
رئیس سازمان صمت گلستان خبر داد:

3 2

*20 May 2020 * 1441 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399  *  26 رمضان

  سال سوم *  شماره 25 *  4 صفحه  *  1000 تومان 

لزوم توازن در تقسیم بندی روستاها 

به جهت رسیدگی 

بــا توجــه بــه اینکــه در بحــران کرونا 
ــی  ــه تمام ــدی ب ــای ج ــیب ه آس
ــی،  ــادی، اجتماع ــای اقتص ــش ه بخ
ــب  ــی موج ــور کل ــه ط ــی و ب فرهنگ
مختــل شــدن فعالیــت هــای مختلــف 
ــون  ــت، اکن ــده اس ــا ش ــام دنی در تم
کــه بــه اصطــاح در دوران پســا کرونا 
ــم کــه  ــا حداقــل متوجــه شــده ای ــم و ی ــه ســر میبری ب
چگونــه بــا رعایــت مســائل بهداشــتی در کنــار کرونــا بــه 
زندگــی اجتماعــی خــود بــاز گردیــم الزم اســت تــا بــاری 
دیگــر مولفــه هــای ســرمایه اجتماعــی مانند مشــارکت و 
شــکوفایی اجتماعــی را بنــا براقتضــای شــرایط  تقویــت و 
آســیب هــای کوویــد-19 را تــا حــد امــکان جبــران کنیم 
لــذا از آنجایــی کــه دوران قرنطینــه موجبات خودســازی و 
تقویــت اســتعدادهای نهفتــه را بــرای کســانی کــه از زمان 
ــه نحــو احســن اســتفاده میکننــد فراهــم آورده  خــود ب
اســت، ایــن انتظــار از مدیــران اجتماعــی میــرود کــه بــا 
ــی از  ــم ناش ــن زخ ــر ای ــاره ای ب ــر چ ــاق فک ــکیل ات تش

کرونــا بیندیشــند.

رتبه هشتم گلستان

 در پرداخت تسهیالت رونق تولید 
 4

احیای مولفه های سرمایه اجتماعی در پسا کرونا

استمرار رفتار مسئوالنه
 راهکار عبور از کرونا

خطر کرونا فراموش نشود:

سردبیر:علی اصغر سلیمانی                      

سازمان های مردم نهاد
 عالقه مند به حضور در پروسه های اجرایی و عملیاتی شهر هستند

3

تنها 10 درصد واحد های صنعتی گلستان 
2بین 80 تا 100 درصد فعال هستند

ــه  ــرکت آب منطق ــت ش ــینی سرپرس ــن حس ــید محس س
ای گلســتان در دیــدار بــا معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار 
ــن اســاس ،  ــر ای ــا ذکــر مصادیقــی، اظهــار کــرد: ب گلســتان ب
کاربــری اراضی،اســتقرار صنایــع، کیفیت آب، ســاخت ســدها ، 
مدیریــت ســیل و بســیاری مســائل دیگــر بهتــر بــه نتیجــه مــی 
رســد. در تقســیم بنــدی فعلــی وضعیــت منابــع آبــی در پاییــن 
ــر از تصمیــم گیــری هــای باالدســت  دســت حوضــه هــا متاث
ــن  ــرای حوضــه هــای پایی ــی ب ــج خوب ــه گاهــی نتای اســت ک

دســت نــدارد.
سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای گلســتان در ادامــه گفــت: 
6 ونیــم میلیــارد متــر مکعــب نیــاز آبــی بــرای اســتان وجــود 
ولــی پتانســیل آب تجدیــد پذیــر اســتان 2 و نیــم میلیــارد متــر 
مکعــب اســت کــه بدیهــی اســت ایــن موضــوع، تنازعاتــی را 
در اســتان بیــن افــرادی کــه تمایــل دارنــد و افــرادی کــه حــق 

دارنــد از آب اســتفاده کننــد ایجــاد مــی کنــد. 
ــه آب  ــت ک ــن اس ــا ای ــاش م ــدف و ت ــام ه ــزود: تم وی اف
موجــود بــه نحــوی مدیریــت شــود تــا ایــن تنازعــات کاهــش 

پیــدا کنــد.
ــالها،  ــن س ــا در ای ــات م ــی از اقدام ــه داد: یک ــینی ادام حس
ــود  ــع آب ســدها ب ــه توزی ــد کمیت ــی مانن ــه های تشــکیل کمیت
کــه بــا حضــور همــه ذیمدخــان و ذینفعــان برگــزار و تصمیــم 
گیــری هــا ، بــا توجــه بــه آب موجــود بــا حداکثــر بهــره وری 
ــاهد  ــا ش ــه ه ــن کمیت ــان تشــکیل ای ــود. از زم ــی ش انجــام م
ــم.  ــی در اســتان بودی ــات وتنازعــات آب کاهــش شــدید اختاف
ــرد: در  ــان ک ــتان بی ــه ای گلس ــرکت آب منطق ــت ش سرپرس
بحــث مــرزی 190 کیلومتــر رودخانــه مــرزی در اتــرک داریــم. 
بــرای مــا مهــم اســت کــه چگونــه ایــن رودخانــه را مدیریــت 
کنیــم کــه هــم حــق مــردم در ایــن قســمت ضایــع نشــود و هم 

بــا کشــور همســایه مشــکلی پیــدا نکنیــم
ــی  ــداث چایلی)مختومقل ــال اح ــد در ح ــت: س ــینی گف حس
ــرزی  ــه م ــزرگ اســتحصال آب در منطق ــه ب ــی(، مجموع فراغ
بــا حــدود 100 کیلومتــر کانال و تاسیســات مختلف و ســدهای 
دانشــمند و اینچــه بــرون و تــاالب- ســدهای آالگل و آلمــاگل 
ــن  ــه آب بی ــت ک ــه ای اس ــا از نقط ــن آب آنه ــه تامی ک

ــواردی  ــه م ــی شــود، از جمل ــا وکشــور همســایه تقســیم م م
اســت کــه نشــان مــی دهــد مرزنشــینان پیوســتگی محکمــی بــا 

ــد. ــه ای دارن عملکــرد مجموعــه آب منطق

وی در بخــش دیکــر ســخنان خــود افــزود: تمایــل بســیار بــه 
ــاد در بحــث  ــردم نه ــای م ــت ســازمان ه ــه و مثب ورود عالمان

ــم. آب داری
حســینی اضافــه کــرد: ســمن هــا مجموعــه هایــی هســتند کــه 
داوطلبانــه و بــدون چشمداشــت فعالیــت خــود را انجــام مــی 
دهنــد و مهــم ایــن اســت کــه متخلفیــن آب مثــل متخلفیــن محیــط 

زیســت نتواننــد بــه راحتــی اقدامــات خــود را بــه انجــام برســانند.

سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای گلســتان گفــت: اســتفاده از 
چاههــای غیــر مجــاز و اســتفاده غیــر مجــاز از چــاه هــای مجاز 
، رودخانــه خــواری و آبخــوان خــواری از موضوعاتــی اســت 
ــوان  ــی ت ــا م ــاد در آنه ــردم نه ــای م ــازمان ه ــا ورود س ــه ب ک

حساســیت هــای بیشــتری را در مــردم ایجــاد کــرد.

رئیس سازمان صمت گلستان:

فرماندار گرگان:

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد:

 لزوم تبعیت کردن تقسیمات کشوری از حوضه های آبریز
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان :

کرونا، راه اندازی هیات خبرگان اقتصادی گلستان را به تاخیر انداخت
 ابراهیــم کریمــی معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتاندار گلســتان : در دویســت و هفتــاد و هشــتمین 
ــتان  ــد گلس ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــروه تس ــه کارگ جلس
ــرگان  ــات خب ــکیل هی ــت: تش ــار داش ــدکاووس اظه در گنب
ــاغ  ــزی اب ــک مرک ــط بان ــال توس ــتان پارس ــادی گلس اقتص
شــد امــا بــه دلیــل شــیوع کرونــا هنــوز فرصــت فعالیــت ایــن 

ــت. ــده اس ــم نش ــه فراه مجموع
وی گفــت : بــر اســاس مــاده 62 الحاقــی بــه »قانــون رفــع 
ــور«  ــی کش ــام مال ــای نظ ــر و ارتق ــد رقابت پذی ــع تولی موان
و صندوق هــای حمایتــی  اعتبــاری  موسســات  بانک هــا، 
موظــف شــدند بــا ارایــه تســهیات یــا مــوارد امهــال 
ــک  ــدت ی ــرف م ــر ظ ــهیل حداکث ــروه تس ــوب در کارگ مص
ــل مخالفــت خــود را همــراه  ــا دالی ــرده و ی ــاه موافقــت ک م
ــام  ــاده اع ــات موضــوع تبصــره آن م ــه هی ــا مســتندات ب ب

ــد. کنن
ــاده 62  ــره م ــق تبص ــن مطاب ــی ، همچنی ــه کریم ــه گفت ب
مقــرر شــده در صــورت مخالفــت بانــک بــا اعطــای تســهیات 
مصــوب کارگــروه تســهیل، دالیــل و مســتندات بــرای 
اســتنکاف از پرداخــت تســهیات توســط هیاتــی متشــکل از 

خبــرگان مــورد وثــوق بانکــی و اقتصــادی هــر اســتان مــورد 
ــل  ــه دالی ــی ک ــرد و در صورت ــرار گی بررســی و اظهارنظــر ق
ــه  ــک موظــف ب ــور نرســد، بان ــات مذک ــد هی ــه تایی ــک ب بان

ــه متقاضــی شــود. پرداخــت تســهیات ب
ــن  ــز در ای ــدکاووس نی ــدار گنب ــی فرمان ــر کریم عبدالقدی
جلســه گفــت : پارســال حــدود 50 درصــد ســرمایه گــذاری 
ــاد. ــاق افت ــتان اتف ــن شهرس بخــش خصوصــی اســتان در ای

گفتنــی اســت در ایــن جلســه ، مشــکات 10 واحــد 
تولیــدی گنبــد کاووس مــورد بررســی قــرار گرفــت.

