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اخبار
سازگاری با اقلیم خشک کرمان فقط با مصرف بهینه آب
شرب شهروندان
گرچه مصرف آب شرب شهری و روستایی  6،درصد مصرف آب کشور است
ولی اهمیت آن در استان کرمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که
منابع آب شیرین و قابل شرب بسیار اندک است و در بعضی از روستاها و
شهرها متاسفانه با وجود خشکسالی های پشت سر هم این منابع یا از بین
رفته اند یا به حداقل رسیده اند و شرکت های تامین و توزیع کننده آب شرب
مجبور به انتقال ّآب سالم از مسافت های دورتر می باشند که این عالوه بر
مصرف انرژی های فسیلی و باال رفتن قیمت انتقال ّآب  ،مشکالت اجتماعی
نیز در بر خواهد داشت.
یکی از مصارف عمده آب در هر واحد مسکونی یا اداری در استان کرمان در فصول
گرم استفاده از سیستم های سرمایشی مثل کولر آبی می باشد.یک کولر آبی  6000در
دمای  30تا  38درجه در شهر کرمان هر ساعت  20تا  25لیتر آب تبخیر می نماید
که به طور متوسط با  15ساعت استفاده از آن در یک شبانه روز  350لیتر آب مصرف
می شود.با نصب سایه بان و یا عایق کردن کانال ها و یا به حداقل رساندن ساعات
کارکرد می توان این مصرف ّآب را به نصف کاهش داد و این به معنی اینکه اگر مصرف
هر واحد ساختمان مسکونی در شهر کرمان  1000لیتر در شبانه روز باشد و مصرف
یک کولر آبی  350لیتر باشد  ،با همین کار ساده  15درصد ّآب مصرفی یک ساختمان
کاهش پیدا می کند و با این صرفه جویی عالوه بر اینکه به اقتصاد خانواده کمک شده
مشکل قطعی آب و جیره بندی آب نیز به حداقل خواهد رسید .بیایید همه با هم به
جهت حفظ منابع آب شرب استان مصرف آب را بهینه انجام دهیم.

معاون استاندار در آئین افتتاح سالن اجتماعات شعبه  ٢تامین اجتماعی بوشهر:

تامین اجتماعی استان بوشهر ،مجموعه ای پویا و فعال است

کشف  34دستگاه کانتینر سوخت قاچاق توسط یگان حفاظت بندر شهید رجایی
هرمزگان  -خبرنگار «ابتکار» مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از کشف  34دستگاه کانتینر حاوی سوخت قاچاق در بندر شهید رجایی توسط یگان حفاظت این اداره کل خبر داد«.اله مراد
عفیفی پور» در خصوص جزئیات این خبر گفت :در هفته گذشته ،تعداد  34دستگاه کانتینر محموله سوخت قاچاق(گازوییل) که با عنوان محموله «منو اتیلن گلیکول» اظهار شده و قرار بود به کشور
هندوستان ارسال شود ،توسط نیروهای یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان شناسایی ،ضبط و توقیف شد.وی افزود :در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و به منظور کسب تکلیف ،پرونده
به مرجع قضایی ارسال شد.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خاطرنشان کرد :با توجه به آنکه قاچاق این محموله در بیرون از منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ،برنامه ریزی و سازمان دهی
شده بود ،در راستای شناسایی ،دستگیری و برخورد با متخلفین و تکمیل مراحل قضایی ،پیگیری پرونده به پلیس انتظامی و آگاهی بندرعباس ارجاع شد.

