
مهندس غالمعلى شهمرادى ضمن اعالم اين مطلب افزود: با مرورى بر 
كارهاى انجام شده از ابتداى سال 96 برنامه ريزى هاى آتى انجام شده است.
وى كه در جلسه شوراى ادارى مخابرات استان سخن مى گفت: با تاكيد بر 
اينكه شركت مخابرات ايران با توجه به عملكرد چشمگير مخابرات گلستان 
اپراتورهاى  به  امكانات  واگذارى  همچون  سنگينى  تكاليف   95 سال  در 
توسعه شبكه  و  به سازمانها  فيبررسانى  مانند  هايى  پروژه  اجراى   ، مختلف 
فعاليتهاى  دامنه  كرد:  اضافه  است  گذاشته  ما  برعهده   96 درسال  را  دولت 
مخابرات گسترش يافته بنابراين با اولويت بندى مناسب بايد در اجراى همه 

آنها به نحو احسن گام برداريم .
 ، ، وصول مطالبات  افزايش درآمدها و كاهش هزينه ها  بر  تمركز  وى 
توجه به مشترى و مشترى مدارى را از اولويت ها نام برد و براى رسيدن به 
اهداف هركدام راهكارهايى را ارائه نمود.مهندس شهمرادى با اشاره به اينكه 
سرفصل فعاليتها بر اساس اولويت هاى ذكر شده تعريف شده است گفت 
: درشاخص افزايش درآمد ها در كشور اول مى باشيم كه بايد اين موفقيت 

مستمر بوده و تداوم داشته باشد.
وى از راهكارهاى افزايش درآمدها را فعال شدن مشتريان بدون كاركرد 
، دايرى تلفن ثابت ، افزايش درآمد ADSL   ، واگذارى FTTH و افزايش 
كيفيت شبكه دانست و اضافه شدن 2 درصد سهم بازار ADSL را موفقيت 

بزرگى دانست.
مدير مخابرات منطقه گلستان بهينه سازى مصرف انرژى و تغيير الگوى 
مصرف ، سازماندهى ماموريت ها ، اولويت بندى تقاضاها با در نظر گرفتن 
منابع مالى را از راههاى كاهش هزينه ها دانست.مهندس شهمرادى كه درجمع 

ادارات  روساى  و  مديران   ، معاون  مديران 
ترين  مهم  گفت:  مى  سخن  تابعه  و  ستادى 
اولويت را كسب حداكثرى رضايت مشتريان 
عنوان كرد و تاكيدكرد : تشكيل كميته صداى 
مشترى  ، راه اندازى سامانه هاى سازمانى و 
كسب و كار ، پيگيرى رفع خرابى ها و تغيير 
در روند رفع خرابى و سرعت بخشيدن به آن 
اقداماتى است كه در اين راستا انجام شده و 

اطالع داشتن برخط از وضعيت شبكه توسط روساى ادارات مخابرات تاثير 
بسزايى در تسريع فرآيند رفع خرابى ها خواهد داشت.

وى از اجرى پروژه DLMO به عنوان دومين استان در كشور خبر داد و 
گفت : اين پروژه بصورت  پايلوت در حال اجرا است كه در پى آن سرعت 
اينترنت هر مشترك بر اساس مشخصات خط به صورت خودكار تنظيم مى 

گردد كه خود موجب جلب رضايت مشترى مى شود.
مهندس غالمعلى شهمرادى انتظارات خود را از مسئوالن مخابرات منطقه 
گلستان تشريح و ادامه داد : جديت در كارها و انجام به موقع آنها ، كنترل 
پروژه داخلى ، كمك به وصول مطالبات ،كنترل ونظارت مستمر بر پرسنل 
و فعاليت ها ، كنترل ورود و خروج و ماموريت ها ، استفاده حداكثرى از 
ظرفيت پرسنل و توجه به كاركنان را از جمله كارهاى مورد انتظار برشمرد و 
گفت: روسا و مديران خود بايد الگويى براى كاركنان بوده ونسبت به اجراى 

شرح وظايف هيچ كوتاهى نداشته باشند.

