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به مناسبت هفته محیط زیست

مشارکت و آموزش 
همگانی ضرورت 

حفاظت محیط زیست
■  با مسوولیت سردبیر

یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از 
چالش های دشوار محیط زیستی مشارکت 
مردمی  مشارکت  از  مندی  بهره  است. 
در  دولت  که  غیردولتی  های  سازمان  و 
تشکیل و کنترل آن دخالت ندارد، برای 
زیست  محیط  از  حراست  و  حفاظت 
یک ضرورت غیر قابل انکار است. بحث 
فرهنگ مشارکت اگر چه در کشور ما به 
به دست  توفیق چندانی  دالیل مختلف 
نیاورده است اما در همه ی جوامع توسعه 
یافته در همه ی عرصه ها به خصوص 
در  است.  یافته  استقرار  زیست  محیط 
این میان اگر بتوانیم از دانش و تجربه و 
بومی  افراد  نیروی کار جوامع محلی و 
برای حفظ منابع زیستی به درستی بهره 
ببریم، می توانیم تا حدود زیادی با چالش 
های زیست محیطی به طور موثری مقابله 
کنیم. به این منظور باید شیوه های صحیح 
استفاده از منابع طبیعی و برخورد با محیط 
 زیست و همچنین راه های حفاظت از آن 
را آموزش داد.آموزش حفاظت از محیط 
ما  نظام آموزشی  از  باید بخشی  زیست 
محیط  از  حفاظت  آموزش  قطعا  باشد. 
های  برنامه  در  آن  گنجاندن  و  زیست 
درسی و افزایش آگاهی های نسل آینده، 
برای پیشگیری از نابودی محیط زیست و 
طبیعت راه حل موثری خواهد بود. آموزش 
نگهداری و پاسداشت محیط  زیست، نسل 
مسئولیت  احساس  دارای  افراد  را  آینده 
نسبت به محیط  زیست پرورش خواهد 
داد. افرادی که دانش، نگرش، انگیزه، تعهد 
و مهارت  الزم برای ایجاد محیط  زیستی 
نهادینه شده  سالم و پاک در وجودشان 
است. اطمینان داشته باشیم که بی توجهی 
به محیط زیست و تخریب زیستگاه های 
حیات وحش و تخریب جنگل ها و از بین 
رفتن گونه های گیاهی و جانوری، حیات 
انسانها را نیز به خطر می اندازد، زیرا زندگی 
ما با گیاهان و جانوران  پیوندی ناگسستنی 
دارد. هفته محیط زیست فرصتی مغتنم 
برای ارج نهادن به رشادت ها و زحمات 
فعاالن این عرصه است بدون شک استان 
زیستی  تنوع  و  متنوع  اقلیم  با  گلستان 
سرمایه  و  پهناور  ای  گستره  با  فراوان 
های ارزشمند اجتماعی و فرهنگی برای 
حفاظت و پاسداری از این مواهب الهی 
نیازمند مشارکت وسیع و فعال همه ی 
شهروندان و همکاری و تعامل سازمان 
های مردم نهاد زیست محیطی و فعاالن 

این عرصه  است.
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بازسازی مناطق زلزله زده
 رامیان شهریورماه به پایان می رسد
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مشارکت شهروندان
 و تاثیر آن برمدیریت شهری
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پرداخت تسهیالت رونق تولید
 به واحد های تولیدی 

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گلستان 
در چهارصد و سی و سومین جلسه کارگروه 
رونق تولید استان گفت: از محل اعتبارات سال 
۹۹ مبلغ 1303 میلیارد تومان تسهیالت رونق 
تولید به واحد های تولیدی گلستان پرداخت 
شده است. به گزارش روابط عمومی، حسین 
طلوعیان گفت: از محل اعتبارات رونق تولید 
سال ۹۹ یعنی از ابتدای مرداد ماه ۹۹ تاکنون 
تولیدی  واحد   5۹7 تسهیالت  درخواست 
استان پس از تصویب در کارگروه تسهیل 
دریافت  جهت  استان  تولید  موانع  رفع  و 
بیش از 4855 میلیارد تومان تسهیالت رونق 
تولید به بانک های عامل معرفی شده اند. وی 
گفت: از کل واحد های معرفی شده به بانکها 
تعداد 244 واحد  تولیدی استان 1303 میلیارد 
تومان تسهیالت رونق تولید دریافت نموده 
اند و هم اکنون استان گلستان در پرداخت 
تسهیالت رونق تولید در جایگاه ششم کشور 
اعتبارات  از محل  گفته وی،  به  دارد.  قرار 
بازسازی و نوسازی نیز تاکنون درخواست 
تسهیالت 247 واحد تولیدی استان جهت 
کارگروه  در  تومان  میلیارد   ۹82 دریافت 
مصوب و جهت پرداخت به بانک های استان 
ارسال شده که 56 واحد 177 میلیارد تومان 
تسهیالت این بخش را دریافت نموده اند 
و گلستان در این بخش نیز در رتبه چهارم 

کشور قرار دارد.

73 درصد افراد باالتر از
 80 سال واکسینه شده اند

واگیر  بیماری های  از  پیشگیری  مدیرگروه 
در  تاکنون  گفت:  گلستان  بهداشت  مرکز 
گلستان 73 درصد افراد باالتر از 80 سال و 
80 درصد افراد بین 75 تا 7۹ سال در برابر 
کرونا واکسینه شده اند. به گزارش مهر، علی 
 73 گلستان  در  تاکنون  کرد:  اظهار  باقری 
درصد افراد باالتر از 80 سال، 80 درصد افراد 
بین 75 تا 7۹ سال و 50 درصد افراد بین 70 
الی 74 سال در برابر کرونا واکسینه شده اند. 
مدیر گروه پیشگیری از بیماری های واگیر 
مجموع  در  افزود:  گلستان  بهداشت  مرکز 
63 هزار و 440 نفر در گلستان واکسینه شده 
که از این تعداد 12 هزار و 866 نفر واکسن 
نوبت دوم را هم دریافت کرده اند. رئیس 
گفت:  هم  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
روند بستری بیماران کرونایی در روزهای 
اخیر افزایشی شده و هم اکنون 26۹ بیمار 
در مراکز درمانی سطح استان بستری هستند 
که این تعداد نسبت به روز گذشته 16 نفر 
بیشتر شده است. عبدالرضا فاضل افزود: از 
این تعداد 50 نفر در آی سی یو تحت مراقبت 
ونتیالتور  دستگاه  به  آنها  نفر  که 23  بوده 
متصل هستند. وی از مردم خواست همچنان 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و از 

حضور در تجمعات خودداری کنند.

تامین آب مصرفی
 فضای سبز از آبهای سطحی

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری گرگان در خصوص تامین 
اظهار  سبز  فضای  مصرفی  آب  نیاز 
درصد  از ۹5  بیش  آبی  نیاز  داشت: 
فضای سبز شهری با آب خام تامین 
می شود که این سطح در فصل تابستان 
به دلیل افزایش مصرف شهروندان و 
کاهش افت فشار آب شرب، افزایش 
پیدا می کند. به گزارش روابط عمومی 
نیا  ستوده  یحیی  گرگان،  شهرداری 
در ادامه توضیح داد: عمده منابع آب 
ارزش  سبز  فضای  اختیار  در  خام 

رودخانه ی  محل  از  و  ندارد  شرب 
چاله  سطحی  چاه های  ناهارخوران، 
باغ، ملت و صیاد که ناشی از باال آمدن 
آب های زیر زمینی است تامین می شود 
که شهرداری با این اقدام هم مشکل آب 
مصرفی فضای سبز و هم مشکل باال 
آمدن آب زیرزمینی و بروز مشکالت 
برای شهروندان را رفع کرده است.وی 
در خصوص همکاری با سازمان آب و 
فاضالب گفت: شهرداری جهت حل 
مشکل آب شرب شهروندان از سال 
86، چهار مکان جهت حفر چاه آب 
شرب در امالک خود در اختیار اداره 
آب و فاضالب شهرستان گرگان قرار 
داده است و سازمان آب و فاضالب 
هم یک حلقه آب چاه خود که ارزش 
شرب ندارد را به فضای سبز جهت 

تامین آب خام تحویل داده است.

