دریچه
کشف  52کیلوگرم تریاک در
عملیات مشترک پلیس قم و
کرمانشاه

احداث  4سالن سینما با ظرفیت  ۴۷۴نفر در ایالم
ایالم -کوثر موسوی :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم از تامین اعتبار احداث چهار سالن سینما با ظرفیت  ۴۷۴صندلی
در استان خبر داد .عمران خودآموز گفت :در برنامههای فرهنگی ایالم نگاه به برنامهها در افق ملی و فراملی است .وی گفت :توجه به
فعالیتهای فرهنگی و هنری ارزشمند است و جوامعی موفقیت الزم را از آن خود میسازند که برای موفقیت و ترقی به هنر به عنوان
ثروت خود بنگرند .وی افزود :برای ساخت چهار سالن سینمای مجزا با ظرفیت  474صندلی اعتبارات الزم تامین شده و در مکان
فعلی سینما قدس ایالم با توافق حاصله با بخش خصوصی که صاحب سینماست ساخته میشود .خودآموز افزود :با اختصاص اعتبار
 700میلیون تومانی از طریق سازمان امور سینمایی و یک میلیارد تومانی از طریق برنامه و بودجه برای ساخت سینما امید به زودی
ساخت این سینما در ایالم آغاز میشود.
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قم -محمد توکلی
tavakoli.m.1987@gmail.com

فرمانده انتظامی استان قم از کشــف  52کیلوگرم
تریاک در عملیات مشــترک پلیس مبــارزه با مواد
مخدر اســتانهای قم و کرمانشــاه خبر داد .سردار
«عبدالرضا آقاخانی» اظهارداشت :در پیگیری پلیس
مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه مشخص شد یک
قاچاقچی مواد مخدر قصد دارد با یک دستگاه کامیون،
مواد افیونی را از یک استان جنوبی و با عبور از محور
مواصالتی قم به یکی از اســتانهای مرکزی منتقل
کند که در ادامه با اعالم به پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان قم ،بالفاصله موضوع در دستور کار ماموران قرار
گرفت .فرمانده انتظامی استان قم بیان داشت :سپس
طی هماهنگیهای قضایی ،ماموران پلیس مبارزه با
مواد مخدر استان قم و کرمانشاه به محلهای مورد نظر
اعزام و با کنترل تردد خودروهای عبوری خودرو مذکور
راشناساییومتوقفکردند.سردارآقاخانیخاطرنشان
کرد :سرانجام طی بازرسی از کامیون 52 ،کیلوگرم
تریاک در قالب پنج بسته کشف و دو نفر در این رابطه
دستگیر شدند .فرمانده انتظامی استان قم گفت :نهایتاً
متهمان به انضمام پرونده برای انجام مراحل قانونی
تحویل مرجع قضایی استان شدند.
صادقی مطرح کرد؛

ری-آتنا تکیه
news@ naslefarda.net

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری گفت:
گزارش مالی بقاع متبرکه شهرســتان ری جهت
شفافسازی به درب ورودی هر امامزاده نصب خواهد
شد تا بر اســاس فرامین رهبری اهداف سازمانی را
پیش گیریم .حجتاالســام و المسلمین مرتضی
صادقی در نشســت خبری با اصحاب رسانه ضمن
تبریک ایام دهه فجر به تشریح برنامههای اوقاف در
این ایام پرداخت و گفت :اداره اوقاف طبق ســنوات
گذشته خود برنامههای دهه فجر را به دلیل تقارن
با ایام فاطمیه با عنوان «فجر فاطمی» برگزار میکند
که از برنامههای مختص امسال میتوان به برگزاری
سوگواره «یاس نبوی» در امامزادههای شهرستان ری
اشاره کرد .صادقی افزود :ویژه برنامههای ظهر شهادت
حضرت زهرا (س) در امامزادگان برگزار میشود و
برنامه شاخص روز شهادت در آستان مقدس شیخ
صدوق (ره) با ســخنرانی حجتاالسالم مومنی و
مداحی حاج ســعید حدادیان برگزار میشود و در
پایان نیز نماز جماعت ظهر به امامت آیتاهلل محمدی
ری شهری اقامه میشود.

