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لزوم مشارکت نخبگان 
برای مدیریت کرونا

■ با مسوولیت سردبیر
امروز متاسفانه شاهد شیوع بیشتر ویروس 
کرونا هستیم اکثر قریب به اتفاق شهرهای 
کشور حتی از  شرایط قرمز کرونایی عبور 
جوابگوی  بیمارستانی  های  تخت  کرده، 
بیماران نیست و  کادر درمان نیز یا  خود 
بیمار شده اند و یا خستگی و فشار ناشی 
به  را  آنها  توان  و  تاب  مضاعف،  کار  از 
پایین آورده است.شرایط  طور محسوسی 
افراد   تعداد  است  بد  بسیار  نیز  استان  در 
قابل  به طور  بیماری کرونا  از  فوت شده 
و  بستری  و  یافته  افزایش  ای  مالحظه 
ابتالی بیماران جدید نشانگر این  واقعیت 
است که  دولت و مجموعه حاکمیت به 
تنهایی کاری از پیش نخواهند برد بنابراین 
اقشار   همه  تعامل  و  همکاری  ضرورت 
بر   غلبه  برای  نخبگان  به خصوص  مردم 
پیک پنجم کرونا که سهمگین تر و کشنده 
تر از قبل خودش را نشان داده به روشنی 
است  گونه  به  شود.شرایط  می  احساس 
که نیازمند اقداماتی فراتر و گسترده تر از 
وجود  هستیم.با  است  جریان  در  چه  آن 
شرایط حاد و باالبودن میزان مرگ و میر 
هنوز ماشین های عروس و کاروان های 
جشن و شادی که نشان از برگزاری مراسم 
دارد در خیابان ها مشاهده می شود و این 
مردم  از  ای  عده  برای  هنوز  کرونا  یعنی 
پیدا کردن راههایی  بنابراین  جدی نیست 
برای  افزایش ضریب حساسیت عمومی 
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  به  نسبت 
اجتماعی  فاصله  و حفظ  قرنطینه  رعایت 
همه  باید  دیگر  امروز  است.  مهم  بسیار 
جامعه  نخبگان  خصوص  به  مردم  اقشار 
و  بیایند  کار  پای  کنند،  وظیفه  احساس 
از تمام ظرفیتها برای آگاه سازی مردم و 
تشویق و ترغیب آنها برای جدی گرفتن 
هشدارهای بهداشتی استفاده کنند.مبارزه با 
نیازمند مشارکت همه مردم جامعه  کرونا 
است، اینکه تصور کنیم  مسووالن وظیفه 
بدون  و  تنهایی  به  می توانند  یا   و  دارند 
را  کرونا  با  مبارزه  بار  مردمی   مشارکت 
و  نیست  درستی  باور  بکشند   دوش  به 
تا  است  الزم  داد.بنابراین  نخواهد  نتیجه 
و  اجتماعی  شبکه های  فعالین  و  نخبگان 
مقابله  و  مدیریت  در  جمعی  رسانه های 
هم  با  استان  در سطح  کرونا  بیماری  با  
مشارکت و همکاری کنند.برای تحقق این 
امر پیشنهاد می شود مسووالن ستاد کرونا 
در استان ازین پس  در جلسات هفتگی 
اجتماعی،  نخبگان  از   دعوت  با  خود 
سیاسی و فرهنگی استان، بزرگان اقوام و 
تاثیرگذار دیگر، روند همیشگی و  اقشار 
بی نتیجه ی جلسات ستاد را تغییر دهند و 
ازین ظرفیت استفاده کنند چرا که همیشه 
راههای مستقیم و امتحان شده راه اصلی 
نیست گاهی باید بیراهه ها و میان بر ها را 

رفت شاید زودتر ما را به مقصد برساند.
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 گلستان واکسینه کرونایی شدند
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پوشش واکسیناسیون با
 ایده آل فاصله دارد
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وضعیت کرونا از 

سیاه هم عبور کرد

برخورد با گرانفروشی و احتکار
 واحد های تولیدی و توزیعی سیمان 
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از تربیت جنسی 
کودکان چه می دانید؟
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طرح صیانت از فضای مجازی در 
شرایط فعلی کشور به صالح نیست

استاندار گلستان اظهار کرد: منطقه آزاد اینچه برون که به 
تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید به لحاظ 
زیرساختی همچون وجود ریل، فرودگاه، آب، برق، 
گاز با وسعتی قریب به ۱۲ هزار هکتار آماده حضور 
سرمایه گذاران است. به گزارش روابط عمومی، هادی 
توسعه  از محورهای  یکی  کرد:  تصریح  حق شناس 

استان کشاورزی است و طی این دولت حجم تولیدات 
کشاورزی از ۳ میلیون تن به بیش از ۵ میلیون تن رسید. 
صادرات  رشد  و  بوم گردی  افزایش ۱۵۰  افزود:  وی 
مرزی اینچه برون در ۴ ماه نخست امسال به اندازه ۴_۵ 
سال گذشته از مهمترین اقدامات بوده است. استاندار 
گلستان گفت: از ۲۸۰ هزار هکتاری که بر اساس مصوبه 

دولت باید در گلستان زهکشی می شد تا به حال ۹۸ 
هزار هکتار به بهره برداری رسیده و تا هفته دولت ۲۰ 
هزار هکتار دیگر نیز افتتاح می شود و در عین حال ۲۰ 
هزار هکتار نیز در دست اجراست که این زهکشی ها 

ضمن ارتقا بهره وری زمین موجب افزایش ...
صفحه 6

 اینچه برون 
آماده است 
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تک تک مردم در ریشه کن 
کردن کرونا نقش مؤثر دارند

 

تک  تک  اینکه  بیان  با  گلستان  استاندار 
مردم در ریشه کن کردن کرونا نقش مؤثر 
دارند، اظهار کرد: مردم عزیز با زدن ماسک 
و رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی در کنترل و قطع زنجیره 
تأثیرگذار  بسیار  کرونا  ویروس  انتقال 
هادی  عمومی،  روابط  گزارش  هستند.به 
متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  شناس  حق 
توسط  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
که  رسیده  درصد   ۳۹ به  استان  در  مردم 
افزود:  وی  است.  خطرناک  بسیار  این 
به  مبتال  بیمار  هزار  سه  حاضر،  حال  در 
متناسب  که  دارد  وجود  استان  در  کرونا 
انگاری  عادی  و  نیست  استان  ظرفیت  با 
بسیار  را  بیماری  این  مدیریت  مردم، 
گلستان،  استاندار  است.  کرده  دشوار 
گفت: با پیگیریهای دانشگاه علوم پزشکی، 
نمایندگان محترم و مدیران استانی، تعداد 
۲۰ دستگاه ونتیالتور و همچنین تعدادی 
اکسیژن ساز و سایر اقالم مورد نیاز وارد 
استان شد اما مهمترین نکته این است که 
مردم پروتکلها را رعایت کنند. حق شناس 
با اشاره به واکسیناسیون گروه های هدف 
در استان، افزود: تزریق واکسن با سرعت 
قابل قبولی در استان در حال انجام است و 
امیدواریم همه مشمولین گروه های هدف، 
نسبت به تزریق واکسن اقدام نمایند. وی 
تصریح کرد: همه محدودیت های مشاغل 
اعالم شده  هفته گذشته  از  که  اصناف  و 
بود، تا سه شنبه هفته جاری ادامه خواهد 
داشت تا در جلسه روز سه شنبه وضعیت 
نهایی  بررسی و تصمیمات  استان مجددا 
کرد:  تأکید  گلستان  استاندار  شود.  اتخاذ 
به  غیربومی  پالک  با  خودروهای  ورود 
انتظامی  نیروی  و  است  ممنوع  استان 
برگشت  را  خودروها  این  است  موظف 
دهد. وی افزود: همچنین بر اساس اعالم 
تردد  مجوزهای  همه  کرونا،  ملی  ستاد 
صادرشده باطل است و هیچ کارت ترددی 

قابل پذیرش نیست.

کشف 7۰۰ تن 
کنجاله سویای قاچاق 

 دادستان کردکوی از کشف و ضبط ۷۰۰ 
این  در  مجوز  فاقد  سویای  کنجاله  تن 
شهرستان خبر داد. به گزارش مهر، هادی 
یک  از  کنجاله ها  این  اظهارکرد:  عزیززاده 
صاحب  برای  و  کشف  مجوز  فاقد  انبار 
این بار پرونده تشکیل شد. عزیززاده بیان 
به  رسیدگی  برای  متخلف  پرونده  کرد: 
حکومتی  تعزیرات  اداره  به  قاچاق  اتهام 
ارسال شد. وی گفت: پس از تعیین تکلیف 
پرونده، کنجاله ها با قیمت مصوب در اختیار 

دامداران منطقه قرار داده می شود.

کرونا هر روز مردم زیادی را از کودک 
تا پیر و جوان را در استان گلستان آلوده 
و نفس را بر آنان تنگ می کند تا خود را 
به قله های جدید شیوع بیماری برساند. به 
گزارش ایسنا، گلستان امروز سخت ترین 
شرایط کرونایی اش را از زمان شیوع این 
از  بیش  بستری  می کند؛  سپری  بیماری 
۱۴۰۰ نفر در بیمارستان ها و مراقبت از 
بیش از ۱6۰۰ بیمار سرپایی که آنها هم 
نیاز به بستری دارند اما به منظور مدیریت 
تخت ها به صورت سرپایی تحت درمان 
هستند، نشان از شرایط بحرانی در این 
استان است.کاهش رعایت پروتکل های 
درصد،  به ۴۲  مردم  از سوی  بهداشتی 
که  بوده  مردم  انگاری  عادی  از  نشان 
پیک  در  بیماری  مدیریت  مسئله  این 
بسیار دشوار کرده است. یک  را  پنجم 
در  گفت:  گرگان  شهر  در  مغازه دار 
اوج گیری  شاهد  که  زمان  هر  گذشته 
رعایت  مردم،  همراهی  با  بودیم،  کرونا 
پروتکل های بهداشتی وضعیت بهتری پیدا 
می کرد و جلوی گسترش بیشتر بیماری 
رعایت  االن  متأسفانه  اما  می شد  گرفته 
علت  نظرم  به  داد:  ادامه  وی  نمی شود. 
رعایت نشدن پروتکل ها، سهل و آسان 
مسئوالن  از سوی  محدودیت ها  گرفتن 
و بی خیال شدن مردم است. این مغازه دار 
با اشاره به اینکه این موضوع می تواند به 
خسته شدن مردم مرتبط باشد، خاطرنشان 
کرد: در چندین نوبت اعالم کردیم که 
باید بازار تعطیل باشد اما فقط دو قشر را 
تعطیل کردند و بقیه باز بودند. من به عنوان 
یک بازاری راضی هستم که شهر تعطیل 
شود اما اگر تعطیلی اعمال می شود، برای 
همه باشد نه اینکه فقط چند قشر تعطیل 
باشند. وی گفت: در این ایام که برخی از 

کسب وکارها به خاطر کرونا تعطیل شده، 
برگزار  عروسی  مراسم  بعضی ها  هنوز 
می کنند و از مسئولین انتظار داریم جلوی 
مرکز  فنی  معاون  شود.  گرفته  کار  این 

