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دهکده نوروزی در گرگان
میزبان مسافران می شود

بخش��دار مرکزی گ��رگان از ایج��اد دهکده
ن��وروزی با ویژه برنامه های ش��اد ب��رای ایام
تعطیات عید در گ��رگان خبر داد.به گزارش
مهر ،محمدرضا ترابی اظهار کرد :سال گذشته
اقدام به برپایی کمپ نوروزی روستایان با هدف
نشان دادن نمادی از محل سکونت روستایی،
توانمندی ها و تولیدات روستایی کردیم که با
اس��تقبال خوب مردم رو به رو شد.وی افزود:
فضای در نظر گرفته ش��ده برای سال گذشته
ح��دود نیم هکتار بود و این در حالی اس��ت
که در س��ال جدید فضایی بالغ بر یک هکتار
برای برگزاری دهکده ن��وروزی و فضایی به
اندازه نیم هکتار برای پارکینگ در نظر گرفته
ایم.ترابی ادامه داد :دهکده نوروزی س��ال ۹۷
تفاوت زیادی با آنچه درس��ال  ۹6ایجاد شد،
دارد و تاش ش��ده تا در این دهکده نمادی از
خانه کوهستان ،خانه جلگه ،خانه ترکمنی ،سیاه
چادر بلوچی و خانه سیستانی نشان داده شود.
بخشدار مرکزی گرگان اظهار کرد :این دهکده
روستایی متش��کل از  ۳۰غرفه خواهد بود که
مهمترین غرفه مربوط به غرفه شهدا بوده که
در ورودی کمپ قرار می گیرد و اسامی کلیه
شهدای روستایی گرگان در این غرفه قرار می
گیرد.ترابی ادامه داد :فاز نخس��ت این دهکده
ایجاد خانه های روستایی است ،فاز دوم مربوط
به ایجاد غرفه ها و قهوه خانه هاست ،فاز سوم
مربوط به اجرای موسیقی و جنگ های شادمانه
است ،فاز چهارم مربوط به برگزاری بازی ها
و ورزش های سنتی شهرستان گرگان است.
وی افزود :شعار برگزاری این دهکده نوروزی
همانند س��ال گذشته «اقتصاد روستایی محور
خودکفایی» خواهد بود .ترابی ادامه داد :در عید
س��ال  ۹6حدود  ۵۰هزار بازدید کننده داشتیم
و امسال هم پیش بینی می کنیم همین حدود
بازدید کننده داش��ته باش��یم .بخشدار مرکزی
گ��رگان از برقراری امنیت در دهکده نوروزی
خبر داد و گفت :کل کم��پ در این ایام بیمه
است.ازم به ذکر است این دهکده نوروزی در
ابتدای ورودی سایت اداری قرار دارد.
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نماین��ده مردم گ��رگان و آق ق��ا در مجلس
شورای اسامی گفت :مسئوان استانی نقش
مهم��ی در حمایت از بازارچه های مش��اغل
خانگی دارند .به گزارش مهر به نقل از روابط
عمومی سازمان فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی
شهرداری گرگان ،نبی هزارجریبی در بازدید از
نخستین بازارچه موقت مشاغل خانگی بانوان
واقع در پارک شهر گرگان که توسط شهرداری
گرگان احداث شده است ،اظهار کرد :مسئوان
نقش مهمی در حمایت از بازارچه های مشاغل
خانگی دارند و این امر تنها با خرید و تشویق
اجناس از آنها میسر است .وی افزود :مدیران
دس��تگاه های اجرائی می توانند برای مراسم
های تجلیل از دستاودهای تولیدی بانوان که در
این بازارچه ها عرضه می شود ،بهره ببرند ،این
مساله کمک زیادی به حمایت از آنها کرده و
حتی ممکن است راه صادرات این محصوات
را برای آنها هموار س��ازد .هزار جریبی افزود:
این افراد از جمله بانوان زحمت کشی هستند
که با دسترنج و هنر خود ،در حمایت از خانواده
قدم های بزرگی برداشته اند .گفتنی است سه
بازارچه موقت در بلوار الغدیر ،پارکینگ عدالت
 ۱۷خیابان شالیکوبی و پارک شهر گرگان برای
تولیدات مشاغل خانگی بانوان برپا شده است.
