، کارگردانی و 
سینمای مستند ایده و موضوع در فیلم 
کوتاه با رویکرد گفتمان انقاب اسامی 

در نظر گرفته شده است.
سرپرســت معاونت امور هنری و 
ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســامی اســتان اصفهــان درباره 
نحوه انتخاب فیلم های اکران شــده 
گفــت: انتخــاب۱۶ فیلــم از طریق 
ستاد جشــنواره و بر اســاس توافق با 
تهیه کنندگان صورت گرفته اســت 
ولی ۶ فیلم دیگر توسط پردیس های 

سینمایی خریداری و اکران می شود.
دهقان گفت: در بخش برنامه های 
جنبی هفت فیلم از تولیدات هنرمندان 
اصفهانی در ۲ ســال گذشــته اکران 
خواهد شد؛ همچنین کارگاه آموزشی 
هم برای عاقه مندان در نظر گرفته شده 

است.
وی در پایان افزود:امســال هرروز 
جشنواره بانام یکی از شهدای انقاب 
اسامی و اختصاص به یک شهید دارد  
و نیز پیش از نمایــش فیلم یک تیزر از 
فرمایش رهبر معظم انقاب در راستای 

گام دوم تهیه و پخش می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان :

۲۲ فیلم جشنواره فجر امسال در اصفهان اکران می شود
رضا دهقان سرپرست 

معاونت امور هنری و 
سینمایی اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان نیز گفت: امسال 
برای  جشنواره  فیلم فجر 
، ۱۶ فیلم توسط اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تأمین شده است که  ۶ فیلم 
دیگر را با پیگیری بخش 

خصوصی و پردیس اکران 
خواهد شد.

بوشهر- رزاز-خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر 
گفت: همزمان با دومین روز از گرامیداشت دهه مبارک فجر ۱۷ پروژه کشاورزی با ۵۳۷ 

میلیارد تومان اعتبار و ۱۰۴ نفر اشتغال مستقیم در این استان افتتاح و اجرایی می شود.
نوذر منفرد  افزود: از این تعداد پروژه هفت طرح در حوزه آب و خاک  شــامل اجرای 
سامانه های نوین آبیاری در سطح ۲۸۰هکتار با ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار 
اجرا شده است. وی بیان کرد: اجرای سامانه های نوین آبیاری موجب کاهش ۲۰ درصدی 

مصرف آب در زمین های کشاورزی می شود.  
منفرد اظهارداشت: همچنین در حوزه آب و خاک الیروبی قنوات درشهرستان های دشتستان، جم و دشتی با یک میلیارد و 

۱۹۲ میلیون تومان اعتبار انجام شده است.
منفرد تامین آب مطمئن، مدیریت منابع آبی موجود، تثبیت اشتغال، افزایش عملکرد محصول تولید، افزایش دبی خروجی از 
۳۵ به ۷۰ لیتر در ثانیه، بهبود ۶۳ هکتار و ۱۳۰ هکتار سطح توسعه اراضی تحت شرب را از مزایای اجرای الیروبی قنات عنوان کرد.

وی اضافه کرد: همچنین ۲ واحد مرغداری گوشتی با اعتبار ۱۷میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در شهرستان های دشتی و گناوه 
با ظرفیت ۷۲ هزار قطعه و پیش بینی تولید ۴۸۰ تن گوشت مرغ در سال با اشتغال ۱۸ نفر افتتاح شد.

 بوشهر-رزاز،خبرنگارتوسعه ایرانی - سرپرست مسکن شهری اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: در زمان حاضر ۱۸ هزار 
نفر در سطح شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت این استان برای شرکت در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام و پاالیش متقاضیان 
در حال انجام است. سید اصغر صالحی  افزود: از این تعداد تاکنون چهارهزار و ۵۲۱ نفربعنوان حائز شرایط شناسایی و هزار نفر از 