بهداشت گلستان گفت: انتظار داشتیم در 
استان به قله پیک پنجم برسیم اما هنوز 
رنگ  اگر  حتی  و  نداده  رخ  اتفاق  این 
سیاهی هم برای کرونا در نظر بگیریم، 
صداقت  سیدمهدی  شده ایم.  رد  آن  از 
ویروس  این  رفتار  کرد:  خاطرنشان 
فرصتی  هر  از  و  است  عجیب  خیلی 
استفاده می کند.  مردم  آلوده کردن  برای 
این  در  که  آنچه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زمان شاهد آن هستیم، انتقال خانوادگی 

بیماری کروناست، گفت: کمتر خانواده ای 
را می توان پیدا کرد که یکی از اعضا مبتال 
به کرونا شده باشد و دیگر اعضا آلوده 
نشده باشند. معاون فنی مرکز بهداشت 

گلستان بیان کرد: در پیک پنجم موارد ابتال 
و بستری نسبت به اسفندماه سال ۹۸ که 
تا پیش از این بیشترین شدت بیماری را 
در آن زمان داشتیم، خیلی بیشتر است. 
با توجه به واکسیناسیون افراد مسن، در 
پیک پنجم، میزان مرگ ومیر خیلی کمتر 
از اسفندماه ۹۸ است. صداقت بیان کرد: 
کسانی که دارای عالئم تب، سرفه، گلو 
اختالالت  و  گوارشی  اختالالت  درد، 
بویایی و چشایی شده، مبنا را بر کرونا 

واکسیناسیون  اهمیت  به  وی  بگذارند. 
استان  در  تاکنون  گفت:  و  کرد  اشاره 
در  کرونا  اثر  بر  مرگ ومیر  از  گزارشی 
کرده اند،  دریافت  واکسن  که  کسانی 
در  کرونا  به  ابتال  موارد  البته  نداشتیم. 
برخی ها داشتیم.فرماندار گرگان با اشاره 
به اینکه وضعیت کرونا از سیاه نیز عبور 
کرده است، گفت: در حال حاضر فقط 
بیمار کرونایی بستری  در گرگان 6۰۰ 
داریم.  سرپایی  بیمار   ۲۲۰ از  بیش  و 
تمام  اینکه  به  اشاره  با  محمد حمیدی 
کرونا  ستاد  اجرای مصوبات  ما  تالش 
مشکالت  تمامی  از  ما  افزود:  است، 
برای  اما  هستیم  باخبر  مردم  معیشتی 
حفظ سالمتی مردم چاره ای جز اعمال 
باید  بیان کرد:  نداریم. وی  محدودیت 
همه به این آگاهی برسند همان طور که 
از خانه خارج نمی شوند،  بدون کفش 
بدون ماسک نیز از خانه خارج نشوند. 
فرماندار گرگان در خصوص برگزاری 
ماه  یک  از  گفت:  عروسی ها،  برخی 
بسته  پذیرایی  تاالرهای  تمامی  گذشته 
برگزاری  از  که  گزارشاتی  شده اند. 
مراسم عروسی در خانه و باغ به دست 
معرفی  دادگستری  به  را  می رسد  ما 
بهترین  کرد:  بیان  می کنیم.حمیدی 
راهکار برای جلوگیری از حضور مردم 
در بازار و اجتماعات، اعمال محدودیت 
است.  منزل  درب  از  خودروها  تردد 
بدر سال ۹۹  در ۱۳  را  کار  این  تجربه 
داشتیم که شاهد حضور هیچ خودرویی 
ماه   ۱۸ نبودیم.تجربه  شهر  سطح  در 
دست وپنجه کردن با ویروس کرونا نشان 
داده عبور از گردنه پیک پنجم کرونا تنها 
با همراهی مردم در رعایت پروتکل های 

بهداشتی امکان پذیر است.

وضعیت کرونا از سیاه هم عبور کرد

فوت ۱5 بیمار 
کرونایی در گلستان

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان از فوت ۱۵ بیمار کرونایی در 
۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: 
میزان بیماران سرپایی گلستان در پیک 
پنجم نسبت به موج های قبلی افزایش 
ناهید  مهر،  گزارش  به  است.  یافته 
جعفری در جلسه مقابله و پیشگیری 
تعداد  اظهارکرد:  استان  کرونای  از 
بستری های پیک پنجم در گلستان به 
هزار و ۴۷۳ نفر رسیده که تاکنون به 
این اندازه بیمار بستری نداشتیم. معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
بیان کرد: میزان بیماران سرپایی های 

ما هم اکنون از اسفند و فروردین ماه 
بیشتر است. جعفری ادامه داد: از هزار 
و ۴۷۳ بیمار بستری در مراکز درمانی 
گلستان ۱۵۷ نفر در آی سی یو تحت 
مراقبت بوده و ۵۷ نفر هم به دستگاه 
ونتیالتور متصل هستند. وی اضافه کرد: 
در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۰ بیمار جدید 
در مراکز درمانی گلستان بستری شدند. 
کرده  ثابت  تجربه  داد:  ادامه  جعفری 
هنگام تعطیالت تعداد بستری ها کاهش 
می یابد اما بعد از تعطیالت شاهد روند 
دو  در  بنابراین  بود  افزایشی خواهیم 
روز آینده انتظار داریم میزان بستری ها 
همچنان افزایشی باشد. معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان از فوت 
۱۵ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته 
خبر داد و گفت: 6 برابر میزان بستری ها 
ما  به  عالمت  دارای  سرپایی  بیمار 
مراجعه کرده اند. وی بیان کرد: بسیاری 
از افراد ناقل و دارای عالمت را مشاهده 
و  محافل  مجالس  در  که  می کنیم 
ادارات حضور می یابند که باید تدابیری 

اندیشیده شود تا بیماری کنترل شود.

همدلی بسیار خوبی بین 
شهرداری و دوره پنجم 
شورای شهر وجود داشت

شهردار گرگان از رابطه بسیار خوب 
پنجمین  اعضاء  و  شهری  مدیریت 
سخن  شهر  اسالمی  شورای  دوره 
عمومی  روابط  گزارش  به  گفت. 
شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در 
آخرین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر گرگان در دوره پنجم با تمجید 
از اقدامات و عملکرد این نهاد، رابطه 
بین مدیریت شهری و شورای شهر 

را مطلوب و مورد رضایت شهروندان 
توصیف کرد.دادبود در این خصوص 
شورای  دوره  این  در  داشت:  اظهار 
شهر با وجود تمامی اختالف نظرها 
کردیم  تالش  سنگین،  جلسات  و 
که  باشیم  داشته  دستاوردهای خوبی 
داشته  مردم  بین  در  مطلوبی  بازتاب 
است. وی با بیان اینکه در این دوره 
البته  بود، گفت:  آرامی حاکم  فضای 
در برخی موارد کشمکش هایی وجود 
داشت اما تالش کردیم ذهن مردم را 
که خود مشغله های فکری فراوانی 
نکنیم.  موضوعات  این  درگیر  دارند 
شهردار گرگان تصریح کرد: مردم امروز 
سالمت مجموعه مدیریت شهری و 
شورا را تا حد بسیار زیادی تأیید می 
کنند که از این بابت باید شاکر خداوند 
باشیم. دادبود با بیان اینکه دوره پنجم 
شورای شهر با خوشنامی به پایان رسید، 
یکصدمین  دیگر  سال  چهار  گفت: 
سالگرد تاسیس شهرداری خواهد بود 
و در این دوره یک ریل گذاری بسیار 

خوبی برای گرگان ۱۴۰۴ تعیین شد. 

کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم به
 ۴2 درصد، نشان از عادی انگاری مردم بوده که این مسئله 
مدیریت بیماری در پیک پنجم را بسیار دشوار کرده است.

www.golshanemehr.com
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خبر

برخورد با گرانفروشی و احتکار 
واحد های تولیدی و توزیعی سیمان 

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف 
کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و  معدن  صنعت،  سازمان   گفت:  گلستان 
تجارت استان گلستان نسبت به نظارت جدی 
به عاملین توزیع سیمان اقدام و متخلفین برای 
ابطال عاملیت فروش و قطع تحویل سیمان 
به سازمان حمایت و انجمن مربوطه معرفی 
خواهند شد. به گزارش روابط عمومی، علی 
اصغر اصغری گفت: سیمان مشمول اعالم 
ثبت در سامانه جامع  به  الزام  و  موجودی 
انبار توسط کلیه واحدای تولیدی، توزیعی و 
خریداران عمده )انبوه سازان( می باشد و این 
بنگاهها بایستی فرآیند تولید، توزیع و انبارش 
انواع سیمان را از طریق سامانه مذکور ثبت 
نمایند.وی گفت: در راستای تکالیف قانونی 
مندرج در بند )ث( ماده 6 قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و آئین نامه اجرایی مواد 
۵ و 6 این قانون مبنی بر ایجاد بستر شفاف 
سازی زنجیره گردش کاال و بر اساس بند ۱۰ 
تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز مصوب بهمن ماه ۱۳۹۵ هیات محترم 
وزیران، کلیه واحدهای صنعتی دارای انبار 
می بایست نسبت به شناسه دار کردن انبار و 
مراکز نگهداری کاال و ثبت مشخصات مالک 
کاال، نوع و میزان کاالی ورودی و خروجی 
اقدام نمایند. اصغری گفت: با توجه به اینکه 
سیمان در لیست کاالهای اساسی و مشمول 
اعالم موجودی در سامانه جامع انبارها می 
کلیه  تاکنون  چنانچه  است  مقتضی  باشد، 
واحدای تولیدی، توزیعی و خریداران عمده 
نسبت به ثبت نام در سامانه جامع انبارها اقدام 
ننموده اند، ظرف مدت سه روز جهت ثبت 
کدپستی واحد توزیعی خود در سامانه جامع 
اقدام و برای تائید نهایی اطالعات به اداره 
های  شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
موجودی  و  نموده  مراجعه  گلستان  استان 
ثبت  شده  یاد  سامانه  در  را  خود  کاالهای 
نظارت و حمایت  بازرسی،  نمائید. معاون 
از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گلستان گفت: در صورت عدم اعالم 
موجودی و عدم ثبت رسید و حواله کاالهای 
موضوع  مشمول  واحد  موجودی  موجود، 
و  با ضوابط  برابر  و  گردیده  تلقی  احتکار 

مقررات برخورد خواهد شد. آگهی مناقصه عمومی
جهت عقد قرارداد تخلیه و بارگیری انبار مرکزی استان مبادرت به برگزاری مناقصه عمومی نماید. 

شرکتهای پیمانکاری می توانند از این تاریخ به مدت یک هفته کاری پیشنهادات خود را به واحد 

بازرگانی، شماره تماس: ۰۱73223898۱ 

آدرس: خیابان شهید بهشتی، جنب اداره برق، فروشگاه اتکا مرکزی گرگان ارائه نمایند.

