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

یادداشت اول

تاالب گمیشان
خشک شده است

گلستان با
ظرفیت است

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

مشاورهوسرمایهگذاریدربورس

زنان روستاییتحت
پوششبیمههستند
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طرح دولت برای
رفع کمبود علوفه
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روندبستریهای
کروناییصعودیاست

(

روزنامه
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تزریق۱۸۷هزار
دوزواکسنکرونا
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خالء
دولت
■ محمد جواد مکتبی

مهمترین زیرساختهای 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

خالی شدن ذخیره
آب سد وشمگیر

عکس  :محمد نسایی

www.golshanemehr.com

افزایشفرایند انتقال قدرت دولت
در ایران فرایندی به غایت طوالنی
است ،انتقال قدرت همواره در
ساختار حکمرانی مساله ای پر
اهمیت است به این خاطر جابجایی
دولت همواره با مخاطراتی همراه
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
را به حداقل برسانند طرفه آنکه با
وجود احزاب قوی و مقتدر و تربیت
نیروی انسانی کارآمد و کاردان به
محض خداحافظی دولت مستقر
،دولت منتخب کار خود را به گونه
ای همه جانبه آغاز می کند .
در اینگونه انتقال قدرتها همزمان
وزرا و معاونین و استانداران و....
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 .
در ایران اما این انتقال دولت
بسیار طوالنی لست و این طوالنی
بودن اغلب باعث فرسایشی شدن
مدیران و بی انگیزگی آنها می شود
 .بعنواننمونه رییس جمهوری که
در خرداد ماه انتخاب شده است تا
به آغاز کار خود و وزرا (آن هم
در صورت تایید از سوی مجلس
شورای اسالمی)باید در میانه ی
شهریور ماه یعنی چیزی حدود سه
ماه را طی نماید تا بصورت رسمی
کار را آغاز کند و تازه از آن پس
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
خاطر اداره جامعه در خال دولت
خصوصا با حجم بحرانهای متفاوتی
که این روزها شاهد آنیم کاری
صعب و دشوار می نماید و باید
برای آن چاره ای اندیشید.
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خبر
کرونا رنگ همه شهرهای
گلستان را قرمز کرد
مزارع پرورش میگوی گمیشان
تحت کنترل دامپزشکان است

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

رییس اداره بهداشت و مدیریت
بیماریهای آبزیان دامپزشکی گلستان
گفت که مزارع پرورش میگوی گمیشان
واقع در غرب استان تا زمان برداشت
محصول تحت نظارت دامپزشکان قرار
دارد.شاپور فکوری در گفت و گو با
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 میشود.فصل
رهاسازی بچه میگو در مزارع پرورشی
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گلستان میانه اردیبهشت تا میانه تیرماه
و زمان برداشت محصول از شهریور تا
میانه مهر است.وی ادامه داد :در حال
حاضر  ۷۴مزرعه پرورش میگو با رها
سازی بیش از ۱۳۷میلیون قطعه در سطح
هزار و  ۲۵۰هکتار در سایت گمیشان
وجود دارد .به گفته وی پیش بینی امسال
رهاسازی بچه میگو در سطح ۵۰۰هکتار
از مزارع پرورش گلستان بود .پیشتر
سیدجواد قدسعلوی مدیرکل شیالت
گلستان گفته بود  :پیش بینی میشود
امسال هزار و  ۵۰۰تن 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.
براساسمطالعاتصورتگرفتهشیالت
گلستان ،با بهره برداری از مجموع  ۲فاز
در مجتمع میگو گمیشان به مساحت ۱۰
هزار هکتار و طی برنامهای تا افق ،۱۴۰۴
ساالنه افزون بر  ۱۷هزار تن میگو در این
استان تولید و بیش از  ۱۰۰میلیون دالر
برای کشور ارزآوری خواهد داشت.

تزریق۱۸۷هزار دوز واکسن کرونا

مدیرپیشگیریومبارزهبابیماریهایواگیر
مرکز بهداشت گلستان گفت :تاکنون ۱۸۷
هزار و  ۵۱۹دوز 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  ۵۱۹دوز واکسن در استان تزریق
شده است .مدیر پیشگیری و مبارزه با
بیماریهای واگیر مرکز بهداشت گلستان
افزود :از این تعداد  ۱۴۷هزار و  ۶۴۲دوز،
مرحله اول دریافت واکسن کرونا بوده و
 ۳۹هزار و  ۸۷۷گلستانی هم دوز دوم را
دریافت کردند .وی بیان کرد :تاکنون ۱۲
هزار و  ۷۲۲دوز واکسن کووایران برکت در
گلستان تزریق شده است .باقری اضافه کرد:
افرادی که واجد شرایط دریافت واکسن
هستند بعد از تشکیل پرونده الکترونیک
سالمت میتوانند به مراکز واکسیناسیون

رونق تولید در
چهارمینکارخانهتعطیل

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

در سطح استان مراجعه کنند .طبق گفته
وی تزریق واکسن در روزهای تعطیل هم
انجام می شود .از روزهای گذشته پایگاه
تجمیعیواکسیناسیونمعلماندرشهرستان
گرگان هم افتتاح شد .مدیرکل آموزش و
شهرک صنعتی علی آبادکتول به علت
مشکالت مالی و مسائل مدیریتی مدتی
تعطیل بود که با پیگیریهای 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  ۷۰کارگر 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 برای رفع موانع تولید
برنامه اصلی امسال دستگاه قضائی
استان خواهد بود.

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

تابستان کتاب  1400در
گلستان آغاز می شود

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

خدمت با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی
استان در مراکز منتخب آموزش و پرورش
و مراکز تجمیعی تزریق واکسن مراکز
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.
طرحهای توزیع یارانه کتاب از طریق
کتابفروشیها با افزایش  ۵۰درصدی
اعتبار همراه است؛ بر همین اساس نیز
سقف مجاز خرید برای هر خریدار
که در طرحهای پیشین  ۲۰۰هزار
تومان بود ،در «تابستانه کتاب »۱۴۰۰
به مبلغ  ۳۰۰هزار تومان افزایش پیدا
کرده است .در طرح تابستانه کتاب
۱۴۰۰خریداران میتوانند از  ۱۵مرداد
ماه با مراجعه به کتابفروشیهای عضو
طرح ،کتابهای عمومی ،کودک و
نوجوان و دانشگاهی را با یارانه ۲۰
درصدی خریداری کنند .این طرح با
مشارکت  16کتاب فروشی در استان
گلستان برگزار می شود که عالقه
مندان می توانند با مراجعه به سایت
 tarh.ketab.iاسامی و نشانی کتاب
فروشی ها را دریافت نمایند.

