دریچه
برگزاری جشن تکلیف فرزندان
کارکنان دراداره کل بیمه
سالمت گیالن

تردد بیش از  4میلیون مسافر از مرز مهران در سال گذشته

رسیدگی به جرائم فضای مجازی سرعت میگیرد

ایالم – گروه استانها :مدیر پایانه مرزی مهران از تردد تردد بیش از 4میلیون مسافر از مرز مهران در سال گذشته خبر داد و گفت:
در این مدت  3429دستگاه اتوبوس از این مرز تردد کردهاند« .کامران بختیاری» اظهار کرد :در سال  1396در مجموع  4میلیون
و  306هزار و  806نفر از مرز مهران تردد کردند که  2میلیون و  237هزار و  154نفر ورودی و  2میلیون و  69هزار و  652نفر نیز
خروجی بوده است .وی با بیان اینکه از تعداد ورودیها 1میلیون و 832هزار و 934نفر ایرانی و 404هزار و 220نفر خارجی بودهاند،
گفت :از تعداد مسافران خروجی از مرز مهران در طول سال گذشته  1میلیون و  769هزار و  298نفر ایرانی و  300هزار و  354نفر
خارجی بودهاند .مدیر پایانه مرزی مهران تصریح کرد :در این مدت 3492دستگاه اتوبوس از مرز مهران تردد داشتند که 854دستگاه
ایرانی 1192 ،دستگاه عراقی و  1446دستگاه مربوط به سایر ملل بوده است.

اردبیل -گروه استانها :دادستان عمومی و انقالب اردبیل گفت :با راهاندازی واحد قضایی در حوزه فضای مجازی ،رسیدگی
به جرائم این بخش سرعت میگیرد .سیدناصر عتباتی در مراسم راهاندازی نخستین واحد رسیدگی به جرائم فضای مجازی
در دادسرای اردبیل اظهار کرد :هدف از راهاندازی این واحد ،رصد فضای مجازی و تخلفات احتمالی رخ داده در این فضاست که
پیش از اقدام قضایی سعی میکنیم تا بحث آموزش و آشنایی با موضوعات و مسائل امنیتی یا توهینها و هتاکیها را به خوبی
تبیین کنیم تا فعاالن این عرصه گرفتار جرائم مشابه نشوند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین فصای توهین و تهمت
و هتاکیها و همچنین سرقت از محتوای محرمانه خانوادهها در فضای مجازی رخ میدهد ،خاطرنشان کرد :با راهاندازی این
دفتر جرائم فضای مجازی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با افراد مجرم نیز به شدت مقابله خواهیم کرد.
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گیالن .نظری راد
Naslefarda466@gmail.com

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای اسالمی کالنشهر تبریز:

رویکرد سازمان عون ابن علی
در جذب توان بخش خصوصی
قابل تقدیر است

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران:

سهم ۳۳درصدیتهرانازصادراتخدماتکشور
تهران-سحر مصطفوی آرام
aaramm69@gmail.com

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران با بیان اینکه صادرات خدمات
کشور ۱۰میلیارد و ۷۹۶میلیون دالر است
گفت :با وجود توقف پرداخت مشوقهای
صادرات از ســال  ،۹۳سهم استان تهران
 ۳میلیارد و  ۹۲۴میلیون دالر بوده است.
به گــزارش روابط عمومــی فرمانداری
شهرســتان قدس به نقل از خبرگزاری
تســنیم ،یداهلل صادقی روز یکشنبه 20
خرداد سال جاری در جلسه ستاد اقتصاد
مقاومتی با اشاره به طرحهای نیمه تمام
استان اظهار داشــت :تمامی طرحهای
نیمه تمام استان پیشــرفت فیزیکی ۶۰
درصد دارند .وی ضمن اشاره به مشکالت
پیشرو رونق تولید در اســتان بیان کرد:
مشکالت واحدهای صنعتی احصا شده،
که در مجمــوع  ۱۴۹۹مــورد مربوط به
تســهیالت بانکی ۶۶۶ ،مورد مربوط به
مشــکالت تأمین اجتماعی ۴۶۹ ،مورد
مربوط به مالیات و  ۳۲۸مورد نیز ســایر
موضوعات را در برمی گیرد .رئیس سازمان
صنعت ،معــدن و تجارت اســتان تهران
ادامه داد :شرایط کنونی وضعیت تولید در

