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شاهنامه فردوسی
 پناهگاه انسان 

امروزاست
■ احسان مکتبی

سالروز  اردیبهشت،  پنجم  و  بیست 
نکوداشت شاعر و حماسه سرای بزرگ 
ایرانی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است. 
این شاعر پرآوازه ی ایران زمین یکی از 
بزرگترین حماسه سرایان جهان است. 
دیوارهای  نه چندان دور  در روزگاری 
قهوه خانه های سنتی ایران پر از تصاویر 
قهرمانان شاهنامه ی فردوسی بود و نقاالن 
و راویان، با داستان هایی شیرین و دلنشین 
از پهلوانی رستم، از سوگ سیاوش و 
قصه هایی پندآموز از این دایره المعارف 
ارزشمند خرد و اندیشه و فرهنگ ایرانیان، 
گذشتگان ما را به سیر و سیاحت در 
دنیای شگفت انگیز اساطیر میهمان می 
کردند. شاهنامه که تاریخ و داستان زندگی 
و  کهن  سرزمین  این  ساله  هزار  چند 
میراث هزارساله ی مردمان این دیار است 
گنجینه ای ارزشمند از افسانه های اساطیر 
و حماسه های پهلوانان و مجموعه ای 
دل انگیزاست که مطالعه ی آن ما را با 
اوضاع اجتماعی و زندگی مردم، آداب 
ایرانیان در آن  و رسوم و اندیشه های 
روزگار آشنا می کند. شاهنامه ی فردوسی 
شاهکاری است که فرهنگ، تمدن و سند 
هویت ایرانیان است و تامل و تدبر در 
این حماسه ی باشکوه، پیام انسانی و 
اندیشه ی زیبای فردوسی بزرگ را به 
ما می رساند. این اثر ارزشمند تاریخی 
میراثی همیشگی است که فرزانگی، خرد، 
آرمان گرایی و عدالت را به فرزندان مان 
می آموزد. شاهنامه نیاز روحی و معنوی 
مردمان گرفتار جهان پر تنش امروز است. 
این کتاب ارزشمند یکی از گنجینه های 
بی مانند ادب فارسی است که می تواند 
پناهگاه انسان خسته این روزگار باشد. از 
سوی دیگر خواندن شاهنامه ما را با  زبان 
فارسی بیش از پیش آشنا می کند، دایره 
ی واژگان ما را وسیع خواهد کرد و در 
استفاده بهتر و زیباتر از کلمات و واژگان 
فارسی در گفتار و نوشتار بسیار موثر 
است. به فرزندانمان بیاموزیم شاهنامه را 
که شناسنامه ی ملی ما و روایت کننده ی 
اسطوره های ما و  مایه ی مباهات فرهنگ 
بودن  از  بدارند و  ایرانی است دوست 
و نفس کشیدن در ایرانی که فردوسی 
بزرگ در آن می زیست احساس غرور 

و افتخار کنند.
■  صاحب امتیازگلشن مهر 
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مسئول بخش زنبورعسل جهاد کشاورزی گلستان با بیان 
اینکه ساالنه در کشور به ۵ میلیون ملکه زنبور عسل 
نیاز داریم، گفت: بخشی از نیاز زنبورداران با ملکه های 
قاچاق خارجی برطرف می شود که این مسئله خطر 
ایجاد بیماری های مختلف را افزایش می دهد. اگر در 
کشور از مراکز اصالح نژاد حمایت کنیم، می توانیم تمام 
نیاز کشور را تامین کنیم. بشبیر بصیری با اشاره به وجود 

۱۰ میلیون کلنی زنبورعسل در سطح کشور، اظهار کرد: 
عمر اقتصادی ملکه در هر کلنی ۲ سال است لذا ساالنه 
به ۵ میلیون ملکه زنبورعسل در کشور نیاز داریم. اگر 

همه اینها را از خارج وارد کنیم، ارزبری زیادی برای 
کشور دارد و همچنین خطر اینکه بیماری های جدید 
وارد کشور شود، وجود دارد. وی افزود: از سال ۱۳۶۲ 
تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی، دالر و... هیچ کسی به 
شکل قانونی ملکه جدید را وارد کشور نکرده است. 

تولید ملکه در کشور به حدی نیست ...
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 از سال ۱۳6۲ تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی، دالر و... هیچ کسی به شکل قانونی ملکه جدید را وارد کشور نکرده است.

 تولید ملکه در کشور به حدی نیست که جوابگوی تمامی نیازها باشد و عده ای خال موجود را با استفاده از ملکه های قاچاق پُر می کنند.
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کمتر از نیمی از سالمندان باالی ۸۰ 
سال در گلستان واکسن کرونا زدند

عبدالرضا فاضل در جلسه ستاد استانی مقابله 
با کرونا، اظهار داشت: خوشبختانه روند شیوع 
کرونا در استان گلستان طی هفته های اخیر 
کاهشی بوده و در حال عبور از پیک چهارم 
کرونا هستیم.وی افزود: میانگین تعداد بیماران 
بستری در مراکز درمانی استان در هفته گذشته 
به 4۵ تا ۵۰ نفر کاهش یافت در حالی که 
پیش از این به ۱۳۰ بیمار رسیده بود.فاضل 
ادامه داد: در حال حاضر ۳4۳ بیمار مبتال به 
کرونا در بیمارستان های استان گلستان بستری 
هستند که از این تعداد 7۱ بیمار در بخش 
مراقبت های ویژه و ۲4 نفر به دستگاه ونتیالتور 
وصل هستند.وی یادآور شد: در حال حاضر 
شهرستان های گرگان، بندرگز، کردکوی، علی 
آباد، مینودشت و گالیکش در وضعیت نارنجی 
بندرترکمن،  گنبدکاووس،  شهرستان های  و 
و  کالله  آزادشهر،  رامیان،  قال،  آق  گمیشان، 
رئیس  هستند.  زرد  وضعیت  در  تپه  مراوه 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص 
استان  در  واکسیناسیون  وضعیت  آخرین 
گفت: ۲۶ هزار و 8۰۰ نفر در نوبت اول و 
هشت هزار و ۵4۰ نفر در نوبت دوم واکسن 
کرونا دریافت کردند و در مجموع به ۲7 هزار 
افزود:  تزریق شد.فاضل  واکسن  نفر  و ۵۰۰ 
واکسن کرونا به 47 درصد از سالمندان باالی 
8۰ سال شامل هفت هزار و 7۶۰ نفر تزریق 
شد و از امروز واکسیناسیون افراد باالی 7۵ 

سال آغاز شده است.

آخرین روند ساخت
 بزرگترین سد گلستان

گلستان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
سد  بدنه  درصدی  از 84  بیش  پیشرفت  از 
نرماب به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین سد 
گزارش  به  خبرداد.  استان  ساخت  حال  در 
ایسنا، سیدمحسن حسینی در بازدید از آخرین 
خصوص  در  نرماب  سد  احداث  وضعیت 
آخرین اقدامات اجرائی برای آبگیری این سد، 
اظهار کرد: تاکنون حجم خاکریزی بدنه سد 
۵.88 میلیون مترمکعب است و حجم باقیمانده 
کل ۱.۳۲ میلیون مترمکعب است. وی با بیان 
اینکه این سد در سال جاری آبگیری اولیه آن 
تراز  تا  باقیمانده  افزود: حجم  آغاز می شود، 
آبگیری اولیه ۲۰۰ هزار مترمکعب است که تا 
زمان آبگیری به تراز الزم می رسد. مدیرعامل 
کرد:  بیان  گلستان  منطقه ای  آب  شرکت 
پیشرفت تأسیسات هیدرومکانیکال سد نرماب 
در بخش خرید و ساخت 8۵ درصد بوده که 
۵۰ درصد نصب آن هم انجام شده است که 
اقدامات نصب به صورت شبانه روزی ادامه 
دارد. حسینی خاطرنشان کرد: آبگیری سد 
نرماب نیاز به اقدامات پیوسته و زنجیر وار 
دارد که طی ماه های اخیر هماهنگی شرکت 
مهندسین مشاور، شرکت پیمانکار مجموعه 
نهادهای نظارتی  استانی و همچنین کمک 
برای حل چالش های پیش رو بسیار مؤثر و 

مفید بوده است.

آتش زیرخاکستر کرونا  شعله ور می شود
هرچند گلستان مانند برخی مناطق دیگر 
کشور ماه های پایانی سال را با آرامشی 
نسبی سپری می کرد اما تصمیمات ضد 
و نقیض ستاد کرونا، عدم محدودیت و 
ممنوعیت سفرهای نوروزی، عدم نظارت 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی و غیره 
شعله ور  دوباره  کرونا  آتش  شد  سبب 
بستری  بیماران  تعداد  حالیکه  شود.در 
مبتال به کرونا در مراکز درمانی استان به 
۱8۰ نفر رسیده بود، به عللی که اشاره 
شد و البته سهل انگاری عده ای از مردم 
در نادیدن گرفتن پروتکل های بهداشتی 
در مدت کوتاهی به 7۰۰ نفر رسید.برای 
با  کنترل موج چهارم کرونا که  مهار و 
آزادسازی سفرهای نوروزی خیلی زود 
خود را نشان داد، بار دیگر محدودیت 
فعالیت اصناف اجرا شد. محدودیت های 
سراسری که هرچند توانست در کاهش 
شیوع کرونا موثر باشد اما خسارت های 
وارد  صنفی  واحدهای  به  هم  سنگینی 
کردبا هشدارهای مکرر و رعایت جمع 
بیشتری از مردم، موج چهارم شیوع کرونا 
هم براساس آمارها فروکش کرد و روند 
شیوع و بستری بیماران کرونایی در استان 
بیماران  تعداد  کاهشی  شد.سیر  نزولی 

حدود  استان  درمانی  مراکز  در  بستری 
۲ هفته ادامه داشت اما از روز پنج شنبه 
بار دیگر آمارها صعودی شده است.این 
نگرانی وجود دارد که آتش زیر خاکستر 
افراد  و  شود  شعله ور  دیگر  بار  کرونا 
بیشتری را قربانی کند. با اینکه ممنوعیت 
و محدودیت سفر در تعطیالت عید فطر 
اعمال شد اما باز بودن تفرجگاه ها و عدم 
نظارت در این زمینه سبب حضور جمع 
کثیری از شهروندان در عرصه های جنگلی 
و تفریحی شد.در یکی دو روز اخیر با 
اتفاقاتی که رخ داد و با دورهمی هایی که 

آمارها  برگزار شد،  عیدفطر  مناسبت  به 
افزایشی شده است.طبق اعالم علی متکی، 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
مبتال  بیمار  شنبه گذشته ۳۲۲  پنج  روز 
به کرونا در مراکز درمانی استان بستری 
بودند که این تعداد روز گذشته به ۳۳۶ 
این  تعداد  یافت.وی گفت:  افزایش  نفر 
بیماران در حال حاضر به ۳4۳ نفر افزایش 
یافته است و امیدواریم مردم استان بیش از 
گذشته پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند تا بتوانیم از موج چهارم کرونا عبور 
کنیم.همچنین بنا براعالم دانشگاه علوم 

آی  در  بیمار   7۱ اکنون  استان  پزشکی 
سی یو تحت مراقبت ویژه قرار دارند و 
۲4 بیمار نیز به دستگاه ونتیالتور متصل 
هستند.از ابتدای شیوع کرونا تا کنون نیز 
۳۰ هزار و 8۵ بیمار مبتال به کرونا در 
درمانی  مراکز  از  بهبودی  از  استان پس 
علوم  شده اند.دانشگاه  ترخیص  استان 
استان همچنین اعالم کرده که  پزشکی 
کالله به عنوان تنها شهرستان قرمز، وارد 
اعالم  است.متکی  شده  زرد  وضعیت 
کردکوی،  بندرگز،  شهرستان های  کرد: 
و  مینودشت  آبادکتول،  علی  گرگان، 
شیوع  نارنجی  وضعیت  در  گالیکش 
کرونا قرار دارند. همچنین شهرستان های 
رامیان،  قال،  آق  گمیشان،  بندرترکمن، 
مراوه  و  کالله  گنبدکاووس،  آزادشهر، 
هستند.۵4.۲  زرد  وضعیت  در  هم  تپه 
درصد مبتالیان به کرونا در استان باالی 
۵۵ سال هستند و ۳9.۱ درصد نیز بین 
۱۵ تا ۵۵ سال سن دارند. همچنین سن 
نیز کمتر  به کرونا  مبتالیان  ۶.7 درصد 
پروتکل های  است.رعایت  سال   ۱۵ از 
و  برگزاری  از  خودداری  و  بهداشتی 
حضور در تجمعات مهم ترین توصیه تا 

واکسیناسیون عمومی شهروندان است.

