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خبر
پروژههای قابل اتمام گلستان
مورد توجه قرار دارند

استاندار گلستان گفت :پروژههای قابل اتمام
استان گلس��تان مورد توجه قرار دارند تا در
هفته دولت افتتاح ش��وند .به گزارش مهر،
حسن صادقلو اظهار کرد :در نزدیکی هفته
دول��ت قرار داریم و باید به پروژههای قابل
اتمام حساس شویم تا بتوانیم آنها را در هفته
دول��ت افتتاح کنیم .وی افزود :موضوع آب
شرب و حاشیه نشینی شهرهای استان ،بحث
دانش بنیان و ارتباط با دانشگاهها مورد توجه
ما قرار دارد و باید در توزیع زیرس��اختها
دقت بیشتری داشته باشیم .استاندار گلستان
ب��ا بیان اینکه فرآیند ش��ورای برنامه ریزی،
مدیریت برنامهای و مالی است ،خاطرنشان
کرد :امانتداری ،عدل و عدالت از مهم ترین
ارکان شورای برنامه ریزی است و در بخش
ملی و اس��تانی باید ظرفیت قانون را بدانیم.
صادقلو تصریح کرد :در برنامه ششم توسعه
که پنج ساله است باید در توزیع و مدیریت
اجرای پروژهها کار کنیم و نقشه راهی برای
اهداف شورای برنامه رزی طراحی کنیم.

کمبود آب در سدهای گلستان
کشت پنبه را کاهش داد

رییس اداره پنبه و دانه های روغنی گلس��تان
گفت :به علت کاهش آب در سدهای استان،
فقط نیمی از اراضی اس��تان ب��ه برنامه ریزی
کشت پنبه رسید .علی موسی خانی در گفتگو
ب��ا مهر اظهار ک��رد :کاهش آب در س��دهای
استان گلستان باعث شد که تاکنون تنها حدود
 ۱۰هزارهکتار از اراضی گلس��تان پنبه کشت
کنند .موسی خانی از آمادگی کشاورزان برای
کشت بیشتر پنبه خبرداد و افزود :حوزه سدهای
وشمگیر و گلستان در استان بیشترین پنبه کاری
انجام می ش��ود که متاسفانه امسال در آن ها با
کاهش حجم آب مواجه بودیم .موسی خانی
از برنامه ریزی هایی که در راستای کشت پنبه
در استان گلستان شده است یاد و تصریح کرد:
سال جاری س��ه رقم بذر پرمحصول پنبه ،در
سطح ۲۰هزار هکتار ،برای استان تدارک دیده
بودیم که کش��اورزان می توانس��تند به عنوان
کشت دوم استفاده کنند.رییس اداره پنبه استان
گلس��تان ادامه داد :در راستای حفظ منابع آبی
اس��تان اس��تفاده از روش های نوین آبیاری و
کشت نش��ایی در زراعت پنبه از کارهایی بود
که در سال جاری انجام شد.علی موسی خانی
در راس��تای توصیه به کش��اورزان در مرحله
داشت پنبه خاطرنشان کرد :کشاورزان در این
مرحله ازم است اقداماتی علی الخصوص در
مورد مبارزه با آفات انجام دهند .موسی خانی
از اقدامات بیولوژیک به عنوان روشی بهتر در
دفع آفات یاد و تصریح کرد :آفت هایی مانند
شته و کرم قوزه می توانند بسیار خسارت ببار
بیاورند و کشاورزان با مشورت کارشناسان و
کلینیک های گیاهپزشکی اقدامات ازم را در
این خص��وص انجام دهن��د .وی در پایان در
خصوص آبیاری مزارع س��ویا و پنبه در این
مرحله گفت :مزارع پنب��ه ای که وارد مرحله
زایش��ی ش��ده اند قطع َا نیاز به آبیاری دارند و
مزارع سویا نیز چنانچه وارد فاز زایشی نشده
اند آبیاری شوند.

