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پوشش تحصیلی بعد از انقاب به
بیش از  97درصد رسیده است

رئیس آموزش و پرورش شهرس��تان گرگان
گف��ت :پوش��ش تحصیلی بع��د از انقاب
ب��ه بی��ش از  97درصد رس��یده اس��ت .به
گ��زارش مهر ،بهجت تربتی ن��ژاد در برنامه
زنگ انق��اب اظهار کرد :انقاب اس��امی
دس��تاوردهای زی��ادی را ب��رای جامعه در
عرصه های مختلف به ارمغان آورده است.
وی افزود :یکی از این دس��تاوردها حضور
بان��وان در عرصه ه��ای مختلف تحصیلی
اس��ت؛ انقاب بانوان را به صحنه آورد و از
ظرفیت آن ها به خوبی اس��تفاده کرد .تربتی
نژاد گفت :پوش��ش تحصیلی در س��ال 57
ح��دود  50درصد بود ک��ه اکنون به بیش از
 97درصد رسیده اس��ت .وی تصریح کرد:
بی��ش از  50درصد دانش آموزان دوره پیش
دانشگاهی ما را دختران تشکیل می دهند و
حدود  51درصد قبول ش��دگان دانشگاهی
ه��م دختران و بان��وان هس��تند .تربتی نژاد
تصریح کرد :پوش��ش تحصیل��ی ،فضاهای
آموزش��ی ،ش��اخص های مالی و غیره بعد
از انقاب افزای��ش یافته و به مقوله انجمن
و اولیا به درس��تی توجه ش��ده است .وی با
بیان این که در این دوره سند تحول بنیادین
تدوین ش��د ،اظهار کرد :دانش آموزان فعال
در عرصه های پژوهش��ی و علمی داریم و
در هم��ه زمینه ها فعالی��ت دارند و مومن و
متعهد بوده و این از دس��تاوردهای انقاب
اس��ت .رئیس آموزش و پرورش شهرستان
گ��رگان اظهار کرد 1۸ :پروژه که نیمی از آن
افتتاح و نیمی از آن کلنگ زنی اس��ت ،طی
همی��ن هفته افتتاح و کلنگ زنی می ش��ود.
وی افزود :بخش��ی از آن ها افزایش کاس
درس و بخش��ی از آن ها افزایش نمازخانه
های مدارس اس��ت که به بهره برداری می
رسد.تربتی نژاد بیان کرد :اعتبار این پروژه ها
حدود  30میلیارد تومان است و پروژه های
کلنگ زنی ها  70کاس درس و پروژه های
افتتاح در سال  97حدود  100کاس درس
به ظرفیت مدارس ما اضافه می کند.

کوچه ششم شرقی ـ پاك  1ـ تلفن 82427 :ـ 021
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خدمات انقاب به اهل سنت در جهان كم نظير است
امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس گفت :خدمات انقاب
اسامی به جامعه اهل سنت در اقصی نقاط ایران بویژه در
گلس��تان و این شهرستان بسیار خوب و در سطح جهان
کم نظیر است .به گزارش ایرنا ،آخوند عبدالباسط نوریزاد
در دی��دار فرماندار وی��ژه و مدی��ران ادارات و نهادهای
گنبدکاووس با ائمه جمعه این شهرس��تان ،گفت :امروز
بعضی ها همگام با دش��من می گویند که اهل سنت در
ایران مظلوم واقع شده و نظام به آنان خدمات و امکانات
نمی دهد .وی افزود :اما بنده با س��ند و مدرک می گویم
خدماتی که انقاب اسامی به جامعه اهل سنت داده در
هی��چ جای دنیا وجود ندارد و ش��ما می توانید وضعیت
مثا شیعیان را در برخی کشورهای عربی منطقه ببینید که
حتی اجازه استخدام به عنوان سرباز در ارتش نمی دهند.
آخوند نوریزاد اضافه کرد :در ایران به اهل سنت عاوه بر
پست های نظامی با درجه های خوب ،پست های دولتی
در سطح معاون وزیر ،استاندار ،معاون استاندار ،فرماندار،
بخشدار و ریاست ادارات و نهادها را داده اند.وی تصریح
کرد :اهمیت دادن به اهل سنت در ایران حاصل وحدت و
اتحاد ایجاد شده در بین اقوام و مذاهب اسامی به برکت
انقاب ،امام راحل و رهبری اس��ت ک��ه باید قدردان آن
باش��یم .امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس ادامه داد :اهل