 

برگزاري يازدهمين جشنواره بين المللی فرهنگ اقوام با 
حضور رايزن های اقتصادی ۴۰ کشور هدف گردشگری از 

آسيای ميانه ،خليج فارس و کشورهای اروپايی
سميه عرب- خبرنگار صحرا

مهندس ابراهيم كريمى درنشست با اصحاب رسانه  در محل اين اداره 
كل برگزار شد باعنايت به در پيش بودن دو جشنواره "سفره ايرانى،فرهنگ 
استان  گفت:  اقوام"  فرهنگ  المللى  بين  "يازدهمين جشنواره  و  گردشگرى" 
گلستان با آمادگى كامل به ميزبانى دو جشنواره بزرگ فرهنگى وگردشگرى مى 
رود.وى تشريح كرد: جشنواره سفره ايرانى، فرهنگ گردشگرى براى اولين بار 
با حضور 4 استان شمالى كشور و با حضور داوران بين المللى مورخ 11 الى 
13 مرداد ماه سال جارى در محل دانشگاه آزاد اسالمى گرگان برگزار خواهد 
شد.كريمى با اهداف اين جشنواره اشاره كرد و گفت: هدف از برگزارى اين 
جشنواره  ترويج فرهنگ غذاهاى بومى ومنطقه اى استان هاوترويج سفره هاى 
ايرانى واحياى دوباره فرهنگ استفاده ازغذاهاى بومى واصيل هر منطقه دربين 
محلى  و  سنتى،بومى  غذاهاى  وارائه  طبخ  دوباره  وترويج  خانواده ها  و  مردم 
هرمنطقه در رستوران ها، مراكز طبخ و توزيع غذا، هتل هاى هر شهر و استان 
است.وى ادامه داد: 3روزمسابقه آشپزى بين سرآشپزهاى برتراستانها، برنامه هاى 
تفريحى و شاد واجراى هفت گروه موسيقى آيينى و ... ازب رنامه هايى است  
كه در جشنواره سفره ايرانى،فرهنگ گردشگرى گلستان به آن پرداخته مى شود..
ابراهيم كريمى خاطر نشان كرد: در جشنواره سفره ايرانى،فرهنگ گردشگرى 
استان گلستان، 8 برند غذايى برتر از هر استان و در مجموع با حضورچهار استان 
32 برند غذاى برتر حضور خواهند داشت.كريمى همچنين در ادامه اشاره كرد: 
استانها با سازه هاى روستايى و اصيل خود به ارايه زندگى بومى و محلى خود 
در اين جشنواره مى پردازند. وى گفت: در پايان جشنواره سفره ايرانى، فرهنگ 
گردشگرى در استان سرآشپز برتر، غرفه برتر و سفره برتر توسط داوران بين 
المللى انتخاب و از آنها تجليل خواهد شد.مدير كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى استان گلستان در ادامه به برگزارى جشنواره بين المللى فرهنگ 
اقوام اشاره كرد و افزود: يازدهمين جشنواره بين المللى فرهنگ اقوام از 13 
لغايت 17 شهريور ماه سال جارى درمحل نمايشگاههاى بين المللى گرگان 

