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خبر
حرکت اک پشتی راهکار
توسعهگلستاننیست

اس��تاندار ،راهکار توسعه گلس��تان را تمرکز
بر رش��د ص��د درصدی با هم��کاری فعاان
اقتصادی بیان کرد و گفت :در طی این مس��یر
حرکت ُکند و اک پش��تی راهگشا نیست .به
گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی گرگان سید مناف
هاشمی در نشست با فعاان اقتصادی بخش
خصوصی اس��تان ،اظهار کرد :امروز مسئوان
دستگاه های اقتصادی ،امنیتی و قضایی در کنار
تولیدکنندگان و با هدف توسعه اقتصادی این
خطه با آنان همراه بوده و نباید مش��کلی برای
بخش خصوصی ایجاد شود .وی با بیان اینکه
ح��وزه صنعت ،معدن و تجارت گلس��تان از
ظرفیت خوبی برخوردار است ،افزود :دولت
ب��ر خروج از تک قطبی بودن تاکید داش��ته و
گلس��تان می تواند به قطب اقتصادی کش��ور
تبدیل شود .استاندار گلستان بر رفع مشکات
فعاان بخش خصوصی در استان تاکید کرد و
گفت :برخی مسائل نیز باید با رایزنی در سطح
ملی حل ش��ود .رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کش��اورزی گرگان هم گفت :تولید
با شرایط س��ختی در حال انجام است و رفع
قوانین مزاحم ضروری ب��وده و از نمایندگان
مجلس شورای اسامی درخواست می شود
که قوانی��ن مخالف تولی��د را اصاح نمایند.
عل��ی محمد چوپانی اظهار ک��رد :با توجه به
آمار ارائه شده توسط مدیران گلستان ،فعاان
بخش خصوصی باید خ��ود را برای جذب ۷
هزار میلیارد ریال در حوزه صنعت استان آماده
کنند.رییسدادگستریگلستاننیزگفت:تاش
همه باید درجهت توسعه اشتغال و تولید باشد
و دستگاه قضایی تعطیلی واحدهای صنفی را
تایید نکرده و با عوامل آن برخورد قانونی می
شود.هادی هاشمیان افزود :گلستان به دلیل امن
بودن،موقعیتجغرافیاییمناسبوفراهمبودن
زیرساخت ها بهترین زمینه برای جذب سرمایه
گذاری دارد.به گفته وی؛ اقوام مختلف پایه های
اینامنیتهستند.

جشنواره موسیقی تنها فرصتی
است که هنرمندان دیده شوند

عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی گلستان
گفت :جشنواره موسیقی تنها فرصتی است
که هنرمندان دیده ش��وند و به مس��ئوان و
مردم اع��ام کنند که راه خ��ود را باقدرت
ادام��ه خواهند داد .به گ��زارش مهر ،حامد
جنتی در اختتامیه جش��نواره موسیقی آوای
فجر گلس��تان ،اظهار کرد :موسیقی گلستان
بسیار غنی و دارای اساتید بزرگی است که
در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند.وی
افزود :این جشنواره فرصتی بود تا هنرمندان
و دس��تاندرکاران موس��یقی معرفی شوند.
عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی گلستان
اتحاد بین اس��اتید و هنرجوی��ان را از موارد
مورد نیاز استان دانست و گفت :وجود اتحاد
باعث خواهد ش��د تا به یک هدف مشترک
دستیابیم .وی حمایت مردم را از دیگر موارد
مهم در بحث موس��یقی اعام ک��رد و افزود:
هیچ هنری در جهان بدون حمایت و استقبال
مردم شکوفا نشده و رشد نکرده است ،مردم
بهعنوان حامیان واقعی هنر نقش بسیار مهمی
بر عهده دارند .جنتی اظهار کرد :امسال سطح
اجرا نسبت به سال گذشته بهتر بوده و استقبال
خوبی از سوی مردم صورت گرفت.

