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روستای گلستان
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علوم پزشکی گلستان گفت :از ابتدای شیوع کرونا در استان
تاکنون با این بار از بیماری روبرو نبوده ایم .وی با بیان اینکه در
چهار روز گذشته به طور میانگین روزانه  ۲۲۳بیمار جدید در
بیمارستان بستری شده اند ،افزود :پیش بینی ما این است که این
وضعیت تا پایان هفته ادامه داشته باشد و روند صعودی آن یک
فاجعه در گلستان رقم خواهد زد .فاضل با اشاره به اینکه این
تعداد از بیماران و ارائه خدمات به آنها فشار مضاعفی را بر کادر

یادداشت اول

پرورش
وزیر آموزش و
ِ
ن گو نمیخواهیم
بله قربا 

مرگ دو رقمی
درگلستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از روند افزایشی شیوع
کرونا در استان خبر داد و گفت :ادامه این روند سبب فاجعه در
گلستان خواهد شد .به گزارش مهر ،عبدالرضا فاضل در جلسه
پیشگیری و مقابله با کرونای گلستان اظهارکرد :روند صعودی
ابتال و بستری های کرونایی در گلستان ادامه دارد و هم اکنون
هزار و  ۹۶بیمار در مراکز درمانی استان بستری و  ۸۲۳نفر هم
به صورت سرپایی رمدسیویر دریافت می کنند .رئیس دانشگاه

مشاورهوسرمایهگذاریدربورس

توجه به اصالت خبر و عکس،
مهمترینوظیفهرسانه
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خانه پوشالي
و مطالب آموزنده!
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ترددخودروییبینشهری
 ۳۵درصد کمتر شد

(

روزنامه
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اختصاصیکمیلیاردو ۱۳۲میلیون
مترمکعب آب خزر به زراعت

8

چاههایغیرمجاز
را پلمپ کنید
■ بامسوولیتسردبیر

درمان وارد کرده است ،ادامه داد :در روز گذشته پس از  ۶ماه،
تعداد مرگ و میر روزانه بیماران کرونایی در گلستان دو رقمی
شد و  ۱۲فوتی مثبت داشتیم .رییس دانشگاه علوم پزشکی
گلستان گفت :روزانه بیش از  ۵۰۰بیمار مبتال به کرونا سرپایی
مداوا شده و یا دارو دریافت میکنند که اگر آمار مبتالیان
سرپایی را نیز به مجموع بستریها اضافه کنیم ،وضعیت امروز
در گلستان از اسفند  ۹۸و فروردین  ۹۹بدتر است.

خشک شدن
منابع آبی گلستان

عکس مهسا صفری

www.golshanemehr.com

افزایش بیرویه چاههای غیرمجاز در
نقاط مختلف استان موجب شده سطح
سفرههای آب زیرزمینی هر روز پایینتر
رود .امروز که خشکسالی و کمی بارش
ها واقعیت تلخی را پیش روی ما روشن
کرده است ،بیش از هر زمان دیگری
پی می بریم که غفلت دیروز ،بحران
امروز و مصیبت فردا را رقم خواهد
زد.خشکسالی از سال ها پیش استان را
مورد تهدید قرار داده و زنگ خطر را به
صدا درآورد اما گوش شنوایی نبود.از این
پس یقین بدانید تداوم استفاده از چاههای
غیرمجاز و مدیریت نامناسب مصرف
در چاههای مجاز از سوی کشاورزان
اوضاع را وخیم تر خواهد کرد ،بنابراین
ضرورت دارد که مسووالن اقدام عملی
کنند و به سرعت چاه های غیر مجاز را
پلمپ و متخلفین را به مراجع قضایی
معرفی کنند .البته در صورتی که آب مورد
نیاز کشاورزان را نتوانیم تامین کنیم در
انسدادچاههایغیرمجازتوفیقینخواهیم
داشت .استان گلستان از استانهایی در
سطح کشور است که در زمینه انسداد
چاههایغیرمجازعملکردمناسبینداشته
است .در حالی که می توانستند با انسداد
چاههای غیر مجاز میلیونها مترمکعب
آب در گلستان صرفه جویی کنند .شرایط
خاص زمینشناسی و جغرافیایی برخی
از مناطق استان نیز به گونه ای است که
دسترسی به منابع آب زیرزمینی به آسانی
امکان پذیر است و همین امر موجب
حفر چاههای کمعمق و بهرهبرداری
غیرمجازازمنابعآبزیرزمینیاستانشده
است .در شرایط بحران آب انتظار مردم
این است که با تشدید اقدامات نظارتی
از منابع آبی استان ،چاه های غیر مجاز
مسدود شده و با مدیریت مصرف از هدر
رفت میلیونها متر مکعب آب زیرزمینی
در استان جلوگیری شود .با توجه به
افت شدید ذخایر آب زیرزمینی در
استان ،بحران خشکسالی ،تعداد زیاد
چاه های غیرمجاز ،برداشت بی رویه
آب های زیرزمینی و راندمان پایین
آبیاری ،حفاظت از این منابع ارزشمند
باید دغدغه ی همه مردم و مسووالن
استان باشد .در این خصوص باید
اطالع رسانی و آگاهی بخشی الزم به
مردم و به خصوص کشاورزان انجام
شود که بهرهبرداری غیرمجاز تهدیدی
برای منابع آب است و معیشتشان را به
مخاطره می اندازد.
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خبر
اختصاص یک میلیارد و  ۱۳۲میلیون
مترمکعب آب خزر به زراعت

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان از
موافقت وزارت نیرو با تخصیص یک میلیارد
و  132میلیون متر مکعب آب دریا جهت
ساماندهی طرح های بخش کشاورزی بدون
نیاز به نمک زدایی و با رعایت ضوابط و
استانداردهای مربوطه و با هماهنگی با محیط
زیست خبر داد .به گزارش روابط عمومی ،سید
محسن حسینی اظهار کرد :در این طرح الزامات
زیست محیطی لحاظ شده است که استان
اجازه داشته باشد از آب دریای خزر برای
پرورش آبزیان و کشت و صنعت شورورزی
در گلخانه بدون شیرین سازی استفاده نماید.
وی بیان کرد :با پیگیری انجام شده شرکت آب
منطقه ای استان در چند سال اخیر ،به ویژه از
نیمه دوم سال  ۹۹و بررسی های همه جانبه،
این مجوز از سوی وزارت نیرو صادر گردید.
حسینی افزود :اجزای این مجوز شامل استفاده
از آب دریا برای  ۱۰هزار هکتار میگو است که
سایت  4هزار هکتاری آن در حال بهره برداری
و اجراست و  6هزار هکتار هم برای توسعه
میگو دیده شده است .طرح پرورش ماهیان
خاویاری در سطح  220هکتار و استفاده از
آب دریا برای کشت و صنعت شورورزی در
گلخانه به میزان  7هکتار در این طرح دیده شده
است که متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات
می توانند از آن بهره مند گردند .مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای گلستان شیوه استفاده از
این آب را احداث کانالهای مناسب ،هدایت
آب دریا به ساحل و برگرداندن آن به دریا پس
از بهره گیری اعالم کرد وگفت :امید است این
برنامه به کاهش فشار بر روی منابع آب سطحی
و زیرزمینی استان ،افزایش اشتغال و بهره وری
آب در استان کمک شایانی نماید.

تخلف  ۷۲میلیارد ریالی
یک کشتارگاه طیور

معاون بازرسی ،نظارت و حمایت از مصرف
کنندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت
گلستان از تشکیل پرونده تخلف  ۷۲میلیارد
ریالی برای یک واحد کشتارگاه طیور در استان
خبرداد .به گزارش مهر ،علی اصغر اصغری
اظهارکرد :یک واحد کشتارگاه طیور در گلستان
به دلیل عدم ثبت اقدامات کشتارگاه در سامانه
جامع تجارت زمینه عرضه خارج از شبکه
مرغ را در بازار فراهم کرده که برای آن پرونده
تشکیل شد .اصغری اضافه کرد :پرونده تخلف
این واحد کشتارگاه طیور به ارزش تقریبی
 ۷۲میلیارد ریال جهت رسیدگی به تعزیرات
حکومتی استان ارسال شد .معاون بازرسی،
نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان
صنعت ،معدن و تجارت گلستان گفت :با توجه
به الزام ثبت نام همه واحدهای صنفی عرضه
کننده مرغ ،تخم مرغ و ماهی فروشان در سامانه
جامع تجارت و همچنین ثبت اطالعات صدور
فاکتورهای فروش مرغ توسط کشتارگاهها
در این سامانه ،از هرگونه خروج مرغ بدون
شناسنامه از استان جلوگیری میشود.

اخبار /جامعه
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غفلتگلستانازکشتفراسرزمینی
کارشناسان میگویند یکی از راهکارهای
نجات اقلیم گلستان در شرایطی که اقتصاد
کشاورزی آن با بحران خشکسالی روبهرو
است ،استفاده از ظرفیت کشت فرا سرزمینی
به خصوص در قزاقستان است .به گزارش
مهر ،بحرانهای اقلیمی و تغییرات آب
و هوایی که کشور ما را دچار کرده ،تأثیر
مستقیم بر اقتصاد کشاورزی محور گلستان
گذاشته است بهگونهای که نبود آب و
دسترسی دشوار به منابع آبی باعث شده
سرنوشت حدود دو میلیون نفر در استان و
اشتغال و آینده آنها به خطر بیفتد .گرچه
طی دو سال گذشته بارندگیهای پیاپی
نوید روزهای پرآب در سالهای آینده
را میداد اما اکنون کارشناسان میگویند
گلستان خشکترین روزهای خود را طی
نیمقرن اخیر تجربه میکند .کارشناسان
میگویند بهجای اصرار بر کشاورزی
پرمصرف و کم بازده در استان میتوان
از ظرفیت کشورهای مجاور بهره برد.
قزاقستان ،جدیترین پیشنهاد همکاری
برای توسعه روابط تجاری بهخصوص در
بخش کشاورزی با ایران است .کشوری
پهناور با کشاورزی پربازده که هماکنون نیز
ایران مشتری گندم و دام آن است .کشوری
که هزینه تولید آن ارزان بوده و راههای
ارتباطی آن به گلستان و ایران هم افزایش
و بهبودیافته است .راهآهن اینچه برون که
ایران را به آسیای شرقی متصل کرده و
اکنون به ریل عریض هم مجهز شده ،توسعه
پروازهای گرگان و آکتائو و قزاقهای ساکن
گلستان،همهظرفیتهاییاستکهمیتواند
توسعه روابط تجاری بهخصوص در بخش
کشاورزی و دامداری با قزاقستان را همراه
داشتهباشد.
قزاقستان فرصتی برای کشت فراسرزمینی
استاندار گلستان گفت :کشور قزاقستان
از  ۲۲۲میلیون هکتار اراضی کشاورزی
برخوردار است و لذا محیط مناسبی برای
کشتفراسرزمینیاستانمحسوبمیشود؛
این در حالی است که گلستان دارای ۷۰۰
هزار هکتار اراضی کشاورزی است.هادی
حقشناس با بیان اینکه قزاقستان باوجود
تحریمها ،به توسعه روابط و همکاریهای
همهجانبه با ایران توجه دارد ،این کشور
را ظرفیت خوبی برای انجام همکاریهای
کشاورزی برشمرد .استاندار گلستان تأکید
کرد :در شرایط کنونی که بحران اقتصادی و
اقلیمی بر کشاورزی ما تأثیر گذاشته میتوان
از ظرفیت قزاقستان برای کشاورزی بهره
برد و در کنار آن ظرفیتهای دیگر کشورها
که با اقلیم کنونی ما سازگار باشد را فعال
ساخت .وی حفظ ذخایر آبی و خاکی و
کاهش هزینههای تولید را از مزایای این
برنامه اقتصادی عنوان کرد .حقشناس تأکید