درمعارفه مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان مطرح شد

تعاملباشرکایاجتماعیونمایندگانمجلس،پویاییسازمانرابهدنبالدارد
طی مراسمی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس و معاون
امور استانهای سازمان تامین اجتماعی و مقامات استانی،
سید محمد مرعشی به عنوان مدیرکل تامین اجتماعی
استان خوزستان معرفی و از زحمات و تالشهای محمود
یارعلیزاده ،مدیرکل سابق تامین اجتماعی قدردانی شد.
تاج الدین معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی
در این مراسم گفت :خوزستان یکی از استانهای مهم و استراتژیک
است و سازمان تامین اجتماعی نگاه ویژه ای به این استان دارد.
وی افزود :خوزستان دارای پتانسیل های عظیمی است که می
توانیم با بهره گیری و بهره مندی از این ظرفیت ها و پتانسیل
های فراوان امکان ارائه خدمات و ارتقای رضایتمندی بیمه
شدگان رابیش ازپیش فراهم کنیم.تاج الدین تعامل سازمان تامین
اجتماعی با مخاطبان سازمان و نمایندگان مجلس را ضروری
دانست وگفت :تعامل باشرکای اجتماعی و نمایندگان مجلس،
پویایی و رشد و تعالی سازمان را به دنبال خواهد داشت.معاون
حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت  :امروز
سازمان تامین اجتماعی با بهره گیری از ظرفیتها تالش دارد
بهتر از گذشته خدمات مناسب و گسترده تری را در راستای
ماموریت های خود به جامعه هدف و بهره برداران ارائه کند .وی
همچنین ادامه داد  :هدف این سازمان جلب رضایت مخاطبان و
شرکای اجتماعی سازمان استو سعی کرده ایم ارتقای خدمات را
مورد توجه بیشتر قرار دهیم و این مهم فقط در گرو مشارکت و
تعامل با ذینفعان سازمان است .تاج الدین گفت  :سازمان تامین
اجتماعی تالش می کند فضای امنیت  ،آسایش و آرامش را در
جامعه برقرار و این فضا به مخاطبان از جمله مستمری بگیران و
بیمه شدگان منتقل گردد.وی تامین اجتماعی را سازمانی درآمد

هزینه ای خواند و گفت  :سازمان تامین اجتماعی امسال هرماهه
نزدیک به  ٦هزار میلیار تومان پرداخت مستمری انجام می دهد.
معاون امور استانهای سازمان تامین اجتماعی نیز در این مراسم
با تقدیر از تالش  ،همراهی و مساعی همکاران حوزه های بیمه
ای و درمانی این سازمان در خوزستان ،هفته تامین اجتماعی
را تبریک گفت و بیان داشت :فرصتهایی که در زمان مسئولیت

داریم را قدر بدانیم و پاسخگوی مخاطبان و ده ها میلیون نفر
بیمه شده اصلی و تبعی و میلیونها نفر مستمری بگیر که تحت
پوشش این صندوق هستند باشیم.قائم موهبتی گفت  :به عنوان
کارگزاران سازمان تامین اجتماعی باید خدمتگزار مردم باشیم
و با آنان همراهی و همدلی نمائیم .سازمان تامین اجتماعی از
مهمترین  ،تاثیر گذارترین و پایاترین نهادهای اجتماعی کشور