رئیس شورای شهر گرگان پیشنهاد کرد:

عدم وجود خبره امور اجتماعی در شهرداری گرگان

نجمه جهانتیغ:
ــتمین  ــت و هش ــی در دویس ــا مای ــا اق ــد رض حمی
جلســه هیئــت رئیســه شــورای اســامی شــهر گــرگان 
ــردم  ــای م ــازمان ه ــع س ــا مجم ــور اعض ــا حض ــه ب ک
نهــاد جوانــان گلســتان برگــزار شــد ضمــن بیــان اینکه 

ســازمان هــای مــردم نهــاد را بــاور داریــم اظهــار کــرد: 
بیــن ســازمان فرهنگی،ورزشــی و اجتماعــی شــهرداری 
و مجمــع جوانــان اســتان میتوانــد پیونــد خوبــی برقــرار 

شــود.
ــم وجــود  ــی رغ ــه عل ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــا مای اق
ــهرداری  ــی ش ــی و اجتماع ــی، ورزش ــازمان فرهنگ س
ــت فرهنگــی و  ــه معاون ــاز ب ــا شــهرداری نی ــرگان ام گ
اجتماعــی دارد گفــت: شــهرداری هــا تــا چنــدی پیــش 
ــد امــا مدتــی اســت کــه  یــک ســازمان خدماتــی بودن
ــه یــک نهــاد اجتماعــی ارتقــاء پیداکــرده امــا هنــوز  ب
ــه  ــد ک ــیده ان ــاور نرس ــن ب ــه ای ــل ب ــور کام ــه ط ب
میتواننــد در مســائل فرهنگــی و اجتماعــی هــم فعــال 

ــند. باش
ــور  ــا آن ط ــهرداری ه ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی و  ــای فرهنگ ــت ه ــاوت فعالی ــاید تف ــد و ش ــه بای ک
ــزود: در  ــند اف ــی شناس ــس آن را نم ــی و جن اجتماع
پرســنل شــهرداری گــرگان کســی کــه در حــوزه 
ــدارد و ایــن موضــوع  اجتماعــی خبــره باشــد وجــود ن
ــای  ــت ه ــبرد فعالی ــکاتی در پیش ــاد مش ــث ایج باع

ــت. ــده اس ــهرداری ش ــی ش ــی و اجتماع فرهنگ

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای اسامی شهرگرگان:

40 درصد بودجه سال 1399 شهرداری گرگان، جاری است
فائــزه عبداللهــی رئیــس کمیســیون اداری و مالــی شــورای اســامی شــهرگرگان: 
ــی  ــر زندگ ــا آن ب ــط ب ــای مرتب ــت ه ــهرداری و فعالی ــه ش ــه بودج ــان اینک ــا بی ب
شــهروندان اثرگــذار اســت، گفــت: بودجــه شــهرداری یــک امــر اجتماعــی و مرتبــط 
بــا زندگــی همــه شــهروندان و بیانگــر روابــط میــان فعالیتهــای مختلــف شــهرداری 
بــا تــک تــک شــهروندان اســت و از ایــن حیــث بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد.

وی افــزود: منظــور از بودجــه جــاری اعتباراتــی اســت کــه در بودجــه هــر ســال 
بابــت تامیــن هزینــه هــای جــاری و همچنیــن حفــظ و نگهــداری ســطح فعالیــت 

هــای شــهرداری در نظــر گرفتــه مــی شــود.
ــه بخــش  ــه حــدود 60 درصــد از بودجــه شــهرداری ب ــان اینک ــا بی ــی ب عبدالله

ــی  ــای عمران ــت ه ــت: فعالی ــار داش ــت اظه ــاص یاف ــی اختص عمران
ــای  ــی ه ــر دارای ــا  ب ــت ی ــه در نهای ــی اســت ک ــت های شــامل فعالی
ــد و  ــی کن ــظ م ــود را حف ــای موج ــی ه ــا دارای ــد ی ــی افزای ــهر م ش
فعالیتهــای خدماتــی نیــز شــامل فعالیــت هایــی اســت کــه زندگــی 
ــات  ــذاری خدم ــد واگ ــد مانن ــی کن ــهروندان را تســهیل م ــه ش روزان
ــوازم مصرفــی خدمــات شــهری، هزینــه هــای مطالعــات و  شــهری، ل
تحقیقــات، هزینــه آمــوزش شــهروندان، کمــک بــه خســارت دیــدگان 
حــوادث غیــر مترقبــه ، ســاماندهی و کمــک بــه اقشــار آســیب پذیــر 

ــن دســت. ــی از ای و موضوعات
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جهش تولید
کا

کسبو
رپیش بسوی  خبر 2

محمد حمیدی فرماندار گرگان اظهار کرد: در سال گذشته 460 
میلیارد تومان تسهیات روستایی به استان اختصاص یافت و از 
این میزان 436 میلیارد تومان اعتبار در بخش روستایی جذب 

شد که سهم شهرستان گرگان از این اعتبارات 76 میلیارد 
تومان است. که دراین راستاجاداردازمساعدتهای مدیرکل 

دفترامورروستایی استانداری تقدیروتشکرنمایم.
حمیدی تاکید کرد: بخشداران موظف هستند دورنمای اشتغال 

روستایی رادرسال99 برای استفاده هدفمندازامتیازات دولت برای 
ایجاداشتغال درروستاها با مشارکت دفترامور روستایی استانداری 

مد نظر قرار دهند.
فرماندار گرگان یادآور شد: اگر به هر دلیلی سامانه رصد دچار 

مشکل شد مدیران ادارات باید از میزان تحقق ثبت اشتغال خود مطلع 
باشندوان رابه دبیرخانه ستاداشتغال شهرستان گزارش نمایند

حمیدی گفت: سهمیه اشتغال برخی از ادارات بسیار پایین است 
که هیچ توجیهی برای چنین عملکردی پذیرفته نیست.

رسیدگی فوری به پرونده قتل نوجوان رامیانی
حمیدی افزود: در ارزیابی مدیران عاوه بر شاخصه هایی که 

وجود دارد میزان عملکرد در سهمیه اشتغال و ثبت اشتغال در 
سامانه رصد نیز لحاظ می شود.

حمیدی بر ضرورت اقدام جهادی مدیران در سال جهش تولید 
تأکید کرد و متذکر شد: کاری که برای مردم انجام می دهیم 

باید اثربخش و واقعی باشد.
..............................................................................................

فاطمه زمانی: امیر یوسفی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در نشست 
خبری با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال 98 سال رونق تولید 

و سال 99 به سال جهش تولید نامیده شده اما متاسفانه در سال گذشته طرح 
های مصوب شده کمتر از 30 درصد اجرایی و عملیاتی شده است.

وی تاکید کرد: یکی از مشکات اساسی در مسیر جهش تولید که بایستی  حل 
شود تغییر در زیر ساخت ها و همچنین تغییر در نگرش مدیران است و در 
صورتی که این تغییرات رخ ندهد نمیتوانیم در تولید منتظر جهش باشیم.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه که در هر استان 15 نفر 
میباشد و با توجه به جایگاه و ظرفیت هایی که در اتاق ایران از استان گلستان 

وجود دارد میتوانیم از این قابلیت به نحو احسن استفاده کنیم.
یوسفی ضمن تاکید بر اینکه اولین نیاز در سال جهش تولید تامین مواد اولیه 

میباشد گفت: به عنوان مثال با توجه به ظرفیت باالی استان در بخش کشاورزی 
اما متاسفانه بهره برداری از محصوالت در خود استان اتفاق نمی افتد.

وی اضافه کرد: در صورت بهره برداری درست میتوانیم اشتغال و ارزش افزوده را 
برای استان به ارمغان بیاوریم.

وی خاطرنشان کرد: در زمان شیوع کرونا فعالین اقتصادی اتاق بازرگانی گرگان 
نزدیک به 14 میلیارد تومان برای مقابله با کرونا کمک کردند که 
این مبلغ 10 درصد از کمک های فعاالن اقتصادی سراسر کشور 

را تشکیل میدهد.
 وی با اشاره به خام فروشی در استان تصریح کرد: بانک ها و برخی 

سازمان ها در جلوگیری از خام فروشی در استان مشکل ساز هستند و 
قوانینمصوب اما اجرا نمیشوند و این موضوع مشکاتی را ایجاد میکند.
وی تاکید کرد: بایستی در سال جدید با توجه به شعار سال با تفکری 

جدید موجبات جهش تولید را فراهم کنیم.