فامینگو مجروح و تیرخورده
در ُگمیشان تیمارداری شد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
ه��ای ترکم��ن و گمیش��ان از دس��تگیری
شکارچیان  ۲۰قطعه پرنده چنگر در تااب
بین المللی ُگمیشان و تحویل یک فامینگو
مجروح به محیطبانان و تیمارداری آن خبر
داد .به گزارش ایرنا ،علی بیانی گفت :یکی
از اهالی گمیشان و از حامیان محیط زیست؛
این فامینگو مصدوم را تحویل داد ،پای این
پرنده براثر تیراندازی مجروح شده است .به
گفت��ه وی؛ ای��ن پرنده برای تیم��ارداری و
درمان به اداره حیات وحش محیط زیست
گلس��تان انتقال یافت.فامینگو از پرندگان
در معرض خطر انقراض اس��ت و سواحل
دریاه��ا ،تااب ها و رودخانه های بزرگ از
زیستگاه های این گونه ارزشمند محسوب
می ش��ود.بیانی همچنین گفت :محیطبانان
گمیشان در پهنه آبی تااب بین المللی این
شهرس��تان نیز  ۲صیاد متخلف را به همراه
ساح های شکاری آنان دستگیر و به مراجع
قضایی معرفی کردند.

زمينهجذبسرمايهگذارخارجیفراهمنيست
رئیس س��ازمان صنع��ت ،معدن و تجارت گلس��تان
گفت :زمینه جذب سرمایه گذار خارجی در گلستان
فراهم نیس��ت.به گزارش مهر ،حسینقلی قوانلو ،ظهر
یکشنبه در مراس��م افتتاحیه جشنواره ساانه علمی
س��منو و محصوات بر پایه مالت ،اظهار کرد :کشور
با مش��کات اقتصادی و اش��تغال روبروست و یکی
از راهحلهای آن ارتباط صنعت و دانش��گاه اس��ت.
وی ادام��ه داد :برای رفع مش��کات ضرورتی برای
سرمایهگذاری وجود دارد تا به رشد هشت درصدی
که در برنامه ششم پیش بینی شده ،دست یابیم.قوانلو
به مش��کات اقتصادی کش��ور در زمان جنگ و بعد
از آن اش��اره کرد و گفت :سالهای  8۰تا  8۴طائی
ترین زمان اقتصاد کش��ور بود که رش��د اقتصادی به
 ۱۰درصد رس��ید .وی بی��ان کرد :به ط��ور میانگین
س��اانه یک میلیون جوان وارد بازار کار میش��وند و
باید برای آنها س��رمایهگذاری و اشتغال ایجاد کرد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان
گفت :در س��ال  ،۹۵تولید ناخالص کشور  ۱۲هزار و

ازمه ترویج کارآفرینی پیوند
عمیق صنعت و دانشگاه است

روزنامه شهروند با گستره توزیع کشوری در گزارشی به قلم
سیما فراهانی مجازات جایگزین نهال کاری به جای تحمل
زندان در گلستان را برجسته کرد.در شماره شنبه شهروند به
قلمسیمافراهانیکهباقاضیدادگستریشهرستانگالیکش
گفتگو شده؛ آمده است :مجرمند و در چنگال قانون گرفتار
شدهاند اما مجازاتهایشان کمی متفاوت است .قرار نیست
حبس بکشند ،در ازایش باید درخت بکارند؛ ۳۰متهمی که
تاوان جرمشان انجام خدمت برای جامعه است .به زندان
نمیروند و با خافکارهای دیگر آشنا نمیشوند ،بهخاطر
یک جرم سبک ،در میان مجرمان خطرناک و حرفهای شب
و روزشان را نمیگذرانند .عمرشان پشت میلههای زندان
تباه نمیشود و از خانوادههایشان دور نمیمانند .قانون به
کمکش��ان آمده تا در ازای خدم��ت به جامعه از مجازات
اصلی رها ش��وند .این  ۳۰مجرم با رأی قاضی شهرستان
گالیکش به کاشت  ۳هزار درخت محکوم شدهاند .حکمی
که در آس��تانه روز درختکاری به اج��را درآمد و به اعتقاد
قاضی پرونده و کارشناسان و فعاان حوزه محیط زیست،
اثری بهتر و مفیدتر ه��م برای جامعه و هم برای طبیعت
خواهد داشت .این در حالی است که قضات دیگری هم
در شهرستانها و اس��تانهای سراسر کشور احکامی این
چنینی برای متخلفان زیست محیطی صادر کردهاند .چند
وقت پیش بود که صاحب یک واحد خدماتی که ش��بانه
 ۳۴اصل��ه درخت را قطع کرده بود تا واحدهای خدماتی
مربوطه برای خودروهای عبوری دید بهتری داشته باشد،
از سوی قاضی دادگاه به کاشت  68درخت یعنی دو برابر
تعداد درختان قطع ش��ده ،محکوم ش��د .آن هم در همان
محلی که اقدام به تخریب درختان کرده بود .رئیس شعبه
اول دادگاه کیفری۲شهرستان دنا نیز چندی پیش متهمی که
 6اصله درخت بلوط استان کهگیلویه و بویراحمد را آتش
زده بود ،به کاش��ت و آبیاری  ۲۰اصله درخت جنگلی در
محدوده نیم هکتاری در محل وقوع جرم یا در محل دیگر
به تشخیص شاکی ،محکوم کرده بود .طی این حکم متهم
مکلف شده بود پس از کاش��ت ،به مدت دوسال آبیاری
و محافظت از این درختها را بهطور مستمر انجام دهد،
اما این نخس��تین بار اس��ت که یک قاضی  ۳۰مجرم را به
کاشت  ۳هزار درخت محکوم کرده است .مجازاتی که به