حضوری شدن مدارس
 در سال تحصیلی جدید 

با  امیدواریم  گفت:  گلستان  استاندار 
شاهد  بتوانیم  واکسیناسیون  اجرای 
تحصیلی  در سال  مدارس  بازگشایی 
روابط  گزارش  به  باشیم.  جدید 
عمومی، هادی حق شناس در جلسه 
استان  پرورش  و  آموزش  شورای 
اظهارکرد: همراهی همه دستگاه های 
اجرایی با آموزش و پرورش موجب 
بهبود کیفیت تعلیم دانش آموزان می 
طرح  افزود:  گلستان  استاندار  شود. 
نماد که آموزش و پرورش تالش برای 

برنامه های  از  یکی  دارد،  آن  اجرای 
تحولی در زمینه پیشگیری، کنترل و 
کاهش آسیب های اجتماعی است. وی 
افزود: با توجه به اینکه دانش آموزان 
شیوع  ایام  در  حضوری  آموزش  از 
دستگاه  باید  اند  گرفته  فاصله  کرونا 
های دیگر هم با این دستگاه در مسیر 
کنند.  همکاری  پرورش  و  آموزش 
حق شناس بیان کرد: در طول 16 ماه 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا 
نیافته  کاهش  معلمان  تالش  تنها  نه 

امیدواریم  و  شده  هم  مضاعف  بلکه 
بتوانیم شاهد  با اجرای واکسیناسیون 
تحصیلی  در سال  مدارس  بازگشایی 
جدید باشیم. استاندار گلستان گفت: 
باید با استفاده از امکانات و ظرفیت 
های موجود طرح هایی نظیر اوقات 
فراغت و سواد آموزی را اجرایی کنیم. 
وی ادامه داد: فعالیت معلمان در شبکه 
های مجازی و سامانه شاد در راستای 
ارزشمند  بسیار  آموزان  آموزش دانش 

بوده است. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
 28 انتخابات  دانستن  مهم  با  گلستان 
مشارکت  بر  تاکید  و  جاری  خردادماه 
حداکثری واجدین شرایط در این رویداد 
بزرگ سیاسی، تصریح کرد: تمامی شرایط 
الزم برای برگزاری انتخاباتی پرشور در 
مکتبی  احسان  است.  فراهم  استان  این 
گنبدکاووس  اداری  شورای  نشست  در 
خرداد   28 انتخابات  محوریت  با  که 
میلیون و  برگزار شد، اظهارداشت: یک 
300 هزار نفر در گلستان واجد حضور 
در انتخابات هستند که بیش از 32 هزار 
را  سیاسی  مشارکت  نخستین  آنان  نفر 
به  اشاره  با  وی  کرد.  خواهند  تجربه 
نفر به عنوان عوامل  همکاری 40 هزار 
برگزاری انتخابات پیش رو، افزود: آرای 
دوره  سیزدهمین  در  کنندگان  شرکت 
انتخابات ریاست جمهوری و ششمین 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  دوره 
اخذ رای در 41  در هزار و 784 شعبه 
می شود.  آوری  جمع  انتخاباتی  حوزه 
معاون سیاسی استاندار گلستان همچنین 
با تاکید برضرورت نگاه منصفانه نسبت 
به عملکرد دولت فعلی از سوی نامزدهای 
مدیران  گفت:  جمهوری،  ریاست 
جمهوری اسالمی در هشت سال گذشته 
فشارها  سنگین ترین  پس  از  توانستند 

افتخار  قدرت،  با  و  برآیند  تحریم ها  و 
و سربلندی، منصب ریاست جمهوری 
به دولت بعدی تحویل خواهند داد.  را 
اجرایی  دستگاه های  مدیران  از  مکتبی 
دولت  فعالیت  روز  آخرین  تا  خواست 
در خدمات رسانی به مردم تالش کنند 
زیرا با برگزاری انتخابات و قبل از آغاز 
مردم  به  خدمت  بعدی،  دولت  فعالیت 
الیحه  تصویب  شود.وی  تعطیل  نباید 
منطقه آزاد اینچه برون در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را بر بهبود وضعیت زندگی 
مردم گنبدکاووس در یک دهه آینده موثر 
دانست و اظهار امیدواری کرد: با به نتیجه 
رسیدن پروژه استحصال نفت در گمیشان 

و نیز اجرای کامل طرح زهکشی گسترده 
اراضی زراعی کم بازده، گامی دیگری برای 
توسعه استان برداشته شود. وی همچنین 
با تبریک پیروزی افتخارآفرین تیم فوتبال 
جمهوری اسالمی ایران در مقابل بحرین 
با درخشش سردار آزمون، گفت: به عنوان 
مدیر سیاسی گلستان از مردم گنبدکاووس 
همچون  موفق  فرزندانی  تربیت  به دلیل 
فرماندار  قدردانی می کنم.  آزمون  سردار 
ویژه گنبدکاووس نیز با تشریح مراحل 
طی شده قبل از برگزاری انتخابات 28 
خرداد امسال دراین شهرستان و با تاکید 
بر همکاری همه جانبه مدیران دستگاه ها با 
عوامل برگزاری انتخابات، گفت: مدیران 

باید تمام امکانات سخت و نرم افزاری و 
خودرویی را در اختیار متولیان برگزاری 
و  دهند  قرار  سیاسی  مهم  رخداد  این 
بدون هماهنگی فرمانداران از شهرستان 
خارج نشوند. عبدالقدیر کریمی مشارکت 
انتخابات ریاست  مردم گنبدکاووس در 
درصد   74 را  دوازدهم  دوره  جمهوری 
انتظار می رود مردم  اعالم کرد و گفت: 
شهرستان مشارکتی بیش از آن دوره را 
در انتخابات 28 خرداد به نمایش بگذارند. 
محمود ترابی امام جمعه گنبدکاووس نیز 
در این جلسه گفت: انتخابات مهمترین 
دستاورد سیاسی امام راحل با تاکید بر مردم 
ساالری دینی در قالب جمهوری اسالمی 
ایران است و صندوق های اخذ رای مظهر 
انتقال قدرت به شکل مردمی و مسالمت 
آمیز بحساب می آیند. امام جمعه اهل سنت 
گنبدکاووس نیز در این جلسه گفت: اقوام 
و مذاهب ساکن این شهرستان بدون تردید 
مشارکت حداکثری در انتخابات 28 خرداد 
خواهند داشت. آخوند عبدالکریم جاور 
ایران  مرزهای  از  خارج  دشمنان  افزود: 
اسالمی تمام تالش خود را برای به حداقل 
رساندن مشارکت مردم در انتخابات به کار 
حداکثری  و  پرشور  حضور  لذا  گرفتند 
مردم می تواند عالوه بر افتخار آفرینی برای 

کشور، این توطئه ها را نیز خنثی کند. 

شرایط برگزاری انتخابات فراهم است

عامل تبرِکشی در
 بندرترکمن دستگیر شد

از  بندرترکمن  انتظامی  فرمانده 
دستگیری عامل نزاع و درگیری در 
گزارش  به  خبرداد.  شهرستان  این 
کریمی  محمدعلی  عمومی،  روابط 
فوریت  مرکز  اعالم  برابر  اظهارکرد: 
های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد 
یکی  در  تبر  با  درگیری  و  نزاع 
بندرترکمن،  شهر  های  محله  از 
موضوع به صورت ویژه در دستور 
گرفت.  قرار  انتظامی  ماموران  کار 
فرمانده انتظامی بندرترکمن ادامه داد: 

حاضر  محل  در  بالفاصله  ماموران 
شده  انجام  بررسی  طی  و  شدند 
مشخص شد فردی با هویت معلوم 
به وسیله تبر، یکی از شهروندان را 
توسط  مصدوم  که  کرده  مجروح 
منتقل  بیمارستان  به  امدادی  عوامل 
شده است. وی تصریح کرد: با توجه 
به حساسیت موضوع، ماموران پس 
از انجام تحقیقات میدانی و اشراف 
اطالعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم 
را در کمتر از 24 ساعت شناسایی و 
در یک اقدام ضربتی وی را دستگیر 
کنند. کریمی با بیان اینکه متهم انگیزه 
خود را از انجام این عمل مجرمانه 
مشکالت شخصی اعالم کرده است، 
گفت: این فرد پس از تشکیل پرونده 
برای انجام مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی شد.
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گلستان رتبه ششم ارایه تسهیالت 
رونق تولید در کشور را داراست