رشد قابل توجه آبزي پروري
در  گفت:  گلستان  شیالت  کل  مدیر 
هشت سال خدمت دولت تدبیر و امید 
از  اعم  استان،  پروري  آبزي  کشور،  در 
پرورش ماهیان سردابي، گرمابي، زینتي، 
از  دومنظوره  استفاده  با  ماهي  پرورش 
زالو  پرورش  و  کشاورزي  آب چاههاي 
و جلبک، از رشد قابل توجهي برخوردار 
شده است. به گزارش روابط عمومي، سید 
جواد قدس علوي با اعالم این خبر بیان 
داشت: در حوزه پرورش ماهیان گرمابي، 
میزان تولید از ۱7۶۰۵ تن در سال 9۲ به 
رسیده  در سال 99  تن  از ۱8۰۰۰  بیش 
است. وي افزود: در سال 9۲، ۵۶۰۰ هکتار 
از اراضي سطح استان به پرورش ماهیان 
گرمابي اختصاص داشت که این رقم در 
سال 99 به ۶۳۰۰ هکتار رسید. همچنین 
نیز از ۶۶۰۰ نفر به ۶7۵۰  میزان اشتغال 
نفر ارتقا یافت. وي در خصوص پرورش 
ماهیان سردابي استان خاطرنشان کرد: در 
بخش پرورش ماهیان سردابي نیز شاهد 
رشد بوده ایم و تولید این ماهیان از ۵۲۳ 

تن در سال 9۲ به بیش از 9۵۰ تن در سال 
99 افزایش یافته است. قدس علوي اظهار 
کرد: در ابتداي دولت تدبیر و امید، در مزارع 
نفر  استان ۱9۵  سردابي  ماهیان  پرورش 
مشغول به کار بوده اند که در حال حاضر 
با افزایش تعداد مزارع، اشتغال زایي در این 
صنعت نیز به 9۵۰ نفر رسید. وي با اشاره 
به رونق تکثیر و پرورش ماهیان زینتي در 

استان تصریح کرد: در حوزه تکثیر ماهیان 
زینتي، میزان تولید از ۲87۳۰۰۰ قطعه در 
سال 9۲ به ۳۲۰۰۰۰۰ قطعه در سال 99 
رسید و در حال حاضر 48۰ نفر نیز در این 
صنعت مشغول به کار هستند که این رقم 
نسبت به سال 9۲ ، بیش از ۶۰ نفر افزایش 
داشته است. قدس علوي گلستان را مبتکر 
و پیشرو در طرح پرورش ماهي با استفاده 

کشاورزي  هاي  چاه  آب  از  دومنظوره 
دانست و گفت: یکي از مهمترین طرح 
هاي آبزي پرورش شیالت که در زمان 
دولت تدبیر و امید آغاز به کار کرد، طرح 
پرورش ماهي با استفاده دومنظوره از آب 
چاههاي مجاز کشاورزي بوده است. وي 
افزود: این طرح با وجود ۱8۰۰۰ حلقه چاه 
کشاورزي مجاز در استان براي اولین بار از 
سال 9۶ بصورت پایلوت آغاز گردید که با 
ایجاد ۲۰8 باب استخر پرورش ماهي در 
کنار چاههاي مجاز کشاورزي با تولید 4۶4 
تن و اشتغال 7۵۰ نفر به طور مستقیم و 
غیر مستقیم در   سال 98 به بهره برداري 
رسید. مدیر کل شیالت گلستان در پایان 
یادآور شد: پیش بیني مي گردد در افق 
استخرهاي  باب   ۲۶۰۰ تعداد   ۱4۰4
مجاز  چاههاي  کنار  در  ماهي  پرورش 
تن   ۵۵۰۰ تولید  ظرفیت  با  کشاورزي، 
زمینه  نتیجه  در  احداث گردد که  ماهي 
اشتغال 78۰۰ نفر نیز به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم فراهم مي گردد.

تحقق ۹5 درصدی
 اشتغال شهرستان گرگان 

تعهد  داشت:  بیان  گرگان  فرماندار 
اشتغال شهرستان گرگان در سال گذشته 
شش هزار و 4۶7 نفر بوده که بیش از 
9۵ درصد تعهد شهرستان گرگان در 
سال 99 محقق شده است. به گزارش 
روابط عمومی، حمیدی گفت: درسال 
گذشته نیز سه هزار و ۶۰7 نفر، مبلغ 
4۰۰ میلیارد ریال تسهیالت حمایتی 

دریافت کردند که پرداخت این میزان 
تسهیالت، موجب تثبیت اشتغال پنج 
هزار و 84۲ کارگر شد. ایشان خاطر 
به  تسهیالت  ارائه  برای  کرد:  نشان 
مشاغل خانگی نیز تا کنون 8۳9 میلیون 
تومان اعتبار جذب شده است که مبلغ 
۵۱9 میلیون تومان آن پرداخت شده 
است. حمیدی گفت: کلیه دستگاه های 

اجرایی که آمار تعهد اشتغال آنان در 
نشده  تکمیل  یا  و  ثبت  سامانه رصد 
هرچه سریع تر برای تکمیل آن اقدام 
نیز  فرمانداری  داد:  ادامه  وی  نمایند. 
بانک های  با رؤسای  طی جلسه ای 
باقیمانده  مبلغ  خصوص  در  عامل 
برای ارائه تسهیالت به مشاغل خانگی 

تعیین تکلیف خواهد کرد.
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میدان خدمت رسانی به مردم 
پا به پای میدان مقاومت فعال است

کشور  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
پای  به  پا  امروز  که  دیگری  میدان  گفت: 
میدان مقاومت در حال فعالیت است میدان 
خدمت رسانی به مردم است. محمد زهرایی 
کمک  سراسری  رزمایش  چهاردهمین  در 
انقالب  اظهار کرد:  استان گلستان،  مؤمنانه 
اما  است  مردم  بطن  از  برخواسته  اسالمی 
برخی دچار خطای محاسباتی شده و با دو 
می زنند. برهم  را  جامعه  جو  قطبی سازی، 

وی بیان کرد: دفاع از مظلوم و ظلم ستیزی 
در تمام عالم دو آرمان انقالب است و میدان 
مقاومت بر اساس همین دو مبنا در منطقه 
شکل گرفت. نفس زکیه میدان مقاومت شهید 
سلیمانی بود و اکنون نیز یاران او میدان دار این 
موج عظیم در منطقه هستند. رئیس سازمان 
بسیج سازندگی افزود: هرکدام از ما اگر از 
حضور در میدان مقاومت جاماندیم امروز 
فرصت داریم در میدان خدمت رسانی باشیم. 
میدان  در  بدانیم  باید  همه  گفت:  زهرایی 
کمک  بسته  میلیون ها  اگر  خدمت رسانی 
معیشتی و هزاران جهیزیه توزیع کردیم اما 
بصیرت نداشته باشیم، کارمان ناقص است. 
مسکن  واحد   ۲۰۰ کرد:  خاطرنشان  وی 
محرومینی که در گلستان کلنگ زدنی شده 
بود، ظرف ۳ ماه با سرعت و کیفیت و با 

هزینه کمتر به اتمام رسید.

سارق بنای تاریخی
 شهر باستانی استرآباد دستگیر شد

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان گلستان از 
شناسایی و دستگیری سارق بنای تاریخی 
حین  در  استرآباد)گرگان(  تاریخی  شهر 
روابط  گزارش  به  داد.  خبر  جرم  ارتکاب 
عمومی میراث فرهنگی گلستان، سید فرامرز 
پی گزارش دوستداران  اظهار کرد: در  میر 
بر  مبنی  تحقیقات  انجام  و  میراث فرهنگی 
سرقت در یکی از خانه های تاریخی شهر 
فردی  توسط  )گرگان(  استرآباد  تاریخی 
سودجو و فرصت طلب، موضوع در دستور 
حفاظت  یگان  مرکز  عملیاتی  پایگاه  کار 
فرمانده  گرفت.  قرار  استان  میراث فرهنگی 
میراث فرهنگی،  اداره کل  حفاظت  یگان 
گلستان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
حفاظت  یگان  مأموران  کرد:  خاطرنشان 
 ۱۳ کالنتری  همکاری  با  میراث فرهنگی 
نیروی انتظامی گرگان و پس از کسب نیابت 
قضایی به محل اعزام  شده و با انجام عملیاتی 
موفق شدند فرد سارق را در حین ارتکاب 
جرم در یکی از خانه های تاریخی گرگان 
دستگیر کنند. وی اظهار کرد: فرد دستگیر 
راستای  در  جلسه  صورت   تنظیم  با  شده 
سیر مراحل قانونی و قضایی تحویل نیروی 

انتظامی گرگان شد.

 نهادهای مدنی ،
 دموکراسی و

ویروس کرونا 
 

■  عظیم  قرنجیک 

 واقعیت امر این است که در شرایطی 
که ویروس کرونا کمر اقشار متوسط و 
فرودست جامعه مان را دوچندان خم 
کرده و اقتصاد مملکت را همراه با تحریم 
های اقتصادی، در قعر بحران و فالکت 
انداخته  و هیچ سازوکار سازنده و مثبتی 
نیز از سوی دولتمردان و تصمیم گیران 
بظاهر دیده نمی شود، نقش نهادهای 

مدنی و کنشگران اجتماعی و انجمن 
ها و اشخاص خیّر و خیراندیش و... 
رسانه  و  ها  سایت  مطبوعات،   بویژه 
ها در عرصه مجازی و واقعی، بیش از 
پیش پررنگتر دیده می شود و این مایه 
و  دلبستگی  نشانگر  و  امید  دلگرمی، 

همبستگی اجتماعی می باشد.
 برخی برآنند که درجوامع دموکراتیک،  
کارکرد تشکالت و سازمانهای مدنی و 
فضاهای شبکه های اجتماعی در شرایط 
بحرانی، بعلت حساسیت زایی و شفافیت 
های ذاتی شان  و اینکه مانع پنهانکاری 
های دولتمداران سیاسی کار می شوند، 
بویژه در مقابله با ویروس کرونا موثرتر 
واقع می شوند. برای شاهد مثال، میزان 
موفقیت کره جنوبی را با حداقل های 
بکارگیری روش های دموکراتیک دولت 
اش، در مقایسه با چین کمونیست با 
روش های اقتدارگرایانه و یا ناکارآمدی 
روش های مقابله ایتالیای سوسیالیست 
می آورند که کره جنوبی با حداقلی از 

مرگ ناشی از کرونا مواجه بوده است.
البته از این نکته نیز نباید غافل شد که 
مقابله با ویروس کرونا که یک مساله 
بحرانی،  زمان  در   است   انسانی  ای 
فضاهای مجازی، اغتنام فرصتی نباشد  
برای فرصت طلبی و تسویه حسابهای 
جناحِی برخی کسان  که مساله کرونا 
را سیاسی کرده و آن را وسیله ای برای 
قرار  ناکارآمد  های  با حکومت  مقابله 
داده و با اخبار گاهاً جعلی و ... باعث 
باز ماندن از رسالت اصلی شده، موجب 
سردرگمی مردم گردند. یکی دیگر از 
توانایی های نهادهای مدنی، ارتقاء تاب 
آوری اجتماعی می تواند باشد. بدین معنا 
که در مقابله با بحرانهایی نظیر کرونا، از 

طریق نهادهای مدنی و البته سازمانهای 
مردم نهاد و انجمن های خیریه و... می 
توان  مطلوبیت مشارکت های اجتماعی 
را بیشتر کرده  و بستر را برای همکاری 
و همبستگی ها  فراهم تر گردانیده  و نیز 
می توان بر آمادگی و واکنش های سریع 
شهروندان برای مقابله با رویدادهایی نظیر 
کرونا و ساماندهی و تمرکز مدیریت 
و  بحرانها  مورد  در  گیری  تصمیم  و 

موانع  با حذف  موثرتر واقع شد و   ...
بوروکراتیک دولتها، جلو آثار تخریبی 
بحرانها و آشفتگی ها و سرگردانی ها در 
سپهر مدیریتی بحرانها را می توان گرفت.
 اگر جامعه را منشوری از احساسات،  
و...  رفتارها  و  عقاید  افکار،  تمایالت، 
بدانیم و نهادهای مدنیو ... که منبعث 
را   اند  دموکراتیک  های  حکومت  از 
انعکاسی از این منشور متنوع جوامع تلقی 
کنیم در واقع  میزان تاب آوری جوامع 
با بحرانها می توان مورد  را در مقابله 
ارزیابی قرار داد  و این که برخی جوامع 
به علت عدم تحمل نهادهای مدنی و 

تنوع احزاب و تشکالت و سازمانهای 
مردم نهاد  در مقابله با بحرانهایی نظیر 
آشفتگی  و  سردرگمی  دچار  کرونا 
های مدیریتی می گردند، نشان و مویِّد 
کارآمدی و ناکارآمدی دولتها در ارتباط با 

این موضوعات دانست.
  جامعه ما از آن دست جوامعی هست که 
همه ساحت های زندگی روزمّره در آن، 
تحت تاثیر مناسبات حاکم بر دولت قرار 
گرفته و همه چیز متاثر از ستیز و مقابله به 
مثل جناح های سیاسی اصلی،  سیاست 
زده شده  و هیج دلمشغولی عمده ای غیر 
از مباحث بشّدت سیاسی شده ندارند. در 
این چارچوب، زندگی و معیشت مردم 
تعلیق  درحال  مدام  جامعه،  فرودست 
تامین  امور  سررشته  و  شده  انداخته 
مایحتاج ضروری اقشار آسیب پذیر، گم 
و بسان حلقه مفقوده شده است. جامعه 
ای که هر روز شاهد مرزهای نیندیشیده 
و غیرتاملی صاحب منصبان بوده ایم  و 
از ساحت ایده و تفکرشان چیزی بنام و 
محتوای  با هم بودن از آن برون تراود، در 
میان هیاهوی جناح بندی های سیاسی، 
اعم از اصالح طلب و اصولگرا، در واقع 
مشاهده نمی گردد. مخلص کالم این که، 
برای تاب آوری هرچه بیشتر جامعه در 
مقابله با بحران های اقتصادی و تنش 
مشکالت  بویژه   ... و  اجتماعی  های 
امروزین جامعه از آنجمله بیماری خانمان 
برانداز کرونا که مساله ای است جهانی 
و ... هیچ چاره و راهکاری، کارآمدتر و 
اساسی تر از استقرار، تحکیم و تقویت 
نهادها و انجمن های مدنی و برقراری 
نظامی دموکراتیک و احترام به حقوق 
طبیعی و شهروندی آحاد و اقشار متنوع 

جامعه نمی باشد.

