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اخبار
مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان:

آزادگان سرافراز الگوهای بارز ایثار و مقاومت هستند

عملیات امداد پزشکی به خدمه سکوی نفتی در نزدیکی عسلویه
عملیات امداد پزشکی به خدمه سکوی نفتی انجام شد .محمد شکیبی نسب معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این باره گفت :در پی  اعالم اضطرار سکوی نفتی  به مرکز
فرعی جستجو و نجات دریایی عسلویه مبنی بر بیماری یکی از خدمه ( حمله قلبی) بالفاصله هماهنگی الزم انجام و شناور ناجی  ۱۸به موقعیت اعزام شد .شکیبی نسب  افزود :با رسیدن شناور ناجی ۱۸
به موقعیت  و انجام اقدامات اولیه فرد بیمار تحویل گرفته شد و در اسکله پارس بندر عسلویه تحویل عوامل اورژانس مستقر برروی اسکله شد.

مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان خبر داد

ن
سرمایه گذاری بی سابقه در صنعت برق خوزستا 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان گفت :آزادگان سرافراز
نمونههایی بیبدیل و الگوهای بارز صبر ،ایثار و مقاومت هستند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ،به مناسبت 26
مردادماه ،سالروز آغاز بازگشت سرافرازانه آزادگان سرافراز به میهن اسالمی ،در مراسمی
از مقام شامخ آزادگان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان تجلیل شد.مهندس
علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان در این مراسم ضمن
تقدیر از جانفشانی و فداکاری آزادگان بهویژه همکاران آزاده شرکت توزیع برق استان
گلستان در طول دوران اسارت گفت :آزادگان سرافراز میهن اسالمی ،نمونههایی
بیبدیل و الگوهای بارز صبر ،ایثار و مقاومت هستند.وی با اشاره به اینکه عزت ،افتخار
و عظمت ایران اسالمی ،مرهون ایثارگری ایثارگران ،بهویژه آزادگان شجاع است ،گفت:
این عزیزان با ایمان راسخ خود در برابر همه سختیها و فشارهای جسمی و روحی
دشمنان ایستادگی و پرچم جمهوری اسالمی ایران را حفظ و استوار کردند.مدیرعامل
شرکت توزیع برق استان گلستان ادامه داد 26 :مردادماه ،یادآور بازگشت غرورآفرینانی
است که حماسه بهیادماندنی و جاودان از خود به یادگار گذاشتند و با الهام از مکتب
انسانساز اسالم ،توانستند دوران دشوار اسارت را پشت سرنهاده و شکوه ،مقاومت و
سرافرازی را بر صحیفه درخشان ایران اسالمی ثبت کنند.در این مراسم از پنج پرسنل
آزاده شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان که جملگی بهافتخار بازنشستگی نائل
آمدهاند تجلیل شد.

بهره برداری از  38پروژه آبرسانی در روستاهای استان
مرکزی در هفته دولت
یوسف عرفانی نسب مدیرعامل آبفار استان مرکزی خبر داد ،همزمان با
فرا رسیدن هفته دولت در سال  96تعداد  38پروژه آبرسانی  در سطح
روستاهای استان مرکزی با هزینـه ای بالـغ بر  154286میـلیون ریال به
بهره برداری میرسد
به گزارش شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزی عرفانی نسب گفت :
روستاهای بهره مند از این پروژه ها  48روستا می باشد که در شهرستان های اراک
 ،خمین  ،زرندیه  ،شازند  ،تفرش  ،خنداب و کمیجان است وی ادامه داد  :برای
اتمام این  38پروژه عملیات اجرایی ذیل صورت شامل حفر  15حلقه چاه و بهسازی
یک دهنه چشمه  ،احداث  16باب ایستگاه پمپاژ  ،احداث  14باب مخزن ذخیره
آب مجموعا با ظرفیت  2230متر مکعب  ،اجرای  8/239کیلومتر خطوط انتقال و
شبکه توزیع  ،اجرای  10717متر خطوط انتقال برق  ،اجرای  26مورد فنس پیرامون
و نصب  5026فقره انشعاب آب می باشد رییس هیات مدیره شرکت آبفار با بیان
اینکه پروژه های عمرانی در شرکت آبفار علی رغم مشکالت اعتباری خوشبختانه
با سرعت و کیفیت خوبی در حال انجام است .عرفانی نسب تصریح کرد :ازمجموع
1112روستای استان مرکزی تعداد  816روستا ( باالی 20خانوار و زیر 20خانوار ) با
تعداد 143هزار مشترک تحت پوشش شرکت آبفار است .شاخص بهره مندی از آب
شرب در روستاهای استان مرکزی 39/83درصد است که این رقم از میانگین کشوری
خود باالتر است.