فروشگاه اتکا استان گلستان درنظر دارد

ثبت نام بیش از 2 هزار 
و هفتصد نفر در طرح ملی 
توسعه مشاغل خانگی 

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به 
اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
اجرای  راستای  در  گفت:  استان،  در 
اتصال  مورد   ۴۳۵ تاکنون  طرح  این 
به بازار انجام شده است. به گزارش 
ایسنا، موسی بی باک اظهار کرد: طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی از جمله 
طرح های اشتغال حمایتی است که در 
ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
توسط  و  رسید  تصویب  به  خانگی 
جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد واسط، 
تسهیلگر و توسعه ای در سراسر کشور 
خاطرنشان  وی  است.  اجرا  حال  در 
بررسی های  و  مطالعات  با  کرد: 
صورت گرفته، نقاط ضعف طرح های 
اشتغال زایی قبلی از جمله برنامه های 
پیش بینی  مشاوره،  و  توانمندسازی 

محصوالت  فروش  سازوکار  نشدن 
و خدمات و اتصال به بازار شناسایی 
شد.مدیر کارآفرینی و اشتغال گلستان 
توسعه  ملی  طرح  اجرای  از  هدف 
و  معیشت  بهبود  را  خانگی  مشاغل 
خوداشتغالی  خانوار،  رفاه  افزایش 
استفاده  کار،  بازار  به  متقاضیان ورود 
برای  خانگی  مشاغل  ظرفیت  از 
اتصال صاحبان  پایدار،  اشتغال  ایجاد 
کسب وکار خانگی به بازارهای هدف 
سهم  افزایش  پیشران،  بنگاه های  و 
مناطق،  اقتصاد  در  خانگی  مشاغل 
در  ملی  توسعه  برند  توسعه  و  ایجاد 
محصوالت و خدمات خانگی، استفاده 
از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد 
اشتغال پایدار و مولد، تشویق متقاضیان 
مشاغل خانگی به راه اندازی و توسعه 
کارآفرینانه  خانگی  کسب وکارهای 

از  داد:  ادامه  بی باک  کرد.  عنوان  و... 
شرایط متقاضیان در این طرح داشتن 
بومی  سال،   ۱۸ سن  حداقل  سن 
تمام وقت  اشتغال  عدم  بودن،  استان 
و نداشتن بیمه کارفرمایی بوده است. 
وی بیان کرد: طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی در سه فاز شناسایی مزیت ها 
اتصال  و  توانمندسازی  فرصت ها،  و 
به بازار انجام می شود. مدیر کارآفرینی 
کرد:  خاطرنشان  گلستان  اشتغال  و 
سهمیه ابالغی استان گلستان در طرح 
ملی مشاغل خانگی، ۲۳۰۰ نفر است 
ثبت نام کرده اند.  نفر  تاکنون ۲۷۹6  و 
بی باک با اشاره به اینکه تاکنون ارزیابی 
اولیه، استعداد سنجی و مشاوره ۱۸۰۱ 
نفر انجام شده است، گفت: در قالب 
مورد   ۴۳۵ برای  تاکنون  طرح  این 

اتصال به بازار انجام شده است.

مشاور عالی و جانشین رییس دانشگاه علوم پزشکی 
با  گلستان  در  واکسیناسیون  پوشش  گفت:  گلستان 
ایده آل فاصله دارد و الزم است تزریق واکسن شتاب 
بیشتری به خود بگیرد. به گزارش مهر، محمدجواد 
میزان  باالترین  ماه گذشته  کرد: طی ۱۸  اظهار  کبیر 
بستری ما در استان به حدود ۲6۷ نفر رسیده بود اما 
بیمار جدید در  در هفته گذشته شاهد بستری ۳۲۲ 
دانشگاه  رئیس  و جانشین  عالی  مشاور  بودیم.  روز 
می دهد  نشان  امر  این  افزود:  گلستان  پزشکی  علوم 
انگار  سهل  پروتکل ها  رعایت  به  نسبت  مردم  که 
با  بیان کرد:  دارد. وی  انگاری وجود  شده و عادی 
و  سیستان  از  دلتا  سوش  جمعیتی  ترکیب  به  توجه 
برگزاری  انواع  با  و  شده  گلستان  وارد  بلوچستان 
بیان  با  کبیر  است.  شده  گسترده  مختلف  مراسم 
اینکه مردم باید همراهی الزم را در این راستا داشته 

باشند، ادامه داد: در گلستان با در نظر گرفتن بخش 
خصوصی سه هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی وجود 
را  رسانی  روند خدمت  بستری ها  افزایش  که  دارد 
دچار اختالل می کند. مشاور عالی و جانشین رئیس 
دلتا  واریانت  گلستان گفت:  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تصور  مردم  و  می شود  آغاز  ساده  درد  گلو  یک  با 

را  آن  راحتی  به  و  بوده  سرماخوردگی  که  می کنند 
اشاره  با  همچنین  وی  می دهند.  انتقال  دیگران  به 
سن  افزود:  گلستان  در  واکسیناسیون  تزریق  به 
واکسیناسیون در شرق استان را به ۵۰ سال رسانده 
متذکر  کبیر  است.  ۵۵ سال  استان  نقاط  و در سایر 
شد: پوشش واکسیناسیون با آنچه که باید در استان 
فاصله دارد و باید تزریق واکسن شتاب بیشتری به 
خود بگیرد. مشاور عالی و جانشین رئیس دانشگاه 
 ۲۵ روزانه  باید  کرد:  اضافه  گلستان  پزشکی  علوم 
هم  که  شود  انجام  استان  در  واکسیناسیون  هزار 
که  چیزی  آن  نصف  و  هزار   ۱۲ تعداد  این  اکنون 
ایمنی جامعه  برای  کرد:  بیان  است. وی  باشد  باید 
اول  نوبت  حداقل  مهرماه  تا  مردم  درصد   6۰ باید 
ویروس  چرخه  تا  کنند  دریافت  را  کرونا  واکسن 

متوقف شود.

پوشش واکسیناسیون با ایده آل فاصله دارد

هفت میلیون متر مکعب آب 
باران وارد سدهای گلستان شد

به  یکشنبه  روز  سیدمحسن حسینی   
اظهار  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
متر  هزار   ۴۰۰ مدت  این  در  داشت: 
میلیون   ۳.۵ بوستان،  سد  در  مکعب 
مترمکعب در سد گلستان، حدود ۲۵۰ 
 ۲ نگارستان،  سد  در  مترمکعب  هزار 
میلیون متر مکعب در تاالب سد آالگل 
و یک میلیون متر معکب آب وارد سد 

دانشمند شد.بارندگی اخیر در گلستان 
و بیشتر در شرق استان طی روزهای 6 
و هفتم مرداد امسال رخ داد.شرکت آب 
منطقه ای گلستان ۳۱ تیر امسال و قبل از 
وقوع بارش های اخیر اعالم کرده بود که 
به علت خشسکالی حجم آب ۱۴ سد 
مخزنی استان با ظرفیت ۲۴۵ میلیون متر 
مکعب به ۴۹.۵ میلیون متر مکعب معادل 

۲۰ درصد کاهش یافته است در حالی 
که سال قبل در همین تاریخ ۱۲6 میلیون 
متر مکعب معادل ۵۲ درصد در مخازن 
مقدار  داشت.همچنین  وجود  سدها 
در گلستان  متوسط  تجمعی  بارندگی 
در ۳۱ تیرماه امسال، ۳۱6 میلیمتر بود 
که نسبت به آمار بلندمدت ۲۹ درصد 

کمتر است.

۰۱73225۱3۱6
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از تربیت جنسی 
کودکان چه می دانید؟

■  فاطمه سادات سعادت فرد_روانشناس

 

تربیت جنسي کودکان و نوجوانان در عصر حاضر یکي 
از دغدغه هاي اصلي خانواده هاست. تربیت جنسي 
کودکان، آموزش مسائل جنسي در حد فهم و درک 
آنها است، به گونه اي که باعث انحراف جنسي آنها 
نشود. کودکان باید بدانند که روابط با همجنس و جنس 
مخالف چگونه است. امروزه متاسفانه در جامعه ما، 
منابع غیر صحیح براي پاسخ گوئي به نیازهاي جنسي 
کودکان فراوان است. از نگاه علم و دین، کودک جز 
در حالت هاي غیر طبیعي و استثنایي، فعالیت و رفتار 
جنسي بالفعل ندارد. با این حال، اسالم براي پیشگیري 
از پیدایش رفتار نابهنگام جنسي در کودکان و نیز درمان 
این رفتار در آنان، پیش بیني هایي کرده است. تمهیدات 
درست  رفتار  و  جنسي  غریزه  تعدیل  براي  اسالم 
جنسي، به هیچ روي با دیگر جنبه هاي رشد در کودک 
ناسازگار نیست و حتي عامل تسهیل رشد کودک نیز 
مي باشد. اولین و کوچکترین و در عین حال مهم ترین 
نهاد تربیتی خانواده است. در این نهاد است که کودک 
آداب معاشرت و قوانین زندگی اجتماعی، مهارتهای 
زندگی و سنت را می آموزد. در این میان والدین به 
آموزش  در  باید  زندگی  آموزگاران  نخستین  عنوان 
مسائل تربیتی و از جمله مسائل جنسی به کودکان دقت 
الزم را بنمایند. اغلب خانواده ها تصور می کنند که 
آموزش جنسی به کودکان مسأله ای است که کودک به 
مرور زمان، خود می آموزد ولی این تصور غلطی است. 
خانواده ها باید در این زمینه مطالعات کافی را انجام 
دهند و با مراجعه به مراکز مشاوره و نهادهای تربیتی 
معلومات خود را باالتر برند. روابط بین اعضاء خانواده 
و از همه مهمتر رابطه ی سالم و صحیح بین پدر و 
مادر می تواند در اولین مرحله کمک شایانی به تربیت 
کودکان کند. پدر و مادر باید محیط خانه را به محیطی 
سالم و امن و محیطی پر از دوستی، محبت، عشق و 
احترام متقابل به یکدیگر تبدیل کنند تا کودکان نیز از 
آنان زندگی کردن را بیاموزند. والدین باید به این نکته 
توجه کنند که کودکان در آینده رفتارهای پدر و مادر 
خود را تقلید خواهند کرد. بنابراین آنان مانند معلمی 
مهربان باید کودکان را برای زندگی پرورش دهند. به 
همین دلیل وجود رابطه سالم و فعال بین والدین، به 
انجام رساندن صحیح وظایف اجتماعی و آگاه بودن به 
شیوه های صحیح تربیتی و آموزش مهارتهای زندگی، 
میتوانند والدین را در تربیت صحیح کودکان کمک 
رسانند. والدین باید بتوانند در مسائل تربیتی به کودکان 
خود مشاوره دهند، تا کودکان در نتیجه ی عدم آگاهی 
والدین به تصمیمات شتاب زده دست نزنند، ما در این 
مختصر به نکاتی در باره ی خانواده و نقش آن در 