ــن  ــتاد و چهارمی ــت و هش ــان در دویس ــین طلوعی حس
جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان 
کــه بــا حضــور اســتاندار گلســتان در محــل اســتانداری 
ــل  ــت : از مح ــد ، اظهارداش ــزار گردی ــتان برگ ــن اس ای
اعتبــارات ســال 98 تــا کنــون بیــش از بیســت و دو هزار 
و پانصــد و پنجــاه و دو میلیــارد ریــال تســهیات بــرای 
پرداخــت بــه ســیصد و هفتــاد و یــک واحــد و طــرح از محــل 
طــرح رونــق تولیــد در کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 

اســتان مصــوب و بــه بانکهــا ابــاغ شــده اســت .
وی افــزود : از ایــن میــزان ، تعــداد  یکصــد و نــوزده واحد 
موفــق بــه اخــذ چهــار هــزار و هفتصــد و ســی میلیــارد 
ــت  ــوزه پرداخ ــه در ح ــد ، ک ــده ان ــهیات ش ــال تس ری
تســهیات رونــق تولیــد رتبــه هشــتم را در ســطح 

ــم . ــار داری کشــور در اختی
ــتان  ــارت گلس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
ــه  ــه از جمل ــز ک ــره 18 نی ــهیات تبص ــزود: در تس اف
ــتان ها  ــتغال در اس ــظ اش ــاد و حف ــزار ایج ــن اب مهمتری
ــا کنــون درخواســت هفتــاد و پنــج واحــد در  اســت ، ت

کارگــروه تصویــب و جهــت اخــذ شــش هــزار و یکصــد 
و نــوزده میلیــارد ریــال تســهیات بــه بانکهــای اســتان 
ــت  ــا پرداخ ــه ب ــن زمین ــه در ای ــد ک ــده ان ــی ش معرف
ــه  ــال ب ــارد ری ــود میلی ــیصد و ن ــزار و س ــدود یکه ح
ــم  ــار داری ــارده کشــور را در اختی ــه چه ــانزده واحــد رتب ش

وی بــا اشــاره بــه کســب رتبــه ســوم گلســتان در 
زمینــه پرداخــت تســهیات بازســازی و نوســازی مراکــز 
تولیــدی در کل کشــور بیــان کــرد: از محــل تســهیات 
ــت و  ــون دویس ــا کن ــه ت ــز ک ــازی نی ــازی و نوس بازس
پنــج واحــد جهــت اخــذ هفــت هــزار و چهــل و هشــت 
میلیــارد ریــال تســهیات بــه بانکهــا معرفــی شــده انــد 
ــزار و  ــزان یکه ــدی اســتان می ــل و دو واحــد تولی ، چه
ــهیات  ــال تس ــارد ری ــک میلی ــت و ی ــت و بیس دویس

ــد . ــت نمــوده ان دریاف

هادی هاشــمیان رئیس کل دادگســتری اســتان گلســتان 
اظهــار کــرد: بررســی هــای دســتگاه قضایــی نشــان داد 
اداره راه و شهرســازی اســتان در چندیــن نوبــت اراضــی 
ــت  ــا قیم ــن ه ــه زمی ــرگان ک ــی از گ ــی در مناطق دولت
گزافــی دارد  بــه برخــی از کارمنــدان و مدیــران ایــن اداره 

واگــذار کــرده اســت .
هاشــمیان بیــان داشــت: بررســی هــای کمیتــه مبــارزه 
بــا زمیــن خــواری دادگســتری اســتان نشــان مــی دهــد 
ــا و  ــتفاده از مجوزه ــا اس ــا ب ــن ه ــن زمی ــذاری ای واگ

ــی انجــام شــده اســت . ــای داخل بخشــنامه ه
رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت: دادســتانی 
ــام  ــتانی اع ــران اس ــدادی از مدی ــه تع ــر علی ــرگان ب گ
جــرم کــرده و رســیدگی بــه پرونــده در دادســرای گرگان 

ــاز شــده اســت . آغ

پارســال نیــز بــا تــاش کمیتــه مبــارزه بــا زمیــن خــواری 
دادگســتری اســتان 90 هکتــار از  اراضــی ملــی مناطــق 
ــام  ــه ن ــند آن ب ــایی و س ــرگان شناس ــت گ ــران قیم گ

منابــع طبیعــی صــادر شــد.

رئیس سازمان صمت گلستان خبر داد:

تنها 10 درصد واحد های 
صنعتی گلستان بین 80 تا 100 

درصد فعال هستند
علی اصغر سلیمانی:

حســین طلوعیــان رئیــس ســازمان صمت گلســتان در نشســت 
ــزان ســرمایه گــذاری  ــگاران اظهــار کــرد: می ــا خبرن خبــری ب
پیــش بینــی شــده 235 طــرح صنعتــی اســتان کــه پیشــرفت 
فیزیکــی بــاالی 60 درصــد دارنــد 1500 میلیــارد تومــان اســت 
و در صــورت راه انــدازی آنهــا  5000 نفــر در اســتان مشــغول 
ــردم  ــرای م ــی ب ــد بســیار خوب ــن نوی ــی شــوند و ای ــه کار م ب

اســتان اســت .

ــیس  ــواز تاس ــره ج ــته 384 فق ــال گذش ــی س ــت : ط وی گف
صنعتــی و 139 فقــره پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی در اســتان 
صــادر گردیــد و میــزان ســرمایه گــذاری صنعتــی محقــق شــده 
ــدی  ــا رش ــال 97 ب ــان در س ــارد توم ــتان از 560 میلی در اس

چشــمگیر بــه 900 میلیــارد تومــان در ســال 98 رســید .

طلوعیــان بیــان شــد: در حــوزه اشــتغال در حــوزه صنعت در ســال98، 
28 درصــد رشــد را شــاهد بودیــم کــه در پایان ســال بــه 2 هــزار و 36 

نفــر رســید و رتبــه 17 کشــوری را کســب کرد.

ــا  ــی ب ــای صنعت ــای واحــد ه ــن در خصــوص احی وی همچنی
کمــک قــوه قضاییــه اظهــار کــرد: در ســال گذشــته 41 واحــد 
صنعتــی راکــد احیــا شــدند کــه منجــر بــا اشــتغال بــه کار 343 

نفــر شــد.

ــی اســتان  ــای صنعت ــت: 17.4 درصــد واحــد ه ــان گف طلوعی
ــی در  ــای صنعت ــد ه ــد واح ــا 10 درص ــتند و تنه ــد هس راک

ــند. ــی باش ــال م ــد فع ــا 100 درص ــتان 80 ت اس

ــق  ــروه رون ــرح در کارگ ــته 371 ط ــال گذش ــزود: در س وی اف
تولیــد مصــوب شــده بــود کــه بــه 117 طــرح تــا پایــان ســال 
ــه مبلــغ 467 میلیــارد تومــان پرداخــت شــد. 98 تســهیات ب

رئیــس ســازمان صنعــت ، معــدن و تجــارت گلســتان گفــت : 
احیــا و راه انــدازی 50 واحــد صنعتــی راکــد اســتان در ســال 

ــم. ــرار داده ای 99 را در دســتور کار ق

وی در خصــوص تشــکیل هیــات خبــرگان اقتصــادی گلســتان 
ــک  ــه بان ــادی ب ــرگان اقتص ــره خب ــات 7 نف ــرد: هی ــار ک اظه

ــد شــده اســت. ــه و تایی مرکــزی ارائ

ــون  ــه »قان ــی ب ــاده 62 الحاق ــاس م ــر اس ــح داد:  ب وی توضی
رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور« 
حمایتــی  صندوق هــای  و  اعتبــاری  موسســات  بانک هــا، 
موظــف شــدند بــا ارایــه تســهیات یــا مــوارد امهــال مصــوب 
در کارگــروه تســهیل حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه موافقــت 
کــرده و یــا دالیــل مخالفــت خــود را همــراه بــا مســتندات بــه 
هیــات موضــوع تبصــره آن مــاده اعــام کننــد و مطابــق تبصــره 
ــا اعطــای  مــاده 62 مقــرر شــده در صــورت مخالفــت بانــک ب
ــتندات  ــل و مس ــهیل، دالی ــروه تس ــوب کارگ ــهیات مص تس
ــات  ــن هی ــط ای ــهیات توس ــت تس ــتنکاف از پرداخ ــرای اس ب
بررســی و مــورد اظهارنظــر قــرار گیــرد و در صورتــی کــه دالیل 
ــه  ــف ب ــک موظ ــد، بان ــور نرس ــات مذک ــد هی ــه تایی ــک ب بان

ــه متقاضــی شــود. پرداخــت تســهیات ب

فاطمه احمدی:
علی اصغر سلیمانی مدیر موسسه رهپویان سبز جوان 

اظهار کرد: در راستای تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم 
رهبری در رابطه با سخنرانی ایشان با هدف به صحنه 
آوردن کمک های مردمی برای حمایت از خانواده های 

نیازمند و صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا، رزمایش 
سراسری »کمک مومنانه« توسط حوزه ها و پایگاه های 
مقاومت بسیج، خیرین، معتمدین شهر آغاز شد که هر 
مجموعه و فردی به اندازه توان در این رزمایش شرکت 

کرد که همچنان نیز ادامه دارد.

وی افزود: در همین زمینه تعداد 40 بسته بندی مواد 
غذایی، هر بسته به ارزش 130 هزار تومان در غالب طرح 

کمک های مومنانه در موسسه رهپویان سبز جوان انجام و در 
بین خانواده های نیازمند محات شرق گرگان توزیع شد.

وی افزود: فرموده مقام معظم رهبری باعث شکل گیری 
حرکتی خداپسندانه شد که این اقدام میتواند تبدیل به 

یک جریان مداوم در طول سال شود.

هــادی حــق شــناس در پنجمیــن جلســه ســتاد تنظیــم بــازار اســتان تصریــح کرد: 
هــدف مــا رعایــت منافــع مــردم و در عیــن حــال اخــذ تصمیمــات صحیــح اســت 

و در ایــن مســیر تمامــی دســتگاه هــای ذیربــط همــکاری الزم را خواهــد داشــت.
وی افــزود: شــاید امســال ســال بــه دلیــل تحریــم هــای ظالمانــه و شــیوع ویــروس 
ــف داشــته اســت، ســال  ــاف مختل ــکاری اصن ــی را در بی ــرات مخرب ــا کــه اث کرون

ســختی در پیــش باشــد امــا خوشــبختانه بنیــان اقتصــاد کشــور قــوی اســت.
اســتاندار گلســتان یــادآور شــد: میانگیــن بارندگــی در کشــور بــه نســبت دوره 50 
ــم شــاهد جهــش تولیــد در  ســاله،  35 درصــد رشــد داشــته اســت و امیــد واری

بخــش کشــاورزی و ســایر فعالیــت هــای اقتصــادی باشــیم.
ــا  ــه مشــکات بخــش تولیــد مــرغ در اســتان گفــت: ب ــا اشــاره ب حــق شــناس ب
ــی و صــادرات در زمینــه تهیــه نهــاده هــای بخــش  ــه مشــکات بازرگان توجــه ب
ــای الزم را از  ــت ه ــم حمای ــاش داری ــا ت ــد ام ــش آم ــایلی پی ــاورزی مس کش
مرغــداران و کشــتارگاه هــا داشــته باشــیم تــا کمتریــن آســیب بــه آنهــا وارد 

