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خبر
 70درصد تعهد اشتغال گرگان
محقق شده است

فرماندار گرگان با بیان این که  70درصد تعهد
اشتغال گرگان محقق شده است ،گفت :در دهه
فجر  137پروژه کلنگ زنی می شود .به گزارش
مهر ،ابوالقاسم صفوی اظهار کرد :آدم ها در 40
سالگی به پختگی می رس��ند و امیدواریم که
مسئوان ما هم در 40سالگی انقاب به پختگی
کامل رسیده باشند .وی افزود :از اساسی ترین
راه ها برای حل مس��أله بیکاری ایجاد اشتغال
اس��ت.صفوی گفت :شهرس��تان گرگان یک
چهارمجمعیتاستانرادارد و مهاجرپذیراست
بنابراین باید تاش زیادی کرد تا مشکات به
حداقل برسد.وی ادامه داد :قبل از انقاب فاصله
رفاه شهر و روستا زیاد بود اما به برکت انقاب
این فاصله بس��یار کم شده و البته نواقصی هم
وج��ود دارد که باید برطرف ش��ود.وی گفت:
امروز ما در مع��ادات خاورمیانه حرف های
زی��ادی برای گفتن داریم و تمام تصمیمات با
مداخله ایران انجام می ش��ود و اما استعمار در
این مناطق هیچ جایگاهی ندارند.صفوی با بیان
این که همه این ها به برکت انقاب اسامی به
وجود آمده است ،تأکید کرد :باید تمام قوانین
امروز در خدمت توسعه باشد و باید دست مردم
و س��رمایه گذاران را بفشاریم و با در کنار هم
بودن دشمن غدار را نابود کنیم.فرماندار گرگان
بیان کرد :خدمات را باید آسان سازی کرد تا بر
مشکات فائق بیایم و نور امید را در دل جوانان
روش��ن نگه داریم.صفوی با بیان اینکه در دهه
فجر  137پروژه را کلنگ زنی و افتتاح خواهیم
کرد ،تصریح ک��رد :از این تعداد  116افتتاح و
 21پروژه کلنگ زنی می ش��ود.وی افزود :کل
اعتبار این پروژه ها ه��زار و  292میلیارد ریال
بوده که هزار و  119میلیارد ریال آن برای پروژه
های افتتاحی و  173میلیارد ریال مختص پروژه
هایکلنگزنیاست.فرماندارگرگاناظهارکرد:
اهم پروژه ها عمرانی ما ش��امل سالن ورزشی
وزنه برداری در ویاش��هر ،س��الن ورزش��ی
کان��ون طه با  15میلیارد ریال ،تصفیه خانه 56
میلیارد ری��ال ،کانال انتق��ال آب با  44میلیارد
ریال ،س��اختمان مرکزی دانش��گاه  65میلیارد
ریال ،آب نمای صخ��ره ای ناهارخوران با 12
میلی��ارد ریال و غیره اس��ت.وی در خصوص
پ��روژه های اقتصادی گفت 24 :پروژه که 20
پروژه قابل افتت��اح و چهار پروژه هم کلنگ
زنی خواهد شد.فرماندار گرگان اضافه کرد:
اعتبار کل پ��روژه ها اقتص��ادی پنج هزار و
 507میلی��ارد ریال که از این میزان پنج هزار
 359میلیارد ریال کلنگ زنی می شود.صفوی
افزود :خوراک آماده دام و طیور در حیدرآباد،
افتتاح واحد اقامتی در زیارت ،روغن کش��ی
زیتون در حیدرآباد ،گلخانه سبزی و صیفی
جات با  7.2میلیارد ریال ،پرورش بوقلمون،
تولید انواع روغن گیاهی ،تولید انواع دمنوش
گیاهی با  5.5میلیارد ریال ،دو افتتاح اقامتگاه
بومگردی در زیارت ،نیروگاه هفت مگاواتی
سرخنکاته ،کلنگ زنی هتل در توسکستان با
 77میلیارد ریال از پروژه های دهه فجر است.
وی بی��ان کرد :تاش می کنیم که بزرگترین
پروژه گردش��گری با پنج هزار میلیارد ریال
و بدون تسهیات بانکی در دهه کلنگ زنی
است و در شمال کشور بی نظیر و امیدواریم
که آماده شود.صفوی خاطرنشان کرد :امسال
چهار ه��زار و  200ش��غل در گرگان ایجاد
کردیم و  70درصد تعهد اش��تغال ما محقق
شده است.

