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پرداخت غیر حضوری  92درصد قبوض گاز
استان اصفهان در سال 97

اصفهان-مرادیان :مدیرعامل شرکت گاز استان
اصفهان ،از پرداخت  92درصدی قبوض گاز استان اصفهان
بصورت غیر حضوری و الکترونیکی در سال  1397خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان،
سید مصطفی علوی ،با بیان اینکه در سال  97بالغ بر هشت
میلیون و 16هزار قبض گاز پرداخت شده است ،گفت :از این
میزان  91.75درصد قبوض معادل هفت میلیون و 355هزار
قبض گاز توسط مشترکین به صورت غیر حضوری پرداخت
شده است.
مهندس علوی ،افزود :سال گذشته  25. 28درصد
قبوض گاز از طریق کارتخوان 21.25 ،درصد قبوض از طریق خود پرداز 18.5 ،درصد از طریق موبایل بانک12.5 ،
درصد از طریق اینترنت بانک 6.5 ،درصد از طریق تلفن بانک 4.75 ،درصد از طریق پیامک ،به صورت غیر حضوری
پرداخت شده و تنها  8.25درصد قبوض به صورت حضوری و در شعب بانکی پرداخت شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان،افزود :بهره گیری از دستگاههای خودپرداز ( ، )ATMدستگاه های کارت
خوان ( ،)POSتلفن بانک ،اینترنت بانک ،موبایل بانک و اس ام اس بانک از جمله روش هایی است که با هماهنگی
بانک های مختلف در نظر گرفته شده و مشترکین می توانند برای پرداخت قبض گاز از آنها استفاده کنند.
مهندس علوی ،تصریح کرد :عالوه بر روش های پرداختی مذکور ،پرداخت از طریق مراجعه به وبسایت شرکت
گاز استان اصفهان به آدرس( )www.nigc-isfahan.irو همچنین سامانه تلفنی  38194نیز میسر می باشد تا
مشترکین بتوانند به راحتی و با ضریب اطمینان باال نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم تعرفههای جدید آب را در
راستای مدیریت صحیح مصرف دانست ،گفت :مشترکین خانگی که از ابتدای
خردادماه تا پایان شهریورماه پایین تر از الگو ،مصرف کنند و در مقایسه با
دوره مشابه سال قبل مصرف خود را کاهش دهند تشویق میشوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم ،دکتر علی جان
صادق پور اصالح قوانین و مقررات از جمله قیمتگذاری واقعی آب را جزو
برنامههای مدیریت مصرف برشمرد و گفت :متأسفانه قیمت پایین آب ،منجر
به مصرف بیرویه و حتی اسراف در این زمینه شده است.
وی سرانه مصرف آب برای هر فرد را در قم روزانه  160لیتر اعالم کرد و
اظهار داشت :این در حالی است که یک فرد میتواند با مصرف حدود  80لیتر
آب ،نیازهای خود را برطرف کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم تاکید کرد :این مصرف حدود
دو برابری به منزله هدر رفت آب است و اسراف به شمار میرود که برخالف
آموزههای دینی ،مصلحت کشور و اقتصاد خانوار است.
وی تأکیدات رهبر معظم انقالب در خصوص اصالح الگوی مصرف و
اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار داد و یادآور شد :اصالح الگوی مصرف نقش
بسیار مهمی در اقتصاد مقاومتی ،اشتغال و تولید ایفا خواهد کرد.
دکتر صادق پور تعرفههای جدید آب و خدمات دفع بهداشتی فاضالب را
در راستای مدیریت صحیح و اصالح الگوی مصرف دانست و گفت :بر اساس