معاون معادن سازمان صنعت و معدن اردبیل:

 ۱۹۶پروانه بهرهبرداری معدن در اردبیل صادر شد
اردبیل -خبرنگار ابتکار  :معاون معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان اردبیل گفت :تاکنون  ۱۹۶پروانه بهرهبرداری معدن در استان صادر
شده است.
ابراهیم آقازاده در نشست هماندیشی معاون وزیر صنعت و معدن با تشکلها و
فعاالن معدنی اردبیل تصریح کرد :بخش عمده معادن استان غیرفعال است و از بخش
فعال نیز  ۱۹ماده معدنی استحصال میشود .وی افزود :به منظور توسعه صنایع معدنی
استان طی سالهای اخیر جذب سرمایهگذاران مورد تأکید بوده و طرحهایی نیز در این
خصوص بررسی میشود .معاون معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با تأکید
به اینکه بیشترین میزان معادن استان مواد معدنی غیرفلزی است ،تأکید کرد :تسهیل
فعالیت این گروه از معادن به جد مورد تأکید است .به گفته آقازاده به ویژه در این گروه
از معادن اختصاص تسهیالت از صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و یا اختصاص سهمی
برای استان مطالبه معدن کاران است .در این جلسه رئیس خانه معدن استان اردبیل
نیز خواستار توجه بیش از پیش به این واحد صنفی شد و گفت :خانه معدن اردبیل در
حد نام باقی مانده است .عباس وکیلی تاکید کرد :بارها تفویض اختیار به خانه معدن
درخواست شده تا از این طریق مطالبات معدن کاران دنبال شده و وضعیت معادن
استان نیز توسعه یابد .وی افزود :انتظار می رود با توجه به نهادهایی همچون خانه
معدن نسبت به رفع مشکالت معدن کاران اقدام شود.

ماحصل اجرای فاز اول پروژه بند «ق» در گیالن؛
بهرهمندی  110هزار خانوار روستایی از گاز
ظهیری مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن به مناسبت هفته دولت با حضور
در برنامه رنده رادیویی شهر ما در خصوص وضعیت گازرسانی در استان،
عملکرد شرکت گاز را تشریح نمود.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ظهیری در این برنامه ضمن تبریک روز کارمند
به همه کارمندان تالشگر اظهار داشت :اقدام مدبرانه استاندار گیالن در تشکیل کارگروه
گازرسانی به استان به سرپرستی معاونت محترم عمرانی استاندار و همدلی و همیاری
همه ادارات استان سبب تسهیل روند گازرسانی در استان شده است .مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن ادامه داد :بنا بر برنامه ریزی وزارت نفت مقرر گردید با اجرای پروژه بند
«ق»  70هزار خانوار روستایی گیالن از نعمت گاز برخوردار شوند که هم اکنون با همان
میزان بودجه ،بالغ بر  110هزار خانوار روستایی ۴0 ،درصد بیشتر از میزان مقرر شده از
نعمت گاز برخوردار شدند وی اظهار داشت :هم اینک پروژه گازرسانی به  80روستای
کوهستانی استان آغاز شده است و بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده تا پایان امسال
به بهره برداری خواهد رسید .ظهیری عنوان نمود :هم اکنون درصد بهره مندی خانوارهای
روستایی استان از نعمت کاز  95درصد می باشد و با توجه به محدودیت  6میلیون تومان
هزینه گازرسانی برای هر خانوار ،امیدواریم امکان بهره مندی خانوارهای روستایی استان
را به 98درصد افزایش دهیم .مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به گسترش
گازرسانی در استان از افزایش دو برابری تیم های نشت یابی در استان برای تامین امنیت
خطوط گاز در استان خبر داد و گفت :افزایش سطح ایمنی گاز تنها با اقدامات شرکت گاز
میسر نخواهد شد و رعایت بیشتر و مستمر نکات ایمنی توسط مشترکین عزیز را می طلبد.
وی ادامه داد :در همین راستا و در جهت نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز
طبیعی در تمام اقشار جامعه ،شرکت گاز استان گیالن طرحی را با عنوان سفیران انرژی
در تمام نقاط استان به اجرا در آورده است و در این طرح با آموزش نکات مهم در خصوص
مصرف درست گاز به مردم و مسئولین در جهت تحقق این هدف مهم گام بر می دارد.
ظهیری اضافه کرد :این شرکت در کنار گسترش کمی گاز در استان ،گسترش کیفی را نیز
سرلوحه کار خویش قرار داده است.

