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تولید  6کاالی مشمول نصب
برچسب انرژی

مدیرکل اســتاندارد
گلســتان گفت :در استان
گلســتان  7واحد تولیدی
و  6کاالیی که مشــمول
نصــب برچســب انرژی
میباشند وجود دارد.
محمود فرمانی اظهار
داشــت :واحــد تولیدی
زریــن کاالی گلســتان
برای محصــول یخچال
فریزر ،شرکت الکترو رضا
گنبد برای کابین برودتی
ویترینی ،شــرکت مبتکر
گنبــد ،شــرکت گرگان
ابتکار و شــرکت رنگارنگ کالله برای وسایل پخت و پز گازسوز
خانگی ،شــرکت عقیل پور برای دستگاه سبزی خردکن خانگی،
شرکت صنایع روشــنایی صبانور گلستان برای المپ فلورسنت
باالســت ســرخود (کم مصرف) و المپهای  LEDباالست
سرخود برای کاربری روشنایی عمومی بیش از  50ولت ،مشمول
نصب و الصاق برچسب انرژی میباشند.
دبیر شــورای اســتاندارد گلســتان با اظهار این مطلب که در
استاندارد هر یک از این کاالها ،نصب برچسب انرژی الزامی شده
اســت؛ گفت :رده انرژی هر یک از این کاالها طی نمونه برداری
و آزمون مطابق اســتانداردهای مربوط ،مشخص میشود و پس
از آن ،تولیدکنندگان ملزم به نصب برچســب ،مطابق با رده تعیین
شده انرژی هستند.
به گفته فرمانی این کاالها و برچسب انرژی آن به طور ادواری
مورد بازرســی و بازبینی کارشناسان استاندارد قرار میگیرد و در
صورت تغییر رده انرژی ،واحد تولیدی ملزم به تغییر و اصالح رده
انرژی اعالم شده در برچسب میباشد.

انتصاب رئیس و اعضای شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه

حضرت آیــتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اســامی با
صدور حکمی حجتاالسالم حاجعلیاکبری را به ریاست شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه منصوب کردند .ایشان همچنین ضمن
تقدیر از خدمات باارزش حجتاالسالم سید رضا تقوی در دوران
مســئولیت ،اعضای جدید شورای سیاستگذاری ائم ه جمعه را نیز
منصوب کردند.

افتتاح شانزدهمین نمایشگاه
بین المللی لوازم خانگی در گلستان

مدیرعامل نمایشــگاه بین المللی گلستان گفت  :شانزدهمین
نمایشــگاه لوازم خانگــی  ،صوتی و تصویــری در محل دائمی
نمایشگاه افتتاح شد.
یزدی گفت  :شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی،
صوتی و تصویــری با حضور واحدهای تولیدی و نمایندگیهای
رسمی برندهای خارجی برگزار میشود.
وی افزود :از  ۸استان کشور مانند  :تهران  ،مازندران  ،گلستان
 ،ســمنان  ،اصفهان  ،خراسان رضوی  ،شیراز و یزد و محصوالت
کشــورهای کانادا ،فرانسه  ،آلمان ،ایتالیا  ،چین و تولیدات ایرانی
در فضایی به مساحت ۳هزار مترمربع افتتاح شد.
وی ادامه داد :در این نمایشگاه محصوالتی مانند سیستمهای
صوتی  ،تصویری ،خانگی  ،فرش ماشــینی  ،تجهیزات آشپزخانه
 ،ماشین لباسشویی ،ظرفشــویی و دیگر محصوالت نیز موجود
است.
یزدی ادامه داد :هدف از این نمایشــگاه معرفی محصوالت با
کیفیــت لوازم خانگی ایرانی  ،خروج از رکود بازار و تحقق اهداف
اقتصادمقاومتی برای مصرف کنندگان است .
این نمایشگاه از دوشنبه  ۱۸تا  ۲۲ماه جاری افتتاح میشود و از
ساعت  ۱۷تا  ۲۲شب برای بازدید کنندگان آزاد است .