افتتاح  49میلیارد تومان پروژه
توزیع برق گلستان طی دهه فجر

رئیس دانش��گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گف��ت 12 :پروژه دانش��گاه علوم کش��اورزی و منابع
طبیع��ی گرگان در دهه فجر به بهره برداری می رس��د.
عل��ی نجفی نژاد در گفتگو ب��ا مهر اظهار کرد :همزمان
با چهلمین س��الگرد پی��روزی انقاب اس��امی ایران،
 12پروژه دانش��گاه عل��وم کش��اورزی و منابع طبیعی
گ��رگان ،به بهرهبرداری میرس��د و عملی��ات اجرایی
س��ه پروژه آغاز خواهد ش��د .وی اف��زود :بهرهبرداری
از پارک کس��ب و کار دانشجویی و س��وله کارآفرینی
ب��ا هدف حمایت از فعالیت ه��ای کارآفرینانه و تولید
ث��روت از ایده دانش��جویان ،در ایام اه دهه فجر انجام
میش��ود .نجفینژاد گفت :در حال حاضر ،حدود 400
دانش��جوی این دانش��گاه در گروهه��ای کارآفرین ،به
فعالیتهای کارآفرینی مش��غول هستند.وی یادآورشد:

ثبت نام بیش از  9هزار گلستانی در
ششمین آزمون استخدامی کشوری

رئیس صنعت ،معدن و تجارت گلستان گفت :میانگین
(GPDتولید ناخالص داخلی) استان از سال  79تا ،94
 20برابر ش��ده و این آمار در بخ��ش صنعت  31برابر
شده است .به گزارش ایسنا ،حسینقلی قوانلو در مراسم
افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک
و متوسط در شهرک ها و نواحی صنعتی گلستان ،اظهار
کرد :بخش صنعت استان گلستان با سرعت شتابانی در

همایش نسل نو در
گرگان برگزار شد

همایش نسل نو با حضور برگزیدگان نشریات
هسته های فرهنگی گلستان در گرگان برگزار
شد .به گزارش مهر ،همایش نسل نو با حضور
برگزیدگان نش��ریات هس��ته های فرهنگی
گلستان در گرگان برگزار شد.مدیرکل تبلیغات
اسامی گلس��تان در این همایش اظهار کرد:
با تمام فش��ارهایی که از س��وی دشمن برای
فروپاش��ی انقاب اس��امی ایران وارد شده
اکنون شاهد برگزاری چهلمین جشن انقاب
اسامی ایران هستیم.حجت ااسام نوراه ولی
نژاد افزود :برای به ثمر رسیدن انقاب اسامی
جوانان زیادی جان خود را فدا کردند تا ارزش
ها و آرمان ه��ای انقاب باقی بماند .مدیرکل
تبلیغات اسامی گلستان با بیان اینکه شهدا از
مقام بسیار باایی برخوردار هستند ،گفت :همان
گونه که خداوند فرموده اس��ت صاحبان قلم
هم از درجات بس��یار باایی برخوردار هستند
چرا که آن ها می توانند به درس��تی حق را در
جامعه ترویج دهند .وی با اشاره به اینکه انقاب
اسامی ایران مفت به دست نیامده است ،یادآور
ش��د :مردم ایران برای دفاع از آرمان های خود
هزینه های بسیار سنگینی پرداخت کردند.ولی
نژاد اظهار کرد :باید انقابی باش��یم و انقابی
بمانیمونبایدتوطئههاوعهدشکنیهایدشمن
را فراموش کرد.وی با اشاره به اینکه امسال مردم
ایران با ش��کوه تر از سال های گذشته در روز
 22بهمن حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد،
خاطرنشان کرد :حضور مردم در راهپیمایی 22
بهمن پیامی برای دشمنان دارد و نقشه دشمنان
برعلیه انقاب اسامی را نقش بر آب می کند.

