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شهرستان

اخبار

راهکارهای مشارکت مردم در مدیریت
سیالب در کارگروه سیل و مخاطرات
دریایی مازندران بررسی شد

ساری – قاسمیان :به
گزارش خبرنگار عصررسانه به
نقل از روابط عمومی آب منطقه
ای مازندران ،جلسه کارگروه
سیل و مخاطرات دریایی که به
میزبانی آب منطقه ای مازندران
برگزار شد ،ابتدا آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیر
عامل آب منطقه ای مازندران و رئیس کارگروه سیل و
مخاطرات دریایی مازندران با اشاره به نقش این کارگروه
در تصمیم گیری برای مدیریت بحران سیل و قدردانی از
اقدامات خوب دستگاهها در مدیریت سیالب اسفند ماه و
فروردین ماه گذشته گفت :تنوع خسارت سیل در استان
زیاد اما با توجه به ظرفیت باالی استان ،تالش شد تا
مشکالت در استان حل و فصل شود .چرا که وقوع سیالب
مصادف با ورود گردشگران به استان بوده و دستگاه ها و
مردم تالش کردند تا مشکالت را با بهره گیری از ظرفیت
استانی برطرف کنند .به همین لحاظ مانند برخی از استان
ها سیل مازندران در سطح ملی برجسته دیده نشد.
دکتر یخکشی افزود:رویکرد ما در مدیریت سیالب
اقدامات پیشگیرانه است ،لذا با توجه به احتمال وقوع
سیالب پاییزه هریک از دستگاه ها آمادگی الزم را برای
وقوع سیالب داشته باشند .انتظار داریم پاکسازی دهنه پل
ها در پایین دست و باالدست انجام گیرد ،بانک اطالعاتی
ماشین آالت و تجهیزات کمک رسانی تکمیل شود ،تخلیه
سرشاخه گیر ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام نیز سرعت
یابد ،درختان مسیر رودخانه نیز که مانع جریان سیل می
شوند پاکسازی شوند ،پوشش مخابراتی در مناطق کم
برخوردار تقویت شود ،خطوط لوله آب ،گاز ،نفت و خطوط
انتقال برق در مناطق آسیب پذیر بازمهندسی گردند ،به
عملیات الیروبی و ساماندهی رودخانهها سرعت بخشیم،
زهکش های مسدود شده در محدوده شهرها ،روستاها
و اراضی کشاورزی بازگشایی شوند ،بیمه هم نیز چتر
حمایتی خود را در این بخش گسترش بیشتری دهد.
در این جلسه نمایندگان دستگاه ها از جمله راه ،بندر
نوشهر ،منابع طبیعی غرب استان ،مخابرات ،صنعت معدن
و تجارت ،بنیاد مسکن ،توزیع برق مازندران و غرب استان،
شرکت گاز ،آب و فاضالب روستایی ،محیط زیست و آب
منطقه ای ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه های خود
پیشنهاداتی را در زمینه بهره گیری از مشارکت مردم در
مدیریت سیالب ارائه نمودند.
فرماندار کبودراهنگ عنوان کرد:

پاسخگویی به بیش از یک هزارو 600
مراجعه کننده با راه اندازی میز خدمت

همدان -حامد ملکیان :فرماندار کبودراهنگ از
پاسخگویی و رسیدگی به امور؛ یک هزارو  646ارباب رجوع
از سال گذشته تا کنون با راه اندازی میزهای خدمت در
محل ادارات مختلف این شهرستان خبر داد.
فرماندارکبودراهنگ با حضور در محل برپایی میزخدمت
که این هفته در اداره امور آب و فاضالب روستایی این
شهرستان برگزار شد؛ با اشاره به اینکه افتخارهمه ما است
که زیر لوای نظام مقدس جمهوری اسالمی خدمت می
کنیم؛ گفت :توجیه و آگاه سازی مردم؛ وظیفه خدمتگزاران
آنهاست و میز خدمت شرایطی را فراهم کرده تا مردم بدون
واسطه درخواستهای خود را با خادمانشان در میان بگذارند.
حجت اله مهدوی با بیان اینکه میز خدمت در شهرستان
کبودراهنگ با حضورمدیران دستگاههای اجرایی ،هرهفته
در محل یکی از ادارات شهرستان برگزار می شود؛عنوان
کرد :این شیوه موجب می شود تا ضمن بررسی عملکرد
مدیران اجرایی؛ مردم با نحوه انجام وظیفه مسئولین در
دستگاههای نیزآشنا شوند.
افزود :در این زمینه؛ فرمانداری تنها به عنوان کمک
حال و تسهیل کننده امور در کنار مدیران دستگاههای
اجرایی قرار می گیرد.
مهدوی با بیان اینکه یکی از اهداف راه اندارزی میز
خدمت و اینگونه مالقاتهای عمومی؛ افزایش رضایتمدی
ارباب رجوع است،اظهارداشت :مردم و دولت مکلف به
رعایت خود یکدیگر هستند و این مهم باید در یک کانال
رفت و آمدی مورد توجه قرار گیرد .وی درخصوص تعداد
میزهای خدمت برگزار شده در شهرستان کبودراهنگ
توضیح داد :ازتیر ماه سال گذشته تاکنون  57جلسه مرتبط
با میز خدمت این شهرستان برپا شده که بر این اساس
پاسخگوی یک هزارو  646مراجعه کننده بودیم  .وی با ارائه
این توضیح که بر اساس بررسی های صورت گرفته؛ میزان
رضایتمندی مشترکین از خدمات ارائه شده توسط امور آب
و فاضالب روستایی در شهرستان کبودراهنگ بیش از 80
درصد اعالم شده است؛عنوان کرد:البته سامانه جامع اطالع
رسانی  1523نیز ضمن دریافت گزارشات واصله از سوی
مردم و انتقال آن به پیمانکاران مربوطه در کاهش نارضایتی
های مشترکین نقشی اثر گذار داشته به نحوی که همکاران
ما به محض دریافت گزارش در کمتر از  24ساعت نسبت
به رفع آن مشکالت اقدام می نمایند.
مدیرعامل آبفای گیالن :

رودخانه زاکله بررود احیا می شود.

مدیرعامل این شرکت در جلسه بررسی پروژه های آب
و فاضالب شهرستان الهیجان که در محل فرمانداری این
شهرستان برگزار شد ضمن تشریح پروژه های اجرایی آب
و فاضالب در الهیجان گفت :در راستای احیای رودخانه ها
و استفاده از توان و ظرفیت تصفیه خانه فاضالب الهیجان،
ساماندهی رودخانه زاکله بررود و نهر نخجیرکالیه در
دستور کار است.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر
اجرای پروژه های آب و فاضالب در سطح شهرستان الهیجان
روند رو به رشدی داشته است از یک سو و احساس تعهد
نسبت به همکاری در کاهش آالینده های فاضالبی در این
شهرستان افزود :در راستای ساماندهی رودخانه زاکله بررود
و نهر نخجیر کالیه سه پروژه اجرا خواهد شد.مدیرعامل
آبفای گیالن با بیان اینکه جمع آوری و ساماندهی فاضالب
نخجیر کالیه در  2فاز اجرا خواهد شد تصریح کرد :در فاز
اول  5خروجی فاضالب به نهر نخجیر کالیه طی مدت شش
ماه و در فاز دوم  7خروجی فاضالب حداکثر طی یکسال
به تصفیه خانه فاضالب الهیجان هدایت خواهد شد.وی
همچنین اظهار داشت :انتقال فاضالب منطقه حاجی آباد با
لوله  400میلیمتری پلی اتیلن از روی رودخانه زاکله بررود
به مناقصه گذاشته خواهد شد و تا پایان سال جاری اجرایی
می گردد.مدیرعامل آبفای گیالن ارزش اجرایی سه پروژه
را در مجموع 25میلیارد ریال اعالم کرد.

