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مناظره
■ محمد جواد مکتبی

جای  همه  در  انتخاباتی  های  مناظره 
پذیرفته  و  متداول  امری  امروز  دنیای 
که  است  آن  بر  رسم  و  است  شده 
احزاب ؛گروهها و نامزدهای مختلف 
عرضه  به  را  خود  آرا  و  دیدگاهها 
بگذارند تا شهروندان بر اساس آگاهی 
و شناخت هر چه بیشتر و دقیق تر آینده 
دیدگاههای  میان  در  را  خود  سیاسی 
مثل  نیز  ایران  در  بزنند  رقم  مختلف 
بسیاری از مفاهیم دیگر مفهوم مناظره 
نیز متفاوت معنا شده است  بعنوان مثال 
همین  مناظره های انتخاباتی  که در 
حال برگزاری است . این مناظره ها به 
گونه ای است که گاه برای شنوندگان  
غیر حرفه ای این تلقی پیش میآید که 
حتی در دمکرات ترین کشورها نیز در 
این حد تنوع و تکثر وجود ندارد مثال 
در ایاالت متحده در نهایت دو یا سه 
نامزد به مرحله انتخاب عامه میرسند و 
یا مناظرات آنها مملو از تندگویی ها و 
بد اخالقی هاست اما در مناظرات ما هم 
نزدیک به سه برابر این تعداد حضور 
و  آداب  مبادی  نامزدها  هم  و  دارند 
اخالقند .و یا شاید چندین امتیاز دیگر 
که می توان بر این پرسش و پاسخ ها 
نام نهاد .اما به نظر می آید آنچه در این 
برنامه پرسش و پاسخ  محو شده است 
جدال احسنی است که از رهگذر آن 
شنوندگان را به کشف عملکرد و برنامه 
این  به  میکند  راهنمایی  نامزدها  های 
خاطر و به دلیل ضعف برنامه در نیل 
به این مقصد اساس مناظرات را تبدیل 
دبیرستانی  های  پاسخ  و  پرسش  به 
و  صدا  از  نیست   است.کسی  کرده 
سیما بپرسد چگونه می توان بزرگترین 
مشکالت اقتصادی اجتماعی سیاسی و 
... را بدون چالش و با برگزاری ایین 
رمل و اسطرالب در  سه دقیقه پاسخ 
داد .چرا هر نامزد را نباید در برابر چند 
کارشناس خبره نشاند تا آن کارشناسان 
نامزد ها را به چالش بکشند و نظرات 
آنها را نقد و نظر کنند  و دهها راه دیگر 
که دنیای مدرن آنها را تجربه کرده است 
.در نهایت به نظر میاید انجام پرسش و 
پاسخهایی از این دست نه تنها کمکی به 
انتخاب شهروندان نمی کند بلکه  مردم 
را بیشتر سردر گم خواهد کرد و البته 
چند روزی هم تنها بخشی از ستادهای 

انتخاباتی را سرگرم.

سردبیر گلشن مهر 

یادداشت اول سواحل خلیج گرگان
 در غرب گلستان پاکسازی شد

مشاوره وسرمایه گذاری در بورس

 گرگان : خیابان ولیعصر  عج
 بین عدالت 65 و67 مجتمع اهورا ، طبقه اول
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www.kargozari.org

 استاندار گلستان گفت: نابودی خلیج گرگان به دلیل 
کاهش حجم آب ورودی و تداوم خشکسالی سال های 
اخیر نگران کننده شده و در نتیجه آن، مناطق گسترده ای 
از استان از جمله آق قال، گمیشان و گرگان در معرض 
ریزگرد قرار خواهند گرفت.هادی حق شناس روز گذشته 
در نشست هم اندیشی با تشکل های مردم نهاد گلستان با 
اشاره به تاثیر ظرفیت های زیست محیطی در بهبود زندگی 

ساکنان استان بر احیای خلیج گرگان با هدف ممانعت 
از بروز مخاطرات زیست محیطی ناشی از خشکی این 
پهنه آبی تاکید کرد.وی بیان کرد: بی توجهی به سرنوشت 
خلیج گرگان، این پهنه ۴۰ هزار هکتاری را تا پنج سال 
آینده به زمینی لم یزرع و فاقد ظرفیت های زیست 
محیطی تبدیل خواهد کرد. استاندار گلستان چندی قبل 
گفته بود که با ادامه روند کنونی و خشک شدن آرام آرام 

سطح آب موجود در پهنه آبی خلیج گرگان، تا چند 
سال آینده اثری از این خلیج باقی نخواهد ماند.استاندار 
گلستان در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفیت های 
استان برای رونق گردشگری و تولید ثروت تاکید کرد 
و گفت: یکی از این فرصت ها، جزیره آشوراده است 
که در صورت اجرای طرح های همخوان با الگوهای... 
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سمن ها بازوی توانمند
 دولت در امر نظارت 

استاندار گلستان گفت: سمن ها بازوی توانمند 
دولت در امر نظارت بر اکوسیستم های کشور 
هستند. به گزارش روابط عمومی، هادی حق 
شناس در نشست هم اندیشی با سمن های 
استان با اشاره به نقش و اهمیت سازمان ها 
امروز  اظهارکرد:  نهاد  مردم  های  تشکل  و 
دولت ها بدون کمک تشکل ها قادر به انجام 
کامل وظایف خود نیستند. حق شناس افزود: 
حضور فعال سمن ها در جامعه به ویژه در 
حوزه پاسداست از محیط زیست یک الزام 
است زیرا تخریب منابع خدادادی مانند جنگل 
ها و مراتع، آینده جامعه بشری را با تهدید 
جدی مواجه می کند. استاندار گلستان تصریح 
کرد: وضعیت برخی تفرجگاه های استان از 
حیث بهداشت و انواع زباله بسیار آشفته است 
که باید با فرهنگ سازی و همچنین اقدامات 
و  نهاد  مردم  های  تشکل  توسط  پاکسازی 
جوامع محلی این وضعیت بهبود یابد. وی با 
قدردانی از زحمات سمن های محیط زیست 
گفت: وجود چنین موسساتی و همچنین 
همراهی مردم با آن ها می تواند به حفظ 
محیط زیست و ادامه حیات جامعه بشری 
استان  در  افزود:  شناس  حق  کند.  کمک 
گلستان بیش از سه هزار تشکل مردم نهاد 
در حوزه های مختلف فعال هستند که فقط 
کمتر از ۱۰۰ تشکل از این تعداد در حوزه 

محیط زیست فعالیت می کنند. 

تزریق 75 هزار دوز 
واکسن در گلستان 

واگیر  بیماری های  از  پیشگیری  مدیرگروه 
 ۶3 تاکنون  گفت:  گلستان  بهداشت  مرکز 
هزار و ۱3۸ گلستانی، واکسن نوبت اول و 
۱۱ هزار و ۹۶۹ نفر هم نوبت دوم واکسن 
کرونا را دریافت کرده اند. به گزارش مهر، علی 
باقری اظهارکرد: تاکنون ۶3 هزار و ۱3۸ نفر 
در گلستان واکسن نوبت اول کرونا را دریافت 
کرده اند. مدیر گروه پیشگیری از بیماری های 
واگیر مرکز بهداشت گلستان افزود: همچنین 
به ۱۱ هزار و ۹۶۹ نفر هم در استان، نوبت 
وی  است.  شده  تزریق  کرونا  واکسن  دوم 
گفت: واکسیناسیون افراد باالتر از ۷۰ سال در 
استان در حال انجام است و با اعالم وزارت 
بهداشت تزریق واکسن به افراد ۶۵ الی ۶۹ 
ساله آغاز خواهد شد. باقری گفت: افرادی که 
واجد شرایط دریافت واکسن هستند بعد از 
تشکیل پرونده الکترونیک سالمت می توانند 
به مراکز واکسیناسیون در سطح استان مراجعه 
کنند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم 
گفت: هم اکنون ۲۵3 بیمار کرونایی در مراکز 
درمانی طح استان بستری هستند که نسبت 
به روز گذشته چهار نفر بیشتر شده است. 
عبدالرضا فاضل با اشاره به ورود سویه های 
مردم خواست  از  در کشور  کرونا  مختلف 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و در 

تجمعات حضور نیابند.

شرایط اقلیمی گلستان و 3۰۰ روز آفتابی 
انرژی  از  استفاده  خالی  جای  ساالنه، 
خورشیدی در این استان را به شدت عیان 
کرده که به اعتقاد کارشناسان با برنامه ریزی 
مناسب و ایجاد زیرساخت های بهره گیری 
دغدغه  می توان  انرژی خدادادی  این  از 
به  کرد.  برطرف  را  آن  اهالی  برق  قطع 
وقوع  و  بارش ها  کاهش  ایرنا،  گزارش 
جاری  آبی  سال  در  خشکسالی  پدیده 
برق  تولید  شدن  کم  آن  متعاقب  و 
نیروگاه های آبی، گرمای زودرس، افزایش 
مصرف برق و استخراج رمز ارزها، کلید 
واژه های نام آشنا و تکراری فصل گرما در 
سالیان اخیر است که به اعتقاد کارشناسان 
هوایی،  و  آب  مکرر  تغییرات  دلیل  به 
و  شدن  گرم  سمت  به  زمین  حرکت 
کاهش بارش ها، پایان تکرار این کلمات 
به برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری 
جمله  از  زیرساخت هایی  ایجاد  برای 
استفاده از انرژی های نوین و جایگزین 
احتیاج دارد. استفاده از انرژی خورشیدی 
در کنار مزایایی از جمله کاهش مصرف 
سوخت های فسیلی و متعاقب آن کاهش 
آلودگی هوا، یکی از راهکارهای مناسب 
به  نسبت  مردم  دغدغه  همیشگی  رفع 
کمبود برق و قطع آن در روزهای گرم 
خشک  اقلیمی  شرایط  که  است  سال 
 3۰۰ ساالنه  با  گلستان  نیمه خشک  و 
برای  را  فرصت  بهترین  آفتابی،  روز 
فراهم  طبیعی  انرژی  این  از  بهره گیری 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  است.  کرده 
گلستان، افزون بر ۶۲۵ هزار مشترک با 
نیاز برق ۹۰۰ مگاوات در روزهای عادی 
شرایط  در  رقم  این  که  دارد  معمول  و 
پیک مصرف به خصوص در تابستان به 
افزون بر هزار و 3۰۰ مگاوات می رسد 
درحالی که این استان با ۲ نیروگاه برق 
در  مراوه تپه  و  کتول  آباد  علی  در  خود 
مجموع ۸۰۰ مگاوات برق تولید می کند 
استان شمالی  این  برق  و جبران کمبود 
خورشیدی  برق  نیروگاه های  احداث  با 
امکان پذیر است. اگرچه عمر استفاده از 
نور خوشید برای تولید الکتریسته و برق 
در کشور ما به کمتر از ۱۵ سال می رسد اما 
کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا حدود 
پاک  انرژی  این  از  که  است  سال   ۱۰۰
بهره می گیرند. در استان گلستان از سال 
۹3 موضوع استفاده از انرژی خورشیدی 
برای مصارف خانگی مطرح شد اما به 
دلیل کندی در اجرای طرح های مناسب، 
این استان شمالی در بهره گیری از انرژی 
خورشیدی در رده های آخر استان های 
کشور قرار دارد. مدیرعامل سابق شرکت 
توزیع برق گلستان ۱۴ بهمن ۹3 از آغاز 
ثبت نام متقاضیان نصب سامانه های انرژی 

خورشیدی در این استان خبر داده و گفته 
واحدهای  برای  فقط  سیستم  این  بود: 
خانگی و غیرخانگی که دارای برق سه 
فاز هستند، راه اندازی می شود که در آن 
زمان از ۶۱۷ هزار مشترک استان ۲۶ هزار 
قاسم  بود.  فاز  سه  برق  دارای  انشعاب 
شهابی بابیان اینکه نصب سامانه انرژی 
 ۵۰ و  بوده  وات  کیلو  سه  خورشیدی 
درصد هزینه آن را شرکت برق پرداخت 