تمام جاده های روستایی
شهرستان آزادشهر آسفالت است

 ۷۰۰میلیارد تومان بود که این رقم در سال  ۹6به ۱۴
هزار و  6۰۰میلیارد تومان میرس��د .قوانلو بیان کرد:
برای رس��یدن به رشد اقتصادی رقمهای بزرگی ازم

اس��ت که تنها با فعال کردن س��رمایهگذاری خارجی
محقق میش��ود .وی گفت :نرخ بیکاری استان 6/۱۲
اس��ت و بای��د در س��ال  ،۹6حدود  ۲۰هزار ش��غل

رئیس دانشگاه علوم کش��اورزی و منابع طبیعی گرگان
گف��ت :برای ایجاد اش��تغال و کارآفرین��ی باید پیوند
عمیق بین دانش��گاه و صنعت شکل گیرد .به گزارش
مهر ،علی نجفی نژاد ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه
جش��نواره ساانه علمی س��منو و محصوات بر پایه
مالت ،که در دانشگاه منابع طبیعی گرگان برگزار شد،
اظهار کرد :یکی از مس��ائل بشر امروزه ،مسأله تأمین
غذا است .وی ادامه داد :در آینده نزدیک جهان شاهد
 ۹میلیارد نفر خواهد بود و تأمین غذای این تعداد نیاز
ب��ه برنامهریزی دارد .نجفی نژاد با بیان اینکه بیش از
 ۹۰درصد افزایش جمعیت متعلق به کش��ورهای در
حال توس��عه است ،گفت :این امر نش��ان از فشار بر
منابع داخلی این کشورها از جمله خاک ،آب و غیره

دارد .وی به تغییر اقلیم و مخاطرههای زیست محیطی
اش��اره کرد و گفت :بهترین راه برای اینکه پیامدهای
ناش��ی از فعالیتهای مربوط به تأمین غذا کم ش��ود،
تحقیق و پژوهش اس��ت .نجفی نژاد با بیان اینکه با
تحقیق و توسعه بحرانها کمتر شده ،اظهار کرد :آمارها
در کش��ورهای توسعه یافته نش��ان میدهد که هرچه
سرمایهگذاری در این زمینه اتفاق بیفتد ،میزان موفقیت
بیشتر اس��ت .رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان بیان کرد :سیاست تبدیل و تغییر رویکرد
دانش��گاه از آموزش محوری به س��مت کارآفرینی و
خلق ثروت توس��ط وزارت عل��وم در دولت تدبیر و
امید دنبال ش��ده و دانش��گاه ما به عنوان یک دانشگاه
تخصصی در زمینه کش��اورزی فعالیتهای ارزندهای