این افراد تاکنون آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی خود را پرداخت و تخصیص پروژه انجام شده است.
وی بیان کرد: همچنین در ۱۴ شهر زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان بوشهر نیز عملیات اجرایی واحدهای مسکونی آغاز شده 
است. صالحی در خصوص ثبت نام متقاضیان خودمالک گفت: ثبت نام این گروه از جمعیت از ۲۰ دی آغاز و تا ۲۰ بهمن ادامه دارد 
و متقاضیانی که دارای سند ثبتی هستند می توانند با بارگذاری مدارک خود در سامانه ثبت نام و از تسهیات نهضت ملی مسکن 
برخوردار شوند. وی یادآورشد:متقاضیان دریافت وام خودمالکی با داشتن سند مالکیت و پروانه ساخت و بدون داشتن هیچ یک 
از شرایطی که در ثبت نام نهضت ملی مسکن صورت می گیرد برای درخواست وام اقدام کنند. سرپرست مسکن شهری اداره کل 
بنیاد مسکن انقاب اسامی استان بوشهر افزود: با توجه به فراهم بودن زیرساخت ها در بحث خودمالکی فرصت مناسبی برای 
مردم است تا بتوانند با استفاده از تسهیاتی که در این زمینه دولت از طریق بانک عامل پرداخت می کند نسبت به ساخت خانه 

های باکیفیت اقدام کنند  

ثبتنام۱8هزاربوشهریساکنشهرهایزیر۱۰۰هزارنفر۱۷پروژهکشاورزیدراستانبوشهرافتتاحمیشود
درطرحنهضتملیمسکن

 ایام-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت گاز 
استان ایام از اصاح و بهینه ســازی بیش از ۵۹ درصد 

موتورخانه های سطح استان ایام خبر داد.
»عباس شمس اللهی« اظهار کرد: تاکنون ۴۷ درصد 
موتورخانه های ثبت نام شده استان در سامانه شرکت ملی 
گاز در بخش اداری و ۶۸ درصد در حوزه خانگی اصاح و 

بهینه سازی شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایام با اشاره به اینکه در 
سطح استان تعداد ۷۶۰ موتورخانه در بخش های مختلف 
اداری و خانگی و غیره وجود دارد، افــزود: تاکنون ۳۴۸ 
موتورخانه در سطح استان در سامانه شرکت ملّی گاز ثبت 

نام شده است که از این تعداد ۲۱۶ مورد اجرا و ۱۱۳ مورد دیگر 
در دست اقدام و در حال اجرا است.

وی تصریح کــرد: در راســتای بهینه ســازی مصرف 
گاز موتورخانه ها در بخش های مختلــف اداری، خانگی، 
تجاری و آموزشی بیش از ۱۳ میلیارد ریال به مجریان طرح 

بهینه سازی پرداخت شده است.
شمس اللهی با بیان اینکه برای اجرای طرح بهینه سازی 
موتورخانه های ثبت نام شده بیش از ۴۶ میلیارد ریال اعتبار 
در نظر گرفته شده  است، خاطرنشان کرد: طرح ملّی اصاح و 
بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی، اداری، آموزشی، 
تجاری در سال گذشته آغاز شده و متقاضیان پس از ثبت نام 
در سامانه شرکت ملّی گاز، مشمول پرداخت هزینه اصاح و 

بهینه سازی موتورخانه از سوی شرکت گاز استان می شوند.
وی گفت: در این طرح ســه عامل اصلی صرفه جویی در 

موتورخانه ها شــامل عایق کاری موتورخانه، نصب رسوب 
گیر آب ورودی موتورخانه و تنظیم مشعل توسط ناظرین 
شرکت گاز مورد بررسی قرار گرفته و یک شرکت مورد تأیید 
و دارای صاحیت، به عنوان مجری طرح انتخاب می گردد 
که پس از انعقاد قرارداد با مالک ساختمان، بسته به میزان 
نیاز موتورخانه به اصاح و بهینه سازی، مبالغی که می تواند 
تا حداکثر ۱۰۰ درصد کل هزینه ها را پوشش دهد توسط 

شرکت گاز به مجری پرداخت می شود.
شمس اللهی افزود: این طرح به منظور کاهش هدر رفت 
انرژی و اصاح مصرف گاز در موتورخانه آغاز شده و فرصتی 
مناســب برای انجام اصاح و بهینه سازی موتورخانه است 
که مردم از این فرصت استفاده کنند و با استفاده از پرداخت 
هزینه توسط شــرکت گاز، هزینه های مستمر مصرف گاز 
و اســتهاک موتورخانه و آالینده های زیست محیطی را 

کاهش دهند.

