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نمایندگان مجلس 
و قوه مجریه
■  محمد جواد مکتبی 

هر چه به زمان آغاز به کار دولت سیزدهم 
نزدیک می شویم گمانه زنی درباره اعضای 
احتمالی کابینه دولت رییسی بیشتر می شود.از 
گوشه و کنار شنیده می شود برخی احزاب و 
جناح های سیاسی یا شخصیت  های حقیقی که 
در عرصه انتخابات مشارکت  فعال کردند و 
در رأی آوری نامزد برنده نقش داشتند حقی و 
سهمی برای خود قایل شده و کسی را  برای 
حضور در کابینه بعد معرفی می کنند.فارغ از 
اینکه چنین اقدامی مصداق دخالت در کار 
دولت و تعیین تکلیف برای رئیس جمهور 
منتخب است باید گفت که اساسا مجلس به 
عنوان  نهاد قانونگذاری شناخته می شود و 
وظیفه ی نمایندگان منتخب مردم ، نظارت 
بر حسن اجرای قوانین است بعد از معرفی 
اعضای کابینه از سوی رییس جمهور، نمایندگان 
موظفند تا کارنامه و برنامه وزیران پیشنهادی را 
بررسی کنند و سپس رأی اعتماد به آن ها بدهند 
یا ندهند. بنابراین معرفی و احیانا تعیین تکلیف 
به رییس جمهور برای گنجاندن افراد خاص 
مورد نظر نماینده نه وظیفه ی نمایندگان مجلس 
است و نه اینکه در شان جایگاه نماینده است که 
رییس جمهور را در چنین شرایط دشواری قرار 

دهد و به اصطالح سهم خواهی کند.
رئیس جمهور با توجه به اعتماد و انتظار به حق 
مردم وظیفه دارد که شایسته ترین و اصلح ترین 
و بهترین افراد را برای اداره امور کشور انتخاب 
و برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
این روزها نامه ای به امضای نمایندگان مردم 
استان گلستان در مجلس شورای اسالمی در 
رسانه ها منتشر شده که  با توجه به حضور 
و فعالیت نمایندگان در ستاد انتخاباتی رییس 
جمهور منتخب ، برای پست وزارت بهداشت 
البته مدلل  و میراث فرهنگی به دالیلی که 
نیست یکی از نمایندگان ادوار پیشین مجلس 
را پیشنهاد داده اند. قطعا دالیل انتخاب فرد 
مورد نظر و مقاصد و نیات پشت پرده این کار 
نمایندگان منظور این نوشتار نیست و همین 
طور نگارنده و مسووالن روزنامه ی استان 
درخصوص شایستگی و یا عدم شایستگی فرد 
مورد نظر اظهار نظری له یا علیه ایشان ندارند اما 
یادآوری این نکته را به نمایندگان والیت مدار 
استان و مردم ضروری می دانند که  مقام معظم 
رهبری تاکید داشته اند  که نمایندگان در کار قوه 
مجریه دخالت نکنند. حال ایشان پاسخ دهند 
که آیا معرفی فردی خاص از سوی نمایندگان 
مجلس، دخالت در کار قوه مجریه محسوب 
نمی شود؟ گرچه اینکه تا چه اندازه تالش 
نمایندگان در رای آوری رییس جمهور منتخب 
تاثیرگذار بوده است یا خیر نیز قابل بحث و 
بررسی است.در هر حال آنچه که منقول و 
مکتوب، سهم خواهی از دولت آینده است با 
ادعا و مشخصات مجلسی که خود را انقالبی 
می خواند هم خوانی ندارد شایسته است که 
عقالی جمع، جماعت سهم خواه را ازین گونه 

رفتار و کردار برحذر دارند.

یادداشت اول روحیه کشتی گیران ایران برای کسب 
مدال فراتر از انتظار است

مشاوره وسرمایه گذاری در بورس

 گرگان : خیابان ولیعصر  عج
 بین عدالت 65 و67 مجتمع اهورا ، طبقه اول
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بهسازی روستاهای
 تاریخی گلستان 
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شیرین سازی

 آب درخشکسالی

سخنی با مخالفان
 دیروزو موافقان امروزبرجام 
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توان مردم 
تمام شده است
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هشدار هواشناسی
 نسبت به وقوع سیل

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی 
گرگان گفت که فرآیند بارگیری کاال از خط عریض ریلی 
اینچه برون گنبدکاووس با صادرات سیمان به ترکمنستان 
از امروز دوشنبه آغاز شد.هوشنگ فندرسکی در گفت و 
گو با خبرگزاری جمهوری اسالمی اظهار داشت : اتصال 
خط عریض ریلی ۲ کشور ایران و ترکمنستان در نقطه 

صفر مرزی اینچه برون گلستان عالوه بر افزایش مبادالت 
ریلی و حذف هزینه های تعویض بوژی، موجب توسعه 
سرمایه گذاری در گلستان می شود.نخستین قطار باری 
این خط عریض هفته جاری به صورت آزمایشی از 
ترکمنستان وارد ایستگاه اینچه برون شد.محسن اعتماد 
مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ مستقر در گلستان اجرای 

این طرح را سرآغاز تسریع و تسهیل مبادالت حوزه 
ریلی با کشورهای CIS و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار 
و شکوفایی اقتصادی استان دانست و گفت :در روزهای 
آینده تبادل کاال از طریق این خط عریض ادامه خواهد 

داشت.طول اتصال خط عریض ایران ...
صفحه 5

صادرات از
 اینچه برون 

آگهی تجدید فراخوان شناسایی تولید کنندگان نهال غیر مثمر
به اطالع می رساند شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد 
به منظور ایجاد فضای سبز نسبت به شناسایی تولید کنندگان نهال 

غیر مثمر با شرایط ذیل اقدام نماید.
و  برداری  بهره  پروانه  دارای  باید  می  نهال  1-تولیدکنندگان 

مجوز تولید نهال از وزارت جهاد کشاورزی باشند.

2-نهال های غیر مثمر همیشه سبز و خزان کننده مورد نیاز مطابق 
لیست ذیل، می باید عمر باالی7 سال داشته باشند و محیط بن آنها 

30 تا 60 سانتی متر باشد.
و  آفات  گونه  هر  از  عاری  و  بوده  پر  ریشه  باید  می  ها  3-نهال 

بیماری باشند.

•کلیه تولید کنندگان واجد شرایط جهت تمایل به شرکت در فراخوان می باید 
نوع نهال ها )مطابق لیست فوق) و تعداد نهال ها از هر نوع که می توانند تأمین 
نمایند. کلیه متقاضیان حداکثر تا تاریخ 1400/05/11  تقاضای کتبی خود را به 
همراه پروانه بهره برداری و مجوز تولید نهال خود از وزارت جهاد کشاورزی 
با قید نشانی کامل خود به نشانی پست الکترونیکm.dehouei@gmail.com یا 

شماره واتساپ 09137662923 ارسال نمایند.
توضیحات :

•آدرس نهالستان به طور دقیق قید شود.
•عکس از نمونه های نهال ها ارسال گردد.

•بدیهي است تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضی 
بوده و هیچ گونه حقي را براي متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد مالي و 

انعقاد قرارداد ایجاد نخواهد کرد.
•متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09133775887 

)مهندس عباسی) از ساعت 7 صبح لغایت 14 تماس حاصل نمایند.

امور حقوقی و قراردادهای 
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

   نهال های مورد نیاز عبارتند از:
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کاشت نهال
 به جای رفتن به زندان

با حکم قاضی گلستانی محکوم به حبس 
حیاط  در  درختکاری  به  زندان  بجای 
روابط  گزارش  به  شد.  مکلف  بیمارستان 
عمومی، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: 
با شکایت آب منطقه ای استان فردی که چاه 
مسدود  بر  بود عالوه  کرده  غیرمجاز حفر 
کردن چاه حفر شده، به حبس هم محکوم 
شد. حیدر آسیابی افزود: از آن جا که متهم 
سابقه نداشت و ابراز ندامت هم کرده بود، 
قاضی او را به جای زندان به کاشت نهال 
رای  اساس  بر  آسیابی گفت:  کرد.  مکلف 
قاضی، این فرد باید یکصد اصله نهال سه 
ساله چنار در محوطه فضای سبز بیمارستان 
بقیه اهلل االعظم ) عج ( علی آبادکتول بکارد 
و مراقبت کند. وی ادامه داد: قاضی در رای 
خود برای این فرد نوشته است این رای از 
قضایی  نظر  از  و  تر  پسندیده  انسانی  نظر 
دادگستری  تر است. رئیس کل  دفاع  قابل 
گلستان گفت: نظارت بر اجرای این حکم 
واحد  و  بیمارستان  این  مسئوالن  عهده  بر 
حیدر  است.  آبادکتول  علی  احکام  اجرای 
آسیابی افزود: پارسال 6 هزار رای جایگزین 
حبس در دادگاه های گلستان صادر شد که  
35 درصد بیشتر از  سال 98 بود. مجازات 
های جایگزین حبس برای کسانی که جرایم 
سبک مرتکب می شوند، سابقه دار نیستند و 
مجرمانی که امنیت شهروندان را به مخاطره 

نمی اندازند، صادر می شود.

بازرسی 10 هزار راس
 دام نذری عید قربان 

بازرسی  از  گلستان  دامپزشکی  مدیرکل 
بهداشتی بر بیش از ۱۰ هزار و ۴5۲ راس 
دام نذری در عید قربان امسال خبرداد. به 
گزارش ایسنا، غالمرضا محرابی با بیان اینکه 
در عید قربان امسال تعداد 56 اکیپ ثابت و 
سیار دامپزشکی فعالیت داشتند، اظهار کرد: 
در این راستا ۱۰ هزار و ۴5۲ راس دام قربانی 
نظارت شد که از این تعداد، ۴۲ کیلوگرم 
دلیل  به  و  اصالح  الشه   ۱۲۰ مجموع  از 
آلودگی های انگلی ضبط و از چرخه مصرف 
خارج شد. وی به انتقال برخی بیماری ها به 
انسان از طریق مصرف گوشت، دل، جگر و 
ریه اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۰3 کبد و 359 
ریه غیرقابل مصرف با تشخیص کارشناسان 
دامپزشکی حذف شد. مدیرکل دامپزشکی 
گلستان اظهار کرد: بیش از یک هزار و 959 
راس دام نیز پس از کشتار به لحاظ بیماری ها 

مورد معاینه قرار گرفتند.

و  خشکسالی  تشدید  با  محبی:  اعظم 
مدیران  دسترس،  در  آب  منابع  کاهش 
گلستان تصمیم دارند با استفاده از فناوری 
شیرین سازی آب دریای خزر، بخشی 
از نیاز استان را در بخش شرب تامین 
و  با سرسبزی  استان گلستان  نام  کنند. 
کمتر  و  گره خورده  فراوان  جنگل های 
کسی است که نام آن را بشنود و بپذیرد 
پدیده  با  شمالی  سرسبز  استان  این  که 

خشکسالی روبرو است.
اخیر  سال های  در  آبی  کم  رویداد  اما 
را  امسال خود  آغاز شده و  در گلستان 
کم  این  شدت  است.  داده  نشان  بیشتر 
آبی به حدی است که مردم مرکز استان 
با قطعی های مکرر آب  در سال جاری 
روبه رو شده اند، به گونه ای که در برخی 
از محالت بهره مندی از آب آشامیدنی به 
کمتر از نصف روز رسید. هرچند که با به 
مدار آوردن برخی از چاه های کشاورزی 
خصوصی  بخش  و  ادارات  چاه های  یا 
اما در درازمدت  این چالش کمتر شده 
به برنامه های جدی تری نیاز است. البته 
در سایر مناطق استان از شرق تا غرب 
کاهش  و  است  حاکم  مشابه  شرایط 
نزوالت جوی منجر به افت تراز آبی زیر 
سطحی شده و فعالیت 38 هزار چاه مجاز 
و غیرمجاز این امر را تشدید کرده است. 
این مباحث سبب شد تا مدیران استان 
به فکر منابع آبی جایگزین یا روش های 
بهینه مصرف باشند از جمله راهکارهای 
پیشنهاد شده توسط کارشناسان، تأمین آب 
شرب از طریق شیرین سازی آب دریای 
کارگروه  پیشنهاد  اساس  بر  است.  خزر 
سازگاری استان با خشکسالی مقرر شد 
میلیون ها متر مکعب از آب دریای خزر 
و  شده  شیرین  شرب،  مصارف  برای 
وزارت نیرو با شیرین سازی 3۲ میلیون 

