
در نشست خبري فرماندار گميشان عنوان شد؛
گميشان پس از نزديك به 6 سال،
 شهرستان ساحلي شناخته شد!؟

«حودايا شوكور بيزـ أ تركمن...»
خدا را شكر ما كه تركمنيم...

نظام اجتماعي و مبارزه طبقاتي تركمنها 
در سده هاي يازده و دوازده ميالدي

 (قسمت اول)

متن سخنان عبدالغفار رادمهر
 دبير کميته اقوام و مذاهب استان گلستان

در ديدار با  دکتر بانک، معاونت نهاد رياست جمهوري

كارآفريني  و  اشتغال  نمايشگاه  سومين 
صبح  گلستان  علمي-كاربردي  جامع  دانشگاه 
پژوهش  و  آموزش  كل  مدير  حضور  با  امروز 
مدير  جريبي،  هزار  آقاي  گلستان  استانداري 
باقري، فرماندار  انتخابات آقاي مير  كل سياسي 
فرماندار  خاكي،  دكتر  آقاي  گرگان  شهرستان 
شهرستان گنبدكاووس آقاي حميدي و جمعي از 
مديران استاني در 38 غرفه با محوريت «اقتصاد 
مقاومتي» در ريز ابعاد «توليد، اشتغال، خالقيت 
اسعد  الدين  فخر  تاالر  جنب  در  نوآوري»  و 
كشاورزي  علوم  دانشگاه  همكاري  با  گرگاني 
عالي  آموزش  موسسه  گرگان،  طبيعي  منابع  و 

ساعي، اداره كل آموزش و پرورش، خوشه فرش 
فرهنگي، صنايع دستي  ميراث  اداره كل  دستباف، 
كشاورزي،  جهاد  هالل احمر،  گردشگري،  و 
و  علم  پارك  سيما،  و  صدا  دانشگاهي،  جهاد 
اجتماعي،  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره كل  فناوري، 
شهرك هاي صنعتي و سازمان صنعت، معدن و 
تجارت، موسسه نگار نصر و اداره كل آموزش 
تا  نمايشگاه  افتتاح شد.  استان  اي  فني و حرفه 
و   13 تا   9 هاي  ساعت  در  جاري  هفته  پايان 
16 تا 19 برپا بوده و قابل بازديد عمومي است.
حركت هاي  به  نيز  نمايشگاه  اين  اهداف  از 
پيوند  ايجاد  اقتصادي،  با رويكرد جهاد  جهادي 

مقتضيات  به  توجه  با  دانشگاه  و  صنعت  بين 
منطقه اي، استاني و شناسايي فرصت هاي شغلي 

كشور در مقياس استان است

اشاره  با  گرگان  انقالب  و  عمومي  دادستان 
به برخي حوادث جبران ناپذير پايان سال گفت: 
براي تامين امنيت مردم و شهروندان و حفظ اين 
حريم با كسي تعارف نداريم . حجت االسالم و 
المسلمين سيد مصطفي حقي افزود: افرادي كه به 
نظم عمومي در چهارشنبه آخر  اتهام اخالل در 
سال بازداشت شوند ممكن است با صدور قرار 
بازداشت  در  تعطيالت  پايان  تا  بازداشت موقت 
بمانند و بعد از اتمام تعطيالت به اتهامات شان 

رسيدگي مي شود.
وي با تاكيد بر اين كه هيچ كس با شادي و 
شاد بودن مخالف نيست ، تصريح كرد: در برخي 
موارد در چهارشنبه آخر سال اتفاقاتي مي افتد كه 

نمي توان نام آن را شادي كردن گذاشت كه همين 
به  درست  شادي  فرهنگ  آموزش  امر ضرورت 

فرزندان را بيش از پيش آشكار مي كند.
در  مادرها  و  پدر  نقش  مهم خواندن  با  وي 
به  رفتار صحيح و خردمندانه  آموزش  تربيت و 
همراهي  با   : خواست  ها  خانواده  از   ، فرزندان 
فرزندان خود در اين مراسم ، مراقب رفتارهاي 

