گلشنمهرشناسنامهگلستاناست

گرگان  :خیابان ولیعصر عج (
بین عدالت  65و 67مجتمع اهورا  ،طبقه اول

01732522759
افزایش  ۳۰درصدی پایگاه های
فرهنگی اجتماعی در گلستان

4

نیکوکار گنبدی  ۲۰زندانی
جرائم مالی غیرعمد را آزاد کرد
8

5

شالیزارها
خشک شده اند

نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
گرگان با اشاره به کاهش بارشها در سال آبی جاری
(مهر  ۹۹تا کنون) گفت که وقوع خشکسالی کم سابقه
در این استان سبب شده تا بسیاری از مزارع شالی
با مشکل کم آبی مواجه و خشک شوند.به گزارش
روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

مشاورهوسرمایهگذاریدربورس

www.kargozari.org

سهمخواهی
یامطالبهگری؟
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 ۸۰درصد افراد باالی  ۶۰سال گالیکش
واکسن کرونا دریافت کردند

2

دشمنانازبرگزاری
نمازهایجمعهباشکوهناراحتند

(

روزنامه

2

ِ
گلستانسرسبز
سیاه شد

گرگان به ایرنا ،امیر یوسفی در نشست با برخی نمایندگان
هیاتها و اعضای این اتاق ،اظهار داشت :عالوه بر این،
سطح زیر کشت ذرت علوفهای در گلستان نیز کاهش
قابل توجهی نسبت به سال زراعی قبل دارد که باید به
منظور تامین علوفه مورد نیاز دامهای استان ،برنامه ریزی
صورت گیرد.وی ادامه داد :تاثیر خشکسالی سال زراعی

جاری بر زراعت گندم گلستان به حدی بود که تولید این
محصول در استان به  ۶۵۰هزار تن و کمتر از  ۵۰درصد از
پیش بینیهای انجام شده امسال رسید.یوسفی اضافه کرد:
باتوجه به تداوم خشکسالی در گلستان و پیامدهای زیانبار
آن بر تولیدات کشاورزی استان...
صفحه5

آگهی مزایده
بنیادتعاونزندانیاناستانگلستاندرنظردارد

نسبت به انتخاب پیمانکار واجد الشرایط جهت واگذاری تامین اقالم ،طبخ و سرو غذا در یک باب از کیترینگ
(آشپزخانه) زندان گنبد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده ازتاریخ  1400/05/10لغایت 1400/05/20به مدت  10روز در
ایام کاری ازساعت  8صبح الی  16به نشانی گرگان -خیابان گرگانجدید-کوچه سی ویکم -نبش اولین فرعی سمت
چپ  -ساختمان بنیاد تعاون زندانیان استان گلستان -واحد بازرگانی اقدام نمایند و همچنین جهت کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن های 01732683914- 01732683915داخلی105تماس حاصل فرمایند.

بنیاد تعاون زندانیان استان گلستان
www.golshanemehr.com

یادداشت اول
درباره طرح صیانت از فضای مجازی

یکیداستانیست
پر آب چشم
■ با مسوولیت سردبیر

مدتی است که طرحی با عنوان طرح
صیانت از فضای مجازی بر سر
زبانهاست.طرحی که مردم آن را محروم
کردن از خدمات بی شمار و گسترده
اینترنت می نامند و نمایندگان منتخب
ایشان در مجلس شورای اسالمی دغدغه
ی صیانت از آن را دارند و راه صیانت را
نیز محدود کردن و محروم کردن مردم از
این خدمات می دانند.
آنچه مسلم است این است که طرح به
اصطالح صیانت از حقوق کاربران در
فضای مجازی ،کسب معاش را برای
کسبوکارهای فضای مجازی دشوار
خواهد کرد و نکته ی دیگر این است
که اصرار برای تصویب عجوالنه این
طرح پیش از آغاز به کار دولت جدید
و بدون کار کارشناسی درست و برنامه
ریزی شده هیچ توجیهی ندارد.
نگرانیهای بسیاری ازسوی اقشار
مختلف مردم در خصوص تبعات پیش
بینی شده و نشده ی این طرح به صورت
های مختلف بیان شده و چالشهای
پیش رو و آسیبهای آن از جنبههای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
به نمایندگان اعالم شده است ،بااینحال،
گویا نمایندگان مجلس انقالبی ،گوش
شنوایی برای شنیدن این فریادها ندارند
و همچنان بر طبل لزوم اجرای طرح
می کوبند.قطعا برای کاهش آسیب ها
و بهرهبرداری بهتر از ظرفیت فضای
مجازی ،ایدههای مناسب تری نسبت به
طرح فعلی نمایندگان وجود دارد که تنش
زا نیست و مخاطرات کمتری برای کسب
و کارها به وجود می آورد بنابراین اولین
و ساده ترین راه لزوما بهترین راه نیست
اگر نمایندگان دلسوز به دلیل مشغله ی
بسیار فرصت یافتن راه های مناسب تر را
ندارند بهتر نیست از ظرفیت کارشناسی
افراد متخصص در این خصوص بهره
ببرند؟واضح است که تصویب و اجرای
این طرح ،مطابق انتظار و خواست
اکثریت مردم نیست و نمایندگان منتخب
مردم که در برابر قرآن مجید به خدای
قادر متعال سوگند یاد کرده اند که با تکیه
بر شرف انسانی خویش به عنوان امینی
عادل از ودیعه ای که ملت به آنان سپرده
پاسداری کنند در شرایطی که کشور با
مسایل بغرنجی از جمله مهارناپذیری
کرونا و ناتوانی در پیشگیری...
ادامه در صفحه 2
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ادامه یادداشت اول
یکیداستانیست
پر آب چشم
از شیوع پیک های پی در پی ویروس و تامین
واکسن مورد نیاز برای همه مردم در کمترین
زمانممکن،خشکسالی،کمبودآب،مشکالت
اقتصادی و تورم و مسایل بسیار دیگری دست
به گریبان است وظیفه دارند برای آسایش و
تامین رفاه مردم تالش کنند و وقت و انرژی
خود را مصروف بررسی و حل مشکالت
حوزه نمایندگی خود کنند و یقین بدانند که
مورد داوری و قضاوت مردم قرار خواهند
گرفت .نکته ی مهم دیگر اینکه نمایندگان
منتخب مردم قطعا می دانند که فضای مجازی
محل تعامل و ارتباط مردم است و محروم شدن
از این امکان ،فاصله ی بین مردم و حاکمیت
را بیشتر خواهد کرد بنابراین در شرایط کنونی
و با وجود نارضایتی های عمومی که از گوشه
و کنار کشور به گوش می رسد اقدام برای
تصویب و اجرای این طرح ،انگشت کردن در
چشم مردم است و خشم و اعتراض عمومی
را در پی خواهد داشت و هوشمندانه نیست.

خبر
دشمنان از برگزاری
نمازهای جمعه باشکوه ناراحتند

امامجمعه گرگان گفت :دشمنان و کسانی
که میانهای با انقالب ندارند از اینکه نمازهای
جمعه باشکوه برگزار میشود ،ناراحتند و
اگر خدایی نکرده خلوت شود ،خوشحال
میشوند .آیتاهلل سیدکاظم نورمفیدی در
گفتوگو با خبرنگاران به مناسبت  ۵مردادماه،
سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور ،اظهار
کرد :در نماز جمعه خطیب موظف است هم
معارف دینی و مسائل اسالمی را از قرآن،
نهجالبالغه و غیره مطرح و هم آنچه مصلحت
و یا ضرر برای امت اسالمی است را مطرح
کند .نماینده ولیفقیه در گلستان با اشاره به
نقش نماز جمعه در آگاهی بخشی به مردم،
افزود :نماز جمعه از فرایض بسیار مهم و
دارای اهمیت بسیاری است .نورمفیدی بابیان
اینکه یکی از شرایط مهم نماز جمعه ،وجود
امام عادل است ،تصریح کرد :علت اینکه
نماز جمعه در گذشته در میان شیعیان برگزار
نمیشد این است که معموالً حکومتها،
حکومتهای ظلم و جور بودند .وی گفت:
اجتماع امتهای اسالمی در یک روز در هفته
در تمام بالد اسالمی ،همانند حج در هر هفته
است .مردم مسلمان در روز جمعه هر هفته
باشکوه تمام در نماز جمعه شرکت میکنند و
به اصالح این حرکت ،یک رژه جهانی است.
نماینده ولیفقیه در گلستان با اشاره به ناراحتی
دشمنان انقالب از برگزاری باشکوه نمازهای
جمعه ،بیان کرد :بر مؤمنین و انقالبیون فرض
و الزم است که همیشه این قدرت و پشتوانه
برای انقالب را نشان دهند.

اخبار /جامعه
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گلستان سرسبز سیاه شد
ِ

شدت فراگیری ویروس دلتا و کاهش
رعایت پروتکل ها در کنار ضعف
ساختاری مراکز درمانی سبب ایجاد
مشکالت عدیده در پذیرش بیماران شده و
ادامه این روند فاجعه کرونایی را در گلستان
رقم خواهد زد .به گزارش مهر ،رنگهای
آبی و زرد کرونایی یکی یکی جای خود را
به نارنجی و قرمز داده و هم اکنون وضعیت
گلستان از قرمز هم فراتر رفته و رو به سیاه
شدن است.ویروس دلتا در گلستان در حال
تاخت و تاز بوده و به نظر میرسد با شرایط
موجود و عدم رعایت پروتکلها ،حاال
حاالها سر تسلیم هم ندارد .بیمارستانها
هم حال و روز خوشی نداشته و همه
تختها پر شده است و کار به جایی
رسیده که بسیاری از بیماران نیازمند
بستری در منازل تحت درمان هستند.
البته این همه ماجرا نیست و شنیده شده
بیماران در راهروهای بیمارستانها و حتی
روی زمین بستری هستند .امری که نماینده
مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای
اسالمی نسبت به آن هشدار داد.غالمعلی
کوهساری در این مورد گفته است :بیش
از هزار و  ۲۰۰نفر در بیمارستانهای این
استان بستری هستند و برخی بیمارستانها
هم ظرفیت بستری ندارند و بیماران کف
زمین خوابیدهاند و  ۸۰۰نفر هم در حال
درمان سرپایی هستند.وی مدعی شده
است :علیرغم تالشهای کادر درمان این
وضعیت استان گلستان است ،ما با وزیر
تماس گرفتیم ولی ایشان پاسخگو نیست.
یک نفر به داد مردم استان برسد.
مراجعات خانوادگی شده است
مشاهدات هم این مطلب را تأیید کرده و
نشان میدهد بسیاری از بیماران در مراکز
درمانی سرگردان و منتظر خالی شدن تخت
هستند .مطمئن ًا ادامه سیر افزایشی بیماری،
استان را به سمت برپایی بیمارستانهای
صحرایی سوق خواهد داد و با توجه به
کمبود تجهیزات و پرسنل ،این امر هم
چالشهای فراوانی پیش رو دارد .هم اکنون
بهدلیلعدمرعایتقرنطینهازسویبیماران،
مراجعات به مراکز درمانی خانوادگی شده
و صحبت با اکثر آنها نشان میدهد که
به فکر تنِ خسته کادر درمان نبوده و در
مجالس و محافل و دورهمی ها و اماکن
شلوع حاضر شدهاند .برای کنترل شرایط،
محدودیتهای بیشتری در فعالیت اصناف
و ترددها در نظر گرفته شده اما عدم نظارت
صحیح بر رعایت آن ،نتوانسته تغییری در
وضعیتاستانایجادکند.علیرغمممنوعیت
ترددها ،شاهد حضور خودروهای فراوان با
پالکهای غیربومی در استان هستیم و حتی
در محورهای گردشگری هم حضور دارند.
اما با این حال رئیس پلیس راه گلستان گفته
در طرح تشدید محدودیتهای ترافیکی از
 ۲۹تیرماه تا سوم مرداد هزار و  ۲۷۱دستگاه

سارقان مسلح کمربندی
علی آبادکتول دستگیر شدند

پروتکلها را رعایت نمیکنند ،برخورد
جدی خواهد شد و در غیر این صورت
در جلسه فوق العاده (سهشنبه) تصمیمات
دیگری اتخاذ میشود.

