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ساماندهی و پاکسازی محوطه ورودی
کوی اندیشه اراک

اراک-مهرافشان :مدیر منطقه سه شهرداری اراک
گفت :قسمت ورودی کوی اندیشه پاکسازی و ساماندهی
گردیده است.
علی طهماسبی افزود:؛ باعنایت به اینکه با افتتاح
بلوار الغدیر ،تردد آسان و ایمن ساکنین کوی نبئی وکوی
اندیشه و سنجان فراهم گردیده با این حال جهت رفاه
حال شهروندان ساکن درکوی اندیشه در خصوص تکمیل
خدمات دریافتی ،میبایست تغییراتی در رمپ مرکزی
ایجاد شود تا دسترسی شهروندان به وسایط نقلیه عمومی
راحتترصورت پذیرد.
همچنین حسنی سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک از آغاز دوره رایگان آموزش نقاشی
و طراحی خردساالن و کودکان در فرهنگسرای شهر خبر داد.
کربالیی حسنی افزود :با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان و ایام فراغت از تحصیل دانشآموزان ،برنامههای
مختلف و متنوعی در حوزه آموزش برای ردههای سنی خردساالن ،کودکان و نوجوانان برنامهریزی و مهیا شده است.
وی ادامه داد :با توجه به اهمیت آموزش در سنین پایه نهایت تالش به کار رفته تا مباحث آموزشهای شهروندی
نیز به صورت غیرمستقیم در این دورهها لحاظ شود.
گفتنی است این دوره در روزهای سهشنبه و پنجشنبه از ساعت  10الی  12در فرهنگسرای شهر دایر است و عموم
کودکان و خردساالن میتوانند پس از ثبتنام به صورت رایگان در این دوره شرکت نمایند.

جلسه شورای حفاظت از منابع آبی
شهرستان اسالم آباد غرب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
کرمانشاه جلسه شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان
اسالم آباد غرب با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
فرمانداری  ،مدیر امور منابع آب و مدیران دستگاههای
دولتی برگزار شد .احمدیان مدیر امور منابع آب شهرستان
اسالم آباد غرب در این جلسه گفت  :از ابتدای سالجاری
تاکنون  2حلقه چاه غیر مجاز با برداشت  7لیتر آب برثانیه
دراین شهرستان پر شده است.
احمدیان همچنین با بیان این مطلب افزود :عالوه بر
انسداد این دوحلقه چاه در همین راستا دوحلقه چاه غیر
مجاز دیگر شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده اند وی بیان داشت در سال قبل  26حلقه چاه غیر مجاز در
شهرستان مسلوب المنفعه شده است .وی افزود در شهرستان اسالم اباد غرب  856حلقه چاه آب کشاورزی با برداشت
 88میلیون مترمکعب در سال 61،حلقه چاه صنعتی با برداشت  3میلیون متر مکعب در سال  17،حلقه چاه آب شرب
با آب دهی  306لیتر در ثانیه و  39حلقه چاه آب شرب روستایی با  410لیتر در ثانیه بامجوز فعالند.
احمدیان کنترل بهره برداری از  109مورد چاه آب کشاورزی و صنعتی ،اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آبهای
زیرزمینی ،نصب  453مورد کنتور هوشمند در سال  95را از مهمترین اقدامات حفاظت از منابع آبی در شهرستان
عنوان و بیان داشت بزودی نصب کنتور های فهام که مشترک بین برق و آب می باشد برای چاههای کشاورزی آغاز که
از مزایای این کنتورها قطع برق خودکار در صورت برداشت غیر مجاز از چاه ها می باشد.