بشمار می رود .خوشرویی با مردم  ،پاسخگویی سریع و صحیح
مردم از سوی روسای واحدهای تابعه و کارکنان می تواند اثرات
مفیدی داشته باشد.وی همچنین به رویکرد مهم دولت پیرامون
اجرای میزخدمت در دستگاههای اداری اشاره و تصریح کرد :
خوشبختانه میز خدمت در ساختار نوین ارائه خدمات سازمان
تامین اجتماعی در سالهای قبل اجرا شد اما در راستای سیاستهای
دولت تدبیر و امید از اول تیرماه سالجاری بصورت جدی در استانها
عملیاتی و شاهد آن هستیم.در ادامه محمد مرعشی مدیر کل
جدید تامین اجتماعی خوزستان با تاکید بر اینکه برای مدیریت
سازمانی با این بزرگی و گستره مخاطبان نیازمند برنامه ریزیهای
مدون و چشم اندازی متفاوت نسبت به اهداف کوتاه مدت و بلند
مدت هستیم،گفت  :رضایتمندی ارباب رجوع  ،تکریم مردم و
احترام به مخاطبان در اولویت کارهایی است که مردم خوزستان
استحقاق آن را دارند.مرعشی با اشاره به ارزشهای سازمان تامین
اجتماعی گفت  :قطعا برنامه محوری امانت داری  ،پاکدستی ،
کرامت انسانی  ،قانون مداری و عدالت محوری از ارکانی است که
سازمان را بیش از پیش به تعالی خواهد رساند.در ادامه آیت اهلل
سید ابوالحسن حسن زاده امام جمعه موقت اهواز در این مراسم
گفت  :سازمان تأمین اجتماعی بعنوان یکی از مهمترین دستگاه
های اجرایی خدمات عمومی در کشور های توسعه یافته مطرح
است  ،در یک جامعه دینی و انسانی باید تمام آحاد از کرامت
برخوردار باشند و سازمان تأمین اجتماعی نقش کلیدی در این امر
مهم دارد .عملکرد تأمین اجتماعی خوزستان قابل تقدیر است.در
این آیین از خدمات سه ساله محمود یارعلیزاده مدیرکل پیشین
تامین اجتماعی خوزستان قدردانی و سیدمحمد مرعشی نیز به
عنوان مدیرکل جدید این اداره کل معرفی شد.