خودرو که با پالک غیربومی قصد ورود به
استان را داشته یا با پالک بومی قصد خروج
داشتند ،به مبدأ عودت داده شدند.سرهنگ
علیعبدیبااشارهبهفعالبودندوربینهای
نظارتی سطح استان ،گفت :در همین بازه
زمانی هم هزار و  ۳۳۳دستگاه خودرو به
دلیل عدم رعایت ممنوعیت تردد در نقاط
قرمز و نارنجی اعمال قانون شدند.
خبری از اعمال محدودیت نیست
اما حضور در مبادی ورودی و خروجی
حکایت از آن دارد که خبری از اعمال
محدودیت نیست و مسافران به راحتی در

شرایط کرونا در گلستان از اسفندماه  ۹۸هم
سختتر شده و بیمارستانها دیگر ظرفیت
پذیرش ندارند و وضعیت در برخی از
شهرها از قرمز هم گذشته است.عبدالرضا
فاضل بیان کرد :عالوه بر بیماران بستری
بیش از  ۸۰۰نفر هم به صورت سرپایی
مداوا شده که این آمار در طول شیوع کرونا
در استان بی سابقه بوده است.فاضل با اشاره
به دو رقمی شدن فوتیهای کرونایی ،ادامه
داد :با این سیر صعودی فاجعه شدیدی در
راه است و نمیتوان این مساله را جمع
کرد ،زیرا مردم زندگی را عادی میپندارند
و از سوی دیگر به کادر درمان هم فشار

برای کنترل شرایط ،محدودیتهای بیشتری
در فعالیت اصناف و ترددها در نظر گرفته شده اما عدم نظارت
صحیح بر رعایت آن ،نتوانسته تغییری در وضعیت استان ایجاد کند

حال گذار هستند«.شدت سرایت دلتا» و
«عادی انگاری مردم» دو مؤلفه اصلی در
ایجاد این شرایط بحرانی است و بیماران
کرونایی هم دیگر قرنطینه را رعایت نکرده
و در فضاهای عمومی حضور مییابند .در
همین راستا معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی گلستان گفت :شرایط استان از نظر
ابتالء به کرونا اص ً
ال خوب نیست و تعداد
بیماران روز به روز در حال افزایش است.
ناهید جعفری افزود :هزار و  ۳۰۰بیمار
کرونایی در بیمارستانهای استان بستری و
چندین برابر این تعداد هم در منازل تحت
مراقبت هستند.وی بیان کرد :امیدواریم
بیمارانکروناییفضایقرنطینهراترکنکنند
زیرا سرایت بیماری به شدت باال است و
متأسفانهاخبارزیادیمیشنویمکهافرادیکه
عالئم دارند در اجتماعات و اماکن عمومی
و سرکار حاضر میشوند که این امر سبب
افزایش ابتالء شده است.
بیمارستانهاظرفیتپذیرشندارند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم
با بحرانی خواندن شرایط استان ،افزود:
دادستان علی آبادکتول از دستگیری چهار
سارق مسلح کمربندی این شهرستان
خبر داد .به گزارش مهر ،حسینعلی ایزد
اظهارکرد :سارقان مسلح کمربندی علی
آبادکتول دستگیر شدند .دادستان علی
آبادکتول توضیح داد :این سارقان با تهدید

میآید.وی ادامه داد :ظرفیت تخت بیماران
کرونایی در استان هزار و  ۵۰۰تخت در
نظر گرفته شده که متأسفانه آمار ابتالء بیشتر
از ظرفیت است.
نیروی انتظامی در ورودی های استان
خوب عمل نکرد
استاندار گلستان هم در جلسه پیشگیری از
کرونایاستانباابرازگالیهازنیرویانتظامی
گفت :نیروی انتظامی در ورودیهای استان
به خوبی کار نکرد و از سوی دیگر در
خصوص اصناف و پلمب کردن واحدهای
متخلف کوتاهی شده است.هادی حق
شناس افزود :برخی مدیران هم شرایط
را عادی میپندارند و مصوبات را اجرایی
نمیکنند.وی بیان کرد :نیروی انتظامی
مکلف است خودروهای غیربومی را
به محض ورود به هر شهرستان جریمه
کرده و منوط به یک جریمه در روز نباشد.
استاندار گلستان گفت :هیچ برگه ترددی در
استان صادر نخواهد شد و برگههای صادر
شده از استانهای دیگر ،برای گلستان معتبر
نیست.وی تاکید کرد :با تمامی اصنافی که
اسلحه به ماشین های باری مانند نیسان و
کامیونت دستبرد می زدند و وسایل بار
خودرو را می بردند .ایزد افزود :با تالش
شبانه روزی بازپرس پرونده و پلیس این
سارقان شناسایی و دو نفر آنها دستگیر
شدند .وی ادامه داد :دو سارق دیگر عضو

جریمههای سنگین برای خودروهای
غیربومی
با ایجاد شرایط قرمز در شهرستانها،
فرمانداران هم محدودیتها و نظارتها را
تشدید کردهاند .فرماندار کردکوی با اشاره
به ممنوعیت رفت و آمد و جریمههای
سنگین خودروهای غیربومی گفت:
مغازههایی که پروتکلهای بهداشتی را
رعایت نکنند ،پلمب و جریمه خواهند
شد.ابراهیم قدمنان افزود :ورود به مراکز
تفریحی و تفرجگاهها و فعالیت پاساژها و
بازارهای هفتگی در شهرستان تا پایان هفته
ممنوع است.وی بیان کرد :تاالهای پذیرایی
و رستورانها و همه آرامستان ها و بقاع
متبرکهتعطیلخواهندبود.
برنامه ریزی برای برپایی نقاهتگاه
معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری علی
آبادکتول هم گفت :روند افزایشی کرونا
را در علی آبادکتول شاهد هستیم و ۹۰
درصد ظرفیت بیمارستان این شهرستان
به بیماران کرونایی اختصاص دارد.
حسین بای افزود :جهت راه اندازی
مرکز رزرو و نقاهتگاه بیماران ،چند
نقطه مد نظر است که پس از بازدید
و تأیید شبکه بهداشت ،نسبت به
تجهیز آن اقدام خواهد شد.وی بیان
کرد :همه تفرجگاهها تعطیل و کنترل
مبادی ورودی کماکان ادامه خواهد
داشت.فرماندار ویژه گنبدکاووس
هم گفت :در این شهرستان تا اطالع
ثانوی فقط اصناف گروه یک و آن هم
با رعایت شیوه نامههای بهداشتی مجاز
به فعالیت هستند.عبدالقدیر کریمی
افزود :محدودیتها ادامه مییابد و
اگر شرایط بهبود یافت ،محدودیتها
برداشته شده اما اگر این وضعیت ادامه
پیدا کند ،محدودیتها تا هفته آتی
هم استمرار خواهد یافت.در شرایطی
که مراجعات بیماران کرونایی به
درمانگاهها و بیمارستانهای گلستان
خانوادگی شده و با در نظر گرفتن
شدت سرایت بیماری و محدود بودن
تختها و تجهیزات بیمارستانی ،تنها
راه نجات از بحران ایجاد شده رعایت
پروتکلهای بهداشتی است .عالوه بر
آن هم باید نظارت بیشتری بر اجرای
محدودیتهای کرونایی اعمال شود.
از دیگر نکات مهم افزایش مراکز
تشخیصی کرونا و مراکز تزریق واکسن
است تا از تجمع مردم جلوگیری شده
و آنها با فراغ بال بیشتری در این مراکز
حضور یابند.
این گروه هم تحت تعقیب هستند و به
زودی دستگیر می شوند .دادستان علی
آبادکتول گفت :سرقت ۶۰راس گوسفند،
چندین تخته فرش و چند دستگاه
تلویزیون بخشی از اقدامات مجرمانه این
سارقاناست.
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))
سهم خواهی
یا مطالبه گری ؟

■ عظیم قرنجیک

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب
منطقه ای گلستان با بیان این که بارشی
برای ذخیره سازی در سدهای گلستان
نداشتیم ،گفت :آب سدهای گلستان به
کشت تابستانه نرسید.جواد تیموری اظهار
کرد :عمده دالیل کاهش آب سدهای
استان کاهش ورودی به مخازن آنها است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
آب منطقه ای گلستان افزود :در سال آبی
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۴۶درصد و نسبت به دوره درازمدت
حدود  ۳۰درصد کاهش بارندگی داشتیم
که رقم قابل توجهی است .وی بیان کرد:
این کاهش بارندگی تاثیر زیادی بر روی
رواناب رودخانهها داشت به گونه که
بیش از  ۸۰درصد از رواناب ها را در
سر شاخه ها کاهش داده است .تیموری
اضافه کرد :بخش قابل مالحظه ای از ۲۰
درصد رواناب موجود هم به دلیل وجود
بهره برداران مختلف به سدها نمیرسد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب
منطقه ای گلستان گفت :از طرف دیگر هم
بر اساس اطالعات هواشناسی دمای هوا
به طور میانگین  ۱.۵درجه سانتیگراد در

 ۱۰هزار دوز
واکسن کووایران برکت
وارد گلستان شد

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) گلستان از ورود  ۱۰هزار
دوز واکسن کووایران برکت به استان
خبرداد .به گزارش مهر ،محمدمهدی

این یک امر بدیهی است که افرادی به
دنبال تامین مطالبات مردم خود باشند ،
خاصه این مطالبات  ،مطالبات سیاسی
ً
 ،فرهنگی  ،اجتماعی و یا مطالبات
اقتصادی معطوف به معضالت امروزه
تامین معاش مردم با رنگ و لعاب
پررنگترِتامینحداقلهایمعیشتیباشد.
مطالبات سیاسی ،می تواند در قالب
معرفی افراد توانمند و شایسته برای
احراز مناصب مدیریت های کالن
استانی و منطقه ای  ،فارغ از جناح ها و
گروههای سیاسی  ،قومی و مذهبی و ...و
یا مطالباتی از قبیل آزادی بیان ومطبوعات
و یا دسترسی به رسانه های مستقل  ،و
بهره مندی بی دغدغه مردم از فضاهای
مجازی و ...باشد.
مطالبات فرهنگی نیز ،می تواند در
اموری مربوط به حفظ و صیانت از
آداب و رسوم  ،آموزش و تدریس
زبان های اقوام در سطوح ابتدایی
تا عالی و یا حفظ سایر سنن و
مواریث فرهنگی و ...باشد.
همچنین  ،مبارزه با انواع مفاسد اجتماعی
و اخالقی اعم از اعتیاد به انواع مواد
مخدًر ،شرارت و اوباشیگری  ،طالق،
باالرفتن سن ازدواج  ،خودسوزی و
خودکشی  ،قتل و جنایت ،سرقت و
آدم ربایی و سایر آسیب های اجتماعی
و ...از جمله مطالباتی هستند  ،که خود