گلستان مسير توسعه را پيدا كرده است
کوثر قندهاری � استان گلستان درمسیر توسعه و از ابتدای
امسال تاکنون 23هزار و ۸59شغل ایجاد شده است.استاندار
گلستان در نشس��ت خبری شامگاه شنبه به مناسبت دهه
فجر گفت:به مناس��بت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب
اس��امی از روزگذشته افتتاحیه پروژه ها را شروع کردیم
و ما به درخت تنومند جمهوری اسامی که نشان داد می
تواند با همه س��ختی ها پایدار باشد ،افتخار می کنیم.میر
مناف هاش��می اظهار کرد:حدود2۸00پروژه با اعتبار بالغ
بر2هزار و100میلی��ارد تومان در ایام اه دهه فجر افتتاح و
کلنگ زنی می کنیم که 1۸00میلیارد تومان اعتبارات بخش
خصوصی و اقتصادی و 300میلیارد تومان اعتبارات پروژه
عمرانی اس��ت.وی با بیان اینکه در اکثر شهرستانها پروژه
های خوبی برای افتتاح هست،گفت :شهر گنبد با364پروژه
با اعتبار هزارو100میلیارد تومان بیش��ترین میزان پروژه و
شهر مراوه تپه با 94پروژه با اعتبار 25میلیارد و640میلیون
تومان پایینترین میزان اعتبار را دارد.هاشمی افزود :بسیاری
از پروژه ها کلنگ زنی شده و نیازمند پیگیری بیشتر است
و سعی کردیم پروژه های اصلی و بزرگ را در سفر رییس
جمهور افتتاح یا کلنگ زنی کنیم .وی با اشاره به اینکه در
سخت ترین سال اقتصادی کشور هستیم ودر یک جبهه
اقتصادی هم با دشمن وسودجویان داخل هستیم،گفت:تا
پایان س��ال تدابیری در نظر گرفته ش��ده و با سودجویان
و متخلفین برخورد خواهد شد و از تولیدکنندگان واقعی
حمایت بیش��تری به عمل خواهد آمد تا مشکات مردم

در شب عید رفع ش��ود .در ادامه میر مناف هاشمی اظهار
کرد :استان گلستان مسیر توسعه خود را پیدا کرده است از
ابتدای امسال تاکنون23/۸59شغل توسط واحدهای تولیدی
و بخش خصوصی ایجاد ش��ده اس��ت و مجموع اشتغال
ایجاد ش��ده در 2سال اخیراز مجموع چهارسال قبل بیشتر
است.وی با بیان اینکه نرخ بیکاری از12/6درصد به کمتر
از10درصد رسیده است،گفت :در تاشیم نرخ بیکاری را
تک رقمی نگه داریم و تمام پروژه های عمرانی واقتصادی

انتهایش باید به اشتغال ختم شود و اگر اینگونه نشود ما به
هدف خود نرسیده ایم .وی اظهار کرد :سرمایه گذاران بومی
و غیر بومی می توانند در استان سرمایه گذاری کنند اما انتظار
داریم درآمدها و منابع خود را در همین استان خرج کنند.
هاشمی ادامه داد:بسیاری از سرمایه گذاران از معادن و منابع
اس��تان گلستان استفاده کردند و تسهیات خوبی دریافت
کردند اما آنها را از استان خارج کردند،ما انتظار داریم وقتی
در گلس��تان جایگاه کس��ب کردند در همین استان هزینه

ماینده مردم گرگان و آق قا در مجلس شورای اسامی
گفت :چوب ای چرخ واحدهای تولیدی نگذارید .به
گزارش مهر ،نبی هزار جریبی اظهار کرد :در این اوضاع
اقتصادی باید بر دس��تان تولیدکنندگان بوسه زد آن ها
مش��کات زیادی در واحدهای تولیدی دارند .وی با
بی��ان این که باید از تولیدکنندگان حمایت کرد ،افزود:
در همین چند روز اخیر تعدادی از صاحبان واحدهای
تولیدی در خصوص مش��کاتی که ب��ا اداره اقتصاد و