متر مکعب از دریا موافقت کرد.
تمام مالحظات در نظر گرفته شود

گفت:  زیست  محیط  کارشناس  یک 
نیم  در  گلستان  در  امسال  خشکسالی 
آبی  منابع  و  بوده  سابقه  بی  اخیر  قرن 
در دسترس را به حداقل رسانده است. 
سید محمد فیروزنیا افزود: هرچند مردم 
و مدیران تالش کردند با راه حل های 
جبران  برای  بهینه  مصرف  و  جایگزین 

کاهش منابع آب اقداماتی انجام دهند اما 
این موضوع به تنهایی نمی تواند افت منافع 
آبی را جبران کند لذا استفاده از آب های 
نامتعارف همانند پساب های تصفیه شده، 
استفاده از آب باران و در سطح کالن تر 
مباحثی همچون شیرین سازی آب دریا 
داد:  ادامه  وی  گرفت.  قرار  توجه  مورد 
در هفته های اخیر وزارت نیرو با شیرین 
کرد  موافقت  خزر  دریای  آب  سازی 
باید تمام مباحث  از اجرای آن  که قبل 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن 
ارزیابی شود. فیروزنیا گفت: استحصال 
فعالیت  در  یقیناً  خزر  دریای  از  آب 

اقتصادی ساحل نشینان و فعاالن دریایی 
پساب  مثال  عنوان  به  می گذارد،  تأثیر 
خروجی واحدهای تصفیه آب می تواند 
بر روند تولیدات مزارع پرورش ماهی در 
قفس و پن تأثیر منفی داشته باشد. وی 
افزود: از دیگر مسائلی که باید مورد توجه 
مسئوالن قرار گیرد تبعات زیست محیطی 
این پروژه است و باید تمامی پارامترهای 
کمی و کیفی پساب های خروجی و نحوه 
بازگرداندن آن به طبیعت با دقت ارزیابی و 
مطالعه شود و سهل انگاری در این بخش 

آثار مخربی بر حیات زیستمندان آبی و 
آبزیان خزر بر جای می گذارد که شاید 
تا سال ها قابل جبران نباشد.  فیروزنیا بیان 
کرد: مباحث اقتصادی هم از دیگر نکات 
مهم در اجرای پروژه شیرین سازی آب 
است لذا با توجه به کاهش منابع مالی 
باید  تحریم ها  همچنین  و  دسترس  در 
روشی انتخاب شود که با تکیه بر توان 
نرم و سخت افزاری بومی و با حداقل 
قیمت تمام شده، اجرایی شود. وی گفت: 
این  از  تولیدی  آب  عادالنه  تخصیص 
روش به شهرستان ها و مناطق مختلف 
مهم ترین  جمله  از  طرح  در  موجود 

مواردی است که باید آن را لحاظ کرد.
 یک سوم آب بندرترکمن از واحدهای 
می شودفرماندار  تأمین  کن  شیرین  آب 
بندرترکمن هم در این خصوص گفت: 
شیرین سازی آب از جمله راهکارهای 

اثربخش در شهرهای ساحلی است.
سید صادق شیرنگی افزود: در حال حاضر 
از  بندرترکمن  در  یک سوم آب شرب 
آب  واحدهای  از  تولیدی  آب  طریق 
شیرین کن این شهرستان تأمین می شود. 
شیرین سازی آب  واحد  داد:  ادامه  وی 

در این شهرستان با استحصال چند هزار 
شور  لب  چاه های  از  آب  مترمکعب 
و نیمه شور مبادرت به تولید آب برای 
اهالی شهرهای سیمین شهر، گمیش تپه، 
سیجوال و بندرترکمن می کند. شیرنگی 
بیان کرد: در صورت همراهی مردم جهت 
توسعه  امکان  آنها  اراضی  در  چاه  حفر 
دارد  وجود  آب شیرین کن  فعالیت های 
البته باید در نظر گرفت که نشست زمین 
باید  هم شهرستان را تهدید می کند لذا 
برنامه های دیگری هم در دستور کار باشد.

شیرین سازی به دریا آسیب نزند
کارگروه  اخیر  مصوبه  به  اشاره  با  وی 
برای  گفت:  خشکسالی،  با  سازگاری 
شیرین  مانند  پروژه هایی  کالن  اجرای 
تمام مالحظات و  باید  سازی آب دریا 
ارزیابی به ویژه در حوزه محیط زیست 
انجام شود. به گفته فرماندار بندرترکمن 
انتقال و شیرین سازی میلیون ها مترمکعب 
بوم  زندگی  در  حتم  طور  به  دریا  آب 
سازگان منطقه تأثیر می گذارد. شیرنگی 
آب  سازی  شیرین  اجرای  در  گفت: 
شود  اجرا  و  انتخاب  روشی  باید  هم 
و  محیطی  زیست  خسارت های  که 
همراه  به  کمتری  احتمالی  آلودگی های 
داشته باشد در غیر این صورت موجب 
پشیمانی در سال های آتی خواهد شد. وی 
بیان کرد: دریای خزر پهنه آبی محصوری 
است که با دریای آزاد تبادل آبی ندارد 
در نتیجه حجم آب استحصالی باید به 
نحوی تعیین شود که به آن آسیبی وارد 
نکند. فرماندار گمیشان هم گفت: در حال 
حاضر حدود ۱۰ درصد از روستاهای این 
شهرستان به وسیله تانکر آبرسانی می شود. 
احمد دستمرد افزود: اجرای پروژه هایی 
مانند شیرین سازی آب دریا برای تأمین 
منابع آبی پایدار در شهرهای خشک مانند 
گمیشان ضروری است که البته باید در 
به  ویژه ای  نگاه  تولیدی  آب  تخصیص 
شهرهای خشک و با منابع آبی محدود 
از  یکی  دریا  آب  سازی  داشت.شیرین 
راه هایی است که می تواند بخشی از آب 
شرب مورد نیاز گلستان را تأمین کند اما 
باید تمام مالحظات اجتماعی و زیست 
محیطی آن در نظر گرفته شده تا آسیبی به 

این پهنه آبی وارد نشود.

شیرین سازی آب درخشکسالی
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در سال جاری با قطعی های مکرر آب 
روبه رو شده اند، به گونه ای که در برخی از محالت

 بهره مندی از آب آشامیدنی به کمتر از نصف روز رسید.

تخلف 72 میلیارد ریالی 
یک واحد کشتارگاه طیور 

حمایت  و  نظارت  بازرسی،  معاون 
صنعت،  سازمان  کنندگان  مصرف  از 
یک  گفت:  گلستان  وتجارت  معدن 
به  گلستان  در  طیور  کشتارگاه  واحد 
در  کشتارگاه  اقدامات  ثبت  عدم  دلیل 
سامانه جامع تجارت و همچنین ورود 
این  در  ها  محموله  تمامی  وخروج 
شبکه  از  خارج  عرضه  زمینه  سامانه 
مرغ را در بازار فراهم نموده که پرونده 
به  طیور  کشتارگاه  واحد  این  تخلف 
ارزش تقریبی 7۲ میلیارد ریال جهت 
رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان 
ارسال گردید. به گزارش روابط عمومی 
سازمان صنعت، معدن وتجارت استان 

گلستان، علی اصغر اصغری با اشاره به 
اینکه عدم ثبت اطالعات و یا اطالعات 
نادرست در سامانه به منزله عرضه خارج 
از شبکه مرغ تلقی شده و مطابق قانون 
با آن برخورد خواهد شد، گفت: یک 
به  گلستان  در  طیور  کشتارگاه  واحد 
در  کشتارگاه  اقدامات  ثبت  عدم  دلیل 
سامانه جامع تجارت و همچنین ورود و 
خروج تمامی محموله ها در این سامانه 
زمینه عرضه خارج از شبکه مرغ را در 
بازار فراهم نموده که پرونده تخلف این 
واحد کشتارگاه طیور به ارزش تقریبی 
به  رسیدگی  جهت  ریال  میلیارد   7۲
تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید. 

اصغری گفت: با توجه به الزام ثبت نام 
همه واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ، 
فروشان در سامانه  ماهی  تخم مرغ و 
اطالعات  ثبت  نیز  و  تجارت  جامع 
صدور فاکتورهای فروش مرغ توسط 
کشتارگاه ها در این سامانه، از هرگونه 
استان  از  شناسنامه  بدون  مرغ  خروج 
جلوگیری می شود. وی افزود: همچنین 
کشتارگاههای استان باید فاکتور فروش 
تحویل مرغ را که به عامالن حمل یا 
تحویل  مرغ  عمده  کنندگان  توزیع 
می دهند در سامانه جامع تجارت ثبت و 
از تحویل مرغ به واحدهای صنفی که در 

سامانه ثبت نام نکردند خودداری کنند. 
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خبر

بهسازی روستاهای
 تاریخی گلستان 

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
گلستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی برای اجرای 
در ۱3  ارزش  با  بافت  بهسازی  طرح های 
روستای تاریخی این استان اختصاص یافته 
است. به گزارش ایرنا، سیدمحمد حسینی 
امسال  تخصیصی  اعتبارات  داشت:  اظهار 
نسبت به سال قبل که تنها 3۴ میلیارد ریال 

بود، حدود سه برابر افزایش یافته است.
محل  از  گذشته  سال  شد:  یادآور  وی 
اعتبارات تخصیصی، مرحله نخست بافت 
قافه  قلعه  ارزش روستاهای ساسنگ و  با 
سفلی  شاهکوه  رامیان،  پاقلعه  مینودشت، 
بهسازی شد.  بندرگز  تپه  بنفش  گرگان و 
حسینی اضافه کرد: با اعتبارات امسال عالوه 
بر اجرای مرحله دوم و تکمیلی بهسازی 
بافت روستاهای اشاره شده، بهسازی بافت 
روستاهای سرچشمه گالیکش، زرین گل 
باال  سو  گچی  کتول،  آباد  علی  االزمن  و 
خرم  و  رادکان  آزادشهر،  میان  کوه  کالله، 
آباد کردکوی و جعفرآباد گرگان نیز انجام 
خواهد شد. مدیرکل بنیاد مسکن گلستان 
بهسازی  طرح  اجرایی  عملیات  داد:  ادامه 
بافت با ارزش روستاهای تاریخی استان به 
زودی با توزیع اعتبار شهرستانی آغاز خواهد 
شد. حسینی افزود: تهیه و تصویب طرح 
روستا  یک  برای  ارزش  با  بافت  بهسازی 
)قدمت(،  کالبدی  شاخص های  براساس 
گردشگر(،   )جذب  محیطی   - زیست 
و  خاص(  محصول  )تولید  اقتصادی 
فرهنگی اجتماعی )آداب و رسوم، زادگاه 
آرامگاه شخصیت های  و  زندگی  محل  یا 
نام آور و نیز محل وقوع اتفاقات فرهنگی 
و اجتماعی مهم( با هدف اصلی حفظ و 
احیای دوباره زندگی و کالبد روستا انجام 
می شود. وی اضافه کرد: زیر مجموعه های 
این هدف اصلی نیز حفاظت و مرمت بافت 
و  کهن  هسته  ساماندهی  روستا،  کالبد  و 
تاریخی،  فرهنگی،  ارزش  احیای  و  حفظ 
کالبدی - فضایی و معماری روستا و نیز 
معرفی روستا در سطح ملی و جهانی جهت 

توسعه و رونق گردشگری است.
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آگهی مزاید عام محلی
 محصول ذرت علوفه ای درسطح 25 هکتار از اراضی ارازگل واقع در استان 
گلستان به وزن تقریبی حدود 750تن را بصورت سرپا و وزنی) میزان فروش 
وزن نهایی محصول برداشت شده می باشد) را از طریق برگزاری مزایده عام 
به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده در روزهای 
اداری از تاریخ درج آگهی تا  پایان وقت اداری )ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 
1400/05/18 به آدرسهای 1) دفتر مرکزی شرکت: تهران ، خیابان مفتح شمالی، 
پالک 234، طبقه اول واحد بازرگانی 2) دفتر واحد گلستان:استان گلستان، شهر خان 
ببین، جاده سعدآباد-کیلومتر8 روستای ارازگل اراضی شرکت کشت و صنعت شهید 
www. Kesht – sanat .ir مطهری مراجعه نمایند و یا از سایت شرکت به آدرس

قسمت مزایده ها و مناقصه ها دریافت نمایند.