صادرات ۴۶میلیون دالری کاال از گمرکات
01732251316

01732244302
01732241195

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

از نظر دالری  ۵۲درصد رشد داشته است .مدیرکل
گمرکات گلستان افزود :همچنین طی این مدت دو
میلیون و  ۳۸۸هزار کیلوگرم کاال به ارزش هشت
میلیون و  ۴۸۲هزار دالر به استان وارد شده که افزایش
 ۳۹درصدی از نظر حجمی و افزایش  ۲۴درصدی از
نظر ارزش دالری را شاهد هستیم .وی بیان کرد :حجم
ترانزیت خارجی هم سه میلیون و  ۳۷۷کیلوگرم کاال

به ارزش هفت میلیون دالر بوده است .حسینی گفت:
عمده کاالهای وارداتی ماشین آالت خط تولید و
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.

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

آب شرب در تمام مناطق
سيل زده برقرار است

 ترکمنستان  -قزاقستان نیز یکی ازمهمترین زیرساختهای 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

منحوس کرونا که ابرقدرت های دنیا را
هم به زانو درآورده ،صنعت کشور طی
چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته
که این رشد تنها در سال گذشته بالغ
بر  ۷درصد بوده و این نشان می دهد
که زحمات فعاالن این بخش بی نتیجه
نبوده است .رسولیان افزود :در پایان
سال  ۹۹در حوزه شهرکهای صنعتی
 ۳۲۰۰طرح در مرحله نصب ماشین
آالت داشتیم که این عدد با رشدی
 ۱۳درصدی به  ۳۶۰۰طرح رسیده
است .وی گفت :اگر کشور بدنبال
توسعه است این مهم تنها توسط بخش
خصوصی محقق می شود و ما باید از
سرمایه گذاران حمایت کنیم.

سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند
غیر عامل شرکت آب و فاضالب
استان گلستان گفت :تمام شهرها و
روستاهای سيل 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 شبكه های آب شرب
از لحاظ كمي و كيفي 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 پايش مستمر آب
شرب در شهرها و روستاهای سيل
زده استان با همكاري مراكز بهداشتي
صورت مي گيرد .وي همچنين از همه
مردم مناطق سيل زده خواست كه در
صورت مشکل در تامین آب شرب
و یا مشاهده تركيدگي شبكه هاي
آبرساني ،موارد را از طريق شماره
 122گزارش كرده تا گروه هاي فني
در اسرع وقت نسبت به رفع مشكل
و آبرسانی با تانکر سیار اقدام كنند.
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.

مشتریان عزیز ،وضعیت قرمز است
همه شواهد از شیوع نگران کننده «کرونا» در کشور حکایت
دارد و البته شعب بانک ها یکی از مهمترین مراکز انتقال این
ویروسهستند،بنابراینتوصیهمیشودمشتریاننظامبانکی
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  ۳۵هزار نفر از کارکنان شبکه بانکی به
این بیماری مبتال شده و متأسفانه  ۲۶۰نفر از آنها جان خود
را از دست دادهاند .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
از خدمات غیرحضوری در قطع زنجیره انتقال این
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  Cashlessو نیز مرکز تماس 02164140
این امکان را فراهم کرده است که از جان کارکنان و
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.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
صاحبان سهام شرکت آق پروفیل گلستان سهامی خاص به شماره ثبت  642و شناسه ملی 10861641408
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام محترم شرکت آق پروفیل گلستان (سهامی خاص) دعوت به عمل می آورد
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت  9صبح روز

دستورجلسه:

گلستان شهرستان آق قال -شهرک صنعتی آق قال -فاز -۲خیابان کارگر

آورده نقدی

دوشنبه مورخ  1400/5/25در محل قانونی شرکت به آدرس :استان
شمالی -شرکت آق پروفیل گلستان کدپستی  ۴۹۳۱۱۷۱۵۱۸تشکیل
خواهد شد ،حضور بهم رسانند.

-1اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات و یا تواما
 -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت آق پروفیل گلستان (سهامی خاص)

خبر
روندبستریهای
کرونایی صعودی است

استاندار گلستان با اشاره به این که شیب ابتال
به کرونا در این استان کمی ُکند شده تاکید
کرد :تعداد بستریهای مبتال به این ویروس
در گلستان صعودی است .هادی حقشناس
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 شیوهنامههای بهداشتی در
این استان  ۴۲درصد 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 تاکنون ۱۵۰نفر
از کادر درمان گلستان با وجود تزریق واکسن
به این ویروس مبتال شدند .استاندار گلستان
همچنین به تالش برای رفع کمبودهای
بهداشتی و درمانی گلستان اشاره کرد و گفت:
طی روزهای اخیر  ۱۹دستگاه ونتیالتور۲ ،
دستگاه اکسیژنساز ،یک تانکر اکسیژن۳۲ ،
دستگاه مانیتور قلب و برخی تجهیزات دیگر
وارد استان شد .معاون بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی گلستان هم در این جلسه
گفت :در حال حاضر هزار و  ۴۷۳تخت 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  ۲۳۰بیمار کرونایی جدید در
گلستان بستری شدند و در همین بازه زمانی
 ۱۵نفر به علت مشکالت تنفسی در استان
جان خود را از دست دادند.

ثبت اولین شرکت تعاونی چند
منظوره قالی بافی و صنایع دستی
رییس اداره میراث فرهنگی،گردشگری
و صنایع دستی شهرستان بندرگز گفت:
اولین شرکت تعاونی چند منظوره قالی بافی
و صنایع دستی در بندرگز به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره میراث
فرهنگی،گردشگریوصنایعدستیشهرستان
بندرگز ،محمد خواجوی تشریح کرد :اولین
شرکت تعاونی چند منظوره قالی بافی و
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،
زیوراالت سنتی ،رودوزی های سنتی،
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.
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خبر
طرح دولت برای
رفع کمبود علوفه

معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران گفت :در استان گلستان سیب
زمینیهای مازاد و مانده در انبارها به عنوان
خوراک دام استفاده میشود .به گزارش مهر،
مرتضی معتمد با بیان اینکه در استان گلستان
سیب زمینیهای مازاد و مانده در انبارها به
عنوان خوراک دام استفاده میشود ،گفت :این
طرح محدود به استان گلستان است و با توجه
به محدودیتهای تغذیهای سیب زمینی برای
دام این عرضه پس از فرآوری محصول انجام
میشود .وی افزود :مشکل کمبود علوفه در
کشور برای دامداران تبدیل به بحران شده و
موجب گشته است خوراکهای جایگزین
مانند گندم و سیب زمینی برای دام مورد
استفاده قرار گیرد .معتمد ادامه داد :به خاطر
همین مشکل اتحادیه سراسری دامداران
ایران اعالم کرده است که به اجبار سیب
زمینیهای درجه دو به عنوان خوراک
دام در استان گلستان استفاده شود .معاون
بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران تاکید کرد :این عرضه با هماهنگی
سازمان تعاونی و روستایی صورت میگیرد
و سیب زمینیهایی که در اختیار دامداران
قرار میگیرد ،مصرف انسانی ندارد .معتمد
تصریح کرد :البته این طرح مقطعی است
چرا که جایگزینی سیب زمینی به عنوان
بخشی از خوراک دام میتواند 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 آنها
خرید تضمینی میشود و هم بخشی از نیاز
خوراک دام دامداران تأمین میشود .معاون
بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران خاطرنشان کرد :سیب زمینیهایی که
برای دام در نظر گرفته شده درجه دو هستند
و مصرف انسانی ندارند و پس از فرآوریهای
الزم در اختیار دامداران قرار میگیرد.