مجید جانم

گیالن -رضوان نظریراد
Naslefarda466@gmail.com

اســتاندار گیالن در دومیــن روز از دهه
مبارک فجر ،ســه پروژه را در شهرستان
الهیجان افتتاح کرد .مصطفی ســاالری
در مراسم افتتاح نخستین واحد بومگردی
شرق گیالن واقع در شهرستان الهیجان
اظهار داشــت :همزمان بــا دهه مبارک
فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،امســال در این شهرستان 197
پروژه عمرانی و اقتصــادی با اعتبار 215
میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد .وی با
اشاره به اینکه اجرای طرحهای اقتصادی
که ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال دارند
در اولویت است ،افزود :تالش میشود در
پروژههای عمرانی نیز ،فراهم شدن زمینه
اجرای طرحهای ســرمایهگذاری مورد
هدف قرار گیرد .دکتر ساالری با پر اهمیت
خواندن پروژههای گردشگری در استانی
همچون گیالن گفــت :اجرای طرحهای
بومگردی و استفاده از فرصتهای موجود
در روستاها راهکار خوبی برای جلوگیری
از مهاجرتهای آسیبزا به شمار میآید.
دکتر ســاالری با بیان اینکه هــر اندازه
به کشــاورزی و گردشــگری با رویکرد
طبیعتگردی و بومگردی اهمیت دهیم،
زمینه صیانت از بافت فرهنگی اســتان

اراک -رضوان داودیجم
حراست و بازرسی ،رئیس اجرائیات و پلیس
 News.arak93@gmail.comساختمان و جمعی از عوامل اجرایی منطقه
علی اکبر مظفری ،شــهردار منطقه یک برگزار شد ،مواردی به صورت تخصصی در
اراک در خصــوص چگونگی اجــرای این خصوص ساماندهی وضعیت کوی صنعتی
طرح گفت :در ادامه برگزاری نخســتین عنوان شد .همچنین مقرر شد پس از ارائه
نشست تخصصی در خصوص ساماندهی گزارش ممیزی کلی کوی صنعتی و شرح
وضعیتکویصنعتیکهباحضورنمایندگان تخلفات عمــده ســاختمانی در وضعیت
سازمانهای ســیما ،منظر و فضای سبز ،موجود با بیان مصادیق تصرفات و تخلفات
مدیریــت پســماند ،آتشنشــانی ،اداره در فضای سبز کوی صنعتی و درخواست

از طرف بابا اصغر جزایری و مامان فاطمه

از طرف پدر و مادرت (رئوفی)

رپاهم جان

وقتیتوباماهستیدرآسمانآبی
دلمانجاییبرایابرهانیستو

خورشیدبرمامیتابدپسرعزیزم
تولدتمبارک

از طرف بابا و مامان و داداش مهرسام

تفسیر شما از زیبایی کرمانشاه
چیست؟

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

به مرحله بهرهبرداری رســید و با افتتاح
آن برای هفت نفر اشــتغالزایی شد .الزم
به ذکر است؛ با حضور اســتاندار گیالن
در الهیجان یک مجتمع گردشگری به
مساحت 4/5هکتار با ظرفیت اشتغالزایی
برای  30نفر به بهرهبرداری رسید.
برای احداث و راهانــدازی این واحد 150
میلیارد ریال سرمایهگذاری از سوی بخش
خصوصی صورت گرفت که  20میلیارد
ریــال از این مبلغ به صورت تســهیالت
در اختیــار ســرمایهگذار قــرار گرفت.
ضابطهمند کردن فضای سبز و دیوارههای
سبز موجود و گزارش وضعیت معابر ایجاد
شده در معابر فضای ســبز توسط اهالی و
نیز وضعیت تغییر کاربریهای مسکونی به
تجاری ،به مشکالت پیرامون اجرای آرای
صادره کمیسیون ماده صد و وضعیت معابر
مسدود شده توســط مالکین رسیدگی و
طی طرحی در کوی صنعتی اجرا شود .وی
افزود :گام نخست اجرای این طرح ،اولویت
رفع تصرفات حــذف فضاهای اختصاصی
شده در فضای ســبز عمومی و بازگشایی
معابر مسدود شــده و برخورد با فضاهای
ناهنجار از حیث زیبایی و آراستگی سیمای

