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دفاتربیمه
سالمت حذف شد

گرگان  :خیابان ولیعصر عج (
بین عدالت  65و 67مجتمع اهورا  ،طبقه اول
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اجرای ۶هزار میلیارد ریال
طرحآبرسانیروستایی

01732522759
وضعیتشیوعکرونا
در ۲شهر قرمز شد

یادداشت اول

بیخانمانی
ورزشکارانگنبدی

خوابعمیقصنعت
ساختماندرگلستان
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گلستان
خنک می شود
مدیرکل هواشناسی گلستان از ورود سامانه ناپایدار کوتاه به
استان خبرداد و گفت :دمای هوا در گلستان طی روزهای
آینده کاهش خواهد یافت .به گزارش روابط عمومی،

نوربخش داداشی اظهارکرد :به تدریج از روز چهارشنبه به
سببنفوذسامانهنسبت ًاضعیفیبهمنطقه،افزایشابر،کاهش
نسبی دما به همراه رگبار و رعد و برق به ویژه در نواحی

■ با مسوولیت سردبیر

کوهستانی و کوهپایه ای پیش بینی می شود .داداشی گفت:
این وضعیت به تناوب تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و
سبب می شود دمای هوا کمی تعدیل شود.

مقبره بایزید بسطامی  /عکس :محمد قجر

www.golshanemehr.com

صنعت ساختمان در استان گلستان این
روزها كم تحرك و غیر فعال است و
در خواب عمیقی به سر می برد.
می توان گفت تا حدودی در شرایط
فعلی رکود حاکم بر صنعت ساختمان
یک امر طبیعی است زیرا به دلیل
باال بودن قیمت مسکن مردم قدرت
خرید ندارند.به دلیل کمبود برخی
مواد اولیه و مصالح ساختمانی در
بازار یا عدم فروش به دلیل نوسانات
قیمت ،میزان کارهای معوق و ناتمام
نیز روند افزایشی دارد .این در حالی
است که قیمت ملک رشدی افسار
گسیخته داشته است.تسهیل در روند
سرمایهگذاری در صنعت ساختمان
برای فعال کردن این بخش ضرورت
دارد البته تحقق این امر نیازمند اتخاذ
سیاستهای درست و برنامهریزی
مناسب و عزم جدی در مسووالن
است .فعال کردن صنعت ساختمان
همچنین موجب رشد اشتغال و رفع
بیکاری خواهد شد و از این منظر هم
قابل توجه است.
در واقع رونق صنعت ساختمان زمینه
را برای جهش تولید ،ایجاد اشتغال
و رونق اقتصادی فراهم خواهد کرد
همچنین فعال سازی صنعت ساخت
و ساز موجب ایجاد منابع درآمدی
پایدار برای شهروندان خواهد شد.نکته
ی دیگری که ذکر آن را الزم می دانیم
این است که سیمای شهرهای استان
انضباط اجتماعی را ارتقا می دهد و
نقش مهمی در جذب سرمایه گذار
و گردشگر دارد اما متاسفانه در قریب
به اتفاق شهرهای استان به مهندسی
اجتماعی بی توجهی شده است.
شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی
برای تهیه و اجرای طرح مهندسی
اجتماعی در استان وظیفه ی جذب
بخش خصوصی را بر عهده دارند تا از
این طریق طرح های توسعه ی شهری
و زیباسازی را پیگیری کنند اما در این
مهم نیز توفیقی نداشته اند .در این
زمینه باید رفع موانع سرمایه گذاری در
اولویت امور قرار گیرد.
واضح است که اگر سیاستهای
تسهیلگری در بخش صنعت ساختمان
اعمال نشود با افزایش قیمت مصالح
ساختمانی به طور قطع و یقین این
صنعت در ماههای آینده با رکود
شدیدتری روبرو خواهد شد.
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خبر
اجرای  ۶هزار میلیارد ریال
طرح آبرسانی روستایی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گلستان
از پیشبینی اجرای چندین طرح آبرسانی
روستایی با اعتبار  ۶هزار و  ۳۱۸میلیارد
ریال در این استان طی سال جاری خبر داد
و گفت :با تکمیل طرحهای در دست اقدام
تحول بزرگی در حوزه آب شرب روستایی
گلستان رخ خواهد داد.بهزاد هرمزی در
حاشیه مراسم بهره برداری از  ۱۰طرح
آبرسانی روستایی اظهار داشت :برنامهریزی
برای انجام طرحهای آبرسانی روستایی انجام
شده و عملیات اجرایی طرحها که بیشتر
در نواحی شمالی استان قرار دارد پس از
تخصیص اعتبار آغاز خواهد شد .وی به
افتتاح  ۱۰پروژه آبرسانی روستایی گلستان در
قالب پویش الف ب ایران اشاره کرد و گفت:
برای اجرای این پروژهها شامل تامین یا
پایدار سازی آب شرب  ۱۰روستای نواحی
شمالی گلستان و حدود هفت کیلومتر خط
انتقال و  ۷۴کیلومتر شبکه داخلی به همراه
احداث یک مخزن ذخیره و بهسازی چشمه
 ۱۵۰میلیارد ریال هزینه گردید .مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب گلستان ادامه داد:
با افتتاح طرحها هشت هزار و  ۶۶۶نفر
از مردم  ۱۰روستا در هفت شهرستان
گنبدکاووس ،گرگان ،آزادشهر ،کالله ،مراوه
تپه ،علی آباد کتول ،آق قال از آب شرب
سالم برخوردار شدند .وی همچنین با بیان
اینکه امسال گلستان به لحاظ منابع آبی
بهشدت فقیر است و شرایط مناسبی ندارد
گفت :خشکسالی سال آبی جاری (مهر ۹۹
تاکنون) طی  ۵۰سال گذشته کم سابقه بوده
که برای عبور از شرایط فعلی و گرمای
باالی  ۴۵درجه آن نیاز به همراهی همه
مشترکان و رعایت الگوی مصرف داریم.
فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز گفت :هم
اکنون ساکنان  ۱۵۴روستای بخش مرکزی
و داشلی برون این شهرستان از آب شرب
و سالم استفاده می کنند .عبدالقدیر کریمی
از مردم گنبدکاووس خواست در مصرف
انرژی برق و آب صرفه جویی کنند تا آب
شرب سالم به همه مردم به ویژه مناطق
روستایی برسد.

01732251316
01732244302
01732241195

اخبار /جامعه
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تكثيرماهيكپوردررودخانهگرگانرود
معاون صيد و بنادر ماهيگيري اداره كل
شيالت گلستان گفت :تكثير طبيعي 197
قطعه ماهي كپور كه شامل  110قطعه
مولد نر و  87قطعه مولد ماده بوده است،
در مركز بازسازي و حفاظت از ذخاير
ژنتيكي ماهيان استخواني گلستان انجام
شد و بچه ماهيان حاصل از اين تكثير در
رودخانه گرگانرود رهاسازي شدند .به
گزارش روابط عمومي اداره كل شيالت
گلستان ،محسن يحيايي با اعالم اين خبر
بيان داشت :پيش بيني مي گردد از اين
تعداد مولد ،حدود  800هزار قطعه بچه
ماهي  1تا  2گرمي توليد شده باشد كه با
در نظر گرفتن ضريب بازگشت  5درصد،
انتظار مي رود طي 4ـ  3آينده حدود 40
هزار قطعه ماهي كپور يك كيلوگرمي
از سواحل استان صيد گردد .وي با
بيان اينكه پيش بيني مي گردد هر قطعه
مولد مي تواند  460قطعه ماهي كپور
 1گرمي توليد كند ،افزود :اين مولدين
كه توسط جامعه صيادي از دريا صيد
و تحويل مركز بازسازي ذخائر ماهيان
استخواني گلستان داده شده بودند ،پس
از انتخاب با نظارت كارشناسان اين
مركز در استخرها نگهداري و بچه
ماهيان توليدي آماده رهاسازي شدند.

سامانه سامد زمان
پاسخگویی به درخواست ها ي
مردمي را كوتاه مي كند

يحيايي با اشاره به اهداف تكثير طبيعي
ماهي كپور خاطر نشان كرد :حفظ
ذخائر ژنتيكي ماهي كپور درياي خزر،
تثبيت شغل صيادي ،حفاظت ،احياء،
ترميم و بهسازي مكان هاي تخم ريزي
ماهيان رودكوچ و افزايش راندمان توليد
ماهي كپور ،از مهم ترين اهداف تكثير
طبيعي اين گونه ارزشمند درياي خزر
مي باشد .همچنين رئيس گروه پايش
و بهسازي منابع دريايي شيالت استان
نيز تكثير طبيعي ماهيان بومي درياي
خزر را داراي اهميت بسزايي دانست
و گفت :تكثير طبيعي نتايجي از جمله

توليد نسل مقاوم ،كاهش بيماري ها
در بچه ماهيان توليدي ،مقاومت بيشتر
ماهيان درياي خزر در برابر شرايط
محيطي نامناسب و انواع آلودگي ها و
بيماري ها را در پي دارد .رابعه ضيايي
افزود :متاسفانه با از بين رفتن زيستگاه
ماهيان رودكوچ در رودخانه ها در اثر
ورود انواع آالينده هاي شهري ،صنعتي
و كشاورزي و تخريب بستر رودخانه
ها و  ...و همچنين با توجه به رودكوچ
بودن تعداد زيادي از ماهيان درياي خزر
جهت تكثير طبيعي ،فرايند بازسازي
ذخائر ماهيان استخواني و خاوياري به

روش هاي مختلف از جمله طبيعي ،نيمه
طبيعي و مصنوعي انجام مي شود تا بتوان
با انجام اين فرايند در حفظ و نگهداري
اين گونه هاي ارزشمند تاثير گذار بود.
رئيس اداره بازسازي و حفاظت از ذخائر
ژنتيكي ماهيان استخواني گلستان نيز در
خصوص اقدامات انجام شده در اين
مركز در راستاي فرهنگ سازي حفظ
ذخائر درياي خزر اظهار كرد :به همت
شيالت استان ،دوره هاي آموزشي
مختلفي با هدف ايجاد فرهنگ حفظ
و بازسازي ذخائرآبزيان ،در خصوص
اهميت تكثير طبيعي ماهيان درياي
خزر و پاكسازي محل زيست ماهيان
و اهميت رودخانه ها به عنوان زايشگاه
و محل تخم ريزي ماهيان ،جهت آگاه
سازي دانش آموزان ،جوامع سواحل
نشين و جامعه صيادي برگزار شده
است .مراد محمد شكيبا در پايان گفت:
يقينا مشاركت افراد محلي ،صيادان و
بهره برداران در حفظ و پاكسازي محيط
زيست رودخانه گرگانرود جهت ايجاد
محيط امن براي بچه ماهيان رهاسازي
شده تاثيرگذار خواهد بود و اميدواريم با
همت همگاني بتوانيم از اين سرمايه ملي
محافظت كنيم.