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پيکارنابرابرسيمهایبرقوشاخهها
در كشور ما ،مانند ساير كشورها سعی شده با وضع قوانین بازدارنده از اين آسیبها جلوگیری به عمل آيد ولی با اين حال هنوز هم ديده میشود كه با سرپیچی از اين قوانین ،درختان نابود میشود
سالیان مدیدی است که بین س��یمهای برق و شاخههای
درختان نبردی نابرابر وج��ود دارد و باید متولیان چارهای
بیندیشند تا درخت این موجود با ارزش قربانی ارههای برقی
نش��ود .به گزارش مهر ،شاید همه ما شعر دو کاج با مطلع
در کنار خطوط سیم پیام را از دوران ابتدایی به خاطر داشته
باش��یم ،شعری که در کنار هنرآفرینی محمدجواد محبت،
هشداری بود که برای این دو همنشین باید راه حل منطقی
اندیشید.در خیابان که قدم میزنی شهر پر است از درختان
بیشمار که در اثر هرسهای غیراصولی به اشکال ناهمگون
درآمدهاند و این خود بای جان آنها اس��ت.چرا باید این
مادر دلسوز شهر که عاوه بر تأمین غذا ،به حفظ گونههای
جانوری ،زیبایی محیط ،جلوگی��ری از بیابانزایی و غیره
کمک میکند را نابود کرد؟
جفای بزرگ در حق درخت
قوانین زیادی وجود دارد که این موجود زیبا را پاس��داری
کند؛ اما متأس��فانه در برخی نقاط دیده ش��ده که انسانها
جف��ای بزرگی در حق درختان میکنن��د و عمدا ً باعث از
بین بردن و آس��یب رساندن به این موهبت الهی میشوند.
دستگاههای متولی شاخههای کوچک و بزرگ درختان را
به بهانه رفع خطر ،هرس میکنند و چهره درخت به مرور
زمان دستخوش تغییراتی میشود و دیگر آن حس خوب
را القا نمیکند .یک کارشناس محیط زیست در مورد نقش
و اهمیت درخت گفت :یکی از مهمترین عوامل سنجش
توس��عه در کش��ورهای مختلف نتایج عملکرد آنها در
ارتباط با حفظ ،احیا و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی
است .فائزه گلچین ادامه داد :اما با این وجود هرساله شاهد
آسیبهایی از جمله قطع و امحاء درختان هستیم که نتیجه
آن ،از بین رفتن این یادگاران با ارزش است.
هرسهایی بدون اقدام کارشناسانه
وی بیان کرد :در کشور ما ،مانند سایر کشورها سعی شده
با وضع قوانین بازدارنده از این آسیبها جلوگیری به عمل
آید ولی با این حال هنوز هم دیده میشود که با سرپیچی از
این قوانین ،درختان نابود میشود که البته در برخی از آنها
نشانههایی از عدم نظارت صحیح به چشم میخورد.گلچین
تصریح کرد :موضوع سر برداری درختهای به بهانههای
هجوم آفتها و یا مزاحمت برای س��یم برق ،کاری بدون
اصول و بدون هرگونه اقدام کارشناسی و فقط از سر رفع
مسئولیت است .وی گفت :قطع نیمه باایی درخت عاوه
بر ایجاد نمای ناموزون ،زمینه پوسیدگی و هجوم انگلها و
بیماریهای درختان را فراهم میآورد.
انتقال کابلها به زیر زمین
حفظ جان درخت ضرورتی است که فعاان محیط زیست
در مورد آن بسیار تأکید دارند ،یک فعال محیط زیست در
این خصوص گفت :با اسم اصاح شاخهها کارهای دیگری
انجام میش��ود و معمواً برشها از نق��اط دورتری اتفاق
میافتد .مسعود شکیبا ادامه داد :به منظور حفظ سیمها هر
س��اله ،ا ّرههای موتوری به خیابان آمده و درختان را قلع و
قمع میکنند .وی تصریح کرد :این برشها بعدها میپوسد
و خطرناکتر میشود زیرا بعد از هر ورزش باد تند امکان
افتادن بر روی ماشین ،اشخاص و سیمهای برق وجود دارد.
شکیبا گفت :اگر هزینه انتقال سیمها به زیرزمین زیاد است،

