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شهرستان

اخبار
معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران:

توانمندسازی ،کیفیت بخشی و مدرسه
کارآفرین شعار امسال پروژه مهر است

ساری – قاسمیان:
معاون متوسطه آموزش و
پرورش مازندران در همایش
مدیران مدارس میاندورود
که در اردوگاه دانش آموزی
بادله ساری برگزار شد گفت:
هدف از اجرای پروژه مهر ،ایجاد روزهای خوب در مدرسه
است که با برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه های مناسب
جهت بازگشایی هرچه باشکوه تر مدارس انجام می شود .به
گزارش خبرنگار مازندران به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط
عمومی آموزش و پرورش مازندران؛ «اسفندیار نظری» در
این همایش گفت :هدف از اجرای پروژه مهر ،ایجاد روزهای
خوب در مدرسه است که با برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه
های مناسب جهت بازگشایی هرچه باشکوهتر مدارس مانند
بهینه سازی ،زیباسازی ،تربیت بدنی ،تعمیر و تجهیز و جمع
آوری اموال اسقاطی است .در واقع سیاست کالن آموزش و
پرورش در پروژه مهر است .وی افزود :سند تحول بنیادین نیز
بر تربیت تاکید دارد که باید برای کیفیت بخشی این امر ایجاد
فرصتهای یادگیری را فراهم کنیم .معاون متوسطه آموزش و
پرورش مازندران همچنین گفت :توانمندسازی ،کیفیت بخشی
و مدرسه کارآفرین شعار امسال پروژه مهر است که تعامل همه
جانبه اولیا و مربیان را می طلبد .همچنین سال گذشته 8
میلیارد تومان خیرین و اولیا به پروره مهر کمک کردند .نظری
تصریح کرد :مهمترین چیزی که یک تیم کاری به آن نیاز
دارد هدف است ،اولویت اول در مدارس ثبت نام سازماندهی و
ساماندهی نیروی انسانی است همچنین هنجارها و استانداردها
رعایت شود زیرا رعایت استانداردها در کار کمک می کند تا
فعالیت مدیران نتیجه بخش باشد .این مسئول گفت :مدیران
باید نگرش ،خود مدیریتی ،برقراری ارتباط با دیگران ،تحلیل
سریع داده ها ،تفکر انتقادی ،مهارت سخنرانی ،تصمیمگیری،
تحقیق و پژوهش را تقویت کنند تا مدرسه ای نمونه و دانش
آموزان نخبه و خالق داشته باشند.

راه اندازی سامانه آنالین رویت پذیری
پیک مصرف برق استان مرکزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از راه
اندازی سامانه آنالین رویت پذیری پیک مصرف برق استان به
صورت ویدیو کنفرانس با حضور وزیر نیرو خبرداد.
مهندس محمد اله داد افزود:شرکت های توزیع برق بار
مصرفی در ایام شبانه روز به ویژه در تابستان را به صورت
لحظه ای رویت و اقدامات الزم را برای مدیریت مصرف و
کنترل بار انجام می دهند.
وی در نشست خبری که به مناسبت  19خرداد ماه روز
مدیریت مصرف در صنعت برق برگزار شد ،ضمن گرامیداشت
هفته محیط زیست اظهار کرد :توسعه پایدار و مدیریت مصرف
زیرمجموعه حفاظت محیط زیست و توجه به طبیعت است
و روز  19خرداد از امسال به عنوان روز مدیریت مصرف برق
نامگذاری شده است .
افزایش  13درصدی مصرف برق در استان مرکزی
مهندس اله داد با بیان اینکه حدود  13درصد رشد
مصرف برق نسبت به سال گذشته رخ داده است ،اظهار کرد:
تابستان امسال علیرغم اینکه بارندگی خوبی رخ داد و این
تلقی در ذهنها وجود دارد که با این بارندگی نباید خاموشی
داشته باشیم ،اما با این بارندگی تنها  6هزار مگاوات ظرفیت
ذخیره برقابی صورت گرفته در نتیجه هنوز هم جای نگرانی
در این راستا وجود دارد .
نیازمند همراهی مردم در مدیریت مصرف برق هستیم

با اعمال تعرفههای جدید آببها صورت میگیرد؛

تشویق کممصرفها

یک متهم دستگیر شد ؛

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.

