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مديران قانون را اجرا كنند

بنادرتوريستیگلستان
آماده ارائه خدمات گردشگری
دريايیهستند

يکميدان
شور و هيجان !

از دور ازدح��ام خودروه��ا و آدم ه��ا جلب توجه می
کند ،بومی ها با این ازدحام آش��نایی دارند؛ اینجا میدان
سوارکاری بندرترکمن ،جایی که هر هفته مشتاقان زیادی
را به س��وی خود می کش��اند تا برای این هواداران یک
میدان پر از هیجان باشد .رقابت های کورس اسبدوانی
تابستانه در بندرترکمن است؛ ایستگاه سوم ،با  ۵4رأس
اسب از نژادهای ترکمن و دوخون ،چابکسوارانی که آمده
اند تا با دواندن این اسب ها برترین عناوین را برای مالکان
شان به ارمغان آورند 72.میلیون تومان جایزه درنظر گرفته
شده اس��ت تا در پایان به برترین ها کورس های شش
گانه اهدا ش��ود .گوینده میدان گزارشگری زنده دارد و
وقایع میدان ،از ورود اسبها به دپار تا استارت و جریان
رقابت را آهنگین گزارش میکند .سیل جمعیت مشتاق
حاض��ر در میدان آرام و قرار ندارد؛ هر یک اس��ب ها و
چابکسواران خود را در میدان تعقیب کرده و غالب آنان
نیز به پیش بینی هایش��ان فکر می کنند! میدان به وجد
آمده در شور و هیجان است .اسب هایی که از دپار کنده
میش��وند تنها یک هدف دارند؛ خط پایان ،و  2۰۰متر
پایانی هر کورس ،نقطه اوج هیجان است؛ هیجان برای
اسب ،سوارکار و تماشاگرانی که نام اسب پیشتاز را صدا
می زنند ،تماشاگرانی که می توان آنان را در دو دسته ی
«در شوق قهرمانی» و «مغموم از ناکامی» دید .هفته سوم
کورساسبدوانیتابستانهبندرترکمن...

خبر
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راميان قطب توليد گوجه فرنگی گلستان است
2
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صنايع گلستان در زمين های
کم بازده شمال ايجاد می شود

زن  1۸ساله گلستانی همسر
 2۵ساله خود را به قتل رساند

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان گفت :زن
 1۸ساله گلستانی به دلیل اختافات خانوادگی
همسر 2۵ساله خود را به قتل رساند .به گزارش
مهر ،سرهنگ مسعود فروزان اظهار کرد :حوالی
ساعت یک و  1۰دقیقه بامداد یکشنبه خبر قتل
مرد جوان  2۵س��اله از اهالی روستای تخشی
محله گرگان به پاسگاه روش��ن آباد گرگان و
پلیس  11۰اطاع رس��انی شد .وی افزود :پس
از اطاع رسانی این خبر بافاصله بازرس ویژه
و عوام��ل نیروی انتظامی بر س��ر صحنه جرم
حاضر می شوند و با بررسی جسد مشخص
می شود گردن مقتول با شی تیزی بریده شده و
آثار چندین ضربه جسم نوک تیز بر پیکر مقتول
وجود داشته است.فروزان گفت :همسر 1۸ساله
فرد به قتل رسیده در ابتدا به ماموران می گوید
همسرش حوالی ساعت 23برای آبیاری زمین
های کشاورزی از خانه خارج می شود اما نیم
ساعت بعد از رفتن وی متوجه خاموش شدن
چراغ حیاط خانه می ش��ود و موقع خروج از
خانه پایش به جسمی برخورد می کند که پیکر
بیجانهمسرشبودهاست وبافاصلهاعضای
خانواده خود را از حادثه رخ داده مطلع می کند.
جانشینفرماندهیانتظامیگلستانگفت:حرف
های ضد و نقیض این زن  1۸ساله موجب می
شود پلیس به وی مشکوک شود و با احضار وی
به پاسگاه و بازجویی مشخص می شود زن 1۸
ساله به دلیل اختافات خانوادگی با همکاری
یکی از اقوام همس��رش اق��دام به قتل وی می
کند.وی افزود :هردو فرد دس��تگیر شده اند و
تحقیقات بیشتر ادامه دارد.
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استاندار گلستان :