مرحله مقدماتی چهل و دومین دوره مسابقات قرآن
اوقاف قم با حضور  ۵۰۰نفر از حافظان ،قاریان ،مرتالن،
اذانگویان و دعاخوانان در دو بخش آقایان و بانوان برگزار
خواهد شد.سیدمحمد صالحنژاد ،رئیس اداره قرآن ادارهکل
اوقاف و امور خیریه استان قم گفت :مرحله مقدماتی چهل
و دومین دوره مسابقات قرآن اوقاف قم روزهای  ۲۴و ۲۵
خردادماه در امامزاده ابراهیم(ع) قم برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ثبت نام از عالقهمندان از بهمنماه
سال قبل آغاز شد و تا  ۲۰فروردینماه ادامه داشت و ۲۰
روز نیز تمدید شد ،افزود :امسال با مشورت با سازمان اوقاف
و کسب مجوز ،مسابقات قرآن که طبق روال چندسال اخیر به صورت ناحیهای برگزار میشد ،تجمیع شد.صالحنژاد
اظهار کرد :بر این اساس ،مسابقات هر دو ناحیه تبدیل به مسابقات مقدماتی استانی شده که در روزهای یادشده برگزار
میشود و برگزیدگان مرحله مقدماتی به محله نهایی که هفتم و هشتم تیرماه برگزار خواهد شد راه مییابند.رئیس
اداره قرآن اوقاف قم با بیان اینکه مسابقات برادران روز  ۲۴خردادماه و مسابقات خواهران روز  ۲۵خردادماه در امامزاده
ابراهیم(ع) برگزار میشود ،تصریح کرد :در رشتههای آوایی این دوره یعنی قرائت تحقیق و ترتیل ،اذان ،دعاخوانی،
حفظ ،۵ده و  ،۲۰و حفظ کل ،تعداد  ۵۰۰نفر و در رشته معارفی نیز هزار و  ۵۰۰نفر شرکت کردهاند.
وی افزود :مسابقه رشته معارفی امسال همزمان با آزمون حفظ و مفاهیم برگزار شد و مرحله نهایی آن نیز ۲۰
تیرماه برگزار میشود.صالحنژاد تصریح کرد :مسابقات قرآن اوقاف ویژه افراد باالی  ۱۸سال است و زیر  ۱۸سال به
آموزش و پرورش واگذار شده است.

با اعمال تعرفههای جدید آببها صورت میگیرد؛

تشویقکممصرفها

تعرفههای جدید که در راستای تحقق عدالت در زمینه توزیع یارانههای انرژی
در کشور است ،کسانی که مصرف بیش از الگوی مصوب داشته باشند باید

تمدید مجوز بهره برداری از اسکله اختصاصی فوالد
خوزستان در بندرامام خمینی(ره)

اهواز  :لیال زرگانیان :تمدید مرحله چهارم مجوز
بهره برداری از اسکله اختصاصی فوالد خوزستان واقع در
بندرامام خمینی(ره) با تأیید اداره کل بنادر و دریانوردی
استان خوزستان و برابر با الزامات و مقررات ملی و بین
المللی ،توسط سازمان بنادر و دریانوردی طی خردادماه
سال جاری صورت گرفت.
معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی
استان خوزستان با اعالم این خبر اظهار داشت :به منظور
رعایت الزامات قانونی ناظر برساخت و بهره برداری از سازه
ها و تأسیسات ساحلی و اخذ استعالمات الزم از مراجع
ذیربط ،حسب قوانین و مقررات جاری ،مجوز بهره برداری از اسکله اختصاصی متعلق به فوالد خوزستان واقع در
بندرامام خمینی(ره) با کاربری تجاری(موادمعدنی) توسط سازمان بنادر و دریانوردی طی مرحله چهارم و به مدت
دوسال تمدید گردید.
عبدالرحیم شولکی با اشاره به بند  ۲۲ماده  ۳فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی که بر لزوم اخذ
مجوزهای الزم جهت احداث و بهره برداری از سازه های ساحلی و دریایی تأکید می کند ،بیان داشت :این تمدید مجوز
حسب اعمال حاکمیت در عرصه ی سواحل صورت گرفته و همه ی فعاالن اقتصادی در حوزه ی سواحل و بنادر ملزم
به رعایت قوانین و اخذ مجوز هر گونه فعالیت می باشند.
معاون مهندسی و عمران همچنین افزود :ارگان ها و مراجع قانونی فقط می توانند به پروژه ها و تأسیساتی که
مبادرت به اخذ مجوز نموده اند ،تسهیالت ارائه نموده و از این مزیت برخوردار شوند.
یادآور می شود در راستای اعمال حاکمیت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بر تمامی فعالیت ها در سواحل و به
منظور ساماندهی سواحل استان خوزستان و همچنین عمل به مسئولیت اجتماعی برای پایداری و گسترش فرصت های
اشتغال ،مجوزهای الزم ،پس از بررسی های کارشناسی توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر می گردند.

