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درقالب ستاد اجرایی خدمات سفرویژه تابستان 97 انجام شد؛

 بازدید از گردشگری مرزپل،آق قال، بندرترکمن و کردکوی
| سرپرست معاونت گردشگرى ميراث فرهنگى,صنايع دستى و 
گردشگرى استان گلستان از سومين نوبت بازديد تاسيسات گردشگرى 
استان باحضور نمايندگان دستگاه هاى عضو ستاد خدمات سفر ويژه 
تابستان 97 خبر داد.به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى ميراث 
فرهنگى,صنايع دستى و گردشگرى اســتان گلستان؛ احمد تجرى و 
سرپرست معاونت گردشگرى اين اداره كل گفت: سومين نوبت بازديد 
از واحدهاى اقامتى وپذيرايــى ومجتمع هاى خدماتى و رفاهى،اماكن 
بهداشــتى ونمازخانه هاى اســتان باحضور نمايندگان دستگاه هاى 
سازمان صنعت  معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشكى، ،شركت پخش 
فراورده هاى نفتى، اداره كل حمل ونقل جــاده اى و اداره كل ميراث 

فرهنگى گلستان درقالب ستاد اجرايى خدمات سفرويژه تابســتان 97 انجام شد.وى با اشاره به اين كه اين 
بازديد ها بر اساس جدول زمانبندى به عمل آمد افزود: از واحدهاى پذيرايى آلماگل درحوزه شهرستان آق 
قال , رستوران آكسرا و رستوران عشق آباد در مرزپل , اماكن بهداشتى ونمازخانه هاى پارك آلماگل , اماكن 
بهداشتى ونمازخانه هاى محوطه پاركينك هاى مرزپل , رستوران قايقران در بندرتركمن , مجتمع خدماتى 

ورفاهى مقدم در كردكوى بازديد بعمل آمد.

رئيس اتاق اصناف اراک: 

با وحدت، مشکالت را حل کنيم
| رئيس اتاق اصناف اراك گفت: حل مشكالت بازار نياز به 
تعامل بيشتر دولت و اصناف دارد.جمشــيد زند  افزود: در شرايط 
فعلي اقتصاد كشور كه شــاهد تحريم هاي بيگانگان هستيم، بايد 
بپذيريم جنگ هنوز تمام نشــده و در اين جنگ اقتصادي دشمن، 
بهترين كار وحدت اســت. وي ادامه داد: در بازديــدي كه از بازار 
اراك و صحبت با كسبه داشتم، عمده ترين موضوعات مطرح شده 
، مربوط به ضرورت تامين كاال و همچنين تاثير نوسانات نرخ ارز بر 
قيمت ها بود. رئيس اتاق اصناف مركز استان مركزي تصريح كرد: 
در اين شرايط بايد دولت و بازار كنار هم باشند تا با وحدت و همدلي 
بتوانيم بحران را كنار بزنيم و مشكالت را حل كنيم. وي با بيان اينكه 

ساماندهي بازار ارز يكي از پارامترهاي كاهش حجم قيمت ها است، اظهار كرد: دولت بايد با توجه به سخت 
شدن شرايط اقتصادي كشور با هر عاملي كه به تالطم در اقتصاد منجر مي شود، برخورد كند. زند با تاكيد بر 
اينكه تيم اقتصادي دولت بايد در مسير بهبود وضعيت مردم گام بردارد، افزود: دولت به ويژه تيم اقتصادي آن 
بايد در جهت بهبود وضعيت مردم و اصناف تالش و براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها اقدام كنند