 یکی دیگر از توانایی های 
نهادهای مدنی، ارتقاء تاب 

آوری اجتماعی می تواند باشد. 

))

نیاز گالیکش و آزادشهر به ایستگاه هواشناسی 
فرمانداران گالیکش و آزادشهر در شرق 
استان گلستان باتوجه به موقعیت خاص 
جغرافیایی و کشاورزی و اهمیت اطالع  
از آخرین وضعیت جوی برای تصمیم 
گیری درست در شرایط بحران، خواستار 
ایستگاه هواشناسی در شهرستان   ایجاد 
گزارش  به  شدند.  خود  فعالیت  حوزه 
ایرنا، اطالع رسانی از آخرین وضعیت 
نفری  هزار   ۶4 شهرستان  در  جوی 
گالیکش که ۵۵ درصد جمعیت آن در 
۶۳ روستا زندگی می کنند و اقتصاد اصلی 
آنان بر پایه کشاورزی استوار است، نقش 
موثری در انجام و تقویت فعالیت های 
این حوزه و جلوگیری از بروز خسارات 
احتمالی دارد. فرماندار گالیکش با تاکید 
هواشناسی  ایستگاه  راه اندازی  لزوم  بر 
استقرار  برای  این شهرستان، گفت:  در 
تامین زمین  به  نیاز  ایستگاه هواشناسی 
مناسب داریم که به زودی محقق می شود. 
احمد تجری مفرد افزود: اولویت استقرار 
بافت  به  باتوجه  هواشناسی  ایستگاه 
از  یکی  محوطه  در  گالیکش،  شهری 
دانشگاه های آزاد اسالمی یا پیام نور این 
شهرستان است. وی با بیان اینکه اداره 
کل هواشناسی گلستان قول مساعد برای 
راه اندازی ایستگاه هواشناسی در گالیکش 
داده است، اضافه کرد: تامین اعتبار مورد 
برنامه ریزی  کمیته  جلسات  در  نیاز 

شهرستان و استان که قرار است به زودی 
برگزار شود، مطرح و پیگیری خواهد شد. 
فرماندار آزادشهر گفت: باتوجه به فاصله 
ایستگاه هواشناسی علی آبادکتول با این 
شهرستان و وجود زمین های کشاورزی 
تردد  فراوانی  و  مرتفع  مناطق  مناسب، 
در جاده خوش ییالق به شاهرود که از 
است،  گلستان  مهم  ترانزیتی  جاده های 
دسترسی  هواشناسی،  ایستگاه  استقرار 
به  هواشناسی  اطالعات  جدیدترین  به 
منظور پیشگیری از بروز خسارات ناشی 
میسر  رانندگی،  و  طبیعی  حوادث  از 
حسینی  ملک  حمیدرضا  شد.  خواهد 
گلستان  هواشناسی  کل  اداره  افزود: 
زمین ۲ هزار و ۵۰۰ متری در آزادشهر 

در اختیار دارد اما به دلیل مناسب نبودن 
محل زمین، پیگیری برای جابجایی آن 
با زمین شهرداری و یا بخش خصوصی 
پیوند  همین  در  است.  انجام  درحال 
مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: هم 
ایستگاه   گلستان  شهرستان  اکنون۱۲ 
و  گالیکش  تنها  و  دارند  هواشناسی 
آزادشهر فاقد ایستگاه هستند. نوربخش 
داداشی افزود: هم اینک ۱۵۶ ایستگاه و 
سامانه هواشناسی از انواع مختلف شامل 
"سینوپتیک، اقلیم شناسی، باران سنجی، 
جاده ای، جو باال، باران سنجی خودکار، 
پایش گرد و غبار" در استان گلستان فعال 
ایستگاه    ۱۰ از  اینکه  بابیان  وی  است. 
یک  کشور،  در  باال  جو  یا  جو  کاوش 

مستقر  گرگان  فرودگاه  در  آن  از  مورد 
است، اضافه کرد: هم اکنون ۱۳ ایستگاه 
مناطق  در  )آنالین(  خودکار  باران سنج 
مختلف گلستان وجود دارد که خودکار 
دیگر  باران سنج  ایستگاه   78 کردن 
نیز در دستورکار است. مدیرکل  استان 
ادامه داد: هم اینک  هواشناسی گلستان 
زمین  متر   ۵۰۰ و  هزار   ۲ هواشناسی 
در آزادشهر در اختیار دارد که محل آن 
برای ایجاد ایستگاه مطالعات هواشناسی 
کشاورزی این شهرستان مناسب نیست 
در  زمین  محل  تغییر  برای  پیگیری  و 
پیگیری   گفت:  وی  است.  انجام  حال 
الزم برای استقرار ایستگاه اقلیم شناسی 
خودکار در فضای دانشگاه آزاد اسالمی 
انجام  درحال  نیز  گالیکش  نور  پیام  یا 
فعال  ایستگاه  این  به زودی  و  است 
وجود  با  افزود:  داداشی  شد.  خواهد 
تامین تجهیزات الزم برای ایستگاه های 
هواشناسی از سوی سازمان هواشناسی 
نصب،  ساختمان،  احداث  اما  کشور 
راه اندازی و نگهداری تجهیزات نیازمند 
اعتبارات باالیی است که باید از محل 
گفت:  وی  شود.  تامین  استانی  منابع 
میانگین هزینه برای راه اندازی هر یک 
از ایستگاه های هواشناسی در آزادشهر 
ریال  میلیارد   ۱۰ حدود  گالیکش  و 

اعتبار نیاز است.
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خشکسالی کم سابقه
مزارع گنبدکاووس 

مدیر جهادکشاورزی گنبدکاووس با اشاره به 
کاهش بارش ها در سال زراعی جاری )مهر 
99 تاکنون( گفت: وقوع خشکسالی امسال که 
طی ۵۰ سال گذشته در منطقه کم سابقه بود، 
محصول زراعت پاییزه )گندم، جو و کلزا( این 
شهرستان را ۱۳۱ هزار تن کاهش داد. غالمعلی 
نورا اظهار داشت: میزان بارش ها در فصل پاییز 
و زمستان 99 که زمان کشت، سبز شدن و 
رشد زراعت گندم، جو و کلزا بود، نسبت به 
مدت مشابه سال قبل آن بین ۲۰ تا ۳۰ درصد 
و در فروردین امسال نیز حدود 7۰ درصد 
کاهش یافت. وی میزان بارش در فصل پاییز 
و زمستان 99 و فروردین امسال را به ترتیب 
78، ۱۱8 و ۱۶ میلی متر اعالم کرد و افزود: 
کاهش بارش های سال زراعی جاری بویژه در 
فروردین ماه امسال که گیاه در مرحله غالف 
بندی و خوشه دهی است به آب نیاز دارد، 
در ۵۰ سال گذشته کم سابقه بوده است. نورا 
اضافه کرد: پیامد کاهش بارش ها و خشکسالی 
در ابتدای فصل کاشت در گنبدکاووس این 
بود که ۱8 هزار هکتار از ۱۲۲ هزار هکتار 
مزارع کشت شده گندم، حدود ۶ هزار هکتار 
از قریب ۲۰ هزار هکتار مزارع کشت شده جو 
و ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
هکتار مزارع کشت شده کلزا در این شهرستان 
مدیرجهادکشاورزی  نشود.  سبز  اصال 
استمرار خشکسالی  داد:  ادامه  گنبدکاووس 
ماه  و  زمستان  در فصل  بارش ها  کاهش  و 
فروردین در این شهرستان سبب شد تا به 7۰ 
هزار هکتار از مزارع گندم، هشت هزار هکتار 
مزارع جو و ۶ هزار هکتار مزارع کلزا بین ۲۰ 
تا 8۰ درصد خسارت وارد شود. وی گفت: با 
وضعیت خشکسالی بوجود آمده امسال میزان 
تولید گندم گنبدکاووس ۱۰۰ هزار تن، جو ۲۵ 
هزار تن و کلزا ۶ هزار تن نسبت به سال قبل 
کاهش خواهد یافت. نورا اضافه کرد: پیش 
بینی تولید امسال سه محصول گندم، جو و 
کلزا در گنبدکاووس به ترتیب ۲۲۰ هزار، ۱۵ 
هزار و ۵۰۰ و ۱۲ هزار تن است که متناسب 
با آن مراکز مورد نیاز برای خرید در سطح 
شهرستان پیش بینی شده است. وی ادامه داد: 
امسال بیشترین خسارت خشکسالی مربوط 
بخش  و  شمالی  مناطق  و  دیم  اراضی  به 
داشلی برون گنبدکاووس است که عالوه بر 
مزارع، مراتع این شهرستان نیز با کاهش و فقر 

تولید علوفه مواجه شدند.

اختالل استرس
 پس از سانحه 

■  کوثر قندهاری
 

استرس پس از سانحه تمرکز بر یک 
تروما دارد، تروما به تاثیر منفی و بدی 
که یک واقعه در فرد برجای می گذارد 
اشاره دارد که در طی آن فرد در معرض 
مرگ واقعی یا تهدید به مرگ، جراحت 
جدی یا خشونت جنسی قرار می گیرد. 
این رویدادها معموال خارج از محدوده 
رویدادی  است)  انسان  نرمال  تجربه 
باشد(  عادی  انسان  برای  که  نیست 
بنابراین رویدادهایی مثل ورشکستگی، 
مناقشات زناشویی و مرگ عزیزان جز 
به استرس  عوامل استرس زای منجر 

پس از سانحه نیستند.
در استرس پس از سانحه؛ بیمار اجزایی 
جمله  از  رویداد  حسی  مجموعه  از 
بوها،صداها و تصاویر رویداد را تجربه 
می کند. فلش بک ها، کابوسها، حاالت 
تجزیه ای، هذیان، توهمات و در موارد 
شدیدتر نمایش مجدد حادثه، سرزده به 
سراغ بیمار آمده و اورا آزار می دهد. در 
بیمار یک بخش از  مورد فالش بک، 
حادثه را مکرر در ذهن خود مرور کرده و 
دائما از خود می پرسد که چگونه توانسته 
از این سرانجام دردناک جلوگیری کند. او 
قادر به یافتن یک راه حل رضایت بخش 
به طور گذشته نگر و یا پردازش واقعه 

به عنوان سرنوشت وجودی انسان نبوده، 
بنابراین زخم های او التیام نمی یابند.

استرس پس از سانحه منجر به مقاومت 
فعاالنه در به یادآوردن افکار، تصاویر و 
خاطرات مربوط به تروما شده و حالتی 
بیمار  کند،  می  ایجاد  فراموشی  شبیه 
همچنین از یادآوری خاطره عاطفه تجربه 
کند.  می  پرهیز  سانحه  زمان  در  شده 
از هرگونه  پرهیز  برای  اینگونه تالش 
یادآوری خاطره منجر به کرختی پاسخ 
های عاطفی به وقایع کنونی و در نتیجه 
گسستگی هیجانی از اطرافیان نزدیک 
به  همچون اعضای خانواده می شود. 
مرور زمان این رفتار بدتر شده و فرد از 
فعالیت ها، مکانها، اشیاء یا افراد یادآور 

خاطره تروما اجتناب می کند.
بیمار گوش به زنگی، حواس پرتی و 
تحریک پذیری و پاسخ اغراق آمیز از جا 
پریدن را در طول روز و بی خوابی اولیه 
و متناوب همراه با کابوس در طول شب 

تجربه می کند.
از  پس  استرس  اختالل  دچار  بیماران 
مشخص  ویژگی  چهار  اغلب  سانحه 
عمده و بارز را نشان می دهند:۱- خود 
را قربانی دانسته و احساس می کنند که 
هیچ کنترلی به شرایط نداشته اند، با این 
وجود شک دارند که آیا می توانستند با 
کفایت، مهارت یا شهامت بیشتر مانع 
بروز حادثه شوند. ۲- به خاطر اعمال 
خود یا خود حادثه احساس گناه می 
کنند، این احساس را دارند که اعمال آنها 
با سیم اعتقادی شان منافات داشته ۳- 
این بیماران ممکن استعداد ارثی به این 
اختالل داشته باشند 4- هم زمانی با دیگر 
اختالالت اضطرابی، اختالالت خلقی، 
اختالالت سو مصرف مواد و احتماال 

اختالالت طبی عمومی دیده می شود.
عالوه بر تمامی موارد می توان گفت یک 
عامل مهم در رابطه با ماهیت تروما این 
است که آیا محیط نسبت به قربانی تروما 
دلسوزانه است) مثل قربانیان تصادفات 
جنگهای  سربازان  طبیعی،  بالیای  و 
شرافتمندانه( و یا نسبت به قربانی سرد، 
منتقد و طرد کننده است) مثل قربانیان 
این  بیمار  به  دلسوزانه  محیط  تجاوز( 
امکان را می دهد که به جای اجبار به 
سرکوب خاطرات و عواطف خود بتواند 

با موفقیت حادثه را پردازش کند.
میزان شیوع بیماری های همراه با اختالل 
به  است،  زیاد  از سانحه  استرس پس 
شکلی که حدود دو سوم این بیماران 
مبتال  نیز  دیگر  اختالل   ۲ به  حداقل 
هستند. بیماری های شایع همراه با این 
اختالل عبارتند از اختالالت افسردگی، 

اختالالت مرتبط با مواد، سایر اختالالت 
اضطرابی و اختالالت دو قطبی، می توان 
دیگر  اختالالت  گفت وجود همزمان 
آسیب پذیری فرد را برای ابتال به اختالل 
استرس پس از سانحه افزایش می دهند.