هفته خنک و روزهای
بارانی پیش روی گلستان

کرد :پرواز گرگان به آکتائو و تداوم آنکه
تاکنون  ۳پرواز موفقیتآمیز و با استقبال
مناسب داشته و اصالح ریل عریض در
راهآهن ایران -ترکمنستان  -قزاقستان
فرصتی بینظیر برای حضور گلستان در
تجارت با کشورهای عضو پیمان اوراسیا
است .وی همچنین اعالم کرد :بر اساس
گزارش سازمان نقشهبرداری ،حدود
 ۲۰درصد از مساحت استان گلستان در
بخشهای مختلف فرونشست داشته که
حداکثر آن  ۲۲سانتیمتر در سال بوده است.
حقشناس علت اصلی فرونشست در این

است ،در حقیقت اگر بخشی از نیازهای
استان از طریق کشت فراسرزمینی تأمین
شود میتوان بخشی از فشار وارده را کاهش
داد .مدیرعامل اسبق سازمان تعاون روستایی
کشور ادامه داد :برای استفاده از این ظرفیت
میتوان با تشکیل تشکلهای کوچک
(تعاونیها و شرکتهای سهامی و غیره)
با حمایت سازمانهای دولتی اقدام کرد.
این کارشناس حوزه کشاورزی با تأکید
بر اینکه برای عملی شدن این مهم ،آگاهی
و اطالع کامل استفادهکنندگان یا متقاضیان
این طرح از قوانین حقوقی و تجاری و

کشور قزاقستان از  ۲۲۲میلیون هکتار اراضی کشاورزی برخوردار است و
لذا محیط مناسبی برای کشت فرا سرزمینی استان محسوب میشود؛ این در
حالی است که گلستان دارای  ۷۰۰هزار هکتار اراضی کشاورزی است

استان را برداشت آب بهویژه از چاههای
عمیق عنوان کرد و ادامه داد :بین  ۱۵تا ۱۷
هزار چاه غیرمجاز در سطح استان قرار دارد
که شرکت آب منطقهای باید نسبت به بستن
آن اقدام کند.

مالکان کشورهای مورد هدف بسیار
حائز اهمیت است ،اضافه کرد :تضمین
سرمایههای سرمایهگذار طرف ایرانی
توسط ارگانهای ذیربط و تضمین خرید
محصوالت تولیدی کشاورزان ایرانی در
کشور مورد هدف از جمله مواردی است که
باید موردتوجه قرار گیرد .چراغعلی متذکر
شد :راهاندازی واحد (اداره) در معرفی
این فرصت و همچنین جذب متقاضیان
در حوزه معاونت اقتصادی استانداری
میتواند به معرفی بیشازپیش این ظرفیت
کمک کند .وی گفت :برای توسعه کشت
فراسرزمینی و استقبال از تولید محصوالت
با آببری باال در کشورهای هدف ،در کنار
حمایتهای دولتی نیازمند توسعه مراودات
اقتصادی و سیاسی با این کشورها از طریق
رایزنان اقتصادی هستیم.

کشت فراسرزمینی یک ضرورت
اقتصادی است
یک کارشناس کشاورزی ،کشت فرا
سرزمینی را یک ضرورت اقتصادی و
اجتماعی دانست و با تاکید بر اینکه این
روش اشتغال برون مرزی و درآمدهای
ارزی را افزایش میدهد ،گفت :این کشت
با هدف کاهش فشار بر منابع داخلی به دلیل
کمبود آبوخاک و همچنین ایجاد اشتغال
برونمرزی برای جوانان فارغالتحصیل
کشاورزی باید موردتوجه قرار گیرد.
رحمان چراغعلی با بیان اینکه استان گلستان
بهشدت در مضیقه تأمین آب و مواجهه با
پدیدهشورشدنزمینهایخوداست،افزود:
از طرفی افزایش جمعیت مصرفکننده مواد
غذایی هم فشار مضاعفی به منابع پایه آورده

نیازمند دیپلماسی قوی برای توسعه
کشت فرا سرزمینی هستیم
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی و صنایع،
معادن و کشاورزی گرگان با تاکید بر اینکه

رئیس گروه پیش بینی و هشدار اداره
کل هواشناسی گلستان از ورود سامانه
بارشی به استان طی هفته جاری خبرداد.
به گزارش روابط عمومی ،محمود محمد
قلی پور اظهار کرد :در حال حاضر
جو آرامی را در استان شاهد هستیم و
الگوهای هواشناسی نشان می دهند که
این وضعیت تا اواسط هفته در استان ادامه
دارد .رئیس گروه پیش بینی و هشدار

اداره کل هواشناسی گلستان افزود :اما
احتمال رشد ابر و رگبارهای پراکنده به
خصوص در نواحی کوهستانی وجود
دارد لذا روزهای نسبت ًا خنکی را تا روز
دوشنبه در استان پیش بینی می کنیم.
وی بیان کرد :البته از اواسط هفته طی
روزهای دوشنبه و سهشنبه به علت
ورود جریانات جنوبی دمای هوا به بیش
از  ۴۰درجه خواهد رسید .محمد قلی

برای توسعه کشت فراسرزمینی نیازمند
زیرساختها در ارتباطات دیپلماسی
و اقتصادی هم هستیم ،افزود :به عنوان
نمونه در سالهای نهچندان دور شرایط
خوبی برای ورود سرمایهگذاران و کشت
فراسرزمینی در گرجستان مهیا بود اما اخیرا ً
با وجود تحریمها علیه ایران و فشار آمریکا،
مشکالتی برای سرمایهگذاران و استفاده از
ظرفیت کشت فراسرزمینی در زمینهای
بکر و بالاستفاده آن به وجود آمده است.
امیر یوسفی ادامه داد :هماکنون ظرفیت
خوبی در کشورهای همسایه گلستان
ب ه ویژه قزاقستان با وجود زمینهای
وسیع و آب فراوان ،مهیاست اما برای
سرمایهگذاری در این حوزه و عملیاتی
شدن کشت فرا سرزمینی به یکسری
امکانات و حمایتهای دولتی نیاز داریم
تا کار عملیاتی شود .وی بیان کرد :تا سال
گذشته سیبزمینی گلستان به قزاقستان
صادر میشد اما پس از ایجاد ظرفیت
کشت فراسرزمینی در آن کشور ،شرایط
کشت برای کشاورزان قزاقستانی فراهم
شد و کار بهجایی رسید که امسال اجازه
واردات سیبزمینی به قزاقستان داده نشد.
یوسفی توضیح داد :کشت فراسرزمینی
دارای ظرفیتهایی است که اگر موردتوجه
قرار نگیرد در درازمدت سرمایهگذاران را
ن رو نیاز به
با چالش مواجه میکند از ای 
تمهیداتی داریم تا در بازار کشورهای هدف
پابرجا بمانیم .وی گفت :در کنار حمایت
دولت برای ورود به کشت سرزمینی ،نیاز
است مراودات سیاسی و اقتصادی مستمر
و پایداری از طریق سفارتخانهها و رایزنان
اقتصادی در کشورهای همسایه فراهم
شود .نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به
چالش محدودیت در جذب رایزن اقتصادی
در کشورهای هدف هم اشاره و خاطرنشان
کرد :باید بپذیریم برای استفاده از ظرفیت
توسعه کشت فراسرزمینی استان گلستان،
تاکنون خوب عمل نکردهایم و همین امر
باعث شده کشت فراسرزمینی ما استفاده
الزم را نداشته باشد .وی متذکر شد :برای
اینکه بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم
توجه به چند موضوع حائز اهمیت است؛
باید ابتدا واقع ًا احساس کنیم در کشور منابع
آبی محدودی داریم و با این منابع محدود
نباید هر محصولی را کشت کنیم بلکه باید
از ظرفیت کشت فراسرزمینی استفاده کنیم.
به عقیده کارشناسان ،باید به این باور برسیم
در شرایطی که در استان و کشور با بحران
کمآبی مواجه هستیم نیاز نیست محصوالت
آببر مانند شالی و ذرت در استان کشت
شود و باید زمینهای کشاورزی استان به
زراعت سایر محصوالت کشاورزی با
نیاز آبی کمتر اختصاص یابد.

پور گفت :اما از شامگاه سهشنبه سامانه
ناپایدار بارشی به تدریج به استان نفوذ
خواهد کرد و فعالیت آن تا پایان هفته
ادامه خواهد داشت .طبق گفته رئیس
گروه پیش بینی و هشدار اداره کل
هواشناسی گلستان این سامانه ،بارش
های خوب و موثری را ایجاد خواهد
کرد که در مورد آن هفته های آتی بیشتر
توضیح داده خواهد شد.

اخبار /جامعه
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تخلف  ۷۲میلیارد ریالی
یک کشتارگاه طیور

معاون بازرسی ،نظارت و حمایت
از مصرف کنندگان سازمان صنعت،
معدن و تجارت گلستان از تشکیل
پرونده تخلف  ۷۲میلیارد ریالی برای
یک واحد کشتارگاه طیور در استان
خبرداد .علی اصغر اصغری اظهارکرد:
یک واحد کشتارگاه طیور در گلستان
به دلیل عدم ثبت اقدامات کشتارگاه
در سامانه جامع تجارت زمینه عرضه
خارج از شبکه مرغ را در بازار فراهم
کرده که برای آن پرونده تشکیل شد.
اصغری اضافه کرد :پرونده تخلف این
واحد کشتارگاه طیور به ارزش تقریبی

 ۷۲میلیارد ریال جهت رسیدگی به
تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
معاون بازرسی ،نظارت و حمایت از
مصرفکنندگانسازمانصنعت،معدن
و تجارت گلستان گفت :با توجه به الزام
ثبت نام همه واحدهای صنفی عرضه
کننده مرغ ،تخم مرغ و ماهی فروشان
در سامانه جامع تجارت و همچنین ثبت
اطالعات صدور فاکتورهای فروش
مرغ توسط کشتارگاهها در این سامانه،
از هرگونه خروج مرغ بدون شناسنامه
از استان جلوگیری میشود .وی افزود:
همچنینکشتارگاههایاستانبایدفاکتور
فروش تحویل مرغ را به عامالن حمل یا
توزیع کنندگان عمده مرغ تحویل دهند
و آن در سامانه جامع تجارت ثبت و از
تحویل مرغ به واحدهای صنفی که در
سامانه ثبت نام نکردند ،خودداری کنند.
اصغری بیان کرد :گلستان با فعالیت
 ۱۴کشتارگاه صنعتی مرغ از استانهای
مطرح در حوزه تولید گوشت مرغ
و ارسال به سایر استانهای در سطح
کشوراست.

آتش سوزی جنگلهای
گالیکش هفت مصدوم
برجای گذاشت
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
گلستان گفت :هفت نفر از نیروهای
منابع طبیعی در حین خاموش کردن
آتش سوزی در بخشی از جنگلهای
شهرستان گالیکش مصدوم شدند
که یک نفر از آنان همچنان در
بیمارستان بستری است .به گزارش
روابط عمومی ،عبدالرحیم لطفی
اظهارداشت :تعدادی از نیروهای
منابع طبیعی با توجه به صخرهای
بودن برخی نقاط محل آتش سوزی
در حین انجام عملیات اطفای حریق
دچار سانحه شدند که  ۶نفر از آنان

با جراحت کمتر مانند بریدگی دست
و پا ،کوفتگی و آسیب دیدگی کتف
به بیمارستان کالله منتقل شدند که
بعد از سه ساعت مداوا و بستری،
ترخیص شدند .به گفته وی ،یک
نفر دیگر از نیروهای منابع طبیعی که
به دلیل استنشاق دود دچار مشکل
تنفسی شده بود با تشخیص پزشک
تا بهبودی کامل در بیمارستان بستری
خواهد بود .مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری گلستان ادامه داد :با
توجه به احتمال وزش باد دوباره و
جلوگیری از شعله گرفتن کندههای
نیمسوخته ،نیروهای منابع طبیعی
همچنان در منطقه حضور دارند و یک
فروند بالگرد نیز در فرودگاه کالله
برای خدمات رسانی احتمالی در
حالت آماده باش است .وی افزود :در
این آتش سوزی حدود  ۱۲هکتار از
عرصه جنگلی و حدود پنج هکتار از
مناطق صخرهای و علفزار محدوده
روستاهای گوگول بزرگ ،بش اویلی
و ترجنلی گالیکش خسارت دید.

