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 گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر 
کل کمیته امداد امام خمینی )ره( گلستان گفت: به مددجویان 
متقاضی راه اندازی نیروگاه های ۵ کیلوواتی وام قرض الحسنه 

پرداخت می شود.
عیســی بابایی مدیر کل کمیته اماداد امــام خمینی )ره 
( گلســتان گفت: طرح نیروگاه های پنــج کیلوواتی در قالب 
پنل های خورشیدی برای مددجویان تحت حمایت و همچنین 

پنج دهک اول جامعه اجرا می شود.
عیســی بابایی افزود: وام ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی به 
صورت قرض الحســنه به افراد متقاضی در ایــن طرح اعطا 

می شود.
به گفته بابایی، شرکت توزیع نیروی برق، تا ۲۰ سال خرید 

برق تولیدی از این پنل ها را تضمین می کند و به این ترتیب از 
محل فروش برق تولیدی، هم اقساط وام پرداخت خواهد شد 

و هم به توانمندسازی خانوار های کم درآمد کمک می شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گلستان گفت: یکی 
از سیاست های ابالغی در حوزه توانمندسازی مددجویان تحت 
حمایت برای تامین درآمد پایدار خانواده های محروم، اجرای 
طرح اشتغال پنل های خورشــیدی و نصب نیروگاه های پنج 

کیلوواتی بر روی بام منازل مددجویی است.
بابایی افزود: سهم گلســتان برای امسال ۵۰۰ طرح پنل 
خورشیدی اســت که خوشبختانه با شناســایی مددجویان 
مستعد اجرای این طرح با اولویت مناطق محروم، درخواست 
افزایش این تعداد تا هزار پنل را به دفتر مرکزی اعالم کرده ایم.

 رشت-مرجان گودرزی ،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل 
میراث فرهنگی گیالن گفت: ســاماندهی دریاچه ویستان 

خورگام رودبار در دستور کار قرار دارد.
ولی جهانی گفــت: در بازدیدی که از دریاچه ویســتان 
خورگام رودبار داشــتیم، مقرر شــد طرح اولیه ساماندهی 
دریاچه توسط شهرداری شهر بره سر تهیه شود و در اختیار 

اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان 
گیالن قرار گیرد. به گفته او، این دریاچه یکی از جاذبه های 
گردشــگری بی نظیر استان گیالن اســت که در ارتفاعات 

شهرستان رودبار قرار دارد.
دریاچه ویســتان خــورگام در منطقــه ای خوش آب و 
هوا واقع شده اســت و به لحاظ جغرافیایی پتانسیل جذب 

گردشگران را دارد.
این دریاچه در فاصله ۶۰ کیلومتری شــهر رودبار و ۴۲ 
کیلومتری با اتوبــان اصلی رحمت آباد به خــورگام در بین 

جنگل های هیرکانی قرار گرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
استان گیالن گفت: همچنین مقرر شــده است طرح اولیه 
اسکان و اســتراحتگاه برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته 

شود و به این اداره کل ارائه شود.
 جهانی تصریح کرد: شهر بره سر دارای جاذبه های فراوان 
گردشــگری، فرهنگی، تاریخی و طبیعی است که همواره 

مورد توجه گردشگران ورودی به استان گیالن است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( گلستان خبرداد؛

 اجرای طرح نیروگاه های 5 کیلوواتی در قالب پنل های خورشیدی

    دریاچه ویستان خورگام رودبار
 ساماندهی می شود

خبر

  اصفهان-خبرنگارتوسعه ایرانی-
»پوران درخشنده« فیلمساز و »امراهلل 
احمدجو« کارگردان و فیلمنامه نویس 
از چهره های سرشناس سینمای ایران 
و »امید اجاقــی« کارگردان فیلم های 
کــودک و نوجــوان دربــاره ضرورت 
میزبانــی اصفهان از ســی وپنجمین 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
می گویند و کیفیت برگزاری این رویداد 
از سوی شهرداری اصفهان را قابل قبول 