دارایی داش��تند به من مراجعه کردند .هزارجریبی ادامه
داد :مش��کل دیگر کش��ور صادرات است به جای این
که سیستم های دولتی حامی بخش خصوصی باشند،
سد راه آن ها هستند.وی رانت خواری را معضل بزرگ
جامعه برش��مرد و گفت :ع��ده ای در حوزه اقتصادی
ران��ت خواری می کنند و کارهای خرد و حاش��یه ای
را به پیمانکار می سپارند که این اص ً
ا پسندیده نیست.
هزارجریبی بیان کرد :برخی چوب ای چرخ دخانیات

چوب ای چرخ واحدهای
تولیدینگذارید

خانه تاریخی فاطمی گرگان از آثار ملی ثبت شده متعلق
ب��ه دوره قاجاریه برای احیا ،مرم��ت و بهره برداری در
مدت معین به مزایده گذاش��ته ش��د .به گزارش ایرنا به
نق��ل از صندوق احیاء و بهره ب��رداری از بناها و اماکن
تاریخ��ی و فرهنگی ،عاوه بر این اثر تاریخی متعلق به
گلستان 19 ،بنای دیگر استان های کشور نیز در راستای
این ه��دف به بخش خصوص��ی واگذار می ش��ود.بر
اس��اس اعام این نهاد ،اطاعات تکمیلی نحوه اجرای
این طرح هفته آینده اعام خواهد شد .خانه امام جمعه
و خانه ج��ال آل احمد تهران ،خانه ش��ادمان و خانه
حظیره ای یزد ،کاروانسرای ورده شمال ساوه ،قلعه زائر
خضرخان و عمارت ملک بوشهر ،قلعه دزک روستای
دزک چهارمحال و بختیاری ،خانه خادم باش��ی اردبیل،
خانه بخردی اصفهان ،کاروانسرای مهر سبزوار خراسان

خانه تاريخی فاطمی گرگان به مزايده گذاشته شد
رض��وی ،خان��ه مس��توفی
خراس��ان جنوب��ی ،خان��ه
حش��مت اللش��کر ،خان��ه
میررحیمی و خانه ابراهیمی
استان سمنان ،حمام خان شهر
سنندج ،خانه غفاری کرمان و
خانه فیض مهدوی کرمانشاه
از دیگ��ر اماک��ن تاریخی و
فرهنگی قابل مزایده اس��ت .خانه فاطمی که متعلق به
دوره قاجاری��ه (اواخر قاجار و اوایل پهلوی) اس��ت با

زیربن��ای یک هزار و  200متر
مربع س��ال  13۸0در فهرست
آثار ملی ایران به ثبت رس��ید.
خانه فاطمی تک بنای بزرگ با
 47اتاق در فضای اندرونی و
بیرونی ،حیاط خلوت ،تاارها
و عناص��ر معماری منحصر به
فرد بافت قدیم گرگان است.
بافت قدیم گرگان با مس��احتی بین  150تا  200هکتار،
سومین بافت تاریخی ثبت ش��ده ایران بعد از اصفهان

عملیات اجرای یک هزار و  2۸2پروژه محرومیت زدایی
زودبازده در گلستان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.به
گزارش مهر ،عصر ش��نبه آئین عملیات اجرای متمرکز
 40هزار پروژه عمرانی زودبازده س��پاه در کشور با رمز
یا فاطمهالزهرا(س) توسط سرلشکر جعفری در روستاها
و مناطق محروم کشور اعام شد و بر همین اساس در
استان گلستان یک هزار و  2۸2پروژه محرومیتزدایی
با رویکرد آب و اشتغال اجرایی می شود .فرمانده سپاه
نینوا گلس��تان در این مراسم متمرکز گفت :هماهنگی
های ازم برای اجرایی ش��دن یک هزار و  2۸2پروژه

در سطح استان با دستگاه های مختلف انجام شده است.
سردار حسین معروفی گفت :پروژه های پیش بینی شده
در بحث آبرسانی شرب و کشاورزی ،کارگاه تولیدی،
ایج��اد کانال بتنی ،ایجاد جاده بین مزارع ،زهکش��ی و
ساماندهی آبهای سطحی ،ساخت مدارس ،مساجد،
فضای ورزش��ی و مجموعه های فرهنگی و  ...خواهد
ب��ود .وی ادامه داد :بازه زمانی اجرایی ش��دن این پروژه
ها کم و حدود چهار تا  6ماه اس��ت و تاش می کنیم
این پروژه ها را با مش��ارکت مردم به سرانجام برسانیم.
معروفی گفت :اجرای این پروژه ها وظیفه ذاتی ما نیست

