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اخبار
دیر کل حفاظت محیط زیست استان از
م
د کر د
شرکت پااليش نفت اصفهان باز دي 

ایرج حشمتی مدیر کل حفاظت محيط زيست
اس��تان ،از پروژه هاي زيس��ت محيطي خط
انتقال ،ايس��تگاه پمپاژ و تصفيه خانه پساب
گوگرد توليدي

واحد گرانول سازي
شهري و 
يد کرد.
ش��رکت پااليش نفت اصفهان ،بازد 
يد
س��ید علی موسوی  :در این بازد 
اصفهان -
روند اجراي
که به منظ��ور اطالع يافت��ن از 
پ��روژه هاي زيس��ت محيطي اين ش��رکت
انجام شد ،نشس��تي با حضور مديرعامل و و
مديران پااليش��گاه نيز برگزار گرديد.مدیر
عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره
به سیاس��ت هاي وزرات نف��ت مبني برالزام
توليد محصوالت بر اساس استاندارهاي روز

ش رو
وجود تمام مش��کالت پي 
دنيا ،گفت :با 
و تحريم هاي دشمن خوش��بختانه توانسته
ايم پ��روژه ه��اي مهمي را به س��رانجامي
نيک برس��انيم .به طوري كه در حال حاضر
تمام��ي  ۱۱ميلي��ون ليت��ر بنزي��ن توليدي
ارد بين المللي يورو۴و۵
حد استاند 
شركت در 
مرتضی ابراهیمی همچنين طرح
است.
جامع زيس��ت محيطي شرکت را که موجب
ارتقاء کمي و كيفي محصوالت پااليش��گاه
کرد و اظهار داشت :درحال
ش��ود تشریح 
می 
حاضر پاالیش��گاه اصفه��ان ،روزانه به طور
متوس��ط  ۳۷۵هزار بشکه نفت خام ،دريافت
نموده و پس از فرآورش محصوالتي همچون
بنزين ،گازوئيل ،نفت سفيد ،گاز مايع و نفت
نمايد كه با انجام طرح جامع،
توليد مي 
کوره 
ارزش��مند اين ش��ركت همچون

محصوالت
گازوئي��ل و بنزين تولي��دي از لحاظ ميزان و
ح��د اس��تانداردهاي روز دنيا مي
كيفيت در 
نمود که با حمايت
شود .وی اظهار امیدواری 
سازمان حفاظت محيط زيست ،بتوانيم طرح
هاي مهم زيست محيطي را اجرا و به اتمام
برس��انيم .مدیر کل حفاظت از محیط زیست
تاکيد بر اجراي الزامات زيست
اس��تان نيز با 
محيط��ي تصريح ک��رد :ارتباط س��ازمانهاي
بايد با سازمان حفاظت محيط
بزرگ اس��تان 
زيست ،مستمر و موثر باشد.
 ۲۹میلیار د ریال تسهیالت حمایت از
دهای فناوری قم تخصیص یافت
واح 

مدی��رکل ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات
میلی��ارد و  ۱۴۰میلیون ریال

ق��م گف��ت۲۹ :
تس��هیالت برای حمایت از کسب و کارهای
نوپای حوزه فن��اوری ارتباطات در قالب طرح
نوآفری��ن ب��ه این اس��تان تخصی��ص یافت.
س��ید رضا موس��وی روز پنجش��نبه در گفت

و گو با خبرنگار ایرنا با اش��اره به فعال ش��دن
س��امانه طرح نوآفرین در کشور ،افزود :طرح
«نوآفرین» با هدف حمایت از کسب و کارهای
ایجاد
نوپا و تسهیل شرایط برای کارآفرینی و 
اد ماه
اش��تغال در حوزه فناوری اواس��ط م��رد 
امس��ال به طور رسمی آغاز به کار کرد.وی با
بیان اینکه این سامانه نقش مهمی در تسهیل
کسب و کارهای فناوری اطالعات و ارتباطات
ایجاد
خواهد داش��ت ،ادامه داد :س��اده سازی ،

فرآیند ارائه خدمات،
شفافیت و یکپارچه سازی 
تسهیل سرمایه گذاری در شرکت های نوپا و
ارائه مشوق ها به آنها ،تسهیل ارتباط فعاالن
حوزه کارآفرینی با مراکز دانش��گاهی ،علمی
ایجاد و
رش��د و همچنین 
تحقیقاتی و مراکز 
تشویق کسب وکارهای نوآور و خالق اصلی
ترین ماموریت های س��امانه ای��ران نوآفرین
است.موسوی ،افزود :مالیات ،بیمه و نوع رابطه
اس��تخدامی در اس��تارتاپ ها از جمله چالش
های فعاالن این حوزه اس��ت که طرح «ایران
نوآفرین» با شناسایی دقیق چالش های توسعه
کسب و کار در این حوزه بسیاری از این چالش
کند که به طور قطع منجر
ه��ا را برطرف می 
خواهد شد.