مدير كل راه و شهرسازي استان گلستان
گفت :با وجود سامانه سامد فرايند
پاسخگويي مديران به مردم و ارباب
رجوع كوتاه مي شود .به گزارش روابط
عمومی ،حسين محبوبي گفت :کاهش
مراجعات حضوری ،کاهش هزینه و
زمان ،رسيدن به پاسخ در زمان كوتاه از
جمله فواید استفاده ازسامانه سامد است
كه در ارایه خدمات دستگاههای اجرایی
به شهروندان موثر است.محبوبي افزود:

ارائه پيشنهاد ،انتقاد و شکایت فرصتی
برای دستگاه و مدیران دستگاههاي
اجرايی است تا با شناسایی اين موارد
از طریق مردم جهت اصالح و برطرف
كردن موارد اشاره شده برنامه ریزی تا
رضایت مندی مردم افزايش یابد .وی
اعالم کرد :بیشترین آمار تماسهاي وارده
در سامانه سامد در حوزه اداره كل راه
وشهرسازي استان گلستان در خصوص
طرح اقدام ملی مسکن و موضوعات

مرتبط با ساخت و ساز ،واگذاری زمین
شهری و تغییر کاربری عنوان نمود .مدير
كل راه وشهرسازي استان گلستان در
پایان اظهار کرد :با توجه به حضور در
سامانه سامد در اين روز كليه موارد بازگو
شده توسط هم استانيهاي عزيز پاسخ داده
شد و تعدادي از آن جهت بررسي هاي
الزم از مبادي قانوني تا حصول نتيجه
پيگيري و پاسخ هاي الزم به شهروندان
گرامي ارائه مي شود.

بدهی ۱۰۰میلیاردیمشترکانبهبرق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
گلستان با بیان این که برق استان از مشترکان
 ۱۰۰میلیارد تومان طلب دارد ،گفت :روز
گذشته مصرف برق در گلستان به هزار و
 ۴۰۰مگاوات رسید .به گزارش مهر ،علی
اکبر نصیری اظهارکرد :روز گذشته پیک
مصرف در گلستان به هزار و  ۴۰۰مگاوات
رسید در صورتی که تولید ما هزار مگاوات
است .مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
برق گلستان افزود :در تولید برق به دلیل
کاهش بارندگی و خارج شدن  ۱۰هزار
مگاوات نیروگاه برق آبی کشور از مدار،
دچار مشکل هستیم و امیدواریم با رعایت
مردم و مصرف بهینه شبکه پایدار داشته
باشیم .وی بیان کرد :با همکاری صنایع،
کشاورزان ،ادارات و مردم و خارج کردن
وسایل پرمصرف از ساعت  ۱۲الی ۱۸
دقیقه امیدواریم از شرایط موجود گذر کنیم.

نصیری ادامه داد :ادارات باید  ۵۰درصد
مصرف خود را کاهش دهند و اگر رعایت
نکنند برق آنها قطع خواهد شد .مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت:
پروژههایی را در زمینه زیرساختی و توسعه

شبکه در سطح استان اجرا کرده همچنین
طرحهایی هم در مناطق سیل خیز مانند
خوش ییالق ،آق قال ،مراو تپه و غیره
داریم که در هفته دولت افتتاح میشود.وی
اضافه کرد :نیروگاههای کوچک مقیاس در
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شهرهای گنبدکاووس ،فاضل آباد ،مراوه
تپه ،گرگان و رامیان داریم که برق تولیدی
خود را به برق منطقهای یا توزیع واگذار
میکنند .نصیری همچنین به خسارت
وسایل برقی در خاموشیهای اشاره کرد و
گفت ۲۲۸ :فقره پرونده خسارتی از سال
 ۹۹در بیمه تشکیل شده که  ۱۶مورد آن
به مبلغ  ۱۲۶میلیون تومان پرداخت شده
است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق گلستان عنوان کرد ۱۴۲ :پرونده
خسارت آنها کمتر از پنج میلیون تومان
است و مقرر شد که تا دو الی سه هفته
آتی خسارتها پرداخت شود .وی ادامه
داد ۷۶۰ :مشترک در گلستان وجود
دارند که از این تعداد  ۶۲۵هزار مشترک
خانگی ۳۶ ،هزار و  ۶۰۰تعرفه عمومی،
 ۱۲هزار و  ۱۰۰تعرفه کشاورزی و سه
هزار و  ۲۰۰تعرفه صنعتی هستند.

اخبار /جامعه
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 27هزار گلستانی
واکسن مرحله دوم کرونا
را دریافت کردند

مدیرگروه پیشگیری از بیماریهای
واگیر مرکز بهداشت گلستان گفت:
 ۲۷هزار و  ۸۳۶گلستانی واکسن
نوبت دوم کرونا را دریافت کردند.
به گزارش مهر ،علی باقری اظهارکرد:
تاکنون  ۶۵هزار و  ۳۴۲نفر در گلستان
واکسن نوبت اول کرونا را دریافت
کرده اند .مدیر پیشگیری و مبارزه با

بیماریهای مرکز بهداشت گلستان با
بیان این که واکسیناسیون افراد باالتر
از  ۷۰سال در استان ادامه دارد ،گفت:
افرادی که واجد شرایط دریافت
واکسن هستند بعد از تشکیل پرونده
الکترونیک سالمت می توانند به مراکز
واکسیناسیون در سطح استان مراجعه
کنند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی
گلستان هم گفت :روند افزایشی شیوع
کرونا را در سطح استان شاهد هستیم
و هم اکنون  ۳۱۷بیمار در مراکز
درمانی سطح استان بستری هستند.
عبدالرضا فاضل افزود :از این تعداد
 ۵۸نفر در آی سی یو تحت مراقبت
بوده و  ۲۶نفر هم به دستگاه ونتیالتور
متصل هستند .وی از مردم خواست
برای حفظ سالمتی خود شیوه نامه
های بهداشتی را رعایت کرده و از
حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنند.
هم اکنون شهرستان های گرگان ،علی
آبادکتول،کالله،مینودشت،بندرترکمن
و آق قال در وضعیت نارنجی و بقیه
شهرها در وضعیت زرد قرار دارند.

برداشت  ۹۰۰تن
سیاهدانه از مزارع

مجری گیاهان دارویی جهاد
کشاورزی گلستان با بیان این که
برداشت سیاهدانه در استان پایان یافته
است ،گفت :بیش از  ۹۰۰تن سیاهدانه
از هزار و  ۲۰۰هکتار از مزارع گلستان
برداشت شد .به گزارش مهر ،علی اکبر
عرب احمدی در خصوص کشت
سیاهدانه در گلستان اظهار کرد :زمان
کشت سیاهدانه در گلستان از اول
آبان تا پایان آذر و زمان برداشت این

محصول از پانزدهم تا پایان خردادماه
است .مجری گیاهان دارویی جهاد
کشاورزی گلستان افزود :عملکرد
برداشت سیاهدانه در مزارع استان بر
حسب کیفیت زمین بین  ۴۰۰تا هزار
و  ۸۰۰کیلو در هر هکتار است .عرب
احمدی با بیان این مطلب که هر کیلو
سیاهدانه بین  ۵۰۰تا  ۷۰۰هزار ریال
در بازار معامله می شود ،گفت :کشت
این محصول برای کشاورزان صرفه
اقتصادی دارد.وی اضافه کرد :سیاهدانه
جز محصوالتی است که نیاز به آب
کمی دارد و به دو صورت دیم و یا
آبیاری تکمیلی در دو مرحله کشت
می شود که با توجه به خشکسالی
های اخیر ،کشت آن به کشاورزان
توصیه می شود .الزم به ذکر است:
سیاهدانه از گیاهان خانواده آالله و یک
ساله است و این محصول ارزشمند
عالوه بر مصارف غذایی ،خواص
دارویی زیادی دارد و در درمان انواع
بیماریها مثل دیابت ،سل و بیماران
قلبی عروقی کاربرد دارد.