درآمد بيش از  2میلیارد ریالی
از حضور گردشگران در برج قابوس

مدیــر کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی وگردشــگری
گلســتان گفت :از محل فروش بلیت به گردشــگران در برج
قابوس بیش از  2میلیارد و 500میلیون ریال در آمد کسب شد.
بــه گزارش خبرگزاری صدا وســیما  ،ابراهیــم کریمی با
اشــاره به در آمدهای برج قابــوس گفت :درآمدهای این برج
تاریخی از محل بلیت فروشــی از 700میلیون ریال در گذشته
به  2میلیارد و  500میلیون ریال درســال رسیده است و با توجه
به مصوبه ســازمان میــراث فرهنگی ،از ســال آینده تمامی
درآمدهــای آثار تاریخی پس از واریز بــه خزانه مجددا بدون
کســری به اســتان بر میگردد تا صرف توســعه و عمران آن
بنا شود
وی افــزود :امســال  20میلیــارد ریال بــرای طرح پالن
مدیریت برج شــامل احداث ســالنهای همایــش ،نمایش،
ســرویس بهداشــتی و نظایر آن پیش بینی شده است که در
صورت تخصیص ،طرحهای پیش بینی شده اجرایی میشود.
مدیر کل میراث فرهنگی  ،صنایع دســتی و گردشــگری
گلســتان تاکید کرد :برای آزادســازی حریم شــهر باستانی
جرجــان هم میراث فرهنگی گلســتان بیــش از 700میلیون
ریال هزینه شد .
کریمــی همچنین از موافقت اولیــه برای ثبت ملی  2بنای
تاریخــی در گنبدکاووس خبــر داد و تصریح کرد :پرونده کاخ
شــبکه بهداشت در اســتان تصویب شده است و بزودی برای
ثبت ملی به ســازمان مرکزی برای ثبت ملی ارسال میشود.

www.jamejamonline.ir

امام جمعه گرگان:

ریشه اصلی اغتشاشات اخیر خارج از کشور است

امام جمعه گرگان با اشاره به حوادث
اخیر ،گفت :ریشه اصلی و اساسی این
اغتشاشــات بدون شــک و تردید از
بیرون آمده بود.
به گزارش ایسنا ،آیت اهلل سید کاظم
نورمفیدی در خطبههای نمازجمعه این
هفته گرگان اظهار کرد :در حوادث اخیر
مردمی که واقعا مشکالتی داشتند هیچ
موافقتی با این اغتشاشــات نداشتند.
چهرهای دیگــر در این حوادث خود را
نشان داد که هیچ ربطی به اعتراضات
مردمی نداشت و سعی داشت این موج
را به سمت دیگری بکشاند.
نماینده ولی فقیه در گلستان افزود:
بیــش از  70درصد پیامهایی که برای
تحریک مردم و نســل جــوان در این
مدت منتشــر میشد از سوی آمریکا و
اسرائیل بوده است.
وی بــا بیان اینکه کدام ملت برای
رفع مشــکالتش پرچم کشــور خود

را آتــش میزند ،اظهار کرد :آســیب
رســاندن بــه اموال عمومــی و آتش
زدن پرچم ،مشکل مردم کشور را حل
نمیکند.
امــام جمعه گــرگان بــه مواضع
دولتمردان آمریکا نیز در این مســاله
اشــاره کرد و گفــت :آمریکا اگر دلش

بخواهیم همهچیــز را به گردن دولت
بیندازیــم و در همین جــا بهصراحت
اعــام میکنم که دولــت بهتنهایی
نمیتواند این مشــکالت را حل کند.
بایــد همه قوا پای کار بیایند و اجماعی
را زیر نظر مقام معظم رهبری تشکیل
دهند تا مشکالت برطرف شود.
نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان
اینکه ملت ایران برای پیروزی انقالب
اسالمی ایران ســرمایهگذاری کرد و
خون هزاران جوان ریخته شــد ،گفت:
امروز حق مردم اســت که حرف خود
را بزنند .آنهایی که دســت به تخریب
اموال عمومی زدند ،با اســاس و ریشه
کشور مخالف هســتند که باید به اشد
مجازات برســند .راهپیماییهایی که
در روزهای اخیر در کشــور در مخالفت
با ایــن اقدامات اتفاق افتاده ،بســیار
ارزشمند بود و پاسخ کوبندهای به فتنه
گران داد.

بــرای مــردم میســوزد پولهای
بلوکهشده ایران را برگرداند و تحریمها
را بردارد.
نورمفیــدی در بخــش دیگری از
ســخنان خود با اشــاره به فشارهای
اقتصادی و مشکل بیکاری در جامعه،
تصریح کرد :من مخالف این هستم که

