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خبر
تخصیص ۱۶۲میلیاردتومان
تسهیات اشتغال پایدار
به بانکهای گلستان

مدیر توسعه و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی گلستان گفت ۱۶۲:میلیارد تومان
تس��هیات اش��تغال پایدار برای اجرای طرح
های عشایری و روستائی به بانک های استان
اختصاص یافت .موس��ی بی باک درگفتگو با
مهر اظهار کرد :از سال گذشته تاکنون مبلغ ۱۶۲
میلیارد تومان تسهیات اشتغال پایدار به بانک
های استان تخصیص یافت که این تسهیات با
رویکرد توسعه طرح های اشتغالزایی در مناطق
روستائی و عشایری به استان اختصاص یافته
اس��ت .وی افزود :در همین راستا هزار و ۶۰۲
طرح به بانکهای اس��تان با مبلغ  ۲۲۱میلیارد
تومان معرفی ش��د که تاکنون به  ۱۲۸طرح با
مبلغ  ۱۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان تسهیات
پرداخت ش��ده است .بی باک افزود :در بخش
تس��هیات اش��تغالزایی ش��هری و روستائی
از محل بندهای ال��ف و ب تبصره  ۱۸قانون
بودجه سال ۹۶مبلغ ۴۲۷میلیارد تومان به استان
گلستان اختصاص یافت که تعداد  ۲۹۲طرح به
بانکهای عامل استان با مبلغ ۴۰۴میلیارد تومان
معرفی ش��د و تاکنون به تعداد  ۳۵طرح مورد
تائید مبلغ  ۳۷میلیارد تومان تس��هیات تعلق
گرفته اس��ت .رئیس کمیته فنی اشتغال استان
گلستان با اشاره به اینکه برنامه اشتغال فراگیر
با هدف تح��رک در بازار کار و ایجاد فرصت
های ش��غلی برای جوانان و فارغ التحصیان
دانش��گاهی به اجرا درآمده اس��ت ،افزود :تا
پای��ان س��ال  ۹۶تعداد  ۲۰طرح ب��ه میزان ۳۲
میلیارد تومان از محل اشتغال فراگیر پرداخت
و مقدمات اشتغال  ۲۶۴نفر فراهم شد.
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فرمانده انتظامی گلس��تان با بی��ان اینکه وقوع
جرائم خش��ن درگلستان طی سه ماه نخست
س��ال جاری  ۲۴درص��د کاهش یافت ،گفت:
 ۷۸درصد سرقت های گلستان هم در این سه
ماه کشف شده است.به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،س��ردار علی اکبر جاویدان در جلس��ه
قرارگاه مبارزه با سرقت و در جمع فرماندهان
و مس��ئوان انتظامی استان گلس��تان ،گفت:
مبارزه با سرقت یکی از خواستههای مهم و به
حق مردم بوده و در همین راستا پلیس هم در
اجرای قانون و برقراری نظم و امنیت در جامعه،
گامهایموثریبرداشتهاست.ویافزود:تشکیل
قرارگاه مبارزه با سرقت ،از اقدامات برنامهریزی
شده و موثر در حوزه مبارزه با این جرم به شمار
می آید.فرمانده انتظامی استان گلستان بیان کرد:
بررس��ی آمار و عملکردها ،حاکی از آن است
تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت و مدیریت این
موضوع از سوی فرماندهان و مدیران انتظامی،
تاثیر بس��زایی در دستگیری س��ارقان ،کشف
سرقتهای مختلف و نیز کاهش این جرم را به
همراه داشته است.این مقام ارشد انتظامی عنوان
کرد :در همین راستا در سه ماهه نخست امسال،
وقوع جرایم خشن مانند سرقت های به عنف
و زورگی��ری  ۲۴درصد ،احش��ام  ۳۲درصد و
موتورسیکلت ۱۱درصد با کاهش همراه بوده و
همچنین بیش از ۷۸درصد سرقت ها نیز کشف
شد.سردار جاویدان تصریح کرد :برنامهریزی و
مدیریت صحیح عملیاتهای پلیسی ،یکی از
موضوعات بسیار مهم در اجرای ماموریتهای
نیروی انتظامی است از این رو ،تشکیل قرارگاه
مبارزه با سرقت ،نمونه مدیریت پلیس توانمند
ایران اس��امی به شمار می آید.وی با تاکید
بر اینکه پلیس گلس��تان با جدیت در حوزه
مبارزه با س��رقت انجام وظیفه میکند ،ادامه
داد :مدیریت هدفمند گش��تهای پلیس��ی،
بهرهگیری از توان نیروها و امکانات موجود
و نیز اجرای طرحه��ای مختلف اجتماعی،
فرهنگی و آموزش��ی در راستای پیشگیری
از وقوع س��رقت ب��ا کمک ش��هروندان ،از
جمله فعالیتهای پلیس استان است.فرمانده
انتظامی استان گلستان با بیان اینکه همراهی
م��ردم با پلی��س از موضوعات بس��یار مهم
درخصوص پیشگیری از وقوع سرقت است،
تاکید کرد :برای دستیابی به امنیت اجتماعی
مطلوب در جامعه جدی گرفتن مش��ارکت
مردمی ضروری است.