مهلت ومحل تحویل اسناد تا ساعت 9:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/05/19 به 
دفتر مرکزی شرکت به آدرس فوق 

زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت  10:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/05/19  
در دفتر مرکزی شرکت به آدرس فوق 

میزان سپرده شرکت در مزایده: معادل 5 درصد مبلغ پیشنهادی بصورت چک 
بانکی در وجه شرکت کشت وصنعت شهید مطهری به شناسه ملی 10720021458

برای کسب اطالعات بیشتر و بازدید از اراضی با 
شماره تلفن های  88843697 داخلی 114  واحد بازرگانی و شماره همراه 

09119643858آقای سوخته سرایی  تماس حاصل نمایید.

سخنی با مخالفان
 دیروزو موافقان 
امروزبرجام 

 
■  شکور زیرک

 واقعه از این قرار است که جریان و 
از  روز  و  ایران شب  در  هایی  طیف 
اثرات مثبت اجرای برجام و لغو تحریم 
ها می گویند و اصول گرایان به عنوان 
قطب مخالف و مقابل اصالح طلبان، 
و  هستند  برجام  سخت  سر  مخالف 
تحریم های دولت آمریکا و جامعه بین 

الملل را کاغذ پاره می پندارند.
 مجادالت موافقان و مخالفان برجام به 
حدی گستره و دامنه دار شده است که 
آدمی متعجب می شود، چرا در یک 

بطور  که  مشترک  خاک  و  سرزمین 
طبیعی افراد آن سر زمین بایستی منافع 
مشترک داشته باشند، اختالفات فکری 

و اهداف غیر مشترک وجود دارد؟
  تعلیق شدن مذاکرات وین تا آغاز به 
کار دولت سیز دهم ، بهانه ای است 
اثرات  از  برجام  موافقان  دوباره،  تا 
مثبت آن بگویند و مخالفان برجام از 

معایب آن.
اختالفات  که  فضایی  چنین  در   
موافقان و مخالفان احیای برجام بسیار 
گسترده است، بهتر دیدم در نقد دید 
گاه مخالفان دیروز برجام چند سوال 

مطرح کنم.
 از ابتدای کارشکنی در اجرای برجام تا 
کنون چند درصد روی قیمت مسکن 
اضافه شده است ؟ چه درصد روی 
قیمت اجاره مسکن اضافه شده است 
؟ چه تعداد از دختران و پسران جوان 
بعلت افزایش قیمت مسکن و لوازم 
خانگی و هزینه های متفرقه دیگر، از 

ازدواج منصرف شده اند؟
 چه تعدادی از افراد بیمار، از پرداخت 
ناتوان شدند؟ چه  هزینه های درمان 
مبتال  یاس  و  افسردگی  به  تعدادی 
شده اند؟ چه جرائمی بر اثر فشارهای 

معیشتی افزایش یافته ؟
  برای افراد بیکار چه مشاغلی بایستی 
ایجاد می شد که مسدود بودن دروازه 
های اقتصادی ایران به جهت تحریم 
های آمریکا و برخی دولت های تابع 
بیکار  افراد  و  نشد  محقق  آمریکا،  
اشتغال  و  کار  آرزوی  در  همچنان 

مانده اند؟
چه  تحریم  دوران  در  طالق  آمار   
افزایشی یافته است ؟ تحریم ها چه 

اثری بر فرزند آوری داشته ؟
 اگر مجادالت سیاسی بین طیف های 
مخالف و موافق در نقطه ای به اتمام 
می رسید و انرژی آنها جهت اصالح 
امور کشور و مبارزه با بیماری کرونا 
این  باز هم مثل  آیا  متمرکز می شد، 
روزها، مقامات بهداشتی از موج جدید 
کرونا سخن می گفتند یا از مهار کرونا؟
 اکنون مسئله این است، اگر مخالفان 
را  شده  اشاره  مشکالت  همه  برجام 
روحانی  دولت  وابستگی  جهت  به 

دولت  پایان  با  دانند،  می  برجام  به 
روحانی و آغاز به کار دولت سیزدهم 
گانه،  سه  قوای  شدن  یکدست  و 
تدبیری کنند و مشکالت و رنج های 
چه  نمایند.  طرف  بر  و  کم  را  مردم 
کسی راضی به حل مشکالت نیست؟ 
وچه کسی آسودگی و آرامش مردم را 
نمی پسندد؟  اما نکته مهم و چالش بر 
انگیزی که اصول گرایان هرگز به آن 
اشاره نمی کنند این است که  اگر بعد 
از مدتی سعی و تالش و پاره کردن 
برجام و تقابل با آمریکا و طرف های 
مردم  احوال  و  اوضاع  برجام،  توافق 
بهبود پیدا نکرد و مشقت و رنج مردم 
افزایش پیدا کرد، چه توجیهی خواهند 
داشت ؟ و در برابر مردم رنجور چه 

سخنی خواهند گفت؟ 
  اگر پس از آزمایش راهبرد تقابل و 
مخالفت با  برجام، به این نتیجه برسند 
الملل  بین  با جامعه  که راهبرد تقابل 
غلط است و بایستی راهبرد تعامل با 
بین  قواعد  پیش گرفت و  را در  دنیا 
المللی را پذیرفت، چه فشار معیشتی 
و روانی به مردم تحمیل کرده اند؟ و 

چگونه می توانند جبران کنند؟
زیر  مردم  که  است  این  عدالت  آیا   
و  بیمار  دشوار،  و  سخت  فشارهای 
مایوس شوند، تا از نوع و میزان مشقت 
غلطی  و  درستی  مردم،  به  وارد شده 
شود؟  سنجیده  مردان  دولت  تصمیم 
یا عدالت و تدبیر این است که دولت 
مردان جهت اتخاذ هر گونه تصمیم، 
صرفا به فکر تامین منافع ملی و رفاه و 

آرامش مردم باشند ؟
جریان  منطقی  غیر  مواجهه  نحوه   
اصول گرا با برجام، صرفا یک مورد 
نیست و این طیف به خوبی می داند 
که قیمت مسکن، کاال و خدمات در 
یافته  افزایش  چقدر  تحریم  دوران 
در  که  واقفند  خوبی  به  آنها  است. 
دوران تحریم بسیاری از خانواده ها از 

تامین هزینه درمان ناتوان شدند.
 بر همین اساس به نظر می رسد که 
با پیروزی آقای رئیسی، جریان اصول 
را  برجام  به  نسبت  گرا مواضع خود 
تغییر  می دهد و باب مذاکره با آمریکا 

و طرف های برجامی را می گشاید.

 چه خوشایند جریان اصول گرا باشد 
و چه نباشد واقعیت این است که با 
با چند کشور جنگ  ارتباط  برقراری 
ایران،  در همسایگی  ثبات  بی  و  زده 
چرخهای اقتصادی کشور بطور مرتب 
و  آید  نمی  در  گردش  به  پایدار  و 
برقراری روابط مبتنی بر منطق و واقع 
گرایی با دولت های باثبات و قدرتمند 

ضروری است.
آمریکا،  با  روابط  برقراری  و  تعامل   
معنی  به  دیگر  دولت  هر  و  روسیه 
اعتماد به آنها نیست، چرا که در روابط 
بین کشورها و سازمان های چند ملیتی 
مفاهیمی مثل اعتماد جایگاهی ندارد و 
تامین منافع کشور با ابزار دیپلماسی، 

نکته محوری روابط است.
نظر  به  ذهن  از  دور  خالصه  بطور   
می رسد که دولت سیز دهم به سنت 
دولت احمدی نژاد عمل کند و هزینه 
های گسترده و تحریم های بین المللی  

را به کشور تحمیل نماید.
 گذشت زمان و چالش هایی که کشور 
مواجه  آن  با  تحریم  دوران  طول  در 
کاغذ  ها  تحریم  که  اثبات کرد  شده، 
پاره نیستند و بر همین اساس دولت 
از  تر  بر  و  بهتر  ای  گزینه  دهم  سیز 

احیای برجام پیش رو ندارد.
 با احیای برجام در دولت سیز دهم و 
سرو سامان یافتن اوضاع کشور، جریان 
اصول گرا مغرور تر از گذشته خواهد 
شد و به همین نسبت اصالح طلبان 
سرخورده می شوند و قطعا انتقادهای 
متعددی مطرح می شود مبنی بر اینکه  
اگر در طول  دولت روحانی از سوی 
کارشکنی  برجام  داخلی  مخالفان 
صورت نمی گرفت، همان موقع برجام 
اجرا و اوضاع بهبود پیدا می کرد.  اما 
شرایط پیرامون و اوضاع و احوال به 
برای طرح  گونه ای است که محلی 
ندارد.  وجود  انتقادهایی  چنین  شدن 
در شرایط کنونی، احیای برجام و لغو 
تحریم ها که اوضاع مردم را بهبود می 
بخشد، مهم تر از هر امری است. نقد 
مواضع مخالفان دیروز برجام ، بماند 

برای فرصت دیگر.

■ روزنامه نگار،کارشناس ارشد علوم سیاسی
 

))

   شرکت کشت وصنعت شهید مطهری)سهامی خاص) در نظر دارد
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60 میلیارد ریال برای چمن 
مصنوعی فوتبال مینودشت 

سرپرست اداره ورزش و جوانان مینودشت 
گفت: با موافقت رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور، 6۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی 
فوتبال  زمین  مصنوعی  چمن  نصب  برای 
استادیوم ورزشی شهید اقبالی این شهرستان 
تخصیص یافت. جواد عجم با یادآوری اینکه 
استادیوم ورزشی شهید اقبالی با ۲۰ هزار متر 
مربع وسعت از سال 9۲ با راه اندازی پیست 
دو و میدانی، سپس نصب دکل روشنایی و 
بخشی از سکوی تماشاگران آغاز به کار کرد، 
اظهارداشت: ورزشکاران رشته فوتبال به دلیل 
نبود زمین چمن استاندارد مجبور به فعالیت 
در زمین خاکی این استادیوم هستند. وی با 
بیان اینکه نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال 
افزود:  است،  مینودشتی  مطالبه ورزشکاران 
که با پیگیری مسووالن استانی و شهرستانی، 
رییس سازمان برنامه و بودجه تیرماه امسال در 
جریان سفر به گلستان با تخصیص 6۰ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای این 
پروژه موافقت کرد که هم اکنون این اعتبار 
به حساب اداره کل ورزش و جوانان استان 
واریز شده است. وی گفت: طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته چمن مصنوعی زمین فوتبال 
یک هکتاری ورزشگاه شهید اقبالی مینودشت 
تا سه ماه آینده آماده بهره برداری خواهد شد 
و پیگیری برای ایجاد سالن رختکن، توسعه 
سکوی تماشاگر و خوابگاه برای ورزشکاران 
دارد.   قرار  دستورکار  در  استادیوم  این  در 
سرپرست اداره ورزش و جوانان مینودشت، 
سالن های ورزشی چند منظوره بانوان و پایگاه 
قهرمانی را ۲ پروژه  نیمه تمام این شهرستان 
دانست و اظهارداشت: عملیات ساخت سالن 
ورزشی بانوان از سال 9۰ آغاز شده و تاکنون 
۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات 
ساخت سالن پایگاه قهرمانی نیز با 35 درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. عجم 
گفت: هم اکنون    مینودشت ۱7 سالن ورزشی 
با  روباز  ورزشی  فضای   6 و  سرپوشیده 
متر   ۴8۴ و  هزار   67 مساحت  مجموع 
مربع دارد که حدود یک سوم آن در دولت 
یازدهم و دوازدهم احداث و به بهره برداری 
رسیده است. وی سرانه فضای ورزشی هر 
شهروند مینودشتی را 89 سانتی متر اعالم 
کرد و افزود: طبق آخرین آمار این شهرستان 
چهار و 5۰۰ ورزشکار سازماندهی شده در 

39 هیات ورزشی دارد.
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انتقاد مدیرکل تبلیغات
 از عدم پیشرفت مدرسه 
انجیراب گرگان