خبر

رییس اداره بنادر و دریانوردی گلستان با بیان
اینکه ای��ن اس��تان دارای  131کیلومتر نوار
ساحلی اس��ت گفت :دو بندر گز و ترکمن
ک��ه از جمله بنادر تفریحی و توریس��تی به
ش��مار می روند در ایام تابستان به مسافران
داخلی و خارجی خدمات گردشگری ارائه
می کنند .اللهیار اس��عدی در گفتگو با ایرنا
ب��ا تاکید بر مزیت باای ش��رق دریای خزر
برای توسعه فعالیت های گردشگری دریایی،
گفت :سرمایه گذاران بخش خصوصی می
توانن��د به دلیل وج��ود جزیره آش��وراده و
میانکاله در این منطقه به بهترین ش��کل در
حوزه گردشگری دریایی فعالیت کنند .وی
اف��زود :بنادر گز و ترکمن با دریای خزر 12
کیلومتر فاصله دارند و این در حالی است که
منطقه گمیشان مستعد ساخت بندری است
که مستقیما به دریایی خزر متصل می شود.
رئیس اداره بنادر و دریانوردی گلستان با بیان
این که بر اس��اس مکان یابی انجام شده در
س��ال  93و انجام فاز یک مطالعات ،امکان
برون سپاری ساخت اسکله در بنادر شمالی
وجود دارد ،گفت :در حال حاضر س��ازمان
بنادر و دریانوردی آماده است تا برون سپاری
ساخت اسکله بندر س��بز خزری در منطقه
گمیشان را به منظور گردشگری دریایی در
دس��تور کار قرار دهد .اسعدی ادامه داد :در
ش��رق دریای خزر با توجه به وجود جزیره
آشوراده و میانکاله قابلیت ایجاد پروژه های
بسیار مناسب گردشگری دریایی وجود دارد
و باید بهره برداری از این مزیت مدنظر قرار
گیرد .وی همچنین در مورد آخرین وضعیت
ایجاد بن��در خصوصی ،تجاری ،س��وختی
خواجه نفس ،خاطرنش��ان ک��رد :از طریق
این بندر کش��تی های تجاری و نفتی امکان
پهلوگیری دارند و قرار بر این است که پس
از تمدید مجوز ،کار س��اخت این بندر آغاز
ش��ود و در حال حاضر پرونده آن در بخش
صدور مجوزهای سازمان بنادر و دریانوردی
در حال بررسی و پیگیری است.

گلبال زنان با ترکيبی جوان به
بازی های پارآسيايی می رود

سوادآموزی به افراد  10تا  20سال
گنبدکاووس در اولويت است
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مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت:
برنامه توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی جدید این استان در
اراضی کم بازده (کشاورزی) شمال خواهد بود .به گزارش
ایرنا ،حسن خسروی اظهار کرد :متاسفانه در گذشته بیشتر
زمین های واگذار ش��ده برای ایجاد شهرک ها و نواحی
صنعتی گلستان در زمین های مستعد کشاورزی واقع در
جنوب استان بوده است .به گفته وی شهرک ها و نواحی
صنعتی موجود در گلستان هنوز ظرفیت ایجاد واحدهای
صنعت��ی جدید را دارند و در صورت تکمیل ظرفیت نیز
اجازه توس��عه در این مناطق داده نخواهد شد .گلستان در
مجموع  24ش��هرک و منطقه ویژه اقتصادی با وسعت 2
هزار هکت��ار دارد که اکنون  6۵۰واحد در ش��هرک ها و
نواحی صنعتی استان با ظرفیت اسمی ایجاد اشتغال حدود
 12هزار نفر (در شهرک ها و نواحی صنعتی) فعال است.
پیش از این حجت اه خلیل زاده مدیرعامل شرکت شهرک
های صنعتی گلستان از اضافه نکردن اراضی به شهرک ها
و نواحی صنعتی موجود در استان به علت با ارزش بودن
زمین های کشاورزی سخن گفته بود.

