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توركمن نيوز - اقتصادى: مدير مركز آموزش 
اعالم  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  بازرگانى 
گروه  هشت  در  مى توانند  ايرانى  بازرگانان  كرد: 
فنى  خدمات  اساسى،  كاالهاى  جمله  از  كااليى 
مهندسى، مواد غذايى و پوشاك به بازار تركمنستان 

وارد شوند.
در   - يكشنبه   - امروز  خالقى تبار  عباس 
عراق،  كشور هاى  با  تجارت  كاربردى  همايش 
در  روز  دو  مدت  به  كه  تركمنستان  و  آذربايجان 
سالن همايش هاى صدا وسيما داير است، با اشاره 
بازرگانان  براى ورود  تركمنستان  بازار مطلوب  به 
با  به مرزهاى مشترك  توجه  با  اظهار كرد:  ايرانى 
از ظرفيت صادراتى  بايد  آذربايجان  تركمنستان و 

اين كشور ها به ويژه در مواد غذايى، پوشاك و ديگر 
كاالها به نفع توليد كنندگان داخلى استفاده كنيم.

بر  آذربايجان  درصد صادرات  افزود: 90  وى 
پايه گاز است و اين كشور بيشتر كاالهاى مصرفى 
شرايط  دليل  به  آنجاكه  از  مى كند.  وارد  را  خود 
تحريم، صادرات گاز ما به اين كشور با كاال تهاتر 
ايرانى  توليد كنندگان  براى  خوبى  زمينه   مى شود، 

فراهم شده  است.
خالقى تبار همچنين با اشاره به اين كه در زمينه 
تركمنستان  و  ايران  بين  همكارى هاى  گسترش 
اكنون  گفت:  شد،  برداشته  ارزشمندى  گام هاى 
همكارى هاى  گسترش  براى  الزم  زيرساخت هاى 
تركمنستان  جمله  از  و  منطقه  با  اقتصادى 

فراهم شده كه نكته  اساسى ساماندهى و هماهنگى 
روابط  اين  بهتر  ادامه  براى  اقتصادى  فعاالن  بين 

است.
منبع: ايسنا

دردى  محمد  بيات:  محمد  آنه   – صحرا 
گنبد  شهر  اسالمى  شوراى  عضو  آتاباى  آق 
شوراى  زيست،  محيط  كمسيون  رئيس  كاووس 
شهرستان  زيست  محيط  اداره ى  رئيس  و  شهر 
و  رئيس  با  زيست  محيط  هفته ى  در  مينودشت 
جمعى از اعضاى شوراى شهر و مديريت محيط 
زيست و هيئت مديره ى سبز گامان دكتر بسكى 
جلسه اى  سبز  طبيعت  حاميان  و  گنبدكاووس 
عنوان  به  آتاباى  آق  مهندس  داشتند.  مشترك 
عضو شوراى شهر و مدير ادارى و حامى محيط 
زيست سخنان كوتاهى در جلسه ايراد كردند كه 

در ذيل مى آيد:
زيست،  محيط  هفته ى  تبريك  عرض  ضمن 
اميدوارم تنها در هفته ى محيط زيست شعار حفظ 
براى  متوالى  صورت  به  بلكه  ندهيد  را  طبيعت 
مى كنيم،  زندگى  آن  در  كه  سياره اى  تنها  حفظ 

تالش نمائيم.
اقدامات شوراى شهر  وى خاطر نشان كرد: 
و شهردارى در اين دوره با اهداف حفظ محيط 
بوده  آلودگى آب، خاك و هوا  كنترل  زيست و 

است. 
در  گذشته  در  گنبدكاووس  شهر  زباله هاى 
كه  مى شد  دفن  سنتى  صورت  به  شهر  شمال 
هم اكنون  داشت،  را  خود  خاص  موضوعات 
جمله  از  گلستان  شرق  شهرى  زباله هاى 
به  گلستان  شرق  مركز  عنوان  به  گنبدكاووس 
مى شود،  بازيافت  آنجا  در  و  منتقل  آزادشهر 
جمع آ ورى زباله ها، نقاط ضعف و قوت بسيارى 
دارد كه توسط همكاران در شوراى شهر بررسى 
گرفته  صورت  كار  مقدمات  البته  مى گيرد.  قرار 

است.