عملیات اجرای  12۸2پروژه
محرومیت زدایی در گلستان آغاز شد

گذاشتند و در سه سال آن را با هزار و  200میلیارد تومان
واگذار کردند در حالی که در آن زمان بیش از سه هزار
میلیارد تومان برآورد قیمت شده بود .وی با بیان این که
 90درصد واگذاری ها به بخش خصوصی ایراد دارد،
گفت :در آستانه چهلمین سالگرد انقاب می خواستیم
عدالت اجتماعی داشته باشیم اما اکنون فساد بر سیستم
مالی بیداد می کند در حالی که مردم با س��یلی صورت
خود را سرخ نگه می دارند.
و یزد به ش��ماره  41در فهرست آثار ملی قرار دارد.بام
های س��فالی و قرمز رن��گ ،دیوارها و جرزها آجری و
رج به رج کنار هم چیده ش��ده شمایلی از شهری کهن
به نام گرگان اس��ت که هنوز هم پا برجا و دلرباس��ت.
بافت تاریخی گرگان که عنوان افتخارآمیز وس��یع ترین
بافت تاریخی ثبت ش��ده شمال ایران را از آن خود دارد
با بناهای شاخصی همچون خانه های شیرنگی ،تقوی،
فاطمی ،شعرباف ،خراسانی ،مفیدیان ،کبیر ،سرای باقری
ها و امامزاده نور در محات سرچش��مه ،دوش��نبه ای،
دربنو به مرکز گلستان هویتی عمیق بخشیده است .آنچه
اکن��ون آن را بافت تاریخی گرگان م��ی نامند بازمانده
مجموعه ای از شهر اس��ترآباد و عناصر آن و فضاهای
ش��هری همچون مساجد ،آب انبارها ،قنات ها ،معابر و
واحدهای مسکونی یک یا چند طبقه است.
اما رسالت ماست ،وظیفه ذاتی ما حفاظت و صیانت از
دست آوردهای انقاب اسامی است و ما در این زمینه
رقیب هیچ کس نیستیم و مقابل کسی هم قرار نداریم،
بلکه برای پیش��برد اهداف نظام و خدمت به مردم وارد
عمل ش��ده ایم .وی ادامه داد :نباید اجازه دهیم دشمن
امی��د را در دل م��ردم ما نابود کن��د و با توجه به حجم
مشکات باید دولت را در این مسیر کمک کرد.فرمانده
سپاه نینوا گلستان گفت :در منطقه کرند  13روستا آب
ش��رب نداش��تند و ما در این منطقه چاه عمیق زدیم تا
مشکات آن حل شود.

تعاونیمسکنفرهنگيانكردكویبعثت،بانکشهر،بيمارستانطالقانیودزيانی
و تصویب مجوز فروش زمین های فوق الذکر به مساحت  275000مترمربع دارای اسناد

مراس��م اس��تقبال از دهه فجر و نصب پرچم
ایران با حضور اصحاب رس��انه و مسئوان
استان در کوی محتشم گرگان برگزار شد.به
گزارش مهر ،آیین نصب پرچم و استقبال از
دهه فجر ،عصر پنجشنبه توسط فعاان رسانه
گلس��تان در کوی محتش��م گرگان برگزار
شد.این مراسم با مشارکت و همکاری کمیته
خبری ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقاب
اسامی ،شورای هماهنگی تبلیغاتی اسامی
و خانه مطبوعات و رس��انههای استان اجرا
ش��د.برخی از مدیران و مس��ئوان استان و
شهرستان هم در این مراسم حضور داشتند.
فعاان رس��انه با توزیع شیرینی و پرچم به
ساکنان این منطقه حال و هوای روزهای اول
انق��اب را زنده کردند.مدیر دفتر نمایندگی
آستان قدس رضوی گلستان در حاشیه این
مراس��م اظهار کرد :انقاب اس��امی متعلق
به مس��تضعفان و پابرهنگان بوده و توس��ط
اش��راف و ثروت اندوزان به وقوع نپیوسته
است .سیدحسین علوی افزود :طبقه محروم
و متوسط جامعه صاحبان اصلی این انقاب
هستند که با تمام وجود از این انقاب برای
حفظ دینش��ان دفاع کردند .علوی ادامه داد:
امروز که بیشتر از گذشته تحت تاثیر دشمنی
دشمنان قرار داریم همه مسئوان راهی جزء
توس��عه گفتمان انقاب اسامی و انتقال آن
به نسل آینده ندارند و گفتمان سازی بدون
ارائه خدمات و ش��نیدن درد و دلهای مردم
محقق نمیشود.