تربیت کودکان می پردازیم:
1 -کمبود محبت

مسأله ای که در این مبحث توجه انسان را به خود 
جلب میکند، این است که کمبود محبت در مردان 
نسبت به زنان بیشتر است. شاید بتوان علت آن را در 
این باور اشتباه یافت که والدین فکر می کنند دختران 
فقط نیاز به محبت دارند و باید با پسران با جدیت 
برخورد کرد و تا بتوانند در آینده در برابر مشکالت 
شانه خالی نکنند. پسرانی که می بینند مادرشان فقط 
به خواهرشان توجه می کند، در خود احساس تنفر 
می کنند و در آینده نیز در برخورد با جنس مخالف از 
اعتماد به نفس کافی برخوردار نخواهند بود؛ لذا ممکن 
است به طرف رفتارهای انحرافی بروند و با روشهای 
غلط این کمبود را جبران کنند. برخی در تنهائی و انزوا 
فرو می روند و ممکن است با خود ارضائی به فکر رفع 
این کمبود برآیند و گاهی نیز به مازوخیسم و سادیسم 
پیامدهای  از  برای جلوگیری  باقر،  امام  آورند.  روی 
ناگوار کمبود محبت و اینکه فرزندان در آینده بتوانند 
عقده ی حقارت را از خود دور کنند و عکس العمل 

محیطی از خود نشان دهند می فرماید: 
به خدا سوگند، من در ارتباط با بعضی از فرزندانم، 
شخصیت او را می سازم. او را روی زانوی خود می 
نشانم و  بسیار به او محبت می کنم. زیاد به او محبت 

می دهم و او را به عنوان نعمت خداوند بزرگ می بینم. 
با آن که این همه احترام و محبت، شایسته ی فرزند 
دیگر من است، اما این نوع کارها را می کنم تا او به 
عوارضی مبتال نشود. جان فرزند شایسته ام از شّر او 
مصون باشد و با او رفتاری را که برادران یوسف با وی 

نمودند، ننماید.
مطلب مهمی که در این جا شایان ذکر است این است 
که نباید کودکان را ناز پرورده و بی مسئولیت تربیت 
کرد. زیرا در این موارد پسران نمی توانند رفتارهای 
مردانه را فرا گیرند و بیش از اندازه به مادرشان وابسته 
می شوند. او فردی مغرور و از خود راضی بار می آید و 
در مواجهه با مشکالت، نمی تواند آن چنان که شایسته 
است از خود عکس العمل نشان دهد. بنابراین احساس 
حقارت و ناتوانی می کند و مشکالت روحی_روانی 
به  او  میان  این  در  آورد.  می  هجوم  او  به  زیادی 
در  است  ممکن  و  میشود  دچار  روانی  بیماریهای 
حالتی نامتعادل دست به خود کشی بزند. امام باقر 
درباره ی عواقب زیاده روی در محبت کودکان، می 

فرماید: بدترین خانواده ها، خانواده هایی هستند که 
در نیکی و محبت نسبت به فرزندان، از حد تجاوز 

کنند و به زیاده روی بگرایند.
2 -استبداد و سلطه گری والدین

متأسفانه در جامعه ی ما، شاهد والدینی هستیم که 
تمایل دارند فرزندانشان را تمام وقت زیر نظر بگیرند 
و همه ی رفت و آمدهای آنان را کنترل کنند. آنان 
باالیی  از درک و شعور  اینکه فرزندانشان  به تصور 
برخوردار نیستند و نمی توانند در جامعه، از عهده ی 
وظایف محوله ی خود به نحو احسن برآیند، دائمًا 
مراقب رفتارهای آنان بوده و اجازه ی هیچ گونه ابتکار 
عملی را به آنان نمی دهند. پیامبر اکرم)ص( نیز به این 
امر توجه کرده و میفرماید: به هیچ وجه، فرزند خود 
را به نادانی و نفهمی متهم نکنید. روشهای تربیتی که 
مبتنی بر رفتارهای خشونت آمیز و سختگیرانه نسبت 
به کودکان است باعث می شود که ارتباط بین کودک 
و والدین کاهش یافته و در نتیجه فاصله ها افزایش 
یابد. در این جا است که کودک به جای اینکه محیط 
خانواده را محیطی امن و همراه با صمیمیت بیابد، 
شکنجه گاهی را می بیند که والدین در آن فقط به فکر 
مطیع کردن او هستند. او در این محیط نامناسب نمی 
تواند به بر آوردن نیازهای عاطفی خود دست یابد و 
به تدریج محیط خانه را مکانی خالی از محبت می 
یابد. از دیگر عیوب روش تعلیم و تربیت استبدادی 
این است که کودک در این روش، به اعمالی دست 
میزند که در درون خود از آنها متنفر است. از این رو 
همواره در صدد این است که از محیط کناره جویی کند 
که حتی اگر شیوه های تربیتی تازه ای نیز اعمال شود 
باز کودک در احساس آن را قبول نمی کند. عواقب این 
حالت، می تواند به ظهور کناره جویی عاطفی بینجامد 
که در آینده نتایج ناگواری به همراه دارد. این نتایج می 
تواند به صورت مشکالت روانی ظهور کند. مشکالت 

روانی مانند هراس عاطفی، بد بینی و منفی نگری. 
این جاست که انحرافات روانی شکل می گیرد که 
پیامدهای اختالالت عمومی رفتاری است و نتایج این 
اختالالت بزهکاری، نارسائی های روانی و انحرافات 

جنسی خواهد بود.
3 -تحقیر

شود  می  جنسی  انحرافات  به  منجر  که  عواملی  از 
تحقیر فرزندان است. پسری که دائماً از طرف والدین 
سرکوفت می شنود، بی کفایت و بی عرضه خوانده 
می شود و به او گفته می شود که لیاقت مرد بودن را 
ندارد، رشد او با اختالل همراه خواهد بود. در آینده نیز 
چنین فرزندانی، در برقراری ارتباط با جنس مخالف، با 
مشکالت زیادی رو به رو خواهد شد. افرادی که در 
دوران کودکی خود، دچار مشکالت پیچیده ای شده 
اند و در خود احساس حقارت شدید کرده اند، در 
بزرگسالی افرادی مبتال به انحرافات جنسی خواهند 
بود. آنها درک صحیحی از زندگی جنسی و عاطفی 
خود نخواهند داشت. یکی از مهمترین وظایف والدین، 
ایجاد شخصیت و اعتماد به نفس در کودکان است. 
والدین باید برنامه منظمی را برای کودکان طرح ریزی 
کنند تا شخصیت آنها به طور کامل شکل گیرد و از 
اضطراب و استرس در زندگی در امان باشند. در این 
میان، احترام به کودک، توجه به نظرات او و خوش 
اخالقی با او می تواند به ایجاد شخصیت در کودک 
کمک شایانی کند. پیامبر نیز در به این امر مهم توجه 
کرده و می فرماید: به فرزندانتان احترام کنید و با آداب 

و روش پسندیده، با آنها معاشرت نمایید.
4 -پنهان نداشتن روابط زناشویی از سوی والدین

نکته ی بسیار مهمی که باید از سوی والدین رعایت 
شود، این است که هرگز اجازه ندهند کودکان روابط 
زناشویی آنها را ببینند. پیامبر اسالم می فرماید: سوگند 
به آن که جانم در دستان او است، اگر هنگام روابط 
زناشویی والدین در خانه، کودک بیدار باشد و آنان را 
بنگرد و سخنانشان را بشنود و نفس آنها را احساس 
کند، آن کودک رستگار نخواهد شد. اگر آن کودک، 
پسر باشد، زنا کار می شود، و چون دختر باشد، به زنا 
تن می دهد. اسالم به این مهم توجه ویژه کرده است 
و به والدین توصیه میکند که ورود کودک به اتاق 
آنها در ساعاتی از شبانه روز کنترل کنند. این ساعات 
عبارت است از پیش از نماز بامداد، در نیم روز که 
انسان تعدادی از جامه های خود را بیرون می آورد و 
پس از شبانگاه. همچنین توصیه میکند که بستر خواب 
بچه ها، باید در ده سالگی، از هم جدا شود. اسالم 
دینی است که به همه جوانب زندگی بشر پرداخته 
و شرم و حیا را در مسائلی چون مسائل جنسی، کنار 
تربیت  اسالمی  راهکارهای  همیشه  است.  گذاشته 
جنسی کودکان در مقایسه با راهکارهای غربی مؤثرتر 
و عاقالنه تر بوده است. غربیان با فاصله گرفتن از 
تعالیم دینی و پرداخت به اندیشه های افرادی که جز 
هوا پرستی به چیزی نمی اندیشند، در منجالبی گرفتار 
شده اند که بیرون آمدن از آن بسیار سخت و دشوار 
با هدایت صحیح غریزه ی جنسی و  است. اسالم 
پرورش استعدادهای طبیعی همواره راه سعادت بشر 
تعالیم روح بخش  با  باید  ما  است.  را هموار کرده 
اسالم عزیز به جهت دهی و نظام بخشی این غریزه 
و هدایت آن در چهارچوب قوانین اجتماعی، پاکدامنی، 
ایمان و اخالق را برای بشریت به ارمغان بیاوریم. در 
این صورت است که می توانیم خانواده ای سالم داشته 
باشیم که در سایه ی این خانواده به آرامش روحی 

مناسب دست پیدا کنیم. 
تفاسیر غلط اندیشمندان غربی از غریزه ی جنسی، 
چیزی جز شهوت رانی، مجرد بودن انسان ها، تجاوز 
به عنف، قتل های جنسی، سوء استفاده از کودکان، 
پریشانی روحی و... در برنداشته است. بیاییم کودکان 
پاک و معصوم کشور عزیزمان ایران را با برترین فرهنگ 
در طول تاریخ جهان آشنا کرده و آنها را از هرگونه 

انحرافی در امان نگه داریم.

www.golshanemehr.com

 والدین فکر می کنند دختران فقط نیاز 
به محبت دارند و باید با پسران با جدیت 

برخورد کرد و تا بتوانند در آینده در 
برابر مشکالت شانه خالی نکنند.