 ۷۷مدرسه در مناطق
محروم هوشمند می شوند
معاون پژوهش ،برنامه ریزی و توسعه
منابع آموزش و پرورش گلستان گفت۷۷ :
مدرسه در مناطق محروم گلستان هوشمند
می شوند .قدرت نظری اظهارکرد :این
مدارس با اعتباری معادل  ۵۳میلیارد 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.
سعیدسقائی ،رئیس اداره بودجه و تامین
منابع مالی آموزش و پرورش گلستان هم
گفت :منابع خرید این تجهیزات از محل
اعتبارات تملک و دارایی سرمایه ای ابالغی
برابر بند ط تبصره  ۹قانون بودجه سال
 ۱۳۹۹تامین شده است.
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زنان روستاییتحتپوششبیمههستند
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر گلستان
گفت ۶۳ :هزار و  ۵۴۵نفر از اهالی ۱۸
تا  ۵۰سال مناطق روستایی و عشایری
و نیز شهرهای زیر  ۲۰هزار نفر استان،
زیر پوشش این صندوق قرار دارند که
 ۱۴هزار و  ۱۸۸نفر 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  ۱۸سال
و کمتر از  ۵۰سال گلستان میتوانند با
پرداخت ماهانه از  ۳۲۵تا  ۹۵۰هزار
ریال به عضویت این صندوق درآیند
و از مزایا و خدمات آن بهرهمند شوند.
وی گفت :عالوه بر روستاییان ،عشایر
و کشاورزان ،رانندگان حمل بار و
مسافرین شهری ،شاغالن حوزه صنایع
دستی و هنرهای سنتی ،زنبورداران،
کارکنان مراکز و شرکتهای وابسته به
نظام مهندسی کشاورزی ،منابع طبیعی
و دامپزشکی ساکن در شهرهای زیر
 ۲۰هزار نفر نیز از گروههای هدف این
صندوق هستند که میتوانند از مزایای آن
برخوردار شوند .پوالدوند با بیان این که

باران تابستانه در مینودشت
و آزادشهر خسارت به بار آورد

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

و  ۸۹۴نفر از جامعه هدف این استان
در برنامه بیمهای صندوق بود که هفت
هزار و  ۳۲۹نفر معادل  ۸۳درصد آن
بیمه شدند .پوالدوند افزود :امسال پوشش
بیمهای هفت هزار و  ۳۲نفر از افراد ۱۸
تا  ۵۰سال مناطق روستایی و عشایری
گلستان در برنامه صندوق بیمه اجتماعی
روستایی و عشایری استان قرار دارد که
در سه ماه نخست سالجاری هزار و ۴۵۹
نفر زیرپوشش قرار گرفتند .وی همچنین
با اشاره به افزایش  ۲۵درصدی حقوق
ی بگیران صندوق بیمه اجتماعی
مستمر 

کشاورزان ،روستاییان و عشایر گلستان
اضافه کرد :هم اکنون این صندوق  ۲هزار
و  ۸۰۹نفر مستمری بگیر دارد که  ۹۳نفر
آنها از بانوان هستند .پوالدوند تصریح
کرد :کشاورزان ،روستاییان ،عشایر و نیز
افراد ساکن در شهرهای زیر  ۲۰هزار نفر
گلستان ( ۱۸تا  ۵۰سال) 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  ۲برابر حق بیمه افراد تحت پوشش آن
را پرداخت میکند .به گفته وی ،میانگین
سنی بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر گلستان ۳۵
سال است .پوالدوند ،پرداخت مستمری
سالمندی ،پیری ،از کارافتادگی ،مستمری
به بازماندگان ،امکان نقل و انتقال سوابق
بیمهای از سایر صندوقهای بیمهای
به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر و بالعکس را از جمله
مزایای پوشش بیمهای این صندوق
برشمرد.

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

حسینی نیا افزود :براثر بارش شدید
باران و جاری شدن روان آب ،بخشی
از جاده روستای قلعه قافه به برنجوین
مینودشت نیز دچار آبگرفتگی و گل و
الی شد که تیمهای اداره راهداری و
حمل و نقل جادهای 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 زمینهای زراعی مینودشت
نیز خسارت زده که کارشناسان با قطع
بارشها گزارش دقیقی از میزان خسارت
را آماده خواهند کرد .فرماندار آزادشهر

ش روزهای گذشته به
از خسارت بار 
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
مسکونی آن شد .حمیدرضا ملک
حسینی با اشاره به ثبت بیش از ۶۰
میلیمتر بارندگی در روستاهای وامنان
و وطن آزادشهر ،افزود :در برخی نقاط
باالدست و کوهستانی این شهرستان
نیز ریزش کوه گزارش شد که تیمهای
راهداری و حمل و نقل جادهای در
حال پاکسازی این مناطق هستند.

صحنههاییبدترازفیلمترسناکرامیبینیم
یک پرستار بخش آی سی یو کرونا بیمارستان شهید
صیاد شیرازی گرگان گفت :در ایام کرونا فجایعی را
در بیمارستان میبینیم 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 بهگونهای درگیر استرس
هستیم که بهدرستی از آنچه که به سر ما میآید خبر
نداریم؛ شاید بعد از دوران کرونا دیگر نتوانیم وضعیت
روحی قبلیمان را پیدا کنیم و نیاز به مشاوره اعصاب
و روان داشته باشیم .وی افزود :دیدن مادر باردار مبتال
به کرونایی که زجر تنفسی میکشد و همزمان فرزند
داخل شکمش به علت کمبود اکسیژن باال و پایین
میکند و تو نمیتوانی هیچ کاری برایش انجام دهی،
غیرقابل وصف است .این پرستار بیان کرد :در موردی
دیگر ،چندی پیش مادر باردار مبتال به کرونا در همین
بیمارستان زایمان کرد و فرزندش به خاطر کمبود

اکسیژنی که میکشید ،سیاه و کبود به دنیا آمد .عمادی
ادامه داد :مادر  ۲۲ساله 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 لحظهبهلحظهای که میگذاریم ،هیچکدام قابل

