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خالء
 دولت 

■ محمد جواد مکتبی 

دولت   قدرت  انتقال  افزایشفرایند 
در ایران  فرایندی به غایت طوالنی 
در  همواره  قدرت  ،انتقال  است 
پر  ای  مساله  حکمرانی  ساختار 
اهمیت است به این خاطر جابجایی 
با مخاطراتی همراه  دولت  همواره 

بوده است .
خالیی که در فضای خالی بین دو 
دولت بوجود می آید همواره باعث 
از دست رفتن منابع و اتالف سرمایه 
است به این خاطر در دنیای مدرن 
کوشیده اند فاصله انتقال دو دولت 
با  آنکه  به حداقل برسانند طرفه  را 
وجود احزاب قوی و مقتدر و تربیت 
به  کاردان  و  کارآمد  انسانی  نیروی 
مستقر  دولت  خداحافظی  محض 
،دولت منتخب کار خود را به گونه 

ای همه جانبه آغاز می کند .
همزمان  قدرتها  انتقال  اینگونه  در 
و.... استانداران  و  معاونین  و  وزرا 
آغاز بکار می کنند و بسوی برنامه 
ای از پیش تعیین شده که مردم آن را 
انتخاب کرده اند به پیش میروند که 
البته الزمه حکمرانی در دنیای امروز 

نیز هست . 
دولت  انتقال  این  اما  ایران  در 
این طوالنی  بسیار طوالنی لست و 
شدن  فرسایشی  باعث  اغلب  بودن 
مدیران و بی انگیزگی آنها می شود 
. بعنوان نمونه   رییس جمهوری که 
در خرداد ماه انتخاب شده است تا 
هم  )آن  وزرا  و  خود  کار  آغاز  به 
مجلس  سوی  از  تایید  صورت  در 
ی  میانه  در  اسالمی(باید  شورای 
شهریور  ماه یعنی چیزی حدود سه 
ماه را طی نماید تا بصورت رسمی 
پس  آن  از  تازه  و  کند  آغاز  را  کار 
باید وزرا بفکر انتخاب استانداران و 
معاونین و.. باشند .فرایندی که گاه 
ممکن است بیش از شش ماه وقت 
حاکمیت را مشغول کند ،مشغولیتی 
فرسایشی و بر خالف توسعه.به این 
دولت  خال  در  جامعه  اداره  خاطر 
خصوصا با حجم بحرانهای متفاوتی 
کاری  آنیم  شاهد  روزها  این  که 
باید  و  نماید  می  دشوار  و  صعب 

برای آن چاره ای اندیشید.

یادداشت اول تاالب گمیشان 
خشک شده است

مشاوره وسرمایه گذاری در بورس

 گرگان : خیابان ولیعصر  عج
 بین عدالت 65 و67 مجتمع اهورا ، طبقه اول

01732522759  
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زنان  روستایی تحت 
پوشش بیمه هستند 

2
تزریق ۱۸7هزار

دوز واکسن کرونا

روند بستری های 
کرونایی صعودی است
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طرح دولت برای
 رفع کمبود علوفه 
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 فراگیری کرونا 
بیش از تصور ماست

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گرگان 
بخش  در  بویژه  ظرفیتی  با  استان  گلستان،  گفت: 
روابط  گزارش  به  است.  کشاورزی  تبدیلی  صنایع 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  عمومی 
تشکل های  با  نشست  در  رسولیان  علی  گلستان، 

جلسات  سالن  محل  در  که  گلستان  استان  صنعتی 
گلستان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان 
تخم  و  مرغ  تولید  حوزه  در  گفت:  گردید  برگزار 
را  کشور  نیاز  از  مهمی  بخش  گلستان  استان  مرغ، 
آهن  راه  گفت:  همچنین  رسولیان  کند.  می  تامین 
از  یکی  نیز  قزاقستان   - ترکمنستان   - برون  اینچه 

مهمترین زیرساخت های استان گلستان است که باید 
در توسعه اقتصادی استان و بویژه روابط با اوراسیا 
و چین مورد توجه قرار گیرد. وی گفت: علی رغم 

چالشهای تحریم و شیوع ویروس...

صفحه 3 

گلستان با 
ظرفیت است
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خالی شدن ذخیره 
آب سد وشمگیر



2www.golshanemehr.ir اخبار/ جامعه    یکشنبه 10 مردادماه 1400/ سال بیست و دوم / شماره 2252

خبر

کرونا رنگ همه شهرهای
 گلستان را قرمز کرد

خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
روند  گفت:  گلستان  درمانی  بهداشتی 
سبب  استان  در  کرونا  پنجم  پیک  شیوع 
شد تا مطابق آخرین رنگ بندی  اعالم شده 
با  مقابله  و  پیشگیری  ملی  ستاد  توسط 
کرونا، وضعیت هر ۱۴ شهرستان این استان 
شمالی قرمز و در برخی نقاط نیز فوق قرمز 
شود. عبدالرضا فاضل اظهار داشت: پیش 
وضعیت  گمیشان  شهرستان  تنها  این  از 
نارنجی داشت ضمن اینکه در حال حاضر 
علی آباد  مینودشت،  شهرستان های گرگان، 
بندرگز،  کردکوی،  کالله،  آزادشهر،  کتول، 
وضعیت  نیز  گنبدکاووس  و  بندرترکمن 
دارند.  سیاه  به  رو  و  قرمز  فوق  کرونایی 
گرفته  نظر  در  ظرفیت  کرد:  اضافه  فاضل 
شده برای بیماران کرونایی گلستان هزار و 
۵۰۰ تخت است که هم اکنون ظرفیت بیشتر 
بیمارستان های استان تکمیل شده و مابقی 
نیز با روند افزایشی فعلی بیماری درحال 
اکنون  وی،  گفته  به  است.  شدن  تکمیل 
میانگین بستری روزانه مبتالیان به کرونا در 
گلستان حدود ۴۰۰ نفر و میزان ابتال به این 
بیماری نیز ۱۱ نفر به ازای هر صد هزار نفر 
جمعیت است. رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان ادامه داد: روزانه بیش از هزار نفر 
نیز با مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانی 
استان به صورت سرپایی تحت درمان قرار 
می گیرند و دوره نقاهت خود را در منزل 
سپری می کنند. فاضل تصریح کرد: وضعیت 
فعلی شمار بیماران بستری و سرپایی کرونا 
در گلستان نشان دهنده قرار گرفتن استان 
بیماری  وخیم  بسیار  و  قرمز  وضعیت  در 
از  بدتر  مراتب  به  وضعیت  این  که  است 
زمان شروع کرونا در اسفند ۹۸ و فروردین 
سال گذشته می باشد. وضعیت قرمز و حاد 
در  تا  شد  سبب  گلستان  در  کرونا  شیوع 
برخی شهرهای این استان از جمله گرگان 
و گنبدکاووس فعالیت مشاغل گروه ۲، سه 
و چهار به مدت ۲ هفته تعطیل و حضور 
در تمامی تفرجگاه ها و بوستان های شهری 

ممنوع شود.

 مزارع پرورش میگوی گمیشان 
تحت کنترل دامپزشکان است

مدیریت  و  بهداشت  اداره  رییس 
بیماری های آبزیان دامپزشکی گلستان 
گفت که مزارع پرورش میگوی گمیشان 
واقع در غرب استان تا زمان برداشت 
محصول تحت نظارت دامپزشکان قرار 
با  و گو  در گفت  فکوری  دارد.شاپور 
خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی 
اظهار داشت: سایت فعال مزارع پرورش 
میگو گمیشان به طور کامل تحت کنترل 
بوده و به جز کارگران، از ورود سایر افراد 
به این محدوده جلوگیری می شود.فصل 
رهاسازی بچه میگو در مزارع پرورشی 

گلستان میانه اردیبهشت تا میانه تیرماه 
و زمان برداشت محصول از شهریور تا 
ادامه داد: در حال  میانه مهر است.وی 
حاضر ۷۴ مزرعه پرورش میگو با رها 
سازی بیش از ۱3۷ میلیون قطعه در سطح 
هزار و ۲۵۰ هکتار در سایت گمیشان 
وجود دارد .به گفته وی پیش بینی امسال 
رهاسازی بچه میگو در سطح ۵۰۰ هکتار 
.پیشتر  بود  گلستان  پرورش  مزارع  از 
سیدجواد قدس علوی مدیرکل شیالت 
گلستان گفته بود : پیش بینی می شود 
امسال هزار و ۵۰۰ تن میگو تولید و روانه 

بازارهای داخلی و خارج از کشور شود.
تنها مرکز پرورش میگوی شمال کشور 
در پنج کیلومتری ساحل گمیشان قرار 
دارد که از یک دهه پیش با استفاده از آب 

دریای خزر فعال است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته شیالت 
گلستان، با بهره برداری از مجموع ۲ فاز 
در مجتمع میگو گمیشان به مساحت ۱۰ 
هزار هکتار و طی برنامه ای تا افق ۱۴۰۴، 
ساالنه افزون بر ۱۷ هزار تن میگو در این 
استان تولید و بیش از ۱۰۰ میلیون دالر 

برای کشور ارزآوری خواهد داشت.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر 
مرکز بهداشت گلستان گفت: تاکنون ۱۸۷ 
هزار و ۵۱۹ دوز واکسن در استان تزریق 
شده است. به گزارش مهر، علی باقری 
اظهارکرد: تزریق واکسن کرونا در گلستان 
با سرعت خوبی ادامه دارد و تاکنون ۱۸۷ 
هزار و ۵۱۹ دوز واکسن در استان تزریق 
با  مبارزه  و  پیشگیری  مدیر  است.  شده 
بیماری های واگیر مرکز بهداشت گلستان 
افزود: از این تعداد ۱۴۷ هزار و ۶۴۲ دوز، 
مرحله اول دریافت واکسن کرونا بوده و 
3۹ هزار و ۸۷۷ گلستانی هم دوز دوم را 
دریافت کردند. وی بیان کرد: تاکنون ۱۲ 
هزار و ۷۲۲ دوز واکسن کووایران برکت در 
گلستان تزریق شده است. باقری اضافه کرد: 
افرادی که واجد شرایط دریافت واکسن 
هستند بعد از تشکیل پرونده الکترونیک 
سالمت می توانند به مراکز واکسیناسیون 

در سطح استان مراجعه کنند. طبق گفته 
وی تزریق واکسن در روزهای تعطیل هم 
انجام می شود. از روزهای گذشته پایگاه 
تجمیعی واکسیناسیون معلمان در شهرستان 
گرگان هم افتتاح شد. مدیرکل آموزش و 

پرورش گلستان افزود: تمامی فرهنگیان 
گلستان در مدارس دولتی و غیر دولتی، 
التدریس،  حق  پیمانی،  رسمی،  از  اعم 
نیروهای  و  قراردادی  خدمات،  خرید 
اداری آموزش و پرورش براساس سنوات 

خدمت با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
استان در مراکز منتخب آموزش و پرورش 
مراکز  واکسن  تزریق  تجمیعی  مراکز  و 
بهداشت، دوز اول واکسن خود را دریافت 
می کنند. احسان گوهری راد افزود: اسامی 
فرهنگیان استان احصا و در اختیار دانشگاه 
علوم پزشکی استان قرار گرفته است، لذا 
همکاران هیچ دغدغه ای در این خصوص 
نداشته باشند. وی توضیح داد: در صورتی 
که هر یک از همکاران به هر دلیلی نامشان 
در لیست نباشد کافی است با مراجعه به 
ادارات آموزش و پرورش شهرستان محل 
خدمت خود نسبت به اصالح و دریافت 
واکسن خود اقدام کنند. گوهری راد متذکر 
شد: واکسن خاصی برای معلمان مطرح 
نیست و همکاران می توانند از بین واکسن 
های سینوفارم، آسترازنکا و برکت، واکسن 

دلخواه خود را انتخاب و تزریق کنند.