پرخطر آن ها باشند.
دادستان مركز استان با بيان اين كه خوشبختانه 
فرهنگ جامعه با توجه به اقداماتي كه در گذشته 
نسبت  مردم  و  كرده  تغيير  است  شده  انجام 
و  جوانان  از  اند  شده  آگاه  احتمالي  حوادث  به 
تخليه  براي  باشند  مواظب   : خواست  نوجوانان 

انرژي با يك سهل انگاري كوچك ، عيد را به كام 
خود و خانواده هايشان تلخ نكنند.

مصطفي  سيد  والمسلمين  االسالم  حجت 
حقي همچنين از مردم خواست : افرادي كه را كه 
اقدام به فروش مواد محترقه و آتش زا مي كنند به 

مراجع قضايي و انتظامي معرفي كنند

دبير مديريت بحران گاز گلستان در مصاحبه 
با پايگاه خبري شركت در اين رابطه گفت: در 
آستانه فرا رسيدن سال  94 واحد م ديريت بحران 
گاز گلستان با هدف ارتقاي آمادگي همكاران در 
شرايط  در  مناسب  واكنش  و  حوادث  با  مقابله 
اضطراري پيشگيري از در ايستگاه CGS مانور 
 ، بهداشت  واحد  هماهنگي  با  را  سوزي  آتش 

ايمني و محيط زيست  انجام دادند.
اقدامات  براساس  رزمايش  افزود:اين   وي 
كنترلي و پيشگيرانه ،حذف و ياكاهش پيامدهاي 
امداد  نيروهاي  آن  در  كه  شده  برگزار  حادثه 
آباد  علي  شهرستان  گاز  اداره  تعميرات  و 
،نمايندگان واحد هاي HSE ،روابط عمومي و 

همكاري  با  و  كامل  انسجام  با  بحران  مديريت 
هالل  ،سازمان  نشاني  آتش  و  ايمني  خدمات 
شهرستان  رانندگي  و  راهنمايي  پليس  و  احمر 
علي آباد كتول به صورت موثر مانور مذكور را 

اجرا نمودند
سيد جواد ميرشاهدهي در ادامه هدف اصلي 
و  حوادث  برابر  در  آمادگي  مانور  را  برگزاري 
گفت  و  دانست  رواني  و  روحي  آرامش  حفظ 
زيادي  مزاياي  مانوري  هر  انجام  قطع  بطور   :
بهمراه دارد و مزيت نسبي اين مانور نيز كاهش 
تلفات و خسارات ، ارتقاء فرهنگ ايمني ، ايجاد 
آمادگي براي انجام واكنش هاي صحيح و سريع  

بويژه در تعطيالت نوروزي  است  

پايان  در  گلستان  گاز  بحران  مديريت  دبير 
ضمن تقدير از متوليان و مجريان اين رزمايش 
با  اي  جلسه  مانور  اجراي  از  افزود:پس  مهم 
شدكه  تشكيل  كننده  شركت  نمايندگان  حضور 
در آن مراحل اجراي مانور و فرصتها و بهبودها 

مورد  ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفت .
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دادگستري کل گلستان 
در برخورد با متخلفان 
، چهارشنبه آخر سال ، 

تعارف نداريم
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افتتاح سومين نمايشگاه اشتغال و توسعه كارآفريني توسط دانشگاه جامع 
علمي-كاربردي گلستان

پايگاه اطالع رساني دادگستري كل گلستان 
در برخورد با متخلفان ، چهارشنبه آخر سال ، تعارف نداريم 

 احتمال در بازداشت ماندن متخلفان تا بعد از تعطيالت نوروز

مانور مقابله با آتش سوزي در ايستگاه  گازشهرستان علي آباد كتول استان گلستان  برگزار شد

روحاني در ديدار از تركمنستان

در آستانه فرارسيدن سال نو شمسی، سالی پربرکت برای تمامی هموطنان عزيز  آرزومنديم