معاون استاندار مطرح کرد؛

برخورد با تجمعات غیرقانونی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان
بــا محکوم نمودن تجمعــات و اقدامات اخیر عده ای
فریب خورده در اقدام به تجمعات غیرقانونی و سردادن
شعارها و رفتارهای هنجارشکنانه خاطرنشان کرد :با
این افراد برخورد خواهد شد.
"علی اصغر طهماســبی" در گفتوگــو با پایگاه
اطالع رســانی استانداری گلســتان گفت :متأسفانه
دشــمنان انقالب با نهایت سوءاســتفاده از تجمعات
روزهای اخیر ،مردم را تحریک و اغتشاشــات را خط
دهی کردند و آنچه که در بررســی سوابق و گزارشات
اطالعاتی از دستگیرشدگان به دست آمده ،نشاندهنده
ردپای عناصر خارجنشــین و ضــد انقالب در ایجاد نا
آرامیهاست که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی
و با اســتفاده از عناصر نفوذی خود از احساسات پاک
و مطالبات مردم به گونه ای ســوء استفاده کردند که
منجر به رقم خوردن این اغتشاشات شد.
وی بیــان کرد :متأســفانه در روزهــای اخير در
برخی شــهرهای کشور و مرکز اســتان ،شاهد وقايع
و حوادث تأســفباری بوديم كه بیشــك با هدايت و
راهبری دشــمنان انقالب اسالمی و استكبار جهانی
به سركردگی آمريكا در حال وقوع است.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار تصریح
کرد :انقالب اسالمی ایران از آغازین روزهای تشکیل
جمهوری اسالمی تا امروز بارها در معرض آزمونهایی
از این دســت قرار گرفته و کشــتی انقالب با رهبری
داهیانه امام راحل و مقام معظم رهبری و هوشیاری و
حضور بموقع مردم قدرشناس ،همواره از این چالشها
به سالمت عبور کرده است.
طهماســبی بیان داشت :دشــمنان قسم خورده
نظام اســامی با دندانهای تيز كرده امروز در كمين
نشستهاند تا از فضای غبارآلود كشور ،فرصت طلبانه،
ماهی مقصود خود را صيد كنند و انتقام شكســتها و
ناكامی ماههای اخیر خود را از مردم و انقالب اسالمی
بگيرنــد ،غافل از اينكه به فضــل خداوند متعال و با
هوشــیاری نیروهای امنیتی و آگاهی مردم اين خواب
شيطانی هرگز تعبير نخواهد شد.
وی بــا تاکید بر اینکه هر نــوع تجمعی باید مجوز
داشــته باشــد ،تصریح کرد :تا کنون هیچ درخواست
مجوزی برای برگزاری تجمع به اســتانداری گلستان
نرســیده و اســتانداری و فرمانداریهــای ما هم هیچ
مجــوزی صادر نکرده اند بنابراین هرگونه تجمعی در
شهرهای استان غیرقانونی است.

معاون تولیدات گیاهی ســازمان
جهادکشــاورزی اســتان گلســتان
گفت :کشــاورزان ،مبارزه با بیماری
«اســکلروتینا» را در دستور کار خود
قرار دهند.
محمدرضا عباسی در گفت و گو با
خبرنگار فارس در گرگان ،اظهار کرد:
کشــاورزانی که در مهر ماه به کشت
کلــزا روی آوردند اکنــون در مرحله
گلدهــی یا آغاز گلدهی هســتند و
کشاورزان باید در سطح مزارع کلزای
خود موضوع مبارزه با بیماری قارچی
اســکلروتینا را در دستور کار خود قرار
دهند.
وی بــا بیــان اینکــه بارندگی در
استان گلســتان را شاهد خواهیم بود،
تصریح کرد :امسال طی  67سال اخیر
خشکترین پاییز را در گلستان پشت
سر گذاشتیم و بارندگی بسیار کمی را
تجربه کردیم با توجه به شرایط خاص

معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتاندار
خاطرنشــان کرد :کسانی که میخواهند تجمع داشته
باشــند باید قبل از آن اقدام به درخواســت از طریق
اســتانداری یا فرمانداریها نمایند تا درخواست تجمع
آنها مورد بررسی قرار گیرد.
طهماســبی در پایان گفت :از تمامی افرادی که از
طریق فضای مجــازی و فراخوان کانالهای معاند و
وابسته به دشــمنان نظام قصد حضور در تجمعات را
دارنــد ،تقاضا داریم در این تجمعات غیرقانونی حاضر
نشــوند و با اخالل در نظم و امنیت عمومی اســباب
شادی بیگانگان و دشمنان را فراهم نیاورند.

هر دلیلی نتوانستند در مهر ماه ،کشت
کلــزا را انجام دهنــد و در آبانماه این
کار را انجام دادند مــزارع آنها اکنون
در شرایط ســه تا هفت برگی است و
در مرحله روزت اســت و کشــاورزان
باید حداقل به میــزان 150کیلوگرم
ســولفات آمونیومبــه همــراه 100
کیلوگــرم کلروپتاســیم را توصیــه
میکنیم که رشــد رویشی کلزا کامل
شــود و در این مرحله مبارزه با بیماری
قارچی را توصیه نمیکنیم.
معاون تولیدات گیاهی ســازمان
جهادکشاورزیاستانگلستانتصریح
کرد :کشــاورزانی که کلزای خود را در
آذرماه کشــت کردند چــون هنوز در
مرحله رویشــی قرار دارند و بیماری
وارد مزارع آنها نشــده است باید صبر
کنند تــا به مرحله روزت یا چهار الی 6
برگیبرسند.
عباســی خاطرنشــان کــرد :به