منبعث از فقر  ،بیکاری  ،عدم اشتغال ،
تورم و گرانی مسکن و یا کمبوداقالم
مصرفی اقشار فرودست جامعه و ...
،که از مشکالت و محدودیت های
ِ
اقتصادی ناشی از سیاست های
عدیده
ناکارآمد مدیریتی در سطح کالن و ...
هستند  ،می باشد .
اکنون که آقای رئیسی که خود منتسب
به جریان اصول گرا بوده و مجلسیان نیز
عمدت ًا این جریان را نمایندگی می کنند،
و لذا در خوش بینانه ترین حالت  ،بدلیل
سنخیت سیاسی با همدیگر  ،مشکل
آنچنانی ،ابتدائ ًا در رای آوری کابینه ،
و در پی آن نیز  ،در مصوب نمودن
لوایح تقدیمی در دوران ریاست شان،
نخواهند داشت  ،البته این را نیز باید
درنظر داشت که ،بخشی از جریان
اصول گرا ممکن است در جهت سهم
خواهی بیشتر و بهره مندی از رانت
و رابطه  ،به ایشان فشارهایی در جهت
تامین خواست های خویش وارد کنند
،که آن هم دور از انتظار نبوده  ،وقابل
پیش بینی می باشد.
"حق ِ
از آنجا که  ،بقول هانا آرنت ِ
حق
داشتنِ حق " ،و مطالبه گری و نظارت،
حق مردم بوده  ،و این حق شهروندی
شان را  ،حال چه از سوی نمایندگان
شان در مجلس -که از جمله وظایف و
خاصه از
مسئولیت های آنان است  -و یا ً

آب سدهای گلستان
به کشت تابستانه نرسید

استان افزایش داشته که باعث تبخیر هرچند
ناچیز شده است که بر روی آب سدها
تاثیر میگذارد .وی متذکر شد :ولی مسئله
اصلی کاهش ورودی ها است که نتوانستیم
ذخیره ای در داخل سدها داشته باشیم.
سلمان زاده اظهارکرد :محموله ۱۰
هزار دوزی واکسن کووایران برکت
به استان وارد و تزریق آن آغاز شد.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) گلستان گفت :انشاهلل در
آینده نزدیک به تناوب پس از تولید،
این واکسنها به وزارت بهداشت
تحویل و براساس سیاستهای
وزارت بهداشت و ردههای سنی اعالم
میشود .وی بیان کرد :این واکسنها
توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) و توسط متخصصان جوان
ایرانی ساخته و با استقبال خوبی در
بین مردم مواجه شده است.

تیموری افزود :هم اکنون ذخیره آب سدها
کمتر از  ۲۰درصد بوده که  ۵۰میلیون متر
مکعب آب را تشکیل میدهد .در صورتی
که در مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰
درصد ظرفیت مخازن سدها دارای آب

عامل نشر اکاذیب
در گلستان دستگیر شد
فرمانده انتظامی آزادشهر از دستگیری
عامل نشر اکاذیب در این شهرستان
خبرداد .به گزارش مهر ،سرهنگ سید
داوود حسینی اظهارکرد :در پی رصد
فضایمجازیتوسطکارشناسانپلیس
فتا شهرستان ،مشخص شد مدیر یکی
از کانال های فضای مجازی اقدام به

سوی نهادها و تشکل های مردمی  -که
البته در حال و هوای امروزینش بس کم
رونق و رمق می نماید  ، -می توانند در
جهت تامین خواست ها و مطالبات شان
مطرحنمایند.
اکنون با توجه به گستردگی شیوع فاجعه
فالکت بار ویروس کرونا و مرگ و میر
روزانه صدها نفر از هم میهنان مان  ،و
هر چه کوچک تر شدن سفره معیشت
مردم  ،باالخص اقشار فرودست و آسیب
پذیر جامعه  ،که باعث بروز نگرانی ها
و مصائب و مشکالت روزافزون گشته
 ،و از طرفی انواع بحران های زیست
محیطی در پاره ای از نقاط کشور ،بروز
تنش ها و جنبش هایی را سبب ساز شده
 ،برای برون رفت از این ابرچالش ها
و بحران ها  ،جا دارد که ،افراد توانمند
و شایسته و کارآمد ،جهت تصدی
مدیریت دستگاههای اجرایی ،به طرق
مختلف در منظر و دید تصمیم گیران
کالن مملکتی قرار داده شوند  ،تا بلکه
استان و منطقه ما هم  ،توشه ای از توان
مدیران بومی کاربلد و کارآمد ،برگرفته
 ،گام های موثری در جهت رشد
وتوسعه همه جانبه  ،عمران و آبادانی،
با امعان نظر بر زیرساخت های بنیادین
استانی و منطقه ای ،بردارد .
فعال فرهنگی و اجتماعی
بود.وی توضیح داد :در حال حاضر عمده
آب موجود در سدها در ناحیه شمالی
استان بوده و بهخاطر سیالب هفته های
گذشته است.معاون حفاظت و بهره برداری
شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد:
مصارف آب ما امسال به کشت تابستان
نرسید زیرا در ماه های اسفند ،فروردین
و اردیبهشت با تصمیم کمیته برنامهریزی
و رهاسازی آب سدها برای آبیاری غالت
و کاهش خسارت به این بخش مورد
استفاده قرار گرفت.تیموری در خصوص
آبیاری های نوین هم گفت :کانال های
سدهای استان مدرن بوده اما آبیاری زمین
های کشاورزی نوین نیست و باید برای
افزایش راندمان ،جهاد کشاورزی در این
زمینه برنامه ریزی داشته باشد.وی در
خصوص احداث سدها هم اضافه کرد:
از لحاظ وضعیت اقلیمی بارشهای استان
در فصل پاییز و زمستان و دو ماه اول
فصل بهار اتفاق میافتد از طرف دیگر
نیاز کشاورزان به آب از اواخر خرداد تا
شهریور ماه است که کمترین میزان بارش
ها را داریم لذا برای استفاده کشاورزان باید
آب موجود را در سدها ذخیره کنیم.
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی
علیه دستگاه های دولتی کرده است
که با توجه به حساسیت به عمل آمده،
موضوع به صورت ویژه در دستور کار
کارشناسان پلیس فتا این شهرستان قرار
گرفت .فرمانده انتظامی آزادشهر افزود:
پس از انجام اقدامات فنی و اطالعاتی،
متهم شناسایی و ضمن هماهنگی با
مرجع قضایی هر دو کانال وی مسدود
و متهم دستگیر شد .وی بیان کرد :متهم
در تحقیقات به عمل آمده به جرم خود
اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت
سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی
معرفی شد.

خبر
اعمال قانون یک هزار و 333
دستگاه خودرو در گلستان

رئیس پلیس راه گلستان از عودت هزار و
 ۲۷۱دستگاه خودرو از ورودی های استان
خبرداد و گفت :هزار و  ۳۳۳دستگاه خودرو
هم به دلیل عدم رعایت ممنوعیت تردد
اعمال قانون شدند .سرهنگ علی عبدی
اظهارکرد :در راستای عمل به مصوبات
ستاد مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس،
طرح تشدید محدودیت های ترافیکی از
 ۲۹تیرماه تا سوم مرداد در پنج نقطه از
محورهای ورودی و خروجی استان اجرا
شد .رئیس پلیس راه گلستان افزود :در این
طرح ،به رانندگان هزار و  ۶۰۵خودرو برای
رعایت شیوه نامه های بهداشتی تذکر داده
شد و همچنین هزار و  ۲۷۱دستگاه خودرو
که با پالک غیربومی قصد ورود به استان را
داشته یا با پالک بومی قصد خروج داشتند،
به مبدأ عودت داده شدند .وی با اشاره
به فعال بودن دوربین های نظارتی سطح
استان ،گفت :در همین بازه زمانی هزار و
 ۳۳۳دستگاه خودرو به دلیل عدم رعایت
ممنوعیت تردد در نقاط قرمز و نارنجی اعمال
قانونشدند.

برداشت  26هزار تن
کدو از مزارع گلستان

مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان گفت:
پیش بینی می شود در سال جاری  ۲۶هزار
تن کدو از سطح  ۶۸۰هکتار از اراضی
گلستان برداشت شود .علی اکبر مهقانی اظهار
کرد :برداشت کدو از اواسط اردیبهشت ماه
آغاز و تا اواسط مرداد در چندین مرحله
ادامه دارد .مدیر زراعت جهاد کشاورزی
گلستان از پیش بینی برداشت  ۲۶هزار تن
کدو از سطح  ۶۸۰هکتار از اراضی استان
خبر داد و افزود :عملکرد برداشت کدو
امسال  ۳۸تن در هر هکتار است .مهقانی
ادامه داد :محصول کدو در شهرستان های
گرگان ،علی آبادکتول ،رامیان ،گالیکش و
مینودشت کشت می شود و بعد از برداشت
به استان های دیگر هم فرستاده می شود.
وی با بیان اینکه تا کنون  ۶۰۰هکتار از
مزارع کدو استان برداشت شده است،
افزود :میانگین قیمت خرید هر کیلو کدو
از کشاورز بین سه تا چهار هزار تومان
است .مدیر زراعت جهاد کشارزی گلستان
در پایان گفت :زمان کاشت این محصول
جالیزی از اواسط بهمن آغاز و تا اواخر
اردیبهشت ماه ادامه دارد.
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خبر
 ۸۰درصد افراد
باالی  ۶۰سال گالیکش واکسن
کرونا دریافت کردند

مدیر شبکه بهداشت و درمان گالیکش در
شرق استان گلستان گفت :این شهرستان ۲
هزار نفر جمعیت باالی  ۶۰سال دارد که
تاکنون  ۸۰درصد آنان با مراجعه به مراکز
تجمیعی واکسیناسیون معرفی شده ،واکسن
کرونا دریافت کردند .حسن رحیمزاده
اظهارداشت :واکسیناسیون افراد  ۵۰تا ۶۰
سال گالیکش علیه بیماری کرونا نیز از
چند روز گذشته آغاز شد و تا کنون ۵۰
درصد از جمعیت سه هزار و  ۶۰۰نفری
جامعه هدف این شهرستان نوبت نخست
واکسن کرونا را دریافت کردند .وی بابیان
اینکه مطابق اعالم وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی افراد باالی  ۱۸سال
کشور باید بر اساس جدول و اولویتهای
اعالمی واکسن کرونا دریافت کنند ،افزود:
شهرستان گالیکش  ۴۲هزار و  ۹۳۶نفر
جمعیت باالی  ۱۸سال دارد که تا کنون ۶
هزار و ُ ۸۰۰دز واکسن کرونا به واجدین
شرایط تزریق شده است .رحیم زاده اضافه
کرد :افراد واجد شرایط میتوانند بعد از
نام نویسی در سامانه سالمت به نشانی
 SALAMAT.GOV..IRو دریافت
پیامک اعالم زمان و مکان مراجعه با حضور
در مرکز تجمعی شهر گالیکش و  ۶مرکز
جامع خدمات روستایی در تنگراه ،آق
قمیش ،تراجیق ،ینقاق ،قلی تپه و فارسیان
این شهرستان برای دریافت واکسن کرونا
اقدام کنند .مدیر شبکه بهداشت و درمان
گالیکش همچنین با بیان اینکه در  ۲هفته
اخیر روند ابتال به کرونا در این شهرستان
صعودی شده است ،از گروههای مختلف
مردم خواست حتی المقدور از منازل خود
خارج نشوند و در صورت لزوم برای
خروج از خانه ،حتما ماسک بزنند و فاصله
اجتماعی را نیز رعایت کنند.