تزریق ۱۸۷هزار دوز واکسن کرونا

0۱73225۱3۱6
0۱732244302
0۱73224۱۱95

رونق تولید در
چهارمین کارخانه تعطیل 

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با 
حمایت های قضایی چهارمین واحد 
ابتدای  از  استان  زده  بحران  تولیدی 
سال تاکنون به چرخه تولید بازگردانده 
شد. به گزارش روابط عمومی، حیدر 
آسیابی اظهار کرد: این کارخانه ُرب در 

شهرک صنعتی علی آبادکتول به علت 
مشکالت مالی و مسائل مدیریتی مدتی 
تعطیل بود که با پیگیری های قضائی 
دادگستری  مقاومتی  اقتصادی  ستاد 
استان بخشی از مشکالت حل و تولید 
در این کارخانه از سر گرفته شد. وی 
بیان کرد: با شروع دوباره تولید در این 
کارخانه، ۴۰ کارگر به صورت ثابت 
کار  به  مشغول  فصلی  کارگر  و ۷۰ 
شدند. آسیابی با بیان اینکه این کارخانه 
چهارمین واحد تولیدی استان است که 
امسال با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی 
به چرخه تولید بازگشته است، گفت: 
سرکشی و بازدید از همه واحدهای 
فعاالن  مشکالت  شنیدن  و  تولیدی 
اقتصادی و تالش برای رفع موانع تولید 
قضائی  دستگاه  امسال  اصلی  برنامه 

استان خواهد بود.

تابستان کتاب ۱400 در 
گلستان آغاز می شود

طرح تابستانه کتاب ۱۴۰۰ با مشارکت 
۹۵۸ کتابفروشی از سراسر کشور کار 
خود را آغاز می کند. به گزارش روابط 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی 
اسالمی گلستان، هجدهمین دوره از 

طرح های توزیع یارانه کتاب از طریق 
کتابفروشی ها با افزایش ۵۰ درصدی 
اعتبار همراه است؛ بر همین اساس نیز 
سقف مجاز خرید برای هر خریدار 
هزار   ۲۰۰ پیشین  طرح های  در  که 
تومان بود، در »تابستانه کتاب ۱۴۰۰« 
به مبلغ 3۰۰ هزار تومان افزایش پیدا 
تابستانه کتاب  کرده است. در طرح 
۱۴۰۰خریداران می توانند از ۱۵ مرداد 
ماه با مراجعه به کتابفروشی های عضو 
و  کودک  عمومی،  کتاب های  طرح ، 
نوجوان و دانشگاهی را با یارانه ۲۰ 
درصدی خریداری کنند. این طرح با 
مشارکت ۱۶ کتاب فروشی  در استان 
عالقه  که  شود  می  برگزار  گلستان 
مندان می توانند با مراجعه به سایت  
tarh.ketab.i  اسامی و نشانی کتاب 

فروشی ها را دریافت نمایند.

صادرات 46 میلیون دالری کاال از گمرکات
میلیون   ۴۶ صادرات  از  گلستان  گمرکات  مدیرکل 
سال  ماه  چهار  طی  استان  گمرکات  از  کاال  دالری 
جاری خبرداد. به گزارش مهر، سید ابراهیم حسینی 
اظهارکرد: در چهار ماهه نخست امسال ۱۶۰ میلیون 
و ۶۶۶ کیلوگرم کاال به ارزش ۴۶ میلیون و ۲۲۸ هزار 
دالر کاال از گمرکات استان صادر شده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از نظر حجمی ۲۶۸ درصد و 

از نظر دالری ۵۲ درصد رشد داشته است. مدیرکل 
این مدت دو  افزود: همچنین طی  گمرکات گلستان 
هشت  ارزش  به  کاال  کیلوگرم  هزار   3۸۸ و  میلیون 
میلیون و ۴۸۲ هزار دالر به استان وارد شده که افزایش 
3۹ درصدی از نظر حجمی و افزایش ۲۴ درصدی از 
نظر ارزش دالری را شاهد هستیم. وی بیان کرد: حجم 
ترانزیت خارجی هم سه میلیون و 3۷۷ کیلوگرم کاال 

به ارزش هفت میلیون دالر بوده است. حسینی گفت: 
و  تولید  خط  آالت  ماشین  وارداتی  کاالهای  عمده 
پارچه بوده که از ترکمنستان، چین و ترکیه وارد استان 
شده است. وی اضافه کرد: عمده کاالهای صادراتی 
هم شامل لبنیات، پسته، سیمان و پلی استایرن بوده که 
به کشورهای عراق، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان 

صادر شده است.
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روند بستری های 
کرونایی صعودی است

استاندار گلستان با اشاره به این که شیب ابتال 
به کرونا در این استان کمی ُکند شده تاکید 
کرد: تعداد بستری های مبتال به این ویروس 
در گلستان صعودی است. هادی حق شناس 
در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونا اظهار داشت: در حال حاضر گلستان 
سه هزار بیمار کرونایی بستری و سرپایی دارد 
و میانگین رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
این استان ۴۲ درصد است. وی همچنین بر 
ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
با وجود تزریق واکسن تاکید کرد و گفت:  
تزریق واکسن به معنی دور ماندن قطعی از 
ابتال به کرونا نیست چرا که تاکنون۱۵۰ نفر 
از کادر درمان گلستان با وجود تزریق واکسن 
به این ویروس مبتال شدند. استاندار گلستان 
کمبودهای  رفع  برای  تالش  به  همچنین 
بهداشتی و درمانی گلستان اشاره کرد و گفت: 
طی روزهای اخیر ۱۹ دستگاه ونتیالتور، ۲ 
دستگاه اکسیژن ساز، یک تانکر اکسیژن، 3۲ 
دستگاه مانیتور قلب و برخی تجهیزات دیگر 
دانشگاه  بهداشت  معاون  شد.  استان  وارد 
جلسه  این  در  هم  گلستان  پزشکی  علوم 
گفت: در حال حاضر هزار و ۴۷3 تخت به 
بیماران کرونایی اختصاص داده شده که این 
تعداد از زمان شیوع این ویروس تاکنون بی 
سابقه بود. ناهید جعفری اظهار داشت: در ۲۴ 
ساعت گذشته ۲3۰ بیمار کرونایی جدید در 
گلستان بستری شدند و در همین بازه زمانی 
۱۵ نفر به علت مشکالت تنفسی در استان 

جان خود را از دست دادند.

ثبت اولین شرکت تعاونی چند 
منظوره قالی بافی و صنایع دستی

فرهنگی،گردشگری  میراث  اداره  رییس 
گفت:  بندرگز  شهرستان  دستی  صنایع  و 
اولین شرکت تعاونی چند منظوره قالی بافی 
رسید.  ثبت  به  بندرگز  در  دستی  و صنایع 
میراث  اداره  عمومی   روابط  گزارش  به 
فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
بندرگز، محمد خواجوی تشریح کرد: اولین 
و  بافی  قالی  منظوره  چند  تعاونی  شرکت 
صنایع دستی با مدیریت علیانی نژاد و تحت 
نظارت  ادارات میراث فرهنگی و تعاون و 
کار در شهرستان آغاز به کار کرد. او افزود: 
این شرکت تعاونی بنام شرکت تعاونی ابریشم 
خزر هیرکان به منظور آموزش و توانمندسازی 
افراد در رشته های تابلو فرش، گلیم بافی، 
سنتی،  های  رودوزی  سنتی،  زیوراالت 
سوزندوزی ترکمن و ... فعالیت دارد. رییس 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی شهرستان بندرگز گفت: این شرکت 
به منظور اشتغال در امور مربوط صنایع دستی 
است تا بتوان از طریق این شرکت اشتغال 

مناسب ویژه بانوان ایجاد کرد.

همه شواهد از شیوع نگران کننده »کرونا« در کشور حکایت 
دارد و البته شعب بانک ها یکی از مهمترین مراکز انتقال این 
ویروس هستند، بنابراین توصیه می شود مشتریان نظام بانکی 
به ویژه بانک ملی ایران استفاده از خدمات حضوری را به 
حداقل ممکن برسانند. به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران، با گذشت بیش از یک سال و نیم از شیوع بیماری 
کرونا در کشورمان 3۵ هزار نفر از کارکنان شبکه بانکی به 
این بیماری مبتال شده و متأسفانه ۲۶۰ نفر از آنها جان خود 
را از دست داده اند. مراجعات مکرر افراد مختلف به داخل 

شعب، تبادل اسکناس، تبادل انواع فرم ها و فیش های بانکی 
و حتی الزام به برداشتن ماسک در شرایط خاص، باعث 
شده است که کارکنان بانک ها به طور مستمر در معرض 
مواجهه با این ویروس قرار داشته باشند. در شرایطی که 
قدرت سرایت ویروس کرونا با جهش های مختلف، بیشتر 
شده و وضعیت کرونایی کشور را به رنگ قرمز درآورده 
است، مشتریان بانک ها می توانند با استفاده حداکثری 
این  انتقال  زنجیره  قطع  در  غیرحضوری  خدمات  از 
بیماری کمک کنند. بانک ملی ایران با ارائه انواع خدمات 

غیرحضوری بانکی از طریق سامانه بام، اپلیکیشن های بله، 
نشان بانک، شصت و ایوا، سامانه های فیزیکی خودگردان، 
خودپرداز و Cashless و نیز مرکز تماس ۰۲۱۶۴۱۴۰ 
از جان کارکنان و  فراهم کرده است که  را  امکان  این 
مشتریان خود در برابر این بیماری سهمگین محافظت کند. 
از این رو بار دیگر از مشتریان گرامی درخواست می شود 
نسبت به جلوگیری از انتقال »کرونا« از طریق حضور در 
شعب و واحدها حساس بوده و تا حد امکان از خدمات 

غیرحضوری بانک استفاده کنند.