ماه  مرداد  از  کرد:  اظهار  گلستان  استاندار 
سال گذشته تا به امروز هزار و 304 میلیارد 
در  تولیدی  به 244 طرح  تسهیالت  تومان 
استان اعطا شده و گلستان رتبه ششم ارایه 
تسهیالت رونق تولید در کشور را داراست.  
به گزارش روابط عمومی، هادی حق شناس 
در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته در 
مسیر تولید تصریح کرد: طی 2 هفته گذشته 
به 6 طرح 22.5 میلیارد تومان تسهیالت اعطا 
ارزیابی  مناسب  ها  بانک  همراهی  و  شده 
می شود. وی افزود: شرکت توزیع نیروی 
برق، برق واحدهای تولیدی که بصورت 2 
یا 3 شیفت کار می کنند را به جای قطعی 2 
ساعته روزانه، یک روز در هفته قطع می کند 
تا ضمن صرفه جویی در مصرف برق مانع 
مشکالت در زمینه تولید آنها شود. استاندار 
گلستان گفت: تالش می کنیم با بخشودگی 
جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی زمینه تسهیل 
در امر تولید را فراهم کنیم اما واحدهای تولیدی 
باید بکوشند در مهلت های قانونی مالیات 
واحدهای خود را پرداخت نمایند تا مشمول 
جرایم نشوند. حق شناس یادآور شد: از زمان 
شیوع کرونا و با افزایش تحریم های ظالمانه 
واحدهای تولیدی با مشکالت زیادی مواجه 
شدند و ضمن تعطیلی برخی مشاغل، امکان 
صادرات نیز برای تولیدکنندگان فراهم نبود 
که امیدواریم شاهد شرایط بهتری برای تولید 

در سال جاری باشد. 

افزایش 15 لیتر بر ثانیه منابع 
تامین آب شرب مرکز استان

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان گرگان از 
پایداری منابع تامین آب شرب با افزایش 15 
لیتر بر ثانیه طی عملیات بهسازی چاه در این 
شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی، 
قربان غالمی با اعالم این خبر افزود: به منظور 
در  و  موجود  آب  کمبود  از  بخشی  جبران 
راستای ارائه خدمات پایدار و تامین آب شرب 
مورد نیاز شهروندان طی عملیات ترمیم لوله 
جدار از حال به روش نوین و همچنین احیا 
و بازسازی چاه آب شرب انبار بذر شهرستان 
گرگان با دبی 15 لیتر بر ثانیه مجددا وارد مدار 
بهره برداری گردید. مدیر امور آب و فاضالب 
گرگان بیان داشت: این عملیات با اعتبار یک 
میلیارد ریال انجام پذیرفت که با اتمام این 
عملیات موجبات الزم جهت پایداری  15 
لیتر بر ثانیه منابع تامین آب شرب شهرستان 
گرگان صورت پذیرفت. وی در پایان افزود: با 
توجه به باال رفتن مصارف با توجه به افزایش 
دما و رعایت مسائل بهداشتی درخصوص 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، همکاری و 
مساعدت مشترکین محترم در مصرف صحیح 
و پرهیز از مصارف غیر ضروری آب امری 

ضروری می باشد.

مقبولیت مردمی
 در انتخابات

■  شکور زیرک

 

 پس از رد صالحیت نامزدهای اصالح 
نگهبان، جبهه  از سوی شورای  طلب 
اصالحات بیانیه صادرکرد و عنوان نمود 

که نامزدی برای معرفی به مردم نداریم.
از  ایران  اخیر جبهه اصالحات  بیانیه   
دو منظر قابل تحلیل است.  شاید زاویه 
که  باشد  این  اصالحات  جریان  دید 
عدم معرفی نامزد به مردم ) با وجود 
در  سعی  علیزاده  مهر  و  همتی  اینکه 
دارند(  اصالحات  جریان  نظر  جلب 
شورای  تصمیم  به  اعتراض  نوعی  به 
نگهبان است و با این روند شاید شورای 
نگهبان، قدری به خود آید و در بررسی 
صالحیت در دوره های آتی، منصفانه 
تصمیم بگیرد، صرفا نامزد یک سلیقه 
را تایید نکند، سالئق دیگر را تائید و در 
معرض افکار عمومی قرار دهد.  بعد 
بیانیه، نگاه و برداشت مخالفان  بعدی 
و  مخالفان  است.  اصالحات  جریان 
منتقدین جریان اصالحات چنین تصور 
می کنند که عدم معرفی نامزد از سوی 
این جریان به مردم، به این جهت است 
این  به  اصالحات  جریان  رهبران  که 
باور رسیده اند که در سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری شکست می 
خورند؛  بنابراین برای فرار از شکست، 
نامزدی به مردم معرفی نمی کنند. اگر بنا 
باشد به نتیجه تصمیم جبهه اصالحات 

بیاندیشیم، واضح است در صورت کناره 
گیری جریان اصالحات و عدم مشارکت 
فعال و هدفمند)عدم  حمایت از همتی 
پیروز  رقیب  علیزاده( جناح  مهر  یا  و 
می شود. به عبارتی نتیجه تصمیم جبهه 
اصالحات، پیروزی جریان اصول گرا 
ست با مشارکت حداقلی مردم. با چنین 

نتیجه ای،  چگونه جبهه اصالحات چنین 
تصمیمی گرفته است؟

 اگر بنا باشد که برداشت مخالفان جریان 
و  وقایع  کنیم،  بررسی  را  اصالحات 
اتفاقات پیرامون نشان می دهد  جریان 
اصالحات حتی با نامزد ذخیره و نیمکت 
نشین یعنی همتی هم احتماال می تواند 

واضح  دهد.  شکست  را  خود  رقیب 
مبنای  بر  گرا،  اصول  جناح  که  است 
پیروزی در انتخابات اقدام و عمل می 
کند و هوادار و کمک رسان بسیاری هم 
به خدمت گرفته است ولی آنچه جریان 
اصول گرا را آسیب پذیر کرده و آنچه 
به جریان اصالحات قوت می بخشد، 
مقوله ای به نام مقبولیت مردمی است. 
به نظر می رسد علی رغم ضعف های 
ناتوانی دولت تدبیر  دولت روحانی و 
در برآورده کردن خواسته های اساسی 
زیادی  بخش  تواند  می  هم  باز  مردم، 
از افکار عمومی را با خود همراه کند.  
توانایی جذب آرای مردم از سوی جریان 
اصالحات نکته ای که صدا و سیما به 
خوبی به آن پی برده است و نشانه آن 
از  تبلیغاتی همتی  فیلم  نکردن  پخش 
صدا و سیماست.  ترس جریان اصول 
گرا از مقبولیت جریان اصالح طلب در 
بین مردم و بررسی نتیجه عدم مشارکت 
هدفمند اصالح طلبان در انتخابات، مولفه 
پرداختن  هایی هستند که در صورت 
به آنها، ممکن است تصمیم اخیر جبهه 

اصالحات تغییر کند.
 

■  روزنامه نگار
کارشناس ارشد علوم سیاسی

))
نتیجه تصمیم 

جبهه اصالحات، پیروزی 
جریان اصول گرا ست

 با مشارکت حداقلی مردم.

مطالبات کلزاکاران
 پرداخت شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 
از  میلیارد تومان  گلستان گفت: 255 
مطالبات کلزاکاران گلستانی پرداخت 
خالق  سید  مهر،  گزارش  به  شد. 
هزار   63 تاکنون  اظهارکرد:  سجادی 
تن کلزا از کشاورزان گلستانی تحویل 
از  تومان  میلیارد   255 و  شده  گرفته 
است.  شده  پرداخت  آنها  مطالبات 
بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 

مرکز   48 به  اشاره  با  گلستان  استان 
خرید تضمینی کلزا در استان، افزود: 
قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی 
کلزا در سال زراعی جاری 110 هزار 
ریال برای هر کیلوگرم اعالم شده و 
این قیمت بر اساس پایه خرید با دو 
درصد ناخالصی و ۹ درصد رطوبت 
است. وی گفت: گلستان، رتبه نخست 
تولید دانه روغنی کلزا را در کشور دارا 

خرید  خصوص  در  سجادی  است. 
هزار  گفت: 2۹0  هم  گندم  تضمینی 
 600 و  شده  انجام  گندم  خرید  تن 
میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران 
و  غله  مدیرکل  است.  شده  پرداخت 
خدمات بازرگانی استان گلستان بیان 
کرد: قیمت پایه خرید تضمینی گندم 
در سال زراعی جاری 50 هزار ریال 