استان تهران نشان میدهد که باید بیش از
پیش به سمت فعالیتهای دانش بنیان و
هایتک حرکت کنیم که در این زمینه۷۲
واحد صنعتی هایتک در استان داریم که
در سال  ،۹۶با دریافت پروانه بهرهبرداری
 ۲۱مورد صنایع نوین ۱۱۵۱،مورد اشتغال
ایجاد کردند .صادقی با بیان اینکه ۲۴مورد
پروانه به فعالیتهای دانشبنیان در زمینه
پارکهای علم و فناوری صادر شده عنوان
کرد :در این زمینه با اعتبار  ۲۹۱میلیارد
حدود  ۱۲۴۸اشتغال ایجاد شده که نشان
از گرایش تولید به سمت صنایع نوین دارد.
وی افزود :صادرات غیرنفتی کل کشور ۴۶
میلیارد و  ۹۳۱میلیون دالر بوده که سهم
اســتان تهران  ۹میلیارد و  ۹۲۸میلیون
دالر بوده که البته نظام آماری صادرات در
استان تهران دقیق نیست ،چرا که حدود
 ۲۴درصد صادرات کاال در تهران محقق
شده است ،در حالی که در رقم گمرک ۳
میلیارد و  ۸۵۰میلیون دالر سهم استان
برآورد شده است .رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه
صادرات خدمات کشور  ۱۰میلیارد و ۷۹۶
میلیون دالر و سهم استان تهران ۳میلیارد
و  ۹۲۴میلیون دالر بــوده تصریح کرد :از

مدیرعامل سازمان فردوسهای شهرداری مشهد خبر داد:

آغاز عملیات بهسازی مسیر آرامستان بهشت رضوان
مشهد -زهرا آخوندی

saboori.fatemeh313@gmail.com

مدیرعامــل ســازمان فردوسهــای
شــهرداری مشــهد مقــدس از آغاز
عملیات بهسازی مسیر بهشت رضوان
خبر داد .با اجرای این پروژه به طول 6
و نیم کیلومتر ،عرض مسیر دسترسی
به دومین آرامســتان بزرگ مشهد از
 5.5متر به  12متــر افزایش پیدا کرده
و با اصالح هندســی راه و نصب عالئم
هشــداردهنده و ترافیکی ،ســاکنان
روســتاهای اطراف آرامســتان نیز از
امنیت تردد بهتری برخوردار میشوند.
حجتاالســام والمســلمین حسین

مهدوی دامغانی با اشاره به موضوعات
مطرح درخصوص آرامســتان بهشت
رضوان بهعنوان دومین آرامستان بزرگ
مشهدگفت:یکیازاصلیترینمعضالت
پیش رو راه دسترسی به این آرامستان
بود و به دغدغهای جدی برای شهروندان
تبدیل شده بود که خوشبختانه عملیات
بهســازی آن آغاز شــده و پیشبینی
میشود تا ســال آینده به بهرهبرداری
کامل برسد .وی در پاسخ به این سوال
که پروژه در چه مرحلهای است افزود:
هماهنگیهــای الزم با دســتگاههای
مختلف انجام شده و نقشهبرداری مسیر
نیز به پایان رسیده است؛ همچنین کار