سقوطنیسان
به دره در رامیان
سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان
های آزادشهر و رامیان از انحراف یک دستگاه
نیسان و سقوط آن به داخل دره در رامیان
خبرداد.علی غالمی در گفتگو با خبرنگار مهر
اظهارکرد :ساعت هفت و  ۵۰دقیقه صبح پنج
شنبه یک خودروی نیسان پیکاپ در روستای
پاقلعه مسیر جنگلی سرگل در جاده رامیان
به شاهرود پس از انحراف از مسیر به دره
سقوط کرد.سرپرست جمعیت هالل احمر
شهرستانهای آزادشهر و رامیان افزود:
در این حادثه دو سرنشین نیسان در اثر
شدت جراحات در محل جان خود را
از دست دادند.وی بیان کرد :جانباختگان
که دو مرد  ۴۵و  ۵۲ساله بودند ،پس از
رهاسازی به پایین دست منتقل و تحویل
عوامل انتظامی شدند.
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کاهش ذخیره آبخوان های گلستان
مدیرعامل آب منطقه ای گلستان از کاهش  ۲۲درصدی
ذخیره آبخوان های استان خبرداد و گفت :رواناب ها هم
در گلستان نسبت به آمار دوره بلندمدت کاهش نشان
می دهد .به گزارش روابط عمومی ،سیدمحسن حسینی
اظهار کرد :از اول مهر  ۱۳۹۹لغایت  ۳۱تیر  ۱۴۰۰در
گلستان بر مبنای ایستگاههای شرکت آب منطقهای مقدار
بارندگی تجمعی متوسط  ۳۱۶میلی متر بوده که نسبت به
آمار بلندمدت با  ۴۴۲میلی متر ۲۹ ،درصد کاهش را نشان
میدهد .مدیرعامل آب منطقهای گلستان افزود :بر همین
اساس هم بارش در بلندمدت در حوضه آبریز گرگانرود
 ۳۲درصد ،در اترک سفلی  ۱۹درصد ،در قره سو ۳۱
درصد ،در نکارود علیا  ۲۸درصد و در خلیج گرگان ۲۸

پايان ذخيره سازي
بچهميگو

مدير كل شيالت گلستان گفت :ذخيره
سازي بچه ميگو در  1236هكتار
مساحت مفيد از مزارع مجتمع پرورش
ميگو گميشان به پايان رسيد .به گزارش
روابط عمومي اداره كل شيالت
گلستان ،سيد جواد قدس علوي با
اعالم اين خبر بيان داشت :امسال
در  80مزرعه بچه ميگو با ميانگين
تراكم  111238قطعه در هكتار ذخيره
سازي گرديد .وي با اشاره به ميزان

درصد کاهش یافته است .وی در خصوص متوسط دمای
اندازه گیری شده هم بیان کرد :دمای میانگین ایستگاه
معرف دشت ۱۷.۷ ،درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار
بلندمدت با  ۱۶.۳درجه سانتیگراد ۱.۴ ،درجه افزایش را

اين ذخيره سازي اظهار كرد :امسال
حدود  137/500/000قطعه بچه ميگو
گونه وانامي در مزارع مجتمع پرورش
ميگو گميشان ذخيره سازي شده است
كه اميدواريم بتوانيم ميگوي با كيفيت
توليد نماييم .وي گفت :بچه ميگوهاي
موردنيازمجتمعپرورشميگوگميشان
امسال از مراكز تكثير استان هاي جنوبي
كشور و مركز تكثير بچه ميگو محك
گميشان تامين گرديده اند .مدير كل
شيالت گلستان با بيان اينكه تمامي
مزارع پرورش ميگو امسال تحت
پوشش بيمه اجباري قرار گرفته اند
خاطر نشان كرد :بيمه نمودن مزارع به
عنوان يك امر اجباري در فصل پرورش
امسال نيز دنبال شد و در حال حاضر
تمامي مزارع پرورش ميگو تحت
پوشش بيمه قرار گرفته اند .قدس
علوي در پايان اظهار كرد :پيش بيني مي
گردد امسال  1500تن ميگو در مجتمع
پرورش ميگو گميشان توليد گردد.

نشان میدهد .حسینی اضافه کرد :همچنین دمای متوسط
ایستگاه معرف ارتفاعات هم  ۱۰.۶درجه سانتیگراد بوده
که نسبت به آمار بلندمدت با  ۹.۴درجه سانتیگراد۱.۲ ،
درجه افزایش یافته است.مدیرعامل آب منطقهای گلستان
گفت :رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص
رودخانههای اصلی استان ۲۸ ،درصد کاهش را نسبت به
آمار دوره بلندمدت نشان میدهد .وی بیان کرد :ذخیره
آبخوانهای استان حدود  ۲۶۹میلیون مترمکعب بوده که
حدود  ۲۲درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت
نشان میدهد که این رقم در آبخوانهای کم عمق حدود
 ۲۰۱میلیون مترمکعب و در آبخوانهای عمیق حدود ۶۸
میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

کالهبردار میلیاردی در
بندرگز دستگیر شد

فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری
کالهبردار میلیاردی در شهرستان
بندرگز خبر داد.به گزارش مهر ،سردار
محمدسعید فاضل دادگر اظهارکرد:
در پی ارجاع پرونده ای با موضوع
کالهبرداری از طریق فروش مرکبات
در سردخانه ،موضوع برای رسیدگی
تخصصی و دستگیری متهم در دستور

کار ماموران پلیس آگاهی بندرگز
قرار گرفت.وی ادامه داد :کارآگاهان
پلیس آگاهی با تحقیقات میدانی و
انجام اقدامات فنی و اطالعاتی موفق
شدند متهم را شناسایی و در عملیاتی
غافلگیرانه وی را دستگیر کنند .فرمانده
انتظامی گلستان افزود :در بررسی
اظهارات شاکی پرونده و همچنین
تحقیقات فنی پلیس مشخص شد
فرد کالهبردار و سودجو پس از
اعتمادسازی و نگهداری مرکبات
شاکی در سردخانه ،بدون اطالع آنها
را به فروش می رسانده است.وی بیان
کرد :برابر بررسی های به عمل آمده
و اعالم کارشناسان مربوطه ،اموال به
فروش رفته از طریق متهم کالهبردار،
 ۱۰۸میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال برآورد
شده است.فاضل دادگر خاطرنشان
کرد :متهم با تشکیل پرونده به جهت
سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی
معرفی شد.

بستریروزانه۳۲۰بیمارکروناییجدید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به روند
صعودی ابتال و بستری بیماران کرونایی در استان،
گفت :روزانه  ۳۲۲بیمار کرونایی جدید در گلستان
بستری می شوند .به گزارش مهر ،عبدالرضا فاضل
در خصوص آخرین وضعیت کرونا اظهارکرد :روند
صعودی شیوع کرونا در گلستان همچنان ادامه دارد
و در صورت استمرار این روند در تأمین تخت های
بیمارستانی و ارائه خدمات به بیماران دچار مشکل می
شویم .رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود:
بار مراجعات به بیمارستان ها افزایش یافته و میانگین
بستری روزانه از  ۲۳۰نفر در ابتدای هفته به  ۳۲۲نفر
رسیده است .وی بیان کرد :هم اکنون هزار و  ۳۹۵بیمار

نذورات عید قربان
مردمگنبدکاووس
به کمیته امداد  ۲برابر شد

کرونایی در مراکز درمانی بستری بوده که از این تعداد
 ۱۴۷بیمار در بخش مراقبت های ویژه هستند که حال
 ۵۶نفر آنها وخیم است .فاضل عنوان کرد :عالوه بر

روسای  ۲اداره کمیته امداد حضرت
امام خمینی (ره) گنبدکاووس گفتند:
مردم نوعدوست این شهرستان در ایام
عید سعید قربان امسال نذورات خود
شامل (گوشت ،دام زنده ،پوست دام و
وجه نقد) به ارزش  ۵۸میلیارد و ۹۰۰
میلیون ریال به این نهاد اهداء کردند که
افزون بر  ۲برابر سال قبل است.روسای
 ۲اداره کمیته امداد گنبدکاووس ضمن
قدردانی از مردم و نیکوکاران به سبب

آن حدود هزار بیمار نیازمند بستری هم به صورت
سرپایی مداوا شده و روزانه خدمات دریافت می کنند.
طبق گفته وی همه شهرها به جز گمیشان قرمز بوده
و البته چند شهر مانند مینودشت ،گرگان ،گنبدکاووس،
بندرگز و کالله شرایط نزدیک به سیاه دارند .رئیس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت :همه خانوادهها
هم اکنون با بیماری به شکل شدید یا خفیف درگیر
هستند و باید قرنطینه در منزل را رعایت کنند .فاضل
تأکید کرد :برای توقف و کاهش روند شیوع در پیک
پنجم از مردم می خواهیم برای حفظ سالمتی خود
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و در مراسم و
تجمعات حاضر نشوند.

اهدای نذورات عید قربان افزودند:
هدایای مردمی پس از جمع آوری از
سوی  ۲۰۸پایگاه ثابت و سیار ،مراکز
نیکوکاری و عوامل زکات این نهاد در
مناطق شهری و روستایی این شهرستان
بستهبندی و بین مددجویان و خانوارهای
نیازمندتوزیعشد.رییسکمیتهامدادمنطقه
یک گنبدکاووس دراین خصوص گفت:
امسال این اداره برای جمع آوری نذورات
عید سعید قربان مردم و نیکوکاران در

قالب طرح نذر قربانی ،یک پایگاه ثابت در
میدان مرکزی شهر ،یک پایگاه سیار و ۲۵
مرکز نیکوکاری در محالت شهری و ۹۵
پایگاه در مناطق روستایی این شهرستان
برپا کرد.محمد باقرپور افزود :امسال
مردم نوعدوست و نیکوکار گنبدکاووس
درمجموع  ۲۴میلیارد ریال به این اداره که
هفت هزار و  ۲۴۵خانوار با جمعیت ۱۳
هزار و  ۱۶۴نفر زیرپوشش دارد ،نذورات
اهداکردند.
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مشاغل غیرضروری در
گرگان  ۲هفته تعطیل شدند

فرماندار گرگان گفت :با توجه به آمار
تصاعدی بستری و فوتی در گرگان ،همه
مشاغل گروه های دو ،سه و چهار به
مدت دو هفته تعطیل شد.
محمد حمیدی در گفتگو با خبرنگاران
اظهارکرد :با توجه به آمار تصاعدی
بستری و فوتی در گرگان و همچنین
وضعیت قرمز شیوع کرونا ،طبق مصوبه
ستاد ملی کرونا همه مشاغل گروه های
دو ،سه و چهار به مدت دو هفته تعطیل
شد.فرماندار گرگان افزود :چنانچه اماکن