وصف نیست ،گفت :لحظهای که بیمار دست ما را
میفشارد و با وحشت به چشم ما نگاه میکند تا کاری
برایش انجام دهیم که بتواند راحتتر نفس بکشد ،بسیار
دردآور است .وی تصریح کرد :گناه تمام این ها شاید به
گردن ماهایی است که پروتکلهای بهداشتی را رعایت
نمیکنیم و برای تبریک گفتن به دیدن آنها میرویم.
این پرستار بخش آی سی یو کرونا خاطرنشان کرد:
یکی از آرزوهای ما بعد از اینکه از بخش آی سی یو
کرونا خارج میشویم این است که راهرو خالی باشد و
همراه بیماری نباشد که از ما سؤال کند حال مریضش
چطور است؛ چون باید به همه بگوییم انشاءاهلل بهتر
میشود درصورتیکه خودمان بهتر میدانیم که چه
اتفاقی دارد در این بخش میافتد .عمادی با تأکید بر
اینکه بیماری تنها برای همسایه نیست ،گفت :متأسفانه
مسئولیت اجتماعیمان را فراموش کردهایم و با جان
یکدیگر بازی میکنیم.
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چرا تولیدکنندگان وطنی بر سر افزایش
قیمتها با هم کورس گذاشتهاند

پوشاک داخلی،
غریبه با جیب ایرانی

■ مریم طالشی

کل فروشگاهها را بگردید یک تیشرت
بچگانه زیر  200هزار تومان پیدا
نمیکنید.یکریالهمتخفیفنمیدهند
چون میگویند نمایندگی و شرکتی
هستیم .همه جا پر شده از نمایندگیهایی
که تنها چیزی که در آنها دیده نمیشود
رعایت حال مصرفکننده است .من
میگویم برای خودم لباس نمی خرم
اما برای بچه در حال رشد که نمیتوانم
خرید نکنم .به ناچار همین جنسها را
باید با این قیمتها بخریم .یک شلوار
جین برای پسربچه  10ساله خریدهام
 450هزار تومان و یک تیشرت را 280
هزار تومان .آدم جنس ساخت مملکت
خودش را چرا باید به این قیمت بخرد؟!
زن دل پری دارد .نایلون خرید را با
حرص تکان میدهد و اضافه میکند:
ارزان تر هم هست اما باید بروی بازار که
توی این شرایط اص ً
ال صالح نیست .تازه
کیفیتاش پایین است البته همینها هم
کیفیت باالیی ندارد اما چارهای نیست.
برای خیلیهای 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 قیمتها

باال میرود .تا دلتان بخواهد برند ایرانی
شروع به کار تولید کرده اما چیزی که
دیده میشود این است که فقط بر سر
باال بردن قیمتها با هم رقابت دارند.
این را یکی دیگر از مشتریهای مرکز
خرید میگوید .او از طراحی و کیفیت
اجناس ایرانی راضی است اما قیمتها را
منصفانه نمیداند .یک بلوز ساده زنانه را
 385هزار تومان قیمت کردم و فقط سر
تکان دادم و بیرون آمدم .قب ً
ال میتوانستیم
برای هدیه یک بلوز یا تیشرت بگیریم
اما االن قیمتها جوری شده که آدم
فقط میتواند جوراب هدیه بخرد.
همان جوراب را هم گران میدهند .تا
اعتراض هم کنی میگویند دالر را ببین.
من نمیدانم چرا وقتی قیمت دالر ثابت
هم هست ،قیمت اجناس باز باال و باالتر
میرود؟حراجهایشانهمبیمعنیاست.
آنقدر باال قیمت میگذارند که در حراج
هم همچنان قیمت منصفانه نیست.
یک مانتوی ساده را گذاشتهاند 800
هزار تومان .خیلی راحت هم میگویند
حساب کن ببین چند دالر میشود .مگر
ما به دالر حقوق میگیریم که به دالر
خرجکنیم؟!
امیرحسین از جمله طراحانی است که
زمانی برای یک برند ایرانی طراحی
لباس انجام میداد .او معتقد است برخی
برندهای ایرانی از هزینه طراحی و
کارگر میزنند تا ارزش افزوده بیشتری
به دست آورند .نتیجه این میشود که
سود بیشتری عاید سرمایهگذار شود اما
سر دیگر شاغالن بخش تولید بیکاله
بماند و وقتی طراح و دوزنده بیانگیزه
شوند ،نتیجه کار هم رضایتبخش از آب
درنمیآید و در کل تنها قیمت باالی
کاالست که ادعای تولیدکننده و صاحب
برند برای برتری را نشان میدهد .در
واقع میگوید ما گران هستیم پس خوب
هستیم در حالی که اینطور نیست.
مصطفی بوتیکدار که سالها در حوزه
فروش پوشاک فعالیت دارد هم در این
باره حرفهای جالب توجهی دارد :به
نظر من از وقتی که برندهای خارجی
از ایران رفتند قیمت برندهای ایرانی به
طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد .قب ً
ال
که برندهای خارجی بودند مث ً
ال من
بوتیک دار یک شلوار جین را میفروختم
 ۲۰۰هزار تومان در حالی که مشابه آن
شلوار در نمایندگی برند خارجی ۴۰۰
هزار تومان بود و برندهای ایرانی مشابه
آن را  ۱۵۰هزار تومان میفروختند
البته نه اینکه دقیق ًا همان باشد ولی با
کیفیت قابل قبول بود .این مسأله حق
انتخاب را برای مشتری حفظ میکرد.
در آن شرایط اگر کسی میخواست از

نمایندگی خرید کند ترجیح میداد 100
هزار تومان روی مبلغی که میخواهد به
بوتیک بپردازد بگذارد و جنس موردنظر
را از نمایندگی بخرد و اگر میخواست
هزینه کمتری بکند از برندهای ایرانی
خرید میکرد که نصف قیمت بوتیکها
بودند .در واقع رقابت وجود داشت
و این بد نبود .االن نمیگویم برندهای
ایرانی خوب نیستند اما انگار عرصه را
برای خود فراهم میبینند تا قیمتها
را هر روز باالتر ببرند ،البته آنها توجیه
میکنند که کارشان درست است و با
توجه به افزایش قیمت دالر این کار را
میکنند .مث ً
ال اگر یک شلوار را  ۲۰۰هزار
تومان میفروختند االن میگویند از آن
موقع قیمت دالر  ۵برابر شده و ما باید
یک میلیون تومان بفروشیم یعنی دقیق ًا

االن نمیگویم برندهای
ایرانی خوب نیستند اما انگار
عرصه را برای خود فراهم
میبینند تا قیمتها را هر
روز باالتر ببرند.