دفاتربیمهسالمتحذفشد

مدیرکل بیمه سالمت گلستان گفت:
طرح جمع آوری دفاتر بیمه سالمت
که از اردیبهشت ماه با جمع آوری
دفاتر صندوق بیمه همگانی آغاز
شده بود ،در ماه خرداد و تیر با
حذف سایر صندوق ها ادامه یافت.
مهرداد کمانگری اظهارکرد :طرح
جمع آوری دفاتر بیمه سالمت که از
اردیبهشت ماه با جمع آوری صندوق
بیمه همگانی آغاز شده بود ،در ماه
خرداد و تیر با حذف سایر صندوق
ها ادامه یافت .مدیرکل بیمه سالمت
گلستان افزود :در اردیبهشت دفترچه
صندوق بیمه همگانی و در خردادماه
صندوق بیمه روستائیان حذف شد و
از ابتدای تیرماه هم حذف دفترچه سه
صندوق سایر اقشار ،کارکنان دولت

طرح نشاط فرهنگی در
بقاع متبرکه اجرا می شود

و غیره آغاز شده است .وی گفت:
بیمه شدگان برای دریافت خدمت
می توانند با مراجعه به مراکز و
موسسات درمانی و با ارائه کد ملی

خدمت مورد نظر را دریافت کنند.
کمانگری از راه اندازی سامانه اطالع
از اعتبارات وضعیت بیمه سالمت
هم خبرداد و بیان کرد :اگر سامانه و

اینترنت به دالیلی قطع بود موسسات
می توانند از این سامانه برای استعالم
اعتبار دفترچه استفاده کنند .مدیرکل
بیمه سالمت گلستان تأکید کرد:
سازمان های بیمه گر از اول مهرماه
به هیچ موسسه ای با اسناد کاغذی
خدمات ارائه نمی کنند .وی با اشاره
به الکترونیکی شدن بیمه سالمت
اضافه کرد :در حال حاضر  ۹۴درصد
پزشکان خصوصی ۹۴.۹ ،درصد
مطب های طرف قرارداد۹۸.۵ ،
درصد داروخانه ها ۹۸.۲ ،درصد
آزمایشگاه ها ۹۶.۴ ،درصد پرتو
پزشکی ها ۹۶.۸ ،درصد درمانگاه ها
و  ۱۰۰بیمارستان ها نسخ و مدارک
خود را به صورت الکترونیکی برای
بیمه سالمت ارسال می کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان
گفت :طرح نشاط فرهنگی در بقاع
متبرکه گلستان اجرا می شود .به
گزارش روابط عمومی ،روح اهلل
سلیمانی فرد اظهار کرد :به منظور
غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان
و جوانان و همچنین ایجاد آرامش و
سالمت روانی و پیشگیری از آسیب
های اجتماعی اداره کل اوقاف گلستان
همچون سنوات گذشته برنامههای
اوقات فراغت را با عنوان طرح نشاط
معنوی در آستان مقدس امامزادگان به
صورت حضوری و مجازی برگزار
خواهد کرد .مدیرکل اوقاف و امور
خیریه گلستان افزود :زمینه سازی
تربیت نسل جوان و نوجوان جهت
کادرسازی برای مدیریت بقاع متبرکه
و مراکز افق و همچنین مهارت
افزایی و توانمندسازی دانش آموزان
از اهداف این طرح است .سلیمانی

فرد بیان کرد :زمان اجرای طرح از
دهم تیر لغایت  ۱۴مرداد به مدت
 ۳۴روز است .وی اضافه کرد :شیوه
اجرای طرح هم به صورت حضوری
و غیرحضوری بوده که در کالس های
حضوری آموزش های معارفی مانند
قرآن کریم ،احکام ،آداب اجتماعی،
شناخت فضای مجازی ،مهارت های
ده گانه زندگی ،مدیریت هیجان و
کنترل خشم ،ارتباطات موثر و غیره
مورد تأکید است .مدیرکل اوقاف و
امور خیریه گلستان گفت :همچنین
کالس های فنی و هنری مانند
خطاطی ،نقاشی ،گلدوزی ،خیاطی و
کار با ابزار و آموزش های تعمیرات
وسایل منزل و غیره از جمله برنامه ها
است .سلیمانی فرد اضافه کرد :سعی بر
آن است که در کنار مباحث معارفی و
هنری و فنی مسئله مهارتآموزی هم
به عنوان یکی از اولویتها در دستور

کار باشد لذا کالس های نقاشی روی
پارچه ،آشپزی ،تولید محصوالت
خانگی ،نویسندگی ،تولید زیورآالت،
پرورش گل های زینتی ،نمدمالی،
رایانه و همچنین تاسیسات ساختمانی،
تعمیر لوازم برقی ،سیاه قلم ،نجاری،
معماری و غیره در دو دختران و
پسران برگزار می شود .وی گفت:
در کنار آموزشهای گوناگون برنامه
های هفتگی مانند اردو و غیره هم
لحاظ شده است .مدیرکل اوقاف و
امور خیریه گلستان همچنین با اشاره
به برنامههای مجازی گفت :همه بقاع
متبرکه کانال های فضای مجازی خود
را راهاندازی کردهاند و از این طریق
برنامه ها اجرا خواهد شد .سلیمانی
فرد تصریح کرد :همچنین تفاهمنامهای
بین اوقاف و فنی حرفهای منعقد شده
و کالس های مهارتی در قسمت
خواهران و برادران اجرا شود.

خبر
برگزاری کارگاه
مبارزه با قاچاق کاال و ارز

معاون بازرسی ،نظارت و حمایت از حقوق
مصرف کنندگان سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان گلستان گفت :کارگاه آموزشی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای مخاطبین
خانه فرهنگ شهرستان گرگان جهت افزایش
سطح سالمت و آگاه سازی از مواد غذایی و
بهداشتی سالم در محل خانه فرهنگ تالش
گرگان برگزار شد .به گزارش روابط عمومی،
علی اصغر اصغری گفت :طبق هماهنگی
صورت گرفته با سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری گرگان بمناسبت هفته
قاچاق کاال و ارز و بمنظور آموزش ،شهروندان
در نقاط مختلف شهر گرگان کارگاه آموزشی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای مخاطبین خانه
فرهنگ شهرستان گرگان جهت افزایش سطح
سالمت و آگاه سازی از آنان از مواد غذایی و
بهداشتی سالم در محل خانه فرهنگ تالش
گرگان برگزار شد .وی گفت :فرهنگ سازی
در بین خانواده ها در این راستا از اهمیت
زیادی برخوردار است؛ برای مبارزه با قاچاق
کاال و ارز باید فرهنگسازی بیشتری در سطح
خانوادهها انجام شود تا حتی در صورت ورود
کاالی قاچاق به بازار هیچگونه خریداری برای
این قبیل کاالها وجود نداشته باشد .وی افزود:
در این زمینه برنامه های آموزشی بسیار مهم
است لذا برای مبارزه با قاچاق کاال در استان
برگزاری کارگاه های آموزشی توسط بازرسی
سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان گلستان
با موضوع اصالت کاال در دستور کار قرار دارد.
اصغری ترویج استفاده از کاالی ایرانی و مبارزه
با قاچاق کاال در میان خانوادهها به ویژه جوانان
و نوجوانان را مهمترین وظیفه کارگروه مبارزه
با قاچاق کاال و ارز در گلستان دانست.

طرح نشاط فرهنگی در
بقاع متبرکه اجرا می شود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت:
طرح نشاط فرهنگی در بقاع متبرکه گلستان
اجرا می شود .به گزارش روابط عمومی،
روح اهلل سلیمانی فرد اظهار کرد :به منظور
غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
و همچنین ایجاد آرامش و سالمت روانی
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره
کل اوقاف گلستان همچون سنوات گذشته
برنامههای اوقات فراغت را با عنوان طرح
نشاط معنوی در آستان مقدس امامزادگان به
صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد
کرد .مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان
افزود :زمینه سازی تربیت نسل جوان و
نوجوان جهت کادرسازی برای مدیریت بقاع
متبرکه و مراکز افق و همچنین مهارت افزایی
و توانمندسازی دانش آموزان از اهداف این
طرح است .سلیمانی فرد بیان کرد :زمان اجرای
طرح از دهم تیر لغایت  ۱۴مرداد به مدت ۳۴
روز است.

3

4

www.golshanemehr.ir

ادبیات نوجوان

هم کردند .دخترجون خوابش گرفت .ماه
گفت« :دختر جون میخوای تو رو ببرم به
تخت خوابت بخوابی»؟ گلی گفت« :آره
من خیلی خوابم میاد» .ماه اونو برد پایین
خوابید ،ظهر شد .گفت همه اینها را خواب
دیده و نقاشی اونها رو کشید .مامانش گفت:
«دخترم گلی چه نقاشی قشنگی کشیدی»!
گلی گفت« :همه این ها رو خواب دیدم.
قصه ما به سر رسید کالغه به خونش نرسید

یک روز ،یک دختر کوچولویی بود ،اسمش
گلی بود .گلی خوابش نمی آمد .داشت
به آسمون ها نگاه می کرد .ماه گفت:
«دختر جون بگیر بخواب»! گلی گفت:
«من خوابم نمیاد» .بعد ،ماه به اون گفت:
«میخوای تو رو به باالی آسمونها بیارم ،تا
ستاره ها رو ببینی»؟ گلی گفت« :آره» .ماه
دستشو گرفت و به باالی آسمونها برد .گلی
خورشید رو دید ،ستاره های پر نور رو دید،
مشتری و زحل رو دید ،آنها با هم کلی بازی
کردند ،میوه بازی کردند ،بازی های دیگه

یادداشت

حافظبخوانیم
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■ زهرا مازندرانی .پنج ساله

■ آزاده حسینی

شب تاریک و بیم موج و گرابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها
حافظ می گوید شب تاریک ،طبیعی است که
شب تاریک است ،اما اینجا تاکید به تاریکی
شب دارد ،شاید می خواهد بگوید شبی بی
ستاره و ماه .این شب تاریک رازهای پنهان
جهان است و بیم موج ترس از فرو افتادن در
تردید و گمراهی است .ترس و بیم از امواج
و گردابی اینگونه هولناک و ترسناک .چنین
منظره ای را برای ما ترسیم می کند و برای
اینکه شدت ترس و تاریکی میان دریا را اشاره
کند ،از نقطه مقابل ماجرا یعنی آرامش ساحل
می گوید .سبکبارانی که بر ساحل آرامش،
بدون هیچ دغدغه ای به آسودگی زندگی می
کنند.آدم هایی که دل به دریا نزده اند و ساحل
امن دایره زندگی قدمی برنداشته اند و درکی
از شب تاریک و ماجراهایش ندارند .شما
کدام را می پسندید؟ یک سال می شود که
با هم حافظ می خوانیم .حاال بیایید نگاهی به
اولین غزل نوشته شده در دیوان حافظ داشته
باشیم .همان که می گوید« :که عشق آسان
نمود اول ولی افتاد مشکل ها» .عشق در ابتدا
آسان به نظر می رسد و بعد کم کم مشکل
ها پدیدار می شوند .اولین غزل حافظ چند
واژه کلیدی دارد که ما هر هفته به خواندن
و بررسی آن ها پرداخته ایم .ساقی ،عشق،
پیرمغان ،نافه ،منزل ،سالک ،طره و بسیاری
دیگر .پیشنهاد می کنم در سالگرد حافظ
خوانی هایمان شما هم بیتی را انتخاب کنید
و چند سطری در موردش بنویسید.