کارگاه تولید مكانیزه پوشاک در
روستای کوسه کاله افتتاح شد
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سرپرس��ت مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و
فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان
از فوت موتورس��وار  40ساله در برخورد با
خودروی س��واری خب��ر داد.علیرضا کمال
غریبی در گفتگو با مهر اظهار کرد :س��اعت
 1۸و هش��ت دقیقه عصر پنجشنبه در محور
ن��وده ملک به حس��ین آباد ی��ک خودروی
سواری به یک موتورسوار  40ساله برخورد
کرد .وی افزود :راننده موتور سر صحنه فاقد
عائم حیاتی بود که با تاش نیروهای اورژانس
و اقدامات ،احیا و به بیمارستان بقیه ااعظم علی
آبادکتولمنتقلشد.کمالغریبیگفت:متأسفانه
به گزارش بیمارستان ،مصدوم فوت شد.
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مهم ترین مطالبات مردم بخش
کوهسارات اجرای طرح هادی است

بخشدار بخش کوهسارات شهرستان مینودشت در رابطه با
مطالباتمردمروستاهایاینناحیه،اظهارکرد:عمدهمطالبات
و انتظاری که مردم در روستاها از بخشداری و مجموعه نظام
دارند ،اجرای طرح هادی است .به گزارش ایسنا ،محمدرضا
میرنیا گفت :نقش رس��انه ها بسیار مهم است و در بحث
اعتمادس��ازی می تواند گام های مهمی بردارد .رس��انه و
انعکاس واقعیت ها و نقد سازنده ،رسانه و پیش بینی بحران
و حل آن ،رسانه و بحث اعتبار در جهان ،رسانه و تبلیغات و
رسانه و افکار سنجی از جمله محور های ارزشمندی رسانه
هاست .وی در ادامه ضمن اشاره به خدمات صورت گرفته
در نظام جمهوری اسامی ایران ،در رابطه با اقدامات انجام
ش��ده در بخش کوهس��ارات ،تصریح کرد :در چهل سال
انقاب ،نظام جمهوری اسامی ایران اقدامات بسیار خوبی

سنت هرگز فریب تبلیغات سوء دشمنان را نمی خورد و
ازم است تا خدمات و امکاناتی که انقاب به اهل سنت
داده را به فرزندان و نسل جوان خود اطاع رسانی کنیم.
آخوند نوریزاد با قدردانی از خدمات ارائه ش��ده توسط

انقاب اس��امی و دول��ت های آن ،افزود :گس��تردگی
این خدمات بر هیچ کس پوش��یده نیست زیرا تا قبل از
انقاب بسیاری از روستاهای گنبدکاووس از نعمت آب
و ب��رق ،گاز ،مخابرات ،راه و مدرس��ه محروم بودند اما

امروز این خدمات در همه روس��تاهای حتی دور افتاده
نیز وجود دارد .به گزارش ایرنا ،امام جمعه گنبدکاووس
نیز در این دیدار با تبریک ایام پیروزی انقاب و با تایید
سخنان امام جمعه اهل سنت این شهرستان ،برلزوم اطاع
رس��انی دقیق خدمات انقاب به مردم به صورت آماری
و با اس��تفاده از ظرفیت های تبلیغات��ی از جمله فضای
مجازی تاکید کرد .حجت ااس��ام و المسلمین محمود
ترابی گفت :امروز که به کوری چش��م دشمنان درحال
جش��ن گرفتن چهلمین س��ال پیروزی انقاب هستیم،
مس��ئوان باید از فرصت چند س��اله مسئولیت خود ،به
نحو احسن در خدمت به مردم و انجام اقدامات ماندگار
برای آنان استفاده نمایند .وی بابیان اینکه انقاب اسامی
ی��ک رویکرد و یک عملکرد دارد ک��ه باید به آن توجه
ش��ود ،اضافه کرد :رویکرد انقاب بازگشت به معنویت
است که سبب عزت و استقال ملت ایران شد و رویکرد
عملکردی نیز بیان اقدامات و موفقیت ها و دستاوردهای
انقاب به مردم است .حجت ااسام ترابی همچنین از
عدم حضور مسئوان دستگاه قضایی در این دیدار ابراز
گله مندی کرد و گفت :انقاب و دهه فجر متعلق به همه
اس��ت نه فقط دولت ،بنابراین همه باید در جش��ن ها و
برنامه های این ایام شرکت نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از افتتاح
 49میلیارد تومان پروژه توزیع برق گلس��تان طی دهه
فجر خبر داد.علی اکبر نصیری در گفتگو با مهر اظهار
کرد :در دهه فجر بالغ بر  49میلیارد تومان پروژه افتتاح
خواهیم کرد که در شهرس��تان های مختلف در قالب
توس��عه فیدر ،احداث رینگ ،توسعه شهری و توسعه
روس��تایی اس��ت .وی افزود :فاز اول سایت آموزشی
فن��ی و مهارتی در علی آبادکتول ،نی��روگاه گازی در
سرخنکاته ،پس��ت فوق توزیع گنبد 4 -و ساختمان
جدیدااحداث دوزین از دیگر پروژه های قابل افتتاح

