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گنبد و روستاهايی بدون آب و راه
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کارخانه آجر

رئی��س س��ازمان صنعت ،مع��دن و تجارت
گلس��تان گفت :در طول این دولت  ۵۵واحد
صنعتی متوقف استان مجددا َ راه اندازی شد .به
گزارش مهر ،به نقل از روابط عمومی سازمان
صنعت ،معدن وتجارت اس��تان ،حس��ینقلی
قوانلو در نخس��تین گردهمایی معاونین امور
صنایع سازمان های صنعت ،معدن وتجارت
کش��ور که در گرگان برگزار شد ،اظهار کرد:
محدودیت اس��تقرار صنایع در اس��تان های
شمالی در سال های دورتر سبب شد تا استان
گلستان در بخش صنعت ،دچار عقب افتادگی
ش��ود ،اما اکنون حدود  ۹۲۰واحد صنعتی که
عمدت ًا صنایع کوچک و متوس��ط هستند ،در
اس��تان شکل گرفته اس��ت .قوانلو با بیان این
که در ابتدای دولت یازدهم بالغ بر  ۳۰درصد
واحدهای صنعتی استان تعطیل بوده و قابل راه
اندازی مج��دد هم نبودند ،گفت :حدود ۲۰۰
پروانه جدید صادر کرده ایم و در مجموع ۲۴
درصد صنعت استان در این دولت ایجاد شده
است که عمدت ًا واحدهای خوبی هستند.وی
افزود :در ط��ول این دولت  ۵۵واحد صنعتی
متوقف استان هم مجددا راه اندازی شده اند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت گلستان
بیان کرد :در بخش رشد ارزش افزوده صنعت،
استان گلستان در ابتدای دولت یازدهم در سال
 ۹۱در جایگاه  ۲۶کشور بود ،ولی در سال ۹۳
براساس آمار مرکز آمار ایران به رتبه  ۲۲و در
سال های  ۹۴و  ۹۵به رتبه  ۱۸رسیده است که
رشد خوب صنعت در استان گلستان را نشان
می دهد.قوانلو گفت :در سال گذشته ،با اجرای
طرح رونق تولید ،اقدامات بس��یار خوبی در
سطح کشور و به تبع آن در استان گلستان انجام
ش��د و در س��ایه برگزاری جلسات منظم کار
گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و معرفی
این کارگروه ۴۷۰ ،میلیارد تومان تسهیات از
محل طرح رونق تولید به واحدها و طرح های
صنعتی استان پرداخت شد.وی افزود :پرداخت
این تسهیات تحرک بسیار خوبی را در استان
ایجاد کرد و نتیجه این طرح ایجاد هزار شغل
جدید در واحدهای دریافت کننده تسهیات
بود ،ضمن این که تقریب ًا در تمام تولیدات استان
غیر از تولید محصوات فوادی و آجر ،افزایش
میزان تولیدات را شاهد بودیم.

 6اورژانس اجتماعی
در گلستان افتتاح می شود

مدیرکل بهزیستی استان گلستان گفت :در هفته
بهزیستی جاری ۶اورژانس اجتماعی در استان
گلستان افتتاح خواهد شد.ابراهیم غفاری در
گفتگو با خبرن��گار مهر با اش��اره به برنامه
های هفته بهزیس��تی س��ال جاری در استان
گلس��تان ،اظهار کرد  :هفت مرکز مشاوره و
خدمات روانش��ناختی را در شهرستان های
گنب��د و گرگان افتتاح می کنی��م ،این مراکز
کمک بس��یاری زیادی به ارتقای سطح روان
خانواده ها می کنند.غفاری همچنین از افتتاح
 ۶اورژانس اجتماعی در گلس��تان خبر داد و
گفت :در گمیشان ،بندرترکمن ،آق قا ،علی
آباد کتول ،مینودشت و کاله شاهد افتتاح و
فعالیت اورژانس اجتماعی خواهیم بود.وی
از وج��ود  ۲۸گروه همیار زنان سرپرس��ت
خانوار در گلس��تان یاد و تصری��ح کرد :در
هفته بهزیس��تی همچنین ش��اهد برپایی دو
گروه دیگر همیار زنان که شامل آشپزی زنان
سرپرس��ت خانوار در بندرترکمن و آق قا
است ،خواهیم بود.مدیرکل بهزیستی گلستان
ادامه داد :در این راستا سازمان بهزیستی استان
گاها تا  ۳۰میلیون تومان کمک باعوض در
اختیار عزیزان گذاشته است.غفاری از افتتاح
یک مرکز بیماران روانی در اس��تان خبر داد
و خاطر نش��ان کرد :در سطح استان بیش از
 ۱۵۰بیمار روانی داری��م که در حال حاضر
آن ها را در دو مرکز مردانه و یک مرکز زنانه
نگهداری می کنی��م .وی از تفاهم نامه میان
مسکن شهرسازی ،بنیاد مستضعفان  ،خیرین
مسکن ساز و سازمان بهزیستی یاد و تصریح
کرد :مقرر ش��ده است که سازمان بهزیستی
خانواده های را که دارای دو فرزند معلول و
فاقد مسکن هستند را با همکاری این سازمان
ها صاحب خانه کند.