آیــد.
وی ادامــه داد: تــاش داریــم بــا توســعه بخــش بازرگانــی و صــادرات مانــع ضــرر 

تولیدکننــده شــویم و حمایــت هــای الزم را از آنــان داشــته باشــیم.
همچنیــن در ایــن جلســه رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان ضمن 
ــال  ــرد: در س ــار ک ــتان اظه ــازار اس ــم ب ــتاد تنظی ــات س ــی از اقدام ــه گزارش ارائ
جهــش تولیــد امیدواریــم شــاهد افزایــش تولیــد باشــیم و کشــور در محصوالتــی 

نظیــر شــکر خودکفــا شــود .
ــازار اســتان گلســتان  حســین طلوعیــان در پنجمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم ب
ــار  ــصت و چه ــت و ش ــزار و دویس ــور ، دو ه ــازار کش ــم ب ــروه تنظی ــت : کارگ گف
تــن برنــج ، یکهــزار و دویســت و چهــارده تــن شــکر ، دویســت و شــصت و چهــار 
تــن گوشــت منجمــد گوســاله ، یکهــزار و دویســت و چهــارده تــن روغــن نباتــی و 
ششــصد و هفــت تــن مــرغ منجمــد جهــت تنظیــم بــازار اســتان گلســتان در مــاه 
مبــارک رمضــان اختصــاص داده کــه تاکنــون ســهمیه برنــج و شــکر بصــورت کامل 

جــذب و مابقــی کاالهــا در حــال جــذب مــی باشــد .

طلوعیــان افــزود : بخشــی از کاالهــای جــذب شــده در نیمــه اول مــاه مبــارک رمضــان در 
ســطح اســتان توزیــع شــده و مابقــی نیــز بــه مــرور تــا پایــان ایــن مــاه توزیــع خواهــد 

استاندار گلستان:

تالش داریم با توسعه بخش بازرگانی و صادرات مانع ضرر تولیدکننده شویم

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گلستان خبر داد :

رتبه هشتم گلستان 

در پرداخت تسهیالت رونق تولید

رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد:

شناسایی شبکه واگذاری اراضی دولتی
 در اداره مسکن و شهرسازی گلستان

چشمه همدلی همچنان جوشان است

فرماندار گرگان:

760 میلیاردریال تسهیالت توسعه 
روستایی در گرگان جذب شد

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان:

سال گذشته کمتر از 30 درصد طرح های 
مصوب اجرایی شده است
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کاپیش بسوی 
کسبو

رپیش بسوی 
جهش تولید

3 خبر

ــب  ــده منتخ ــی از دو نماین ــری یک ــا منتظ غامرض
مــردم گــرگان و آق قــا در مجلــس شــورای اســامی 
در خصــوص برنامــه هــای پیــش رو مجمــع نمایندگان 
ــا ایجــاد اشــتغالزایی در اســتان  گلســتان در رابطــه ب
اظهــار کــرد: یکــی از دغدغــه هــا و مشــکات بــزرگ 
امــروز جامعــه بخصــوص نســل جــوان اشــتغال اســت 
ــر جــوان شــغل مناســبی نداشــته باشــد  ــا اگ و قطع
نمیتوانــد از فرصــت هــای زندگــی بــه درســتی 

اســتفاده کنــد.
ــده  ــباع ش ــا اش ــی تقریب ــاغل دولت ــزود: مش وی اف
ــن  ــغل ای ــه ش ــان ب ــاز جوان ــبت نی ــه نس ــت و ب اس
ــات  ــس اقدام ــدک اســت پ ــل مشــاغل بســیار ان قبی
مــا بــرای ایجــاد شــغل بایســتی بــه ســمت و ســوی 
ــت  ــاد فرص ــی و ایج ــه ای ــی و حرف ــای فن ــته ه رش
ــدارج  ــا و م ــص ه ــا تخص ــب ب ــغلی متناس ــای ش ه

ــد. ــان باش ــی جوان تحصیل
ــه در  ــدی ک ــث ج ــی از مباح ــد: یک ــادآور ش وی ی
ــتغال و  ــت از اش ــود دارد حمای ــا وج ــای م ــه ه برنام
ــا  کارآفرینــی در حــوزه کشــاورزی مــی باشــد  کــه ب
ــی کــه در حــوزه  ــارغ التحصیــان فراوان ــه ف توجــه ب
ــترش  ــا گس ــوان ب ــم میت ــتان داری ــاورزی در اس کش
ــغلی  ــای ش ــت ه ــی فرص ــی و تکمیل ــع تبدیل صنای
ــرای فــارغ التحصیــان ایــن رشــته هــا  بســیاری را ب

ــرد. ــم ک فراه
نماینــده مــردم گــرگان و آق قــا در مجلــس شــورای 
اســامی ادامــه داد: قــرار بــر ایــن اســت فراخوانــی از 
ــی و اشــتغال در عرصــه  ــای خــاق کارآفرین ــده ه ای
ــت  ــی جه ــی، فرهنگ ــادی، علم ــف اقتص ــای مختل ه

ــه شــود. ــان ارائ ــرای اشــتغال جوان زمینــه ســازی ب
ــد  ــه کــه بای ــن جمل ــر ای ــد ب منتظــری ضمــن تاکی
چتــر حمایــت از تولیــد را بــا همــکاری دســتگاه هــای 
ــم  ــر کنی ــترده ت ــته گس ــه گذش ــبت ب ــی  نس اجرای
ــان  ــتان جوان ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــت: در پ گف
ــای  ــات کاره ــل امکان ــا حداق ــتعداد ب ــا اس ــور ب پرش
ــتانی  ــه اس ــه جامع ــر را ب ــدات فاخ ــمند و تولی ارزش

ــد. ــم میکنن ــوری تقدی ــی کش وحت
ــای شــغلی  ــرای ایجــاد فرصــت ه ــد کرد:ب وی تاکی
ــه تولیــد و  ــه معنــای واقعــی ب ــد ب ــان بای ــرای جوان ب

ــد توجــه شــود. ــق تولی ــد و رون جهــش تولی
منتظــری بیــان داشــت: طــی نشســتی بــا نهــاد هــا و 
ســازمان هــای مرتبــط بــا حــوزه صنعــت، کشــاورزی، 
معــدن، گردشــگری مقــرر شــد فرصــت های مناســب 
اشــتغال بــرای جوانــان شناســایی و فهرســت آنهــا در 

اختیــار جامعــه هــدف قــرار بگیــرد.
ــگار  ــوال خبرن ــه س ــا منتظــری در پاســخ ب غامرض
ــتان  ــام اس ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــوص پ ــا در خص برن
همچــون پتروشــیمی و منطقــه آزاد اینچــه برونریــال 
ــت هــای  ــروژه هــا را جــز اولوی ــن پ ضمــن اینکــه ای
خــود و مجمــع نماینــدگان اســتان عنــوان کــرد 
ــت  ــره زدن ظرفی ــتاندار، گ ــا اس ــت ب ــت: در نشس گف
ــتان  ــی اس ــای اساس ــا نیازه ــتان ب ــدگان اس ــع نماین مجم
ماننــد پتروشــیمی، راه آهــن، جزیــره آشــوراده، منطقــه آزاد 
تجــاری اتــرک ، صنایــع تبدیلــی تکمیلــی بخــش کشــاورزی 

ــد. ــتان مطــرح ش ــتان گلســتان اس ــد در اس ــق تولی و رون
منتظــری همچنیــن تاکیــد کــرد: معتقدیــم بایــد بــه 
گونــه ایــی عمــل شــود کــه مــردم حاصــل تــاش 
ــد و  ــب امی ــد و ضری ــس کنن ــش را لم و کوش
ــد در  ــدا کن ــش پی ــده افزای ــه آین ــان ب اعتمادش
ــده خواهــد  ــی فای ــاش هــا ب ــر اینصــورت ت غی

بــود.
ــس  ــا در مجل ــرگان و آق ق ــردم گ ــده م نماین
خبرنــگار  بــه  پاســخ  در  اســامی  شــورای 
خبرگــزاری برنــا در رابطــه بــا اینکــه آیــا کمیتــه 
هایــی بــرای پیشــبرد اهــداف در حــوزه جوانــان 
ــان داشــت:  ــر؟ بی ــا خی تشــکیل شــده اســت ی
یــک اندیشــکده علمــی پارلمــان محلــی طراحی 
شــده اســت کــه یکــی از ارکان مهــم آن  بخــش 

ــی باشــد. ــان م ــروه جوان کار گ
ــن دوره از  ــه ای ــی ک ــح داد: از آنجای وی توضی
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی اولیــن 
انتخابــات در گام دوم انقاب اســامی محســوب 
ــان در گام  ــد جوان ــک بای ــدون ش ــود، ب میش
ــند. ــته باش ــی داش ــش پررنگ ــاب نق دوم انق

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــاری رئی ــدی غف مه
گلســتان در جلســه هم اندیشــی رئیــس جمهــور 
ــه  ــه ب ــاوری ک ــم و فن ــای عل ــای پارک ه ــا روس ب
صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد، بــا بیــان 
ــان  ــتان از زم ــان اس ــرکت های دانش بنی ــه ش اینک
شــیوع بیمــاری کرونــا تــا کنــون همــه تــوان خــود 
را بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری بــه کار گرفته انــد، 
ــده در  ــی کنن ــواد ضدعفون ــد م ــت: تولی اظهارداش
ــر  ــزار لیت ــه 50 ه ــر ب ــزار لیت ــه 7 ه اســتان از روزان
ــان  ــان به ب ــرکت دانش بنی ــرد و ش ــدا ک ــش پی افزای
شــیمی مقــدار 45 هــزار لیتــر آن را تولیــد می کنــد 
کــه متأســفانه مدیــر ایــن شــرکت را بــه علــت ایــن 