تاب داد تا طناب شود .بعد با نوکش
طناب را لب حوض برد و با آن جوجه
کوچولو را نجات داد .در این لحظه
خانم حنایی برای تشکر از گنجشک به
او گفت :برایت با این نخ لباس و کاله
می بافم .گنجشک کوچولو هم خیلی
خوشحال شد و از خانم مرغ حنایی
تشکر کرد و به آرزویش رسید.

داستان گنجشکی که لباس می خواست
در یک روز آفتابی ،گنجشک کوچولو
زیر درخت بلوط پنبه ای پیدا کرد .آن
را با نوکش گرفت و پیش پنبه شاد
کن رفت و گفت :عمو پنبه زن ،پنبه
ام را بزن .او هم پنبه اش را شاد کرد.
گنجشک تشکر کرد و پنبه را به دهانش
گرفت تا پیش نخ ریسک ببرد .اما یک
دفعه مرغ حنایی آمد و گفت :بچه ام
توی حوض افتاده ،داره غرق میشه،
کمک کنید .گنجشک کوچولو نخش را

■ نیایش خادمیان

یکی بود ،یکی نبود .یک زنبور مغروری بود
که همیشه با حیوانات جنگ و دعوا داشت.
یک روز سنجاقک و حلزون با مهربانی
زیر سایه قارچی نشسته بودند .حلزون و

سنجاقک با مهربانی به زنبور گفتند« :بیا
با ما بازی کن»! اما زنبور با عصبانیت
قبول نکرد .وقتی میخواستند بروند ،از
زنبور دعوت کردند که به خانه شان برود،

انسانیتکلمهعجیبینیست
■ فرزانه دودانگی .پایه یازدهم انسانی

برای کسانی عجیب
است که نمیتوانند
این کلمه را درک
کنند .به ظاهر شاید
یک کلمه ساده باشد
که خیلی از آدم ها

ساده از آن بگذرند .اما عمل کردن به
آن چیز سختی است که هرکسی نمی
تواند به آن عمل کند .بعضی ها با تمام
تالش می کوشند که انسانیت خود
را تقویت کنند اما افسوس که بعضی
ها نمی دانند انسانیت یعنی چه! هر

کسی که درک خود را از زندگی باال
ببرد همیشه موفق تر از یک انسانی
است که در دریای نادانی دست و پا
میزند و هیچ تالشی برای نجات خود
نمی کند .کسی همیشه موفق است
که از همه طرف خودش را تکمیل

کند و از شخصیت باالیی برخوردار
باشد تا بتواند بُعد ظاهری و باطنی
آدم کامل را ابراز کند .سخت تفکر
کنید و سخت تالش کنید تا بهترین
شخصیت را در زندگی برای خودتان
رقم بزنید.

شعر

■ یلدا آلوستانی .شش سال و نیم
من گلم و من گلم/گل رز سفیدم
من بوی عطری میدم/قشنگم و عزیزم
گلم و من گل هستم/یک گل زیبا هستم
پروانه ها پر و پر و پر/اومدن به دور من
مهمونیهمهمونی/بدوتوجانمونی
مهمونهای ریزه میزه/یا پروانه یا زنبور
زنبور ریزه میزه/نیشش رو ببین چه تیزه
مهمونیهمهمونی/از شادی جانمونی

■ الناز کوهکن -پایه یازدهم

وقتی با سختی و تالش به اوج کوه
میرسی و به پشت سرت نگاه میکنی
و با خودت می گویی« :دیدی خواستی
شدی» این یعنی موفقیت عالی .نمی توان
برای رسیدن به موفقیت هزار پله را یک
شب طی کرد .شاید به آن موفقیت رسید،
اما زود از دست انسان می رود .گاهی
اوقات با اندکی تالش و برنامه ریزی و از
ته دل خواستن می توان به اوج موفقیت
رسید .اگر برای چیزی تالش کنی قطعا
به آن میرسی .اتفاق های کوچک مقدمه
ای بزرگ برای موفقیت بزرگ است.

■ آتنا رادپور 8 -ساله

کتابخانه محل نگهداری کتاب های
گوناگونی است .در هر خانه ممکن است
قفسه ای از کتاب به عنوان کتابخانه وجود
داشته باشد .اما کتابخانه های خیلی بزرگ
در نقاطی از شهرها وجود دارند که در
آنجا کتاب های داستانی ،علمی ،تاریخی
و مذهبی و انواعی دیگر به چشم می
خورند؛ که ما می توانیم آن ها را به امانت
بگیریم و بخوانیم .من عضو کتابخانه
هستم و مطالعه ی کتاب را دوست دارم
و به دیگران هم پیشنهاد می کنم که از این
دوست مهربان غافل نشوند.
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ی که دوستشان داریم،
خیلی از کسان 
وقت هایی لبخند نمی زنند؛ حتی خود
من اگر از چیزی ناراحت باشم لبخند
نمی زنم .مادرم می گوید :لبخند نشانه
ی خوشحالی هر فرد است .با اینکه
االن همه ی ما در شرایطی هستیم
که خیلی کم لبخند می زنیم .باز هم
نه شکست می خوریم نه ناراحت
می شویم .ولی هیچ لبخندی مثل این
نیست که کنار دوستانمان کنار دختر
دایی هایمان کنار دختر عمه ها و عمو

او همیشه لبخند زیبایش در قاب
صورتش نمایان بود .در آ ن روز گرم
تابستانی باز هم نگاه مهربانش را مهما ِن
نازنینش کرد ،نازنینی که شاید هر روز؛
به شوق دیدار او به راه می افتاد .اما
او نمی دانست که نازنینش در دل او
را طلب میکند یا نه؟ همیشه ذهنش
درگیر این موضوع خاص بود .اما
افسوس که کاری از دستش بر نمی
آمد ،چه میکرد؟ از او می پرسید که
آیا در دل به بنده فکر میکنی؟ خنده دار

باز هم قبول نکرد و آنها هرکدام به خانه
هایشان رفتند و زنبور تنها ماند و برای
خودش به تنهایی زندگی میکرد و دیگر
هیچ دوستی نداشت .یک روز ناراحت

و غمگین نشسته بود و فکر می کرد که
تنهایی خوب نیست .گفت« :چه کنم که با
آنها آشتی کنم»؟ یکدفعه به ذهنش رسید
که« :از آنها عذرخواهی میکنم» .رفت

هایمان ،لبخند و شادی کنیم .و االن
با این اوضاع کمتر فامیل هایمان را
می بینیم و دوستانمان را که خیلی کم
یا اصال .ولی ما همینطوری هم لبخند
می زنیم .به خاطر زحمات هایی که
پرستارها و تمام مسئولین کادر درمان
کشیده اند .ما تا وقتی که زنده هستیم
باید مواظب لبخند و مهربونی های
خودمان باشیم.
■ نیایش مشکانی  .پایه چهارم

است ،بقول خودش مگر میشود گل و
حلزون خوشبخت شوند؟ او دوباره به
ِ
رفیق دوست داشتنی اش پناه برد .همان
قارچی که همیشه سایه بانش است.
همان رفیقی که جانش برایش می رود.
او به زیر کالهکش پناه برد و دوباره
مشغول تماشای نازنینی شد که هیچ
وقت از آ ِن او نمیشد.
■ ویشکا مهربان .کالس یازدهم

پیش آنها و آنها او را بخشیدند و باهم
دوست شدند.

یاداشت

با ترس ها چه می کنید؟ اگر بر این باور باشیم
که برترین دارایی ما تفکر است؛ در لحظه
ی ترس ،دلهره و نگرانی ،به چه باید فکر
کرد؟ من شجاع هستم ،شجاع هستم .می
توانم ،می توانم بر ترس خود فرمانروایی
کنم و از عهده ی آن برآیم .ترس پدیده ای
طبیعی و ناخوشایند است؛ نباید بیش از حد
به آن بها داده شود و در درجه اول باید آن
را کنترل کرد .ترس ها گاهی ذهن و جسم
ما را درگیر می کنند و زندگی و تصمیم
های ما را تحت تاثیر قرار می دهند .ترس
از امتحان ،ترس از صحبت کردن در جمع،
ترس از مدیر مدرسه یا معلمی که ساعات
زیادی از زندگی ما با آنان سپری می شود؛
ترس از مورد توجه قرار نگرفتن ،ترس
از ارتفاع ،ترس از سگ و ترس هایی که
ریشه در دوران کودکی دارند و ناشناخته
مانده اند .شما از چه می ترسید؟ چگونه
کنترلش می کنید؟ برای ما از ترس های
خود و روش های مقابله با آن بنویسید.