جلسه هم اندیشی
مدیرمنطقه  9با
مدیرعامل شرکت
گاز مازندران

برگزاری مرحله مقدماتی چهل و دومین
دوره مسابقات قرآن قم با حضور  ۵۰۰نفر

ساری – دهقان :به گزارش روابط عمومی منطقه 9
عملیات انتقال گاز ،جلسه هم اندیشی رسول داودی نژاد با
جعفر احمدپور مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در سالن
کنفرانس ستاد منطقه برگزار شد.
در این جلسه رسول داودی نژاد با اشاره به اتفاقات
اخیر در رودخانه های مینودشت ،سپید رود و فاضل آباد
اظهار کرد :با توجه به شرایط جغرافیایی و وسیع بودن
منطقه در سه استان شمالی مسائلی در اثر سیالب ایجاد

بخشی از قیمت تمام شده آب را بپردازند.
وی با بیان اینکه مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت کنند تنها 7
درصد با افزایش آب بها مواجه خواهند شد ،افزود :این در حالی است که
افزایش تعرفه برای مشترکین پرمصرفی که الگوی مصرف را رعایت نکنند
 23درصد خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم الگوی مصرف ماهیانه به
ازاء هر واحد مسکونی را در استان قم  15مترمکعب اعالم و خاطرنشان
کرد :مشترکین خانگی که از ابتدای خردادماه تا پایان شهریورماه پایین
تر از الگو ،مصرف کنند و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود
را کاهش دهند به ازاء هر متر مکعب کاهش مصرف مبلغ  1624ریال
تشویق میشوند.
وی مصرف بیش از الگوی مصرف آب را به زیان اقتصاد خانواده دانست
و گفت :هر چه میزان مصرف آب افزایش یابد هزینه آببهای مصرفی افزایش
پیدا می کند که اصالح الگوی مصرف آب میتوان کمک شایانی به اقتصاد
خانواده کرد.
دکتر صادق پور همچنین خاطرنشان کرد :برای مشترکین غیرخانگی
که بر اساس ظرفیت قراردادی مصرف میکنند قیمت آب مصرفی برابر تعرفه
عادی و متناسب با کاربری محاسبه می شود ولی چنانچه باالتراز ظرفیت
قراردای مصرف باشد هر متر مکعب  37450ریال محاسبه خواهد شد.

معاون سازمان منطقه آزاد اروند:
صنایع دستی هویت منطقه است

اهواز-لیال زرگانیان :معاون فرهنگی ،اجتماعی و
گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند گفت :صنایع دستی
هویت ،فرهنگ و باورهای هر منطقه ای را بیان می کند.
در تقویم جهانی  ۱۰ژوئن؛ مصادف با  ۲۰خرداد ماه روز
جهانی صنایع دستی نام گذاری شده است؛ در همین راستا
قدرت اله طمیمیان ضمن گرامی داشت و تبریک این روز
به هنرمندان این عرصه؛ صنایع دستی را هویت ،فرهنگ و
باورهای هر منطقه ای دانست و افزود :صنایع دستی در طول
تاریخ همواره با انسان همراه بوده و به مرور سیر تکاملی داشته
و بر اساس خالقیت بشر به اشکال مختلف ارائه شده است.
طمیمیان با تأکید بر این نکته که صنایع دستی در روزگاران قدیم بیشتر تحت عنوان صنعت مورد توجه بوده خاطرنشان
کرد :اگر به صنایع دستی عالوه بر جایگاه ویژه هنری ،بعنوان صنعت نیز نگاه کرده و سرمایه گذاری بیشتری دراین زمینه انجام
دهیم ،قطعا ضمن ایجاد اشتغال ،صنایع دستی می تواند راه گشای بخش زیادی از مشکالت اقتصادی کشور باشد.
قدرت اله طمیمیان جایگاه صنایع دستی منطقه را نیز بسیار پراهمیت دانست و گفت :با توجه به اقلیم منطقه و همجواری
با رودخانه ها و نخلستان ها ،حصیر بافی و سفال گری از عمده صنایع دستی منطقه هستند که در نوع خود بسیار جذاب و
کاربردی می باشند.وی از شهرت گل رودخانه بهمنشیر که یکی از بهترین گل ها برای کوزه گری و سفال گری بوده گفت و
افزود :در گذشته چیزی حدود  ۱۲۰کوره پزی سفال در منطقه وجود داشت که متأسفانه امروز تنها از آن تعداد یکی بیشتر
در روستای شلحه باقی نمانده است.
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در انتها ارتقا صنایع دستی موجود در منطقه را یکی از
اهداف این معاونت دانست و گفت :برای رشد و اعتالی صنایع دستی منطقه ،این معاونت در نظر دارد در آینده ای نزدیک با
هماهنگی ادارات میراث فرهنگی شهرستان های آبادان و خرمشهر دوره های آموزشی در رشته هایی که امروز بیشتر مورد
توجه قرار دارد را برای عالقه مندان بصورت رایگان برگزار کند که قطعا در زمان مقرر اطالع رسانی خواهد شد.