پرداختی  هزینه  بود:  افزوده  می کند، 
مشترک به  صورت علی الحساب برای 
هر کیلو وات در این سامانه ۲۰ میلیون 
ریال و در مجموع ۶۰ میلیون ریال است. 
با این حال با گذشت افزون بر ۶ سال، 
شرکت  مدیرعامل  امسال  خرداد  پنجم 
نیروگاه های  تعداد  گلستان،  برق  توزیع 
خانگی انرژی خورشیدی در این استان را 
۹ مورد ذکر کرده و گفته بود: هر نیروگاه 
حدود ۴.۵ کیلووات انرژی تولید کرده و 
که این شرکت هر کیلووات ساعت آن 
را ۱۴ هزار ریال خریداری می کند. علی 
نیروگاه  این ۹  بود:  افزوده  اکبر نصیری 
خورشیدی خانگی در شهرهای گرگان، 
گنبدکاووس، مینودشت و کالله راه اندازی 
شدند و هم اکنون هزینه نصب هر نیروگاه 
خانگی یک میلیارد ریال است. به اعتقاد 
کارشناسان راه اندازی فقط ۹ نیروگاه انرژی 
در  نیروگاه  پنج  و  خانگی  خورشیدی 
نوبت نصب در گلستان که ظرفیت باالیی 
برای راه اندازی چنین نیروگاه هایی دارد، 
بسیار کم است و می طلبد تا با رفع موانع 
موجود نسبت به شتاب بخشی در این 
حوزه اقدام شود. عالوه بر این علی اکبر 

نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان ۱۸ تیر ۹۶ از امضای تفاهم 
نیروگاه خورشیدی  ایجاد نخستین  نامه 
سرمایه گذار  مشارکت  با  استان  این 
خارجی خبر داده و بدون اشاره به ملیت 
سرمایه گذار، میزان سرمایه گذاری، مدت 
زمان اجرا و بهره برداری آن، گفته بود: این 
نیروگاه خورشیدی با قدرت ۲۵ مگاوات 
در مساحت افزون بر ۱۴ هکتار در منطقه 

داشلی برون گنبدکاووس احداث خواهد 
شد. با این حال پیگیری انجام شده نشان 
می دهد که این پروژه هنوز اجرایی نشده 
دوباره   ۹۶ آبان  در  بعد  چندماه  است. 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گلستان درحاشیه مانور خاموشی برق در 
برق  مگاوات  گفت: ۴۱۰  گنبدکاووس 
گازی و خورشیدی تا ۲ سال آینده در 
این استان تولید می شود. نصیری افزود: 
موافقت نامه احداث نیروگاه برای تولید 
این مقدار برق که ۱۶۰ مگاوات آن از 
نوع  از  آن  مگاوات  و ۲۵۰  گازی  نوع 
خورشیدی و در مناطق مختلف گلستان 
وی  است.  شده  امضا  می شود،  ساخته 
اضافه کرد: نیروگاه های با ظرفیت کمتر 
از هفت مگاوات توسط شرکت توزیع 
با  نیروگاه های  و  گلستان  برق  نیروی 
توسط  مگاوات  هفت  باالی  ظرفیت 
با  و  مازندران  منطقه ای  برق  شرکت 
ساخته  خصوصی  بخش  مشارکت 
می شود. نصیری همچنین در این مصاحبه 
نیروگاه های  احداث  دربحث  بود:  گفته 
خورشیدی چند موافقتنامه با شرکت های 
خارجی از جمله از ایتالیا و بنگالدش و 

یک شرکت داخلی برای ساخت نیروگاه 
۲۵، ۷۵ و ۱۰۰ مگاواتی درمناطق شمالی 
وی  است.  شده  امضا  گلستان  استان 
و  گازی  برق  مگاوات  هر  تولید  هزینه 
خورشیدی را به ترتیب ۲۰ و ۴۰ میلیارد 
ریال اعالم کرد و بیان داشت: ساخت این 
نیروگاه های مقیاس کوچک و پراکندگی 
آن در استان در راستای پدافند غیرعامل 
برای  مشکل  بروز  در صورت  تا  است 
۲ نیروگاه علی آباد و نکا به عنوان تامین 
برق  از  مازندران،  و  برق گلستان  کننده 
این نیروگاه ها برای تامین برق مشترکان 
استفاده شود. با این حال این مقام مسوول 
در مصاحبه امسال خود از صدور مجوز 
این  نیروگاه پنج مگاواتی در  احداث ۲ 
شرکت  این  گفت:  و  داده  خبر  استان 
این ۲  برای  مناسب  زمین  تهیه  درحال 
هزینه   کارشناسان  گفته  به  است.  طرح 
از  برق  انتقال  شبکه های  اجرای  باالی 
نیروگاه ها به مصرف کننده، استهالک و 
فرسودگی شبکه های انتقال، هزینه ساالنه 
وزارت نیرو برای تعمیر و بهسازی شبکه 
سوخت های  از  استفاده  برق،  اتالف  و 
آن  متعاقب  و  نیروگاه ها  برای  فسیلی 
جمله  از  محیطی  زیست  آلودگی های 
معایب تولید برق به شیوه سنتی است.
درحالی که با مشارکت بخش خصوصی 
و یا سرمایه گذاری دولت می توان ضمن 
جلوگیری از هزینه ها در روش های سنتی 
با استفاده از انرژی خورشیدی به راحتی 
نیاز داخلی، در صادرات برق  بر  عالوه 
برداشت  نیز گام  به کشورهای همسایه 
مشخص نیست چرا گام متولیان شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان در استفاده از 
استقبال  وجود  با  خدادادی  انرژی  این 
به  است.  کند  خارجی،  گذاران  سرمایه 
نظر می رسد، برای استفاده بهینه از انرژی 
خورشیدی در گلستان که ظرفیت باالیی 
به  نسبت  باید  دارد  بخش  این  در  نیز 
برای  بیشتر  تبلیغات  و  رسانی  اطالع 
مردم  آگاهی  ارتقای  و  سازی  فرهنگ 
ویژه  تسهیالت  اختصاص  همچنین  و 
شود.  اقدام  سرمایه گذاران  و  افراد  به 
ادارات و  به گفته کارشناسان مدارس، 
در  بویژه  ویالیی  مسکونی  واحدهای 
همواره  که  مرزی  و  روستایی  مناطق 
با افت فشار برق در فصول گرم سال 
مواجه اند، بهترین مکان ها برای احداث 
مقیاس  در  خورشیدی  نیروگاه های 
کوچک و متوسط هستند تا از فشار به 
شبکه برق کشور در روزهای گرم سال 
کاسته شود و نیازی به توصیه و ترفند 
صرفه جویی و کاهش مصرف برق به 
مردم در چنین روزهایی که دما باالی ۴۰ 

درجه می رسد، نباشد.

انرژی خورشیدی ظرفیت مغفول تامین برق

شعب اخذ رأی در گلستان
 ۱۰ درصد افزایش یافت

رئیس ستاد انتخابات گلستان از افزایش 
۱۰ درصدی شعب اخذ رای در استان 
خبرداد. به گزارش مهر، احسان مکتبی 
اظهارکرد: هزار و ۷۸۴ صندوق اخذ رای 
برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در گلستان در نظر گرفته شده 
گلستان  انتخابات  ستاد  رئیس  است. 
گفت: با توجه به شرایط کرونا در مقایسه 
با انتخابات دوره قبل، شعب اخذ رأی 

در استان ۱۰ درصد افزایش یافت. وی 
بیان کرد: صندوق ها و تعرفه های رأی و 
دستگاه های احراز هویت به فرمانداری 
ها تحویل داده شده است. مکتبی اضافه 
کرد: هرگونه تجمع انتخاباتی، سخنرانی 
و غیره در اماکن سربسته از قبیل مساجد 
و سالن های ورزشی ممنوع بوده و در 
اماکن روباز باید بر اساس شیوه نامه های 
ستاد  رئیس  باشد.  بهداشت  وزارت 

انتخابات گلستان افزود: زمان برگزاری 
مراسم حداکثر دو ساعت بوده و همه 
کنندگان  برگزار  و  کنندگان  شرکت 
موظف به استفاده از ماسک و رعایت 
پروتکل ها هستند. وی همچنین گفت: 
انتخابات شورای اسالمی شهر در گرگان 
الکترونیکی برگزار خواهد شد که این امر 
به معنای عدم حضور رای دهندگان در 

شعب و پای صندوق رای نیست.

هر نیروگاه حدود ۴.5 کیلووات انرژی
 تولید کرده و که این شرکت هر کیلووات ساعت آن را

 ۱۴ هزار ریال خریداری می کند.
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خبر

فعال شدن ستاد انتخاباتی
 3 کاندیدای ریاست جمهوری 

تاکنون در استان گلستان ستادهای انتخاباتی 
سیدابراهیم رئیسی، محسن رضایی و علیرضا 
آغاز  را  خود  تبلیغاتی  فعالیت های  زاکانی 
سیدعلی  حکمی  در  نیکزاد  علی  کرده اند. 
انتخاباتی  ستاد  رئیس  به  عنوان  را  طاهری 
کرد.در  معرفی  گلستان  استان  در  رئیسی 
حکمی علی اصغر نقوی به عنوان رئیس ستاد 
نامزد سیزدهمین  انتخابات محسن رضایی 
دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان 
گلستان معرفی شد. روح اهلل متفکر آزاد، رئیس 
حکمی  در  زاکانی  علیرضا  انتخاباتی  ستاد 
ستادهای  دبیر  به عنوان  را  اخوان راد  احسان 
انتخاباتی این کاندیدای ریاست جمهوری در 

استان گلستان معرفی کرد.

بخش دوم آی سی یو
 بیمارستان علی آبادکتول افتتاح شد

بخش دو ICU بیمارستان بقیه اهلل اعظم علی 
آبادکتول با حضور جمعی از مسئوالن به بهره 
برداری رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گفت: توسعه و بهسازی و تجهیز و ارتقای 
استانداردها برای بهبود کیفیت خدمات در 
بخش های بیمارستانی امری ضروری است. 
عبدالرضا فاضل افزود: اورژانس بیمارستان 
علی آبادکتول هم در حال احداث است که 
امیدواریم با حمایت مدیران ملی و استانی 
نماینده مردم  پایان برسد.  به  این طرح هم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  آبادکتول  علی 
هم گفت: برای ارائه خدمات بیشتر درمانی 
نیازمند توسعه و تجهیز مراکز درمانی شهرستان 
هستیم. رحمت اهلل نوروزی افزود: در دیدار 
با وزیر بهداشت، مقرر شد که چهار میلیارد 
تومان اعتبار برای اجرای طرح های درمانی 
به شهرستان اختصاص یابد که امیدواریم این 

اعتبار سریع تر محقق شود.

