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خبر
اقتصاد گلستان چارهای جز فعال
کردن بخش خصوصی ندارد
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آزمون ورودی تيزهوشان حذف شد
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نرگس محس��نی -مع��اون هماهنگ��ی امور
اقتصادی و توس��عه منابع اس��تاندار گلستان
گفت :اقتصاد گلستان با سرمایه گذاری بخش
خصوصی رونق میگیرد و چارهای جز فعال
کردن این بخش نداریم .محمود ربیعی اظهار
کرد :مردم گلستان نگران تهیه میوه شب عید
نباش��ند زیرا امس��ال  ۶۰۰تن پرتقال و ۴۰۰
تن س��یب تهیه کردیم و مشکلی از این بابت
نداریم .ربیعی بیان کرد :با توجه به سرمازدگی
س��ال قبل ۳۲ ،میلیارد تومان تس��هیات به
باغداران استان پرداخت شد تا مشکات آنها
برطرف شود .وی افزود :در سیاست اقتصادی
استان ،فعالتر کردن بخش خصوصی ،حمایت
از سرمایه گذاران و ایجاد بستر مناسب برای
اس��تقبال مدیران از س��رمایه گ��ذاران بخش
خصوصی در دس��تور کار ق��رار دارد .ربیعی
تصریح کرد :برای موفقیت در بخش اقتصادی
باید از تئوریهای موفق اقتصادی الگو بگیریم
و مدلهای متناس��ب با کشور را اعمال کنیم.
وی ادامه داد :یک��ی از تئوریهای اقتصادی
برای فعالتر کردن کسب و کار ،تزریق کسب
و کار پولی در جامعه اس��ت و به همین دلیل
دولت از سال گذشته تسهیاتی را در اختیار
واحدهای تولیدی ق��رار داد .وی اضافه کرد:
هر چه اعتبارات بیش��تری جذب و در مسیر
صحیحتر استفاده ش��ود اقتصاد فعالتری در
استان خواهیم داشت .معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان با بیان
اینکهطرحهایسرمایهگذاریبافاصلهجواب
نمیدهند ،خاطرنشان کرد :بخش عمدهای
از اعتبارات س��ال گذش��ته برای افتتاح در
دهه فجر امس��ال مورد استفاده قرار گرفت
و بهره بردن از اعتبارات حداقل یک س��ال
و نیم زمان میبرد .ربیعی افزود :دولت باید
کوچکتر ش��ود تا مردم به سمت سرمایه
گذاری بروند و سیاست استان هم به همین
شکل است .وی ادامه داد :مجموع اعتبارات
استان هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان پیش بینی
شده اس��ت که بخش عمدهای از آن اباغ
ش��ده و مشکل پول و تس��هیات نداریم.
ربیعی تصریح کرد :در تسهیل و رفع موانع
تولید در رتبه دوازدهم کشور قرار داریم و
تا امروز  ۵۰۴میلیارد تومان تصویب ش��ده
که به حس��اب متقاضیان واریز شده است.
وی بیان کرد :بخش��ی از این اعتبارات در
بخش نوسازی و بازسازی بنگاههای کهنه
اس��ت و اس��تان گلس��تان در این بخش با
پرداخت  ۱۰میلی��ارد و  ۶۰۰میلیون تومان
تسهیات در رتبه هفتم کشور قرار داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه
منابع اس��تاندار گلستان در خصوص ایجاد
اشغال در استان ،گفت ۳۲۰ :میلیارد تومان
پرون��ده ثبت ش��ده را به بانکه��ا معرفی
کردیم که هزار و  ۶۰۰شغل ایجاد خواهد
کرد و ت��ا کنون  ۳۲میلیارد تومان پرداخت
شده است.ربیعی افزود :در چهار سال اخیر
مش��ارکت اجتماعی ما برای اش��تغال ۳.۵
درصد افزایش داش��ته که در بخش بانوان
پررنگ بوده اس��ت.وی بیان کرد ۱۹ :هزار
و  ۴۰۰نفر برش اس��تانی ایجاد اشتغال در
گلس��تان بوده و تا کن��ون  ۱۷هزار و ۷۸۸
نفر معادل  ۹۳درصد تعهد در سامانه رصد
ثبت شده است .ربیعی با بیان اینکه چارهی
جز فعال کردن بخ��ش خصوصی نداریم،
اظهار کرد :تا دو هفته آینده س��رمایه گذار
عمان��ی  ۳۵۰میلیارد توم��ان در  ۵۲هکتار
از اراضی س��احلی بندرگز سرمایه گذاری
خواهد کرد.وی ادامه داد :ش��رایط سرمایه
گ��ذاری در اس��تان بهت��ر از قبل اس��ت و
ای��ن آمادگی وجود دارد ت��ا در این بخش
عملک��رد قابل توجهی بر ج��ای بگذاریم.
وی تصری��ح ک��رد :ه��زار و  ۱۴۸میلیارد
تومان س��رمایه گ��ذاری برای س��ال آینده
پیش بینی شده است تا بخشی از مشکات
استان برطرف ش��ود.ربیعی ادامه داد :منابع
استان گلستان  ۹هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان
اس��ت و امسال  ۲۸.۲درصد نسبت به سال
گذشته افزایش پیدا کرده که نشان از رونق
کسب و کار اس��ت.وی یادآور شد :دولت
پس از کنترل تورم ،به رونق کس��ب و کار
و تزریق تس��هیات به جامعه توجه کرد و
امیدواریم این اتفاق در استان هم رخ دهد.
وی بیان کرد :اس��تان گلستان سال گذشته
 ۳۰۵میلیارد تومان از اس��ناد خزانه جذب
کرد که مبلغ خوبی است.