فاز اول پروژه مشارکتی کمپ ورزشی عینالی با
احداث زمین ورزشــی چمن مصنوعی با حضور
سونیا اندیش و فرج محمد قلیزاده اعضای شورای
اسالمی کالنشــهر تبریز ،جمعی از مسئولین،
پیشکســوتان و ورزشکارن اســتان افتتاح شد.
فیروزیان مدیرعامل ســازمان توسعه و عمران
عون ابن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در
آیین افتتاحیه ،اظهار کرد :فاز اول مجموعه کمپ
ورزشی با احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی به
متراژ  ۷۴۲۰مترمربع به لطف الهی و زحمات یک
باشگاه فرهنگی ورزشی بهعنوان سرمایهگذار این
پروژه به بهره برداری رسید و فاز دوم شامل سوئیت
اقامتی و کافی شاپ ،رختکن و  ...در چند ماه آینده
به بهره برداری خواهد رسید .سونیا اندیش عضو
دیگر شورای اسالمی تبریز با تشکر از مدیرعامل
و مجموعه تالشــگر ســازمان عون ابن علی و
سرمایهگذار پروژه کمپ ورزشی ،افزود :اعضای
شورای اســامی شــهر ،خود را ازجامعه ورزش
جدا نمیدانند؛ چراکه ورزش با سالمت مردم در
ارتباط است؛ از تمام پروژههای ورزشی حمایت
میکنیم .فرج محمد قلیزاده رئیس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز نیز ضمن
آرزوی توفیق به زحمتکشان خدوم مجموعه عون
ابن علی گفت :تفرجگاه عینالی به دلیل نزدیکی به
شهر و داشتن شرایط الزم برای اجرای محیطهای
ورزشی از پتانسیل باالیی برخوردار است و سیاست
سازمان عون ابن علی در بهکارگیری از توان بخش
خصوصی برای ایجاد امکانات رفاهی ،تفریحی و
ورزشی که امروز شاهد اجرای یکی از پروژههای
مشارکتی این سازمان هستیم ،قابل تقدیر است.

خانهدار شدن  ۱۴۲مددجوی شهری توسط کمیته امداد گلستان
گرگان-فاطمه احمدی

ahmadinazanin1363@yahoo.com

مدیر کل کمیته امداد اســتان گلستان
گفت ۱۴۲ :مددجوی شهری گلستانی
با حمایت کمیته امداد خانه دار شدند.
امان اهلل حســین پور افزود :تعداد ۱۴۲
مددجوی شهری تحت حمایت کمیته
امــداد پــس از مدتهــا بیخانمانی
خانهدار شــدند .وی افزود :سال گذشته

شهری

 ۱۳۹۲خدمت مسکن بااعتباری حدود
 ۱۴میلیــارد و  ۹۰۰میلیــون تومــان
به مددجویان تحت حمایــت این نهاد
اختصاص یافت .حســین پور در ادامه
خاطرنشان کرد :سال گذشته  ۳۰۴مورد
احداث ،خرید و مقاومســازی مســکن
شهری و روستایی بااعتباری بالغبر ۱۱
میلیارد و  ۲۵۰میلیون تومان برای کمک
به مددجویان انجام شد .وی بابیان اینکه
سال گذشته ۱۰۵مورد مسکن نیمهتمام



لزوم ارتقا سطح مسابقات ملی
مهارت برای مربیان

ایالم  -کوثر موسوی
mosavi.kavsar@yahoo.com

سال  ۹۳پرداخت مشــوقهای صادراتی
متوقف شده است که طرحهای الزم در این
زمینه در سال جاری پیشبینی شده و تنها
نیاز به ابالغ داریم .صادقی سپس با اشاره
به میزان واردات نیز گفت :سهم کشور از
واردات کاال  ۱۸.۱۰درصد و سهم استان
تهران  ۲۱.۹درصد با  ۱۰میلیارد و ۹۸۰
میلیون دالر شامل ماشینآالت و کاالهای
سرمایهای است .وی همچنین بیان کرد:
طرح توسعه سیمان تهران با ظرفیت هزار

تن و  ۲۲۰مورد اشتغال ایجاد شده که نیاز
به همکاری در زمینه فروش دارد ،به عالوه
 ۴۶لکه صنعتی غیرمجاز نیز شناســایی
شده اســت که  ۱۰لکه مجوز گرفتهاند و
بقیه هم در دستورکار کمیته آمایش و امور
زیربنایی قرار دارد.
در تهران  ۶۰هــزار واحد
صنعتی بدون پروانه داریم
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســتان تهران همچنین اظهار داشــت:

در تهران  ۶۰هزار واحــد صنعتی بدون
پروانه داریم که  ۱۲هزار مورد در ســال
قبل پروانه گرفتند و بقیــه نیز به ترتیب
پروانه میگیرند که البته به دلیل متفاوت
بودن شرایط تهران این امر نیاز به بازنگری
دارد .صادقی در پایان خاطرنشــان کرد:
 ۳۶۰هزار واحد صنفی در اســتان داریم
که  ۶۰هزار مورد دارای پروانه هستند که
البته این نیز به نسبت شرایط کسب و کار
به وجود میآید.

اقتصاد

مدیرکل کمیته امداد گلستان:

تبریز – ماهان فالح:
tabrizborna@gmail.com

naslfarda

Provinces

عکس :نسل فردا

طیمراسمیجشنرسیدنبهسنتکلیففرزندان
کارکنان با حضور دکتر علی اکبری مدیر کل بیمه
سالمت ،معاونین ،حراست ،روابط عمومی و والدین
دانش آموزان در دفتر مدیر کل بیمه ســامت
برگزارشد .دکتر علی اکبری دراین مراسم اظهار
داشت :نماز بهترین وسیله برای ارتباط با خداست.
وی با بیان اینکه جشن تکلیف ،آغاز درخشش روح
خداپرستی در میان این فرشتگان زمینی است،
افزود :اگر از ابتدای رسیدن به سن تکلیف در انجام
فرایض و واجبات خود تالش کنند هیچگاه اسیر
هوای نفس نمیشوند .وی در ادامه گفت :با توجه
به این که شما به سن تکلیف رسیدهاید ،باید یک
سری از کارهایی را که قب ً
ال انجام نمیدادید ،اکنون
انجام دهید و همچنین یک سری از کارهایی را که
قب ً
یدادید،دیگرانجامندهید.دکتراکبری
الانجامم 
یاداورشد :شمادرکنارسایر دوستان همکالسی
خود درمحیط مدرسه اخالق خوب ،رفتارخوب
ازجمله پیش دستی درســام گفتن وگذشت
وبااخالق حســنه صحبت کنیدتااولیاءمدرسه
به شــماتوجه کنندکه دانش آموزمدرســه من
بســیارمودب اســت ،به پدرومادراحترام ویژه
بگذاریدودرمقابل پدرومادر با صدای بلندصحبت
نکنید.طوری رفتارخوب داشته باشیدکه دربین
فامیل معروف شــوید .وی افزود :به سن تکلیف
رسیدن درکناربرپاداشــتن نمازاست و خودرابه
این اخالق خوب آراســته کنید .شبهاساعت
 10بخوابید وصبحها موقع نمازبلندشوید و کمی
ورزش کنید؛ صبح که بلند شدید با سالم وصبح
بخیر به پدرومادروبا لب خندان وشاد به مدرسه
برویدوآنوقت بااین رفتارهــای خوب ورعایت
انضباط مطمئنا دردرس ها خوب خواهیدشــد.
مدیر بیمه ســامت گیالن تصریح کرد :شاگرد
مدرســه وفرزند با اخالق حســنه همیشه عزیز
خواهد بود .درسن تکیف یک سری مسئولیتهای
جدید به شــما محول می شودکه سخت نیست
راحت می توانیدانجام دهیــدوراه خدا وائمه رااز
االن طی کنید.خداوند وائمه معصومین تصمیم
کارهای خوب راازشما میخواهد ومطمئناحافظ
شماخواهدبود .الزم به ذکر است :در پایان مراسم
بستههایفرهنگیتهیهشدهبهفرزندانهمکارانی
که به سن تکلیف رسیدند اهدا شد.
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استانها