مدیرعامل برق شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
بابیان اینکه نیازمند همراهی مردم در مدیریت مصرف برق
هستیم،افزود:تابستان امسال از ظرفیت و مشارکت صنایع و
کشاورزان برای گذر از پیک استفاده خواهیم کرد .
وی ادامه داد :با مشارکت هوشمندانه صنایع  ،کشاورزان
 ،ادارات و مردم در مدیریت مصرف برق ،خاموشی نخواهیم
داشت.
30درصد مصرف برق کشور فقط برای سیستم های
سرمایشی است
وی گفت :متاسفانه بیش از  30درصد برق مصرفی در
تابستان فقط برای سیستم های سرمایشی منازل ،ادارات،
بخش های تجاری و سایر بخش ها است که این افزایش بار

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.

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 :بزرگترین
بازارچه 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
بود .برای ارتقای کیفیت تولیدات  10مرکز
تخصصی در رشتههای مختلف بهویژه رشتههای
منسوخ 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 این
تولیدات در صادرات استان نیز تاثیرگذار است .در
حال حاضر رشتههای حصیربافی و نمدمالی که
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 :بزرگترین بازارچه دائمی
صنایع دستی شمال کشور در شهرستان آققال در
حال ساخت است .در گنبدکاووس نیز مکانی از
سوی شهرداری برای ایجاد این بازارچه پیشنهاد
شده که از نظر اقتصادی برای هنرمندان توجیه
ندارد.وی خاطرنشان کرد :بستهبندی تولیدات
صنایع دستی نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار
گرفته 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 پایانه در رشد
صادرات صنایع دستی تاثیر بسزایی دارد.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 برنامههای جدی اداره کل برشمرد و گفت:
بسیاری از هنرمندان استان به ویژه شهرستان
گنبدکاووس توانمندی فروش محصوالت خود را
به سبب کیفیت باال در نمایشگاههای خارجی
دارند .امسال از چهارم تیرماه به مدت یک هفته
با حمایت مالی اداره کل میراث فرهنگی و اتاق
بازرگانی هنرمندان 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.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گلستان:

طرح طبیعتگردی آشوراده هیچ تأثیری در گردشگری گلستان نخواهد داشت

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری گلستان معتقد است اجرای طرح
گردشگری آشوراده هیچ تأثیری در ماندگاری
گردشگران و رونق اقتصادی استان در این
زمینه نخواهد داشت.حدود دو دهه قبل برای
نخستین بار زمزمههای برنامهریزی برای
جزیر های که شهرتش به عنوان منطقهای ویژه
و ذخیر هگاهی زیستی در جهان بیبدیل بود،
شنیده شد .اما ماجرا به زمزمهها ختم نشد و
تا جایی پیش رفت که اراضی ملی آشوراده به
عنوان تنها جزیره دریای خزر به سرمایهگذار
بخش خصوصی واگذار شد.نخستین طرح ارائه
شده از سوی این سرمایهگذار ،کتابچهای بود

سرمایشی در کشور به عنوان یک چالش محسوب می شود.
برای اولین بار در کشور ،رونمایی از پروژه خالقانه
نورگیر طبیعی در توزیع برق استان مرکزی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
بابیان اینکه استفاده از نور طبیعی نقش بسزایی در کاهش
مصرف برق دارد ،درجمع خبرنگاران از پروژه خالقانه نورگیر
طبیعی برای اولین بار در کشور در این شرکت رونمایی کرد.
93درصد کنتورهای برق دیماندی استان مرکزی
هوشمند هستند
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق
استان مرکزی نیز در این نشست گفت 723 :هزار و 340
مشترک تا امروز در شرکت توزیع برق استان مرکزی از
خدمات برق استفاده میکنند که 592هزار و  638مشترک
خانگی28 ،هزار و  567مشترک عمومی10 ،هزار و 117
مشترک کشاورزی7 ،هزار و  355مشترک صنعتی80 ،هزار و
 522مشترک سایر مصارف و 4هزار و  141انشعاب روشنایی
معابر هستند.
مهندس حسین شمسی افزود :بیش از ۵۰درصد
کنتورهای مشترکین عادی دیجیتال است و  ۹۳درصد
کنتورهای مشترکین دیماندی نیز هوشمند است وتا دو ماه
دیگر کنتورهای کلیه مشرکین دیماندی به کنتور هوشمند
مجهز خواهد شد.