خلق حماسه
 دوم خرداد

 در شرایط سخت 

■  شکور زیرک

 

با رد صالحیت نامزدهای اصالح طلب، 
شرایط فعلی اصالح طلبان بسیار پیچیده 
تر شده است و در فرصت کوتاهی که 
تا انتخابات ریاست جمهوری در پیش 
دارند بایستی راهکار مشخصی تبیین 
از  هایی  طیف  است  ممکن  نمایند. 
اصالح طلبان، با توجه به رد صالحیت 
دهند  ترجیح  طلب  اصالح  نامزدهای 
که با صندوق رای قهر کنند و نسبت به 

وقایع پیرامون بی تفاوت باشند. 
این نگاه آثار شومی بجا خواهد گذاشت. 
چرا که با عدم مشارکت در انتخابات 
و قهر با صندوق رای، جریان رقیب به 
آسودگی پیروز انتخابات می شود ) با 

مشارکت حداقلی مردم (
از طرفی با پیروزی جناح اصول گرا، رشته 
های کم جان اصالحات دوباره گسسته 
می شود و اگر در بدنه اصالحات نفس و 
جانی باقی بماند، پس از گذشت هشت 
سال شاید بتواند به قدرت بازگردد و 
رشته های نحیف جریان اصالحات را 
احیا نماید. قهر با صندوق رای صدمه 
بزرگی است نه فقط به جریان اصالح 

طلب بلکه به همه ایرانیان.
صالحیت  رد  با  و  میان  این  در 
است  ممکن  جو،  اصالح  نامزدهای 
کنند  تصور  طلبان  اصالح  از  برخی 
با  آنها سلب شده و  از  که مسئولیت 
سیزدهم  قدرت)دولت  شدن  یکسان 
و مجلس یازدهم( دعواهای سیاسی و 
جناحی کمتر می شود و جریان اصول 
گرا با به دست گرفتن دولت سیزدهم 
یازدهم،  مجلس  داشتن  اختیار  در  و 
دیگر نمی تواند برای حل مشکالت 
بی  و  مردم  معیشت  از جمله  داخلی 
ثباتی قیمت کاالها در بازار و همچنین 
مسائل خارجی، جریان اصالح طلب را 
مقصر قلمداد کند. هرچند که این تفکر، 
طلبان  اصالح  مقبولیت  به  ظاهر  در 
کمک می کند؛ چرا که جریان اصول 

گرا با یکسان سازی قدرت هم نمی 
تواند همه مسائل و موضوعات را به 
درستی حل نماید. ولی اگر در شرایط 
فعلی یعنی پس از رد صالحیت اصالح 
طلبان، تفکر مسئولیت نداشتن و یکسان 
سازی قدرت، رشد کند، آسیب بزرگی 

به همه ما وارد خواهد شد.
اصالح  های  طیف  از  برخی  شاید 
در  و  کنند  رد  را  قهر  گزینه  طلب، 
اینکه  بدون  کنند،  شرکت  انتخابات 
هدفی را مدنظر قرار دهند و یا  بدون 

اینکه از همتی و یا مهر علیزاده حمایت 
کنند.این تفکر به لحاظ شکلی با گزینه 
روش  این  نتایج  ولی  دارد  فرق  اول 
با نتایج گزینه اول یکسان خواهد بود 
و از حمایت نکردن و هدفمند رای 
ندادن، جریان اصول گرا نهایت بهره 
برداری می کند و پیروز می شود.طرح 
گزینه سوم اصالح طلبان در شرایطی 
که نامزدهای اصالح جو رد شده اند، 
شاید کمی دور از ذهن و رویایی باشد 
ولی نتایج آن به مراتب از گزینه یک و 
دو بهتر است. جریان اصالحات همه 
و  دهد  انجام  بایستی  را  تالش خود 
زیر  و همچنین  با دست های خالی 
خارجی  طلبان  ویرانی  های  هجمه 

فشارهای  و  تخریب  و  سو  یک  از 
انحصار طلبان داخلی از سوی دیگر، 
انتخابات  در  را  خرداد  دوم  حماسه 

۱۴۰۰ خلق کند.
خلق حماسه دوم خرداد، در شرایطی 
دولت  عنوان  به  روحانی  دولت  که 
طلبان چندان  اصالح  مورد حمایت 
کار  ندارد،  قبولی  قابل  کارنامه 

سختی است.
خلق حماسه دوم خرداد، در شرایطی 
که معلم بزرگ اصالحات، سید محمد 
خاتمی، با آن شخصیت کاریزما تیک 
ندارد،  حضور  انتخابات  صحنه  در 
دور از ذهن است.  خلق حماسه دوم 
خرداد کار دور از انتظاری است، وقتی 
همتی و مهر علیزاده شخصیت های 
چندان مطرحی نیستند و توان مقابله با 
جبهه مجهز و رسانه ای جناح رقیب 
ها  دشواری  همه  کنار  در  ندارند.  را 
و موانعی که برای خلق حماسه دوم 
خرداد وجود دارد، طیف های اصالح 
طلب بایستی در نظر داشته باشند که 
خارجی  طلبان  ویرانی  و  بدخواهان 
حذف  همان  که  خود  خواسته  به 
پهنه سیاسی  از  جریان اصالح طلب 
نزدیک می شوند و  باشد،  ایران می 
از سوی دیگر انحصار طلبان داخلی 
هم به یکسان سازی قدرت نزدیک تر 
شده اند. حال کدام اصالح طلب میهن 
دوست تمایل دارد که ویرانی طلبان 
خارجی و انحصار طلبان به خواسته 
خود دست پیدا کنند؟ به نظر می رسد 
با کنکاش وضعیت فعلی، بدنه جریان 
اصالح طلب مقداری حساس تر می 
شود و نسبت به شرایط آینده مسئوالنه 
تر می نگرد و خلق حماسه دوم خرداد 

را در ذهن تداعی خواهد نمود.

■  روزنامه نگار 
 کارشناس ارشد علوم سیاسی

))
خلق حماسه دوم خرداد، در 
شرایطی که دولت روحانی 

به عنوان دولت مورد حمایت 
اصالح طلبان چندان کارنامه 
قابل قبولی ندارد، سخت است.
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ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی 
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان از هدفگذاری برای مهاجرت 
معکوس در استان خبرداد و گفت: امسال ۱۰ هزار واحد 
مسکونی در گلستان بازسازی خواهد شد. به گزارش مهر، 
سید محمد اظهارکرد: دو سال پرکار را در بنیاد مسکن 
گلستان داشتیم و اقدامات خوبی هم انجام شد. مدیر کل 
بنیاد مسکن گلستان افزود: در سال ۹۸، سیل به ۲۲ هزار 
واحد مسکونی در استان خسارت زد که هشت هزار 

واحد آن نیازمند بازسازی مجدد بود. وی با بیان اینکه 
همه واحدها در موعد مقرر تحویل مردم شد، ادامه داد: 
در ادامه ساخت سه هزار واحد مسکونی ویژه محرومان 
با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان به استان ابالغ شد که بخش 
عمده ای از آن به پایان رسیده است. حسینی ادامه داد: 
در  طوفان  و  سیل  رانش،  زلزله،  قبیل  از  حادثه  هفت 
گلستان اتفاق افتاد و به هزار واحد خسارت زد. مدیر کل 

بنیاد مسکن گلستان بیان کرد: ۴۷ درصد جمعیت گلستان 
در روستاها ساکن هستند لذا توجه به معیشت و اقتصاد 
روستانشینان در کنار توجه به مسائل عمرانی اهمیت دارد. 
وی گفت: ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری 
در دستور کار است. حسینی از مهاجرت معکوس در ۶۰ 
روستای گلستان خبرداد و گفت: امسال هدفگذاری شده که 

این عدد را سه رقمی کنیم.

نگرانی برای 
خلیج گرگان 

 استاندار گلستان گفت: نابودی خلیج 
گرگان به دلیل کاهش حجم آب ورودی 
اخیر  سال های  خشکسالی  تداوم  و 
نگران کننده شده و در نتیجه آن، مناطق 
آق قال،  جمله  از  استان  از  گسترده ای 
گمیشان و گرگان در معرض ریزگرد 
قرار خواهند گرفت.هادی حق شناس 
روز گذشته در نشست هم اندیشی با 
تشکل های مردم نهاد گلستان با اشاره 

به تاثیر ظرفیت های زیست محیطی در 
بر احیای  بهبود زندگی ساکنان استان 
خلیج گرگان با هدف ممانعت از بروز 
از  ناشی  محیطی  زیست  مخاطرات 
کرد.وی  تاکید  آبی  پهنه  این  خشکی 
بیان کرد: بی توجهی به سرنوشت خلیج 
گرگان، این پهنه ۴۰ هزار هکتاری را تا 
پنج سال آینده به زمینی لم یزرع و فاقد 
تبدیل  محیطی  زیست  های  ظرفیت 
چندی  گلستان  استاندار  کرد.  خواهد 
قبل گفته بود که با ادامه روند کنونی 
آب  سطح  آرام  آرام  شدن  خشک  و 
موجود در پهنه آبی خلیج گرگان، تا 
چند سال آینده اثری از این خلیج باقی 
نخواهد ماند.استاندار گلستان در ادامه بر 

ضرورت استفاده از ظرفیت های استان 
برای رونق گردشگری و تولید ثروت 
تاکید کرد و گفت: یکی از این فرصت 
ها، جزیره آشوراده است که در صورت 
اجرای طرح های همخوان با الگوهای 
زیست محیطی، عالوه بر کمک به رونق 
گردشگری موجب احیا و جلوگیری 
دریای  ایرانی  جزیره  تنها  نابودی  از 
خزر خواهد شد.حق شناس الیروبی 
کانال های خزینی و چپاقلی را یکی از 
راهکاری تزریق آب از دریا به خلیج 
گرگان دانست و گفت: مطالعات علمی 
برخی  خالف  بر  که  دهد  می  نشان 
دیدگاه ها، با اجرای این طرح آب خلیج 
به دریا بازنخواهد گشت و انجام آن بقا 

و حیات این پهنه آبی را تضمین می کند.
وی راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون 
را یکی از ظرفیت های توسعه پایدار 
ایجاد  گلستان دانست و گفت: رونق 
صنایع تبدیلی و پرهیز از خام فروشی 
محصوالت تولیدی استان با تمرکز بر 
صادرات به بازارهای کشورهای منطقه 
از جمله روش های بهره گیری درست 

از این منطقه اقتصادی است.
استاندار گلستان با اشاره به فعالیت تنها 
شرکت استخراج ید ایران در گلستان 
توسعه  خواستار  شرکت  این  گفت: 
دلیل  به  اما  شده  خود  های  فعالیت 
مالحظات زیست محیطی با این تقاضا 

موافقت نشده است.
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داستان

حافظ بخوانیم 

■ آزاده حسینی

ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق
هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود

دمادم یعنی دم به دم؛ پیاپی و پیوسته، َوش 
یعنی  وش  عاشق  است،  شباهت  پسوند 
پیاپی جام شراب بده و  عاشق وار؛ ساقی 
درنگ نکن! زیرا هر کسی در طی مراحل 
عرفانی و در سیر مقامات طریقت، عاشق 
وار و بی پروا و عاشقانه رفتار نکرد و اهل 
اهل  و  دورو  و  منافق  بود،  کاری  مالحظه 
دورنگی است. اصوال هر کاری که بخواهیم 
انجام دهیم ابتدا از زوایای مختلف بررسی 
می کنیم و امکانات خود را برای انجامش 
می سنجیم؛ اما مهم ترین فاکتور در اقدام و 
انجام کارها تمایل و اشتیاق ماست. اشتیاق 
جایی برای تردید و درنگ نمی گذارد و کلید 
موفقیت است. در انتخاب ها باید با خود 
من می خواهم؟!روراست باشیم که آیا این همان است که 

■  هانیه یزدانی. کالس یازدهم 

معمای میان نقاشی اش سال ها به درازا کشید. 
بوم خاک خورده ی کنار اتاق که چشمان 
فیروزه و گونه های آفتاب زده ی  دخترک 
مزرعه آفتاب گردان را در بر گرفته بود. همه چیز 
جای خودش بود اما رنگ غم داشت. زیبایی 
توام شده بود با رازی پنهان که شب تارش پرده 
از این راز برنمیداشت؛ تا که روزی، شبش به 
صبح سپید رسید و قلم در دست گرفت و با 
رنگ های مایل به ارغوانی زیبا لبخندی کشید 
به پهنای صورت. چشمانش خوش  درخشید 
و  حس ناب زیبایی بر وجود بوم رخنه کرد. 
صورت دخترک بدون آن لبخند همانند گل 
رز انتهای باغچه بود که رایحه ای نداشت. 
حاال صبح از میان آفتاب گردان ها خود را می 

انداخت به زاویه های اتاق.