اختالل،  این  به  مبتال  افراد  درمان  در 
از  اعم  عمده  رویکردهای  درمانگر 
حمایت، تشویق بیمار برای بحث درباره 
اقسام  و  انواع  آموختن  مزبور،  واقعه 
مکانیسم های مقابله) نظر آرام سازی 

عضالت( را در پیش می گیرد.
در تشویق بیمار برای صحبت در مورد 
رویداد، الزم است به بیمار اجازه دهیم با 
سرعت خودش پیش رود، برخی بیماران 
نمی خواهند تا زمانی که رویداد را پشت 
حرف  آن  مورد  در  اند  نگذاشته  سر 
بزنند و به این خواسته آنان باید احترام 

گذاشت. فشار آوردن به فردی که نمی 
خواهد در مورد یک سانحه صحبت کند 
احتمال خطر بروز اختالل استرس پس 
از سانحه را افزایش می دهد. عالوه بر 
این می توان از طریق گروههای حمایتی 
خانواد  و  افراد  این  نیز  ملی  و  محلی 
هایشان را مورد حمایت بیشتری قرار داد.
دارودرمانی و روان درمانی از روشهای 
مداخالت  است،  درمان  دیگر 
اختالل  این  در  که  ای  رواندرماگرانه 
از رفتارهای  دارد عبارت است  وجود 
هیپنوتیزم.  درمانی، شناخت درمانی و 
بسیاری از بالینگران، رواندرمانی عاجل 
توصیه  آسیب  قربانیان  درمان  برای  را 
می کنند. در این درمان معموال رویکرد 
شناختی اتخاذ می شود و در عین حال 
حمایت و امنیتی هم برای بیماران فراهم 
می شود. ماهیت کوتاه مدت این نوع 
روان درمانی باعث می شود که خطر 
به  اختالل  شدن  مزمن  و  وابستگی 
حداقل برسد. با این حال مسائلی از قبلی 
شکاکیت، بی اعتمادی و بدگمانی اغلب 
اثر سوئی بر پذیرفتگی بیمار می گذارد، 

درمانگر باید کاری کند که بیمار دست 
از انکار واقعه آسیب زا بکشد، تشویقش 
کند که راحت باشد و اورا از منبع فشار 
روانی دور سازد. باید بیمار را تشویق کرد 
که بخوابد و اگر هم الزم شد از دارو 

برای این کار استفاده کرد.
از  حمایت هایی  که  کرد  کاری  باید 
محیط برایش فراهم شود. باید بیمار را 
تشویق کرد که واقعه آسیب زا را مرور و 
احساسات هیجانی مرتبط با آن را تخلیه 
کند و برای آنکه در آینده هم از دست 

آنها در امان بماند، برنامه ریزی کند.
پس از وقوع واقعه آسیب زا،روان درمانی 
باید طبق الگوی مداخله در بحران؛ همراه 
با حمایت، آموزش، ایجاد مکانیسم های 
مدارا و قبول و پذیرش واقعه صورت 
گیرد. اما اگر اختالل تشکیل شده باشد 
دو رویکرد عمده رواندرمانگرانه را می 
دادن  قرار  اولی  گرفت.  پیش  در  شود 
بیمار در معرض واقعه آسیب زای مذکور 
با روشهای تجسمی یا مواجه سازی زنده 
است که به دو صورت شدید و تدریجی 
این  دیگر  رویکرد  گیرد.  می  صورت 
است که روشهای مدیریت استرس به 
بیمار آموخته شود؛این روشها عبارتند از 
فنون آرام سازی عضالت و رویکردهای 
شناختی. یکی دیگر از فنون رواندرمانی 
نسبتا نوظهور که تا حدودی نیز محل 
اختالف نظر است، حساسیت زدایی با 
پردازش حرکات چشم است که طی آن 
بیمار در حین آنکه تصویری از تجربه 
آسیب زا را در ذهن خود نگاه داشته 
است، بر روی حرکات جانبی انگشت 
بالینگر تمرکز می کند و عقیده عمومی 
بر این است که وقتی بیمار در حالت آرام 
سازی عمیق قرار دارد، می تواند رویداد 
آسیب زا را بینش یابی کرده و از این 
طریق عالئم خود را از بین ببرد.عالوه بر 
فنون رواندرمانی فردی ذکر شده، گروه 
درمانی و خانواده درمانی هم در بیماران 
مبتال به این اختالل موثر است. فواید 
گروه درمانی عبارتند از شریک شدن 
در آسیبهای که بر دیگران وارد شده و 
برخوردارشدن از حمایت سایر اعضای 
بازماندگان  برای  درمانی  گروه  گروه. 
بالهایی مثل زلزله بسیار موفقیت آمیز 
بوده است. با خانواده درمانی نیز اغلب 
می شود به حفظ رابطه زناشویی در ادوار 
تشدید عالئم کمک کرد وقتی عالئم 
خیلی شدید است یا خطر خودکشی 
و سایر اعمال وجود دارد بستری کردن 

ضرورت دارد.

■  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

در استرس پس از سانحه؛ 
بیمار اجزایی از مجموعه حسی 

رویداد از جمله بوها،صداها 
و تصاویر رویداد را 

تجربه می کند.

))
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گلستانی ها رکورد  زدند
با کمک مردم نوعدوست گلستان ، 4۰ زندانی بدهکار 
های  خانواده  کنار  را   فطر  عید  غیرعمد،  جرایم  و 
خود جشن گرفتند. به گزارش روابط عمومی، رئیس 
کل دادگستری گلستان گفت: بدهی این زندانیان، ۶ 
تومان آن را شاکیان  میلیارد  بود که ۵  تومان  میلیارد 
میلیارد  یک  داد:  ادامه  هاشمیان  هادی  بخشیدند. 
مردمی  های   کمک  با  نیز  مبلغ  این  از  دیگر  تومان 

شد.  پرداخت  دیه  ستاد  اعتبارات  و  رمضان  ماه  در 
رئیس کل دادگستری گلستان با قدردانی از مشارکت 
گفت:  زندانیان  آزادی  به  کمک  برای  ها  استانی  هم 
علیرغم مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا، گلستانی 
ها امسال گل کاشتند و در گلریزان مجازی یک میلیارد 
ماه  برابر  سه  که  کردند  کمک  تومان  میلیون   ۳۵۰ و 
افزود: عالوه  پارسال است. هاشمیان  مبارک رمضان 

بر این خیران برای  پرداخت ۳ میلیارد تومان دیگر 
امیدواریم  این مبلغ  با وصول  اند که  هم تعهد کرده 
زمینه برای بازگشت تعداد بیشتری از مددحجویان به 
هم  گفت:  وی  شود.  فراهم  هایشان  خانواده  آغوش 
اکنون ۱۲۰ محکوم جرایم غیرعمد و مالی در زندانهای 
استان هستند که با کمک و همت مردم و خیرین به 

زودی شاهد آزادی آنها نیز خواهیم بود.

www.golshanemehr.com
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پرداخت 125 هزار
 میلیارد ریال تسهیالت کرونایی 

پرداخت  از  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   ۱۲۵ حدود 
مرتبط با کرونا تا پایان فروردین ماه سال 
جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
حسین  رضا  محمد  ایران،  ملی  بانک 
افزود: بیش از 8۲ هزار میلیارد ریال  زاده 
از ۲7  بیش  و  بگیران  یارانه  به  تسهیالت 
هزار میلیارد ریال نیز به کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است. 
به گفته وی، بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت حمایتی نیز برای تامین مخارج 
مستاجرین در قالب سامانه جامع طرح اقدام 
ملی مسکن توسط بانک ملی ایران پرداخته 
شده است. مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار 
کرد: از زمان ابالغ تسهیالت مرتبط با کرونا 
تا پایان ماه نخست سال ۱4۰۰، بیش از 8 
میلیون و ۳8۱ هزار فقره تسهیالت در قالب 
عقد قرض الحسنه و مرابحه به جامعه هدف 

پرداخت کرده ایم.

جاساز هروئین
 در بار هندوانه

فرمانده انتظامی آزادشهر از کشف بیش از ۱۵ 
کیلوگرم هروئین از یک دستگاه کامیون حامل 
هندوانه خبرداد. به گزارش روابط عمومی، 
سید داوود حسینی اظهارکرد: ماموران ایست 
و بازرسی تیل آباد حین کنترل خودروهای 
بار  حامل  کامیون  دستگاه  یک  به  عبوری 
هندوانه که از شرق کشور وارد گلستان شده 
بود مشکوک و آن را متوقف کردند. وی افزود: 
با هوشیاری ماموران، مشخص شد در انتهای 
بار، تعدادی از هندوانه ها به طرز مشکوکی 
آنها ۵8  از  بازرسی  در  که  اند  جاساز شده 
بسته هروئین به وزن ۱۵ کیلو و ۵۰۰ گرم و 
همچنین یک کیلو تریاک کشف شد. فرمانده 
انتظامی آزادشهر گفت: در این راستا دو متهم 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضائی معرفی شدند.
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کاهش مصرف آب در شالیزارها
پیش رو  را  آبی  سخت  سال  گلستان 
دارد و به دلیل کمبود بارش در ماه های 
چگونگی  به  نسبت  نگرانی  گذشته، 
تامین آب مورد نیاز در ماه های گرم سال 
راهکارهای  از  یکی  که  یافته  افزایش 
مطرح شده کاهش مصرف آب در بخش 
کشاورزی با اجرای ایده های جدید از 
جمله ترویج خشکه کاری برنج است. به 
گزارش ایرنا، کاهش بارش در گلستان 
از ابتدای سال آبی جاری )مهر سال قبل 
گذشته،  مشابه  مدت  نسبت  تاکنون( 
پرآب طلب  محصوالت  زراعت  خطر 
به ویژه برنج را تشدید کرده به طوری 
که شرکت آب منطقه ای استان خواستار 
به روش سنتی -  برنج  حذف زراعت 
غرقابی و مدیریت منابع آبی با جایگزین 
کردن محصوالت کم آب طلب از جمله 
خشکه کاری برنج شده است. در دهه 
اخیر به دالیلی از جمله ارزش اقتصادی 
بیشتر برنج، توسعه سطح این محصول 
به روش غرقابی با استفاده از آب چاه در 
گلستان رو به افزایش گذاشته که نتیجه 
آن آسیب جدی به آبخوان ها و منابع 
آب زیرزمینی است. گلستان دارای ۱۵ 
هزار هکتار زمین زراعی نسق دار )دارای 
حق مالکیت استفاده از آب سطحی و 
رودخانه ها( برای کشت شالی است در 
حالی که عالوه بر این، کشاورزان این 
خطه به طور میانگین ساالنه در ۵۰ تا 
به  زمین های خود  از  ۶۰ هزار هکتار 
روش سنتی - غرقابی، شالی کشت می 
کنند. بنا به آمار غیررسمی سال زراعی 
هزار   ۱۰۰ به  نزدیک  گلستان  در  قبل 
گفته  به  بود.  شده  کشت  شالی  هکتار 
و  آب  حوزه   ۲ محققان  و  کارشناسان 
هکتار  هر  در  گلستان،  در  کشاورزی 
کشت سنتی - غرقابی شالی در استان 
بسته به رقم، آب و هوای منطقه، خاک 
و مدیریت مزرعه شالی بین ۱4 تا ۱۵ 
می شود.  مصرف  آب  مترمکعب  هزار 
توسعه خشکه کاری شالی در گلستان 
از سال 98 پس از اعالم مصوبه هیات 
دولت مبنی بر ممنوعیت کشت برنج در 
تمام استان ها به جز گیالن و مازندران 
مختار  راستا  این  در  شد.  عملیاتی 
جهادکشاورزی  سازمان  رییس  مهاجر 
حمایت  در   98 تیرماه  ابتدای  گلستان 