کوتاه از استانها

نصب عالئم هشــداردهنده نیز درحال
انجــام اســت و از  2روز دیگر عملیات
خاکبرداری آغاز میشــود .مدیرعامل
سازمان فردوسهای شهرداری مشهد
هزینه این پــروژه را  39میلیارد ریال
اعالم و ادامه داد :با اجــرای این پروژه
به طول  6و نیم کیلومتر ،عرض مسیر
دسترســی به دومین آرامستان بزرگ
مشــهد از  5.5متر به  12متر افزایش
پیدا کــرده و با اصالح هندســی راه و
نصب عالئم هشداردهنده و ترافیکی،
ساکنان روســتاهای اطراف آرامستان
نیــز از امنیت تردد بهتــری برخوردار
میشوند .مهدوی دامغانی خاطرنشان
کرد :علیرغــم اینکه بهســازی راهها
معموال برعهده دســتگاههای مربوطه
اســت ،اما کلیه هزینههای آن توسط
ســازمان فردوسها تأمین میشود و
شهری و روســتایی بااعتبار بیش از یک
میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان تکمیلشده
است یادآور شد :این نهاد  ۹۸۳خدمت
مسکن در حوزه تعمیرات و احداث فضای
جانبی مسکن مددجویان را با تخصیص
 ۱۷میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان اعتبار به
انجام رسانده است .مدیرکل کمیته امداد
استان گلســتان تصریح کرد :مسکن از
نیازهای اولیه نیازمندان جامعه و پرداخت
اجاره منزل بزرگترین هزینه زندگی این
خانوارها را به خود اختصاص میدهد ،که
با اجرای این طرح اقشار آسیب پذیر سقف
حمایتی اختصاصی دریافت میکنند.

این پروژه هدیهای ناقابل به مردم مشهد
اســت .وی همچنین دربــاره مراجعه
کم نظیر شــهروندان در ایام تعطیالت
هفته گذشــته به خصوص شبهای
قدر به بهشــت رضا (ع) گفت :امسال
نیــز همانند گذشــته عده زیــادی از
شهروندان مشهدی شــبهای قدر را
در جوار گلزار مطهر شهدای آرامستان
بهشــت رضا(ع) گذراندند و ســازمان
فردوسها نیز برنامههــای ویژهای را با
حضور ســخنرانان و مداحان برجسته
برگزار کرد .مهدوی دامغانی ادامه داد:
در حاشــیه برگزاری مراسم شبهای
قدر ،غرفه فرهنگی ،نمایشگاه نقاشی
فرزندان شهدای مدافع حرم و جلسات
روخوانی ویژه کودکان و نوجوانان برگزار
شد که مورد اســتقبال مراجعین قرار
گرفت .مدیرعامل سازمان فردوسهای

مدیر کل آمــوزش فنی و حرفهای اســتان
ایالم گفت :مدیر کل آموزش فنی و حرفهای
اســتان ایالم در اولین همایش هم اندیشی
برنامه ریزی تعاملی سال  ۱۳۹۷مدیران کل
ستادی و استانی این سازمان که به میزبانی
استان اصفهان از بیست و دوم تا بیست و سوم
اردیبهشت جاری برگزار شد ،اهم برنامههای
سال  ۱۳۹۷در حوزه آموزش فنی و حرفهای
این استانرا تبیین کرد .نصری ،اهم فعالیتها
و برنامههای ســال  ۱۳۹۷در حوزه آموزش
فنی و حرفهای استان ایالم را ارتقای کیفیت
آموزشها ،بیان مسائل در حوزههای مختلف
از جمله مســائل اداری و مالی و سختی کار
مربیان شــاغل در کارگاههای زنــدان ،ارائه
آموزشهای بین المللی به کارآموزان عراقی،
برگــزاری دورههای بورس ،تهیــه کتابچه
اشتغال یافتگان ،شبیه سازی المپیاد مهارت
برای مربیان رشــتههای رقابتی ،برگزاری
مســابقات روشهای برتــر تدریس مربیان
عنوان کرد
مدیر امور دام استان سازمان جهاد
کشاورزی خراسان رضوی:

صدور گاو اصیل از خراسان
رضوی به کشورهای همجوار
مشهد – گروه استانها

saboori.fatemeh313@gmail.com

شهرداری مشهد استقبال مردم از این
مراسمات را کمنظیر خواند و اضافه کرد:
در هفته گذشته ورود بیش از  63هزار
خودرو و جمعیتی بالغ بر  252هزار نفر
در بهشت رضا (ع) ثبت شد که بیشترین
حضور مربوط به شــبهای قدر و روز
جمعه است.