با حضور استاندار آذربایجان شرقی و برای اولین بار در کشور

تصفیه خانه آب نظرکهریزی با روش کاویتاسیون پالسمایی به بهره برداری رسید

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر گفت :از
زمان حضور یونس خسروانی در راس مدیریت تامین اجتماعی استان بوشهر
شاهد تحول و حرکت خوب در خدمات این سازمان بوده ایم که زحمات و
فعالیت های وی و همکاران ایشان جای تقدیر دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر ،سعید زرین فر در
آئین افتتاح سالن اجتماعات شعبه دو بوشهر با تبریک هفته تامین اجتماعی گفت :تامین
اجتماعی یکی از زیرساخت های توسعه است و بطور مستقیم با رفاه و امنیت مردم ارتباط
دارد.وی بیان کرد :در ارتباط بین کارفرما و کارگر در دوره امروزی ،به کرامت انسانی کارگر
توجه ویژه ای می شود و به غیر از توانمندی و کار نیروی انسانی ،آرامش وی هم در نظر
گرفته می شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر با اشاره
به اینکه امروز سازمان تامین اجتماعی این نکته مهم را به خوبی در ماموریت ها و اولویت
های سازمانی خود دیده است که کارگر را در حاالت مختلف مورد حمایت خود قرار دهد،
افزود :یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها عملکرد دولت های آنها در حوزه تامین
اجتماعی و حمایت از افراد جامعه است.زرین فر تاکید کرد :مجموعه تامین اجتماعی،
مجموعه ارزشمندی است و اگر چه مجموعه ها به لحاظ مدیریت ها با یکدیگر متفاوتند
اما مجموعه تامین اجتماعی استان بوشهر ،مجموعه ای پویا ،زنده و فعال است و البته راه
زیادی را برای خدمات دهی به مردم در پیش دارد.وی خاطرنشان کرد :مجموعه تامین
اجتماعی برای فعالیت و خدمات دهی بهتر به بیمه شدگان و کارگران نیاز به کسب درآمد
بیشتر از کارگاه های فعال و قوی دارد که در حال حاضر با شرایط فعلی اقتصادی ،شرایط
فعالیت کارگاه ها و کارفرمایان نیز سخت است و اگر خوب عمل نشود ،فضای کسب و کار
هم سخت تر خواهد شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر
افزود :لذا در چنین شرایطی کار سازمان تامین اجتماعی هم کار سختی است و باید ضمن
خدمات دهی به کارگران ،در نوع تعامل با کارفرمایان نیز به گونه ای عمل کند که شرایط
فعلی اقتصادی آنها در نظر گرفته شود.
برای رفع فقر باید بیمه های اجتماعی را گسترش دهیم
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت ۸۸۸ :میلیارد تومان هزینه کرد بیمه و
درمان تامین اجتماعی استان بوشهر در سال گذشته بوده است که از این میزان ۵۳۰
میلیارد تومان هزینه بیمه ای و  ۳۵۸میلیارد تومان آن صرف خدمات درمانی شده است و
بر حسب ماموریت های سازمان و بدون منت ،این میزان اعتبار را برای رفاه اجتماعی مردم
هزینه کرده ایم.یونس خسروانی اظهار داشت :سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر
دولتی با استقالل اداری مالی است که از هیچ منابع دولتی بجز شرکای اجتماعی استفاده
نمیکند.وی یادآور شد :هزینه کرد این سازمان در سه سال گذشته در استان بوشهر بسیار
قابل توجه بوده است و اخیرا با صدور مجوز ساخت درمانگاه در شهر دلوار از سوی سازمان،
در این دولت ،هیچ شهرستانی در بوشهر باقی نمانده که درمانگاه تامین اجتماعی نداشته
باشد.وی گفت :به مناسبت هفته تامین اجتماعی در استان بوشهر ،کارگزاری رسمی این
سازمان در شهرستان گناوه افتتاح خواهد شد.مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر ادامه
داد :در طول دو شب ،ویژه برنامه ای با نام «از من بپرس» با حضور همکاران ما در میادین
شهر برگزار شد و به مسائل و مشکالت بیمه ای که از سوی مردم مطرح شد پاسخ
دادیم ضمن اینکه مدیران و کارشناسان این سازمان با استقرار میز خدمت در مصلی های
نمازجمعه در سراسر استان به مطالبات و درخواست های بیمه ای مردم پاسخ گفتند.
خسروانی افزود :مجوز واگذاری کارگزاری دوم شعبه  ٢تامین اجتماعی بوشهر وکارگزاری
دشتستان را دریافت کرده ایم و در هفته دولت ،هر دو کارگزاری افتتاح می شوند که با
راه اندازی هر کدام از این کارگزاری ها بطور متوسط برای  ١٠نفر از جوانان استان فرصت
شغلی ایجاد می شود.مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت :این سازمان از پرداخت
غرامت دستمزد ایام بارداری گرفته تا کمک هزینه ازدواج ،هزینه های درمانی ،هزینه کفن
و دفن ،بازنشستگی و  ..در کنار بیمه شدگان است و این سازمان با چنین گستره وسیع
خدمتی ،وظیفه تولید امنیت و رفاه اجتماعی را بر عهده دارد.خسروانی تاکید کرد :در تمام
طول سال بدون پروژه نبوده ایم و تمام هزینه های پروژه ها و خدمات ما از طریق صاحبان
اصلی این سازمان یعنی مردمی که به آنها خدمات می دهیم تامین شده و یک ریال آن
از اعتبارات دولتی و یا نفتی و مالیاتی و  ...نبوده است.وی تصریح کرد :اگر قرار است فقر
را در این کشور از بین ببریم باید بیمه های اجتماعی را در تمامی سطوح گسترش دهیم
و در حال حاضر حتی زنان خانه دار و حتی دانشجویان هم می توانند برای بیمه کردن
خود اقدام نمایند.مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت :سالن اجتماعات شعبه دو
تامین اجتماعی بوشهر برای استفاده های درون و برون سازمانی به تمامی بیمه شدگان،
کارفرمایان و مستمری بگیران سازمان تقدیم می شود.در این آئین معاون استاندار ،مدیرکل
فتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ،مدیران کل حوزه وزارت رفاه در استان و تعدادی
از کارفرمایان و بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند.