اعتبارات گلستان  ۴7درصد افزايش يافت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت:
اعتبارات اس��تان نس��بت به سال گذش��ته با رشد ۴۷
درصدی همراه بوده اس��ت .به گزارش مهر ،حس��ین
پیش قدم اظهار کرد :مجموع اعتبارات استان گلستان
در س��ال جاری  ۶۹۰میلیارد تومان است که نسبت به
سال گذشته  ۴۷درصد افزایش داشته است.وی افزود:
این احتمال وجود دارد که امسال با پنج میلیارد تومان
کسری اعتبار رو به رو شویم که تامین آن قابل تحقق
است.پیش قدم تصریح کرد :خوشبختانه در اعتبارات
عمرانی هم رش��د خوبی داشتیم و  ۱۲۸میلیارد تومان
تملک سرمایه داریم و از سهم سه درصدی نفت و گاز
هم بیش از  ۸۴میلی��ارد تومان اعتبار داریم .وی ادامه
داد :از محل ماده  ۱۸۰و اعتبارات توسعه ای شاخص
اقتصادی  ۱۰۵میلیارد تومان تعیین شده و بیش از ۲۰
میلیارد تومان هم از مالیات بر ارزش افزوده مربوط به
ورزش و جوانان و آموزش و پرورش اس��ت .رئیس
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان خاطرنشان

زائران حج با اخاق خوب تبلیغات
مخرب سعودی ها را خنثی کنند

عضو ش��ورای اس��امی ش��هر گرگان گفت :زیرگذر
دخانیات نه تنها مشکل ترافیک را حل نکرده بلکه خود
گره ترافیکی ایجاد کرده و باید روزی پُر شود .به گزارش
مهر ،علیرضا پزشکپور درباره زیرگذرهای اجرا شده در
گرگان اظهار کرد :در برخی از این تقاطع های انتقاداتی
وجود دارد ،زیرگذر دخانیات باید روزی پر شود چون
مش��کل ترافیک برطرف نش��د و زیرگذر گلش��هر نیز
بهتر بود به صورت «ال» ش��کل به ط��رف ناهارخوران
احداث می ش��د و دوربرگردان های روگذر کمربندی
نیز ضرورتی نداش��ت .وی افزود :استخراج نفت و گاز
در خشکی و دریای شمال گرگان باید عملی شود ،پنج
کشور دریای خزر مشغول استخراج هستند ما نیز نباید
از این نعمت بی نصیب باش��یم.عضو ش��ورای اسامی
شهر گرگان درباره طرح پروژه تله کابین بیان کرد :پروژه
تله کابین ،پس از تصویب در دوره دوم شورا ،به شرکتی
نیمه خصوصی دولتی واگذار شد اما انجام نشد ،اما در
دوره چهارم به طرف ناهارخوران و سفید چشمه تغییر
مسیر داد ،این جاذبه گردشگری همراه با زیپ این برای

ساانه  800تا هزار نفر به تعداد
مهندسان گلستان اضافه می شود

کرد :اس��تان گلس��تان رش��د بس��یار خوبی در بخش
درآمدها داشته و  ۸۵درصد این درآمد از مالیات تامین
نماینده ولیفقیه در گلستان گفت :زائران حج با اخاق
خوب خود تبلیغات منفی و مخربی که توسط دشمن
بخصوص س��عودی ها علیه کشور می شود را خنثی
کنند .به گزارش مهر ،آیتاه س��ید کاظم نورمفیدی
در همای��ش حج ،معنویت ،اقتدار ملی و همبس��تگی
اس��امی که وی��ژه روحانیون و مدی��ران کاروانهای
اهل س��نت گلستان در گرگان برگزار شد ،اظهار کرد:
زائرین نماینده جمهوری اسامی هستند و باید کشور
م��ا را با اخاق و رفتار خوب خود به خوبی به جهان

زیرگذر دخانیات برنامه ریزی کند

جوانان ،نیاز به همت دارد.وی
تأکی��د کرد :گ��رگان در بخش
گردشگری باید بهتر عمل کند
و با رفع نیازهای مس��افران و
نص��ب حداق��ل  ۱۰بیلب��ورد
از جاذب��ه ه��ای گردش��گری
م��ا هموطنان با پتانس��یل ها و
توانمندی های گرگان و استان
گلس��تان از نظر تاریخی ،مذهبی و طبیعی ،آشنا شوند
که حداقل در س��فرهای بعدی ب��رای توقف در گرگان
برنامه ریزی کنند.وی ادامه داد :گرگان باید از یک شهر

