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رئیس حفظ آثار
دفاع مقدس کشور با خانواده
شهید گلستانی دیدار کرد

رئیس بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزشهای دفاع
مقدس کش��ور با خانواده ش��هید مدافع حرم
گلستانی دیدار کرد .به گزارش مهر به نقل از
روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس گلس��تان ،س��ردار بهمن کارگر
بعدازظهر ش��نبه در گرگان با خانواده ش��هید
مدافع حرم افش��ین ذورقی دیدار کرد .کارگر
در حاشیه این دیدار اقتدار و اعتای جمهوری
اسامی را ثمره ایستادگی و مقاومت ایثارگران
و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس دانست و
گفت :در هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ما
شعار ما میتوانیم را محقق کردند و جمهوری
اسامی ایران در مقابل استکبار جهانی مقتدرانه
ایستاده است .وی با بیان اینکه یکی از اقدامات
خوبی که انجام گرفته راهیاننور دریایی است،
خاطرنشان کرد :بیش از  ۶میلیون نفر در سال
گذشته در اردوهای راهیان نور حضور داشتند و
امیدواریم تا پایان برنامه ششم به هشت میلیون
نفر زائر راهیان نور برسیم .وی از پایان ساخت
پارک موزه دفاع مقدس استان گلستان تا پایان
برنامه ششم توسعه خبر داد و افزود :راهاندازی
کاروانهای راهیان نور دریایی در اس��تانهای
هرمزگان و بوشهر و  ۵۷یادمان در هفت استان
از دیگر برنامههایی ما در سطح کشور است.

آب شرب روستاهای گلستان
نیازمند توجه بیشتری است

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب روستایی
گلستان گفت :موضوع آب شرب روستاهای
گلستان نیازمند توجه بیشتری است .به گزارش
مهر ،مهدی ش��کیبافر اظهار کرد :برای حفظ
روستاهای اس��تان باید به موضوع آب شرب
توجه بیشتری داشته باشیم و در توزیع اعتبارات
به این بخش نگاه ویژهای شود .وی افزود :آب
شرب روستاها در حوزههای بهداشت ،اقتصاد
و ماندگاری روس��تا نقش بسیار مهمی دارد و
بر اس��اس قانون مصوب مجل��س  ۱۰درصد
اعتبارات اس��تانی باید به آب شرب روستایی
اختص��اص یابد که در بیش��تر مواقع کمتر از
 ۴۰درصد تخصیص پیدا کرده است .شکیبافر
ادامه داد :موضوع آب شرب روستایی از سوی
فرمانداران هم مورد تاکید قرار گرفته و اهمیت
این موضوع به حدی است که باید در بخش
اعتبارات بیشتر به آن توجه کرد .وی تصریح
کرد :س��ال گذش��ته اعتبارات مناسبی جذب
کردیم ،البته از  ۸۵میلیارد تومان اعتبار استانی
که  ۴۵میلیارد تومان آن از محل ماده  ۱۸۰بود،
هی��چ مبلغی تخصیص داده نش��د.مدیرعامل
ش��رکت آب و فاضاب روستایی گلستان با
اشاره به پرداخت نشدن حقوق آبداران استان
گفت ۲۷۰ :آبدار در ش��رکت آب و فاضاب
روستاییاستانمشغولبهکارهستندکهچندین
ماه است حقوق نگرفتهاند.شکیبافر افزود :دیون
ما در استان به  ۱۷میلیارد تومان رسیده که خرید
کل و حقوق آبداران بخشی از این هزینههاست
و  ۱۷میلیارد تومان هم برای شبکه توزیع آب و
حفر چاه ها هزینه کردیم.