مجازات نهال كاری به جای زندان در گلستان
گفته خود قاضی؛ حتی
بیش��تر از این تعداد نیز
است و طی یکسال و
نیم چندین مجرم دیگر
نیز به کاش��ت درخت
محکوم شدهاند که در
کل آم��ار آن به ۱۰هزار
نهال رسیده است.
حب��س میتوان��د بار
سنگینیداشتهباشد
هادی هاشمیان ،رئیس دادگستری کل گلستان در خصوص
ای��ن پروندهها گف��ت :محکومان  ۳۰پرونده شهرس��تان
گالیکش به جای حبس ۳ ،هزار و  ۴۱۰نهال در عرصههای
منابع طبیعی ،حاشیه جادهها ،فضای سبز شهری و مدارس
منطقه غرس میکنند .اجرای آرای این افراد از ابتدای اسفند
آغاز ش��ده و قرار است تا آخر ماه جاری همه این نهالها
غرس شوند .بیشتر این پروندهها مربوط به تصادف است که
در بخش عمومی جرم ،محکومان به جای زندان به کاشت
درخت محکوم ش��دهاند .در کل این آرا برای کس��انی که
جرایم سبک غیرعمد مرتکب شده و سابقه کیفری ندارند،
صادر میش��ود .همچنین این طرح برای محکومانی اجرا
میشود که سابقه قبلی نداشته و در جرایم عمد تا یکسال
حبس و جرایم غیرعمد تا ۲سال حبس محکوم شدهاند .در
واقع این احکام از چند ماه قبل صادر شده و چون امکان
اجرای آن در ایام دیگر نیست ،در این روزهای پایانی سال
اجرا شده است .تاییدیه این احکام نیز تقریبا از دو ماه قبل
آمده است .این چنین مجازات به خاطر این تعیین میشوند
که مجرم بهجای زندانی شدن ،خدمتی به جامعهاش کرده
باش��د .چرا که حبس و زندانی شدن ،برای خود مجرم و
خانوادهاش میتواند بار سنگینی داشته باشد و همین سابقه
میتواند متهم را به ارتکاب جرم دوباره ترغیب کند و اثرات

منف��ی در روحیهش��ان
بگذارد به همینخاطر
ای��ن حک��م را ص��ادر
کردی��م .از طرف��ی
میخواستیمزندانزدایی
کنیم تا آمار افراد زندانی
پایین بیاید و زندان فقط
برای افرادی که جرایم
خشن انجام میدهند جا
داشتهباشد.
این احکام کمک زیادی به منابع طبیعی در گالیکش میکند
همچنین عموزاد ،قاض��ی دادگاه کیفری گالیکش که این
احکام را صادر کرده اس��ت ،در توضیحات بیش��تری در
اینباره به ش��هروند میگوید :یکسال و نیم است که در
دادگاه کیفری به عنوان قاضی مشغول به کار شدهام .پیش
از آن در دادسرا بودم و حکم صادر نمیکردم ،اما از وقتی
که کار قضاوت را آغاز کردهام ،چنین احکام جایگزین را
زیاد صادر کردهام .چرا که به اعتقاد من میتواند ،جرم زدایی
باایی نسبت به مجازات اصلی یعنی همان حبس داشته
باشد .در ابتدا که من گفتم باید این احکام جایگزین را زیاد
کنیم ،مخالفان بسیاری داشتم که معتقد بودند این احکام،
مج��رم را به ارتکاب جرم بیش��تر ترغیب میکند چرا که
میبیند ،مجازات کمی در انتظارش است ،اما با اجرایی کردن
چنین طرحی و صدور چندین حکم در طول این یکسال
و نیم مشخص شد که چنین احکامی میتوانند جنبه مثبت
داشته باشند .اعتراضها نسبت به این احکام بسیار کم بود
و مجرم بهطور واقعی تنبیه میشد .حتی کار مثبتی هم یاد
میگرفت .در این م��دت از این احکام زیاد صادر کردهام.
بهطور مثال پزشکی که یک تخلف جزیی داشت ،به ویزیت
رایگان صد بیمار یتیم یا بدسرپرس��ت محکوم شد .او به
جای اعتراض ،از این حکم استقبال هم کرد و آن را انجام

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان آزادشهر گفت :در
دو بخش مرکزی و چشمه ساران شهرستان آزادشهر ۴۹
روستا وجود دارد که تمام این روستاها از یک جاده آسفالت
برای تردد راحت برخوردار هستند .امان محمد باشقره در
گفتگو با ایرنا با اش��اره به وضعیت جاده های سیل زده
افزود :در س��یاب های مرداد ماه برخی از راه ها و ابنیه
شهرستان دچار خرابی هایی شده است که با مشاهدات
میدان��ی هزینه ترمیم آن بالغ بر  ۵۰میلیارد ریال برآورد و
گ��زارش ازم برای تخصیص بودجه ازم به فرمانداری
شهرستان ارائه ش��ده است .وی با اشاره به فعالیت های
عمرانی انجام شده بیان کرد :در سال  ۹۵بیشترین تمرکز