از شالیکاران استان، اعالم کرده بود: با 
میزان  منابع آب و  به محدودیت  توجه 
تبخیر در این استان شمالی، مجوز کشت 
خشکه کاری برنج در گلستان با وجود 
دولت  هیات  از  برنج  کشت  ممنوعیت 
اخذ شده و از طرح توسعه این کشت 
با تامین نهاده ها و ارائه تسهیالت ارزان 
می شود. حمایت  کشاورزان  از  قیمت 

کاری  خشکه  آموزش  فعاالن  از  یکی 
شالی در گلستان با اشاره به این که این 
روش کشت راهی برای مدیریت بهینه 
مصرف آب کشاورزی در منطقه است، 
برای  استان  کشاورزان  استقبال  گفت: 
زراعت شالی به روش خشکه کاری با 
توجه به احتمال گسترش خشکسالی رو 
به افزایش است. هادی جرجانی افزود: 
گسترش خشکه کاری شالی در گلستان 
از  برداران  بهره  رسانی  اطالع  نیازمند 
پرداخت  و  دولت  حمایتی  های  برنامه 

تسهیالت ارزان قیمت برای تجهیز مزارع 
به آبیاری تحت فشار است.وی که تاکنون 
حدود ۵۰۰ بهره بردار عالقمند به خشکه 
کاری شالی را آموزش داده ادامه داد: بهره 
موردنیاز  تامین آب  برای  استان  برداران 
از روش  مزارع  در  کاری شالی  خشکه 
های آبیاری تحت فشار از جمله قطره ای 
شیوه  در  کنند.  می  استفاده  بارانی  و 

خشکه کاری، بذر شالی در زمین مانند 
می  کشت  و  پاشیده  محصوالت  بذر 
شود. مصرف آب با روش خشکه کاری 
شالی به ۶ تا ۱۱ هزار متر مکعب کاهش 
می یابد که کشت آن در این استان از 
است. درآمده  اجرا  به  زراعی 97  سال 

جهادکشاورزی  سازمان  زراعت  مدیر 
کاری  خشکه  امسال  گفت:  گلستان 
هکتار  هزار  استان ۲  در  شالی  زراعت 
تعیین شده در حالی که برنامه تکلیفی 
در قالب کارگروه سازگاری با کم آبی 

مهقانی  اکبر  علی  است.  هکتار   8۰۰
گلستان  در  شالی  زراعت  افزود:  نوده 
به روش خشکه کاری، بیشتر با هدف 
تجدید نظر در کشت غرقابی و مدیریت 
بهینه مصرف آب کشاورزی و عبور از 
چالش خشکسالی و کاهش هزینه های 
خاک  حفظ  و  بهره برداران  برای  تولید 
است.  پاییزه  محصوالت  زراعت  برای 
وی با بیان این که ساالنه 8۰ هزار هکتار 
کشت شالی سنتی و غرقابی در استان 
صورت می گیرد، ادامه داد: از این سطح، 
تامین آب ۶۵ هزار هکتار از طریق چاه 
ها صورت می گیرد. وی در خصوص 
بهره  میان  شالی  کاری  خشکه  ترویج 
از  مدیریت  این  گفت:  استان،  برداران 
سال قبل برای توسعه خشکه کاری شالی 
به صورت  را  کارشناس  استان، ۳۰  در 
تخصصی آموزش داده و آماده راهنمایی 
است.  برداران  بهره  به  مشاوره  ارایه  و 
در  سطح  واحد  عملکرد  وی  گفته  به 
خشکه کاری شالی نیز بسته به مدیریت 
مزرعه از سوی بهره بردار بین چهار تا ۶ 
تن در هکتار است. کاسته شدن از زحمت 
کشاورز نسبت به روش تهیه خزانه، کاهش 
4۰ درصدی هزینه ها، یکنواختی در سبز 
ماشین  از  استفاده  امکان  مزرعه،  شدن 
برداشت،  آالت کشاورزی در کاشت و 
جلوگیری از هدر رفت کود مصرفی و 
افزایش اکسیژن خاک، کاهش ترکیبات 
و  انرژی  به  نیاز  کاهش  آفات،  و  سمی 
اجرای آسان مدیریت مزرعه، استفاده بهتر 
از نهاده ها به دلیل عمق کشت مناسب 
و تراکم یکنواخت و کاهش ۵۰ درصدی 
میزان مصرف آب، کاهش آلودگی خاک 
و آب، کم شدن آفت و ارتقای بذر در 
واحد سطح از جمله مزایای استفاده از 
روش خشکه کاری برنج است. گسترش 
خشکه کاری شالی در میان بهره برداران 
منطقه، معرفی زراعت جایگزین کم آب 
بر و ایجاد ارزش افزوده برابر با زراعت 
شالی از جمله کنجد، پنبه و سویا و معرفی 
رقم زودرس شالی از سوی محققان مرکز 
تحقیقات کشاورزی از جمله برنامه های 
در دست پیگیری و اجرا برای مدیریت 
منابع آبی، مقابله با خشکسالی و فراهم 
کشاورزان  برای  اقتصادی  کردن صرفه 

شالیکار گلستان است.

امسال خشکه کاری زراعت 
شالی در استان 2 هزار هکتار 
تعیین شده در حالی که برنامه 

تکلیفی در قالب کارگروه 
سازگاری با کم آبی
 ۸۰۰ هکتار است.

جیوه خفاش عامل تجاوز 
سوداگران میراث فرهنگی 

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان کردکوی از 
نقشه تجاوز و دست اندازی سوداگران 
این  رادکان  برج  به  میراث فرهنگی 
شهرستان برای بافتن النه خفاش خبر 
روابط عمومی، جعفر  گزارش  به  داد. 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  خاندوزی 
جیوه خفاش یکی از موضوعاتی است 
فضای  در  را  آن  خریدوفروش  که 
قیمت  البته  می بینیم؛  زیاد  مجازی 
گزاف النه خفاش مسئله ای است که 
واقعیت  دانستن  به  ترغیب  را  همه 
رئیس  می کند.  ماده  این  با  رابطه  در 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره 
کردکوی  شهرستان  صنایع دستی 
خاطرنشان کرد: ازآنجایی که در سقف 
دارند  النه  خفاش ها  رادکان  برج 
شهرستان  حفاظت  یگان  ماموران 
غرب استان در حین سرکشی از آثار 
تاریخی این شهرستان، متوجه شدند 
که در داخل بنای برج تاریخی رادکان 
نصب شده  منظور  همین  به  داربستی 
کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  او  است. 
دستور  اخذ  با  یگان  این  مامور 
قضایی اقدام به ضبط داربست کرده 
شناسایی  برای  را  اولیه  تحقیقات  و 

کردند.  آغاز  این دست درازی  عاملین 
در  کرد: خوشبختانه  تاکید  خاندوزی 
سطح شهرستان، دادستان با مجموعه 
یگان حفاظت میراث فرهنگی همکاری 
تنگاتنگی  و  شایسته  بسیار  تعامل  و 
داشته و حتی یکی از شعب دادگستری 
شهرستان را به پرونده های مربوط به 
داده اند.  اختصاص  میراث فرهنگی 
شهرستان  انتظامی  نیروی  هم چنین 
نیز همکاری ارزنده ای در عملیات های 
کشف و دستگیری حفاران غیرمجاز و 
متجاوزان به آثار تاریخی با یگان حفاظت 

داشته است که جای تقدیر دارد.

 
مصرف آب با روش خشکه 
کاری شالی به 6 تا 11 هزار 
متر مکعب کاهش می یابد 
که کشت آن در این استان 
از سال زراعی ۹7 به اجرا 

درآمده است.
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خبر

افزایش ۳۰ درصدی
 اهدای خون 

مدیرکل انتقال خون گلستان از افزایش ۳۰ 
این  مردم  توسط  خون  اهدای  درصدی 
به  نسبت  امسال  رمضان  ماه  در  استان 
این  در  گفت:  و  داد  خبر  گذشته  سال 
و  هزار  چهار  گلستانی  شهروندان  مدت 
گزارش  به  کردند.  اهدا  خون  واحد   84
اظهار  بنی عقیل  صادق  عمومی،  روابط 
داشت: از مجموع اهدا کنندگان خون ماه 
رمضان گلستان سه هزار و 8۳8 نفر مرد 
و بقیه زن بودند. وی میزان مشارکت زنان 
گلستان در اهدای خون را کم دانست و 
به  استان  بانوان  رسد  می  نظر  به  گفت: 
و  خونی  کم  از  ترس  جمله  از  دالیلی 
مخالفت نزدیکان، تمایل زیادی به اهدای 
خون نداشته باشند. بنی عقیل ادامه داد: از 
در  گلستان  خون  کنندگان  اهدا  مجموع 
سال گذشته ۲هزار و ۲۰۰ نفر اهداکننده 
مستمر، هزار و ۲۰۰ نفر باسابقه بیش از 
یک بار و ۶8۶ نفر برای اولین بار اقدام 
گفت:  وی  کردند.  اهدا  را  خود  خون 
هرچند اهدای خون در ماه مبارک رمضان 
اما  داشته  افزایش  مشابه  مدت  به  نسبت 
تعطیالت  دلیل  به  خونی  ذخایر  کاهش 
از  استان  شد  سبب  عیدفطر  روزه  چند 
خون  اهدای  برای  مراجعه  به  نیاز  نظر 
در وضعیت قرمز قرار بگیرد. وی خاطر 
برای  مراجعه  کاهش  دلیل  به  کرد:  نشان 
اهدا، ذخیره خونی گلستان از هفت روز 
در ماه های آخر پارسال به  ۳.7 دهم روز 
کاهش یافته که تقویت این ذخایر نیازمند 
مراجعه دارندگان گروه های خونی مثبت 
و منفی برای اهدای خون است. گلستان 
خاص  بیمار   ۵۰۰ و  هزار  سه  از  بیش 
تعداد،  این  از  که  دارد  خون  نیازمند  و 
هزار بیمار دیالیزی و 4۰۰ بیمار مبتال به 
مستمر  استفاده  نیازمند  و  بوده  تاالسمی 
خون  انتقال  مدیرکل  هستند.  خون  از 
گلستان گفت: نیاز خونی بیماران و مراکز 
واحد   ۱8۰ روزانه  گلستان  بیمارستانی 
حداقل  مقدار  این  تحقق  برای  که  است 
باید هر روز ۲۰۰ نفر برای اهدای خون 

به پایگاه ها مراجعه کنند.
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دستور فوری و ویژه
 دادستان گرگان برای برخورد 
با اراذل و اوباش تبرکش 

به نقل از دادگستری گلستان، حجت 
اظهار  سیدحسینی  سیدرضا  االسالم 
داشت: در پی انتشار گسترده این ویدئو 
دستور  بالفاصله  مجازی،   فضای  در 
پیگیری و شناسایی عامالن این درگیری 
اصلی  ضارب  افزود:  شد.وی   صادر 
به همراه 4 نفر دیگر از افرادی که در 
این درگیری حضور داشتند شناسایی و 
دستور دستگیری آنان صادر شده است.
دادستان گرگان گفت: یکی از مصدومان  
این درگیری بدحال بوده و در بخش 

مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های 
گرگان بستری است .دادستان حسینی 
باره  این  در  پرونده  داشت:  بیان 
دیشب تشکیل شده  و امروز هم که 
خانواده مصدومان برای طرح شکایت 
کردند،  مراجعه  گرگان  دادسرای  به 
اظهاراتشان اخذ و در پرونده ثبت شد. 
دادستان مرکز استان  به اراذل و اوباش و 
کسانی که با کوچکترین بهانه منتظر دعوا 
و درگیری و مزاحمت برای نوامیس و 
خانواده های مردم هستند هشدار داد و 

گفت: برخورد با این افراد سخت گیرانه 
است و  راه گریزی از مجازات نخواهند 
داشت. تعدادی از اراذل و اوباش روز 
گذشته در مسیر بازگشت یک خانواده 
از جنگل های قرن آباد برای آنان ایجاد 
مزاحمت و با تبر به آنان حمله کردند. 
متأسفانه در این حادثه این افراد شرور 
با تبر بر سر پدر خانواده ضربه زدند 
و مصدوم به علت وخامت وضعیت 
در آی سی یو یکی از بیمارستان های 

گرگان بستری شده است.