افزایش ۸درصدیجانباختگان
موتورسیکلتدرگلستان

09112739733
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كاهشجرائمخشندرگلستان
فرماندهانتظامیخبرداد:

حرفهای
عملکنیم

در روزهای��ی که تب ج��ام جهانی فوتبال ،دنیا را فرا
گرفته اس��ت جایی دیگ��ر از جغرافیای جهان بانوان
بسکتبالیس��ت جام جهانی س��ه نفره ه��ا را برگزار
کردن��د؛ رقابت هایی که در نخس��تین حضور بانوان
بسکتبالیست ایرانی با کار بزرگ بلندقامتان کشورمان
همراه ش��د .بازی های جام جهانی بس��کتبال س��ه
نف��ره زنان این هفته در ش��رایطی در فیلیپین برگزار
ش��د که تیم ملی بس��کتبال س��ه نفره بانوان ایران با
سرمربیگری «نیکا بیک لیک لی» مربی جوان گلستانی
و دراختیارداش��تن «س��عیده ِع ّلی» بازیکن گلستانی
خود که توانس��ت در جمع امتیازآورترین های جام
جهانی قرار گیرد موفق به شکس��ت آندورا (رنک ۲
فیبا) ش��د تا نخستین پیروزی بسکتبال زنان ایران در
رقاب��ت های جهانی رقم بخورد .تیم ملی بس��کتبال
س��ه نفره بانوان ایران در این بازی ها همچنین مقابل
تیم های امریکا (با جایگاه خاص در بس��کتبال دنیا)
و روس��یه (قهرم��ان دو دوره جام جهانی) علی رغم
شکست ،اما بازی زیبایی را ارائه کرد .نمایش زیبای
بانوان بسکتبال ایران در جام جهانی فیلیپین ثابت کرد
حضور بانوان کش��ورمان در عرصه بسکتبال نباید به
همین میدان ختم ش��ود .سرمربی و بازیکن گلستانی
تیم ملی بس��کتبال سه نفره بانوان ایران معتقدند باید
مانند تیم های حرفه ای عمل کرد...

خبر
سهم درآمد مالیاتی امسال
گلستان  ۴۴۱میلیارد تومان است
1

جوان مؤسسات
غیرمجازکنکور
2
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فرماندهانتظامیگلستانخبرداد:

کاهش جرائم
خشن در گلستان

دیدارهایتدارکاتی
هند و دوبی برای تیم م ّلی
قبل از جاکارتا

رشد بی رویه ویاسازی
در روستای زیارت

راهاندازی س��امانه جامع انبارها و نگهداری کاا اهدافی از
جمله یکپارچهسازی اطاعات در فرایند تجاری ،جلوگیری
از ورود کااه��ای قاچاق و نظارت ب��ر فرایند صادرات و
واردات کش��ور را دنبال میکند .به گ��زارش فارس ،طبق
قان��ون مبارزه با قاچاق کاا و ارز ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت موظف است با کمک دستگاههای اجرایی ذیربط
و با اس��تفاده از سامانه نرمافزاری به شناسهدار کردن انبارها
و مراکز نگهداری کاا با هدف شناس��ایی کااهای قاچاق
اقدام کند .در همین رابطه معاون امور بازرگانی و توس��عه
تجارت س��ازمان صنع��ت ،معدن و تجارت گلس��تان در
خصوص آخرین وضعیت س��امانه جام��ع انبارها و مراکز
نگهداری کاا در استان اظهار کرد :براساس تکالیفی که در
قوانین مبارزه با قاچاق کاا و ارز تعریف شده است چندین
موضوع برای الکترونیکی کردن و هوشمندسازی اطاعات
س��امانهها تعریف میشود که یکی از این سامانهها ،سامانه
جامع انبارها و نگهداری کااس��ت .درویشعلی حسنزاده
هدف از ایجاد و اجرای سامانه جامع انبارها و نگهداری کاا
را یکپارچهسازی اطاعات در فرایند تجاری ،جلوگیری از
ورود کااهای قاچاق و نظارت بر فرایند صادرات و واردات
کشور عنوان کرد و افزود :ذیل سامانه جامع تجارت چندین
سامانه از جمله سامانه جامع انبارها ،سامانه ثبت سفارش،
سامانه بارنامه بر خط ،سامانه شناسه کاا ،سامانه رهگیری و
در آینده سامانه جامع ارزی و سامانه جامع بیمهای نیز ملحق
خواهند شد در واقع کل زنجیره تأمین و لجستیک کشور در
این فرایند گنجانده میشود .وی ادامه داد :در گلستان معاونت
سیاسی و امنیتی استانداری ،کمیسیون مبارزه با قاچاق کاا و
ارز را مدیریت میکند در واقع اجرای سامانه جامع انبارها و
نگهداری کاا از اواخر س��ال  ۱۳۹۵در گلستان با برگزاری
جلسات متعدد شروع ش��د .معاون امور بازرگانی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت گلستان با بیان اینکه سامانه جامع
انبار و مراکز نگهداری کاا در زنجیره لجس��تیک و فرایند
تجاری کشور نقش اساسی ایفا میکند ،افزود :انبار یا مراکز

ویاسازان و جنگل خواران به صورت غیرمجاز در حال
تص��رف اراضی ملی می باش��ند و مس��ئولین ذی ربط
تاکنون طرح منس��جمی را برای جلوگیری از این روند
آماده نکرده اند .پایگاه خبری تحلیلی گلستان ۲۴نوشت:
روستای زیارت یکی از نقاط خوش آب و هوای گلستان
می باش��د که در  ۱۷کیلومتری جنوب شهر گرگان و در
انتهای جاده نهارخوران قرار دارد ،اختاف آن از سطح دریا
به حدود  ۹۶۰متر میرسد .روستای زیارت پیشینه بسیار
قدیمی و تاریخی دارد ،گفته میشود که قدمت این روستا
به حدود  ۱۴۰۰س��ال قبل از میاد میرسد ،این موضوع
زیبای��ی و خاص بودن روس��تا را دوچندان می کند؛ چرا
که این روستا ،هم به لحاظ طبیعی زیباست و هم قدمتی
تاریخی دارد .اما رفته رفته با بزرگ ش��دن شهر گرگان و
نزدیکی این روس��تا با مرکز استان موجب شد ،تا بیشتر
از گذش��ته این روستای تاریخی مورد توجه قرار گیرد و
امکانات رفاهی و عمرانی مناسبی در این روستا احداث
ش��ود .مردم این روستا بیشتر به کش��اورزی و دامداری
مش��غول می باشند ،از آنجایی که آب و هوای این منطقه
کوهستانی است ،گندم در این منطقه کاشت نمیشود و