برای هر کیلوگرم اعالم شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
ابریشم در  تولید  گلستان گفت: زنجیره 
گلستان تکمیل شده تا دیگر خام فروشی 
ابراهیم  مهر،  گزارش  به  نشود.  انجام 
کریمی در جلسه تخصصی تجاری سازی 
محصوالت صنایع دستی استان اظهار کرد: 
صنایع دستی گلستان حرف های زیادی 
امور  هماهنگی  معاون  دارد.  گفتن  برای 
اقتصادی استاندار گلستان افزود: در سنوات 
برپای  برندسازی،  بندی،  بسته  به  اخیر 
کارگاه های صنایع دستی و غیره تاکید شده 
است. وی افزود: هفت بازارچه در حال 
استان ظرفیت  در  دستی  احداث صنایع 
بی نظیری است که سبب تحول خواهد 
شد. کریمی ادامه داد: صنایع دستی امروز 
به جایگاهی رسیده است که برای ایجاد 
بازارچه بخش زیادی از اعتبارات استانی 
را در اختیار می گیرد و این امر به واسطه 
همت و تالش هنرمندان استان بوده که 

توانستند این صنعت را به دیگران معرفی 
کنند. وی گفت: متاسفانه در دو سال اخیر 
کرونا به این حوزه آسیب زده و نمایشگاه ها 
و بازارچه های تعطیل دچار رکود شدند و 
جلوی حرکت رو به پیشرفت این صنعت 
گرفته شده است. معاون هماهنگی امور 

کرد:  اضافه  گلستان  استاندار  اقتصادی 
حوزه  در  پشتیبانی  و  حمایتی  مباحث 
تجاری سازی را در دستور کار قرار دادیم 
و تفاهم نامه ای با وزارت تعاون منعقد شده 
که بخش عمده ای از مصوبات آن مربوط 
گفت:  کریمی  است.  دستی  صنایع  به 

پرداخت تسهیالت در حوزه صنایع دستی 
و موضوعات گردشگری و بافت تاریخی 
گرگان و گمیشان به صورت پررنگ در 
این تفاهم نامه دیده شده است. وی ادامه 
ابریشم  تولید  زنجیره  تکمیل  برای  داد: 
و  برگزار  متعددی  جلسات  گلستان  در 
بازدید های مختلفی صورت گرفته است. 
این  تولید  تکمیل  در  کرد:  بیان  کریمی 
محصول از ظرفیت دیگر دستگاه ها هم 
کمک خواهیم گرفت تا دیگر ابریشم به 
صورت خام دیگر استان ها ارسال نشود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
ادامه داد: کارگاه های خوبی در  گلستان 
بهره برداری  به  استان  در  این خصوص 
پیگیری  از  همچنین  وی  است.  رسیده 
مشکالت بخش صنایع دستی خبر داد 
محصول  چهار  سازی  تجاری  گفت:  و 
امروز رسماً آغاز می شود که نقطه عطفی 

در صنایع دستی گلستان است.

تکمیل زنجیره ابریشم در گلستان
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بازسازی مناطق زلزله زده
 رامیان شهریورماه به پایان می رسد

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان از اتمام بازسازی 
تا  آزادشهر  و  رامیان  زده  زلزله  واحدهای 
سید  مهر،  گزارش  به  خبرداد.  شهریورماه 
محمد حسینی، در خصوص آخرین وضعیت 
مناطق زلزله زده رامیان اظهارکرد: هشت ماه 
و  می گذرد  رامیان  در  لرزه  زمین  وقوع  از 
دیده،  واحدهای خسارت  بازسازی  تاکنون 
است.  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   80
داد:  توضیح  گلستان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
زلزله رامیان به 211 واحد مسکونی خسارت 
زده بود که هم اکنون 150 خانوار، خانه های 
خود را تحویل گرفته اند. وی اضافه کرد: با 
اقدام جهادی اولین واحد مسکونی یک ماه 
بعد از زلزله، در قورچای )مرکز زمین لرزه( 
افتتاح شد.حسینی بیان کرد: تالش می کنیم 
روند بازسازی تا سالگرد زلزله )17 شهریور( 
به پایان برسد. مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با 
بیان اینکه ظرف یک ماه آینده بازسازی در 
قورچای به پایان می رسد، گفت: در روستای 
ویرو هم کار عقب تر بوده که هم اکنون روند 
بازسازی شتاب گرفته است. وی تصریح کرد: 
به مالکان واحدهای خسارت دیده 65 میلیون 
تومان تسهیالت ارزان قیمت، 10 میلیون تومان 
کمک هزینه اجاره مسکن، 10 میلیون تومان 
بالعوض ساخت و پنج میلیون تومان کمک 
هزینه معیشت پرداخت شده و عالوه بر آن 
صدور سند، نظارت و طراحی ساختمان هم 
رایگان بوده و 16 پاکت سیمان رایگان هم 

توزیع شده است.

آغاز ثبت نام مرحله پنجم
 طرح اقدام ملی مسکن 

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان از 
آغاز ثبت نام مرحله پنجم طرح اقدام ملی 
مسکن در 10 شهر استان گلستان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی، محبوبی مدیر کل 
راه و شهرسازی استان گلستان بیان داشت: 
دراستان گلستان ثبت نام مرحله پنجم طرح 
اقدام ملی مسکن از 1۹ خردادماه به مدت یک 
هفته در 10 شهر گرگان، آزادشهر، آق قال، 
بندرترکمن، بندر گز، جلین، علی آباد کتول، 
گمیش تپه،  مینودشت و کردکوی آغاز شده 
است. وی افزود: متقاضیان واجد شرایط برای 
 tem.mrud.ir ثبت نام می توانند به سایت

مراجعه کنند.

01732251316

امسال کاهش تولید سیب زمینی هم نتوانست 
زمان  در  گلستانی  کشاورزان  مشکالت 
فروش این محصول را حل کند و قصه ی 
پر غصه ی دیگری برای آنها رقم خورد. به 
گزارش ایسنا، استان گلستان حدود یک ماه 
سیب زمینی تازه خوری مورد نیاز کشور را 
تامین می کند. برداشت سیب زمینی در این 
استان اوایل خردادماه آغاز شده و به مدت 
یک ماه ادامه دارد. امسال از سطح 6500 
استان  هکتار سیب زمینی کشت شده در 
پیش بینی برداشت 180 هزار تن محصول 
می شد اما سرمازدگی اسفندماه ۹۹ منجر به 
آسیب جدی به مزارع سیب زمینی شد. هر 
چند با توجه به کاهش تولید پیش بینی می شد 
این محصول خسارت  قیمت  افزایش  با 
ناشی از کاهش تولید برطرف شود، اما این 
چنین نشد و سیب زمینی کاران در بهترین 
حالت می توانند هزینه تولید خود را به دست 
بیاورند. سال گذشته نیز سیب زمینی کاران 
نتوانستند سودی از کشت این محصول به 
دست بیاورند.یک سیب زمینی کار گرگانی 
گفت: امسال سیب زمینی من با توجه به 
کیفیت خوبی که داشته با قیمت 3000 تا 
3200 تومان خریداری شد. با گرانی هایی 
که در بذر، سم، کود و غیره داشتیم، این 
قیمت کفاف زندگی ام را نمی دهد. وی بیان 
کرد: اگر تناژ محصول در هر هکتار از 20 
تن بیشتر باشد پول هزینه ها درمی آید، در 
غیر این صورت باید هزینه ها را از جیب 
پرداخت کرد. شاید تنها دلخوشی کشاورز 
این باشد که پول هنگفتی به یکباره دستش 
می آید درحالی که او پیش از این هزینه های 
زیادی صرف تولید محصول کرده است. 
این کشاورز که هنوز بخشی از سیب زمینی 
خود را برداشت نکرده است، خاطرنشان 
کرد: سال پیش در یک هکتار تا 43 تن 
محصول برداشت کردم اما امسال با توجه 
به شرایط آب و هوایی در خوش بینانه ترین 
حالت 25 تن سیب زمینی برداشت خواهم 
کرد. وی گفت: تالش داریم هر چه زودتر 
محصوالتمان را برداشت کنیم تا با کشت 

محصول بهاره مثل سویا و ذرت، ضرری 
که در سیب زمینی کردیم را جبران کنیم. 
یک سیب زمینی کار دیگر گرگانی گفت: 
روز گذشته سیب زمینی زمین همسایه من 
را با قیمت حدود 2000 تومان خریداری 
کردند. وی بیان کرد: هزینه بسته بندی شامل 
کارتن، نخ و کارگر کیلویی هزار تومان برای 