باقری مدیرکل بهزیستی مازندران :

مازندران  400هزار نفر جمعیت سالمند دارد

ساری – قاسمیان :مدیرکل بهزیستی
مازندران گفت ۱۲.۴ :درصد جمعیت
مازندران یعنی حدود  ۴۰۰هزار نفر در رده
سالمندی قرار دارند و این استان دومین
استان سالمند کشور بعد از گیالن است.
به گزارش خبرنگار عصررسانه ،همایش
روز جهانی سالمند با حضور مصطفی سراج
مدیر کل دفتر مراکز توانبخشی مراقبتی
سازمان بهزیستی کشور ،حسن نژاد معاون
سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران،
دامادی نماینده مردم ساری ومیاندورود در
مجلس ،جمال باقری نسامی سرپرست
بهزیستی مازندران ،عباس رجبی شهردار
ساری و دیگر مسئوالن استانی و شهرستانی
در سالن هالل احمر ساری برگزار شد.
جمال باقری مدیرکل بهزیستی
مازندران با بیان اینکه مازندران پس از گیالن
دومین استان سالمند کشوراست ،افزود:
مازندران نسبت به میانگین کشوری درجه
سالمندی باالتری دارد ؛ میانگین کشوری
برای سالمندی براساس سرشماری سال ۹۵
رقم  ۹.۶درصد است که این رقم برای استان
مازندران  ۱۲.۴درصد است که حدود ۴۰۰

هزار نفر از جمعیت استان را شامل می شود .
وی با اشاره به اینکه آمارها نشان می دهد
میزان سالمندان روز به فزونی است  ،تصریح
کرد :سالمندی دلیل بر ناتوانی نیست فقط
یک رقم است ،سن باالی  ۶۰سال را سازمان
بهداشت جهانی سن سالمندی تعریف کرده
است و بر این اساس سالمند جوان ،میانسال
و کهنسال رده بندی می شود.

 18درصد جمعیت سالمند کشور
نیازمند حمایت های خاص هستند
دکتر مصطفی سراج مدیرکل دفتر
امور مراکز توانبخشی و مراقبتی بهزیستی
کشور در این همایش بابیان اینکه احترام
به سالمندان احترام به فردای خودمان است.
 ،اظهار کرد :هفته تکریم از سالمندان است و
امسال شعار روز جهانی سالمندان فرصتهای

برابر همه سنین است که تالش داریم این
امر را اجرایی کنیم .برای داشتن سالمندان
سالم باید از سنین کودکی تا میان سالی
برنامهریزی کنیم و تبعیضی برای افراد جامعه
قائل نشویم.
وی سیاست اصلی در خدمتگزاری
به سالمندان را تمرکز بر نگهداری آنان در
خانواده و ارائه خدمات الزم از جمله توسعه
فعالیت های توانبخشی در منزل معرفی و
تاکید کرد که این سیاست منطبق با سند
ملی سالمندان است که بتازگی رونمایی شده
است.
سراج افزود  :یکی از مسایل در ارتباط با
سالمندان در زمینه بیمه های آنان است به
این معنی که بسیاری از سالمندان ما تحت
پوشش هیچ بیمه و یا بیمه تکمیلی نیستند
که این مساله را پیگیری می کنیم.وی اظهار
داشت :همچنین مراکز نگهداری سالمندان
در حال توسعه اند اما تمام تالش ما این است
که سالمندان در خانواده مراقبت شوند.
در پایان این مراسم از کارت منزلت
ویژه سالمندان رونمایی و از برخی سالمندان
بازنشسته نهادهای مختلف استان تجلیل شد.

برپایی حسینیه جامع اوقاف در موکب قم

آغاز فعالیت موکب اوقاف قم در سامرا از دوشنبه

مدیرکل اوقاف استان قم گفت :موکب اداره کل اوقاف
استان قم در شهرسامرا از دوشنبه هفته جاری فعالیت خود
را آغاز خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه
استان قم ،حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری با
اشاره به برپایی موکب و اوقاف استان قم در شهر سامرا
به مناسبت اربعین حسینی اظهار کرد :بارگیری تمام اقالم
خریداری شده به وسیله چندین دستگاه ماشین آالت

