
اهداي كتاب، جايگزين مجازات حبس 
جرايم سبك

ابتكار  كرد :به  اعالم  گنبدكاووس  زندان  مدير  نيوز-  توركمن 
يكي از قضات دادگستري گنبدكاووس و در راستاي ترويج فرهنگ 
جرايم  برخي  زندان  مجازات  جايگزين  كتاب  اهداي  كتابخواني، 

سبك شد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي توركمن نيوز، عباس مختاري عصر 
افزود: يكي از قضات حوزه  ايرنا  با خبرنگار  پنجشنبه در گفت و گو 
قضايي گنبدكاووس برخي از مجرمين جرائم سبك را با استفاده از قانون 
مجازات جايگزين حبس به خريد كتاب بجاي مجازات زندان محكوم كرد.
وي گفت: با ابتكار عمل اين قاضي دادگستري گنبدكاووس تاكنون تعداد بيش 
از دو هزار جلد كتاب از سوي مجرمين حبس خريداري و تحويل زندان شد.
مدير زندان گنبدكاووس با بيان اينكه به مجازات هاي جايگزين حبس در 
قانون جديد توجه ويژه اي شده است، افزود: گاهي زندان اثرات مادي 
و رواني جبران ناپذيري بر مجرم و خانواده آنها و حتي در جامعه مي 
گذارد كه با جايگزين مجازات حبس مي توان اثرات آن را كاهش داد.
در  سبك  جرايم  حبس  جايگزين  مجازات  كرد:  تاكيد  وي 
بود. خواهد  موثر  ها  خانواده  اجتماعي  بنيان  تقويت  و  حفظ 

نگهداري  فضاي  سرانه  كمبود  به  توجه  با  همچنين  افزود:  مختاري 
زندانيان، هزينه هاي چمشگير مصارفي نظيرمواد غذايي و بهداشتي در 
زندان، حبس زدايي واستفاده از مجازات هاي جايگزين حبس به عنوان 
كند. ها  زندان  مديريت  به  شاياني  كمك  تواند  مي  مهم  راهبرد  يك 
به گفته وي، جايگزين حبس دو اثر متفاوت داشته از يك طرفي يك 
نفر انسان با جرم سبك و يا با پرداخت جريمه به زندان معرفي نشده 
وهيچگونه آثار منفي براي او وخانواده اش نداشته واز طرفي كتابخانه 
هاي زندان تقويت وعمًال فرهنگ كتابخواني در بين زندانيان توسعه يافته 
كه مطمئنًا در تغييرنگرش زندگي زندانيان نيز تاثيرمثبت خواهد داشت.
مدير زندان گنبدكاووس افزود: براي تقويت فرهنگ كتابخواني در زندان 
امسال براي اولين بار 80 نفر از ميان 300 مددجوي كه بين 40 تا 50 جلد 
كتاب، طي سال جاري خوانده بودند در آيين ويژه اي از تقدير شدند.
مختاري گفت: در اين آيين كه با همكاري نهاد كتابخانه هاي استان گلستان 
برگزارشد، به هشتاد نفر از اين اين افراد لوح تقدير و كتاب هاي نفيس اهدا شد.
به گفته وي، در شرايطي كه اقبال عمومي به كتابخواني در كشور زياد 
نيست خوان نزديك به 50 جلد كتاب از ابتداي سال جاري تاكنون از 

سوي تعداد زياد مددجويان قابل تقدير مي باشد.

آنامراد رستگاري كسب كرد:از خبرنگار با تجربه ي گنبدى تجليل شد
 عنوان درجه يک هنر و نشان دکتراي افتخاري
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خبرنگار صحرا- نشست خبري به مناسبت هفته 
دولت در شركت گاز گلستان برگزار شد. مديرعامل 
اين شركت در اين نشست از بهره مندي 10 هزار و 
560 نفر از جمعيت استان از نعمت گاز طبيعي خبر 
داد و افزود: مجموعاً در طول هفته دولت حدود 10 
هزار و 560 نفر ازجمعيت استان از نعمت گاز طبيعي 
بهره مند خواهند شد .صفرعلي جمال ليواني ادامه داد: 
اين شركت مفتخر است در پنجاهمين سالگرد تاسيس 
شركت ملي گاز ايران و با همت دولت تدبير و اميد  
تعداد 52 پروژه گاز رساني را در هفته دولت با حضور 
مسئولين استان و شهرستان مورد بهره برداري قرار 
دهد . مديرعامل  شركت گازگلستان افزود: شركت 
گاز استان گلستان  در ادامه روند توسعه  گازرساني 
روستا   708 و  شهر   29 تاكنون  رساني  وخدمت 