123 عمده آسيب وارده به خانه دارویی گرگان در سقف مرمت شده بنا بود؛

 آغاز مرمت مجدد سقف از امروز
| سرپرســت معاونــت ميــراث فرهنگــى اداره كل ميــراث 
فرهنگى,صنايع دستى و گردشگرى استان گلســتان با اشاره به عمده 
آسيب هاى وارده به خانه تاريخى دارويى شهر گرگان به تشريح مراحل و 
مدت زمان مرمت بخش هاى مختلف اين اثر تاريخى پرداخت.به گزارش 
روابط عمومى و امور فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى,صنايع دستى و 
گردشگرى استان گلستان؛ امروز سه شــنبه مورخ 9 مردادماه 97 سارا 
اخوت سرپرست معاونت ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى استان 
گفت: عمده آســيب هاى وارده به بنا در سقف مرمت شده و چوب ها و 
تخته هاى زير سفال اين بناى تاريخى بوده است.وى گفت: سقف آسيب 
ديده بنا بعد از مستندسازى به طور كامل جمع آورى شد و مرمت مجدد 

بنا آغاز شده است و مدت زمان الزم براى مرمت اين بنا حدود 35 تا 40 روز تخمين زده مى شود.اخوت با اشاره 
به اين كه آتش سوزى در سقف طبقه اول اين بنا بوده است افزود: آسيب هاى وارده به سقف طبقه همكف شامل 
آسيب به نازك كارى و چوب هاى پلور و گچ كارى سقف است و ديواره ها و كف اين طبقه سالم مى باشد.وى 
تصريح كرد: در طبقه اول خانه تاريخى دارويى كليه تزئينات بنا شامل گچ برى هاى سقف و سيمان برى ها در 

نما و گچ برى ها در بدنه ها و همچنين كف اين طبقه هيچ آسيبى وارد نشده است.

خبرنامه

مینودشت مهد ابریشم بافی سنتی است
| سيد رضا طباطبايى فرماندار شهرستان مينودشت در بازديد از روستاهاى طول آرام و زنگالب بخش مركزى اين 
شهرستان گفت: مينودشت با سابقه درخشان در ابريشم به عنوان مهد ابريشم بافى سنتى است . سيد رضا افزود : با توجه به 
توليد ابريشم در منطقه بايد اين محصول به طرف صنعتى شدن پيش برود و صنايع تبديلى آن نيز احداث گردد.
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آغاز عملیات انتقال پساب شهرهای مبارکه و کرکوند به شرکت فوالدمبارکه 
مدیر آب و فاضالب شهرستان مبارکه اعالم کرد:

| قاسم اسد - مدير آب و فاضالب شهرستان مباركه 
گفت: عمليات انتقال پساپ از شهر مباركه و محله صفائيه به 
شــركت فوالد مباركه آغاز شد اين در حاليست كه طبق قرار 
داد بيع متقابل كه در ســال 92 ميان شركت فوالد مباركه و 
آبفا استان اصفهان منعقد شد ه بود  مقرر گرديد در نيمه دوم 
سال جارى پساب به شركت فوالد مباركه انتقال يابد.اما اين 
امر به دليل  وقوع تنش آبى در استان و نياز مبرم فوالد مباركه 

به منابع آبى زودتر از موعد مقرر عملياتى شد.  
سيف اهللا بستاكى به انتقال زودتر از موعد پساپ به شركت 
فوالد مباركه اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: استان اصفهان 
در سال جارى با تنش آبى مواجه شده ،بنابراين شركت فوالد 
مباركه براى رفع نياز آبى ،احتياج به استفاده از پساپ داشت 
براين اساس زير ساخت هاى انتقال پساپ از شهرستان مباركه 

به شركت فوالد مباركه زودتر از موعد مقرر مهيا شد.
وى به اجراى شبكه فاضالب در شــهر مباركه اشاره كرد و 
اعالم نمود: از ســال70 تا 92 ،حدود 80 كيلو متر در شــهر 
مباركه و 70 كيلومتر در محله صفائيه شــبكه فاضالب اجرا 
گرديد اما بــا انعقاد قرار داد بيع متقابل ميان شــركت فوالد 
مباركه و آبفا استان اصفهان طى دو سال 180 كيلومتر شبكه 