ــم. ــت دادی ــاری از دس بیم
غفــاری بــا اشــاره بــه تولیــد 800 هــزار لیتــر مــواد 
ــزود: 85  ــته اف ــاه گذش ــده در دو م ــی کنن ضدعفون
درصــد مــواد ضدعفونــی کننــده ایــن شــرکت ها بــه 
خــارج از اســتان ارســال شــده و 15 درصــد آن نیــاز 

ــد. ــن می کن ــتان را تأمی کل اس
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان دربــاره تولید 
دارو هــم گفــت: در زمینــه تولیــد دارو شــرکت های 
ــرکت  ــم؛ دو ش ــی داری ــه گیاه ــا پای ــوی ب ــیار ق بس
دانش بنیــان نیــاک و گیــاه اســانس در اســتان تولیــد 
داروهــای تقویــت کننــده سیســتم ایمنــی و کاهــش 
عــوارض ناشــی از کرونــا را بــا حــدود 10 برابــر 
ــن شــربت هایی کــه  ــد. همچنی ــاز کردن ظرفیــت آغ
قبــا بــرای مجروحــان شــیمیایی اســتفاده می شــد 
ــا درخواســت بیمارســتان های بقیه اهلل االعظم)عــج(  ب
ــال  ــا ارس ــرای آنه ــد و ب ــران تولی ــر ته و فیروزگ
ــن شــربت ها  ــدد از ای ــزار ع ــن 5 ه شــد. همچنی

نیــز بــه صــورت رایــگان در اســتان توزیــع شــد.
ــد  ــرای تولی ــی ب ــای تحقیقات ــزود: کاره وی اف
ــربت  ــد ش ــت و تولی ــام اس ــال انج دارو در ح
در  نیــز  گیاهــی  درصــد  ضدویــروس 100 

ــت. ــده اس ــاز ش ــتان آغ اس
ــزات  ــتگاه ها و تجهی ــد دس ــاره تولی ــاری درب غف
موردنیــاز بــرای ضدعفونــی معابــر و اماکــن 
ــی کننــده اتومــات کــه  گفــت: دســتگاه ضدعفون
آمــاده بــود بــه ســرعت عملیاتــی و در تعــداد زیاد 
تولیــد و در اختیــار مراکــز تجمعــی قــرار گرفــت. 
همچنیــن دســتگاه الکتریــکال مه پاشــی از ســوی 
شــرکت های دانش بنیــان اســتان تولیــد شــد کــه 
می توانــد بــا یــک لیتــر تــا 3 هــزار مترمکعــب را 

ضدعفونــی کنــد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان در پایــان 
ــتارتاپ های  ــی از اس ــت یک ــه فعالی ــاره ب ــا اش ب
اســتان در امــر غربالگــری بیمــاران کرونایــی 
گفــت: در حــال حاضــر ثبــت و توزیــع داروهــای 
ــا  ــاران ب ــان بیم ــد درم ــری رون ــی و پیگی درمان
اســتفاده از ایــن نرم افــزار کــه بــه ســرعت 

ــت. ــام اس ــال انج ــد در ح ــی ش عملیات

رئیس پارک علم و فناوری گلستان مطرح کرد:

تولید بیش از 800 هزار لیتر مواد 
ضدعفونی کننده طی دو ماه در 

استان گلستان

ــا  ــی ب ــت صمیم ــدی در نشس ــد حمی محم
حضــور بخشــدار مرکــزی گــرگان اظهــار کــرد: 
ــتاها  ــعه روس ــت توس ــکارات در جه ــوآوری و ابت ن
نبایــد تحــت الشــعاع وظایــف اصلــی مســوالن مالــی 

ــرد. ــرار گی ــا ق ــاری ه ــی دهی ــن فن و ناظری
حمیــدی بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه 
ــعه  ــت توس ــاش در جه ــتاییان و ت ــه روس ب
ــات  ــوزه خدم ــری در ح ــم گی ــر تصمی گفت:ه
رســانی بــه روســتاها یــک رضایتمنــدی را بــه 
ــوص  ــن خص ــت و در ای ــد داش ــال خواه دنب
شــرح وظایــف بــرای هریــک از ناظریــن و 

ــده و  ــی بخشــداری مشــخص ش مســوالن مال
هرگونــه تصمیــم گیــری در روســتاها بایــد بــا 

ــردد . ــی گ ــورا اجرای ــات ش مصوب
تــوازن  بــه  اشــاره  بــا  گــرگان  فرمانــدار 
در تقســیم بنــدی در روســتاها بــه جهــت 
رســیدگی بــه امــورات آنــان گفــت: بــا تقســیم 
بنــدی روســتاها بیــن ناظریــن فنی و ذیحســابان 
در ســال 99 ،خدمــت رســانی بــرای هریــک از آنــان 
ــات  ــردم در خدم ــدی م ــه ،رضایتمن بصــورت عادالن

ــود . ــم ب ــاهد خواهی ــر را ش مطلوبت
حمیــدی همــه خدمــات را فقــط بــرای مــردم 

و رضایــت خداونــد عنــوان کــرد و بیان داشــت: 
ــردم و  ــرای م ــا ب ــی کــه همــه فعالیــت م زمان
رضــای خداونــد باشــد و ایــن خدمــت رســانی 
بــدون چشــم داشــت صــورت گیــرد، رضایــت 

قلبــی را شــاهد خواهیــم بــود .
محمــود آهنگــر بخشــدار مرکــزی گــرگان در ایــن 
جلســه گفت:امــروزه تعامــل و همــکاری بخشــداری 
ــوص در  ــی الخص ــف ،عل ــای مختل ــتگاه ه ــا دس ب

ــاری هــا محســوس مــی باشــد. حــوزه دهی
ــرگان  ــدار گ ــه فرمان ــر از توج ــا تقدی وی  ب
ــه توســعه روســتاها گفــت: اســتقرار  نســبت ب
ــی دهیــاری هــا  ناظریــن فنــی و مســوالن مال
ــاه گذشــته  ــد م ــرگان در چن در بخشــداری گ
ــد هــم در اتــاف وقــت و هزینــه  ســبب گردی

ــردد . ــری گ ــن جلوگی مراجعی
بخشــدار مرکــزی گــرگان بــا اشــاره بــه تعــداد 
60 روســتای زیرمجموعــه عنــوان کــرد : بــه لحــاظ 
ــد  ــاش ش ــر ت ــاالی 9000 نف ــت ب ــداد جمعی تع
ــی  ــوالن مال ــی و مس ــن فن ــک از ناظری ــرای هری ب

ــت گــردد . ــن تقســیم بنــدی رعای ای
اهنگــر در زمینــه دریافــت معوقــات و پیگیری 
مطالبــات بخــش گفــت: بــا اعــام فراخــوان در 
ــون  ــات از ســال 85تاکن ــت معوق جهــت دریاف

بیســتر ایــن مطالبــات وصــول گــردد .

فرماندار گرگان:

لزوم توازن در تقسیم بندی در روستاها به جهت رسیدگی

امــداد  کمیتــه  بابایی،مدیــرکل  عیســی 
اســتان گلســتان اظهــار کــرد: مــردم خیــر 
روش  بــا  می تواننــد  اســتان  نیکــوکار  و 
#5*017*8877*فطریــه و کفــاره خــود را 
ــت  ــت حمای ــان تح ــه مددجوی ــک ب ــرای کم ب

ایــن نهــاد واریــز کننــد.
ــی زکات  ــت الکترونیک ــزود: روش  پرداخ وی اف
فطــره بســیار کمــک کننــده در خدمــت رســانی 

ســریعتربه نیازمنــدان و محرومــان اســت.
بابایــی تصریــح کرد: این نهاد امســال با شــماره 
 6037.9918.9997.0226 مجــازی   کارت 
ــماره کارت  ــام، ش ــه ع ــت فطری ــی باب ــک مل بان
ــی  ــک مل ــازی 6037.9979.5003.0594 بان مج
ــازی  ــماره کارت مج ــادات و ش ــه س ــت فطری باب
6037.9979.5003.0297 نــزد بانــک ملــی آمــاده 
ــتانی  ــم اس ــد ه ــد و غیرعم ــاره عم ــت کف دریاف

ــت. ــای روزه دار اس ه
گلســتان  اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
ــای   ــتانی ه ــم اس ــته ه ــال گذش ــوان کرد:س عن
زکات  تومــان  600میلیــون  و  عزیز،10میلیــارد 
ــتضعفان و  ــه مس ــک ب ــرای کم ــاره ب ــره و کف فط
نیازمنــدان پرداخــت کردنــد کــه پیــش بینــی مــی 
شــود در ســال جــاری بیــش از 13میلیــارد تومــان 

ــود. ــع آوری ش جم
ــه بخــش عمــده  زکات  ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
فطــره شــهروندان صــرف امــور معیشــتی اقشــار 
ــود  ــداد می ش ــه ام ــان کمیت ــروم و مددجوی مح
ــه جمــع آوری  شــده در هــر ســال  گفــت: فطری
بــر اســاس موازیــن و دســتورالعمل های شــرعی در 
ســریع ترین زمــان ممکــن در کمتــر از 48 ســاعت 

ــدان واقعــی پرداخــت می شــود. ــه نیازمن ب
بابایــی تصریــح کــرد: مــردم خداجــوی اســتان 
ــی  ــگاه اینترنت ــه پای ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
و  پایگاه ها،دفاتــر  طریــق  از  و   emdad.ir
ــه امــداد در سراســر  مراکــز نیکــوکاری کمیت
پرشــکوه  نمــاز  میعادگاه هــای  و  اســتان 
ــه خــود را  عیــد ســعید فطــر، کفــاره و فطری

ــد. ــت کنن پرداخ

مدیرکل کمیته امداد گلستان:

سال گذشته10میلیاردتومان فطریه توسط گلستانی ها پرداخت شد

علی محمد  آرزو قنبری :مها اعتمادی :