مشتریان عزیز، وضعیت قرمز است

آب شرب در تمام مناطق
 سیل زده برقرار است 

سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند 
فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  غیر 
استان گلستان  گفت: تمام  شهرها و 
روستاهای سیل زده استان گلستان از 
آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار 
می باشند. به گزارش روابط عمومی، 
حاجی مشهدی با اعالم این خبر اظهار 
داشت: طی بازدیدهای اکیپ مدیریت 
بحران شرکت به همراه مدیران مناطق 
سیل زده،  آب در شبکه های آب شرب 
از لحاظ کمي و کیفي در حد استاندارد 
مشترکین  همه  دسترس  در  و  بوده 
قرار دارد و خوشبختانه هیچ مشکلی 

به  ندارد.  وجود  آب شرب  تامین  در 
گفته وي، نظارت و پایش مستمر آب 
شرب در شهرها و روستاهای  سیل 
زده استان با همکاري مراکز بهداشتي 
صورت مي گیرد. وي همچنین از همه 
مردم مناطق سیل زده خواست که در 
تامین آب شرب  صورت مشکل در 
هاي  شبکه  ترکیدگي  مشاهده  یا  و 
شماره  طریق  از  را  موارد  آبرساني، 
۱۲۲ گزارش کرده تا گروه هاي فني 
در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل 
و آبرسانی با تانکر سیار  اقدام کنند. 
دفتر  سرپرست  است  ذکر  به  الزم 

بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب 
اولیه  برآورد  راستای  در  فاضالب  و 
آسیب  مناطق  در  وارده  خسارت  از 
انتقال  خطوط  و  تاسیسات  از  دیده 
کالله  سوی  آق  دهستان  روستاهای 
علیا و سفلی، کاظم  قوز  یکه  شامل: 
سنگرلی،  اجن  آباد،  صالح  خوجه، 
و  یلی  اجن  خواجه حسن،  گونیلی، 
سو  آجی  نارلی  روستای  و  قوجمز 
مراوه تپه  به اتفاق مدیران  امور آب 
بازدید  دو شهرستان  این  فاضالب  و 
بعمل آورد و دستورات الزم در جهت 

مرمت و بازسازی صورت پذیرفت.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 9 صبح روز 
استان  آدرس:  به  شرکت  قانونی  محل  در  مورخ ۱400/5/25  دوشنبه 
گلستان شهرستان آق قال- شهرک صنعتی آق قال- فاز2- خیابان کارگر 
تشکیل  کدپستی 493۱۱7۱5۱۸  گلستان  پروفیل  آق  شرکت  شمالی- 

خواهد شد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱-اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات و یا تواما 

آورده نقدی
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

    
هیئت مدیره شرکت آق پروفیل گلستان )سهامی خاص(   

صاحبان سهام شرکت آق پروفیل گلستان سهامی خاص به شماره ثبت 642 و شناسه ملی ۱0۸6۱64۱40۸ 
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام محترم شرکت آق پروفیل گلستان )سهامی خاص) دعوت به عمل می آورد 

گلستان با ظرفیت است
تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  معاون 
و  کوچک  صنایع  سازمان  رئیس  و 
گرگان  در  ایران  صنعتی  شهرکهای 
با ظرفیتی بویژه  گفت: گلستان، استان 
کشاورزی  تبدیلی  صنایع  بخش  در 
است. به گزارش روابط عمومی سازمان 
صنعت معدن و تجارت استان گلستان، 
علی رسولیان در نشست با تشکل های 
محل  در  که  گلستان  استان  صنعتی 
معدن  صنعت  سازمان  جلسات  سالن 
و تجارت استان گلستان برگزار گردید 
تخم  و  مرغ  تولید  حوزه  در  گفت: 
از  مهمی  بخش  گلستان  استان  مرغ، 
کند. رسولیان  تامین می  را  نیاز کشور 
برون  اینچه  آهن  راه  گفت:  همچنین 

از  یکی  نیز  قزاقستان   - ترکمنستان   -
مهمترین زیرساخت های استان گلستان 
است که باید در توسعه اقتصادی استان 

و بویژه روابط با اوراسیا و چین مورد 
توجه قرار گیرد. وی گفت: علی رغم 
ویروس  شیوع  و  تحریم  چالشهای 

منحوس کرونا که ابرقدرت های دنیا را 
هم به زانو درآورده، صنعت کشور طی 
چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته 
بالغ  تنها در سال گذشته  که این رشد 
بر ۷ درصد بوده و این نشان می دهد 
که زحمات فعاالن این بخش بی نتیجه 
پایان  در  افزود:  رسولیان  است.  نبوده 
صنعتی  شهرکهای  حوزه  در   ۹۹ سال 
ماشین  نصب  مرحله  در  طرح   3۲۰۰
رشدی  با  عدد  این  که  داشتیم  آالت 
رسیده  طرح   3۶۰۰ به  درصدی   ۱3
بدنبال  کشور  اگر  گفت:  وی  است. 
توسعه است این مهم تنها توسط بخش 
خصوصی محقق می شود و ما باید از 

سرمایه گذاران حمایت کنیم.
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طرح دولت برای
 رفع کمبود علوفه 

تعاون  مرکزی  سازمان  بازرگانی  معاون 
روستایی ایران گفت: در استان گلستان سیب 
زمینی های مازاد و مانده در انبارها به عنوان 
خوراک دام استفاده می شود. به گزارش مهر، 
مرتضی معتمد با بیان اینکه در استان گلستان 
سیب زمینی های مازاد و مانده در انبارها به 
عنوان خوراک دام استفاده می شود، گفت: این 
طرح محدود به استان گلستان است و با توجه 
به محدودیت های تغذیه ای سیب زمینی برای 
دام این عرضه پس از فرآوری محصول انجام 
می شود. وی افزود: مشکل کمبود علوفه در 
کشور برای دامداران تبدیل به بحران شده و 
موجب گشته است خوراک های جایگزین 
مانند گندم و سیب زمینی برای دام مورد 
استفاده قرار گیرد. معتمد ادامه داد: به خاطر 
دامداران  سراسری  اتحادیه  مشکل  همین 
ایران اعالم کرده است که به اجبار سیب 
خوراک  عنوان  به  دو  درجه  زمینی های 
دام در استان گلستان استفاده شود. معاون 
روستایی  تعاون  مرکزی  بازرگانی سازمان 
هماهنگی  با  عرضه  این  کرد:  تاکید  ایران 
سازمان تعاونی و روستایی صورت می گیرد 
و سیب زمینی هایی که در اختیار دامداران 
قرار می گیرد، مصرف انسانی ندارد. معتمد 
تصریح کرد: البته این طرح مقطعی است 
عنوان  به  زمینی  که جایگزینی سیب  چرا 
بخشی از خوراک دام می تواند در بلند مدت 
سیستم گوارشی دام را با مشکل مواجه کند. 
وی گفت: در حال حاضر در استان گلستان 
بخشی از سیب زمینی کشاورزان مازاد است 
که با این طرح هم سیب زمینی مازاد آن ها 
خرید تضمینی می شود و هم بخشی از نیاز 
خوراک دام دامداران تأمین می شود. معاون 
روستایی  تعاون  مرکزی  بازرگانی سازمان 
ایران خاطرنشان کرد: سیب زمینی هایی که 
برای دام در نظر گرفته شده درجه دو هستند 
و مصرف انسانی ندارند و پس از فرآوری های 

الزم در اختیار دامداران قرار می گیرد.

77 مدرسه در مناطق
 محروم هوشمند می شوند

توسعه  و  ریزی  برنامه  پژوهش،  معاون 
منابع آموزش و پرورش گلستان گفت: ۷۷ 
مدرسه در مناطق محروم گلستان هوشمند 
این  اظهارکرد:  نظری  قدرت  شوند.  می 
مدارس با اعتباری معادل ۵3 میلیارد و ۴۷۹ 
میلیون ریال در قالب اسناد خزانه اسالمی 
هوشمند شده و دانش آموزان آنها از اول 
مهرماه از تجهیزات آن بهره مند می شوند. 
تامین  و  بودجه  اداره  رئیس  سعیدسقائی، 
منابع مالی آموزش و پرورش گلستان هم 
گفت: منابع خرید این تجهیزات از محل 
اعتبارات تملک و دارایی سرمایه ای ابالغی 
سال  بودجه  قانون   ۹ تبصره  ط  بند  برابر 

۱3۹۹ تامین شده است.

اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیرعامل 
کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان 
گفت: ۶3 هزار و ۵۴۵ نفر از اهالی ۱۸ 
تا ۵۰ سال مناطق روستایی و عشایری 
و نیز شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر استان، 
زیر پوشش این صندوق قرار دارند که 
۱۴ هزار و ۱۸۸ نفر آنها زن و بقیه مرد 
هستند. به گزارش ایرنا، دانیال پوالدوند 
اظهار داشت: عضویت در صندوق بیمه 
کشاورزان، روستاییان و عشایر مختص 
مردان نیست و همه افراد باالی ۱۸ سال 
و کمتر از ۵۰ سال گلستان می توانند با 
هزار   ۹۵۰ تا   3۲۵ از  ماهانه  پرداخت 
درآیند  صندوق  این  عضویت  به  ریال 
و از مزایا و خدمات آن بهره مند شوند. 
وی گفت: عالوه بر روستاییان، عشایر 
و  بار  حمل  رانندگان  کشاورزان،  و 
مسافرین شهری، شاغالن حوزه صنایع 
زنبورداران،  سنتی،  هنرهای  و  دستی 
کارکنان مراکز و شرکت های وابسته به 
منابع طبیعی  مهندسی کشاورزی،  نظام 
زیر  شهرهای  در  ساکن  دامپزشکی  و 
۲۰ هزار نفر نیز از گروه های هدف این 
صندوق هستند که می توانند از مزایای آن 
برخوردار شوند. پوالدوند با بیان این که 

گلستان جایگاه دهم کشور را به لحاظ 
پوشش مشموالن صندوق بیمه اجتماعی 
دارد،  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 
اضافه کرد: مهمترین برنامه این صندوق 
جذب  اولویت  با  حداکثری  پوشش 
جوانان و بانوان استان است. مدیرعامل 
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق 
روستاییان و عشایر گلستان همچنین از  
رشد ۶۰ درصدی افراد زیر پوشش این 
صندوق در سه ماه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد 
هزار  هشت  پوشش  پارسال  گفت:  و 

استان  این  از جامعه هدف  نفر  و ۸۹۴ 
در برنامه بیمه ای صندوق بود که هفت 
آن  درصد  معادل ۸3  نفر   3۲۹ و  هزار 
بیمه شدند. پوالدوند افزود: امسال پوشش 
بیمه ای هفت هزار و 3۲ نفر از افراد ۱۸ 
تا ۵۰ سال مناطق روستایی و عشایری 
گلستان در برنامه صندوق بیمه اجتماعی 
روستایی و عشایری استان قرار دارد که 
در سه ماه نخست سال جاری هزار و ۴۵۹ 
نفر زیرپوشش قرار گرفتند. وی همچنین 
با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق 
مستمری  بگیران صندوق بیمه اجتماعی 

کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان 
اضافه کرد: هم اکنون این صندوق ۲ هزار 
و ۸۰۹ نفر مستمری بگیر دارد که ۹3 نفر 
بانوان هستند. پوالدوند تصریح  از  آنها 
کرد: کشاورزان، روستاییان، عشایر و نیز 
افراد ساکن در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر 
گلستان )۱۸ تا ۵۰ سال( با پرداخت ۱۵ 
سال حق بیمه و پس از رسیدن به سن ۶۵ 
سالگی بازنشسته شده و مستمری ماهانه 
دریافت خواهند کرد. مدیرعامل صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر گلستان همچنین گفت: دولت در 
این صندوق نقش کارفرما را برعهده دارد 
و ۲ برابر حق بیمه افراد تحت پوشش آن 
را پرداخت می کند. به گفته وی، میانگین 
سنی بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان 3۵ 
سال است. پوالدوند، پرداخت مستمری 
سالمندی، پیری، از کارافتادگی، مستمری 
به بازماندگان، امکان نقل و انتقال سوابق 
بیمه ای  صندوق های  سایر  از  بیمه ای 
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  به 
روستاییان و عشایر و بالعکس را از جمله 
صندوق  این  بیمه ای  پوشش  مزایای 

برشمرد.