 

میدهم دم به دم جان را به پای وطن 
تا شود کوتاه دست بیگانه ز من

 گر رود خاکی از ایران و البرز من 
آغشته است آن با خون و جان و تن

 میدهم سر را به پای وطن 
می کنم جان فدا گر شود تن کفن

حافظ میهنم با تمام وجود
گر َرَود دم به دم رودِ خون از بدن
بهتر است خاک کشور بماند به جا
گو که مردی کند جان فدا یا که زن

■  رکساناسادات حسینی

قطره قطره آب؛
 لحظه لحظه زندگی

 

■  گوهر کر. پایه ی نهم 

بگذار آن زلف پریشانت به همهمه ای 
به آرامش روحم،  بی هیاهو دل دهد؛ 
جان دهد؛ به جریان حیاتم، راه. بگذار 
این دل بی درمان مست را به فریادی 
تبدیل کنم چون شیون غمگین ترین 
مرگ دنیا. جرعه ای از عطر دل انگیز تو 
را می طلبد در قاب بی رقص زمان، آنگاه 
که مرد از درون می سوزد و می گوید: 
فراوانی آب تنها یک توهم است. گویی 
حالوت  با  جانمان،  مزرعه  آوندهای 
بر  کرامت  ابر  بارش  خواستار  نیایش، 
این  کویر تشنه ی وجود هستند. »در 
مزرعه  این  در  خاک  این  در  خاک، 
پاک، به جز مهر به جز عشق دگر تخم 
نکاریم«! کدام خاک؟! کدامین مزرعه پاک 
؟! همان که تکه تکه بر بالین دل زمین 
رها گشته؟ همان که بغض، گلویش را 
پاره پاره به تاب انداخته تا فوران کند 
آن آهنگ شورانگیز اما ...کجاست؟ آن 
پرورش دهنده ی روح بشر!  آدمک سر 

به زیر دارد ولی در دلش غوغای پنهانی 
است همین! گام به گام، قدم به قدم می 
گذارد پاهای خود را بر دل زمین به امید 
تبسم های او، به امید دیدن انقالبی زیبا، با 
شکوه، با وقار. اما باز می گردد با جسمی 
سبکبال، پاهایی که به جای بوسه زمین، 
بلعیدند آن را. رد پای قدم هایش شاخه 
برگی شده است پژمرده و تشنه. آدمک را 
می کشد به سوی خود تا که التماس کند 
به یگانه الماس پیدایش خویش. تا بگوید 
دلم تنگ است به شبنم روی پریچهر 
گونه ام، به تک رنگ نسیان رفته ام. این 
بار آدمک تنها نیست! بال و پری می بیند 
در بام آسمان، فرشی می نگارد در زیر 
پا پا، آری! صبرکنید. به راستی که روزنه 
های امید از البه الی تاریکی و خشکی 
دل ها در حال طلوع است که ناگهان، 
سراب به آب می رود و آنگاه شقایق 
عشق، معشوقه اش را در بیابانی تشنه 
می یابد! »هرچه آید به سرم، باز بگویم 

گذرد/ وای از این عمر که با می گذرد، 
می گذرد«/ اما این جاده کمال گذری 
است ابدی، که دیگر گذری را در خود 
نمی بیند! پس ای آدم! بدان که آب نبض 
زندگی است. بیایید با اسراف، آهنگ آن 

را کند نسازیم!

دخترک تاکنون غبار 
زدوده  را  چشمانت 
مقابل  که  یا  ای؟! 
کینه های خاکستری 
آهنین  های  بوسه  و 
و  فسق  به  آلوده 
فجور، دروازه های دلت را محکم قفل 
آیا پیش آمده که سیری دل  کرده ای؟ 
خوش را از بساط و تار و پود جان خود 
ارمغان دل های رنج دیده و خسته بکنی؟ 
یا که قلب کوچکت را بخاطر نت به نت 
دوست داشتنی هایی به دریایی بسپاری 
که گریه ز موج ها دارد؟ می توانی به 
فراموشی بسپاری هزاران خطای گوشه 
نشینان دلت را چرا که تنها یکبار طنین 
محبت را هنگام روییدن بی تاب شقایق 
هایتان نجوا کردند؟ میدانم دشوار است؛ 
باالترین  به  ای  که شکوفه  چون کسی 
سپیدار  ولیکن  است،  درخت  گمان 
سبزفام  های  دوردست  مقابل  عمرش 
با دلت  دشت غزل کم می آورد. حال 
تجدید بیعت کن و در پی استشمام نفس 
بهشتی  ای  رایحه  بگذار  حقیقت  های 
در کوچه پس کوچه های دلت جاری 
شود. آنگاه تاللوء نگاهی خواهی یافت 

آسمان  طاق  در  را  هایت  کودکی  که 
به خاطرات  او سپری کردی و  آغوش 
آغشته  که  هایی  پژواک  همان  سپردی 
به طنین گوشنواز الالیی هایش بود. او 
تاریخ  های  تاریکی  میان  است  اختری 
دلت نامش چهار حرف بیشتر ندارد: م 

ا د ر. اما... مادر بودن خیلی حرف است 
اینکه بی واژه باشی و سخن بگویی اینکه 
به شعر  تبدیل  قصه ی غصه هایت را 
به  را  تلخش  مضمون  ذره  ذره  و  کنی 
حالوت آویزان گوش های جگر گوشه 
ات کنی، اینکه میان حقیقت های سخت، 

دروغ های گرم و نرم ببافی و مستاجر 
درک دلبندانت کنی تا که نکند میان این 
ضمادهای فاسد دیار گوی تغزل یابند. 
اینکه قاب شیشه ای دلت را سپر بالی 
طفلی کنی که حتی معلوم نیست بعدها 
نیم نگاهی به قامتت بیاندازد. اینکه ترک 
خاطر  به  را  دلت  ی  تنیده  درهم  های 
اشک کسانی بپوشانی که خودشان دلیل 
گریه هایت هستند. اینکه داستان دستانت 
مقابل خدا برآورده شدن آرزوی کسانی 
ای  قطعه  را  تو  ابهام  گرداب  که  باشد 
اینکه ی دیگر  طنز می دانند و هزاران 
که واژه مادر را »مادر« ساخته.  براستی 
چه شاعرانه می سرایند چشمان سرشار 
از تسلی ات پیکره کودک احساسم را؛ 
و چه شایسته هدیه میکنند بر لب های 
لختی  لبخندم  قحطی  از  خورده  ترک 
خوشه ی دلفریب خنده و قهقهه های 
تو  اما  را گرچه کوتاه است؛  سوره دل 
بلند بخوان به اندازه تمام نفس هایی که 

میکشی دوستت دارم مادرم.
بایلیق ارمان بولسا دا

جنت ارمان بولماسین
دونیا گوز یاش دوکسه دا

انه گوز یاش دوکمسن

دلیل گریه هایت 
■  حسنا خواجه عضو محفل ادبی کتابخانه سعدی بندرترکمن

 

اشک هایی که ریختم 

ریختم،  که  هایی  اشک  میدونم  من 
این  و  رودخونه!  یه  به  میشه  تبدیل 
تویی که داری توی رودخونه ای که 
خودت ساختیش دست و پا میزنی! 
تو تالش کن نجات پیدا کنی و من 
اینکه رویای هر  برای  میکنم  تالش 

شبم خاطره شه.

■ مائده احمدی. کالس نهم. 

 

■  ترانه محمدی. گرگان

توی خیابان گریه میکرد
دستش به دست مادرش بود

تا حال ِاو  اینطور دیدم
در  قلبم آمد غصه ای     زود

ما از کنار او گذشتیم
اما هنوزهم گریه میکرد

روی شکم، دستی کشیدم
شاید که او می داشت دل درد

یک لحظه ایستادم همانجا
با ناله و غمگین و اخمو

گفت: چرا او گریه می کرد؟
ای کاش می پرسیدم از او

بابا َسرم را ناز کرد و
خم شد و در چشمم نگاه کرد

آرام و با عشق و محبت
گفت: ای عزیزم باش خونسرد

هر فکر را کِی میتوان گفت؟
گاهی فقط باید ببینی

هرحرف مثل میوه ای است
باید که در وقتش بچینی

میخندد او یک ساعت بعد
اما نمی بینی تو او را 

آرام جان، دنیا همین است
هم زشت دارد هم  که زیبا
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■  گل جمال ارشادی
 دبیر محفل ادبی سعدی

دو سال می شود که فعالیتم را زیر نهاد کتابخانه 
سعدی شروع کردم. رشته ام ادبیات و عاشق 
تدریس هستم. محبت را، شعر را، تدریس 
و مشق عشق کار من است. با چنین انگیزه 
ای، محفل ادبی سعدی را به منظور رشد و 
پیشرفت دانش آموزان مستعد خودم افتتاح 
بیشتر  کرونا،  آمدن  از  قبل  فعالیتمان  کردم. 
حضوری بود و نشست ها در نهاد کتابخانه 
با جمعی از دوستداران شعر و ادب  برگزار 
میشد. هر مناسبتی را قدر می دانستیم و دور 
هم با اعضا جمع میشدیم تا برنامه ای را ترتیب 
دهیم و سعی می کردیم از فضای ادبی نهایت 
بهره را ببریم. این بود که رفته رفته با شناسایی 
استعدادها و برای رشد هر چه بیشتر آن ها از 
اساتید با تجربه و بزرگ دعوت کردیم تا ما 
را در این وادی یاری گر باشند. چه لحظات 
به  با حضور هم،  این دوران  در  که  خوبی 
زیبایی هر چه تمامتر تجربه کردیم و در ذهن 
خود تصویر زیبایی را به یادگار گذاشتیم. باشد 
که در این راه که مملو از عشق و دلدادگی و 
کمک به هم نوع است؛ خداوند منان پاسبان 

تک تک لحظه هایمان باشد.

پایان فصل امتحانات و باز هم قول هایی که 
مدام به خود می دهیم. همیشه برنامه هایی 
هستند که تصمیم داریم بعد از امتحانات به 
آن بپردازیم. ولی تا کنون به چندتا از آن قول 
هایی که زمان امتحان در دل خود داده ایم، وفا 
کرده ایم؟ حاال بیاییم یک دفترچه یادداشت 
ویژه همین قول ها در نظر بگیریم و عنوان تمام 
برنامه هایی که در ذهنمان هست را بنویسیم. 
بهترین روزهای زندگی ما تا هجده سالگی 
برای درس خواندن می گذرد و با کنکور به 
عنوان یکی از مهم ترین چالش های زندگی 
وارد دانشگاه می شویم و سلسله مراتب ادامه 
می  را  هایی  ها درس  سال  این  تمام  دارد. 
خوانیم که یا دوستشان نداریم یا اصال فرصت 
پیدا نمی کنیم که به دوست داشتنش فکر 
کنیم. سال ها درس می خوانیم و هیچ کتابی 
در مدرسه به ما نمی آموزد که هنگام ورود به 
اتاق باید در بزنیم. در کتاب های مدرسه نوشته 
نیست چگونه از زندگی لذت ببریم. چگونه 
گریه کنیم و لبخند بزنیم و دوست بداریم و 
از وحشت دوست نداشته شدن، به التماس 
نیفتیم. این روزهای آغازین بعد از امتحانات 

گام اول را بردارید.

