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انتخابات مردمى مجلس، استانى يا شهرستانى ؟
به ميزبانى شهردارى گرگان انجام شد:
نشست و گردهمايی 
مشترک شهرداران 

گلستان

 معاون سوادآموزى آموزش و 
پرورش گلستان:

بيش از ۴۲۹ هزار گلستانی 
سوادآموزی  نهضت  در 

آموزش ديدند

7دى ماه سالروز جهاد ملى مبارزه با 
بى سوادى به فرمان حضرت امام (ره) 

گرامى باد.
معاونت نهضت سواد آموزى اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان 2

فرماندار شهرستان تركمن:
در طرح گردشگری 

آشوراده تنها از ۱۰ درصد 
محيط آن برای طبيعت 
گردی استفاده می شود
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با نزديک شدن به زمان انتخابات،

صفحه 2

استاندار در نشست با مديران نشريات استان:استاندار در نشست با مديران نشريات استان:  
نبايد با جناح بندى خود را از نظرات مخالف و موافق محروم كنيمنبايد با جناح بندى خود را از نظرات مخالف و موافق محروم كنيم

      شهردارى گرگان با استناد به ماده 29 آئين نامه معامالت شهردارى 
در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 1 واحد مسكونى، 1 واحد تجارى، 
2 واحد خدماتى و 2 قطعه زمين خود را در سطح شهر بشرح ذيل و 
طبق ليست پيوست بر مبناى پايه قيمت كارشناسى از طريق حراج 
اقدام نمايد. لذا متقاضيان مى توانند از تاريخ(انتشار آگهى) 93/10/13 
قراردادهاى  امور  واحد  به   93/10/24 مورخ   13 ساعت  لغايت 
شهردارى به آدرس گرگان- ميدان شهردارى- شهردارى گرگان 
 : WWW.GORGAN.IRو يا به سايت شهردارى گرگان به آدرس
مراجعه و از شرايط و نحوه واگذارى موضوع آگهى اطالع حاصل 
نموده و اسناد و مدارك  را دريافت نمايند و در صورت تمايل با 
رعايت شرايط، اسناد و مدارك مورد نياز حراج در مورخ 93/10/24 
به آدرس: گرگان-  از ظهر  بعد  روز چهارشنبه راس ساعت 14:30 
شهردارى  انديشه  سالن  گرگان-  شهردراى   – شهردارى  ميدان 

مراجعه و اقدام به شركت در حراج نمايند.
تلفن تماس: 01732240752 

حسين صادقلو
 شهردار گرگان

جناب آقاى مهندس حاج نظر شيرمحمدلى
عضو محترم شوراى اسالمى شهر گنبدكاووس

در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملى و 
مديريت جهادى انتخاب جنابعالى را به عنوان 
كشاورز نمونه كشور در زمينه بهره ورى آب و 

خاك تبريك عرض مى نماييم.

آگهى حراج عمومى

شوراى شهر و شهردارى گنبدكاووس 

آشوراده، آزمونى براى دولت
همشهرى آنالين: به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى، تصميمات دولت براى تبديل آشوراده به قطب گردشگرى 
بر اساس قوانين و مقررات و مالحظات زيست محيطى اتخاذ و با قوت اجرا 

مى شود.
سعيد شيركوند معاون سرمايه گذارى و برنامه ريزى سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى با اعالم اين خبر افزود: برخى منابع خبرى در روز 
گذشته ادعا كردند كه سازمان بازرسى كل كشور طى نامه اى ، دستور توقف 
بايد گفت  اما  عمليات اجرايى طرح گردشگرى آشوراده را صادر كرده است، 
چنين نامه اى وجود خارجى ندارد و نامه ادعا شده نه به سازمان محيط زيست 
و نه به سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى واصل شده است 
را  ادعايى  اساسى چنين  بر چه  افراد  برخى  و  اصحاب رسانه  نيست  معلوم  و 

مطرح كرده اند.
وى اضافه كرد: تصميم در مورد استفاده از جزيره آشوراده پس از طى كردن 
تمامى فرآيند هاى قانونى آن توسط دولت محترم اتخاذ شده و طبيعى است كه 
مورد  اجرايى  به وسيله دستگاه هاى  بايد  توسط دولت  قانونى  اين تصميمات 

توجه و عمل قرار گيرد.
به گفته شيركوند آنچه در موردآشوراده مطرح مى باشد استفاده از اين جزيره 
به صورت گردشگرى طبيعى خواهد بود كه هنوز طرح تفصيلى و جامع آن تهيه 
نشده است و طبيعى است كه هيچ گونه فعاليتى در آشوراده آغاز نشده است 

كه متوقف شود.
وى افزود: در تبديل آشوراده به مركز گردشگرى بخشى از اين جزيره به 
صورت طبيعى باقى مى ماند و بخش ديگر آن با انجام زيرساخت هاى الزم به 

منطقه گردشگرى تبديل خواهد شد.
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