عدمرعایتپروتکلهاتوسطاصناف
استاندار گلستان از عدم رعایت کامل پروتکل های
بهداشتی توسط اصناف خبرداد و گفت :صمت
و تعزیرات باید نظارت جدی تری برای اجرای
دستورالعمل ها داشته باشند .به گزارش روابط
عمومی ،هادی حق شناس اظهارکرد :در هفته
گذشته فوتی های کرونایی روزانه در گلستان ۶
نفر بود اما روز گذشته با افزایش  ۱۰۰درصدی،
این تعداد به  ۱۲نفر رسیده است.استاندار گلستان
افزود :هم اکنون در شهر گرگان بیش از  ۴۰۰نفر
و در گنبدکاووس بیش از  ۳۰۰بیمار بستری داریم
و باید تالش کنیم که بار بستری بیماران کرونایی را
کاهش دهیم .وی با گالیه از عدم رعایت پروتکل ها

توسط اصناف و عادی انگاری شرایط ،گفت :باید در
زمینه اجرای دستورالعمل ها نظارت بیشتری اتفاق
بیفتد .حق شناس بیان کرد :محدودیت هایی را در

تعطیالت عید قربان اعمال کردیم ولی آن گونه که
باید این محدودیت ها در کاهش بار بیماران موثر
نیفتاد .استاندار گلستان اضافه کرد :هرچند که شاهد
کاهش  ۳۵درصدی تردد خودروهای غیربومی در
استان بودیم اما در برخی از محورهای تفرجگاهی
مانند ناهارخوران مسافران زیادی حضور داشتند
که باید اعمال قانون شوند .وی بیان کرد :نیروی
انتظامی مکلف است خودروهای غیربومی به محض
ورود به هر شهرستان جریمه شوند و منوط به یک
جریمه روزانه نباشد .استاندار گلستان تاکید کرد:
تمامی تفرجگاههای استان به موانعی همچون بلوک
و خاکریز مسدود شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده
انجمن صنفی کارگری کارگران و استادکاران ساختمانی
با توجه به اساس نامه و آئین نامه اجرایی ماده 131قانون کار هر گونه تغییر در مفاد

اساسنامه یا هیات مدیره باید از طریق مجامع صورت گیرد .لذا مجمع عمومی عادی و فوق

العاده ای در روز شنبه تاریخ (1400/05/23در مکان گرگان :کاشانی 20کوچه شهید
رمضانی-مسجدمحمد رسول اهلل (ص)) برگزار میگردد .از تمام اعضای فعال انجمن جهت

شرکت در مجامع دعوت به عمل می آید.

-6اضافه شد :ماده 11تبصره ( 6هیات مدیره مکلف است برای اعالم کاندیداتوری در هیات
مدیره و بازرسان نسبت به ارسال پیامک به شماره همراه تمامی اعضاء حداقل10روز قبل از
تاریخ مجمع عمومی اقدام نمایند).مجمع عمومی عادی ساعت 14/30الی11/30
دستورجلسه:

-1استماع گزارش هیت مدیره -2استماع گزارش خزانه دار -3تصویب صورتهای مالی
-4تصویب پیش بینی بودجه سال آتی انجمن

مجمع عمومی فوق العاده ساعت 9الی11
دستورجلسه-1:ماده  ،4بند  6تبصره :تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد کلیه هزینه های
مربوط به رفت و آمد ،دعوتنامه ،امور اداری و کارشناسی درخصوص کمیته های حل اختالف به
صورت داوری که بعد از جلسه سازش عدم توافق صورت می گیرد.
-2ماده  4بند  10تغییر یافته به (تعیین تعرفه 16رشته صنعت ساختمان نظارت بر آن بر عهده
کارگروههایتخصصیهررشتهباتاییدهیئتمدیرهمیباشد).
 -3حذف بند2ماده15
-4اضافهشد:کادر25بند( 15تفویضاختیارتعرفهمیزانورودیوعضویتاعضاءبههیئتمدیره
-5برای تشکیل مجامع عمومی به وسیله درج آگهی در روزنامه کار و کارگر و ارسال پیامک 3

-5استماع گزارش بازرس

-6انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره -7انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
افرادی که تمایل به کاندیداتوری جهت هیات مدیره و بازرس انجمن را دارند می بایست
درخواست کتبی خود را از تاریخ 1400/05/05الی 1400/05/12به دفتر انجمن واقع در
کاشانی20یا اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گرگان واحد تشکلها واقع در گرگان آذر6تحویل
و رسید دریافت نمایید.
افرادی که امکان حضور در مجمع را ندارند جهت تنظیم وکالتنامه به همراه وکیل خود از
تاریخ  1400/05/12لغایت  1400/05/17از ساعت 11لی  13به دفتر انجمن مراجعه نمایند و
رسید دریافت دارند.

www.golshanemehr.com

خبر
تردد خودرویی بین شهری
 ۳۵درصد کمتر شد

استاندار گلستان با اشاره به همراهی مطلوب
مردم و مسافران در اجرای محدودیت تردد
طی روزهای اخیر از کاهش  ۳۵درصدی
رفت وآمد خودروها در محورهای برون
شهری استان خبرداد و گفت :برای مهار روند
رو به رشد شیوع گسترده کرونا دلتا استمرار
این رویه و اقدامات مشابه آن ضروری
است .به گزارش روابط عمومی ،هادی حق
شناس اظهار داشت :همراهی مردم در پرهیز
از سفرهای غیرضروری و عدم حضور در
تفرجگاهها به خصوص در روزهای تعطیل
در کاهش شیوع کرونا موثر خواهد بود .وی
بیان کرد :بر اساس تحلیل خروجی سامانه
های تردد شمار برخط  ۵۲نقطه گلستان ،در
 ۲روز اخیر با توجه به اعمال محدودیت ها،
تردد در جادههای استان  ۳۵درصد کمتر شده
و نرخ جریان ساعتی تردد از رقم  ۳۶۴به ۲۳۳
خودرو کاهش یافته است .استاندار گلستان
افزود :اعمال محدودیت های تردد در کاهش
ترددها و قطع زنجیره کرونا اثر بخش خواهد
بود .وی گفت :هم اکنون چند صد بیمار در
منازل در قرنطینه هستند و هزار و  ۸۰بیمار در
بیمارستانهای استان بستری هستند .استاندار
گلستان در خصوص چگونگی فعالیت بازار
استان گفت :تا اطالع بعدی اعمال محدودیت
در فعالیت اصناف و بازارهای سرپوشیده و
پاساژها ادامه خواهد داشت.

توزیع ۲۰۰۰
پرس غذا در بندرترکمن
امام جمعه بندرترکمن از طبخ و توزیع بیش
از دو هزار پرس غذای گرم در دهه امامت
و والیت در این شهرستان خبرداد و گفت:
خدمات ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در
بندرترکمن ماندگار است .محمدصالح
منصوری اظهار کرد :ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره)  ۵۰۰کیلوگرم گوشت مرغ
در اختیار شهرستان قرار داده تا با کمک دیگر
خیران در دهه امامت و والیت غذا طبخ و
در شهر و روستا توزیع شود .امام جمعه
شهرستان بندرترکمن بیان کرد :طی این مدت
بیش از دو هزار پرس غذا طبخ و در نقاط
کمتر برخوردار توزیع خواهد شد .منصوری
اضافه کرد :در شب عید غدیر هم با رعایت
پروتکل های بهداشتی برنامه های مختلفی از
جمله عمامه گذاری و جشن در مسجد برگزار
خواهیم کرد .وی گفت :دهه امامت و والیت
مناسبت های زیادی را در خود جای داده و
روزهای با عظمتی است که باید از آن بهره
گرفت.امامجمعهشهرستانبندرترکمنافزود:
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در مناسبت های
مختلف از جمله سیل  ۹۸کمک های زیادی
به شهرستان کرد و توزیع سبد کاال در برخی
از مناسبت ها مانند ماه رمضان و توزیع کیف
و لوازم التحریر برای دانشآموزان محروم از
دیگر اقدامات آنها بوده است.
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اخبار /جامعه

خبر
افراد باالی  ۶۰سال
واکسن کرونا تزریق کنند

امام جمعه گنبدکاووس از افراد باالی  ۶۰سال
کشور و این شهرستان مرزی درخواست کرد
تا برای تزریق واکسن کرونا به مراکز تجمیعی
واکسیناسیون شبکه بهداشت و درمان محل
زندگی خویش مراجعه نمایند تا مصونیت
نسبی علیه این بیماری درجامعه ایجاد شود.
به گزارش روابط عمومی ،محمود ترابی در
خطبههای عبادی سیاسی این هفته نمازجمعه
گنبدکاووس که به سبب قرمز بودن رنگ
کرونایی این شهرستان با جمعیت محدود و
با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی برگزار
شد ،اظهارداشت :اکنون واکسن های وارداتی
کرونا و واکسن کوو ایران برکت در مراکز
درمانی و بهداشتی کشور و گنبدکاووس
وجود دارد و واجدین شرایط باید نسبت به
تزریق واکسن اقدام نمایند .وی با اشاره به
تزریق ُدز دوم واکسن کوو ایران برکت توسط
مقام معظم رهبری ،افزود :انجام واکسیناسیون
به مصونیت نسبی افراد جامعه علیه بیماری
کرونا و کاهش مرگ و میر این بیماری کمک
زیادی میکند .ترابی با اشاره به قطع برق و
آب و مشکالت ناشی از آن در برخی نقاط
کشور و گنبدکاووس ،ضمن توصیه به مردم
برای صرف جویی در مصرف آب و برق
از مسووالن امور منابع آب این شهرستان نیز
درخواست کرد تا از چاههای آب کشاورزانی
که قابلیت شرب دارند با خرید آب ،برای رفع
کمبود این ماده حیاتی و کاهش مشکالت
مردم استفاده نمایند .امام جمعه گنبدکاووس
با تبریک در پیش بودن سالروز والدت
حضرت امام هادی(ع) و نیز گرامیداشت
پنجم مرداد سالروز اقامه نخستین نمازجمعه
پس از پیروزی انقالب اسالمی به فرمان امام
راحل (ره) درسال  ،۱۳۵۸گفت :اقامه عبادی
و سیاسی نمازجمعه در جمهوری اسالمی
که افزون بر  ۴۰سال از اقامه آن میگذرد ،از
عنایات الهی به ملت ایران است .وی به خروج
نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز اشاره کرد
و آنرا یک شکست برای این کشور استکباری
دانست و افزود :آنگونه که مقام معظم رهبری
نیز فرمودند :مقابل شرارتها و دخالتهای
آمریکا در منطقه ،راهی جز مقاومت نیست و
پیام جمهوری اسالمی به ملتهای منطقه نیز
مقاومت است زیرا در سایه آن آمریکا شکست
میخورد .ترابی در خطبه اول نماز جمعه نیز
با تبریک در پیش بودن عید غدیر به بیان
اهمیت این عید بزرگ اسالمی پرداخت و بر
لزوم بزرگداشت مطلوب آیینهای آن توسط
مردم تاکید کرد.
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خانهپوشالي
و مطالب آموزنده!