بوی تعفن فاضالب، معضل گنبدکاووس
هدایت فاضالب خانگی به کوچه و معابر 
در  طبیعی  بلندی   و  پستی  نبود  کنار  در 
خیابان ها، جداول و کانال های هدایت آب،  
شهر گنبدکاووس را به منبعی از بوی تعفن 
تبدیل کرده که این معضل چندین ساله در 
روزهای گرم سال، مشام شهروندان را بیش 
از همیشه آزار می دهد. به گزارش ایرنا، با 
گرم شدن تدریجی هوا در شهر ۱۶۰ هزار 
تعفن  بوی  معضل  گنبدکاووس،  نفری 
بهداشتی  مسائل  و  شهری  فاضالب های 
ناشی از آن همچون زخم کهنه ای سرباز 
کرده و شهروندان این شهر را هنگام تردد 
در پیاده رو و عبور از کنار جداول هدایت 
آب های سطحی به شدت آزار می دهد. این 
مشکل قرار بود با اجرای طرح ملی جمع 
آوری فاضالب شهر گنبدکاووس در دهه 
7۰ رفع شود اما پیشرفت فیزیکی این طرح 
ملی هنوز به 4۰ درصد نیز نرسیده و در این 
شرایط مردم خواستار راهکار دیگری برای 
رفع این مشکل هستند. یکی از کسبه خیابان 
حافظ شمالی گفت: بوی تعفن فاضالب 
جداول حاشیه پیاده روها بویژه با گرم شدن 
هوا به اندازه ای زیاد و آزار دهنده می شود 
کسبه  و  شهروندان  برای  آن  تحمل  که 
مصطفی  است.  سخت  بسیار  بازاریان  و 
هدایت  جداول  کم  شیب  افزود:  عرب 
سبب  گنبدکاووس  در  سطحی  آب های 
شده تالش کارگران شهرداری برای هدایت 
فاضالب به کانال های اصلی نیز بی نتیجه 
باشد و بوی تعفن بیشتر  شود. وی اضافه 
کرد: اگرچه وسعت شهر گنبدکاووس و 
جداول فاضالب آن زیاد است اما شهرداری 
می تواند با شستشوی هر چند روز یک بار 
یا هفتگی این جداول به کاهش بوی تعفن 
فاضالب کمک کند. امان ُدردی شیرمحمدلی 
یک شهروند گنبدی که فرزندش را به پارک 
تعفن  بوی  معضل  گفت:  آورده،  قابوس 
فاضالب موجود در بیشتر جداول حاشیه 
پیاده روهای شهر گنبدکاووس به سوهان 
روح و جسم شهروندان و مکانی برای تکثیر 
جوندگان موذی و پشه و مگس تبدیل شده 
است. در همین پیوند معاون خدمات شهری 
شهردار گنبدکاووس ضمن تایید معضل 
بوی تعفن فاضالب خانگی در بیشتر مناطق 
شهری و محالت آن گفت: هر روز کسبه 
و بازاریان و نیز شهروندان زیادی برای حل 
این مشکل با شهرداری تماس می گیرند اما 
شهرداری به تنهایی قادر به رفع آن نیست. 
هوشنگ ابراهیم بیگی افزود: جداولی که 
شهرداری در گذشته احداث کرده یا در حال 

احداث دارد، صرفا برای هدایت آب های 
سطحی است اما به دالیل مختلف از جمله 
باال بودن سطح آب های زیرزمینی و عدم 
امکان حفر چاه جذبی توسط شهروندان 
گنبدی، آنها فاضالب خانگی خود را به این 
جداول هدایت می کنند. وی اضافه کرد: 
شهرداری به طور میانگین ماهانه ۱۶ میلیارد 
ریال برای رفت و روب معابر شهری و 
پاکیزگی جداول فاضالب و نیز سه تا چهار 
میلیارد ریال برای الیروبی کانال های هدایت 
فاضالب این شهر هزینه می کند. ابراهیم 

بیگی تصریح کرد: تنها راهکار رفع معضل 
بوی تعفن فاضالب در گنبدکاووس، تسریع 
در تکمیل طرح ملی جمع آوری فاضالب 
است که متولیان آب و فاضالب شهرستان، 
استان گلستان و کشور باید برای تکمیل این 

طرح نیمه تمام اقدامات جدی انجام دهند.
شهروندان گنبدی به دلیل باال بودن سطح 
را  خانگی  فاضالب  زیرزمینی،  آب های 
وی  کنند.  هدایت  می  جداول  داخل  به 
طرح  از  مانده  باقی  بخش های  داد:  ادامه 
گنبدکاووس  فاضالب  آوری  جمع  ملی 
باید فاز بندی شود و با یک برنامه  زمانی 
مشخص و نیز تخصیص اعتبارات مورد 
نیاز، مرحله به مرحله به بهره برداری برسد 
تا در هر مرحله، مشکل بخشی از شهروندان 
و کسبه و بازاریان گنبدکاووس رفع شود. 
شهری  فاضالب  جمع آوری  ملی  طرح 

گنبدکاووس با هدف ساماندهی فاضالب 
شهری و باز تولید ۳۰ تا 4۰ هزار مترمکعب 
فاضالب در شبانه روز برای مصارف زراعی 
و صنعتی و نیز افزایش رفاه شهروندان در 
سال ۱۳74 آغاز شد. این طرح ملی که به 
گفته مسووالن آب و فاضالب گلستان برای 
افق ۱4۰۰ طراحی شده و تاکنون حدود 
۵۰۰ میلیارد ریال نیز برای عملیات اجرایی 
آن هزینه شده، حدود 4۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد اما در سال های اخیر به سبب 
مشکالت مالی دولت و تخصیص اندک 

اعتبارات ساالنه  اجرای آن متوقف شده یا 
به ُکندی پیش می رود. نکته مهم دیگر در 
ضرورت تسریع اجرای طرح ملی جمع 
گنبدکاووس، ورود  فاضالب شهر  آوری 
فاضالب های شهری و خانگی شهروندان 
به ۲ رودخانه گرگانرود و چهل چای واقع 
در شمال و جنوب این شهر است که به 
گفته مسووالن امور منابع آب این شهرستان 
تاثیر مخرب بر محیط زیست و نیز کیفیت 
محصوالت زراعی که با آب این رودخانه ها 
آبیاری می شوند، می گذارد. همچنین شهردار 
گنبدکاووس، از روند ُکند عملیات طرح ملی 
جمع آوری فاضالب این شهر گالیه کرد و 
گفت: تاخیر در اجرای این طرح سبب شده 
تا خسارات زیادی به جداول و کانال های 
هدایت آب های سطحی این شهر که بیشتر 
آنها قدیمی و فرسوده اند، وارد شود. منصور 

خسارات  بر  عالوه  افزود:  گنبدی  طعنه 
وارده به شهرداری، هر روز بخش زیادی 
از توان نیروهای خدمات شهری شهرداری 
شهر  پاکیزگی  و  روب  و  رفت  جای  به 
صرف تمیز کردن جداول و کانال های مملو 
می شود.  شهروندان  خانگی  فاضالب  از 
ساخت طرح ملی جمع آوری فاضالب 
شهر گنبدکاووس در دهه 7۰ آغاز شده و 
در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی حدود 
4۰ درصد رسیده است. وی بابیان اینکه 
تکمیل طرح جمع آوری فاضالب شهری 
گنبدکاووس از نیازهای ضروری و حیاتی 
شهروندان است اضافه کرد: به طور میانگین 
روزانه ۳۰ تا 4۰ میلیون لیتر فاضالب وارد 
کانال های هدایت آب های سطحی می شود 
که بیش از ظرفیت و گنجایش این جداول 
با اشاره به  است. طعنه گنبدی همچنین 
وضعیت توپوگرافی و هم تراز بودن زمین 
در بیشتر نقاط شهر گنبدکاووس و باال بودن 
سطح آب های زیرزمینی آن، ادامه داد: این 
شرایط سبب شده تا امکان حفر چاه های 
جذبی توسط شهروندان بسیار اندک بوده و 
آنها به ناچار، فاضالب خانگی را به داخل 
کانال های هدایت آب های سطحی هدایت 
 کنند. شهردار گنبدکاووس تصریح کرد: با 
این  فاضالب  آوری  جمع  طرح  تکمیل 
شهر و تصفیه و بازتولید روزانه 4۰ میلیون 
لیتر فاضالب می توان بخشی از نیاز آبی 
مزارع کشاورزی و واحدهای صنعتی این 
شهرستان خشک و نیمه بیابانی را برطرف 
گنبدکاووس  شهر  اینکه  بابیان  وی  کرد. 
برای  افزون بر 4۰ کیلومتر کانال قدیمی 
هدایت آب های سطحی دارد یادآور شد: در 
جریان سیل 98 بخش قابل توجهی از این 
کانال ها تخریب شدند که شهرداری تاکنون 
۱4 کیلومتر آن را با لوله های بتنی جدید 
بازسازی کرده است. درهمین پیوند مدیر 
امور آب و فاضالب منطقه گنبدکاووس 
گفت: برای تکمیل تصفیه خانه و ایستگاه 
پمپاژ شماره 9 طرح جمع آوری فاضالب 
پیش  ریال  میلیارد  امسال ۲۰۰  شهر  این 
بینی شده که درصورت تخصیص کامل آن 
بخشی از این پروژه ملی تا پایان سال جاری 
به بهره برداری خواهد رسید. حسین سعیدی 
گذشته  سال  یافته  تخصیص  اعتبار  راد، 
شهر  فاضالب  آوری  جمع  طرح  برای 
ریال  میلیارد   ۶۰ حدود  را  گنبدکاووس 
اعالم کرد و افزود: برای پیشبرد امور اجرایی 
این طرح، همکاری بیشتر شهرداری برای 

صدور مجوزهای حفاری ضروری است.

 در جریان سیل ۹۸ بخش قابل توجهی از این 
کانال ها تخریب شدند که شهرداری تاکنون 14 کیلومتر

 آن را با لوله های بتنی جدید بازسازی کرده است.
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نخستین محموله
 میگوی صادراتی به چین رسید

مدیرکل دامپزشکی گلستان گفت: نخستین 
محموله میگوی صادراتی امسال استان به 
وزن ۱9 هزار و ۵۰۰ کیلوگرم با دریافت 
بندر  گمرک  از   ۱9 کووید  گواهی  اخذ 
غالمرضا  شد.   ترخیص  چین  نینگبو 
به دنبال ضرورت  محرابی اظهار داشت: 
های  پروتکل  رعایت  گواهی  بودن  دارا 
پیشگیری از کووید ۱9 در چین، تعدادی 
صادرکنندگان  و  فراوری  واحدهای  از 
از  پیشگیری  سیستم  استقرار  به  نسبت 
یکی  و  کردند  اقدام   ۱9 کووید  آلودگی 
گلستان  میگو  حوزه  فعال  واحدهای  از 
موفق به اجرای کامل پروتکل و صادرات 
گواهی  اخذ  با  خود  محموله  مستقیم 
گلستان  دامپزشکی  کل  اداره  از  مربوطه 
هزار   ۱94 قبل  سال  کرد:  بیان  وی  شد. 
شده  تولید  میگوی  از  کیلوگرم   ۵۰۰ و 
گلستان با نظارت دامپزشکی به کشورهای 
تا  بود.  شده  صادر  عمان  و  امارات  چین، 
قبل از شیوع ویروس کووید ۱9، کشورهای 
چین، ویتنام، امارات، هنگ کنگ، عمان و 
اسپانیا، عمده مقصد صادرات میگوی استان 
پرورشی  میگوی  بودند. صادرات  گلستان 
و ارزآوری این محصول در استان از یک 
به  سال 9۲،  در  دالر  هزار  و 7۵۰  میلیون 
افزون بر ۱۲ میلیون دالر در سال 97 افزایش 
یافت اما در سال 98 به دلیل بروز بیماری 
ویروسی لکه سفید و تلفات سنگین و در 
سال 99 به دلیل اجرای عملیات پیشگیرانه 
و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مزارع، 
محصول تولیدی مجتمع میگوی گمیشان 

کاهش یافت و صادرات صورت نگرفت.

سه زمین لرزه پیاپی
 رامیان خسارت نداشت

وقوع سه زمین لرزه پیاپی که در مدت زمان 
۱۱ دقیقه از ساعت سه و ۳8 دقیقه صبح روز 
گذشته با قدرت ۲.۵ تا سه ریشتر، رامیان در 
شرق گلستان را لرزانده بود به گفته فرماندار 
این شهرستان خسارت نداشت. به گزارش 
مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
به  رامیان  داده  رخ  زلزله  نخستین  تهران، 
بزرگی سه ریشتر ساعت سه و ۳8 دقیقه 
دومین  زمین،  کیلومتری  هشت  عمق  در 
و  سه  ساعت  ریشتر   ۲.۵ قدرت  با  زلزله 
4۱ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و سومین 
زمین لرزه نیز با قدرت ۲.۶ ریشتر ساعت سه 
و 49 دقیقه در عمق هشت کیلومتری زمین 
رخ داد. جواد صادقلو اظهار داشت: وقوع این 
سه زمین لرزه در شهرستان احساس شد اما 
براساس گزارش های دریافتی خسارت مالی یا 
جانی به همراه نداشت. تابستان پارسال زمین 
لرزه  ۵.۱ ریشتری در عمق 9 کیلومتری اعماق 
زمین رامیان در شرق استان گلستان را لرزاند و 
موجب بروز خسارت و تخریب ده ها واحد 

مسکونی این شهرستان شد.