تبریز – ماهان فالح :با حضور استاندار آذربایجان شرقی ،نماینده مردم
هشترود در مجلس شورای اسالمی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ،مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز ،فرماندار و
بخشدار هشترود ،مسئولین استانی و شهرستانی ،خانواده های معظم شهدا
و تعدادی از اهالی شهر نظرکهریزی واهالی روستای آالقیه با هزینه ای بالغ
بر  12000میلیون ریال بهره برداری از تصفیه خانه آب شهر نظر کهریزی با
ظرفیت  10لیتر در ثانیه به روش کاویتاسیون پالسمایی و با حذف فلزات
سنگین آغاز شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در آئین بهره برداری از
طرح تصفیه خانه آب شهر نظرکهریزی گفت :رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي
دستيابي به آب با كيفيت بهتر و وجود برخی آالینده ها از جمله فلزات سنگین در
برخی از منابع آبی که خطرات بهداشتی و زیست محیطی دارند ،استفاده از روش
های کارآمد تصفیه آب را ضروری می نماید.علیرضا ایمانلو افزود :این طرح جزو طرح
های تحقیقاتی است که با حمایت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی از

محققین دانشگاه تبریز و با بررسی های آزمایشگاهی و میدانی روشی جدید در سطح
ملی و بین المللی با راندمان باال ،ابداع و در شهر نظرکهریزی با مقیاس 10لیتر بر ثانیه
با هزینه ای جمعا بالغ بر  12000میلیون ریال اجرا  شده است .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب آذربایجان شرقی در ادامه به مزایای استفاده از این طرح اشاره کرد
و افزود :عدم نیاز به افزودن هرگونه مواد شیمیایی ،حذف فلزات سنگین با راندمان
باال ،زمان تصفیه بسیار پایین در حدود  2دقیقه ،بهره برداری آسان نسبت به سایر
روش ها ،کاهش  CODو  BODو بوهای نامطبوع ،فضای بسیار کم جهت نصب سیستم،
هزینه بسیار پایین نگهداری سیستم ،کنترل  PHتا حد نرمال و تکنولوژی کامال بومی
از مزایای استفاده از این نوع تصفیه آب شرب می باشد .الزم به ذکر است این طرح
با توجه به مزایای ذکرشده پروژه «حذف فلزات سنگین با ظرفیت  10لیتر در ثانیه
به روش کاویتاسیون پالسمایی» به عنوان طرح محیط زیستی شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی به سیزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران معرفی شده
و ارزیابی این طرح  براساس منطق  EAST QUESTONNIERبعنوان معتبرترین جایزه
جهانی زیست محیطی در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برگزار شد.در
ادامه این مراسم خدابخش استاندار آذربایجان شرقی ضمن تقدیر و تشکر از دست

اندرکاران اجرای این طرح مهم آبرسانی از تصفیه خانه آب شرب شهر نظرکهریزی
بهره برداری کرد .شایان ذکر است شهر نظرکهریزی از توابع شهرستان هشترود بوده
که دارای  380فقره انشعاب آب می باشد.