بی  از  گلستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
توجهی مسئوالن در تکمیل مدرسه محله 
انجیراب گرگان انتقاد کرد. به گزارش روابط 
عمومی، عباسعلی گرزین نشست بررسی 
گلستان  نشین  حاشیه  محالت  مشکالت 
پیشرفت  عدم  به  توجهی  بی  از  انتقاد  با 
ساخت مدرسه انجیراب اظهارکرد: توجه 
ویژه به تعلیم و تربیت از نیازهای ضروری 
محالت حاشیه نشین و آسیب پذیر است 
با داشتن حدود هشت  انجیراب  و محله 
هزار جمعیت در محله، مستلزم نگاه ویژه 
آموزشی و تربیتی است که مسئوالن این امر 
باید در برنامه ریزی ها به آن توجه کنند. 
افزود:  گلستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
مدرسه یکی از مهم ترین مراکز تاثیرگذار 
آموزان  دانش  اخالقی  و  فکری  رشد  در 
است و بی شک نبود مدرسه در این محله 
مشکالت فرهنگی، آسیب های اجتماعی و 
تربیتی فراوانی ایجاد خواهد کرد. وی از 
وجود 3۰۰ دانش آموز در این محله خبر 
داد و گفت: برخی از این کودکان به علت 

نبود مدرسه و مشکالت اقتصادی خانواده، 
افزود:  گرزین  اند.  بازمانده  تحصیل  از 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل یکی از 
مهم ترین دغدغه های اجتماعی بوده که 
در سایه نبود مهارت های آموزشی، یقینا 
سوداگران مرگ در کمین آن ها هستند تا 
تنور بازار مواد مخدر و مفاسد اخالقی را 
به وسیله این قشر مظلوم گرم کنند. وی با 
اشاره به اینکه از سال 96 پایگاه فرهنگی 
اجتماعی زیر نظر سازمان تبلیغات اسالمی 
محله  این  در  مسجد  و  امام  محوریت  با 
ارتقای  در  موثری  خدمات  و  ها  فعالیت 
سطح بینشی، مهارتی و معنویت این محله 
داشته است، ادامه داد: هر چه که خدمات 
فرهنگی و تبلیغی مناسبی از سوی پایگاه 
اجتماعی در محله رخ دهد، ولی وقتی محله 
کمیت و کیفیت آموزشی تحصیلی مناسبی 
نداشته باشد به نمودار رشد صعودی تعلیم 
بزرگان  و  الهی  کالم  تاکید  که  تربیت  و 
تبلیغات  مدیرکل  رسید.  نخواهیم  است، 
اسالمی گلستان بیان کرد: کیفیت آموزشی 

عدم  یا  موفقیت  و  جوانان  و  نوجوانان 
موفقیت در تحصیل نقش مهمی در آسیب 
پذیری دانش آموزان محله خواهد داشت.
وی اضافه کرد: وقتی در کالم معصومین 
می بینیم که تاکید فراوانی بر استفاده درست 
از وقت و تقسیم بندی آن شده است نشان 
از اهمیت زمان است و فراغت، بی برنامگی 
این  آموزان  دانش  تحصیلی  بازماندگی  و 
محله می تواند یکی از علل معاشرت آنان با 
دوستان ناباب باشد و در ادامه برای پذیرش 
می شوند  ناچار  های همساالن  گروه  در 
تن به خواسته های آن ها بدهند. گرزین 
با اشاره به اینکه 9۰ درصد دانش آموزان 
آسیب های  دام  به  ترک تحصیل  از  پس 
اجتماعی خصوصا اعتیاد می افتند، افزود: 
آموزشی  عدالت  بر  انقالب  معظم  رهبر 
این خصوص  در  و  داشته  فراوانی  تاکید 
فرمودند: من مکرر درباره عدالت آموزشی 
گفته ام و نباید دانش آموز ما در یک نقطه 
دوردست با دانش آموزی در فالن محله از 

لحاظ آموزشی تفاوتی داشته باشد. 

توان مردم تمام شده است

عادی انگاری کرونا درگلستان 

شورای  مجلس  در  آزادشهر  و  رامیان  مردم  نماینده 
اسالمی خواستار پاسخگویی مسئولین مربوطه درباره 
کرونا، قطعی آب و برق و وضعیت خوزستان و سیستان 
و بلوچستان شد. به گزارش ایسنا، غالمعلی کوهساری 
در اخطاری در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
مستند بر اصل 8۴ قانون اساسی گفت: هر نماینده در 
برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در مورد تمام 
مسائل اظهارنظر کند. اتفاقات زیادی در کشور افتاده 
استان  تا قطعی آب و برق و مسائل دیگر،  از کرونا 
نفر  از ۱۲۰۰  بیش  اما  دارد  نجیبی  مردم  گلستان هم 
در بیمارستان های این استان بستری هستند و برخی 
بیمارستان ها ظرفیت بستری بیمار را ندارند و بیماران 
درمان  حال  در  هم  نفر  خوابیده اند، 8۰۰  زمین  کف 
سرپایی هستند. وی مدعی شد: علی رغم تالش های 

کادر درمان این وضعیت استان گلستان است، ما با وزیر 
تماس گرفتیم ولی ایشان پاسخگو نیست. یک نفر به 
داد مردم استان برسد. متاسفانه در ورود و خروج ها هم 
کنترلی وجود ندارد و قطعی آب و برق مزید بر علت 
تعطیالت  از  قبل  کرد:  اضافه  کوهساری  است.  شده 
مربوطه  وزرای  و  مسئولین  اسالمی  شورای  مجلس 

به مجلس بیایند و پاسخگوی این اتفاقات باشند. در 
مورد بحث علوفه دامی و تامین ارز نیز باید سازمان 
برنامه پاسخگو باشد. چه کار مهم و اساسی باید در 
تمام  مردم  توان  انجام شود،  اسالمی  مجلس شورای 
شده، مسئولین باید درباره مسائل خوزستان و این  که 
مشکل کمبود آب است یا مشکل مدیریتی؟ پاسخ دهند. 
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلو سیمان حداقل ۱۱۰ 
هزار تومان به فروش می رسد آن هم در فصلی که باید 
ساخت و ساز شود، این امکان در پاییز و زمستان وجود 
ندارد. فردا هم قیمت میلگرد به همین شکل افزایش 
می یابد. ما نیازمند پاسخگویی مسئولین درباره وضعیت 
سیستان و بلوچستان هستیم و پاسخگویی بعد از چند ماه 

به درد مردم نمی خورد.

بخش بیماران کرونایی در بیمارستان های 
و  است  شدن  تکمیل  حال  در  گلستان 
آن روی  قبل  روز  از  بیشتر  هرروز  کرونا 
سیاهش را به ما نشان می دهد. بازدید های 
میدانی از بخش های ویژه بیماران کرونایی 
در بیمارستان های استان گلستان حاکی از 
بر  است.بنا  مراکز  این  در  بحرانی  شرایط 
اعالم دانشگاه علوم پزشکی گلستان وضعیت 
تعدادی از شهرستان های استان فراتر از قرمز 
بوده و کرونا هر روز بیشتر از روز قبل آن 
روی سیاهش را به ما نشان می دهد.در بخش 
بستری بیماران کرونایی بیمارستان شهید صیاد 
شیرازی گرگان تخت ها پر هستند و ظرفیت 
آی سیو ها هم تکمیل شده است، اما روز 
به روز به تعداد بیماران منتظر برای بستری 
در بخش آی سی یو افزایش پیدا می کند. 
از بیماران بخش کرونایی در رابطه با نحوه 
ابتالی آن ها به این بیماری که سوال می پرسیم، 
جواب ها به یک جمله ختم می شود، عادی 
انگاری کرونا.خانم 35 ساله ای که یک هفته 
می گوید:  می گذرد،  کرونا  به  ابتالیش  از 

نمی کردم، چون تصور  استفاده  ماسک  از 
می کردم این بیماری وجود خارجی ندارد 
و هیچ وقت به آن مبتال نمی شوم. آقای ۴۰ 
ساله ای می گوید: با شرکت در مجلس ختم 
یکی از اقوام، خود و 7 نفر دیگر از اعضای 
خانواده اش به این بیماری مبتال شده اند و 
حاال ۴ نفر از آن ها در این بخش ها بستری 
هستند.خانمی دیگر می گوید: کرونا سوغات 
مهمانانش که از استانی دیگر به منزلش رفته 

اند، بوده و از طریق این افراد آلوده شده است.
در این میان حرف کادر درمان هم شنیدنی 
بیمارستان شهید  از پرستاران  است، یکی 
صیاد شیرازی می گوید: وقتی با بیماران در 
رابطه با نحوه ابتالیشان صحبت می کنیم 
متوجه می شویم رعایت نکردن فاصله گذاری 
و  متعدد  مهمانی های  به  رفتن  اجتماعی، 
همچنین رفتن به مسافرت عامل ابتالی آن ها 
به کروناست.پرستاری دیگر گفت: هر روز که 

سر کار می آییم و حجم بیماران مبتال به کرونا 
را می بینیم سعی می کنیم با حفظ روحیه به 
این بیماران انگیزه دهیم، اما وقتی در خیابان 
و پاساژ ها افرادی را بدون ماسک می بینیم که 
بدون فاصله گذاری اجتماعی در حال تردد 
هستند خستگی مان دوبرابر می شود و روحیه 
مان برای ادامه کار ضعیف.یکی از بیماران 
کرونایی بستری در بیمارستان صیاد خطاب 
به افرادی که تصور می کنند به کرونا مبتال 
نمی شوند، گفت: قدر نفس هایی که می کشید 
را بدانید چرا که با وجود کرونا نفس کشیدن 
بسیار سخت می شود و نفس هایتان را فدای 
خوشی های لحظه ای و شرکت در مهمانی ها 
نکنید. جدی گرفتن کرونا، رعایت بهداشت و 
فاصله گذاری اجتماعی، توجه به توصیه های 
بیماران  که  بود  تجاربی  مسئوالن چکیده 
کرونایی در اختیارمان گذاشتند تا به مردم 
بگوییم کرونا از رگ گردن به شما نزدیک تر 
است و لحظه ای غفلت در رعایت نکردن 
بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی عواقب 

وخیمی به دنبال دارد.
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تفاهم نامه همکاری در جهت
 توسعه شبکه زیست بوم نوآوری 

دانشگاه منابع طبیعی 

در راستای توسعه شبکه زیست بوم نوآوری 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 
تفاهم نامه همکاری دو و چندجانبه با واحدهای 
نوآور و شتاب دهنده به امضاء رسید. به  منظور 
توسعه شبکه زیست بوم نوآوری دانشگاهی 
در استان گلستان و تقویت فعالیت های مرکز 
منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  نوآوری 
طبیعی گرگان، تفاهم نامه همکاری بین این 
دانشگاه و سه شرکت اکو مزرعه سبز، فعال 
در زمینه آموزش نوآوری های سبز به کودکان 
و نوجوانان، شرکت های مهرآور و دانش سبز 
ماهان، فعال در زمینه توسعه کودهای زیستی 
با  گلخانه های  کشت وکارهای  نیز  و  آلی  و 
شتاب دهنده  نیز  و  توت فرنگی  بر  تمرکز 
پرسیس ژن پار، با کارکرد محوری شتابدهی و 
تجاری سازی طرح های تحقیقاتی - فناورانه در 
حوزه دارویی و زمینه های مرتبط منعقد شد. در 
این نشست که با حضور نمایندگان شرکت ها 
و رضایی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به 
همراه شریف زاده مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  از  و جمعی 
برگزار شد، راهکارهای تسریع در عملیاتی 
راه اندازی  قالب  در  نیز  تفاهم نامه ها  شدن 
حمایت  مشترک،  نوآوری  و  تحقیق  واحد 
طرح  به  منجر  رساله های  و  پایان نامه ها  از 
نوآورانه، برگزاری اکوبوت کمپ، فراخوان 
جذب ایده های نوآور و هدایت آنها در مسیر 

شتاب دهی مورد توافق قرار گرفت.