مدیرکل بهزیستی مازندران مطرح کرد:

تجهیزشهرهایباالی ۵۰هزارنفرجمعیتمازندرانبهاورژانساجتماعی

ساری – دهقان  :مدیرکل بهزیستی مازندران گفت :همه شهرهای
دارای جمعیت باالی  ۵۰هزار نفری استان به اورژانس اجتماعی مجهز می
شود.به گزارش خبرنگار مازندران ،سعید آرام ،به مناسبت هفته بهزیستی
در جمع خبرنگاران ،آرام با اعالم اینکه بیش از  ۱۴۰اورژانس اجتماعی در
شهرستانهای مختلف کشور ،به صورت متمرکز در این هفته ،افتتاح میشود،
افزود :در استان مازندران نیز  ۶مرکز اورژانس اجتماعی در شهرستانهای
میاندورود ،جویبار ،سوادکوه ،فریدونکنار ،نور و عباسآباد افتتاح خواهد شد
که با افتتاح این  ۶مرکز ،مراکز اورژانس اجتماعی فعال استان به  ۱۸مرکز
خواهد رسید و همه شهرستانهای با جمعیت باالی  ۵۰هزارنفر اورژانس
اجتماعی خواهند داشت.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه سازمان بهزیستی با سه رویکرد
عمده پیگیر برنامههای خود بوده است ،این سه رویکرد را پیشگیری از
معلولیتها و آسیبهای اجتماعی ،بهرهگیری از خیر جمعی و استانداردسازی
خدمات برشمرد و افزود :غربالگری ژنتیک ،بینایی ،شنوایی ،گسترش اورژانس
اجتماعی از جئله اقدامات سازمان در راستای پیشگیری از معلولیتها و
آسیبهای اجتماعی بوده است.
وی یکی از اهداف افقالب اسالمی را برقراری عدالت فراگیر عنوان کرد
و گفت :با اقداماتی که در دولت تدبیر و امید رخ داد ،هم بحث عدالت و هم
توجه به حوزه اجتماعی به صورت خاص ،مورد توجه قرار گرفته و نتیجه این
توجه ،آن بود که بسیاری از اقشار آسیبپذیر به برنامههای صورت گرفته در

این دولت رأی مجدد دارند.
آرام از اقدامات ویژه انجام شده در این دولت را بحث مشاوره ژنتیک
برشمرد و افزود :در حال حاضر  ۲۵تا  ۳۰هزار کودک در کشور به علت
بیماریهای ژنتیکی با معلولیت متولد میشوند که آمار زیادی است و اگر
اقدامی صورت نگیرد هرساله این تعداد به جامعه معلولین ما اضافه خواهد
شد ،به همین خاطر برنامهای تدوین و در اختیار مجلس برای تدوین برنامه
ششم قرار داده شد و آن اجباری کردن غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج بوده
که با همراهی نمایندگان مجلس ،بهعنوان یکی از برنامههای اصلی در برنامه
ششم مصوب شد.

تجلیل از مدیر موسس رهایش در رونمایی
از شبکه فناوری اطالعات حوزه حمل و نقل

اصفهان  -مرادیان :امروز در شصت و دومین برنامه هر هفته چند افتتاح از فعالیت موسسه های ترازیست،
رهایش و کانون فرهنگی طه به دلیل همکاری های الزم با شهرداری تقدیر و تشکر شد.
در مراسم رونمایی از شبکه فناوری اطالعات حوزه حمل و نقل و ترافیک که در قالب شصت و دومین برنامه از
سری برنامه های هر هفته چند افتتاح از مدیر موسسه رهایش ،ترازیست و گروه فرهنگی طه با حضور شهردار و اعضای
شورای اسالمی شهر اصفهان تقدیر شد.
موسسه رهایش تا کنون اقدامات ارزنده ای در حوزه های ترافیک انجام و فعالیت های مناسبی برای کاهش بار
ترافیک اجرا کرده است همچنین برای ارتقا امنیت موتورسیکلت سواران و کاهش تخلفات آنان اقداماتی موثر اجرا
کرده از همین رو امروز از پیمان صالحی مدیر موسسه ترازیست در شصت و دومین برنامه از سری برنامه های هر هفته
چندافتتاح تجلیل شد.
همچنین از احمدرضا زمانی مدیر موسسه رهایش به دلیل اقدامات یکساله اخیر برای کاهش بار ترافیک در شهر و
جمع آوری  ۷۰۰ایده نیز امروز در حضور شهردار اصفهان و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان تقدیر شد.
در شصت و دومین برنامه از سری برنامه های هر هفته چند افتتاح نیز از مدیر کانون فرهنگی طه به دلیل پرورش
 ۳۰۰عضو دانش آموز دوچرخه سوار و حضور دانش آموزان در برنامه های فرهنگی تجلیل شد.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه:

