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نماينده ولی فقيه در استان گلستان در ديدار با فعاالن فرهنگی و اجتماعی ترکمن؛نماينده ولی فقيه در استان گلستان در ديدار با فعاالن فرهنگی و اجتماعی ترکمن؛

صفحه 2

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت اول
جلسه مجمع عمومى عادى نوبت اول شركت تعاونى خاورداران گنبد در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 1393/11/25 در محل دفتر 
شركت تعاونى واقع در ابتداى جاده گنبد به آزادشهر جنب اداره راه پالك 583 تشكيل مى گردد. از كليه اعضاء محترم دعوت مى شود جهت 

اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

گزارش هيئت مديره و بازرس شركت تعاونى- 1
بررسى و تصويب صورت هاى مالى سال 1392- 2
بودجه پيشنهادى سال 93- 3
انتخاب هيئت مديره جديد به مدت سه سال- 4
انتخاب بازرس جديد به مدت يك سال مالى- 5

الزم به يادآورى است كه:
اعضاى تعاونى مى توانند نماينده تام االختيارى (از بين اعضاى تعاونى يا خارج از آنان) براى حضور در مجمع و اعمال راى تعيين نمايند. 
تعداد آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر شخص غير عضو يك راى خواهد بود. بنابر اين اعضاى محترم در تاريخ 1393/11/23 از ساعت 
8 صبح لغايت 14 در محل دفتر شركت تعاونى واقع در گنبد كاووس جهت تاييد وكالتنامه و برگه حضور در مجمع به همراه عضو و نماينده 

تام االختيار با در دست داشتن مدارك معتبر شناسايى و برگه سهام حضور بهم رسانند
افرادى كه متقاضى كانديداتورى سمت هيئت مديره و بازرسى مى باشند مدارك زير را حداكثر ظرف يك هفته پس از انتشار - 

آگهى به دفتر شركت مراجعه و تحويل نمايند.
كپى شناسنامه، مدرك تحصيلى، كارت ملى، كارت پايان خدمت، گواهى عدم سوء پيشينه، فرم درخواست سمت كانديداتورى.- 

هيئت مديره شركت تعاونى خاورداران گنبدتاريخ انتشار: 93/10/20

جناب آقاى نودهى مدير محترم هالل احمر گنبدكاووس
تقدير و تشكر داريم از تشكيل كالس

 استاد حسن ميزبان
 كه دانش آموزان در 10 جلسه

 با پيشرفت غير منتظره توانايى مكالمه به زبان انگليسى را يافتند 
و همچنين اين دانش آموزان با روش هاى 

جديد روانشناسى استاد ميزبان 
بر اضطراب و استرس خود غلبه نمودند.

ضمنا نهايت تشكر از آقايان فيروزمند و كاشانى را نيز داريم.
خانواده دانشجويان

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى گلستان، با بيان اين كه وضعيت فعلى مطبوعات گلستان بحرانى 
است، گفت: مطبوعات استان سير نزولى داشته اند و تعداد صفحات آن ها هم از 16 صفحه به 2 صفحه 

رسيده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم على اصغر فضيلت، ظهر شنبه، در شوراى ادارى استان گلستان، با 
بيان اين كه اين تعداد صفحه نشريات و مطبوعات استان نيز بيشتر كپى شده از ديگر منابع است، گفت: حذف 

هيئت تحريريه نيز در نشريات از ضايعه هاى بزرگ است.
وى افزود: در كنار اين موارد كم شدن تعداد بيمه شدگان و خارج شدن مطبوعات از سبد خانوار ديگر 

موراد و مشكالت اين بخش است.
وى با تاكيد بر اين كه وضعيت فعلى مطبوعات وضعيتى بحرانى است، تصريح كرد: راه برون رفت از اين 
مشكل بسته اى پيشنهادى است كه يكى از بخش هاى آن شكل جديد علمى و غيردولتى خانه مطبوعات است 