وی بابیــان اینکه یکــی از دغدغههای
اصلی مددجویان کمیته امداد داشــتن
یک مسکن مناسب و سرپناه امن است
گفت :سال گذشــته عالوه بر اعتبارات
دولتی و تسهیالت مسکن این نهاد ،یک
میلیارد و  ۱۴۶میلیون تومان از اعتبارات
خدمات مســکن مددجویان گلستانی
از محل کمکهــای مردمی در صندوق
صدقات و دو میلیارد و ۱۶۶میلیون تومان
از محل زکات پرداختی مودیان و بیش از
سه میلیارد تومان از کمکهای خیران
و نیکوکاران گلستانی تأمینشده است.
به گفته حسین پور ،کمیته امداد استان

صادرات منابع ژنی اصالح شده دام سنگین و
سبک میتواند نقش بسزایی در ارزآوری برای
کشور ایفا نماید .مدیر امور دام استان سازمان
جهاد کشاورزی خراســان رضوی با بیان این
مطلب اظهار داشت :با اجرای برنامههای دراز
مدت رکوردگیری و ثبت رکورد در گلههای
گاو شــیری و انتخاب نتاج با تولیــد باال در
گلههای تحت پوشــش ،پتانسیل مناسبی
برای صادرات تلیسههای اصالح شده به خارج
از کشور فراهم میباشد .سید مهدی هدایتی
افزود :طی سال  1396بیش از  320رأس گاو
اصیل پــس از اخذ مجوزهــای الزم از مرکز
اصالح نژاد دام کشــور و اداره کل دامپزشکی
استان ،به کشــورهای همجوار صادر گردیده
است.

تاکید مدیرعامل گاز گیالن بر
گسترش خدمات الکترونیک
گیالن .مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

گلستان همچون سالهای گذشته عالوه
بر تخصیص اعتبارات دولتی و تسهیالت
بانکی در نظر دارد با مشارکت خیران و
نیکوکاران برای تأمین مسکن مددجویان
فاقد مسکن اقدامات مضاعفی انجام دهد.

صنایع دستی

حاکمیت کمآبی حاد در  17شهر استان فارس

راهاندازی انجمن صنایع دستی کرمان در آینده نزدیک

فــارس -گروه اســتانها :به گفتــه معاون
بهرهبرداری شرکت آبفا استان فارس حدود  14تا
 17شهر در این استان در شمار شهرهایی قرار دارند
که وضعیت منابع آبی در آنها حاد است که در واقع
این وضعیت شــامل  14درصد از شهرهای فارس
میشود.ایوبملکوتیگفت:باتوجهبهوضعیتیکه
در عرصه بارندگی در استان حادث شده ،فارس یکی
ازچهاراستانخشکونیمهخشککشورمحسوب
میشود که دارای تنش آبی است .وی با بیان اینکه
وضعیت بارندگی نسبت به سنوات گذشته نشان
میدهد که سال  96سالی پرمخاطره و کم بارش بوده است ،خاطرنشان کرد :میانگین بارندگی در سال زراعی  97تاکنون
حدود 136میلیمتر گزارش شده ،در حالیکه در سال 96و نسبت به مدت مشابه حدود 385.6میلیمتر و نسبت به بلند
مدت 272.9میلیمتر بارندگی داشتیم .معاون بهرهبرداری شرکت آبفا استان فارس با اشاره به کاهش 65درصدی بارشها
نسبتبهمیانگینسالزراعیگذشته،خاطرنشانکرد:نسبتبهمدتمشابهنیزباکاهش 50درصدبارندگیمواجههستیم.
ملکوتی با تصریح بر این نکته که این روند کاهش بارندگی نسبت به سنوات گذشته و درازمدت سال گذشته نشان میدهد
که دچار یک خشکسالی عدیده شدهایم ،گفت :تابستان پیش رو تابستان سختی خواهد بود که بدون شک بسیاری از نقاط
استان دچار کمآبی خواهند شد.