کشاورز تمام می شود. با توجه به قیمت هایی 
که سیب زمینی خریداری می شود و تناژی 
که به دست می آید، برداشت محصول برای 
خرید  قیمت  ندارد.  اقتصادی  صرفه  من 
تضمینی هر کیلوگرم سیب زمینی 81۹ تومان 
تعیین شده است. هر چند این محصول در 
حال حاضر با قیمت توافقی دو تا سه و 
نیم برابر این قیمت از کشاورزان خریداری 
می شود اما باز هم کشاورزان اعالم می کنند 
که نه تنها سودی عایدشان نشده، بلکه ضرر 
هم کرده اند.رمضانعلی سنگدوینی، نماینده 
مردم گرگان و آق قال در مجلس با اشاره 

سیب زمینی کار  کشاورزان  مشکالت  به 
جلسه ای  در  قبل  ماه  یک  حدود  گفت: 
داشتیم،  استان  مسئوالن  و  استاندار  با  که 
اعالم کردیم که به فکر سیب زمینی کاران 
باشند تا مثل سال گذشته برای آنها مشکل 
فروش ایجاد نشود. وی افزود: سیب زمینی 
امسال غالباً با قیمت 1500 تا 2000 تومان 

این  در  می شود.  خریداری  کشاورزان  از 
حالت به طور متوسط 40 میلیون تومان در 
هر هکتار عاید کشاورز می شود، درحالی که 
هزینه تولید سیب زمینی در هر هکتار بین 
50 تا 60 میلیون تومان است. سنگدوینی 
در  در مجلس  کرد: روز گذشته  تصریح 
جهاد  وزیر  رئیس جمهور،  به  تذکری 
کشاورزی و وزیر امور خارجه درخواست 
کردم که اقدامات الزم را برای جلوگیری از 
ضرر و زیان سیب زمینی کاران اتخاذ کنند. 
گلستان  سیب زمینی کاران  انجمن  رئیس 
گفت: سرمازدگی های اسفندماه امسال به 

آسیب زده،  گرگان  در  سیب زمینی  تولید 
به طوری که پیش بینی می کنیم کل تولید به 
100 هزار تن هم نرسد. با وجود کاهش 
جذب  سیب زمینی ها  هم  باز  ولی  تولید 
بازار نمی شود و از قیمت مناسبی برخوردار 
نیست. رمضان مقصودلو خاطرنشان کرد: 
در سال های گذشته 30 درصد سیب زمینی 
تولید شده در صنایع تبدیلی، 20 درصد 
تازه خوری  به صورت  مابقی  و  صادرات 
مورداستفاده قرار می گرفت اما امسال شرایط 
به گونه ای دیگر رقم خورده است. مقصودلو 
افزود: از سال گذشته با شیوع کرونا و بسته 
شدن مرز ترکمنستان، سیب زمینی های انبار 
شده به  منظور صادرات نتوانستند به فروش 
برسند و االن شاهدیم که این سیب زمینی ها 
قرار  استفاده  مورد  تبدیلی  صنایع  در 
می گیرند. این مسئله باعث شده که صنایع 
تبدیلی طبق روال سال های قبل سیب زمینی 
گرگان را خریداری نکنند و نیازشان را از 
سیب زمینی های انبار شده تامین کنند. رئیس 
انجمن سیب زمینی کاران گلستان در ادامه 
بیان کرد: در حالی  که قیمت تمام شده هر 
کیلوگرم سیب زمینی برای کشاورز 2500 
تومان است اما قیمت تضمینی خرید این 
محصول 81۹ تومان تعیین شده است.  وی 
تأکید کرد: در خصوص سایر محصوالت 
کشاورزی، شورای قیمت گذاری با حضور 
نماینده کشاورزان تشکیل شده و شاهد رشد 
قابل مالحظه ای در قیمت خرید تضمینی 
محصوالت هستیم اما قیمت خرید تضمینی 
سیب زمینی را شورای اقتصاد تعیین می کند 
که در آن نماینده کشاورزان حضور ندارد. 
هر چند سال گذشته میزان تولید سیب زمینی 
و  بوده  تن  هزار  گلستان حدود 200  در 
امسال این میزان به 100 هزار تن خواهد 
رسید، اما برای این میزان محصول نیز بازار 
فروش مناسبی دیده نشده و به همین خاطر 
کشاورزان دلسرد شده اند و شاید رغبت آنها 
در سال آینده به کشت سیب زمینی کم شود 
و با مشکل تامین سیب زمینی در این زمان از 

سال مواجه شویم.

فریاد کشاورزان از قصه سیب زمینی

 امسال از سطح 6500 هکتار سیب زمینی کشت شده در استان 
پیش بینی برداشت 180 هزار تن محصول می شد اما سرمازدگی 

اسفندماه ۹۹ منجر به آسیب جدی به مزارع سیب زمینی شد.
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مطالعات عالج بخشی
 سدهای گلستان و 
دانشمند انجام می شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان 
توجه  با  سدها  بخشی  عالج  گفت: 
به وارد شدن رسوب به آن ها یکی از 
راهکارهای افزایش حجم آن هاست که 
سد گلستان در شهرستان گنبد کاووس 

از ساخت  اینکه 20 سال  به  توجه  با 
آن می گذرد نیاز به عالج بخشی دارد 
و مطالعات با تصویب بودجه آن آغاز 
شده است. به گزارش روابط عمومی، 
سید محسن حسینی، در جلسه با امان 
نماینده مردم شهرستان  قلیچ شادمهر 
شورای  مجلس  در  گنبدکاووس 
اسالمی عنوان کرد: گنبدکاووس یکی 
از وسیع ترین شهرستان های استان و 
در بخش آب از نقاط حساس استان 
مرزی  اترک  های  رودخانه  و  است 
و گرگانرود که رودخانه های بزرگ 
به  نیاز  دایم  و  شده  محسوب  پیر  و 
رسیدگی دارند، از ویژگی های منابع 
آب این شهرستان است. حسینی افزود: 
از مجموع 14 سد بزرگ مخزنی استان، 
هشت سد مخزنی و از مجموع سه سد 
الستیکی استان، دو سد در شهرستان 
 50 از  بیش  که  است،  گنبدکاووس 

می  شامل  را  استان  سدهای  درصد 
شود. وی بیان کرد: با توجه به اینکه 20 
سال از ساخت سد گلستان می گذرد 
و حجم آن از 86 میلیون متر مکعب به 
43 میلیون رسیده است، باید به فکر 
عالج بخشی آن باشیم. در سال گذشته 
عالج بخشی این سد مطرح و مصوب 
شد ومطالعات آن در حال انجام می 
شود. وی افزود: سد دانشمند نیز در 
مکعب  متر  میلیون   33 افتتاح  زمان 
ظرفیت داشت  که در حال حاضر به 
16 میلیون رسیده است و عالج بخشی 
این سد نیز نیاز به مطالعه دارد که در 
حال پیگیری آن هستیم. عالج بخشی 
احداث  در بخش های  سد وشمگیر 
مخزن شماره 4 ، افزایش مخزن بی بی 
شیروان و افزایش مخزن اصلی سد به 
شهرستان گنبدکاووس مربوط می شود 
که بخشی از آن در دست انجام است. 