بیشتر محصوات کشاورزی در این روستا سفید می باشد.
در چند دهه گذش��ته ،زمین های کشاورزی این روستا از
مردم بومی خریداری شده و قطعه بندی شدند و به فروش
رسیدند؛ بهرحال به صورت قانونی یا غیرقانونی این زمین
های کشاورزی را تغییر کاربری داده اند ،که پس از مدتی
این زمین ها جای خود را به ویاهای چند طبقه داده است.
رفتهرفته بافت تاریخی و سنتی این روستا ،جای خود را به
ویاها و ساختمان های نوساز داده است و باعث شده تا
زیبایی ها و طبیعت این روستا از بین برود؛ به طوری که هر
کس وارد این روستا شود فکر می کند در یکی از کوچه ها
و خیابان های شهر قدم میزند .در گوشه و کناره های این
روستا به ندرت خانه های سنتی با بافت قدیمی یافت می
شود؛ چرا که تراکم خانه های نوساز به قدری زیاد است
که اگر خانه ای هم مانده باشد ،در بین این ویاها گم شده
است و دیده نمیشود .ویاسازی ها به صورت قارچگونه
در منطقه ناهارخوران و روستای زیارت ،قطع ًا با تبانی و
همکاری برخی از مسئولین ذی ربط اتفاق افتاده است؛ چرا
که امکان ندارد ویاسازی در مناطق کوهستانی جنگل از
دیدمسئولینپنهانبماند.طبقاظهاراتدادستانسابقمرکز

راهاندازی سامانه جامع انبارها
و نگهداری کاا در گلستان

نگه��داری کاا به تمام مراکز بارگیری ،تخلیه ،نگهداری و
ذخیرهسازی گفته میشود براساس این تعریف هفت گروه
مخاطب در حوزه بهداش��تی ،حوزه نف��ت و فرآوردههای
پتروش��یمی ،حوزه دامپروری و کشاورزی ،حوزه صنعت،
حوزه اصناف ،حوزه دخانیات و حوزه سازمان حمایت در
این سامانه تعریف شده است.
ثبت  ۵۱۰هزار رکورد اطاعات در س��امانه جامع انبارها و
نگهداری کاا در کشور
حسن زاده با اشاره به نحوه ورود اطاعات به سامانه جامع
انبارها و نگهداری کاا گفت :به سه شیوه اطاعات در این
سامانه در حال بارگذاری است ،یکی آنکه اطاعات سازمان