در  تا  آزادیم  ما 
همه  ما  باشیم.  بند 
مونث  جنس  آزادیم. 
آری  گویم!  می  را 
در  اما  آزادیم!  همه 
کوچک.  قفس  یک 
آزادیمان انگار بوی غم می دهد! در این 
آزادی ما را زنجیر کردند تا مبادا پا روی 
خرافاتشان بگذاریم. همه ی ما آزادیم که 
در بند اسارت باشیم و مانند یک ربات 
دستورشان را اجرا کنیم. ما آزادیم تا در 
آسمان غبار گرفته ی همین شهر پرواز 
برای چه؟ مسلما می  نه! پرواز  یا  کنیم! 
گویند مونث را چه به پرواز کردن؟! ما 
آزادیم تا برای پیدا کردن بهترین ها سرکشی 
نکنیم! ما آزادیم صدای درخواست هایمان 
را خفه کنیم! میدانید برای چه؟! برای این 
که مونث هستیم! جنس مونثی که بر اساس 
تفکر غلط مایه ننگ است! قصد شناسایی 
مجرم را ندارم! اتهامات بر ما تمامی ندارد، تا 
متهم کردنمان را آغاز کنیم! هم دادگاه و هم 
قاضی از خودشان  است و گلوله را صاف 
بر پیشانی مونث و مونث بودن هدف می 
گیرند. قصد بی مقصدی ندارم. قصد من 
مقصدی است که قاصدم از آن خبر دارد 
و بس. راستش را بخواهید مونث هم در 
برابر مونث متهم است! زیرا داد نزد، فریاد 
نزد!  گله نکرد. شعار من هم انسان هستم 
را بر سرشان بانگ نزد و از حقوق خود 
دفاع نکرد! تنها به یک هشتگ خالی بسنده 
کرد. #بگذارید دختران زندگی_کنند. آری 
ما آزادیم تا آروزهایمان را در نطفه خفه 

کنیم! ما آزادیم تا افق موفقیت ها را تصور 
نکنیم! آیا مونث بودن سنتی متمایز از انسان 
بودن است؟ نابرابری است در ترازوی برابر 
جنسیتی! دختری که نتوانست. دختری که 
نتوانست مزه ی شب را در تنهایی هایش 
گیسوان  ی  سلسله  که  دختری  بچشد! 
پریشانش را نتوانست رها کند! نتوانست 
بلند قهقهه بزند که مبادا فکر کنند دختر 
بدی است! دختری که نتوانست برقصد، 
آواز بخواند، با دوستانش به گردش برود 
و همه ی این نتوانست ها خالصه شد به 
هق هق زیر پتویش! دخترکی که با همان 

برابر  در  خالصانه  چه  صدا  پر  سکوت 
هجوم فریادها سنگر گرفت! دخترکی که 
چه خالصانه با تنهایی هایش کنار آمد و 
دخترک  شد!  اش  اشکی  لباس  حافظ 
آنقدر فریادهایش را خفه کرده بود که اگر 
به چشمانش نگاه میکردی کر میشدی! از 
کجا می آیی ای همسفر؟! به دنبال کدامین 
رویا میگردی؟! از شهر راز سیاه؟! یا درد 
یا  وحشی  های  الله  شهر  از  سکوت؟! 
شقایق های داغدار؟ از شهر فغان و نعره 
ی بی صدا؟! آدمک های مترسک مانند؟! 
آرزوی  زمین  قعر  در  که  هایی  آدمک 

آسمان دارند؟! و آری مونث بودن جرئت 
شده  مونث  میخواهد!  جربزه  میخواهد! 
ایم! چه باک از جاده ی لبریز از سنگ؟! 
تا انتهای انتهایش میرویم! میدانی؟؟! گاهی 
برای رسیدن به نور باید از تاریکی ها گذر 
کرد. باید بهار بود تا رهاورد تفاهم زمین 
و آسمان را ببینی! باید فارغ بود از معادله 
های زندگی و به ضرب برسانی امید را در 
دلت و باید جزر بگیری از تمامی نبایدها! 
باید لب از لب باز کنی آدمک! باید بی 
گدار به آب بزنی! اعتصاب سکوت را 
رها کنی و حاکمیت های خودت را به 
با  که  باشی  ای  مقبره  باید  بکشی.  رخ 
دست و دل آسمان در هم تنیده شوی 
و زاده ی کوه باشی. باید سروری کنی 
بر سر آن جاده ی لبریز از سنگ! پس 
همان  مونثم!  من  که  بدان  مرا!  بشناس 
مونثی که میگویی مایه ننگ است! همان 
مونثی که دانه میشود تا روزی چنار شود 
بر فراز ابر ها! پیله میبندد تا پروانه شود 
سرعت  با  روزی  میشود  تیری  روزی! 
گمان  که  همانجایی  درست  نور!  از  تر 
نمیکنی! میبندی چشمانت را و به ضرب 
سادگی اش میخندی ولی تا چشمانت را 
باز کنی پر زده است میان شاهپرها! آری 
او مونث است! کاهی سالم میان آتش! و 
روزی خواهد رسید که سلسله ی کائنات 
شما انگشت ندامت بر دهان خواهند گزید 
از گفته هایشان! پس دخترک نبینم خط غم 
پیشانی ات را. آدمک خر نشوی گریه کنی! 

کل دنیا به سراب است تو بخند!
#رها کن بال پرواز مونث را

رها کن دختر
■ زلفا کر. پایه ی هشتم. بندرترکمن. مدرسه ی شهید بهشتی

 

پدر! شوالیه ی
 بی سالح زندگِی من

■ گونای محلی

پدر! ای که نامت بر کتاب مرداِن بزرِگ 
تاریخ، نانوشته است. پدر! شوالیه ی بی 
سالح زندگِی من، کاش سوره ای به 
نامت بود که این گونه آغاز میشد: قسم، 
بوی  که  لرزش دستانت  و  ها  پینه  بر 
نان میدهد و قسم به چشمان همیشه 
مضطرب و نگرانت، قسم به بغض فرو 
خورده ات که شانه های کوه را بی صدا 
میلرزاند و قسم به غربتت وقتی هیچ 
پدر!  نیست.  و  نبوده  نامت  به  بهشتی 
دریای نجابت و غرورت به قدری بی 
کران است که مرواریدهایش احساس 
غرور می کنند. ماهی هایش بی محابا از 
سر شوق خود را به ساحل می رسانند 
لحن  خوش  آوازی  هایش  مرجان  و 

سر میدهند. سنگ های تیره و مات در 
میکنند.  ارزشمندی  احساس  تو  کنار 
آنقدر وصف  و غرورت  نجابت  آری 
گل  به  ای  حوضچه  که  است  ناپذیر 
نشسته خود را اقیانوس احساس میکند. 
می خواهم پدری باشم  که شانه های 
تکیده ام گرچه زیر بار هزاران مشکل 
خم شده ولی فرزندم احساسش نکند. 
می خواهم صدای به بغض نشسته ام 
گرچه تلخ ولی به گوش تو مانند آوازی 
خوش باشد. می خواهم پدری باشم 
که چشمان نگرانم برای فرزندانم مایه 
اعتماد و اثبات بندگی باشد. اگر پدر 
بودم بهترین ها را برای تو که فرزندم 
که  خواستم  می  خواستم.  می  بودی 

کسی  تا  بزرگ،  بزرِگ  شوی،  بزرگ 
به َگرد پاهای کوچکت هم نرسد. دلم 
میخواست ذره ذره آب میشدم، بی صدا 
این  بلندای  در  را  تو  تا  می شکستم، 
زمین و زمان جای نمی دادم از حرکت 
نمی ایستادم. اگر پدر بودم درس محبت، 
صبوری و قناعت را به فرزندم یاد میدادم، 
نه به زبان زور و کتک، بلکه با صداقت 
و رفاقت تمام خود را در دل دریایی اَش 
جای میدادم. کاری میکردم که فرزندم با 
واژه های خوب هم آغوشی کند و با 
کلمه های بد قهری دیرینه داشته باشد. 
»دوستت دارمت بابا، پر ز خواهشم کن!/ 
در این سیاهی و تردید گم میشوم اگر 

نباشی، نوازشم کن«!

بهانه  دلت  گاهی   
که  گیرد  می  ای 
به  انگشت  خودت 
دهان می مانی! گاهی 
داری  هایی  دلتنگی 
که فقط باید فریادشان 
اما سکوت می کنی! گاهی دلت  بزنی، 
در  تنگ  را  زانوهایت  خواهد  می  فقط 
آغوش بگیری و گوشه ای؛ گوشه ترین 
گوشه ای که میخواهی، بنشینی و فقط 
نگاه کنی!  من هم گوشه ترین گوشه ای 
که انتخاب کرده بودم، رودخانه ای بزرگ 
بود. رودخانه ای که دارای آب زالل و 
شفافی بود که چهره ی زیبای طبیعت را به 
رخ همگان می کشید! رودخانه ای بزرگ 

که موج های بزرگ آن قدرت و بزرگی 
خدا را نشان می داد. دلم آن قدر برای یک 
خیال راحت تنگ شده بود که دوست 
داشتم با کسی هم صحبت شوم که به 
دیروزم  خاطرات  نه  دهد.  آرامش  من 
را یاد آوری کند. وسط دو درخت بید 
مجنون نشسته بودم و در حال و هوای 
خودم بودم. اول احساس خوبی نداشتم. 

اما بعد  بودم؛  ناراحت  چون غمگین و 
با دیدن این همه گل و گیاه و طبیعت 
زیبا احساس خوبی داشتم. صدای گذر 
رودخانه به من آرامش میداد! گویا می 
آن  از  بگوید.  چیزی  من  به  خواست 
کبوترهای  و  چکاوک  صدای  طرف 
عاشق به گوش همگان می رسید. سبزه 
زدند،  می  شانه  را  بلندشان  موهای  ها 

درختان لباس صورتی و گل گلی شان را 
که  مادرشان برای آن ها دوخته بود به تن 
می کردند. هر چقدر غرق در صدای گذر 
آب رودخانه می شدم، گویا حال دلم تازه 
می شد و احساس میکردم دیگر هیچ غم 
و غصه ای در زندگی ندارم و همانطور که 
بهار نزدیک است و می خواهد جایش را 
با برادرش زمستان عوض کند؛ احساس 
شادی و خوشحالی داشتم اما بهار برای 
یک مدت کوتاهی برای دیدن و حال و 
احوال پرسی با رودخانه آمده بود. ناگهان 
احساس کردم صدای ترسناکی به گوشم 
می رسد. از جایم پریدم. بعد متوجه شدم 
که تمام این اتفاقات خواب بود؛ خواب 

شیرین و خیالی و رویایی من.

گاهی دلت بهانه می گیرد
■  حدیثه ایری عضو محفل ادبی سعدی
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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 ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰۷۱ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۱۶ 
تقاضای آقای ابوطالب خلوتی بشناسنامه 3۱۲ کد ملی ۲۱۲۲۸۹۹۶۷۰ صادره از گرگان فرزند مرتضی در 
ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام 
آن وقف است  بمساحت ۲۱۴/3۸ مترمربع از پالک شماره ۱۲- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای عباس مشکریز به متقاضی دارد. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰3/۱۹  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۵

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۰۶۲

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 ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰۲۹ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹3۵ 
تقاضای آقای عباس خلوتی بشناسنامه ۱۲۸۱ کد ملی ۲۱۲۰۹۹۶۴۱۵ صادره از گرگان فرزند مرتضی در 
ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام 
آن وقف است  بمساحت ۱۹۴/3۲ مترمربع از پالک شماره ۱۲- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای اصغر خلوتی به متقاضی دارد. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰3/۱۹  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۵

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۰۶۴

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 ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰۶۹ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸ 
تقاضای آقای ابوطالب خلوتی بشناسنامه 3۱۲ کد ملی ۲۱۲۲۸۹۹۶۷۰ صادره از گرگان فرزند مرتضی در 
ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام 

آن وقف است  بمساحت 3۲3/۸۴ مترمربع از پالک شماره ۱۲- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای عباس عارفی به متقاضی دارد. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰3/۱۹  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۵

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۰۶۶

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 ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰۲۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۹۷ 
تقاضای آقای نعمت نیکروح بشناسنامه ۴۵۷ کد ملی ۲۱۲۰۹۸۸۰۴۸ صادره از گرگان فرزند رمضان در 
ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام 
آن وقف است  بمساحت ۶۱۲ مترمربع از پالک شماره ۱۲- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای رمضان فیوج به متقاضی دارد. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰3/۱۹  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۵