■ فاطمه زهرا قلندرآیش

آدم های موفق چه ویژگی هایی دارند؟

شعر

■ محمد جواد یزدانی .پایه ششم
شاید برای شما هم این
سوال پیش آمده باشد
که آدم های موفق چه
ویژگی هایی دارند؟ آیا
آنها از ما بهتر هستند یا
خونشان از ما سرخ تر
است؟ خب من هم می خواهم جوابتان را
بدهم .خیر! انسان های موفق خونشان از ما

■ محبوبه تبیانیان

سرخ تر نیست .اما برای کاری که می خواهند
انجام بدهند زحمت بیشتری از ما می کشند.
برای مثال ما برای امتحان ها روزی چهار
ساعت درس میخوانیم ولی آنها روز شش
ساعت درس می خوانند .انسان های موفق
وقتی شکست می خورند از آن یاد می گیرند
وآن اشکاالتی که باعث شکست خوردنشان
شده را پیدا کرده و بهبود می دهند .ولی ما

پروانه ،گل سرخ،
قاصدک پررو
توی باغ قشنگ من
همون باغ خاطره هام
پروانه پرپر میزنه
روی گل های سرخ میره به همه شون
سر میزنه
قاصدک پررو میاد به پروانه تن میزنه
مامان میگه ،تو زندگی همیشه یک
قاصدک پررو میاد به باغتون سر میزنه

وقتی شکست می خوریم تا چند روز که
ناراحت هستیم و تا بخواهیم اشکاالتمان را
پیدا کنیم حدود یک یا دو هفته طول می
کشد .آدم های موفق به خودشان انرژی
مثبت می دهند .برای مثال قبل خان هفتم
مدارس یعنی امتحان ریاضی به خودشان می
گویند من تمام تالشم را کرده ام پس دلیلی
برای استرس ندارم .اما ما قبل امتحان ریاضی

■ فاطمه رادپور9 -ساله

می گوییم وای اگر در آزمون نمره ی خوبی
نیاورم؛ چه کنم؟ این دلیل هایی که آوردم
برای این نبود که بگوییم انسان های موفق
از ما بهترند .اگر چنین فکری کردید ،بهتر
است بهتان بگویم دلیل این حرف هایی که
االن زدم این است که انسان های موفق مثال
ما هستند اما وقتی کاری را انجام می دهند به
خودشاناطمیناندارند.

پرستاران فرشته های زمینی هستند که
در این روزها بیشتر از هر وقت دیگر
زحمت می کشند .به خاطر اینکه
در وضعیت کرونا قرار داریم .آن ها
در این روزها ساعت ها در لباس
های مخصوص به همراه ماسک و
دستکش از بیماران مراقبت می کنند
و جان خود را به خطر می اندازند.
من بال های زیبایی روی دوش این
فرشته ها می بینم که آن ها را زیباتر
کرده است.

■ ترانه محمدی
تک درختی ایستاده آشکار
عنکبوتی بین شاخه در شکار
پشه ای افتاد پا ،در بند ِ توت
بندهای توت ،مال ِ عنکبوت
با تالشش میزبان می شد خبر
یک طعام ِ عالی و بی درد سر
شد پشه حیران و گیج از داستان
یک درخت و میهمان در میهمان
گفت :این شرط مر ّوت نیست ،نیست
می خو َرد من را ،نگوید کس که چیست
از دل ِ پُر درد ِ خود آهی کشید
ناگهان طوفان َکی آمد پدید
آن بنای هندسی در هم شکست
وآن مهندس هم از آنجا رخت بست
َکند طوفان بند از پایش ،پرید
مست و شیدا روزگار اینگونه دید :
تا نباشد روزی ای از آن ِ کس
کِی توانستی برید از کس ن َ َفس
شاعر و نویسنده کودک و نوجوان
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خبر
مردم گنبدکاووس امسال۴۰۰
میلیاردریالمالیاتپرداختکردند

معاون مدیرکل و مدیر امور مالیاتی
گنبدکاووس گفت :مردم این شهرستان در
سه ماه نخست امسال ۴۰۰میلیارد ریال مالیات
مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت
کردند که  ۲۴۰میلیارد ریال بیشتر از مدت
مشابه سال گذشته است .به گزارش ایرنا،
احمد نعیمی ،مهمترین دالیل افزایش مالیات
پرداختی مردم گنبدکاووس درسال جاری
را وصول معوقات مالیاتی ،مالیات از محل
واگذاری سهام شرکتها ،مالیات بر ارث و
اشخاص حقوقی اعالم کرد .وی همچنین با
اشاره به فرصت اندک باقی مانده برای ارائه
اظهارنامه مالیاتی سال  ،۹۹از صاحبان مشاغل
درگنبدکاووسخواستارائهاظهارنامهمالیاتی
خود را به روزهای آخر موکول نکنند .به گفته
نعیمی ،صاحبان مشاغل تا پانزدهم ماه جاری
فرصت دارند ،اظهارنام ه مالیاتی خود را با
مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به
صورت الکترونیکی تکمیل و ارائه کنند .مدیر
امور مالیاتی گنبدکاووس با اشاره به توافق
فی مابین سازمان امور مالیاتی و مجمع امور
صنفی کشور در سالجاری ،اظهار داشت:
تمام صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم
که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات آنها
حداکثر  ۱۶میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال است از
شروط این توافقنامه بهرهمند میشوند .نعیمی
ادامه داد :طبق این توافقنامه مالیات افرادی که
درسال  ۹۸تا  ۳۰میلیون ریال بوده درسال ۹۹
افزایش نمییابد ،افرادی که مالیاتشان بین۳۰
تا  ۶۰میلیون ریال بوده تا چهار درصد افزایش،
افرادی که مالیات آنان بین  ۶۰تا  ۱۲۰میلیون
ریال بوده تا هشت درصد و افرادی که مالیات
آنها باالی  ۱۲۰میلیون ریال بوده تا  ۱۲درصد
در سال  ۹۹افزایش مییابد .وی اضافه کرد:
کسبهای که سال  ۹۹نخستین سال فعالیت آنها
بوده یا تغییر مکان دادند و یا اینکه تعداد افراد
و درصد سود در شراکتنامه آنها تغییر یافته،
نمیتوانند از شروط این توافق استفاده کنند.
نعیمی از افرادی که اظهارنامه مالیاتی عادی
را تکمیل میکنند ،خواست در بحث اعالم
هزینههای خرید و فروش صادق باشند زیرا
در صورت مشاهده تناقض عالوه بر اینکه از
معافیت مالیاتی برخوردار نمیشوند ،جریمه
نیز به آنان تعلق میگیرد .وی افزود :صاحبان
امالک و اشخاص حقوقی نیز طبق قانون تا
پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی
خود را از درگاه الکترونیک سازمان امور
مالیاتیتکمیلکنند.
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نیازگنبدکاووسبهمراکزترکاعتیاد
رییس اداره بهزیستی گنبدکاووس
درشرق استان گلستان گفت :این
شهرستان نیاز به مراکز ترک اعتیاد
و سرپناه شبانه ویژه بانوان و مجتمع
مسکونی اقامتی برای سالمندان دارد که
تالش داریم با همکاری بخش خصوصی
چنین مراکزی راهاندازی شود .به گزارش
روابط عمومی ،مسلم نوروزی افزود:
اعتیاد و طالق در صدر آسیبهای
اجتماعی گنبدکاووس قرار دارد که
پیامدهای منفی این دو آسیب بشدت
خانوادهها و جامعه را تهدید میکند.
وی ،خشونت خانگی ،سرقتهای
خُ رد ،روابط پرخطر جنسی و حاشیه
نشینی را از دیگر آسیبهای اجتماعی
گنبدکاووس برشمرد و اضافه کرد :در
 ۲سال گذشته تورم و گرانی ناشی از
تحریمها و آسیب دیدن مشاغل و کسب

کشف خربزه
با طعم تریاک

و کارها به واسطه شیوع کرونا باعث
تغییر سبک زندگی و افزایش آسیبهای
اجتماعی از جمله اعتیاد ،خشونتهای
خانگی و طالق شده است .نوروزی
اظهار داشت :برای کاهش آسیبهای

اجتماعی و ارائه خدمات و درمان
آسیب دیدگان این حوزه هم اکنون
 ۹مرکز ترک اعتیاد ویژه مردان شامل
پنج مرکز ترک اعتیاد سرپایی روزانه
(متادون درمانی) ۲ ،مرکز اقامتی میان

مدت باظرفیت پذیرش  ۹۰نفر ،یک
مرکز دی آی سی (کاهش آسیب) و
یک مرکز شیلتر (سرپناه شبانه) با ظرفیت
پذیرش  ۳۰نفر زیر نظر بهزیستی در
گنبدکاووس فعال است .وی از استفاده
هزار و  ۸۰۰نفر از خدمات مراکز ترک
اعتیاد گنبدکاووس در سال گذشته
خبر داد و گفت :به زودی یک دستگاه
کانکس سیار کاهش آسیب ویژه معتادان
پرخطر برای خدمات رسانی در محله
آسیبپذیر بدلجه و مناطق پیرامونی آن
راه اندازی میشود .رییس اداره بهزیستی
گنبدکاووس همچنین یارانه پرداختی
به مراکز ترک اعتیاد شهرستان در سال
گذشته را یک میلیارد و  ۹۴۰میلیون
ریال اعالم کرد و اظهارداشت :این مبلغ
پاسخگوی نیاز مراکز ترک اعتیاد نیست و
باید در سالجاری افزایش یابد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر
گلستان از کشف  ۳۵کیلو و ۳۰۰
گرم تریاک از یک دستگاه کامیونت
حامل بار خربزه در آزادشهر خبر
داد .به گزارش روابط عمومی ،مجید
زائری اظهارکرذ :با اطالعات کسب
شده مبنی بر اینکه قاچاقچیان مواد

مخدر قصد دارند محموله تریاک
را با یک دستگاه کامیونت جابه جا
کنند موضوع در دستور کار ماموران
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد
مخدر استان و ایست و بازرسی
تیل آباد آزادشهر قرار گرفت .رئیس
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان

گلستان افزود :با هوشیاری ماموران،
خودرویی که حامل بار خربزه بود،
شناسائی و پس از هماهنگی با مقام
قضائی در بازرسی از بار خودرو
مقدار  ۳۵کیلو و  ۳۰۰گرم تریاک که
به طرز ماهرانه ای در داخل خربزه ها
جاساز شده بود ،کشف شد.

