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اخبار
مهندس افضلی معاون بهره برداری شرکت در برنامه رادیو صدای ذوب آهن مطرح کرد :

تامین آب با جدیت انجام می شود اما بحران شدید است

اصفهان  -مرادیان -مهندس افضلی معاون بهره
برداری شرکت با حضور در استودیو ی رادیو صدای ذوب
آهن در مدیریت روابط عمومی  ،پاسخگوی سواالت مجری
برنامه و همکارانی بود که سواالت خود را به صورت پیام
صوتی یا پیامک ارائه نمودند .
مهندس افضلی از تالشگران ذوب آهن که با همت
خود  ،شرایط کارخانه را بهبود دادند قدردانی نمود و گفت :
ذوب آهن شرایط خوبی پیدا کرده اما هنوز برای بهبود امور
 ،کارهای بسیاری باید انجام شود که همت همگان را می
طلبد  .وی در خصوص شرایط تولید در سال جاری گفت :
میانگین تولید بخش های کوره بلند و فوالدسازی نشان می دهد که امسال می توانیم به  2میلیون و  600هزارتن تولید
برسیم  .تولید کوره بلند امروز  8100تن بود که رقم بسیار خوبی محسوب می شود  .تولید فوالدسازی بین  7100تا
 7200تن بود که از امروز به  7700تا  7800تن می رسیم .
مهندس افضلی در پاسخ به سوالی در خصوص طوالنی شدن پروژه توسعه نورد  650و تولید ریل گفت  :این پروژه
به خوبی انجام شد و محصوالت متنوعی در این کارگاه تولید می شود  .ریل تنها یک محصول این کارگاه است که
شرایط تولید آن بسیار متفاوت است و رسیدن به کیفیت مورد نظر زمان بر می باشد  .خوشبختانه هم اکنون ریل ذوب
آهن توسط راه آهن تایید شده و به زودی اولین محموله ارسال می گردد .
معاون بهره برداری در پاسخ به سوالی در خصوص ضرورت راه اندازی کوره شماره یک  ،گفت  :این کوره برای
تولید چدن راه اندازی می شود  .هم اکنون چدن بازار خوبی دارد و از قیمت مناسبی برخوردار است .
مهندس افضلی تصریح کرد  :ذوب آهن اقدامات گسترده ای در زمینه کاهش مصرف آب و همچنین تامین آب
انجام داده و بسیاری اقدامات نیز در حال انجام است اما باید دقت کنیم که بحران آب به حدی جدی و شدید است که
عبارت « آب نیست» را به وضوح مشاهده می کنیم  .در این شرایط تمام کارکنان در محل کار و حتی در منزل باید
در صرفه جویی این ماده حیاتی نهایت همت را به کار برند .

در نشست هماهنگی سازگاری با کم آبی اعالم شد:

استفاده از آب شرب در کارواش ها ممنوع است

اصفهان  -مرادیان -رییس اتحادیه خدمات فنی
خودروهای سبک می گوید :به هیچ عنوان اجازه نخواهیم
داد برای شست و شوی خودرو از آب شرب استفاده شود.
روح اهلل چلونگر گفت :استفاده از آب شرب در کارواش
ها ممنوع است و فقط کارواش هایی که چاه آب آن ها
بسیار شور است می توانند برای مرحله نهایی شست و شو
از آب شرب شهری استفاده کنند.
وی که روز یک شنبه  97/2/16در نشست هماهنگی
سازگاری با کم آبی در شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان سخن می گفت افزود :در مجموع  115کارواش
در شهرستان اصفهان فعالند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص ،پروانه فعالیت آن واحد صنفی لغو
می شود.
رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک در عین حال گفت :یکی از شرایط اخذ و تمدید پروانه فعالیت
کارواش ها ،بازچرخانی آب است و به همین منظور کارواش ها ملزم به نصب دستگاه های جدیدی هستند که می
تواند آب مصرف شده در شست و شوی خودروها را با بهره گیری از فن آوری نانو تا  60مرتبه تصفیه و مورد استفاده
قرار دهد.
وی همچنین از راه اندازی کارواش های سیار در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت :این کارواش ها مجهز به دستگاه
های بخار سرد و گرم هستند که میزان آب مصرفی برای شست و شوی هر خودرو را تا سه لیتر کاهش می دهد.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان نیز گفت :اولویت این شرکت ترغیب شهروندان به استفاده
از کارواش به جای شستن خودرو در منزل است زیرا این کار باعث می شود تا میزان مصرف آب برای شستن هر خودرو
از  300به  30لیتر کاهش یابد.
رضا رضایی همچنین از برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف آب برای مالکان و کارکنان کارواش ها در آینده
ای نزدیک خبر داد.