■ دکتر حسین میقانی

نام سريال  :خانه پوشالي
! House of Cards
بازيگزان اصلي  :کوين اسپيسي ( نام
سريالي  :فرانسيس آندروود) – دانا
برونتي ( کلير )
کارگردان  :روبين رايت
تابستان است و فصل تعطيالت و فصل
کم کاري و مخصوصا که دانشگاه ما
کل مرداد را تعطيل است و ما بايد
باالجبار برگه مرخصي يک ماهه پر
وامضا کنيم حتي اگر براي ادامه کارهاي
آزمايشگاهيمان مجبور باشيم به دانشگاه
سر بزنيم ! .در اين تعطيالت فرصتي
هست که اگر کتاب نخوانده اي وجود
دارد و يا فيلم و سريالهايي را که براي
ديدن کنار گذاشته ايم ميتوانيم ببينيم
يکي از اين سريالها که سالهاي سال
در مورد ان شنيده بودم  ،فرصتي شد تا
ببينم و مطالب زير در توضيح و نقد و
بررسي اين سريال است که به صورت
چند پاراگراف نگاشته ميشود.
 – 1اين سريال  75قسمتي که هر
قسمت آن حدودا  50دقيقه است در
مورد سياستهاي پشت پرده کاخ سفيد
و افراد درگير با سياستهاي داخلي
و خارجي آمريکا بوده و حتي اگر
 10درصد آن واقعيت داشته باشد
بايد هر سياستمدار و يا دوست دار
مسائل سياسي آن را ديده و با دقت
آن را موشکافي کرده که به فهم درست
سياستهاي آمريکا کمک شياني مي کند
و ديدن آن را شخصا توصيه مي کنم.
 – 2قسمت اصلي سريال بر روي
شخصيت فرانسيس ( فرانک ) دور
ميزند که اين شخص با چه جديت و
پشتکاري به دنبال اهداف خود هست
و حتي حاضر ميشود از همراهي
همسرش که با او سي سال زندگي
کرده است  ،بگذرد و در راه رسيدن
به هدف از ارتکاب هر گونه جنايتي
صرف نظر نکرده و حتي قتل انسانها

هم برايش مهم نيست و به راحتي
آب خوردن افراد را به قتل ميرساند
ولي سريال طوري ساخته ميشود که
فرد بيننده هميشه دنبال اين است که
پيروزي و حرکت رو به جلو او را
ببيند و براي موفقيت او در اين راه حتي
دست به دعا برميدارد و واقعا زماني که
در انتخابات درون حزبي بر خانم دانوال
پيروز ميشود انگار که خود شخص در
اين انتخابات به پيروزي رسيده است !.
 – 3سريال به خوبي روابط بين کنگره
و کاخ سفيد و سياستمداران رده باالي
امريکا را به نمايش گذاشته و زماني که
منافع ملي آمريکا در ميان است ديده
ميشود که تمامي اختالفات درون حزبي
و ...کنار گذاشته شده و رقباي به خون
هم تشنه ،در دراين مورد منافع ملي به
تفاهم رسيده و حتي براي نمايش بين
المللي امريکا دروغهاي همديگر را
پوشش داه و انها را عين واقعيت اعالم
مي کنند .در سريال کامال نشان داده
ميشود که دخالتهاي بيمورد و نفرت
انگيز آمريکا در جاي جاي دنيا  ،بر
اساس حمايت از صلح جهاني و براي
ساختن دنيايي خالي از ترور و وحشت
بوده و به بيننده القا مي کند که تمامي اين
اقدامات در جهت نيل به صلح جهاني
است و اگر غير از اين حرکتي صورت
گيرد صلح جهاني به خطر خواهد افتاد
و البته در اين راه سعي بر آن است که
روسيه را نيز به همراهي بخواند و اگر
روسيه همراهي نکند حتي روابط دو ابر
قدرت براي تصميم گيرندگان آمريکايي
پشيزي نمي ارزد و سريال اين مطلب
را در مذاکرات " آندروود – پتروف "
بارها نشان ميدهد.
 – 4مشخص نيست که مناظرات
انتخاباتي از کي و به مشورت و پيشنهاد
چه نهاد و يا چه کساني وارد مبارزات
انتخاباتي ايران شده که با اولين مناظرات
در سال  1388باعث اون مسائل حاشيه
اي گرديد و با بگم بگمهاي اقاي
احمدي نژاد براي هميشه در تاريخ
ايران ماندگار شد و البته در سال 1392
که خيلي نا مناسب تر برگزار شد و
سه نفري که بعدها روساي قواي سه
گانه شدند ( آقايان  :روحاني – رييس
جمهور  ،قاليباف  -رييس مجلس ،
رييسي – ريس قوه قضائيه ) و ديدن
آن مناظرات و متهم کردن اين سه نفر به
مسائل ناهنجار اقتصادي و  ...يک چهره
نا مناسب از هر سه نفر در ديدگان
بينندگان ايجاد کرد که يکي از داليل
ايجاد شکاف عميق ملت  -حاکميت به
نظر بنده در طول ساليان بعد از انقالب
بوده است .مناظرات انتخاباتي در
اياالت متحده امريکا نقشي پر رنگ را
بازي کرده و البته کانديداها از هر وسيله
اي براي برنده شدن در اين مبارزات
استفاده مي کنند و سياست ماکياولي (
هدف وسيله را توجيه مي کند ) را در
حد نهايت به اجرا در اورده و از گفتن
هيچ دروغ و زدن هيچ تهمتي فروگذار
نمي کنند.
 – 5بايد خدا رو شکر کرد که در
مبارزات انتخاباتي در ايران هنوز از
شراکت بانوها و سوء استفاده ابزاري از
نقش آنها خبري نيست و در اين راه
البته ما هنوز به اخالقيات ملي و اسالمي
خودمان پايبند هستيم در حالي که در
انتخابات غرب و مخصوصا امريکا اين
مطلب نقش بزرگي را بازي کردن و

یکشنبه  3مرداد ماه  /1400سال بیست و دوم  /شماره 2248

البه در اين راه ظاهر و جنتلمن بودن
کانديداها هم خيلي نقش دارد که
خوشبختانه اين فاکتور هم هنوز وارد
مبارزات انتخاباتي ما نشده و شکل
وقيافه فرد نقش پر رنگي را در حذب
راي دهندگان بازي نمي کند!.
 – 6مطلب قابل اشاره و مهم سريال اين
است که روابط امريکا و روسيه هميشه
روي يک لبه است و هر لحظه وبا هر
تلنگري امکان بر هم خوردن ان وجود
دارد و در اين بين مخالفين مسکو
ميتوانند نقشي داشته باشند و البته امريکا
تا جايي از مخالفين مسکو حکايت
خواهد کرد که منافع خودش در خطر
نباشد و بايد همين جا به تمامي افراد
و گروههايي که اميدشان را به غرب
و امپرياليسم امريکا بسته اند و انتظار
حمايت در برابر حاکميت جمهوري
اسالمي را از آنها دارند بايد ياداوري
کرد که اين خيال  ،خيالي عبث و بيهوده
است و سردمداران خارجي ( اعم از
غرب و امريکا و روسيه و  )...فقط و
فقط به منافع ملي خودشان مي انديشند
و به قول معروف  :هيچ گربه اي محض
رضاي خدا موش نگرفته و نبايد به اين
حمايتهاي لحظه اي چشم دوخت و
هر چه زودتر بايد به اين نوع تفکرات

خاتمه داد و به آغوش ملن برگشت و
اگر قرار است تغييري صورت بگيرد
بايد اين تغييرات از داخل شروع شود و
در اينجا ذکر جمله معروف امام خميني
کبير خالي از لطف نيست  :شرق و
غرب سر وته يک کرباسند.
 – 7شايد خالي از لطف نباشد که
مقداري هم در مورد وسايل ارتباط
جمعي صحبت شود .البته در ان سالها
( ) 2015هنوز فضاي مجازي جاي
خود را در ميان انتشار اخبار و رويدادها
باز نکرده بود و روزنامه ها هنوز در
تيراژي قابل قبول منتشر مي شدند.
اگر در يک جامعه اي مطبوعات و
وسايل ارتباط جمعي آزاد باشند در
رديابي و گزارش موارد خالف و
ارائه گزارشات به مراحع قضايي ان
سيستم خيلي مفيد خواند بود و بايد به
سياستمداران هر کشوري توصيه نمود
که از ازاد بودن وسايل ارتباط جمعي
نبايد نگران باشند اگر انها به فکر مصالح
ملي کشور خود هستند .در خود آمريکا
اين وسايل ارتباط جمعي بودند که
از مواردي چون "ماجراي واترگيت"
که باعث برکناري نيکسون شد ،
پرده بر داشته و يا اينکه با مخالفتهاي
خود در زمان جنگ ويتنام از ادامه
خونبار آن جنگ جلو گيري کردند.
در همين ماجراي "آندروود" و مسئله

کانديداتوري ايشان  ،هر کجا که بويي
از زد و بندهاي سياسي که توسط خبر
نگاري به مشام عامه مي رسيد بالفاصله
باعث حذف فيزيکي آن خبر نگار
ميشد و اين کار چنان با مهارت انجام
ميشد که هيچ کس نتواند با پيگيري
آن باعث مفتضح شدن کانديد مورد
نظر در جامعه شود و پيگيري اينگونه
جنايتها توسط خانم "دانبار"  ،باعث
حذف خود خواسته از کانديداتوري
خوش گرديد.
 – 8مطلب مهم بعدي مصاحبه و
سوال و جوابهاي وسايل ارتباط جمعي
با مسئوولين و کانديداهاي رياست
جمهوري در غرب و آمريکاست که
متاسفانه ما اين مطلب را در کشورمان
نداريم .مصاحبه هاي اين چنيني و به
قولي ضربتي  ،و چگونگي جواب دادن
افراد به آنها  ،نشان از ضريب هوشي
و عکس العمل سريع افراد در برابر
حوادث و اتفاقات ممکن در حين
رياست آنها است و البته قرار گرفتن
افراد سياسي در برابر دوربين و مسئول
و پاسخگو دانستن خودشان در برابر
عملکردشان  ،بايد يکي از شاخصهاي
مهم افراد در قبول مسئوليت باشد
که متاسفانه ما در ايران با اين موضع
درست برخورد نکرده و افراد هر چقدر
مسئوليت باالتري دارند اين احساس
به انها دست مي دهد که بادي کمتر
پاسخگو بوده و نبايد افراد زير دست و
مخصوصا خبر نگاران و وسايل ارتباط
جمعي پاپيچ آنها شوند .مسئوليني
در جمهوري اسالمي پيدا مي شوند
که شايد سالها در برابر افکار عمومي
قرار نگرفته و به هيچ وجه من الوجود
 ،پاسخي از انها در برابر عملکردشان
شنيده نشده است!.
در پايان بايد اذعان کرد که پخش
سريالهايي چون " خانه پوشالي "
و " ليست سياه" و " لبه تاريکي " و
سريالهايي از اين دست  ،و با حذف
صحنه هاي غير اخالقي آنها ميتواند
به درک بهتر و عميق تر جامعه از
مسائل سياسي منجر گشته و جامعه
را با واقعيات سياستهاي جامعه غربي
و بخصوص آمريکا آشنا ساخته و از
اين همه تبليغات و شعارهاي هيجاني
موثر تر باشد .کال سريال خانه پوشالي"
صرف نظر از نکات منفي آن  ،خيلي
در شناخت جامعه غرب و بخصوص
آمريکا موثر بوده و ما را با چم و خم
سياستهاي حاکم بر حاکميت امپرياليسم
آشنا مي کند و نقش وسايل ارتباط
جمعي را در بر مال کردن حقه هاي
سياست ماکياوليستي اين جوامع نشان
ميدهد و در اخر اينکه نمونه بارز آين
نقش را بادي در کنار زدن فردي چون
" ترامپ" و روي کار آمدن سياستمدار
ميانه رويي چون "بايدن "را رقم زده ،
اگر چه سياستهاي دو حزب حاکمه
آمريکا در کل اخالفي با هم نداشته و
فقط روشهاي اجراي آن سياستها توسط
اين دو حزب متفاوت است وبه قول
معروف يکي با شمشير و ديگري با
شاخه زيتون سر ملتها را ميبرند باشد که
مسئولين ما مخصوصا مسئولين وزارت
خارجه با اين سياستها اشنا بوده که البته
حتماهستند؟!.
■ نویسنده واستاد دانشگاه

