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خبر
مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح همدان:

با مجاهدت پرسنل نیروگاه شهید
مفتح تابستان بدون خاموشی در
استان همدان رقم خورد

مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح گفت :از پیک
تابستان  ۹۸تا موفقیتی که در تابستان امسال
بدست آمد حاصل تالش یکساله همکارانی
است که با مجاهدت در شرایط سخت توانستند
تابستان بدون خاموشی را در استان همدان رقم
زنند.عبدالمجید دیناروند اظهار داشت :تابستان
سال گذشته به جهت شاخص هایی که نیروگاه را
ارزیابی کردند این نیروگاه حائز رتبه اول ضریب
اطمینان و نرخ انرژی قابل تولید ،کسب رتبه اول
در کنترل فرکانس و کسب رتبه دوم آمادگی تولید
گردید .وی تصریح کرد :سال گذشته نام نیروگاه
شهید مفتح همدان در بین نیروگاه های کشور
درخشید و این نتیجه تالش و مجاهدت همکاران
ما در نیروگاه شهید مفتح است و توان کارکنان
این شرکت بیش از آنچه بود که انتظار داشتیم.
دیناروند اضافه کرد :با توجه به نتایج کسب
شده در سال گذشته توانستیم با برنامه ریزی
های الزم شاخص عملکردها را بهبود بخشیم و
این امر همزمان با شعار سال جهش تولید بود
و موجب شد عملکرد مطلوبی داشته باشیم.وی
گفت :باشیوع ویروس کوید  ۱۹نه تنها نیروگاه
شهید مفتح دچار رکود و کم کاری نشد بلکه
بارعایت کامل پروتکل ها وتعداد حضور کنترل
شده پرسنل توانست در موعد مقرر آماده تولید
حداکثری در پیک مصرف تابستان باشد.مدیر
عامل نیروگاه شهید مفتح با بیان اینکه با همه
گیری شیوع کرونا ،کارکنان این مجموعه با رعایت
کامل دستورالعمل های بهداشتی فصل تعمیرات
را طبق برنامه ریزی زمان بندی شده به پایان
رساندند و واحدهای نیروگاه با آمادگی کامل در
مدار تولید قرار گرفت :فصل تعمیراتی از ابتدای
اسفند تا اواسط خرداد ادامه دارد و بازدید از همه
واحدها و آمادگی برای تولید پیک تابستان محک
زده می شود و پیک مصرف تابستان از  ۱۵خرداد
تا دهه اول شهریور ماه ادامه دارد.وی تصریح
کرد :در پیک تابستان تمامی نیروگاه ها باید با
توان حداکثری در مدار تولید باشند.وی اضافه
کرد :حضور پرشور و پرتالش همکاران با رعایت
پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی
در تناقض بود و سالمت عملکردی را می توانست
زیر سوال ببرد اما با همت و رعایت پروتکل ها
نه تنها فصل تعمیرات را به خوبی پشت سر
گذاشتیم بلکه توانستیم در تولید برق رکورد ۲۷
ساله نیروگاه شکسته شود و تولید هر  ۴واحد
نیروگاه باالترین رقم را از ابتدای راه اندازی تا کنون
داشته باشد.مدیرعامل نیروگاه اظهار داشت:
محدودیت هایی که سال گذشته به جهت
فرسودگی برخی از تجهیزات را داشتیم امسال در
فصل تعمیرات توانستیم  ۹۳درصد محدودیت ها
را برطرف کنیم و همانند یک نیروگاه تازه تأسیس
شده با ظرفیت هزار مگاوات در مدار باشیم
و شعار جهش تولید در نیروگاه شهید مفتح را
تحقق بخشیم.وی گفت :در راستای پیشگیری و
مقابله با ویروس کرونا و عمل به مسئولیت های
اجتماعی ،این نیروگاه توانست بیش از  ۲۵۰هزار
لیتر محلول ضد عفونی کننده سطوح را تولید و به
صورت رایگان در اختیار ادارات ،سازمان ها ،مراکز
آموزشی و بهداشتی درمانی قرار دهد.مدیرعامل
نیروگاه شهید مفتح با بیان اینکه عملکرد نیروگاه
به صورت هفتگی مورد بررسی قرار میگیرد اضافه
کرد :سال گذشته  ۵میلیون و  ۳۵۰هزار مگاوات
بر ساعت تولید برق تعهد این شرکت بوده که
خوشبختانه تولید این نیروگاه بیش از این رقم
در حدود  ۶میلیون مگاوات بر ساعت بود که به
شبکه تزریق شده است.