جشنواره  برگزارى  روند  گيرى  شكل  خصوص  در  شد.وى  خواهد  برگزار 
فرهنگ اقوام يادآور شد: اين جشنواره نخستين بار در سال 1384 برگزار و پس 
از آن در تقويم مناسبت هاى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
كشور به نام استان گلستان ثبت و درج شده است.كريمى گفت : رايزن هاى 
اقتصادى 40 كشور هدف گردشگرى از آسياى ميانه ،خليج فارس و كشورهاى 
اروپايى در يازدهمين جشنواره بين المللى فرهنگ اقوام حضور خواهند داشت 
. وى در ادامه به معضل ترافيك در مسير جشنواره اشاره كرد و تصريح كرد: 
مهمترين مسئله ايى كه هر ساله جشنواره اقوام را رنج داده و موضوع بسيار 
مهمى است معضل ترافيك در مسير نمايشگاه بين المللى است كه اميدواريم به 
زودى اين موضوع رفع گردد. ابراهيم كريمى همچنين در خصوص موضوعات 
مالى برگزارى يازدهمين جشنواره بين المللى فرهنگ اقوام گفت: درسالى كه از 
سوى مقام معظم رهبرى بنام سال اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال نام گذارى 
گرديده و با توجه به اين مهم در اين دوره تالش مى شود از ظرفيت هاى ساير 
دستگاههاى اجرايى اعم از وسايل نقليه، مهمانسراها، سوئيت ها و ... استفاده 
شود تا بتوانيم با مديريت صحيح تا حداالمكان هزينها را كاهش دهيم.مدير 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان گلستان در پايان گفت:  
فرهنگ وتاريخ اقوام نقش بسزايى در شكل گيرى هويت و ارزشهاى ملى دارد 
وبا برپايى اينگونه جشنوارهها ميتوان فرهنگ، پيشينه وآداب ورسوم غنى اقوام 

وملتها را به نمايش گذاشت.

دانشگاه پيام نور گلستان
مجرى آموزش زبان تركمنى 

دكتر بهروز نهضتى:
 برای درک اشعار مختومقلی، نخست بايد زبان او را آموزش ببينيم 

مديركل ميراث فرهنگى،صنايع دستى وگردشگرى گلستان خبر داد:
 استان گلستان با آمادگى كامل به ميزبانى دو جشنواره بزرگ فرهنگى و گردشگرى ميرود

مدير مخابرات منطقه گلستان: 
كاهش زمان رسيدگى به شكايات در مخابرات استان به پايين تر از ميانگين كشورى

دپوی زباله آزاد شهر در کنار آق امام
به گزارش ايسنا، داستان اين سايت زباله باز مى گردد به چند دوره قبل 
شوراى شهر كه با وجود اينكه دو مكان ديگر يكى در دورترين نقاط شهر گنبد 
كاووس در منطقه اينچه برون و ديگرى در خارج از محدوده شهرى كالله 
براى اين سايت پيشنهاد شده بود، اما متاسفانه احداث اين سايت زباله در 3 

كيلومترى شهرستان آزادشهر تصويب مى شود.
اين دپوى زباله در كنار جاده بين المللى مشهد كه ساالنه مسافران بسيارى 
براى زيارت امام هشتم و همچنين استفاده از زيارتگاه و تفرجگاه امامزاده آق 
امام اين شهرستان از آن عبور مى كنند، با بوى بسيار ناخوشايند مسافران را 

بدرقه و خاطره بدى از اين شهر در يادها مى ماند.
با اين حال اين مكان به يك زباله دانى بزرگ در حومه شهر تبديل شده 
است و كمتر كسى براى رفع آن تالش مى كند.نكته بعدى؛ در 100 مترى 
اين زباله ها زمين هاى كشاورزى كه اغلب گندم و برنج در آنها كشت مى شود 
وجود دارد كه بايد كارشناسان نظر بدهند آيا دپو زباله براى اين دو محصول 
ضرر دارد يا نه؟ اين محصوالت يا برنج مى شود يا آرد كه هردو غالبا مورد 

استفاده مردم همين منطقه قرار مى گيرند.
به خاطر دفن زباله ها، شيرآب هايى از زباله ها راه مى افتد كه به داخل 
زمين فرو مى رود و فقط خدا مى داند كه اين شيرآب ها به سفره هاى آب زير 
زمينى نفوذ كرده است يا نه؟ بايد خاطر نشان كرد كه تقريبا ده سال پيش رئيس 
اداره آب و فاضالب روستايى وقت شهرستان، در اين خصوص هشدارهايى 
به فرماندار و نماينده مجلس و همچنين سازمان محيط زيست داده بود كه 
بى ثمر ماند. تاكنون در اين رابطه پيگيرى هاى بسيارى صورت گرفته ولى بى 
فايده و يا كم فايده بوده است. بايد به فكر نسل هاى آينده باشيم و بى تفاوت 