به اش��تغال آفرینی در این عرصه
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم ادامه
داد :حمایت از توسعه اشتغال زایی در شرکت
ایجاد شتاب
های نوپای حوزه فاوا ،حمایت از 
ن حمایت از
دهنده های س��ازمانی و همچنی 
ایجاد سرمایه گذاری جسورانه شرکتی از جمله

راهبردهای کالن برای حمایت از انواع کسب
و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات
اس��ت.وی ادامه داد :حمایت از توسعه پلتفورم
های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطالعات،
حمایت از عرضه کنندگان محصول در پلتفورم
های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطالعات و
همچنین حمایت از به کارگیری نیروی انسانی
در اصن��اف حوزه ف��اوا راهبردهای حمایت از
کسب و کارهای فناوری ارتباطات و اطالعات
در کش��ور از دیگر راهبردهای تعریف ش��ده
برای حمایت از توس��عه کسب و کارها حوزه
فاوا است.

دیر است
داری و حمل ونقل جا ده ای استان اصفهان با ذی نفعان قابل تق 
تعامل ا داره کل راه 

سرممیز سیستم های مدیریتی در شرکت
 IMQگفت :تعامل خوب این اداره کل با
ذی نفعان و اس��تفاده کنندگان از خدمات
بر اساس شاخص های ممیزی قابل تقدیر
س��ید علی موس��وی :
اس��ت .اصفهان – 
محمدرضانی امانی درجلسه اعالم موفقیت
اداره کل دردریاف��ت تاییدی��ه گواهینام��ه
استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت
کیفیت وسیس��تم مدیریت ایمنی ترافیک

های منابع مالی و انسانی فائق آمده است.
سرممیز سیستم های مدیریتی در شرکت
 IMQتصریح کرد :ارزیابی های ما نشان
هد که اگرچه فعالیت های مس��تقل
می د 
در اداره کل ب��ه خوبی برنامه ریزی و اجرا
شده است اما در موضوعاتی که مشکالت
وجود
بین بخشی است ،سختی و گره هایی 
دارد .امانی از دانش و تجربه نیروی انسانی
اداره کل راه��داری وحمل ونقل جاده ای

ج��اده ای ،اظهار کرد :اس��تان اصفهان در
تایید شده س��ازمان راهداری
گزارش��ات 
و حمل ونقل جاده ای کش��ور وهمچنین
نتایج ممیزی های انجام شده دستاوردهای
خوبی در بس��یاری از حوزه ها کسب کرده
است .وی این موفقیت را مرهون کار تیمی
دانست و گفت :خوشبختانه نیروی انسانی
ب��ا کار مضاعف ،افزایش به��ره وری و به
کارگی��ری راهکارهای نوین بر محدودیت

اس��تان اصفهان به عنوان ی��ک گنجینه
پیشنهاد

یاد و خاطرنش��ان کرد:
ارزش��مند 

مش��خص ما ،مدیریت دان��ش و مدیریت
س��رمایه فکری اداره کل راهداری و حمل
و نقل جاده ای اس��تان اصفهان است .وی
تصری��ح کرد :انتظار داریم در س��ال آینده
س��هم قابل توجهی از آموزش های اداری
افراد با تجربه اداره کل راهداری و
توس��ط 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان انجام

آغاز بر داشت زیتون از  ۸هزار و
 ۳۳۳هکتار از باغات رو دبار

شود .سرممیز سیس��تم های مدیریتی در
ش��رکت  IMQگفت :مدیریت ریسک از
باید بیش ازپیش
بود که 
دیگر موضوعاتی 
در بخ��ش ه��ای مختلف ب��ه آن پرداخته
شود.

