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شناسایی  ۱۰۳واحد
متخلف در طرح نظارتی
خدمات سفر گلستان

نمایشگاه روز ملی کودک و
محیطزیست در گرگان برپا شد

همزمان با آغاز هفته ملی کودک نمایش��گاه
محیط روز ملی کودک و محیطزیس��ت در
کانون پرورش فکری کودکان برپا شد.
به گزارش خبرگ��زاری مهر به نقل از روابط
عموم��ی اداره کل حفاظ��ت محیطزیس��ت
گلستان ،باهمت اداره حفاظت محیطزیست
گ��رگان ،نمایش��گاه روز مل��ی ک��ودک و
محیطزیست با شعار ملی آینده را باید ساخت
در محل کانون پرورش فکری کودکان استان
گلس��تان برگزار ش��د .این نمایشگاه باهدف
معرفی گونههای جانوری بومی استان گلستان
از  ۱۵ت��ا  ۲۰مه��ر در محل کان��ون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ویاشهر گرگان
در حال برگزاری اس��ت.در این نمایش��گاه
گونههای حیاتوحش تاکس��یدرمی ش��ده
استان گلستان ازجمله ش��وکا ،سیاهگوش،
گرب��ه جنگلی ،س��مور ،گیانش��اه ،هوبره،
تنجه ،اردک س��یاه کاکل ،مرگوس ،بوتیمار،
حواصی��ل ارغوان��ی ،قرق��اول و باقرقره به
نمایش گذاشتهشده است.

پیشنهاد ۲برابری دیگر تیمها به۲
بازیکنموردنظرشهرداریگرگان

بهسايت bon.tibf.irمراجعهكنند
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كاهشتولد درگلستان

خبر

معاون بازرس��ی و نظارت سازمان صنعت،
معدن و تجارت گلس��تان گفت ۱۰۳ :واحد
متخلف صنفی ،خدمات��ی در طرح نظارتی
خدمات س��فر شناسایی ش��دند .به گزارش
مهر ،به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت،
معدن و تجارت گلستان ،علیاصغر اصغری
اظهار ک��رد ۱۰۳ :واحد متخل��ف صنفی و
خدمات��ی در ط��رح نظارتی خدمات س��فر
شناس��ایی ش��دند.وی بیان ک��رد :این طرح
نظارتی ویژه تابس��تان  ۹۷و توسط بازرسان
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت گلس��تان
انجام ش��د .وی افزود :همزمان با فرارسیدن
فصل تابس��تان و افزایش حجم س��فرهای
داخلی لزوم نظ��ارت بیشازپیش و افزایش
رضایتمندی مس��افرین و همشهریان محترم
و همچنین جلوگی��ری از هرگونه تخلفات
احتمالی برخی از افراد سودجو بیشازپیش
احساس میشود .معاون بازرسی ،نظارت و
حمایت از مصرفکنندگان سازمان صنعت،
معدن و تجارت گلستان تصریح کرد :عملکرد
بازرس��ان این سازمان در راستای حمایت از
حقوق مصرفکنندگان و شهروندان ،برقراری
امنیت اقتصادی و ایجاد فضای روانی مطلوب
برای مسافران و شهروندان بخصوص در ایام
تابستان بسیار مؤثر و مفید است .وی افزود:
در همین راستا برگزاری اقدامات نظارتی ازم
از قبیل انجام بازرسیها و اجرای گشتهای
مش��ترک با دس��تگاههای مرتبط با موضوع
نظارت بر مراکز ارائهکننده خدمات س��فر و
اطاعرسانی در خصوص ضرورت رعایت
نرخهای مصوب به مجموعههای موردنظر،
نصب ن��رخ نامه ،صدور صورتحس��اب به
مش��تریان و رعای��ت ضوابط بهداش��تی و
اخاقی  ...در دس��تور کار قرار بازرسین این
س��ازمان ق��رار گرفت .اصغری ب��ا تأکید بر
اولویت وظایف ذاتی بازرسین در رسیدگی
به تخلفات احتمال��ی و نظارت بر عملکرد
واحدهای صنفی و خدماتی با ارائه گزارشی
از آمار پروندههای تنظیمشده برای متخلفان
اقتصادی در طرح نظارتی ویژه خدمات سفر
تابس��تان  ۱۳۹۷گفت :این طرح از تاریخ ۱۵
تیرماه امسال آغاز و تا  ۳۱شهریور امسال هم
ادامه داش��ت.به گفته وی ،ی��ک هزار و ۷۴۰
مورد بازرسی از واحدهای صنفی ،خدماتی
و گردش��گری در س��طح ش��هرهای استان
توس��ط بازرسان این سازمان به عمل آمد که
از این تعداد  ۵۶۳مورد در قالب گش��تهای
مش��ترک با دس��تگاههای مرتب��ط (اداره کل
تعزیرات حکومتی اس��تان ،س��ازمان میراث
فرهنگی ،اداره کل بهداشت ،فرمانداری ،علوم
پزشکی ،دامپزشکی ،حملونقل و پایانهها و
اتحادیههای مربوط) بوده است.اصغری افزود:
در این بازرسیها  ۱۰۳واحد متخلف شناسایی
و پرونده تخلف آنها به ارزش یک میلیارد و
 ۸۴۱میلیون و  ۲۸۱هزار و  ۵۵۹ریال تشکیل
و برای صدور رأی نهایی به اداره کل تعزیرات
حکومتی استان ارسال شد.