با رشد هشت درصدی در سال گذشته انجام شد

تحقق 44هزار و 818متر حفاری افقی و جهت دار از سوی متخصصان شرکت ملی حفاری ایران

اهواز -لیال زرگانیان -متخصصان سختکوش شرکت ملی حفاری ایران
در سال گذشته موفق به انجام  44هزار و  818متر حفاری به روش افقی و
جهت دار در مناطق خشکی و دریایی کشور شدند .
مدیر عملیات ویژه حفاری شرکت ملی حفاری ایران در این ارتباط
توضیح داد :این عملیات بر روی  81حفره صورت گرفت و در قیاس با عملکرد
سال قبل از آن از نظر متراژ هشت درصد و از لحاظ تعداد چاه  13در صد
رشد نشان می دهد .
مهران عالیپور گفت :در این مدت متخصصان و کارشناسان مجرب این
مدیریت موفق به اجرای یک هزار و  555متر عملیات مغزه گیری از چاه
های نفت و گاز شدند و پنج عملیات در خصوص عبور از جداره چاه نیز
انجام گردید .
وی حفاری افقی و جهت دار را از روش های روز آمد در صنعت حفاری
در جهان عنوان کرد که دارای تخصص باال و کاربری خاص از نظر موقعیت
عملیات و شرایط محیطی است .
عالیپور افزود :این نوع حفاری درچاه های امدادی و مناطقی که امکان
استقرار دستگاه حفاری وجود ندارد مانند مناطق مسکونی یا در میادینی که

کارشناسان تشخیص می دهند می توان با اثبات یک دکل حفاری در یک
نقطه چند حلقه چاه حفر کرد کاربرد دارد.
مدیر عملیات ویژه حفاری شرکت ملی حفاری ایران ادامه داد :در این
زمینه دستگاه حفاری در فاصله مناسب مستقر و عملیات حفاری پس از عمق
تعیین شده عمودی ،در جهت محاسبه شده مخزن به صورت انحرافی هدایت