انهدام باند سارقان
 باطری خودرو 

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از انهدام 
باند سارقان باطری خودرو و اعتراف متهمان 
به ۴۱5 فقره سرقت خبرداد.به گزارش روابط 
عمومی، فرزاد تاجره اظهار کرد: به دنبال وقوع 
چندین فقره سرقت باطری خودرو در گرگان 
با  بررسی موضوع  آن،  اطراف  و روستاهای 
احتمالی  سارقان  یا  سارق  دستگیری  هدف 
به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس 
آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: مأموران 
پس از انجام تحقیقات میدانی در نقاط جرم 
خیز و بررسی های تخصصی موفق شدند به 
باند سارقان حرفه ای  اعضای  از  سرنخ هایی 
پلیس  اطالعاتی  اشراف  با  سرانجام  برسند. 
مخفیگاه سارقان شناسایی و پس از هماهنگی 
با مراجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه هر ۴ 
متهم دستگیر شدند. جانشین فرمانده انتظامی 
گلستان خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات 
تکمیلی و پس از مواجهه با مستندات پلیس 
به ارتکاب ۴۱5 فقره سرقت باطری خودرو در 
شهرستان گرگان  و حومه اعتراف کردند. این 
مقام انتظامی با اشاره به دستگیری یک مالخر در 
این عملیات و کشف ۲۱ عدد باطری مسروقه 
از مخفیگاه وی، خاطرنشان کرد: برابر اعالم 
شده  سرقت  باطری های  ارزش  کارشناسان 
توسط اعضای این باند بیش از 5 میلیارد ریال 

برآورد شده است. 

تشدید نظارت بر عملکرد 
نانوایی های گرگان

فرماندار گرگان گفت: نظارت و کنترل بر 
ساعت پخت نانوایی ها در شهر گرگان 
تشدید می شود. به گزارش مهر، محمد 
حمیدی در بازرسی سرزده از نانوایی ها 
در سطح شهر گرگان اظهارکرد: کیفیت 
پخت نان، رعایت پروتکل های بهداشتی 
و ساعات کار در اولویت قرار دارد و 
اگر خبازی موارد مذکور را رعایت نکند 
سهمیه آرد مصرفی تعدیل خواهد شد. 

پخت  کیفیت  افزود:  گرگان  فرماندار 
و وزن چانه ها در بعضی از نانوایی ها 
رضایت بخش نیست و در همین راستا 
نظارت و کنترل در شهرستان تشدید و 
با متخلفان برخورد می شود. وی بیان 
کرد: نانوایی ها موظف هستند براساس 
ساعات پخت نان که از طرف اتحادیه 
به  نسبت  اعالم شده  آن ها  به  نانوایان 
پخت نان اقدام کنند. همچنین باید در 

تمام طول ساعات پخت به مردم نان ارائه 
دهند در غیر اینصورت مرتکب تخلف 
شده اند. حمیدی ادامه داد: باید با آرد 
اختصاص یافته به هر نانوایی نان پخت 
شود و با متخلفان عرضه خارج از شبکه 
فرماندار  شد.  خواهد  جدی  برخورد 
گرگان گفت: شهروندان می توانند در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف خبازان 

آن را به فرمانداری گزارش دهند.

 ، صنایع  بازرگانی،  اتاق  اجرایی  دبیر 
که  گفت  گرگان  کشاورزی  و  معادن 
فرآیند بارگیری کاال از خط عریض ریلی 
اینچه برون گنبدکاووس با صادرات سیمان 

به ترکمنستان از امروز دوشنبه آغاز شد.
با  گو  و  گفت  در  فندرسکی  هوشنگ 
خبرگزاری جمهوری اسالمی اظهار داشت 
: اتصال خط عریض ریلی ۲ کشور ایران و 
ترکمنستان در نقطه صفر مرزی اینچه برون 
گلستان عالوه بر افزایش مبادالت ریلی و 
حذف هزینه های تعویض بوژی، موجب 
توسعه سرمایه گذاری در گلستان می شود.

نخستین قطار باری این خط عریض هفته 
جاری به صورت آزمایشی از ترکمنستان 
وارد ایستگاه اینچه برون شد.محسن اعتماد 
مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ مستقر در 
گلستان اجرای این طرح را سرآغاز تسریع 

و تسهیل مبادالت حوزه ریلی با کشورهای 
CIS و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار و 
شکوفایی اقتصادی استان دانست و گفت 
:در روزهای آینده تبادل کاال از طریق این 

داشت.طول  خواهد  ادامه  عریض  خط 
اتصال خط عریض ایران به ترکمنستان در 
مجموع حدود هشت کیلومتر است که ۲ 
کشور برای ساخت آن چهار میلیون دالر 

به  برون  اینچه  ریلی  کردند.خط  هزینه 
عنوان بخشی از کریدور شمال - جنوب 
می تواند بخش قابل توجهی از مبادالت 
ریلی ایران با کشورهای مشترک المنافع 
را انجام دهد.-منطقه مرزی اینچه برون 
ریلی،  زیرساخت های  از  مندی  بهره  با 
گمرکی و پایانه ای در 8۰ کیلومتری شمال 
است.خط  واقع  گنبدکاووس  شهرستان 
ترکمنستان   - برون(  )اینچه  ایران  آهن 
- قزاقستان سال 93 با حضور روسای 
جمهوری سه کشور در نقطه صفر مرزی 
اینچه برون افتتاح شد و از میانه اسفند ماه 
پارسال نیز با حل مشکل تردد واگن های 
عریض  ریل  روی  بر  ایران  تجاری 
ترکمنستان، خط آهن ایران از طریق مرز 
اینچه برون گلستان به شاهراه ریلی آسیای 

میانه متصل گردید.

صادرات از اینچه برون 

مشارکت بنیاد احسان
 در برگزاری برنامه های غدیر 

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( گلستان از برگزاری برنامه های 
ویژه غدیر در شهرهای استان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی، محمدمهدی 
با  نشست  در خصوص  زاده  سلمان 
مسئوالن هیئات و عوامل ستاد مردمی 
غدیر شهرستان گرگان اظهارکرد: بنیاد 
احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
هیئات،  کنار  در  )ره(  امام  حضرت 
مراکز نیکوکاری و موکب اربعین در 
جشن غدیر مشارکت می کند. مدیرکل 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
و  هماهنگی ها  برابر  گفت:  گلستان 
استقبال گروه های مردمی قرار شد در 

روز عید غدیر تعداد ۱۱۰ دیگ غذا در 
بهترین موقعیت شهر به طور متمرکز 
طبخ و سپس در محالت حاشیه نشین 
شهرستان توزیع شود. وی بیان کرد: 
این مراسم و سنت اطعام دهی برابر 
متمرکز  به صورت  ولی  قبل  سنوات 
و گسترده تر در سراسر استان برگزار 
می شود. سلمان زاده اضافه کرد: واقعه 
غدیر اثرگذارترین واقعه تاریخ بعد از 
بعثت رسول اکرم )ص( بوده و تمام 
تالش ما ترویج این واقعه عظیم تاریخی 
بر اساس آیات و روایات قرآنی برای 
جلوگیری از شبهات دینی در جامعه 
مدیرکل  است.  جوان  نسل  میان  در 

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
گلستان گفت: این ستاد تصمیم دارد 
همزمان در شهرهای مختلف استان با 
پشتیبانی از گروه های جهادی همکار 
اقدام  با  و  هیئات، خیریه ها  از جمله 
مشترک تعداد پرس های این مراسم را 
در مجموع به عدد 3۰۰ هزار برساند. 
وی بیان کرد: با تفاهمی که با اداره کل 
از  دیگر  یکی  داشته ایم  استان  اوقاف 
اقدامات در همین راستا و در این روز 
طبخ ۲۰ هزار پرس غذا در بقاع متبرکه 
امامزاده یحیی بن زید )ع( شهرستان 
هیئات  توسط  که  است  گنبدکاووس 

در مناطق حاشیه شهر توزیع می شود.

هشدار هواشناسی نسبت به وقوع سیل
 مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به نفوذ سامانه 
مرطوب  جریانات  تقویت  و  اروپا  سمت  از  پرفشار 
آبگرفتگی  به  نسبت  استان  این  به  شمالی  خنک  و 
معابر و وقوع سیالب و کاهش ۱۰ درجه ای دما در 
گلستان هشدار داد.نوربخش داداشی اظهار داشت: بر 
اساس تحلیل الگوهای هواشناسی از صبح چهارشنبه 
استان  آسمان  برای  جمعه  روز  پایان  تا  مردادماه   6
پدیده  این  که  شود  می  بینی  پیش  تابستانی  بارش 
جوی همراه با رگبار و رعد و برق، وزش شدید باد، 
کاهش محسوس دما و در برخی نقاط از جمله مناطق 
کوهستانی بارش تگرگ است.وی پیش بینی کرد که 
این بارش ها در برخی مناطق گلستان همراه با سیالب 
معابر و خیابان ها شود.وی  آبگرفتگی  بوده و سبب 
از دستگاه های اجرایی و امدادرسان گلستان از جمله 
هالل احمر خواست برای مقابله با تبعات این سیالب 
احتمالی آماده باشند.مدیر کل هواشناسی گلستان گفت: 
ناپایداری جوی تا پایان روز جمعه در استان ادامه دارد 

در  اسکان  از  مدت  این  در  شهروندان  است  الزم  و 
ارتفاعات  به  صعود  و  ها  مسیل  و  رودخانه  حاشیه 
که  داشت  اظهار  همچنین  کنند.داداشی  خودداری 
سامانه  این  فعالیت  زمان  مدت  در  شدید  باد  وزش 
دریای خزر را مواج و متالطم خواهد کرد.استان سیل 
این  شاهد  همواره  اخیر  های  سال  در  گلستان  خیز 
پدیده قهری بوده است.گسترده ترین و مشهورترین 
سیل گلستان فروردین سال ۱398 رخ داد که در آن 

تعداد زیادی از مناطق شهری به خصوص در آق قال 
و گمیشان دچار سیالب و آبگرفتگی بزرگی شدند 
بطوری که ارتفاع آب در برخی نقاط به سه متر رسید.
ویران شدن هزاران خانه، تخریب گسترده زیرساخت 
ها، مرگ ۱۱ نفر، مشکالت بهداشتی و آسیب های 
اجتماعی و خسارت بیش از ۴8 هزار میلیارد ریالی از 
جمله نتایج این سیل بود.پیش از آن و در مرداد سال 
۱38۰ هم سیل دیگری در گلستان رخ داد که با حدود 
5۰۰ کشته به پرتلفات ترین سیل ایران مشهور است.
در جریان این سیل دهها نفر مفقود و تعداد زیادی از 
اجساد کشف شده نیز هیچگاه شناسایی نشدند و هم 
اکنون گورستانی در شرق گلستان با افراد گمنام دفن 

شده وجود دارد.
کیلومتر  هزار   ۲۰ بر  افزون  گستره  با  گلستان  استان 
هوایی،  و  آب  اقلیم  هفت  از  برخورداری  و  مربع 
ایستگاه  مرکز  و ۱۴۰  برخط  باران سنجی  مرکز   ۲8

هواشناسی دارد.
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مریم شریفی: جوان پرتالش گلستانی با 
مهارت خود در جوجه کشی انواع پرندگان 
محلی عالوه بر کسب درآمد و ایجاد شغل 
پرورش  به صنعت  دوباره  جانی  پایدار، 
ماکیان در منطقه و روستای خود بخشیده 
است. با پرورش انواع ماکیان و در رأس 
همه آنها مرغ که دوره پرورش کوتاه ۴5 
روزه دارد، عالوه بر کاهش دوره بازگشت 
سرمایه، در بازه زمانی کوتاهی قادر به تأمین 
گوشت مصرفی خانوارهای زیادی آن هم 
به قیمت به مراتب کمتر از گوشت قرمز 
خواهیم بود. میزان افت )بخش غیرقابل 
مصرف( پس از کشتار در مرغ کمتر از 
دام است و تغذیه آسان تر و راندمان تولید 
باالتری نسبت به دام دارد در نتیجه پرورش 
ماکیان نسبت به دام های سنگین، برای تولید 
کننده خرد، به صرفه تر است. در این آشفته 
بازار اقتصادی که متأسفانه کمتر کسی سراغ 
مشاغل تولیدی می رود، عبداهلل مردانی با 
ساخت دو دستگاه ۲۰ هزارتایی جوجه 
کشی توانست برای دو خانواده به طور 
مستقیم درآمد پایدار ایجاد کند و عالوه 
بر آن بار دیگر باعث رونق پرورش انواع 

پرندگان محلی در منطقه باشد.