زنان  روستایی تحت پوشش بیمه هستند 

باران تابستانه در مینودشت
 و آزادشهر خسارت به بار آورد

بارش شدید رگباری و نقطه ای باران 
واحدهای  برخی  به  را  خساراتی 
و  باغی  زراعی،  اراضی  مسکونی، 
واحدهای دامی ۲ شهرستان مینودشت 
و آزادشهر وارد کرده که تیم های ارزیاب 
در حال برآورد میزان خسارت ها هستند. 
فرماندار مینودشت اظهار داشت: بارش 
باران که به صورت رگباری و نقطه ای 
به یک  این شهرستان شروع شد،  در 
واحد دامداری در روستای ده چناشک 
راس   ۲۰ آب  جریان  و  زد  خسارت 
روستا  این  اهالی  از  یکی  سبک  دام 
سیدابوالفضل  است.  برده  خود  با  را 

شدید  بارش  براثر  افزود:  نیا  حسینی 
باران و جاری شدن روان آب، بخشی 
از جاده روستای قلعه قافه به برنجوین 
مینودشت نیز دچار آبگرفتگی و گل و 
الی شد که تیم های اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای شهرستان بالفاصله 
در محل حضور و پس از چند ساعت 
جاده را پاکسازی و آماده تردد کردند. به 
گفته وی، همچنین بارش شدید باران 
به بخشی از زمین های زراعی مینودشت 
نیز خسارت زده که کارشناسان با قطع 
بارش ها گزارش دقیقی از میزان خسارت 
را آماده خواهند کرد. فرماندار آزادشهر 

از خسارت بارش  روزهای گذشته به 
سه واحد مسکونی در روستای کاشیدار 
این شهرستان خبر داد و گفت: باال آمدن 
سطح آب در محدوده پل ورودی این 
روستا باعث خسارت به برخی منازل 
ملک  حمیدرضا  شد.  آن  مسکونی 
از ۶۰  بیش  ثبت  به  اشاره  با  حسینی 
میلی متر بارندگی در روستاهای وامنان 
و وطن آزادشهر، افزود: در برخی نقاط 
باالدست و کوهستانی این شهرستان 
نیز ریزش کوه گزارش شد که تیم های 
در  نقل جاده ای  و  راهداری و حمل 

حال پاکسازی این مناطق هستند. 

صحنه هایی بدتر از فیلم ترسناک را میبینیم 
یک پرستار بخش آی سی یو کرونا بیمارستان شهید 
صیاد شیرازی گرگان گفت: در ایام کرونا فجایعی را 
در بیمارستان می بینیم که در هیچ فیلم ترسناکی قابل 
توصیف نیست. به گزارش ایسنا، رقیه عمادی با اشاره 
به تجربیات خود در ایام شیوع کرونا می گوید: برخی 
از همکاران ما معتقدند ما هنوز به گونه ای درگیر استرس 
هستیم که به درستی از آنچه که به سر ما می آید خبر 
نداریم؛ شاید بعد از دوران کرونا دیگر نتوانیم وضعیت 
روحی قبلی مان را پیدا کنیم و نیاز به مشاوره اعصاب 
و روان داشته باشیم. وی افزود: دیدن مادر باردار مبتال 
به کرونایی که زجر تنفسی می کشد و همزمان فرزند 
پایین  و  باال  اکسیژن  کمبود  علت  به  شکمش  داخل 
می کند و تو نمی توانی هیچ کاری برایش انجام دهی، 
غیرقابل وصف است. این پرستار بیان کرد: در موردی 
دیگر، چندی پیش مادر باردار مبتال به کرونا در همین 
کمبود  خاطر  به  فرزندش  و  کرد  زایمان  بیمارستان 

اکسیژنی که می کشید، سیاه و کبود به دنیا آمد. عمادی 
ادامه داد: مادر ۲۲ ساله مبتال به کرونایی را داشتیم که 
بعد از تولد فرزندش را به بخش ویژه بردیم و مادر به 
علت شدت بیماری جانش را از دست داد و نتوانست 
حتی یک بار فرزندش را بغل کند. این بچه هیچ حسی 
بابت مادرش پیدا نکرد و یتیم شد. این پرستار با تأکید 
بر اینکه لحظه  به  لحظه ای که می گذاریم، هیچ کدام قابل 

را  ما  بیمار دست  که  لحظه ای  گفت:  نیست،  وصف 
می فشارد و با وحشت به چشم ما نگاه می کند تا کاری 
برایش انجام دهیم که بتواند راحت تر نفس بکشد، بسیار 
دردآور است. وی تصریح کرد: گناه تمام این ها شاید به 
گردن ماهایی است که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کنیم و برای تبریک گفتن به دیدن آنها می رویم. 
این پرستار بخش آی سی یو کرونا خاطرنشان کرد: 
یکی از آرزوهای ما بعد از اینکه از بخش آی سی یو 
کرونا خارج می شویم این است که راهرو خالی باشد و 
همراه بیماری نباشد که از ما سؤال کند حال مریضش 
چطور است؛ چون باید به همه بگوییم ان شاء اهلل بهتر 
چه  که  می دانیم  بهتر  خودمان  درصورتی که  می شود 
اتفاقی دارد در این بخش می افتد. عمادی با تأکید بر 
اینکه بیماری تنها برای همسایه نیست، گفت: متأسفانه 
مسئولیت اجتماعی مان را فراموش کرده ایم و با جان 

یکدیگر بازی می کنیم.
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چرا تولیدکنندگان وطنی بر سر افزایش 
قیمت ها با هم کورس گذاشته اند

پوشاک داخلی،
 غریبه با جیب ایرانی

■  مریم طالشی

کل فروشگاه ها را بگردید یک تیشرت 
پیدا  تومان  هزار   ۲۰۰ زیر  بچگانه 
نمی کنید. یک ریال هم تخفیف نمی دهند 
شرکتی  و  نمایندگی  می گویند  چون 
هستیم. همه جا پر شده از نمایندگی هایی 
که تنها چیزی که در آنها دیده نمی شود 
من  است.  مصرف کننده  حال  رعایت 
لباس نمی خرم  برای خودم  می گویم 
اما برای بچه در حال رشد که نمی توانم 
خرید نکنم. به ناچار همین جنس ها را 
باید با این قیمت ها بخریم. یک شلوار 
جین برای پسربچه ۱۰ ساله خریده ام 
۴۵۰ هزار تومان و یک تیشرت را ۲۸۰ 
هزار تومان. آدم جنس ساخت مملکت 
خودش را چرا باید به این قیمت بخرد؟!
با  را  خرید  نایلون  دارد.  پری  دل  زن 
حرص تکان می دهد و اضافه می کند: 
ارزان تر هم هست اما باید بروی بازار که 
توی این شرایط اصالً صالح نیست. تازه 
کیفیت اش پایین است البته همین ها هم 
کیفیت باالیی ندارد اما چاره ای نیست. 
برای خیلی های دیگر هم سؤال است که 
چرا قیمت پوشاک ایرانی در چند سال 
اخیر به این شکل سیر صعودی داشته 
است. االن دیگر هفته به هفته قیمت ها 

باال می رود. تا دلتان بخواهد برند ایرانی 
شروع به کار تولید کرده اما چیزی که 
دیده می شود این است که فقط بر سر 
باال بردن قیمت ها با هم رقابت دارند. 
این را یکی دیگر از مشتری های مرکز 
خرید می گوید. او از طراحی و کیفیت 
اجناس ایرانی راضی است اما قیمت ها را 
منصفانه نمی داند. یک بلوز ساده زنانه را 
3۸۵ هزار تومان قیمت کردم و فقط سر 
تکان دادم و بیرون آمدم. قبالً می توانستیم 
برای هدیه یک بلوز یا تیشرت بگیریم 
آدم  که  شده  قیمت ها جوری  االن  اما 
بخرد.  هدیه  جوراب  می تواند  فقط 
همان جوراب را هم گران می دهند. تا 
اعتراض هم کنی می گویند دالر را ببین. 
من نمی دانم چرا وقتی قیمت دالر ثابت 
هم هست، قیمت اجناس باز باال و باالتر 
می رود؟ حراج هایشان هم بی معنی است. 
آنقدر باال قیمت می گذارند که در حراج 
نیست.  منصفانه  قیمت  همچنان  هم 
 ۸۰۰ گذاشته اند  را  ساده  مانتوی  یک 
هزار تومان. خیلی راحت هم می گویند 
حساب کن ببین چند دالر می شود. مگر 
ما به دالر حقوق می گیریم که به دالر 

خرج کنیم؟!
امیرحسین از جمله طراحانی است که 
طراحی  ایرانی  برند  یک  برای  زمانی 
لباس انجام می داد. او معتقد است برخی 
و  طراحی  هزینه  از  ایرانی  برندهای 
کارگر می زنند تا ارزش افزوده بیشتری 
به دست آورند. نتیجه این می شود که 
سود بیشتری عاید سرمایه گذار شود اما 
سر دیگر شاغالن بخش تولید بی کاله 
بماند و وقتی طراح و دوزنده بی انگیزه 
شوند، نتیجه کار هم رضایتبخش از آب 
تنها قیمت باالی  درنمی آید و در کل 
کاالست که ادعای تولیدکننده و صاحب 
برند برای برتری را نشان می دهد. در 
واقع می گوید ما گران هستیم پس خوب 

هستیم در حالی که این طور نیست.
مصطفی بوتیک دار که سال ها در حوزه 
فروش پوشاک فعالیت دارد هم در این 
باره حرف های جالب توجهی دارد: به 
نظر من از وقتی که برندهای خارجی 
از ایران رفتند قیمت برندهای ایرانی به 
طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. قباًل 
من  مثالً  بودند  خارجی  برندهای  که 
بوتیک دار یک شلوار جین را می فروختم 
۲۰۰ هزار تومان در حالی که مشابه آن 
شلوار در نمایندگی برند خارجی ۴۰۰ 
هزار تومان بود و برندهای ایرانی مشابه 
می فروختند  تومان  هزار   ۱۵۰ را  آن 
البته نه اینکه دقیقاً همان باشد ولی با 
کیفیت قابل قبول بود. این مسأله حق 
انتخاب را برای مشتری حفظ می کرد. 
در آن شرایط اگر کسی می خواست از 

نمایندگی خرید کند ترجیح می داد ۱۰۰ 
هزار تومان روی مبلغی که می خواهد به 
بوتیک بپردازد بگذارد و جنس موردنظر 
را از نمایندگی بخرد و اگر می خواست 
هزینه کمتری بکند از برندهای ایرانی 
خرید می کرد که نصف قیمت بوتیک ها 
داشت  وجود  رقابت  واقع  در  بودند. 
و این بد نبود. االن نمی گویم برندهای 
ایرانی خوب نیستند اما انگار عرصه را 
قیمت ها  تا  می بینند  فراهم  برای خود 
را هر روز باالتر ببرند، البته آنها توجیه 
می کنند که کارشان درست است و با 
توجه به افزایش قیمت دالر این کار را 
می کنند. مثالً اگر یک شلوار را ۲۰۰ هزار 
تومان می فروختند االن می گویند از آن 
موقع قیمت دالر ۵ برابر شده و ما باید 
یک میلیون تومان بفروشیم یعنی دقیقًا 