کشــاورزان توصیــه میکنیم 150
کیلوگرم تا  200کیلوگرم ســولفات
آمونیــوم بــه همــراه 100کیلوگرم
کلروپتاســیم را همزمــان در مزارع
کلزایــی که در آذرماه کشــت کردند
استفاده شود.
وی در خصــوص کشــت گندم
اذعان کرد :کشــاورزانی که در مزارع
خود گندم کاشــتند اکنون در مرحله
پنجــه اســت و باید به میــزان 100
کیلوگرم کودهــای ازته ترجیحا یک
کیسه ســولفات آمونیوم و یک کیسه
اوره و 100کلروپتاســیم را جزو برنامه
کاری خود قرار دهند.
معاون تولیدات گیاهی ســازمان
جهادکشاورزی استان گلستان گفت:
وجود کلروپتاسیم در مزارع کلزا باعث
حفاظت گیاه در برابر سرمازدگی ،تنش
خشــکی و بیماری قارچی است و کلزا
را در برابر این حوادث مقاوم میکند.

گلستان ،رتبه نخست کشوری در خرید تراکتور

رئیس اداره فناوریهای مکانیزاسیون کشاورزی
سازمان جهادکشاورزی گلستان میگوید :کشاورزان
استان رتبه نخست کشــوری را در خرید تراکتور به
منظور افزایش تولید محصول به دست آوردند.
عیــد محمد فاروقــی در گفت و گو بــا خبرنگار
خبرگزاری جمهوری اســامی اظهار کرد :از ابتدای
امســال با ارائه وام توســط بانکهای کشاورزی و
پست بانک به متقاضیان واجد شرایط در استان825 ،
دستگاه انواع تراکتور در حوزههای زراعی ،باغی ،دام،
شیالت و سایر حوزهها خریداری شده است.
به گفته وی بیشــترین پرداخت وام به متقاضیان
خرید تراکتور توســط بانک کشاورزی استان انجام
شــده و پس ازاستان گلســتان ،خوزستان رتبه دوم
کشوری را در خرید تراکتور با  600دستگاه دارد.
وی اضافه کرد :کارگروه مکانیزاسیون کشاورزی
استان یک هزار و  900پرونده با بیش از  800میلیارد

ریال برای خرید تراکتور ،کمباین و ادوات دنباله بند به
بانک کشــاورزی معرفی کرده و تاکنون  932پرونده
منجر به دریافت وام به مبلغ  430میلیارد ریال شــده
است.
بــه گفتــه وی ،اکنون هم  89پرونــده نزد بانک
کشــاورزی وجود دارد که در قالــب آن پرداخت 25
میلیــارد ریال بــه متقاضیان مصوب شــده و آماده
پرداخت است.
فاروقــی افــزود :عــاوه بــر ایــن ،کارگروه
مکانیزاســیون کشاورزی استان امسال  360پرونده
را به پســت بانک استان معرفی کرده که  254پرونده
آن با  115میلیارد ریال منجربه پرداخت تســهیالت
به متقاضیان خرید ماشــینهای کشاورزی و ادوات
دنباله بند شده است.
سال گذشته نیز جهادکشاورزی گلستان با کسب
رتبه دوم کشــوری در جذب اعتبارات مکانیزاسیون
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استاندار به ریاست شورای راهبردی پارک
ملی گلستان منصوب شد

اســتاندار گلستان با دســتور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست کشــور به عنوان رئیس شــورای راهبردی پارک ملی گلستان
منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گلستان ،در حکم عیسی کالنتری
خطاب به ســید منافهاشــمی آمده اســت؛ به منظور برخورداری از تجارب و
تخصص ارزنده جنابعالی در اجرای مفاد بند «ط» ماده  38قانون برنامه ششــم
توسعه کشور ،به موجب این ابالغ به عنوان ریاست شورای راهبردی پارک ملی
گلستان منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند باری تعالی و با درایت و همکاری همه جانبه
 ،شــرایط مطلوبی را جهت مشــارکت عموم مــردم در حفاظت و بهره برداری
خردمندانه از پارک ملی گلستان فراهم آورید .
الزم به ذکر اســتهاشــمی  18آبان امسال از پارک ملی گلستان به عنوان
ظرفیتی ارزشمند در عرصه محیط زیست و گردشگری استان بازدید کردند.
گفتنی اســت اســتاندار گلستان در آیین نکوداشــت  60سالگی پارک ملی
گلستان از مدیریت یکپارچه این ذخیره محیط زیستی تحت نظر استان گلستان
خبر داده بود.
پارک ملی گلســتان در عرصه جغرافیایی  3استان گلستان ،خراسان شمالی
و سمنان گسترده شده است.
از سوی بخشداری گنبد صورت گرفت؛