در ابتدا خود را معرفی کنید و بگویید 
و  کشی  جوجه  سراغ  که  شد  چه 
مردانی  رفتید؟عبداهلل  ماکیان  پرورش 
هستم، سال ۱37۰ در شهر نوکنده متولد 
و  دارم  کارآفرینی  دکترای  مدرک  شدم. 
پرورش  به  مند  عالقه  قبل  سال های  از 
نامه  پایان  که  طوری  به  بودم  پرندگان 
کارشناسی و کارشناسی ارشدم در همین 
ارتباط بود و بعد از فارغ التحصیلی با 
توجه به تحقیقاتی که داشتم سراغ این 

کار رفتم.

لطفاً در مورد کار خود توضیح مختصری 
بدهید؟در حال حاضر تمرکز اصلی کار 
من جوجه کشی انواع پرندگان نظیر مرغ 
تورنگ،  غاز،  اردک،  محلی،  خروس  و 
بوقلمون، بلدرچین و همه انواع پرندگان به 
غیر از شتر مرغ است زیرا تخم شتر مرغ 
دما و رطوبت خاصی برای جوجه شدن 
نیاز دارد. در کنار این کار پرورش یک گله 

اردک هم داریم.
با چقدر سرمایه کار را شروع کردید؟من 

با مقدار خیلی کم در حد ۲۰۰  کارم را 
لوازم  تومان در حد خرید  تا 3۰۰ هزار 
ضروری پرورش اردک شروع کردم و به 
مرور در طول این سال ها کارم را توسعه 
دادم و در حال حاضر دو دستگاه جوجه 
کشی ۲۰ هزارتایی داریم که کار ساخت و 

تولیدش را خودم انجام دادم.

آیا دستگاه شما ویژگی خاصی دارد یا 
مشابه دستگاه های موجود در بازار است؟
کمی دستکاری روی تهویه دستگاه انجام 
دادم. مثالً از پنکه سقفی برای تهویه دستگاه 

استفاده کردم و یا دستگاه به صورتی است 
که تخم مرغ ها همگی به صورت خوابیده 
در دستگاه قرار می گیرد و در کل خیلی 
با موارد مشابه در بازار تفاوت ندارد ولی 
راندمان کار ما باالتر است و یک ویِژگی 
این  ما  کار جوجه کشی  در  مهم  بسیار 
از  تعداد  هر  همزمان  طور  به  که  است 
انواع مختلف تخم پرندگان را که بخواهیم 
همزمان در دستگاه می گذاریم. به طور مثال 
پنج مرغ، 3۰ طاقه قرقاوول، 7۰ غاز … 
و بعد از ۲۲ روز جوجه مرغ ها را تحویل 
می دهیم و بعد از 3۰ روز غاز و الی آخر و 

هیچ محدودیتی در پذیرش نداریم و این 
نقطه قوت کار ماست.

پرورش همزمان این پرنده ها به مهارت 
خاصی نیاز دارد؟مهم شخصی است که 
با دستگاه کار می کند که به دلیل نداشتن 
تخم  همزمان  گذاشتن  کافی  مهارت 
مرغ ها باعث آلودگی محیط و شکست 
دستگاه  صاحبان  معموالً  می شود.  کار 
فقط تعداد باال از یک نوع تخم پرنده مثاًل 
تا غاز را قبول می کنند و در تمام  هزار 
مدت 3۰ روز دستگاه در اجاره صاحب 

تخم ها است. فقط افراد معدودی هستند 
که مهارت همزمان جوجه گیری از انواع 
پرندگان را دارند و به دلیل اینکه ما مهارت 
این را داریم هر تعداد تخم پرندگان را از هر 
نوعی همزمان در دستگاه بگذاریم مشتریان 
بیشتری داریم و از طرفی هزینه تمام شده 
برای مشتریان خیلی کمتر می شود مثاًل 
تومان  هزار  فقط  مرغ  جوجه  هر  برای 

دستمزد می گیریم.
شرایط فروش و درآمدی شما چطور 
کار  تنها  اول  سال های  در  است؟من 
می کردم ولی بعد از مدتی با زیاد شدن 

نفر  با دوستم شریک شدم و دو  تقاضا 
تمام وقت مشغول هستیم. در کنار جوجه 
کشی از محل پرورش گله اردک و فروش 
جوجه های آن هم درآمد کسب می کنیم. 
بازار فروش ما بیشتر از طریق تبلیغات در 
فضای مجازی است و مشتریان اردک و 
غاز ما بیشتر در شهرهای مازندران است 
ولی از کل ایران مشتری داریم و به همه 
بازار  در  فرستاده ایم.  جوجه  ایران  جای 
فروش تقاضای باالیی داریم و گله داران 
بزرگی که تخم پرندگان را برای جوجه 
کار  تمایل  صورت  در  می آوردند  شدن 
فروش جوجه هایشان را هم انجام می دهیم.

به نظر شما مشکل پرورش ماکیان در 
کشور ما کجاست که باعث شده خیلی 
از تولید کنندگان کوچک در روستاها 
کار را رها کنند؟چرخه معیوب پرورش 
روی  پیش  مشکل  بزرگترین  پرندگان 
کسانی است که وارد این کار می شوند. 
داری  گله  کار  که  باشند  باید  دامدارانی 
و پرورش ماکیان را انجام دهند و افراد 
دیگری کار جوجه کشی را انجام دهند و 
در این بین باید کسانی هم باشند که خرید 
کشتارگاه  کنند.  تضمین  را  محصوالت 
صنعتی و بسته بندی در محل باید وجود 
داشته باشد و در نهایت رستوران هایی که 
کار طبخ محصوالت را انجام دهند. اگر 
چرخه تولید کامل شود قطعاً کار تولید 
گوشت و تخم ماکیان هم رونق می گیرد.

کارتان  توسعه  برای  شما  انداز  چشم 
دستگاه  دو  با  الهی  لطف  چیست؟به 
مهمتر  و  کشی  جوجه  هزارتایی   ۲۰
برای  خوب  فروش  بازار  داشتن  آن  از 
که  داشته ایم  را  شده  متولد  جوجه های 
ماکیان در منطقه  بیشتر  به تولید هرچه 
کمک کرده است. در واقع ما خودمان را 
حلقه مفقود شده در منطقه می دانیم که 
توانستیم عالوه بر نیاز گله داران بزرگ، 
نیاز پرورش دهندگان تعداد پایین خانگی 
حاضر  حال  در  باشیم.  جوابگو  هم  را 
مذاکره  حال  در  دوستانم  از  تعدادی  با 
و چرخه  داده  توسعه  را  کار  تا  هستیم 
تولید گوشت ماکیان را در منطقه کامل 
کنیم و در آینده نزدیک تمام مراحل تولید 

را در دست بگیریم.

درآمدزایی با پرورش جوجه  خبر

اعضای باند فریبکار 
در گرگان دستگیر شدند

از  گلستان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
دستگیری اعضای باند سه نفره فریبکار در 
گرگان خبر داد.  رئیس کل دادگستری بیان 
کرد: اعضای این باند با تهیه فیلم، قربانیان را 
تهدید میکردند که در صورت شکایت، فیلم را 
در فضای مجازی پخش خواهند کرد. آسیابی 
تا  این پرونده خواست  از شاکیان احتمالی 
برای طرح شکایت به شعبه دوم کیفری یک 
استان گلستان به نشانی گرگان، میدان وحدت 
)شهرداری(، خیابان شهید بهشتی، دادگستری 
گرگان مراجعه کنند. رئیس کل دادگستری 
استان گلستان در پایان با تاکید بر رسیدگی 
کرد:  اظهار  پرونده  این  به  قاطع  و  فوری 
متهمان در کوتاه ترین زمان به سزای اعمال 

خود خواهند رسید.

روحیه کشتی گیران ایران برای 
کسب مدال فراتر از انتظار است

مربی گلستانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در 
المپیک توکیو گفت: روحیه ملی پوشان برای 
ورزش  مهم  رویداد  این  در  مدال  کسب 
امیدواریم  و  است  انتظار  از  فراتر  جهان 
توانایی های  نمایش  با  ایرانی  کشتی گیران 
فنی خود در این رقابت ها بدرخشند.حسن 
طهماسبی اظهار داشت: ملی پوشان از هفت 
ماه گذشته تاکنون در اردوهای مختلف و 
را  دشواری  و  سخت  تمرینات  فشرده، 
پشت سر گذاشتند تا با آمادگی کامل روانه 
خود  اوزان  های  برترین  با  رقابت  میدان 
شوند. وی بیان کرد: با شناخت کاملی که 
از ملی پوشان ایرانی و رقبای آن ها داریم، 
را  آزادکار  پوشان  ملی  مدال  چند  کسب 
دور از انتظار نمی دانیم و امیدواریم رنگ 
همه این مدال ها طال باشد. تیم ملی کشتی 
آزاد ایران با 6 ورزشکار و با سرمربیگری 
المپیک  غالمرضا محمدی در رقابت های 
توکیو حضور خواهد داشت. رضا اطری، 
حسین خانی،  مصطفی  قیاسی،  مرتضی 
و  محمدیان  محمدحسین  یزدانی،  حسن 
امیرحسین زارع به عنوان نمایندگان ایران 
برای مصاف با حریفان خود بر روی تشک 

المپیک خواهند رفت.
حسن طهماسبی که اولین مربی گلستانی 
حاضر در رقابت های المپیک به شمار می 
رود از بهمن ماه سال گذشته به عنوان مربی 
انتخاب  بزرگساالن  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
شده و امسال با این تیم به مقام قهرمانی 
آسیا و نایب قهرمانی رقابت های بین المللی 

لهستان دست یافته است.

در کنار جوجه کشی از محل پرورش گله اردک و فروش 
جوجه های آن هم درآمد کسب می کنیم. بازار فروش ما بیشتر از طریق 

تبلیغات در فضای مجازی است و مشتریان اردک و غاز ما بیشتر در شهرهای 
مازندران است ولی از کل ایران مشتری داریم
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انهدام باند
 سارقان منزل 

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان از 
انهدام باند سارقان منزل در استان خبرداد 
باند  این  اعضای  از  نفر  دو  گفت:  و 
دستگیر شدند و تالش برای دستگیری 
دو نفر دیگر نیز ادامه دارد. به گزارش 
روابط عمومی، مجتبی مروتی اظهارکرد: 
به دنبال وقوع چند فقره سرقت منزل 
در گنبدکاووس و گرگان، رسیدگی به 
موضوع در دستور کار مأموران پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سارقان پس از ورود 
به  را  نقد  منزل طالجات و وجوه  به 
سرقت می بردند، افزود: اقدامات اولیه 

برای شناسایی سارقان انجام شد که پس 
از یکسری اقدامات فنی و تخصصی 
مأموران پی بردند متهمان با یک دستگاه 
پژو ۴۰5 در منطقه تردد دارند. رئیس 
پلیس آگاهی استان گلستان گفت: با 
نظر  مورد  خودرو  پالک  از  استعالم 
مشخص شد پالک سرقتی و متعلق به 
خودرویی دیگر بوده لذا پیگیری های 
ویژه پلیس در این راستا ادامه یافت تا 
با هوشیاری و تالش بی وقفه  اینکه 
 ۴۰5 خودرو  اصلی  پالک  مأموران، 
شناسایی شد. مروتی خاطرنشان کرد: 
با استعالم های صورت گرفته و اشراف 

سارق  مخفیگاه  مأموران،  اطالعاتی 
اصلی و سه همدستش در استان البرز 
مراجع  با  هماهنگی  طی  و  شناسایی 
دو  غافلگیرانه  عملیاتی  در  قضائی 
نفر از آنها دستگیر شدند. وی گفت: 
چهار  به  اولیه  تحقیقات  در  متهمان 
گنبدکاووس  در  منزل  سرقت  فقره 
پالک  سرقت  فقره  یک  و  گرگان  و 
اقرار کردند.  خودرو در گنبدکاووس 
به  به معرفی سارقان  با اشاره  مروتی 
برای  تالش ها  افزود:  قضائی،  مراجع 
دستگیری دو متهم دیگر این پرونده 