کنند.میر مناف هاشمی در ارتباط با زباله های اطراف شهر
گفت:هیچ کس حق ندارد زباله را در گوشه شهر خالی کند
و هر شهروند گرگانی که زباله ریزان را معرفی کند،حتما از
جانب ما تشویق خواهد شد و با متخلفین با جدیت برخورد
می شود.استاندار گلستان در ارتباط با جزیره آشوراده خاطر
نشان کرد :هنگامی که این پروژه را کلنگ زنی کردیم هیچ
اعتباری نداشتیم و در سفر رییس جمهور70میلیون تومان
اعتبار برای آن مصوب شد و سعی می کنیم طی2سال عملی
شود.میرمناف هاشمی تصریح کرد:دو پروژه تله کابین علی
آباد وگرگان مراحل قانونی خود را طی می کنند و سازمان
جنگل و منابع طبیعی نمی توانند تله کابین را مستقیما به
شهرداری بدهند وقرار است سازمان جنگل،تله کابین علی
آباد را به بخش خصوصی منتقل کند.هاش��می با اشاره به
مشکاتباترکمنستانگفت:مشکاتباترکمنستانبهجز
در زمینه گاز جدی نیست و قابل حل است و در حوزه راه
آهن به نقاط مطلوبی با ترکمنستان رسیده ایم و امیدواریم
این پروژه به نتیجه برسد و تعاماتمان بیشتر شئد.استاندار
گلستانبابیاناینکهبرایپیگیریمصوباتوتفاهمنامههای
رییسجمهوربهاستانگلستانکمیتهاییتشکیلشده،اظهار
کرد:می خواهیم با تشکیل این کمیته آثار تمام مصوبات را در
برنامه های دو سال آینده ببیبنیم .در حال حاضر همه چیز
روی کاغذ است و کارها شروع شده تا این تفاهم نامه ها و
مصوبات را پیگیری کنیم و تاکنون بیش از 20دستور از دفتر
رییس جمهور به وزرای مربوط داشتیم.

آگهی فروش اراضی شركت های

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  97/7/23و 97/8/11

آیین نصب پرچم توسط
اهالی رسانه گلستان در کوی
محتشم برگزار شد

اطاع رسانی دوشنبه  15بهمن  /1397سال بیستم  /شماره 1794

ثبتی با کاربری کشاورزی را جهت فروش به مزایده می گذارد .لذا متقاضیان می توانند
از تاریخ انتشار آگهی به مدت  10روز درخواست کتبی خود را به آدرس گرگان ـ خیابان

شهید بهشتی ـ سیدین 7ـ روبروی مجتمع ارکیده تحویل نمایند.

قيمت تعيين شده پايه به ازاء هر هکتار 67ميليارد ريال
آدرس ملک :عدالت(97ميناگل) بعد از پل رودخانه اراضی منطقه قادرآباد
تلفن تماس 09111777045 :ـ  09118694701ـ 09111754827
توضيحاينکهتاييديارددرخواستهامنوطبهموافقتنمايندگانسهشركتمیباشد.

ازمبهذكراستبرندهمزايدهبايدمبلغيکميلياردريالبعنوانتضمينمعامله،ضمانتبانکیارائهنمايد.
آگهيهاي ثبتي
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری
احیاگران بافت استرآباد
به شماره ثبت  669و شناسه ملی  140059۸0۸74به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی مورخ  05/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای حسین
کتولی به شماره ملی  -2 212166۸152خانم محدثه نظیف کار به شماره ملی
 -3 09425۸0۸50آقای محمد پرویز به ش��ماره ملی  21216099۸9بسمت
اعضای هیئت مدیره موسسه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریگرگان-شناسهآگهی36953۸