))
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پیرشی

مهدیه حاجی زاده _صدای اذان توی 
چشمان  سختی  به  بود.  پیچیده  خانه 
خواب آلودم را باز کردم. هوا سرد بود. 
دلم می خواست پتو را دور خودم بپیچم 
و بخوابم؛ خوب می دانستم که این یعنی 
قضا شدن نماز صبح. شیطان را لعنت 
کردم و وضو گرفتم. نماز که تمام شد 
به رسم عادت سر روی سجاده چشم 
کردم  بلند  که  سر  گذاشتم.  هم  روی 
ماهرویی دیدم با لباسی عجیب. رنگ 
زیبایی چهره اش  از  لباسش عجیب تر 
بود. زبانم بند آمده بود. جلو آمد. لبخند 
روی لبش را روی لب هیچ مخلوقی 
ندیده بودم. روبه رویم قرار گرفت، با 

 ۴۸ گفت:»فقط  انگیز  حیرت  صدایی 
ساعت دیگه فرصت داری بعدش باید از 
این دنیا بریم« نگاه نافذش تنم را لرزاند. 
چشم بستم. نفس محکمی کشیدم تا 
بتوانم سواالتی که توی ذهن دارم بپرسم. 
اما وقتی چشم باز کردم هنوز توی سجده 

بودم و از آن ماهرو خبری نبود!
آهی کشیدم. به تختخواب برگشتم و زیر 

پتو خزیدم.
خواب از سرم پریده بود. صدایش توی 

سرم می پیچید:»فقط۴۸ساعت!«
خیلی کارهای نیمه تمام داشتم. ۴۸ساعت 
زمان زیادی نبود برای یک عمر کار نیمه 
تمام! رختخواب را رها کردم. کاغذ و 
نامه  وصیت  اول  تا  برداشتم  خودکار 
بنویسم. خیلی فکر کردم که مثل شهدا 
و عرفا و علما نکات نغز بنویسم تا بعد 
از مرگ همه به به و چه چه بگویند 
که عجب آدمی بوده و ما نشناختیم! اما 
خب زور که نیست! بلد نبودم. بیخیال 
جمالت قلنبه و سلنبه شدم. باید می رفتم 
را  دارایی هایم  باید  مطلب،  اصل  سر 
می بخشیدم. کمی فکر کردم. دیدم دارایی 
که ندارم هیچ، کلی هم دستی از این 
و آن گرفته و بدهکارم. همه را لیست 
کردم. دلم برای ورثه ام سوخت. هیچ چیز 
عایدشان نمی شد. تازه باید از جیب هم 
می دادند تا بدهی های من صاف شود. 
حرف دیگری نداشتم. حاللیت گرفتم و 
وصیت نامه را تمام کردم. به ساعت نگاه 
کردم یک ساعت و پنج دقیقه از زمانی که 
گفته بود طی شد! ۴6ساعت و ۵۵دقیقه 
وقت داشتم. رفتم سراغ رایانه! درایو دی 
را کلهم پاک کردم! تازه دلم می خواست 

هاردش را هم بسوزانم اما نشد.
دفتر خاطراتم را آوردم و چند صفحه اش 
دست  به  این ها  اگر  وای  سوزاندم!  را 

کسی می افتاد خیلی بد می شد. 
زمان تند و تند می گذشت. حاال فقط 
باید  داشتم.  زمان  دقیقه  ۴6ساعت و۷ 
دلم  همیشه  می رسیدم.  آرزوهایم  به 

می خواست یک روز فقط برای خودم 
باشم. هرجا دلم  خواست بروم، هرچه 
دلم  خواست بخورم، هرچه دلم  خواست 
بخرم. امروز همان روز بود! پس باید عزم 
سفر می کردم. رفتم سراغ دفتر مسافرتی، 
پشت  فرم  لباس  با  جوانی  خانوم 
پیشخوان نشسته بود. جلو رفتم و سالم 
دادم. با صدای کشیده جواب داد:»سالم 

خوش اومدین، چه کمکی ازم برمیاد؟«
سینه ام را صاف کردم و گفتم:»بهترین 
تورِتون رو می خواستم، به هرجا که بیشتر 

بهم خوش بگذره« 
بود.  ماسیده  لب هایش  روی  لبخندی 
انگار به زور ادای آدم های خوشحال را 
کرد:  سیستمش  به  نگاهی  درمی آورد. 
بهتون تور استانبول رو پیشنهاد میکنم. از 
۹میلیون شروع میشه. با شنیدن ۹میلیون 
مخم سوت کشید و خواهش کردم یک 
تور با قیمت مناسب تر پیشنهاد کند که 
گفت:»پس تور دیدیم رو انتخاب کنید 

که از ۵ تومن شروع میشه«
من اگر پنج میلیون داشتم که اوضاعم 
این نبود. سراغ تور ارزان تری را گرفتم. 

گفت:»تور کیش از ۲میلیون به باال«
دیدم اصال دویست هزار تومن هم ندارم 
چه برسد به دو میلیون، مشورت با نامزد 

نداشته ام را بهانه کردم و زدم بیرون.
باید  داشتم.  فرصت  ۴۴ساعت  فقط 
اینکه  بعدی،  آرزوی  سراغ  می رفتم 
هرچه دوست داشتم بخورم. توی پارک 
روی نیمکت نشستم و خوراکی هایی 
که دوست داشتم خوردنشان را تجربه 
سردست  خاویار،  کردم:  لیست  کنم 
مخصوص، کباب خاقان، سوشی. چند 
تا اسکناس تا خورده از ته جیبم بیرون 
کشیدم، سه تا اسکناس ده تومانی بود و 

دوتا هزاری، همین!
با این ۳۲ هزار تومان نه می شد خاویار 
خورد نه سردست، نه کباب و سوشی! 
با این پول فقط می شد یک ساندویچ آن 
هم از نوع فالفلش خورد!  باید قید این 

آرزو را هم می زدم. آرزوی بعدی هم با 
این اوصاف کنار رفت. توی این گرانی 
که نمی شد چیزی خرید. بلند شدم. توی 
پارک قدم می زدم و به زمان باقی مانده از 
عمرم فکر کردم. به این که توی این سی 
سال عمر شانس نداشتم حاال هم که دو 
روز وقت دارم باز هم بدشانسم. دوباره 
روی نیمکت نشستم. پیرمردی عصا زنان 
کنارم نشست. دفترچه بیمه ای دستش 
بود. پایش را مالید و گفت:»امان از پیری 

و بی کسی« 
بی تفاوت نگاهش کردم. اصال به من چه 
ربطی داشت که او بی کس و تنهاست. 
رویم را برگرداندم. ادامه داد:»رفتم دکتر 
داروخونه  رفتم  داده.  پام مسکن  واسه 

گفت ۳۲تومن می شه، نداشتم!«
پول ها را از توی جیبم درآوردم. اصال چه 
نیازی به این پول داشتم؟ من که رفتنی 
بودم. پول را توی دستش گذاشتم و بی 
هیچ حرفی بلند شدم. صدایش را شنیدم 
که گفت: الهی پیر شی جوون. چیزی 
نگفتم و توی دلم خندیدم که خبر ندارد 
من تا فردا رفتنی ام. جلوتر رفتم و زیر 
سایه ی درختی دراز کشیدم. اصال دیگر 
با دنیا کاری نداشتم. به اهدافم فکر کردم. 
به آینده ای که نساخته بودم. به خانواده ی 
نداشته ام. به برنامه هایی که نوشتم و اجرا 
نکردم. چشمانم کم کم گرم شد. دوباره 
همان ماهرو را مقابلم دیدم. باعصبانیت 
سرش داد زدم:»چرا الکی مهلت دو روزه 
دادی؟ همین االن آماده ام. همین االن منو 

ببر«
لبخند روی لبش عصبانیتم را فروکش 
کرد:»نگران نباش. بهت مهلت داده شده، 

خیلی بیشتر از ۴۸ساعت!«
با چشمانی که داشت از حدقه بیرون می 

پرید پرسیدم:»چرا؟«
جمع  را  لب هایم  خندید:»ناراحتی؟« 
داد:»برات  ادامه  نداشتم.  جوابی  کردم 
کار  کلی  بلند شو  پیر شی،  دعاکردن 

عقب افتاده داری.«

شعر

برای دوست بسیار عزیزم
 قهرمان هدایتی

دلم شکست
از این شکسته بسته

ای دریغ 
که بارش به مقصد نرسید.

چه سال ها
با امید روزهای روشن و امن

سنگ الخ درشت کوچه را
در تاریکی پیمودیم
دست در دست/اما

در کشاکش کوشش
 از پای ماندیم

در تقطیع نفس هامان
شکسته
 خسته

 پر ریخته
مقهور زمانه ی قحبه

با قطره اشکی
از سر حسرت

خشکیده بر شیارهای گونه ی چپ
دریغ و درد

که بیش از این مان
شایسته گی بود.

دریغ...
■  کاظم طلیعی

))

شعر شود هر دم شکوفا عطر باران 
که آمد بار دیگر عید برهان

شکوفه می زند چشمک چمن  را 
معطر می کند دل رابه سامان
لبان سرخ خورشید و اقاقی
سرودن تابش و انوار ایشان

علی شد حرف اول نام یزدان
علی شد بای بسم اهلل  قرآن
والیت یافت او از حی داور
علی باشد وصی دلدار جانان

■ ساره عبداللهی فر

حق تعالی بست پیمان غدیر 
از ازل تابان شبستان غدیر
یا محمد امر ما ابالغ کن 

آیه ی "الیوم" در جان غدیر
حیدرم را حق تعالی برگزید 

تا رود بلبل به بستان غدیر
گشت حاصل اعتقاد و دینمان 

تا نهادی سر به دامان غدیر
مرغ دل را در هوایش پر بده 

گل بروید در گلستان غدیر
مور صد راهیم و شهناز صبا 

مرتضی چون شد سلیمان غدیر
تا الفبای جهان آموختم 

مکتب من شد دبستان غدیر
پر شعف تبریک گویان هرکسی 

خنده می زد هر مسلمان غدیر
مصطفی بعد نمازش چونکه داد 

دست بیعت دست مردان غدیر
جان هر کس زلف تابان علی 
اوج عشقم شد به میزان غدیر

یا محمد یا محمد شد خجسته 
حال ما از وحی مهمان غدیر

ارغوان نسرین سمن روییده شد
بر دل مردم ز باران غدیر

من چه گویم این قلم قاصر بود 
تا که گوید عشق مستان غدیر

یا علی و یا امام اولین 
سروری در جشن یاران غدیر
یا علی گو یا علی گو یا علی 
نام او شد اصل و بنیان غدیر

■ محبوبه طاری دشتی

صبِح روزی که بشر، رو به تکامل افتاد
به دل و جان جهان، شوق تمایل افتاد

ما همه، محو شکاف لب یک گل بودیم
که تمنای ُرخت، در دل بلبل افتاد

پرده از چهره بگیر و دل عشاق ببر

که همه، دست و ترنج اند و تحمل افتاد
مست از خانه برون تاخته ای، می دانم

به تماشای تو از شهر، تعادل افتاد
چون که جاری شده نامت به اذان در رگ عشق

سرِ هر گوشه ی عالم، به تامل افتاد
عزت خاک نشینان، همه از لطف تو بود

و به یُمن قدمت، اوج تجمل افتاد
قرعه ی خیبری ات، سمبل شایستگی است

َخم ابروی تو با ماه، تقابل افتاد

■ مرضیه قاسمعلی

شود هر دم شکوفا عطر باران 
که آمد بار دیگر عید برهان

شکوفه می زند چشمک چمن  را 
معطر می کند دل رابه سامان
لبان سرخ خورشید و اقاقی
سرودن تابش و انوار ایشان

علی شد حرف اول نام یزدان
علی شد بای بسم اهلل  قرآن
والیت یافت او از حی داور
علی باشد وصی دلدار جانان

■ ساره عبداللهی فر

روزنگاشت

باتالق بالکنی
 چیست؟

■  زهرا الیاسی

پسرکوچولوی  که  گویند  می  بالکنی  به 
خردسالی خاک های گلدان ها را در آن ولو 
کرده است. سپس مادر، بی خیال بالکن پر از 
خاک می شود. پسرک را به خواهر و برادر 
بزرگترش می سپارد و به آشپزخانه می رود. 
آن وقت خواهر و برادر بزرگتر، مشغول حرف 
زدن  می شوند. پسرک هم شیر آب بالکن را 
تا ته باز می کند. یک استخر گل آلود برای 
بلدرچین هایش می سازد. بلدرچین ها را از 
قفس آزاد می کند تا کمی خستگی از تن 
درآورند.اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود! 
خودش  گیرد  می  تصمیم  پسرک  چون 
بلدرچین ها را حمام کند. پس با فشار آب 
بلدرچین ها را نشانه می رود و بلدرچین 
های بخت برگشته از این سر تا آن سر بالکن 

