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شهرستان | به مناسبت فرخنده میالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در مراسمی با حضور مهندس زمانی نژاد، 

مدیرکل بنیاد مسکن استان و حجت االسالم والمسلمین حاج آقا قریشی، قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن 
استان از بانوان اداره کل بنیاد مسکن استان تجلیل گردید.

دیدار مدیر کل بنیاد مسکن استان و مدیر بنیادمسکن شهرستان گرگان با خانواده شهدا
| آقای مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان با همراهی آقای خسروی، مدیر بنیادمسکن شهرستانهای گرگان و آق قال و 
آقای نوچمنی، فرمانده پایگاه بسیج امام روح اهلل بنیاد مسکن استان به مناسبت والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و گرامیداشت مقام 
مادر و روز زن با حضور در منزل شهیدان سرافراز غریب آزادی در روستای هاشم آباد گرگان، شهید رضایی و شهید طبرسا در شهرستان گرگان 
ضمن قرائت فاتحه و گرامیداشــت نام و یاد این شهدای عزیز و دلجویی از خانواده آنان، شهدا و خانواده های آنان را انسانهای برگزیده خداوند 
دانستند. به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، انسانهایی که با گذشتن از عزیزانشان باعث 
شدند تا ریشه های نهال انقالب اسالمی روز به روز مستحکم تر و با صالبت تر گردد.مهندس زمانی نژاد همچنین با تبریک ایام والدت حضرت 
فاطمه )س( و گرامیداشت مقام مادر و روز زن، این ایام را به مادران شهدا تبریک گفتند و ابراز داشتند: نقش خانواده ها و بویژه مادران شهدا 

در پیروزی و بقای عمر نظام مقدس جمهوری اسالمی بی بدیل و ستودنیست و غیر قابل توصیف است.مدیرکل بنیادمسکن استان در خاتمه ضمن طلب دعای خیر و 
عاقبت به خیری از مادران شهدا، برای آنان طلب سالمتی و طول عمر نمودند و با اهداء لوح و هدیه به مقام آنان ارج نهادند.

آیین اختتامیه چهارمین دوره بازرگانان کوچک در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد 
| قاسم اسد - آیین اختتامیه چهارمیــن دوره بازرگانان کوچک به همت شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان با حضور خانواده های 
شرکت کنندگان در این دوره در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.امیر کشانی  رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی 
اصفهان در این آیین گفت:هدف از ایجاد دوره های بازرگانان کوچک تربیت بازرگان و تاجر برای اقتصاد استان و کشور برای ده سال آینده است .رییس 
کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:اقتصاد استان اصفهان به بازرگانان و تاجران نیاز دارد که بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی را 
همراه با خدمات عرضه دارند.وی از برگزاری  چهار  دوره  بازرگانان کوچک در سه مقطع سنی در اتاق اصفهان خبر داد و گفت:نخستین دوره بازرگانان 
کوچک در اتاق بازرگانی زنجان به همت شــورای عالی جوانان اتاق اصفهان در فصل پاییز سال جاری برگزار شد.ماهین نقوی مدرس دوره بازرگانان 
کوچک در این آیین گفت: در دوره چهارم بازرگانان کوچک  22 شرکت کننده در دو گروه سنی از 7 تا 14 سال شرکت داشتند.وی افزود:در این دوره 

شرکت کنندگان با انواع مشاغل،مفاهیم اولیه کارآفرینی ،خالقیت ،پیدایش پول،بانکداری ،ارتباط موثر با دیگران و اخالق کسب و کار آشنا شدند .در پایان این مراسم به شرکت 
کنندگان گواهی شرکت در دوره اهدا شد.همچنین بازارچه بازرگانان کوچک با هدف تمرین خرید و فروش  شرکت کنندگان در البی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 

سفر یک روزه معاون رئیس جمهور به استان مرکزی 
| معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در جریان سفر یک روزه 
خود به اســتان مرکزی عالوه بر افتتاح خانه جوان اراك و گالری گل حامی زیر نظر بنیاد تعاون 
زندانیان، از اورژانس اجتماعی اراك و شرکت سنگین بافت اراك بازدید کرد، همچنین در جلسه 
شورای اداری استان حضور یافت و دو سند ارتقای تاب آوری زنان و بهبود وضعیت خانواده را امضا 
کرد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: پشتوانه الزم برای رشد مشارکت زنان در 
فعالیت های مردم نهاد باید مهیا شود، چراکه طی سال های اخیر شاهد حضور موثر بانوان در این 
عرصه بوده ایم. معصومه ابتکار در نشست شورای اداری استان مرکزی در اراك، اظهار داشت: دولت 
در راستای تحقق آرمان های انقالب اســالمی و انجام تکالیف قانونی خود، یکی از مسائلی را که 
مورد توجه قرار داده تحقق عدالت در جامعه و به ویژه در حوزه بانوان است.معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده افزود: در این زمینه سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری به عنوان 
سند باالدستی و همچنین قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و به همه دستگاه های 
دولتی و حتی بخش های غیردولتی همچون سازمان های مردم نهاد ابالغ شده است.وی خاطرنشان 
ساخت: در حوزه آموزش و پرورش برای زنان در کشور طی دهه های اخیر پیشرفت چشمگیری 