تکرارقهرمانی
و د ّومین جام
دومین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی مردان باشگاه های
ایران که از اواخر تیرماه امسال آغاز شده بود این هفته با
قهرمان��ی میکامال در حالی به کار خود پایان داد که این
قهرمانی مانند دوره قبل به نام دو گلس��تانی رقم خورد.
تیم «رحمان رئوفی» و «بهمن سالمی» بهترین زوج والیبال
ساحلی ایران که سال گذشته اوج رامسر را به قهرمانی
اولین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی کشورمان رسانده
بودند این بار در ایامی که درگیر با آماده س��ازی جهت
حضور در تور جهانی کیش بودند ،توانس��تند با حفظ
قهرمان��ی دوره قبل ،ضمن دف��اع از این عنوان باارزش،
دومی��ن جام قهرمانی را به خود اختصاص داده و به نام
میکام��ال ثبت کنند .از نکات قابل توج��ه در این دوره
از رقابت های لیگ برتر والیبال س��احلی ایران ،حضور
پنج ساحلی کار گلستانی در ترکیب سه تیمی بود که با
مجموع ش��ش ورزشکار بر روی سکوهای اول تا سوم
ایستادندتاثابتکنندقدرتوالیبالساحلیایرانهمچنان
در دست گلستانی هاست.تیم میکامال «رحمان رئوفی» و
«بهمن سالمی» در آخرین دیدار مرحله نهایی لیگ برتر
ساحلی کشور موفق به شکست هتل کانیار علی آباد شد
که «آق محمد ساق» و «حامد میرزاعلی» ساحلی کاران
اه��ل آق قا و اعضای تیم ملی ب ای��ران را در اختیار
داشت .میکامال با شکست دو بر صفر حریف...

کشفدوتنماهیکفالوکپورقاچاقدربندرترکمن
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آگهیفراخوانبرگزاریمجمععمومیعادی

نوب
ت دوم

به طور فوق العاده خانه مطبوعات و رسانه های استان گلستان
بدينوسيله از كليه اعضای خانه مطبوعات و رسانه های استان گلستان دعوت به عمل

می آيد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اين خانه كه بصورت

الکترونيکی هم زمان با  4استان ديگر از ساعت  10صبح تا  12روز چهارشنبه مورخ
 30بهمن ماه  1396برگزار می شود شركت نمايند.
دستورجلسه:

 -1انتخاب هیات مدیره برای مدت دوسال
 -۲انتخاب بازرسان برای مدت یکسال

لذا از کلیه اعضای واجد شرایط درخواست می شود نسبت به تکمیل مدارک و ثبت

نام در سایت خانه مطبوعات به نشانی  khanehmatbooat.irحداکثر تا مورخ ۲4

بهمن ماه  96و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام نمایند  .شایان ذکر است با
توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی دریافت کد کاربری و رمز عبور

ضروری است.

متقاضیان نامزدی برای عضویت در هیات مدیره می توانند حداکثر تا چهارشنبه

 1۸بهمن ماه  96نامزدی خود را از طریق سایت khanehmatbooat.irاعام فرمایند.