کشاورزان مبارزه با «اسکلروتینا» را در دستور کار قرار دهند
مدیریــت خوبی را در اراضی داشــته
باشیم.
معاون تولیدات گیاهی ســازمان
جهادکشــاورزی استان گلستان ابراز
کرد :بیماری «اســکلروتینا» بیماری
نیســت که با مشاهده آن بتوانیم با آن
مبارزه کنیم به محض مشــاهده این
بیماری در مزارع خســارات به مزارع
وارد شده اســت و قابلیت پیشگیری
آنچنانی را با این بیماری نداریم.
عباســی مبارزه با بیماری قارچی
«اســکلروتینا» را مهم برشــمرد و
خاطرنشــان کرد :کشاورزان باید قبل
از مشــاهده بیماری «اسکلروتینا» از
بروز آن در مزارع کلــزا جلوگیری به
عمل آورند و با توجه به شــرایطی که
در گلستان حاکم است کشاورزان بعد
از مشــاهده مراحل گلدهی اقدام به
مبارزه شیمیایی در مزارع کلزا کنند.
وی اذعان کرد :کشــاورزانی که به
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کشاورزی ،رتبه اول خرید تراکتور ،کارنده و سمپاش
و رتبــه دوم خرید کمباین؛ در خرید ماشــین آالت
سنگین کشاورزی هم جزو استانهای برتر بود.
در گلستان با وســعت افزون بر  20هزار کیلومتر
مربع ،عالوه بر 620هزار هکتار زمین کشــاورزی،
ظرفیتهایــی همچون  30هزار هکتــار باغ452 ،
هــزار و  185هکتار عرصه جنگلی 862 ،هزار و 825
هکتار مرتع ،افزون بر  120کیلومتر ســاحل ،بیش از
ســه میلیون واحد دامی و حدود  900واحد مرغداری
وجــود دارد و  26هزار و  800دســتگاه تراکتور نو و
فرسوده در بخش تولید و  2600دستگاه کمباین نو و
فرسوده در فصل برداشت محصولهای کشاورزی
مورد استفاده است.
اســتان مرزی گلســتان یک میلیون و  869هزار
نفــر جمعیت دارد که اقتصاد آن برپایه کشــاورزی،
دامپروری و تا حدودی ماهیگیری استوار است.

پرداخت 700مورد وام برای حل مشکالت
روستاییان

احمد آدینه بخشدار بخش مرکزی شهرستان گنبدکاووس  ،یکی از مدیران
جهادی  ،انقالبی و بســیجی شهرستان گنبدکاووس است که از خانواده شریف
شهدا و جانبازان میباشد.
فعالیتهــای جهــادی این بزرگمرد انقالبــی  ،زبانزد مدیران اســتانی و
شهرســتانی اســت و هر جا باید کاری جهادی و در مدت زمان کم انجام شود ،
ناخودآگاه نام این مرد شریف در ذهن تداعی میشود.
آدینــه  ،بخشــدار مرکــزی شهرســتان گنبــدکاووس فعالیتهــا
و عملکــرد خــود را بــه صــورت شــفاف در اختیــار خبرنــگاران
قرار میدهد.
مهمترین اقدامات وی از سال  94تا امسال با توجه به تحریمها و مشکالت
اقتصادی عبارتند از:
تســهیالت  2میلیون تومانی در جهت اشــتغال روســتاییان  140 ،فقره ،
پرداخت  700مورد تســهیالت قرض الحسنه به مبلغ  2میلیون تومان  ،غرس
بیــش از  340هزار اصله نهال در جهت توســعه فضای ســبز  ،غرس و توزیع
 150هزار اصله در روســتاها  ،زیر سازی راههای مواصالتی  45روستا  ،جدول
گذاری روستاها به طول  330هزار مترمربع  ،ایجاد  39پارک کودک در روستاها
 ،برگزاری مســابقات محلی  ،ورزشــی و بومی در جهت نشاط و شادابی مردم
روســتاها و کشف استعداد افراد در روســتا  ،نصب سطل زباله در بیش از 100
روســتا  ،راه اندازی سکوی زباله  ،شن ریزی کوچهها به طول بیش از  600هزار
مترمربع و دهها فعالیت دیگر در این بخشــداری توسط بخشدار بخش مرکزی
صورت گرفته  ،امید داریم آقای آدینه مثل گذشته  ،فعالیتهای جهادی خود را
در هر عرصه که هستند و باشند  ،ادامه دهند.