جذب نیرو
رستوراناکبرجوجهگرگان

به تعدادی نيرو با شرايط ذيل نيازمند

دولت دفاع خوبی
از منطقه آزاد اينچه برون
در مجلس داشت

مدی��ر پروژه منطقه آزاد اینچه برون گفت :اس��تاندار
گلستان به عنوان نماینده عالی دولت در این استان به
همراه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی ،در
آخرین حضور مشترک در کمیته تخصصی مناطق آزاد
در کمیس��یون اقتصادی مجلس ،دفاع خوبی از ایجاد
منطقه آزاد اینچه برون داشتند .رضا مروتی در گفتگو
با ایرنا افزود :هفته قبل در آخرین جلس��ه کمیسیون

اقتصادی مجلس ،سیدمناف هاشمی استاندار گلستان
از منطقه آزاد اینچه برون و مساحت مورد نظر استان
با هدف حفظ مس��احت حداکثری این منطقه ،دفاع
س��خت و خوبی ک��رد.وی افزود :پیگی��ری ها برای
بررس��ی سریعتر ایحه مناطق هشتگانه آزاد و دوازده
گانه مناطق ویژه اقتصادی در صحن مجلس شورای
اس��امی همچنان ادامه دارد .مشاور استاندار گلستان
با بیان این که نقش��ه ح��دود و مختصات منطقه آزاد
اینچه برون براساس آخرین تغییرات خواسته شده از
س��وی کمیته تخصصی به کمیسیون اقتصادی ارسال
شده و موضوع معطل ماندن لوایح در مجلس ،مربوط
به اینچه برون نیست ،گفت :نقشه های مناطق ویژه و
اقتصادی دیگر نیز باید تایید ش��وند تا بتوان ایحه را
در صحن بررس��ی کرد .وی با اشاره به این که نیمی
از نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اسامی تا این
لحظه حامی ایحه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی
هس��تند ،ادامه داد :رایزنی ها برای متقاعد کردن سایر
نمایندگان در کمیسیون های مختلف ادامه داد.

تعدادی نيروی جوان آقا و خانم با ظاهری آراسته جهت کار در سالن
يک نيروی خانم با مدرک ليسانس جهت صندوقداری
مراجعه :صبح ها فقط حضوری
ميدان مفتح ـ ابتدای کمربندی ـ رستوران اکبرجوجه