سنگین انجام و شب گذشته به سمت مرز مهران ارسال
شده است.
وی افزود :این اقالم به وسیله  ۳دستگاه تریلی ۱۸
چرخ ،دو دستگاه کامیون ،یک دستگاه خاور ،دو دستگاه
وانت و یک دستگاه  ۶تن مجهز به سردخانه همراه با دو
وانت به منظور پشتیبانی به مرز مهران ارسال شده اند و در
صف گمرک برای خروج از کشور هستند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه
ترخیص این محموله تا آخر وقت اداری امروز انجام می شود
گفت :طبق برنامهریزی انجام شده اقالم مورد نیاز تا ظهر روز
یکشنبه به شهر سامرا خواهند رسید.
وی ادامه داد ۱۰ :نفر نیروی فنی افتخاری اوقاف قم به
سمت مرز حرکت کرده اند تا زودتر از سایر پرسنل زیرساخت
های الزم برای برپایی موکب را فراهم کنند همچنین  ۶۰نفر
دیگر از نیروهای مردمی فعال در بقاع متبرکه فردا به سمت
مرزهای غربی حرکت میکنند.
اسکندری با اشاره به آغاز فعالیت اوقاف استان قم در
شهر سامرا از روز دوشنبه هفته جاری خاطرنشان کرد :قرار

است در این موکب روزانه  ۵هزار وعده صبحانه ۶ ،هزار وعده
ناهار و  ۶هزار وعده شام در بین زائران توزیع شود همچنین
در صورت نیاز آمادگی برای افزایش وعده های غذایی تا ۳۰
هزار پرس در روز وجود دارد.
وی گفت :یک دستگاه کباب پز تمام اتوماتیک نیز برای
تهیه غذای گرم و توزیع در بین زائران به موکب اوقاف استان
قم در شهر سامرا ارسال شده است.
اسکندری افزود :با توجه به لزوم پیوست فرهنگی برای
تمام موکب ها در ایام اربعین چهار نفر مبلغ روحانی در ۶
غرفه فرهنگی موکب اوقاف قم در شهر سامرا فعالیت می
کنند که از جمله این غرفه میتوان به کودک و نوجوان
و نمایش فیلمهای  ۵دقیقه ای با موضوع عاشورا و حادثه
کربال اشاره کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از برپایی حسینیه
جامع اوقاف در موکب استان قم خبر داد و خاطرنشان کرد:
این حسینیه از طرف همه موکبهای اوقاف سراسر کشور
برپا شده و برنامههای آن شامل سخنرانی و مداحی با حضور
سخنرانان و مداحان کشوری است.

از ظرفيت هاي ملي براي جذب سرمايه گذاري در قم استفاده شود

استاندار قم با اشاره به در پيش بودن
همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در
استان قم خواستار استفاده از ظرفيت هاي
ملي براي جذب سرمايه گذاري در قم شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم
دکتر بهرام سرمست استاندار قم در نشست با
دکتر سید علی محمد موسوی رئیس سازمان
سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی
ایران که در سالن جلسات امام جواد (ع)
استانداری قم برگزارشد ،جذب سرمایه را
از اولویت های اصلی توسعه دانست و اظهار
کرد :در کنار سرمایه های اقتصادی هر
جامعه ،توجه ویژه به سرمایه های اجتماعی
از اهمیت دوچندانی برخوردار است .استاندار
قم ضرورت بکار گیری شیوه های نوین در
جذب سرمایه را مورد توجه قرار داد و اضافه
کرد :سرمایه های اجتماعی ،انسانی و فکری

جوامع ،نقش مهمی در جذب سرمایه های
اقتصادی دارد و باید به این موضوع در قالب
یک زنجیره تکمیلی در فرآیند تولید و گردش
سرمایه توجه شود.
وی با اشاره به پایه ریزی اقتصاد نوین بر
اساس سرمایه های اجتماعی در کشور های
مختلف ،افزود :اگرچه شرایط کشور ما بعد
از برجام و اعمال تحریم ها ،برای جذب
سرمایه گذاران خارجی دشوار شده است،
اما با پاسداشت از سرمایه های اجتماعی و
انسانی داخل کشور ،می توانیم در مسیری
گام برداریم که بی اثر شدن تحریم ها ،رونق
تولید و افزایش صادرات را در پی داشته باشد.
سرمست با اشاره به برنامه استان
در برگزاری همایش فرصت های سرمایه
گذاری ،بر لزوم حمایت های سازمان سرمایه
گذاری ایران در باب حمایت از مسئوالن