داگانه صورت گرفت؛
با ارسال پیام های ج 

دار گیالن
دار آستراخان و سرکنسولهای روسیه و ترکیه به استان 
پیامهای تبریک استان 

گیالن در آستراخان ،تداوم همکاریهای دانشگاه گیالن و دانشگاه دولتی
آستراخان و ساخت یادبود عمر خیام شاعر و عارف بزرگ پارسی به عنوان
امید دارم با
زینت شهر آس��تراخان گامهای موثر در سالهای اخیر است و 
حضور جنابعالی ش��اهد تحکیم بیش��تر روابط اقتصادی و فرهنگی بین دو
منطقه باشیم .همچنین در بخشی از پیام تبریک آندری وادوف سرکنسول
فدراسیون روسیه در رشت آمده است :آرزومندم در سایه دلسوزی جنابعالی
ش��اهد پیش��رفت بیش از پیش اس��تان گیالن و توس��عه روابط اقتصادی،
تجاری و فرهنگی بین گیالن و مناطق فدراسیون روسیه باشیم.
حس��ین گونگور سرکنس��ول جمهوری ترکیه در تبریز نی��ز ضمن تبریک
انتصاب دکتر زارع به س��مت اس��تاندار گی�لان ،اراده و جدیت خود مبنی
بر گس��ترش و تنوع بخش��ی به روابط میان گیالن و کشور ترکیه را اعالم
کرد.

سرپرس��ت استانداری آستراخان ،سرکنس��ول فدراسیون روسیه در رشت و
سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز در پیامهای تبریک انتصاب به استاندار،
توس��عه روابط اقتصادی ،تجاری و فرهنگی با گیالن را خواستار شدند .به
گزارش ایلنا از رشت ،سرپرست اس��تانداری آستراخان در پیام خود خطاب
به زارع ضمن ابالغ صمیمانهترین تبریکات نوش��ته است :استان آستراخان
و اس��تان گیالن اولین مناطق فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران
بودند که با یکدیگر روابط دوجانبه برقرار کردند؛ طی  25س��ال همکاری،
تجربیات گرانبها و رویههای مش��خصی حاصل ش��ده و مهم آن که تمایل
زیاد به توسعه همکاریهای متقابل همچنان پابرجاست.
ایگور بابوشکین خاطرنشان کرد :توس��عه روابط سنتی تجاری و اقتصادی
دوجانبه ،ارتباطات بی��ن منطقه ویژه اقتصادی لوتوس و منطقه آزاد انزلی،
افتت��اح س��رای تجاری ایرانیان به ابت��کار اتاق بازرگان��ی ،صنایع و معادن

جمع آوری  800تن زباله در دهه اول محرم

ش��هردار بهش��هر از افزایش حجم زباله در دهه اول
اد و گف��ت :در دهه اول محرم  800تن
مح��رم خبر د 
زباله در بهش��هر جمع آوری ش��د .یاسر فیروزی در
گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اش��اره به افزایش سطح
زباله در سطح بهشهر افزود :در مجموع بیش از 100
ت��ن زباله در دهه اول محرم بیش از زمان های دیگر
در بهش��هر جمع آوری و به نوعی  100تن به حجم
زباله ش��هری افزوده ش��د .وی بیان داشت :براساس
هد و اعالم
واحد خدمات ش��هری انج��ام می د 
آنچه 
ش��د؛ روزانه و در حالت معمول ،بیش از  70تن زباله
از سطح شهر بهش��هر جمع آوری می شود .شهردار
بهش��هر گفت :این مقدار و حجم از زباله در دهه اول
مح��رم از روزان��ه 70تن به بی��ش از  80تن در روز

کرد
گنبدکاووس  -اس��تاندار گلستان اعالم 
سد نرماب چهلچای
که امسال برای تکمیل 
شهرستان مینودشت درشرق استان گلستان،
میلیارد ری��ال اعتبار پیشبینی

دولت ۲۱۵۰
کرده اس��ت .به گزارش خبرنگار ایرنا ،هادی
ید
حقشناس عصر پنجش��نبه درحاشیه بازد 
سرلشکر حسین س�لامی فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اس�لامی و فرمانده قرارگاه
س��د نرماب
س��ازندگی خاتماالنبی��ا (ص) از 
چهلچ��ای مینودش��ت اف��زود :از این مبلغ
میلیارد ری��ال تحویل پیمانکار

تاکنون ۸۵۰
میلی��ارد ریال دیگ��ر نیز که

ش��ده و ۱۳۰۰
تصویب ش��ده ،در مرحله ابالغ و تخصیص
اس��ت .وی ب��ا قدردانی از حضور سرلش��کر
ید از آثار سیل
سالمی و هیات همراه برای بازد 

فرماندهی انتظامی اس��تان مرکزی گفت:
هوشمندس��ازی و بهروز رسانی دانشفنی
در نیروی انس��انی ،برنامه اولویتدار ناجا
است.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ،س��رهنگ «حس��ن
مفخمیشهرس��تانی» روز پنجش��نبه در
آیین تکری��م و معارفه فرماندهی انتظامی
باید در
شهرس��تان خمین ،افزود :پلی��س 
تم��ام حوزههای علمی تخصص داش��ته
باشد و نگاه سنتی و روزمرگی در مجموعه