نجمه جهان تیغ: 
صــادق خســروی رئیــس مجمــع جوانان گلســتان در دویســت و 
هشــتمین جلســه هیئــت رئیســه شــورای اســامی شــهر گرگان 
کــه بــا حضــور اعضــاء مجمــع ســازمانهای مــردم نهــاد جوانــان 
ــه راحتــی  اســتان گلســتان برگــزار شــد ضمــن بیــان اینکــه ب
نمیتــوان از عــدم حضــور برخــی اعضــاء شــورای اســامی شــهر 
در ایــن جلســه و بــی اهمیــت بــودن حــوزه جوانــان بــرای آنــان 
عبــور کــرد اظهــار داشــت: در شــهر گــرگان 50 ســازمان مــردم 
نهــاد وجــود دارد کــه در حــوزه هــای مختلــف فعالیــت دارنــد و 
بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری در راســتای رســالت اجتماعــی 
خــود دارای گســتردگی فعالیــت هــای متفــاوت در حــوزه هــای 
ــاد را  ــن نه ــف ای ــوع وظای ــن موض ــا ای ــت مطمئن ــف اس مختل

چندیــن برابــر میکنــد.
ــاد و ارتباطــات  ــردم نه ــای م ــت ســازمان ه ــزود: ظرفی وی اف
ــهرداری  ــرای ش ــبی ب ــتر مناس ــی بس ــع محل ــا جوام ــان ب آن
ــی  ــای اجتماع ــارکت ه ــش مش ــت افزای ــهر جه ــورای ش و ش
ــه  ــا ب ــرون ســپاری بخشــی از فعالیــت ه ــب ب ــژه در قال ــه وی ب

ــود. ــد ب ــاد خواه ــردم نه ــای م ــازمان ه س
ــای  ــازمان ه ــگ و ورود س ــزار رن ــز ه ــزاری پایی ــه برگ وی ب
مــردم نهــاد بــه برگــزاری ایــن جشــنواره اشــاره کــرد و افــزود: 
ــت  ــا ظرفی ــی دارد ت ــام آمادگ ــاد اع ــردم نه ــای م ــازمان ه س
ــگ را  ــزار رن ــز ه ــازی جشــنواره پایی ــد س ــوه برن ــت و بالق مثب

ــا  ــاه اســت را ب ــاق نیافت ــه درســتی اتف ــون ب ــا کن ــه عمــا ت ک
همــکاری مجموعــه شــهرداری و ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی 

ــاند. ــت برس ــه فعلی ــرگان ب و ورزشــی شــهرداری گ
ــاره  ــتان اش ــز اس ــان در مرک ــه جوان ــزوم وجــود خان ــه ل وی ب
ــت  ــه فعالی ــه ب ــا توج ــرود ب ــار می ــت : انتظ ــان داش ــرد و بی ک
ســازمان هــای مــردم نهــاد گلســتان کــه جــزو ســران و فعــال 
ــی  ــدام عملیات ــا در کشــور هســتند، اق ــازمان ه ــن س ــن ای تری
در خصــوص احــداث خانــه جوانــان بایســتی تــا کنــون صــورت 
ــر  ــهردار نظ ــتا ش ــن راس ــبختانه در همی ــه خوش ــت ک میگرف
ــام  ــور اع ــن منظ ــن بدی ــذاری زمی ــرای واگ ــود را ب ــت خ مثب
کــرده اســت و امیدواریــم مهمتریــن خروجــی مــا از ایــن جلســه 

ــه جــوان در شــهر گــرگان باشــد. احــداث خان
خســروی ادامــه داد: بــا توجــه بــه عملکــرد نــه چنــدان 
ــان و  ــع جوان ــور، مجم ــورتی در کش ــوراهای مش ــوب ش مطل
ســازمان هــای مــردم نهــاد عاقــه منــد بــه حضــور در پروســه 
هــای اجرایــی و عملیاتــی شــهر گــرگان مــی باشــد تــا مجموعــه 
شــهرداری و شــورای شــهر گــرگان نیــز ماننــد ســایر دســتگاه 
هــای دولتــی بــه بــاور عملیاتــی ایــن ســازمان هــا برســند کــه 
برگــزاری برنامــه هــای ملــی منحصــر بــه فــرد نظیــر جشــنواره 
ــان کشــور  ــوام و نشســت روســای مجامــع جوان ملــی ازدواج اق
توســط ایــن مجموعــه در اســتان گلســتان و شهرســتان گــرگان 

گــواه ایــن موضــوع مــی باشــد.
ــان  ــع جوان ــو مجم ــان عض ــا عامری ــه احمدرض ــه جلس در ادام
اســتان ضمــن گایــه از عــدم حضــور اعضــای شــورای شــهر در 
ــی و ورزشــی  ــرد: ســازمان فرهنگــی، اجتماع ــار ک جلســه اظه
شــهرداری گــرگان درزمینــه ورزشــی پررنــگ تــر از حــوزه 
فرهنگــی مــی باشــد و میطلبــد کــه ایــن ســازمان تــوازن بیشــتری 

ــد. ــت خــود ایجــاد کن ــات حــوزه فعالی ــن موضوع را در بی
ــاره  ــهرداری اش ــی ش ــای ورزش ــالن ه ــپاری س ــرون س ــه ب وی ب
ــای  ــار ســمن ه ــد در اختی ــا میتوان ــالن ه ــن س ــزود: ای ــرد و اف ک
ــا شــود. ــری از آنه ــه ت ــا اســتفاده بهین ــرد ت ــرار بگی ــاد ق ــردم نه م

عامریــان گفــت: ســنوات گذشــته طــرح هــای خاقانــه توســط 
ســازمان هــای مــردم نهــاد انجــام میشــد و امیدواریــم همچنــان 
ــن  ــه در همی ــود ک ــتقبال ش ــه اس ــای خاقان ــرح ه ــن ط از ای
ــد  راســتا میتــوان از اتوبــوس هایــی کــه از رده خــارج شــده ان

اســتفاده کــرد.
ــه  ــه ب ــگ ک ــزار رن ــز ه ــنواره پایی ــنهاد داد: در جش وی پیش
عنــوان یــک برنــد بــرای شــهر گــرگان مطــرح اســت میتــوان بــا 
دعــوت از مجامــع جوانــان سراســر کشــور از ظرفیــت آنــان برای 

رشــد و تقویــت ایــن برنــد اســتفاده کــرد.
احســان امینــی دیگــر عضــو مجمــع جوانــان اســتان در ادامــه 
ــای  ــت از ورزشــکاران در رشــته ه ــوازن حمای ــان داشــت: ت بی
ــهرداری و  ــه ش ــورد توج ــش م ــش از پی ــتی بی ــف بایس مختل
ــزه در ورزشــکاران  ــث ایجــاد انگی ــا باع شــورای شــهر باشــد ت
ــه  ــه ب ــت ک ــهروندی اس ــوق ش ــی از حق ــوع بخش ــن موض ــود و ای ش

ــی باشــد. ــه م ــن مجموع عهــده ای
ــد در فعالیــت هــای  وی گفــت: ســمن هــای مــردم نهــاد توقــع دارن
ــم  ــده پیشــنهاد میکن ــای اداری نباشــند و بن ــر کاره مشــارکتی درگی
ــی و  ــیون فرهنگ ــات کمیس ــان در جلس ــع جوان ــده ای از مجم نماین
اجتماعــی حضــور داشــته باشــد تــا جوانــان نیــز در امــورات فرهنگــی 

و اجتماعــی شــهر دخیــل شــوند.
ــان  ــان گلســتان بی ــزاده دیگــر عضــو مجمــع جوان ــان آرزوعلی در پای
ــا و تشــکیل کارگــروه روانشناســی  ــه شــیوع کرون ــا توجــه ب داشــت: ب
و ارائــه خدمــات روانشــناختی بــه افــراد بــا حضــور 15 نفــر از 

ــت. ــورت گرف ــا ص ــاب کرون ــر الته ــان در دوران پ روانشناس
وی افــزود: انگیــزه در جوانــان بــه واســطه تاخیــر در انجــام ایــده هــا 
و پیشــنهادات مثبــت از ســوی جوانــان و بروکراســی هــای بــی مــورد 
اداری از بیــن مــی رود و ایــن موضــوع میتوانــد بــه عنــوان یــک ضعــف 

چشــمگیر باشــد کــه نیازمنــد اصــاح بــا نــگاه جــوان گرایانــه اســت.
ــاد  ــف روال همیشــگی نه ــان داشــت: تشــکیل جلســات مختل وی بی
هــا مــی باشــد و متاســفانه از جوانــان مشــاوره گرفتــه میشــود کــه 

عمومــا اعمــال هــم نمیشــود.
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اعظــم محبــی: بــه گــزارش خبرنــگار پیــش بســوی کســب و کار، 
حــدود ســه مــاه از ثبــت نخســتین بیمــار مبتــا بــه کرونا در اســتان 
گلســتان مــی گــذرد و فــراز و فرودهــای بســیاری در ایــن مــدت در 

اســتان رقــم خــورده اســت.
ــردم در  ــی م ــفند، همراه ــی اس ــه پایان ــاری در ده ــری بیم اوج گی
قرنطینــه اختیــاری و کنــار گذاشــتن آداب و رســومی ماننــد 
چهارشــنبه ســوری، دیــد و بازدیــد عیدانــه و ســیزده بــدر، ایثــار و 
رشــادت و حتــی شــهادت یــک از پزشــکان و کادر درمانــی گلســتان، 
ــت  ــی و هوشمندســازی محدودی ــای اجتماع ــت ه اجــرای ممنوعی
ــه  ــری از هم ــی، تصاوی ــات و همدل ــش مواس ــزاری رزمای ــا و برگ ه
ــران  ــا در گلســتان اســت و در حــال حاضــر هــم مدی ــری کرون گی
ارشــد اســتان از دســت یابــی بــه مرحلــه ثبــات و کنترل بیمــاری در 