که مختصات ساحلی کشورهایی مانند مالزی
را الگوی طرح قرار داده بود و آنچه آخرین
درجه اهمیت را داشت ،حفظ محیط و تنوع
زیستی منطقه بود .با این همه با اقدام قضایی
واگذاری این اراضی و طرح ملغی شد.پس از
آن هرگز سازمان حفاظت محیط زیست کشور
با اجرای طرح گردشگری در آشوراده موافقت
نکرد تا اینکه حسن روحانی بر سرکار آمد.
آذرماه سال  93نخستین سفر دولت تدبیرو
امید به گلستان انجام شد .یکی از وعد هها
و قو لهای اصلی رئیس جمهور روحانی به
مردم این استان ،اجرای طرح گردشگری در
جزیره آشوراده بود .به هر تقدیر مشاور طرح

انتخاب شد و با ملغی شدن کامل کتابچه طرح
پیشین ،مطالعه دوباره در منطقه آشوارده با
حضور مشاور منتخب اداره کل حفاظت محیط
زیست استان آغاز شد.سال  94رضا مروتی،
معاون عمرانی وقت استانداری گلستان از
ارسال طرح مطالعاتی آشوراده به سازمان
حفاظت محیط زیست برای بررسی و انطباق
با موازین محیط زیستی خبر داد و پس از 18
ماه و در سال  95این طرح موفق به دریافت
تایید نهایی شد .همچنین بنابر آخرین
اعالم رسمی سازمان محیط زیست کشور در
اردیبهشت سال  ،96آنچه در طرح اولیه ارائه
و بررسی شد مورد موافقت قرار گرفت.

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
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 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 15
مترمکعب 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.
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خبر کوتاه

تخریب  ۷مورد ساخت و سازغیر مجاز
در شهرستان مالرد

شهرستان مالرد -مژگان عليقارداشي  :اسماعیل
صارمی مدیر جهادکشاورزی
شهرستان مالرد اعالم کرد :با
دستور دادستان بخش صفادشت
و با همکاری نیروی انتظامی و
شهرداری صفادشت تعداد ۷
مورد ساخت و ساز غیرمجاز در روستای یوسف آباد بخش
صفادشت این شهرستان تخریب شد.
براساس این گزارش در راستای اجرای تبصره ۲
ماده  ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،جهاد
کشاورزی شهرستان مالرد با همراهی مامورین نیروی
انتظامی و شهرداری صفادشت نسبت به تخریب  ۷مورد
ساخت و ساز غیرمجاز شامل بنا  ،دیوار و استخر به مساحت
 ۴۹۲۰مترمربع اقدام نمود.
صارمی افزود  :جهاد کشاورزی براساس وظیفه ذاتی
خود و در جهت حفاظت از اراضی زراعی و باغها با هرگونه
ساخت و ساز غیرمجاز و تخریب اراضی کشاورزی مقابله
خواهد نمود و در این راه نیازمند مساعدت و همکاری
دستگاه قضایی  ،انتظامی و نیز دستگاه های اجرایی و
خدمات رسان می باشد  .وی همچنین هوشیاری شهروندان
در مواجه با خرید و فروش اراضی کشاورزی را از سوی عده
ای سودجو در قالب باغچه و ویال خواستار شد تا عالوه بر
جلوگیری از تفکیک غیرمجاز باغات  ،خسارتهای مالی در
اثر تخریب این ساخت و سازها متوجه شهروندان نگردد.

دستگیری میوهفروشی که حساب بانکی
مشتریانش را خالی میکرد

فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت :میوهفروشی که
کارت بانکی مشتریان را اسکن و اقدام به خالی کردن
حسابهای آنان میکرد دستگیر شد.به نقل از پایگاه
اطالعرسانی پلیس ،سرهنگ محمود علیفر اظهار داشت:
در پس شکایت شهروندان در خصوص خالی کردن
حسابهای بانکی آنان از سوی یک میوهفروش ،با همکاری
پلیس فتا این فرد که کارت بانکی افراد را اسکن میکرد در
محدوده خیابان سرابی شناسایی و دستگیر شد.وی با بیان
اینکه پلیس حساب  235میلیون تومانی خاطی را مسدود
کرده است ،گفت :متهم با اسکن کارت بانکی مشتریان و
داشتن رمز کارت ،در فرصت مناسب برداشت غیرمجاز
انجام میداد.علیفر افزود :تاکنون  23مشتری از این واحد
صنفی مبنی بر برداشت غیرمجاز به مبلغ  90میلیون تومان
شکایت کردهاند.وی بیان داشت :متهم با بکارگیری چهار
نفر و افتتاح حساب بانکی برای آنها و اجاره مغازه به مدت
یک ماه با مبلغ چهار ونیم میلیون تومان از حساب افراد
غیر مجاز برداشت میکرد.فرمانده انتظامی گنبدکاووس از
شهروندان خواست در صورت خرید از این واحد صنفی و
برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود شکایت خود را به
نیروی انتظامی اعالم کنند.