از كنار اين مسئله مهم عبور نكنيم.
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حجكم مقبول، سعيكم مشكور
نگاهی به حج از منظر تکليف

الحمدا... فصل حج ديگرى فرا رسيد و پس از كش و قوس هاى فراوان بين دو دولت 
جمهورى اسالمى ايران و عربستان سعودى باالخره يخ ها آب شد و بسيارى از حجاج ايرانى 

به آرزوى خود رسيدند. 
آخرين مناسك حج با فاجعه عظيم منا همراه بود و در آن فاجعه ده ها تن از حجاج ايرانى 
و خارجى به شهادت رسيدند. اجساد بسيارى از آنان مفقود و به وطن باز نگشتند. اميدواريم 
آن فاجعه ديگر تكرار نشود و حجاج عزيز پس از به جاى آوردن مناسك حج به سالمت به 

آغوش گرم خانواده بازگردند. 
اما در مورد حج مسائلى مترتب است كه توجه به آن بر هر فرد مسلمان الزم و ضرورى 
است. يكى از آن مسائل شرايط تكلف حج بر فرد مسلمان است. با اينكه حج از فرايض دينى 
بوده و به جاى آوردن آن آرزوى هر فرد مسلمان است،  اما خداوند شرايطى را بر آن وضع 
كرده كه رعايت آن شرايط به مانند خود حج مهم و الزامى است. مردم ما در اجراى فرايض 
دينى چنان زياده روى مى كنند كه متاسفانه شرايط وجوب آن را كم اهميت مى گيرند. مانند 

بيمارى كه توانايى روزه ندارد اما با وجود مجوز دينى اصرار بر روزه گرفتن دارد. 
حج هم به مانند ديگر فرايض دينى شرايط خاص خود را دارد. تا وقتى كه آن شرايط 
احراز نشود، حج بر فرد مسلمان فرض نخواهد بود. يكى از اين شروط وسع و استطاعت مالى 
است. در سال هاى اخير با مشكالت مترتبه اقتصادى جامعه و تشديد فقر و بيكارى در كشور، 
تكليف حج از گردن  بسيارى از افراد ساقط شده است. و از سويى مخارج اعزام به عربستان 
در فصل حج به صورت سرسام آورى باال رفته است. متاسفانه برخى از افراد بدون وسع مالى 
با قرض و قوله و يا با فروش مايملك خود كه بعضا تنها ممر حيات خانواده است، به حچ 
مى روند. عشق و عالقه يك سوى قضيه است و سوى ديگر ادامه حيات اقتصادى خانواده 
هاست. حج نه براى تفريح بلكه تنها به جهت رفع تكليف دينى است. وقتى تكليفى بر فرد 
واجب نيست، اصرارى هم بر اجراى آن نبايد باشد. جا دارد روحانيون و علماى دينى، مردم ما 
را در اين مورد توجيه نمايند. خانواده هايى را مى شناسيم از هم اكنون غصه سال هاى آينده 

را دارند. نوبتشان نزديك و وسع ماليشان اندك. 
عده اى در سال هاى گذشته به دليل توان مالى موفق به ثبت نام فيش حج شده اند و 
امروز با مرور زمان توان مالى خود را از دست داده اند. متاسفانه براى آبرودارى و حفظ حيثيت 
خود به هر درى مى زنند تا بتوانند به حج مشرف شوند. چرا بايستى يك فرع دينى كه شرايط 

مشخص و روشنى از سوى خداوند بر آن وضع شده، به يك موضوع حيثيتى تبديل بشود.
در پايان اميدوارم و در اين روزهاى مقدس دعا كنيم كه هيچ مسلمانى به دليل عدم تمكن 
مالى از آرزوى ديرينه خود همانا زيارت مكه مكرمه و مدينه منوره بى نصيب نماند. آمين يا 

رب العالمين.