فاز اول پست برق  132/33کیلوولت پردیس و احداث
بی  132کیلو ولت دوم در پست  400/132کیلوولت
شهید هاشمی با حضور جمال عالمی نیسی معاون توسعه
مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان برقرار و وارد
مدارشدند.
محمود دشت بزرگ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این
شرکت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته دولت ،در این
آیین افتتاح گفت :فاز اول پست برق پردیس به ظرفیت  50مگا
ولت آمپر امروز به بهره برداری می رسد و فاز دوم آن نیز به
ظرفیت  50مگاولت آمپر در آینده به بهره برداری می رسد.
وی اضافه کرد  :سرمایه گذاری صورت گرفته برای فاز اول بالغ
بر پنج میلیارد تومان است و در فاز دوم که به زودی عملیات
اجرایی آن آغاز می شود نیز  15میلیارد تومان سرمایه گذاری

صورت خواهد گرفت که تبدیل به یک پست دائم برای این
منطقه می شود .دشت بزرگ ادامه داد :پروژه دیگری که به طور
همزمان افتتاح می شود احداث بی  132کیلو ولت دوم در پست
 400/132کیلو ولت شهید هاشمی است که در آن پروژه نیز
 2/5میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته و در مجموع
در دو پروژه امروز  7/5میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
وی با اعالم آینکه اغلب تجهیزات که برای ساخت و بهربرداری
از این پروژه ها استفاده شده ،ساخت داخل هستند،بیان کرد:
پیمانکاران ،متخصصان و مهندسان داخلی نصب و راه اندازی
این پروژه ها را برای شهر اهواز و شهرستان های مجاور برنامه
ریزی و عملیاتی کردند .مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای
خوزستان تصریح کرد :با برنامه ریزی های انجام شده تا سه سال
آینده  500میلیارد تومان برای اهواز و شهرستان های حمیدیه،

افتتاح پروژه مجتمع آبرساني روستايي سيوان پيام
شهرستان مرند در آذربايجان شرقي
تبریز  -اسد فالح :همزمان با هفته دولت پروژه مجتمع آبرساني
روستايي سيوان پيام شهرستان مرند در آذربايجان شرقي افتتاح و
مورد بهره برداري قرار گرفت.
صادقيان مدير آب و فاضالب روستايي شهرستان مرند در آيين افتتاح این
پروژه گفت :در اين پروژه حفر چاه در سازنده هاي سخت آهكي ( كامال سنگي
) به عمق  220متر با دستگاه هاي پيشرفته حفاري ( با آبدهي  20ليتر درثانيه
) ،تجهيز و راه اندازي و محوطه سازي چاه مجتمع به محدوده  400مترمربع،
احداث منبع بتني  300مترمكعبي روستاي پيام ،بازسازي منبع روستاي سيوان
و حصاركشي محوطه اين منابع ،حفر يك حلقه چاه دستي در مجاورت چاه
آب شرب روستاي شوردرق با آبدهي  3ليتر در ثانيه جهت افزايش آب شرب
روستاي شوردرق ،حصاركشي محوطه چاه آب شرب روستاي شوردرق به طول