نیما جان پسر زعزیم

وقتیتوباماهستیدرآسمان
آبیدلمانجاییبرایابرهانیست
وخورشیدبرمامیتابد
تولدتمبارک

از طرف بابا عباس نادری و مامان مهناز

عارهف جان

هر روز برایت رویایی باشد در دست نه دور
دستعشقیباشددردلنهدرسرودلیلی
باشدبرایزندگینهبرایروزمرگیعزیزم

افطمه جان

افتتاح و بهرهبرداری از تاسیســات دفع
بهداشتی فاضالب روســتای پاشاکی از
دیگر برنامههای سفر نماینده عالی دولت
در گیالن به این شهرســتان بود .پروژه
مذکور نخستین پروژه فرآیندی تصفیه
فاضالب گیالن است که در این مقیاس
اجرا میشود و خروجی آن قابلیت دفع در
محیطزیست و استفاده برای آبیاری مزارع
کشاورزی را دارد .تاسیسات دفع بهداشتی
فاضالب روستای پاشــاکی با اعتبار 64
میلیارد ریال اجرا شده است و در مرحله
شهری بود ،که پس از طی مراحل قانونی و
اخطارهای کتبی مکرر به مالکان مبنی بر
جمعآوری و رفع تخلفات ساختمانی خود
با اخذ مجوز رسمی از دادستانی کل استان،
این عملیات با هماهنگیهای الزم و حضور
عوامل اجرایی منطقــه و اجرائیات پلیس
ساختمانی و استقرار نیروهای انتظامی در
منطقه شش آغاز شد و تا پایان وقت اداری
بخشی عمدهای از تصرفات صورت گرفته
توسط مالکان جمعآوری و به حالت اولیه
برگشت داده شد .وی در پایان افزود :اجرای
این طرح صرفاً با هدف ساماندهی وضعیت
کوی صنعتی بوده و در مناطق دیگر نیز ادامه

نخست  780خانوار از مزایای آن بهرهمند
شــدهاند .ظرفیت نهایی تاسیسات دفع
بهداشتی فاضالب روستای پاشاکی روزانه
 300متر مکعب بوده که از این ظرفیت،
 150متر مکعب اکنون در دسترس است.
در مرحله نخســت 26/5کیلومتر شبکه
جمعآوری برای پروژه یاد شــده اجرایی
شــد .با بهرهبرداری از ظرفیت کامل این
تاسیسات در آینده ،تعداد افراد بهرهمند
از دو هزار و  650نفر به سه هزار و  100نفر
ارتقا پیدا میکند.

خواهد داشــت ،لذا از شهروندان ساکن در
مناطق مختلف کوی صنعتی درخواست
میشود همچون گذشــته ،در اجرای این
طرح نیز با شهرداری همکاریهای الزم را
به عمل آورند.

تقدیم هب مهدی زعزیم

بهترینمبهماندگاریستارههایآسمان
همیشهدوستتدارمتابدانیزندگیرا
درکنارتومیستایموتاابددرکنارتمیمانم.