با توجه به قیمت دالر اما به این توجه
نمیکنند که نه طراحی کارشان و نه
کیفیت آن متناسب با این قیمت نیست.
قب ً
ال به خاطر اقتصادی بودن و قیمتهای
مناسب از برندهای ایرانی خرید
میکردند .ممکن بود یک تیشرت را
که در بوتیک و برندهای دیگر خارجی
 ۲۰۰تا  ۲۵۰هزار تومان میدیدند در
برندهای ایرانی با  ۷۰هزار تومان پیدا
کنند و بهجای یکی ،چندتا میخریدند و
مشاهده میکردید که صندوق برندهای
ایرانی پر از مشتریانی بود که به تعداد
خرید میکنند و اتفاق ًا رونق هم داشتند
اما االن میبینیم که برندهای ایرانی را
حتی گرانتر از بوتیکها و گرانتر از
برندهای خارجی قیمتگذاری میکنند
و اگر ما در بوتیک یک تیشرت را به
قیمت  ۲۰۰هزار تومان میفروشیم در
یک برند ایرانی آن را به قیمت  ۴۰۰هزار
تومان میفروشند و همین هم باعث از
رونق افتادن کارشان شده است .این در
حالی است که غیر از مواقع حراج اص ً
ال
تخفیف هم ندارند .او ادامه میدهد :در
این شرایط میبینیم که حتی مزونهای
لباس قیمتهایی به مشتری میدهند که

هیچ جوره با طراحی و دوخت و کیفیت
پارچه متناسب نیست .ما یک مشتری
داشتیم که خانم محجبه بود و دنبال
مانتوی مجلسی میگشت و میگفت
وقتی که به مزونهای حجاب مراجعه
کردم مانتو زیر یک میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان پیدا نکردم و چون این تیپ
مانتوها در مغازهها و فروشگاهها ممکن
است کمتر پیدا شود مردم مجبورند از
این مزونها خرید کنند .او مانتوی مورد
نظرش را در فروشگاه ما پیدا و عنوان
کرد که یک سوم قیمت مزونهای
حجاب است .نکته دیگر این است که
سر این قضیه کرونا و بسته شدن مرزها
هم برندهای ایرانی خیلی استفاده کردند
و قیمتها را تا آنجا که میتوانستند باال
بردند چون میدانستند مردم دیگر امکان
سفر خارج و خرید ندارند ،هم بهخاطر
کرونا و هم بهخاطر قیمتها در نتیجه
برندهایایرانیقیمتهاراتامیتوانستند
باال بردند .برخی از آنها با ادعای اینکه
طراح دارند و در استانداردهای جهانی
کار میکنند قیمتها را حتی خیلی بیشتر
از اجناس مشابه خارجی گذاشتهاند و
این باعث میشود حتی قشری که قب ً
ال از
برندهای خارجی خرید میکرد از همین
برندهای ایرانی هم نتواند خرید کند ولی
مسأله این است که بیشتر پول به تبلیغات
و عکاسی و کارهای اینچنینی میدهند و
شاید به لحاظ کیفیت و دوخت آنچنان
مناسب نباشند .آنها در واقع میخواهند
خیلی زود و سریع به سودهای زیاد
برسند .ممکن است یک پیراهن ساده
زنانه طراحی کنند که شاید  ۷۰هزار
تومان پارچه برده باشد اما آن را ۵۰۰
هزار تومان قیمت میگذارند ،در واقع
یک جورهایی خودشان را با برندهای
معتبردنیااشتباهگرفتهاند.
«با افتخار دوخت ایران ».این جمله را در
بسیاری از فروشگاههای برندهای ایرانی
میبینیم ،البته که برخی تولیدات واقع ًا هم
تحسین برانگیز است و آدم فکر میکند
تا وقتی چنین پوشاکی در کشور خودش
تولید میشود چرا اص ً
ال باید سراغ
جنس خارجی برود اما وقتی قیمتها
را میبیند دود از کلهاش بلند میشود.
هرتکه پوشاک چه زنانه و چه مردانه
و چه بچگانه ،با شتابی زیاد خودش
را به مرز یک میلیون تومان نزدیک
میکند و گاهی هم از آن میگذرد .این
وسط مصرفکننده میماند و تماشای
ویترینهایی که اجناس آنها تولید ایران
است اما غریبه با جیب ایرانی.
■ فعال فرهنگی

باکمترینعالئمبهمراکزدرمانیمراجعهکنید
سرپرست بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مینودشت با بیان
افزایش روزانه شمار بیماران بدحال در بیمارستان ،از مردم
خواست تا با داشتن کمترین عالئم سریع ًا به مراکز درمانی
مراجعه کنند .دکتر علی نجفی اظهار کرد :در حال حاضر
بیش از ۳۰۰بیمار کرونایی در بیمارستان مینودشت در حال
درمان ب ه صورت بستری و سرپایی هستند .وی با اشاره

به اینکه  ۸۵بیمار بدحال کرونایی در بیمارستان مینودشت
بستری هستند ،گفت :روزانه حداقل  ۳۰نفر به بیماران
سرپایی اضافه میشوند و دارو دریافت میکنند .سرپرست
بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مینودشت ادامه داد :هر روز
آمبوالنس بیمارانی را به بیمارستان میآورد که اکسیژن
خونشان  ۶۰الی  ۷۰درصد است که مطمئن ًا این افراد یک

هفته در خانه بوده و در این مدت خیلیها را آلوده کردند.
نجفی ضمن اینکه از مردم خواست با کمترین عالئم سریع ًا
به مراکز درمانی مراجعه کنند ،گفت :با مصرف رمدسیویر
به صورت سرپایی ،بیمار در مراحل اولیه تحت درمان قرار
میگیرد و در این صورت دیگر نیازی به بستری ندارد اما
اگر بیمار دیر مراجعه کند ،ریه آ ن درگیر میشود.
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خبر
حمایت ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) از زوجهای نابارور

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) گلستان از ورود این ستاد برای درمان
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  ۱۵خرداد 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  ۱۵خرداد
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
سيل زده برقرار است

سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر
عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان
گفت :تمام شهرها و روستاهای سيل 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 شبكه
های آب شرب از لحاظ كمي و كيفي 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 پايش
مستمر آب شرب در شهرها و روستاهای سيل
زده استان با همكاري مراكز بهداشتي صورت
مي گيرد .وي همچنين از همه مردم مناطق سيل
زده خواست كه در صورت مشکل در تامین
آب شرب و یا مشاهده تركيدگي شبكه هاي
آبرساني ،موارد را از طريق شماره  122گزارش
كرده تا گروه هاي فني در اسرع وقت نسبت
به رفع مشكل و آبرسانی با تانکر سیار اقدام
كنند .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.
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گزارش
شایعترین
کمبودهایویتامینی