خدمات فرهنگی در روستاهای
گلستان کافی نیست

مدیرکلتبلیغاتاسامیگلستانگفت:خدمات
فرهنگی در روستاهای استان کمتر دیده شده و
کافی نیس��ت .به گزارش مهر ،حجت ااسام
نوراه ولی نژاد اظهار کرد :شهرس��تانهای تازه
تاسیس استان گلستان در شاخصها و توزیع
اعتبار ،کمت��ر دیده ش��دهاند .وی افزود :حدود
 ۵۵درصد جمعیت گلستان را روستاها تشکیل
میدهن��د و ای��ن در حالی بوده ک��ه خدمات
فرهنگی در روستاها بسیار کمتر است.مدیرکل
تبلیغات اسامی گلستان تصریح کرد :همانطور
که به حوزه دفاعی برای مقاومت توجه خاصی
داریم نیاز است تا به حوزه فرهنگی هم به اندازه
کافی توجه کنیم.ولی نژاد ادامه داد :روستاها این
حق را دارند تا از اعتبارات ملی و اس��تانی برای
حوزه فرهنگی آنها هزینه شود و این در حالی
ب��وده که چندین مرکز فرهنگی در ش��هرهای
مختلف وجود دارد .وی یادآور شد :برای مقابله
باآسیبهایاجتماعیبایدبهاندازهکافیسرمایه
گذاری انجام دهیم تا این معضل را کاهش دهیم
یا آن را متوقف کنیم.
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كارخانهآجرماشينیآزادشهردرآستانهتعطيلی
قرار بود موضوع كارخانه آجر در جلسه شورای تامین بررسی شود اما تا اين لحظه خبری از نتايج اين جلسه به دست ما نرسیده است
مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در مورد
کارخانه آجر ماش��ینی آزادشهر کارگشا نشد واین کارگاه
تولیدی در آستانه تعطیلی است درحالیکه ۱۰۰کارگر آن
 ۲۱۰روز حقوق دریافت نکرده اند .به گزارش مهر ،شرکت
قابوس آجر در اوایل دهه  ۷۰با هدف تولید آجر ماشینی در
آزادشهر فعالیت خود را آغاز کرد و در فاصله کوتاهی در
لیست واحدهای تولیدی باای  ۵۰نفر کارکن استان قرار
گرف��ت .این واحد تولید پس از دو دهه فعالیت در س��ال
 ۱۳۹۳اجرای طرح توس��عه را در دستور کار قرار داد و به
گفته برخی از کارگران و توضیحات مسئوان ،اجرای این
طرح توسعه سرآغاز مشکاتی شد که امروز این کارخانه
را در آس��تانه تعطیلی قرار داده است .در حالی این واحد
تولیدی در آستانه تعطیلی قرار دارد و احتمال بیکار شدن
 ۱۰۰کارگ��ر آن وجود دارد که گلس��تان حدود یک هزار
واحد تولیدی و صنعتی دارد و کمتر از  ۵۰واحد آن حدود
 ۱۰۰نفر کارگر دارند و بیکاری مهم ترین معضل این استان
است .یکی از کارگران کارخانه آجر ماشینی آزادشهر به مهر
گفت :این کارخانه با مشکات عدیده مالی مواجه شده و
کارگران نمی توانند مطالبات خود را دریافت کنند.
پایان تمدید  ۶ماهه بیمه کارگران
این کارگر با س��ابقه که نخواس��ت نامی از وی ذکر شود،
افزود :ه��م اکنون کارگران این کارخانه بی��ن دو تا  ۹ماه
حقوق دریافت کرده اند و به طور میانگین هر کارگر بین
پنج تا هفت ماه حقوق معوق دارد .وی با بیان اینکه پس
از گذش��ت چهار ماه از سال جدید هنوز عیدی و پاداش
کارگران پرداخت نش��ده ،ادامه داد :بیشتر از دو سال است
حق بیمه سهم کارگر از حقوق کارگران کسر می شود اما
به حساب تامین اجتماعی واریز نمی شود .وی اضافه کرد:
کارگران با مشکل بیمه ای مواجه اند و از خدمات بیمه ای
فقط برای مراجعه به پزشک عمومی می توان استفاده کرد.
وی افزود :از بهمن ماه سال گذشته تامین اجتماعی دیگر
حاض��ر به تمدید دفترچه های درمانی نبود و با همکاری
مسئوان استانی دفترچه ها  ۶ماهه دیگر مجدد تمدید شد
و در حال حاضر در آستانه پایان اعتبار بیمه هستیم .بیشتر از
دو سال است حق بیمه سهم کارگر از حقوق کارگران کسر
می شود اما به حساب تامین اجتماعی واریز نمی شود .وی
با بیان اینکه هم اکنون حدود  ۹۰کارگر قراردادی و بین ۲۰
تا  ۲۵آجر بار کن در این کارخانه مشغول فعالیت هستند،
تصریح کرد :در حال حاضر خبری از گروه بندی مشاغل
در این کارخانه نیست و من با  ۲۰سال سابقه فعالیت هم
اندازه کارگری که تازه اس��تخدام شده حقوق دریافت می
کن��م .وی با تاکید بر اینکه با تمام مش��کات موجود در
پرداخت نشدن مطالبات ،حقوق و بیمه ای نگران تعطیلی
کارخانه هستیم ،خاطرنش��ان کرد :تا سال  ۱۳۹۱دستگاه
های کارخانه آلمانی ب��ود و بعد از آن تجهیزات ایتالیایی