کرمانشاه -کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی- استاندار 
کرمانشاه با تاکید بر همدلی و همگرایی مجموعه مدیریتی 
استان برای رفع مسائل و مشکات استان، گفت: رفع موانع 
و مشکات سرمایه گذاری و تولید و تاش برای رفع بیکاری 
و ایجاد اشتغال یکی از اولویت های اصلی و مهم استان است 

که باید توسط مدیران همه دستگاه ها با جدیت دنبال شود.
 »بهمن امیری مقدم«در نشست شورای اداری استان 
کرمانشاه در سرسرای شهدای دولت استانداری، با تاکید 
بر ضرورت تکریــم ســرمایه گذاران، افزود: رونــد اداری 
درخواست های سرمایه گذاری باید در حداقل زمان ممکن 
طی شود و ادارات تا پایان پروژه و زمان بهره برداری در کنار 

کارآفرینان باشند.
وی تصریح کرد: سپردن پروژه های جدید به پیمانکارانی 
که اهمال آن ها در پروژه های قبلی محرز شــده، هدر دادن 

بیت المال و به زیان توسعه استان است. 
وی افزود: متاســفانه در همین برف اخیــر، در برخی 
مناطق به دلیل قطع شدن برخی خدمات ضروری مانند برق 
مصرفی، مردم دچار مشکات زیادی شدند که این اتفاق به 
دلیل اهمال کاری در زمان اجرای پروژه و عدم نظارت کافی 

رخ داده است. 
امیری مقدم با تاکید بر حذف مراســمات کلنگ زنی 
پروژه ها گفت: آغاز یک پروژه  زمانی به مردم اطاع رسانی شود 
که عملیات اجرایی آن شروع شده باشد زیرا با انجام کلنگ 

زنی های نمایشی نمی توان مشکات مردم را حل کرد.

وی یادآور شــد: همچنین باید پــروژه هایی که افتتاح 
می شوند همزمان امکان بهره برداری و یا ارائه خدمات رسانی 
آن ها وجود داشته باشد و پروژه ای که هنوز آماده نشده، نباید 

در برنامه های افتتاح گنجانده شود.
استاندار کرمانشــاه درادامه فرودگاه  را یک زیرساخت 
بسیار مهم برای توســعه استان  دانســت و گفت: در سال 
۹۶ قرارداد پروژه توســعه باند فرودگاه کرمانشاه با حدود 
۸۰ میلیارد تومان بسته شده که متاســفانه به دلیل عدم 
پیگیری های الزم این پروژه اجرایی نشــده و اکنون هزینه 

اجرای پروژه به ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
امیری مقدم در بخش دیگری از ســخنانش با تاکید بر 
تاش جدی مدیران برای رفع مســایل و مشکات استان 
گفت: مردم مدیرانی می خواهند که دوســتدار و دلســوز 
کرمانشاه باشــند و با دغدغه مندی بسیار برای توسعه این 

استان تاش کنند.

استاندار:

رفعموانعسرمایهگذاریوایجاداشتغالاولویت
استانکرمانشاهاست

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم؛

اصالحوبهینهسازی۵۹درصدازموتورخانههایایالم

خبرخبر

همزمان با دهه فجر انجام می شود؛
بهرهبرداریوکلنگزنی۱۰2
پروژهتوزیعبرقدرگلستان

گرگان-اعظم دستجردی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروي برق 
گلســتان گفت : ۱۰۲ پروژه توزیع برق در استان 
گلســتان با اعتباري بالغ بر هزار و ۶۴۵ میلیارد و 
۹۸۵ میلیون ریال در دهه فجر سال جاري کلنگ 
زني و بهره برداري میشــود.بهرداري و کلنگ زني 
۱۰۲ پروژه توزیع برق در گلستان همزمان با دهه 
فجر امسال مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
گلســتان گفت : ۱۰۲ پروژه توزیع برق در استان 
گلستان با اعتباري بالغ بر هزار و ۶۴۵ میلیارد و ۹۸۵ 
میلیون ریال در دهه فجر سال جاري کلنگ زني و 
بهره برداري مي شود.علي اکبر نصیري مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق گلستان با اعام این خبر 
گفت: از اهم این پروژه ها میتوان به توسعه و احداث 
شهري و روستایي، تبدیل شبکه هاي سیم به کابل 
خودنگهدار، اصاح و بهینه سازي شبکه روستایي 
و شهري، برق رساني به روستاهاي بي برق)۱۱۰ 
خانوار( ،ایجاد قدرت مانور ،کاهش تلفات ،تعویض 
کنتورهاي مکانیکي به دیجیتالي ،توسعه  بهسازي 
شبکه روستایي بهارستان و اصاح شبکه رفع حریم 
اشاره کرد.نصیري افزود: کاهش خاموشیها، رفع 
حریم شبکه هاي توزیع برق، رفع افت ولتاژ، تامین 
روشنایي مورد نیاز، جهت افزایش رفاه عمومي و 
توسعه زیرساختهاي اساسي شبکه از مزایاي اجراي 
این طرحها به شمار میآید.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق استان اضافه کرد :از پروژه هاي فوق ؛۸۲ 
پروژه با اعتباري بالغ بــر ۶۱۱هزار و ۷۰۷ میلیون 
ریال افتتاح و ۲۰ پروژه با اعتباري بالغ بر ۱۰۳۴۲۷۹ 
میلیون ریال کلنگ زني مي شود که تعداد ۵۳۱۱۸ 

خانوار از این خدمات بهره مند مي شوند
    

مدیرکل بهزیستی استان  خبر داد؛
افتتاحهزارو۶28طرح
بهزیستیاصفهاندردهه

مبارکفجر

اصفهان- مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیر کل بهزیستی اســتان اصفهان از افتتاح یک 
هزار و ۶۲۸ طرح در بهزیستی در دهه مبارک فجر در 

سطح استان اصفهان خبر داد.
 ولی اله نصر ضمن گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر 
و چهل و سومین سالگرد پیروزی انقاب اسامی، 
گفت: تا پایان دهه مبارک فجــر ، یک هزار و ۶۲۸  
طرح در سطح بهزیستی استان با اعتباری بالغ بر 
۲۰۳ میلیارد و ۳۲۴ میلیون و ۲۰ هزار تومان دولتی 

و خصوصی به بهره برداری می رسد.
وی گفــت: راه اندازی ۱۴۵۰ واحد اشــتغال، 
بهره برداری از ۱۶۳ واحد مســکن، افتتاح ۷ مرکز 
مشاوره و روانشناختی تخصصی و عمومی، ۱ واحد 
مرکز غربالگری طاق، مرکز خدمات پیشگیری و 
ارتقاء سامت زندگی، مرکز اقامتی میان مدت ویژه 
بانوان، گروه همیار سامت روان، مرکز سالمندان و 
مرکز آموزش توانبخشی معلولین ذهنی از جمله 

این طرح ها است.
غربالگــری رایگان بینایی و شــنوایی در دهه 
مبارک فجر نصر افزود: طبق هماهنگی های صورت 
گرفته، ارائه خـدمات مشاوره ژنتیک، غربالگری 
بینایی و شـــنوایی ، مشاوره و غربال اضـــطراب 
کودکان پیش از دبستان در ایام اهلل دهه فجر)۱۲ 
لغایت ۲۲ بهمن ماه( در کلیه شهرستان ها بصورت 
رایگان و ارائه خدمات مشاوره ای به نیازمندان با در 

نظر گرفتن یاری برگ انجام می شود.
مدیرکل بهزیستی استان یادآور شد: توزیع ۵۰ 
سری جهیزیه  و ۶۰۰ سبد کاال بین جامعه هدف، 
برگزاری جشــن ازدواج ۵۰ زوج ناشنوا، برگزاری 
نمایشگاه دســتاوردهای زنان سرپرست خانوار 
و زنان معلولین در شــهر اصفهان و شهرستان ها، 
برگزاری مســابقات ویژه جامعه هدف و پرسنل از 

دیگر برنامه های ایام مبارک ده فجر می باشد.

استانها