اگر به دنبال
اقتصاد جایگزین
نفت هستیم باید
توجه ویژه ای به
معدن و صنایع
معدنی داشته
باشیم

اصفهان  -مرادیان :دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل
گروه فوالد مبارکه در بیست و دومین سالروز نکوداشت
صنعت و معدن با تأکید بر اینکه خالقین اقتصاد مقاومتی
و پرچم داران تولید و اشتغال قشر صنعتی هستند که
میتوانند اولین جایگزین نفت باشند ،گفت :اگر به دنبال
اقتصاد جایگزین نفت هستیم باید توجه ویژه ای به معدن و
صنایع معدنی داشته باشیم.
وی در همین رابطه ادامه داد :یکی از شاخصه های کمی
برای تشخیص توسعه یافتگی جوامع ،اندازه گیری مصرف فوالد
آنان است .برای تولید یک میلیون تن فوالد ،اکتشاف در معدن،
استخراج و فرآوری انجام میشود و در ادامۀ این زنجیره ،مواد
استخراج شده تبدیل به فوالد شده و در همۀ صنایع ازجمله
خودروسازی ،ساختمان سازی ،لوازم خانگی ،صنایع مواد غذایی
و ...مورد استفاده قرار میگیرد.

وی با بیان اینکه برای همه زوجینی که برای مشاوره پیش از ازدواج
میروند ،کار غربالگری نیز انجام میشود ،افزود :بعد از غربالگری اگر به مرحله
مشاوره ژنتیک برسند ،هزینههایی خواهد داشت که بر اساس برنامه توسعه
ششم ،سازمان بهزیستی و کمیته امداد موظف هستند که هزینههای مربوط
به اقشاری که بضاعت مالی ندارند ،تأکین کنند.
آرام با اعالم اینکه در استان مازندران بهعنوان یکی از سه استان پایلوت،
از سال  ،۹۵غربالگری ژنتیک انجام میگرفته است ،افزود :در سال  ۹۵به
صورت رندم ،یک هزار و  ۵۴۴مورد غربالگری شدند که  ۱۱۷مورد نیازمند
استفاده از خدمات مشاورهای شدند و حدود  ۵۰نفر دارای اختالالتی بودند که
این اختالالت شناسایی شد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع طالق گفت :با بررسی انجام شده از ابتدای
انقالب تا کنون ،ما بیشترین میزان رشد طالق را در استان از سال  ۸۱تا ۹۱
داشتهایم و نرخ طالق در این دوره ده ساله از  ۱.۲به  ۲.۴رسید و از سال
 ۹۳به بعد با انجام برنامهریزی ،تالش در توقف رشد طالق انجام دادیم و تا
پایان سال  ۹۵نه تنها رشد طالق متوقف که تا حدودی کاهش میزان در نرخ
طالق داشتهایم.
آرام تعداد خدمات اورژانس استان در سال گذشته را بیش از  ۳هزار
مداخله در موضوعات و آسیبهای اجتماعی برشمرد و گفت :عمده موارد
مربوط به همسرآزاری و کودکآزاری ،طالق ،خودکشی ،اختالفات خانوادگی
بوده است.