شهر رشت نخستین شهر نمایش خیابانی دائمی میشود
پیاده راه هست ه مرکزی شهر رشت از  ۲۷تیر ماه امسال
هر شب میزبان شهروندان و گردشگران برای تماشای یک
نمایش خیابانی خواهد بود
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت
با اعالم این خبر در نشست هنرمندان این شهر با مسعود نصرتی
گفت :با اجرای نخستین نمایش در غروب روز چهارشنبه  ۲۷تیر
ماه امسال شهر رشت به نخستین شهر دارای نمایش خیابانی
دائمی تبدیل میشود.علیرضا حسنی در توضیح چگونگی اجرای
این پروژه بزرگ فرهنگی با اشاره به سابقه و پیشین ه غنی هنر
نمایش در شهر رشت و وجود هنرمندان برجستهی این رشته
هنری تاکید کرد :مدتها بود تصمیم داشتیم که از این ظرفیت
و پتانسیل برای باال بردن سطح فرهنگ جامعه و ایجاد شادابی و
نشاط اجتماعی بهره ببریم که پس از مشورت با دوستان هنری
و صاحبنظران مقوله ی نمایش خیابانی دائمی برای شهر رشت
مطرح شد و با پیگیریهای الزم کار را به نتیجه رسانده ایم.وی اضافه
کرد :با استفاده از نیروها و پتانسیل موجود و هنرمندان صاحب نام
و کار بلد نمایش ،این سازمان تالش خواهد کرد پس از اینکه از روز
چهارشنبه نمایش خیابانی دائمی رشت کلید خورد ،هر شب یک
نمایش خیابانی در پیاده راه هست ه مرکزی شهر اجرا شود.حسنی
افزود :تاکنون  ۴۰متن نمایشی از هنرمندان مطرح شهرمان را
بررسی کرده و در حال گرفتن مجوز نمایش از اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان هستیم تا با نظارت گروه اجرایی که تشکیل
شده این پروژه بزرگ فرهنگی هر شب در پیادهراه فرهنگی رشت
دنبال شود.رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
رشت سپس اظهار نمود :هیات اجرایی این پروژه شامل هنرمندان
شناخت ه شده گیالن در قالب یک کارگروه ویژه هستند که از نظر
کیفی نظارت بر انجام کار گروههای نمایشی را بر عهده دارند.وی
با اشاره به اینکه تالش خواهیم کرد موضوعات نمایش خیابانی
در قالب آموزش حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی باشد،

گفت :تیم اجرایی همچنان نظارت میکند تا در هم ه مناسبت ها
از اعیاد گرفته تا سوگواری های مذهبی نمایش های مرتبط و به
مناسبت آن موضوع اجرا شود.وی تاکید کرد چیزی که به تداوم
این پروژه می انجامد ایجاد انگیزه در هنرمندان و گروه های هنری
از طریق پشتیبانی مالی و انجام مطالبات آنها است که با درایت
شهردار محترم در انتصاب یک مدیر پروژه امیدواریم این دغدغه
ی هنرمندان و افرادی که نمایش اجرا می کنند رفع شود .حسنی
در پایان از هم ه شهروندان و همچنین گردشگران خواست تا در
محل وعده داده شده در پیاده راه هست ه مرکزی رشت ،تماشاگر
اجرای این نمایش ها باشند و تاکید کرد :نمایش خیابانی دائمی
رشت می تواند برای شهر رشت یک برند دیگر برای جذب و جلب
گردشگر باشد.
نمایش دائمی پیاده راه رشت یکی از  ۲۰پروژه بزرگ
تعریف شده برای این شهر است
شهردار رشت در دیدار با رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهردار و مجموعه ای از هنرمندان نمایش شهر رشت،

اجرای پروژه نمایش دائمی پیاده راه هسته مرکزی شهر را یکی
از  ۲۰پروژه بزرگ و محوری شهر رشت عنوان کرد و گفت:
شهرداری رشت در اجرای این طرح جدی و مصمم است و از
هنرمندان شهرباران حمایت می کند.مسعود نصرتی گفت :برای
اجرای این پروژه باید زیرساخت های الزم فراهم باشد و از نظر ما
بهره گیری از ظرفیت هنرمندان برای ارائه یک کار خوب هنری
مردم پسند می تواند جاذبه یی موثر و مفید برای جلب گردشگران
بیشتر به شهر باشد.وی تاکید کرد سنگ بنای این کار از همان
روزی که پروژه شب های روشن در رشت کلید خورد؛ گذاشته شد
تا گردشگرانی که به رشت می آیند هفت هشت ساعت از برنامه
های مختلف هنری همچون نمایش ،موسیقی ،غذاهای محلی و
خرید بهره ببرند.شهردار رشت خاطر نشان کرد :ما می خواهیم
کاری کنیم تا افرادی که از فرهنگ های مختلف و از نقاط دور و
نزدیک به رشت می آیند با این موضوع درگیر شوند و از این برنامه
با خاطره یی خود در بازگشت از سفرشان یاد کنند.نصرتی خاطر
نشان کرد :هنرمندان نمایش که در این برنامه کارهای هنری اجرا