آیین تجلیل از فعاان
و خادمان نماز برگزار شد

ب��ا حضور جمعی از مس��ئوان ،آیین تجلیل از فعاان
و خادم��ان نم��از در عرصه فرهنگ و هن��ر در تاار
فخرالدین اس��عدگرگانی برگزار شد .به گزارش مهر،
آیین تجلیل از فعاان و خادمان نماز در عرصه فرهنگ
و هنر در تاار فخرالدین اسعدگرگانی برگزار شد .در
این مراسم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی گلستان،
اظهار کرد :موانا برای نماز جان و جسمی را متصور
بود؛ کارکردهای مس��جد که منتهی به رفتار میشود

حداقل میتوان در مکانهای پرت��ردد این کار را کرد .وی
به منتقل کردن کابل تلفن به زیر زمین اش��اره کرد و ادامه
داد :میت��وان این کار را برای س��یمهای برق هم انجام داد
زیرا انتقال آنها با این همه مخاطره واجب است .این فعال
محیط زیست اضافه کرد :بسیاری از مسئوان دوست دارند
به بهانههای مختلف درختان را قطع کنند تا مزاحمتی برای
سیمها نداشته باشد.وی گفت :فضای سبز ما محدود است
و باید به هر طریقی به اضافه کردن آن فکر کنیم نه اینکه
به هر بهانهای به حذف آنها کمک کنیم .شکیبا اضافه کرد:
حال��ت موزون یک درخت را در اکثر خیابانها نمیبینید،
سربریدن و برش ناموزون تنها چاره راه نیست ،این کار در
مدت محدود راهگشاست ولی دوباره باید هزینه پرداخت
کرد.وی بیان کرد :با انتقال شاخهها به زیر زمین درختان نفس
راحتی میکشند؛ آنها یک شبه به دست نیامدهاند که ما آنها
را به راحتی از دست بدهیم.این فعال محیط زیست اضافه
کرد :امروزه کشور در شرایطی قرار دارد که اکثر شهرهای
ما از جمله گرگان در معرض آلودگی و گردوغبار هستند
باید با هرگونه امکانپذیری به افزایش فضای سبز کمک
کرد زیرا آن در جذب آایندهها نقش دارند .شکیبا گفت:
دیدن درختان س��بب ایجاد حس روانی مطلوب شده و
تنشه��ای روحی را حداقل ب��رای لحظاتی کم میکند؛
درختان همچنین به رفع خس��تگی کمک کرده و سبب
کاهش استرس و خشونت میش��وند.وی با بیان اینکه
هر مس��ئولی در هر ِس��متی باید به حوزه محیط زیست
و طبیعت فکر کند زیرا جزئی از س��امتی ماست ،ادامه
داد :در این ماه که موقع درختکاری اس��ت باید عاوه بر
در نظرگرفتن کاشت نهال ،داشتههای خود را حفظ کنیم
وگرنه ادعای کاشت درخت کذب است.
شاخهها مزاحم شبکه برق هستند
در ادامه برای اینکه ببینیم آیا ش��رکت توزیع برق گلستان
برای به زیر زمین بردن سیمهای برق برنامهای دارد یا خیر
با علی اکبر نصیری ،مدیرعامل شرکت گفتگو کردیم .وی
گفت :یکی از عواملی که مزاحم شبکه ماست و آن را ناپایدار
میکند ،شاخههای درختان است.نصیری اضافه کرد :باید به
محیط زیست و حفظ آن هم توجه کرد اما اگر بخواهیم برق
جان نماز را تش��کیل می دهد.عل��ی اصغر فضیلت
ادامه داد :نمیش��ود که در حق مردم جفا کرد اما برای
مسجد گلدسته ساخت.وی به تعاریف نماز در قرآن
و روایات اش��اره و اضافه ک��رد :نماز را معراج مؤمن
و بازدارن��ده از بدیها تعریف کردهاند ،اگر نماز ما را
از بدیها بازدارد مشمول شعر موانا هستیم.در ادامه
مراسم ،قاسم محمدی ،مدیر ستاد نماز گلستان ،اظهار
کرد ۹۰۰ :آیه در مورد اهمیت نماز وجود دارد و نماز
نور چشم پیامبر ،خیر کثیر ،معراج مؤمن و غیره نامیده
شده اس��ت .مدیر ستاد نماز گلس��تان با بیان این که
بسیاری از مؤمنان رس��الت فرهنگی دارند ،ادامه داد:
اهداف کوتاه ،میان و بلندمدتی برای نماز باید تعریف
ش��ود تا به هدفهای کیفی و کمی رس��ید .محمدی
تصریح کرد :نماز شاه کلید همه فعلهاست ،مدادی که
هم مینویسد و هم پاک میکند.وی بیان کرد :سایت
قنوت را برای بهره مندی تمام کس��انی که سؤال فنی
دارند راه اندازی کردیم همچنین س��ه کانال تلگرامی
برای آموزش تمام اقشار داریم.