كه در شكل جديد پيگير حق و حقوق صنف خود باشد.
حجت االسالم على اصغر فضيلت، خاطرنشان كرد: در اين راستا اساسنامه خانه مطبوعات تغيير يافته است.
وى ادامه داد: اقدام به اشتراك از سوى دستگاه هاى اجرايى و اشتراك ده نسخه از هر شماره نشريات از 

سوى آنها مى تواند به اقتصاد نشريات و مطبوعات كمك كند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى گلساتن افزود: توزيع آگهى ها در مطبوعات از ناحيه ارشاد بايد اتفاق 
بيافتد و براى ضمانت اجرايى اين امر پيشنها مى شود از ظرفيت ارزيابى عملكرد استاندارى در ارزيابى مديران 

دستگاه هاى اجرايى استفاده شود و حسابداران و حراست هاى ادارات نيز مى توانند در اين راستا كمك كنند.
وى اذعان كرد: بر اساس آمار 9 ماهه امسال 19 دستگاه از 1 تا 33 آگهى به نشريات و مطبوعات داده اند.

فضيلت افزود: براى حل اين مشكالت اصالح و ارتقاى جدول رتبه بندى آگهى ها، اعالم وصول حمايتى 
6 هزار نسخه براى هر شماره مطبوعات، گرفتن فرصت از وزارتخانه براى تجديدقواى نشريات و رساندن 
خود به 8 صفحه براى دريافت يارانه و راه اندازى سيستم الكترونيك توزيع آگهى براى اولين بار در كشور 

مى تواند كمك كند.
وى با اشاره به اقتصاد فرهنگ و هنر گفت: پيگير اقتصاد فرهنگ و هنر هستيم و به زودى همايش اقتصاد 

فرهنگ و هنر با دعوت از مشاور وزير فرهنگ و ارشاد در حوزه اقتصاد و فرهنگ برگزار مى شود.
فضيلت تصريح كرد: حداقل حمايتى كه دستگاه هاى اجرايى مى توانند از فرهنگ و هنر د اشته باشند اين 
است كه ملزم شوند تا به عنوان سوغات و يا هداياى خود از آثار فرهنگى و هنرى كه در فروشگاه و نمايشگاه 

دائمى كه توسط انجمن هنرى ايجاد مى شود خريد كنند.
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حجت االسالم فضيلت:
وضعيت فعلى مطبوعات گلستان 

بحرانى است

 «بزرگ خانواده هايی» که ۳۲ زندانی را از 
چوبه دار رها کردند

 مدير زندان شهرستان گرگان گفت: حاصل 18 ماه عملكرد تيم 
رضايت شاكى اين زندان و بزرگى و بخشش خانواده ها باعث رهايى 

32 زندانى محكوم به اعدام از چوبه دار شد.
‘حميدرضا پوريانى‘ روز پنجشنبه با بيان اينكه نجات جان اين زندانيان 
مهمترين دستاورد تيم رضايت شاكى زندان بوده است، افزود: فعاليت اين 
تيم با حضور كارشناسان خبره زندانبانى و مذهبى در ايام عيد سعيد فطر سال 
92آغاز و در بازه زمانى 18ماهه 700مورد مراجعه به شكات در پرونده هاى 

قصاص براى اخذ رضايت شاكى داشت.
مدير زندان گرگان به ايرنا اظهار داشت: در اين مدت با بخشش وكرامت 
خانواده هاى شاكى تعداد32نفر كه محكوم به قصاص شده بودند از اجراى 

حكم رهايى يافته و پرونده هاى آنها مختومه اعالم شد.
پوريانى اضافه كرد: همراهى قابل تقدير بزرگان استان، به وجود آمدن 
موج اميد در بين زندانيان نادم و اصالح شده، رفع بسيارى از اختالفات قومى 
و محلى از دستاوردهاى ديگرى بود كه با حضور ريش سفيدان، بزرگان و 