اخبار

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در جلسه عملیات با حضور رؤسای دکل های حفاری:

اهداف شرکت بر مبنای پروژه محوری ترسیم و اجرا می شود
سید عبداله موسوی در جلسه عملیات با حضور
رؤسای دستگاه های حفاری ،افزود :درآمدهای
شرکت باید از محل انجام کار حفاری و ارایه
خدمات یکپارچه فنی و تخصصی تامین شود.
وی با این توضیح که ملی حفاری در چهار دهه
گذشته نقش اساسی در فرآیند تولید نفت و گاز
در کشور داشته و دارد ،گفت :حفاری زنجیره
اصلی تولید است و این شرکت به عنوان بزرگترین
شرکت در صنعت حفاری کشور ،پاسخگویی به
نیازهای صنعت نفت را اولویت نخست روز شمار
کار خود تعریف کرده است.موسوی اظهار کرد:
امسال بخشی از فعالیت های عملیاتی شرکت
در قالب توافقنامه و بخشی پروژه محور است و
گرایش فعالیت ها در سال آینده بیشتر به سمت
و سوی پروژه محوری سوق داده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اهتمام به
راندمان کار و بهره وری  ،الزامات ایمنی ،بهداشت
و محیط زیست ( )HSEو در راس آن سالمت
کارکنان به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان
را اولویت کار و تالش در این شرکت عنوان کرد.
وی با توصیف دستگاه حفاری به یک کارخانه
تولیدی افزود :رؤسا و مجموعه کارکنان در
دستگاه های حفاری در هر منطقه عملیاتی مدیر
و کارکنان این کارخانه بزرگ هستند که همدلی،
همگرایی ،کار گروهی ،مشارکت و تالش مضاعف
آنان زمینه شتاب بخشی  ،تولیدی شدن زودهنگام
چاه نفت و ارزش اقتصادی را فراهم می آورد و
تکمیل هر حلقه چاه  ،حاصل فرآیند کار ما است.
موسوی با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های
به عمل آمده ،روند جاری عملکرد و تراز مالی
شرکت رو به جلو و مثبت است و نشان از کاهش
هزینه ها و افزایش راندمان کار دارد ،گفت:
انضباط کاری ،بهینه سازی هزینه ها ،استفاده
حداکثری از امکانات موجود ،بکارگیری توانمندی
های داخلی ،اصالح و بهبود فرآیندها و ساختار و
شفافیت مالی از نکات مهمی به شمار می آید که

شهردار زاهدان تاکید کرد:

وزیر راه و شهرسازی در آیین گشایش
بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان :

بکارگیری ریل ملی در خطوط
ریلی ،افتخاری برای صنعت کشور

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد :جهت گیری اهداف شرکت بر مبنای پروژه محوری و خط مشی بنگاهداری اقتصادی و
مشتری مداری ترسیم و اجرا می شود.