ماشینیآزادشهر

در آستانه تعطیلی کمبود آب در سدهای گلستان

مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در مورد
کارخانه آجر ماشینی آزادشهر کارگشا نشد واین کارگاه
تولیدی در آستانه تعطیلی است درحالیکه ۱۰۰کارگر آن
 ۲۱۰روز حق��وق دریافت نک��رده اند .به گزارش مهر،
ش��رکت قابوس آجر در اوای��ل دهه  ۷۰با هدف تولید
آجر ماشینی در آزادشهر فعالیت خود را آغاز کرد و در
فاصله کوتاهی در لیس��ت واحدهای تولیدی باای ۵۰
نفر کارکن اس��تان قرار گرفت .این واحد تولید پس از
دو دهه فعالیت در س��ال  ۱۳۹۳اجرای طرح توسعه را
در دس��تور کار ق��رار داد و به گفته برخی از کارگران و
توضیحات مسئوان ،اجرای این طرح توسعه سرآغاز
مشکاتی شد که امروز این کارخانه را در آستانه تعطیلی
قرار داده اس��ت .در حالی این واحد تولیدی در آستانه
تعطیلی قرار دارد و احتمال بیکار شدن  ۱۰۰کارگر آن
وجود دارد که گلس��تان حدود یک هزار واحد تولیدی
و صنعتی دارد و کمتر از  ۵۰واحد آن حدود  ۱۰۰نفر
کارگر دارند و بیکاری مهم ترین معضل این استان است.
یکی از کارگران کارخانه آجر ماش��ینی آزادشهر به مهر
گفت :این کارخانه با مشکات عدیده مالی...