عبوری و شب خواب به مقصد
گردشگران به خصوص برای
طبیعت گ��ردان و عاقمندان
به اکوتوریس��م تبدیل شود و
حداق��ل ماندگاری مس��افر که
اکنون از ش��ب ت��ا به صبح می
باش��د به  ۲۴ساعت برسد تا به
اقتصاد مردم منطقه کمک شود،
البته این موضوع تا حدودی امسال با ایجاد کلبه روستائی
محقق شد .پزشکپور به بنادر و جزیره استان هم گریزی
زد و گفت :در اس��تان ما چهار بندر و جزیره وجود دارد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان از اضافه
ش��دن س��انه  ۸۰۰تا هزار مهندس جدی��د به تعداد
مهندس��ان حوزه ساختمان این استان خبر داد و گفت:
رکود فعلی صنعت ساختمان ،شرایط شغلی بسیاری از
مهندسان این حوزه را س��خت کرده است .به گزارش
ایرنا ،احمد تجری درمراس��م معارفه و تکریم اعضای
هیات رییسه جدید و قدیم دفتر نمایندگی نظام مهندسی

گنبدکاووس اظهار داش��ت :اکن��ون  ۸۵۶۰مهندس در
حوزه ساختمان استان گلستان فعالیت دارند.وی وجود
این تعداد مهندس را ظرفیت خوبی برای توسعه و عمران
گلستان دانس��ت و گفت :باید تاش شود با استفاده از
ظرفیت این مهندسان ،هیچ ساختمانی بدون طراحی و
نظارت مهندسان ساخته نش��ود.تجری ،اجرای مقررات
ملی ساختمان را مهمترین وظیفه نظام مهندسی دانست

برگزاری همهساله حج تمتع این است که با برگزاری
آن اس��اس ایمان اسامی تقویت شود ،همان طور که
فلسفه برپایی نمازهای روزانه هم همین امر است .امام
جمعه گرگان گفت :حج تجس��م عینی توحید است
و از مدی��ران کاروانهای حج تمتع میخواهم محور
بزرگ این فرضیه اله��ی را تقویت توحید قرار دهند.
وی ادامه داد :تجسم عینی توحید باید در ذهن زائرین
نقش ببندد نه اینکه زائرین در اینگونه سفرها فقط به
دنبال خرید سوغاتی و امثال آن باشند.
که جزیره آشوراده نگین دریای خزر است ،ولی هیچکدام
از ای��ن ها فعالیتی ندارند و می طلب��د که هر چه زودتر
حداقل یک یا دو بندر فعال ش��ده و فانوس های دریایی
آن روشن شود زیرا احیاء بنادر و نیز صنعت گردشگری
جزیره آش��وراده موتور توس��عه استان را روشن خواهد
کرد .وی گفت :برای توس��عه گ��رگان اقداماتی دیگری
نیز باید انجام شود ،ما باید در زمینه درمان قوی باشیم تا
شهروندان برای معالجه به استان های دیگر سفر نکنند و
حتی بتوانیم توریست پزشکی جذب کنیم.وی بیان کرد:
پروازهای داخلی استان افزایش یافته و راه اندازی خطوط
هوایی نیز به آسیای میانه و کشورهای زیارتی تا حدودی
انجام ش��ده است .وی همچنین اظهار کرد :مطالعات راه
آهن گرگان -مش��هد انجام شده و امیدواریم که در آینده
نزدیک ریل گذاری ش��ود.عضو ش��ورای اسامی شهر
گرگان گفت :برای توس��عه گرگان باید امکاناتی از قبیل
دریاچه مصنوعی ،پارک آبی و شهر بازی مدرن ایجاد کرد،
همچنین احداث دو پارک مسافر در ورودی های غربی و
شرقی ضروری است.
و با تاکید بر ضرورت عمل به این ماموریت ،اضافه کرد:
همکاری و تعامل با دیگر دس��تگاه های اجرایی نیز می
تواند به رشد و بالندگی نظام مهندسی و رفع مشکات
فعل��ی کمک کند .وی با اش��اره به امض��ای تفاهم نامه
همکاری سازمان نظام مهندسی گلستان با برخی سازمان
ها از جمله شرکت برق ،آب و فاضاب ،راه و شهرسازی
و شرکت شهرک های صنعتی استان است