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
زیادی به آن ندارند ،مصرف درست و به
اندازه آنها است .به گزارش ایرنا زندگی،
بسیاری از نشانه ها از جمله خستگی،
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  :۱۲در میان بسیاری از ویتامین
های گروه ب ،از جمله ب ،۶ب ،۳ب ۱و
ب ،۱۲شایع ترین کمبود مرتبط با ویتامین
ب  ۱۲است .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
نیاز به دریافت میزان اضافی این ویتامین
باشد .ویتامین ب  ۱۲برای 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
 ۷شناخته 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
پوستی و در نهایت دیابت و افسردگی
از عالئم کمبود بیوتین است .میزان کافی
دریافت بیوتین روزانه در نوزادان صفر تا
 ۱۲ماه ۵ ،تا  ۶میکروگرم ،کودکان  ۱تا ۳
سال  ۸میکروگرم ،کودکان  ۴تا  ۸سال۱۲ ،
میکروگرم ۹ ،تا  ۱۳سال ۲۰ ،میکروگرم۱۴ ،
تا  ۱۸سالگی  ۲۵میکروگرم ۱۸ ،سال به باال
و بالغین و بارداران  ۳۰میکروگرم و در زمان
شیردهی  ۳۵میکروگرم 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
دی جذب کلسیم را در بدن افزایش می
دهند .نوزادان تا سن  ۳سال  ۴۰۰میلی گرم،
کودکان  ۴تا  ۶سال  ۷۰۰میلی گرم ،کودکان
 ۷تا  ۱۰سال  ۸۰۰میلی گرم ،مردان نوجوان
و بالغ ۱۰۰۰ ،میلی گرم ،زنان نوجوان و بالغ،
 ۱۰۰۰میلی گرم ،زنان باردار  ۱۳۰۰میلی گرم
و زنان شیرده  ۱۳۰۰میلی گرم کلسیم روزانه
نیاز دارند .عوارض کمبود کلسیم در کودکان
راشیتیسم ،در میانساالن استئو ماالسی ،و در
بزرگساالن استئوپروزیس است.
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نیازفوریبهتجهیزاتپزشکیکرونا
نماینده مردم شهرستانهای رامیان و
آزادشهر در مجلس شورای اسالمی با
ابراز نگرانی از رشد صعودی آمار بیماران
کرونایی بستری در مراکز درمانی گلستان،
تصریح کرد :این استان برای خدماتدهی
بهتر به مبتالیان کووید  ۱۹نیازمند تامین
فوری برخی تجهیزات پزشکی و دارویی
است .غالمعلی کوهساری با قدردانی از
زحمات شبانه روزی تمام کادر درمان
کشور و نیز گلستان ،اظهارداشت :هم
اکنون حدود هزار و  ۵۰۰بیمار کرونایی
در مراکز درمانی استان بستری هستند که
 ۱۶۵نفر از آنان در بخش مراقبتهای
ویژه نگهداری میشوند و از این تعداد
حال حدود  ۵۰نفر آنها وخیم است .وی
با بیان اینکه حدود هزار بیمار کرونایی
دیگر گلستان نیز با نظر کادر پزشکی
مراحل درمان خود را در منزل سپری
میکنند ،افزود :شرایط حاد کرونایی
استان میطلبد تا مسووالن وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
سایر دستگاههای متولی اهتمام بیشتری
جهت تامین تجهیزات پزشکی و دارویی
از جمله مخازن و اکسیژن مایع ،انواع
سرم ،کیتهای آزمایش کرونا ،افزایش
تعداد تختهای بخش مراقبتهای ویژه،

بارانتابستانه
سه میلیون مترمکعب آب وارد
سد گلستان کرد

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

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

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

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 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
 ۲۷میلیمتر باران باریده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت
آب منطقهای گلستان ادامه داد :حجم
آب حاصل از بارشهای اخیر که

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  ۵۰میلیون متر مکعب
معادل  ۲۰درصد ظرفیت سدهای استان
است در صورتی که در مدت مشابه
سال قبل  ۵۰درصد ظرفیت سدهای
گلستان آب داشت.
استان  ۱.۹میلیون نفری گلستان  ۱۴سد
کوچک و بزرگ با مجموع ظرفیت
 ۲۴۴میلیون متر مکعب دارد.

آگهيهاي ثبتي

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

برابر رای شماره  140060312008000792تاریخ  1400/3/17هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قال پرونده کالسه
 1398114412008000191تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای طوی محمد سالق فرزند مراد به
شماره شناسنامه  2کد ملی  4979789099صادره گرگان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  172.34مترمربع ،در قسمتی از ششدانگ پالک شماره باقیمانده  -5فرعی از  -1اصلی واقع در
اراضی آق قال بخش  7حوزه 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  15روز 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  1400/04/26تاریخ انتشار نوبت دوم :روز یکشنبه 1400/05/10
محمد فندرسکی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف 7309

آگهی اختصاصی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060312008000822تاریخ  1400/3/24هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قال پرونده کالسه
 1399114412008000319تصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیآقایعبدالغفاردولتخواهفرزندعاشرگلدی
به شماره شناسنامه  5679کد ملی  4979096948صادره آق قال در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی

به مساحت  223.36مترمربع ،در قسمتی از ششدانگ پالک شماره  -349فرعی از  -1اصلی واقع در اراضی
قریه آق قال بخش 7حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال از سهمی اسماعیل پقه محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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  1400/04/26تاریخ انتشار نوبت دوم :روز یکشنبه 1400/05/10
محمد فندرسکی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف 7316

آگهی اختصاصی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060312008000810تاریخ  1400/3/20هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قال پرونده کالسه
 1399114412008000119تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی آرخی فرزند رجب به شماره
شناسنامه  4کد ملی  4979779565صادره آق قال در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 476.61مترمربع ،در قسمتی از ششدانگ پالک شماره  -497فرعی از  -1اصلی واقع در اراضی آق قال بخش
 7حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال از سهمی بخشی محمد بیگالری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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  1400/04/26تاریخ انتشار نوبت دوم :روز یکشنبه 1400/05/10
محمد فندرسکی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف 7315

اخبار /جامعه
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عادتهایی که با رفتن
کرونا نباید ترک شوند

ایرنا زندگی :یکی از عاداتی که در
دوران کرونا فراگیر شد شستن دستها
است که باید بعد از پایان همهگیری هم
آن را حفظ کنیم .ماسک زدن و شستن
دستها برای بسیاری از افراد تجربۀ
جالب توجهی بوده است .بسیاری از
افراد بیان میکنند که کمتر از سالهای
قبل از شیوع کرونا مریض شدهاند و