درآمدهای
شرکت باید
از محل انجام
کار حفاری و
ارایه خدمات
یکپارچه فنی
و تخصصی
تامین شود
زمینه پویایی شرکت را فراهم می آورد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در همین
ارتباط اصالح روند تأمین کاال ،کیفیت گرایی و
تقویت سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را یادآور
و اظهار کرد :اجرای کار در صنعت حفاری می
بایست مبتنی بر اصول مهندسی ،روزآمد سازی و
تعمیرات به موقع تجهیزات ، ،دانش روز و رعایت
دستورالعمل ها و الزامات در مباحث استانداردها
و  HSEصنعت نفت باشد.وی افزود :کارکنان
شرکت ملی حفاری ایران و خانواده های آنان
همگی یک مجموعه بزرگ هستند که در تعامل
و عالیق مثال زدنی نسبت به کار و مسئولیت

پذیری در شمار زحمتکش ترین و دلسوز ترین
کارکنان صنعت نفت محسوب می شوند و این
شرکت را سرمایه کشور می دانند و با مشارکت
فعال خود در جهت حفظ و نگهداشت و استمرار
فعالیت های آن تالش می کنند.
موسوی با ابراز تأسف از حادثه پیش آمده برای
یکی از کارکنان عملیاتی تاکید کرد :مدیریت ها
و بخش های ذیربط باید به طور جدی از تکرار
اینگونه حوادث پیشگیری و ضمن توجه بیش از
پیش به نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی ،کارکنان را
نسبت به خطرات کوچکترین بی دقتی و یا تعجیل
در انجام کار توجیه نمایند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پایان از
همه همکاران که در مناطق دور افتاده خشکی و
دریایی استان های نفتخیز برای اعتالی صنعت
نفت کشور تالش و همت خود را بکار گرفته
اند قدردانی و تقدیر کرد.در این نشست که با
رعایت پروتکل های بهداشتی و  HSEبرگزار شد
و عالوه بر مدیران عملیاتی 25 ،نفر از رؤسای
دستگاه های حفاری حضور داشتند ،سعید اکبری
سرپرست معاونت مدیرعامل در عملیات حفاری
گزارشی از این حوزه ارایه و در ادامه مدیرعامل
به پرسش های رؤسای دکل های حفاری حاضر
پاسخ داد.

 2خیابان پر جمعیت شهر
مسجدسلیمان با همت شركت نفت و
گاز مسجدسلیمان روشن شد

ضرورت اطالع رسانی مناسب اقدامات مثبت شهرداری

زاهدان خبرنگار ابتکار  :طی نشستی که به همت سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی با حضور معاونین ،مدیران مناطق
و برخی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه ی رسانه برگزار شد
بر گسترش هم اندیشی و ایده پردازی جهت اطالع رسانی و آگاه
سازی هر چه بهتر شهروندان نسبت به اقدامات و تالشهای
شهرداری در راستای حل مشکالت به طرق مقتضی تاکید شد
شهردار زاهدان در این نشست گفت :زاهدان شهری ست که
علی رغم برخی کمبودها ،دارای امکانات و ظرفیت های مناسبی
نیز هست که باید با یک مدیریت صحیح و استفاده از فرصتهای
موجود ،سرعت رفع کمبودها را بیشتر کنیم.
پربار با اشاره به ضرورت و لزوم توجه به مسائل آموزشی
گفت :ممکن است در برخی از موارد و بنا به ضرورت بخشی

از عملیاتهای عمرانی انجام نشود اما امور آموزشی و انجام آنها
با توجه به ارتباط مستقیمی که با شهروندان ایجاد و نقش ویژه
ای که در مشارکت پذیری آنها در اجرای امور ایفا می کند باید به
عنوان یکی از اولویتهای مهم در زمان مناسب و از طریق روشهای
تاثیرپذیر مورد توجه قرار داشته باشد.
وی با تاکید بر زنده کردن حس مطالبه گری در حوزه های
مختلف گفت :سطح پایین مطالبه گری در جامعه مشکالتی را
در پی داشته و در واقع نقش مطالبه گری شهروندان در امور
مختلف تاثیر مهم و مستقیمی در مشارکت پذیری آنان دارد که
بایستی نسبت به این امر توجه کافی صورت پذیرد.
وی در ادامه ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد شهرداری
زاهدان طی سالهای اخیر گفت :در شهری همانند کرمان که به

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی تاکید کرد :