می دانند.
 سی وپنجمین جشنواره بین المللی 

فیلم هــای کــودکان و نوجوانان در 
آســتانه برگزاری اســت در حالیکه 
هنوز مشخص نشده است چه شهری 
میزبان این رویداد فراملی خواهد بود. 
این ســردرگمی از جایی آغاز شد که 
طی ماه های اخیــر احتمال انتقال این 
جشنواره از اصفهان به شهر دیگری قوت 
گرفت. مسئوالن بنیاد سینمایی فارابی 
از تشکیل کارگروه ارزیابی و برنامه ریزی 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان خبر دادند. این کارگروه که با 
هدف ارائه پیشنهادات و برنامه ریزی در 

خصوص دوره های آتی این جشنواره 
مبتنی بر بهره مندی از تجارب گذشته 
فعالیت می کند، تصمیم دارد نظر خود 
را درباره انتخاب شهر میزبان از میان سه 
شهر کرمان، همدان و اصفهان به عنوان 
شــهرهای متقاضی، اعالم کند. همه 
این ها در حالی است که طبق توافق های 
صورت گرفته در ســال های گذشته 
میان شــهرداری اصفهان و مسئوالن 
جشنواره در تهران، دبیرخانه دائمی این 
جشنواره در شهر اصفهان ایجاد شده و 
امسال نیز شهرداری اصفهان به عنوان 

متولی برگزاری این رویداد بین المللی، 
آمادگی همه جانبه خــود را برای این 

میزبانی اعالم کرده است.
امــا احتمــال انتقال جشــنواره 
بین المللــی فیلم هــای کــودکان 
و نوجوانــان از اصفهــان واکنش های 
مختلفــی را در میــان هنرمنــدان و 
فعاالن ســینمای کودک و نوجوان به 
دنبال داشته اســت. از جمله »پوران 
درخشــنده« کارگــردان مطــرح 
سینمای ایران در گفتگویی که اخیراً 
با خبرگــزاری ایمنا داشــته، انتقال 

جشنواره از اصفهان را یک اقدام اشتباه 
دانسته و بیان کرده است که شهرداری 
اصفهان توانســته با نــگاه تخصصی و 
رویکرد فرهنگی این جشنواره را طی 

سال های اخیر به یک برند تبدیل کند.
کارگردان فیلــم »بچه های ابدی« 
با بیان اینکــه مکان برگــزاری اغلب 
جشنواره های معتبر دنیا نیز طی سال ها 
تغییر نمی کند و در مکان اولیه خود باقی 
می ماند، تأکید کرد: انتقال جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودک و نوجوان از 
شهر اصفهان به استان های دیگر اعتبار 
این جشنواره را از بین می برد و لطمه ای 
جدی به اهداف بلندمدت و پراهمیت 

آن وارد می کند.
او شــهر اصفهــان را برخــوردار 
از ظرفیت باالی تاریخــی و فرهنگی 
مناسب دانست و افزود: اصفهان جایگاه 
خوبی برای برگزاری این جشنواره دارد 
که البته برای ارتقــای کیفیت آن باید 
بودجه بیشتر و برنامه ریزی بهتری در 

نظر گرفته شود.
درخشنده خاطرنشان کرد: من از 
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های 
کودک و نوجوان در شــهر اصفهان در 
سال های اخیر خاطرات خوبی دارم زیرا 
در عمل شــاهد همدلی در فضای این 

جشنواره بوده ام.
»امــراهلل احمدجــو« کارگردان و 
فیلمنامه نویس برجسته نیز با اشاره به 
ظرفیت شهر اصفهان در توسعه و تقویت 
این جشنواره، گفت: چگونه می توان از 
برگزاری  چنین رویدادی در شهری که 

بیشترین ظرفیت های فرهنگی، هنری 
کشور را دارد چشم پوشی کرد؟

او بــا بیــان اینکه بایــد محوریت 
برگزاری این جشنواره در شهر اصفهان 
باشد، تأکید کرد: من باصداقت تمام به 
فردی آفرین می گویم که اولین بار مبدع 
این شد که جشنواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانان در شــهر اصفهان 

برگزار شود.
به اعتقاد احمدجو شهر اصفهان را 
نباید به تعارف به نام پایتخت فرهنگی 
خواند بلکه در واقعیت این شهر پایتخت 

فرهنگی کشور و جهان اسالم است.
او افزود: این جشنواره باید در شهر 
اصفهان بماند و برنامه ریزی برای اکران 
هم زمان فیلم های آن در سایر شهرهای 

کشور صورت گیرد.