www.golshanemehr.ir

اخبار /جامعه یکشنبه 3مرداد ماه  /1400سال بیست و دوم  /شماره 2248

))
نگاهی به عکس منتسب
به بحران آبی اخیر در
خوزستان و یک هشدار

توجه به اصالت
خبر و عکس،
مهمترین وظیفه رسانه

■ مجید سعیدی

«در سال های اخیر رشد دوربین های
دیجیتال و همراه شدن آن با موبایل سبب
رشد بسیار زیاد شهروند خبرنگاران شد
و هر روز بسیاری از رسانه ها در قالب
اخبار شبانه ،سایت خبرگزاری و شبکه
های اجتماعی ،ویدئو و عکس های
خبری از شهروندان منتشر می کنند .اما
نکته مهمی که تا اکنون کمتر مورد توجه
قرار گرفته ،اصالت سنجی محتوایی
شهروند خبرنگاران است؛ آیا رسانه ها
پیش از انتشار به سندیت و اصالت اخبار
توجه می کنند؟
انتشار اخبار شهروند خبرنگار در شبکه
هایاجتماعیموجعظیمیازاحساسات
را در جامعه به وجود می آورد؛ به عنوان
مثال ویدئویی از کشته شده جرج فلوید
توسط یک فرد عادی در آمریکا ،سبب به
وجود آمدن بزرگترین جنبش اعتراضی
علیهنژادپرستیدرقرناخیرآمریکاواکثر
کشورهای جهان بود .گرچه این جنبش
ها پیش از این فعال بودند و تصاویر آن
توسط عکاسان حرفه ای تهیه و منتشر
می شدند .در ایران نیز به دلیل محدویت
های موجود در انتشار اخبار ،شهروند
خبرنگار در آن رشد چشمگیر داشته
است .در حدی که در مواردی سبب
پاسخگویی مسئوالن یا افراد خاطی شده
اما ممکن است در کنار این اتفاق خوب
و اثربخش بودن ،اتفاق بدی هم رخ دهد؛
اینکه اخبار نادرست یا به اصطالح اخبار
جعلی هم منتشر شود .اخبار و ویدئوهای
جعلی سبب می شود که جامعه به اشتباه
بیفتد؛ به عنوان مثال در مورد بحران
آب در خوزستان و موج اعتراضی که
در شبکه های اجتماعی به راه افتاد،
صدها ویدئو و عکس بدون اصالت

سنجی و بدون بررسی زمان و مکان
رخداد منتتشر شد .در نمونه مذکور به
دلیل حجم باال تصاویری در صفحات
افراد بازنشر می شدند که مخاطب
فرصت فکر کردن پیدا نمی کرد و
بدون توجه به نکات مذکور دست
به بازنشر می زد .در روزهای اخیر
میان تصاویری که در مورد بحران این
روزهای خوزستان برای من ارسال
شد تا اصالت سنجی کنم باید بگویم
که برخی از این تصاویر از خوزستان
نبود و مربوط به عراق و اعتراضات آن
بود که به دلیل شباهت های فرهنگی،
زبان و پوشش افراد در ویدئوها یا
عکس ها ،اشتباها به خوزستان ربط
داده شده بود؛ و برخی دیگر مربوط
به اعتراضات در مکان های دیگر و
زمان های گذشته بود؛ در حقیقت از
 ۳۰تا  ۴۰تصویر و ویدئوی ارسال
شده ،تنها  ۱۵مورد تایید می شد .در
چند روز اخیر یک وبسایت فارسی
زبان که در خارج از ایران اداره می
شود ،عکسی را منتسب به بحران آبی
اخیر خوزستان دانست؛ درحالی که
این عکس مربوط به  ۱۶سال پیش
است .در کپشن عکس مکان و تاریخ
ثبت نشده بود و تنها توضیحاتی به
همراه مطلبی در مورد بی آبی اخیر
خوزستان ،منتشر شد .هر چند بعد از
این اتفاق عکاس این عکس ،اصالحیه
ای را در صفحه شخصی خود نوشت
که آن وبسایت هم اصالحیه را منتشر
کرد اما همچنان این تصور جمعی
اشتباه در مورد این عکس وجود دارد و
هنوز هم افرادی هستند که این عکس

نیستند که از جوی آب بنوشند و یا
نیاز به آب معدنی داشته باشند .ربط
دادن کل خوزستانی ها به این تصویر،
کار بسیار اشتباهی است .بدیهی است

را به عنوان بحران اخیر خوزستان یاد
می کنند ،بدون اینکه از خود بپرسند
این زن کیست و چرا از جوی آب می
نوشد؟ اگر به عنوان یک خبرنگار و
فتوژنالیسم به گردش صحیح اطالعات
اهمیت می دهیم ،نه حتی به عنوان
یک فرد رسانه ای بلکه به عنوان
یک مخاطب آگاه ،باید هر ویدئو یا
تصویری که دریافت می کنیم را قبل
از اینکه سریع قضاوت کنیم و برای
دیگران بفرستیم ،بررسی کنیم؛ اگر هر
کسی به اندازه اطالعات خودش هم
نسبت به این موضوع حساس باشد،
شاهد اخبار و تصاویر جعلی نیستیم .با
بررسی جزئیات عکس باید گفت :اگر
به تصویر دقت کنیم ،می بینیم که باالی
سوژه در سمت راست ،خودرویی
دیده می شود که شماره پالک قدیمی

که بحران های زیست محیطی یک
روزه به وجود نمی آیند که بخواهند
یک روزه هم از بین بروند .از دالیل
به وجود آمدن چنین بحرانی ،انتقال
بی رویه آب و خشک شدن رودخانه
های این استان و در پی آن خشک شدن
تاالب ها ،سبب بحران آب و ایجاد گرد
و غبار در این منطقه شده است که
کشاورزی ،دامداری و اکوسیستم این
استان را تحت تاثیر قرار داده و باید
گفت مشکل ،بسیار بزرگتر از آن است
که با بطری های آب معدنی حل شود.
وقتی که در مورد این عکس پرس و جو
کردم متوجه شدم که این زن خوزستانی
یک هوم لس (بی خانمان) است که در
خیابان زندگی می کند و ظاهرا دارای
اختالل روانی است و در واقع زمانی
که عکاس این اثر که اتفاقا از عکاسان

دارد و مشخص است که برای این
روزها نیست .این بی توجهی ها
سبب به وجود آمدن مسیر اشتباه برای
همراهی و کمک رسانی در مورد یک
بحران می شود؛ در مورد خوزستان به
جای آگاه کردن جامعه از دالیل کم
آبی و حمایت از حق آب مردم این
استان ،موجی احساسی به وجود آمده
است که با دادن شماره حساب ،آب
معدنی برای مردم جمع کند؛ در حالی
که نیاز آب آشامیدنی مردم خوزستان،
شاید  ۱۰درصد از کل بحران کم آبی
هم نباشد .خوزستانی ها مردم شریف
و باغروری هستند ،خوزستانی ها رنج
و مشقت استخراج نفت را تحمل می
کنند که درآمد کل کشور وابسته به آن
است ،مردم خوزستان ناچار و ناگزیر
اخبار و ویدئوهای جعلی سبب
می شود که جامعه به اشتباه بیفتد؛
به عنوان مثال در مورد بحران
آب در خوزستان و موج اعتراضی
که در شبکه های اجتماعی به راه
افتاد ،صدها ویدئو و عکس بدون
اصالت سنجی و بدون بررسی
زمان و مکان رخداد منتتشر شد
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به نام کشور است ،این تصویر را ۱۶
سال پیش ثبت کرده ،آن زمان هیچ آه
و ناله ای برای خوزستان به راه نیفتاده
بود و در واقع در آن زمان خوزستان
مشکل آب را نداشت و تنها یک عکس
خوب و باکیفیت از یک خیابانگرد در
این منطقه ثبت شده است .جان کالم
اینکه رسانه حرفه ای باید قبل از انتشار
تصویر از اصالت آن مطمئن شود و هر
مخاطبی باید به اندازه خودش اصالت
سنجی را انجام دهد .مخاطب آگاه به
اجزای تصویر توجه می کند؛ اگر این
مهم را همه وظیفه خود بدانیم ،جلوی
بسیار از اشتباهات در اطالع رسانی
گرفته می شود .البته یکی از دالیلی که
عکس هایی مانند این عکس ،به اشتباه
در شبکه های اجتماعی دست به دست
می شود ،انتشار آنها توسط یک رسانه
است .معموال مخاطب ها کمتر توجه
دارند که برخی از رسانه ها برای جذب
مخاطب و پربیننده بودن ،اخالق حرفه
ای را رعایت نمی کنند؛ به عنوان مثال
آیا شبکه  CNNیا دیگر شبکه های
بزرگ خبری ،دوست ندارند از این
نوع عکس ها به عنوان بحران در ایران
استفاده کنند؟ و یا فکر می کنید دوست
حکومت ایران هستند که این تصاویر
را همراه خبر خود منتشر نمی کنند؟
حقیقت این است که آنها به اعتبار خود
بیشتر اهمیت می دهند و آنها اصلی
دارند منبی بر اینکه حتما قبل از انتشار
تصویر اصالت آن را بررسی کنند .حتی
برخی از آژانس های خبری از عکاسان
خود می خواهند که در کنار توضیح
عکس ،اسم افراد درون تصویر را هم
درج کنند .و برخی اجازه سوژه ها را
برای انتشار الزم می دانند .یک رسانه
حرفه ای به اطالعات و توضیحات
تصویر باید توجه داشته باشد و
مخدوش کردن تاریخ عکس کار بسیار
غیرحرفه ای محسوب می شود .رسانه
های بزرگ در کل دنیا همکارانی دارند
که مورد اعتماد آنها هستند و در موارد
مشابه تصاویر یا خبرها را اصالت سنجی
می کنند تا از انتشار تصویر یا خبر اشتباه
اجتباب کنند .توجه به اصالت ،حرفه ای
بودن رسانه ای را تعیین می کند؛ من
همانطور که صداوسیمای ایران را رسانه
حرفه ای نمی دانم ،برخی از شبکه های
خبری فارسی زبان خارج از ایران را
هم حرفه ای نمی دانم؛ چراکه بسیار
تصاویر اشتباه در خبرهای آنها دیده ام
و اصل بی طرفی را رعایت نمی کنند.
در نهایت باید بگویم با استناد قانونی که
خبرگزاری رویترز در معرفی خودش
منتشر کرده و به عنوان قانون بین الملل
بسیاری از رسانه های معتبر جهان از
آن پیروی می کنند ،رسانه ها موظف
هستند از انتشار هر تصویری که بیننده
را گمراه کند بپرهیزند ،در واقع اگر فیلم
و عکس در همان زمان وقوع خبر هم
ثبت شود اما موضوعیتی با خبر نداشته
باشد و سبب گمراه شدن مخاطب
شود ،باید از انتشار آن پرهیز کرد».