اعضاى تيم اخذ رضايت شاكى فراهم شد
و بايد گفت سخن از انسانيت سخت است، وقتى كسانى به خود اجازه 
مى دهند به هر دليلى، جان ديگرى را بر مبناى تشخيص شخصى بگيرند و 

در زمانى كوتاه نيز از اين عمل دهشتناك خود نادم شوند.
اما وقتى اين سختى با بزرگوارى و بخشش خانواده هايى روبرو مى شود 
را  او  فرزند خويش گذشته و حاضرند جان  قاتل  از حق قصاص  آنان  كه 

ببخشند، انسانيت و بزرگى انسان را زيباتر تجلى مى دهد.

اتالف انرژی در ساختمان های گلستان
 ۴۰۰ درصد است

احسان فرحناكى  ظهر دوشنبه در جلسه خبرى با خبرگزارى ها و پايگاه هاى 
خبرى استان اظهار كرد: مصرف خانگى گاز ما در استان منطقى نيست و علت هم عالوه 
بر مصرف باالى مشتركين وجود ساختمان ها ى بى كيفيت است كه موجب شده است 

مصرف گاز ما در بخش خانگى استان باالتر از ميانگين كشورى باشد.
رييس امور پژوهش شركت گاز استان از اتالف 400 درصدى انرژى در ساختمان 
هاى استان خبر داد و گفت: بخش زيادى از گازبهايى كه توسط مشتركين پرداخت مى 
شود در واقع هزينه اتالف انرژى است  .وى بيان كرد: در حوزه صنايع قانون مميزى 
صنايع در بخش انرژى وجود دارد كه تاكنون با وجود اين كه اعالم كرده ايم به صورت 
رايگان مميزى صنايع را انجام مى دهيم اما هيچ واحد صنعتى داوطلب انجام اين كار 
نشده است .وى تصريح كرد: در رابطه با كاهش مصرف انرژى با اداراتى مانند شهردارى 
و نظام مهندسى و بنياد مسكن تفاهم نامه هاى امضا كرده ايم و در تمام مراكز پيش 
دبستانى هم كتاب واحد كار انرژى براى كودكان آموزش داده مى شود تا نسل بعدى ما 

نسلى بيگانه با اتالف انرژى باشد.
آبگرمكن مخزن دار پراتالف ترين سامانه گرمايشى است

وى موتورخانه هاى موجود در ساختمان ها، آبگرمكن هاى مخزن دار و بخارى 
ها را باالترين مصرف كنندگان گاز خانگى عنوان كرد و گفت: 50 درصد مصرف 
انرژى در ساختمان هايى كه آبگرمكن مخزن دار دارند مربوط به آبگرمكن است كه 
بايد مديريت و يا تعويض شود.دبير كارگروه انرژى استان گلستان در ادامه راهكارهاى 
كاهش مصرف انرژى را در سه بخش فرهنگى، معمارى و تاسيسات عنوان كرد و گفت: 
معمارى ساختمان ها هم موجب اتالف گسترده انرژى مى شود و در كنار آن استفاده 
از وسايل تزيينى گرمايشى مانند شومينه كه خطرات فراوانى هم ايجاد مى كند بايد در 

ساختمان ها محدود شود.

آغاز اجرای طرح کارزار رسانه 
ای پيشگيری از مصرف شيشه

آغاز  از  گلستان  بهزيستى  پيشگيرى  معاون 
اجراى طرح كارزار رسانه اى پيشگيرى از مصرف 
شيشه در 6 استان كشور بمنظور اطالع رسانى و 
افزايش آگاهى عمومى خبر داد و گفت: اين طرح به 

مدت هشت روز ادامه دارد.
به گزارش ايرنا،‘محمدرضا شيرازى‘ روز شنبه 
اظهار داشت: اين طرح بمنظور پيشگيرى از مصرف 
شيشه و آشنايى با مضرات و عوارض آن همزمان در 
استان هاى گلستان، مركزى، يزد، خراسان شمالى، 