برای باا بردن س��طح کیفی جاده های روستایی گذاشته
شد و در این راستا می توان به ترمیم ابنیه و بهسازی جاده
های تیل آباد به کاش��یدار و راه روستایی وطن به نرگس
چال با اعتبار سه میلیارد و  8۷۰میلیون ریال اشاره نمود.
وی افزود :احداث ابنیه فنی در محور روستای قورچای
به تاتار علیا ( احداث پل باکسی  ۳متری ) با اعتبار یک
میلیارد و 6۳میلیون ریال در ادامه همین فعالیت ها صورت
پذیرفت .رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان آزادشهر
گفت :این اداره در امور شهری هم فعالیت های پر رنگی
داش��ته و می توان به محوطه سازی و دیوار کشی بطول
 ۱۱۵۰متر برای مسکن مهر آزادشهر و همچنین راه اندازی

ایجاد میکردیم که ن��رخ بیکاری را ثابت نگه داریم.
قوانلو با بیان اینکه هنوز زمینه جذب س��رمایهگذار
خارجی فراهم نیس��ت ،اظهار ک��رد :برخی از قوانین
دس��ت و پا گیر هم چون اس��تعامها مان��ع این کار
هستند.رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
گلستان با اش��اره به اینکه دانشگاه باید برای بحران
اش��تغال راه حل پیش��نهاد دهد ،ادامه داد :یکی از راه
حل معضات اش��تغال ،استفاده از ظرفیتهای بومی
اس��ت که برگزاری این جش��نواره یکی از آنهاست.
قوانل��و با بی��ان اینک��ه  ۱۰درصد گندم کش��ور در
گلس��تان تولید میشود ،افزود :س��رعت تغییرات در
جهان باا اس��ت و ما برای اینکه از بقیه عقب نمانیم
ازم است که شتاب بیشتری به کارها دهیم و یکی از
راهها کارآفرینی در دانش��گاه است.وی با بیان اینکه
 ۴6درصد صنایع گلس��تان در ح��وزه صنایع غذایی
اس��ت ،ادامه داد :اگر صنایع س��لولزی را به این رقم
اضافه کنیم 6۵ ،درصد خواهد شد که نشان از اهمیت
دانشگاه منابع طبیعی دارد.
انجام داده است.وی با بیان اینکه باید پیوند عمیق بین
دانشگاه و صنعت ش��کل گیرد ،ادامه داد :روشهای
گوناگونی برای این ارتباط وجود دارد که یکی از آنها
برگزاری این جشنوارهها است .نجفی نژاد افزود :این
ارتباطات ظرفیتها و توانمندی دانش��گاه را معرفی
ک��رده و اعتمادس��ازی به وجود م��یآورد.وی با بیان
اینکه ما به دنبال عملیاتی کردن این رویکرد هستیم،
تصریح کرد :در حوزه صنایع غذایی پایلوت پانی را
در حال ساخت داریم و نیازمند این هستیم که حوزه
صنعت و س��رمایهگذاران خصوص��ی در کنار ما قرار
بگیرند.نجفی نژاد با بیان اینکه کارآفرینی را باید از دل
دانشگاه شروع شود ،ادامه داد :یافتهها باید با کمترین
فاصله در اختیار صنعت قرار گیرد تا تجاری شود.
داد .بنابراین به جای این که یک پزشک را زندانی کنیم و او
را از خانوادهاش دور کنیم و بار روانی سنگینی در او ایجاد
کنیم ،هم به صد بیمار یتیم یا بدسرپرست کمک کردهایم و
هم به خود پزشک؛ بنابراین صدور چنین احکامی بار بسیار
مثبتی در جامعه خواهد داشت .او در ادامه صحبتهایش
میگوید :در رابطه ب��ا درختکاری نیز ،تنها این  ۳۰مجرم
نبودند .بلکه مجرمان دیگری از یکس��ال پیش تاکنون به
چنین مجازاتی محکوم شدهاند .در کل تعداد نهالهایی که
باید از س��وی متهمان کاشته شود ،به ۱۰هزار تا رسیده که
حاا در فصل کاشت ،درحال اجرا هستند .بیش از نیمی از
این نهالها نیز توسط متهمان در مناطق آسیبدیده جنگلی
کاشته شدهاند .از آنجایی هم که تعداد زیادی از جنگلهای
گالیکش به خاطر آتشسوزی آسیب جدی دیدهاند ،این
کار میتواند به منابع طبیعیمان هم کمک بسیار زیادی کند.
درباره اجرای این احکام نیز در ابتدا دادگس��تری متهمان
را احض��ار و برای آنها زمان تعیین میکند .مجرم نیز باید
ظرف مدت تعیین شده ،نهال را تهیه کرده و آن را بکارد.
از طرف دیگر با منابع طبیعی هم هماهنگ کردهایم و آنها
نی��ز نهالها را در اختیار متهمان قرار میدهند .همچنین با
توجه به اندازه جرم ،بیشتر این متهمان ،محکوم به نگهداری
و آبیاری درختهایی که میکارند ،هستند .یعنی تقریبا تا
دوس��ال باید به نهالی که کاشتهاند سر بزنند و کار آبیاری
را نی��ز انجام دهند .اکثر این مجازاتها نیز بدون اعتراض
انجام میش��وند ،مگر اینکه مجرم توان مالی خرید نهال
را نداش��ته باشد که در آن صورت اعتراض میکند و پس
از آن درباره وی تصمیم گرفته میش��ود .اگر هم مجازات
خود را انجام ندهند ،باید بافاصله به زندان بروند و دوره
حبس خود را بگذرانند .برای همین بهطور معمول مجرم
هیچ اعتراضی نمیکند و اتفاقا استقبال هم میکند .هزینه
یک نهال جنگلی ۲هزار تومان و یک نهال چناری خارج از
شهر نیز۷هزار تومان است که این نهالها بهصورت تفکیک
شده و به نسبت جرم متهمان ،برای آنها تعیین میشود .در
کل آمارها نیز نش��ان از آن دارد که چنین احکامی تاثیرات
مثبتی در کاهش وقوع جرم و انجام خدمات مفید در جامعه
و همچنین تنبیه ش��دن و بار روانی مثبت در خود فرد و
خانوادهاش داشته است.
کلیهآسانسورهایفازسوممسکنمهراینشهرستاناشاره
کرد.باشقره گفت :برای حل مشکل آب شرب مسکن مهر
نیز این اداره با واگذاری یک قطعه زمین به مساحت بیش
از ی��ک هزار متر مربع به اداره آب و فاضاب آزادش��هر
کمک ش��ایان توجهی نمود.رییس اداره راه و شهرسازی
آزادش��هر با اشاره به اهمیت جاده مواصاتی آزادشهر به
خوش ییاق خاطرنشان کرد :بهسازی محور آزادشهر به
خوش ییاق به دلیل ترافیک باا در مهمترین راه ارتباطی
استان گلستان و کریدور ارتباطی شمال به جنوب که معبر
ترانزیت خارجی نیز می باشد با هدف افزایش ایمنی و
کاهش تصادفات در حال انجام است.