اصفهان _بهمن راعی  :محمد اسالمی وزیر
راه و شهرسازی در حاشیه آیین گشایش
بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
با سپاس ویژه از همت کارگران و مدیران
سختکوش ذوبآهن اصفهان در جهت رشد و
توسعه صنعت کشور گفت :یکی از افتخارات
تولیدی و صنعتی در کشور تولید ریل ملی
توسط پوالدمردان ذوبآهن اصفهان است و
وزارت راه و شهرسازی نیز بر اساس رسالت
خود به قول هایی که در خصوص به کارگیری و
استفاده از ریل ملی داده عمل نمود و هماکنون
ریل تولیدی ذوبآهن اصفهان در خطوط ریلی
کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد .وی
گفت :امیدواریم کارشناسان و متخصصین
ذوبآهن اصفهان همچون گذشته همت خود
را در جهت تولید بیشتر ریل ملی و تامین نیاز
کشور به این محصول به کار گیرند.اسالمی
همچنین مقاومسازی ساختمانها و بهرهگیری
از تکنولوژی روز دنیا و خارج شدن از شیوههای
سنتی در این زمینه را مهم دانست و افزود:
بهینهسازی در ساختمان و به کارگیری مصالح
استاندارد و حرکت به سمت تکنولوژیهای
جدید در ساختمانسازی یک ضرورت است.
وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت مسکن
در ماههای اخیر گفت :قیمت مسکن متاثر
از بازارهای موازی است که امیدواریم فرایند
التهابی که هماکنون در بخش مسکن حاکم
شد ه است با خویشتنداری مردم کاهش یافته و
به آرامش تبدیل گردد.

لحاظ بسیاری از فاکتورها شبیه زاهدان می باشد علی رغم اینکه
شهرداری این شهر ماهیانه بیست میلیارد تومان کسب درآمد
فقط از محل ارزش افزوده دارد ساالنه بطور متوسط دویست
هزارمتر مربع آسفالت معابر را انجام می دهد و این درحالیست
که شهرداری زاهدان که فقط با کسب درآمد دو میلیارد تومانی
از محل ارزش افزوده یعنی ده برابر کمتر از کرمان؛ در حوزه ی
آسفالت بسیار قوی ظاهر شده و تا پایان امسال چهار میلیون
مترمربع آسفالت معابر را به اتمام خواهد رساند.
پربار بر ضرورت انعکاس این اقدامات ،قابلیتها و ظرفیتهای
ایجاد شده تاکید کرد و گفت :همه باید از برنامه های ما اطالع
یابند و از عملکرد مثبت شهرداری زاهدان به خوبی آگاه شوند
چرا که جلب اعتماد مردم در گروی دانستن و آگاهی کافی مردم
نسبت به اقدامات و پروژه ها و برنامه هایی که انجام شده است
می باشد.
شهردار زاهدان بیان داشت :باید شهروندان را به روشهای
مختلف پای کار بیاوریم که در این مسیر نقش برخی از نهادها و
دستگاه ها از جمله صدا و سیما ،رسانه ها ،نخبگان ،سمن ها و
سایر دستگاه های اطالع رسان بسیار مهم و ضروریست که باید
در راستای آگاهی سازی و اطالع رسانی الزم به کمک ما بیایند و
همراه و همیار ما باشند.
وی از فعاالن اجتماعی به عنوان سرمایه ی شهرداری یاد کرد
و گفت :باید قدر و ارزش همه ی فعاالن اجتماعی و نخبگان را
بدانیم و ضمن تالش جهت جذب و ماندگاری آنها حتی برای
کشاندن صاحب نظران و نخبگان سایر استانها به سمت خودمان
نیز از هیچ تالشی فروگذار نباشیم.
وی در پایان گفت :فضای مجازی ظرفیتهای خوب را در زمینه
ی اطالع رسانی و انعکاس اخبار و اطالعات مرتبط با اقدامات و
پروژه ها و برنامه های انجام شده ایجاد کرده که باید از این فرصت
و قابلیت مثبت به بهترین نحو ممکن در راستای آگاهی رسانی،
اعتمادسازی و جلب مشارکتهای مردمی استفاده کرد.