ادامه دارد.
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خبر

مراسم عید غدیر با همگرایی 
بیشتری برگزار می شود

گلستان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل   
گفت: مراسم عید غدیر در گلستان منسجم 
تر و با همگرایی بیشتری نسبت به سالهای 
گذشته برگزار می شود. به گزارش روابط 
عمومی، روح اهلل سلیمانی فرد اظهارکرد: 
در  خوبی  اقدامات  گذشته  سنوات  طی 
دارالمومنین  و شهر  استان  در  غدیر  عید 
کمتری  انسجام  اما  می شد  انجام  گرگان 
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  داشت. 
گلستان افزود: اما هم اکنون این اقدامات 
فرهنگی،  دستگاه های  و  شده  منسجم تر 
مذهبی،  هیئات  و  دینی  تشکل های 
موسسه ها و سمن ها همگراتر شده اند که 
این امر برکات زیادی را به دنبال خواهد 
داشت. وی بیان کرد: دشمنان در جبهه کفر 
و باطل خود وفاق و خطوط قرمزی دارد 
که ما را در تنگنا قرا می دهد و از برخی 
از مسائل خود عدول نمی کنند. سلیمانی 
جبهه  از  حمایت  در  آنها  گفت:  فرد 
خطوط  غیره  و  هلوکاست  صهیونیست، 
در  با خاطیان  و  اند  کرده  تعیین  قرمزی 

این مورد برخورد می کنند.
گلستان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
بر  هم  ما  دارد  ضرورت  لذا  کرد:  بیان 
انقالب  و  )ع(  بیت  اهل  گفتمان  مبنای 
است  معارف  این  از  منبعث  که  اسالمی 
همگرایی بیشتری ایجاد کنیم. وی با بیان 
کارهای  باید  غدیر  عید  مراسم  در  اینکه 
کوچک را تقویت کرده و کارهای بزرگی 
را هم رقم بزنیم، گفت: لذا باید فضا را باز 
کرده تا همه بتوانند هر چند با کمک های 
کوچک در آن شرکت کنند. سلیمانی فرد 
دادن  به عیدی و صله  گفت: در روایات 
که  هرچند  شده  سفارش  غدیر  عید  در 
منحصر  امروز  جامعه  در  نیکو  کار  این 
غدیر  عید  اعمال  از  اما  است  سادات  به 
بوده و به عموم جامعه تعلق دارد.مدیرکل 
بر رعایت  امور خیریه گلستان  و  اوقاف 
پروتکل های بهداشتی در برنامه های دهه 

والیت و امامت تأکید کرد.

برای پیشرفت و آبادانی
 روستا تالش می کنیم

گفت و گو : مرضیه قاسمعلی

لطفا خودتان را معرفی کنید؟  باسالم 
وخسته نباشید خدمت شما و همکاران 
تان در گلشن مهر. بنده علی اکبر رحیمی 
به  مدت 8 سال )از سال 9۲(  دهیار 

روستای نودیجه می باشم. 

در مورد روستای نودیجه و موقعیت 
جغرافیایی آن توضیح دهید؟  روستای 
نودیجه در ۱۲ کیلومتری غرب گرگان 
واقع شده است. با جمعیتی بالغ بر 5 هزار 
نفر و حدود ۱۲۰۰ خانوار  و وسعتی 
بیش  از 8۰ هکتار یکی از بزرگترین 
روستاهای گرگان  است و شغل مردم 
روستا کشاورزی و دامداری و تعدادی 
هم در ادارات و جاهای دیگر  مشغول 

می باشند.

چه کارهایی برای پیشرفت و آبادانی 
روستا انجام شده است؟ 

بنده و همکارانم در شورای اسالمی  با 
همکاری مردم عزیز روستایمان، اقدامات 
و کارهای بسیار زیاد و مهمی انجام دادیم  

از جمله
  ساماندهی بلوار ورودی روستا

 خرید یک دستگاه ماشین زباله مکانیزه با 
مشارکت معاونت روستایی استان

 احداث 5 هزار متر مربع پازل در  پیاده 
روها

آسفالت حدود ۱5 هزار متر مربع کوچه 
ها ومعابر روستا با مشارکت بنیاد مسکن، 
خرید و استقرار 6۰ سبد زباله در کوچه 

و معابر روستا
 خرید تراکتور رومانی ونصب تانکر و 
موتور جهت شستشو معابر و آبیاری 

فضای سبز
احداث پارک کودک، نصب و تجهیز 

وسایل ورزشی و بازی کودکان
برگزاری چندین جشنواره، جشن و   
بزرگداشت  جهت  ورزشی  مسابقات 

مراسمات و ...
 تسطیح، مرمت وجاده سازی جاده های 
بین مزارع حدود ۱5 کیلومتر با مشارکت 

جهاد کشاورزی
 ایجاد فضای سبز در 3 نقطه از روستا

احداث ۲ میدان در روستا، میدان شهدا و 
میدان کشاورز 

خرید و راه اندازی باسکول 5۰ تنی برای 
اشتغال و درآمد پایدار

 مرمت، بازسازی و اجرای کف پوش 
سالن ورزشی شهدای روستا، با مشارکت 
به  کمک  و  وجوانان  ورزش  ی  اداره 
مدارس، مساجد، بهداشت و پاسگاه همه 

ساله و خیلی از اقدامات دیگر
 و هم اکنون درحال اجرای ۴۰۰ جدول 
و اجرای حدود 7هزار متر مربع آسفالت 
شن ریزی معابر و نصب دوربین جهت 
همچنین  و  نقطه  در 7  روستا  امنیت 
درآینده نزدیک  ساماندهی زمین فوتبال، 
تسطیح و نصب تیر دروازه، فنس کشی 
و نصب پازل در پیاده روها را در دستور 

کار خود داریم.

و حرف آخر 
ادارات،  دوستان،  همه  از  خاتمه  در   
سازمانها به خصوص از اهالی دوست 
داشتی روستایمان که ما را در انجام این 
و  تشکر  کمال  کردند،  یاری  اقدامات 
قدردانی را دارم. به امید اینکه روستایی 
آباد و سرسبز  همراه با صمیمیت داشته 
باشیم. مجددا از مدیر مسوول و همه 
ی همکاران تان در روزنامه گلشن مهر  

کمال تشکر را دارم.

01732251316

01732244302

01732241195

))
مشکالت روستا

اتاق کودک را چگونه بچینیم؟
وسیله های  انتخاب  و  اتاق  چیدن  در 
اتاق کودک دنبال چه هستیم؟ آیا صرف 
زیبایی و رنگ و وارنگ بودن آن کافی 
ایرنا زندگی، چیدمان  است؟به گزارش 
است  مهمی  امر  به شدت  کودک  اتاق 
که باید نکات ضروری برای آن در نظر 
گرفت. شاید تصور ما این باشد اتاق را 
شلوغ تر کنیم و پر از رنگ های مختلف 
نکته  این  از  اما  است  جذاب تر  باشد، 
غافل شویم که در چیدن اتاق و انتخاب 
وسیله های اتاق کودک دنبال چه هستیم؟ 
آیا صرف زیبایی و رنگ و وارنگ بودن 
اتاق  آن کافی است؟ آن چه در چیدن 
است  این  دارد  بسیار  اهمیت  کودک 
که اجازه خالقیت را به کودک بدهیم. 
اتاقی از قبل چیده شده با وسایلی که هر 
کدام باید نظم آهنین داشته باشند شاید 
برای پدر و مادر جذاب باشد اما برای 
کودک  اتاق  در  می توانید  تا  نه.  کودک 
وسایلی قرار دهید که خالقیت کودک 
شما را زنده کند و خودش اجازه دخل 
و تصرف داشته باشد. از طرفی باید این 
نکته را در نظر داشت که اتاق را برای 
خودتان نچینید. شاید روزی هر کدام از 
ما اتاقی با سلیقه خودمان می خواستیم که 
نداشته ایم اما دلیل نمی شود که کودکمان 
نیز همان اتاق را دوست داشته باشد که در 

خیال ما است.

دیوار اتاق
دیوار اتاق کودک را محلی در نظر بگیرید 
که در اختیار اوست. می توانید از رنگ های 
قابل شست و شو استفاده کنید که نگران 
کثیف شدن دیوارها نباشید. برای ایجاد 
طرحی در تزیین اتاق کودک که ماندگاری 
باالیی داشته باشد بهتر است از یک رنگ 

به   که  کنیم  استفاده  دیوار  برای  خنثی 
عنوان یک بوم خالی برای اشیاء تزئینی و 
سلیقه  های مختلف استفاده می شود. اگر 
می خواهید رنگ و الگوی خاص خود را 

معرفی کنید بهتر است الگو را فقط به یک 
دیوار یا سقف محدود کنید و دقت داشته 
باشید، حتماً موتیف به اندازه کافی مالیم 
باشد تا کل فضا را تحت تاثیر قرار ندهد.

قفسه بندی
چیدمان را در اختیار کودک قرار دهید. 
و  فضا  دهی  سازمان   خواب  اتاق   در 
ذخیره سازی خوب است و این ویژگی 
در اتاق  خواب کودک به دلیل تعدد و 

تنوع اسباب کودک اهمیت بسیار زیادی 
دارد. هرگونه ذخیره  سازی که برای آن 
در نظر دارید، باید ترکیبی کامل از فرم، 
مقدار  یک  از همه  مهم تر  اما  عملکرد، 

سرگرم  کننده باشد و حالت خشک و 
کسل کننده نداشته باشد.

تخت خواب
در خریدن تخت کودک باید به سواالتی 
هم چون اندازه مناسب سرویس خواب 
تخت  ایمنی  باشد،  چقدر  باید  کودک 
مدل  و  طرح  یا  باشد،  چگونه  باید 
مناسب برای سرویس خواب چیست و 
خیلی مسائل دیگر که بر سالمت خواب 

و رشد کودک ما تأثیر می گذارند، پاسخ 
کودکتان،  قد  نظر،  مورد  بودجه  دهید. 
ابعاد اتاق موردنظر، کلیت دکوراسیون و 
رنگ اتاق و اندازه تخت را باید در نظر 

بگیرید و با دقت انتخاب نمایید.

فضای خصوصی در اتاق
بیاوریم  یاد  به  را  خود  کودکی  اگر 
همیشه به دنبال جایی بودیم که از چشم 
خودمان  دنیای  و  باشیم  دور  به  همه 
باشد. می توانید این فضا را با یک خیمه 
چادری رنگی زیبا در داخل اتاق برای 
محرمانه  فضای  تا  کنید  فراهم  کودک 
ایجاد  خود  فرزند  برای  خصوصی  و 
نورپردازی  اهمیت  همچنین  کنید. 
را  کودک  خواب  اتاق   تزئین  هنگام 
باشید:  داشته  ارزشمند  موارد  جزو 
محیط  ایجاد یک  به  چراغ های سقفی 
نقاط  از  می کند،  کمک  دلپذیر  و  آرام 
استفاده  با  کنید،  استفاده  گرم  نوری 
کنار  در  یا  باال  در  از روشنایی مخفی 
یا  مطالعه  برای  مناسب  فضایی  تخت 

تعویض لباس کودک ایجاد نمایید.

سقف اتاق کودک
اتاق  سقف  بزرگسال  یک  برای  شاید 
اتاق  سقف  اما  باشد  نداشته  اهمیتی 
است.  آن  دیوارهای  مهمی  به  کودک 
مناسب  فرصتی  کودک  اتاق  سقف 
فراهم  را  جسورانه  حرکات  برای 
جوری  آن   تزیین  نباید  البته  می آورد 
قرار  تأثیر  را تحت  اتاق  کل  که  باشد 
دهد. برای مثال استفاده از سقف های 
کاذب با اشکال مختلف و نورپردازی 
تزیین  برای  مناسبی  گزینه ی  می تواند 

اتاق کودک باشد.