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری
احیاگران بافت استرآباد
به شماره ثبت  669و شناسه ملی  140059۸0۸74به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  05/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای حسین کتولی
به ش��ماره ملی  212166۸152به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و-
خانم محدثه نظیف کار به ش��مره ملی  09425۸0۸50به سمت نائب رئیس

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

هیئت مدیره و-آقای محمد پرویز به شماره ملی  21216099۸9به سمت عضو
هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهدآور موسسه از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسامی و سایر
نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد آقای حسین کتولی (رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل) همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریگرگان-شناسهآگهی3695۸6

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری
احیاگران بافت استرآباد

به شماره ثبت  669و شناسه ملی  140059۸0۸74به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  05/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع
موسسه عقد قرارداد با تمامی سازمان ها و ارگان ها و ادارات و سایر اشخاص
حقیقی و حقوقی به موضوع شرکت الحاق گردید..وانجام موضوعات فوق پس
از اخذ مجوزهای ازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه
فعالیت نمی باشدماده مربوطه به اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری گرگان -شناسه آگهی369604

آگهی اباغ اجراییه کاسه9701215 :
بدی��ن وس��یله ب��ه آق��ای مه��ران ثابتی��ان فرزن��د حس��ن بش��ماره
ملی 2120244340:و ش.ش  24461و بنش��انی گرگان کوی ماقاتی
کوچه مس��جد شماره  6منزل ش��خصی بدهکار پرونده اباغ می گردد
خانم میترا واحدی باستناد سند ازدواج شماره  40216با موضوع ازم
ااجرا تعداد  14عدد سکه طای تمام بهار آزادی بر علیه شما مبادرت
به ص��دور اجراییه نموده که با کاس��ه پرونده  9701215تش��کیل و
برابر گزارش مامور پس��ت در آدرس تعیین ش��ده مورد شناسایی قرار
نگرفتید و بس��تانکار هم نتوانسته ش��ما را معرفی نماید لذا به تقاضای
بستانکار و برابر ماده  � 1۸آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی اجراییه در
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش��ار مجاز محل یا نزدیکترین به
محل چاپ و درج و منتشر می گردد چنانچه پس از  10روز از تاریخ
انتش��ار که تاریخ اباغ اجراییه محس��وب می گردد نسبت به پرداخت
بدهی اقدامی ننمایید عملیات اجرایی بر علیه ش��ما تعقیب و بجز این
آگهی و آگهی مزایده در صورت بازداش��ت اموال آگهی دیگری صادر
ومنتش��رنخواهدش��د.
حسین اسماعیلی � معاون ثبت گرگان �  237۸م الف

خبر
استقبال  2100نفری
از جشنواره فیلم فجر درتاار
فخرالدیناسعدگرگانی

طی دو ش��بی که از اک��ران فیلم های منتخب
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در گرگان
م��ی گذرد بیش از دو هزار و  100نفر در تاار
فخرالدین اس��عد گرگانی به نمایش این فیلم
ها نشس��ته اند .به گزارش مهر ،شامگاه شنبه،
دومین ش��ب اکران فیلم های سی و هفتمین
جشنواره فیلم فجر با نمایش چهار فیلم در تاار
فخرالدین اسعد گرگانی و سینما کاپری به پایان
رسید 23 .نفر ساخته مهدی جعفری ساعت
 19در تاار فخرالدین اسعد گرگانی اکران شد
و مورد تشویق مخاطبین قرار گرفت .ساعت
 21هم فیلم سرخپوس��ت که در روز نخست
به دلیل نرس��یدن به گرگان اکران نشده بود به
جای مدیترانه اکران شد.از طرفی دیگر بنفشه
آفریقایی س��اخته مونا زند حقیقی ساعت 1۸
و ایده اصلی ساخته آزیتاموگرویی ساعت 20
در سینما کاپری اکران شد .محمدرضا ملکزاده،
رئیس انجمن سینمای جوان گلستان در رابطه با
استقبال از این جشنواره گفت :در روزهای اول
و دوم اکران فیلم های جشنواره فجر دو هزار
و  100نفر در تاار فخرالدین اسعد گرگانی به
تماشایفیلمهانشستند.