خبر
نانوایان متخلف کالله
به مردم معرفی میشوند

فرماندار کالله در شرق استان گلستان با گالیه
از تخلف بیش از  ۶۰درصد واحدهای خبازی
این شهرستان خاطرنشان کرد :با هماهنگی و
کسب مجوز از دادستان عمومی و انقالب
از این پس نانوایا ن متخلف کالله از طریق
رسانههای ارتباط جمعی و نیز نصب بنر
و پارچه به مردم معرفی میشوند .محمد
ابراهیمی تودرواری اظهار داشت :در صورت
استمرار تخلف نانوایی ،بدون اغماض مجوز
فعالیت آن واحد باطل خواهد شد .وی افزود:
هم اکنون  ۱۹۲باب نانوایی دولتی و آزادپز
(نیمه دولتی) در مناطق شهری و روستایی
کالله فعالیت دارند که طبق آخرین بازدید
میدانی بیش از  ۶۰درصد آنها ب ه جای روند
قانونی پخت و عرضه نان به مردم ،توزیع
خارج از شبکه آرد و نان انجام میدهند .به
گفته وی ،نظارت بر روند فعالیت نانواییها بر
عهده اداره صنعت ،معدن و تجارت و اتحادیه
خبازی کالله است اما با توجه به کم توجهی
آنها به این مساله فرمانداری برای حل گالیه
مردم نسبت به کم فروشی نان و توزیع خارج
از شبکه آرد ورود کرده است .فرماندار کالله
اضافه کرد :سود پخت نان در هر کیسه آرد
برای نانوا حدود ۹۰۰هزار ریال است اما خیلی
از خبازان این شهرستان بهجای پخت نان ،با
فروش سهمیه آرد خود در بازار آزاد بابت هر
کیسه آرد بیش از یک میلیون و  ۶۰۰هزار ریال
سود میکند .وی ادامه داد :عالوه بر فروش
آرد ،باتوجه به افزایش قیمت نهادههای دامی،
نان پخت شده بسیاری از نانوایان کالله توسط
دامداران به عنوان خوراک احشام خریداری
میشود .ابراهیمی تودرواری تصریح کرد:
تشدید نظارتها بر روند عرضه خارج از
شبکه آرد و نان در  ۲هفته اخیر ،باعث گالیه
شهروندان کالله از کاهش عرضه نان در
نانواییها و تشکیل صفهای طوالنی شده که
برخورد جدی با خبازان متخلف در دستور
کار قرار دارد .مدیرعامل اتحادیه خبازان
گلستان با بیان اینکه قیمت هر کیسه آرد ۴۰
کیلوگرمی برای نانوایان دولتی  ۳۵۰هزار ریال
و برای نانوایان آزادپز (نیمه دولتی)  ۵۰۰هزار
ریال است ،گفت :تفاوت قیمت آرد دولتی و
بازار آزاد سبب شده تا شماری از خبازان استان
برخالف قانون اقدام به فروش آرد یارانهای با
قیمت هر کیسه بیش از یک میلیون و ۵۰۰
هزار ریال در بازار نمایند.

■ عکاس خبری
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خبر
وقوع سرقت
 ۱۳درصد بیشتر شد

رییسپلیسآگاهیفرماندهیانتظامیگلستان
گفت :وقوع انواع سرقت در این استان از
ابتدای سال جاری تاکنون  ۱۳درصد و
کشف و دستگیری عوامل آن نیز  ۶درصد در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیشتر شد .به
گزارش روابط عمومی ،مجتبی مروتی اظهار
داشت :در این مدت سرقت از مغازه ،اماکن
عمومی ،اتومبیل ،داخل خودرو و احشام به
ترتیب هفت ،یک ،پنج ،چهار و  ۱۷درصد
کاهش یافت اما تعداد کیفقاپی و جیببری
در گلستان به  ۷۷درصد و  ۶۷درصد بیشتر
از پارسال است.وی با اشاره به رشد هشت
درصدی سرقت مسلحانه در گلستان گفت:
از ابتدای امسال تاکنون وقوع قتل در استان
 ۱۴درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل
است .وی افزود :در سال جاری بیشتر جرایم
مسلحانه گلستان مربوط به سرقتهای خرد
مانند احشام ،موبایل و موتورسیکلت بود.
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
گلستان با اشاره به چند مورد آدم ربایی در
استان گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون
 ۶مورد آدمربایی در استان اتفاق افتاد که
از این تعداد پنج مورد افراد آزاد شدند و
تالش برای آزادی یک فرد ربوده شده دیگر
همچنان ادامه دارد .مروتی در خصوص
آخرین وضعیت پرونده پیدا شدن جسد
معین شریفی در کردکوی گفت :قتل این
فرد محرز بوده و در حال جمعآوری مدارک
علیه مظنونان پرونده هستیم .وی خاطرنشان
کرد :بررسیهای اولیه نشان میدهد که قتل
این فرد با روابط اجتماعی وی در فضای
مجازی مرتبط است .وی در خصوص
سرنوشت پیرمرد  ۸۶ساله خوزستانی که
حدود یک ماه قبل در جنگل کبودوال مفقود
شده ،بیان داشت :فرضیه قتل این شخص
بطور کامل رد شده و بررسی در این زمینه
همچنان ادامه دارد.

دستگیری  ۱۹متجاوز
به میراث فرهنگی گلستان
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی گلستان از دستگیری  ۱۹نفر
در جرایم مرتبط با میراثفرهنگی استان در
سه ماه نخست سال جاری خبر داد .احمد
تجری اظهارکرد :در سه ماهه نخست امسال
 ۱۹متجاوز به میراث فرهنگی استان دستگیر
و هفت دستگاه فلزیاب کشف شد .مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
گلستان افزود :این افراد به جرمهای حفاری
غیرمجاز ،تخریب ،خریدوفروش و استفاده
از فلزیاب دستگیر و برای تشکیل پرونده
به مراجع قضایی معرفی شدند.وی توضیح
داد :چهار دستگاه فلزیاب در ارتباط با
حمل و نگهداری و سه دستگاه در ارتباط با
خریدوفروش در استان توسط نیروهای یگان
حفاظت میراثفرهنگی استان با همکاری
نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است.
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پلمبمشاغلمتخلفدرگنبدکاووس
فرماندار ویژه گنبدکاووس از ممنوعیت
فعالیت گروههای شغلی  ،۲سه و چهار
این شهرستان به دلیل وضعیت حاد شیوع
کرونا تا پایان هفته جاری خبر داد و تاکید
کرد :واحدهای صنفی متخلف حتی گروه
شغلی یک که دستورالعملهای بهداشتی
را رعایت نکنند ،بدون اغماض پلمب
میشوند.عبدالقدیرکریمیدرنشستستاد
پیشگیری و مقابله با کرونای گنبدکاووس،
اظهارداشت :برابر مصوبه ستاد مقابله با
کرونا ،فعالیت تمام گروههای شغلی به جز
گروه یک در این شهرستان ممنوع است.
وی ،حفظ سالمت عمومی مردم را خط
قرمز نظام و دولت دانست و افزود :تیمهای
بازرسی ستاد کرونا در گنبدکاووس از امروز
نظارت جدیتری بر رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی و استفاده از ماسک در واحدهای
صنفی گروه یک اعمال میکنند.کریمی
اضافه کرد :فعاالن این گروه شغلی اجازه
خدمات دهی به افراد فاقد ماسک را ندارند
و واحدهای متخلف این گروه نیز پلمب
خواهند شد .وی گفت :با دستور دادستان
عمومی و انقالب گنبدکاووس ،فعالیت
تاالرها و باغ تاالرهای این شهرستان در
هفته جاری به طور کامل ممنوع است
و با برگزارکنندگان مراسم عروسی و
عزاداری در منازل شخصی نیز برخورد
قانونی میشود .مطابق دستورالعملهای
ستاد ملی مقابله با کرونا و در شرایط قرمز
شیوع کرونا ،تنها گروه شغلی یک شامل
 ۲۹رسته مربوط به واحدهای صنفی مرتبط

اختصاص یک میلیارد
و  ۱۳۲میلیون مترمکعب
آب خزر به زراعت

با سالمت و تامین مایحتاج عمومی مردم
از جمله داروخانهها ،سوپر مارکتها،
فروشگاههای مواد غذایی و زنجیرهای،
نانواییها ،مراکز خدمات عمومی و
واحدهای تولید و توزیع کننده مواد لبنی و
پروتئینی مجاز به فعالیت هستند .همچنین
طبق این دستورالعمل فعالیت مشاغل
گروه دوم شامل پاساژها و مراکز خرید و
مالهای فروش غیر مواد غذایی ،تمرین و
انجام مسابقههای ورزشی ،مراکز متبرکه و
زیارتگاهها ،مساجد و مصلیها ،قنادی یا
شیرینی فروشی ،آب میوه و بستنی فروشی،
مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری،
آرایشگاه مردانه ،بازار فروش خودرو ،مراکز
شماره گذاری اتومبیل ،فرش و موکت
فروشی ،اسباب بازی فروشی ،فروش لوازم
خانگی ،خدمات چاپ دیجیتال ،تزیینات
داخلی ساختمان ،کادویی فروشی ،عمده

فروشی و خرده فروشی پوشاک ،پارچه
فروشی ،آتلیه و عکاسی ،مشاور امالک،
پرده سرا ،فروش مبلمان ،فروش کیف
و کفش ،فروش لوازم التحریر ،خیاطی،
خرازی ،فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی،
شیرینی پزی ،خشکبار و آجیل فروشی،
ممنوع است .دستورالعمل ستاد ملی
مقابله با کرونا همچنین فعالیت مشاغل
گروه سوم شامل دانشگاهها ،مدارس،
حوزههای علمیه ،آموزشگاههای فنی و
حرفهای و زبانسراها و سایر آموزشگاهها
و کتابخانهها ،مهدهای کودک ،استخرهای
سرپوشیده ،سینما و تئاتر و مراکز مشابه،
موزه و باغ موزه ،تاالرهای پذیرایی،
آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی
و مشاغل گروه چهارم شامل برگزاری
مراسم اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و
همایشها ،باشگاههای ورزشی برای

ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی
و کاراته و جودو ،مدارس شبانه روزی،
کافه ،قهوه خانه و چای خانه با عرضه
مواد دخانی ،باغ وحش و شهربازیها
و مراکز تفریحی آبی را در شرایط قرمز
کرونایی ممنوع کرده است.فرماندار
گنبدکاووس همچنین با اشاره به مقاومت
افراد مسن نسبت به تزریق واکسن کرونا،
از بخشداران خواست از ظرفیت علمای
شیعه و اهل سنت و شوراهای اسالمی
برای تشویق مردم به تزریق واکسن
استفاده کنند .مدیر شبکه بهداشت و درمان
گنبدکاووس نیز دراین نشست از بستری
بودن  ۳۱۶بیمار کرونایی در مراکز درمانی
این شهرستان خبر داد و گفت ۶۰ :درصد
آنان از اهالی گنبد و بقیه از شهرهای
همجوار پذیرش شدند .فرهاد بدیعی
افزود :با توجه به افزایش آمار مبتالیان به
کرونا ،افراد مراجعه کننده سرپایی با سایر
بیماریها در بیمارستانهای گنبدکاووس
پذیرش نمیشوند .وی ادامه داد :در
حال حاضر تالش داریم با استفاده از
ظرفیت سایر بخشهای بیمارستانی به
بیماران کرونایی مراجعه کننده به مراکز
درمانی این شهرستان خدمات رسانی
شود .بدیعی افزود :اولویت نخست این
شهرستان افزایش ظرفیت در بیمارستانها
برای پذیرش بیماران کرونایی است و در
صورت نیاز تجهیزات الزم به مرکز فنی و
حرفهای گنبدکاووس برای گذراندن دوران
نقاهتبیمارانکروناییانتقالمییابد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
گلستان از موافقت وزارت نیرو با
تخصیص یک میلیارد و  132میلیون
متر مکعب آب دریا جهت ساماندهی
طرح های بخش کشاورزی بدون نیاز
به نمک زدایی و با رعایت ضوابط و
استانداردهای مربوطه و با هماهنگی
با محیط زیست خبر داد .به گزارش
روابط عمومی ،سید محسن حسینی
اظهار کرد :در این طرح الزامات
زیست محیطی لحاظ شده است که
استان اجازه داشته باشد از آب دریای
خزر برای پرورش آبزیان و کشت و
صنعت شورورزی در گلخانه بدون

شیرین سازی استفاده نماید .وی بیان
کرد :با پیگیری انجام شده شرکت
آب منطقه ای استان در چند سال
اخیر ،به ویژه از نیمه دوم سال ۹۹
و بررسی های همه جانبه ،این مجوز
از سوی وزارت نیرو صادر گردید.
حسینی افزود :اجزای این مجوز
شامل استفاده از آب دریا برای ۱۰
هزار هکتار میگو است که سایت 4
هزار هکتاری آن در حال بهره برداری
و اجراست و  6هزار هکتار هم برای
توسعه میگو دیده شده است .طرح
پرورش ماهیان خاویاری در سطح
 220هکتار و استفاده از آب دریا

برای کشت و صنعت شورورزی
در گلخانه به میزان  7هکتار در این
طرح دیده شده است که متقاضیان با
رعایت قوانین و مقررات می توانند
از آن بهره مند گردند .مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای گلستان شیوه
استفاده از این آب را احداث کانالهای
مناسب ،هدایت آب دریا به ساحل
و برگرداندن آن به دریا پس از بهره
گیری اعالم کرد وگفت :امید است
این برنامه به کاهش فشار بر روی
منابع آب سطحی و زیرزمینی استان،
افزایش اشتغال و بهره وری آب در
استان کمک شایانی نماید.