اولینسالگردازدواجمونمبارک
از طرف همسرت فرناز

تولدت مبارک

از طرف بابا منصور کاغذچی و مامان نوشین

آگهی دعوت سهامداران

هزارانبارخداراشکرکهچنین
روزیراآفریدتاباغجهاننظارهگر
شکفتنگلیچونتوباشد

خواره زعزیم تولدت مبارک

از طرف برادرت محمد نیک پور

پارسا جان

عزیزممیالدتوشیرینترینبهانهاستکه
میتوانباآنبهرنجهایزندگیهمدلبست
شیرینترینبهانهزندگیمان تولدتمبارک

استاندار کرمانشاه:

کرمانشاه-اکبر میثاقی

اقتصاد

اجرای طرح پاکسازی و رفع تصرفات و تخلفات
ساختمانی

علی جان

تولدت مبارک

فراهم میشود ،افزود :استفاده از معماری
ســنتی گیالن در واحدهای بومگردی
گامــی تاثیرگــذار در راســتای احیای
نمادهای فرهنگی استان است .استاندار
گیالن ایجاد اشــتغال و درآمدزایی را از
دیگر نتایج توسعه واحدهای بومگردی در
استان دانست وافزود :مباحث گردشگری
گیالن به بومگردی خالصه نمیشــود.
وی با اشــاره به اینکه بومگردی یکی از
 32محور گردشــگری پیشبینی شده
برای گیالن است ،خاطر نشان کرد :سایر
محورهــا از جمله بازارچههای ســنتی،
گردشگری و کشاورزی ارتباط تنگاتنگی
با بومگردی دارند .نماینده عالی دولت در
گیالن با تاکید بر ضرورت ترویج استفاده
صحیــح از منابع طبیعی ،بیان داشــت:
عالوه بر اینکه عالقهمند به اســتفاده از
راهنماییهای مردم در حوزه بومگردی
هســتیم ،از مشــارکت آنها در اجرای
طرحها نیز استقبال میکنیم .وی با بیان
اینکه برنامهریزیهای اولیه برای توسعه
گردشگری در گیالن صورت گرفته است،
یادآور شد :رونق گرفتن صنایع دستی از
دیگر پیامدهای مهم این برنامهریزیها
است .گفتنی است؛ این واحد بومگردی
با ســرمایهگذاری پنج میلیارد ریالی و با
استفاده از  760میلیون ریال تسهیالت

توسط عوامل اجرایی منطقه یک شهرداری در کوی صنعتی اراک صورت گرفت؛

از طرف شیما گلی

درورقیجدیداززندگیتبالهایتقویتر،
پروازتبلندتروتوانتافزونترباد

naslfarda

Provinces



بهرهبرداریازپروژههایگردشگریوعمرانی

زاد روز تولدت مبارک زعزیم

محمد جواد جان

naslefardanews

استانها

کوتاه از استانها

با حضور استاندار گیالن در شهرستان الهیجان رخ داد:

برایتزیباترینگلدنیارامیفرستمهرچند
تومهربانترازهمهآنهاییامروزتولدتوتولد
همهخوبیهاست

ایزیباترینترانههستیبدانکه
شبمیالدتبرایمارمغانخوبیو
زیباییهاستپسایکردهخوبیها
تولدتمبارک
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مشهد – زهرا آخوندی :همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با حضور حسن منتظر تربتی معاون وزیر
و مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران ،مجهزترین پروژه دیتاسنتر شرق کشور در شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد به
بهرهبرداری رسید .رئیس امور فناوری اطالعات و ارتباطات این مجتمع گازی گفت :اجرای این پروژه بر اساس نیاز سازمان از
شش سال گذشته با هدف نگهداشت دادههای سازمان و توسعه زیرساختها در حوزه فناوری اطالعات پیگیری و با اخذ الزامات
سازمان پدافند غیرعامل کشور ،طراحی به مشاور واگذار شد .محمدرضا حشمت مهاجر گفت :پس از پایان مرحله طراحی،
اجرای پروژه توسط یکی از شرکتهای داخلی (پیمانکار) که دارای تجربه در این زمینه در استان خراسان رضوی بود ،آغاز شد
و طی یکسال روند مقاومسازی سازه ،گسترش فضای اتاق سرور و نصب تجهیزات صورت پذیرفت.