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر؛

«تمام من همه عدو» در قم به روی صحنه میرود

علی فرحناک پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری
نمایش «تمام من ،همه عدو» که در فرهنگسرای جوان
برگزار شد ،با اشاره به زمان و مکان برگزاری این نمایش
اظهار کرد :نمایش «تمام من ،همه عدو» کاری از گروه تئاتر
امروز است که به کارگردانی مهدی مالک و هنر آفرینی
وی و مهدی رکنی در شبهای ماه مبارک رمضان از ۲۷
اردیبهشتماه به مدت یک ماه در خانه نمایش ماه واقع در
فرهنگسرای جوان به روی صحنه میرود.
وی با اشاره به موضوع نمایش «تمام من ،همه عدو»،
تصریح کرد :این نمایش که با موضوع دفاع مقدس اجرا
میشود روایت دو دشمن است که به مدت زمان  ۳۰سال به اجبار در خانهای زندگی میکنند و مسائلی که  ۳۰سال
بین آن دو گذشته در مدت زمان محدودی روایت میشود.
مدیرگروه نمایشی تئاتر امروز ،علت انتخاب خانه نمایش ماه را برای اجرای این مورد توجه قرار داد و گفت :این
نمایش که با دو بازیگر روی صحنه میرود نیازمند یک فضای محدود و مناسب اجرای نمایش بود که همه موارد الزم
در این محل شاخص بود.وی از نبود سالن مناسب برای اجرای نمایش در قم انتقاد کرد و افزود :قم در مقوله تئاتر حرفی
برای گفتن دارد ولی محل مناسبی که بشود در آن نمایش تمرین و اجرا کرد وجود ندارد.
فرحناک با بیان اینکه سالن تاالر مرکزی شهر تنها محل مناسب اجرای نمایش در قم به شمار میرود ،تصریح
کرد :این سالن به دلیل فضای وسیعی که دارد برای نمایش «تمام من ،همه عدو» مناسب نبود و کوچک بودن خانه
نمایش ماه موجب افزایش تمرکز میشود.
وی الزمه سالن مناسب برای اجرای نمایش را نورپردازی مطلوب دانست و گفت :سالن شهرداری که از سوی برخی
برای اجرای نمایشها پیشنهاد میشود چنین خصوصیتی را ندارد.
نایب رئیس انجمن نمایش استان قم ادامه داد :تئاتر در سراسر کشور در حال خصوصی سازی است که استان قم
نیز از این رویداد فاصله ندارد و در حال حرکت به این سمت است و در همین راستا یکی از هنرمندان قمی در حال
احداث خانه نمایش است که به زودی شاهد افتتاح آن هستیم.
فرحناک با بیان اینکه نمایش «تمام من ،همه عدو» به صورت مجدد به روی صحنه میرود ،مطرح کرد :یکی از
کارهایی که گروههای تئاتری انجام میدهند برگشت به کارهای موفقی است که در گذشته اجرا شده و با توجه به
مقارن شدن ایام ماه مبارک رمضان و آزاد سازی خرمشهر تصمیم گرفته شد این نمایش یک بار دیگر به اجرای عموم
گذاشته شود.مدیرگروه نمایشی تئاتر امروز ادامه داد :برگشت به گذشته برای اجرای نمایشهای موفق میتواند موجب
یاد آوری نمایشهای خوب برای کسانی که یکبار آن را به تماشا نشستهاند و یک اتفاق خوب برای کسانی باشد که
آن را در گذشته ندیدهاند.
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استاندارکرمانشاه به منظور بررسی و بازديد از روند بازسازی
مناطق زلزله زده به شهرستان گیالنغرب سفر كرد.
مهندس بازوند ابتدا سه واحد از خانه های احداثی در
روستاهای زلزله زده زاغه علی کرم ،جوب دندانه وشنقال خالدی
در دهستانهای چله  ،حومه و دیره را به صورت نمادين به نمایندگی
از  31واحد تکمیل شده ،افتتاح كرد .وي سپس به بیمارستان
الزهرا گیالنغرب رفت تا مشکالت این بیمارستان را ازنزدیک مورد
بررسی قرار دهد.
وی در ادامه از روند احداث طرح گردشگری و پارک شهر
گیالنغرب بر روی دایک سراب بازدید کرد و اظهار داشت :ايجاد
نشاط و شادابي مردم براي ما بسيار حائز اهميت است و چنانچه
شهرداري گيالنغرب درصد از اعتبارات اجراي اين طرح را بپردازد

و در فاصله دورتر از نقطه صفر آغاز حفاری ،مته وارد مخزن و چاه تولیدی
می شود .
وی اظهار کرد :این شیوه پیشرفته حفاری در کشور بومی شده و ضمن
اذعان به توان متخصصان کارآزموده و آشنا به دانش فنی و تخصصی حفاری
به شیوه افقی و جهت دار بخشی از تجهیزات و ابزار اختصاصی آن نیز در
داخل کشور تولید می گردد .
عالیپور به دستاوردهای سال  96اشاره کرد و گفت :از شاخص ترین
موفقیت های این مدیریت در سال گذشته عملیات حفاری چاه امدادی برای
مهار و کنترل فوران چاه  147رگ سفید بود که با بکارگیری دستگاه حفاری
 93فتح تحقق یافت .
عالیپور افزود :سال قبل برای اولین بار تعمیر و کالیبراسیون سنسورهای
جهت یابی با موفقیت انجام و فرآیند تعمیرات اساسی دوره ای ابزار جهت یابی
تهیه و در مدار عملیات قرار گرفت .
مدیر عملیات ویژه حفاری شرکت ملی حفاری ایران در همین زمینه به
ساخت لوله های مغزه گیری ،ساخت باطری های لیتیومی و بخشی از ابزار
کاربردی و عدم نیاز به تامین آن از خارج اشاره کرد .