سرمایه گذاری  15۳7میلیارد
ریالی در فرآوری
کشاورزیگلستان

مدیر صنایع غذایی و تبدیلی س��ازمان جهاد
کشاورزی گلس��تان گفت :امسال یک هزار و
 537میلیارد ریال سرمایه برای توسعه صنایع
تبدیلی کشاورزی استان جذب شد .عید محمد
فاروق��ی در گفتگو با ایرنا اظهار داش��ت :این
س��رمایه گذاری برای ایجاد  22طرح صنایع
تبدیلی با ظرفیت اسمی تولید ساانه  222هزار
و  722تن اس��ت .وی گفت :با بهره برداری از
این طرح ها در دهه فجر امسال 520 ،فرصت
شغلی در گلستان ایجاد خواهد شد.وی افزود:
طرح های اجرا شده از جمله کارگاه شالیکوبی،
احداث سردخانه ،بسته بندی انواع حبوبات و
خشکبار ،فرآوری تخم مرغ ،بسته بندی پای
مرغ ،ایجاد واحد خوراک دام ،تولید روغن خام
گیاهی ،دمنوش گیاهی ،ساخت سیلو ،فرآوری
میگو ،بسته بندی مرغ و فرآوری و بسته بندی
میوه خشک است.در استان گلستان  ۸23واحد
صنایع تبدیلی کش��اورزی با ظرفیت اس��می
فرآوری ساانه سه میلیون تن وجود دارد.

بلند مرتبه سازی در گرگان
رونق می گیرد

با تصویب اعضای شورای اسامی شهر گرگان
و با ارائه تس��هیات و اعمال مشوق های مالی
با هدف جلوگیری توس��عه روز افزون ش��هر
گرگان از نظر وسعت ،بلند مرتبه سازی در شهر
گرگان رونق میگی��رد .به گزارش مهر ،صد و
بیستمین جلسه شورای اسامی شهر گرگان،
شامگاه شنبه با حضور اعضای شورا ،شهردار
و مدیران ش��هرداری گ��رگان و اعضای کمیته
تطبیقفرمانداریومعاونفرماندارگرگانبرگزار
شد .در این جلسه بخش هایی از ایحه تعرفه
عوارض و بهای خدمات س��ال  9۸شهرداری
گرگان بررس��ی ش��د.ایحه تعرفه عوارض و
بهای خدمات شهرداری گرگان در چهار فصل
ع��وارض ،خدم��ات ،آیین نامه و مق��ررات و
ارزش معاماتی تنظیم شده است .در این جلسه
میزان عوارض افزایش تعداد واحدهای تجاری
مسکونی ،عوارض صدور مجوز حصارکشی
و دیوارکش��ی ،عوارض تعمیرات ساختمانی،
عوارض کاهش عقب ساخت در صدور پروانه
س��اختمانی ،عوارض کسب و پیشه ،عوارض
ارزش افزوده اراضی و اماک ناش��ی از اجرای
طرح های توس��عه ش��هری ،عوارض صدور
پروانه س��اختمانی تکمیل بنا ،عوارض سالیانه
خودروهای عمومی و عوارض نصب دکل برق
و مخابرات تصویب شد .در خصوص نصب
دکل های مخابراتی مدیر درآمدهای شهرداری
گرگان گفت :نص��ب دکل های مخابرات
اپرات��وری تلفن همراه در پش��ت بام های
مجتمع های مسکونی شهر گرگان ممنوع
اس��ت .مهدی باقری اف��زود :این تصمیم
به س��بب مضرات ناش��ی از انتشار امواج
مخابراتی برای ساکنان مجتمع های مسکونی
گرفته شده است .همچنین به منظور تشویق
مالکان و س��رمایه گ��ذاران ب��ه بلندمرتبه
س��ازی و جلوگی��ری از توس��عه بی رویه
ش��هر از نظر وسعت و ممانعت از تخریب
اراضی به ش��هرداری اجازه داده شد که به
سازندگان در زمینه عوارض تخفیف دهد.
در این خصوص اعضای ش��ورای ش��هر
گرگان مص��وب کردند عوارض دریافتی
در حوزه تراک��م در خصوص افراد فعال
در حوزه بلند مرتبه س��ازی کاهش یابد.
س��اختمان های بین هش��ت تا  10طبقه
 10درصد ،س��اختمان های بین  11تا 15
طبقه  20درصد ،س��اختمان های  16الی
 20طبق��ه  30درصد از تخفیف عوارض
بهره مند می ش��وند.