عکس :نسل فردا

نصب گزارش مالی بقاع متبرکه ری
به درب ورودی هر امامزاده

بهرهبرداری از مجهزترین پروژه دیتاسنتر شرق کشور

از طرف بابا علیرضا پیرالو و مامان زینب

استاندار کرمانشاه در مراسم نمادین نواختن
زنگ انقالب از خودبــاوری به عنوان یکی از
دستاوردهای مهم انقالب اسالمی یاد کرد و
با اشاره به سخن مقام معظم رهبری درباره
استان کرمانشاه ،افزود :تفسیر شما از زیبایی
کرمانشاه چیست؟ هوشنگ بازوند ،استاندار
کرمانشاه در مراســم نمادین نواختن زنگ
انقالب که  ۱۳بهمن در دبیرستان دخترانه
فرهنگیان کرمانشــاه برگزار شــد ،افزود:
رمز پیروزی انقالب اســامی در رسیدن به
خودباوری بوده است .در دومین روز از ایام دهه
مبارک فجر ،زنگ انقالب همزمان با سراسر
کشور در مدارس استان کرمانشاه به صدا در
آمد و امسال هم استاندار کرمانشاه در آیین
به صدا در آمدن زنگ انقالب از دانشآموزان
کرمانشاهی سوال پرسید و بهترین پاسخها و
پاسخدهندگان در یک برنامهریزی مشخص،
مورد تقدیر قرار میگیرند.
بازوند با تاکیــد بر اهمیــت نهادینه کردن
روحیه خودبــاوری در جامعه بهویژه در بین
دانشآموزان ،از معلمها خواست تا برای تزریق
این روحیه بین دانشآموزان بکوشند .استاندار
کرمانشــاه اضافه کرد :با تکیه بر خودباوری
میتــوان در برابر مشــکالت و ســختیها
ایستادگی کرد .وی در ادامه اشارهای هم به
بیانات مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه
داشت و افزود :مقام معظم رهبری در سفر به
استان کرمانشــاه در مهر ماه سال  ۹۰از این
استان به عنوان ســینه ستبر و چهره زیبای
ایران اســامی یاد کردند که تعبیر درخور
توجهی است .وی از دانشآموزان خواست تا
تفسیرهایخودراازبیاناتمقاممعظمرهبری
در مورد کرمانشــاه در قالب مسابقهای بیان
کنند .اما متن پرسش؛ تفسیر شما و مهمترین
مصادیق زیبایی کرمانشاه در فرمایش رهبر
معظم انقالب که کرمانشاه را «چهره زیبای
ایران اسالمی» معرفی کردند ،چیست؟

برگزاری همایش منطقهای
دوتارنوازان در گرگان

رئیس حوزه هنری گلستان گفت :همایش
منطقهای دوتار نوازان نیمــه دوم بهمنماه
ســالجاری در گــرگان برگزار میشــود.
محمدنژاد افزود :چهل سال از انقالب اسالمی
میگذرد و طــی این چهار دهــه عواملی از
درون و بیرون کشــور تــاش کردند تا این
انقالب به ثمر نرســد .وی گفت :بیش از ۸۰
درصد جمعیــت ایران ،انقالب اســامی و
حماســه مردم در ســال  ۱۳۵۷را ندیدند و
بیش از  ۵۳درصد جمعیــت هم دوران دفاع
مقدس را ندیدند و درک نکردند .محمدنژاد
از برگزاری همایش منطقــهای دو تارنوازان
در نیمه دوم بهمنماه خبر داد و خاطرنشان
کرد :از آنجایی که در اســتان گلستان اقوام
گوناگونی ساکن هستند و دوتار ساز مشترک
بیشــتر اقوام اســت تصمیم بــه برگزاری
همایش منطقــهای دوتارنــوازان گرفتیم
که در کنــار آن کار پژوهشــی آن هم انجام
میشود.
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