با توجه به قیمت دالر اما به این توجه 
نه  و  کارشان  نه طراحی  که  نمی کنند 
کیفیت آن متناسب با این قیمت نیست. 
قبالً به خاطر اقتصادی بودن و قیمت های 
خرید  ایرانی  برندهای  از  مناسب 
را  تیشرت  بود یک  می کردند. ممکن 
که در بوتیک و برندهای دیگر خارجی 
۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان می دیدند در 
برندهای ایرانی با ۷۰ هزار تومان پیدا 
کنند و به جای یکی، چندتا می خریدند و 
مشاهده می کردید که صندوق برندهای 
ایرانی پر از مشتریانی بود که به تعداد 
خرید می کنند و اتفاقاً رونق هم داشتند 
اما االن می بینیم که برندهای ایرانی را 
حتی گران تر از بوتیک ها و  گران تر از 
برندهای خارجی قیمت گذاری می کنند 
و اگر  ما در بوتیک یک تیشرت را به 
قیمت ۲۰۰ هزار تومان می فروشیم در 
یک برند ایرانی آن را به قیمت ۴۰۰ هزار 
تومان می فروشند و همین هم باعث از 
رونق افتادن کارشان شده است. این در 
حالی است که غیر از مواقع حراج اصاًل 
تخفیف هم ندارند. او ادامه می دهد: در 
این شرایط می بینیم که حتی مزون های 
لباس قیمت هایی به مشتری می دهند که 

هیچ جوره با طراحی و دوخت و کیفیت 
پارچه متناسب نیست. ما یک مشتری 
دنبال  و  بود  که خانم محجبه  داشتیم 
مانتوی مجلسی می گشت و می گفت 
وقتی که به مزون های حجاب مراجعه 
کردم مانتو زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تیپ  این  چون  و  نکردم  پیدا  تومان 
مانتوها در مغازه ها و فروشگاه ها ممکن 
است کمتر پیدا شود مردم مجبورند از 
این مزون ها خرید کنند. او مانتوی مورد 
نظرش را در فروشگاه ما پیدا  و عنوان 
مزون های  قیمت  سوم  یک  که  کرد 
حجاب است. نکته دیگر این است که 
سر این قضیه کرونا و بسته شدن مرز ها 
هم برندهای ایرانی خیلی استفاده کردند 
و قیمت ها را تا آنجا که می توانستند باال 
بردند چون می دانستند مردم دیگر امکان 
سفر خارج و خرید ندارند، هم به خاطر 
کرونا و هم به خاطر قیمت ها در نتیجه 
برندهای ایرانی قیمت ها را تا می توانستند 
باال بردند. برخی از آنها با ادعای اینکه 
طراح دارند و در استانداردهای جهانی 
کار می کنند قیمت ها را حتی خیلی بیشتر 
از اجناس مشابه خارجی گذاشته اند و 
این باعث می شود حتی قشری که قبالً از 
برندهای خارجی خرید می کرد از همین 
برندهای ایرانی هم نتواند خرید کند ولی 
مسأله این است که بیشتر پول به تبلیغات 
و عکاسی و کارهای اینچنینی می دهند و 
شاید به لحاظ کیفیت و دوخت آنچنان 
مناسب نباشند. آنها در واقع می خواهند 
زیاد  به سودهای  و سریع  زود  خیلی 
برسند. ممکن است یک پیراهن ساده 
کنند که شاید ۷۰ هزار  زنانه طراحی 
تومان پارچه برده باشد اما آن را ۵۰۰ 
هزار تومان قیمت می گذارند، در واقع 
یک جورهایی خودشان را با برندهای 

معتبر دنیا اشتباه گرفته اند.
»با افتخار دوخت ایران.« این جمله را در 
بسیاری از فروشگاه های برندهای ایرانی 
می بینیم، البته که برخی تولیدات واقعاً هم 
تحسین برانگیز است و آدم فکر می کند 
تا وقتی چنین پوشاکی در کشور خودش 
سراغ  باید  اصالً  چرا  می شود  تولید 
جنس خارجی برود اما وقتی قیمت ها 
را می بیند دود از کله اش بلند می شود. 
هرتکه پوشاک چه زنانه و چه مردانه 
با شتابی زیاد خودش  و چه بچگانه، 
نزدیک  تومان  میلیون  یک  مرز  به  را 
می کند و گاهی هم از آن می گذرد. این 
وسط مصرف کننده می ماند و تماشای 
ویترین هایی که اجناس آنها تولید ایران 

است اما غریبه با جیب ایرانی.

■ فعال فرهنگی 

االن نمی گویم برندهای 
ایرانی خوب نیستند اما انگار 
عرصه را برای خود فراهم 
می بینند تا قیمت ها را هر 

روز باالتر ببرند.

))

خبر

حمایت ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره) از زوج های نابارور

امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
برای درمان  این ستاد  از ورود  )ره( گلستان 
ناباروران خبرداد. به گزارش روابط عمومی، 
محمد مهدی سلمان زاده اظهارکرد: زوج هایی 
که قادر به تامین مخارج درمان خود به منظور 
فرزندآوری نیستند )دهک های یک تا پنج( می 
توانند از طریق سامانه بنیاد ۱۵ خرداد نسبت به 
ثبت اطالعات خود اقدام و از خدمات این بنیاد 
به منظور درمان خود استفاده کنند. وی بیان کرد: 
با توجه به کاهش نرخ فرزندآوری در کشور و 
با عنایت به منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر 
کمک و مشارکت همه دستگاه ها برای افزایش 
نرخ فرزندآوری، این ستاد مانند سایر فعالیت 
های اجتماعی خود، به این مقوله ورود کرده و 
امیدواریم بتوانیم در این حوزه منشاء خیر و اثر 
باشیم. سلمان زاده عنوان کرد: بنیاد ۱۵ خرداد 
یکی از مجموعه های تابعه ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( بوده که در کنار بنیاد برکت 
و بنیاد احسان در جهت محرومیت زدایی و 
خدمت رسانی به مردم در نقاط محروم مشغول 

به فعالیت است.

آب شرب در تمام مناطق 
سیل زده برقرار است 

سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان  
تمام  شهرها و روستاهای سیل زده  گفت: 
استان گلستان از آب شرب سالم و بهداشتی 
برخوردار می باشند. به گزارش روابط عمومی، 
حاجی مشهدی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
طی بازدیدهای اکیپ مدیریت بحران شرکت 
به همراه مدیران مناطق سیل زده،  آب در شبکه 
های آب شرب از لحاظ کمي و کیفي در حد 
استاندارد بوده و در دسترس همه مشترکین قرار 
دارد و خوشبختانه هیچ مشکلی در تامین آب 
شرب وجود ندارد. به گفته وي، نظارت و پایش 
مستمر آب شرب در شهرها و روستاهای  سیل 
زده استان با همکاري مراکز بهداشتي صورت 
مي گیرد. وي همچنین از همه مردم مناطق سیل 
زده خواست که در صورت مشکل در تامین 
آب شرب و یا مشاهده ترکیدگي شبکه هاي 
آبرساني، موارد را از طریق شماره ۱۲۲ گزارش 
کرده تا گروه هاي فني در اسرع وقت نسبت 
به رفع مشکل و آبرسانی با تانکر سیار  اقدام 
کنند. الزم به ذکر است سرپرست دفتر بحران 
و پدافند غیر عامل شرکت آب و فاضالب 
در راستای برآورد اولیه از خسارت وارده در 
مناطق آسیب دیده از تاسیسات و خطوط انتقال 
روستاهای دهستان آق سوی کالله شامل: یکه 
قوز علیا و سفلی، کاظم خوجه، صالح آباد، اجن 
سنگرلی، گونیلی، خواجه حسن، اجن یلی و 
قوجمز و روستای نارلی آجی سو مراوه تپه  
به اتفاق مدیران  امور آب و فاضالب این دو 
شهرستان بازدید بعمل آورد و دستورات الزم 
در جهت مرمت و بازسازی صورت پذیرفت.

با کمترین عالئم به مراکز درمانی مراجعه کنید
سرپرست بیمارستان فاطمه الزهرا)س( مینودشت با بیان 
افزایش روزانه شمار بیماران بدحال در بیمارستان، از مردم 
خواست تا با داشتن کمترین عالئم سریعاً به مراکز درمانی 
مراجعه کنند. دکتر علی نجفی اظهار کرد: در حال حاضر 
بیش از 3۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان مینودشت در حال 
درمان به  صورت بستری و سرپایی هستند. وی با اشاره 

به اینکه ۸۵ بیمار بدحال کرونایی در بیمارستان مینودشت 
بستری هستند، گفت: روزانه حداقل 3۰ نفر به بیماران 
سرپایی اضافه می شوند و دارو دریافت می کنند. سرپرست 
بیمارستان فاطمه الزهرا)س( مینودشت ادامه داد: هر روز 
آمبوالنس بیمارانی را به بیمارستان می آورد که اکسیژن 
خونشان ۶۰ الی ۷۰ درصد است که مطمئناً این افراد یک 

هفته در خانه بوده و در این مدت خیلی ها را آلوده کردند. 
نجفی ضمن اینکه از مردم خواست با کمترین عالئم سریعًا 
به مراکز درمانی مراجعه کنند، گفت: با مصرف رمدسیویر 
به صورت سرپایی، بیمار در مراحل اولیه تحت درمان قرار 
می گیرد و در این صورت دیگر نیازی به بستری ندارد اما 

اگر بیمار دیر مراجعه کند، ریه آن  درگیر می شود.

www.golshanemehr.com
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گزارش

شایع ترین 
کمبودهای ویتامینی 

متخصصان همیشه بر لزوم اهمیت دریافت 
مقدار کافی از ویتامین ها و مواد مغذی در 
رژیم روزانه غذایی تاکید می کنند، اما نکته 
بسیار مهمی که بسیاری از افراد جامعه توجه 
به  ندارند، مصرف درست و  به آن  زیادی 
زندگی،  ایرنا  گزارش  به  است.  آنها  اندازه 
خستگی،  جمله  از  ها  نشانه  از  بسیاری 
ضعف عضالنی، گیجی یا تنگی نفس می 
توانند حاکی از کمبود برخی از ویتامین ها 
در بدن باشند. در اینجا شایع ترین کمبودهای 

ویتامینی بیشتر معرفی شده اند.
ویتامین ب ۱۲: در میان بسیاری از ویتامین 
های گروه ب، از جمله ب۶، ب3، ب۱ و 
ب۱۲، شایع ترین کمبود مرتبط با ویتامین 
ب ۱۲ است. این ویتامین در گوشت، لبنیات، 
ماهی و ... یافت می شود و بسته به رژیم 
غذایی میزان و توانایی جذب آن در افراد 
مختلف متفاوت است. به طوری که شاید 
ویتامین  این  اضافی  میزان  دریافت  به  نیاز 
باشد. ویتامین ب ۱۲ برای عملکرد مناسب 
سیستم عصبی مورد نیاز است و در صورت 
کمبود جدی آن، مسائل عصبی از جمله از 
دست دادن حافظه، بی حسی، سوزن سوزن 