بهره مندی  18روستای امیر سیف شهرستان
اندیمشک از آب شرب پایدار و با کیفیت

اهواز -پیام فرج  -با ساخت و راه اندازی چاهک سطحی فلمن ،مشکل تامین آب شرب  18روستای این دهستان
برطرف شد.منصور موسایی گفت :مشکل تامین آب شرب  18روستای امیر سیف با جمعیتی بالغ بر  850خانوار حل
شد.سرپرست امور آبفاروستایی شهرستان اندیمشک ادامه داد :آب شرب  18روستای امیر سیف سال ها در فصل
تابستان با کاهش فشار و قطعی آب روبرو بود که با راه اندازی چاهک زیر سطحی در رودخانه امیر سیف مشکل هر
ساله کمبود آب شرب این روستاها حل شد.
وی با بیان اینکه تجهیز و راه اندازی این چاهک زیر سطحی توسط کارکنان امور آبفاروستایی شهرستان اندیمشک
انجام شد ،گفت :چاهک فلمن کنار رودخانه امیر سیف با نصب الکترو پمپ شناور  15کیلووات ،راه اندازی چاهک ،نصب
تابلو برق و  ...احداث شده و مشکل تامین آب شرب اهالی  18روستای امیر سیف را برطرف کرده است.
وی از خشک شدن و کم آبی  2حلقه چاه این روستاها خبر داد و گفت :چاهک فلمن بدلیل کم آب و خشک شدن
 2حلقه چاه تامین کننده آب این روستاها راه اندازی شد و اکنون هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
موسایی یادآور شد :تا پیش از راه اندازی این چاهک برخی روستاها با افت فشار و برخی با بی آبی روبرو بودند که
می بایست از طریق تانکر سیار آبرسانی انجام می شد.وی بیان کرد :عملیات انجام شده باعث رضایتمندی اهالی این
 18روستا با جمعیتی بالغ بر  4هزار  250نفر در فصل تابستان شده است.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با اشاره به مزیتهای تولید
فوالد در کشور گفت :مادۀ اولیه و انرژی ،برق و گاز در کشور ما
فراهم است و خوشبختانه نیروی جوان و متخصص نیز در این
زمینه وجود دارد.
دکتر سبحانی با اشاره به اینکه در سند چشم انداز ۱۴۰۴
تولید  ۵۵میلیون تن فوالد در کشور پیش بینی شده است افزود:
اگر فوالد مبارکه در دو سال گذشته که سخت ترین شرایط
فوالد در دنیا بود و به صورت تقریبی تولیدکنندگان بزرگ با
چالش جدی مواجه شدند ،توانست از این پیچ عبور کند به آن
خاطر بود که کل فرآیند تولید فوالد را در مجموعه خود داشت
و پراکندگی در مراحل وجود نداشت .بنابراین برای دستیابی
به تولید  ۵۵میلیون تن فوالد باید به این نکته توجه شود که
واحدهای پراکنده کاربردی نیستند و دیر یا زود از گردونه تولید
خارج میشوند؛ بنابراین ظرفیتهای بزرگ الزم است.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه در انتخاب
فناوری باید پاسخ گوی بازار جهانی و محصول مطلوب داشته
باشیم خاطرنشان کرد :این نکات باید موردتوجه قرار گیرد ،خواه
ناخواه باید با اقتصاد دنیا رقابت کنیم و به یقین میتوانیم ،چون
همانگونه که اشاره شد ،همه چیز در کشور مهیاست.
وی با اشاره به مزیتهای کسب بازارهای صادراتی در همه
بخشهای صنعتی کشور اظهار کرد :اگرچه فوالد مبارکه به دلیل
تأمین حداکثری بازار داخل در سال  ۹۵صادرات خود را نسبت
به سال  ۹۴کاهش داد ،اما این مهم است که نیمی از صادرات
فوالد مبارکه به دلیل کیفیت باالی محصوالت شرکت به اتحادیه
اروپا که خود بزرگترین تولیدکننده فوالد است ،انجام شده است.
وی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد :اگر اقتصاد
مقاومتی و تولید و اشتغال میخواهیم ،به یقین این ظرفیت و
توانایی در معدن و صنایع معدنی هست.