باوی و کارون سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنایی برق ،پست
های فشار قوی و خطوط انتقال در ولتاژهای مختلف انجام می
شود .وی اضافه کرد 100 :پروژه پست و خط در حال حاضر
در برق منطقه ای خوزستان فعال است که در نقاط مختلف
استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد عملیات اجرایی
آنها آغاز شده و یا در حال تکمیل شدن است که فرایند انجام
آنها به صورت روزانه در حال پیگیری می باشد .دشت بزرگ
افزود :با برنامه ریزی های صورت گرفته تا سه سال آینده بالغ
بر  1000کیلومتر مدار به ظرفیت خطوط و  2500مگاولت آمپر
نیز به ظرفیت پست ها اضافه می شود که در مجموع امیدوار به
جذب بالغ بر  1100میلیارد تومان سرمایه گذاری دردو استان
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد هستیم .وی در خصوص برنامه
های بخش نیروگاهی نیز گفت :احداث  16نیروگاه تجدیدپذیر در

حوزه شرکت برق منطقه ای خوزستان در حال برنامه ریزی است
که برخی از این نیروگاه ها قرارداد خرید تضمینی آنها انجام و
برخی دیگر موافقت نامه های آنها تنظیم شده است .رئیس هیات
مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خاطرنشان
کرد :در مجموع ظرفیت این  16سایت  430مگاوات است و
 2600میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی
در این پروژه ها انجام می شود ،همچنین  12سایت به صورت
نیروگاه های تولید پراکنده طرح ریزی شده که ظرفیت این
بخش  230مگاوات با سرمایه گذاری  470میلیارد تومان است.
وی ادامه داد :با میزان قابل قبولی از پایداری تامین برق تابستان
امسال را سپری کردیم  ،البته هنوز ماه گرم شهریور تمام نشده
که امیدواریم به همین ترتیب بدون مشکل خاصی شبکه را پایدار
نگه داشته و برق مطمئنی برای مشترکین تامین کنیم .مدیرعامل
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان با تشکر از همه
حمایت های صورت گرفته از صنعت برق گفت :هیئت دولت
مصوبه ای را با  1500میلیارد تومان سرمایه گذاری برای پایداری
صنعت برق خوزستان تصویب کرد که برنامه ریزی شده در سال
 96شرکت های برق منطقه ای ،توزیع نیروی برق و تولید نیروی
برق  500میلیارد تومان از این اعتبار را جذب کنند که به صورت
جدی توسط استاندار ،وزارت نیرو و شرکت توانیر با سازمان برنامه
و بودجه کشور در حال پیگیری است و در آینده نزدیک نهایی
می شود .وی با اشاره به شست و شوی مقره ها نیز گفت :در
بخش شست و شوی پست ها در سال  96تا کنون  54پست را
با توجه به ریزگردها و آلودگی هایی که در محیط داشتیم بدون
یک دقیقه خاموشی به مشترکان با انتقال بار و هماهنگی هایی
که با شرکت توزیع صورت گرفت شستشو دادیم که برخی از این
پست ها به خاطر شرایط خاص جوی بیش از چند بار شست و
شو داده شدند .دشت بزرگ اضافه کرد :پروژه های دیگری نیز در
بخش  RTVکردن پست ها و تعویض زنجیر مقره ها همزمان در
شرایط پرباری شبکه در حال انجام شدن است که چنین اقداماتی
در هیچ جای کشور با این شرایط سابقه نداشته که حاصل تالش
همه همکاران در شرکت برق منطقه ای و پیمانکاران است.
همچنین در این آیین افتتاحیه جمال عالمی نیسی معاون توسعه
مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان نیز اقدامات شرکت
برق منطقه ای خوزستان درجهت پایداری شبکه را در تابستان
ستود و گفت :مردم یقیناً قدر این تالش ها و زحمات را می دانند.
وی افزود :شرایط خاص آب و هوایی در خوزستان می طلبد
پروژه های صنعت برق با سرعت بیشتری انجام شودکه البته در
این راه همه مسئوالن باید به کمک این صنعت زیر بنایی بیایند.
عالمی نیسی تصریح کرد :فعالیت های برق منطقه ای خوزستان
در نوع خودش بی نظیر است که این نشان دهنده وجود نیروهای
متخصص و کارشناس در مجموعه صنعت برق استان است.