آغاز مرحله نخست داوری دومین جشنواره
ملی «نقاشی آیات»

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی گلســتان از آغاز مرحله نخست داوری
دومین جشــنواره ملی نقاشی آیات خبر داد و گفت ٩١٧ :اثر نقاشی از  ٢٧استان
کشور به این جشنواره ارسالشده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی گلســتان
حجتاالسالم علیاصغر فضیلت ،افزود :تمام آثار ارسالی به جشنواره به صورت
کدگذاری شده برای ارزیابی مرحله نخست برای گروه داوران ارسالشده است
و بناســت بر اساس زمانبندی اعالمشــده از این تعداد  ٤٠اثر به مرحله داوری
نهایی و نمایشگاهی راه پیدا کنند.
وی ضمن مقایسه آماری این جشنواره با جشنوارههای مشابه امسال ،گفت:
از اســتانهای گلستان ،تهران و مازندران بیشــترین تعداد اثر به این جشنواره
ارسالشــده و تنها از چهار اســتان خراســان جنوبی ،سیســتان و بلوچستان،
هرمزگان و ایالم اثری به جشنواره نرسیده است.
گفتنی اســت افتتاحیه نمایشــگاه و برگزاری آیین اختتامیه و اهدای جوایز
برگزیدگان در بهمنماه امسال انجام خواهد پذیرفت.

خیران  ۱۷میلیارد تومان به بخش تندرستی
کمک کردند

ریاســت کمیسیون بهداشت و معالجه مجلس شورای اسالمی از مساعدت
 ۱۷میلیارد تومانی خیران گلستانی به بخش تندرستی خبر داد.
حســینعلی شهریاری ،در جمع خیران گلستانی گفت :خیران تندرستی در ۶
ماهه نخست امســال ۳۵۰ ،میلیارد تومان به بخش تندرستی مساعدت کردند
که قسمت گلستانیها از این مساعدتها  ۱۷میلیارد تومان است.
دبیر کل مجمع خیران تندرستی کشور با اظهار اینکه بیش از ۹۰هزار خیر در
این مجمع سرمایه گذاری میکنند ،از ورود مجمع خیران تندرستی به حوزههای
پژوهش و پیشگیری اطالع داد.
شهریاری اضافه کرد :همکاری رسانهها و بویژه رسانه ملی در تشویق خیران
برای همکاری در این حوزهها تاثیرگذار است.
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جایگاه سی ان جی غیراستاندارد
تعطیل شد

مدیرکل اســتاندارد گلســتان گفت :تنها جایگاه سی ان جی
استان که برای استانداردســازی خود اقدامی نکرده بود ،تعطیل
شد.
محمــود فرمانی اظهار داشــت :یکــی از مصوبات پنجمین
کارگــروه تخصصی استانداردســازی و ارتقــای کیفیت کاال و
خدمات اســتان ،استانداردسازی جایگاههای سی ان جی بود که
بر اســاس آن قرار شــد جایگاههای  CNGکه نسبت به انجام
بازرســیهای ادواری و استانداردسازی اقدام موثری انجام نداده
اند؛ ملزم شــوند حداکثر تا پایان آبان  1396نسبت به اخذ تأییدیه
اســتاندارد اقدام کنند در غیر این صــورت در انتهای مهلت مقرر
اداره کل استاندارد ،مشخصات جایگاههای غیر استاندارد را برای
قطع انشعاب گاز به شرکت گاز استان اعالم و شرکت گاز نیز پس
از قطــع گاز آنها ،گزارش عملکرد خود را بــه دبیرخانه کارگروه
ارسال نماید.
دبیر شورای استاندارد گلستان اظهار داشت :خوشبختانه این
فرایند طی زمان مقرر انجام شــد و اداره کل اســتاندارد گلستان،
مشــخصات  7جایگاه را که نه با استاندارد مربوطه انطباق داشتند
و نه برای استانداردسازی آن اقدام موثری انجام داده بودند؛ جهت
قطع انشعاب گاز به شرکت گاز استان اعالم کرد.
فرمانی بیان داشــت :مکاتبه با شرکت گاز استان جهت قطع
انشــعاب گاز این جایگاهها ،منجر به اقدام موثر مدیران  6جایگاه
برای بهبود و استانداردسازی وضعیت جایگاهشان شد.
به گفته فرمانی انشــعاب گاز تنها جایگاه باقیمانده نیز پس از
برگزاری آخرین جلســه کارگروه استانداردسازی توسط شرکت
گاز قطع شد و مدیر این جایگاه نیز پس از این برخورد شرکت گاز،
برای استانداردســازی اقدام کرد که این همراهی شــرکت گاز با
مجموعه استاندارد قابل تقدیر است.