ناجا جایگاهی ندارد.
وی ادام��ه داد :با توجه به دامنه گس��ترده
باید با
ح��وزه فن��اوری ،مجموعه پلی��س 
برخورد قاطع

تسلط بر علوم روز عالوه بر
با مجرمان این بخش در امور پیش��گیرانه

افزایش یافته اس��ت و با تالش پاکبانان و مردم جمع
شد  .فیروزی افزود :قبل از آغاز مراسم عزاداری
آوری 
در مسیر برپایی ایستگاههای صلواتی ،نسبت به تعبیه
د باکس
د باکس س��اده با حج��م باال و  ۵۶عد 
 15عد 
مکانیزه اقدام ش��د .وی گفت :برای پاکس��ازی مسیر
عزاداری ،س��ه اکیپ به صورت شبانه روزی در محل
با  ۴۵نیروی انس��انی به صورت گردش��ی مس��تقر و
نس��بت به شستش��و ،انتقال و جمع آوری زباله اقدام
کرده اند .ش��هردار بهشهر با تشکر از همکاری مردم
شاهد زباله
تصریح کرد :نس��بت به سال های گذشته 
کمتری در س��طح ش��هر و جداول و جوش های آب
بودیم که بیانگر فرهنگ سازی مناسب در این بخش
و همکاری مردم بوده است.

برپایی عزاداریهای دهه اول محرم در امنیت کامل

محمدرضا بیاناتی اظهار کرد :با توجه به برگزاری مراسم
عزاداری هیأتها و دس��تجات حس��ینی و ل��زوم اقدامات
پیش��گیرانه در خصوص حوادث احتمالی ،چندین مرحله
د و پرجمعیت
ی��د از حس��ینیه ها ،تکای��ای پر ت��رد 
بازد 
سید و ساالر
ش��هر همدان پیش از آغاز ایام س��وگواری 
شد که
ش��هیدان توسط کارشناسان این س��ازمان انجام 
خوش��بختانه اتفاق و حادثه خاص��ی در این باره گزارش
نش��د .وی در ادامه تصریح کرد :تعدادی خاموش کننده
دس��تی به صورت امانت در اختیار برخی از حسینیهها و
تکایای ش��هر قرار داده ش��ده تا در مواقع بروز حوادث از
آنها استفاده کنند .بیاناتی در ادامه اظهار کرد :در دهه اول
محرم به ویژه مراس��م تاسوعا و عاشورای حسینی ،آتش
نش��انان و ایستگاههای دهگانه س��ازمان آتش نشانی و

خدمات ایمن��ی به صورت ویژه در آماده باش کامل قرار
اشتند که در همین راستا  15گروه عملیاتی که هر گروه
د 
د هیأتها و
بود در مسیرهای ترد 
ش��امل  3نفر آتش نشان 
ند تا به محض بروز
تجمع عزاداران حس��ینی مستقر بود 
کنند که خوشبختانه این
حوادث احتمالی ،خدمات رسانی 
مراس��م آیینی بدون کوچکترین حادثه و به نحو مطلوب
برگزار ش��د .وی در پایان با توجه به برگزاری مراسم روز
س��وم عاشورا در ش��هر همدان ،بیان کرد :اقدامات الزم،
پیش��گیرانه و گروههای فعال س��ازمان آتش نش��انی با
آمادگی کامل به منظور برگزاری مراس��م عزاداری امروز
د
برابر با روز س��وم شهادت ش��هدای کربال در مسیر ترد 
ارند تا در موقع لزوم و خطرات
دستجات عزاداری حضور د 
احتمالی انجام وظیفه کنند.

د
د نرماب پیشبینی ش 
 ۲۱۵۰میلیار د ریال برای تکمیل س 

روزهای آغازین امسال در شهرهای گمیشان
و آق قال ،گفت :با همت نیروهای س��پاه سه
اس��تان گلس��تان ،مازندران و گیالن ،بخش
قاب��ل توجهی از تعمیرات و احداث مس��کن
س��یلزدگان این اس��تان پایان یافته اس��ت.
دکتر حقشناس اضافه کرد :برای پیشگیری
بای��د اقدامات
از خس��ارات ناش��ی از س��یل 
شود و
زیرساختی مناس��ب در گلستان انجام 
یکی از پروژههای مهم در پیش��گیری از این
سد نرماب چهلچای
اد طبیعی ،تکمیل 
رخد 
است که عملیات اجرایی آن از سال  ۹۰شروع
رسید
باید سال  ۹۵به بهره برداری می 
شده و 
اما به دلیل مشکالت مالی هنوز تکمیل نشده
اس��ت .وی با بیان اینکه هم اکنون پیمانکار
پروژه یعن��ی قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا

میلیارد ریال صورت وضعیت

افزون بر دو هزار
داده و مطالب��ه دارد ،تصریح کرد :با این حال
و ب��دون در نظر گرفتن این صورت وضعیت،
میلیارد ریال توسط وزارت

درسال جاری ۸۵۰
سد نرماب
نیرو به عنوان کارفرما برای تکمیل 
چهل چای تامی��ن اعتبار صورت گرفته و در
اختیار پیمانکار گذاشته ش��ده است .استاندار
گلستان ادامه داد :عالوه بر این میزان اعتبار،
میلیارد ریال دیگر نیز برای تکمیل

مبلغ ۱۳۰۰
س��د پیش بینی شده که در مرحله ابالغ
این 
و تخصی��ص اس��ت .دکتر حقش��ناس ابراز
مساعد فرمانده کل

کرد که با قول
امیدواری 
سپاه و تخصیص کامل اعتبارات پیش بینی
سد نرماب
شده امسال ،عملیات احداث مخزن 
چهل چاری مینودشت تا پایان امسال تکمیل

ت دار ناجا است
دسازی برنامه اولوی 
هوشمن 

وارد شود.

فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی
یادآور ش��د :پیشبینی و پیشگیری از جرم
افزای��ش امنیت در جامع��ه را تضمین می
کند.
برخورد

سرهنگ مفخمیشهرستانی گفت:
نیروه��ای انتظامی با ظال��م مقتدرانه و با
مظلوم مهربانانه اس��ت و این ویژگی مهم
پلیس جمهوری اسالمی است.
ق ش��هروندی را وظیفه
وی رعای��ت حقو 
دوای��ر دولتی و بخشهای مختلف جامعه
دانس��ت و اظهار داش��ت :نیروی انتظامی
کند و از مردم
شهروندمداری را رعایت می 
خ��ود را در این حوزه
ارد تکلیف 
انتظ��ار د 
بدانند.

فرماندهی انتظامی اس��تان مرکزی افزود:
نیروی انتظامی نظمدهنده امنیت است و
تامین امنی��ت عمومی از خانواده تا جامعه
افراد است.
وظیفه تمام 
س��رهنگ مفخمیشهرس��تانی ادامه داد:
حفاظ��ت از ارزشهای اس�لامی تفاوت
پلیس ایران با دیگر کشورها است چراکه
در جهان پلیس فقط مجری قانون است.
وی در بخش دیگری از س��خنانش بیان
ش��هید نیروی

کرد :اس��تان مرکزی ۲۱۳
انتظامی تقدیم انقالب اس�لامی کرده که
شهید مربوط به شهرستان خمین است
 ۳۷
«مجید

ش��هید مداف��ع وطن

و آخرین آن
ش��یریپز» نیز در راه دفع از کش��ور جان
خود را اهدا کرده است.


ارد
استان بوشهر  ۱۰سالن سینمای مجهز د 

ارش��اد اسالمی

معاون امور هنری و س��ینمایی اداره کل فرهنگ و
استان بوشهر گفت :این استان  ۱۰سالن سینما مجهز به دستگاههای
پخش دیجیتال دارد .محمدحس��ین زندویان روز جمعه در گفت و
گو با خبرنگاران با گرامیداشت روز ملی سینما ( ۲۱شهریور) افزود:
هستند و عالوه بر بوشهر،

از این ش��مار عمده آن در مرکز اس��تان
برازجان ،جم و خارگ دیگر ش��هرهای برخوردار از سینما در استان
هس��تند .وی بیان کرد :از مجموع  ۱۰سالن سینما استان بوشهر۶
س��الن به صورت فعال با ظرفیت سه هزار و  ۵۸صندلی فیلم های
روز س��ینما را نمایش میدهند .زندویان یادآور ش��د :روز گذش��ته
به عنوان روز ملی س��ینما ،سینماها به علت س��الروز شهادت امام
س��جاد(ع) تعطیل بوده و به این مناسبت امروز  ۲۲شهریورها بلیط
سینماهای استان نیم بها عرضه میشود .زندویان ادامه داد :با برنامه
ید
ریزی صورت گرفته برای بهرهبرداری از سالنهای سینمایی جد 
،حل مش��کالت س��ینماهای غیر فعال و افزایش ظرفیت صندلی
یاد شده افزایش پیدا میکند .وی گفت:
برخی از س��ینماها ظرفیت 