 116متر اجرا گرديده است .وي هم چنين افزود :در اين پروژه ها برق رساني
به طول  3/5كيلومتر ،لوله گذاري خط انتقال به طول  11كيلومتر با لوله 160
ميلي متر ،نصب شيرآالت بين راهي ،لوله گذاري داخل شبكه روستاي پيام به
طول  11250متر و عبور دادن لوله زير خط راه آهن و اتوبان تبريز – مرند،
لوله گذاري داخل شبكه روستاي سيوان به طول  4980متر ،لوله گذاري داخل
شبكه روستاي شوردرق به طول  1500متر و خط انتقال به طول  750متر
اقدام شده است.
مدير آبفار شهرستان مرند تصريح كرد :اعتبار هزينه شده در اين طرح 19860
ميليون ريال مي باشد كه با افتتاح اين پروژه  426خانوار با جمعيتي بالغ بر
 1347نفر از آب آشاميدني سالم و بهداشتي بهره مند شدند.
هم چنين طي مراسمي با حضور مسئولين ارشد استاني  ،شهرستاني و
جمعي از اهالي منطقه آب شرب روستاهاي سرلوجه و گلدير شهرستان هريس
با اعتباري بالغ بر  400ميليون تومان افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت و
جمعيتي بالغ بر  1320نفر نيز از آب آشاميدني بهره مند شدند.

آیین نکوداشت استاد رجبعلی راعی ،هنرمند قلمزن نقش برجسته کشوری در اصفهان برگزار شد
اصفهان  -محسن راعی  :با حضور مدیران و مسئوالن
فرهنگی هنری کشور و استان اصفهان آیین تجلیل
از استاد رجبعلی راعی ،هنرمند قلمزن نقش برجسته
کشوری در تاالر بهار شهر دهق برگزار شد.
در این نکوداشت که ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم شریف
نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی ،حجت
االسالم حبیب اهلل ارزانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
اصفهان ،آقا نجفی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف
آباد،جمعی از هنرمندان شهیر کشور و مدیران و مسئوالن منطقه
مهردشت حضور داشتند ،از بیش از شش دهه فعالیت هنری
استاد رجبعلی راعی تجلیل و تقدیر بعمل آمد .شایان ذکر است
در این آیین برخی از آثار فاخر و لوح ها و تندیس های افتخار این
هنرمند به دید عموم گذاشته شده بود .قلمزنی نقش برجسته،
عموما بر ورق های مس ،برنج و طال صورت گرفته که به لحاظ
حجمی بودن آثار ،جاذبه بینظیر بصری دارد .بسیاری از آثار استاد
راعی در جشنواره های مختلف کشورهای جهان ،عالوه بر معرفی
به عنوان آثار نمونه ،در بهترین مکانهای عمومی و پارلمانی به
نمایش درآمده است .رجبعلی راعی سال  ۱۳۲۶در دهق واقع در
شمال غرب نجف آباد متولد شد .وی نزد اسماعیل ارژنگ ،هنر

قلمزنی را فراگرفت .وی از پایه گذاران شیوه قلمزنی نقش برجسته

مدیر عامل شرکت گاز مازندران :

 4هزار خانوار روستایی در هفته دولت از نعمت گاز
طبیعی بهره مند خواهند شد
همزمان با گرامیداشت هفته دولت  ،مدیر عامل شرکت گاز مازندران در
سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه پل سفید عنوان کرد  :گازرسانی به
 77روستای استان با اعتباری بالغ بر  405میلیارد ریال همزمان با هفته دولت
و با گازرسانی به این روستاها ،چهار هزار و  53خانوار روستایی از نعمت گاز
طبیعی بهره مند خواهند شد.
محمد اسماعیل ابراهیم زاده مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن گرامیداشت هفته
دولت اظهار داشت :هفته دولت که به حرمت شهیدان دولت ،شهید رجایی و شهید
باهنر نامگذاری شده فرصت مناسبی برای تجدید آرمانها و اهداف واالیی که سنگ
بنای استقرار نظام مردمی جمهوری اسالمی است .وی تصریح کرد :بیشک سیره
شهیدان رجایی و باهنر برای سازندگی ایرانی آباد ،فصل درخشانی از صفحات زرین