آن چه در چیدن اتاق کودک اهمیت بسیار دارد این است 
که اجازه خالقیت را به کودک بدهیم. اتاقی از قبل چیده شده

 با وسایلی که هر کدام باید نظم آهنین داشته باشند شاید برای پدر و مادر 
جذاب باشد اما برای کودک نه
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: همه باید از اعضای کميته ميراث جهانی تشكر کنيم که با همكاری و همراهی این کشورها، ثبت جهانی راه آهن ایران محقق شد

مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیا میراث 
معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی 
گفت: پرونده ثبت جهانی »راه آهن سراسری 
ایران« بر اساس تعامل و همکاری خوب 
معاونت میراث فرهنگی کشور و راه آهن 
جمهوری اسالمی تدوین شده و اطمینان 
داریم این تعامل و همکاری  همچنان تداوم 
خواهد داشت.  مصطفی پورعلی با اشاره به 
ثبت راه آهن سراسری ایران در فهرست 
فنی  رایزنی های  جهانی یونسکو، گفت: 
معاون میراث فرهنگی کشور در پاریس و 
رایزنی های کارشناسی سفیر و نمایندگی 
دائم ایران در یونسکو برای ثبت این اثر 

تأثیرگذار بوده است.
مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیا میراث 
معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با اشاره به حمایت 
اعضای کمیته میراث جهانی برای موافقت با 
ثبت راه آهن ایران در فهرست میراث جهانی، 
تصریح کرد: با وجود برخی نظرات متفاوت، 
سرانجام پرونده راه آهن ایران با اجماع به 

تصویب کمیته میراث جهانی رسید.
کمیته میراث جهانی متشکل از ۲۱ عضو 
است که برای مدت چهار سال از سوی 
کشورهای عضو کنوانسیون میراث جهانی 

انتخاب می شوند.
او ادامه داد: در مورد پرونده راه آهن پس 
از قرائت بیانیه ایکوموس جهانی، نماینده 
قرقزیستان یکی از اعضای کمیته در ابتدا 
متن اصالحیه قطعنامه کمیته میراث جهانی 
را مطرح کرد و کشورهای عمان، اتیوپی، 
بوسنی و هرزگوین، اسپانیا، روسیه، برزیل، 
چین، اتیوپی، مجارستان، آفریقای جنوبی، 
مصر، تایلند، عربستان سعودی، اوگاندا و 
اثر حمایت  این  از ثبت جهانی  گواتماال 
کردند.پورعلی عنوان کرد: در نهایت پس از 
اعالم موافقت همه اعضا، کشورهای استرالیا 
و نروژ که در ابتدا مخالف بودند، توافق خود 

را برای ثبت اعالم کردند.
احیا  و  حفظ  و  آثار  ثبت  دفتر  مدیرکل 
میراث معنوی و طبیعی بیان کرد: همه باید 
از اعضای کمیته میراث جهانی تشکر کنیم 
که با همکاری و همراهی این کشورها، ثبت 
جهانی راه آهن ایران محقق شد. نمایندگان 
این کشورها به طور خاص نماینده کشور 
قرقیزستان به طور شایسته ای با توجه به 
که  پرونده  کارشناسی  و  فنی  جنبه های 
توسط نماینده کشورمان در اجالس مطرح 
شد، اظهار نظر کرده و از ثبت آن حمایت 
قاطع کردند.او ادامه داد: به امید خدا سرانجام 

بر پایه متن اصالحیه قطع نامه ای که توسط 
کشورهای قرقیزستان، عمان، اتیوپی، بوسنی 
و هرزگوین پیشنهاد داده شد، این پرونده 
کشورهای عضو  همه  توانست حمایت 
کمیته میراث جهانی را جلب و با اجماع به 

تصویب برسد.به گزارش ایرنا، در نشست 
عصر روز یکشنبه )۲5 جوالی ۲۰۲۱( چهل 
و چهارمین اجالس کمیته میراث جهانی 
یونسکو )UNESCO( پرونده راه آهن 
سراسری ایران )موسوم به راه آهن شمال - 
جنوب( بررسی و با تصویب اعضای کمیته، 
راه آهن سراسری ایران با طول حدود ۱۴۰۰ 
کیلومتر در فهرست میراث جهانی یونسکو 

ثبت شد.
چهل و چهارمین جلسه کمیته میراث جهانی 
وقفه ای  از  )UNESCO( پس  یونسکو 
یک ساله به  دلیل شیوع بیماری کرونا در 
جهان از ۲5 تیر )۱6 ژوئیه( در شهر فوجوی 
چین آغاز شد و تا نهم مرداد )3۱ ژوئیه( ادامه 

دارد.
در این دور از اجالس که بدلیل شرایط و 
دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا 
به شکل مجازی )آنالین( برگزار می شود 
و صرفا اعضای کمیته بین الدول در فوجو 
چین حضور دارند، ترکیبی از موضوعات 
و ۲۰۲۱(   ۲۰۲۰( امسال  و  گذشته  سال 
مورد بررسی قرار می گیرد که در طول آن 
بسیاری از اماکن و جاذبه های گردشگری 

جهان به عنوان میراث جهانی معرفی خواهد 
شد.  در این نشست که تا نهم مرداد ۱۴۰۰ 
ادامه دارد، در مجموعه 39 اثر پیشنهادی از 
سوی اعضای کمیته میراث جهانی بررسی 
می شود که از این تعداد، ۲۲ اثر آن مربوط 

که  است   ۲۰۲۰ سال  پیشنهادی  آثار  به 
نشست آن به دلیل همه گیری کرونا برگزار 
نشد.پیش از این ۲۲ اثر فرهنگی -تاریخی 
و ۲ اثر طبیعی ایران به عنوان آثار فرهنگی 
ملموس و ۱6 اثر و عنصر ارزشمند ایران به 
عنوان آثار فرهنگی ناملموس در فهرست 
میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده  و 
عنوان  به  ایران  سراسری  آهن  راه  اکنون 
بیست و پنجمین میراث فرهنگی ملموس 
و نخستین میراث صنعتی کشورمان در 
این فهرست قرار می گیرد.  قرار است 
پرونده منظر فرهنگی اورامانات/ هورامان 
هم فردا )سه شنبه 5 مرداد(  ) ۲7 ژوئیه( 
در کمیته میراث جهانی مطرح و بررسی 
مسیر  جهانی  ثبت  پرونده  شود.تدوین 
سال  در  ایران  جنوب  و  شمال  راه آهن 
راه آهن  مسیر  ساخت  شد.  آغاز   97
سراسری ایران از بندر ترکمن در شمال 
کشور آغاز و به بندر امام خمینی )ره( در 
احداث  آغاز  منتهی شد.  جنوب کشور 
به  ایران در سال ۱3۰5 شمسی  راه آهن 
تصویب رسید و یک  سال بعد از آن بود 
که مهندسان ایرانی، آلمانی و آمریکایی 

را  کیلومتری   ۱39۴ مسیر  این  احداث 
آغاز کردند.مسیر راه آهن سراسری ایران 
نه تنها از حیث تکنیک و کیفیت ساخت، 
برخورداری  و  گردشگری  بعد  از  بلکه 
در  ویژه  طبیعی  جاذبه های  و  مناظر  از 
همین  به  و  است  اهمیت  حائز  جهان 
ایران و  دلیل راه آهن جمهوری اسالمی 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  هم 
را  تاریخی  مسیر  این  صنایع دستی  و 
جهانی  میراث  فهرست  در  ثبت  برای 
یونسکو درنظر داشتند.  اکنون  یونسکو 
این  جهانی شدن  به  چین  اجالس  در 
مسیر مملو از جاذبه های طبیعی، بناهاو 
پل ها و ایستگاه ها و تاسیسات و حتی 

لوکوموتیوهای تاریخی رای داد.
بهره برداری  و  احداث  پیشینه  اگرچه 
موفق نخستین راه آهن در ایران به دوره 
قاجار و سال ۱۲۲7 خورشیدی )۱8۴8 
میالدی( از رشت به بندر پیربازار و بندر 
انزلی می رسد که بقایای آن همچنان در 
مسیر رشت به پیربازار با یک لوکوموتیو 
بخار در محوطه اداره کل بنادر استان گیالن 
وجود دارد؛  تحقق کامل این آرزوی ملی 
قرارداد  انجامید.   طول  به  سال ۱3۰6  تا 
نقشه برداری برای احداث خطوط راه آهن 
با کنسرسیومی متشکل از شرکت آمریکایی 
یولن و شرکت های آلمانی فیلیپ هولتسمان 
- ویولیوس برگر و زیمینس باواونیون در 
سال ۱3۰6 به بهای هر کیلومتر حداکثر 368 
تومان بسته شد.  راه آهن سراسری ایران در 
سال۱3۱۴ بهره برداری شد و علی منصور، 
وزیر راه و شهرسازی وقت، در دوازدهم 
مرداد ۱3۱۴ الیحه ای برای تشکیل مؤسسه 
راه آهن دولتی کشور به تصویب مجلس 
اول مهر ۱3۱۴  از  تا  ملی رساند  شورای 
»نگاهداری و به کارانداختن همه اموال و اثاثیه 
و ابنیه و وسایل نقلیه و ساختمان های فنی 
متعلق به خطوط آهن و کشتیرانی دریاچه 
ارومیه« را به عهده بگیرد.  راه آهن شمال 
جنوب که اکنون یک اثر برجسته جهانی از 
ایران محسوب می شود، حوزه ای گسترده 
تا بندر ترکمن  امام خمینی )ره(  از بندر 
و پهنه های بی نظیر طبیعی و فرهنگی از 
هفت استان خوزستان، لرستان، مرکزی، قم، 
تهران، مازندران و گلستان را در بر می گیرد 
و بی تردید ارتقای حفاظت و مدیریت بهتر 
این اثر را به دنبال داشته و بی شک موجب 
رونق بیش از پیش گردشگری کشور به ویژه 
در استان های واقع در مسیر این راه آهن 

خواهد بود.

ثبت جهانی راه آهن 
نتیجه  تعامل همه جانبه است

خبر

مهار کرونا نیازمند 
مدیریت قوی تر است 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی گفت: شرایط امروز ما نشان 
می دهد تاب آوری بخش های مختلف کشور 
در مقابله با بیماری کرونا بسیار ضعیف است 
زیرساخت ها  این  تقویت  فکر  به  باید  و 
بیماران  تعداد  گفت:  آریان پور  باشیم.رضا 
استان  تبع آن در  به  کرونایی در کشور و 
و  است  افزایش  حال  در  هرروز  گلستان 
مشکالت اقتصادی، اجتماعی و غیره مردم 
هم بیشتر می شود.وی گفت: با شیوع کرونا 
بخش های  تاب آوری  که  شدیم  متوجه 
از  بحران  وقوع  زمان  در  کشور  مختلف 
جمله شیوع کرونا بسیار ضعیف است و 
باید فکری به حال تقویت این زیرساخت ها 

داشته باشیم.
کالله  مینودشت،  گالیکش،  مردم  نماینده 
و مراوه تپه در مجلس شورای اسالمی با 
تأکید براینکه سیاست های نادرست سبب 
ایجاد موج های متعدد بیماری شده است، 
نباید  را  کرونا  موضوع  کرد:  خاطرنشان 
سیاسی کرد و برخورد سیاست زده با این 
ارتباط  در  مردم  سالمت  با  که  موضوع 
است، به هیچ وجه پذیرفته شده نیست و 
مسئوالن باید پاسخگوی عملکرد خود در 
متأسفانه  گفت:  باشند.وی  کرونا  مدیریت 
اقدامات پیشگیرانه و مناسبی برای کنترل و 
مهار بیماری انجام نمی شود و هر ماه شاهد 
اوج گیری یک سویه جدید و درگیر کردن 
ضمن  افزود:  هستیم.آریان پور  کشور  کل 
اینکه پس از هر تعطیلی ما شاهد افزایش 
شدید تعداد ابتال و بستری در مراکز درمانی 
هستیم و الزم است مردم همراهی بیشتر و 
بهتری را تا زمانی که واکسیناسیون عمومی 
ستاد  تصمیمات  با  شود،  انجام  کشور  در 
کرونا داشته باشند.وی بیان داشت: هرچند 
در مدیریت کرونا الزم است ستاد ملی هم 
تصمیمات درستی بگیرد و دولت نیز چتر 
حمایتی خود را به ویژه بر روی کسب و 

کارهای آسیب دیده از کرونا بگستراند.
عضو مجمع نمایندگان گلستان در مجلس 
تجهیزات  افزایش  درباره  اسالمی  شورای 
بیمارستانی در استان برای مقابله با کرونا 
گفت: در یکسال گذشته با همراهی مجمع 
نمایندگان، استاندار، دانشگاه علوم پزشکی 
روی  بر  بهداشت  وزیر  مساعدت  با  و 
استان  درمانی  و  بهداشتی  زیرساخت های 
کار ویژه ای را آغاز کردیم.وی گفت: آثار 
این اتفاقات به ویژه در شرق استان مشهود 
است و تجهیزات موردنیاز مانند سی تی 
به  اکسیژن ساز و غیره  اسکن، ونتیالتور، 
بیمارستان های استان اضافه شده و در شرق 
استان دیگر نیازی به ارجاع بیمار به سایر 

شهرهای استان وجود ندارد.

راه آهن شمال جنوب که اکنون یک اثر برجسته جهانی از ایران 
محسوب می شود، حوزه ای گسترده از بندر امام خمينی )ره( تا بندر ترکمن 
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