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۰۵۸

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 ۱3۹۹۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰۹۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۸ 
تقاضای آقای حسین سنچولی بشناسنامه ۵۰۱ کد ملی ۲۱۲۰۴۹۰۲3۶ صادره از گرگان فرزند نورمحمد 
در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است  بمساحت ۱۱3/۵ مترمربع از پالک شماره 
۲۶۱- اصلی واقع در اراضی الملنگ بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک 
رسمی آقای موسی مرگدری نژاد به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به 

مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰3/۱۹  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۵

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۰۷۰

آگهي هاي ثبتي

خبر

ساالنه 2۰۰ هزار 
واحد مسکونی در روستاهای کشور 

مقاوم سازی می شود

انقالب  مسکن  بنیاد  در  فقیه  ولی  نماینده 
واحد  هزار   ۲۰۰ ساالنه  گفت:  اسالمی 
زیر ۲۵  شهرهای  و  روستاها  در  مسکونی 
هزار نفر مقاوم سازی می شود. به گزارش 
مهر، حسین روحانی نژاد اظهارکرد: با فرمان 
تاریخی امام، بنیاد مسکن تاسیس شد و در 
داشته  درخشانی  کارنامه  گذشته  سال   ۴۰
مسکن  بنیاد  در  فقیه  ولی  نماینده  است. 
ساخت  اکنون  هم  افزود:  اسالمی  انقالب 
۱۱۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در 
برخی از نقاط کشور در حال ساخت است 
که با پرداخت تسهیالت و بالعوض و آورده 
متقاضی ساخته می شود. وی ادامه داد: باید 
ساخت مسکن محرومان را تقویت کرده تا 
همه دارای سرپناه شوند. روحانی نژاد اضافه 
کرد: پتانسیل موجود بنیاد مسکن از حیث فنی 
و اجرایی باال بوده و آمادگی داریم در بهسازی 
حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی 
هم ورود کنیم. روحانی نژاد بیان کرد: ۹۷۴ 
سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد که 
نیازمند مقاوم سازی است و می توان با یک 

برنامه ریزی منظم آن را ساماندهی کرد. 

کشف ۴6 دستگاه 
استخراج رمز ارز 

 ۴۶ کشف  از  نوکنده  بخش  دادگاه  رئیس 
دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در این 
بخش خبر داد. به گزارش روابط عمومی، علی 
خانی اظهارکرد: ۴۶ دستگاه غیرمجاز استخراج 
رمز ارز از یک کارخانه نیمه فعال در نوکنده 
کشف شد. رئیس دادگاه بخش نوکنده افزود: 
این دستگاه ها با گزارش اداره برق در یک 
کارخانه نیمه فعال کشف و امروز توقیف شد. 
طبق گفته وی برای مدیرعامل این کارخانه هم 

پرونده تشکیل شده است.

مشارکت حداکثری
 خط بطالن بر اهداف 
دشمنان خواهد کشید

مشارکت  گفت:  گلستان  استاندار 
و  اهداف  بر  بطالنی  خط  حداکثری 
کشید.  خواهد  دشمنان  های  خواسته 
به گزارش روابط عمومی، هادی حق 
دفتر  مسئول  معارفه  آیین  در  شناس 
مسکن  بنیاد  در  فقیه  ولی  نمایندگی 
گلستان اظهارکرد: بنیاد مسکن گلستان 
آن  مثال  و  کرده  عمل  خوب  بسیار 
 ۹۸ سال  زده  سیل  مناطق  بازسازی 
به  اشاره  با  گلستان  استاندار  است. 
افزود: رانش،  حادثه خیز بودن استان 
زلزله، طوفان و سیل در سنوات اخیر به 
واحدهای مسکونی در استان خسارت 

زد که ساخت آن ها در همه شهرستان 
با اشاره به معارفه  ها انجام شد. وی 
نوراهلل ولی نژاد به عنوان مسئول دفتر 
بیان  گلستان  در  فقیه  ولی  نمایندگی 
کرد: ایشان در سازمان تبلیغات اسالمی 
در  و  داشت  عملکرد خوبی  گلستان 
ایشان  تدبیر  شاهد  اخیر،  های  نمونه 
حق  بودیم.  کرونا  از  پیشگیری  در 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  شناس 
گلستان  اینکه  علیرغم  گفت:  خود 
ظرفیت های بالقوه بی نظیری دارد اما 
به دالیل گوناگون آن ها به فعلیت در 
نیامده است. استاندار گلستان افزود: در 

این بین بنیاد مسکن نقش قابل مالحظه 
بازسازی  و  روستاها  توسعه  برای  ای 
خواهد  روستایی  های  سکونتگاه 
داشت. وی با اشاره به انتخابات پیش 
رو اضافه کرد: در همه ادوار انتخاباتی، 
دشمن تالش کرده تا بذر ناامیدی را در 
جامعه بپاشد تا مردم را از مشارکت در 
انتخابات منع کند. حق شناس ادامه داد: 
طبق وصیت امام راحل و توصیه های 
رهبر معظم انقالب تاکید بر مشارکت 
تقاضا  از مسئوالن  و  است  حداکثری 
دارم مردم را به حضور در پای صندوق 

های رای دعوت کنند.

۰۱73225۱3۱6
۰۱7322۴۴3۰2

برگزاری بیش از ۱۵۰ رویداد شتاب
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در ایامی که 
یک سال و نیم از زمان شیوع کرونا می گذرد، بیش از ۱۵۰ 
رویداد شتاب در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار 
شده و تا پایان سال نیز ۱۰۰ رویداد شتاب دیگر برنامه  
ریزی شده است.به گزارش روابط عمومی، محمد حسین 
امید در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره درون دانشگاهی 
حرکت دانشگاه جامع علمی کاربردی در گرگان با اشاره 
تنها  اظهار کرد: در کشور  امام راحل)ره(  نام  یاد و  به 
بخشی که به معنای واقعی به تکامل رسیده و اهداف اولیه 
انقالب را محقق کرده، بخش آموزش عالی است. توسعه 
خوبی که امروز دانشگاه ها پیدا کرده، مدیون توجهات 
امام راحل )ره( و بعد از ایشان مقام معظم رهبری است. 
وی در ادامه بیان کرد: در دانشگاه جامع علمی کاربردی 

تالش شده برای دانشجویان در همه سالیق و عالیق 
فعالیت های فوق برنامه پیش بینی شود. در جشنواره 
حرکت شاهدیم که هر سالی که می گذرد آثار به سمت 
مهارتی و بومی تر شدن پیش می روند. رییس دانشگاه 
جامع علمی کاربردی با اشاره به اینکه برگزاری المپیاد 
مهارتی به تصویب وزیر علوم رسیده است، تصریح کرد: 
سال گذشته اولین دوره این المپیاد با چند رشته محدود 
در دانشگاه علمی کاربردی برگزار شد و امسال بعد 
از ابالغ دبیرخانه  دائمی این المپیاد به دانشگاه علمی 
کاربردی، به شکل ملی برگزار خواهد شد. امید افزود: 
با توجه به شرایط خاصی که بعد از شیوع کرونا به 
وجود آمده، نگرانی بابت تعطیل و مختل شدن جشنواره 
وجود داشت اما دیدم که بیش از ۱۰۰۰ اثر به جشنواره 

برگزیده  اثر  تعداد 3۶  این  از  و  شده  ارسال  حرکت 
انتخاب شدند. وی با تاکید بر اینکه باید خروجی های 
این دانشگاه با دانشگاه های نظری متفاوت باشد، گفت: 
دانشجویان باید بتوانند با ایده های خودشان، کسب و 
کار ایجاد و تولید ثروت کنند. رییس دانشگاه جامع علمی 
کاربردی خاطرنشان کرد: امروز تعداد مراکز نوآوری در 
کشور به ۲۰۰ مرکز رسیده  در حالی که این تعداد در سال 
۹۶، کمتر از ۱۰ مرکز بود. امید بیان کرد: از دانشجویان 
می خواهیم ایده های خود را رها نکنند و با حضور در 
مراکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی، ایده های خود را 
دنبال کنند. در این مراکز با ارائه تسهیالت مالی و خدمات 
مشاوره ای از دانشجویان برای راه اندازی کسب و کار و 

شرکت های کوچک حمایت می شود.
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سواحل خلیج گرگان
 در غرب گلستان پاکسازی شد

 

همزمان با هفته بزرگداشت محیط زیست، 
تعدادی از فعاالن تشکل های محیط زیستی با 
مشارکت محیط بانان منطقه کرانه ساحلی خلیج 
بندرترکمن را پاکسازی و  گرگان، سواحل 
زباله های آن را جمع آوری کردند. رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان بندرترکمن 
گفت: این اقدام با هدف حفظ محیط زیست 
و جمع آوری آالینده ها انجام شد و شرکت 
کنندگان حدود 3۰۰ کیلوگرم انواع آالینده ها 
مانند بطری آب و نوشابه، فیلتر سیگار، کاغذ 
بستنی، الستیک و مانند آن را جمع آوری 
محیط  حفظ  داد:  ادامه  بیانی  علی  کردند. 
زیست، گسترش فرهنگ فعالیت های جمعی 
و پاکیزه نگهداشتن اماکن عمومی از سوی 
اقشار جامعه از اهداف مهم این برنامه بود. وی 
به برنامه محیط زیست بندرترکمن در حمایت 
از سمن های مردمی اشاره کرد و افزود: در چند 
سال اخیر فعالیت تشکل های مردمی حوزه 
محیط زیست منطقه افزایش چشمگیری یافته 
که امیدواریم نتیجه گسترش این فعالیت ها، 
جلوگیری از تخریب محیط زیست و انتقال 

کامل و سالم آن به نسل آینده باشد. 

کشف ترافل قاچاق
 در گالیکش

فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش از کشف 
۵۰۰ میلیون ریال قارچ ترافل قاچاق در این 
شهرستان خبرداد. به گزارش روابط عمومی، 
ماموران  اظهارکرد:  تیغ  جهان  فریدون 
کالنتری ۱۱ شهرستان حین گشت زنی در 
سطح حوزه به یک دستگاه پراید مشکوک 
شده و آن را متوقف کردند. فرمانده انتظامی 
شهرستان گالیکش افزود: ماموران در بازرسی 
کیلوگرم   ۵۰ مقدار  موردنظر  خودروی  از 
بیان  قارچ ترافل قاچاق کشف کردند. وی 
کرد: برابر اعالم کارشناسان ارزش این مقدار 
ترافل قاچاق بیش از ۵۰۰ میلیون ریال برآورد 
شده است. جهان تیغ گفت: در این عملیات 
یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضائی معرفی شد.