در اقدامی ارزشمند و بمنظور افزایش سطح
امنیت و تسهیل در تردد شهروندان  ،عملیات
خرید و نصب چراغ های  LEDخیابانی پایه
های روشنایی در  2محله ی پرجمعیت شهر
مسجدسلیمان توسط شرکت بهره برداری نفت
و گاز مسجدسلیمان انجام شد  .در اقدامی
ارزشمند و بمنظور افزایش سطح امنیت و
تسهیل در تردد شهروندان  ،عملیات خرید
و نصب چراغ های  LEDخیابانی پایه های
روشنایی در  2محله ی پرجمعیت شهر
مسجدسلیمان توسط شرکت بهره برداری نفت
و گاز مسجدسلیمان انجام شد .مدیرعامل
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
با اعالم این خبر اظهار داشت  :این اقدام به
جهت افزایش سطح روشنایی خیابان ها و
محالت مختلف شهری و افزایش امنیت تردد
شهروندان در راستای عمل به مسئولیت های
اجتماعی صنعت نفت صورت گرفت .قباد
ناصری افزود  :طی این اقدام با هماهنگی
مدیریت توزیع برق شهرستان  ،تعداد 130
چراغ روشنایی  150 LEDوات در خیابان اصلی
و کوچه های منطقه ی سی برنج که از ضعف
نبود سیستم روشنایی رنج می برد و همچنین
چراغ های روشنایی بلوار هشت بنگله محدوده
اداره مرکزی نفت تا ابتدای چهار راه مالکریم
توسط همکاران اداره خدمات مهندسی و
بهسازی اماکن این شرکت نصب گردید تا بدین
ترتیب یکی دیگر از مشکالت این شهر توسط
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
و در قالب مسئولیت های اجتماعی صنعت
نفت مرتفع گردد .