شده که زیرساخت های خطوط لوله در منطقه تحت تاثیر
قرار گرفت.
وی با بیان اینکه منطقه در حال بازسازی زیرساخت
های خطوط لوله است با قدردانی از همکاری گاز مازندران
خاطرنشان کرد :ما توانستیم بدون قطع مشترکین گاز ،حادثه
سپید رود را مدیریت کنیم و همچنان نیز اقدامات برای تحقق
ماموریت سازمانی انتقال پاک ،ایمن ،پایدار و بهره ور گاز طبیعی
در منطقه ادامه دارد.

انتقاد استاندار از نبود صرافی در خراسان شمالی

استاندار خراسان شمالی گفت :نبود صرافی در این استان شرم آور است.
محمد علی شجاعی در جمع فعاالن اقتصادی استان با اشاره به اینکه دولت
در نبود این امکان در استان به هیچ عنوان مقصر نیست ،افزود :نبود صرافی در این
خصوصی ضعیف است که نتوانسته دور یکدیگر جمع شود و
استان به علت بخش
ِ
شرایط این امکان را برای خود فراهم کند.
وی ادامه داد :نبود صرافی در خراسان شمالی یکی از نداشته های خیلی بد
این استان است که باید چراغ خاموش برای ایجاد آن حرکت کنیم.
وی به عدم توازن منطقهای در این استان اشاره و اظهار کرد :این مشکل در
خراسان شمالی وجود دارد و برای اینکه بتوان آن را پوشش داد مقداری از اعتبارات
استانی را دست نزده ایم تا به مناطق محروم این استان اختصاص دهیم.
شجاعی تصریح کرد :قرار بر این است تا این قسمت از اعتبارات را به شهرهایی
که فقط تابلوی شهر را دارند اما دقیقاً روستا هستند ،اختصاص دهیم.
استاندار خراسان شمالی در ادامه بیان کرد :در این استان منطقه ویژه
اقتصادی با زیرساختهای الزم مهیا شده است و دیگر از مدیر مربوطه انتظار
بیشتری نیست و حال باید بخش خصوصی به این منطقه ورود پیدا کند و با

سرمایه گذاری که انجام میدهد ،منطقه را رونق دهد.
وی به منطقه آزاد تجاری در این استان نیز اشاره کرد و گفت :ایجاد این
منطقه در این استان مرزی حق مردم است و اگر این امر در استان انجام شود
وضعیت استان تغییر خواهد یافت.
نماینده عالی دولت در استان به فعاالن اقتصادی خراسان شمالی توصیه کرد
تا برای رونق اقتصادی این استان فعالیت شرکتهای سهامی زراعی را رونق دهند
و نسبت به راه اندازی آن کوشا باشند چراکه مزیت نخست اقتصادی این استان
کشاورزی است و امکانات الزم برای راه اندازی این شرکتها نیز مهیاست و عالوه
بر آن با تأسیس این شرکتها از حمایتهای الزم نیز برخوردار خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد :به رغم تمامی ظرفیت و پتانسیلی که در این استان
وجود دارد ،هنوز طرح بزرگ گردشگری ارائه نشده است ،این در حالیست که
سیستم گردشگری نیازمند تکنولوژی پیچیدهای نیست و میتوان با ارائه طرحهای
خوب این حوزه را فعال کرد.
وی افزود :میتوان ایستگاههای متعدد گردشگری را ایجاد و مسافر را متوقف
کرد که این امر در این استان اتفاق نیفتاده است.