شدن، خستگی، و ... بروز می کند.
بیوتین: بیوتین همچنین به عنوان ویتامین ب 
۷ شناخته می شود و موثرترین نقش را در 
کمک به رشد ناخن ها و مو دارد. بیوتین در 
گل کلم، زرده تخم مرغ و قارچ یافت می 
شود. در کسانی که در فرهنگ غذایی شان 
سفیده تخم مرغ به میزان زیاد می خورند، در 
نوزادانی که دچار درماتیت پوستی هستند و 
افرادی که بخشی از وعده های غذایی شان 
را حذف کرده اند، کمبود بیوتین دیده می 
شود. ریزش مو، شکستن ناخن ها، التهابات 
افسردگی  و  دیابت  نهایت  در  و  پوستی 
میزان کافی  بیوتین است.  از عالئم کمبود 
تا  نوزادان صفر  بیوتین روزانه در  دریافت 
۱۲ ماه، ۵ تا ۶ میکروگرم، کودکان ۱ تا 3 
سال ۸ میکروگرم، کودکان ۴ تا ۸ سال، ۱۲ 
میکروگرم، ۹ تا ۱3 سال، ۲۰ میکروگرم، ۱۴ 
تا ۱۸ سالگی ۲۵ میکروگرم، ۱۸ سال به باال 
و بالغین و بارداران 3۰ میکروگرم و در زمان 

شیردهی 3۵ میکروگرم است.
کلسیم: کمبود کلسیم در درازمدت عواقب 
جدی دارد. عدم دریافت کافی کلسیم منجر 
به کاهش میزان ذخیره آن در استخوان ها می 
شود و در نهایت تراکم کم استخوان ها پوکی 
استخوان را به همراه دارد. فرآورده های لبنی، 
سبزیجات تیره، بادام و نخود به همراه ویتامین 
می  افزایش  بدن  در  را  کلسیم  دی جذب 
دهند. نوزادان تا سن 3 سال ۴۰۰ میلی گرم، 
کودکان ۴ تا ۶ سال ۷۰۰ میلی گرم، کودکان 
۷ تا ۱۰ سال ۸۰۰ میلی گرم، مردان نوجوان 
و بالغ، ۱۰۰۰ میلی گرم، زنان نوجوان و بالغ، 
۱۰۰۰ میلی گرم، زنان باردار ۱3۰۰ میلی گرم 
و زنان شیرده ۱3۰۰ میلی گرم کلسیم روزانه 
نیاز دارند. عوارض کمبود کلسیم در کودکان 
راشیتیسم، در میانساالن استئو ماالسی، و در 

بزرگساالن استئوپروزیس است.

 

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۴۰۰/3/۱۷ تاریخ   ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۸۰۰۰۷۹۲ شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قال پرونده کالسه 
۱3۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۹۱ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای طوی محمد سالق فرزند مراد به 
شماره شناسنامه ۲ کد ملی ۴۹۷۹۷۸۹۰۹۹ صادره گرگان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۷۲.3۴ مترمربع، در قسمتی از ششدانگ پالک شماره باقیمانده ۵- فرعی از ۱- اصلی واقع در 
اراضی آق قال بخش ۷ حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال از سهمی مهین دخت تاج بخش محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف ۷3۰۹

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۴۰۰/3/۲۴ تاریخ   ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۸۰۰۰۸۲۲ شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قال پرونده کالسه 
۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰3۱۹ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالغفار دولتخواه فرزند عاشرگلدی 
به شماره شناسنامه ۵۶۷۹ کد ملی ۴۹۷۹۰۹۶۹۴۸ صادره آق قال در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت ۲۲3.3۶ مترمربع، در قسمتی از ششدانگ پالک شماره 3۴۹- فرعی از ۱- اصلی واقع در اراضی 
قریه آق قال بخش ۷ حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال از سهمی اسماعیل پقه محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف ۷3۱۶

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۴۰۰/3/۲۰ تاریخ   ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۸۰۰۰۸۱۰ شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قال پرونده کالسه 
۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۱۹ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی آرخی فرزند رجب به شماره 
شناسنامه ۴ کد ملی ۴۹۷۹۷۷۹۵۶۵ صادره آق قال در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۴۷۶.۶۱ مترمربع، در قسمتی از ششدانگ پالک شماره ۴۹۷- فرعی از ۱- اصلی واقع در اراضی آق قال بخش 
۷ حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال از سهمی بخشی محمد بیگالری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف ۷3۱۵

آگهي هاي ثبتي

باران تابستانه 
سه میلیون مترمکعب آب وارد 
سد گلستان کرد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
براثر  که  گفت  گلستان  منطقه ای  آب 
بارش های رگباری ۴۸ ساعت گذشته 
در این استان بویژه نواحی شرق آن، تا 
کنون سه میلیون متر مکعب وارد سد 
شهرستان  حوزه  در  گلستان  مخزنی 

گنبدکاووس شده است.
ورود  داشت:  اظهار  تیموری  جواد 
که  گلستان  سد  به  آب  حجم  این 
پیش از این براثر کاهش ۴۶ درصدی 
وقوع  و  جاری  آب  سال  بارش های 
بود،  شده  خشک  خشکسالی،  پدیده 
قابل توجه است.وی افزود: هم اکنون 

حجم آب ورودی به سد گلستان ۲3 
متر مکعب بر ثانیه است که افزایش آب 
این سد را طی امروز و فردا به همراه 
خواهد داشت.تیموری اضافه کرد: طی 
در  و  گلستان  در  گذشته  ساعت   ۴۸
حوضه  میلی متر،  سه  نکارود  حوضه 
خلیج گرگان و قره سو به ترتیب حدود 
۹ و ۱۰ میلی متر و حوضه گرگان رود و 
۱۷ سرشاخه آن به طور میانگین حدود 

۲۷ میلی متر باران باریده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای گلستان ادامه داد: حجم 
که  اخیر  بارش های  از  حاصل  آب 

مطابق اعالم هواشناسی تا عصر امروز 
نیز ادامه دارد، پس از پایان باران توسط 
کارشناسان این شرکت برآورد و اطالع 

رسانی خواهد شد.
وی افزود: هم اکنون ذخیره آب سدهای 
گلستان کمتر از ۵۰ میلیون متر مکعب 
معادل ۲۰ درصد ظرفیت سدهای استان 
است در صورتی که در مدت مشابه 
سال قبل ۵۰ درصد ظرفیت سدهای 

گلستان آب داشت.
استان ۱.۹ میلیون نفری گلستان ۱۴ سد 
ظرفیت  مجموع  با  بزرگ  و  کوچک 

۲۴۴ میلیون متر مکعب دارد.

و  رامیان  شهرستان های  مردم  نماینده   
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  آزادشهر 
ابراز نگرانی از رشد صعودی آمار بیماران 
کرونایی بستری در مراکز درمانی گلستان، 
تصریح کرد: این استان برای خدمات دهی 
بهتر به مبتالیان کووید ۱۹ نیازمند تامین 
فوری برخی تجهیزات پزشکی و دارویی 
است. غالمعلی کوهساری با قدردانی از 
درمان  کادر  تمام  روزی  شبانه  زحمات 
هم  اظهارداشت:  گلستان،  نیز  و  کشور 
اکنون حدود هزار و ۵۰۰ بیمار کرونایی 
در مراکز درمانی استان بستری هستند که 
مراقبت های  آنان در بخش  از  نفر   ۱۶۵
ویژه نگهداری می شوند و از این تعداد 
حال حدود ۵۰ نفر آنها وخیم است. وی 
با بیان اینکه حدود هزار بیمار کرونایی 
پزشکی  کادر  نظر  با  نیز  گلستان  دیگر 
سپری  منزل  در  را  خود  درمان  مراحل 
کرونایی  حاد  شرایط  افزود:  می کنند، 
وزارت  مسووالن  تا  می طلبد  استان 
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
سایر دستگاه های متولی اهتمام بیشتری 
جهت تامین تجهیزات پزشکی و دارویی 
انواع  مایع،  اکسیژن  و  مخازن  جمله  از 
افزایش  کرونا،  آزمایش  کیت های  سرم، 
تعداد تخت های بخش مراقبت های ویژه، 

دستگاه ونتیالتور و تب سنج، ماسک و 
و  دولتی  بیمارستان های  برای  دستکش 
باشند.  داشته  گلستان  اجتماعی  تامین 
کوهساری اضافه کرد: واکسیناسیون تمام 
افراد باالی ۴۰ سال، شاغالن بخش های 
مختلف نظیر فرهنگیان، استادان دانشگاه 
بیشترین  و دانشجویان و کارمندانی که 
برخورد با ارباب رجوع را دارند از دیگر 
خواسته مردم گلستان است. نماینده مردم 
شهرستان های رامیان و آزادشهر در مجلس 
شورای اسالمی همچنین با مهم دانستن 
بخش خصوصی،  پزشکان  یاری رسانی 
و  ارتش  و  سپاه  نظیر  نظامی  نیروهای 

درمان  کادر  به  احمر  هالل  جمعیت 
کرونایی،  بیماران  مداوای  برای  گلستان 
ادامه داد: طبق اخبار و گزارشات دریافتی 
از وضعیت شیوع کرونا در سطح استان 
نیاز است تا در مرحله نخست پزشکان 
به کمک کادر درمان  بخش خصوصی 
بیمارستان های دولتی و تامین اجتماعی 
بیایند زیرا این افراد با توجه به طوالنی 
شدن مدت فعالیت برای درمان بیماران 
وی  شدند.  فرسوده  و  خسته  کرونایی 
با گالیه از کمبود پزشک و بخش های 
آزادشهر  درمانی  مراکز  در  تخصصی 
و رامیان نیز گفت: این کمبودها سبب 

شده تا بیماران منطقه به بیمارستان های 
شهرهای همجوار از جمله گنبدکاووس 
اعزام شوند ضمن اینکه کمبود آمبوالنس 
برای اعزام بیماران نیز از دیگر مشکالت 
کوهساری  است.  گلستان  شرق  منطقه 
همچنین مدعی کمبود انواع سرم و کیت 
آزمایش کرونا در گلستان شد و افزود: 
بیمارستان های  در  موجود  سرم های 
پاسخگو  حدودی  تا  استان  دولتی 
مراجعان است اما بیمارانی که به صورت 
سرپایی به پزشک مراجعه می کنند به دلیل 
کمبود سرم در داروخانه ها با مشکالتی 
در تامین آن مواجه اند. وی اضافه کرد: با 
روند صعودی شیوع کرونا در گلستان و 
افزایش درخواست ها برای انجام تست 
جوابگوی  موجود  کیت های  کرونا، 
نیاز استان نیست و می طلبد تا متولیان 
علوم  دانشگاه  و  بهداشت  وزارت 
به  نسبت  شمالی  استان  این  پزشکی 
رفع کمبودهای اشاره شده به صورت 
فوری اقدام نمایند. کوهساری تصریح 
کرد: شب گذشته برای رفع کمبودهای 
وزیر  معاون  با  گلستان  در  دارویی 
بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو 
مساعد  قول  که  کردم  صحبت  تلفنی 

برای رفع کمبودها داد.