اســتان خبــر مــی دهنــد.
ــه گــذاری اجتماعــی در گلســتان کــه  پــس از اجــرای طــرح فاصل
ــای  ــا در بخش ه ــروس کرون ــال وی ــره انتق ــع زنجی ــور قط ــه منظ ب
مختلــف اجــرا شــد، در دهــه دوم اردیبهشــت مــاه کاهش چشــمگیر 
مــوارد ابتــا بــه بیمــاری کوویــد 19 در اغلــب شــهرهای گلســتان 
ــرای از  ــا ب ــی محدودیت ه ــان، برخ ــن زم ــید. در ای ــت رس ــه ثب ب
ــا  ــد ام ــو ش ــاغل لغ ــردم و مش ــره م ــای روزم ــرگیری فعالیت ه س
ــان  ــمند همچن ــذاری هوش ــه گ ــتی و فاصل ــکات بهداش ــت ن رعای
ــوم پزشــکی گلســتان و متخصصــان اســت. ــد دانشــگاه عل ــورد تأکی م

بــه دلیــل قــدرت بــاالی ســرایت پذیــری ویــروس کرونــا و از طرفــی نبــود 
ــروس  ــن وی ــی از ای ــاری ناش ــان بیم ــرای درم ــی ب ــن و داروی قطع واکس
پیچیــده، هرگونــه رفتــار فــردی و اجتماعــی شــهروندان گلســتانی بــه ویــژه 
ترددهــای غیرضــروری و تجمعــات بــر رونــد افزایشــی یــا کاهشــی ابتــا بــه 

کرونــا در کل اســتان تاثیــر بســزایی دارد.
از ایــن رو بــود که اســتاندار گلســتان در نشســت 22 اردیبهشــت ماه 
ســتاد اســتانی مدیریــت بیمــاری کرونــا گفــت: مــردم گلســتان بــه 
طــور عمــده دســتورالعمل هــای وزارت بهداشــت را رعایــت کردنــد 
کــه ایــن مهــم یکــی از مولفه هــای اثربخــش در ســیر نزولــی تعــداد 
مبتایــان و بســتری  هــا در سراســر اســتان هــم بــه شــمار مــی رود.

هــادی حــق شــناس افــزود: بــا توجــه بــه اینکه رنــگ  بندی شــهرها 
براســاس شــاخص های تعییــن شــده، هــر چنــد روز تغییــر می کنــد 
ــذا نمی تــوان گفــت یــک منطقــه بــه طــور مطلــق ســفید، زرد و  ل
یــا قرمــز اســت لــذا رعایــت نــکات بهداشــتی همچنــان بایــد مــورد 

توجــه عمــوم مــردم باشــد.

حــق شــناس بیــان کــرد: مشــخص شــدن شــهرهای ســفید 
ــهر  ــار ش ــه چه ــد 19 در گلســتان از جمل ــیوع کووی ــاظ ش ــه لح ب
ــب  ــه موج ــر چ ــش اگ ــان و گالیک ــه، رامی ــراوه تپ ــان، م گمیش
خوشــحالی شــد امــا هنــوز دلواپســی هایــی بیــن مــردم مبنــی بــر 

ــود دارد. ــتان وج ــا در گلس ــاری کرون ــدد بیم ــری مج اوج گی
ــه در  ــاز جمع ــه نم ــاجد و اقام ــایی مس ــه بازگش ــاره ب ــا اش وی ب
شــهرهای ســفید، اضافــه کــرد: بایــد مســائل بهداشــتی و مراقبتــی 
ــداد  ــود و تع ــرل ش ــاجد کنت ــا و مس ــی  ه ــادی ورودی مصل در مب
ــگاه  ــت و دانش ــتورالعمل وزارت بهداش ــاس دس ــراد براس ــور اف حض

ــد. ــکی باش ــوم پزش عل
ــه احتمــال ورود شــمار پرتعــداد مســافران در  اســتاندار گلســتان ب
تعطیــات عیــد فطــر بــه اســتان اشــاره کــرد و گفــت: شــهروندان 

ــته و  ــتری داش ــیت بیش ــر حساس ــد فط ــه عی ــبت ب ــتان نس گلس
ــد. ــت کنن ــذاری را رعای ــه گ فاصل

سفیدماندن مستلزم همکاری مردم است

عبدالرضــا فاضــل تاکیــد کــرد کــه پشــت ســر نهــادن موج ســنگین 
ــت نیســت  ــادی شــدن وضعی ــی ع ــه معن ــن اســتان ب ــا در ای کرون

بنابرایــن مــردم بایــد همچنــان هشــدارها را جــدی بگیرنــد.

فاضــل ادامــه داد: ممکــن اســت طــی روزهــای آتــی برخــی 
شهرســتان  هــا از وضعیــت زرد، خــارج شــده و بــه وضعیــت ســفید 
برســند و در عیــن حــال در صــورت رعایــت نشــدن دســتورالعمل ها 
ــکل هــای بهداشــتی توســط مــردم، شــاهد افزایــش تعــداد  و پروت
بســتری هــا و یــا قــرار گرفتــن مناطقــی در شــمار شهرســتان هــای 

پرخطــر یــا وضعیــت قرمــز خواهیــم بــود.

ــی و  ــت اصــول بهداشــتی، خودمراقبت ــه رعای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
دیگــر مراقبتــی یکــی از مولفه هــای اثربخــش در ســیر نزولــی تعــداد 
مبتایــان و افــراد بســتری  کرونــا در گلســتان اســت، اضافــه کــرد: با 
تــداوم و تشــدید مراقبــت هــای بهداشــتی بــه وضعیــت ســفید در 

شهرســتان  هــا دســت مــی یابیــم.
ــا در گلســتان از اســفندماه  ــا شــیوع ویــروس کرون فاضــل گفــت: ب
ــتی  ــدارهای بهداش ــا و هش ــه ه ــام توصی ــا اع ــون ب ــته تاکن گذش
ــروس  ــا وی ــارزه ب ــرای مب ــی از ســوی مــردم ب همــکاری هــای خوب
کرونــا انجــام گرفــت بــه طــوری کــه در ارتبــاط بــا بیمــاری کرونــا 

بــه ثبــات رســیده ایــم.

بازشدن مدارس صرفاً برای رفع اشکال است

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش گلســتان هــم در گفتگــو با خبرنــگاران 
گفــت: از 27 اردیبهشــت مــاه مــدارس گلســتان بــا رعایــت کامــل 
پروتکل هــای بهداشــتی بازگشــایی مــی شــود درحالــی کــه حضــور 

دانــش آمــوزان در کاس هــای درس اختیــاری اســت.
احســان گوهــری راد بیــان کــرد کــه همــه مــدارس بــه جــز مــدارس 
اســتثنایی از 27 اردیبهشــت مــاه فعالیــت آموزشــی و تربیتــی خــود 

را شــروع مــی کننــد.

وی خاطرنشــان کــرد: مــدارس بــرای یــک مــاه بــه منظــور 
ــه  ــی ک ــش آموزان ــه دان ــات آموزشــی ب ــه خدم ــع اشــکال و ارائ رف
ــوند  ــد ش ــوری، بهره من ــی غیرحض ــات آموزش ــته اند از خدم نتوانس

ــود. ــی ش ــر م دای

ــاه همــه معلمــان در  ــه اینکــه از 27 اردیبهشــت م ــا اشــاره ب وی ب
ــه کــرد:  ــد، اضاف ــدا مــی کنن ــدارس اســتان گلســتان حضــور پی م
دانــش آمــوزان هــم بــه صــورت اختیــاری مــی تواننــد بــه مدرســه مراجعــه 

کننــد و خدمــات آموزشــی الزم را از معلمــان خــود دریافــت کننــد.

ــوص  ــای الزم درخص ــی ه ــش بین ــرد: پی ــح ک ــری راد تصری گوه
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و خریــد اقــام ضدعفونــی کننــده 
ــار  ــن در اختی ــش از ای ــام پی ــی از اق ــه بخش ــه ک ــورت گرفت ص
ــل  ــده قب ــداری ش ــواد خری ــه م ــود و بقی ــه ب ــرار گرفت ــدارس ق م

ــد. ــد ش ــدارس داده خواه ــه م ــایی ب ازبازگش

ــل  ــی کام ــه آمادگ ــان داد ک ــوزان اطمین ــش آم ــا دان ــه اولی وی ب
بــرای بازگشــایی مــدارس در گلســتان وجــود دارد و همــه امکانــات 
ــکل هــای بهداشــتی فراهــم  ــل پروت ــت کام ــرای رعای ــات ب و خدم

شــده اســت.
رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه گلســتان هــم بــا اشــاره 
بــه وضعیــت ســفید برخــی شــهرهای اســتان و بازگشــت مــردم بــه 
زندگــی عــادی گفــت: در برگــزاری نمــاز جمعه در شــهرهای ســفید 

بایــد پروتــکل هــای بهداشــتی رعایــت شــود.

ــای  ــکل ه ــت پروت ــزود: رعای ــی اف ــن کیای ــام محس ــت االس حج
ــخصی،  ــجاده ش ــک، آوردن س ــتفاده از ماس ــل اس ــتی از قبی بهداش
رعایــت فاصلــه اجتماعــی در موقــع برگــزاری نمــاز جمعــه الزامــی 
ــه  ــه ب ــد در 30 دقیق ــای آن بای ــه ه ــه و خطب ــن فریض ــوده و ای ب

ــان برســد. پای

ادارات یکی از اماکن مستعد انتقال ویروس هستند

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان هــم بــا اشــاره بــه 
افزایــش حضــور مــردم در اماکــن اداری و مراکــز پرتــردد، اظهارکــرد: 
مدیــران بــرای حضــور مــردم در محیــط اداره بایــد نســبت بــه تامین 
ــت  ــاب رجــوع جدی ــان و ارب ــاز کارکن ــورد نی ــات بهداشــتی م امکان

داشــته باشــند.