آگهيهاي ثبتي

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابررایشماره 140060312001016074هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1399114412001000676
تقاضای خانم زینب حاجی میرقاسمی به شماره شناسنامه  10کد ملی  2122158697صادره از گرگان فرزند
میرقاسم در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام  131سهم مشاع از  144سهم ششدانگ عرصه که
باقیمانده سهام آن وقف است بمساحت  213/89مترمربع از پالک شماره  -12اصلی واقع در اراضی قلعه
حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای محمد بهرامی
پور به متقاضی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو
اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/03/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/9 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7085

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  140060312480003133و  140060312480002185هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض -1
آقای غالمرضا عرب عامری بشناسنامه  7کد ملی  6429956954صادره از شاهرود فرزند حجت اله متقاضی
کالسه پرونده  1399114412001001544در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده است  -2آقای محمدتقی عرب عامری بشناسنامه  16کد ملی  6429919307صادره از شاهرود فرزند
میرزا عبداله متقاضی کالسه پرونده  1399114412001001545در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت کل ششدانگ  195مترمربع از پالک  -3اصلی واقع در اراضی
اوزینه بخش  3حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/26 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7170

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف

01732251316

برابررایشماره 140060312480003149هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1399114412001001881
تقاضای حسین بهرامی بشناسنامه  508کد ملی  4590955792صادره از گرگان فرزند محمدتقی در

ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت  201/60مترمربع از پالک  3866فرعی
از  -107اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش  3حوزه ثبت گرگان
طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را
به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/26 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7171

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابررایشماره 140060312480003201هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم اکرم افتاده بشناسنامه  881کد
ملی  21207107124صادره از گرگان فرزند اباصلت متقاضی کالسه پرونده 1400114412001000065
در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت  90مترمربع از پالک  -3اصلی
واقع در اراضی اوزینه بخش  3حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت
به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض
خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست
را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/26 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7175

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابررایشماره 140060312480003169هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم خدیجه رحیمی بشناسنامه 36
کد ملی  2122416408صادره از گرگان فرزند جعفر متقاضی کالسه پرونده  1400114412001002311در
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت  197/15مترمربع از پالک  3866فرعی از
 -107اصلی واقع در اراضی خارج از موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش  3حوزه ثبت گرگان طبق رای
صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز
آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم
و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/09 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/26 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7199
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بخل آسمان و تنگنای بی آبی

اعظم محبی :خشکسالی و کم آبی،
استمرار حیات بسیاری از جانورانی که
در زیستگاه های گلستان زندگی می
کنند را به مخاطره انداخته و مدیران در
تالش هستند تا با راهکارهایی خسارت
این رخداد جوی را کاهش دهند .افزایش
دما ،کاهش بارندگی ،افزایش تبخیر و
کاهش منابع سطحی و زیرسطحی آب
در گلستان بیانگر وقوع خشکسالی در
یکی از استانهای سرسبز کشور است .با
وجود آنکه دامنی از جنگلهای هیرکانی
بخش جنوبی گلستان را در بر گرفته اما
این خطه از کشور چند وقتی است که
درگیر مقوله کم آبی و خشکسالی شده
است؛ موضوعی که عالوه بر اثرگذاری بر
جوامع انسانی بر طبیعت استان هم تأثیر
گذاشته است .پوشش گیاهی و حیات
جانوری از جمله بخشهای متأثر این
رخداد است .زیستگاهها و اکوسیستمهای
جنگلی ،مرتعی و تاالبی استان در ماههای
گذشته حال و روز خوشی نداشته و
کاهش نزوالت آسمانی سبب شد تا
بخش زیادی از رویشگاههای استان در
بخشهایی از پارک ملی گلستان و مناطق
حفاظت شده و شکار ممنوع دستخوش
تغییرات جدی شوند .کاهش سطح
رویشگاهها به عنوان تأمین کننده غذاهای
علفخواران ،در جمعیت گونههای مختلف
حیات وحش به ویژه حیوانات بزرگ
جثه تأثیر گذاشته است .بخل آسمان سبب
شد تا بسیاری از رودها و چشمه سارها
به عنوان تأمین کننده ِ
آب آبشخورهای
حیات وحش خشک یا کاهش آبدهی
داشته که این مقوله بر زندگی کیفی حیات
وحش اثرات متعددی بر جای میگذارد.
طبق گفته کارشناسان ،خشکسالی بر
مهاجرتهای درون زیستگاهی ،ضعف
بیولوژیک ناشی از کاهش تغذیه ،کاهش
تنوع گونههای حیات وحش ،تغییر کمی
و کیفی بر زایمان حیات وحش (فواصل
زایمان و تک یا چندقلوزایی) اثرات
مستقیمی گذاشته است.
تغذیه آبشخورها با تانکر و بهسازی
چشمهها
یک کارشناس حیات وحش در این زمینه
گفت :خشکسالی رخداد طبیعی است که

حرفه آموزی و اشتغال
کلید درمان اعتیاد

در صورت کوتاه بودن دوره زمانی آن
نقش منفی بر زیستمندان و زیستگاههای
یک منطقه ندارد .سلیمان دوجیان افزود:
این رخداد هنگامی خسارت آفرین است
که مشمول دوره زمانی طوالنی و یا شدت
باالی خشکسالی باشد .وی ادامه داد :در
خشکسالی طوالنی و شدید ،نخستین
آسیب به رویشگاههای هر اکوسیستم
وارد شده و رویشگاهها به عنوان بستر
نخست هرم اکولوژیکی در زیستگاههای
حیات وحش بر سایر زیستمندان گیاهی
و جانوری اثر مستقیم میگذارد .دوجیان

و جمعیت گونههای ارزشمند همچون
پلنگ و یوزپلنگ و سیاهگوش کاهش
مییابد .دوجیان افزود :هنگامی که در
زیستگاههای حیات وحش خشکسالی
به وقوع میپیوندد باید با شگردهایی
همسو با طبیعت مانند تغذیه آبشخورها
با استفاده از تانکر یا لوله کشی ،پاکسازی
چشمهسارها و انهار و غیره اثرات آن
را کاهش داد .وی گفت :مشارکت و
بهرهگیری از توان سمنهای حوزه محیط
زیست برای حمایت از جانوران از جمله
دیگر راهکارها در دوره خشکسالی است.

از بین رفتن برخی گونههای خاص گیاهی،

کاهش قوای جسمی جانوران و ضعف مفرط به سبب

کاهش تغذیه از دیگر آثار خشکسالی در طبیعت است.
گفت :از بین رفتن برخی گونههای خاص
گیاهی ،کاهش قوای جسمی جانوران و
ضعف مفرط به سبب کاهش تغذیه از
دیگر آثار خشکسالی در طبیعت است.
وی اضافه کرد :خشکسالی سبب میشود
تا مقاومت گونههای جانوری در برابر
امراض مانند طاعون نشخوارکنندگان
کوچک کاهش یابد و در نتیجه مجموعه
جانوران یک زیستگاه هم کاهش مییابد
زیرا با تلف شدن و یا کاهش زادآوری
گونههای علفخوار ،غذای گونههای
گوشتخوار مانند گربهسانان کاهش یافته

دسترسی زیستمندان به آب را فراهم کنیم
یک محیط بان گلستانی گفت :شرایط
خشکسالی امسال یادآور خشکسالی ۲۰
سال قبل در پارک ملی گلستان است.
رحیم حاجی مراد افزود :در آن سال
هرچند خشکسالی موجب کاهش سطح
رویشگاههای پارک ملی شد اما تلفاتی بر
اثر تشنگی در هیچ کجای پارک مشاهده
نشد .وی توضیح داد :در اثر کم آبی،
جمعیت کلونی گونههای مختلف حیات
وحش ویژه پستانداران کاهش و همچنین
چندقلوزایی در گونههای قوچ و میش و

مدیرعامل موسسه مهر آفرینان جوان
گلستان نخستین تشکل مردم نهاد
این استان در حوزه پیشگیری و
کاهش آسیبهای اجتماعی معتقد
است :برای درمان آسیبدیدگان
اعتیاد باید به دو مقوله حرفهآموزی
و اشتغال این قشر در دوران درمان
و پس از آن توجه شود .به گزارش
روابط عمومی ،سیدمحمد حسینی در
نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه
با موادمخدر گفت :توجه به حرفه
آموزی و اشتغال افراد آسیب دیده
از اعتیاد نیازمند یک کار گروهی و
همکاری ادارات و نهادها ،خانوادهها،
کارآفرینان و تشکلهای مردم نهاد با
یکدیگر است .وی یادآور شد :این
موسسه مردم نهاد با  ۲۰سال سابقه
خدمت در کنار فعالیتهای آموزشی

و پیشگیرانه از آسیبهای اجتماعی
طی  ۱۰سال گذشته که در حوزه
درمان معتادان فعالیت خود را شروع
کرد تاکنون چهار هزار و  ۵۰۰نفر را
در مرکز ترک اعتیاد خود درمان کرده
است .حسینی با بیان اینکه موسسه
مهرآفرینان جوان گلستان تا  ۶ماه پس
از ترخیص بیماران ،پیگیر وضعیت
آنها بوده و به همین سبب  ۷۰درصد
آنها بازگشت دوباره به اعتیاد نداشتند،
اضافه کرد :در کنار این اقدامات در
زمان ترک اعتیاد با همکاری مرکز فنی
و حرفهای اقدام به برگزاری دورههای
مهارت آموزی متناسب با نیاز بازار
کرده که در سایه این اقدام بخش
قابل توجهی از بیماران پس از درمان
موفق به ایجاد کسب و کار برای خود
شدند .مدیرعامل موسسه مهرآفرینان