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان گلستان
www.daneshpayam.ir

www.jamejamonline.ir

اختصاصبیشازهزارمیلیاردریالتسهیالتاشتغالزاییبهگنبد

معاون استاندار گلستان و فرماندار
ویــژه گنبدکاووس بااشــاره به پیش
بینی افزون بــر یک هزار میلیارد ریال
تســهیالت ویژه اشــتغالزایی به این
شهرستان طی امســال ،برلزوم بهره
گیــری از این فرصت طالیی بویژه در
روستاها تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،عبدالقدیر
کریمی در نشســت با دهیاران بخش
مرکزی و داشلی برون این شهرستان
گفت :امســال دولت از منابع مختلف
تسهیالت ویژه ای برای ایجاد اشتغال
فراگیر و توســعه مناطق روســتایی و
عشــایری پیش بینی کــرده که یک
فرصت کم نظیر و طالیی است.
وی ،پیــش بینی  505میلیارد ریال
تســهیالت اشــتغالزایی فراگیر35 ،
میلیارد ریال تســهیالت ویژه مشاغل
خانگی و  500میلیــارد ریال درحوزه
طرحهای تولیدی ،اقتصادی و توسعه
ای درمناطق روســتایی و عشایری با
کارمــزد  4تا  6درصد را از تســهیالت
پیش بینی شــده بــرای گنبدکاووس
طی امسال برشمرد و افزود :درصورت
جذب این اعتبارات ،امکان اختصاص

اعتبــار مجدد تا  10درصــد دیگر نیز
وجود دارد.
کریمــی با تاکید بر ضرورت اطالع
رســانی به واجدین شرایط برای بهره
مندی از تســهیالت پیش بینی شده
امسال توسط بخشــداران و دهیاران
و اجرای حداقل یــک طرح تولیدی و
اشــتغالزایی در هر روستا ،اضافه کرد:
جــذب کامل این تســهیالت یکی از
وظایــف و ماموریتهــای اصلی و از
شاخصهای ارزیابی مدیران میباشد.
وی تصریــح کرد :دولت تدبیر و امید با

وجود همه مسائل و مشکالتی که با آن
دســت به گریبان است ،توجه ویژه ای
به توسعه کشور بویژه مناطق روستایی،
مــرزی و محــروم دارد و پیش بینی
تســهیالت ویژه درحوزه اشتغالزایی و
توسعه ای گواه این اهتمام دولت است.
فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس
همچنین با ابراز گله مندی از وضعیت
نامناســب فضــای ســبز درمناطق
روســتایی این شهرستان از دهیاران و
شوراهای روســتایی و نیز بخشداران
خواســت برای توســعه فضای سبز

درشهرک صنعتی رامیان؛

اولین نیروگاه برق مولد مقیاس کوچک افتتاح شد

نصیری ،مدیر عامل برق گلســتان از افتتاح اولین
نیــروگاه تولید برق مقیاس کوچــک با ظرفیت تولید
اولیه  1/38مگاوات توسط بخش خصوصی درشهرک
صنعتی رامیان خبر داد.
اولین نیروگاه تولید برق(مولد برق مقیاس کوچک)
با ظرفیــت تولید اولیه  1/38مگاوات توســط بخش
خصوصی در شــهرک صنعتی رامیان به بهرهبرداری
رســید .این نیروگاه با ظرفیت تولید  4/14مگاوات با
مبلغ ســرمایه گذاری بالغ بر  80میلیارد ریال توســط
ســرمایه گذاری شرکت راوان شریف  ،احداث خواهد
شــد .فازاول این نیروگاه با تولیــد  1/38مگاوات و با
مبلغ سرمایه گذاری  30میلیارد ریال با حضور مدیران

استانی و شهرستانی و نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی به بهره برداری رسید.درمراسم افتتاحیه این
نیروگاه نصیری مدیر عامل شرکت توزیع برق استان
گلستان اظهار داشت :فلسفه نیروگاههای مولد مقیاس
کوچــک ،تولید برق در محل مصرف اســت  .کاهش
آلودگی محیط زیســت ،افزایــش بهره وری  ،حفظ و
افزایش پایداری شــبکه برق ،کاهش تلفات با حذف
شــبکه انتقال و توزیع برق و پدافند غیرعامل از جمله
مهمترین مزیتهای احداث این نیروگاهها میباشد.
وی با اشــاره به رویکردهای موجود در احداث نیروگاه
مولد مقیــاس کوچک افزود  :اولین رویکرد در احداث
نیروگاه صرفا تولید برق بوده که نیاز است جهت بهره