نهاده  تأمین  در  مشکالت  و  گرانی 
به  گلستانی  دامداران  برای  را  شرایطی 
برای  شغل  این  دیگر  که  آورده  وجود 
حتی  و  ندارد  اقتصادی  صرفه  آنها 
را  خود  دام  شده اند  حاضر  برخی ها 
زیر قیمت به فروش برسانند تا از ضرر 
بیشتر جلوگیری کنند. به گزارش ایسنا، 
اقتصاد اصلی مردم استان گلستان بر پایه 
کشاورزی استوار است و ساالنه بیش از 
۵ میلیون تن انواع محصول کشاورزی 
تولید می شود که حدود  استان  این  در 
تولیدات  به  مربوط  آن  تن  هزار   ۷۰۰
دامی است. تأمین نهاده موضوعی حیاتی 
در بحث تولیدات دامی است و شرایط 
خشکسالی کم سابقه امسال در گلستان 
و به دنبال آن کاهش تولید گندم و جو، 
دامداران این استان خصوصاً در روستاها 
تأمین  در  عدیده ای  مشکالت  با  را 
دامدار  یک  است.  کرده  روبه رو  نهاده 
نهاده  تأمین  مشکالت  خصوص  در 
می گوید: پنج خانوار در کنار یکدیگر از 
امرار و معاش می کنیم  طریق دامداری 
با توجه به قیمت جو ۵ و ۶ هزار  اما 
صرفه  ما  برای  کار  این  دیگر  تومانی 
اقتصادی ندارد. این موضوع باعث شده 
که می خواهم سهم خودم را بفروشم و 
با آن مسافرکشی کنم.  تا  ماشین بخرم 
بلکه  من،  تنها  نه  می دهد:  ادامه  وی 
دامداران دیگری نیز به فکر این افتاده اند 
که دامشان را بفروشند و خرج امرار و 
معاش زندگی شان کنند. این دامدار بیان 
کشاورزی  زمین  خودمان  ما  می کند: 
داریم و حدود ۱۰ تن جو از آن برداشت 
کردیم. آن طور که ما محاسبه کردیم اگر 
جو را در بازار آزاد به فروش برسانیم 
صرفه اقتصادی خیلی بهتری نسبت به 
دامداری و استفاده از جو برای خوراک 
کمبود  می گوید:  وی  دارد.  هایمان  دام 
علوفه موجب شده امسال قیمت کاه از 
گندم هم پیشی بگیرد. کشاورزان از هر 
هکتار گندم دست کم ۵ میلیون تومان 
بررسی های  می کنند.  دریافت  کاه  پول 
که سال  درحالی   می دهد  نشان  میدانی 
قیمت 3  با  گندم  کاه  بسته  هر  گذشته 
می رسید  فروش  به  تومان  هزار   ۵ تا 
 3۰ حداقل  به  قیمت  این  امسال  اما 
با  حتی  و  است  رسیده  تومان  هزار 

قیمت های باالی ۵۰ هزار تومان نیز از 
می شود. یک عضو  کشاورز خریداری 
در  گلستان  استان  نمایندگان  مجمع 
این خصوص گفت: امسال با توجه به 
کاهش ۴۰ درصدی بارندگی و به دنبال 
آن کاهش تولید گندم و جو در استان، 
در تأمین کاه نیز مشکل به وجود آمده 
به  نسبت  دامداران  از  بسیاری  است. 
خروج کاه از استان گالیه دارند و این 

منعکس  استان  به مسئوالن  را  موضوع 
تصریح  نوروزی  رحمت اله  کردیم. 
کرد: کمبود نهاده با توجه به خشکسالی 
از  بسیاری  در  که  شده  باعث  امسال 
نقاط کشور و حتی در استان ما دام ها 
زیر قیمت عرضه می شود. وی با اشاره 
به پیگیری های نمایندگان استان نسبت 
وزارت  در  دامداران  مشکالت  حل  به 
خانه جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: 
دامداری  ما کشاورزی و  استان  اقتصاد 
است و اعضای مجمع نمایندگان استان 
به طور کامل پای کار هستند تا مشکالت 
بیان  نوروزی  شود.  برطرف  قشر  این 
اعتبارات   ۱۴۰۰ سال  بودجه  در  کرد: 
خوبی برای بخش کشاورزی از جمله 
حوزه دامداری دیده شده است و انتظار 

داریم مشکالت در این حوزه به حداقل 
برسد. این عضو مجمع نمایندگان استان 
به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  گلستان 
نیست،  صنعتی  استان  گلستان،  اینکه 
دامی  نهاده های  توزیع  در  داریم  انتظار 
داشته  استان  این  به  ویژه ای  توجه 
باشند. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 
کشاورزی گلستان گفت: در طول سال 
استان  در  تن جو  هزار  به حدود ۱۵۰ 

نیاز داریم درحالی که امسال با توجه به 
خوشبینانه ترین  در  خشکسالی  شرایط 
استان  تنها 3۰ هزار تن جو در  حالت 
تولید می شود. این موضوع موجب شده 
که با خأل بسیار زیادی در بحث تأمین 
روستایی  دامداران  برای  خصوصاً  جو 
با  سمیعی  رحمت اله  شویم.  مواجه 
استان  در  تولیدی  جو  اینکه  به  اشاره 
افزود:  نمی رسد،  ما  دامداران  دست  به 
همین میزان جو تولیدی در استان نیز با 
توجه به قیمت مناسبی که در بازار آزاد 
وجود دارد، به دالالن فروخته و از استان 
خارج می شود. وی بیان کرد: در موضوع 
کاه گندم نیز با توجه به شرایط امسال 
روبه رو  بسیار شدیدی  تولید  کاهش  با 
برداشت  ابتدایی  روزهای  از  هستیم. 

نیروی  هماهنگی  با  شد  تالش  گندم 
انتظامی جلوی خروج کاه از استان گرفته 
شود اما متأسفانه با توجه به مشکالت به 
وجود آمده، این امر به طور کامل محقق 
نشد. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 
با  کرد:  خاطرنشان  گلستان  کشاورزی 
توجه به شرایطی که امسال به وجود آمده، 
میزان توزیع کنسانتره به قیمت دولتی را 
برابر  سه  را  روستایی  دامداری های  به 
میزان قطعاً جوابگوی  این  البته  کردیم. 
نیاز دامداران استان نیست و بخشی از 
نهاده ها از طریق بازار آزاد تأمین می شود. 
تفاهم نامه سه  کرد:  سمیعی خاطرنشان 
جانبه ای بین صندوق کارآفرینی امید، 
یک شرکت بزرگ لبنی و سازمان جهاد 
راه اندازی  منظور  به   کشاورزی گلستان 
استان  راکد  نیمه  و  راکد  دامداری های 
در  است. صندوق  منعقد شده  گلستان 
این رابطه ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت با 
کارمزد ۴ درصد در نظر گرفته است. وی 
گفت: شرکت لبنی نیز حاضر شد نهاده 
کارخانجاتی  طریق  از  را  واحدها  این 
که در زیرمجموعه خود دارد و یا منابع 
دیگر، تأمین کند. عالوه بر این، شرکت 
لبنی نسبت به واکسیناسیون و درمان و 
خرید شیر به قیمت تضمینی نیز اقدام 
خواهد کرد. معاون بهبود تولیدات دامی 
خاطرنشان  گلستان  کشاورزی  جهاد 
کرد: در حال حاضر این طرح برای یک 
روستا در شهرستان کالله آغاز شده و 
در ادامه به دنبال اجرای این طرح برای 
دیگر شهرستان های شرق استان هستیم. 
سمیعی در ادامه بیان کرد: قیمت تمام شده 
تولید هر کیلوگرم شیر برای دامدار بین ۴ 
تا ۵ هزار تومان است، درحالی که قیمت 
خرید هر کیلوگرم شیر از دامداری های 
صنعتی ۵۵۰۰ تومان و دامداری روستایی 
برای  شیر  قیمت  است.  تومان  هزار   ۴
است  سربه سر  روستاها  در  دامداران 
امسال  نمی شود.  عایدشان  سودی  و 
از  ناشی  خشکسالی  شرایط  دلیل  به 
کاهش بارندگی ها مشکالت جدی برای 
دامداران گلستانی به وجود آمده و آنها 
به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهایشان 
نیستند و ضرورت دارد فکری اساسی 
دامداری،  جز  غالباً  که  قشر  این  برای 

شغل دیگری ندارند، بشود.

دامداری دیگر به صرفه نیست

2۱ هزار گنبدی
 برای اولین بار مشارکت 
سیاسی را تجربه می کنند

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
 ۸۱3 و  هزار   ۲۰ گفت:  گنبدکاووس 
رای اولی در این شهرستان واجد شرایط 
حضور در شعب اخذ رای سیزدهمین 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره 
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و 
روستا در ۲۸ خرداد ماه جاری هستند. 
عبدالقدیر کریمی، انتخابات را فرصتی 
برای مشارکت حداکثری مردم در تعیین 
سرنوشت کشور و تجدید قوای نظام 
سیاسی  رویداد  این  افزود:  و  دانست 
نقطه اساسی وصل افکار مردم به بدنه 
نظام، تضمین کننده امنیت کشور و مظهر 
خودباوری و مردم باوری است.  وی با 
دعوت از تمامی واجدین شرایط برای 
انتخابات  در  مردم  حداکثری  حضور 
۲۸ خرداد امسالی، اظهار داشت: مطابق 
گنبدکاووس   ،۱3۹۵ سال  سرشماری 

دارد  جمعیت  نفر   ۷۴۴ و  هزار   3۴۸
که حدود ۲۲۶ هزار نفر از آنان شرایط 
الزم برای شرکت در انتخابات پیش رو 
گنبدکاووس  ویژه  فرماندار  دارند.  را 
اضافه کرد: ۲۸۱ شعبه اخذ رای برای 
حضور مردم در انتخابات پیش رو پیش 
بینی شده که ۹3 شعبه در ۲ شهر گنبد 
مناطق  در  شعبه  و ۱۸۸  اینچه برون  و 
روستایی استقرار می یابد. کریمی رعایت 
آرای  امانتداری  سالم،  برگزاری  قانون، 
از مهمترین  امنیت را  تامین  مردمی و 
اصول مدنظر برگزار کنندگان انتخابات 
۲۸ خرداد برشمرد و تصریح کرد: حدود 
۶ هزار و ۵۰۰ نفر به عنوان عوامل اجرایی 
و نظارت در روند برگزاری انتخابات در 
گنبدکاووس همکاری دارند. وی افزود: 
برای  نفر  مجموع صالحیت ۱۶۶  در 
شهر  اسالمی ۲  شورای  در  عضویت 

گنبدکاووس و اینچه برون و هزار و ۱۸۹ 
نفر برای عضویت در روستاهای ۲ بخش 
این شهرستان  برون  داشلی  و  مرکزی 
تایید شد. فرماندار ویژه گنبدکاووس با 
تاکید بر رعایت کامل مقررات و قوانین 
انتخابات، ادامه داد: امسال احراز هویت 
در همه شعب اخذ رای این شهرستان 
به صورت الکترونیکی از طریق کد ملی 
افراد انجام می شود. کریمی بیان داشت 
شیوه نامه  رعایت  مداری،  اخالق  که 
بهداشتی و دستورالعمل ابالغی از سوی 
ستاد ملی، استانی و شهرستانی مقابله با 
کرونا، راه اندازی نکردن کارناوال  استقبال 
از نامزدها، پرهیز از اختالفات سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و قومی، مذهبی و 
طایفه ای، حفظ وحدت و افزایش امید 
در جامعه از ملزومات برگزاری انتخاباتی 

پرشور در گنبدکاووس است.

قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم شیر برای دامدار
 بین ۴ تا 5 هزار تومان است، درحالی که قیمت خرید هر کیلوگرم 

شیر از دامداری های صنعتی 55۰۰ تومان است.

۰۱73225۱3۱6
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 ورزش گلستان در سال های 92 تاکنون روزهای خوب و امیدوارکننده ای را پشت سر گذاشت.