از دست فشار آب فرار می کنند.
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خبر

بستری 5۰۰ بیمار
 کرونایی در گرگان

بیماران  بستری  گفت:  گرگان  فرماندار 
کرونایی در گرگان از مرز ۵۰۰ نفر گذشته 
و روزانه بیش از ۲۳۰ نفر به صورت سرپایی 
داروهای تزریقی خاص کرونا دریافت می 
محمد  عمومی،  روابط  گزارش  به  کنند. 
حمیدی در جلسه ستاد کرونای شهرستان 
مهم ترین  مردم  سالمت  حفظ  اظهارکرد: 
به  است  شهرستان  کرونای  ستاد  اولویت 
همین جهت گشت های مشترک بازرسی 
کرونا  ویروس  انتقال  زنجیره  قطع  برای 
فرماندار  می شود.  تشدید  گذشته  از  بیش 
گرگان افزود: مصوبات ستاد کرونا شهرستان 
الزم االجرا بوده و دستگاه های اجرایی باید با 
جدیت بیشتر برای مقابله با کرونا وارد عمل 
شوند. وی بیان کرد: تیم های گشت نظارتی 
از  که  صنفی  واحدهای  با  هستند  مکلف 
اجرای مصوبات سرپیچی می کنند برخورد 
قانونی انجام دهند. حمیدی ادامه داد: در یک 
هفته گذشته بیش از دو هزار و ۴۰۰ تذکر 
کتبی و شفاهی برای واحدهای صنفی صادر 
شده و پنج واحد صنفی به تعزیرات حکومتی 
معرفی و ۹ واحد صنفی به مدت دو هفته 
گفت:  گرگان  فرماندار  است.  شده  پلمب 
بیش از ۹۲ درصد بیماران کرونایی مربوط به 
شهر گرگان است و از همه شهروندان تقاضا 
می شود در شرایط فوق حاد کرونا از دید و 
بازدید های خانوادگی، سفرهای غیر ضرور 

و غیره اکیداً خودداری کنند.

اجرای عملیات تکمیلی مخزن 
بیست هزار متر مکعبی گرمابدشت

مدیر دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای 
گلستان خبر از شروع اجرای پروژه عملیات 
مکعبی  متر  هزار  بیست  مخزن  تکمیلی 
گرمابدشت، تأسیسات و ابنیه فنی وابسته 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  داد. 
آب منطقه ای گلستان، سید تقی میردیلمی 
افزود: این پروژه با هدف آبرسانی به شهر 
گرگان با مبلغ بالغ بر هفتاد میلیارد ریال و 
مدت اجرای پنج ماه انجام خواهد شد که 
با توجه به برگزاری مناقصه انجام شده و 
تعیین پیمانکار منتخب، عملیات اجرایی آن 

بزودی شروع می شود.

 

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۲۷۲ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
بالمعارض خانم سکینه  مالکانه  ثبتی تصرفات  در واحد  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمان های 
ناروئی بشناسنامه ۱۴۱۷ کد ملی ۵۳۳۹۲۴۲۹۷۸ صادره از زابل فرزند حسین متقاضی کالسه پرونده 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۵۴ در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان بانضمام ۵۱ سهم از 6۰ سهم ششدانگ 
عرصه که مابقی آن وقف است بمساحت ۴۰۷/۵۰ مترمربع از پالک ۸۳- اصلی واقع در اراضی امیرآباد 
بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق 
الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره 
پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۲6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۲۸۸

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱6۷۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای لطف اله 
عبداللهی فر بشناسنامه ۵ کد ملی ۲۱۸۱6۲6۵۷۱ صادره از بهشهر فرزند جانعلی متقاضی کالسه پرونده 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۰۸ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 
۲۸۹/۴۲ مترمربع از پالک ۳۸66 فرعی از ۱۰۷- اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه محمدصادق 
باباصادقیان بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای 
صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این 

اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۲6  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۳۱۳

آگهي هاي ثبتي

اینچه برون 
آماده است 

منطقه  کرد:  اظهار  گلستان  استاندار 
آزاد اینچه برون که به تصویب مجمع 
به  رسید  نظام  مصلحت  تشخیص 
لحاظ زیرساختی همچون وجود ریل، 
وسعتی  با  گاز  برق،  آب،  فرودگاه، 
قریب به ۱۲ هزار هکتار آماده حضور 
سرمایه گذاران است. به گزارش روابط 
تصریح  شناس  حق  هادی  عمومی، 
کرد: یکی از محورهای توسعه استان 
دولت  این  طی  و  است  کشاورزی 

حجم تولیدات کشاورزی از ۳ میلیون 
تن به بیش از ۵ میلیون تن رسید. وی 
افزود: افزایش ۱۵۰ بوم گردی و رشد 
صادرات مرزی اینچه برون در ۴ ماه 
سال   ۵_۴ اندازه  به  امسال  نخست 
گذشته از مهمترین اقدامات بوده است. 
هزار  از ۲۸۰  گفت:  گلستان  استاندار 
دولت  مصوبه  اساس  بر  که  هکتاری 
باید در گلستان زهکشی می شد تا به 
برداری  بهره  به  حال ۹۸ هزار هکتار 
رسیده و تا هفته دولت ۲۰ هزار هکتار 
دیگر نیز افتتاح می شود و در عین حال 
۲۰ هزار هکتار نیز در دست اجراست 
بهره  ارتقا  این زهکشی ها ضمن  که 
درآمد  افزایش  موجب  زمین  وری 
مردم منطقه می شود. وی ادامه داد: سد 
نرماب آماده بهره برداری است که با 
حجم ۱۲۰ میلیون متر مکعب معادل ۳ 
سد وشمگیر، بوستان و گلستان است. 
حق شناس تاکید کرد: باید با اقدامات 
کشاورزی  جهاد  توسط  جایگزین 
جایگزین  های  روش  از  استفاده  و 
نظیر آبیاری تحت فشار و بهبود ارقام 
مرکز  توسط  کشاورزی  محصوالت 
تحقیقات از فشار آبی بر استان بکاهیم. 
به  البته برای رفع مشکل آبی گرگان 
عنوان یکی از ۳ مرکز استان کشور که 
بیش از ۹۰ درصد آب مورد نیاز مردم 
آبی زیرزمینی  منابع  از  این شهرستان 
تامین می شود ردیف بودجه در سال 

میرداماد  سد  ساخت  برای  جاری 
در نظر گرفته شده است. وی گفت: 
اگرچه گلستان استانی کشاورزی است 
در  سرزمینی  فرا  کشت  به  توجه  اما 
قزاقستان با وجود زمین های گسترده 
مورد توجه بوده و در این راستا پرواز 
و  شده  اندازی  راه  اکتائو  به  گرگان 
حضور  به  توجه  با  تجاری  مراودات 
قزاق ها در استان وجود منطقه آزاد، 
ایجاد بندر در گلستان و وجود شبکه 
استاندار  یابد.  ارتقا  تواند  می  ریلی 
گلستان خاطر نشان کرد: در بازسازی 
مناطق سیل زده استان قریب به ۸ هزار 
خانه بازسازی و بیش از ۱۵ هزار خانه 
تعمیر شده و مرحوم تابش رییس فقید 
بنیاد مسکن کشور نیز نقش تأثیرگذاری 
در بازسازی های گلستان داشتند. وی 
تا  بارندگی های اخیر که  به  با اشاره 
۱۹۵ میلیمتر نیز در یکی از ایستگاه ها 
گزارش شد، یادآور شد: طی بارندگی 
های اخیر بیش از ۴و نیم میلیون متر 
مکعب به آب پشت سدهای بوستان 
و گلستان اضافه شد. وی اظهار کرد: 
گلستان  ایران  آمار  مرکز  گزارش  به 
رتبه ۹ در درآمد شهری و رتبه ۱۲ در 
و  کرده  کسب  روستایی  های  درآمد 
امیدواریم با ارتقا صنایع تبدیلی و ایجاد 
محصوالت نهایی در استان و پرهیز از 
خام فروشی با توجه به ظرفیت های 
درآمد  رشد  شاهد  آزاد  منطقه  نظیر 

گلستان  استاندار  باشیم.  سرانه  های 
ادامه داد: دولت تدبیر و امید بیش از 
۴ هزار کیلومتر مسیر ریلی در کشور 
ایجاد کرده و پروژه راه آهن گرگان به 
مشهد به دلیل عدم تعهدات فایناسور 
های چینی و روسی اجرایی نشد اما 
راه آهن اینچه برون به گنبد به خراسان 
شمالی ردیف بودجه اخذ کرده است. 
حق شناس تصریح کرد: طرح طبیعت 
جزیره  در  در سطح ۲۲هکتار  گردی 
سال  روزهای  آخرین  در  آشوراده 
۹۹ به تصویب شورای عالی معماری 
با  امیدواریم  که  رسید  شهرسازی  و 
توجه به سایت پشتیبان در ساحل بندر 
ترکمن این طرح موجب توسعه استان 
شود. استاندار گلستان ادامه داد:  تقریبًا 
۲۰درصد خلیج گرگان خشک شده اما 
خوشبختانه با تصویب ستاد ملی احیای 
تاالب های کشور مقرر شده آب در 
تامین شود  نحو ممکن  به هر  خلیج 
و اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومان در ۵ سال 
توسط دستگاه های ذیربط تامین شود. 
حق شناس یادآور شد: برای تامین برق 
نیروگاه  ترکیبی  سیکل  اجرای  استان 
برق علی آباد کتول راندمان این نیروگاه 
را از ۴۰ درصد به باالی 6۰ درصد می 
استان  مشکالت  رفع  زمینه  و  رساند 
ناحیه  در  البته  و  آورد  می  فراهم  را 
صنعتی اترک به دنبال اجرای پنل های 

خورشیدی هستیم.