کشت پنبه را کاهش داد

رئی��س اداره می��راث فرهنگ��ی گالیکش با اش��اره به
ساماندهی  ۴۰۰صنعتگر صنایع دستی در این شهرستان
گفت :یک��ی از اهداف می��راث فرهنگی ،شناس��ایی
صنعتگ��ران و هنرمندان روس��تایی و حمایت از آنان
است .به گزارش تسنیم ،مریم آق آتابای اظهار داشت:
در شهرس��تان گالیک��ش  ۴۰۰نفر صنعتگ��ر دارای
پروان��ه تولید انفرادی فعالیت دارند .رئیس اداره میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان گالیکش
افزود :فعالیت این صنعتگران در رشتههای گلیمبافی،
ابریشمبافی ،س��وزندوزی ترکمن ،سوزندوزی بلوچ،
نمدمالی ،بافتنیس��نتی و دیگر رش��تهها اس��ت .وی
تصریح کرد :یکی از اهداف میراث فرهنگی ،شناسایی
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صنعتگران و هنرمندان روستایی در سطح شهرستان
گالیکش است تا با در نظر گرفتن تولید یک محصول
در هر یک از روس��تاهای ه��دف ،بتوانیم این بخش را
فعال کنیم .آقآتابای یادآور شد :در نظر داریم کارگاههای
تولی��دی ایجاد کنیم که بازار ف��روش در داخل و حتی
خارج از کشور داش��ته باشند که در این زمینه  ۲رشته
تولیدی چاپ بالتیک و ریس��ندگی در دستور کار قرار
دارد .وی تاکید کرد :س��اانه به صورت میانگین ۳۵تن
ابریش��م در گالیکش ۶۵ ،تن در مینودشت و  ۲۵تن در
کاله تولید میشود و اداره میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی شهرس��تان گالیکش با همکاری جهاد
کشاورزی ،برای حمایت از تولیدگران و جلوگیری از
خروج مواد خام به اس��تانها ،در یکی از  ۳شهر کاله،
گالیکش و یا مینودش��ت کارگاه ریس��ندگی دایر کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
شهرس��تان گالیکش گفت :کارگاه تخصصی نمدمالی
روس��تای پ��ادلدول از توابع بخش مرک��زی واقع در
دهستان نیلکوه افتتاح شد .وی تصریح کرد :این کارگاه
برای  ۱۵نفر از صنعتگران در رشته نمدمالی از صفر
تا  ۱۰۰در یک فضای س��نتی و تجهیزات کاما دستی
ایجاد اشتغال کرده است .رئیس اداره میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی شهرستان گالیکش اظهار
ک��رد :در این کارگاه نوع کاربرد نم��د از زیراندازهای
بزرگ به نوعی پادری تزئینی تغییر یافته تا بازار فروش
خوب��ی داش��ته و از واردات در این بخش جلوگیری
ش��ود.آق آتابای افزود :مواد اولیه تولید این رش��ته در
محل کوهس��تان این روستا از طریق حیوانات اهلی و
دامداریهای این روستا قابل دسترسی است .رئیس اداره
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان
گالیکش گفت :رنگرزی س��نتی این پشمها شاخص
مهم تولید این نمدها است.

كشاورزاننسبتبهكشتتابستانهاقدامكنند
مدی��ر جهادکش��اورزی گالیکش
گفت :کش��اورزان در صورتی که
تصمیم به کشت محصول ندارند و
میخواهند اراضی خود را باکشت
بگذارند نس��بت به انجام ش��خم
تابستانه اقدام کنند .حبیباه زارع
در گفت و گو با فارس اظهار کرد:
کش��اورزانی که تصمیم به کشت
در اراضی خود ندارند نسبت به انجام شخم تابستانه اقدام
کنند .وی تصریح کرد :کشاورزان در اراضی دیم میتوانند
از گاوآهن قلمی ،چیزل و گاوآهن پنجهغازی استفاده کنند
و نس��بت به شخم زمین اقدام کنند .مدیر جهادکشاورزی
شهرستان گالیکش ابراز کرد :این موضوع عاوه بر اینکه
باعث حفظ رطوبت خاک میشود باعث کاهش جمعیت
بیماری و آفات در مزارع خواهد شد و همچنین باعث از بین
رفتن علفهای هرز میشود .زارع خاطرنشان کرد :استفاده
از گاوآه��ن قلمی ،چیزل و گاوآهن پنجهغازی در اراضی
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ساماندهی 400صنعتگر
صنایع دستی در گالیکش

امداد رايانه

دیمباعثافزایشنفوذپذیریخاک
و خواص فیریکی خاک میشود.
وی ب��ا تاکید بر اینکه کش��اورزان
هم��راه ب��ا ش��خمزدن در اراضی
خود  ۵۰کیلوگ��رم اوره در هکتار
اس��تفاده کنند ،اذعان کرد :این کار
عاوه بر اینکه باعث میشود کاه و
کلشی که در زمین وجود دارد در
هنگام شخمزدن به زیر خاک میرود و همچنین نیتروژن
موجود در خاک افزایش پیدا میکند .مدیر جهادکشاورزی
شهرستان گالیکش با بیان اینکه کشاورزان برای کشت در
مزارع خود از ماش و آفتابگردان اس��تفاده کنند ،ابراز کرد:
زیرا این دو گیاه بس��یار مقاوم در برابر کمآبی است .زارع
درخصوص کشت ماش در اراضی کشاورزی گفت :کشت
ماش در اراضی کشاورزی عاوه بر افزایش حاصلخیزی
خاک باعث تثبیت ازت و نیتروژن خاک میشود و زمین
آماده کشت پاییزه میشود.
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