مذکور در حال فعالیت باشند وفق
مقررات نسبت به جریمه و پلمب به
مدت دو هفته اقدام می شود.
وی بیان کرد :اگر اتحادیه صنفی گروه
های شغلی مذکور ،به زیر مجموعه
خود مبنی بر تعطیلی کامل اطالع رسانی
نکند و خود آن را اجرا نکند ،علیه آنها
به جرم تهدید بهداشت عمومی و ترک
فعل اعالم جرم خواهد شد.حمیدی بیان
کرد :همچنین مشاغل گروه یک هم
در صورت مشاهده بازرسان مبنی بر

عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و
عدم استفاده از ماسک نسبت به پلمب
آن اماکن اقدام می شود.فرماندار گرگان
همچنین از مسدودسازی و محدودیت
تردد در تفرجگاه های شهرستان گرگان
خبرداد.وی بیان کرد :مأموران سد معبر
شهرداری به شهروندانی که در حاشیه
این مسیر اتراق کرده باشند تذکر خواهند
داد و از هرگونه اتراق و نشستن در
حاشیه بلوار ناهارخوران جلوگیری
خواهد شد

شالیزارها خشک شده اند

نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی گرگان با اشاره به کاهش
بارشها در سال آبی جاری (مهر ۹۹
تا کنون) گفت که وقوع خشکسالی کم
سابقه در این استان سبب شده تا بسیاری
از مزارع شالی با مشکل کم آبی مواجه و
خشک شوند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی گرگان به ایرنا،
امیر یوسفی در نشست با برخی نمایندگان
هیاتها و اعضای این اتاق ،اظهار داشت:
عالوه بر این ،سطح زیر کشت ذرت
علوفهای در گلستان نیز کاهش قابل
توجهی نسبت به سال زراعی قبل دارد که
باید به منظور تامین علوفه مورد نیاز دامهای
استان ،برنامه ریزی صورت گیرد.
وی ادامه داد :تاثیر خشکسالی سال زراعی
جاری بر زراعت گندم گلستان به حدی
بود که تولید این محصول در استان به
 ۶۵۰هزار تن و کمتر از  ۵۰درصد از پیش
بینیهای انجام شده امسال رسید.
یوسفی اضافه کرد :باتوجه به تداوم
خشکسالی در گلستان و پیامدهای زیانبار
آن بر تولیدات کشاورزی استان ،خواستار
حمایت دولت از بهرهبرداران این بخش

بهره برداری و آغاز ساخت 29
پروژه شهرداری گرگان

شد.گزارش اخیر حسین دهقان مدیر دفتر
مطالعات پایه شرکت آب منطقهای گلستان
حاکیست ،در پی خشکسالی سال جاری
ذخیره آبخوانهای استان حدود ۲۷۰
میلیون مترمکعب بوده که حدود ۲۲درصد
کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت
نشان میدهد.گلستان دارای ۱۵هزار هکتار
زمین زراعی نسق دار (دارای حق مالکیت
استفاده از آب سطحی و رودخانهها) برای
کشت شالی است در حالی که عالوه بر
این ،کشاورزان این خطه به طور میانگین
ساالنه در  ۵۰تا  ۶۰هزار هکتار از زمین

های خود به روش سنتی  -غرقابی ،شالی
کشت میکنند.کشاورزان گلستان سال
زراعی قبل ،پنج میلیون و  ۴۰۳هزار تن
انواع محصول کشاورزی تولید کردند که
امسال به دلیل وجود خشکسالی آمار تولید
روند کاهشی دارد.رییس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی گرگان نیز در
این نشست صدور مجوز شیرین سازی
آب دریای خزر توسط وزارت نیرو را
تالش برای پایداری و کمک به توسعه
گلستان دانست و گفت :این مهم پس از سه
سال ارایه نظر کارشناسی تصویب شد که

باید هرچه زودتر عملیات اجرایی آن آغاز
شود.علی محمد چوپانی افزود :آبهای
سطحی و زیرزمینی گلستان در حال
خشک شدن است که باید در این زمینه
اقداماتکارشناسیانجامگیردتاکشاورزی
و صنعت استان با مشکل جدی روبرو
نشود.وی همچنین بر ضرورت حمایت
جدی مسووالن گلستان از بخش صنعت
این استان با رفع موانع آن تاکید کرد.
همچنین برخی اعضای حاضر در این
نشست نیز خواستار تامین آب و برق
واحدهای تولیدی گلستان و حمایت
بیشتر از واحدهای خسارت دیده از شیوع
ویروس کرونا توسط دستگاههای مرتبط در
این استان شدند.
هم اکنون در استان گلستان بیش از یک
هزار و  ۲۰۰واحد تولیدی اعم از حوزه
صنعت و کشاورزی وجود دارد.
مطابق گزارش روابط عمومی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
گرگان ،این اتاق بیش از  ۸۰۰نفر عضو
فعال دارد.گلستان با بیش از یک میلیون
و  ۸۶۹هزار نفر جمعیت در شمال کشور
قرار دارد و اقتصاد اصلی ساکنان آن بر پایه
کشاورزی استوار است.

شهردار گرگان از بهره برداری و یا
آغاز ساخت  29پروژه در سطح شهر
با اعتباری بالغ بر  164میلیارد تومان
خبر داد .به گزارش روابط عمومی،
عبدالرضا دادبود اظهار داشت :از این
تعداد 23 ،طرح در بخش بهره برداری
و راه اندازی و  6طرح در بخش آغاز
عملیات اجرایی محسوب می شوند.
وی در خصوص ارزش ریالی پروژه ها
بیان کرد :در مجموع بالغ بر  164میلیارد
تومان برای این طرح ها اختصاص یافته
است .شهردار گرگان در ادامه اظهار کرد:
 6طرح در حوزه عمران 3 ،طرح در

حوزه سرمایه گذاری 5 ،طرح در حوزه
مناطق 5 ،طرح در حوزه سیما ،منظر و
فضای سبز 3 ،طرح در حوزه حمل و
نقل 4،طرح در حوزه فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی ،یک طرح پژوهشی  ،یک
طرح در حوزه خدمات شهری و یک
طرح در حوزه آتشنشانی در نظر گرفته
شده است .دادبود به پروژه های شاخص
اشاره کرد و گفت :پروژه مشارکتی
ساخت و بهره برداری از مجتمع ورزشی
تفریحی واقع در عدالت  ،17پروژه
مسکونی – مشارکتی چشم انداز ،پیست
دوچرخه سواری و مسیر پیاده روی در

میدان بسیج ،نصب المان های جدید
در پارک بانوان و بلوار امام رضا (ع)،
راه اندازی پارک اوتیسم ،بازارچه های
عرضه میوه و تره بار و سبزی ،بازسازی و
بهره برداری از  23دستگاه اتوبوس درون
شهری و بهره برداری از اولین سرای
محله در شهر گرگان از جمله طرح های
شاخص هستند .وی در پایان گفت :به
علت شرایط خاص کرونایی شهرستان
گرگان این برنامه به شکل محدود و با
رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و با
حضور استاندار و برخی مقامات استانی
و شهرستانی برگزار خواهد شد.

بارشتابستانه۵۰واحدمسکونیکاللهرادچارآبگرفتگیکرد
فرماندار کالله در شرق استان گلستان گفت که حدود
 ۵۰منزل مسکونی در مناطق شهری و روستایی این
شهرستان براثر باال آمدن آب رودخانه "آق سو" و
جاری شدن سیالب ناشی از بارشهای رگباری و
نقطهای شدید باران چهارشنبه شب و بامداد امروز
پنجشنبه دچار آبرفتگی شدند.محمد ابراهیمی
تودرواری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت
که بارش رگباری باران از شب گذشته در شهرستان

کالله آغاز شد و تا کنون طبق گزارشات رسیده حدود
 ۳۰منزل مسکونی در روستاهای صالح آباد و دهنه و
بیش از  ۲۰واحد مسکونی در حوزه شهری محدوده
پل شهرداری دچار آبگرفتگی و خسارت شدند.
وی افزود :پل یکه قوز در محدوده روستای صالح آباد
شب گذشته بر اثر جاری شدن سیالب مسدود شد که
نیروهای راهداری با فروکش کردن سطح آب ساعت
هفت صبح امروز موفق به بازگشایی آن شدند.ابراهیمی

تودرواری ادامه داد :هم اکنون تیمهای بنیاد مسکن و
هالل احمر در حال بررسی دقیق میزان خسارت وارده
به زیرساختهای حوزه شهری و روستایی و زمینهای
کشاورزی کالله هستند.
فرماندار کالله همچنین گفت که با فرو نشست آب
نیروهای شهرداری درحال الیروبی جویها و گل و
الی موجود در برخی از معابر حاشیه رودخانه آقسو
این شهر هستند.

خبر
تسهیل مشکالت صنایع کشور
با هدف افزایش تولید

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
ایران گفت :این شرکت آماده همکاری
برای تسهیل در حل مسایل و مشکالت
تولیدکنندگان مستقر در شهرکها و نواحی
با هدف افزایش تولید است .به گزارش
روابط عمومی استانداری ،علی رسولیان در
دیدار با استاندار گلستان از تالش وی برای
اهتمام در رفع مشکالت واحدهای تولیدی
مستقر در شهرک های صنعتی این استان
قدردانی کرد .استاندار گلستان نیز ضمن
معرفی مزیت ها و ظرفیتهای استان به
ویژه در حوزه صنعت ،خواستار کمک
بیشتر برای جبران عقب ماندگی صنعتی
منطقه شد .هادی حق شناس همچنین
با بیان مزیت های منطقه ویژه اقتصادی
اترک با هزار هکتار وسعت خواستار تامین
زیرساختهای آن شد و افزود :با توجه
به تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری اینچه
برون ،این منطقه از ارزش و اهمیت باالیی
برخوردار است که ضروری است در
راستای بهره برداری از این ظرفیت گامهای
موثری برداشته شود.