خبر
کاهشاعتبارات
فرهنگیگلستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی گلستان گفت:
امسال شاهد کاهش  ۷۵درصدی اعتبارات در
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی گلستان بودیم
اما این باعث نش��د فعالیتها متوقف و یا کم
شود .به گزارش مهر ،حجتااسام علیاصغر
فضیلت ،شامگاه ش��نبه در اختتامیه جشنواره
موس��یقی آوای فجر گلس��تان ،اظهار کرد :در
این دوره از جشنواره شاهد برگزاری  ۴۰اجرا
موسیقی صحنهای و میدانی بودیم .وی افزود:
امس��ال ش��اهد کاهش  ۷۵درصدی اعتبارات
در اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسامی گلستان
بودیم اما این باعث نشد فعالیتها متوقف و
یا کم شود .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی
گلس��تان گفت :جشنواره موس��یقی آوا فجر
گلس��تان به دلیل ترافیک برنامههای فرهنگی
در ایام دهه فجر برگزار نش��د و در دهه سوم
اسفندماه اجرا شد .وی یادآور شد :امید است
در جامعه فرهنگی و هنری با عبور از مشکات
فرارو و غنیمت شمردن حضور نسل جوان از
سویپیشکسوتانبتوانیمشکافهایایجادشده
را پرکنیم و فضای همدلی را در عرصه فرهنگ
و هنر استان رقم بزنیم .وی تصریح کرد :توجه
به هنرمندان بومی و بسترسازی برای شکوفایی
استعدادهای استان در قالب تجلیل از اهداف
این جشنواره محسوب میشود .فضیلت درباره
فعالیت 6ماههانجمنموسیقیاستان،اظهارکرد:
قرار اس��ت با تشکیل شورای سیاستگذاری
موسیقی اس��تان در راستای توسعه و تعالی از
همه ظرفیتها اس��تفاده کنی��م .وی افزود :در
جشنواره سال آینده از قالبهای قبلی و فعلی
فاصله خواهیم گرفت و از دل اجراهای عمومی
که در سطح استان برگزار خواهد شد جشنواره
رقم میخورد .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی
گلستان گفت :س��اماندهی در حوزه آموزش
موسیقی یکی دیگر از رویکردهای اداره کل در
سال  ۹۷خواهد بود.