رئیس اتاق بازرگانی گلستان
خواستار ایجاد خط پروازی به
منگستائوقزاقستانشد

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ،مشارکت همه اقوام و پیروان
مذاهب مختلف را از برنامه ها و وعده های انتخاباتی حسن
روحانی رئیس جمهوری اسامی ایران اعام کرد و گفت:
ب��ه رغم وجود برخی اختاف نظرها در این زمینه ،دولت
روحانی می خواهد از همه ظرفیت های موجود کش��ور
استفاده کند .به گزارش ایرنا ،محمدامین رضازاده تصریح
کرد :ماک برای استفاده از افراد در مدیریت های مختلف
کشور ،شایستگی و کارآمدی ،پاکدستی ،قانونمندی و مردم
داری اس��ت .وی خاطرنش��ان کرد :هرکسی که دارای این
ویژگی ها باشد ،فارغ از قومیت و مذهب باید زمینه استفاده
از خدمات او فراهم شود و نباید مردم و جامعه از خدمات

پیشگیری از آسیب های اجتماعی
نیازمند راهکارهای علمی است
امامجمعهگنبدکاووسبااشارهبهگستردگیوتنوعآسیب
های اجتماعی درجامعه ،برلزوم اس��تفاده از راهکارهای
علمی درمدیریت ،پیش��گیری و کاهش این آسیب ها
تاکید کرد .به گزارش ایرنا ،حجت ااسام و المسلمین
محم��ود ترابی در نشس��ت با رئیس و کارکن��ان اداره
بهزیستی گنبدکاووس به مناسبت  ۲۵تیر روز بهزیستی،
اظهار داشت :امروز برخی آسیب های اجتماعی از جمله
ماهواره ،استفاده نادرست از فضای مجازی ،قماربازی و
تنوعطلبیجنسیدرجامعهروبهافزایشاست.ویگفت:

در کارخانه اس��تقرار یافت اما تحریم ها باعث شد مدیر
کارخان��ه نتواند قطعات مورد نیاز را فراهم کند و قطعات
چینی هم پاسخگو نیست .وی بیان کرد :بسیاری از قطعات
چینی به ویژه بُلبرینگ ها پس از یک هفته مستهلک می
شوند و کار چند روزی تعطیل می شود .این کارگر با سابقه
کارخانه همچنین گفت :مشکات پیش آمده در راستای
طرح توسعه و پرداخت نشدن تسهیات از سوی صنعت،
معدن و تجارت این کارخانه را در آستانه تعطیلی قرار داده
وگرنه در دو دهه گذشته حقوق و مزایا کارگران به موقع
پرداخت می شد.
مشکل برق کارخانه حل نشد
وی با بیان اینکه در یکسال گذشته بارها گاز و برق کارخانه
قطع ش��ده و کارگران بیکار ش��ده اند ،افزود :در ماه های
گذش��ته مش��کات را به گوش مس��ئوان شهرستانی و
فرماندار رس��انده ایم و قرار بود موضوع کارخانه آجر در
جلسه شورای تامین بررسی شود اما تا این لحظه خبری از
نتایج این جلسه به دست ما نرسیده است .وی اضافه کرد :به
گفته مدیر شرکت ،کارخانه برای ادامه فعالیت به تسهیات
دو تا سه میلیارد تومانی نیاز دارد و اگر این تسهیات تامین
نشود چاره ای جز تعطیلی کارخانه وجود ندارد .در حالی
که کارگران چند ماه حقوق دریافت نکرده و مشکات بیمه
ای دارند اما همچنان نگران تعطیلی این کارخانه هس��تند
و از رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آزادش��هر در
خصوص مشکات این کارخانه پرسیدیم و حسن قدیمی
در پاسخی کوتاه گفت :کارخانه آجر ماشینی آزادشهر با
 ۸۳کارکن از سال های گذشته بدهی هایی دارد که هنوز
نتوانسته پرداخت کند .وی افزود :پرداخت نشدن حقوق
کارگران و بیمه تنها بخشی از مشکات مالی این شرکت

است .رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آزادشهر ادامه
داد :در حال حاضر این کارخانه نزدیک به یکسال حق بیمه
کارگران را پرداخت نکرده و کارگران بین چهار تا پنج ماه
مطالبات دارند .وی با این توضیح که هم اکنون مشکل اصلی
کارخانه بدهی به شرکت برق است ،تصریح کرد :کارخانه
آجر هم اکنون حدود دو میلیارد تومان به شرکت گاز و به
همین میزان به شرکت برق استان بدهی دارد .به گفته قدیمی
هم اکنون مشکل بدهی این کارخانه به شرکت گاز به طور
توافقی حل شده اما مشکات این واحد تولیدی با شرکت
توزیع نیروی برق همچنان ادامه دارد.
کارخانه اقتصادی کار نمی کند
در حال��ی که رئی��س اداره تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
آزادش��هر تاش بر کلی گویی در خصوص این کارخانه
دارد ،رئیس صنعت ،معدن و تجارت اس��تان گلس��تان به
صراحت به مش��کات موجود در خص��وص این واحد
تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت :کارخانه آجر ماشینی
آزادشهر به دلیل تکنولوژی که از چندین سال قبل به کار
گرفته مصرف گاز و برق باایی دارد .حسینقلی قوانلو با
تاکید بر اینکه با وضعیت فعلی این کارخانه اقتصادی کار
نمی کند ،افزود :از چند سال پیش مدیر این کارخانه تاش
دارد تکنولوژی کارخانه را به کوره تونلی تبدیل کند .وی
ادامه داد :در س��ال  ۱۳۹۱این کارخانه وام ارزی را به مبلغ
ریال��ی از بانک صنعت و معدن دریافت کرد اما با افزایش
قیمت ارز و تحریم ها نتوانست طرح را تمام کند .تا زمانی
که تسهیات طرح توسعه پرداخت نشود و تکلیف بدهی
های غیرجاری آن مشخص نشود ،نمی توان کاری انجام
داد .وی با بیان اینکه همه تسهیات دریافتی این شرکت
در کارخانه هزینه شده ،اضافه کرد :در یکی دو سال اخیر