صنعت ،معدن و تجارت با کمک دستگاههای اجرایی مرتبط
جمع آوری و به تهران برای بارگذاری در س��امانه ارس��ال
میشود ،بخش��ی از اطاعات هم در یکسری سامانهها در
وزارتخانه و دستگاهها تجمیع ش��ده است و شیوه سوم
خوداظهاری است که بر این اساس افراد وارد سامانه میشوند
و اطاعات خود را براس��اس مواردی که تعریف شده وارد
میکنند .وی گفت :درج کدپس��تی دقیق ،کد ملی و شماره
تلفن همراه از موارد بسیار مهم در زمان ورود اطاعات در
سامانه جامع انبارها و نگهداری کااست .به گفته معاون امور
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
گلستان تاکنون در کل کشور  ۵۱۰هزار رکورد اطاعات و
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استان ،حجت ااسام سید مصطفی حقی حدود  ۶هزار
واحد مسکونی غیر قانونی در این روستا ساخته شده است،
که پرونده های آن روی دست دستگاه قضا قرار گرفته و
طبق قانون با آنها برخورد میشود.با اینکه دستگاه قضا بارها
با متخلفین برخورد کرده و حتی برخی از این ساختمان ها
را نیز تخریب کرده است ،اما باز هم می بینیم که همچنان
در گوشه و کنار این روستا ساختمان هایی از جنس سیمان
و فواد ،از دل جنگل بیرون آمدند .دستگاه هایی همچون
محیط زیست و منابع طبیعی که وظیفه شرعی و قانونی
آنها جلوگیری از دست درازی های غیرمجاز و اراضی
ملی می باشد ،قبل از اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز
در دل جن��گل ها صورت بگی��رد ،آن هم نه در مناطق
دور ،بلکه در جلوی چش��م مردم و در روز روشن کجا
هستند که جلوی آنها را بگیرند؟ مسئولین ذی ربط اگر با
این گونه موارد مخالف و به وظایف خود به خوبی آشنا
هستند ،باید جلوی این دست درازی ها به بیت المال و
اراضی ملی را بگیرند ،تا قبل از این که تمامی درختان این
منطقه ،به علت اشتهای زیاد زمین خواران ،جنگل خواران
و ویاسازان از بین برود.
در گلس��تان  ۱۶هزار و  ۸۰۰رکورد اطاعات وارد س��امانه
جامع انبارها و نگهداری کاا شده است .حسنزاده با بیان
اینکه الویت نخست برای رصد در سامانه انبار و بارنامه بر
خط مربوط به کااهای اساسی است ،افزود :افرادی که در
حوزه کااهای اساسی فعال هستند هر چه زودتر به سامانه
مراجعه و اطاعات خود را ثبت کنند چرا که از اول تیرماه
اگر در س��امانه مقاصد مش��خص نباشد از هیچ مقصدی
بارنامه صادر نخواهد ش��د ،همچنی��ن در این طرح تمام
دوربینهایی که در سطح جادههای کشور نصب هستند به
سامانه لینک خواهند شد و اگر مشخص شود خودرویی
فاقد بارنامه است مراجع انتظامی ورود پیدا خواهند کرد و
میتوانند خودرو را متوقف کنند.
فعالیت ۷۵شرکت جابجایی بار در گلستان
اداره کل راه��داری و حم��ل و نق��ل ج��ادهای یکی از
مهمتری��ن ادارههای همکار در خصوص س��امانه جامع
انبارها و نگهداری کاا محس��وب میشود در واقع این
اداره موظف است از صدور بارنامه از مبادی و مقاصدی
که در سامانه جامع انبارها و نگهداری کاا ثبت نشدهاند،
جلوگیری کند .در همین رابطه مدیرکل راهداری و حمل
و نقل جادهای گلستان اظهار کرد :سند قانونی جابجایی
کاا ،بارنامه است و در بارنامه فیلدهای اطاعاتی زیادی
وجود دارد که یک��ی از اصلیترین اطاعات مربوط به
فرستنده بار و مکان تخلیه بار میباشد .مهدی میقانی با
بیان اینکه سامانه جامع انبارها و نگهداری کاا فرایندی
است که گام به گام در حال تکامل میباشد ،تصریح کرد:
در این س��امانه محل نگهداری سیلو و انبارها شناسهدار
و کددار خواهد ش��د و در بارنامه مشخص میشود این
بار از کدام نقطه بارگیری و در کجا تخلیه خواهد ش��د.
وی ادامه داد :در گلس��تان روزانه ،ب��رای حدود  ۲هزار
ناوگان بارنامه صادر میش��ود که  ۷۰درصد محموات
که از داخل اس��تان بارگیری میشوند مقصد آنها خارج
از گلستان است.