کارگاهآموزشیفضای
مجازی در خانه فرهنگ اندیشه
گرگان برگزار شد

کارگاه آموزش��ی فضای مجازی ،آسیب ها و
راهکارها با موضوع آموزش صحیح اس��تفاده
از فضای مجازی ،با همکاری سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در خانه
فرهنگ اندیشه برگزار شد .به گزارش مهر به
نقل از س��ازمان فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی
ش��هرداری گرگان ،کارگاه آموزش��ی فضای
مجازی آس��یب ه��ا و راهکارها ب��ا موضوع
آموزش صحیح اس��تفاده از فضای مجازی با
موض��وع آموزش صحیح اس��تفاده از فضای
مجازی با همکاری هنرستان تاش توسط خانه
فرهنگ اندیشه برگزار گردید.
کارش��ناس حاضر در این کارگاه با بیان اینکه
بی اطاعی از نحوه استفاده درست از فضای
مج��ازی باعث دوری فرزن��دان از مولفههای
دینی ،تربیتی و فرهنگی شده است.

مناقصه
شرکت توسعه کشت دانه های
روغنی در نظر دارد

آگهيهاي ثبتي
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رأی ش��ماره  139660312002002458مورخ  1396/11/30در کاس��ه
پرون��ده  1396114412002000081هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی
کردکوی تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای سید الیاس حسینی فرزند
سید مهدی بشماره شناس��نامه  126و کد ملی  2249449015صادره کردکوی
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی که مقدار  100سهم مشاع از  864سهم
ششدانگ عرصه وقف عام است به مساحت  1425متر مربع پاک باقیمانده 2
اصلی واقع در گلس��تان بخش  2حوزه ثبت کردکوی محرز گردیده اس��ت .لذا
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد و اماک محل تسلیم و بعد از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ

نسخه اينترنتي
روزنامه گلشنمهر

تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند صادر
خواهد شد.
عبدالرحمن ایری -کفیل ثبت اسناد و اماک کردکوی -م.الف8718 -
تاریخ انتشار نوبت اول96/12/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/21 :

اصاحیه آگهی موضوع ماده  ۳قانون
و ماده  1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مربوط
به شرکت بهین تلیسه گلستان
برابر رأی ش��ماره  139660312002002164مورخ  1396/11/7در کاسه پرونده

 1395114412002000054هی��ات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی کردکوی
تصرف��ات مالکانه و بامعارض متقاضی ش��رکت بهین تلیس��ه گلس��تان به
شماره ثبت  40و شناسه ملی  10700005365در ششدانگ یک قطعه زمین
به مس��احت  19100متر مربع که مقدار  11/35س��هم مش��اع از  120سهم
شش��دانگ عرصه وقف عام است پاک باقیمانده  91اصلی واقع در گلستان
بخش  2حوزه ثبت کردکوی محرز گردیده است .لذا به استناد ماده  3قانون
ف��وق مرات��ب در یک نوبت جه��ت اطاع عموم در یک��ی از روزنامه های
کثیراانتش��ار و محلی آگهی می ش��ود و از این رو در صورتی که اشخاص
نس��بت به صدور س��ند مالکیت اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و
اماک محل تسلیم و بعد از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
صادر خواهد شد.
عبدالرحمن ایری -کفیل ثبت اسناد و اماک کردکوی -م.الف8695 -
تاریخ انتشار نوبت اول96/12/21 :

مقدار  ۳۰هزار تن دانه کلزا(فله) در سطح
شهرستان های گرگان ،بندرگز ،کردکوی،
علی آباد ،آق قا ،بندرترکمن در  1۳انبار
بارگیری و تخلیه نماید .عاقمندان جهت
شرکت در مناقصه قیمت پیشنهادی خود را
برای هر تن دانه کتب َا به آدرس ذیل حداکثر
تا مورخه 96/12/24ارسال نمایید.

آدرس :گرگان،

كيلومتر  5جاده گرگان -ساری
شركت دانه های روغنی

شماره تماس01732455079 :