استاندار خراسان شمالی درباره افزایش پروازهای فرودگاه بجنورد هم گفت:
افزایش پروازها در این فرودگاه ،با تضمین پر شدن صندلیها و پرداخت هزینههای
آن ،شدنی است و کار سختی نیست اما رویکرد ما این است وزارت راه و شهرسازی
همچون سایر استانها ،در این باره استان را مورد توجه قرار دهد و این اقدام از
طریق سیستم دولتی محقق شود.
وی از تمرکز امور در پایتخت گالیه کرد و افزود :مسیر اداره کشور با این
وسعت ،با تمرکز امور در تهران فکر بسیار عقب مانده است.
وی ادامه داد :برخی مشکالت برای تولید ،مربوط به قوانین و بخش نامههایی
است که در تهران برای همه کشور نسخه میشود و مدیران مجبور به اجرا هستند،
این در حالی است که نمیتوان برای همه نقاط کشور نسخه یکسان پیچید.
شجاعی در ادامه با اشاره به اینکه در ابتدای حضور خود در خراسان شمالی
در اتاق بازرگانی استان حضور یافتم چراکه اعتقاد به حضور در آنجا داشتم ،اظهار
کرد :اولین جلسه را رفتم اما بعد از آن دیگر نرفتم.
وی توضیح داد :زمانی که رئیس اتاق بازرگانی به عنوان ریاست این اتاق در
استان انتخاب شد قید گذاشتیم که این اتاق محل حضور همه است.

قصاب یزدی به نیازمندان گوشت رایگان میدهد

یک قصاب یزدی قریب  ۴۰سال است که در اقدامی خیرخواهانه و خانوادگی
نسبت به توزیع رایگان گوشت به نیازمندان به صورت هفتگی اقدام میکنند.
علیرضا خوشراه که  ۱۷سال از فعالیتش در این قصابی میگذرد به خبرنگار
ایسنا گفت :این فعالیت خیرخواهانه از  ۴۰سال پیش توسط پدرم در همین
گوشتفروشی آغاز شد و البته مردم دست بخیر یزد نیز با شروع این حرکت از
سوی او ،از اقدامش حمایت کردند.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم نسبت به گذشته ،اظهار میکند:
هر چند توان خرید مردم بسیار کاهش یافته اما همچنان خیرانی که از گذشته
تاکنون توان یاری به نیازمندان را دارند ،در توزیع گوشت رایگان به محرومان ،ما
را همراهی میکنند.
این قصاب یزدی در مورد نحوه توزیع گوشت رایگان بین نیازمندان ،تصریح
میکند :غالباً اواخر هر هفته با کمک خیرین مقدار  ۲۵۰گرم گوشت گوسفند آماده

و بین نیازمندان توزیع میشود اما با این تفاوت که در گذشته افراد بیشتری شامل
آن میشدند ولی با سخت شدن شرایط اقتصادی و کمتر شدن کمک خیرین ،این
روزها به تعداد کمتری از نیازمندان کمک میشود.
وی با بیان این که در حال حاضر توزیع گوشت بین افزون بر  ۴۵نیازمند انجام
میشود ،میگوید :اکثر خیران بیشتر با مشاهده صحنه توزیع گوشت ،بانی این امر
نیک میشوند تا این که از آنها بخواهیم در این باره کمک مالی کنند.
خوشراه میافزاید :این اقدام خیرخواهانه تنها یک یا دو بانی مشخص ندارد
بلکه خیران زیادی حتی از دیگر شهرهای ایران در آن مشارکت دارند و بعضاً
مشتریان با اطالع از این کار نیک حتی با مبالغی ناچیز در این کار مشارکت
میکنند.وی نیازمندان هفتگی مورد نظر در این اقدام را افرادی مشخص و واقعاً
شایسته حمایت مالی میخواند و عنوان میکند :بعضی از افراد به دلیل ناتوانی در
خرید با مبالغی بسیار ناچیز نسبت به خرید گوشت اقدام میکنند و برخی نیز