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم:

بازی های غرفه کودکان جنبه ایرانی ـ اسالمی دارد

مسئول کمیته بانوان و کودکان هفته فرهنگی استان
قم در لبنان گفت :نوع بازی های ارایه شده در بخش بازی
های اسالمی نمایشگاه ،ابداعی بوده و مورد استقبال قرار
گرفته شده است
خانم «معصومه ظهیری» در حاشیه بازدید از این
نمایشگاه گفت :طبق روال دیپلماسی عمومی ،یکی از راه
های ارتباط بین کشورها خواهر خواندگی و ارتباط بین
استان ها است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قم افزود:
این ارتباط معموالً هم در زمینه فرهنگی و هم در زمینه
اقتصادی محقق می شود .قم شهر اجتهاد و خون و قیام با منطقه نبطیه شهر جبهه مقاومت از دیرباز ارتباط نزدیکی
داشته و به دلیل وجود حوزه علمیه قم ،جامعة المصطفی العالمیة و جامعة الزهرا(س) ،طالب زیادی از لبنان در قم
تحصیل می کنند.
مسئول کمیته بانوان و کودکان رویداد فرهنگی هفته قم در لبنان گفت :در زمینه کودکان بازی ها و نرم افزارهای
اسالمی را در نمایشگاه ارائه کرده ایم .غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و غرفه ای که بازی های کودکان
ارائه شده ،خیلی مورد استقبال قرار گرفته است و از شلوغ ترین غرفه ها هستند.
وی افزود :در بحث کودکان چاپ کتب به زبان های گوناگون را در کانون پرورش فکری داریم .نوع بازی های ارائه
شده در بخش بازی های اسالمی ،ابداعی بوده و مورد استقبال قرار گرفته شده است .همچنین محصوالت و نرم افزارها
با موضوع بازی های کودکان ،جنبه ایرانی و اسالمی دارد.
وی ادامه داد :بخش دیگر کار ما ارتباط ،تعامل ،دیدار و برگزاری نشست هایی با صاحب نظران و فعاالن فرهنگی
لبنان است .در این راستا با خانم «عفاف حکیم» مسئول واحد خواهران حزب اهلل ،با خانواده سید ذوالفقار سردار
بدرالدین و خانواده شهید عماد مغنیه دیدار کردیم .همچنین دیداری با مسئول بسیج خواهران منطقه بیروت داشتیم
و نیز با خانواده شهدا در بیروت دیدار خواهیم کرد.
ظهیری همچنین خاطرنشان کرد :به مناسبت شهادت سید ذوالفقار در مصاحبه با المنار در مورد اهداف برگزاری
هفته فرهنگی قم در لبنان گفت وگو کردم.
وی در مورد شرایط منطقه و جبهه مقاومت عنوان کرد :پیوند عجیبی در جبهه مقاومت بین مجاهدین مسلمان به
خصوص مثلث سوریه ،لبنان و ایران ایجاد شده است؛ البته عراق هم در این پروسه به ما پیوسته است .در کنار این ها
باید لشکر فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان را نیز اضافه کرد و باید درباره موضوع جبهه مقاومت مستندی تهیه
کنیم .مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قم ادامه داد :امروزه جهان اسالم در مقابل صهیونیست ها و دشمنان
اسالم به وحدت رسیده اند؛ به همین خاطر است که نتانیوهو از دست ما عصبانی است و ترامپ با ما مخالفت می کند.

ما بقيه اعتبار آن را تامين خواهيم كرد.
استاندار کرمانشاه همچنين روند بازسازی مناطق زلزله زده
شهرستان در دهستان دیره را از نزدیک مورد پيگيري قرار داد.
مهندس بازوند در اين بازديد گفت :امیدواریم احداث
واحدهاي مسكوني در روستاها مطابق برنامه زمان بندی در مناطق
زلزله زده به اتمام برسد.استاندار كرمانشاه تصريح كرد :براساس
تصمیمات جدید اتخاذ شده بمنظور تسریع در روند تکمیل ساخت
وسازها مقرر شده کسانی که به مرحله تکمیل سقف برسند کل
تسهیالت باقیمانده آنها یکچا آزادخواهد شد .مهندس بازوند از روند
تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس شهرستان گیالنغرب هم بازدید و
به مقام شامخ شهدای گمنام ادای احترام کرد .اختصاص  26میلیارد
ریال اعتبار برای تجهیز بیمارستان الزهراء ،کمک به احداث طرح

گردشگری وپارک شهر و تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس از دیگر
دستاوردهای سفر استاندار به شهرستان گیالنغرب بود.