برگزاری همایش ،انتقال تجربیات و اطالع
رسانی پیرامون این همایش در سطح ملی
و بین المللی را خواستار شد و گفت :استان
قم ظرفیت ها و پهنه های سرمایه گذاری
قابل توجهی دارد که سرمایه گذاری در این
استان می تواند نقش موثری در افزایش تولید
ناخالص ملی ایفا کند.
سرمست بر حمایت از سرمایه گذارانی
که در شرایط سخت اقتصادی ثابت قدم
بوده اند تاکید کرد وادامه داد :اولویت استان
بر توسعه واحد های سرمایه گذاری داخل
استان و در کنار آن جذب سایر سرمایه
گذاران با کارنامه موفق است.
استاندار قم همچنین به ظرفیت های
استان قم در حوزه انرژی خورشیدی اشاره
و خاطر نشان کرد :بهره برداری و اجرای
طرح های در دست اقدام در این حوزه

بررسی شود.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد،
با همکاری مدیران استانی برگزاری همایش
فرصت های سرمایه گذاری استان ،جهت
ایجاد غرفه سرمایه گذاری استان قم در
همایش فرصت های سرمایه گذاری کیش و
معرفی این فرصت ها در یکی از پنل های
اختصاصی و نیز حضور استاندار قم جهت
معرفی همایش استان قم برنامه ریزی شود.

امضاتفاهمنامههمکاریشرکتملیپخشفراوردهاینفتیمنطقهگلستانباکمیتهامدادامامخمینی(ره)استان
شرکت ملی پخش فراورد های نفتی منطقه گلستان
با کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تفاهم نامه
همکاری امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی منطقه گلستان ،این تفاهم
نامه به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه
جانبه پژوهشی ،بهره گیری از ظرفیتهای متقابل فرهنگی
و همچنین قدم برداشتن در مسیر مسوولیتهای اجتماعی

شرکت ،منعقد شده است.مدیر شرکت ملی پخش فراورد
های نفتی منطقه گلستان جایگاه مسوولیت اجتماعی را
بعنوان پرداخت زکات حضور مجموعه وزارت نفت در
اجتماع مطرح نمود و نمونه بارز آن را حضور گسترده
و اثر بخش شرکت ملی پخش فراورد های نفتی در
مدیریت بحران سیل سال جاری دانست.عیسی افتخاری
ابراز امیدواری کرد این تفاهم نامه در مسیر اجرایی خود

نتایج مطلوبی بهمراه داشته باشد.مدیر کمیته امداد امام
خمینی(ره) استان نیز ضمن تقدیر از روحیه جهادی
مدیر شرکت نفت منطقه گلستان ،وی را بعنوان «مشاور
و امدادگر افتخاری» کمیته امداد منصوب کرد.تاکنون
 ۲۲تفاهم نامه فی مابین شرکت ملی پخش فراورد های
نفتی منطقه گلستان با مراکز علمی ،پژوهشی ،فناوری و
فرهنگی به امضا رسیده است.
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خبر کوتاه

اجرای  25پروژه آبرسانی بااعتباری
بالغ بر 328میلیارد تومان درشهرستان
دشتستان استان بوشهر

بوشهر-خبرنگارعصررسانه:
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر گفت 25 :پروژه
آبرسانی با اعتبار  328میلیارد
تومان در شهرستان دشتستان در
حال اجراست که اتفاقی بیسابقه است .عبدالحمید حمزهپور در
آئین افتتاح پروژه حفر و تجهیز  11حلقه چاه و احداث خط
انتقال آب برای تامین آب شرب شهر برازجان با حضور معاون
امور آب و آبفا وزارت نیرو و استاندار بوشهر با بیان اینکه این
پروژهها با اعتبار  165میلیارد ریال اجراء شده است اظهار داشت:
با افتتاح این  11حلقه چاه روزانه  10هزار مترمکعب به ظرفیت
آبدهی برازجان افزوده شد .وی با اشاره به اجرای  ۳۲۸میلیارد
تومان پروژه آبرسانی در شهرستان دشتستان استان بوشهر گفت:
تاکنون  ۲۸۰میلیارد تومان این اعتبار تخصیص یافته و پروژهها
بین  ۸۰تا  ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراء است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر طول خط انتقال
آب برازجان را  11کیلومتر دانست و تصریح کرد :با اجرای این
طرحها بخش دیگری از مشکالت تامین آب برازجان برطرف
شده است .حمزهپور پیشرفت فیزیکی پروژههای آبرسانی
دشتستان را بین  80تا  95درصد دانست و تاکید کرد :برخی
این پروژهها آب شیرینکن هستند که سال گذشته با حضور
وزیر نیرو عملیات اجرایی آنها آغاز شد .وی ،با بیان اینکه بهزودی
 60میلیارد تومان دیگر به این پروژهها پرداخت میشود خاطر
نشان کرد :پروژه آب شیرینکن  17هزار مترمکعبی برازجان
پس از انتخاب سرمایهگذار عملیات اجرایی آن آغاز میشود که
تکمیل آن نقش تعیین کنندهای در حل بحران کم آبی برازجان
دارد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر میزان
سرمایهگذاری پروژه آب شیرینکن برازجان را افزون بر 100
میلیارد تومان دانست و تصریح کرد :اکنون به ظرفیت  100هزار
متر مکعب طرح آب شیرینکن در استان بوشهر تدوین شده
که با تکمیل آنها مشکل آب استان بوشهر برای همیشه برطرف
میشود .وی ،هدررفت آب از شبکههای توزیع استان بوشهر را
مورد اشاره قرار داد و بیان کرد :هدررفت آب از شبکهها به سبب
فرسودگی باال است که نوسازی این شبکهها در اولویت برنامهها
قرار دارد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره
به حل مشکالت آب اشامیدنی در تابستان امسال گفت :تابستان
امسال با حداقل تنش آبی گذشت که اصالح شبکهها بر رفع
مشکل کم آبی کمک میکند.
همزمان با هفته دفاع مقدس:

نمایشگاه پوستر « شهدای اتوبوس سپاه»
در سنندج افتتاح شد

همزمان با هفته دفاع مقدس به همت حوزه هنری انقالب
اسالمی استان کردستان و با همکاری سازمان بسیج هنرمندان
استان و سپاه ناحیه سنندج نمایشگاه پوستر «شهدای اتوبوس
سپاه « در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج افتتاح شد .
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری انقالب اسالمی استان
کردستان ؛ امین مرادی رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی
استان کردستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت  :ایران در
طول  2هزار و  888روز جنگ تحمیلی یک تنه در برابر تمامی
قدرتهای جهانی ایستاد و سرانجام سازمان ملل مجبور گردید
با مقاومت و دالوری مردم ایران با متجاوز خواندن رژیم بعث
عراق و با صدور قطعنامه  598به ظاهر این جنگ را به پایان
رساند  .وی افزود  :در طول دوران جنگ تجمیلی نزدیک به
 235هزار نفر از زنان و مردان این سرزمین به شهادت رسیدند
و خسارت های بیشماری که هنوز هم تبعات آن وجود دارد به
ملت ایران که تنها جرمشان حریت و آزادی بود تحمیل گردید
تا شاید تنها قدرت متکی بر امدادهای خداوند و حمایت مردمی
را به زانو درآورند  ،غافل از آنکه این ملت با تکیه بر ایمان و
هدایت های بنیانگذار فقید نظام اسالمی و رهبری رهبر فرزانه
اش روز به روز بر قدرت خود می افزاید و امروز شاهدیم که
بزرگترین ابر قدرت جهان با توسل به شدید ترین هجمه های
اقتصادی و تحریمی آرزوی یک دیدار با سران نظام را دارد تا
بتواند با استفاده از آن برای خود اعتبار کسب نماید  .وی افزود
 :این آثار گرافیکی از سه شنبه  2مهرماه به مدت یک هفته
در محل گالری سوره مهر پردیس سینمایی بهمن سنندج در
معرض نمایش عموم قرار گرفته است  .رئیس حوزه هنری
انقالب اسالمی استان کردستان افزود  :هفته دفاع مقدس
بهترین زمان و فرصت برای یادآوری رشادت های صورت
گرفته در دوران  8سال جنگ تحمیلی و ارسال این پیام به
دشمنان که فرزندان این اب و خاک با توانمندی های خود و
وحدت کلمه در برابر تمامی فشارها و تهدیدها مقاوم و ذره ای
از پاسداری از کیان اسالمی خود کوتاه نخواهد آمد و در برابر
هر تجاوزی با شدیدترین واکنش مقابله خواهد کرد  .وی افزود
 :این نمایشگاه در ایام برگزاری از ساعت  10تا  12و  17تا 20
آماده بازدید عالقه مندان خواهد بود .