سد
و از سیلهای احتمالی آینده در حوزه این 
در استان گلستان پیشگیری شود .به گزارش
ایرنا ،سرلشکر حسین س�لامی فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سفر امروز
خود به استان گلستان ،عالوه بر
(پنجش��نبه) 
سد نرماب چهلچای،
ید از مراحل ساخت 
بازد 
با حضور در شهرس��تانهای سیلزده آققال
و گمیش��ان ،از نزدیک با اقدامات انجام شده
برای کاهش اثرات سیل مخرب اوایل امسال
در این دو شهرستان آشنا شد؛ بهره برداری از
واحد مسکونی نوساز و تعمیر
دو هزار و  ۸۶۰
ش��ده در مناطق سیلزده کش��ور به صورت
آباد شهرستان آق قال
متمرکز در روستای تازه 
از دیگر برنامه های سفر امروز سردار سالمی
به استان گلستان بود .به گزارش ایرنا ،عملیات

ش��هید

در این ارتباط در آینده نزدیک تاالر مجتمع فرهنگی هنری
ش��هریاری شهر خورموج ،تاالر کتابخانه غدیر شهر کنگان و سالن
س��ینما مجتمع تفریحی فرهنگی انقالب بوشهر به امکانات پخش
فیلم مجهز میش��وند .زندویان همچنین با اش��اره به موفقیت طرح
«سالم سینما» گفت :این طرح برای نمایش فیلمهای سینمایی با
شود که
اس��تفاده از تجهیزات سیار در مناطق بدون سینما اجرا می 
با توجه به شمار اندک شهرستان های برخوردار از سینما در استان
روند اجرا آن موفقیت آمیز و با استقبال خوبی همراه بوده است.

وی یا آور ش��د :اکنون هش��ت شهرس��تان از  ١٠شهرستان استان
اند که با استقبال خوب مردم
بوشهر زیرپوشش این طرح قرار گرفته 
در شهرها و روستاهای دور افتاده بدون سینما روبهرو شده است.
زندویان اظهار داشت :امسال برای نخستین بار مراسم گرامیداشت
روز ملی سینما در بوشهر با هدف تجلیل از سینماگران موفق برگزار
چند
میشود که به دلیل همزمانی با سالروز شهادت امام سجاد(ع) با 

روز تاخیر برگزار میشود.

فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی
گفت :نیروهای نظامی و امنیتی در مرزها
و ش��هرها حافظ امنیت ،جان و مال مردم
هستند .امام جمعه خمین نیز در این آیین
بترس��د

باید از نیروی انتظامی
گفت :ظالم 
و مظل��وم از حضور این نیروها احس��اس
امنیت کند .حجت االس�لام س��ید«علی
حس��ینیپور» اف��زود :خدم��ت نیروهای
نظام��ی زمین��ه خدم��ت صادقان��ه دیگر
مسئوالن به مردم را فراهم میکند.
وی ادامه داد :اقتدار نظام اسالمی در جهان
در حال افزایش است و گام سوم دولت در
باید محکم برداشته شود.
مقابل دشمنان 
فرمان��دار خمی��ن نیز ب��ا اش��اره بهاینکه
احس��اس امنیت مهمتر از امنیت اس��ت،

س��د نرماب چهل چای از سال ۱۳۹۰
اجرایی 
میلیارد ریال بر روی

با اعتبار اولیه چهار هزار
س��ه رودخانه «نرماب ،چهل چای و خرمالو»
شهرستان مینودش��ت واقع در شرق گلستان
سد بزرگ از نوع خاکی
آغاز ش��ده است .این 
همگ��ن به ارتفاع  ۶۰متر و حجم کل مخزن
 ۱۲۵میلیون متر مکعب توسط وزارت نیرو و
پیمانکاری قرارگاه خاتماالنبیا درحال احداث
اس��ت و عالوه بر تامین آب شرب چهار شهر
و  ۱۳۰روستا ،کنترل و ذخیره سیالب ،توسعه
بهبود کش��اورزی در اراضی تحت پوشش،
و 
اس��تفاده صحی��ح از منابع آب زی��ر زمینی و
تلفیق آن با آب سطحی و نیز توسعه صنعت
سد نرماب
گردشگری از دیگر اهداف احداث 
چهل چای مینودشت است.