برگزاری همایش حجاب و عفاف در ذوب آهن اصفهان

پوشش زنان ایران اسالمی نمادی از اقتدار کشور و تجلی بخش آرمانهاست

اصفهان  -مرادیان :به مناسبت هفته عفاف و حجاب  ،همایشی تحت این
عنوان با حضور مدیران  ،مسولین و مشاوران مدیرعامل شرکت و همچنین بانوان
شاغل در ذوب آهن اصفهان و تنی چند از اعضای کانون خیرین فرهنگی بانوان با
سخنرانی ویژه دکتر امان الهی استاد دانشگاه و مشاور خانواده سه شنبه بیستم
تیرماه به همت مديريت روابط عمومي ،معاونت منابع انساني و امور اجتماعي و
مديريت آموزش و توسعه منابع انساني شركت در تاالر آهن برگزار شد .
پوشش زنان ایران اسالمی نمادی از اقتدار کشور و تجلی بخش
آرمان هاست
در ابتداي اين همايش مهندس علمداری مشاور فرهنگي اجتماعي
مديرعامل شركت ضمن خوش آمد گویی به حضار با اشاره به اینکه پوشش
زنان ایران اسالمی نماد و پرچمی از اقتدار کشور و تجلی بخش حفظ آرمان
هاست گفت  :بانوان شاغل در بخش های مختلف ذوب آهن اصفهان ضمن
رعایت موازین و دستورات اسالمی در جبهه های صنعت  ،درمان و فرهنگ در
حال خدمت به جامعه  ،خانواده  ،میهن و آرمان های انقالب اسالمی هستند .
وی با ذکر مثالی متناسب با محیط صنعتی در بخشی دیگر از سخنان
خود را چنین عنوان نمود  :در ذوب آهن اصفهان مانند سایر صنایع برای

معاون عملیات سازمان آتش
نشانی رشت:

کوچههای تنگ
رشت اطفای
حریق را سخت
کرده است

هر قطعه و تجهیز یک دستور العمل ایمنی  ،تعمیرات و نگهداری به منظور
جلوگیری از بروز حوادث در نظر گرفته شده است  .تا کارکنان در کنار
استفاده از این دستگاه بتوانند عالوه بر تامین رزق حالل و ایفای نقش در
راستای ارتقاء بهره وری شرکت  ،سالمتی خود را نیز مورد توجه قرار دهند تا
رسالت شرکت نیز به نحو مطلوب محقق گردد .
قرآن کریم  ،هدیه خداوند به انسان هاست
مشاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل شرکت تصریح کرد  :خداوند متعال
نیز زمانی که انسان را آفرید برای حفظ گوهر درونی او  ،دستور العمل زندگی
سعادتمندانه و بازگشت موفقیت آمیز از دنیا به سرای آخرت را به وی ابالغ
نمود  .قرآن کریم  ،هدیه خداوند به انسان هاست که مجموعه کاملی از کلیه
دستورات در این کتاب ارزشمند قرار داده شده است و برای بهره برداری و
درک عمیق دستورات آن نیاز است بصیرت و آگاهی کامل داشته باشیم تا
نتیجه مطلوب حاصل شود .
در ادامه دکتر امان الهی استاد دانشگاه و مشاور خانواده گفت  :در
خصوص رعایت عفاف و حجاب و همچنین سایر دستورات الهی  ،هر یک از
انسان ها نیاز است ابتدا خودشان به معنای و تاثیرات شگرف این مضامین

معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه
کوچههای تنگ رشت اطفای حریق را سخت کرده است ،گفت :بالغ
بر هزار و  300کوچه تنگ و باریک در سطح شهر رشت ،وجود دارد.
مومنی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه بالغ بر هزار و 300
ت وجود دارد ،گفت :در
کوچه تنگ و باریک در سطح شهر رش 
بسیاری از این کوچهها و مسیرها شاهد بافت قدیمی خانهها با
پشت بامهای بهم پیوسته هستیم که با وجود مصالح قابل اشتعال
همچون چوب در زمان بروز حوادث و آتش سوزیها شاهد گسترش
بیش از پیش آتش هستیم.وی با اشاره به ساختمانهای قدمت
دار و چگونگی اجرای ایمنی و خدمات آتش نشانی ،افزود :حوزه
پیشگیری سازمان آتش نشانی همه روزه توسط کارشناسان خود