از این حیث سالمتر بودهاند .اما در
برخی از کشورها که موج همهگیری
کنترل شده است و واکسیناسیون انجام
شده است تعداد سرماخوردگیها
باالتر رفته است چراکه افراد عادات
بهداشتی خوبی که در دوران کرونا
آموخته بودند را کنار گذاشتند .این به
ما هشدار میدهد که شستن دستها
را باید جدی بگیریم .دستهای ما
روزانه با صدها سطح تماس دارند
و صدها هزار میکروارگانیسم را به
خود جذب میکنند .البته بیشتر این
میکروبها مضر نیستند اما با توجه
به اینکه در هر ساعت  ۱۶بار ب ه طور
میانگین صورت خود را لمس میکنیم
احتمال ورود میکروبهای عفونی
به بدن باالتر میرود .سال گذشته
تأکید اصلی بهداشتی روی شستن
دستها به عنوان یکی از راههای
مؤثر جلوگیری از ابتال بود .در یک
نظرسنجی آنالین از  ۱۰۰۰بزرگسال
آمریکایی در سال  ۷۱ ،۲۰۱۲درصد
از پاسخ دهندگان گفتند :به طور منظم
دست خود را میشستند ،هر چند این
ممکن است معنی یک بار در روز را
داشته باشد ۵۸ .درصد از افراد این
پژوهش دیدهاند دیگران بدون شستن
دست از دستشویی خارج میشوند.
بیش از نیمی از آنها گفتند که پس

از حمل و نقل عمومی ،استفاده از
تجهیزات اشتراکی یا جابهجایی پول
دستانشان را نشستهاند و  ۳۹درصد
اظهار داشتند که پس از عطسه یا سرفه
روی دست ،دستها را نشستهاند.
برخی دیگر از دادهها نشان میدهند
که تا قبل از همهگیری ،رعایت
دستورالعملهای بهداشت دست در
بین پرستاران در کشورهای مختلف
تنها  ۴۰درصد بوده ست .اهمیت
شستن دست در بهداشت فردی
بسیار باال است .برای مثال یک گرم
از مدفوع انسان حاوی یک تریلیون
میکروب است .لذا بعد از توالت رفتن
حتم ًا باید دستها را شست .تحقیقات
نشان میدهند که شستن دستها تا ۴۰
درصد احتمال ابتال به انواع اسهال را
کاهش میدهد .شستن دستها قبل از
غذا خوردن یکی از ضروریات است.
شستن دستها برای جراحان بسیار
بسیار ضروری است .در قرن نوزدهم
مشخص شد که ضدعفونی کردن
دستها قبل از جراحی احتمال ابتالی
بیمار به عفونت را بسیار پایین میآورد
به همین خاطر در ابتدای قرن نوزدهم
شستن دستها برای جراحی به یک
قاعده تبدیل شد که باید رعایت شود.
حتی دستکشهای استریل هم لزوم ًا
جلوی انتقال میکروبها را نمیگیرند

چراکه سوراخهای ریزی دارند
که میکروب از آنها عبور میکند.
همچنین حین عمل (وقتی عمل
طوالنی است و بیش از دو ساعت
است) بیش از یک سوم دستکشهای
جراحان سوراخ میشوند پس دست
باید ضد عفونی باشد تا موجب انتقال
میکروبها نشود .به جراحان توصیه
شده است به مدت  ۵دقیقه تا آرنج و
زیر هر ناخن را دست بکشند تا خطر
آلودگی را کاهش دهند .استفاده از آب
گرم باعث افزایش اثر صابون میشود
اما آب خیلی گرم موجب پاک شدن
اسیدهای محافظ پوست میشود و این
یک نکته مهم برای همه ما است .شستن
دستها را نوعی آرامبخش عصبی نیز
میتوان توصیف کرد .شستن دستها
به شدت در مغز ما طنینانداز میشود
و پیامهایی بهداشتی را به ما میفرستد.
پس شستن دستها را نباید فقط یک
انتخاب بدانیم ،بهداشت عمومی ما
به شستن دستهای ما وابسته است.
اغراق نکردهایم اگر شستن دستها را
بنیاد رعایت بهداشت عمومی بدانیم.
هیچ عضوی به اندازۀ دست نمیتواند
ناقل ویروسها و باکتریها باشد به
همین خاطر است که پاکیزه نگه داشتن
آنها قدم اول برای حفظ سالمتی در
برابر ویروسها و باکتریها است.

فراخوانمناقصهعمومي

خدمات نظافت ترمينالها و اماكن جنبي ،تاسيسات فرودگاههاي گرگان و کالله ،خدمات
تلفنخانه و فضای سبز فرودگاه گرگان و حفاظت فیزیکی فرودگاه كالله و سایت رادار درازنو

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

مناقصه يك مرحله ای خدمات نظافت ترمينالها و اماكن جنبي ،تاسيسات فرودگاههاي گرگان و کالله ،خدمات تلفنخانه و فضای سبز فرودگاه گرگان و
حفاظت فیزیکی فرودگاه كالله و سایت رادار درازنو به شماره 2000001293000003را 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
آدرسwww.setadiran.ir:انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران فيزيك پاكت الف مناقصه را هم در موعد مقرر ارسال نمايند و در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:روزشنبهتاریخ1400/05/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت19روز دوشنبه تاریخ1400/06/01
زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  10روز سه شنبه تاریخ 1400/06/02

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر

فراگیری کرونا
بیش از تصور ماست

قائممقام دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت:
شرایط کرونایی امروز استان از اسفندماه سال
 ۹۸هم بدتر شده و فراگیری این بیماری بیش
از تصور ماست .محمد جواد کبیر اظهار کرد:
روز چهارشنبه هفته گذشته با  ۳۳۲بستری
جدید ،بیشترین بستری کرونایی را از زمان
شیوع این ویروس در استان به ثبت رساندیم.
وی افزود :در حال حاضر  ۱۴۷۳بیمار
کرونایی در بیمارستان ها بستری و ۱۶۷۰
بیمار تحت درمان سرپایی داریم .قائممقام
دانشگاه علوم پزشکی گلستان تأکید کرد :باید
با آگاهسازی 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  ۱۰تا  ۱۲هزار ُدز تزریق واکسن
انجام میگیرد .هدفگذاری شده این مقدار
به  ۲۰تا  ۲۵هزار ُدز برسد .وی بیان کرد :برای
اینکه جلوی چرخش ویروس را تا پیش از
فصل سرما بگیریم ،باید تا مهرماه  ۶۰درصد
جمعیت هدف را در استان واکسینه کنیم.

رونق تولید در
چهارمینکارخانهتعطیل

اداره کل فرودگاه های استان گلستان درنظر دارد

تاريخ انتشارمناقصهدرسامانه :تاريخ1400/05/10

خبر

گلستان – تلفن 01731228800 :و 01731228851
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضويتدرسامانه:

مركز تماس021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه

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

(  ) www.setadiran.irبخش "ثبت نام /پروفایل تامین کننده

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

 /مناقصه گر" موجود است.