ــی از  ــا یک ــازمان ه ــزود: ادارات و س ــا اف ــارف نی ــن ع ــراج الدی س
محیط هــای مســتعد بــرای انتقــال ویــروس کرونــا محســوب 
ــن  ــه ای ــا ب ــر ابت ــاندن خط ــل رس ــه حداق ــرای ب ــذا ب ــود ل می ش
ویــروس، رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در ایــن محیط هــا از 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت فراوان اهمی

ــه منظــور  ــه گــذاری اجتماعــی ب وی گفــت: در گام نخســت، فاصل
ــراری  ــود. برق ــت ش ــد رعای ــر بای ــا یکدیگ ــراد ب ــاس اف ــش تم کاه
ارتبــاط از طریــق تلفــن، شــبکه های اجتماعــی و ویدئــو کنفرانــس 
از جملــه راه هــای کاهــش مواجهــه چهــره بــه چهــره کارکنان اســت 
و در صورتــی کــه مواجهــه چهــره بــه چهــره ناگریــز اســت، حداقــل 

زمــان ممکــن و حداکثــر فاصلــه )2 متــر( رعایــت شــود.

عــارف نیــا خاطرنشــان کــرد: همچنیــن در محیط هایــی کــه 
ــه ای  ــع شیش ــد، موان ــر و کار دارن ــوع س ــاب رج ــا ارب ــان ب کارکن
ــه شــود.  ــراد تعبی ــن اف ــن ای ــی بی ــوان حائل ــه عن ــا پاســتیکی ب ی
اســتفاده از خــودکار شــخصی توســط متصدیــان و کارکنــان و قــرار 
نــدادن وســایل و لــوازم التحریــر بــرای اســتفاده عمــوم و مراجعــان از دیگــر 
ــد. ــش می ده ــا را کاه ــروس کرون ــه وی ــا ب ــر ابت ــه خط ــت ک ــواردی اس م

بــا توجــه بــه بازگشــایی مــدارس، مســاجد و بخــش هــای زیــادی از 
بازارهــا و صنــوف گلســتان، صاحبنظــران بهداشــت و درمــان بــر این 
عقیــده هســتند کــه رفتار مســئوالنه مــردم تنهــا ضامــن موفقیت در 
مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا اســت و همــه بایــد بــه تمامــی هشــدارها 
و برنامــه هــای پیشــگیری از انتشــار ویــروس کرونــا همانند گذشــته 
پایبنــد باشــند و هرگونــه غفلــت و تســاهل نســبت بــه کوویــد 19 

موجــب پشــیمانی خواهد شــد.

   خطر کرونا فراموش نشود:

استمرار رفتار مسئوالنه راهکار عبور از بحران کرونا/غفلت پشیمانی به دنبال دارد

مهــرداد کمانگــری مدیــر کل بیمه ســامت گلســتان در نشســت 
ــه طــرح  ــا اشــاره ب ــا اصحــاب رســانه گلســتان ب ــری ب خب
اســتحقاق ســنجی و نســخه نویســی الکترونیکــی اظهارکرد: 
ایــن طــرح از ســال گذشــته در برخــی از مراکــز دانشــگاهی 
و ســطح یــک اجــرا شــد و مقــرر شــده اســت کــه در مراکــز 
خصوصــی نیــز اجــرا شــود کــه فــرد بیمــار میتوانــد بــرای 
دریافــت خدمــات درمانــی بــا کــد ملــی بــه مراکــز درمانــی 

مراجعــه کننــد.
ــن  ــد در ای ــر اینکــه پزشــکانی کــه نتوانن ــد ب ــا تاکی وی ب
طــرح وارد شــوند تنهــا می تواننــد در ســربرگ خــود نســخه 
نویســی انجــام دهنــد گفــت: بررســی ها نشــان داده کــه 70 
درصــد پزشــکان در مطب هــا رایانــه داشــته و بــرای کســانی 
ــن  ــد، اپلیکیش ــی ندارن ــه دسترس ــت و رایان ــه اینترن ــه ب ک
ــر روی گوشــی تلفــن  طراحــی شــده کــه قابلیــت نصــب ب

همــراه را هــم دارد.
ــال 100  ــان س ــا پای ــتی ت ــت: بایس ــان داش ــری بی کمانگ
ــخه  ــد نس ــنجی و 80 درص ــتحقاق س ــده اس ــد پرون درص

ــود.  ــام ش ــتان انج ــک در اس ــی الکترونی نویس
وی در ادامــه از افزایــش 20 درصــدی تعرفــه هــای درمانی  
در گلســتان خبــر داد و افــزود: در تاریــخ 13 اردیبهشــت تعرفــه 
درمانــی ســال 99 اعــام و ابــاغ شــد و در گلســتان بــه طــور 

متوســط تعرفه هــا 20 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
تخصصــی،  عمومــی،  پزشــکان  کــرد:   تاکیــد  وی 
کارشناســان پروانــه دار 20 درصــد و روانپزشــکان 26 درصد 

ــد. ــته ان ــه داش ــش تعرف افزای

مدیر کل بیمه سامت گلستان:

تعرفه های درمانی در گلستان 20 
درصد افزایش یافت

فرماندار گرگان خبر داد: 
ایجاد 30 صندوق خرد زنان

 در حوزه مشاغل خانگی در 30روستا

ــروژه هــای  محمــد حمیــدی  درجلســه بررســی برنامــه هــا و پ
تولیــدی شــاخص ســال جهــش تولیــد درحــوزه جهادکشــاورزی 
شهرســتان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه نیمــی از جمعیــت کشــور 
ــش  ــز نق ــاورزی نی ــور کش ــد و در ام ــی دهن ــکیل م ــان تش را  زن
مهمــی در کمــک بــه همســران ایفامــی کننــد و تعــدادی از آنــان 
ــان در  ــدوق خــرد زن ــی باشــند ،30صن ــوار م ــز سرپرســت خان نی

ــر مــی گــردد. 30روســتای شهرســتان دای
ــوزه  ــا در ح ــه ه ــی و گلخان ــان داروی ــعه گیاه ــزود: توس وی اف
کشــاورزی یــک کار جدیــدی مــی باشــد کــه بــا توســعه و ترویــج 

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــدار را ش ــد پای ــودآوری و درآم آن س
ــاز  ــر نی ــی ام ــوان متول ــاورزی بعن ــاد کش ــت: جه ــدی گف حمی
ــد از  ــه بع ــی حلق ــان داروی ــت گیاه ــعه کش ــت درتوس اس
برداشــت را قبــل از کشــت مدنظــر قــرار دهیــم و صنایــع 

ــد . ــعه ده ــی را توس تبدیل
ــع  ــد در صنای ــرد: بای ــد ک ــرگان تاکی ــدار گ فرمان
ــد  ــردد چن ــخص گ ــاورزی مش ــه کش ــط ب ــی و مرتب تبدیل
درصــد از ایــن صنایــع راکــد ،نیمــه فعــال ،پیشــرفت 
بــاالی 70درصــد مــی باشــندکه بــرای فعــال کــردن 
ــق  ــاهد تحق ــا ش ــرد ت ــورت گی ــژه ص ــاش وی انهات

ــد باشــیم. ــر جهــش تولی ــی ب شــعار ســال مبن

به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان سفید ماندن شهرستان های اعام 

شده و اضافه شدن شهرهای سفید در 
استان مستلزم ادامه همکاری های مردم 

درباره رعایت پروتکل های بهداشتی و 
توجه به هشدارهای مسئوالن دانشگاه علوم 

پزشکی پزشکی برای پیشگیری از انتشار 
ویروس کرونا است.

  

محمد حمیدی در نشست صمیمی با حضور بخشدار مرکزی گرگان اظهار کرد: نوآوری و ابتکارات در جهت توسعه روستاها نباید تحت 
الشعاع وظایف اصلی مسوالن مالی و ناظرین فنی دهیاری ها قرار گیرد.

حمیدی با اشاره به اهمیت توجه به روستاییان و تاش در جهت توسعه گفت:هر تصمیم گیری در حوزه خدمات رسانی به روستاها یک 
رضایتمندی را به دنبال خواهد داشت و در این خصوص شرح وظایف برای هریک از ناظرین و مسوالن مالی بخشداری مشخص شده و 

هرگونه تصمیم گیری در روستاها باید با مصوبات شورا اجرایی گردد .
فرماندار گرگان با اشاره به توازن در تقسیم بندی در روستاها به جهت رسیدگی به امورات آنان گفت: با تقسیم بندی روستاها بین ناظرین 

فنی و ذیحسابان در سال 99 ،خدمت رسانی برای هریک از آنان بصورت عادالنه ،رضایتمندی مردم در خدمات مطلوبتر را شاهد 

خواهیم بود .
حمیدی همه خدمات را فقط برای مردم و رضایت خداوند عنوان کرد و بیان داشت: زمانی که همه فعالیت ما برای مردم و رضای 

خداوند باشد و این خدمت رسانی بدون چشم داشت صورت گیرد، رضایت قلبی را شاهد خواهیم بود .
محمود آهنگر بخشدار مرکزی گرگان در این جلسه گفت:امروزه تعامل و همکاری بخشداری با دستگاه های مختلف ،علی الخصوص در 

حوزه دهیاری ها محسوس می باشد.
وی  با تقدیر از توجه فرماندار گرگان نسبت به توسعه روستاها گفت: استقرار ناظرین فنی و مسوالن مالی دهیاری ها در بخشداری گرگان 

در چند ماه گذشته سبب گردید هم در اتاف وقت و هزینه مراجعین جلوگیری گردد .
بخشدار مرکزی گرگان با اشاره به تعداد 60 روستای زیرمجموعه عنوان کرد : به لحاظ تعداد جمعیت باالی 9000 نفر تاش شد برای 

هریک از ناظرین فنی و مسوالن مالی این تقسیم بندی رعایت گردد .
اهنگر در زمینه دریافت معوقات و پیگیری مطالبات بخش گفت: با اعام فراخوان در جهت دریافت معوقات از سال 85تاکنون بیستر این 

مطالبات وصول گردد .

فرماندار گرگان:

لزوم توازن در تقسیم بندی در روستاها به جهت رسیدگی