واقف باشند تا بتوانند بدون اجبار روند مناسب را در پیش بگیرند .
خوشبختی داشتن دوست داشتنی ها نیست بلکه خوشبختی دوست
داشتن  ،داشته ها است
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه آرزوی خوشبختی و نشاط همواره
مورد توجه همه انسان ها است اظهار کرد  :در شرایط فعلی انسان ها هر چه
به دنبال کسب این دو آرزوی بزرگ هستند متاسفانه از آنها فاصله می گیرند
 .در حال حاضر واژه خستگی به عنوان یک مشکل بزرگ زندگی همه انسان
ها را تحت تاثیر قرار داده است  .خوشبختی داشتن دوست داشتنی ها نیست
بلکه خوشبختی دوست داشتن  ،داشته ها است .
بايد با تجربه دوران گذشته و نشاط زمان حال براي آينده برنامه
ريزي نمود
دکتر امان الهی خاطر نشان كرد  :اگر انسان اضطرب فردا و غم ديروز
را فراموش كند روز خوبي را سپري مي كند  .انسان ها مشكالت گذشته و
ترس از زندگي آينده را همواره با خود دارند و لذا نمي توانند در زمان شادماني
كسب نمايند  .در صورتي كه بايد با تجربه دوران گذشته و نشاط زمان حال
براي آينده برنامه ريزي نماييم .

به بازدید از ساختمانها و آپارتمانها ی مختلف با کاربریهای
متفاوت میپردازد تا در صورت وجود مشکل ،نواقص را به مسئولین
ساختمانها اعالم تا در زمان مقرر نسبت به رفع آن اقدامات
الزم صورت پذیرد.مومنی ،علت  37درصد آتش سوزی های
مسکونی را اتصال در سیستم سیم کشی برق و وسایل برقی
برشمرد و گفت :شهروندان باید در تعميرات لوازم برقي از افراد
متخصص بهره ببرند.وی خاطرنشان کرد :داشتن ترمينال جعبه
تقسيم لوازم مجهز به چندين كليد ميناتور مناسب در محل
آشپزخانه كاری ضروری است كه در صورت اتصال فورا قطع
شده امكان تغييرات لوازم برقي در حالت برق را مهيا ميسازد.
مومنی با اشاره به اطفای حريق لوازم برقی در منزل اضافه

کرد :در هنگام بروز حادثه ابتدا باید فيور اصلی منزل قطع و
سپس اقدام به اطفاء حريق شود و مناسبترين وسيله خاموش
کننده گاز منوكسيد كربن است.مومنی با بیان اینکه هميشه از
لوازم برقی خانه در زمانهای مشخص بازديد و وضعيت روكش
سيمها ،دو شاخه را بررسی و رفع نقص کنید ،تصریح کرد :در
موقع استفاده تجهيزات سيار ،سيمهاي لخت و ارتباط هاي سيم
را دقيقا مراقبت کنید.وی اضافه کرد :هرگز از سه شاخه براي
دستگاههای پر مصرف استفاده نكنيد زیرا خطر گرم شدن محل
اتصال وجود دارد.معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت
خاطرنشان کرد :در مواقع آتش سوزي توجه کنید ،آسانسور
وسيله مناسبی جهت جابجايي نيست.

اخبار
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نمایشگاه عکس هنرمندان گلستانی
در برج میالد تهران به نمایش در می آید

رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان گلستان از برگزاری
نمایشگاه عکس حادثه دلخراش انفجار معدن زمستان یورت شهرستان
آزادشهر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درمحل برج میالد
تهران خبر داد .به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان گلستان،
نقی محمدنژاد افزود :در این نمایشگاه که 24تیرماه درمحل برج میالد
تهران گشایش می یابد  43 ،اثرعکاسی به یاد 43تن از جانباختگان این
حادثه تلخ و ناگواردر معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.وی گفت
:این آثار عکاسی ،ماحصل تالش عکاسان گلستانی به نامهای :عقیل
مهقانی  ،محمدجواد مکتبی  ،مجید میهن دوست ،سید جواد میرحاجی
،سحر حسن زاده ،بهار شقایق ،هانیه کرامتلو و راحله حصاری است که
در مدت 11روز امدادرسانی و نجات معدن کاران در زمستان یورت
بدست امده و ارائه خواهد شد.این مدیر فرهنگی تصریح کرد :فعالیت
این نمایشگاه از ساعت  19روز شنبه  24تیر در در محل گالری هنری
غربی برج میالد آغاز می شود و عالقمندان می توانند تا  28تیرماه
از ساعت  8صبح تا  20جهت بازدید مراجعه نمایند.محمدنژاد اضافه
کرد:این نمایشگاه توسط کانون عکس حوزه هنری گلستان وبا همکاری
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت،
مدیریت بحران و روابط عمومی استانداری و اتاق بازرگانی و مدیرعامل
معدن زمستان یورت برگزار می شود.گفتنی است  ،در پی حادثه انفجار
و ریزش تونل شماره یک معدن زمستان یورت شهرستان آزادشهر در
شرق استان گلستان که  13اردیبهشت رخ داد 43 ،معدنچی جان خود
را از دست دادند و  79نفر نیز مصدوم شدند.