در  افزود:  مينودشت  زيست  محيط  مدير 
شهر  ترافيك  و  آب  آلودگى  كنترل  خصوص 
ذى ربط  ادارات  با  و  شد  گرفته  تصميماتى 

جلسات و هماهنگى هايى صورت مى گيرد.
در  زيست  محيط  حفظ  طرح هاى  بعضى 
مثال:  عنوان  به  نمى دهد.  جواب  مدت  كوتاه 
در  ماشين ها  پارك   و  پارك بان  طرح  اجراى 
به  نياز  آن  مديريت  و  شهر  شلوغ  خيابان هاى 
اميدوارم  دارد،  زمان  و  هزينه  فرهنگ سازى، 
مشكل  شود.  اجرا  مذكور  طرح  جارى  سال  در 
و  ترافيك  شوراى  هماهنگى  با  شهرى  ترافيك 
تاكسى هاى  مديريت  و  طبقاتى  پاركينگ  اجراى 
درون و برون شهرى و... تا حد معقول برطرف 

سازيم.
زيست  محيط  و  سالمت  كمسيون  رئيس 
از  كه  شهرى  فاضالب  طرح  داشت:  اذعان 
شده،  اجرا  ناقص  صورت  به  پيش  15-سال 
نشده  اندازى  راه  هنوز  آن  تصفيه  خانه هاى 
به  هم  هنوز  شهرى  فاضالب  متاسفانه  است. 
باعث  كه  مى شود  ريخته  رودخانه ها  داخل 
به  توجه  با  مى شود،  محيط زيست  تخريب 
در  كمترى  آب  و خشكسالى  باالدست  سد هاى 

رودخانه ها جارى مى باشد.
عضو شوراى شهر گنبد كاووس تاكيد كرد: 
40 درصد-طرح جامع فاضالب شهرى طى 15-
منوال  همين  به  كار  اگر  است،  شده  اجرا  سال 
بزرگ  اول طرح  فاز  سال جارى  در  برود  پيش 
از  يكى  يافت.  خواهد  تحقق  شهرى  فاضالب 
رودخانه هاى حاشيه  ساماندهى  مهم،  طرح هاى 
با  شهردارى   و  شهر  شوراى  توسط  شهر 
همكارى استاندارى اخيرا كليد خورد، در حفظ 

باشند،  كوشا  جامعه  آحاد  تمامى  زيست  محيط 
تنها شوراى شهر، شهردارى به عنوان نهاد مدنى 
محيط  تخريب  جلو  نمى تواند  انتفاعى  غير  و 
NCO-هاى  زيست را بگيرد، ادارات ذى ربط 

حامى محيط زيست نيز فعال باشند.
محمد دردى آق آتاباى در پايان گفت: حفظ 
محيط زيست به فرهنگ سازى عمومى نياز دارد 
با  و  داريم،  قرار  كار  ابتداى  در  هنوز  متاسفانه 
ايده آل ها فاصله زياد داريم، اولويت اول همه ما 

بايدحفظ محيط زيست باشد.
          

اعالم 8 گروه كااليى براى صادرات به تركمنستان

رئيس كميسيون محيط زيست شوراى شهر گنبدكاووس 
در هفته اى به همين نام

شهروندان گرامى
 آيا مى دانيد بر اساس مصوبه هيئت 
افراد بى سواد  از سال آينده  دولت 
و  دريافت  جهت  سال  پنجاه  زير 

تمديد گواهينامه رانندگى و اخذ يا تمديد پروانه كسب بايستى 
مدرك دوره سوادآموزى را ارائه دهند؟

مكان 
ثبت نام

 از بى سوادان 49-10 سال:
مديريت آموزش و پرورش سراسر استان (ادارات سوادآموزى) 

و پايگاه هاى بسيج استان 
سازمان بسيج سازندگى سپاه نيوا استان و 

روابط عمومى و تبليغات سواد آموزى 
اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان

هفته نامه صحرا تا پايان ماه 
مبارك رمضان منتشر نمى شود