رئیسکلدادگستریگلستانگفت:باحمایت
های قضایی چهارمین واحد تولیدی بحران
زده استان از ابتدای 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
مشکالتمالیومسائلمدیریتیمدتیتعطیل
بود که با پیگیریهای 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
برای رفع موانع تولید برنامه اصلی امسال
دستگاه قضائی استان خواهد بود.

شرکتفرودگاههاوناوبریهواییایران

اداره کل فرودگاههای استان گلستان

شناسه آگهی 1171958

www.golshanemehr.com

01732251316
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اجتماعي .فرهنگي .سياسي .اقتصادي .ورزشي
www.golshanemehr.com

صاحب امتياز :احسان مكتبي

maktabi.ehsan48@gmail.com

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

خبر
بیماریهاییکهارتباطمستقیم
با فقر ویتامین دی دارند

امسال با تالشهایی که صورت گرفت ،حدود  ۱۰هزار هکتار از قسمت شمالی تاالب گمیشان دوباره آبگیری شد.

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

ارائه شد ،متوجه شدیم که این حد بستر
و حریم با سکونت گاههای شهری و
روستایی تداخالتی دارد.مدیر کل محیط
زیست گلستان گفت :در نهایت در جلسه
 ۱۶فروردین « ،۱۴۰۰ستاد ملی هماهنگی
و مدیریت ملی تاالبهای کشور» مقرر
شد تا وزارت نیرو با استعالم از وزارت
کشور ،راه و شهرسازی و استانداریها
حد بستر و حریم این تاالب را اصالح
کند.وی ادامه داد :در جلسه آینده نیز ستاد
ملی تاالبها باید کار مطالعات حد بستر
و حریم را ارائه کند و اگر تفکیک انجام
شود ،شاهد خواهیم بود که از تصرفات
جلوگیری میشود.
حق آبه محیط زیستی یکی از
موضوعات مهم در خلیج گرگان است
کنعانی با بیان اینکه بحث حق آبه محیط

هماهنگی مدیریت تاالبهای کشور»
این طرح مصوب به سازمان بنادر ابالغ
شد و سازمان نیز قرار شد تا از محل
اعتبارات مدیریت بحران بحث تبادل
آب را انجام دهد.
وزارت نیرو حق آبه تاالب قره سو را
تأمین کند
وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست
کار مطالعات حق آبه قره سو را انجام
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
کرده را ندارد ،ولی قرار شد تا در طی
جلسهای مشترک میزان حق آبه زیست

بر اساس قانون تاالبها سازمان محیط زیست وظیفه دارد
تا این حق آبه را مطالعه کند و وزارت نیرو نیز باید آن
را به تاالبها اختصاص دهد.

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

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
حق آبه باید مورد بررسی بیشتری قرار
گیرد ،چرا که آب شیرین همراه با آب شور
برای حفظ اکوسیستم الزم است.وی گفت:
سال گذشته حدود  ۱۰کیلومتر الیروبی در
تاالبهای آالگل و آجی گل انجام شد و
چون حوزه اترک ،سیالبی است آبگیری
خوبی انجام شده و نسبت به بقیه تاالبها
وضعیت خوبی دارند.مدیر کل محیط
زیست گلستان بیان کرد :امسال حدود یک
کیلومتر فیوز غربی از خروجی تاالب آالگل

انجام دادیم و بخش شمالی تاالب گمیشان
برای اولین بار در این سالها آبگیری
شد.وی با بیان اینکه تاالب خلیج گرگان
و گمیشان از جمله تاالبهای ساحلی
هستند ،تصریح کرد :این تاالبها متأثر از
آب دریای خزر هستند که بخش زیادی
از آنها از آب دریای خزر تأمین میشود،
ولی تاالبهای آلماگل ،آجی گل و آالگل
از حوزه آبریز اترک تأمین میشود ،بنابراین
آب آنها شیرین است.کنعانی با بیان اینکه
تاالب گمیشان سالها است که خشک
است ،ابراز کرد :بعد از سالها خشکی
تاالب گمیشان ،امسال با تالشهایی که
صورت گرفت ،حدود  ۱۰هزار هکتار
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 گرفتهایم که
پیمان کار نیز مشغول به کار است.مدیر کل
محیط زیست گلستان گفت :تاالبها اگر
خشک شوند ،منشأ ریز گرد هستند ،در
حال حاضر تمامی اقداماتی که در استان بر
روی تاالبها انجام میشود برای مقابله با
ریز گردهاست.
احیای تاالبها جلوی پدیده ریز گردها
را میگیرد
وی افزود :مطالعات پدیده ریز گردها در
استان انجام شده و پهنههایی که مستعد
گرد و غبار هستند مورد شناسایی قرار
گرفته است ،در حال حاضر جلسات
استانی متعدد برای مقابله با این پدیده
تشکیل میشود و امیدواریم با احیای
تاالبها جلوی پدیده ریز گردها را بگیریم.
کنعانی با بیان اقدامات سازمانها 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  ۷۰هزار هکتار بوته کاری
انجام دهد.

ویتامین دی از ویتامینهای محلول در چربی
است ،که به رشد و استحکام استخوانها از
طریق کنترل تعادل کلسیم و فسفر کمک
میکند .این ویتامین با ایجاد افزایش جذب
فسفر و کلسیم از روده ها و کاهش دفع از
کلیه به متابولیسم استخوانها نیز کمک می
نماید .به گزارش ایرنا زندگی ،در سراسر جهان
در حدود یک میلیارد نفر در معرض سطوح
ناکافی ویتامین دی در خون شان هستند.
برآورد می شود که  ۴۰تا  ۷۵درصد 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  ۱۰میکروگرم یا حداکثر
 ۲۰۰۰واحد در روز و در دوران کودکی و
پیری این میزان باالتر است .منابع ویتامین دی
از این قرارند:
آفتاب :تابش پرتو فرابنفش به پوست
ی شود که ماده ای به نام
انسان باعث م 
دهیدروکلسترول با طی مراحلی در بدن در
کلیه به ویتامین دی تبدیل شود .افراد با پوست
روشنتر نسبت به تیره ترها میتوانند در
مدت کمتری که زیر آفتاب ماندهاند نیاز خود
به این ویتامین را تامین کنند.
منابع گیاهی :قارچ ،غالت و برخی
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
مرتبط با فقر ویتامین دی بیشتر معرفی
شده اند:
بیماری قلبی :افراد مبتال به فقر ویتامین دی،
 ۳۲درصد 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.
زوال عقل و آلزایمر :بزرگساالنی که در
معرض کمبود ویتامین دی هستند۵۳ ،
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.