ما اس��ت .نصیری ادامه داد :قبل از انقاب  316روستا
برق داش��تند که بع��د از انقاب  715روس��تا به این
میزان اضافه ش��د و هزار و  31روس��تا گلس��تان برق
دار هستند .وی بیان کرد :در زمینه برق دار کردن چاه
های کش��اورزی قبل از انقاب  90حلقه چاه ما برق
دار بود که اکنون به پنج هزار و  533حلقه چاه رسیده
است و رشد قابل را نش��ان می دهد.نصیری تصریح
کرد :همچنین در حوزه ش��بکه فش��ار ضعیف قبل از
انقاب هزار و  395کیلومتر ش��بکه داشتیم که بعد از
انقاب به هفت هزار و  543کیلومتر رس��یده و 441

درصد رش��د داشته اس��ت .مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق گلستان اضافه کرد :در شبکه فشار متوسط
هزار و  264کیلومتر قبل از انقاب ش��بکه داشتیم که
بعد از انقاب این مقدار به هفت هزار و  612کیلومتر
افزایش یافت و رش��د  502درصدی دارد .وی افزود:
در احداث ترانسفورماتور و پست های فشار متوسط
قبل از انقاب  1۸2مگاولت آمپر احداث پست داشتیم
که در حال حاضر ظرفیت ترانس��فورماتورهای ما دو
هزار و  355مگاول��ت آمپر بوده که در حدود هزار و
 193درصد رشد داشته است.

افتت��اح س��الن پ��رورش ق��ارچ،
طرح پس��اب خوابگاه ،سالنهای
تیران��دازی و اس��کواش ه��م در
دهه فج��ر انجام میش��ود.نجفی
ن��ژاد ادام��ه داد :حمایت از طرح
های شرکتهای مستقر در مرکز
رشد دانش��گاه که تا به امروز پنج ش��رکت دانشبنیان
میباشند ،از دیگر فعالیت های دانشگاه علوم کشاورزی

و منابع طبیعی گرگان در چهلمین
س��الگرد پیروزی انقاب اسامی
ایران خواه��د بود.نجفینژاد بیان
ک��رد :افتت��اح مرک��ز ژئوماتیک
دانشگاه با هدف دستیابی اساتید،
پژوهش��گران و دانش��جویان ب��ه
فناوریهای نوین سامانههای اطاعات مکانی ()GIS
و کار ب��ا نرمافزاره��ای مربوط��ه در فض��ای پردی��س

دانش��گاه ،انجام می شود.وی تصریح کرد :بهرهبرداری
از آزمایش��گاه مرکز تحقیقات مرکز رش��د دانش��گاه،
پروژه افزایش پهنای باند دانش��گاه به  100Mbجهت
دسترسی سریع دانشگاهیان به اینترنت ،آبیاری مکانیزه
مزرعه ش��ماره یک دانشگاه و کلکسیون گیاهان مرتعی
و داروی��ی از دیگر پروژههای دانش��گاه اس��ت که در
ایام اه دهه فجر به بهره برداری خواهد رس��ید .رئیس
دانش��گاه علوم کش��اورزی و منابع طبیعی خاطرنشان
کرد :س��ردخانه آموزش��ی تحقیقات��ی ،عملیات فضای
س��بز مجموعه منابع طبیعی و احداث گلخانه از جمله
پروژهه��ای دانش��گاه علوم کش��اورزی و منابع طبیعی
گرگان است که همزمان با دهه فجر و چهلمین سالگرد
پیروزی انقاب شکوهمند اسامی ،عملیات اجرایی آن
ها ،آغاز میشود.