نیاز فوری به تجهیزات پزشکی کرونا
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فراخوان مناقصه عمومي 
خدمات نظافت ترمينالها و اماکن جنبي، تاسيسات فرودگاههاي گرگان و کالله، خدمات

 تلفنخانه و فضای سبز فرودگاه گرگان  و حفاظت فيزیکی فرودگاه کالله و سایت رادار درازنو

مناقصه یک مرحله ای خدمات نظافت ترمینالها و اماکن جنبي، تاسیسات فرودگاههاي گرگان و کالله، خدمات تلفنخانه و فضای سبز فرودگاه گرگان و 

حفاظت فیزیکی فرودگاه کالله و سایت رادار درازنو به شماره 200000۱293000003را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد) به 

آدرس:www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران فیزیک پاکت الف مناقصه را هم در موعد مقرر ارسال نمایند  و در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ  انتشار مناقصه درسامانه: تاریخ ۱400/05/۱0

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روزشنبه تاریخ ۱400/05/۱6

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱9روز دوشنبه تاریخ ۱400/06/0۱

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱0 روز سه شنبه تاریخ ۱400/06/02

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 

گلستان-  استان  آدرس:  پاکتها:  ارائه  و  مناقصه  اسناد  درخصوص 

گرگان- کیلومتر 7 جاده آق قال - اداره کل فرودگاههاي استان 

گلستان – تلفن: 0۱73۱22۸۸00 و 0۱73۱22۸۸5۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس 02۱-4۱934 

دفتر ثبت نام: ۸۸969۷3۷ و ۸5۱93۷6۸

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه 

) www.setadiran.ir ) بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده

/ مناقصه گر" موجود است.

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
 اداره کل فرودگاههای استان گلستان       شناسه آگهی 1171958 

اداره کل فرودگاه های استان گلستان درنظر دارد

عادت هایی که با رفتن
 کرونا نباید ترک شوند

در  که  عاداتی  از  یکی  زندگی:  ایرنا 
دوران کرونا فراگیر شد شستن دست ها 
است که باید بعد از پایان همه گیری هم 
آن را حفظ کنیم. ماسک زدن و شستن 
دست ها برای بسیاری از افراد تجربۀ 
جالب توجهی بوده است. بسیاری از 
افراد بیان می کنند که کمتر از سال های 
قبل از شیوع کرونا مریض شده اند و 

در  اما  بوده اند.  سالم تر  حیث  این  از 
برخی از کشورها که موج  همه گیری 
کنترل شده است و واکسیناسیون انجام 
سرماخوردگی ها  تعداد  است  شده 
عادات  افراد  است چراکه  رفته  باالتر 
کرونا  دوران  در  که  خوبی  بهداشتی 
آموخته بودند را کنار گذاشتند. این به 
ما هشدار می دهد که شستن دست ها 
ما  دست های  بگیریم.  جدی  باید  را 
دارند  تماس  سطح  صدها  با  روزانه 
به  را  میکروارگانیسم  هزار  صدها  و 
این  بیشتر  البته  می کنند.  خود جذب 
توجه  با  اما  نیستند  میکروب ها مضر 
به اینکه در هر ساعت ۱۶ بار به  طور 
میانگین صورت خود را لمس می کنیم 
عفونی  میکروب های  ورود  احتمال 
گذشته  سال  می رود.  باالتر  بدن  به 
شستن  روی  بهداشتی  اصلی  تأکید 
راه های  از  یکی  عنوان  به  دست ها 
در یک  بود.  ابتال  از  مؤثر جلوگیری 
نظرسنجی آنالین از ۱۰۰۰ بزرگسال 
آمریکایی در سال ۲۰۱۲، ۷۱ درصد 
از پاسخ دهندگان گفتند: به طور منظم 
دست خود را می شستند، هر چند این 
ممکن است معنی یک بار در روز را 
این  افراد  از  درصد   ۵۸ باشد.  داشته 
پژوهش دیده اند دیگران بدون شستن 
می شوند.  خارج  دستشویی  از  دست 
بیش از نیمی از آن ها گفتند که پس 

از  استفاده  عمومی،  نقل  و  حمل  از 
تجهیزات اشتراکی یا جابه جایی پول 
درصد  و 3۹  نشسته اند  را  دستانشان 
اظهار داشتند که پس از عطسه یا سرفه 
نشسته اند.  را  دست ها  دست،  روی 
نشان می دهند  داده ها  از  برخی دیگر 
رعایت  همه گیری،  از  قبل  تا  که 
در  دست  بهداشت  دستورالعمل های 
مختلف  در کشورهای  پرستاران  بین 
اهمیت  ست.  بوده  درصد   ۴۰ تنها 
فردی  بهداشت  در  دست  شستن 
بسیار باال است. برای مثال یک گرم 
تریلیون  انسان حاوی یک  مدفوع  از 
میکروب است. لذا بعد از توالت رفتن 
حتماً باید دست ها را شست. تحقیقات 
نشان می دهند که شستن دست ها تا ۴۰ 
درصد احتمال ابتال به انواع اسهال را 
کاهش می دهد. شستن دست ها قبل از 
غذا خوردن یکی از ضروریات است. 
بسیار  برای جراحان  شستن دست ها 
بسیار ضروری است. در قرن نوزدهم 
کردن  ضدعفونی  که  شد  مشخص 
دست ها قبل از جراحی احتمال ابتالی 
بیمار به عفونت را بسیار پایین می آورد 
به همین خاطر در ابتدای قرن نوزدهم 
شستن دست ها برای جراحی به یک 
قاعده تبدیل شد که باید رعایت شود. 
حتی دستکش های استریل هم لزومًا 
جلوی انتقال میکروب ها را نمی گیرند 

دارند  ریزی  سوراخ های  چراکه 
می کند.  عبور  آن ها  از  میکروب  که 
عمل  )وقتی  عمل  حین  همچنین 
ساعت  دو  از  بیش  و  است  طوالنی 
است( بیش از یک سوم دستکش های 
جراحان سوراخ می شوند پس دست 
باید ضد عفونی باشد تا موجب انتقال 
میکروب ها نشود. به جراحان توصیه 
شده است به مدت ۵ دقیقه تا آرنج و 
زیر هر ناخن را دست بکشند تا خطر 
آلودگی را کاهش دهند. استفاده از آب 
گرم باعث افزایش اثر صابون می شود 
اما آب خیلی گرم موجب پاک شدن 
اسیدهای محافظ پوست می شود و این 
یک نکته مهم برای همه ما است. شستن 
دست ها را نوعی آرامبخش عصبی نیز 
می توان توصیف کرد. شستن دست ها 
به شدت در مغز ما طنین انداز می شود 
و پیام هایی بهداشتی را به ما می فرستد. 
پس شستن دست ها را نباید فقط یک 
ما  عمومی  بهداشت  بدانیم،  انتخاب 
به شستن دست های ما وابسته است. 
اغراق نکرده ایم اگر شستن دست ها را 
بنیاد رعایت بهداشت عمومی بدانیم. 
هیچ عضوی به اندازۀ دست نمی تواند 
به  باشد  باکتری ها  و  ویروس ها  ناقل 
همین خاطر است که پاکیزه نگه داشتن 
آن ها قدم اول برای حفظ سالمتی در 

برابر ویروس ها و باکتری ها است.

خبر

 فراگیری کرونا 
بیش از تصور ماست

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: 
شرایط کرونایی امروز استان از اسفندماه سال 
۹۸ هم بدتر شده و فراگیری این بیماری بیش 
از تصور ماست. محمد جواد کبیر اظهار کرد: 
روز چهارشنبه هفته گذشته با 33۲ بستری 
جدید، بیشترین بستری کرونایی را از زمان 
شیوع این ویروس در استان به ثبت رساندیم. 
بیمار   ۱۴۷3 حاضر  حال  در  افزود:  وی 
کرونایی در بیمارستان ها بستری و ۱۶۷۰ 
بیمار تحت درمان سرپایی داریم. قائم مقام 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان تأکید کرد: باید 
با آگاه سازی مردم آنها را نسبت به عواقب 
این بیماری و مشکالتی که به همراه خواهد 
داشت، مطلع کنیم. کبیر به روند واکسیناسیون 
در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار ُدز تزریق واکسن 
انجام می گیرد. هدف گذاری شده این مقدار 
به ۲۰ تا ۲۵ هزار ُدز برسد. وی بیان کرد: برای 
اینکه جلوی چرخش ویروس را تا پیش از 
فصل سرما بگیریم، باید تا مهرماه ۶۰ درصد 

جمعیت هدف را در استان واکسینه کنیم.

رونق تولید در
چهارمین کارخانه تعطیل 

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با حمایت 
های قضایی چهارمین واحد تولیدی بحران 
ابتدای سال تاکنون به چرخه  از  زده استان 
روابط  گزارش  به  شد.  بازگردانده  تولید 
عمومی، حیدر آسیابی اظهار کرد: این کارخانه 
ُرب در شهرک صنعتی علی آبادکتول به علت 
مشکالت مالی و مسائل مدیریتی مدتی تعطیل 
بود که با پیگیری های قضائی ستاد اقتصادی 
مقاومتی دادگستری استان بخشی از مشکالت 
حل و تولید در این کارخانه از سر گرفته شد. 
وی بیان کرد: با شروع دوباره تولید در این 
کارخانه، ۴۰ کارگر به صورت ثابت و ۷۰ 
کارگر فصلی مشغول به کار شدند. آسیابی با 
بیان اینکه این کارخانه چهارمین واحد تولیدی 
استان است که امسال با پیگیری ستاد اقتصاد 
مقاومتی به چرخه تولید بازگشته است، گفت: 
سرکشی و بازدید از همه واحدهای تولیدی 
و شنیدن مشکالت فعاالن اقتصادی و تالش 
امسال  اصلی  برنامه  تولید  موانع  رفع  برای 

دستگاه قضائی استان خواهد بود.

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 

0۱73225۱3۱6 www.golshanemehr.com



یکشنبه 10مرداد ماه 1400/ سال بیست و دوم / شماره 2252

اجتماعي. فرهنگي. سیاسي. اقتصادي. ورزشي
www.golshanemehr.com

 صاحب امتیاز:  احسان مكتبي
maktabi.ehsan48@gmail.com

  مدیرمسوول:  مریم قرآنی
 سردبیر : محمد جواد مكتبی 

ـ طبقه سـوم  ـ پاسـاژ قدس  ـ خیابان امام خمیني    نشـاني:  گرگان 

ـ 017 تلفكس:  32244302-32241195 

امسال با تالش هایی که صورت گرفت، حدود 10 هزار هكتار از قسمت شمالی تاالب گمیشان دوباره آبگیری شد.