»پوران درخشنده« فیلمساز 
و »امراهلل احمدجو« کارگردان 
و فیلمنامه نویس از چهره های 

سرشناس سینمای ایران 
و »امید اجاقی« کارگردان 
فیلم های کودک و نوجوان 

درباره ضرورت میزبانی اصفهان 
از سی وپنجمین جشنواره 

فیلم های کودکان و نوجوانان 
می گویند و کیفیت برگزاری 

این رویداد از سوی شهرداری 
اصفهان را قابل قبول می دانند.

دکتر للـه گانی خبر داد؛
  آمادگی بانک رفاه کارگران 

برای توسعه همکاری های متقابل 
با بیمارستان های خصوصی

رتوســعه  ده،خبرنگا ا میدمحمدز تبریز-ا
ایرانی-مدیرعامل بانک رفاه کارگران از آمادگی 
این بانک به منظور توسعه همکاری های متقابل 
با بخــش خصوصی حــوزه ســالمت از جمله 

بیمارستان های خصوصی خبر داد.
 آمادگــی بانک رفــاه کارگران بــه منظور 
توسعه همکاری های متقابل با بیمارستان های 

خصوصی
 دکتر اسماعیل للـــه گانی با اعالم این خبر 
در اولین همایش بین المللی بیمارســتان های 
خصوصی در محل مرکز همایش های بین المللی 
صدا و ســیما، افــزود: فعالیت هــای بانک رفاه 
کارگران در حوزه سالمت بسیار گسترده است و 
در اکثر بیمارستان های کشور دارای شعبه است. 
بر این اســاس آمادگی داریم همکاری متقابل 
بانک رفــاه و بخش خصوصی حوزه ســالمت را 

بیش از پیش توسعه دهیم.
وی به گردشگری سالمت اشاره کرد و گفت: 
بانــک رفاه یکــی از بانک های عامــل صندوق 
توسعه ملی است و اگر طرح و پروژه ای در زمینه 
گردشگری سالمت وجود داشته باشد، آمادگی 

داریم که حمایت کنیم.
دکتر للـه گانی ادامه داد: گردشگری سالمت 
امروزه در دنیــا به یکی از ابزارهــای اثرگذار در 
زمینه توســعه اقتصادی تبدیل شــده اســت 
و ایران اســالمی از ظرفیت هــای بی بدیلی به 
منظور بهره برداری در قالب گردشگری سالمت 
برخوردار است؛ ضرورت دارد بسترهای موردنظر 
برای این منظور مانند ساخت هتل بیمارستان ها 
بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. همچنین 
باید در این زمینه، فرهنگ ســازی الزم صورت 

پذیرد.
به گفته ایشــان، بانک رفاه کارگران آمادگی 
دارد در راســتای توسعه گردشــگری سالمت 
حمایت های الزم را از فعاالن این حوزه داشــته 
باشــد. دکتر للـــه گانی به خدمات ارزی بانک 
رفاه کارگران اشــاره کرد و گفت: در این زمینه 
در اکثر کشــورها دارای کارگزاری هســتیم و 
آمادگــی داریــم در زمینه نقــل و انتقال ارزی 
همیار واحدهــای فعال در زمینه گردشــگری 

سالمت باشیم.
وی تصریح کرد: بســتر نقل و انتقال ارزی در 
بانک رفاه کارگران کامال فراهم است و می توانیم 
ارز ســرمایه گذاران را در خارج از کشور دریافت 

و معادل ریالی آن را در داخل پرداخت کنیم.
 

       
 پیش بینی برداشت ۴۲۱ تن انگور 

از تاکستان های استان همدان
 همدان-مریــم قاسمی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان همدان از پیش بینی 
برداشــت ۴۲۱ تن انگور از سطح تاکستان های 

این استان در سال جاری خبر داد.
محمد شهرام پرورش گفت: سطح زیر کشت 
باغات انگور اســتان ۲۲ هــزار و ۹۹ هکتار بوده 
که بر اســاس پیش بینی از این میزان سطح در 
ســال جاری بیش از ۴۲۱ تن محصول برداشت 

خواهد شد.
او گفت: شهرســتان مالیر از مهمترین تولید 
کنندگان انگور و دارای بیشترین سطح باغ های 
انگور اســتان به شــمار می رود ضمن اینکه این 
شهرســتان در آذرماه ســال ۹۷ به عنوان شهر 