فراخوان ارزيابی كيفی و مناقصات عمومی
شماره 96/33

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد
مطابق آيين نامه اجرايی بند«ج» ماده 12قانون برگزاری مناقصات ،به منظور شناسايی و انتخاب پيمانکار
واجد شرايط جهت انجام خدمات نگهداری و پشتيبانی فنی تاسيسات مراكز زيرساخت استانهای كشور
(استان گلستان) ،نسبت به ارزيابی كيفی مناقصه گران اقدام و سپس پاكات پيشنهادی مناقصه گرانی كه
موضوع فوق الذكر دعوت می شود بر اساس موارد و شرايط مشروحه ذيل نسبت به دريافت ،تکميل و تحويل
اسنادارزيابیكيفیومناقصهاقدامنمايد.
 1ـ گواهی نامه صاحیت :شرکت کنندگان در مناقصه می بایست همزمان دارای گواهی معتبر(حداقل
پایه  5تاسیسات و تجهیزات یا حداقل پایه  4ساختمان و ابنیه) از سازمان برنامه و بودجه کشور و مجوز
صاحیت کار از وزارت کار و امور اجتماعی باشد.
 2ـ بهای فروش اسناد :مبلغ  2/000/000ریال (دو میلیون ریال) با احتساب  9درصد مالیات بر ارزش
افزوده برای هر استان می باشد که باید توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000شرکت ارتباطات
زیرساخت نزد بانک ملی شعبه مخابرات واریز و اصل فیش را به همراه معرفینامه جهت دریافت اسناد
تحویلنمایند.

فرماندار کاله بر لزوم رفع کمبودهای فرودگاه
این شهرس��تان و پیشبینی ردی��ف اعتباری
در ای��ن زمینه تاکید کرد و گف��ت :راهاندازی
واحد سوخترس��ان ف��رودگاه کاله نیازمند
تامین اعتبار است .به گزارش فارس ،نصرت
برزگر اظهار کرد :طی  ۶ماهه نخس��ت امسال
 ۲میلیارد تومان برای فرودگاه شهرستان کاله
هزینه شد که ازم است بخشی از اعتبارات در
ردیف مالی قرار بگیرد .وی تصریح کرد :اگر
برای راهاندازی واحد سوخترس��ان فرودگاه
کاله ردیف اعتباری در نظر گرفته نشود هیچ
هزینهای پاس��خگوی آن نخواهد بود .رئیس
سازمان برنامه و بودجه استان نیز در این جلسه
اظه��ار کرد :فرودگاه کاله ب��رای واگذاری به
بخش خصوصی شرایط خوبی دارد و ترمینال
صادراتی خوبی در زمینه گیاهان دارویی است.

اس��ام معرفی کنند تا تبلیغات مخربی که علیه کشور
میش��ود خنثی ش��ود .وی افزود :حج فریضه بزرگی
اس��ت و زمانی که نسبت به سایر ادیان و فرقهها نگاه
میکنیم میبینیم که حج از مختصات اس��ام است و
در دیگر ادیان دیده نمیش��ود .وی با بیان اینکه حج،
تجسم شعار اسامی و بریدن از هرچه غیر خداست،
افزود :ایمان تنها اعتقاد به خدا نیست بلکه از دو جزء
تشکیل شده اس��ت .نماینده ولیفقیه در استان با بیان
اینکه حج همه حقیقت اسام است ،اظهار کرد :نکته

مدیریت شهری گرگان برای ُپر کردن

حائز حداقل امتياز در ارزيابی كيفی شده اند ،را باز نمايد لذا از كليه شركت های متقاضی مجرب مرتبط با