طرح  از  یکی  کرد:  تصریح  حسینی 
های شرکت آب منطقه ای استان، در 
شبکه  تکمیل  گنبدکاووس  شهرستان 
امسال  که  است  گلستان  سد  فرعی 
اعتباری برای آن قرار گرفته است و یک 
طرح بزرگ دیگر آبرسانی به شهرها و 
نرماب  سد  از  مرزی  نوار  روستاهای 
است. وی افزود: آبگیری سد نرماب 
بزودی شروع می شود که درصورت 
را  بتوانیم جنوب شهر گنبد  سیالب 
مدیر  داریم.  نگه  امان  در  از سیالب 
عامل شرکت آب منطقه ای گلستان 
ها  بارش  کاهش  به  توجه  با  افزود: 
عدم  جاری،  سال  در  خشکسالی  و 
کشت غرقابی، آتش نزدن کاه و کلش 
اراضی  کاهش سطح کشت  و  زمین 
از جمله راهکارهایی هست که باید 
برای گذر از بحران خشکسالی مردم 

رعایت نمایند.  
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مردم ایران به خاطر مشکالت، 
انقالب را رها نمی کنند

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه 
گرگان با اشاره به وجود مشکالت در برخی 
بخش ها از جمله اقتصاد و معیشت تاکید 
این کمبودها  به خاطر  ایران  کرد که مردم 
نکرده  پشت  خود  کشور  و  انقالب  به 
سیدکاظم  نمی کنند.آیت اهلل  رها  را  آن  و 
نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه امروز 
گرگان اظهار داشت: در روزهای منتهی به 
برگزاری انتخابات 28 خرداد برخی ها در 
داخل همصدا با دشمنان نظام و انقالب، این 
مشکالت را دلیلی بر تمایل نداشتن مردم 
برای شرکت در انتخابات آینده می دانند در 

حالی که اینگونه نیست.
خبرگان  مجلس  در  گلستان  مردم  نماینده 
رهبری خطاب به کسانی که تمایلی برای 
حضور در انتخابات ندارند افزود: این افراد 
بدانند شرکت در انتخابات وظیفه ملی است 
کشور  بیشتر  پایداری  به  آن  در  و حضور 
مردم  کرد:  خاطرنشان  انجامید.وی  خواهد 
حق دارند مطالباتشان را بیان کنند اما قهر با 
صندوق رای راهگشا نیست و انتخاب فرد 
اصلح و کاربلد می تواند به این مشکالت 
پایان دهد.نماینده مردم گلستان در مجلس 
مشکالت  کشور  گفت:  رهبری  خبرگان 
زیادی دارد که بزرگترین آن فساد است که 
متاسفانه در کشور ریشه دوانده و باید برای 

خشکاندن همیشگی ریشه آن تالش کرد.
انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی 
شهر، روستا و عشایر همزمان با سیزدهمین 
دوره رییس جمهوری، دومین میان دوره ای 
رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین 
دوره  یازدهمین  میاندوره ای  نخستین  و 
مجلس شورای اسالمی 28 خردادماه امسال 

برگزار می شود.

ذرت علوفه ای جایگزین
مناسب شالی 

مدیر جهاد کشاورزی گنبدکاووس گفت: ذرت 
علوفه ای نسبت به شالی نیاز به آب کمتری 
دارد و جایگزین مناسبی برای این محصول 
است. به گزارش روابط عمومی، غالمعلی نورا 
اظهارکرد: با توجه به کم آبی و تبعات قانونی که 
برای کشت شالی در استان گلستان وجود دارد 
کاشت ذرت علوفه ای الگوی کشت مناسبی 
است. وی با بیان این مطلب که در حال حاضر 
هر کیلو ذرت دامی هزار تومان خرید و فروش 
می شود، افزود: به طور میانگین کشاورزان در 
هر هکتار 45 تا 50 تن محصول برداشت می 
کنند که با توجه به بازدهی باال و هزینه کاشت 
کمتری که نسبت به کشت شالی دارد بسیار 

مقرون به صرفه است.
افزود:  کاووس  گنبد  کشاورزی  جهاد  مدیر 
حداقل دوبار آبیاری نیاز علوفه دامی به آب را 
تامین می کند و با مقدار آبی که برای کاشت هر 
هکتار شالی الزم است می توان دو تا دو و 

نیم هکتار ذرت کشت کرد. 

مشارکت شهروندان
 و تاثیر آن بر 
مدیریت شهری

■  مسعود یونسی

رشد و توسعه ی پایدار یک شهر در گرو 
رعایت حقوق شهروندی است. امروزه در 
دنیا به منظور جلب مشارکت شهروندان 
در مدیریت شهری از راهکارها و شیوه 
های خالقانه، کم هزینه و کارآمدی بهره 
می برند. زیرا می دانند مشارکت و دخیل 
کردن شهروندان در اجرای طرح ها و 
برنامه های امور شهر، ضامن موفقیت 
بود.آنچه ذکر  مدیریت شهری خواهد 
آن را الزم می دانم این است که متاسفانه 
به دالیل متعدد مشارکت شهروندان در 
اداره امور شهر تاکنون با موانع ساختاری، 
اجتماعی – فرهنگی و سیاسی روبرو 
بوده است و البته ضرورت مشارکت در 
امور شهری از سوی شهروندان و مدیران 
است.  نشده  تبیین  درستی  به  شهری 
بنابراین آنچه به عنوان جایگاه و لزوم  
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری 
شنیده ایم به نظر می رسد که بیشتر از 
اینکه به واقعیت نزدیک باشد، صوری، 
شعاری و نمادین است.با این حال در تمام 
دنیا اثبات شده است که تعیـین نیــازها، 
خواسته هــا و اولویت بندی برنامه های 
شهری در ابعاد اجتماعی، فرهنگـی و ... 

جـز بـا مشارکت همه شهروندان میسر 
رضایت  گفت  توان  بود.می  نخواهد 
اعتماد  شهری،  خدمات  از  شهروندان 
شهری،  مدیران  به  نسبت  شهروندان 
آگاهی شهروندان از برنامه های مدیریت 
شهروندان  اجتماعی  تعلق  و  شهری 
مولفه های تاثیرگذار در این زمینه است 
که باید مورد توجه قرار گیرد. مدیران و 
برنامه ریزان شهری می توانند با استفاده 
از روش های مبتکرانه و بهره گیری از 
ظرفیت های موجود شرایطی را فراهم 
کنند تـا شـهروندان بتواننــد در برنامه 
ریزی ها و طراحی ها و به طور کلی 
در اداره امور شهر خود مشارکت فعال 
و هدفمند داشته باشند. مدیران شهری 
جهت  فرایندها  تسهیل  برای  توانمند 
مشارکت بیشتر شـهروندان در مـدیریت 
امـورشهری، می توانند با فرهنگ سازی 
تصمیم  نظام  واگذاری  خصوص  در 
شهروندان  به  گیری  تصمیم  و  سازی 
ایجاد شـوراهای محالت شهری و  با 
اصالح قوانین و مقررات مربوط به اداره 
امور شهر با رویکـرد افـزایش تفـویض 
اختیـارات بـه شوراهای شهر، محالت و 

مناطق در این زمینه موثر باشند. همچنین  
تدوین برنامه هایی در سطح شهر و محله 
تقویت  و  افزایش  برای  شهری  های 
سرمایه های اجتمـاعی درمیان شهروندان 
و ارائۀ مشوق هایی نظیر معافیت مالیاتی 
یا  و  شهرداری  عوارض  کاهش  و 
تخفیف آنها بـرای شـهروندانی که در 
مدیریت امور مربوط به شهر و محله 
شان مشارکت بیشتری دارند، می تواند 
در  هایی  برنامه  تدوین  باشد.  راهگشا 
جهت ارزیابی ساالنه از فرایند و میزان 
مشارکت مردم در امـور شـهری در ابعـاد 
مختلف و شناسایی موانع و مشکالت 
آن و سودآورکردن مشارکت و تعبیه ی 
مشـارکت  جلب  برای  الزم  ابزارهای 
مـردم در امـور انتفـاعی از طریـق سهیم 
کردن شهروندان مشارکت جو در بخشی 
از منافع ایجاد شـد ه ی ناشـی از توسعه 
ی مشـارکت شـهروندان در حوزه های  
مختلف از دیگر پیشنهادهای راهبردی و 

مفید در این خصوص است.