مسابقات شطرنج به مناسبت هفته دولت
 در گميشان

مسابقات شطرنج به مناسبت هفته دولت در گميشان روز جمعه 27 مرداد 
با حضور 31 بازيكن در هفت دور به روش سوئيسي برگزار گرديد.

از نكات مثبت اين مسابقه مي توان به حضور پر رنگ بانوان و نوجوانان 
به  نيز  اطراف  بندر تركمن و روستاهاي  از  بازيكناني   اشاره كرد ، حضور 

مسابقه گرماي خاصي بخشيد. در پايان نفرات برتر بدين صورت شد :
نفر اول (قهرمان) : اراز محمد روحي از گميشان

نفر دوم : ايوب نائمي از بندرتركمن - نفر سوم : رسول نوري نژاد از گميشان
نفر چهارم : ناز محمد آخوندي از گميشان - نفر پنجم : حميرا روحي 
از گميشان - نفر ششم :  رسول شافقي از گميشان -  نفر اول زير 12 سال : 
اسماعيل آتاباي از روستاي خواجه لر - نفر دوم زير 12 سال : فرزان شرقي 

از گميشان 
نفر اول زير 14 سال :  محمد توماچ پور از گميشان - نفر اول بانوان : 

مرضيه قولجاني از گميشان - نفر دوم بانوان : مايسا گري از گميشان
در پايان حاجي رحمت روحي - مسئول برگزاري مسابقات، از همكاري 

سازمان ها و نهاد هاي زير تشكر كرد.
پرورش  و  آموزش  اداره  گميشان-  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 
سپاه  آموزي  دانش  بسيج   - تپه  گميش  شهرداري   - گميشان  شهرستان 

پاسداران - بيمه معلم
و از همه افراد و دوستاني كه ما را در برگزاري هر چه بهتر اين مسابقه 

ياري كردند صميمانه تشكر مي كنيم

تشکيل شعب ويژه رسيدگی به مطالبات 
بانکی درگلستان / انتقاد از نظارت کم

 بر موسسه های مالی
دادگسترى، هادى هاشميان در جلسه شوراى هماهنگى  اعالم  براساس 
و  بدون   مجوز تشكيل  ها،  اين موسسه  كه  اظهارداشت  استان  بانك هاى 
تبليغات مى كنند و بعد از اينكه پول مردم را جمع آورى كردند بانك مركزى 

آنها را غيرمجاز اعالم مى كند.
رييس شوراى حفظ بيت المال گلستان اضافه كرد: هم اكنون بانك مركزى 
، نظارت بر فعاليت هاى بانكى درهر سه استان را به يك ناظر سپرده است 
كه با توجه با حجم فعاليت و گستردگى حوزه هاى جغرافيايى، كافى نيست.
وى؛ با اشاره به اينكه بايد اراده وصول مطالبات از بدهكاران دانه درشت 
تاكيد كرد: دستگاه  باشد،  داشته  اجرايى وجود  ها و دستگاه هاى  بانك  در 

قضايى استان از بانك ها براى بازگرداندن پول مردم حمايت مى كند.
هاشميان در مورد راه اندازى شعب ويژه رسيدگى به مطالبات بانكى در 
استان گفت كه اين شعب در گرگان و گنبدكاووس به پرونده هاى مربوط به 

مطالبات بانكى رسيدگى مى كند.
رييس دادگسترى كل گلستان؛ سرمايه مردم را امانت بيان كرد و از بانك 
ها خواست كه هنگام پرداخت وام و انعقاد قراردادها، ضمانت هاى اجرايى 
دچار  مطالبات  براى وصول  آينده  در  تا  كنند  دريافت  وام  مبلغ  با  متناسب 

مشكل نشوند.
وى افزود: تاكيد بر وصول مطالبات بانكى؛ دريافت اين پول ها و پرداخت 
آن به سرمايه گذاران و توليدكنندگان واقعى در قالب تسهيالت بانكى است 

تا چرخ صنعت و توليد استان رونق گيرد
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