روزنامه

017322۵1316

01732244302
0173224119۵

www.golshanemehr.ir

دستگاه های اجرايی
ملزم به صرفه جويی
در مصرف برق هستند

استاندار گلستان گفت :دستگاه های اجرایی
ملزم به صرفه جویی در مصرف برق هستند
و در صورتی که رعایت نکنند با آنها برخورد
شده و خاموشی برای آنها اعمال میشود .به
گزارش مهر به نقل از پایگاه اطاع رس��انی
استانداری گلس��تان ،سید مناف هاشمی در
بازدید سرزده از شرکت توزیع نیروی برق
استان ،اظهار کرد :اگر مردم در میزان مصرف
تنها پن��ج درصد صرفهجویی کنند ،میتوان
کمبود نیروهای برق و آب کشور را جبران
کرد .وی با بیان این که دستگاههای اجرایی
یکی از بخشهای پرمصرف برق هس��تند،
خاطرنشان کرد :برای همین منظور اقدام به
جابهجایی ساعت کاری دستگاههای اجرایی
اس��تان کردیم که پیک مصرف را حداقل تا
یک س��اعت به تأخیر بیندازد و ش��رایط را
ب��رای تأمین برق مش��ترکان خانگی فراهم
کند.هاشمی با اشاره به این که دستگاههای
اجرایی اس��تان ملزم هستند در مصرف برق
صرفه جویی کنند ،یادآور ش��د :در صورتی
که دس��تگاهها رعایت نکنند با آنها برخورد
شده و خاموش��ی برای آنها اعمال میشود.
مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نی��روی برق
گلستان هم درباره نیروگاههای خورشیدی
و ظرفیتهای اس��تان بیان ک��رد :اخیرا ً در
ارتباط ب��ا این موضوعات س��رمایهگذاران
مختلف داخلی و خارج��ی مراجعه کردند
و در حال بررسی شرایط هستیم .علی اکبر
نصیری گف��ت :همچنین دو نی��روگاه برق
مقیاس کوچک هم در شهرستانهای رامیان
و مراوهتپه به بهرهبرداری رسیده و با توجه
به وضعیت اس��تان در حال بررسی احداث
این نیروگاهها در شهرهای دیگر هستیم.

شرايط آموزش برای
کودکان بازمانده از تحصيل
در گلستان فراهم شود
استاندار گلستان گفت :شرایط آموزش برای
تمام کودکان بازمانده از تحصیل در گلستان
فراهم شود .به گزارش مهر به نقل از پایگاه
اطاع رسانی استانداری گلستان ،سید مناف
هاشمی در دومین جلسه شورای آموزش و
پرورش استان ،اظهار کرد :باید عملکرد این
ش��ورا خروجی محور و در جهت عملیاتی
کردن و توس��عه س��رانه آموزشی استاندارد
ب��رای دانش آموزان باش��د .وی افزود :مهم
ترین سرمایه استان ،س��رمایه انسانی است
و آماده س��ازی این سرمایه نیازمند توجه به
آموزش و پرورش است .هاشمی افزود :باید
فعالیت و اقدامات شورا هدفمند و در جهت
رش��د کمی و کیفی و اثرگذاری این نهاد و
تربیت نیروی انسانی توانمند باشد.استاندار
گلستان با اشاره به این که از ظرفیت مدارس
بااس��تفاده جهت راه اندازی کتابخانه های
روس��تایی کوچک و همچنی��ن مکان های
ورزشی استفاده شود ،خاطر نشان کرد :باید
شرایط تحصیل برای تمامی دانش آموزان از
تحصیل مانده هم فراهم شود.هاشمی گفت:
پیگیری تبدیل فضاهای آموزشی به احسن
با مش��ارکت گرفتن از شهرداری ها ،جذب
و همکاری نیکوکاران در تکمیل واحدهای
آموزش��ی ناتمام و استفاده بیشتر از ظرفیت
بخ��ش خصوص��ی در آم��وزش از دیگ��ر
موضوعات مد نظر اس��ت.وی ب��ا بیان این
که جاذبه مهارت های شغلی دانش آموزان
باید بر محورهای آمایش استان شکل گیرد
تا بتواند در آینده ش��غلی استان موثر باشد،
یادآور ش��د :باید مهارت ها را در روستاها
افزای��ش دهیم و با اس��تفاده از دانش بومی
روستاییان و فن آوری و علم روز ،موجبات
رش��د تولیدات در روستاها را فراهم آوریم.
استاندار گلستان با اش��اره به تغییر کاربری
م��دارس قدیمی که در نقاط خوب ش��هر
وج��ود دارد ،تصریح کرد :اعتق��اد دارم که
آم��وزش و پرورش باید به س��مت تجاری
س��ازی فضاه��ای موج��ود و تغییرکاربری
فضاهایی که دارای موقعیت تجاری هستند،
برود و از این فرصت استفاده بهینه کند.