امدادرسانی به  ۲۷خانوار
گرفتار در سیالب گلستان
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر
گلستان گفت :در پی بارندگی شدید در
گلستان و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی
به  ۲۷خانوار امدادرسانی شد.
حسن ملک شاهکویی در گفتگو با خبرنگار
مهر اظهارکرد :به دنبال اعالم هشدار
هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع سیالب،
نیروهای عملیاتی هالل احمر از روز
گذشته (چهارشنبه) در حالت آماده باش
قرار گرفتند.معاون امداد و نجات جمعیت
هالل احمر گلستان افزود :با افزایش سطح
بارندگی شاهد باال آمدن آب رودخانه ها
و وقوع سیالب در برخی معابر شهری و
روستایی استان بودیم.وی بیان کرد :از روز
گذشته تاکنون به  ۲۷خانوار مشتمل بر ۱۰۸
نفر در این حادثه امدادرسانی شده است.
ملک شاهکوهی توضیح داد که این
امدادرسانی ها در قالب تخلیه آب منازل و
معابر و ارزیابی ها منازل روستاهای دچار
آبگرفتگی بوده است.معاون امداد و نجات
جمعیت هالل احمر گلستان گفت :در
مناطق متاثر از آبگرفتگی دو دستگاه چادر،
 ۹۶تخته پتو ۳۶ ،تخته موکت ،دو بسته
غذایی  ۷۲ساعته ۱۲ ،ست ظروف و ۴۸
قوطی کنسروجات توزیع شد.وی اضافه
کرد ۵۰ :نیروی عملیاتی در قالب  ۱۳تیم
با بکارگیری  ۱۳دستگاه خودروی امدادی
و  ۶دستگاه لجن کش در این عملیات ها
حضور داشتند.
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خبر
باران تابستانه سه میلیون مترمکعب
آب وارد سد گلستان کرد

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب
منطقهای گلستان گفت که براثر بارشهای
رگباری  ۴۸ساعت گذشته در این استان بویژه
نواحی شرق آن ،تا کنون سه میلیون متر مکعب
وارد سد مخزنی گلستان در حوزه شهرستان
گنبدکاووس شده است.جواد تیموری روز
جمعه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت :ورود
این حجم آب به سد گلستان که پیش از این
براثر کاهش  ۴۶درصدی بارشهای سال آب
جاری و وقوع پدیده خشکسالی ،خشک
شده بود ،قابل توجه است.وی افزود :هم
اکنون حجم آب ورودی به سد گلستان ۲۳
متر مکعب بر ثانیه است که افزایش آب این سد
را طی امروز و فردا به همراه خواهد داشت.
تیموری اضافه کرد :طی  ۴۸ساعت گذشته
در گلستان و در حوضه نکارود سه میلیمتر،
حوضه خلیج گرگان و قره سو به ترتیب حدود
 ۹و  ۱۰میلیمتر و حوضه گرگان رود و
 ۱۷سرشاخه آن به طور میانگین حدود ۲۷
میلیمتر باران باریده است.

اخبار /جامعه

شنبه  9مرداد ماه  /1400سال بیست و دوم  /شماره 2251

قطعیوافتفشارآبدرگنبدکاووس
مدیر امور آب و فاضالب منطقه
گنبدکاووس از قطعی و افت فشار آب
آشامیدنی  ۴۰درصد مشترکان این شهر و
 ۱۱روستای اقماری آن خبر داد و گفت
که تا  ۲هفته آینده با تجهیز و اتصال ۶
حلقه چاه عمیق به شبکه توزیع ،این
مشکل تا حدودی رفع خواهد شد.
حسین سعیدیراد روز جمعه در گفت
و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :آب
آشامیدنی گنبدکاووس و  ۱۱روستای
اقماری آن از طریق  ۲۶حلقه چاه عمیق
در محدوده روستای ایگدر این شهرستان
و  ۶حلقه چاه عمیق و فلمن در یکی از
شهرهای همجوار تامین میشود.
وی بابیان اینکه نیمی از آب مورد نیاز
شهر گنبدکاووس از طریق  ۲حلقه چاه
فلمن تامین میشود ،افزود :خشکسالی
شدید امسال باعث شده تا دبی
استحصالی از این چاهها از  ۳۲۰لیتر در
ثانیه به  ۱۶۰لیتر در ثانیه کاهش یابد که
این عدد در  ۴۸ساعت گذشته به ۱۳۰
لیتر رسیده است.
سعیدی را اضافه کرد :دبی استحصالی
از دیگر چاههای تامین کننده آب شرب
مشترکان گنبدکاووس واقع در روستای
ایگدر این شهرستان نیز به سبب کشت
بی رویه شالی در منطقه و حفر چاههای
غیرمجاز بخش کشاورزی با کاهش

 ۱۰لیتر در ثانیه مواجه شدند.وی،
مجموع نیاز آب شرب مشترکان شهر
گنبدکاووس و  ۱۱روستای اقماری آن
را  ۸۰۰لیتر برثانیه اعالم کرد و گفت:
هم اکنون دبی استحصالی از منابع آبی
موجود با توجه به خشکسالی و برداشت
بیرویه و غیرمجاز از چاهها برای کشت
شالی ۴۵۰ ،لیتر در ثانیه است که ۳۵۰
لیتر کمتر از نیاز مردم میباشد.مدیر
امور آب و فاضالب منطقه گنبدکاووس
ادامه داد :وضعیت موجود باعث کاهش
چشمگیر حجم مخازن ذخیره آب
این شهر و روستاهای اقمار آن شده و
همین عامل در  ۴۸ساعت گذشته ،افت

فشار و قطعی آب  ۴۰درصد مشترکان
را به همراه داشت.سعیدی راد افزود:
در چند هفته اخیر با هدف کمک به
ذخیره مخازن تامین کننده آب آشامیدنی
شهروندان گنبدکاووس ،فشار آب داخل
شبکه توزیع از ساعت  ۲۲شب هر روز
تا پنج صبح روز بعد کاهش یافته که در
صورت تداوم روند فعلی مصرف آب
مجبور به افزایش این ساعت خواهیم
بود.وی اضافه کرد :در مناطقی از شهر
گنبدکاووس و  ۱۱روستای اقماری آن
که آب مشترکان به غیر از ساعت ۲۲
شب تا پنج صبح به طور کامل قطع
است ،آبرسانی با تانکر انجام میشود.

سعیدیراد تصریح کرد :گنبدکاووس
فقر شدید منابع آب دارد و بهشدت به
شهرستانهای اطراف وابسته است و
با اینکه تکمیل سد نرماب چهل چای
مینودشت میتواند بخش زیادی از نیاز
آبی این شهر و روستاهای نوار مرزی
آن را تامین کند اما هنوز اقدامی برای
ایجاد تصفیهخانه در حوزه این سد نشده
و انجام آن زمان بر خواهد بود.
مدیر امور آب و فاضالب منطقه
گنبدکاووس همچنین از وارد مدار شدن
هفت حلقه چاه آب شرب حوزه بخش
خصوصی و ادارات گنبدکاووس با دبی
استحصالی  ۸۰لیتر در ثانیه با هماهنگی
شورای تامین این شهرستان در چند
هفته اخیر نیز خبر داد و گفت :برای حل
مشکل آب شرب این شهر و روستاهای
اقماری آن نیاز به حفره  ۱۷حلقه چاه
عمیق است.وی افزود :سه حلقه چاه
عمیق در محدوده جاده گنبدکاووس به
مینودشت و سه حلقه چاه در محدوده
یکی از شهرهای همجوار هر کدام با
دبی  ۱۵تا  ۲۰لیتر برثانیه که قبال حفره
شده در حال تجهیز است و تا  ۲هفته
آینده به شبکه انتقال آب این شهر متصل
میشود.گنبدکاووس با  ۳۷۵هزار نفر
جمعیت ،دومین شهرستان بزرگ استان
گلستان است.
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دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای مهدی رنجبر 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 اول1400/04/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/9 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7295

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  140060312001001665هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
 1399114412001000627تقاضای خانم معصومه ابوجعفری به شماره شناسنامه  264و کد ملی
 2121791728صادره از گرگان فرزند یوسف در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده است بمساحت  194/99مترمربع از پالک شماره  -126اصلی واقع در اراضی گلند بخش
دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای مهدی رنجبر 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 1400/04/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/9 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7297

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  140060312001001770هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
 1399114412001001996تقاضای خانم نساء شعبانی به شماره شناسنامه  1239و کد ملی

 2180573626صادره از بهشهر فرزند میرزا در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده است بمساحت  262/89مترمربع از پالک شماره  -127اصلی واقع در اراضی کرپان بخش
دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای حاج حیدر حیدری
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 اول1400/04/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/9 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7303

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  140060312001001689هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
 1398114412001001207تقاضای آقای یوسف حسام به شماره شناسنامه  1818و کد ملی
 2120961166صادره از گرگان فرزند محمدعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده است بمساحت  315/34مترمربع از پالک  -7اصلی واقع در اراضی شاهکوه سفلی حوزه
ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای محمد حسام 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
ذیصالحقضائیتقدیمنماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/9 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7301

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  140060312480004184هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای
مصطفی نودهی بشناسنامه  20و کد ملی  2122222484صادره از گرگان فرزند ولی جعفر
متقاضی کالسه پرونده 1399114412480000031در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان بانضمام
 162سهم از  180سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است بمساحت 190.83
مترمربع از پالک  -75اصلی واقع در اراضی اترک چال بخش  3حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره
حکایت از تصرفات متقاضی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده
باشند
روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته

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 اول1400/05/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/25 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7387

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  140060312480003150هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای
محمدرضا عباسی بشناسنامه 87و کد ملی 2121928537صادره از گرگان فرزند محمود متقاضی
کالسه پرونده  1399114412001002365در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده است بمساحت  100مترمربع 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 اول1400/05/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/25 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7388

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  139960312001008932هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی و رای هیات نظارت شماره
 140018712437000120تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1398114412001001798
تقاضای آقای حسین نادریان به شماره شناسنامه  73کد ملی  2122880090صادره از گرگان
فرزند محمد در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام چهار دانگ مشاع از ششدانگ
عرصه که مابقی آن وقف است بمساحت  144مترمربع از پالک شماره  -264اصلی واقع در
اراضی انجیراب بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی
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 اول1400/5/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/25 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7400
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))
زنگیان ،نزدیک به شهر
ولی دور از توجه مسئولین
گفت و گو  :مرضیه قاسمعلی

سالم لطف ًا خودتان را معرفی بفرمایید؟
با عرض سالم خدمت شما و همکاران
گرامیتان در روزنامه گلشن مهر .بنده
صدیقه اسدی متولد سال  ۵۲از روستای
غالمی از توابع بهشهر هستم و از سال
 ۹۰دهیار روستای زنگیان می باشم .البته
از سال  ۸۴تا  ۹۰هم شورای زنگیان بودم
و همه روزه از ساعت  ۷و نیم صبح تا  ۲و
نیم در دفتر دهیاری حضور دارم.
روستای زنگیان را برایمان معرفی کنید
روستای زنگیان  ۵۰متر با مرکز استان
فاصله دارد .با جمعیتی بالغ بر  ۵هزار و
 ۷۵۰نفر و ۱۶۸۰خانوار دارای ۲۸قومیت
از جمله هزارجریبی  ،ترکمن  ،سیستانی
 ،مازندرانی  ،خراسانی و شغل اکثر مردم
این روستا کشاورزی  ،دامداری و صنعت
است.
لطف ًا از کارهایی که دهیاری در روستای
زنگیان انجام داده توضیحاتی بدهید ؟
 احداث سالن ورزشی به متراژ  ۱۰هزارمتر که حدود هزار متر آن را سالن ورزشی
تشکیلدادهاست.
 احداث پارک کودک به متراژ ۳۵۰متر بابیش از ۲۰۰میلیون هزینه وسایل پارکی .
-احداث آرامستان که زمین آن اهدایی

بوده از طرف حاج رضا خان بیکی
و حاج رضا اسماعیلی به وسعت ۲
هکتار که دارای غسالخانه  ،نمازخانه و
ساختمان آرامستان است .
درختکاری و فضای سبز محوطهغسالخانه و جدول کشی آن به طول
 ۳۵۰متر و  ۴هزار متر آسفالت و احداث
چاه عمیق.
احداث پل دوم زیر گذر زنگیان بااختصاص  ۴۸۰میلیون بودجه .
بیش از  ۴۵هزار متر آسفالت در کلروستا .
 ۳۶هزار متر آسفالت خیابان راه آهنبا توجه به حریم راه آهن و با دوندگی
های بسیار انجام شده است .
 از ورودی روستا تا پل  ۱۸۰۰ ،مترآسفالتو ۹هزارمترداخلروستاآسفالت
شده و همچنین آسفالت جاده زنگیان به
قلعه محمود به طول  ۵هزار متر .
احداث کانال و جدول به طول40هزار متر .
انجام کامل طرح هادی. جابجایی تیر برق. شن ریزی معابر سالی دو بار و به طول ۳۵هزار متر در کل روستا .
 همکاری با مرکز بهداشت در ساختدیوار مرکز بهداشت .
 همکاری در انجام آسفالت محوطهحیاط مدرسه و خرید کامپیوتر در سال
 ۹۴و کمک و تعمیرات مدارس پسرانه
و دخترانه .
 همکاری با راه آهن و اهدای جوایزبه کودکانی که به قطار سنگ میزنند که
جلوگیری از آن شد.
 همکاری با شرکت نفت بابت خطنفتی که داخل زنگیان وجود دارد.
 همکاری با آب منطقه ای به خاطررودخانه و جلوگیری از ساخت و ساز
غیر مجاز.
 همکاری با جهاد کشاورزی بابتاطالع رسانی به موقع به کشاورزان برای
کود و سم .
همکاری با اداره برق بابت خاموشیروستا که فاز دهیاری انجام میدهد .
 هر سال بیش از  ۴۰صدور پروانه و ۵۰ماده  ۹۹داریم .
همکاری با بنیاد مسکن در بخشصدور پروانه و سند مالکیت .
 همکاری با بسیج  ،مرکز بهداشت ،کنترل بیماری و وضعیت بهداشتی
روستا .