کاندیدای ششمین دوره انتخابات 
شورای اسالمی شهر گرگان 

))

به  اشاره  با  ایران  در  قزاقستان  سفیر   
ضرورت توسعه روابط کشور متبوعش 
با ایران گفت: حجم مبادالت تجاری 2 
کشور با وجود شیوع کرونا و تحریم در 
در  ارازبای  اسخت  است.  افزایش  حال 
جمهوری  استقالل  گرامیداشت  مراسم 
قزاقستان در دیدار با مسووالن و فعاالن 
اقتصادی گلستان اظهار امیدواری کرد: با 
کاهش مخاطرات کرونا و برداشتن تحریم 
های ظالمانه علیه ایران، مراودات تجاری 
2 کشور بیشتر از شرایط کنونی شود. وی 
بیان کرد: با وجود اعمال تحریم گسترده 
اقتصادی، قزاقستان با نادیده گرفتن این 
به  بوده و  ایران  کنار  فشارها همواره در 
با این کشور افتخار  توسعه روابط خود 
می کند. سفیر قزاقستان در ایران همچنین 

اکتائو -  برقراری خط پرواز  به  اشاره  با 
گرگان از فروردین امسال اظهار امیدواری 
کرد: با بهبود شرایط سخت ناشی از کرونا 

با هدف توسعه مناسبات 2 کشور بر تعداد 
این پروازها افزوده شود. سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در قزاقستان نیز گفت: ایران 

عالوه بر بخش بازرگانی، در زمینه معدن، 
حمل و نقل و ترانزیت و کشاورزی زمینه 
مناسبی برای گسترش مناسبات با قزاقستان 
بر  دارد. مجید صمدزاده صابر همچنین 
تقویت ارتباطات مردمی و توریستی بین 
کشور با تسهیل در صدور روادید تاکید 
کرد و خواستار تقویت پرواز هوایی بین 2 
کشور شد. استاندار گلستان نیز بر استفاده 
بیشتر از ظرفیت های 2 کشور تاکید کرد 
و گفت: از جمله فرصت های موجود برای 
کشت  قزاقستان،  و  ایران  روابط  توسعه 
هادی  است.  کشور  این  در  فراسرزمینی 
حق شناس تقویت خط ریلی بین 2 کشور 
بندر  احداث  طریق  از  دریایی  ارتباط  و 
گمیشان را فرصت بی نظیری گلستان برای 

توسعه روابط ایران با قزاقستان برشمرد. 

افزایش مبادالت تجاری ایران و قزاقستان

مشارکت حداکثری
 پشتوانه دولت آینده است

در  همتی  انتخاباتی  ستاد  مسئول 
حداکثری  مشارکت  گفت:  گلستان 
سبب ارتقاء جایگاه اجتماعی کشور 
در جهان شده و رئیس جمهوری با 
پشتوانه قوی به دنیا معرفی می شود. 
حسین احمدی اظهار کرد: انتخابات 

جمهوری  ریاست  دوره  سیزدهمین 
ساز  سرنوشت  و  مهم  بسیار  مقوله 
که  اتفاقاتی  با  ویژه  به  است  کشور 
احتمال  بحث  نوعی  به  خورده  رقم 
کاهش مشارکت مردمی مطرح شده 
همتی  انتخاباتی  ستاد  مسئول  است. 
داریم  اعتقاد  اگر  افزود:  گلستان  در 
رأی مردم زینت حکومتداری نیست 
رأی  میزان  راحل  امام  فرموده  به  و 
به فرمایشات  با توجه  ملت است و 
رهبر معظم انقالب همه وظیفه داریم 
از حقوق فردی، قانونی و ملی خود 
و  ایرانی  ایران و جوانان  آینده  برای 
این  کنیم،  استفاده  ایران  سرافرازی 
 28 در  عملی  صورت  به  را  حق 
نشان  رأی  صندوق  پای  در  خرداد 
نشان  عمل  این  با  گفت:  وی  دهیم. 
می دهیم که قدر موهبت انتخابات را 
می دانیم و از فرصت ها و بزنگاه هایی 
که در اختیار مردم قرار گرفته استفاده 
می کنیم؛ حال هر کس با هر دیدگاه 

باشد.احمدی  می خواهد  که  سیاسی 
سیاسی  جریان های  برخی  کرد:  بیان 
خود  اول  کاندیداهای  نتوانستند 
به  برخی  اما  بیاورند  صحنه  در  را 
در  و  شدند  رد  فیلترینگ  از  راحتی 
اضافه  وی  یافتند.  حضور  انتخابات 
مردم  است.  مردم  انتخاب حق  کرد: 
تعیین می کنند روند امور جاری کشور 
را به چه کسی بسپارند، مردم صاحبان 
که  نه کسانی  مملکت هستند  اصلی 
می خواهند با مهندسی انتخابات آن را 
به پیش ببرند. مسئول ستاد انتخابات 
توقع  طبعاً  گفت:  گلستان  در  همتی 
نخبگان،  تمام  مردم،  همه  داریم 
با  ایران  دلسوزان  و  نفوذان  صاحب 
هر عقیده و تفکری که دارند تالش 
کنند تا حداکثر مشارکت اتفاق بیفتد 
جهانی  اجتماعی  جایگاه  کشور  و 
با  جمهوری  رئیس  و  داشته  باالیی 
پشتوانه قوی به دنیا معرفی شود. وی 
بیان کرد: چه دیدگاهی که نگاهش به 

درون است و چه دیدگاهی که معتقد 
است اگر مملکت باید پیشرفت کند 
تعامل سازنده با دنیا بر پایه سه اصل 
طبق  حکمت  و  مصلحت  عزت، 
احمدی  است.  الزم  رهبری،  فرموده 
گلستان  در  همتی  آقای  ستاد  گفت: 
تشکیل شده و در آن هزینه آنچنانی 
انتخابات  می کنیم  فکر  چون  نداریم 
است  یافته  تفاوت  پیش  سال   20 با 
اراده  و  سیاسی  آگاهی  شعور،  به  و 
ایران معتقد هستیم و  و همت مردم 
بر  را  اصلح  فرد  آنها  مطمئن هستیم 
مجموعه  در  گذشته  عملکرد  پایه 
نظام جمهوری و هم عملکرد فعلی و 
مناظرات و بحث های چالشی که در 
فضای مجازی و صدا و سیما است، 
ستاد  مسئول  کرد.  خواهند  انتخاب 
انتخابات همتی در گلستان بیان کرد: 
آماده  هم  شهرستانی  ستادهای  تمام 
بوده و مردم را به حضور و مشارکت 

حداکثری دعوت می کنیم.
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آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای های شماره 140060312001000430 و 140060312001000431 و 140060312001000432 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه های 13۹۹114412001001546 و 13۹۹114412001001548 و 
13۹۹11441200100154۹ تقاضای آقایان 1- حبیب اله حبیبی نامقی به شماره شناسنامه 3011 و کد ملی 
0۹00674253 صادره از کاشمر فرزند عباسعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به 
انضمام 131 سهم مشاع از 3۹3 سهم مشاع از 432 سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است 
2- علی مقصودلو به شماره شناسنامه 30 و کد ملی 2121880534 صادره از گرگان فرزند محمد در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام 131 سهم مشاع از 3۹3 سهم مشاع از 432 سهم 
ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است 3- احمد غالمی قادی به شماره شناسنامه 6454 و کد ملی 
20۹25504۹7 صادره از ساری فرزند غالمعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به 
انضمام 131 سهم مشاع از 3۹3 سهم مشاع از 432 شهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است 
بمساحت کل 237/0۹ مترمربع از پالک شماره 12- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش 4 حوزه ثبت 
گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای حاج مهدی فیوج آهنگر به متقاضیان 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: 1400/3/5   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/22

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 6۹28

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 20۹۹ الی 1400/20۹2 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه های  2323 الی 2312/13۹۹ 
تقاضای 1- علی اصغر صفار بشناسنامه 21771 کد ملی 2120217424 صادره از گرگان فرزند غالمرضا در 
56/38 سهم مشاع از 375 سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک 2206 فرعی 
از 107- اصلی بخش 3 می باشد 2- سحر احمدی بشناسنامه 1252 کد ملی 2121617426 صادره از گرگان 
فرزند محمدباقر در 27/۹0 سهم مشاع از 375 سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی 
به پالک 2203 فرعی از 107- اصلی بخش 3 می باشد 3- محمدهادی واثقی بشناسنامه 5204 کد ملی 
2120383642 صادره از گرگان فرزند محمود در 27/۹0 سهم مشاع از 375 سهم ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین که دارای سند اعیانی به پالک 2203 فرعی از 107- اصلی بخش 3 می باشد 4- مریم اسالمی بشناسنامه 