مدیر کارخانه پیگیر افزایش سقف تسهیات است اما در
حالی که این افزایش در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
مصوب ش��د اما بانک صنعت و معدن مخالف پرداخت
تسهیات جدید اس��ت .رئیس صنعت ،معدن و تجارت
گلستان با یادآوری اینکه بانک صنعت و معدن خواستار
پرداخت اقساط از سوی این شرکت (کارخانه آجر ماشینی)
است ،تصریح کرد :مسئوان بانک صنعت ،معدن و تجارت
معتقدند این طرح اقتصادی نیست و به صراحت اعام می
کند حاضر به سرمایه گذاری نیستند .وی در پاسخ به این
س��وال که آیا از نظر سازمان صنعت ،معدن و تجارت این
طرح اقتصادی است یا خیر ،اظهار کرد :از نظر ما این طرح
توجی��ه اقتصادی دارد و نظرمان را اعام کرده ایم اما طبق
قوانین بانک تصمیم گیرنده است.
حل مشکل از توان ما خارج است
قوانلو خاطرنش��ان کرد :پرداخت تسهیات جدید به این
کارخانه را در کارگروه تس��هیل استان مصوب کرده و به
دلیل اشتغال حدود  ۱۰۰نفره این کارخانه از دستگاه های
خدمات رس��ان مانند برق ،دارایی ،بیمه و گاز خواس��تیم
فقط بدهی های جاری را دریافت کنند و با بدهی سنوات
گذش��ته کارخانه کاری نداشته باش��ند و این موضوع در
کارگروه تس��هیل به تصویب رسید .وی متذکر شد :حل
مش��کات این کارخانه از توان ما خارج است و تا زمانی
که تسهیات طرح توسعه پرداخت نشود و تکلیف بدهی
های غیرجاری این واحد تولیدی مشخص نشود ،نمی توان
کاری انجام داد .قوانلو به مصوبه امسال کارگروه تسهیل و
رفع موانع تولید هم اشاره و اظهار کرد :پرداخت تسهیات
س��ه میلیارد تومانی برای این کارخانه مصوب ش��ده اما
مطابق مصوبه امسال کارگروه تسهیل کشور نباید بدهی
های واحد تولیدی بیشتر از تسهیات دریافتی باشد .وی
ب��ا بیان اینکه این مصوبه ه��م معضل جدیدی برای این
کارخانه ایجاد کرده اس��ت ،گفت :در حال حاضر بدهی
این واحد تولیدی بیش��تر از پنج تا  ۶میلیارد تومان است
و امیدواریم بتوانیم با مس��اعدت بانک صنعت و معدن
مشکل این کارخانه را حل کرده و آن را از شرایط بحرانی
خارج کنیم .رئیس صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان
با یادآوری اینکه همچنان بخش س��اختمان در کشور با
رشد منفی مواجه است ،بیان کرد :هرچند کارخانه های
تولید آجر در فروش مش��کل دارن��د و میزان تولید آجر
اس��تان در سال  ۹۴و  ۹۵یکسان بوده اما امیدواریم رشد
بخش ساختمان امسال بهبود داشته باشد .هرچند بیش از
 ۱۰۰کارگر این کارخانه حدود  ۲۱۰روز حقوق دریافت
نکرده اند اما امید دارند با پرداخت تس��هیات و اجرای
طرح توسعه این کارخانه به فعالیت تولید خود ادامه داده
و حتی با ارتقاء تکنول��وژی زمینه صادرات محصوات
تولیدی این کارخانه هم فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گلستان
برلزوم تسریع در ایجاد خط پروازی بین این استان با استان
منگستائو قزاقستان براساس تفاهم بین دو استاندار در آذر
 ۹۵تاکید کرد .به گزارش ایرنا ،رمضان بهرامی درجلسه
هم اندیشی استفاده از ظرفیت های ریلی گلستان درحوزه
بازرگانی که باحضور معاون در امور سیاس��ت سرمایه
گذاری و صنعتی استان منگستائو قزاقستان در ایستگاه راه
آهن اینچه برون گنبدکاووس برگزار شد ،گفت :راه اندازی
این خط پروازی برای رفت و آمد تجار و توسعه روابط
اقتصادی دو کش��ور ضروری است .وی گفت :عاوه بر
ایجاد خط پروازی بین دو اس��تان که سفیر قزاقستان نیز
ق��ول راه ان��دازی آن را داد ،راه ان��دازی دفتر تجاری در