راهاندازی واحد
سوخترسان فرودگاه کاله
نیازمند تامین اعتبار است

ش��ده که مبلغ  ۵۲۰میلیارد تومان است.پیش قدم بیان
کرد :درآمد استانی در گلستان  ۴۶۲میلیارد تومان بوده

که نشان دهنده رش��د  ۲.۳درصدی است و نسبت به
اس��تانهای دیگر رقم قابل دفاعی به حس��اب میآید.
وی اضافه ک��رد :در توزیع اعتب��ارات ،تحقق اقتصاد
مقاومتی را در بودجه اس��تان گلستان گنجاندیم و در
این زمینه هم عملکرد خوبی در سطح کشور داشتیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان با اشاره
به حوزه های مهم برای تخصیص بودجه استان گفت:
سرمایه گذاری در منابع آب و اترژی را لحاظ خواهیم
کرد و موضوع تولید و اش��تغال و نیروی کار ماهر را
در دستور کار قرار داده ایم.پیش قدم افزود :در بخش
بهسازی روستایی و مناطق محروم هم توجه ویژه ای
خواهیم داشت و تا اعتبارات روستاها به شهرستان ها
نزدیک تر ش��ود.وی با اش��اره به کمک ویژه به حوزه
بهزیستی خاطرنش��ان کرد :به مناسبت هفته بهزیستی
 ۵۰میلی��ون تومان از اعتبارات هزینه ای به این حوزه
کمک ش��د و پیش از این ه��م  ۷۰میلیون تومان برای
کودکان مبتا به اوتیسم پرداخت شده بود.

 3ـ محل دریافت و تحویل اسناد:
الف ـ محل دریافت اسناد (فروش اسناد) :تهران  ،خیابان شریعتی ،نرسیده به پل سید خندان ،روبروی
خیابان شهید قندی ،ورودی  ،17ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ،طبقه همکف ،واحد
فروش اسناد مناقصه و یا گرگان ،خیابان شهید بهشتی ،جنب شرکت مخابرات استان ،اداره کل
ارتباطات زیرساخت استان گلستان
ب ـ محل تحویل اسناد :صرفا در تهران به نشانی فوق الذکر
 4ـ زمان و مهلت دریافت اسناد :از تاریخ نشر آگهی تا ساعت  16روز سه شنبه مورخه 96/5/3
 5ـ آخرین مهلت تحویل پیشنهادات :تا ساعت  16روز سه شنبه مورخه 96/5/17

نسخه اينترنتي
روزنامه گلشنمهر

 6ـ محل و زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخه  96/5/18در محل
امور هماهنگی کمیسیون معامات واقع در طبقه 15ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت.
 7ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  824/750/000ریال

خبر
گنبد و روستاهایی
بدون آب وراه

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای
اسامی گفت :برخی از روستاهای شهرستان
گنب��دکاووس از نعم��ت آب و راه بی بهره
هس��تند .به گزارش مهر ،ق��ره جه طیار در
جلسه ش��ورای برنامه ریزی گلستان ،اظهار
کرد :چندین روس��تا در گنب��د وجود دارند
که مردم آن به س��ختی زندگی میکنند و با
مشکات زیادی رو به رو هستند .وی افزود:
در توزیع اعتبارات اس��تان باید عدالت را در
نظر بگیریم و به مناطق محروم توجه داشته
باش��یم زیرا در بس��یاری این مناطق زندگی
مردم با مش��کل مواجه اس��ت .طیار تصریح
کرد :روستاهای بسیاری در شرق گلستان قرار
دارند که با مش��کل رو به رو هستند و طرح
آبرس��انی در آنها اجرا نشده است .وی ادامه
داد :برای موضوع آبهای مرزی و آبهای
کش��اورزی باید تاش کنی��م و البته گاهی
کمبود منابع برای رفع مشکات کافی نیست.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای
اسامی با اش��اره به ایحه منطقه آزاد اینچه
برون خاطرنشان کرد :هفته آینده به جزئیات
مناطق آزاد پرداخته خواهد شد تا در صحن
علنی مجلس ش��ورای اسامی مطرح شود.
طیار بیان کرد :باید از دولت محترم برای این
طرح تشکر کنیم و امیدواریم شاهد تصویب
ایحه منطقه آزاد اینچه برون باشیم و اگر این
اتفاق رخ دهد جهش بزرگی برای توس��عه
استان گلستان خواهد بود.