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد

لزوم اختصاص اعتبارات الزم جهت تکمیل تصفیه خانه فاضالب تبریز

استمرار عملیات گاز رسانی به  185روستای کوهستانی مازندران

آذربایجان شرقی  -فالح :نمایندگان سازمان های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست از مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب
تبریز بازدید کردند.مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،مدیرکل برنامه ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه ،معاون سازمان
حفاظت محیط زیست ،جمعی از مسووالن ستاد احیاء دریاچه ارومیه ،مدیرعامل و معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب
و فاضالب استان آذربایجان شرقی ،از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهری تبریز بازدید کردند.مدیرعامل شركت آب و فاضالب
استان در جلسه بازدید از طرح مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز اظهار کرد :در حال حاضر در سطح استان تعداد ۷
واحد تصفیه خانه فاضالب در دست اجراء می باشد كه با تكمیل آنها ظرفیت تصفیه فاضالب به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد
یافت.وی افزود :یکی از این تصفیه خانه ها طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز است .فرایند تصفیه فاضالب مدول
دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز از نوع  STEP FEEDمی باشد که این فرایند از نوع فرایندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فسفر
بوده و با توجه به مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی ،از پیشرفته ترین و کارآمدترین فرایندهای بروز تصفیه فاضالب شهری محسوب
می شود.وی ادامه داد :جمعیت تحت پوشش این طرح یک میلیون نفر و ظرفیت تصفیه خانه نیز  207000مترمکعب در شبانه روز خواهد بود.مدیرعامل آبفا
آذربایجان شرقی به هزینه ها و محل اعتبارات طرح اشاره کرد و افزود :با توجه به حساس و مهم بودن طرح ،اگر اعتبارات الزم برای تصفیه خانه فاضالب تبریز
اختصاص یابد انشاء الله در دهه مبارک فجر امسال از بخش مایع مدول دوم تصفیه خانه بهره برداری خواهد شد.این مقام مسوول در خصوص طرح تصفیه
خانه فاضالب تبریز گفت :مدول اول تصفیه خانه فاضالب تبریز در سال  80برای جمعیت  600هزار نفری احداث شد اما با توجه به جمعیت یک میلیون و 600
هزار نفری کالنشهر تبریز تکمیل این طرح ضروری است.وی همچنین اضافه کرد :احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز از سال  95و با اعتبار
اولیه  182میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شد که سویل بخش مایع بیش از  80درصد پیشرفت فیزیکی دارد .وی ادامه داد :در صورت تخصیص اعتبار
الزم پیش بینی می شود این بخش امسال به بهره برداری برسد.الزم به ذکر است این پروژه یکی از مهمترین و همچنین یکی از بزرگترین پروژه های زیست
محیطی شمالغرب کشور و استان آذربایجان شرقی محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران از تکمیل طرح گازرسانی به سه شهر و  185روستای کوهستانی و سختگذر شهرستانهای نوشهر،
نور و آمل با اعتبار یکهزار میلیارد تومانی حداکثر تا  ۲سال آینده خبر داد.جعفر احمدپور" روز شنبه در جلسه بررسی پروژه
گازرسانی به بخش کجور در نوشهر گفت  :برای اجرای این پروژه ها  337کیلومتر خطوط تغذیه در مناطق کوهستانی و صعب
العبور انجام می شود که از این میزان  45کیلومتر آن به صورت  20اینچی و بقیه لوله گذاری  6تا  12اینچ است.وی افزود :
شهرهای پول و کجور در بخش کجور شهرستان نوشهر و شهر بلده در شهرستان نور از جمله این سه شهر کوهستانی است.
مدیر عامل شرکت گاز مازندران با اشاره به در حال اجرا بودن گاز رسانی بین شهرهای پول و کجور گفت :هم اکنون  11کیلومتر از
مسیر 13  کیلومتر خط انتقال گاز این مناطق انجام شد و بقیه نیز تا آبان ماه امسال به اتمام می رسد.وی تصریح داشت  :این خط
لوله از منطقه ونوش بخش مرکزی نوشهر تا  2راهی کدیر در بخش کجور با لوله  20اینچی و سپس از آنجا  2خط لوله  12اینچی در
مسیر اول برای شهرهای پول و کجور و روستاهای بخش کجور و دیگری برای بخش بلده شهرستان نور لوله گذاری می شود.مدیرعامل شرکت گاز مازندران
بر سرعت اجرای این پروژه تاکید کرد و اظهار داشت :در راستا کاهش زمان این پروژه به چهار فاز تقسیم شده است تا هر پیمانکار به صورت جداگانه هر فاز
پروژه را اجرا کند.وی افزود  :گازرسانی به این مناطق با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن روستاها حداکثر تا  2سال آینده به بهره برداری می رسد  ،اما
به دلیل نزدیکی فاصله بخش کجور به ونوش  ،مردم این بخش زودتر از بخش بلده و منطقه چالو آمل از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.وی با بیان اینکه
حذف مصرف سوخت فسیلی و برداشت چوب از جنگلها با بهره برداری طرح گازرسانی به مناطق کوهستانی گفت :اجرای این طرحها موجب از بین رفتن
خسارتهای زیست محیطی ناشی از حمل و نقل و برداشت چوب از جنگل در مناطق کوهستانی میشود.فرماندار شهرستان نوشهر هم در این جلسه بر
ضرورت تامین گاز برای شهرهای پول و کجور در وضعیت جوی نامناسب تاکید کرد و گفت :گازرسانی نباید به دلیل وضعیت نامناسب جاده ای و یا شرایط
دیگر دچار اختالل شود".سعید یزدانی" با اشاره به اجرای عملیات گازرسانی بخش کجور افزود  :این بخش دارای بافت تاریخی است و عملیات گازرسانی
دراین منطقه هم باید با استفاده از نظرات نماینده میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری بر اساس موازین قانونی انجام شود.