داشتیم و امروز در این زمینه شاهد کم شدن شکاف میان مردان و زنان هستیم.معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده ادامه داد: یکی از اقدامات مهم این طرح گفت و گوی بین نسلی است زیرا 
نسل جوان پرسش های بسیاری دارند که اگر ما پاسخگوی آنها نباشیم و اطالعات درست، رفتارها 
و منش درست را به نسلی که انقالب را ندیده است ندهیم بیگانگان به آن پاسخ می دهند.ابتکار 
بیان کرد: حمایت از سمن ها و تشکالت غیردولتی یکی دیگر از مسائل مورد توجه دولت است، 
پیش بینی ما بر این است که سمن ها در تمامی عرصه ها بتوانند در کارگروه های استانی ایفای 
نقش کنند و به همین میزان که رسانه ها در این زمینه نقش دارند باید نقش سازمان های مدنی را 
هم در نظر داشته باشیم.همچنین استاندار مرکزی گفت: برمبنای برنامه ریزی ها و نشست های 
برگزار شده با فعاالن حوزه صنعت و تولید استان مرکزی، پیش بینی می شود این استان در سال 
۹7 صادراتی معادل 1.۵میلیارد دالر داشته باشد. سید علی آقازاده در نشست شورای اداری استان 
مرکزی در اراك، که با حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار 
شد، اظهار داشت: در سال ۹۶ به رغم تمامی تالش هایی که انجام شد برخی از نیازها محقق نشده 
اند و امیدواریم در سال آینده با چشم اندازی بهتر و امیدی بیشتر و انگیزه ای باالتر بتوانیم نواقص 

سال ۹۶ و سال های ماقبل آن را برطرف کنیم.استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: میزان صادرات 
غیر نفتی استان مرکزی در سال ۹۵ معادل 7۰۰میلیون دالر برآورد شد و امسال به رغم سختی 
های کار این رقم به نزدیک یک میلیون دالر رســید و در جلسه ای که با اتاق بازرگانی و تعدادی 
از صنعتگران و کارآفرینان استان داشتیم مقرر شد این رقم را به یک و نیم میلیارد دالر در سال 
آینده برسانیم و این هدف با اتحاد، همدلی و انسجام محقق می شود و امیدواریم استان نسبت به 
سال ۹۵ جهش دوبرابری داشته باشد.آقازاده بیان کرد: در راستای تنظیم بازار شب عید باتوجه به 
برنامه ریزی های انجام شده ظرف 2۵ و 2۶ اسفند ماه میوه و مایحتاج عمومی مردم که از طریق 
دستگاه های دولتی تامین شده توزیع خواهد شد و هزار تن پرتقال و ۵۰۰ تن سیب خریداری شده 
و درحال حاضر در انبارها نگهداری می شود که با قیمت های مصوب در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی ابراز داشت: ستاد خدمات سفر استان مرکزی نیز برنامه ریزی های مطلوبی دارد و امیدواریم 
همانند سال گذشته و حتی بهتر بتوانیم نوروز ۹7 را به خوبی و بدون حادثه پشت سر بگذاریم زیرا 
استان مرکزی به سبب استقرار در کریدور ارتباطی کشور شاهد حوادث بسیاری است، البته مردم 

نیز باید رعایت مقررات را داشته باشند.