کل و بز هم کمتر شد .حاجی مراد اعالم
کرد :شدت خشکسالی به نحوی بود که
برخی از گلههای حیات وحش برای
آشامیدن آب وارد آبشخورهای اندک
دام سراهای موجود در پارک میشدند
و از آن چشمهسارها به صورت مشترک
با حیوانات اهلی استفاده میکردند .وی
بیان کرد :در برخی از موارد هم حیات
وحش برای تغذیه و تأمین علوفه به ناچار
به مزارع و زمینهای کشاورزی حاشیه
پارک وارد میشدند که این امر شکار
و آسیب پذیری آنها را دوچندان کرده
بود .حاجی مراد از افزایش تعداد دفعات
وقوع حریق در این زیستگاه طی دوره
خشکسالی خبر داد و گفت :شرایط آب
و هوایی امسال هم به گونهای است که
باید دسترسی گونههای جانوری موجود
به آب را افزایش دهیم.
زادآوری در تاالب گمیشان صفر شد
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش
محیط زیست گلستان هم در این
خصوص گفت :خشکسالی بر روی
زیستمندان تاالبها تأثیر گذاشته به
گونهای که با خشک شدن تاالب گمیشان
زادآوری پرندگان و زمستان گذرانی در
این زیستگاه نداریم .محمود شکیبا افزود:
زمستان گذرانی پرندگان در این تاالب
به صفر رسیده چون آبی وجود ندارد
و همچنین زادآوری هم صفر شده
چون زیستگاه از بین رفته است .وی
گفت :در تاالب آالگل هم آب کاهش
یافته و نیزارها از آب خارج شدهاند
بنابراین گونهها برای زادآوری مکانی
ندارند و فضا برای تخم گذاری آنها
کاهش یافته است .شکیبا توضیح داد:
وسعت دیگر تاالبها یا لکههای آبی
بین تاالبها هم کم شده و تاالب
صوفیکم هم خشک شده است لذا این
گونهها کجا باید تغذیه و زندگی کنند.
گرمای هوا و ثبت رکوردهای دمایی تا
 ۴۷درجه سانتیگراد و کاهش نزوالت
جوی در گلستان زندگی حیات وحش
را در معرض خطر قرار داده لذا باید با
بهره گیری از روشهایی که به طبیعت
آسیب نزند ،دسترسی زیستمندان به آب
را تسهیل کرد.

جوان گلستان همچنین راهاندازی
مرکز سرپناه شبانه ویژه افراد بی
خانمان با ظرفیت  ۳۰نفر با همکاری
شهرداری گنبدکاووس ،بهرهمندی
چهار هزار نفر از آموزشهای
پیشگیری از آسیب در شهرهای
مختلف استان با همکاری دانشگاه
علوم پزشکی و بهزیستی گلستان و
راهاندازی دفتر تسهیل گری و توسعه
محلی در سیدآباد و بدلجه شهر گنبد
را از دیگر اقدامات و فعالیتهای این
موسسه برشمرد .وی گفت :درسایه
راهاندازی دفتر تسهیل گری و توسعه
محلی این موسسه موفق به جذب ۱۰
میلیارد ریال اعتبار از وزارت کشور
برای رفع مشکالت دو محله نامبرده
شده نمود و آنرا در اختیار ادارات و
نهادهای مرتبط قرار داد.

خبر
وضعیت شیوع کرونا
در  ۲شهر قرمز شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت:
بر اساس آخرین پهنهبندی اعالم شده وزارت
بهداشت و درمان ،وضعیت شیوع کرونا در
 ۲شهرستان مینودشت و علیآباد قرمز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی گلستان ،عبدالرضا فاضل اظهار
داشت :عالوه بر آن گنبدکاووس ،گالیکش،
آزادشهر ،آق قال ،گرگان و بندرترکمن در
وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار گرفتند
که رعایت بیشتر شیوه نامه های بهداشتی
برای وارد نشدن این مناطق به محدوده
قرمز ضروری است .به گفته وی در حال
حاضر مراوه تپه ،کالله ،گمیشان ،کردکوی
و بندرگز در وضعیت زرد شیوع کرونا
قرار دارند .وی با اشاره به روند افزایش
شیوع کرونا در گلستان گفت :در حال
حاضر  ۳۱۷بیمار مبتال به کووید  ۱۹در
مراکز درمانی استان بستری هستند که از
این تعداد حال  ۲۶نفر وخیم است .رییس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان از مردم
خواست برای حفظ سالمتی خود شیوه
نامه های بهداشتی را رعایت کرده و از
حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنند

سامانه سامد زمان پاسخگویی
به درخواست ها ي مردمي
را كوتاه مي كند
مدير كل راه و شهرسازي استان گلستان
گفت :با وجود سامانه سامد فرايند پاسخگويي
مديران به مردم و ارباب رجوع كوتاه مي شود.
به گزارش روابط عمومی ،حسين محبوبي
گفت :کاهش مراجعات حضوری ،کاهش
هزینه و زمان ،رسيدن به پاسخ در زمان كوتاه
از جمله فواید استفاده ازسامانه سامد است
كه در ارایه خدمات دستگاههای اجرایی به
شهروندان موثر است.محبوبي افزود :ارائه
پيشنهاد ،انتقاد و شکایت فرصتی برای
دستگاه و مدیران دستگاههاي اجرايی است
تا با شناسایی اين موارد از طریق مردم جهت
اصالح و برطرف كردن موارد اشاره شده
برنامه ریزی تا رضایت مندی مردم افزايش
یابد .وی اعالم کرد :بیشترین آمار تماسهاي
وارده در سامانه سامد در حوزه اداره كل
راه وشهرسازي استان گلستان در خصوص
طرح اقدام ملی مسکن و موضوعات مرتبط
با ساخت و ساز ،واگذاری زمین شهری
و تغییر کاربری عنوان نمود .مدير كل راه
وشهرسازي استان گلستان در پایان اظهار
کرد :با توجه به حضور در سامانه سامد در اين
روز كليه موارد بازگو شده توسط هم استانيهاي
عزيز پاسخ داده شد و تعدادي از آن جهت
بررسي هاي الزم از مبادي قانوني تا حصول
نتيجه پيگيري و پاسخ هاي الزم به شهروندان
گرامي ارائه مي شود.
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بیخانمانیورزشکارانگنبدی

خبر
باشگاه ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی
گرگان مجوز فعالیت گرفت

استادیوم تختی در دو سال اخیر به اجاره بخش خصوصی نرفته بود و در جایی اعالم نکردهایم که این استادیوم متروکه است.
راه اندازی آکادمی فوتبال در مجموعه
ورزشی استادیوم تختی گنبدکاووس در
حالی انجام شده که هیئت های ورزشی
فعال و ورزشکاران آن از بی زمینی برای
تمرین ناراضی هستند .به گزارش مهر،
مجموعه ورزشی استادیوم تختی شهرستان
گنبدکاووس از طریق مزایده به صورت بلند
مدت به بخش خصوصی واگذار شده تا
آکادمی فوتبال در گنبدکاووس راه اندازی
شود اما این شروع شاید به قیمت تمام شدن
انگیزه ورزشکاران رشتههای فعال دیگر در
مجموعه شود .هر چند شنیدهها حاکی از آن
است که مدت زمان واگذاری این مجموعه
به بخش خصوصی معلوم نیست .یکی از
 ۱۵سال میگوید و عدهای از  ۲۰سال و
 ۲۵سال حرف میزنند .استاندار گلستان هم
در حالی که در دیدار اسفند ماه سال گذشته
خود با صادق درودگر سرمایه گذار آکادمی
بین المللی فوتبال در گنبدکاووس گفته
است :سرمایه گذاری در حوزه ورزش زمینه
نشاط اجتماعی را فراهم میآورد و ما از
سرمایه گذاران این حوزه حمایت میکنیم و
هرگونه همکاری با سرمایه گذاران ورزشی
در استان انجام می شود ،اما اگر وی در محل
تمرینات دوومیدانی کاران گنبدی و سایر
رشتهها حاضر شود آن وقت متوجه میشود
حمایت از بخش خصوصی نباید به قیمت
از بین رفتن رشتههای دیگر و نوجوانان
و جوانان با انگیزه شود .تابلو آکادمی بین
المللی فوتبال در شهرستان گنبد کاووس
توسط صادق درودگر بر سر در استادیوم
تختی نصب شد و قرارداد آکادمی با
حضور برزمینی مدیر کل ورزش و جوانان
استان منعقد شده است .حاال ورزشکاران
گنبدی که در این مجموعه سالیان سال
فعالیت میکردند در حال بستن کوله بار
خود بالتکلیف و بدون انگیزه هستند.
ورزشکاران فعال در استادیوم تختی همگی
از شرایط به وجود آمده ناراضی هستند و
نمیدانند برای پیگیری ادامه تمرینات خود
باید چه کنند.
استادیوم تختی نباید در انحصار یک
رشته ورزشی باشد
اداره ورزش و جوانان این شهرستان ،زمین
مجموعه ورزشی آزادی گنبدکاووس را به
آنها پیشنهاد داده است .این در حالی است
که این زمین نه تنها امنیت مناسب را برای
تمرینات به خصوص بانوان ندارد بلکه
هزینههای رفت و آمد هم در طول ماه برای
ورزشکاران گران تمام میشود .رئیس هیئت
دوومیدانیگنبدکاووسگفت:بههیئتهای
مستقر در استادیوم تختی دستور داده شده
است که تخلیه و به استادیوم آزادی نقل
مکان کنند .منصور آق با بیان اینکه قدمت
حضور دوومیدانی در این استادیوم به بیش

از  ۴۰سال میرسد ،ادامه داد :نباید این
استادیوم در انحصار یک رشته ورزشی
و تنها فوتبال باشد و سابقه حضور سایر
رشتههای ورزشی نادیده گرفته شود و
ورزشکاران این رشته قربانی شوند .وی
افزود :استادیوم آزادی فاقد زیر ساختها
و امکانات ضروری برای رشته دوومیدانی
است ،زمین چمن آن مصنوعی و قابلیت

یک نفر عوض کردند.وی ادامه داد :با این
آکادمی چه اتفاقی میخواهد برای فوتبال
گنبد بیفتد؟ ما االن در فوتبال کجا هستیم؟
قرار نیست برای رسیدن به یک موفقیت
ورزشکاران رشتههای دیگر را از بین ببریم.
استادیوم تختی را به دالیل نامعلوم متروکه
اعالم کردندرئیس هیئت تنیس روی میز
هم با بیان اینکه گویا مسئولین استانی از این

مجموعه ورزشی استادیوم تختی شهرستان گنبدکاووس

از طریق مزایده به صورت بلند مدت به بخش خصوصی واگذار
شده تا آکادمی فوتبال در گنبدکاووس راه اندازی شود.