     قاچاق ملکه ها 
مسئول بخش زنبورعسل جهاد کشاورزی 
گلستان با بیان اینکه ساالنه در کشور به ۵ 
میلیون ملکه زنبور عسل نیاز داریم، گفت: 
های  ملکه  با  زنبورداران  نیاز  از  بخشی 
قاچاق خارجی برطرف می شود که این 
مسئله خطر ایجاد بیماری های مختلف 
را افزایش می دهد. اگر در کشور از مراکز 
اصالح نژاد حمایت کنیم، می توانیم تمام 
نیاز کشور را تامین کنیم. به گزارش ایسنا، 

شبیر بصیری با اشاره به وجود ۱۰ میلیون 
کلنی زنبورعسل در سطح کشور، اظهار 
کرد: عمر اقتصادی ملکه در هر کلنی ۲ 
سال است لذا ساالنه به ۵ میلیون ملکه 
زنبورعسل در کشور نیاز داریم. اگر همه 
اینها را از خارج وارد کنیم، ارزبری زیادی 
برای کشور دارد و همچنین خطر اینکه 
بیماری های جدید وارد کشور شود، وجود 
دارد. وی افزود: از سال ۱۳۶۲ تاکنون به 
دلیل شرایط اقتصادی، دالر و... هیچ کسی 
به شکل قانونی ملکه جدید را وارد کشور 
به  کشور  در  ملکه  تولید  است.  نکرده 
حدی نیست که جوابگوی تمامی نیازها 
باشد و عده ای خال موجود را با استفاده 
مسئول  می کنند.  پُر  قاچاق  ملکه های  از 
بخش زنبورعسل جهاد کشاورزی گلستان 
بیان کرد: ملکه های قاچاق بدون بررسی 
و  شده  کشور  وارد  دامپزشکی  سازمان 
متأسفانه هرسالی که قاچاق آنها بیشتر بوده، 
بیماری های زنبور نیز در کشور بیشتر بوده 
است. بصیری گفت: حتی اسم بسیاری از 
ملکه هایی که در بازار وجود دارد واقعی 
نیست و با توجه به شباهت هایی که به 
زنبور اصلی دارند، آنها را به اسم همان 

زنبور در اختیار زنبورداران قرار می دهند.

امکان تولید ملکه های مطمئن در کشور
مسئول بخش زنبورعسل جهاد کشاورزی 
ایستگاه های  گفت:  ادامه  در  گلستان 
راحتی  به  زنبورعسل  ملکه  نژاد  اصالح 
را  کشور  در  موجود  می توانند خألهای 
پُر کنند اما الزمه این کار در نظر گرفتن 
بودجه مناسب از منابع ملی است که این 
کار تاکنون صورت نگرفته است. بصیری 
خاطرنشان کرد: در سطح کشور عالوه بر 
ایستگاه اصالح نژاد بندرگز، 7 ایستگاه دیگر 
نیز داریم اما هیچ کدام از آنها به پیشرفت 
این  نرسیده اند.  بندرگز  ایستگاه  ژنتیکی 
پروژه تحت هدایت پروفسور عبادی، استاد 
حشره شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام 
بیست  را  راه صدساله  می گیرد.می توانیم 
سال طی کنیموی بیان کرد: کشورهایی که 
امروز صادرکننده ملکه زنبورعسل هستند، 
از حدود صدسال قبل با سرمایه گذاری های 
بسیار سنگین در بخش تحقیقات و اصالح 
نژاد آغاز کردند و ما نیز برای اینکه بخواهیم 
در این بخش به جایگاه مناسب برسیم باید 
از ایستگاه های اصالح نژادی حمایت کنیم. 
شاید  حمایت  و  سرمایه گذاری  به شرط 
را  رفتند  صدساله  آنها  که  راهی  بتوانیم 

بیست ساله طی کنیم.

پرورش نسل چهاردهم ملکه زنبورعسل 
مسئول بخش زنبورعسل جهاد کشاورزی 
نسل  امسال  کرد:  خاطرنشان  گلستان 
چهاردهم ملکه های زنبورعسل اصالح شده 

قالب  در  بندرگز  نژاد  اصالح  ایستگاه 
طرح سرمایه گذاری مشارکتی با اتحادیه 
زنبورداران استان در اختیار زنبورداران قرار 
می گیرد. این ملکه ها دارای عسل آوری، 
ماندگاری زمستانه و رفتار بهداشتی خوب، 
مقاومت بیشتر در برابر بیماری ها، نزدن شاه 
خون، بچه دهی حداقلی و آرامش نسبی 
هستند. این کارشناس حوزه زنبورداری، 
بزرگترین معضل زنبورداری در دنیا را کنه 
واروا دانست و گفت: در ایستگاه اصالح 
نژاد بندرگز به این زنبورها طی ۲۰ سال 
اخیر هیچ گونه داروی ضد کنه ای داده نشده 
که این مسئله نشان از مقاومت ژنتیکی این 
زنبورها در برابر کنه ها است. زنبوردارانی که 

از این ملکه ها استفاده می کنند، اثرگذاری 
داروی مصرفی آنها در مقابله با کنه ها بیشتر 
و تعداد دفعات و ُدز دارو نیز کاهش می یابد 
و در نهایت هزینه نهایی زنبوردار کمتر شده 
و عسل سالم تری هم تولید می شود. وی 
گفت: ملکه های بارور رفته رفته از این هفته 
اتحادیه زنبورداران استان قرار  در اختیار 
می گیرد و آنها نیز این ملکه ها را در اختیار 
کسانی که پیش خرید کردند، قرار می دهند. 
با این کار هم تجاری سازی یک دستاورد 
اطالعات  هم  و  می گیرد  انجام  علمی 
رفتاری و عسل آوری ملکه ها مورد بررسی 
قرار می گیرد تا در تولید نسل بعد از آنها 

استفاده شود.

تولید ۱۳۶۰ تن عسل در گلستان
با  بصیری خاطرنشان کرد: سال گذشته 
توجه به شرایط کرونایی، همانند سال های 
اما  نشد  انجام  مهرماه  آمارگیری  گذشته 
پیش بینی می کنیم حدود ۱۳۶۰ تن عسل در 
سطح استان تولید شده باشد. مسئول بخش 
زنبورعسل جهاد کشاورزی گلستان با اشاره 

به اینکه زنبورداری در همه شهرستان های 
بیشترین  گفت:  می گیرد،  انجام  گلستان 
تولید عسل در استان به ترتیب در گرگان، 
کمترین  است.  رامیان  و  علی آبادکتول 
و  آق قال  در  ما  شده  شناخته  زنبورداران 

گمیشان هستند.

شده  شناخته  زنبورداری  فراورده های 
نیست

وی با اشاره به اینکه مصرف عسل هنوز 
برای خانوارها جا افتاده نیست، گفت: مردم 
ما سوءمصرف بسیاری از مواد غذایی مانند 
نوشابه را دارند اما حاضر نیستند برای عسل 
کیلویی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان پول بدهند. 

این مصرف سایر فراورده های  بر  عالوه 
زنبورداری از جمله ژل رویال، گرده گل و 
... نیز نهادینه نشده و بسیاری از مردم حتی 

با آنها آشنا نیستند.

 ضربه عسل تقلبی به صنعت زنبورداری
بصیری در بخش دیگری از صحبت های 
خود، گفت: با توجه به اینکه بخشی از بازار 
در اختیار عسل های تقلبی است، مصرف 
کننده هنگام خرید نسبت به واقعی بودن 
اصالً تردید دارد و به همین خاطر زنبوردار 
در زمان فروش با مشکل مواجه می شود. 
برندسازی و استانداردسازی ما در حوزه 
عسل ضعیف بوده و باید اقدامات اساسی 

در این رابطه انجام گیرد.

چالش زنبورداری با گسترش شهرنشینی
گفت:  زنبورداری  حوزه  کارشناس  این 
روزبه روز شهرها وسیع تر، روستاها تبدیل 
به شهر، مزارع تبدیل به ویال و جاده ها 
در حال گسترش هستند و با این کار در 
حال کوچک کردن زیستگاه زنبورعسل 

هستیم. تغییرات اقلیمی و به دنبال آن گرما 
یا سرمای زودرس نیز نظم زنبور و زنبوردار 

را بر هم می زند.

جایگزین  کم خطر  کشاورزی  سموم 
سموم فعلی شود

مسئول بخش زنبورعسل جهاد کشاورزی 
گلستان با اشاره به تأثیر استفاده از سموم 
است  نیاز  کرد:  تصریح  زنبورداری،  بر 
برای  کم خطر  سموم  از  کشاورزان  که 
هم  تا  کنند  استفاده  مزارع  در  حشرات 
برای  هم  و  تولید  سالم تری  محصول 
با  نشود. وی  ایجاد  مشکلی  زنبورداران 
تأکید بر رعایت نظام کشت، گفت: اگر 
نظام کشت رعایت شود، زنبوردار می داند 
در چه زمانی قبل و بعد از سمپاشی در 

منطقه حضور داشته باشد.

برخوردهای نامناسب با برخی زنبورداران
بصیری خاطرنشان کرد: طبق قانون نظام 
و  شهد  منابع  از  بهره برداری  دام پروری، 
گرده موجود در طبیعت اعم از زراعت، 
باغات و منابع طبیعی حق زنبوردار است و 
هیچ نهاد حقیقی و حقوقی اجازه جلوگیری 
از استقرار زنبوردار را ندارد ولی متأسفانه 
گاها شاهد برخوردهای بدی با زنبورداران 
خصوصاً در جنگل ها هستیم. وی بیان کرد: 
در بسیاری از کشورها به ازای استقرار هر 
کلنی زنبورعسل در مزرعه، ۵۰ تا ۱7۰ دالر 
به زنبوردار پول می دهند اما در کشور ما در 
برابر زنبورداری که می خواهد به رایگان این 
کار را انجام دهد، مقاومت هم می شود. در 
کشور ما هیچ گاه از زنبوردار چه به صورت 

مادی و چه معنوی قدردانی نکردیم.

زنبورداران بیمه نیستند
مسئول بخش زنبورعسل جهاد کشاورزی 
با اشاره به خطرات زنبورداری،  گلستان 
در  و  شب ها  در  باید  زنبورداران  گفت: 
بدترین جاده ها رانندگی کنند که این کار 
دارد. عالوه  به همراه  را  خطرات زیادی 
بر این خطرات حمله حیوانات وحشی، 
حتی  و  گزیدگی  عقرب  مارگزیدگی، 
وجود  زنبورداران  برای  همواره  سارقین 
این خطرات و سختی ها  با وجود  دارد. 
البته  نیستند؛  بیمه  هنوز  زنبورداران 
صحبت هایی برای این کار شده اما هنوز 
زنبورداری بابت این شغل بیمه نشده است.

جای خالی تشکل های قوی زنبورداری 
وی با اشاره به اینکه بخش زنبور بیشتر از 
بخش های دیگر کشاورزی به تشکل های 
قوی و کارآمد نیاز دارد، گفت: متأسفانه 
تشکل های کنونی ورزیدگی و اثرگذاری 
بحث  در  باید  تشکل ها  ندارند.  را  الزم 
داشته  بهتری  ورود  بازاریابی  و  آموزش 
باشند.بصیری با بیان اینکه عمدتاً مدیران 
تشکل ها وقت آزاد ندارند، تصریح کرد: 
اکثر مدیران تشکل ها زنبوردارند و درگیر 
وقتشان محدود  و  کار خودشان هستند 
با  روستایی  تعاون  که  است  نیاز  است. 
همکاری نظام مهندسی کشاورزی، تعدادی 
داری و  تعاون  برای  را  کارشناس جوان 
مدیرعاملی تشکل ها تربیت کند تا از آنها در 

تشکل های زنبورداری استفاده شود.

از سال 1۳62 تاکنون 
به دلیل شرایط اقتصادی، 

دالر و... هیچ کسی به شکل 
قانونی ملکه جدید را 
وارد کشور نکرده است.