ایجاد امنیت در تمام حوزهها وظیفه
گفت :
حاکمیت است.
احمد طهران��ی» افزود :حضور مقتدرانه
« 
نیروی انتظامی در تمام بخشهای جامعه
ایجاد میکند.
احساس امنیت را 
ایجاد
وی ادام��ه داد :نیروی انتظام��ی با 
امنی��ت اقتصادی و مب��ارزه با قاچاق کاال
سبب رونق اقتصادی میشود.
فرماندار خمین اظهار داشت :افزایش امنیت
اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی از
شاخصههای توسعه اجتماعی است.
در این آیین از زحمات س��رهنگ « عزیز
به��زاد

عزی��زی» تقدی��ر و س��رهنگ «
فک��وری» به عن��وان فرماندهی انتظامی
شهرستان خمین معرفی شد.

حضور ورزشکاران کرمانشاهی در اردوی تیم ملی پینگپنگ

کرمانشاه -اس��امی نفرات دعوت شده به
اردوی تیم ملی پینگپنگ نونهاالن کشور
شد که در
رده سنی هشت و  ۹سال ،اعالم 
میان آنها نام  ۲ورزش��کار کرمانشاهی نیز
به چشم میخورد.
به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا ،سارینا
جهانش��اهی و رایا جواهری  ۲ورزش��کار
هس��تند که با نظر کادر فنی

کرمانشاهی
به اردوی تیم مل��ی پینگ پنگ نونهاالن
کش��ور دعوت ش��ده و در اردو حضور پیدا
ک��رده ان��د .اردوی تیم مل��ی پینگ پنگ
نونهاالن ایران با حضور هش��ت ورزشکار
در حال برگزاری اس��ت که جهانشاهی در
رده سنی هشت و جواهری در رده سنی ۹
سال حضور دارند.

در این اردو ورزش��کارانی از اس��تان های
کرمانش��اه ،اصفهان ،مازندران ،آذربایجان
شرقی ،تهران و فارس حضور دارند.
اردوی نونه��االن تنیس روی میز ایران از
روز گذش��ته ( ۲۱ش��هریور) آغاز شده و تا
 ۲۵ای��ن ماه به میزبانی هیات پینگ پنگ
استان زنجان ادامه می یابد.
همچنین این اردو در بخش پسران نیز در
زنجان با حضور هشت ورزشکار آغاز شده
اما کرمانشاه نماینده ای ندارد.
تیم پینگ پنگ دختران نونهال کرمانشاه
اردیبهشت امسال و در مسابقات کشوری
که میزبانی آن را هم برعهده داشت عنوان
قهرمانی را در بین  ۱۴استان شرکت کننده
خود کرد.
از آن 

جهاد کشاورزی گیالن گفت:
رئیس سازمان 
برداش��ت زیت��ون از  ۸ه��زار و  ۳۳۳هکتار از
باغات شهرس��تان رودبار آغاز شد .به گزارش
ایلنا از رودبار ،علی درجانی عنوان کرد ۲۲ :هزار
وارند تا پایان آذر امسال با
باغدار رودباری امید 
برداش��ت  ۱۷ه��زار تن زیتون بی��ش از هزار
رآمد کس��ب کنند .وی به آغاز
میلیارد ریال د 

برداشت ارقام کنسروی زیتون از پایان شهریور
کرد و افزود :برداشت زیتون
در رودبار اش��اره 
در شهرس��تان رودب��ار با رق��م زودرس ماری
ش��ود و با رق��م روغنی پایان مییابد.
آغاز می 
زرد  ،ماری ،روغنی،
وی تصری��ح کرد:گلوله  ،
فیشمی ،شنگه ،مانزالینا  ،کنسروالیا و آربیکن
از زیتون تولیدی باغداران رودباری است .وی
افزود ۱۰ :کارگاه روغن کش��ی در رودبار فعال
است و شهرستان رودبار یکی از  ۳قطب اول
تولید زیتون در ایران است و این شهرستان به

علت داشتن آب و هوای خشک تنها شهرستان
تولید کننده زیتون در گیالن است.