مدتی طوالنی در انتظار رفتن تمام مشتریان میمانند تا با آبروداری اقدام به خرید
ناچیز گوشت کنند.
وی همین نجابت برای حفظ آبرو را مشخصه افراد نیازمند میداند و میگوید:
البته کافی است که لحظاتی راهی خیابان شویم تا به راحتی نیازمندان واقعی را
به چشم ببنیم.خوشراه از کاهش نصف تا یک سوم قدرت خرید مردم در سالهای
اخیر میگوید و اظهار میکند :متأسفانه همزمان با کاهش قدرت مردم ،شاهد
افزایش قیمتها به عنوان نمونه دو برابر شدن قیمت گوشت هستیم و همین باعث
شده تا افراد زیادی در جامعه حتی در تأمین مایحتاج زندگی خود دچار مشکل
هستند و خیلی خوب است که خیران در دیگر اصناف نیز حمایت الزم را از خیرین
داشته باشند.این قصاب خیرمند یزدی در پایان نیز در ادامهی سخنانش متذکر
میشود :البته اصناف مختلف نیز گاهاً باید منصفانهتر رفتار کنند و در این شرایط
اقتصادی با مردم به ویژه قشر نیازمند جامعه مداراتر برخورد کنند.

اخبار
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اخذ مجوز واگذاري  27هكتار از اراضي
شهرك سليمان صباحي آران وبيدگل به
صاحبان صنايع جهت اخذ تسهيالت

اصفهان  -مرادیان :مجتبي آراسته رئيس اداره راه وشهرسازي
شهرستان آران وبيدگل در توضيح اين خبر گفت :پيرو واگذاري اراضي
 66هكتاري شهرك سليمان صباحي و اعطاي  66برگ سند به صاحبان
صنايع جهت توليد اشتغال پايدار در شهرستان آران وبيدگل در سال
رونق توليد 27 ،هكتار از اراضي فاز  2شهرك  ،مجوز واگذاري گرفت.
وي افزود :با اعطاي اين مجوز تعيين تكليف واگذاري اين زمينها به
صاحبان صنايع مشخص مي گردد و در سال رونق توليد مي توانند
جهت دريافت وام از مزاياي بانك هاي عامل و اتاق بازرگاني استفاده
نمايند.

 ۵مرکز تخصصی و فروشگاه صنایع دستی
در گلستان افتتاح میشود

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گلستان با
اشاره به افتتاح مرکز تخصصی ابریشمبافی در استان به مناسبت روز
صنایع دستی گفت :دو مرکز تخصصی و سه فروشگاه صنایع دستی
نیز در استان افتتاح میشود.ابراهیم کریمی در جمع خبرنگاران
اظهارداشت :مراسم گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی ،به عنوان
یکی از اصلیترین برنامههای این روز 21 ،خردادماه برگزار میشود.
وی افزود :افتتاح دو مرکز تخصصی صنایع دستی در شهرستانهای
گالیکش و گمیشان ،سه فروشگاه صنایع دستی در شهرستان گالیکش،
افتتاح مرکز تخصصی ابریشمبافی در روستای ساسنگ شهرستان
مینودشت از دیگر برنامههای این روز است.مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان از برپایی نمایشگاه صنایع دستی خبر
داد و گفت :بازارچه موقت صنایع دستی در شهرستانهای گنبدکاووس،
گرگان و بندرگز راهاندازی میشود .همچنین نمایشگاه گروهی عکس
فراموششدگان و دومین نشست استانی بستهبندی محصوالت
صنایع دستی در کاخ موزه گرگان از دیگر برنامهها در استان خواهد
بود.وی ادامه داد :پالک ماندگار هنرمند رشته نمدمالی در روستای
ُکر شهرستان آققال نیز به مناسبت روز صنایع دستی نصب خواهد
شد.کریمی به توانمندسازی هنرمندان صنایع دستی استان اشاره کرد
و گفت :کارگاههای آموزشی متعددی نیز برای شاغالن این بخش
پیشبینی شده است.