درخواست  10ساله مردم ،فعاالن مدني و اصفهان شناسان پاسخ داده شد

بازآفريني خاطرات اصفهاني ها با نصب مجدد تنديس كاوه آهنگر

اصفهان  -مرادیان -مديريت شهري اصفهان پس از سال ها خواسته
مردم ،فعاالن مدني ،اصفهان شناسان و دوستداران فرهنگ اصفهان را در
خصوص نصب مجدد تنديس کاوه آهنگر در ميدان آزادي ،محقق کرد؛ اتفاقي
که شب گذشته با دستور شهردار اصفهان و اعضاي شوراي شهر انجام شد و
عالوه بر مردم ،هنردوستان و فرهيختگان زيادي را خوشحال کرد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان ،تنديس کاوه
آهنگر که به دليل عمليات عمراني مترو در ميدان آزادي ،برچيده شده و سال
ها به انبار رفته بود ،با پايان عمليات احداث ايستگاه مترو دوباره در اين ميدان
نصب شد تا شهروندان اصفهاني و گردشگران ،پس از بيش از  10سال اين
تنديس که نماد آزادي خواهي ايرانيان است را در ميدان آزادي مشاهده کنند.
نصب اين تنديس ،شب گذشته موجي از بازآفريني خاطرات و نوستالژي
اصفهاني ها را به دنبال داشت و به همين دليل از همان نيمه شب ،با استقبال
شهروندان روبه رو شد؛
سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان در حاشيه نصب تنديس كاوه

آهنگر در ميدان آزادي گفت :اين تندیس به دليل اجراي پروژه مترو  10سال
پيش ،از میدان آزادی برداشته شد و هم اكنون پس از اتمام عمليات خط يك
مترو شاهد نصب مجدد آن در اين ميدان هستيم.

مهدي مقدري با بيان اين كه مجسمه كاوه نماد ضد استعماري و ضد
استبدادي براي ايرانيان است ،اذعان داشت :در شرايطي كه نظام مقدس
جمهوري اسالمي در آماج حمله دشمنان و بدخواهان قرار دارد ،اين تنديس
نشانگر قدمت روحيه آزادي خواهي ايرانيان و مبارزه آنان با ظلم است.
وي مجسمه كاوه را اثري فاخر از هنرمند ايراني ایرج محمدی معرفي و
بيان كرد :شهروندان اصفهاني از شب گذشته تاکنون استقبال پر شوري از اين
اقدام داشتند ،با اين تنديس عکس يادگاري مي گرفتند و از مديران شهري
بابت اين اقدام تشکر مي کردند.
حسن موذني سرپرست سازمان زیباسازی شهرداري اصفهان نيز با اشاره
به نصب مجدد تنديس کاوه آهنگر در ميدان آزادي ،اظهار کرد :اين اقدام
سبب تجديد خاطره براي مردم و همشهريان شد.
وي تصريح كرد :کار نصب اين تنديس ،سه روز زمان برد و کارشناسان و
مديران سازمان و حوزه معاونت طراحي و هنر شهري و اداره مجسمه سازمان
زيباسازي شهرداري ،بر اين روند نظارت داشتند.
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سرپرست سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری اراک:

کندمان مسیر لولهگذاری انتهای بلوار
کرهرود به منظور تکمیل شبکه آبیاری

اراک-مهرافشان :کشاورزیان در این خصوص بیان
داشت:عملیات لولهگذاری انتهای بلوار کرهرود  ،با کندمان ۲۰۰
متر طول کانال ،توسط واحد موتوری سازمان آغاز که متعاقب آن
با لولهگذاری و سایر عملیات تکمیلی به انجام خواهد رسید.وی
افزود:همچنین در راستای بهسازی و راه اندازی مجدد مجموعه
باغ گل کوی صنعتی ،بالغ بر  ۷۰۰مترمکعب خاک زراعی توسط
این واحد در محل تخلیه و تسطیح گردید.وی ادامه داد:با توجه به
اینکه ترون از جنس برگ نو و از خانواده زیتون میباشد گیاهی
همیشه سبز و خزانپذیراست ،به طوریکه از دست دادن برگهای
این گیاه بستگی به شرایط محیط دارد .این گیاه در مکانهای سرد
برگهایش را از دست میدهد ،اما در مکانهای گرم تر گیاهی
همیشه سبز است .همچنین از خصوصیات دیگر ترون سریع الرشد
بودن آن است و در بهار و تابستان گلهایی سفید رنگ دارد.
الزم به ذکر است ،سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری هر
ساله عملیات هرس ترونهای کاشته شده در سطح شهر اراک را با
شکلدهی و فرمدهیهای طولی ،عرضی و هندسی به بهترین شکل
ممکن انجام میدهد.گفتنی است در همین راستا عملیات هرس
ترونهای جنب مصلی سنجان توسط پرسنل فضای سبز منطقه ۳
شهرداری اراک انجام و همینطور وسایل بازی در این ناحیه جهت
استفاده هر چه بهتر شهروندان رنگآمیزی شد.