دو استان گلستان و منگستائو قزاقستان از دیگر بندهای
تفاهم نامه بود که هنوز طرف قزاقستانی برای راه اندازی
دفتر اقدام نکرده است .بهرامی ،اجرای تفاهم نامه بین دو
استاندار را منوط به پیگیری بیشتر مسئوان ذیربط دانست
و اضاف��ه کرد :طرف ایرانی آمادگ��ی کامل برای اجرای
تفاهم نامه را دارد.وی تصریح کرد :برای ایجاد زیرساخت
های توسعه اقتصادی بین دو استان گلستان و منگستائو
قزاقس��تان هیچ مشکلی وجود ندارد و در سایه حمایت
استانداران و کمیسیون مشترک دو استان ،این امر محقق
می شود.رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
گلستان تسهیات صدور روادید بین دو کشور را از دیگر
نیازهای توسعه روابط اقتصادی دو استان دانست و اظهار

داشت :سفر بدون روادید بین دو استان گلستان و منگستائو
نیازمندهمکاریدوجانبهبویژه تصویبپارلمانقزاقستان
است.به گزارش ایرنا ،دراین جلسه باورژان بایموخانوف
مدیرعامل سابق راه آهن قزاقستان نیز در سخنانی با اشاره
به دور نمای ۲۰ساله راه آهن قزاقستان ،ترکمنستان و ایران
برای جابجایی ساانه  ۶میلیون و  ۷۷۵هزار تن در سال،
تحقق این هدف با توجه به ظرفیت های دو کشور ممکن
دانست.وی که در حال حاضر مدیرعامل شرکت سامان
ترانس قزاقستان می باشد ،افزود :بخش خصوصی این
کشور آمادگی سرمایه گذاری در بخش های صادرات
غ��ات ،تولید آرد ،پرورش دام زنده و طرح های بندر
خشک اینچه برون را دارد.

مشارکت اقوام و پیروان مذاهب در مدیریت
کشور از برنامه های روحانی است
اینگونه افراد محروم باشند .مدیرکل سیاسی وزارت کشور
ت��داوم تدبیر و امید و عقانیت را در دولت دوازدهم مورد
اشاره قرار داد و گفت :رئیس جمهوری تعهدات جدیدی
در انتخاب��ات اخیر به مردم داده و مردم نیز با انتخاب وی،
خواستار تحقق این تعهدات و مطالبات خود هستند و ما به
پیشگیری و کاهش این نوع آسیب ها نیازمند راهکارهای
علمی است که بهزیستی و دیگر نهادهای مرتبط بایستی
از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی در این راستا استفاده
کنند.حجت ااسام ترابی ،راه اندازی تشکل های مردم
نهاد تخصصی را از دیگر راهکارها در حوزه پیشگیری و
کاهش آسیب دانست و اضافه کرد :حمایت از این تشکل
ها با استفاده از امکانات دولت و یا خیرین باید مورد توجه
جدی قرار گیرد تا فعالیت آنان اثر بخش باش��د .وی با
اش��اره به تنوع و گستردگی حوزه خدمات بهزیستی به
جامعه ،تصریح کرد :ارائه خدمات تخصصی و فنی این
نهاد به اقشار مختلف مردم ،هنوز در جامعه شناخته شده
نیس��ت و این سبب شده تا بهزیستی مظلوم واقع شود.
امام جمعه گنبدکاووس یادآور شد :اگر مردم و خیرین
با گستردگی خدمات بهزیس��تی آشنا شوند می توانند
حمایتوپشتیبانیبیشتریازایننهادانجامدهند.حجت
ااسام ترابی ،نظارت بیشتر بر فعالیت مهدهای کودک
برای پیشگیری از آسیب های فرهنگی و دیدار مستمر با
خانواده معلوان را ضروری دانست .