اثرهنرمند گلستانی دربخش نمایشگاه جشنواره
بینالمللی حقوق بشر آمریکایی انتخاب شد

اثر کاریکاتور محمدرضا عباسپور از هنرمندان با سابقه استان
گلستان ،در بخش رقابت و نمایشگاهی دومین جشنواره بین المللی
حقوق بشر آمریکایی پذیرفته شد .به گزارش روابط عمومی حوزه هنری
استان گلستان  ،همزمان با آئین اختتامیه دومین جشنواره بینالمللی
حقوق بشر آمریکایی که با حضور جمعی از مسئوالن و هنرمندان متعهد
و انقالبی در تاالر سوره حوزه هنری در تهران برگزار شد ،آثار برگزیده
این جشنواره نیزدر قالب نمایشگاهی به نمایش در آمد که در بین انها
اثر کاریکاتور این هنرمند گلستانی به چشم می خورد .گفتنی است ،به
نمایش گذاشتن مصادیق نقض حقوق بشر توسط آمریکا با بهرهگیری
از عناصر فرهنگی و هنری از اهداف اصلی این جشنواره بوده است و در
مراسم اختتامیه ،برگزیدگان بخشهای اینفوگرافیک ،کاریکاتور ،موشن
گرافیک ،پوستر ،نمایش رادیویی ،مقاله و کتاب معرفی و تقدیر شدند .
مسئول واحد فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان گلستان :

هنرمندان داستان نویس  ،در رونق ادبیات
پایداری نقش مهمی دارند

مسئول واحد فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان گلستان
 ،در نشستی که 13تیر ماه باحضور تعدادی از داستان نویسان از شهرهای
گرگان،گنبد کاوس وعلی آباد کتول برگزار شد ،برحضور هنرمندان عرصه
ادبیات و خصوصا داستان نویسان درحوزه ی ادبیات پایداری تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان گلستان ،علی کاظمی ضمن
تشریح اهداف،برنامه ها وفعالیت ها ی پیش روی این مرکز در بخش ادبیات
پایداری افزود :هنرمندان بخش داستان  ،به دلیل داشتن تخصص و مهارت
در نویسندگی  ،قابلیت های مناسبی برای تولید اثر در زمینه ی ادبیات
پایداری دارند و در واحد فرهنگ و مطالعات پایداری نیز این آمادگی وجود
دارد تا کارگاه های تخصصی با حضور اساتید برجسته کشور با موضوعاتی
چون:آشنایی با تاریخ شفاهی،نویسندگی دفاع مقدس،خاطره نگاری،اصول
وفنون مصاحبه و  ...برای این عزیزان برگزار شود.این کارشناس فرهنگی
ادامه داد :حوزه هنری گلستان تا کنون چندین جلسه نقد و بررسی آثار دفاع
مقدس را با حضور هنرمندان استان گلستان و دیگر استان های همجوار
برگزار کرده وطی سالهای گذشته کتاب ها و تولیدات مناسبی نیز داشته
است و همچنان برای تداوم این برنامهها و گسترش فرهنگ ادبیات پایداری
در استان و کشور تالش خواهد کرد.