تفرقه بزرگترین مانع رشد
ملت های مسلمان است

مدرس حوزه علمی��ه انبارالوم گفت :تفرقه
بزرگترین مانع رش��د ملت های مس��لمان
اس��ت .به گ��زارش مهر ،اه قل��ی آخوند
توماج در همایش حج ،معنویت ،اقتدار ملی
و همبستگی اس��امی که ویژه روحانیون و
مدیران کاروانهای اهل س��نت گلستان در
گرگان برگزار ش��د ،اظهار کرد :آثار اخروی
حج برای تمام اف��راد حاضر در این فریضه
الهی یکس��ان است به ش��رطی که دلها به
س��وی خدا باش��د .وی افزود :انسان زمانی
ک��ه طواف میکند تمام��ی گناهانش ریخته
میش��ود و این امر یک هدایت فردی است.
م��درس حوزه علمی��ه انبارال��وم گفت :در
مراسم حج یک زائر به درجهای از نزدیکی
به خدا میرسد که اگر خداوند را صدا کند
خداون��د ن��دای او را پاس��خ میدهد و این
جزئی از افتخارات زائرین محسوب میشود.
وی ادام��ه داد :امنیت یکی دیگر از مصادیق
حج است و اگر کسی به خانه خدا ورود پیدا
کند امنیت وی تضمینی است .آخوند توماج
با بیان اینکه اختاف و تفرقه بزرگترین مانع
رشد ملتهاست ،اظهار کرد :مسلمانان اگر
شیرینی وحدت را دریابند قطع ًا امت واحد
اسامی تش��کیل خواهد شد و هیچ عاملی
به اندازه وحدت نتوانس��ته قدرت ،شوکت،
پیشرفت و  ...را به ملتها هدیه کند.

می باشد که مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی و مطابق با فرم و شرح مندرج
در شرایط مناقصه ،ضمیمه اسناد مناقصه در پاکت الف تحویل نمایند.
 8ـ نحوه ارائه پیشنهادات :مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را در چهار پاکت به شرح ذیل
تحویل نمایند:
 1ـ پاکت ارزیابی کیفی :شامل مستندات مورد نیاز قید شده در استعام ارزیابی کیفی

دیوار دفاعی گرگان معجزه
مهندسی تمدن ایران است

 2ـ پاکت الف :حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجای کار
 3ـ پاکت ب :حاوی اسناد مناقصه ،مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در شرایط مناقصه
 4ـ پاکت ج :حاوی پیشنهاد قیمت
 9ـ توضیح :پاکات مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز ازم را کسب ننمایند ،بازگشایی
نگردیده و به مناقصه گران عودت می گردد و شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص بهای فروش اسناد
و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسئولیتی را ندارد.

 10ـ ضمنا مناقصه گران جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره  88112157تماس و یا به
آدرس  www.tic.irمراجعه نمایند.
شناسه آگهی ـ 62060

مدیرکل می��راث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
گردش��گری استان گلستان از دیوار تاریخی
گرگان به عنوان معجزه مهندسی تمدن ایران
یاد کرد و گفت :ای��ن دیوار تاریخی را باید
مورد توجه ویژه قرار داد .به گزارش فارس،
ابراهیم کریمی اظهار کرد :در اجاسیه نظام
مهندسی کشور که به میزبانی ارومیه برگزار
شد رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان
غربی از دیوار دفاعی گرگان به عنوان معجزه
مهندسی تمدن ایران یاد کرد که برای ما جای
تاسف و تامل بود که این مهم برای دیگران
دغدغه اس��ت که نیاز دارد در استان گلستان
به این دیوار تاریخی بیش��تر توجه شود.وی
با اش��اره به افزایش ح��دود چهار درصدی
اعتبارات ح��وزه میراث فرهنگ��ی ،صنایع
دس��تی و گردشگری اس��تان نسبت به سال
گذشته خواستار توجه و حمایت اعتباری از
مقامات استانی شد.