خبر
یک سوم سرطان ها
در صورت تشخیص زودرس
قابل درمان است

معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی
گلس��تان بابیان اینکه  ۴۳درصد مرگ ناشی
از س��رطان به علت سیگار ،تغذیه و عفونت
اس��ت ،گفت :یکسوم سرطانها در صورت
تش��خیص زودرس قابل معالج��ه و درمان
است .به گزارش مهر ،سراجالدین عارف نیا
در همایش اس��تانی مبارزه با س��رطان اظهار
کرد :در بحث آموزشها حضور و مشارکت
م��ردم یکی از نکات مهم و اصلی اس��ت که
میتواند در ارتقا سامت جامعه نقش بسیار
مهمی بر عهده داشته باش��د .وی افزود :باید
از هر خانواده یک سفیر آموزشدیده بهعنوان
انتقال گر مطالب علمی داشته باشیم تا شاهد
کاهش برخی از بیماریها در س��طح جامعه
باشیم .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
گلستان س��رطان را بهعنوان یک بیماری غیر
واگی��ر اعام کرد و گف��ت ۷۶ :درصد علت
مرگومیر انسانها را بیماریهای غیر واگیر
تش��کیل میدهند .وی با اش��اره به اینکه ۴۶
درصد مرگومیرها ناشی از بیماریهای غیر
واگیر هس��تند ،تصریح کرد :س��رطان با ۱۳
درصد دومین علت مرگومیر ش��ناخته شد.
عارف نیا با اش��اره به اینکه س��اانه  ۹۲هزار
مورد جدید س��رطان در ایران یافت میشود،
اظهار ک��رد :در طول س��ال  ۳۰۰هزار بیمار
بهبودیافته در کش��ور وجود دارند و در حال
حاضر  ۲۰میلیون نفر در دنیا با سرطان زندگی
میکنند .وی بابیان اینکه  ۴۳درصد مرگ ناشی
از س��رطان به علت سیگار ،تغذیه و عفونت
اس��ت ،تصریح کرد :یکس��وم سرطانها در
صورت تش��خیص زودرس قاب��ل معالجه
و درمان هس��تند .معاون بهداش��تی دانشگاه
علوم پزشکی گلس��تان گفت :عدم استعمال
دخانی��ات ،عدم مصرف مش��روبات الکلی،
رعایت رژیم غذایی مناسب ،نگهداشتن وزن
در ح��د طبیعی ،انجام فعالیتهای ورزش��ی
منظم ،محدودیت مواجهه با عوامل شغلی از
عوامل پیشگیری بروز سرطان به شمار میآید.
وی بابیان اینکه سرطان قابلپیشگیری است و
باید به افراد آموزشهای ازم داده شود ،افزود:
با برنامهریزیهای انجامش��ده در سال جاری
س��ه هزار و  ۱۴۱نفر آم��وزش ازم در زمینه
سرطان را دیدند .عارف نیا از وجود  ۲۲گروه
خودیار س��رطان در گلستان خبر داد و اظهار
کرد ۱۵۰ :نفر عضو گروههای جلسه آموزشی
در گلستان هستند.

.

فضای اشتغال برای جوانان
فارغ التحصیل فراهم شود

از آنجا که شناسه عضو برای شرکت در انتخابات کد کاربری و رمز عبور است  ،مسئولیت حفظ و نگهداری آن به عهده عضو است.

هیاتموسسخانهمطبوعاتورسانههایاستانگلستان

گلشن مهر0173۲۲4430۲-0173۲۲۵1316

www.golshanemehr.ir

رئیس مجمع بس��یج گلس��تان گفت :فضای
اش��تغال برای جوانان فارغ التحصیل فراهم
ش��ود .به گزارش مهر ،غامرضا منتظری در
حاش��یه گرامیداشت روز بس��یج مهندسین
اظهار کرد :امروز کشور برای اینکه روی پای
خود بایستد نیازمند به عنصر قدرت است.
وی افزود :برای رس��یدن به قدرت نیاز به
پیش��رفت علمی و تخصصی داریم و این
باعث خواهد شد تا خودکفا شویم و دست
نیاز به س��مت سایر کش��ورها دراز نکنیم،
اکنون بخش قابلتوجهی در حوزه صنعت
و معدن در حال اتفاق است .رئیس مجمع
بس��یج گلس��تان گفت :اگر بنا است در ۴۰
س��الگی گامهای بلندی برداشته شود نباید
به دستاوردهای  ۳۹س��اله بسنده کرد .وی
بابی��ان اینکه دامنه مجه��وات و معلومات
بش��ر در حال سبقت گرفتن است ،تصریح
ک��رد :اختراعات و نوآوری هرروز در حال
مدرن ش��دن اس��ت که باید چش��مانمان
را به اف��ق بلندتر معطوف کنی��م .منتظری
با اش��اره به اینکه نبای��د در حوزه صنعت،
معدن ،تجارت و عم��ران به وضع موجود
قانع بود ،اظهار کرد :جامعهای که به وضع
موجود خود قانع نباش��د حتم�� ًا در زمینه
های مختلف پیش��رفت خواه��د کرد .وی
تصریح کرد :در حوزه صنعت باید روحیه
خودباوری را بین نسل جوان تقویت کرد،
اکنون بسیاری از جوانان در مقاطع مختلف
فارغالتحصیل شدند که باید فضای اشتغال
را برای آنها فراهم کرد.