قومیت و مذهب ،هویت
و باور شهروندان ماست

عاقه مندان جهت خريد می توانند

خبر
فرماندهانتظامیگلستان:
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وقتیستارهای
در کار نیست!

تورهایجهانی تکستارهوالیبالساحلیبهمیزبانیاستان
های شمالی ایران ،از گلستان آغاز شد؛ استانی که برای
نخستین بار میزبان چنین رقابت هایی در سطح جهان شد
تا در بندرترکمن پذیرای تیم های شرکت کننده در این
بازی ها باشد .از انصاف به دور خواهد بود اگر از میزبانی
خوب و راضی کننده ی گلستانی ها و مهمتر ،استقبال
کم نظیر هواداران این رشته که حیرت و تحسین نماینده
فدراسیون جهانی را نیز برانگیخت ،به سادگی گذشت ا ّما
آنچه در برگزاری چنین رقابت هایی ،تأمل برانگیز و نزد
دست اندرکاران والیبال ساحلی کشورمان نیازمند تدابیر
بهتری اس��ت توجه جدّی به تیم های شرکت کننده و
نفراتی ست که وارد میدان این مسابقات می شوند .تور
جهانی تک ستاره ،آنگونه که از نامش پیداست پایین ترین
س��طح تورهای جهانی در این رش��ته است که در آن از
تیم های مطرح و بهتر بگوییم تیم های ستاره دار خبری
نیس��ت؛ چه آنکه در تور جهانی تک ستاره بندرترکمن
نیز جز ای��ن نبود .رقابت های تور جهانی تک س��تاره
بندرترکم��ن این هفته در حالی با ش��رکت  ۱۳تیم از ۶
کشور برگزار شد که از این تعداد  ۸تیم ایرانی بودند!
گلستان،بندرترکمن/همهچیزمهیایپذیراییازمیهمانان
داخلی و خارجی تور جهانی تک ستاره والیبال ساحلی
ایران بود؛ جایی که ساحلی بازان م ّلی...

گلشن مهر بررسی کرد :

نفس های آخر مطبوعات گلستان
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 ۳۰پروژه روز روستا بنیاد مسکن
در گلستان به بهرهبرداری رسید

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت ۳۰ :پروژه روز روستا
بنیاد مسکن در گلس��تان به بهرهبرداری رسید.به گزارش
خبرگ��زاری مهر ،به نقل از روابط عمومی بنیاد مس��کن
انقاب اسامی استان گلستان ،محمدتقی زمانی نژاد اظهار
کرد :بهره برداری از پروژه های بنیادمسکن استان گلستان
به مناسبت روز روستا با اعتبار  ۲۴میلیارد و  ۹۶۷میلیون
تومان انجام شد.مدیرکل بنیاد مسکن گلستان تصریح کرد:
افتتاح ۲۹طرح هادی روستایی بااعتبار چهار میلیارد و۱۸۵
میلیون تومان و افتتاح یک هزار و  ۱۷۸واحد مس��کونی
روستایی بااعتبار  ۲۰میلیارد و  ۷۸۲میلیون تومان در سطح