مدیر اجرایی برگزاری آزمون اس��تخدامی دستگاه
های اجرایی در گلستان از ثبت نام  9هزار و 143
نفر در گلس��تان برای ش��رکت در ششمین آزمون
اس��تخدامی مش��ترک فراگیر دس��تگاههای اجرایی
کشور خبر داد .امیرحسین تناور در گفتگو با ایسنا
اظهار کرد :ثبت نام ششمین آزمون مشترک فراگیر
دستگاههای اجرایی در سال  1397از  30دی آغاز

و در مدت  10روز به پایان رس��ید.وی افزود :در
ای��ن دوره آزمون در اس��تان گلس��تان 9143 ،نفر
ش��امل تعداد  3753نف��ر زن و  5390مرد اقدام به
ثبت نام کردند.تناور خاطرنش��ان کرد :کارت ورود
به جلسه آزمون از دوش��نبه  13اسفندماه  1397با
مراجعه به س��ایت  www.hrtc.irقابل مشاهده
و دریاف��ت اس��ت.وی گف��ت :شش��مین آزم��ون

اس��تخدامی مش��ترک فراگیر دس��تگاههای اجرایی
در تاری��خ جمع��ه  17اس��فندماه  1397برگ��زار
میش��ود .مدیر اجرایی برگزاری آزمون استخدامی
دس��تگاههای اجرایی در استان گلستان با اشاره به
محل برگزاری آزمون ،گفت:آزمون در ش��هرهای
گ��رگان و گنبدکاووس توس��ط جهاد دانش��گاهی
برگزار خواهد ش��د.

بهره برداری از  12پروژه
دانشگاه علوم کشاورزی گرگان در دهه فجر

حال رشد و توسعه است .در سال  79کل ارزش افزوده
بخش صنعت اس��تان  50میلیارد تومان بوده و این آمار
در س��ال  94به  1700میلیارد تومان رس��یده است.وی

افزود :پیش بینی می ش��ود ارزش افزوده بخش صنعت
در س��ال  95به حدود  2هزار میلیارد تومان و سال 96
و  97ب��ه بیش از  2هزار و  500میلیارد تومان برس��د.

رئیس صنعت ،معدن و تجارت گلستان تصریح کرد :در
ده ماهه امس��ال میزان صادرات غیر نفتی استان حدود
 290میلیون دار بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال
گذشته بیش از  55درصد رشد داشته است .قوانلو بیان
کرد :امسال ایجاد  ۸هزار شغل در بخش صنعت ،معدن
و تجارت تعیین ش��ده بود که تاکنون بالغ بر  97درصد
آن محقق شده است.

را در بخش کوهس��ارات که محروم و کم تر توسعه یافته
بوده ،انجام داده است که از جمله آنها راه دسترسی به مرکز
بخش یعنی شهر دوزین و راه دسترسی از راه اصلی به فرعی
روستاها بوده که همگی آسفالت هستند.میرنیا بیان کرد :در
رابطه با برق ،کلیه روس��تاهای بخش کوهسارات با وجود
داشتن شرایط کوهستانی ،دارای برق هستند.بخشدار بخش
کوهسارات مینودشت با بیان اینکه عمده مشکات بخش
کوهسارات به آب شرب مربوط می شود ،ادامه داد :طی سه
سال گذشته مشکل آب شرب  11روستا مرتفع شده است.
در بخش کوهس��ارات اکنون به غیر از روستای اولنگ 16
روستا از نعمت آب برخوردار هستند.میرنیا اضافه کرد :برای
روستای اولنگ اعتبارات ازم پیش بینی شده و جزو پروژه
های سال  97بوده که در انتظار تخصیص اعتبار است .البته
در رابطه با آب شرب ،سه روستا با مشکل مواجه هستند که
اعتبارات ازم در س��ال  96 -97جهت رفع این مشکات
پیش بینی شده است .وی ادامه داد :شهر دوزین نیز به دلیل
فرس��وده و قدیمی بودن خط انتقال و سیستم داخلی لوله
کشی این شهر ،با مشکل آب روبرو بوده که اقدامات ازم
جهت اخذ اعتبارات مورد نیازانجام شده است .اعتبارات در
سال 97برای تعویض سه کیلومتر از خط انتقال انجام و لوله
های مورد نیاز خریداری شده است که اگر تخصیص اعتبار
صورت بگیرد ،بخش��ی از مشکات شهر دوزین برطرف
خواهد شد.میرنیا در رابطه با مطالبات مردم اظهار کرد :عمده
مطالبات و انتظاری که مردم در روس��تاها از بخش داری و
مجموعه نظام دارند ،اجرای طرح هادی اس��ت که نسبت
به عقب نشینی ها و تعریض و آسفالت خیابان ها و کوچه
ها اقدامات ازم صورت بگیرد .با توجه به کمبود اعتبارات،