 همکاری با هیئت های یادواره شهداهر سال و هیئت فرهنگی  ،مذهبی ،
ورزشی و هیئت امنای آرامستان .
 همکاری بابت مراسم اعیاد یا عزاداریمحرم و اعتکاف .
 سال ۸۶با مشکل بسیار عدیده در زمینهآب روبرو شدیم دو سه سال قطعی آب
داشتیم که با تجمع مردمی  ،شورا و دهیار
به استانداری مراجعه و حل شد و دیگر
مشکل نداشتیم تا سال  ، ۹۹که به خاطر
نوسانات آب مشکل بهداشتی پیدا کرد و
بهبودیافت.
 در مواقع سیل ،خانه های مورد خسارتشناسایی و به بنیاد مسکن و بخشداری
معرفیشد.
 یش از  ۵۰۰متر دیواره سازی رودخانهبرای پیشگیری از سیل با همکاری بنیاد
مسکن و آب منطقه ای و چندین بار
الیروبی رودخانه .
مسطحسازیمسیربینمزارعکشاورزیو الیروبی کانال های کشاورزی به طول
 ۳۰۰متر برای جلوگیری از سیل .
ساخت پل آهنی روی جدول هایروستا به متراژ  ۳۰۰تا  ۳۵۰متر .
درخت کاری معابر در چندین مرحله .تابلوی معابر کوچه ها .تابلوی شهدا در ورودی روستا .نصب کد پستی منازل .تعمیرساختماندهیاری.انجام مسابقات مختلف پیاده روی وآشپزی در هفته سالمت .
برگزاری مراسم بهمن ماه با اهداء جوایزنفیس  .نصب سرعت گیر و رنگ آمیزی
.بستن قرارداد به مبلغ  ۶۰۰میلیون تومان
بابت آسفالت کوچه های فرعی .
هزینه ی نگهداری از ماشین آالتدهیاری که شامل تراکتور ،بیل بکو  ،نیسان
،موتور و  ...است .
پاکسازی معابر ،شستشوی جداول وضدعفونی در چند مرحله .
اهدای چندین مرحله بسته بندیمعیشتی به کمک بسیج و هیئت امنای
مساجد .
خرید مواد ضد عفونی با همکاریمرکز دامپزشکی برای دامداری ها .
همکاری با کمیته امداد بابتجمعآوری زکات .همکاری با اداره
ورزش و جوانان در خصوص مسابقات
مختلف ورزشی به میزبانی زنگیان که
در چند مرحله انجام شد.
-همکاری با مربیان ورزشی والیبال و

فوتسال  .پرداخت هزینه کل مسابقات و
تعمیرات سالن ورزشی .
جمع آوری زباله ها توسط نیروهایدهیاری .
چه کارهایی در روستای زنگیان انجام
نشده یا در دست انجام است ؟
اولویت کار انجام نشده آسفالت کوچه
های فرعی است که آن هم در دست
احداث است و قولش را گرفتیم .
عقب نشینی بافت قدیم .
احداث پارک 2هزار متری و فضای سبز
که نیاز زنگیان است .
اگر اداره آب همکاری کند  ،حاشیه
رودخانه تبدیل به فضای سبز میشود .
قرار بود حاشیه حریم راه آهن را فضای
سبز درست کنیم که با پیگیریهای
فراوان موافقت نشد .
کارهای بنیاد مسکن بسیار زمانبر
است و یکی از مشکالت بزرگ برای
روستایی به این وسعت  ،نبود بودجه
ی کافی است  .خروجی روستای
زنگیان بسیار پرخطر است با توجه
به تردد زیاد زنگیان و  ۵روستا که
دارای  ۱۲هزار نفر جمعیت هستند و
با اینهمه ادوات کشاورزی  ،معضلی
برای روستاها شده است .برای احداث
زیرگذر تالش کردیم که آن هم در
دست احداث است .
نصب کردن دوربین که به زودی انجام
میشود .
روستای زنگیان با توجه به بحث
کشاورزی و جمعیت آن نیاز به
باسکول دارد .
 ۶۰۰هکتار از زمینهای روستای زنگیان
زیر کشت شالی قرار دارد و نیاز به
شالیکوبی داریم که متاسفانه از آن بی
بهره ایم .
مشکالت کود و سم به دامدارها و
خوراک دام که دسترسی به آن خیلی
کم است .
برای پل داخل محل  ،باکس زیرگذر
پیاده رو الزم است که نیاز به آن شدیدا
احساس می شود.
حرف آخر
حرف آخر این که تشکر می کنم از
شما و روزنامه ی گلشن مهر و اینکه
مسئولینبایدپاسخگو باشند.

افزایش ۳۰درصدیپایگاههایفرهنگیاجتماعیدرگلستان
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان گفت ۱۷ :پایگاه فرهنگی
اجتماعی در مناطق کم برخوردار گلستان راه اندازی شده
و تا پایان سال هم شاهد افزایش  ۳۰درصدی پایگاه ها
خواهیم بود .حجت االسالم عباسعلی گرزین با ابراز
نگرانی از وجود آسیبهای اجتماعی فراوان در محالت
کم برخوردار و حاشیه نشین استان اظهارکرد :این اداره کل
تا پایان سال  ۱۴۰۰در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی
اقدام به راه اندازی پایگاههای فرهنگی اجتماعی در
محالت کم برخوردار و حاشیه نشین خواهد کرد .مدیرکل
تبلیغات اسالمی گلستان افزود :در کنار رویشهای فاخر
انقالبی ،با توجه به جنگ رسانهای گسترده دشمن برای
ضربه زدن به ساختارهای هویت ساز جامعه ،دولت به
آسیبها در محالت حاشیه نشین کمتر توجه کرده است
لذا با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و نهادینه سازی
و عمق بخشی به باورهای اعتقادی و فرهنگی در قامت
اسالم ناب ،سازمان تبلیغات اسالمی در گام دوم انقالب

اسالمی ،بر مبنای نظام واره امام و امت با محوریت مسجد
محوری و محله محوری در قالب راه اندازی پایگاههای
فرهنگی اجتماعی انجام فعالیت و خدمت میکند .وی
بیان کرد :امامان پایگاه فرهنگی اجتماعی در حوزه کاهش
آسیبهای اجتماعی و نهادینه سازی گفتمان معنویت و
اخالق ،عملکرد فاخری از خود به یادگار گذاشته اند که

باید برای رسیدن به نقطه مطلوب ،تعالی و استمرار یابد.
گرزین گفت :به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی و
تحکیم ساختارهای اجتماعی مناطق حاشیه نشین ،تاکنون
تعداد  ۱۷پایگاه فرهنگی اجتماعی در مناطق کم برخوردار
راه اندازی شده و تا پایان سال هم شاهد افزایش ۳۰
درصدی پایگاهها در محالت استان خواهیم بود .مدیرکل
تبلیغات اسالمی گلستان عنوان کرد :روحانیت در طول
تاریخ همواره دغدغه دین و دنیای مردم را داشته است
و امروز هم ،همه توان و تالش روحانیت و مبلغان دینی
انقالبی نشر و گسترش ارزشهای الهی و دفاع تمام قد
از معارف اهل بیت (ع) در راستای تحقق جامعه اسالمی
و استقرار تمدن نوین اسالمی در گستره جهانی است.
وی اضافه کرد :روحانیونی که با عنوان امام در پایگاههای
فرهنگی اجتماعی فعالیت خواهند کرد ،از طریق مصاحبه
پذیرش خواهند شد و جوان گرایی ،انقالبی گری و
نخبگی شاخصه جذب آنها خواهد بود.

خبر
 ۱۴بیمار کرونایی
در گنبدکاووس جان باختند

فرماندار ویژه گنبدکاووس درشرق استان
گلستان از جان باختن  ۱۴بیمار کرونایی
بستری در مراکز درمانی این شهرستان در
 ۲۴ساعت گذشته خبر داد و گفت که هم
اینک  ۳۵۵بیمار مبتال به این بیماری در
بیمارستانهایگنبدبستریهستند.
عبدالقدیر کریمی در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا اظهارداشت ۶ :نفر از بیماران کرونایی
جان باخته از اهالی گنبدکاووس و بقیه از
شهرستانهای همجوار بودند و هم اینک
نیز  ۳۰بیمار بد حال در بخش مراقبتهای
ویژه مراکز درمانی این شهرستان نگهداری
میشوند.وی با گالیه از بیتوجهی مردم
نسبت به رعایت شیوهنامه بهداشتی و استفاده
ازماسک،گفت:تختهایبخشمراقبتهای
ویژهبیمارستانهایگنبدکاووستکمیلاست
و  ۳۰بیمار کرونایی بدحال دیگر نیز در انتظار
خالی شدن تخت آیسییو هستند.
کریمی بابیان اینکه از مجموع  ۳۵۵بیمار
بستری در مراکز درمانی گنبدکاووس حدود
 ۶۰درصد از اهالی این شهرستان هستند،
اضافه کرد :هم اکنون بیمارستانها با اضافه
کردن تخت در راهروها و فضاهای خالی،
بیمارکروناییپذیرشمیکنند.
فرماندار ویژه گنبدکاووس با یادآوری اینکه
در پیکهای اول تا چهار شیوع کرونا در این
شهرستانمیزانرعایتشیوهنامههایبهداشتی
توسط مردم بین  ۶۰تا  ۸۵درصد بود ،بیان
داشت که در موج پنجم این بیماری توجه
به رعایت اصول بهداشتی و زدن ماسک به
کمتر از  ۵۰درصد رسیده است.وی گفت:
با وجود اطالع رسانیهای مکرر از طریق
صدا و سیما ،خبرگزاریهای رسمی و سایر
رسانههای ارتباط جمعی و نیز بلندگوهایی
سیار و مساجد در سطح شهرستان ،مردم
نسبت به رعایت شیوه نامههای بهداشتی
کم توجه هستند.مطابق آخرین آمار دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
گلستان ،تعداد بستریهای مبتال به کووید۱۹
در این استان به هزار و  ۴۱۴نفر افزایش یافت
که  ۱۵۵نفر از آنان در بخش مراقبتهای ویژه
نگهداریمیشوند.