وهمچنين  451  واحد صنعتي عمده و 64 جايگاه  
CNG  از نعمت گازطبيعي  برخوردار نمود . وي 
ادامه داد :در حال حاضر در سطح استان بالغ بر 7 هزار 
و 565 كيلومتر شبكه اجرا شده و تعداد 256 هزار و 
839  انشعاب نصب و 487 هزار  250 خانوار نيز 
از نعمت گاز بهره مند شده اند .جمال ليواني گفت: 
درطول هفته دولت با همت  واالي دولت تدبير واميد 
نيزتعداد 52  پروژه گازرساني را در بخشهاي روستائي 
، صنعتي وساختماني با هزينه اي  افزون بر 13  ميليارد 
و 670 ميليون  تومان در برنامه افتتاحيه داريم كه با 
حضور مسئولين استان و شهرستان مورد بهره برداري 
قرار خواهند گرفت.  مدير عامل شركت گاز گلستان 
به بيان جزئيات پروژه هاي قابل افتتاح درهفته دولت 
شامل  مذكور  هاي  پروژه  كرد:  وتصريح  پرداخت 

 29  ، روستا   22
يك  و  صنعت 
ساختمان  پروژه 
اداره گاز شهرمراوه 
تپه مي باشد كه در 
ايام ياد شده افتتاح 
خواهند شد.  وي 

در پايان گفت: رعايت نكات ايمني در مصرف گاز 
وصرفه جوئي در مصرف اين موهبت الهي همواره 
مورد توجه اين شركت مي باشد ضمن اينكه اصحاب 
رسانه نيز با توجه به رسالت خطير اطالع رساني مي 
تواند  پشتيبان اين شركت در اين راه مهم بوده و با 
آگاهي بخشيدن به مردم  در نيل به اهداف مورد نظر 

به ما ياري رسانند    

در مراسم گراميداشت 17 مرداد و تجليل از مقام 
خبرنگار ، از مدير عامل جمعيت هالل احمر استان 
گلستان به عنوان مدير برتر در «پاسخگويي و تعامل 
با رسانه هاي استان گلستان» تجليل و قدرداني شد.به 
گزارش روابط عمومي جمعيت هالل احمر استان 
استانداري گلستان  به همت  مراسم  اين   ، گلستان 
حضور  با  و  اسالمي  وارشاد  فرهنگ  كل  اداره  و 
در  خبرنگاران  و  استان  ارشد  مديران   ، استاندار 
تاالر فخرالدين اسعد گرگاني برگزار شد .دربخشي 

از  متن لوح سپاس آمده است : « بدون ترديد در 
جهان امروز برقراري ارتباط صميمانه با رسانه ها 
و توجه به حق مردم در دانستن و پاسخگو بودن 
مديران از نشانه هاي بارز و اصلي مديريت مدرن 
و با كفايت است .همزمان با 17 مرداد روز خبرنگار 
ضمن تجليل از مقام شامخ مجاهدان عرصه خبر و 
اطالع رساني صادقانه ، الزم مي دانيم از همراهي 
صميمانه و مستمر حضرتعالي با جامعه رسانه اي 
استان در پوشش بهتر اخبار و گزارش هاي خبري و 

تسهيل امور مرتبط با كاربري از سوي آن سازمان 
تقدير نماييم .»

شركت گاز استان گلستان مفتخر 
است در پنجاهمين سالگرد تاسيس 
شركت ملي گاز ايران و با همت 

دولت تدبير و اميد  تعداد 52  پروژه گاز رساني را با 
هزينه اي بالغ بر 13  ميليارد و 670 ميليون تومان  در 

هفته دولت مورد بهره بر داري قرار دهد.  
روابط عمومي شركت گاز استان گلستان

۲۹۲۹ مرداد  مرداد ۹۴۹۴
روزي كه مردم كوموش دپه روزي كه مردم كوموش دپه 

بدون جشن بازگشتند!بدون جشن بازگشتند!

مديرعامل  شرکت گازگلستان خبر داد:
پروژه هاي قابل افتتاح هفته دولت 

 شامل 22 روستا ، 29 صنعت و يك پروژه ساختمان اداره گاز شهرمراوه تپه مي باشد

مدير عامل جمعيت هالل احمر استان گلستان ، 
مدير برتر در پاسخگويي و تعامل با رسانه هاي استان شد

 به ابتكار يكي از قضات دادگستري گنبدكاووس،