احداث بزرگترین بازارچه صنایع دستی شمال
کشور در آققال

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان با اشاره
به ساخت  ۶بازارچه دائمی صنایع دستی در استان گفت :بزرگترینبازارچه
دائمی صنایع دستی شمال کشور در شهرستان آققال در حال ساخت است.
ابراهیم کریمی در همایش روز جهانی صنایع دستی اظهارداشت :یکی از
مشکالت در حوزه صنایع دستی عدمکیفیت این تولیدات برای بازار فروش
ت تولیدات  10مرکز تخصصی در رشتههای مختلف
بود .برای ارتقای کیفی 
بهویژه رشتههای منسو خ شده راهاندازی و یا در حال بازگشایی است.وی با
اشاره راهاندازی مرکز تخصصی صنایع دستی در گنبدکاووس گفت :تالش
ما این است تا این مراکز را در همه شهرهای استان راهاندازی کنیم.مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بیانداشت :ارتقا کیفیت
ن نیز تاثیرگذار است .در حال حاضر رشتههای
ت در صادرات استا 
این تولیدا 
حصیربافی و نمدمالی ک ه جز رشتههای منسوخ شده بودند به برند صادراتی
استان تبدیل شدهاند.وی نبود بازارچه دائمی فروش صنایع دستی را یکی
از مشکالت تولیدکنندگان در استان برشمرد و ادامهداد :در این دوره سعی
کردیم بازارچههای دائمی صنایع دستی را در مناطق مختلف ایجاد کنیم
که عملیات ساخت این بازارچهها در شهرستانهای کردکوی ،مینودشت،
گالیکش ،علیآبادکتول ،آزادشهر و آققال در حال انجام است.کریمی گفت:
بزرگترینبازارچه دائمی صنایع دستی شمال کشور در شهرستان آققال در
حال ساخت است .در گنبدکاووس نیز مکانی از سوی شهرداری برای ایجاد
این بازارچهپیشنهاد شده که از نظر اقتصادی برای هنرمندان توجیه ندارد.
وی خاطرنشان کرد :بستهبندی تولیدات صنایع دستی نیز در سالهای اخیر
مورد توجهقرار گرفت ه است و امروز به جایی رسیدیم که تولیدات این بخش
بدون بستهبندی عرضه نمیشود.مدیرکل میراث فرهنگیصنایع دستی و
گردشگری گلستان وجود پایانه تخصصی صنایع دستی در گلستان را از
ضروریات دانست و افزود :هنوز در گلستان پایانه تخصصی صنایع دستی
وجود ندارد .با توجه به استقرار گمرک در اینچه برون ،وجود پایان ه در رشد
صادرات صنایع دستی تاثیر بسزاییدارد.وی اضافه کرد :در سال گذشته
چهارمیلیون دالر صنایع دستی از گلستان صادر شد .این در حالی است که
بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع دستی استان از گمرکات سایر استانها
صادر میشود.وی حضور هنرمندان گلستانی در نمایشگاههای خارجی را از
ن استان به
برنامههای جدی اداره کل برشمرد و گفت :بسیاری از هنرمندا 
ویژه شهرستان گنبدکاووس توانمندی فروش محصوالت خود را به سبب
کیفیت باال در نمایشگاههای خارجی دارند .امسال از چهارمتیرماه بهمدت
ت مالی اداره کل میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی هنرمندان
یک هفته با حمای 
استان در نمایشگاه تخصصی صنایع دستی قزاقستان حضور پیدا میکنند.
مریم آق آتابای ،رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گنبدکاووس اظهار داشت :صادرات چمدانی صنایع دستی شهرستان
گنبدکاووس 597میلیون تومان در سال گذشته بوده که عمده این صادرات
در حوزه فرش و تولیدات چرم است.وی افزود :در حال حاضر  12فروشگاه
در شهرستان برای عرضه تولیدات صنایع دستی فعال است و سه فروشگاه
دیگر نیز بهزودی راهاندازی میشود.

کشف دام قاچاق در آق قال

آق قال -جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از توقیف
کامیون حامل  ۷۹رأس دام قاچاق در شهرستان آق قال خبر داد.به نقل
از پایگاه خبری پلیس سرهنگ مسعود فروزان اظهار کرد :مأموران یگان
امداد شهرستان آق قال حین گشت زنی هدفمند در سطح حوزه ،به یک
کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود :در بازرسی از کامیون
 ۷۶رأس گوسفند و سه رأس گوساله قاچاق کشف و پس از صورتجلسه
تحویل مراجع ذیصالح شد.فروزان با بیان اینکه برابر اعالم کارشناسان
ارزش این تعداد دام بیش از یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال برآورد
شده است ،گفت :در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل
پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.