فرماندهی انتظامی استان سمنان هشدار داد:

مخالف شادی مردم نیستیم
| فرماندهی انتظامی استان سمنان از خانواده ها خواست خطرات 
ناشی از موادمحترقه و رفتارهای افراطی در چهارشنبه سوری را به فرزندان 
خود گوشزد کنند.سردار روح االمین قاسمی در آستانه آخرین چهارشنبه 
سال اظهار کرد: بیشترین آسیب ها در چهارشنبه آخر سال متوجه کودکان 
و نوجوانان و جوانان است لذا خانواده ها باید فرزندان خود را آگاه و آموزش 
دهند.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ؛ وی با بیان این که خانواده ها 
در کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال نقش مهمی دارند تصریح کرد: 
باید در زمینه برگزاری جشن های باستانی و اجتناب از رفتارهای پرخطر 
فرهنگ سازی بیشتری شــود.فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان 
این که نیروی انتظامی با جشن چهارشنبه سوری مخالف نیست گفت: 

حضور پلیس در چهارشنبه سوری و نگاه آن اجتماعی است نه امنیتی.وی تصریح کرد: تالش ما بر این است که 
خانواده ها سال را با نشاط و شادابی شروع کنند نه این که خدای ناکرده با روی دادن یک اتفاق ناگوار برای اعضای 
خانواده، سال نو با عزا و ناراحتی و اندوه برای برخی خانواده ها شروع شود.قاسمی با بیان این که جشن چهارشنبه 
سوری در گذشته همراه با شادی بوده خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال های گذشته این جشن دچار تغییراتی 

شده و هر ساله تعدادی از جوانان و نواجوانان در این روز دچار آسیب های جبران ناپذیری می شوند.

بزرگ ترین مهمانخانه ایران، آماده پذیرش 
مسافران نوروزی

| مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
کرمان گفت: شرایط اســتان هم از نظر اماکن، سایت ها و موزه ها و 
آمادگی های امنیتی و انتظامی، ترافیکی و مجموعه خدماتی که باید 
در ایام نوروز به میهمانان استان ارائه شود، آماده است.»محمود وفایی« 
در جلسه ستاد خدمات سفر استان کرمان اظهار کرد: شرایط استان 
هم از نظر اماکن، سایت ها و موزه ها و آمادگی های امنیتی و انتظامی، 
ترافیکی و مجموعه خدماتی که باید در ایام نوروز به میهمانان استان 
ارائه شود، آماده است.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ؛ وی با اشاره 
به این که کرمان به عنوان بزرگ ترین مهمانخانه ایران آمادگی پذیرش 
مسافران نوروزی از سراسر کشــور را دارد، افزود: در سال جاری به 

ظرفیت های اقامتی ما اضافه شده و اکنون بیش از 17۰ اقامتگاه بوم گردی در استان فعال است و گردشگران 
در هر منطقه حضور پیدا کنند، امکان اقامت وجود دارد.وفایی با اشاره به ارزیابی رضایتمندی مسافران نوروزی 
در استان ها در سال گذشته، تصریح کرد: با مدیریت خوب استاندار و همکاری همه مسئوالن و اعضای ستاد 

سفر در سطح استان، کرمان در صدر رضایتمندی مسافران قرار گرفت.

123 معلوالن مجهول الهویه؛ 

چالش جدی بهزیستی البرز
| مدیرکل بهزیســتی البرز گفت: امســال 37۶ کودك کار و 
خیابان در اســتان شناسایی شده اســت.داریوش بیات نژاد در نشست 
خبری اظهار کرد: به نرخ باالی مهاجرت در البرز، طی سال های گذشته 
شاهد افزایش تعداد معلوالن مجهول الهویه استان بوده ایم.به گزارش 
کائنات و به نقل از ایسنا ؛ وی ادامه داد: در حال حاضر قسمت زیادی از 
منابع و انرژی بهزیستی اســتان صرف ساماندهی این افراد می شود که 
اغلب چند معلولیتی، دارای بیماری خاص و مسن هستند.وی افزود: با 
توجه به اعتبارات محدود بهزیستی، باید گفت وجود این افراد به چالشی 
جدی تبدیل شده و باید فکری اساسی برای آن کرد.این مسئول در بخش 
دیگری از صحبت های خود به دیگر چالش بهزیستی اشاره کرد و گفت: 

یکی دیگر از معضالت بهزیستی اعتراض مردم در محالتی که ما قصد ایجاد مرکز نگهداری از بیماران اعصاب 
و روان داریم، است.بیات نژاد توضیح داد: بسیاری از مردم فکر می کنند اگر در نزدیکی محل زندگی آنها مرکز 
نگهداری از بیماران اعصاب و روان باشد امنیت و آسایش آنها به خطر می افتد، ولی این تصور درست نیست.

مدیرکل بهزیستی البرز افزود: در مراکز نگهداری از این افراد ازتوان نیروهای متخصص و کاربلد استفاده می شود 
و تا کنون نیز هیچ گزارشی مبنی بر مزاحمت این بیماران برای مردم نداشته ایم.

استانها
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