پایدار داشته باشیم باید شبکه خود را از دسترس شاخهها
دور نگه داریم.وی با بیان اینکه شاخهها با وزش باد شبکه
فشار ضعیف و متوسط ما را از مدار خارج میکنند ،ادامه داد:
قبل از  ۱۵اسفند زمانی که درختان در خواب هستند مجوز
شاخه زنی را از شهرداری و منابع طبیعی میگیریم.
فرستادن سیمها به زیر زمین در همه مناطق ضرورت ندارد
نصیری افزود :با توجه به پیش��رفت تکنول��وژی چند راه
برای استاندارد کردن شبکهها وجود دارد؛ میتوان از کابل
زیرزمینی یا خودنگهدار و یا سیم روکشدار استفاده کرد.
وی افزود :یکی از راهکارها برای شبکه فشار متوسط این
اس��ت که تبدیل به کابل زمینی شود که هزینه زیادی دارد،
هزینه تبدیل سیم به کابل زمینی در کل استان حدود هزار
و  ۴۰۰میلیارد تومان بوده که از این رقم  ۴۰۰میلیارد تومان
آن مختص گرگان است .نصیری گفت :البته این یک راهکار
منطقی نیست زیرا در برخی از جاها که خارج از محدوده
شهری است و به مبلمان شهری آسیب نمیزند همان شبکه
هوایی سیمی قابل استفاده است.
شبکه فشار ضعیف؛ استفاده از کابل خودنگهدار
وی اظهار کرد :کارگروهی در راس��تای برنامه استراتژیک
در افق  »۱۴۰استان ،به نام کارگروه «سیم روکشدار و کابل
خودنگهدار» تشکیل شده و همکاران در حال بررسی هستند
که آن را در برخی نقاط انجام دهند .نصیری گفت :تصمیم
بر این است که در حوزه فشار ضعیف ،سیمهای مسی را
به کابلهای خودنگهدار تبدیل کنیم .وی با بیان اینکه طول
شبکه فش��ار ضعیف در استان هفت هزار کیلومتر است،
اف��زود :این کارگروه تصمیم گرفته ک��ه کار را به صورت
عملیاتی و گسترش به همه پیمانکاران انجام دهد.نصیری
گفت :یک سایت آموزشی در علیآباد راهاندازی کرده و این
کار به صورت اصولی از علیآباد که پایلوت آن است ،انجام
میشود و س��پس به کل استان تسری مییابد؛ این کار در
برنامه پنج ساله تدوین شده و به صورت جدی از سال ۹۷
شروع خواهد شد.وی افزود :با این کار در فصل شاخه زنی
معضلی در حوزه فشار ضعیف نخواهیم داشت و کابلها
میتواند از ای درختان هم عبور کند؛ هرسهای شهرداری
بعد از این کار سبک خواهد بود.

شهرداری گرگان
جزو  7دستگاه برتر در اجرای طرح
اوقات فراغت معرفی شد

ستاد س��اماندهی امور جوانان گلس��تان ،شهرداری
گ��رگان را به عنوان یکی از هفت دس��تگاه برتر در
اجرای طرح اوقات فراغت استان در سال  ۹6معرفی
کرد .به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری گرگان،
این دس��تگاه در س��ال  ۹6جزو هفت دستگاه برتر
اجرای طرح اوقات فراغت در استان شناخته شد.این