عنوان کارگزاران نظام و دولت وظیفه داریم تعهدات و وعده
های داده شده را عملی و اجرایی کنیم  .رضازاده با اشاره
به انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراهای اسامی،
تصریح کرد :در این انتخابات اهل سنت حضور بی نظیری
داشتند که یکی از ویژگی های خاص این دوره از انتخابات

گلستان رتبه نخست
پرداخت تسهیات رونق تولید کشور
را کسب کرد
رئیس صنعت ،معدن و تجارت گلس��تان از کس��ب
رتبه نخست استان در پرداخت تسهیات رونق تولید
نسبت به واحدهای صنعتی گلستان خبر داد.به گزارش
مهر ،حسینقلی قوانلو اظهار کرد :گلستان سال گذشته
در اجرای طرح رونق تولید عملکرد خوبی داش��ت و
 ۴۰۴واحد تولیدی و صنعتی برای دریافت  ۴۷۳میلیارد
تومان تس��هیات به بانک ها معرفی شدند.وی افزود:
همچنین  ۲۵۲واحد کوچک و متوسط به طور مستقیم

ریاست جمهوری محسوب می شود.وی با تشریح اهمیت
مش��ارکت مردم در انتخابات ک��ه تقویت قدرت نرم نطام
های سیاسی را به دنبال دارد ،گفت :به عنوان دبیر کمیسیون
اقوام ،مذاهب و فرق ش��ورای امنیت کشور اعام می کنم
که مشارکت گسترده و اعتماد باای مردم ،بویژه اهل سنت
به نظام که در انتخابات اخیر متجلی ش��د ،بسیار ارزشمند
و قابل تقدیر اس��ت .وی افزود :انتخابات اخیر و نتیجه آن
که با مشارکت  ۷۳درصدی کل مردم و آرای  ۵۷درصدی
به روحانی همراه بود ،نش��ان داد که سیاست ها و رویکرد
تعاملی دولت روحانی مورد تایید مردم از جمله اهل سنت
کشور است که بااترین رای را به روحانی دادند.
 ۲۴۷میلیارد تومان تس��هیات از بانک های اس��تان
دریافت کردند.رئیس صنعت ،معدن و تجارت گلستان
ادامه داد :در مجموع سال گذشته به  ۶۵۶واحد تولیدی
و صنعتی اس��تان بالغ بر  ۷۲۱میلیارد تومان تسهیات
پرداخت شد .وی با بیان اینکه گلستان رتبه هفتم کشور
در میزان پرداخت تس��هیات رونق تولید را در کشور
کسب کرد ،تصریح کرد :منابع بانکی  ۶استانی که در
رتبه های نخس��ت قرار دارند قابل مقایس��ه با استان
گلستان نیست .قوانلو خاطرنشان کرد :از مجموع ۹۳۳
واحد صنعتی استان  ۱۷۶واحد تسهیات رونق تولید
دریافت کرده اند .وی اضافه کرد :گلستان با پرداخت
تس��هیات به  ۱۸درصد از واحدهای صنعتی اس��تان
رتبه نخست کش��ور در پرداخت تسهیات به نسبت
واحدهای صنعتی را کسب کرده است.وی همچنین از
بررسی پرونده تسهیات  ۵۸واحد تولیدی و صنعتی
در س��ال ج��اری خبر داد و گفت :امس��ال تعدادی از
واحدهای تولیدی استان برای دریافت  ۹۰میلیارد تومان
تسهیات به بانک ها معرفی شدند.
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فرمانده نیروی انتظامی گلستان گفت :جرایم
کارکنان نی��روی انتظامی اس��تان  ۳۹درصد
کاهش یافته اس��ت .به گ��زارش مهر به نقل
پایگاه خبری پلیس ،سردار علی اکبر جاویدان
با بیان اینکه رویکرد پیشگیرانه پلیس اعتماد
متقاب��ل پلیس و مردم را ارتقا می دهد ،اظهار
کرد :تعامات پلیس و سازمان قضائی باعث
می ش��ود جرایم بین کارکنان نیروی انتظامی
اس��تان  ۳۹درصد کاهش پیدا کند .جاویدان
افزود :این تعامات همچنین باعث کارآمدی
رده های ناجا و ارتقاء خدمات کیفی و شایسته
به مردم و کاهش نارضایتی عمومی از نیروی
انتظامی استان شده است .وی تکریم ارباب و
رجوع ،پاسخگویی به موقع به مراجعان و رفع
مشکات انتظامی را سه اصل مهم در رویکرد
پلیس خدمتگزار دانست و افزود :اعتماد مردم
بزرگترین سرمایه پلیس است و در سایه این
اعتماد ،پلیس بخش مهمی از ماموریت های
خود را در تعامل و همکاری با مردم جستجو
می کند .فرمانده انتظامی گلس��تان توس��عه
س��رمایه انسانی را در س��ایه تقویت ایمان و
روحیه جهادی امکان پذیر دانست و بیان کرد:
موفقیت پلیس در تامین نظم و امنیت ریشه
در وایت پذیری ،اخاص و روحیه جهادی
کارکنان دارد .علی اکبرجاویدان به برنامه ها و
اقدامات پلیس در حفظ و صیانت از سرمایه
های انس��انی سازمان اش��اره و تصریح کرد:
سرمایه انسانی مهمترین سرمایه هر سازمان
اس��ت و یک��ی از مهمتری��ن ماموریت های
نیروی انتظامی حفظ و صیانت از این سرمایه
اس��ت.جاویدان بیان کرد :در همین راس��تا با
برگزاری کارگاه های آموزشی رشد و تعالی
رفتار ،پیش��گیری از جرای��م در بین کارکنان
و همچنی��ن کارگاه های آم��وزش قضائی و
عقیدتی سیاس��ی گام ه��ای مهمی در بحث
استاندارد سازی رفتار و کاهش جرایم در بین
کارکنان نیروی انتظامی برداشته شده است.