دولت هر س��ال یک یا دو پروژه را مدنظر قرار می دهد که
بتوانیمطرحهادیرادرروستاهاداشتهباشیم.بخشداربخش
کوهس��ارات مینودش��ت به پروژه های بهره برداری شده
بخش کوهسارات اشاره کرد و گفت :طی سه سال گذشته
در بخش کوهس��ارات از سال  94تا  99 ،97پروژه عمرانی
توسط دهیاری ها و همچنین دستگاه های اجرایی خدمات
رسان مانند جهاد کشاورزی ،بنیاد مسکن ،اداره های برق،
آبفار روس��تایی و حمل و نقل راهداری و دس��تگاه های
دیگر ،بهره برداری شده است که بالغ بر 12میلیارد و سیصد
میلیون و  6۸0هزار تومان بابت آن هزینه شده که این رقم
در چهار ساله ی  90تا  33 ،94پروژه با اعتبار یک میلیارد و
چهارصد و هفتاد میلیون تومان بوده است.میرنیا در رابطه با
برنامه های دهه فجر اظهار کرد :در دهه فجر امسال به میمنت
 40سالگی انقاب در سطح بخش کوهسارات بیش از100
برنامه محوری توسط کمیته های مختلف ستاد دهه فجر به
اجرادرخواهدآمد.ویادامهداد:همچنینبااعتباردومیلیاردو
پانصدمیلیونتومانی،شهردوزینباهفتپروژهوروستاهای
پلنگر،چمانیپایین،صفیآباد،براین،برنجوین،اسفرانجان،
سایر و نرسه با مجموعا هشت پروژه ،در لیست کلنگزنی
و قابل افتتاح پروژه های عمرانی در دهه فجر خواهند بود.
بخش��دار بخش کوهسارات به بحث اشتغالزایی نیز اشاره
کرد و گفت :در رابطه با اش��تغال از مجموعه  347پرونده
اشتغالزایی که در سطح شهرستان وجود دارد 52 ،پرونده آن
مربوط به بخش کوهسارات بوده که در این راستا مردم یک
میلیارد و 757میلیون تومان وام های10میلیون به باا دریافت
کرده اند 29 .پرونده با وام های 10میلیون تومانی نیز از دیگر
تسهیا تعلق گرفته به مردم این منطقه است.میرنیا از کارهای

فرهنگی صورت گرفته در بخش کوهسارات نیز گفت و
بیان کرد :در بخش کوهسارات طی سه سال گذشته با هزینه
ای ح��دود  130میلیون تومان کار فرهنگی در موضوعات
مختلف انجام ش��ده است که شامل برگزاری یادواره های
شهدا ،مراس��مات مذهبی و کمک به محرومین می شود.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه های ورزش��ی و
گردشگری صورت گرفته است ،گفت :استاندار گلستان به
روستاهای کارآفرین یا بدون بیکار توجه ویژه دارند که در
بخشکوهساراتدوروستایبدونبیکاررامعرفیکردهایم.
اینروستاهااداراتپشتیباندارندتابتوانندباتوجهبهپتانسیل
هایشان قدم بردارند.بخشدار بخش کوهس��ارات ادامه داد:
یکی از این روستاها ده چناشک بوده که هدف گردشگری،
کشاورزی و دامداری است .در روستای ده چناشک هفت
کلبه بوم گردی درخواس��ت مجوز داده اند که چهار کلبه
تسهیات ازم را دریافت کرده و فعال شده اند .در راستای
پرداختن به موضوع گردشگری ،درخت چنار روستای سایر
ثبت ملی شده است.میرنیا افزود :دوزین هم با توجه به دارا
بودن طبیعتی زیبا و فرهنگی غنی در دستورکار شهرداری
این شهر قرار گرفته است تا تبدیل به یک شهر گردشگری
شود.وی تصریح کرد :یکی دیگر از روستاهای اشتغال زا در
بخش کوهسارات ،روستای براین است که در نوع خودش
در استان گلستان بی نظیر بوده و علت آن هم وجود نزدیک
به  20کارگاه تولیدی لباس است که با سفارشاتی از تهران
و بندر عباس اقدام به دوخت لباس می کنند.میرنیا در پایان
گفت :در ادامه سیاست گذاری معرفی جاذبه های فرهنگی
و طبیعی بخش کوهسارات طی سه سال گذشته تاکنون15
جشنواره برگزار کرده ایم.
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به مناس��بت ده��ه مبارک فج��ر و چهلمین
سالگرد پیروزی انقاب اسامی ،یک کارگاه
مکانیزه تولید پوش��اک در روستای کوسه از
توابع بخش مرکزی کاله افتتاح و مورد بهره
برداری قرار گرفت.به گزارش ایرنا ،فرماندار
کاله در آیین افتتاح این واحد تولیدی با اشاره
به تاش های دولت برای فراهم کردن زمینه
های اشتغال پایدار ،گفت :دولت برای از بین
بردن بیکاری و بهبود فضای کس��ب و کار،
عزم جدی دارد.محمد حمیدی افزود :اجرای
ط��رح های حمایتی به خص��وص با اعطای
تسهیات کم بهره ،تولیدکنندگان را به تاش
برای احیا و توسعه واحدهای تولیدی ترغیب
می کند.رئیس ستاد اشتغال کاله با بیان اینکه
راه اندازی این کارگاه تولیدی موجب اشتغال
12نفر شده است ،افزود :کارگاه تولید مکانیزه
پوش��اک در روستای کوسه این شهرستان با
دو میلیارد ریال تس��هیات کم بهره و 500
میلیون ریال آورده شخصی راه اندازی شده
اس��ت.فرماندار کاله همچنین اظهارداشت:
ای��ن کارگاه با تجهیزات مدرن ،پوش��اک با
برند معتبرتولید می کند که نمونه آن در استان
گلستان وجود ندارد.