جهانی انگور به ثبت رسید.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان همدان گفت: ۵۰ درصد از انگور 
تولید شده سطح استان همدان به انگور کشمشی 
اختصاص دارد، که انگور استان همدان عالوه بر 
تازه خوری و یا تبدیل به کشمش به مشتقاتی از 
جمله شیره انگور، باســلوق، آبغوره، سرکه، رب 

انگور و شربت انگور نیز تبدیل می شود.
پرورش تعداد بهره برداران تولید انگور سطح 
اســتان همدان را ۲۵ هزار نفر برشمرد و گفت: 
استان همدان ســالیانه دارای بیش از ۳۵ تا ۴۰ 
هزار تن تولید کشــمش اســت که این میزان 
کشمش تولید شــده عالوه بر مصرف کشور به 

سایر کشور های هدف نیز صادر می شود.

استانها

ایالم -اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم گفت: عملیات 
بهســازی و تعریض محدوده کنجان چم محور مهران به 

ایالم توسط راهداران در حال اجراست.
»سید زاهد چشــمه خاور«اظهار داشــت: عملیات 
بهسازی مسیرهای گوناگون ایالم برای دسترسی راحت و 
ایمن به مرز بین المللی مهران تا پیش از آغاز آیین اربعین 
حسینی با پیشرفت فیزیکی مناسب و با شتاب و جدیت 

تمام در بخش های مختلف در دست اجراست.
وی گفــت: پــروژه بهســازی و تعریــض محدوده 
کنجان چم مهران نیــز به طول ۷ کیلومتر با پیشــرفت 

فیزیکی ۷۰ درصدی در حال اجراست.
وی افــزود: در طــول ایــن مســیر)۷کیلومتری( 
عملیات اجرایی پروژه بغل بری،ترانشــه برداری ،شانه 
سازی،تسطیح،آبپاشــی و تراکم به حجم بیش از ۱۸۰ 
هزار متــر مکعب بمنظور ایجاد باندهای کندرو شــنی و 

آماده ســازی مســیر با حذف گره های ترافیکی صورت 
گرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: در راســتای تعریض مســیر 
هفت کیلومتر از کنجانچم مهران عــالوه بر تعریض این 
مسیر، باید نسبت به تعریض پل به صلواتی با دهانه ی ۴۵ 

متر که یکی از نقاط مهم این مسیر بوده نیز اقدام شود.
وی افزود: عملیات احداث فونداسیون و کوله های پل 
توسط پیمانکار آغاز شــده و پیش بینی می شود تا نیمه 

اول شهریور ماه پروژه های مذکور به اتمام برسد .
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم با اشاره 
به اینکه نقاط حادثه خیز و نقاطی نیز که به عالئم و سرعت 
گیر در این مسیر نیاز دارد مشخص شده افزود: اقدامات 
الزم در این زمینه صورت گرفته و همچنین ۳۰ کیلومتر 

عملیات پاکسازی حاشیه نیوجرسی ها در محور مهران 
به سه راهی جنداهلل و ۵ کیلومتر شــانه سازی محدوده 
صالح اباد به ســمت مهران بخش دیگری از ماموریتهای 

راهداری شهرستان مهران می باشد.
چشــمه خاور گفت: به منظور افزایــش ایمنی راه ها، 
هدایت وســایل نقلیه و آگاهی دادن بــه کاربران راه در 
محدوده راه های منتهی به شهر مهران خط کشی مسیر به 
صورت سه خطه به مسافت ۳۰۰ کیلومتر اجرا شده است.

وی در پایان از آغاز عملیات اجرای روکش آســفالت 
محدوده تعریض چاالب خبر داد و افزود: عملیات روکش 
چهار کیلومتر از این مسیر که یکی از نقاط پر حادثه محور 
مهران - دهلران می باشــد با پیشــرفت ۵۰ درصدی در 

حال اجراست.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبرداد

    بهسازی و ارتقا محور ارتباطی )کنجان چم( مهران - ایالم

هنرمندان ملی بر ماندن جشنواره در اصفهان تأکید می کنند؛ 

کارنامه درخشان شهرداری اصفهان در میزبانی از جشنواره فیلم های کودکان ونوجوانان