پرداخت  54درصد از پول گندمكاران گلستان

مدير كل شركت غله وخدمات بازرگاني استان گلستان مقدار خريد
گندم در اين استان را بيش از 1ميليون و 85هزار تن اعالم كرد وگفت:
 54درصد از پول گندم هاي خريداري شده پرداخت شده است.به گزارش
روابط عمومي شركت غله وخدمات بازرگاني استان گلستان؛ حميدرضا علي
محمدي افزود :تاكنون مبلغ  757ميلياردو  883ميليون تومان به حساب
گندمكاراناستانگلستانواريزشدهاست.عليمحمديدرادامهمقدارخريد
دانه روغني كلزا را  50هزارو  148تن اعالم كرد.وي افزود :ارزش اين مقدار
كلزا  130ميلياردو  15ميليون تومان است.مدير كل شركت غله وخدمات
بازرگاني استان گلستان ضمن اظهار رضايت ازمقدار خريد اين  2محصول
در گلستان افزود :اين استان در زمينه خريد تضميني گندم رتبه دوم و كلزا
رتبه اول را در سطح كشور به خود اختصاص داده است.

داد محیط زیست در بروجرد درآمده است!

رئیسادارهحفاظتمحیطزیستبروجردگفت:برداشتهایغیرمجاز
آب رودخانهها باعث نابودی اکوسیستم میشود.مصطفی مصطفیوند اظهار
کرد :متاسفانه کشت برنج و هندوانه در اراضی کشاورزی شهرستان صورت
میگیرد که هیچ نظارتی بر روی آنها نیست.وی افزود :برای شالیکاری برنج
کشاورزان آب را از رودخانهها پمپاژ میکنند که برای این کار به آب زیادی
نیاز است و در مقابل آفتاب این آب تبخیر میشود.رئیس اداره حفاظت
محیط زیست بروجرد تصریح کرد :عمال با این کار آب را از بین میبریم
و آبزیان جانوری و گیاهی از بین میروند.مصطفیوند با بیان اینکه حقآبه
زیست محیطی رعایت نمیشود ،اضافه کرد :متاسفانه الگوی کشت رعایت
نمیشود.وی بیان کرد :محروم شدن آبزیان از تولید مثل طبیعی در اثر
تخریب ،تخریب اجتماعات گیاهی و جانوری ،کاهش کیفیت آب و فرسایش
بستر و کناره رودخانه از مهمترین این آسیبهاست.رئیس اداره حفاظت
محیط زیست بروجرد گفت :این برداشتهای غیرقانونی هتک حیثیت به
طبیعت است و اگر بخواهیم طبیعت را تخریب کنیم مشکالت ناشی از آن،
روزی گریبانگیر ما میشود.

وزارت نیرو مشکل بدهی کشاورزان
به بانکها را حل کند

نماینده اردبیل در مجلس شورای اسالمی گفت :به دلیل عدم
هماهنگی وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو ،عدهای از کشاورزان اکنون
بدهکار بانکی شدهاند .محمد فیضی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی
امروز(یکشنبه)مجلسشورایاسالمیاظهارداشت:بهدلیلعدمهماهنگی
میان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو عدهای از کشاورزان با استفاده از وام
بانکی اقدام به تأمین زیرساختهای آبیاری مکانیزه در زمینهای کشاورزی
خود کردهاند اما به دلیل نبود آب نه تنها آبیاری مکانیزه مهیا نشده بلکه
اکنون این کشاورزان بدهکار بانکی شدهاند .وی در ادامه افزود :این مشکل
در تبصره  ۱۳بند (ز) قانون بودجه حل شده است .ما به وزارت نیرو نامهای
دادهایم و خواهان اقدام عملی در جهت حل این مشکل شدهایم .فیضی
همچنین در تذکری به وزیر بهداشت تصریح کرد :از زحمات وزیر بهداشت
در ایجاد مراکز جامع سالمت در روستاها سپاسگزاریم اما دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل به دلیل نبود فضای کافی برای پذیرش بیماران با مشکل
مواجه است و باید زمینه ایجاد بیمارستان ۱۰۰۰تختخوابی در اردبیل فراهم
شود .نماینده اردبیل درادامه خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر
راه گفت :فرایند تخصیص مشابه و جهان شمول در کل کشور نمی تواند
نسخه مناسبی برای کلیه استانها باشد ،در پروژه های استانی و کالن مثل
راه آهن در مناطق سردسیر باید تخصیص در فصل کاری انجام شود تا شاهد
پیشرفت چشمگیر در پروژه ها باشیم.