روس��تاهای اس��تان انجام ش��د.وی واگذاری تعدادی از
واحدهای مس��کونی خانوارهای دارای حداقل دو عضو
معلول ،واگذاری اس��ناد مالکیت روس��تایی ،واگذاری
واحدهای مسکونی اقشار کمدرآمد را نیز از برنامههای
این روز دانست و گفت :این واگذاری بهصورت متمرکز
در روستای کفشگیری شهرستان گرگان انجام میشود.
وی اف��زود :طرح آمارگی��ری از ویژگیهای مس��کن
روس��تایی از  ۲۱مهرم��اه ب��ه مدت یک م��اه و در ۱۴
شهرس��تان و  ۲۸۴روستا اجرا میشود.به گفته وی ،این
طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی است که

همزمان با سراس��ر کشور به مدت یک ماه از تاریخ ۲۱
مهر انجام میش��ود.زمانی نژاد بابیان اینکه این طرح در
س��الهای  ۸۷ ،۸۲و  ۹۲نیز اجراشده ،گفت :این طرح
در بازه زمانی پنجس��اله اجرا میش��ود و امس��ال از ۲۱
مهرماه و برای چهارمین بار در گلس��تان انجام میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان هدف از اجرای این طرح
را جمعآوری اطاعات از مشخصات فنی ساختمانها
و عملکرد آنها در برابر حوادث و بایای طبیعی عنوان
کرد و افزود :این طرح باهدف بررسی وضعیت مسکن
روستایی اجرا میشود.

دعوت به همکاری

قابل توجه كارشناسان محترم رسمی
به اطاع کارشناسان محترم رسمی دادگستری و قوه قضائیه میرساند ،اداره کل اموال و اماک
استان گلستان جهت ارزیابی اماک و مستغات خود (اراضی شهری ،روستایی ،کشاورزی ،باغی

مصوب بنیاد خواهد بود.

و زراعی ،ساختمان ،تأسیسات و آب) در سطح استان گلستان در نظر دارد نسبت به جلب نظر

لذا از متقاضيان محترم درخواست میشود جهت كسب اطاعات بيشتر به نشانی ذيل مراجعه

کارشناسان محترم رسمی دادگستری و قوه قضائیه اقدام نماید .لذا از کلیه کارشناسان محترم

يا با شمارههای  32480584و 017-32480580تماس حاصل فرمايند.

مرتبط با موضوع که تمایل به همکاری با این نهاد را دارند دعوت بعمل میآید حداکثر تا تاریخ

نشانی :گرگان ،سايت اداری ،مقابل اداره كل تعزيرات
اداره كل اموال و اماك استان گلستان ،واحد فروش

آگهی فراخوان طراحیتنديساستادمحمدرضالطفی

عمـومی

فرمانده انتظامی اس��تان گلستان گفت :تعامل
پلیس و آموزش و پرورش خنثی کننده آسیب
های اجتماع��ی در جامعه اس��ت.به گزارش
خبرنگار مهر ،سردار علی اکبر جاویدان ،ظهر
سه ش��نبه در مراس��می که به مناسبت هفته
نیروی انتظامی و با شعار «پلیس مقتدر -امین
مردم» در دبیرستان سردار جنگل گرگان برگزار
ش��د ،اظهار کرد :آموزش و پرورش از جمله
نهادهایی اس��ت که م��ی تواند نقش موثری
در نهادینه ش��دن فرهنگ خ��ود مراقبتی و
پیشگیری ایفا کند.وی آموزش و پرورش را
بازوی توانمند پلیس در حوزه های مختلف
برشمرد و افزود :تعامل و همکاری پلیس و
آموزش و پرورش ،زمینه س��از امنیت پایدار
در جامعه اس��ت و ارتقاء امنیت اجتماعی را
به دنبال خواهد داشت.جاویدان از امنیت به
عنوان مهم ترین رکن پیش��رفت جامعه یاد
کرد و ادامه داد :توس��عه و پیشرفت در ابعاد
مختلف و تاثیرگذاری آموزش و تحصیل علم
و دانش ،با وجود امنیت دست یافتنی خواهد
بود.وی ادامه داد :بدون امنیت دست یابی به
علم و دانش به سهولت میسر نخواهد شد و
اکتساب علم و دانش ،اجتماع را در برابر انواع
آسیب هایی که بنیان نظم و امنیت جامعه را
متزلزل خواهد س��اخت ،مصون م��ی دارد.
فرمانده انتظامی اس��تان گلستان اضافه کرد:
معلم��ان در فضای آموزش��ی ،دانش آموزان
را تربی��ت و پرورش م��ی دهند و پلیس هم
در جامع��ه به عنوان معلم��ان نظم و امنیت،
خدمت رس��انی می کند و ای��ن دو نهاد می
توانند همواره در تعامل های مشترک ،تهدید
ها و آسیب های اجتماعی را در راستای رشد
و ش��کوفایی روز افزون دانش آموزان خنثی
کنند.وی یاد آور ش��د :بهره گیری از ظرفیت
گسترده آموزش و پرورش در راستای اجرای
طرح های امنیتی و از طریق فرهنگ س��ازی
در نهاد خانواده باعث می شود تا طرح های
نیروی انتظامی با موفقیت بیشتری همراه باشد
که نمونه آن را می توان در طرح همیار پلیس
مشاهده کرد.