روستایی اهتمام ویژه داشته باشند.
کریمی ،اهتمام در پیگیری مسائل
عمرانی روســتاها ،توجــه به مباحث
بهداشت و سالمت و بیمه روستایی را
از دیگر درخواستهای خود از دهیاران
برشمرد و یادآور شد :دهیاران نماینده
دولت در روستا هستند و باید در راستای
برنامههای دولت ،برای افزایش رفاه و
آسایش مردم تالش نمایند.
دراین جلسه روسای ادارات تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،کمیته امداد شماره
یک ،ثبــت احوال ،جهادکشــاورزی
و بخشــداران مرکزی و داشلی برون
گنبدکاووس نیز در ســخنانی برلزوم
همکاری و تعامل بیشــتر دهیاران با
ادارات و نهادهــای اجرایی و خدماتی
و نیز اطالع رسانی در اجرای طرحهای
اشتغالزایی و توســعه ای و ثبت وقایع
حیاتی و دریافت کارت هوشــمند ملی
تاکید کردند.
شهرســتان گنبدکاووس باافزون
بر  350هــزار نفر جمعیت درشــرق
استان گلستان واقع است و حدود 200
هزار نفر از جمعیت این شهرســتان در
روستاها زندگی میکنند.

ور نمودن منابع و ســرمایه گذاری رویکرد تولید برق و
گرما مد نظر قرار گیرد تا با اســتفاده از گرمایش تولید
شده و اســتفاده از حرارت DGها راندمان این گونه
نیروگاهها افزایش یابد.وی بااشــاره به رویکرد تولید
برق ،گرما و ســرما توســط نیروگاههای مولد مقیاس
کوچک که به فناوری پیشــرفته نیاز دارد و از آنجائیکه
اســتان گلستان بستر الزم جهت توسعه و رشد اقتصاد
کشــاورزی و گلخانــه ای را دارد و در جهت حمایت
از تحقیقات و ســرمایه گذاران آمادگی الزم توســط
شــرکت توزیع نیروی برق استان گلستان وجود دارد.
وی افزود  :در حال حاضر بســتر الزم برای ســرمایه
گــذاری بخش خصوصی جهت احداث  490مگا وات
نیروگاههــای باالی  7مــگاوات و  43مگاوات برای
مولدهای زیر  7مگاوات و انرژی خورشیدی به میزان
 33مگاوات دراستان گلستان وجود دارد.

خبر

افتتاح دفتر شــورای شهرستان در گنبد

رئیس شــورای شهرستان گنبدکاووس در حاشــیه افتتاح دفتر شورای
شهرســتان در جمع خبرنگاران اظهار داشــت :با افتتاح دفتر تمام مصوبات
شــورای شــهر و روستا کنترل و نظارت خواهد شــد  ،همچنین این دفتر با
توجه به اختیارات خود امور شوراهای بخش و روستا را تسهیل خواهد کرد.
شــهال ملک پور افزود :در بخش مرکزی گنبدکاووس 480عضو شورا ،
 131دهیار و در بخش مرزی داشلی برون  98 ،عضو شورا و  5عضو شورای
شــهر در شــهر اینچه برون و  28دهیار وجود دارد که مشکالت و مسائل را
نیز رسیدگی خواهند نمود.
رئیس شورای شهرســتان گنبدکاووس تصریح کرد :بنا داریم عالوه بر
رســیدگی به مشکالت روستاها  ،فعالیتهایی در جهت اشتغال روستاییان
بویژه بانوان ایجاد کنیم تا از مهاجرت روستاییان برای اشتغال به شهرهای
بزرگ کاسته شود.
ملک پور تاکید کرد :مهمترین مشــکالت روســتاییان تامین آب شرب
 ،عدم فضای ورزشــی بویژه بــرای بانوان و عدم ایجاد و توســعه فضای
ســبز اســت که امید داریم با همت و تالش آقایان  :بهمن یوســفی (نائب
رئیس)  ،عارف گرگانی (عضو شــورای استان و عضو شورای شهرستان) ،
عبدالرحمــن آورند و آنه محمد قرنجیک این مشــکالت را تا حدود زیادی
کاهش دهیم .رئیس شــورای شهرستان گنبدکاووس یادآور شد :هفته ای
یک بار جلســاتی در رابطه با چنین مشکالتی در این دفتر برگزار میشود و
ما آمادگی داریم تا اهالی روســتا  ،دهیاران و اعضای شورای روستا و شهر
برای بیان مشــکالت به دفتر مراجعه کنند.
دفتر شــورای شهرســتان با حضور معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه
شهرســتان گنبدکاووس  ،امام جمعه شهرســتان گنبدکاووس و جمعی از
مســئوالن در فرمانداری سابق این شهرستان افتتاح شد.
الزم بــه ذکر اســت خانم شــهال ملک پــور عالوه بر رئیس شــورای
شهرســتان  ،عضو شورای روستا آق قایه نیز هست و تاکنون پیگیریهای
خوبی در جهت رفع مشــکالت روستاییان انجام داده  ،وی همسر آقای آنه
محمد آقپور از خیرین شهرســتان گنبد هســتند و هر دو زوج فعالیتهای
خیرخواهانه در جهت احداث مدرســه و خانه بهداشت انجام داده اند.
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زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
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