 فرماندار ویژه گنبدکاووس از تمدید یک 
هفته ای گروه های شغلی ۲، سه و چهار 
به سبب وضعیت قرمز و شرایط سخت 
کرونایی این شهرستان خبر داد و از بازاریان 
بیماری  شرایط  بهبود  زمان  تا  خواست 
و حفظ سالمت عمومی مردم همچنان 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا را اجرا کنند. 
عبدالقدیر کریمی افزود: هم اکنون ۳6۱ 
بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی این 
شهرستان بستری هستند که ۴6 نفر آنها در 
بخش مراقبت های ویژه نگهداری می شوند. 
وی با اشاره به تعطیلی گروه های شغلی ۲، 
سه و چهار گنبدکاووس از ۱۰ روز پیش 
تاکنون، افزود: تمدید یک هفته ای تعطیلی 
برخی  اعمال  و  شغلی  گروه های  این 
سالمت  حفظ  منظور  به  محدودیت ها 
عمومی مردم و در راستای مصوبات ستاد 

ملی پیشگیری و مقابله با کرونا و نیز با 
هماهنگی ستاد استانی صورت می گیرد. 
کریمی با تاکید برضرورت رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی پیشگیری از کرونا توسط 

مردم گنبدکاووس، اظهار داشت: باوجود 
و  عروسی  مراسم  برگزاری  ممنوعیت 
عزاداری در این شهرستان اما هنوز برخی 
خانواده ها اقدام به برگزاری این مراسم ها 

می کنند که برخوردها با متخلفان شدیدتر 
راه  تنها  کرد:  تصریح  وی  شد.  خواهد 
جدید  سویه  که  کرونا  بیماری  کنترل 
آن به نام دلتا بسیار خطرناک و قدرت 
کامل  رعایت  دارد،  باالیی  همه گیری 
نامه های بهداشتی و پرهیز جدی  شیوه 
خانوادگی  دورهمی های  و  تجمعات  از 
است. مطابق دستورالعمل های ستاد ملی 
مقابله با کرونا و در شرایط قرمز شیوع 
تنها گروه شغلی یک شامل ۲۹  کرونا، 
رسته مربوط به واحدهای صنفی مرتبط 
با سالمت و تامین مایحتاج عمومی مردم 
مارکت ها،  سوپر  داروخانه ها،  جمله  از 
زنجیره ای،  و  غذایی  مواد  فروشگاه های 
و  عمومی  خدمات  مراکز  نانوایی ها، 
واحدهای تولید و توزیع کننده مواد لبنی 

و پروتئینی مجاز به فعالیت هستند. 

تمدید تعطیلی  بازار گنبدکاووس
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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 2۰۰۰۰۰۱293۰۰۰۰۰3را 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 ۱۴۰۰/۰5/۱۰

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روزشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰5/۱6

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱9روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰6/۰۱

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰6/۰2

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: ۰۱73۱2288۰۰ و ۰۱73۱22885۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

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

خودروهای ناقض 
محدودیت های کرونایی 
جریمه شدند

جانشین فرمانده انتظامی گلستان گفت: 
به  خودرو  دستگاه   ۹6۳ و  هزار  دو 
ممنوعیت  طرح  رعایت  عدم  دلیل 
تردد در نقاط قرمز و نارنجی و یا تردد 
شبانه اعمال قانون شدند. فرزاد تاجره 
اظهارکرد: در راستای عمل به مصوبات 
ستاد مقابله با کرونا و پیشگیری از شیوع 
تشدید  طرح  منحوس،  ویروس  این 

تا  از ششم  ترافیکی  های  محدودیت 
هشتم مرداد ماه در ۱۱ نقطه استان اجرا 
افزود:  گلستان  انتظامی  جانشین  شد. 
محور  پنج  در  پلیس  ویژه  های  تیم 
شدند. مستقر  استان  ورودی  اصلی 
هزار  دو  این طرح  در  کرد:  بیان  وی 
رعایت  برای  دستگاه خودرو  و ۵6۳ 
شیوه نامه های بهداشتی تذکر دریافت 

کرده و همچنین هزار و 6۲۴ دستگاه 
قصد  غیربومی  پالک  با  که  خودرو 
ورود به استان را داشته یا با پالک بومی 
عودت  مبدأ  به  داشتند،  خروج  قصد 
محورهای  گفت:  تاجره  شدند.  داده 
توسط  استان  شهرهای  و  مواصالتی 
دوربین های نظارتی و ماموران پلیس 

تحت رصد کامل قرار دارد. 

خبر

طرح صیانت از فضای مجازی در 
شرایط فعلی کشور به صالح نیست

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به تصویب اعمال اصل ۸۵ 
حمایت  طرح  بررسی  برای  اساسی  قانون 
پایه کاربردی  از حقوق کاربران و خدمات 
فضای مجازی گفت: مطرح کردن این طرح 
در شرایطی که جامعه آمادگی پذیرش آن را 
ندارد به صالح نیست. امانقلیچ شادمهر اظهار 
داشت: در حال حاضر کشور با مشکالتی از 
جمله تورم، گرانی، قطعی آب و برق و نیز 
مسائل و مشکالت خوزستان مواجه است 
و در این شرایط اصوال چنین طرحی نباید 
داد:  ادامه  وی  گرفت.  می  قرار  اولویت  در 
باید جامعه  این طرح  کردن  مطرح  از  قبل 
جوان و کاربران فضای مجازی را از لحاظ 
روحی و روانی آماده و نسبت به نقاط قوت 
و ضعف این طرح آگاه کرد. شادمهر اضافه 
کرد: با اینکه هنوز این طرح تصویب نهایی 
نشده و هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
فقط با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای 
بررسی بیشتر طرح موافقت کرده اما در این 
مدت انتقادات زیادی ازسوی کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها علیه آن مطرح شده و با 
آن مخالفت کردند. نماینده مردم گنبدکاووس 
اسالمی همچنین گفت:  درمجلس شورای 
با ارجاع طرح حمایت از حقوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی جهت 
اعمال اصل ۸۵ توسط هیات رییسه مجلس، 
کمیسیون مشترکی از اعضای 6 کمیسیون این 
نهاد قانونگذار و باحضور نمایندگانی از رسانه 
ملی و خبرگزاری ملت، مفاد مختلف این طرح 
مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت. 
شادمهر افزود: عالوه بر بررسی کارشناسی 
طرح توسط کمیسیون مشترک اشاره شده، با 
درخواست ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس این 
طرح قابل باز پس گیری و برگشت و حتی 
لغو است ضمن اینکه در نهایت این طرح باید 
دوباره در صحن علنی مجلس باحضور همه 
نمایندگان رای گیری و تصویب شود که در آن 
مقطع نیز امکان مخالفت با آن وجود دارد. وی 
اضافه کرد: این طرح به دنبال محدود سازی 
اینترنت و شبکه های فضای مجازی نیست 
و رییس مجلس شورای اسالمی نیز اخیرا 
توضیحات کاملی در این خصوص ارائه نمود. 
ضمن اینکه قبل از آمدن طرح برای تصویب 
نهایی در صحن علنی، مفاد آنرا به اطالع عموم 

مردم خواهیم رساند.

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
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نوبت دوم 

ما  نگاه  گفت:  گلستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
راهبردی  نگاه  باید یک  امام حسین )ع( و محرم  به 
باشد، وقتی چنین شد انگیزه انسان برای کارکردن و 
دستاوردهای مادی و معنوی زیاد می شود. عباسعلی 
با  فرهنگی  شئون  ساماندهی  ستاد  در جلسه  گرزین 
)ع(  امام حسین  کرد:  اظهار  محرم ۱۴۰۰،  محوریت 
نسخه توحیدی خداوند متعال برای هدایت مادی و 
معنوی بشریت بوده است. مدیرکل تبلیغات اسالمی 
گلستان با بیان اینکه نگاه ما به امام حسین )ع( صرفًا 
حرکت  افزود:  نیست،  شیعه ای  مذهب  نگاه  یک 
آمدن  به وجود  و  ایشان  انتخاب  و  )ع(  امام حسین 
واقعه کربال برای هدایت بشریت بود و امام حسین 
)ع( متعلق به تمام بشریت است و راه گشای نسخه 
وی  می رود.  شمار  به  جهانیان  فرهنگی  و  اقتصادی 

باید یک  امام حسین )ع( و محرم  به  ما  نگاه  گفت: 
انسان  انگیزه  باشد و وقتی چنین شد  نگاه راهبردی 
برای کارکردن و دستاوردهای مادی و معنوی بسیار 
می شود و انگیزه های فراشیعه ای و فرامذهبی را درگیر 
می کند. گرزین با اشاره به اینکه اهل بیت و امام حسین 

)ع( عامل وحدت در جهان اسالم و بشریت هستند، 
مال و جان و  از  راه  این  در  امام حسین )ع(  افزود: 
خانواده خود گذشت و به ما درس ایثار و فداکاری 
و ازخودگذشتی داد؛ حال دشمنان اسالم می خواهند 
با هر ترفندی مثل تهمت زدن، زیر سوال بردن مبانی 
فکری و مذهبی و القای شبهات نابجای سیاسی باعث 
مسئولیت پذیری  وی  شوند.  ارزش ها  شدن  کمرنگ 
)ع(  امام حسین  نهضت  مهم  اصل  را یک  اجتماعی 
امت  برای اصالح  )ع(  امام حسین  افزود:  و  دانست 
جد خود دست به قیام زد، اگر بخواهیم واقعه کربال 
را اصل و الگو قرار دهیم باید نسبت به مسائل اطراف 
تاریخی  هویت  شدن  کم  ناعدالتی،  فقر،  مثل  خود 
جوانان، کم شدن باور به توان داخلی و مسائل اخالقی 

و فرهنگی نگاه مسئولیت پذیرانه داشته باشیم.

ضرورت نگاه راهبردی به محرم
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طی چند روز گذشته تاکنون 15 واحد صنفی شامل 13 واحد آن آرایشگاه زنانه و 2 باشگاه ورزشی پلمب شدند. 

تاکنون  پیش  ماه  از یک  استان گلستان 
درگیر موج پنجم شیوع کرونا با پیشتازی 
سویه دلتا شده اما با وجود منع فعالیت 
برخی مشاغل و اصناف، عده ای آزادانه 
با  نیز  برخی  و  داده  ادامه  خود  کار  به 
برپایی مخفیانه مجالس عروسی  در خانه 
این  ساکنان  عمومی  سالمت  باغ ها،  و 
منطقه را به خطر انداخته اند. به گزارش 
ایرنا، مطابق دستورالعمل  ستاد ملی مقابله 
با کرونا و تصمیمات ستادهای استانی و 
کرونایی  قرمز  در شرایط  و  شهرستانی 
فقط فعالیت گروه شغلی یک شامل ۲۹ 
رسته مربوط به واحدهای صنفی مرتبط 
با سالمت و تامین مایحتاج عمومی مردم 
از جمله داروخانه ها، فروشگاه های مواد 
غذایی و زنجیره ای و نانوایی ها مجاز به 
حکایت  مشاهدات  اما  هستند  فعالیت 
به  ممنوعه  مشاغل  برخی  فعالیت  از 
صورت آشکار یا با درهای نیمه باز و 
برگزاری مراسم جشن و عروسی دارد. 
ستادهای  قوانین  و  مصوبات  بر  عالوه 
برای  با کرونا که  مقابله  استانی  ملی و 
شهرستان ها الزم االجرا است، فرمانداران 
استان  درشرق  واقع  شهرستان  هفت 
گلستان نیز در جلسات شهرستانی ستاد 
برگزاری  ممنوعیت  بر  کرونا  با  مقابله 
منازل  در  عزاداری  و  عروسی  مراسم 
محدودیت ها،  تشدید  باغ ها،  خانه  و 
با  قاطع  برخورد  و  نظارت ها  افزایش 
راستای  در  متخلف  صنفی  واحدهای 
صیانت از سالمت عمومی مردم تاکید 
کرده و در این راستا مصوباتی داشتند. 
به عنوان نمونه فرماندار ویژه گنبدکاووس 
این  در  کرونا  شیوع  وضعیت  که 
شد،  قرمز  بار  پنجمین  برای  شهرستان 
در سه جلسه  ستاد پیشگیری و مقابله با 
کرونای گنبدکاووس، فعالیت بخشی از 
مشاغل را ممنوع اعالم کرد اما در عمل 
بخش قابل توجهی از مشاغل گروه های 
۲، سه و چهار باالخص در معابر فرعی 
کم  شهرستانی  مصوبات  به  شهر  این 
ادامه  خود  فعالیت  به  و  کرده  توجهی 
جلسه  در  کریمی  عبدالقدیر  می دهند. 
ستاد مقابله با کرونا و به سبب روند رو 
به رشد شیوع کرونا در این شهرستان، 
بازار(،  )جمعه  هفتگی  بازار  فعالیت 
تاالرهای  برون،  اینچه  مرزی  بازارچه 
پذیرایی و رفتن به تفرجگاه های شهری 
ممنوع  را  بین المللی  تاالب های  و 
اعالم کرد و گفت: با متخلفان برخورد 
می شود اما تا پاسی از شب بازار هفتگی 
این شهر با حضور تعدادی از کسبه و 
شهروندان فعالیت داشت. کریمی بابیان 
به  شده  اشاره  محدودیت های  اینکه 