01732241195
01732251316
01732244302
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راهاندازینقاهتگاه
بیمارانکرونایی

مدیر امور آب و فاضالب کالله استفاده
از آب شرب برای مصارف دامی را از
چالشهای این حوزه در شهرستان دانست
و گفت ۵۰ :درصد آب آشامیدنی مناطق
روستایی برای سیراب کردن دامها مصرف
میشود .مجتبی مصطفیلو اظهار داشت:
بسیاری از عشایر و روستاییان کالله با گرم
شدن هوا و خشک شدن چشمههای فصلی
دامهای خود را به مناطق روستایی از جمله
 ۲روستای یلی بدراق و تمر قره قوزی در
بخش مرکزی این شهرستان میآوردند و
بخش زیادی از آب شرب روستاها را به
مصرف دامها میرسانند .وی آب مورد نیاز
مناطق روستایی کالله را حدود  ۲۰۰لیتر بر
ثانیه اعالم کرد و افزود :میانگین مصرف
آب شرب هر فرد روستایی این شهرستان
 ۲۲۰لیتر در شبانه روز است که به سبب
مصارف غیرشرب از جمله مصارف دامی
این رقم برای هر فرد به  ۴۴۰لیتر معادل
 ۲برابر استاندارد مورد نظر رسیده است.
مصطفی لو با بیان اینکه آب شرب ۱۱۲
روستای کالله با  ۱۸هزار مشترک از طریق
هفت مجتمع آبرسانی تامین میشود،
اضافه کرد :با توجه به خشک شدن
چشمهها و کاهش حجم ذخیره برخی
از مجتمعهای آبرسانی این شهرستان از
جمله توحید ،حفر یک حلقه چاه نیمه
عمیق با اعتبار  ۲میلیارد ریال در روستای
خوجهلر با دبی استحصالی پنج لیتر برثانیه

مديرمسوول :مریم قرآنی
سردبیر  :محمد جواد مکتبی
نشـاني :گرگان ـ خيابان امام خميني ـ پاسـاژ قدس ـ طبقه سـوم
تلفكس 32244302-32241195 :ـ 017

استاندار گلستان با اعالم هشدار در
خصوص شیوع روز افزون ویروس
کرونا و تکمیل ظرفیت بیمارستانهای
استان برای پذیرش بیماران جدید گفت:
نقاهتگاه بیماران کرونایی در گرگان
راهاندازی شد .به گزارش روابط عمومی
استانداری گلستان ،هادی حقشناس
اظهار داشت :با هماهنگیهای انجام
شده قرار است سپاه و ارتش تجهیزات
درمانی و پزشکی و تختهای بیمارستانی
خود را به این نقاهتگاه منتقل کنند تا

مشکلی در بخش سختافزاری وجود
نداشته باشد .وی افزود :تا روز گذشته
هزار و  ۳۰۲بیمار کرونایی در مراکز
درمانی بستری و حدود هزار بیمار
هم به صورت سرپایی تحت درمان
قرار گرفتند که این آمار نشاندهنده
وضعیت وخیم شیوع کرونا در گلستان
است .استاندار گلستان با تاکید بر این
که شرایط استان عادی نیست گفت:
در برخی از شهرستانهای شرق استان
ظرفیت بیمارستانی تکمیل شده و حتی

نصفآبآشامیدنیروستاییان
کالله به مصرف دامها میرسد

برای جبران کمبود آب شرب مردم این
روستا طی روزهای گذشته آغاز شده و
تا پایان مردادماه جاری وارد مدار میشود.
وی خواستار برنامهریزی مدیران شرکت
آب منطقهای و جهادکشاورزی برای تامین
آب مورد نیاز دامها شد که به گفته مدیر
جهادکشاورزی کالله هم اکنون حدود
 ۲۰۰هزار راس دام سبک و سنگین در
این شهرستان وجود دارد .مدیر امور آب

و فاضالب کالله همچنین مجتمع زاو را
بزرگترین مجتمع آبرسانی این شهرستان
با پوشش دهی  ۴۷روستا و شهر فراغی
دانست و گفت :منبع اصلی تامین آب این
مجتمع ،چشمهای به همین نام و تعدادی
چاه در مسیر خط انتقال است .مصطفیلو
افزود :هم اکنون به سبب خشکسالی شدید
و افت  ۷۰درصدی دبی استحصالی چشمه
زاو ،تامین آب روستاهای زیر پوشش این
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از برخی شهرستانهای دیگر اقدام به
انتقال تختهای بیمارستانی شده است.
حقشناس یادآور شد :برای جلوگیری
از شیوع بیشتر کرونا نیازمند همکاری
مردم در همه بخشها مانند رعایت نکات
بهداشتی ،استفاده از ماسک ،در خانه
ماندن ،حضور نداشتن در تجمعات و
مراسمات هستیم و از سوی دیگر تعطیلی
کامل و قرنطینه استان ،نیازمند مصوبه
هیات دولت است و استان تصمیمی در
این زمینه نمیتواند اتخاذ کند.

مجتمع با مشکل مواجه شده است .وی
ادامه داد :مجوز حفر  ۲حلقه چاه عمیق
هر کدام با  ۲۰میلیارد ریال اعتبار در
مسیر مجتمع زاو به شهر فراغی از اداره
امور منابع آب شهرستان اخذ شده و با
تخصیص بودجه استانی در ماه جاری
عملیات حفر آنها آغاز و در مدت سه تا
 ۶ماهه تکمیل و برای اتصال به شبکه آب
این مجتمع وارد مدار خواهند شد .مدیر
امور آب و فاضالب کالله ادامه داد :با
وارد مدار شدن این  ۲حلقه چاه حدود ۳۰
لیتر بر ثانیه به دبی استحصالی مجتمع زاو
افزوده میشود و بخش زیادی از مشکل
کمبود آب شرب مردم ساکن در مناطق
روستایی این شهرستان برطرف خواهد
شد .وی یادآور شد :هفته گذشته یک حلقه
چاه جدید نیمه عمیق با دبی استحصالی
هفت لیتر بر ثانیه در روستای دهنه کالله به
بهرهبرداری رسید .به گفته مصطفی لو ،در
 ۹روستای کالله که در مناطق کوهستانی
واقع هستند به دلیل نبود تاسیسات آبی،
آب شرب مورد نیاز مردم این روستاها
به صورت سیار با پنج دستگاه تانکر تامین
میشود .مدیر امور آب و فاضالب کالله
مجموع نیاز آب ُشرب مردم مناطق شهری
و روستایی این شهرستان در پیک مصرف
را  ۳۸۰لیتر بر ثانیه اعالم کرد و افزود :دبی
استحصالی از منابع آبی این شهرستان هم
اینک حدود  ۳۵۰لیتر بر ثانیه است.

آگهی مزایده فروش ساختمان مسکونی ویالئی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر در نظر دارد
ساختمان مسکونی ویالئی دو طبقه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .عالقمندان می توانند از تاریخ انتشار
این آگهی به مدت  20روز کاری با مراجعه حضوری به حوزه عمرانی دانشگاه نسبت به دریافت فرم استعالم خرید اقدام
نموده و پس از ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت دربسته به حراست دانشگاه تحویل نماید.
آدرس ساختمان مسکونی  :گنبد خیابان شهید مطهری (سرابی) خیابان گردان مرزی روبروی تاکسی تلفنی تالش پالک 329

متقاضیانمحترمجهتکسباطالعاتبیشترمیتوانند
با شماره تلفن01735729840و یا شماره موبایل09119740409
حوزه عمرانی دانشگاه تماس حاصل فرمایند .

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر

خبر
نیکوکار گنبدی  ۲۰زندانی جرائم
مالی غیرعمد را آزاد کرد

محمد شهرکی نیکوکار گنبدی بهمناسبت
عید سعید غدیر خم  ۲۰زندانی جرایم مالی
غیرعمد که در اداره زندان این شهرستان دوران
محکومیت خود را میگذراندند و یا حکم
جلب آنها توسط محاکم قضایی صادر شده
بود ،با جلب رضایت شاکیان آزاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،این نیکوکار گنبدی
که از سال  ۸۲ریاست شعبه  ۱۱صلح و
سازش دادگستری این شهرستان را نیز برعهده
دارد ،پیش از این هم زمینه آزادی حدود ۶
هزار و  ۷۰۰زندانی جرائم مالی غیرعمد دیگر
و همچنین  ۲۵زندانی محکوم به قصاص را
فراهم کرده است.از مجموع زندانیان جرائم
مالی غیرعمد آزاد شده توسط محمد شهرکی
که حاضر به اعالم مبلغ پرداختی برای فراهم
کردن آزادی زندانیان نیست ،حدود ۲۷۰
زندانی در  ۲مناسبت ماه مبارک رمضان و هفته
قوه قضاییه سال جاری آزاد شدند.
این نیکوکار گنبدی بابیان اینکه با زندانی
شدن یک فرد که ناخواسته دچار اتفاق منجر
به جریمه مالی غیر عمد میشود ،عالوه بر
فرد ،اعضای خانواده وی نیز دچار مشکل
و آسیب خواهند شد ،از سایر خیرین این
شهرستان درخواست کرد تا برای کمک به
حفظ بنیان خانواده از توان مالی خود برای
آزادی زندانیان استفاده کنند.
شهرکی که از  ۲سال پیش ساخت ساختمان
مرکز جامع غربالگری و درمان سرطان در
بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبدکاووس را
شروع و اکنون به پایان رسانده به خبرنگار ایرنا
گفت که برای تجهیز این مرکز و نیز تجهیزات
مورد نیاز این بیمارستان و دیگر مراکز درمانی
شهرستان جهت مداوای بیماران کرونایی
از وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
درخواست مساعدت کرده است.
وی افزود :درخواست مساعدت برای تامین
تجهیزات تشخیص پزشکی مورد نیاز مرکز
جامع درمان سرطان و مراکز بیمارستانی
گنبدکاووس شامل دستگاههای ماموگرافی،
کولونوسکوپی ،کولپوسکوپی و سونوگرافی
و تجهیزات بخش مراقبتهای ویژه (سی
سی یو) به ظرفیت  ۳۰تخت و بخش پست
سی سی یو و آنژیوگرافی به استعداد  ۲۵تخت
در  ۲نوبت یکی سفر اول تیرماه امسال وزیر
بهداشت به گلستان و نیز امروز به مناسبت عید
سعید غدیر در تماس تلفنی به وی منعکس
شد.شهرکی اضافه کرد :وزیر بهداشت نیز
امروز قول داد در اسرع وقت تجهیزات
پزشکی مورد نیاز مرکز جامع غربالگری و
درمانسرطانومراکزبیمارستانیگنبدکاووس
برای درمان کرونا را تامین و ارسال نماید.
شهرستان گنبدکاووس باحدود  ۳۷۵هزار نفر
جمعیت درشرق استان گلستان واقع است.