فاضالب در شهر هاى مباركه و كركوند اجرا شد.
بستاكى به ضرورت احداث ايستگاههاى پمپاژ براى انتقال 
پساب به تصفيه خانه فاضالب مباركه پرداخت و تصريح كرد: 

هم اكنون احداث 4فقره ايســتگاه پمپاژ فاضالب  در شــهر 
مباركه دردســتور كار قرار گرفت ،ايســتگاه پمپاژ صفائيه با 
90درصد پيشرفت فيزيكى ،ايستگاه پمپاژدرچه  با 63 درصد 
،ايستگاه پمپاژاســماعيل ترخان  با 2 درصد و ايستگاه پمپاژ 

نهچير كه تملك زمين آن انجام گرفت.
وى به احداث ايستگاه پمپاژ در شــهر كركوند اشاره كرد و 
اعالم نمود:هم اكنون در شهر كركوند دو فقره ايستگاه پمپاژ  
در حال احداث است كه ايستگاه پمپاژ كركوند با 97 درصد و 
ايستگاه پمپاژ سورچه –سياهبوم با 9 درصد پيشرفت فيزيكى 
در دستور كار قرار گرفت .اين در حاليست كه 90 درصد  شبكه 
فاضالب شهر كركوند كه به طول  43/5 كيلومتر است  اجرايى 

شده و تنها 4 كيلومتر باقيمانده است.
بســتاكى اعالم كرد:پيش بينى مى شود در نيمه دوم  سال 
جارى ايستگاه پمپاژ كركوند و صفائيه به بهره بردارى برسد .

مديرآب و فاضالب شهرســتان مباركه به اهميت سرمايه 
گــذارى بخش خصوصى اشــاره كرد و تصريــح نمود جذب 
:ســرمايه گذاربسيار موثر در اجراى ســريع پروژها مى باشد 
بعنوان مثال تا قبل انعقاد قرار داد بيع متقابل ميان شــركت 
آبفا استان اصفهان و فوالدمباركه جهت اجراى شبكه فاضالب 
، جمعيت تحت پوشش شــبكه فاضالب در شهر كركوند 32 
درصد بوده در حاليكه اين رقم  در مرحله اول اجراى شــبكه 

فاضالب در اين شهر   به 66 درصد رسيده است.

بستاكى بيان داشت: در حال حاضر عمليات احداث ايستگاه 
پمپاژ ،اجراى خطوط انتقال و شبكه جمع آورى فاضالب زيبا 
شهر با 60 درصد پيشرفت فيزيكى در حال اجراست همچنين 
عمليات احداث 3 باب ايســتگاه پمپاژو اجراى خطوط انتقال 
و شبكه فاضالب با 48 درصد پيشرفت فيزيكى اجرايى شده 

است.
بستاكى پيرامون اجراى تاسيسات فاضالب شهر طالخونچه 
گفت: درحال حاضر شــهر طالخونچه فاقد تاسيسات شبكه 
فاضالب است اما با پى گيرى هاى مســئواالن امر در وزارت 
نيرو و آبفا استان، در ســال 96 سازمان مديريت برنامه ريزى 
كشور رديف اعتبار اين طرح را مصوب نمود كه عمليات اجراى 
آن در صورت تخصيص اعتبار در نيمه دوم سال جارى انجام 

مى شود.  
مدير آب وفاضالب شهرستان مباركه با بيان اينكه با تكميل 
شبكه فاضالب شهرهاى مباركه ،كركوند ،زيباشهر ،ديزيچه و 
طالخونچه پساب فاضالب  اين شهرها به فوالدمباركه انتقال 
مى يابد تصريح كرد:درست اســت كه هم اكنون قسمتى از 
شهر مباركه و كركوند كه شبكه فاضالب آن اجرا شده پساب 
آن به فوالد مبركه منتقل مى شــود اما با اجراى صددرصدى 
تاسيسات فاضالب اين شهرها ،پساب بيشترى از تصفيه خانه 
مباركه به تصيفه خانه فاضالب شــركت فوالد مباركه انتقال 

مى يابد.