میکنند نباید در سیستم بروکراسی اداری درگیر مطالبات خود
باشند و مث ً
ال من شهردار آنها را پشت در نگه دارم یا کارمندان
شهری کارهای آنها را پشت گوش بیندازند .هنرمندان باید قدر
ببینند و بر صدر بنشینند.وی اظهار کرد :نمایش خیابانی دائمی
باید به برندی بزرگ برای شهر رشت و جذب و جلب گردشگر
باشد و گردشگران با حضور خود در شهر اقتصاد رشت را پویا تر
کنند.نصرتی در پایان صحبتهای خود خطاب به هنرمندان گفت:
شما هم باید در اجراهای خود خالقیت و نوآوری را برای جذب و
جلب گردشگران مورد توجه قرار دهید و تنها به فکر اجرای یک
نمایش نباشید.یکی از کارگردانان و مدرسان تئاتر حاضر در این
نشست اظهار کرد :با تالش های هنرمندانگیالنی سنگ بنای
تئاتر این شهر بنا نهاده شد اما برخی افراد و نهاد ها همچنان سنگ
اندازی کرده و می کنند.مهدی یوسفی زاده با توجه به سالن های
خالی از تماشاگر در دوره های گذشته تصریح کرد :امروز با تالش
های سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت ،این هنر
با رشد فزاینده تماشگران همراه است.وی برگرداندن ارزش گذشته
تئاتر و هنرمندان را از شهردار رشت خواستار شد و گفت :در
ن مهم ،هنرمندان نیز آینده تئاتر خیابانی رشت را تضمین
قبال ای 
خواهند کرد.این هنرمند همچنین تئاتر خیابانی را موجب برند
شدن رشت دانست و خاطر نشانکرد :باید به پایداری این هنر برند
ن و مدرسان تئاتر
شونده نیز اندیشید.رضا حقی از دیگر کارگردانا 
نیز با اشاره به برگزاری  ۵۰۰اجرا با موضوع تفکیک زباله از مبدا
نیز گفت :با اجرای این طرح نخستین گاممنسجم تئاتر خیابانی
توسط سازمان پسماند شهرداری رشت برداشته شد.وی با اشاره به
مشکالت مالی و پرداخت نکردن برخی از معوقات هنرمندان تئاتر
افزود :تاکنون نه تنها هیچ بودجه ای برای فرهنگ تئاتر مصوب
نشده است بلکه هر بودجه ای که قرار است به این هنر تعلق بگیرد
به بخش ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری
رشت تعلق می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح طرح توسعۀ مجتمع فوالد سبا :

صنعت فوالد باید خط مقدم تولید و صادرات باشد

افتتاح و بهره برداری از این طرح ها در حساس ترین مقطع تاریخ کشور و در
شرایطی که دشمن با اعمال تحریم های اقتصادی سعی دارد به نظام مقدس
جمهوری اسالمی ضربه بزند ،صورت گرفت و این باعث مباهات است.
این مطلب را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آیین افتتاح طرح
توسعۀ مجتمع فوالد سبا و نیروگاه  ۲۵مگاواتی( )CHPفوالد سبا ،کارخانۀ آهک کلسینه
شرکت فوالدسنگ مبارکه ،ایستگاه تقلیل فشار گاز و تصفیه خانۀ  ۳۰۰۰مترمکعبی
پساب صنعتی فوالد مبارکۀ اصفهان گفت.این مراسم با حضور وزیر صنعت معدن و
تجارت و معاونان ایشان ،استاندار اصفهان ،ائمۀ جمعۀ شهرهای مبارکه و زرین شهر،
نمایندگان مردم شریف اصفهان و شهرستان های لنجان ،مبارکه و فالورجان در مجلس
شورای اسالمی ،فرماندار لنجان ،فرماندار مبارکه ،جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی،
مدیران و مسئولین استان و منطقه و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.وی پس از
بازدید از خطوط تولید مجتمع فوالد سبا و افتتاح رسمی پروژه های مذکور طی سخنانی
تصریح کرد :استان اصفهان در همۀ بخش های کشور پیشتاز است .هیچ تحول سیاسی،