کرمان -گروه استانها :رئیس اتاق کرمان گفت:
انجمن صنایع دستی کرمان به همت فعاالن این
حوزه و به عنوان یکی از تشــکلهای اتاق کرمان
تشکیل میشود و بهزودی کار خود را آغاز خواهد
بزاده»درنشستکمیسیون
کرد«.سیدمهدیطبی 
قالی و صنایع دستی این مجموعه ،با تاکید براینکه
تشــکیل انجمن صنایع دســتی به همافزایی و
خردجمعی فعاالن این عرصه منجر خواهد شــد،
گفت :تالش جمعی افراد برای به نمایش گذاشتن
توانمندیها در قالب انجمن ،تاثیرگذارتر اســت.
طبیب زاده افزود :افرادی از تولید کنندگان ،طراحان و صادرکنندگان صنایع دستی استان برای حضور در این انجمن اعالم
آمادگی کردهاند و به طور قطع وجود کار مشارکتی از بسیاری موازیکاریها خواهد کاست .وی با بیان اینکه انتظار میرود با
تشکیلاینانجمنتمامیرشتههایصنایعدستیبهویژهکمترشناختهشدهها،معرفیوسایرمطالباتفعاالناینحوزهنیز
پیگیری شود خاطرنشان کرد :اتاق کرمان میتواند اطالعات تخصصی الزم برای افزایش قدرت چانه زنی در راستای حمایت
از فعاالن این حوزه را از انجمن دریافت کند و همچنین اعضای انجمن نیز باید برای حفظ ،احیا و توسعه صنایع دستی کوشا
باشند و در این راستا نقشه راه صنایع دستی استان را ترسیم کنند .رئیس اتاق کرمان ،بیان کرد :برند انجمن صنایع دستی
استانکرمانبایدشناختهشدهباشدوباافتخارعضوجذبکند.

اولین جلسه کارگروه استقرار میز خدمت به
ریاست حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز
استان گیالن برگزار شــد .این جلسه حسب
بخشنامه رئیس جمهور در خصوص استقرار
میز خدمت و رعایت حقوق شهروندی برگزار
شد .در این جلسه اعضاء کارگروه ضمن قرائت
و بررسی مفاد بخشنامه ،به چگونگی برپایی
و اقدامات الزم جهت استقرار میز خدمت به
صورت حضوری و غیرحضوری پرداختند .در
این نشست مهندس اکبربا اشاره به روند توسعه
تکاملی خدمات غیرحضوری و الکترونیک در
کشور ،خاطرنشــان کرد :در کمتر از دو دهه
گذشــته اغلب کارها از جمله ثبت نام کنکور
بصورت حضوری بود ولی امروزه تمامی مراحل
از ابتدا تا اعالم نتایج از طریق اینترنت صورت
میگیرد .مدیر عامل شرکت گاز گیالن اظهار
داشــت :در دنیای امروز که به عصر ارتباطات
معروف اســت باید قدمهای محکمتری در
جهت توســعه دولت الکترونیــک با هدف
ارائه خدمات بهتر و ســریعتر به مشترکین و
کاهش مراجعات مردمــی برداریم .گفتنی
اســت :مقرر شــد واحد فناوری اطالعات با
هماهنگی واحد هماهنگی فروش ،خدماتی
را که امکان راهاندازی بصــورت میز خدمت
غیرحضوری در بستر اینترنت دارند شناسایی
بارگذاری
و در سایت شرکت گاز استان گیالن

نمایند.