معاون قضایی دادگستری گلستان:

اقدام فرمایند .ازم به ذکر است پرداخت حق الزحمه کارشناسی براساس ضوابط و نرخنامه

دوم آبان ماه سالجاری ( )۱۳۹۷/۸/۲نسبت به ارائه درخواست خود به دفتر فروش این اداره کل

تعامل پلیس و آموزش و
پرورش خنثی کننده
آسیب های اجتماعی است

شهرداری گرگان در نظر دارد نسبت به طراحی و ساخت تندیس زنده یاد استاد محمدرضا لطفی به پاس چند

دهه فعالیت هنری و زحمات فراوان برای موسیقی ایرانی اقدام نماید .لذا از کلیه هنرمندان گرامی مجسمه
ساز و طراح دعوت بعمل می آید ایده های خود را در ارتباط با موضوع فراخوان با شرایط مندرج در پیوست
آگهی از تاریخ  ۹۷/۷/۱۸لغایت تا پایان وقت اداری  ۹۷/۸/۲۷به نشانی گرگان ـ میدان شهرداری ـ شهرداری
گرگان ـ واحد دبیرخانه تحویل نمایند.

عبدالرضا دادبود ـ شهردار گرگان

www.golshanemehr.ir

 ۵۲زندانی با گذشت
شاکیان از ابتدای سال در
گرگان آزاد شدند

معاون قضایی دادگس��تری گلستان گفت :در
نیمه نخس��ت امس��ال  ۵۲زندانی با گذشت
ش��اکیان و پادرمیانی اعضای ش��ورای حل
اخت��اف از زن��دان گ��رگان آزاد ش��دند.به
گ��زارش خبرگزاری مهر ،به نق��ل از روابط
عمومی دادگستری گلستان ،احمد جعفری
اظهار کرد :این افراد با گذش��ت ش��اکیان و
پادرمیانی اعضای ش��ورای حل اختاف از
زندان گ��رگان آزاد و به آغوش خانوادههای
خ��ود بازگش��تند.وی اف��زود :امس��ال ۳۱۵
پرونده که موضوع بیش��تر آنها دیون مالی
بود بهصورت ویژه توس��ط اعضای شعب
ش��ورای حل اختاف بررسی و با سازش
طرفین مختومه شد.معاون قضایی رئیسکل
و رئیس شوراهای حل اخاف گلستان از
تاش ش��عب صلح��ی برای س��ازش در
پروندههای��ی مانن��د قتل گف��ت و تصریح
کرد :حلوفصل مس��المتآمیز پروندههای
اینچنینی به دلیل حساسیتهایی که دارند
از آس��یبهای اجتماعی در آینده میکاهد.
به گفته وی ،ش��ورای حل اختاف از سال
 ۱۳۸۱و باهدف حل مسالمتآمیز دعاوی،
ترویج فرهنگ صلح و س��ازش و کاس��تن
از حج��م پروندهه��ای ورودی به محاکم
قضای��ی ،همزم��ان با سراس��ر کش��ور در
گلستان نیز آغاز به کار کرد.