تعداد مشتركان شركت توزيع برق گلستان از
مرز  700هزار گذشت

مهندس علي اكبر نصيري مدير عامل شركت توزيع برق
گلستان گفت :تعداد مشتركان اين شركت از مرز  700هزار گذشته
است.نصيري با اشاره به شاخصهاي عمومي اين شركت اظهار
داشت :در سال گذشته بيش از  22هزار مشترك به تعداد مشتركان
شركت توزيع نيروي برق گلستان افزوده شده است .وي گفت:
تعداد مشتركان اين شركت در پايان سال  95به  678هزار مشترك
رسيده بود كه با افزوده شدن  22هزار مشترك به اين تعداد ،آمار
مشتركان برق در استان گلستان در حال حاضر به بيش از 700
هزار مشترك بالغ گرديده است.مديرعامل شركت توزيع نيروي برق
استان گلستان ادامه داد :در سال  96مجموعاً  3ميليارد و 798
ميليون كيلووات ساعت انرژي به شبكه توزيع تزريق شده كه نسبت
به مدت مشابه در سال گذشته  12درصد افزايش نشان ميدهد.
نصيري با اشاره به اينكه از ابتداي سال جاري تا كنون ميزان فروش
انرژي به مشتركان برق در استان گلستان مجموعاً به  3ميليارد و
 392ميليون كيلووات ساعت رسيده است خاطرنشان ساخت اين
شاخص نسبت به مدت مشابه در سال قبل بيش از  17درصد
افزايش داشته است.تعداد مشتركان شركت توزيع برق گلستان از
مرز  700هزار گذشت

حضور دبیر انجمن شعر وادب چکامه سرایان
گلوگاه در اولین جلسه کارگروه بنیاد شعر
وادبیات داستانی ایرانیان

گلوگاه  -جبارزاده  :سرکارخانم سهیال سقایی دبیر انجمن
شعروادب چکامه سرایان شهرستان گلوگاه با همکاری آقای بابایی
رئیس اداره فرهنگ وارشاداسالمی گلوگاه در نخستین نشست
کارگروه اعطای شناسه انجمنهای ادبی که در روز جمعه مورخ
 21اردیبهشت ماه سال  97در بنیاد شعر و ادبیات داستانی کشور
برگزار شدشرکت نمود .
در این نشست که با حضور مهدی قزلی و ابراهیم زاهدی
مطلق (نماینده هیات موسس انجمنهای ادبی) برگزار شد ،درباره
روند اعطای شناسه و انتخابات انجمنهای ادبی بحث و تبادلنظر
شدو آقای عقیل زروک از محمود آباد به عنوان نماینده مازندران
در انجمن شعر وادب ایرانیان انخاب و معرفی شد.
مهدی قزلی با تشریح روند برگزاری مجمع انجمنهای ادبی
گفت :دبیران و نمایندگان بیش از  ۵۰۰انجمن ادبی ثبت شده
در سامانه جامع امور انجمنهای ادبی ،روز جمعه  ۲۱اردیبهشت
در تهران گردهم آمدند تا با انتخاب دبیران استانی ( آقای عقیل
زروک )  ،مهیای مراسم انتخاب دبیر«خانه انجمنهای ادبی» شوند
که با برگزاری این نشست آقای غالمرضا طریقی به عنوان دبیر
شعر وادب کشور  ،در مجمع طی مراسم رایگیری با حضور
دکتر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،برخی از
اعضای هیات موسس «خانه انجمنهای ادبی ایرانیان» و جمعی
از نویسندگان و شاعران سراسر کشور ،دبی ِر«خانه انجمنهای ادبی
ایرانیان» را انتخاب ومعرفی شدند .
وی در توضیح شیوه انتخاب دبی ِر«خانه انجمنهای ادبی
ایرانیان» افزود :پیش از این ،نزدیک به  ۵۰نفر از دبیران انجمنهای
ادبی سراسر کشور ،نامزدی خود را برای تصدی سمت دبیری «خانه
انجمنهای ادبی» اعالم کردهاند.