فشار متوسط؛ استفاده از سیم روکشدار
نصیری تصریح کرد :در حوزه فش��ار متوسط پیشنهاد ما
اس��تفاده از سیم روکش��دار در جاهای مش��جر است که
تصمیماتی در این زمینه گرفته ش��ده است.وی بیان کرد:
هزینه روکشدار کردن بسیار کمتر از کابل زمینی بوده و برای
کل استان معادل  ۴۹۵میلیارد تومان است که البته میتوان
فقط نقاط مشجر را روکشدار کرد.نصیری با بیان اینکه ما
مخالف درختکاری نیستیم ،گفت :در این زمینه باید نوعی
هماهنگی به وجود بیاید تا درختان در حریم شبکهها کاشته
نشوند که البته این امر در برخی از شهرستانها رعایت و در
برخی به علت کمبود فضا رعایت نمیشود؛ بنابراین بعد
از مدتی که درخت رش��د کرد ،وارد حریم ما میشود.وی
گفت :در زمینه نوع و نحوه کاشت درخت با منابع طبیعی
و شهرداری مکاتبه کردیم و اگر هماهنگی بیشتری باشد،
مشکات حل خواهد شد.
نظارت شهرداری بر هرس کردن
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری گرگان متولی
اصلی کاشت درخت و هرس آنها در سطح شهر است ،به
این منظور با رئیس این سازمان در خصوص هرس درختان،
گفتگو کردیم و وی با بیان اینکه زمستان فصل هرس است،
ِ
هرس درخواس��تهای مردمی را شهرداری انجام
گفت:
میدهد.یحیی ستوده نیا ادامه داد :اگر درخت نیاز به هرس
داشته باشد مالکان درخواست داده و سازمان از آن بازدید و
هرس موردی انجام میشود ،عاوه بر آن ،مسئوان فضای
سبز نواحی هم در بازدیدهای خود اگر با پوسیدگی یا شاخه
خش��کی روبرو ش��دند آنها را به صورت موردی هرس
میکنن��د .وی ادام��ه داد :اداره برق هم در معابر اصلی اگر
کابلهای فشار قوی و فشار ضعیف با شاخههای برق درگیر
باشد هرس��اله اقدام به آزادسازی شبکههای برق میکند.
ستوده نیا تصریح کرد :پیمانکار این امر اداره برق بوده ولی
نظارت بر عهده سازمان فضای سبز است.
رعایت اصول فنی به طور کامل امکانپذیر نیست
وی ادامه داد :در این هرسها س��عی میش��ود تا برشها
درست بوده و به درختها آسیب نرسد اما رعایت اصول
فنی به ش��کل  ۱۰۰درصد امکانپذیر نیس��ت زیرا باید
ش��بکهها آزاد ش��ود .وی با بیان اینکه هرسهای داخل
شهر زیر نظر کارشناس صورت میگیرد است ،ادامه داد:
درختان نس��بت به هرس واکنشهای مختلفی دارند،
برخی مانند چنار آس��یبپذیر هستند و باید از چسب
هرس اس��تفاده کرد.س��توده نیا درب��اره قطع درخت
گفت :این کار باید دایل قانعکننده داش��ته باش��د در
این صورت درخواس��ت به کمیسیون شهرداری آمده
و ب��ا دس��تور جایگزینی حکم صادر میش��ود.در این
وانفس��ای آلودگی هوا که هر روز شهرهای زیادی را
درگی��ر میکند و با توجه به اینکه س��الیان دراز طول
میکشد تا یک نهال به ثمر برسد نباید داستان بیپایان
مرگ تدریجی درختها را ندید گرفت.اگر این سریال
دنبالهدار به پایان نرسد ،در آینده نزدیک شاهد تصاویر
خوبی نخواهیم بود؛ درختان تنومند و س��تبر ،آش��یانه
هزاران پرنده هس��تند آنه��ا را از بین نبریم زیرا جای
خالیشان سالها طول میکشد تا سبز شود.
نه��اد در رابطه با زمینه س��ازی برای پر کردن اوقات
فراغت نوجوانان و جوانان با بیشترین اجرا ،بیشترین
مخاط��ب و بااترین کیفیت در برگزاری برنامه های
طرح اوقات فراغت به عنوان یکی از چند دس��تگاه
اجرائی پرتاش در این زمینه انتخاب شده است.این
انتخاب از سوی ستاد ساماندهی امور جوانان که زیر
نظ��ر اداره کل ورزش و جوانان ق��رار دارد صورت
گرفت و در مراس��می با حض��ور تندگویان ،معاون
وزیر ،اس��تاندار گلستان و دیگر مدیران دستگاههای
اجرائی استان به صورت رسمی اعام شد.بنا به اعام
این روابط عمومی ،با توجه به اینکه غنی سازی طرح
اوق��ات فراغت جوان��ان یک��ی از مهمترین اهداف
س��ازمان فرهنگی ،ورزش��ی و اجتماعی شهرداری
گرگان است ،لذا در اجرای این کاسها سعی شده
با بهره گیری از آموزه های ایرانی -اس��امی ،تفریح
و ایجاد نش��اط اجتماعی در نوجوانان و جوانان که
یکی از مهمترین دغدغه های این مجموعه است ،به
آن پرداخته شود.