برخوردقاطعبامخالنامنیت

رئیسکلدادگستریگلستانگفت:بامتجاوزانبهجنگلها،
اراضی ملی و مخالن نظم و امنیت در گلستان برخورد
جدی و قاطع خواهد شد .به گزارش روابط عمومی،
حیدر آسیابی در آئین تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری
گلستان اظهارکرد :والیت انقالب و امنیت خطوط قرمز
جمهوری اسالمی ایران است و برای صیانت از این
خطوط قرمز و ارکان نظام از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم
کرد .رئیس کل دادگستری گلستان افزود :مردمی بودن و
تکریم ارباب رجوع رویکرد اصلی ما در دستگاه قضائی
است و عالوه بر دیدارهای مردمی در قالب بازدیدهای
میدانی تالش میکنیم مردم بدون نیاز به واسطه با دستگاه
قضائی ارتباط برقرار کنند .وی بیان کرد :ضمن تعامل با همه
نهادهای حاکمیتی استقالل دستگاه قضائی استان در دستور
کار خواهد بود و به فرموده رهبری قاضی در محکمه جز

خدا و قانون توافقی نخواهد داشت .آسیابی گفت :نظارت
درون و برون دستگاهی تشدید شده و در صورت کشف
فساد در برخورد قضائی مالحظهای نخواهیم کرد .رئیس
کل دادگستری گلستان ادامه داد :در برخورد قضائی با
کارکنان دولتی به موقع و در زمان مسئولیت خواهد

بود و به عبارتی مسئولیت نباید مصونیت قضائی ایجاد
کند .وی بیان کرد :در احیای حقوق عامه و گسترش
آزادیهای مشروع توجه ویژه ای خواهد شد و کاهش
جمعیت کیفری ،رفع اطاله دادرسی ،دادرسی الکترونیکی
جزو راهبردهای اساسی قوه قضائیه در استان خواهد
بود .آسیابی عنوان کرد :در تحقق شعار سال پشتیبانی از
تولید و رفع موانع تولید با همکاری دستگاههای اجرایی
و نظارتی اهتمام جدی صورت خواهد گرفت .رئیس
کل دادگستری گلستان افزود :ستاد استانی پیگیری ستاد
اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با قوت و قدرت فعالیت
خواهد کرد و با متجاوزان به جنگلها اراضی ملی و
مخالن نظم و امنیت برخورد میشود .وی بیان کرد:
برخورد با مجرمان باید به گونهای رفتار شود که آنها خود
را در چنگال قانون بدانند.
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تنشآبیدر ۱۷۰روستایگلستان
استاندار گلستان گفت ۳۰۰ :هزار هکتار
اراضی بیابانی در گلستان وجود دارد و ۷۰
روستای ما آب نداشته و در مجموع ۱۷۰
روستا هم با تنش آبی روبرو هستند .به
گزارش مهر ،هادی حق شناس در جلسه
تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری
گلستان اظهار کرد :گلستان علیرغم
داشتن ظرفیت های مختلف ،در زمینه
های گوناگون دارای چالش های متعددی
است ولی با تدبیر مدیران و اعضای
شورای تامین جلوی بسیاری از آنها گرفته
شده است .استاندار گلستان افزود :در دو
سال اخیری که بنده در استان حضور
داشتم ،کلکسیونی از حوادث طبیعی و
اتفاقات اجتماعی در گلستان اتفاق افتاد و
اگر همراهی اعضای شورای تامین نبود،
هر کدام از این اتفاقات به تنش فرااستانی
تبدیل می شد .وی بیان کرد :در ابتدای

دهستانهایگنبدکاووس
قابلیت ارتقا به چهار بخش
مجزا را دارد

سال حادثه ربودن یک کودک در یکی از
شهرستان های استان رقم خورد که اگر
به درستی پیگیری و مدیریت نمی شد
به چالش ملی مبدل می شد .حق شناس
گفت ۱۶ :قومیت در گلستان با اعتقادات

و افکار مختلف در کنار هم زندگی می
کنند که به آن باید به عنوان یک ظرفیت
نگاه کرد .استاندار گلستان اضافه کرد :در
اسفندماه  ۹۸با پیک باالی بیماری کرونا
در استان مواجه بودیم و فوتی های ما

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس
شورای اسالمی گفت :دهستانهای
بخش مرکزی این شهرستان به عنوان
یکی از بزرگترین بخشهای کشور از
نظر تعداد روستا و جمعیت قابلیت
تبدیل به چهار بخش مجزا را دارد .به
گزارش ایرنا ،امانقلیچ شادمهر اظهار
داشت :درخواست ایجاد چهار بخش
جدید با  ۱۳۲روستای دارای کد
شناسایی و حدود  ۴۰نقطه جمعیتی

دارد به اداره کل دفتر سیاسی،
انتخابات و تقسیمات کشوری
وزارت کشور داده شده است .وی
افزود :بخش مرکزی گنبدکاووس
چهار دهستان آق آباد ،باغلی مرامه،
سلطانعلی و فجر با جمعیت تقریبی
 ۱۹۰هزار نفر دارد که به سبب
پراکندگی روستاها و جمعیت باالی
آن از وزارت کشور درخواست شده
تا هر یک از این دهستانها به یک

در شبانه روز به  ۵۰نفر هم می رسید اما
با مدیریت و تعطیلی  ۱۰روزه انقطاعی
ایجاد و توانستیم کرونا را مدیریت کنیم.
وی ادامه داد :زندان گنبدکاووس نیازمند
تزریق اعتبار برای بازسازی و نوسازی
است که البته از سازمان مدیریت و
برنامه ریزی و سازمان زندان ها هم آن
را پیگیری کرده ایم .حق شناس گفت:
گلستان در سال گذشته  ۳۰۰هزار تن مرغ
تولید کرده که با همراهی های دادستانی به
طور دقیق توزیع شد .وی بیانکرد۳۰۰ :
هزار هکتار اراضی بیابانی در استان داریم
و  ۷۰روستای ما آب نداشته و  ۱۷۰روستا
با تنش آبی روبرو هستند .استاندار گلستان
تأکید کرد :علیرغم تمام این چالش ها
استان به خوبی مدیریت شده و البته در
زمینه رفع آنها هم پیگیری های الزم
صورت گرفته است.
بخش مستقل و یا در مجموع به  ۲یا
سه بخش مجزا تبدیل شوند .شادمهر
اضافه کرد :درخواست تبدیل بخش
مرکزی گنبدکاووس به چهار بخش
در راستای پاسخ به مطالبه مردم و
به منظور بهبود مدیریت ،تخصیص
اعتبارات الزم به هر یک از بخشها
برای انجام زیرساختهای مورد نیاز
و خدمات رسانی بهتر به اهالی آن در
دست پیگیری است.

فراخوانمناقصهعمومیدومرحلهای
فشرده همراه با ارزیابی کیفی
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گزارش
سرطان روده
بزرگ را بشناسید

یکی از عوامل خطر ابتال به سرطان کولورکتال،
داشتن بیماری کرون است .با بیماری کرون
دستگاه گوارش دچار التهاب می شود .این
التهاب عمدتا قسمت پایین روده کوچک را
تحت تاثیر قرار می دهد اما می تواند هر نقطه
از دستگاه گوارش از جمله روده بزرگ را نیز
متاثر کند .همین التهاب خطر ابتال به سرطان
روده بزرگ را افزایش می دهد .به گزارش ایرنا
زندگی ،به افرادی که بیش از هشت سال است
دچار بیماری کرون هستند ،توصیه می شود هر
یک یا دو سال تحت آزمایش کولونوسکوپی
قرار گیرند .در طول کولونوسکوپی ،پزشک با
استفاده از یک اسکوپ انعطاف پذیر و دوربین
به دقت دیواره روده بزرگ را مشاهده می کند تا
پولیپ های مشکوک شناسایی شوند .در اینجا
راه هایی برای کمک به پیشگیری از سرطان
کولون یا بیماری کرون پیشنهاد شده است:
غذاهای ضد التهاب بخورید
شواهد علمی کمی در مورد نقش رژیم غذایی
ضد التهاب بر بیماری کرون وجود دارد اما
یک مطالعه کوچک نشان داده کسانی که از این
غذاها استفاده می کنند ،دچار عالئم کمتری
از جمله حرکات روده می شوند .اسیدهای
چرب امگا  ۳از ضد التهاب های بسیار قوی
هستند که در ماهی های چرب آب های سرد،
گردو ،دانه ی بذر کتان ،روغن کلزا(کانوال)
دانه های تخم کدو تنبل وجود دارد و افزودن
امگا  ۳به غذاها و مکمل ها منجر به کاهش
التهاب می شود ولی قبل از شروع مقادیر
درمانی آن حتما با پزشک یا کارشناس
تغذیه مشورت کنید.
اجتناب از غذاهای محرک
اجتناب از این غذاها ،عالئم کرون را التیام می
بخشد .غذاهای محرک از فردی به فرد دیگر
متفاوت است اما شایع ترین این غذاها عبارتند
از غذاهای سرخ شده ،غذاهای چرب ،نوشابه
های گازدار ،ادویه جات و ترشی جات ،آجیل
و دانه ها بعالوه سبزیجات خام.
ورزش منظم داشته باشید
یک مطالعه در نوامبر  ۲۰۱۳که نتایج آن در
مجله پزشکی بریتانیا به چاپ رسید ،نشان
داد زنانی که از لحاظ جسمی فعال هستند،
کمتر در معرض خطر ابتال به بیماری کرون
قرار دارند .انجمن سرطان آمریکا همچنین
اعالم کرده که ورزش خطر ابتال به سرطان
روده بزرگ را کاهش می دهد .در مورد
سابقه خانوادگی ابتال به سرطان کولورکتال
یا بیماری کرون با پزشک صحبت کنید،
اگر هر کدام از بستگان نزدیک شما به این
بیماری ها مبتال بودند ،شما در معرض خطر
هستید ،پس با پزشک خود در مورد روش
های غربالگری و پیشگیری از این بیماری ها
بایدمشورت کنید.
سیگارنکشید
سیگار خود عالئم بیماری کرون را بدتر می
کند و فرد را در معرض خطر ابتال به سرطان
روده بزرگ قرار می دهد .محققان بر این
باورند که سیگار با توانایی روده ها برای مبارزه
با بیماری ها تداخل دارد.
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خطر بیخ گوش جنگل ها