محمدرضا کنعانی در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار کرد: کار مطالعه حد بستر و 
و  آلماگل  و  آالگل  تاالب های  حریم 
مطالعات تفکیک عرصه و حق آبه زیست 
نیرو  وزارت  به  و  گرفته  انجام  محیطی 
اساس  بر  افزود:  است.وی  شده  ارسال 
مطالعات انجام شده در این تاالب ها در 
۱۶ فروردین ۱۴۰۰ »ستاد ملی هماهنگی 
مصوبه ای  کشور«  تاالب های  مدیریت 
وزارت  آن  اساس  بر  که  کرد  صادر 
تاالب  این  آبه  تأمین حق  به  ملزم  نیرو 
شد.مدیرکل محیط زیست گلستان ادامه 
داد: بحث تعیین و تفکیک حد بستر و 
حریم تاالب ها یکی از موضوعاتی است 
که باید مورد پیگیری قرار گیرد، بر اساس 
مکلف  منطقه ای  آب  شرکت  قانون، 
است تا که حد بستر و حریم تاالب ها 
را مطالعه و مشخص کند، این موضوع 
کمک زیادی به تصرفات، تغییر کاربری ها 
و دست اندازی ها به تاالب می کند.وی 
تأمین حق  و  تعیین  با بحث  ارتباط  در 
آبه محیط زیستی تصریح کرد: بر اساس 
زیست  محیط  سازمان  تاالب ها  قانون 
وظیفه دارد تا این حق آبه را مطالعه کند 
و وزارت نیرو نیز باید آن را به تاالب ها 
در  اینکه  بیان  با  دهد.کنعانی  اختصاص 
برنامه ششم توسعه تکلیف شد تا برای 
با شرایط بحرانی روبرو  تاالب هایی که 
هستند برنامه احیا تدوین شود، افزود: در 
حال حاضر بحث مدیریت زیست بومی 
تاالب با مشارکت جوامع محلی و زی 
را  آن  باید  که  است  شده  مطرح  نفعان 

مدیریت کنیم.

و  بستر  حد  مطالعات  مجدد  بررسی 
حریم خلیج گرگان

و  بستر  مطالعات حد  با  ارتباط  در  وی 
میانکاله  تاالب  و  گرگان  خلیج  حریم 
گفت: کار مطالعات حد بستر و حریم این 
تاالب ها را شرکت آب منطقه ای مازندران 
انجام داد، ولی وقتی این مطالعه به استان 

ارائه شد، متوجه شدیم که این حد بستر 
و  شهری  گاه های  سکونت  با  حریم  و 
روستایی تداخالتی دارد.مدیر کل محیط 
زیست گلستان گفت: در نهایت در جلسه 
۱۶ فروردین ۱۴۰۰، »ستاد ملی هماهنگی 
و مدیریت ملی تاالب های کشور« مقرر 
شد تا وزارت نیرو با استعالم از وزارت 
استانداری ها  کشور، راه و شهرسازی و 
حد بستر و حریم این تاالب را اصالح 
کند.وی ادامه داد: در جلسه آینده نیز ستاد 
ملی تاالب ها باید کار مطالعات حد بستر 
و حریم را ارائه کند و اگر تفکیک انجام 
شود، شاهد خواهیم بود که از تصرفات 

جلوگیری می شود.

از  یکی  زیستی  محیط  آبه  حق 
موضوعات مهم در خلیج گرگان است

کنعانی با بیان اینکه بحث حق آبه محیط 

زیستی یکی از موضوعات مهم در خلیج 
گرگان است، ابراز کرد: بخش مهمی از 
حق آبه محیط زیستی خلیج گرگان از 
دریا تأمین می شود و بخشی دیگر را از 
رودخانه قره سو می گیریم.وی در ارتباط 
با تبادل آب بین خلیج گرگان و دریای 
خزر ابراز کرد: مرکز ملی اقیانوس شناسی 
بین  کانال های  الیروبی  بحث  استان 
خلیج گرگان و دریای خزر را انجام داد 
که در نهایت سناریوهای تسهیل ارتباط 
آب، بین دریای خزر و خلیج با اولویت 
کانال های چاپقلی و آشوراده را ارائه کرد.
مدیر کل محیط زیست گلستان ادامه داد: 
در جلسه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ »ستاد ملی 

کشور«  تاالب های  مدیریت  هماهنگی 
این طرح مصوب به سازمان بنادر ابالغ 
شد و سازمان نیز قرار شد تا از محل 
تبادل  بحث  بحران  مدیریت  اعتبارات 

آب را انجام دهد.

وزارت نیرو حق آبه تاالب قره سو را 
تأمین کند

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست 
انجام  را  قره سو  آبه  مطالعات حق  کار 
داده است، بیان کرد: این سازمان مطالعات 
انجام شده را به وزارت نیرو تحویل داده 
و وزارت نیرو باید این حق آبه را تأمین 
و به تاالب اختصاص دهد.کنعانی افزود: 
متأسفانه وزارت نیرو توانایی تأمین میزان 
آبی که سازمان محیط زیست مشخص 
تا در طی  ندارد، ولی قرار شد  کرده را 
جلسه ای مشترک میزان حق آبه زیست 

محیطی قره سو دوباره مشخص شود.وی 
اضافه کرد: در خلیج گرگان بحث حق 
آبه بیشتر متأثر از دریای خزر است، اما 
در قره سو برای تبادل »اکولوژیکی« موضوع 
قرار  بیشتری  بررسی  مورد  باید  آبه  حق 
گیرد، چرا که آب شیرین همراه با آب شور 
برای حفظ اکوسیستم الزم است.وی گفت: 
سال گذشته حدود ۱۰ کیلومتر الیروبی در 
تاالب های آالگل و آجی گل انجام شد و 
چون حوزه اترک، سیالبی است آبگیری 
خوبی انجام شده و نسبت به بقیه تاالب ها 
محیط  کل  دارند.مدیر  خوبی  وضعیت 
زیست گلستان بیان کرد: امسال حدود یک 
کیلومتر فیوز غربی از خروجی تاالب آالگل 

انجام دادیم و بخش شمالی تاالب گمیشان 
آبگیری  سال ها  این  در  بار  اولین  برای 
شد.وی با بیان اینکه تاالب خلیج گرگان 
ساحلی  تاالب های  جمله  از  گمیشان  و 
هستند، تصریح کرد: این تاالب ها متأثر از 
آب دریای خزر هستند که بخش زیادی 
از آنها از آب دریای خزر تأمین می شود، 
ولی تاالب های آلماگل، آجی گل و آالگل 
از حوزه آبریز اترک تأمین می شود، بنابراین 
آب آنها شیرین است.کنعانی با بیان اینکه 
تاالب گمیشان سال ها است که خشک 
سال ها خشکی  از  بعد  کرد:  ابراز  است، 
تاالب گمیشان، امسال با تالش هایی که 
هکتار  هزار   ۱۰ حدود  گرفت،  صورت 
از قسمت شمالی تاالب گمیشان دوباره 
آبگیری شد.وی افزود: در حال حاضر نیز 
اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان برای 
ساماندهی کانال خزر در نظر گرفته ایم که 
پیمان کار نیز مشغول به کار است.مدیر کل 
محیط زیست گلستان گفت: تاالب ها اگر 
خشک شوند، منشأ ریز گرد هستند، در 
حال حاضر تمامی اقداماتی که در استان بر 
روی تاالب ها انجام می شود برای مقابله با 

ریز گردهاست.

احیای تاالب ها جلوی پدیده ریز گردها 
را می گیرد

وی افزود: مطالعات پدیده ریز گردها در 
استان انجام شده و پهنه هایی که مستعد 
قرار  غبار هستند مورد شناسایی  و  گرد 
جلسات  حاضر  حال  در  است،  گرفته 
پدیده  این  با  مقابله  برای  متعدد  استانی 
احیای  با  امیدواریم  و  می شود  تشکیل 
تاالب ها جلوی پدیده ریز گردها را بگیریم.

کنعانی با بیان اقدامات سازمان ها در برابر 
ریز گردها ابراز کرد: منابع طبیعی اقداماتی 
از جمله بوته کاری و کارهای مختلف دیگر 
را برای جلوگیری از ریز گردها باید انجام 
دهد و محیط زیست توانسته در کنار تاالب 
آالگل حدود ۷۰ هزار هکتار بوته کاری 

انجام دهد.

خبرتاالب گمیشان خشک شده است

بیماریهایی که ارتباط مستقیم
 با فقر ویتامین دی دارند

ویتامین دی از ویتامین  های محلول در چربی 
است، که به رشد و استحکام استخوانها از 
تعادل کلسیم و فسفر کمک  کنترل  طریق 
می  کند. این ویتامین با ایجاد افزایش جذب 
فسفر و کلسیم از روده  ها و کاهش دفع از 
کلیه به متابولیسم استخوان  ها نیز کمک می 
نماید. به گزارش ایرنا زندگی، در سراسر جهان 
در حدود یک میلیارد نفر در معرض سطوح 
هستند.  شان  در خون  دی  ویتامین  ناکافی 
برآورد می شود که ۴۰ تا ۷۵ درصد از تمام 
بزرگساالن دچار کمبود ویتامین دی باشند. 
ویتامین دی از راه مصرف برخی مواد غذایی 
یا قرار گرفتن در معرض نور خورشید جذب 
بدن می شود. نیاز روزانه برای این ویتامین 
برای هر فرد بالغ ۱۰ میکروگرم یا حداکثر 
۲۰۰۰ واحد در روز و در دوران کودکی و 
پیری این میزان باالتر است. منابع ویتامین دی 

از این قرارند:
پوست  به  فرابنفش  پرتو  تابش  آفتاب: 
نام  به  ای  ماده   که  شود  می   باعث  انسان 
دهیدروکلسترول با طی مراحلی در بدن در 
کلیه به ویتامین دی تبدیل شود. افراد با پوست 
روشن  تر نسبت به تیره  ترها می  توانند در 
مدت کمتری که زیر آفتاب مانده  اند نیاز خود 

به این ویتامین را تامین کنند.
برخی  و  غالت  قارچ،  گیاهی:  منابع 

سبزیجات و میوه  جات.
منابع حیوانی: کره، روغن کبد ماهی، زرده 

تخم مرغ، خامه، جگر، ماهی ساردین.
در اینجا برخی از شایع ترین بیماری های 
معرفی  بیشتر  دی  ویتامین  فقر  با  مرتبط 

شده اند:
بیماری قلبی: افراد مبتال به فقر ویتامین دی، 
3۲ درصد بیشتر از سایرین در معرض خطر 
ابتال به بیماری های قلبی هستند. ویتامین 
دی به بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن و 
کنترل التهاب و در نتیجه کاهش خطر ابتال به 

بیماری های قلبی کمک می کند.
بیماری التهابی روده: مطالعات انجام شده 
در اروپا و ایاالت متحده ارتباط بین سطوح 
پایین ویتامین دی و میزان باالی ابتال به بیماری 
های التهابی روده را نشان داده است. بیماری 
التهابی روده در جمعیتی که کمترین میزان نور 

خورشید را دریافت می کنند، بیشتر است.
در  که  بزرگساالنی  آلزایمر:  و  عقل  زوال 
 ۵3 هستند،  دی  ویتامین  کمبود  معرض 
درصد نسبت به سایرین بیشتر در معرض 

خطر زوال عقل قرار دارند.
بیماری کلیوی: یک مطالعه نشان داده کسانی 
که دچار فقر ویتامین دی هستند، دو برابر 
بیشتر در معرض آلبومینوری یا آلبومین باال 
در ادرار قرار دارند. آلبومینوری از نشانه های 

اولیه آسیب کلیوی است.

بر اساس قانون تاالب ها سازمان محیط زیست وظیفه دارد
 تا این حق آبه را مطالعه کند و وزارت نیرو نیز باید آن 

را به تاالب ها اختصاص دهد.