چهارمحال و بختيارى و قم اجرايى شده است.
وى همچنين گفت: تحقيقات نشان داده كه در 
بيشترين  شيشه،  آور  اعتياد  ماده  كنندگان  مصرف 
و  خود  به  رسانى  آسيب  و  خشونت  بروز  ميزان 
ديگران در فضاى خانه و بيرون از خانه وجود دارد.
شيرازى با تاكيد بر اينكه شيشه به عنوان يك 
عوارض  داراى  سوز  خانمان  و  ويرانگر  مخدر 
وخيمى مى باشد، افزود: افرادى كه شيشه مصرف 
مى كنند دچار بى خوابى شديد، خشكى دهان و 
بى  است  ممكن  و  شوند  مى  برافروختگى چهره 

خوابى آنها روزها طول بكشد.
به گفته وى، ساير عوارض مصرف شيشه شامل 
توهم، هذيان، سوء ظن و بدگمانى شديد نسبت به 

اعضاى خانواده بوده و همچنين مصرف كنندگان 
دچار احساس خستگى و كوفتگى جسمانى به دليل 
كمتر شدن تدريجى انرژى هاى ذخيره شده در بدن 

خواهند شد.
شيرازى اضافه كرد: گزارش هاى تماس با خط 
ملى اعتياد ’ '09826نشاندهنده رشد مصرف شيشه 
است و اين طرح با هدف اطالع رسانى در زمينه 
پيشگيرى از مصرف اين ماده مخدر در دستور كار 

بهزيستى كشور قرار گرفته است.
نيز  گلستان  استان  بهزيستى  داد:  ادامه  وى 
جهت افزايش پوشش دهى مخاطبين برنامه هاى 
برگزارى  همچون  ديگرى  اقدامات  طرح  اين 
جلسات تخصصى و ميزگردهاى مختلف با حضور 
متخصصان روانشناس و روانپزشك، اطالع رسانى 
ابزارهاى سريع  از  بهره گيرى  با  در صدا و سيما 

اطالع رسانى را در دستور كار دارد
استقرار  كرد:  اضافه  گلستان  بهزيستى  معاون 
پايگاه هاى اطالع رسانى در ميادين اصلى شهرها 
و پايگاه هاى سيار جهت پوشش دهى در روستاها، 
توزيع 20 هزار نشان اطالع رسانى، برپايى همايش 
هاى  تلويزيون  از  گيرى  بهره  سوارى،  دوچرخه 
هاى  پيام  چاپ  الكترونيك،  تابلوهاى  و  شهرى 
طرح در بدنه اتوبوس هاى شهرى، ارسال پيامك 
به مشتركين تلفن هاى همراه دراستان از ديگر برنامه 

هاى اجرايى طرح است.

۱۴۰کيلوگرم مواد 
مخدر در گلستان 

کشف شد
على بهرامى روز شنبه در اين باره 

اظهار كرد:
مأموران اداره عمليات ويژه پليس 
مبارزه با مواد مخدر روز گذشته پس 
از كار اطالعاتى و پليسى موفق شدند 
سوارى  گريز،  و  تعقيب  انجام  از  بعد 
پژو حامل مواد مخدر را توقيف كنند.

اين  از  بازرسى  در  گفت:  وى 
مواد  كيلوگرم   140 از  بيش  خودرو 
ضبط  و  كشف  ترياك  نوع  از  مخدر 

شد. 
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى 
اين  در  كرد:  خاطرنشان  گلستان 
عمليات راننده خودرو دستگير و پس 
مراحل  سير  براى  پرونده  تشكيل  از 

قانونى تحويل مراجع قضائى شد. 
از ابتداى سال جارى تا كنون بيش 
از يك هزار و 600 كيلوگرم انواع مواد 
مخدر در گلستان كشف و ضبط شده 

است.