خبر
پرورش
وزیر آموزش و
ِ
ن گو نمیخواهیم
بله قربا 

امسال نزدیک به  ۷۰۰قلم تجهیزات مربوط به اطفای حریق دریافت کردیم و در حال حاضر از نظر تجهیزات فردی مشکلی در استان نداریم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان
گفت :بیشتر آتشسوزیهای امسال در
عرصهها جنگلی این استان بر اثر سرایت
آتش از اراضی کشاورزی در مجاورت
این عرصهها به وقوع پیوسته است .به
گزارش ایسنا ،عبدالرحیم لطفی اظهار کرد:
امسال سال خشکی را سپری میکنیم و
تعداد روزهای با دمای باالی  ۴۰درجه در
گلستان افزایشیافته و همین مسئله سبب
خشک شدن عرصههای جنگلها و مراتع
و افزایش پتانسیل آتشسوزی در این
مناطق شده است .وی بیان کرد :در استان
 ۶۸۰۰کیلومتر مرز بین اراضی کشاورزی و
عرصههای جنگلی وجود دارد که بخش
زیادی از آنها بعد از برداشت گندم و
جو مستعد آتشسوزی هستند .اکثر
آتشسوزیها در سال جاری ناشی از
سرایت آتش از این اراضی به جنگلها
بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان
افزود :از این میزان مرز بین اراضی
کشاورزی و عرصههای جنگلی ،حدود
 ۳۰۰۰کیلومتر با توجه به وجود جنگلهای
سوزنیبرگ در اولویت ایجاد آتشبر قرار
دارند .لطفی گفت :ما با امکانات خودمان
تاکنون  ۷۰۰کیلومتر آتشبر ایجاد کردیم.
انجام آتشبر در تمامی این اراضی با توجه
به امکانات ما امکانپذیر نیست و نیاز است
که کشاورزان خودشان همراهی داشته
باشند؛ البته برخی از کشاورزان این کار را
انجام دادهاند .وی در ادامه به آتشسوزی
اخیر در جنگلهای گالیکش اشاره کرد و
گفت :حریقی ناشی از آتش گرفتن کاه
و کلش زمین کشاورزی به عرصههای
جنگلی در شهرستان گالیکش سرایت کرد.
با توجه به تنک بودن جنگل و زیاد بودن
علفزار در عرصههای جنگلی آن منطقه
و وزش باد با سرعت حدود  ۲۵کیلومتر
بر ساعت ،آتش خیلی زود گسترش یافت.
وسعت منطقه حریق حدود  ۵۰هکتار بود
که از این میزان حدود  ۲۰تا  ۲۵هکتار
جنگل و مابقی صخره بود .مدیرکل منابع

مجازات های قانونی
ترک فعل مدیران
اصالح می شود

پرداخت .لطفی بیان کرد :حریق مهار شد و
بعد از آن با تالش نیروهای منابع طبیعی و
استفاده از بالگرد ،لکهگیری محدوده حریق
به پایان رسید .وی در خصوص تجهیزات
اطفای آتش در استان ،گفت :امسال نزدیک
به  ۷۰۰قلم تجهیزات مربوط به اطفای
حریق دریافت کردیم و در حال حاضر
از نظر تجهیزات فردی مشکلی در استان
نداریم .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
گلستان خاطرنشان کرد :اگر هر استان
دارای بالگرد اطفای حریق باشد ،در مهار
آتشسوزی بسیار اثرگذار است اما در حال

در آتشسوزی اخیر بالگرد دیگری نیز
در کرج در حالت آمادهباش قرار داشت
تا در صورت گسترش یافتن بیشتر حریق،
به منطقه اعزام شود .لطفی بیان کرد :در
بسیاری از کشورهای دنیا افروختن آتش
در جنگل ک ً
ال ممنوع است .متأسفانه ما
قانونی در این خصوص نداریم و علیرغم
همه توصیهها شاهد سهلانگاری و آسیب
به عرصههای جنگلی هستیم .وی تصریح
کرد :آتشسوزی گالیکش ناشی از روشن
کردن آتش از سوی صاحب زمین نبوده
و بررسیهای ما نشان داده که فردی در

زیر سایه این زمین در کنار کاه و کلش
آتش روشن کرده و حتی بعد از اتمام کار
خود بر روی آتش خاک نیز ریخته ولی
این کار را کامل انجام نداده و با وزش باد،
آتش دوباره شعلهور شد و به کاه و کلش
زمین سرایت کرد .مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان با اشاره به اینکه فرد
خاطی شناسایی نشده است ،گفت :اگر
در این موارد فرد خاطی شناسایی شود،
علیه او پرونده تشکیل خواهد شد .سنوات
گذشته و امسال چندین موارد داشتیم که
به دستگاه فضایی معرفی شدند .لطفی در
ادامه خاطرنشان کرد :در فصل گرما عالوه
بر نیروهای حفاظتی منابع طبیعی ۲۵ ،نفر
را به عنوان دیدبان در نقاط بحرانی استان
مستقر کردیم و به صورت شبانهروزی
مناطق را رصد میکنند .این افراد بالفاصله
بعد از مشاهده دود مورد را اطالعرسانی
میکنند تا آتشسوزی پیش از گسترش،
مهار شود .وی با بیان اینکه عالوه بر
آتشسوزی ،شرایط اقتصادی باعث
افزایش هجمه نسبت به منابع طبیعی
شده است ،گفت :به منظور فرهنگسازی
اقدامات خوبی از جمله مدیریت مشارکتی
را در دستور کار قرار دادهایم .در حوزه
آبخیز اوغان با وسعت  ۳۸هزار هکتار
در محدوده شهرستانهای گالیکش و
مینودشت ،مدیریت مشارکتی در ۱۸
روستا اجرا شده است .از زمانی که این کار
صورت گرفته ،در این حوزه آبریز شاهد
کاهش بسیار زیاد آتشسوزی نسبت به
سنوات گذشته هستیم .مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به
اینکه مدیریت مشارکتی در شهرستان
آزادشهر نیز اجرا شده است ،تصریح
کرد :با هزینه بسیار کم آموزش و تسهیل
گری میتوانیم منافعی که مردم در
طبیعت دارند را برای آنها تبیین کنیم و
از خودشان برای حفاظت از منابع طبیعی
کمک بگیریم .اگر این موضوع در کل استان
گسترش یابد ،قطع ًا کمک زیادی به حفظ
منابعطبیعیمیکند.

معاون اول قوه قضائیه گفت :متأسفانه
تناسبی بین ترک فعل مسئوالن با
مجازاتهای پیشبینی شده در قانون
وجود ندارد که برای اصالح آن تالش
می کنیم .به گزارش روابط عمومی،
محمد مصدق در حاشیه جلسه تودیع
و معارفه رئیس کل دادگستری گلستان
اظهارکرد:برنامهقوهقضائیهبراساسسند
تحولی که برگرفته از فرمایشات رهبر
معظم انقالب بوده ،تدوین شده و این
امر به ویژه در حکم انتصاب ریاست قوه
قضائیه در  ۶بند به عنوان اصول راهبردی
و نقشه راه تنظیم شده است.معاون اول

قوه قضائیه افزود :قوه قضائیه بر اساس
این فرامین و براساس سند تحول در
حال برنامه ریزی بوده و اصول و حرکت
ما هم همین سند راهبردی و سند تحول
قضائی است .وی بیان کرد :در حال
تنظیم نقشه راهی به تفکیک استانها
هستیموسعیمیکنیمبرایهمهاستانها
برنامهریزی جدا انجام شده به ویژه در
خصوص اطاله دادرسی که مردم با
مشکل روبرو نشوند .مصدق گفت:
افق روشنی در زمینه تحقق شعار سال
و اقتصاد مقاومتی در پیش رو داریم به
خصوص که قوه قضائیه با مجریه و مقننه

هماهنگ است و همه موانع پیشرفت
را در خصوص کارخانهها و واحدهای
تولیدی از پیش رو برخواهیم داشت و
راهکارهای الزم ارائه میشود .معاون
اول قوه قضائیه ادامه داد :الیحهای تحت
عنوان الیحه اصالح پارهای از قوانین
دادگستری تنظیم شده که در شرف رفتن
به دولت و مجلس است که در دو ماده
آن به ترک فعل مدیران پرداخته شده
است .وی متذکر شد :متأسفانه تناسبی
بین ترک فعل مسئوالن با مجازاتهای
پیشبینی شده در قانون وجود ندارد که
برای اصالح آن تالش میکنیم.

طبیعی و آبخیزداری گلستان تأکید کرد :اگر
سرعت عمل همکاران ما و نیروهای محیط
زیست،بسیجونیروهایمردمینبود،سطح
آتشسوزی بسیار افزایش پیدا میکرد.
بالگرد اطفای حریق نیز بعد از درخواست
ما در غروب همان روز در محل حضور
یافت و در مناطق صعبالعبور و صخرهای
که امکان حضور نیروها نبود ،به آب پاشی

حاضر امکان این شرایط مهیا نیست و به
همین خاطر دو استان گلستان و مازندران
از یک بالگرد استفاده میکنند .این بالگرد
 ۱۵روز از ماه در فرودگاه گرگان و ۱۵
روز نیز در فرودگاه ساری مستقر است.
البته در آتشسوزی گالیکش با فاصله
کمی بعد از درخواست ما از سازمان
جنگلها ،بالگرد در محل حضور یافت.

در فصل گرما عالوه بر نیروهای حفاظتی منابع طبیعی،
 ۲۵نفر را به عنوان دیدبان در نقاط بحرانی استان مستقر کردیم و به صورت
شبانهروزی مناطق را رصد میکنند .این افراد بالفاصله بعد از مشاهده دود
مورد را اطالعرسانی میکنند تا آتشسوزی پیش از گسترش ،مهار شود

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس تاکید کرد :وزیر آموزش و پرورش
دولت سیزدهم باید کارآمد و با انگیزه باشد و
در چانه زنی های خود در جذب بودجه قوی
عمل کند ،ما یک وزیر ساکت و بله قربان
گو نمیخواهیم .به گزارش ایسنا ،امانقلیچ
شادمهر ،درباره انتظاراتی که از وزیر آموزش
و پرورش دولت سیزدهم وجود دارد ،گفت:
ساماندهی نیرو و تامین نیروی انسانی باید از
مهم ترین اولویت های کاری وزیر آموزش و
پرورش دولت آینده باشد ،سامان دهی بدین
معنا که به مطالبات نهضتی ها ،پیش دبستانی
ها ،غیرانتفاعی ها و دیگر عزیزان فرهنگی
به صورت جدی توجه شود ،یعنی اقدامی
صورت پذیرد که مشکالت این عزیزان برای
همیشه رفع شود تا دیگر دغدغه کمبود معلم
به خصوص در مناطق محروم احساس نشود.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس افزود :دیگر موضوع حائز اهمیت،
توجه جدی به وضعیت معیشتی معلمان
است ،دولت آینده به هر میزان به معلمان،
کارکنان و کارمندان آموزش و پرورش و
همچنین به بازنشستگان فرهنگی رسیدگی
کند و وضعیت معیشتی این عزیزان سامان
پیدا کند گام بسیار مهمی را برداشته است و
توانسته تا حدودی مشکالت این حوزه را
رفع کند .نماینده مردم گنبدکاووس همچنین
اظهار کرد :سامان دهی وضعیت جذب هیات
علمی ها ،سامان دهی وضعیت کنکور و از
میان برداشتن مافیای کنکور و رسیدگی به
وضعیت معیشتی کارکنان و کارمندان
دانشگاهی نیز باید مورد توجه جدی وزرای
آموزش و پرورش و علوم دولت سیزدهم
باشد .شادمهر در پایان با بیان اینکه وزیر مورد
نظر ما نباید عروسک دیگران باشد و در بازی
دیگران قرار بگیرد ،بلکه باید با جدیت مسائل
را پیگیری کند و نقش بازوی قوی دولت
را بازی کند ،عنوان کرد :وزیر آموزش و
پرورش باید کارآمد و با انگیزه باشد و در
چانه زنی های خود در جذب بودجه قوی
عمل کند .ما یک وزیر ساکت و بله قربان گو
نمیخواهیم.
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