بوشهریها  ۱۰میلیار د ریال به جشن
د
عاطفهها کمک کر دن 

اد اس��تان بوش��هر گفت:
مدیرکل کمیته امد 
در قالب جش��ن عاطفهها مردم نیک اندیش
میلی��ارد ریال تحویل

این اس��تان تاکنون ۱۰
پایگاهه��ای جمع آوری کم��ک های مردمی
احمد لطف��ی روز جمعه در گفت وگو
دادن��د .
با ایرنا افزود :جش��ن عاطفهها از روز نخست
ارد که
شهریورماه آغاز و تا  ۱۰مهرماه ادامه د 
مردم خیر و نیکوکار اس��تان بوشهر در مرحله
نخس��ت این جشن مش��ارکت قابلتوجهی
داش��تند .وی تصریح کرد :شش هزار و ۲۰۰
دانشآموز اس��تان بوش��هر از خدمات کمیته
هس��تند و ب��رای هر نفر از این

مند
اد بهره 
امد 
دانش آموزان مبلغ  ۸۰۰هزار ریال کمکهزینه
تحصیلی بهحساب آنان واریز شده است .لطفی
میلیارد

افراد یادشده ۱۵
افزود :در این راستا برای 
ریال کمکهزینه تحصیلی و نوشتافزار ،کیف،
کفش و سایر ملزومات تحصیلی هزینه شده
اد امام خمینی (ره)
اس��ت .مدیرکل کمیته امد 
استان بوشهر گفت :مرحله دوم جشن عاطفهها
شود و دانش
 ۱۰مهرماه در مدارس برگزار می 
آم��وزان خیر و نیکوکاران با حضور در مدارس
خود را برای دانش آموزان مددجو
کمکهای 
تحویل مدیران مدارس میدهند.

خبر
بهبو د ایمنی راهها نیاز زیرساختی در
استان مرکزی است

بهبود ایمنی راهها و
اس��تاندار مرکزی گفت :
د در حوزه برونشهری این استان
کیفیت ترد 
نیاز مهم و زیرس��اختی اس��ت و ب��ا اولویت
سید «علی
دنبال میش��ود .به گزارش ایرنا ،
آقازاده» عصر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات
راهجرد

اجرایی تقاطع غیرهمسطح آشتیان -
د
افزود :اس��تان مرکزی در مس��یر اصلی ترد 
شمال به جنوب و شرق به غرب کشور واقع
ش��ده و نیاز اس��ت که امکانات زیرس��اختی
فمند
جادهای ب��ا برنامهای هد 
د 
در حوزه ترد 
تقویت شود .وی توضیح داد :عملیات اجرایی
راهج��رد

تقاط��ع غیرهمس��طح آش��تیان -
در راس��تای رفع نق��اط حادثهخیز و کاهش
کلید خورده و برای
حوادث رانندگی اس��تان 
گس��تردهای از س��وی

ای��ن ط��رح پیگیری
مس��ئوالن اس��تانی و نماینده مردم مردم در
مجلس ش��ورای اس�لامی انجام شده است.
میلیارد ریال منابع

استاندار مرکزی افزود۵۰ :
مالی از محل اعتبارات ملی برای اجرای این
میلیارد

طرح اختصاص یافته اس��ت ک��ه ۳۲
میلیارد ریال

ری��ال برای اجرای ط��رح و ۱۸
خواهد شد.

نیز بهمنظور تکمیل طرح صرف
آقازداده ادامه داد :این تقاطع غیرهمسطح به
طول  ۳۰متر ،دهانه  ۱۰متر و ارتفاع پنج متر
شود که با زیربار ترافیک رفتن
و نیم اجرا می 
آن حوادث رانندگ��ی درجاده قم  -اراک و
راهجرد کاهش مییابد.

دوراهی آش��تیان -
وی خاطرنش��ان کرد :با توج��ه به برگزاری
کنگره ملی نقش ام��ام خمینی(ره) در دافاع
ش��هید اس��تان  ،این تقاطع

مقدس و ۶۲۰۰
با حضور اعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر،
نمایندگان و مسئوالن به نام تقاطع«شهدا»
نام گرفت .استاندارمرکزی افزود :ستونهای
این تقاطع غیرهمس��طح تا ابتدای زمس��تان
ش��ود وبهرهبرداری رسمی از آن
مس��تقر می 
خواهد بود .نماینده مردم

تا پایان س��ال آتی
تفرش ،آش��تیان و فراهان نی��ز در این آیین
گفت :عملی��ات اجرایی این طرح با پیگیری
بهبود
های مس��ئوالن اس��تان آغاز ش��ده و 
«محمد

کیفی این راه از مطالبات مردم است.
حس��ینی» افزود :با توجه ب��ه وقوع حوادث
ایج��اد تقاطع غی

رانندگ��ی در ای��ن ج��اده
همس��طح برنامه ای اولویتدار و مهم است.
 ۶هزار و  ۴۰۰کیلومتر انواع آزادراه ،راهاصلی
ارد که
وجود د 
و روس��تایی در استان مرکزی 
چهار هزار کیلومتر آن راهروستایی است.