رییس بخش مطبوع��ات اداره کل فرهنگ و
ارشاداسامی گلستان گفت ۱۲ :نشریه و پایگاه
خبری تحلیلی در استان طی ماه های بهمن و
اسفند  ۹6از هیات نظارت بر مطبوعات ،مجوز
فعالیت و انتش��ار گرفتند .ای��رج رمضانی در
گفتگو با ایرنا اظهار کرد :این تعداد شامل 6هفته
نامه ،دو ماهنامه۲،پایگاه خبری تحلیلی ،یک دو
هفته نامه و یک فصلنامه است .وی گفت :هفته
نامه های جدید شامل صبح گلستان به صاحب
امتیازی و مدیر مسئولی صالح افتخاری ،دیار
گلستان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید
حس��ن میرزایی ،سرزمین هیرکان به صاحب
امتیازی و مدیر مس��ئولی فرشته سادات سید
النگی ،گلستان سبز به صاحب امتیازی و مدیر
مسئولی عبداه فرخی ،گرگانشهر به صاحب
امتیازی و مدیر مس��ئولی ابوذر پ��ور ادیب و
انسجام ملی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی
عبدالغفور توکلی است.وی؛ دو هفته نامه صبح
جرجان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی امیر
قرائی ،دو ماهنامه نامه پیش بسوی کسب و کار
به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی فاطمه زمانی
و نوده بازار به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی
مریم ن��وروزی و فصلنامه هن��وز به صاحب
امتیازی و مدیر مسئولی سید ابوالفضل فخار
را از دیگر نش��ریه های جدید استان برشمرد.
رمضانیافزود:دوپایگاهخبریتحلیلیگلستان
نیوز به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد
بای و س��اجد خیر به صاحب امتیازی و مدیر
مسئولیصیداکریمینیزمجوزفعالیتدریافت
ک��رده اند.به گفته وی؛ اکنون در گلس��تان ۷۲
نشریه شامل هفته نامه ،دو هفته نامه ،ماهنامه،
دو ماهنامه ،فصلنامه ،دو فصلنامه و سالنامه؛ ۳۴
پایگاه خبری تحلیلی و  6نش��ریه الکترونیک
دارای مجوز فعالیت وجود دارد.

.

اجراي۳پروژهساختمان
عمومي و دولتي گلستان

مدیر کل راه و شهرس��ازي گلستان از اجراي
 ۳پروژه س��اختمان هاي عمومي و دولتي با
اعتباري بی��ش از  ۵8میلیارد و س��یصد و ده
میلیون ریال در گلس��تان خبر داد .به گزارش
رواب��ط عموم��ي اداره کل راه و شهرس��ازي
گلستان ،حسین محبوبي در بازدید از ساختمان
در حال ساخت فرمانداري شهرستان رامیان با
اعام این خبر افزود :پروژه احداث ساختمان
فرمان��داري مراوه تپه با زیر بناي  ۱۱۵۰متر از
محل اعتبارات سال  ۹۵با انعقاد قرارداد بالغ
بر ده میلیارد و 6۹۰میلیون ریال با پیشرفت
فیزیکي  8۵درصد در مرحله محوطه سازي
است .وي ادامه داد :همچنین پروژه احداث
ساختمان اداري بهزیستي در گرگان با ۲۰۷۵
متر مرب��ع زیر بنا با پیش��رفت فیزیکي 8۵
درصدي از دیگر پروژه هایي اس��ت که در
سال ۹6در حال انجام است .محبوبي ،مبلغ
قرارداد پروژه فوق را بیست و پنج میلیارد و
۲6۰میلیون ریال عنوان کرد .مدیر کل راه و
شهرسازي گلستان افزود :احداث ساختمان
فرمانداري رامیان با مساحت  ۱۲۵۰مترمربع
در یک طبق��ه روي همکف از دیگر پروژه
هایي است که در سالجاري توسط این اداره
کل با پیش��رفت فیزیک��ي  ۹۰درصد ومبلغ
قرارداد بیش از بیست و دو میلیارد ریال در
حال اجراء مي باش��د .وي اظهار امیدواري
کرد ،در صورت تخصیص اعتبار پروژه هاي
ذکر شده تا س��ه ماهه اول سال  ۹۷به بهره
برداري میرسد.