است که از ویژگی های بارز و منحصر به فردآثار وی به کارگیری

خدمتگزاری صادقانه به ملت را منقوش و در اذهان دوستداران انقالب اسالمی به یادگار
گذاشته است .مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اعالم اینکه  146میلیارد تومان از مردم
و صنایع طلبکار هستیم بیان کرد 70 :درصد بدهی مربوط به مردم و بقیه صنایع به
جز نیروگاه و نیروهای مسلح است .ابراهیم زاده با اشاره به نقش گاز طبیعی در توسعه
اقتصادی و رفاه عمومی جامعه اظهار داشت :پرداخت به موقع گاز بهاء ،توسعه متوازن
خدمات رسانی و اجرای پروژه های عمرانی به مردم را در پی خواهد داشت .ابراهیم
زاده با بیان اینکه انتظارمان از مردم این است تا با پرداخت به موقع گاز بها شرکت گاز
را در پروژههایش کمک کنند گفت :خدمت به مردم ارزش و اصل بوده و دولت در
جهت تحقق اهداف است تا مردم با نشاط و امید زندگی کنند و این منوط به خدمت،
کار ،ایجاد اشتغال و حقوق شهروندی است .وی در خصوص شرایط اقلیم بندی تعرفه
گازبهاء اظهار داشت :هر سال هواشناسی ،دماها و پیش بینی های خود را به شرکت گاز
اعالم می کند .ابراهیم زاده ادامه داد :شرکت گاز نیز بر مبنای اعالم و پیش بینی های
رسمی سازمان هواشناسی اقدام به تغییر اقلیم ها و تعرفه های گاز مناطق و شهرستان
های مختلف می کند .وی در ادامه افزود :نعمت گاز طبیعی به عنوان یک سوخت پاک

هنر قلمزنی در حیطه تصویر سازی و بیان موضوعات داستانی و
حکایات قرآنیاست.راعی فعالیت هنری خود را در سنینجوانی
نزد اسماعیل ارژنگ آغاز کرد و در مجسمه سازی و قلمزنی
مهارت یافت و بعد از نزدیک به  ۲۰سال فعالیت در تهران به
موطن خود بازگشت و هم اکنون نیز با جدیت و پشتکار درکارگاه
خود مشغول فعالیت است .قربانگاه حضرت اسماعیل ،طغیانگری
فرعون و انقالب حضرت موسی(ع) ،قصه حضرت یوسف(ع) شامل
 ۵تابلو ،داستان حضرت یونس(ع) با موضوع فرمانروای دریاها،
ساخت مجسمه اولین شهید گمنام به ارتفاع  ۴متر و نصبدر
ورودی شهر دهق ،ساخت کتاب هشت سال دفاع مقدس و نصب
در یادمان شهدای نجف آباد به شکل هشت ضلعی وارتفاع ۵متر
از جمله آثار شاخص رجبعلی راعی است .بیشترین دستمایه آثار
راعی ،موضوعات حماسی و عرفانی است که بسیاری از آن ها به
مجموعههایشخصی و گالری های بزرگ راه یافته اند که از آن
جمله می توان به برپایی نمایشگاه های اختصاصی هتل عباسی
و بازدیدگروه فائو از ایران ،هفت دوره نمایشگاه بزرگ ایرانگردی
در تهران و مشهد ،اولین نمایشگاه آثار برگزیده صنعتگران صنایع
دستی کشورهای آسیا و اقیانوسیه و نمایشگاه بین المللی صنایع
دستی ،مونیخ آلمان اشاره کرد.

و ارزشمند ،درکشور ما بسیار مهم و استراتژیک است و محور توسعه اقتصادی کشور
محسوب می شود .ابراهیم زاده خاطرنشان کرد :همه ما در مقابل مصرف بهینه این
نعمت الهی که نقش تعیین کننده ای در اقتصاد و رفاه عمومی دارد ،مسئول هستیم.