سال گذشته با توجه به شرایط 
کرونایی، همانند سال های 
گذشته آمارگیری مهرماه

 انجام نشد اما پیش بینی می کنیم 
حدود 1۳6۰ تن عسل در سطح 

استان تولید شده باشد.

www.golshanemehr.com
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خبر

هفته بیستم مسابقات اسبدوانی 
گنبدکاووس به پایان رسید 

در دور نخست این هفته اسب های بیش از سه 
سال نژاد ترکمن )maiden( به مسافت هزار 
و ۲۰۰ متر با هم به رقابت پرداختند که اسب 
"گل تاتار علیا"، زودتر از دیگر اسب ها از خط 
پایان عبور و اول شد و اسب های "پری چهر 
مختومقلی" و "دانبار عظیمی" به ترتیب دوم و 
سوم شدند.در دور دوم که به مسافت هزار متر 
ویژه اسب های بیش از سه سال نژاد دوخون 
)maiden( برگزار شد، اسب "سوکراتیس" 
اول شد و اسب های "سیمبا" و "قیر آت" به 
ترتیب دوم و سوم شدند.رقابت در دور سوم 
میان اسب های بیش از سه سال نژاد دوخون 
)maiden( و به مسافت هزار متر برگزار شد 
که در پایان اسب "پرسپولیس" با پیشی گرفتن 
از دیگر رقبا اول شد و اسب های "آروین" و 
"اونانا" به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب 
کردند.در دور چهارم روز نخست هفته بیستم 
مسابقات سوارکاری گنبدکاووس که به مسافت 
هزار متر و ویژه اسب های بیش از سه سال نژاد 
تروبرد کالس پنج برگزار شد، اسب "پرنسس 
هج" سریع تر از خط پایان گذشت و در جایگاه 
نخست قرار گرفت و اسب های "الال هج" و 
"سانچی" به ترتیب مقام  دوم و سوم را از آن 
خود کردند.رقابت در دور پنجم این مسابقات 
میان اسب های بیش از سه سال نژاد دوخون 
کالس پنج به مسافت هزار متر برگزار شد 
که اسب "بولت پایلت" اول شد و اسب های 
"کلمبیا" و "شاهان بندر" به ترتیب دوم و سوم 
شدند.در دور ششم که به مسافت هزار متر 
ویژه اسب های بیش از سه سال نژاد تروبرد 
)maiden( برگزار شد، اسب "سارسارا" به 
مقام اول رسید و اسب های "بل فوکوس" و 
"گاد اسپید" به ترتیب دوم و سوم شدند.رقابت 
در دور هفتم و پایانی هفته بیستم مسابقات 
اسبدوانی پاییزه - زمستانه گنبدکاووس نیز میان 
اسب های بیش از سه سال نژاد دوخون هندی 
کاپ کالس ۶ به مسافت هزار متر برگزار شد 
که اسب "ماه سروین" اول شد و اسب های 
"فسترکو" و "دل وین" به ترتیب دوم و سوم 
شدند.برگزار کنندگان روز نخست هفته بیستم 
مسابقات اسبدوانی گنبدکاووس یک میلیارد 
و ۲۰۵ میلیون و 7۵۰ هزار ریال جایزه نقدی 
برای پرداخت به مالکان، مربیان و چابکسواران 
اسب های اول تا سوم پیش بینی کردند.روز 
دوم و پایانی هفته بیستم مسابقات اسبدوانی 
گنبدکاووس نیز فردا شنبه ۲۵ اردیبهشت در 
برگزار  شهرستان  این  سوارکاری  مجموعه 
اسبدوانی  فصل  این  می شود.مسابقات 
گنبدکاووس که از پاییز پارسال شروع شد به 
سبب شیوع کرونا و تعطیلی برخی هفته های 
آن، قرار بود تا قبل از ماه مبارک رمضان امسال 
پایان یابد اما هفته آخر این رقابت ها به سبب 
وضعیت قرمز این شهرستان در شیوع کرونا به 

امروز موکول شد.

حدود  ۳0 درصد از اراضی زراعی 667 هزار هکتاری گلستان تا چند دهه قبل به زیر کشت پنبه می رفت.

و  مشوق   ارائه  با  پنبه  کشت  توسعه 
اثر  راه های  از  یکی  حمایتی  بسته های 
بخش توسعه اقتصادی، کاهش بیکاری 
وابسته  صنایع  دوباره  رونق  گلستان، 
استراتژیک  محصول  این  صادرات  و 
و  پرمحصول  بذرهای  ارائه  که  است 
پیگیری برای احداث کارخانه نساجی، 
کوتاه تر  را  هدف ها  این  به  رسیدن  راه 
کنار  در  پنبه  ایرنا،  گزارش  به  می کند. 
الیاف  ترین  مصرف  پر  ابریشم  و  پشم 
صنعت نساجی جهان محسوب می شود 
که برخی ویژگی ها مانند سبک و نرم 
آن سبب محبوب شدن  فیبرهای  بودن 
است.  شده  پنبه  از  تولیدی  منسوجات 
حدود  ۳۰ درصد از اراضی زراعی ۶۶7 
هزار هکتاری گلستان تا چند دهه قبل به 
زیر کشت پنبه می رفت و در مجموع 
تا ۱88 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز 
استان هر ساله پنبه کاری می شد که نقش 
موثری در تولید و اشتغال منطقه داشت 
به طوری که کارگرانی از دیگر استان ها 
چند ماه از سال را به کار در ده ها کارخانه 
پنبه پاک کنی منطقه مشغول بودند. کمبود 
نیروی کار در مزارع، باال بودن هزینه تولید 
و طوالنی بودن دوره رشد گیاه و برداشت 
محصول )حدود هشت ماه(، پایین بودن 
قیمت تضمینی خرید، حمایت ضعیف 
واردات  و  استراتژیک  محصول  این  از 
آن سبب کاهش کشت پنبه در گلستان 
شد به نحوی که سطح زیر کشت این 
محصول از ۱88 هزار در دهه های قبل 
تا چند سال  هکتار  هزار  به حدود ۱۰ 
گذشته کاهش یافت . در سال های اخیر 
دولت با ارائه بسته حمایتی و مشوق های 
کشت  دوباره  رونق  برای  گوناگون 
برداشت  گام  استراتژیک  محصول  این 
که نتیجه آن رشد اراضی زیر کشت و 
تالش برای احداث کارخانه ریسندگی 
در علی آبادکتول، حمایت از کارخانجات 
پنبه پاک کنی موجود و کمک به نوسازی 
ادوات این صنعت و رونق دوباره کشت 
مراد  است.  گلستان  در  سفید  طالی 
کردکوی  کار  پنبه  زارعان  از  خان عبدل 
گفت: تهیه و رونمایی از بذرهای الیت 
و باکیفیت برای پنبه که دولت طی سال 

های اخیر انجام داده، اقدام خوبی است 
اما این تالش ها وقتی به ثمر می نشیند که 
قیمت محصول تولیدی با دخل و خرج 
کشاورز متناسب باشد. وی بیان کرد: در 
حال حاضر درآمد ناشی از کشت یک 
پایین  محصوالت  سایر  از  پنبه  هکتار 
کشاورزان  شرایط  این  در  و  است  تر 
انگیزه زیادی برای کشت این محصول 

ندارند. خان عبدل ادامه داد: گرانی نهاده 
های زراعی مانند کود و سم دیگر عامل 
رویگردانی کشاورزان از کشت پنبه است 
که این عوامل در کنار افت کیفیت برخی 
های  سال  در  که  کشاورزانی  ها،  نهاده 
پنبه مشغول بودند را  گذشته به کشت 
ترغیب  دیگر  محصوالت  کاشتن  برای 
محصول  این  احیای  گفت:  وی  کرد. 
استراتژیک نیازمند حمایت جدی دولت 
در تعیین قیمت مناسب خرید و همچنین 
تحقیقات  انجام  با  کشت  دوره  کاهش 
صورت  آن  در  که  است  کارشناسی 
به  دیگر  بار  گلستان  کشاورزی  اراضی 
کشت پنبه اختصاص خواهد یافت.وی 
گفت: هر هکتار پنبه به طور معمول برای 

چهار تا ۶ نفر فرصت شغلی ایجاد می 
موثری  گام  توان  می  آن  رونق  که  کند 
برای کاهش بیکار در منطقه باشد. طبق 
گزارش شرکت تعاونی کشاورزی پنبه و 
دانه های روغنی منطقه گرگان، در پایان 
کشت سال گذشته، هر کیلوگرم وش پنبه 
بین 9۰ تا ۱۱7 هزار ریال از کشاورزان 
خریده شد که به گفته کشاورزان به دلیل 

نوسانات ارزی و افزایش هزینه ها این 
از  یابد.  افزایش  تا ۵۰ درصد  باید  نرخ 
حدود 4۰ کارخانه پنبه پاک کنی موجود 
در گلستان، اکنون کمتر از انگشتان یک 
دست فعال مانده اند و در کنار آن نیز 
پنبه  از  کشی  روغن  تولید  واحد  چند 
دانه و دانه روغنی سویا به همراه یک 
واحد تولید نخ فعالیت دارند. براساس 
گلستان  جهادکشاورزی  سازمان  اعالم 
و  هزار   ۱۰ حدود  زراعی97  سال  در 
۶۲۱ هکتار، در سال زراعی 98 حدود 
۱7 هزار و ۱۰۰ هکتار و در سال زراعی 
گذشته هم افزون بر ۲۱ هزار هکتار از 
پنبه اختصاص  اراضی استان به کشت 
قبل  چندی  گلستان  استاندار  یافت. 

درخشان  سابقه  به  توجه  با  بود:  گفته 
این استان در زراعت پنبه، برنامه ریزی 
و  زیرکشت  سطح  افزایش  برای  الزم 
استفاده از ارقام پر بازده باید بیشتر از 
هادی  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  این 
حق شناس اظهار داشت: تاکنون اقدام 
برای  گلستان  پنبه  تحقیقات  موسسه 
احیای زراعت در این استان بسیار حایز 
اقتصادی  مسائل  اگرچه  بوده  اهمیت 
مشکالتی را در راه توسعه کشت هایی 
همچون پنبه ایجاد کرده ولی رشد تولید 
در واحد سطح با استفاده از ارقام جدید 
می تواند کشاورزان منطقه را به کشت 
بیان  بیشتر و پربازده ترغیب کند. وی 
کرد: از طرح های تحقیقاتی در حوزه 
می  جانبه  همه  حمایت  پنبه  زراعت 
شود چون معرفی ارقام جدید افزایش 
عملکرد تولید را در واحد سطح  همراه 
داشته و توسعه آن برای استان گلستان 
مقرون به صرفه است. علی موسی خانی 
روغنی  دانه های  و  پنبه  اداره  رئیس 
بینی  پیش  گلستان  کشاورزی  جهاد 
کرد: امسال حدود هزار و ۱۰۰ تن بذر 
پنبه از ارقام گلستان، لطیف، حکمت و 
تابان در افزون بر ۲۱ هزار هکتار سطح 
زیر کشت پنبه استان کشت شود. وی 
در  پنبه  کشت  مجدد  احیای  داد:  ادامه 
گلستان که دارای زیرساخت های الزم 
پاک کنی و  پنبه  ازجمله کارخانه های 
رونق  به  تواند  می  است،  کشی  روغن 
تولید، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش 
درآمد کشاورزان و مهمتر از آن به اشتغال 
جوانان این استان کمک زیادی نماید. وی 
گفت: بخش قابل توجهی از پنبه کشت 
شده گلستان در قالب محصول دوم پس 
و  گیرد  می  صورت  گندم  برداشت  از 
کشاورز می تواند تا قبل از زمان کشت 
محصوالت پاییزه، محصول پنبه خود را 
برداشت نماید. اقلیم متنوع، زمین های 
تخصصی  مرکز  وجود  مستعد،  زراعی 
کارخانه  استقرار  کشور،  پنبه  تحقیقات 
های پنبه پاک کنی و روغن کشی، واحد 
ریسندگی و بافندگی علی آباد از جمله 
ظرفیت های سرمایه گذاری برای احیای 

زراعت پنبه در گلستان است.

رونق پنبه کاری و کاهش بیکاری

هر هکتار پنبه به طور معمول برای چهار تا 6 نفر
 فرصت شغلی ایجاد می کند که رونق آن می توان گام موثری

 برای کاهش بیکار در منطقه باشد.

2 گلستانی در لیگ ملت های 
والیبال به میدان می روند

دبیر هیات والیبال گلستان از حضور ۲ 
نهایی  این استان در ترکیب  ورزشکار 
تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ 
ملت های والیبال در ریمینی ایتالیا خبر 
آرمان  و  کاظمی  صابر  گفت:  و  داد 
فهرست  در  گرفتن  قرار  با  صالحی 
این  راهی  ملی،  تیم  نهایی  نفره   ۱7
اظهار  پرویزفرخی  شدند.  مسابقات 
داشت: والدیمیر آلکنو سرمربی روسی 
در اردوهای قبلی تیم ملی چند بازیکن 
دیگر گلستان از جمله اسماعیل مسافر 

نیز زیر نظر گرفته  و سلیم چپرلی را 
بازیکنان  لیست  در  ها  آن  نام  اما  بود 
اعزامی تیم ملی قرار نگرفت. مسابقات 
لیگ ملت های والیبال در ریمنی ایتالیا 
از هفتم خرداد آغاز می شود و تیم ملی 
والیبال ایران در این مسابقات به ترتیب 
کانادا،  به مصاف ژاپن، روسیه، هلند، 
صربستان،  آمریکا،  بلغارستان،  ایتالیا، 
اسلوونی،  برزیل،  استرالیا،  آلمان، 
خواهد  آرژانتین  و  لهستان  فرانسه، 
اردوی  آغاز  از  همچنین  وی  رفت. 

تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان در 
این  در  و گفت:  داد  بندرترکمن خبر 
روز   ۱۱ مدت  به  امروز  از  که  اردو 
آغاز می شود حامد گرگانی و حسام 
خیراندیش از گلستان به همراه چهار 
کشور  های  استان  دیگر  والیبالیست 
والیبال  هیات  دبیر  دارند.  حضور 
گلستان افزود: والیبالیست های  ناشنوای 
ایران با هدف آمادگی برای حضور در 
مسابقات قهرمانی سال ۲۰۲۱ جهان به 

میزبانی لهستان تمرین می کنند. 