فرهنگی ،اجتماعی در ایران نداریم و هیچ پیشرفت مهم اقتصادی و صنعتی وجود
ندارد که اصفهان کانون یا نقطۀ اصلی توسعه و پیشرفت آن نبوده باشد .این استان در
پیشرفت معدن و صنایع معدنی ،پتروشیمی و پاالیشگاهی و خالصه در تمامی صنایع
بزرگ ،متوسط و کوچک ایران نقش به سزایی داشته و دارد .وی ضمن تشریح وضعیت
اقتصادی کشور و عملکرد قدرتهای اقتصادی حاضر در برجام گفت :مهمترین هدف
آمریکایی ها به گفتۀ خودشان این است که اقتصاد ما را زمین گیر کنند ،زندگی را بر
مردم تنگ کنند تا دامنۀ نارضایتی های مردم توسعه پیدا کند و به اهداف دیگری که
به دنبال آن هستند ،دست یابند .در مقابل ،وظیفۀ مسئوالن جمهوری اسالمی و ملت
ایران این است که با برنامه ریزی دقیق و مقاومت ،برنامه های طرف مقابل را به شکست
بکشانیم و اقتصاد ایران را سرپا نگه داریم .اینطور نیست که فکر کنیم آمریکایی ها علیه
ما اعالم جنگ اقتصادی کرده اند و ما بگوییم هیچ اتفاقی نمی افتد .ما باید در چند جبهه
که موردتوجه آنهاست برنامه داشته باشیم؛ آنها میخواهند صادرات نفت ایران را به عنوان
مهمترین مرکز درآمد ایران تا ماه نوامبر (آبانماه) به صفر برسانند و به تعبیر خودشان

متوقف کنند .برنامه ریزی ما درست نقطۀ مقابل خواستۀ آنان است؛ یعنی میخواهیم نفت
مان را به حداکثر میزان ممکن و حد نیاز خودمان در داخل کشور ،صادر کنیم .خواستۀ
بعدی آنان این است که جلوی صادرات کاالهای اساسی ایران را بگیرند.آنها میدانند وقتی
ما اعالم میکنیم ۴۵تا  ۵۰میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داریم ،حدود  ۸۰درصد از آن در
حوزه هایی مثل پتروشیمی ،فوالد و مس است و حدود  ۲۰درصد ،یعنی سهم کوچکی
از آن ،صادرات خرد است که متعلق به بخش های مختلف صنعتی و سنتی است .در
این  ۸۰درصد ،صنعت فوالد باید خط اصلی و مقدم تولید و صادرات باشد؛ همچنانکه
مدیران و کارکنان صنعت فوالد کشور پیش از این هم در مقاطع مختلف شایستگی خود
را به بهترین شکل ممکن نشان دادند .جهانگیری با بیان اینکه فاز دوم مجتمع فوالد سبا
به همت مدیریت و کارشناسان فوالد مبارکه با بهره مندی از مدرن ترین روشهای تولید
به بهره برداری رسیده است ،اذعان داشت :درزمینۀ بومی سازی نیز فوالدسازان میتوانند
بسیاری از بخش های کارخانه ها و تجهیزات را با کمک بخش خصوصی در داخل کشور
بسازند.وی محدودیت منابع آبی استان اصفهان را جدی خواند.