 256امدادگر جشن های
 12بهمن را در گلستان
پوشش امدادی دادند

معاون ام��داد و نجات جمعیت هال احمر
گلس��تان گفت 256 :امدادگر برنامه های 12
بهمن را در گلستان پوش��ش امدادی دادند.
سید رحیم میرکریمی در گفتگو با مهر اظهار
کرد :با آغاز دهه فجر و شروع جشن های این
ایام ،جمعیت هال احمر گلستان جشن های
آغاز دهه فجر در روز  12بهمن را پوش��ش
ام��دادی داد.وی افزود 256 :نفر در قالب 10
تیم عملیاتی این پوشش امدادی را در سطح
استان برعهده داشتند و به  20نفر امدادرسانی
کردند .میرکریمی ادامه داد :در این عملیات،
 10آمبوانس 6 ،دس��تگاه کمکدار سبک و
چهار دس��تگاه مینی بوس و س��واری به کار
گیری شده است.

انهدام باند سیاه پوشان
با  ۳۸فقره سرقت در گلستان

فرمان��ده انتظام��ی گلس��تان از انه��دام باند
س��یاه پوش��ان و اعتراف آن ها ب��ه  3۸فقره
سرقت در گلستان خبر داد.سردار علی اکبر
جاوی��دان در گفتگو با مهر اظه��ار کرد :در
پی وقوع چندین س��رقت قطع��ات خودرو
در گنب��دکاووس این امر به صورت ویژه در
دستورکار مأموران انتظامی قرار گرفت .وی
افزود :پس از یکس��ری اقدامات اطاعاتی و
بررس��ی فنی صحنه های جرم مشخص شد
که این س��رقت ها به صورت باندی بوده و
طی بازبینی دوربین های مداربسته مسیرهای
منتهی به محل سرقت ،اثرهایی از سارقان به
دس��ت آمد که با پوشاندن صورت با پارچه
س��یاه چهره خود را مخفی کردند .جاویدان
ادامه داد :با فعال کردن گش��ت های هدفمند
و انجام تحقیق های گسترده سرانجام اعضای
این باند س��ه نفره سرقت شناسایی و پس از
هماهنگ��ی با مقام قضای��ی در یک عملیات
ضربتی دستگیر شدند .وی با اشاره به اعتراف
س��ارقان به  3۸فقره س��رقت سیس��تم های
صوتی خودروه��ای  206گفت :متهمان در
مقر انتظامی و پس از مواجه با مس��تندات و
م��دارک غیرقابل انکار پلیس اقرار کردند که
شیوه س��رقت ها را از طریق فضای مجازی
یاد گرفتند و پس از پوش��اندن چهره خود با
تخریب در س��مت راننده اقدام به این عمل
مجرمان کردند .جاویدان در پایان با اش��اره
به معرفی هر س��ه س��ارق به مراجع قضایی
خاطرنشان کرد :پلیس با اشرافیت اطاعاتی و
حضور شبانه روزی اجازه فعالیت به مجرمان
و اخالگران را نخواهد داد.
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