و  مردم  عمومی  سالمت  حفظ  منظور 
با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا استان 
گلستان اعمال می شود، افزود: درصورت 
استمرار روند صعودی شیوع کرونا در 
شرایط  محدودیت های  گنبدکاووس، 
و  مشاغل گروه ۲  برای  کرونایی  قرمز 
۳ و ۴  با شدت بیشتری اعمال خواهد 
شد. وی همچنین گفته بود: موج جدید 
کرونا موسوم به دلتا که در استان گلستان 
و گنبدکاووس نیز مشاهده شده، بسیار 
خطرناک است و می طلبد تا خانواده ها 
و همه افراد جامعه برای حفظ سالمت 
خود شیوه نامه های بهداشتی را رعایت 
از منزل  به جز موارد ضروری  کرده و 

خارج نشوند. فرماندار ویژه گنبدکاووس 
در جلسه فوق العاده ستاد پیشگیری و 
مقابله با کرونای این شهرستان گفته بود: 
و  کرونا  شیوع  حاد  وضعیت  سبب  به 
روند صعودی شمار بیماران بستری در 
واحدهای  تمام  فعالیت  درمانی،  مراکز 
شغلی گروه ۲، سه و چهار این شهرستان 
به مدت یک هفته تعطیل است که این 
محدویت با صدور اطالعیه ای مشترک 
و  بهداشت  مرکز  اصناف،  اتاق  توسط 
یک  گنبدکاووس  کرونا  با  مقابله  ستاد 
هفته دیگر تمدید شد. کریمی تاکید کرده 
بود: با واحدهای صنفی متخلف بدون 
اغماض برخورد شده و محل کسب آنها 
پلمب خواهد شد ضمن اینکه نماز عید 
سعید قربان، نمازجمعه و نماز جماعت 
مناطق  تمام  در  سنت(  اهل  و  )شیعه 

شهری و روستایی گنبدکاووس برگزار 
نخواهد شد. ساعاتی پس از این مصوبه 
و نیز مصوبات ستاد استانی پیشگیری و 
مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت اقامه 
شورای  نمازجمعه،  و  قربان  عید  نماز 
طی  گلستان  جمعه  ائمه  سیاستگذاری 
اطالعیه ای از برگزاری نماز عید قربان و 
نمازهای جمعه با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی خبر داد. با این حال فرماندار 
جلسه  سومین  در  گنبدکاووس  ویژه 
ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای این 
فعالیت  ممنوعیت  از  دوباره  شهرستان 
گروه های شغلی ۲، سه و چهار به دلیل 
وضعیت حاد شیوع کرونا تا پایان هفته 

جاری خبر داد و تاکید کرد: واحدهای 
متخلف حتی گروه شغلی یک  صنفی 
که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
می شوند.  پلمب  اغماض  بدون  نکنند، 
سالمت  حفظ  جلسه  این  در  کریمی 
و  نظام  قرمز  خط  را  مردم  عمومی 
دولت دانست و افزود: تیم های بازرسی 
نظارت  گنبدکاووس  در  کرونا  ستاد 
گروه های  فعالیت  عدم  بر  جدی تری 
رعایت  نیز  و  چهار  و  سه   ،۲ شغلی 
از  استفاده  و  اجتماعی  فاصله گذاری 
ماسک در واحدهای صنفی گروه یک 
اعمال می کنند. وی همچنین گفته بود: 
انقالب  و  عمومی  دادستان  دستور  با 
باغ  و  تاالرها  فعالیت  گنبدکاووس، 
تاالرهای این شهرستان در هفته جاری 
با برگزار  به طور کامل ممنوع است و 

کنندگان مراسم عروسی و عزاداری حتی 
قانونی  برخورد  نیز  شخصی  منازل  در 
مصوبه،  و  جلسه  این  همه  با  می شود. 
تیم های  گفت:  گنبدکاووس  فرماندار 
بازرسی و نظارت ستاد مقابله با کرونای 
واحد   ۲۸۵ به  تاکنون  شهرستان  این 
صنفی  واحد  و 6  داده اند  تذکر  صنفی 
متخلف شامل بزازی، میوه فروشی، قلیان 
فروشی  مبل  اتومبیل،  نمایشگاه  سرا، 
به  تذکر  شدند.  پلمب  نیز  مانتوسرا  و 
 6 پلمب  و  متخلف  صنفی  واحدهای 
درحالی  گنبدکاووس  در  صنفی  واحد 
است که این شهرستان افزون بر هشت 
هزار واحد صنفی گروه های شغلی ۲، 
عید سعید  ایام  در  و  دارد  سه و چهار 
از  تجاری  پاساژهای  برخی  خم  غدیر 
جمله بازار مشهور به روس ها و تعدادی 
این شهر  اتومبیل در ورودی  نمایشگاه 
مشتریان  باحضور  مینودشت  سمت  از 
چندین  و  دادند  ادامه  خود  فعالیت  به 
توجه  قابل  تعداد  با  عروسی  کاروان 
دریاچه  و  الغدیر  بوستان  در  نیز  افراد 
مصنوعی درحال گرفتن عکس یادگاری 
و خاطرات شیرین عروسی خود بودند. 
چهار  با  تلفنی  تماس  در  همچنین 
فرماندار رامیان، مینودشت، مراوه تپه و 
با وجود  نتیجه رسید که  این  به  کالله 
شهرستان  این  کرونایی  قرمز  شرایط 
ها و ضرورت عمل به مصوبات ستاد 
فعالیت  با کرونا،  مقابله  استانی  ملی و 
تیم های بازرسی و نظارتی این شهرها 
و  تذکر  جنبه  فقط  مینودشت،  جز  به 
حسینی  داشت.سیدابوالفضل  ارشادی 
به  تذکر  گفت:  مینودشت  فرماندار  نیا 
اثربخش  متخلف  صنفی  واحدهای 
حاد  شرایط  به  باتوجه  و  نیست 
کرونایی این شهرستان تصمیم به پلمب 
واحدهای صنفی متخلف گرفته ایم که 
طی چند روز گذشته تاکنون ۱۵ واحد 
آرایشگاه  آن  واحد   ۱۳ شامل  صنفی 
زنانه و ۲ باشگاه ورزشی پلمب شدند. 
با این حال به نظر می رسد برای قطع 
زنجیره شیوع کرونا در موج پنجم که 
به اذعان همه دست اندرکاران بهداشت 
و درمان کشور و استان گلستان بسیار 
سویه های  از  کشنده تر  و  خطرناک تر 
و  شواهد  و  است  ویروس  این  قبلی 
مبتالیان  شمار  افزایش  از  نشان  قرائن 
و بستری شدگان در مراکز درمانی این 
و  نظارت ها  باید  دارد،  شمالی  استان 
برخوردها آنگونه که متولیان در سخن 
حفظ  منظور  به  دارند،  اشاره  آن  به 
سالمت عمومی جامعه، جنبه عملی به 

خود بگیرد. 

خبرچرا بازار  ها تعطیل نمی شود

خبرنگاران گرگان و غرب گلستان 
واکسینه کرونایی شدند

که  کرونا  واکسن  تزریق  سوم  اولویت  با 
خبرنگارن  می شد،  »خبرنگاران«  شامل 
شدند.به  واکسینه  استان  غرب  و  گرگان 
فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش 
و  همت  به  گلستان،  اسالمی  ارشاد  و 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل 
مطبوعات  خانه  و  گلستان  اسالمی  ارشاد 
مطبوعات  عضوخانه  خبرنگاران  گلستان، 
استان گلستان ساکن شهرستان های گرگان، 
و  گمیشان  کردکوی،  بندرگز،  قال،  آق 
بندرترکمن با مراجعه به مرکز واکسیناسیون 
در گرگان واکسن خود را دریافت کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان که 
برای بازدید میدانی از روند واکسیناسیون 
خبرنگاران حضور یافته بود، گفت: برنامه 
استان  به خبرنگاران شرق  واکسن  تزریق 
خانه  عضو  که  ای  رسانه  فعاالن  دیگر  و 
مطبوعات نیستند نیز در دست اقدام است. 
عادله کشمیری افزود: واکسیناسیون انجام 
فرهنگ  وزارت  اعالمی  لیست  شده طبق 
و ارشاد اسالمی به علوم پزشکی گلستان 
شود  می  یادآوری  است.  گرفته  صورت 
واکسن های تزریق شده از دونوع سینوفارم 
چینی و کوو-برکت ایرانی بوده و به دلخواه 

افراد تزریق می شود.

دانش آموز گلستانی رتبه 3 کنکور 
تجربی را کسب کرد

 مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: 
رتبه  گلستانی  آموز  دانش  کرپه«  »عرفان 
کرد. کسب  را  تجربی  علوم  کنکور  سه 
احسان گوهری راد در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهارکرد: نتیجه اولیه کنکور سراسری 
شود. می  اعالم  )دوشنبه(  فردا   ۱۴۰۰
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان افزود: 
اما با اعالم رتبه های برتر، »عرفان کرپه« 
اهل شهرستان بندرترکمن که در دبیرستان 
تیزهوشان شهیدبهشتی گرگان تحصیل می 
کرد، توانست رتبه سوم را در کنکور علوم 

تجربی به خود اختصاص دهد.
اولیه  نتیجه  اعالم  از  بعد  کرد:  بیان  وی 
رتبه کسب شده در  و  نمرات  و مشاهده 
دفترچه  انتشار  از  پس  همچنین  آزمون، 
با  پذیرش  های  رشته  انتخاب  راهنمای 
داوطلبان  تحصیلی،  سوابق  با  و  آزمون 
خود  رشته  انتخاب  به  نسبت  توانند  می 
داوطلبان  مجموع  است  کنند.گفتنی  اقدام 
گلستانی در آزمون امسال، ۳۱ هزار و ۵۱۱ 
نفر بوده که در مقایسه با سال گذشته ۷۰۸ 

نفر کمتر شده است .

درصورت استمرار روند صعودی شیوع کرونا در 
گنبد، محدودیت های شرایط قرمز کرونایی برای

 مشاغل گروه 2 و 3 و ۴  با شدت بیشتری اعمال خواهد شد.
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