۲ گل سردار آزمون در مسابقه مقابل بحرین 
و بازی قابل قبول و منطقی احمد نوراللهی 
دیگر گلستانی حاضر در تیم ملی، فوتبال 
ایران را یک گام دیگر به جام جهانی قطر 
نزدیک تر کرد و نشانه دیگری از حرکت رو 
به رشد ورزش این استان در سال های اخیر 
را به اثبات رساند. به گزارش ایرنا، ورزش 
گلستان اگر چه از گذشته های دور و در 
زمان پیوستگی به مازندران، چهره هایی در 
رشته مختلف ورزشی داشت که هر کدام 
از آن ها موفقیت هایی هم در عرصه های 
گوناگون ملی و جهانی کسب کرده بودند، 
هدفمند  شناسایی  برای  برنامه   نبود  اما 
استعدادها موجب شد تعداد این ستاره ها 
محدود و مدال های آن ها نیز کمتر از حد 
انتظار باشد. رضا سوخته سرایی، رمضان 
و  ابراهیم  عبدالجیل گل چشمه،  خدر، 
دیگر،  ستاره  چند  و  سن سبیلی  عثمان 
می  به شمار  گلستان  افتخارات ورزش 
رفتند که با کسب مدال رویدادهای جهانی 
و آسیایی، چراغ ورزش گلستان را روشن 
ستاره  این  ظهور  وجود  با  داشتند.  نگه 
ها، جای مدال ها و افتخارات زیادی در 
ورزش گلستان خالی بود که تعداد زیادی 
از آن ها با توجه ویژه دولت یازدهم و 
دوازدهم به فراهم کردن زیرساخت های 

انجام ورزش در استان ها، پر شد.
ورزش گلستان در هشت سال گذشته، 
اولین های زیادی را تجربه کرد که برای 
همیشه در تاریخ ورزش این استان ماندگار 
شده و نقش زیادی در ایجاد تحول در 
توسعه ورزش قهرمانی آن داشت. کسب 
اولین سهمیه حضور در المپیک، کسب 
و  آسیایی  های  بازی  مدال طالی  اولین 
میزبانی از اولین رویداد قهرمانی آسیا، فقط 
بخشی از سدشکنی های ورزش گلستان 
طی هشت سال گذشته است که هم نام 
پرآوازه  کشور  ورزش  در  را  استان  این 

تر کرد و هم تحرک بیشتری به ساختار 
ورزش این استان در افزایش پویایی برای 
توسعه زیرساخت ها و زمینه سازی بیشتر 
شدن تعداد ورزشکاران بخشید. مدیرکل 
این  تایید  در  گلستان  جوانان  و  ورزش 
اتفاقات رو به رشد که همچنان نیز ادامه 
دارد، گفت: به جز سال گذشته که در نتیجه 

شیوع کرونا، به طور تقریبی همه مسابقات 
ورزشی ایران و جهان تعطیل بود، ورزش 
گلستان در سال های ۹۲ تاکنون روزهای 
سر  پشت  را  امیدوارکننده ای  و  خوب 
گذاشت. قاسمعلی برزمینی اظهار داشت: 
به عنوان نمونه مدال های جهانی، آسیایی و 
بین المللی کسب شده ورزشکاران گلستان 
در اولین سال شروع فعالیت دولت تدبیر و 
امید ۵۴ بود این تعداد در سال ۹۸ با رشد 

قابل توجه به ۱۹۰ مدال رسید. وی بیان 
کرد: همچنین در حالی که تا سال ۹۲ هیچ 
مسابقه فراملی به میزبانی گلستان برگزار 
نشده بود، در چند سال اخیر این استان 
میزبان چندین رویداد ورزشی آسیایی و 
بین المللی از جمله کبدی مردان و زنان، 
والیبال ساحلی، ووشو و کاراته بود. مدیرکل 

ورزش و جوانان گلستان گفت: تعداد اعزام 
ورزشکاران گلستانی به مسابقات فراملی از 
۵۵ نفر در سال ۹۲ به ۱۱۱ نفر در سال ۹۸ 
رسید که نتیجه این اعزام ها کسب چندین 

مدال رنگارنگ از مسابقات معتبر بود.
تعداد  آموزشی،  دوره های  برگزاری 
نفرات دعوت شده به تیم ملی رشته های 
برتری  لیگ  های  تیم  تعداد  گوناگون، 
از  ملی  های  تیم  عضو  ثابت  نفرات  و 

رشد  با  اخیر  سال  هشت  طی  گلستان 
محسوسی همراه بوده که بخش زیادی 
از این اتفاقات مثبت نتیجه احداث بیشتر 
اماکن ورزشی و گسترش زیرساخت ها 
است. افتتاح هتل المپیک پس از ۹ سال 
وقفه، تکمیل و بهره برداری از دهه ها 
سالن ورزشی که به صورت نیمه تمام 
از دهه های قبل به جا مانده بود، افتتاح 
هدف  با  روستایی  ورزش  های  خانه 
کشف استعدادهای جدید، نمونه ای از 
افزایش  برای  گلستان  مسووالن  اهتمام 
سرانه ورزشی ساکنان استان است. شیوع 
کرونا اگر چه خسارت زیادی به ورزش 
تعطیلی  بر  عالوه  و  کرد  وارد  گلستان 
تیم  تمرینات  باشگاه،  ماهه صدها  چند 
ها و ورزشکاران را نیز تعطیل کرد، اما 
زیرساخت های مطلوب ایجاد شده در 
استان موجب شد با کاهش خطرات این 
ویروس ناشی از رعایت حداکثری شیوه 
نامه ها، ورزش گلستان بار دیگر خیز آرام 
آرام خود را برای کسب موفقیت های 
بیشتر آغاز کند. حضور ۲ گلستانی به 
نام های صابر کاظمی و آرمان صالحی 
در لیگ ملت های والیبال و بخت زیاد 
توکیو،  المپیک  در  برای حضور  ها  آن 
درخشش ادامه دار سردار آزمون، گران 
و  ایران  حاضر  حال  فوتبالیست  ترین 
احمد نورالهی در انتخابی جام جهانی، 
کسب چند سهمیه ورزشکاران جانباز و 
معلول برای پارالمپیک توکیو، قهرمانی 
شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال 
و تالش ورزشکاران چند رشته از جمله 
دوومیدانی و قایقرانی برای کسب سهمیه 
المپیک، بخشی از سند رونق حال حاضر 
ورزش گلستان است که می تواند ورزش 
افتخارآفرینی  ادامه  به  را  استان  دوستان 
عرصه های  در  سرزمین  این  جوانان 

حساس امیدوارتر کند.

خبر پرش ورزش به سمت قهرمانی

مهران حاتمی سرمربی
 تیم بسکتبال شهرداری گرگان شد

به  انتخاب مهران حاتمی  از  شهردار گرگان 
عنوان سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی، عبدالرضا 
ادامه  امکان  عدم  به  توجه  با  گفت:  دادبود 
همکاری مهران شاهین طبع با باشگاه بسکتبال 
شهرداری، پس از مذاکره و دریافت برنامه از 
تعدادی از مربیان برجسته داخلی و خارجی، 
تصمیم به انتخاب حاتمی گرفته شد. وی افزود: 
قهرمانی گرگان وظیفه ما در انتخاب سرمربی 
جدید را سنگین تر کرده بود، از این رو سابقه 
و توانمندی های سرمربی جدید برای ما دارای 
اهمیت دوچندان است. دادبود ابراز امیدواری 
کرد: با اهتمام مجموعه شهرداری و شورای 
اسالمی شهر گرگان و حمایت و همدلی همه 
خانواده و هواداران بسکتبال، نوار موفقیتهای 
المللی  بین  و  ملی  های  عرصه  در  گرگان 
ادامه یابد. یادآور می شود: حاتمی از مربیان 
مطرح کشور است که سابقه سرمربی گری 
تیم های ملی جمهوری اسالمی ایران، باشگاه 
های پتروشیمی بندر امام، شهرداری تبریز، 
دانشگاه آزاد و قهرمانی ایران و آسیا را در 

کارنامه خود دارد.

حضور 6 ورزشکار گلستانی
 در تیم ملی بوچیا و والیبال نشسته

 شش ورزشکار گلستانی والیبال نشسته و بوچیا 
به اردوی آماده سازی تیم ملی این رشته ها برای 
انتخاب نفرات اعزامی به بازی های پاراآسیایی 
شدند.  دعوت  توکیو  پارالمپیک  و  بحرین 
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و جوانان استان گلستان، کادر فنی تیم ملی 
بوچیای جوانان محمدرضا دالورنیا، مهراب 
حسین  و  اصغری شیخی  مهدی  مهدوی، 
عظیمی از گلستان را به اردوی استعدادیابی و 
انتخابی این رشته برای قرار گرفتن در فهرست 
نهایی تیم ملی اعزامی به بازی های پارآسیایی 
با  اردو  این  کرد.  دعوت  بحرین  در  جوانان 
حضور 3۸ ورزشکار از ۲3 تا ۲۷ خرداد ماه 
در کمپ تیم های ملی فدراسیون جانبازان و 
معلولین در تهران برگزار می شود. بوچیا نوعی 
ورزش تفریحی - توپی است که برای معلوالن 
جسمی - حرکتی با پایین ترین سطح توانایی 
جسمی و حرکتی طراحی شده است. بوچیا از 
سال ۸۴ وارد ایران شد و گلستانی ها از حدود 
هشت سال قبل انجام این رشته را آغاز کردند. 
همچنین اردوی تیم ملی والیبال نشسته مردان 
پارالمپیک  بازی های  در  حضور  برای  ایران 
ورزشکار  با حضور ۲  خرداد  از ۱۷  توکیو 
گلستانی در تهران آغاز شد. محمد نعمتی و 
جمال نظری گلستانی های حاضر در این اردو 
هستند که تا ۲۶ خرداد زیر نظر کادر فنی تمرین 

خواهند کرد.

 تعداد اعزام ورزشکاران گلستانی به مسابقات فراملی از 55 نفر
 در سال ۹2 به ۱۱۱ نفر در سال ۹۸ رسید که نتیجه این اعزام ها 

کسب چندین مدال رنگارنگ از مسابقات معتبر بود.

تولید محصوالت باغی آزادشهر 
6۰ درصد کاهش یافت

مدیر جهادکشاورزی آزادشهر در شرق 
سطح  امسال  گفت:  گلستان  استان 
تولید محصوالت باغی این شهرستان 
اسفند  در  درختان  سرمازدگی  به دلیل 
و  یافته  کاهش  درصد  تا ۶۰  پارسال 
پیش بینی می شود تنها چهار هزار تن 
محصوالت باغی برداشت و روانه بازار 
شود. به گزارش ایرنا، حسین ممشلی، 
و  هزار   ۲ را  آزادشهر  باغات  سطح 
۵۰۰ هکتار عنوان کرد و اظهارداشت: 
هلو، شلیل، آلو، گردو، گیالس، آلبالو، 
گالبی، زیتون، انار و خرمالو از مهمترین 
درختان کشت شده در باغ های آزادشهر 
بیشترین  کرد:  اضافه  ممشلی  است. 
سطح باغات آزادشهر به میزان هزار و 
۲۰۰ هکتار مربوط به میوه هلو است 
که برداشت سه رقم زودرس سرخابی، 

۶۰ روزه و زعفرانی این محصول از ۲۰ 
روز قبل آغاز شد. مدیر جهادکشاورزی 
نیز  از ۲ هفته قبل  ادامه داد:  آزادشهر 
آلبالو  و  گیالس  محصول  برداشت 
در این شهرستان آغاز شده و تاکنون 
)گیالس،  محصول  سه  از  تن   ۵۰۰
بازار  روانه  و  تولید  هلو(  و  آلبالو 
شده است. وی با بیان اینکه آزادشهر 
بیشترین سطح از مجموع ۲۵۶ هکتار 
باغ  گیالس استان گلستان را دارد، پیش 
بینی کرد از ۲۰۰ هکتار باغ گیالس این 
شهرستان، 3۰۰ تن محصول برداشت و 
روانه بازار شود. ممشلی با گله مندی از 
رغبت پایین باغداران آزادشهر نسبت 
به بیمه باغات خود، اظهار داشت: از 
شهرستان  این  باغات  سطح  مجموع 
فقط ۱3۷ هکتار آن بیمه شدند. مدیر 

از  داد:  ادامه  آزادشهر  جهادکشاورزی 
مجموع باغات بیمه شده این شهرستان، 
۱۰۰ هکتار آن براثر سرمازدگی اسفند 
پارسال دچار خسارت بین ۹۰ تا ۱۰۰ 
خسارت  مرور  به  که  شدند  درصد 
می شود.  پرداخت  بیمه  از سوی  آنها 
ممشلی، تغییرات آب و هوایی مانند 
سرمای شدید اسفند پارسال، افزایش 
هزینه های نگهداری، تامین کود و سم 
و سوء استفاده دالالن را از مهمترین 
مسائل و مشکالت باغداران آزادشهر 
به کشاورزان توصیه کرد:  برشمرد و 
برای  محصوالت،  بیمه  بر  عالوه 
دسترسی به جدیدترین راه های تغذیه 
مناسب و مبارزه با آفات ارتباط خود 
جهاد  خدمات  مراکز  کارشناسان  با 

کشاورزی شهرستان را تقویت کنند.