پرتابها ندارد و چاله و دورخیز پرش آن
هم بدون تخته پرش و ماسه نرم است.
اسم آکادمی فوتبال برای مسئولین برد
تبلیغاتیبیشتریدارد
رئیس هیئت تیراندازی با کمان گنبد
کاووس هم با بیان اینکه اسم آکادمی
فوتبال برای مسئولین جهت تبلیغات
برد بیشتری دارد ،گفت :استادیومی که
ورزشکاران زیادی در آن فعالیت میکردند
به قیمت از بین رفتن انگیزه ورزشکاران
و به صورت مفت به بخش خصوصی
واگذار شد .محمد بهرامن ادامه داد :به
هزار سختی و با مشکالت بسیار زیادی
زمین چمن تیراندازی با کمان را در اینجا
با هزینه زیادی آماده کردیم و حاال باید
این مکان را تخلیه کنیم .وی تصریح کرد:
با صحبتهای بسیار زیادی که با مسئولین
داشته و با توجه به اینکه تهیه مثل این
زمین برای ما سخت است موافقتهایی
برای ما انجام شده است که فع ً
ال باشیم،
اما چیزی مشخص نیست .بهرامن افزود:
نمی دانم اسم پهلوان تختی چه مشکلی
داشت که آکادمی را به نام دیگری تغییر
دادند و اسم استادیومی که همه گنبدیها با
آن خاطره دارند را به نام آکادمی شخصی

آکادمی فوتبال حمایت میکنند ،گفت :این
مکان بیش از  ۴۰سال است که در اختیار
تنیس روی میز بوده و االن باید مکان را
تخلیه کنیم .حسین یونسی افزود :چند
سالن جدید برای تمرینات و آموزش به ما
پیشنهاد شده است که اص ً
ال شرایط مناسبی
ندارد و باید خودمان در جای دیگری از
شهر دنبال یک سالن اجاره ای باشیم .وی
با بیان اینکه این اتفاق برای ما اص ً
ال خوب
نیست و بقیه هیئتهای فعال هم شرایطی
بدتر از ما دارند ،تصریح کرد :زمانی که
کرونا در همه شهرها به صورت جدی
مطرح شد به مدت چند ماه اجازه تمرین
داده نشد و ورزشکاران هم تمرینات خود
را در مجموعه دنبال نکردند .یونسی ادامه
داد :همان زمان از شرایط سو استفاده شد
و عکسها و فیلمهایی تهیه شد که این
زمین را متروکه اعالم کردند تا بتوانند به
بخش خصوصی واگذار کنند .در حالی
که قبل از کرونا این استادیوم فعال بود و
بسیار رونق داشت.
استادیوم تختی به مدت  ۲۰سال به
بخش خصوصی واگذار شده است
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان
گنبدکاووس از واگذاری استادیوم تختی
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بر اساس ماده  ۲۷در بلند مدت به بخش
خصوصی صحبت کرد و گفت :استادیوم
تختی در دو سال اخیر به اجاره بخش
خصوصی نرفته بود و در جایی اعالم
نکردهایم که این استادیوم متروکه است.
این استادیوم آنقدر عالقه مند به ورزش
دارد و در بهترین نقطه شهر است که
نمیتواند متروکه باشد .حجت اهلل یوسفی
با بیان اینکه این قرارداد  ۲۰ساله است،
ادامه داد :براساس این قرارداد طی نزدیک
به دو سال اقدامات بهسازی مجموعه باید
انجام شود و  ۳زمین مصنوعی احداث
شده و یک ساختمان اداری برای کنفرانس
و بخش آموزشی به همراه یک استخر
هم ساخته شود و ماهانه مبلغ سه میلیون
تومان واریزی داشته باشند.
رشتههای ورزشی فعال را قربانی یک
رشته نمیکنیم
وی ادامه داد :ما باید قبول کنیم که در
موضوع ورود بخش خصوصی اگر
راهکارهای ورود و استفاده را صحیح
در نظر بگیریم مساله درستی است و
قرار نیست با ورود بخش خصوصی
اتفاق ناخوشایندی بیافتد و اص ً
ال دنبال
این نیستیم که هیأتهای خود را از آن
مجموعه بیرون ببریم تا بخش خصوصی
منتفع شود .یوسفی خاطر نشان کرد :برای
همه هیئتهای موجود در استادیوم تختی
که قرار است در جای دیگری اسکان پیدا
کنند همه شرایط را در نظر میگیریم ،ما
نمیخواهیم که چند رشته ورزشی خود را
برای یک رشته از بین ببریم .رئیس اداره
ورزش و جوانان شهرستان گنبدکاووس
ادامه داد :در سالهای گذشته به دلیل
بهسازی اطراف برج قابوس چندین
مکان سرپوشیده ورزشی از بین رفت
و رشتههای فعال در آن مکان مثل وزنه
برداری ،تکواندو و کاراته نتوانستند
فعالیت خود را ادامه دهند .وی با تاکید
بر اینکه نگرانی هیئتهای دوومیدانی،
تیراندازی با کمان و تنیس روی میز به
جا و به حق است ،افزود :پولی که ماهانه
واریز میشود قطع ًا برای هیئتهایی
است که در مجموعه فعال بودند.
زیر ساختهای استادیوم آزادی را
برای هیئت دوومیدانی مهیا میکنیم
یوسفی در خصوص آماده سازی زیر
ساختها در استادیوم آزادی افزود:
برای دوومیدانی کاران شرایط و زیر
ساختها را در استادیوم آزادی آماده
میکنیم تا شرایط تمرینی مناسبی داشته
باشند .وی ادامه داد :در داخل شهر برای
تنیس روی میز پیگیر سالن هستیم و
حداقل نصف اجاره سالن را در اختیار
هیئت تنیس روی میز قرار میدهیم.

مجوز و پروانه راهاندازی باشگاه ورزشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان توسط اداره
کل ورزش و جوانان استان گلستان صادر شد.
به گزارش روابط عمومی ،رئیس اداره تربیت
بدنی دانشگاه آزاد اسالمی استان گلستان در
اینباره گفت :با توجه به وجود امکانات
و تجهیزات مطلوب و استاندارد مانند دو
مجموعه ورزشی با سالنهای ورزشی مجهز
و استاندارد به مساحت هزار متر مربع ،فضای
ورزشی روباز شامل زمین چمن و پیست
ورزشی به مساحتی حدود هزار متر مربع
در واحد گرگان ،این دانشگاه با ظرفیتهای
موجود نقش مهمی در گسترش ورزش
استان بهویژه گرگان ایفا کرده است .مهدی
احمدی افزود :باشگاه ورزشی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد گرگان آمادگی الزم را
برای عقد تفاهمنامه و قرارداد با هیئتهای
ورزشی ،ارگانها و نهادها برای برگزاری
مسابقات استانی کشوری و بینالمللی دارد.
رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان مطرح کرد :پروانه صادر شده
برای دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
مجوز فعالیت در رشتههای ورزشهای
توپی ،دوچرخهسواری ،رزمی ،تیراندازی با
کمان ،شطرنج ،تنیسرویمیز و بدنسازی را
داراست.

سامانهمشتریان
بالقوه راه اندازی شد

سازمان خصوصی سازی به منظور توسعه
و طبقه بندی بازار و ایجاد فضای شفاف و
رقابتی اقدام به راه اندازی سامانه مشتریان
بالقوه کرده است .به گزارش روابط عمومی
اداره کل اقتصاد و دارایی گلستان ،سازمان
خصوصی سازی کشور به منظور توسعه
و طبقه بندی بازار ،ایجاد فضای رقابتی و
شفاف و نیز اطالع رسانی هدفمند عرضه
سهام شرکتها و بنگاههای مشمول واگذاری
و با هدف تقویت حضور حداکثری بخش
خصوصی و تعاونی توانمند ،اقدام به راه
اندازی سامانه مشتریان بالقوه بر روی
پایگاه اینترنتی خود به نشانی www.ipo.ir
نموده است .سامانه مذکور عالوه بر امکان
ذخیره اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی،
قابلیت طبقه بندی آنان بر حسب توان مالی،
موقعیت جغرافیایی مورد تقاضا و صنعت
مورد نظرشان را دارد .ضمن اینکه امکان ثبت
تقاضای خرید و همچنین درخواست بازدید
از شرکتهای در حال عرضه از طریق سامانه
مذکور فراهم میباشد.