مدیر کل امور مالیاتی گلس��تان گفت :از ۵۲۸
میلی��ارد توم��ان درآمد پیش بینی ش��ده برای
گلستان در سال جاری ۴۴۱ ،میلیارد تومان آن
سهم درآمدهای مالیاتی است .به گزارش مهر،
علی اصغر هزارجریبی اظهار کرد :اگر بخواهیم
مالیات واقعی شود باید صندوق مکانیزه فروش
داش��ته باشیم و این امر تا مرداد ماه سال جاری
انجام می شود .وی با بیان این که از شهریورماه
امس��ال همه اباغ ها الکترونیکی خواهد شد،
گف��ت :در این ص��ورت مص��رف کاغذ هم
به حداقل می رس��د و دیگر نی��از به مراجعه
حضوری نیست .مدیر کل امور مالیاتی گلستان
گفت :در سال  ۹۶میزان درآمد تعیین شده برای
اس��تان ۴۶۱ ،میلیارد تومان بود که از این میزان
 ۳۸۱میلیارد تومان آن یعنی  ۸۳درصد بر عهده
امور مالیاتی قرار داشت .وی با بیان این که ۴۲۱
میلیاردتومان در سال گذشته وصول شد ،افزود:
 ۱۱۰درصد وصول مالیاتی داشتیم و این یعنی
 ۹۱درصد درآمد اس��تان توس��ط امور مالیاتی
صورت گرفت .هزارجریبی توضیح داد :تمام
مالیات های اخذ شده در استان هزینه می شود و
چهار برابر آن هم از خزانه دریافت می شود زیرا
درآمداستانجوابگویهزینههایآننیست.وی
تصریح کرد :پنج دهم درآمد مالیاتی کشور سهم
گلستان است و ما در رده سیستان و بلوچستان
هستیم.هزارجریبی گفت :به دلیل کشاورزی و
دامپروری بودن اس��تان و مشوق های مالیاتی
دیگر از جمله تأسیس کارگاه در شهرک های
صنعتی و غیره درآمد مالیاتی ما پایین است و از
معافیت زیادی برخوردار هستیم .مدیر کل امور
مالیاتی گلس��تان افزود :در سال  ،۹۶حدود ۲۱
درصد از مالیات هایی که وصول کردیم مربوط
به حقوق کارکنان دولت ۱۷ ،درصد واحدهای
تولیدی ۹ ،درصد مش��اغل ،سه درصد حقوق
کارکنان بخش خصوصی و بقیه هم مربوط به
نقل و انتقاات و ارث است.وی در خصوص
ارزش اف��زوده گفت ۹ :درصد ارزش افزوده از
مصرف کاا دریافت می ش��ود که پنج درصد
آن سهم مالیات ،سه درصد عوارض است که
به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می
شود و یک درصد هم سهم بیمه سامت است.
مدیر کل امور مالیاتی گلستان افزود :در سال
گذش��ته از محل ارزش اف��زوده ۱۰۲ ،میلیارد
تومان به حساب ش��هرداری ها و دهیاری ها
واریز ش��د که  ۷۰درصد آن سهم شهرداری
ها و  ۳۰درصد آن متعلق دهیاری هاست و با
توجه به ضریب جمعیتی توزیع و تا پانزدهم
هر ماه هم واریز می ش��ود .وی اظهار کرد :در
دو ماه س��ال جاری کل وصول��ی ما از ارزش
افزوده  ۵۸میلیارد تومان بود که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته که  ۵۰میلیارد تومان بود۱۶ ،
درصد رشد داشته است .هزارجریبی گفت :در
دو ماهه اول امسال ما  ۱۱میلیارد و  ۶۰۰میلیون
تومان به حساب ش��هرداری ها و دهیاری ها
واریز کردیم که در مقایس��ه مدت مشابه سال
قبل  ۶۵درصد رش��د داش��تیم .وی افزود :در
دو ماهه اول امسال ،دو میلیارد و  ۷۰۰میلیون
تومان به حساب شهرداری گرگان واریز کردیم
و بسیاری از مسائل عمرانی در شهر از قِبل این
درآمدها باید انجام شود.

 ۵تندیس از مفاخر
در کمربندی گرگان
نصب می شود

مسئول واحد زیباس��ازی شهرداری گرگان
از نص ب سه مجسمه مشاهیر در روبروی
ش��هرک های کمربندی گرگان و نصب دو
مجس��مه دیگر ت��ا یک ماه آین��ده خبر داد.
روزبه کریمی در گفتگو با مهر اظهار کرد:
در فاز یک اجرای تندیس های سطح شهر،
مقرر شد پنج تندیس مشاهیر و مفاخر کشور
در روبروی ش��هرک های کمربندی گرگان
نصب شود .وی گفت :تاکنون سه مجسمه
در مقابل ش��هرک های فردوس��ی ،حافظ،
خیام نصب ش��ده و تندیس های ش��هرک
جامی و ش��هریار تا یک ماه آینده اجرا می
ش��ود .کریمی در ادامه از اج��رای فاز دوم
نصب تندیس ها در آینده نزدیک خبر داد و
افزود :در ساخت این مجسمه ها از ظرفیت
هنرمندان بومی استفاده شده است.