تیراندازی در رامیان
 2مصدوم برجای گذاشت

فرمانده انتظامی گلستان گفت :تیراندازی در
شهرستان رامیان دو مجروح برجای گذاشت.
به گزارش مهر ،س��ردار علیاکبر جاویدان
پیرامون دو حادثه تیراندازی رخداده در استان
اظهار کرد :ساعت  ۱۹و  ۴۵دقیقه عصر روز
ش��نبه دو نفر از اهالی شهرس��تان رامیان که
یکی از افراد  ۳۰س��اله و فرد همراه وی ۱۹
س��اله بود درحالیکه زخمی شده بودند به
کانتری مراجعه میکنند .وی تصریح کرد:
این اف��راد اعام میکنن��د  ۴۵دقیقه قبل با
یک دستگاه موتورس��یکلت در حال رفتن
به س��مت منطق��ه تفریح��ی «دروازه علی»
بودند که مورد اصابت تیر س��اچمه ای قرار
میگیرند .فرمانده انتظامی گلس��تان گفت:
یکی از این افراد از بیمارستان مرخص شده
و ف��رد دیگری که مجروحیت ش��دیدتری
داشت همچنان در بیمارستان مطهری گنبد
کاووس بستری اس��ت .جاویدان در رابطه
با تیران��دازی محور ناهار خ��وران گرگان
اظهار کرد :ش��امگاه پنجشنبه فردی با مرکز
فوریتهای پلیس تماس میگیرد و شنیده
ش��دن صدای تیراندازی در انتهای شهرک
تاار را گزارش میدهد.وی افزود :بافاصله
تیم پلیس که در منطقه حضورداشته است به
محل شنیده ش��دن صدای تیر میرود که با
یک خودروی  ۴۰۵با چهار سرنشین مواجه
میش��ود ،اما این خودرو به محض مشاهده
خودروی پلیس از محل متواری ش��ده و به
سمت شهرک قلعه حسن میرود .جاویدان
ادامه داد :مأموری��ن در حین تعقیب فرمان
ایست میدهند و اقدام به شلیک تیر هوایی
میکنند تا اقدام به توقف خودرو کنند اما در
ش��هرک قلعه حسن به یک مراسم عروسی
برخود میکنند .وی افزود :مأمورین نیروی
انتظامی به دلیل اینکه به کس��ی آسیبی وارد
نشود از تیراندازی خودداری میکنند و این
امر منجر به متواری ش��دن خودرو میشود.
جاوی��دان اظهار کرد :ش��ماره پاک خودرو
برداشتهش��ده و نف��رات شناساییش��دهاند،
همچنین هماهنگی قضایی برای دس��تگیری
این افراد انجامشده است.
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