3045 کد ملی 224۹86۹545 صادره از کردکوی فرزند محمد در 56/45 سهم مشاع از 375 سهم ششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک 2207 فرعی از 107- اصلی بخش 3 می باشد 5- نجمه 
سیدکلبادی بشناسنامه 2275 کد ملی 0064301583 صادره از تهران فرزند سیدمصطفی در 56/16 سهم مشاع 
از 375 سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک 2202 فرعی از 107- اصلی 
بخش 3 می باشد 6- عبدالحسین ناصری بشناسنامه 36 کد ملی 2031486371 صادره از گنبدکاوس فرزند 
ابراهیم در 38/0۹ سهم مشاع از 375 سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک 
2208 فرعی از 107- اصلی بخش 3 می باشد 7- عبدالحسین ناصری بشناسنامه 36 کد ملی 2031486731 
صادره از گنبدکاوس فرزند ابراهیم در 55/74 سهم مشاع از 375 سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که 
دارای سند اعیانی به پالک 2204 فرعی از 107- اصلی بخش 3 می باشد 8- عبدالحسین ناصری بشناسنامه 
36 کد ملی 2031486731 صادره از گنبدکاوس فرزند ابراهیم در 56/38 سهم مشاع از 375 سهم ششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک 2205 فرعی از 107- اصلی بخش 3 می باشد بمساحت 
کل ششدانگ 375 مترمربع از پالک 3866 فرعی از 107- اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه 
محمدصادق باباصادقیان بخش 3 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 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: 1400/03/22   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/07

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7074

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1400603120010010۹2 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 13۹۹114412001000۹۹6 
تقاضای آقای محمد مشک ریز به شماره شناسنامه 75 کد ملی 2122544041 صادره از گرگان فرزند قنبر در 
ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام 131 سهم مشاع از 144 سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام 
آن وقف است  بمساحت 426/55 مترمربع از پالک شماره 12- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای سیدحسین دولت آبادی 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: 1400/03/22   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/7

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7076

آگهي هاي ثبتي

خبر

فاز نخست شهربازی گرگان
 کی افتتاح می شود

گفت:  گرگان  شهربازی  پروژه  ارشد  مدیر 
و  خاکبرداری  از  زیادی  بخش  تاکنون 
دیوارکشی های شهربازی گرگان انجام شده 
و همچنین فونداسیون و دستگاه های سورتمه 
و سوله شهربازی سرپوشیده در حال ساخت 
افتتاح  نخست  فاز  این ها  اتمام  با  و  است 
می شود. به گزارش ایسنا، مقداد صادقیان اظهار 
کرد: شهربازی گرگان در زمینی به مساحت 
17 هکتار در تپه گردشگری هزار پیچ در حال 
ساخت است. در حال حاضر 7 شهربازی 
بزرگ در کشور داریم و با راه اندازی شهربازی 
گرگان، این تعداد به 8 می رسد. وی بیان کرد: 
هتل 12 طبقه شامل چهار طبقه پارکینگ، سه 
طبقه تجاری، پنج طبقه هتل و رستوران گردون، 
تم پارک، شهربازی سرپوشیده به مساحت 6 
دریاچه  جنگلی،  گاه  اقامت  مترمربع،  هزار 
قایق سواری و 40 دستگاه بازی مختلف از 
جمله بخش های مختلف این شهربازی است. 
مدیر ارشد پروژه شهربازی گرگان با اشاره 
به اینکه پارکینگ 400 خودرویی با قابلیت 
طبقاتی شدن در آینده در این مجموعه دیده 
شده است، گفت: در این شهربازی سورتمه 
هم اکنون  که  شده  دیده  متر   ۹27 طول  به 
دستگاه های  و  پیمانکار  توسط  فونداسیون 
مورد نیاز نیز توسط شرکت چینی در حال 
ساخت است. صادقیان افزود: چرخ وفلکی به 
طول 88 متر در شهربازی گرگان دیده شده که 
با ساخت آن تبدیل به بزرگ ترین چرخ وفلک 
کشور می شود.وی با اشاره به اینکه 4 تیپ 
دیوار در اطراف این شهربازی در نظر گرفته 
شده است، تصریح کرد: این پروژه 540 هزار 
تن خاکبرداری نیاز دارد که تاکنون 400 هزار 
تن آن انجام شده است. صادقیان با اشاره به 
اینکه زیرساخت های شهربازی گرگان توسط 
قرارگاه خاتم االنبیاء در حال ساخت است، 
برخی  و  زیرساخت ها  ایجاد  برای  گفت: 
ابنیه های این پروژه 162 میلیارد تومان اعتبار در 
نظر گرفته شده است. تا یک سال دیگر تمامی 
زیرساخت ها این شهربازی به اتمام می رسد. 
وی بیان کرد: اولویت ما واگذاری یکپارچه 
ایجاد دستگاه های شهربازی به سرمایه گذار 
است. پیش بینی می شود در مجموع شهربازی 
با سرمایه گذاری 1000 میلیارد تومان ظرف 2 

تا 3 سال دیگر به اتمام برسد. 

01732251316

01732244302

مدیر جهادکشاورزی گنبدکاووس از آغاز کشت تابستانه 
پنبه در هزار و 650 هکتار از مزارع این شهرستان خبر 
کمتری  آب  به  که  محصول  این  کشت  گفت:  و  داد 
نیاز دارد، پس از برداشت زراعت پاییزه ) گندم، جو 
داشت:  اظهار  نورا  غالمعلی  می شود.  انجام   ) کلزا  و 
عالوه بر کشت تابستانه، کشاورزان گنبدکاووس امسال 
چهار هزار و 1۹1 هکتار پنبه بهاره نیز کشت کردند 
که مزارع کشت شده از سطح سبز مطلوبی برخوردار 
است. مدیر جهادکشاورزی گنبدکاووس پیش بینی کرد: 
سطح کشت پنبه بهاره و تابستانه این شهرستان امسال 
به افزون بر 6 هزار هکتار برسد. نورا گفت: خشکسالی 
امسال که در 50 سال اخیر کم سابقه بوده و نیز استمرار 
کاهش نزوالت آسمانی در ماه های پیش رو و به تبع آن 

کاهش منابع آبی، ضرورت پرهیز کشاورزان برای کشت 
محصوالت با نیاز آبی باال مانند شالی را دوچندان کرده 
است. وی افزود: کشت پنبه، سویا، آفتابگردان، کنجد، 
ارزن و سورگم که مقاوم به کم آبی و گرما هستند و 

منابع  به  کشاورز  که  در صورتی  علوفه ای  ذرت  نیز 
آبی دسترسی داشته باشد در این شرایط آب و هوایی 
گنبدکاووس  جهادکشاورزی  مدیر  می شود.  پیشنهاد 
تولید  کاهش  سبب  امسال  خشکسالی  اینکه  بابیان 
علوفه شده اضافه کرد: برای جبران حدود یک سوم 
نیاز 120 هزار تنی دامداران این شهرستان به علوفه، 
به  به کشاورزانی که  کشت محصول ذرت علوفه ای 
منابع آبی دسترسی دارند، توصیه می شود. نورا، زمان 
باقی مانده برای کشت ذرت علوفه ای در گنبدکاووس 
را سه هفته آینده اعالم کرد و گفت: به طور میانگین 
میزان تولید علوفه از هر هکتار از این محصول حدود 
40 تن است که باتوجه به افزایش قیمت کاه، درآمد 

خوبی عاید کشاورزان خواهد کرد.

آغاز کشت تابستانه پنبه در مزارع گنبد

مشکالت جامعه با 
حضور مسئوالنه مردم در
 صحنه حل شدنی است

گلستان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
گفت: مشکالت جامعه فقط با حضور 
مسئوالنه مردم در صحنه حل شدنی 
عمومی،  روابط  گزارش  به  است. 
بانوان،  اظهارکرد:  گرزین  عباسعلی 
رهبران فکری جامعه و نهضت انقالب 
اسالمی هستند و درایت و هوشیاری 
آنها است که زمینه ساز نهضت انقالب 
اسالمی شد. مدیرکل تبلیغات اسالمی 
با  نهضت  این  رهبران  افزود:  گلستان 
از  تاسی  با  و جهادی  انقالبی  روحیه 
فرامین انقالب اسالمی همراه با معرفت، 
شعور، محبت و تالش وصف ناپذیری 
توانسته اند تحول آفرینی کرده به طوری 
که امروز حل بسیاری از مشکالت به 
اسالمی  انقالب  جامعه  بانوان  دست 
است. وی ادامه داد: نوکری و خادمی 
اهل بیت و ذکر توسل به آنها جامعه را 

عزتمند می کند و می تواند زمینه ساز 
رفع بسیاری از مشکالت جامعه باشد.

گرزین گفت: جامعه مداحان و تشکل 
های دینی باید متناسب با نیاز زمان و 
جبهه بندی ها گفتمان سازی کند و در 
قالب دعا و توسل جریان ساز فکری 
باشد. مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان 
با تکیه بر جمله »ما می توانیم« تاکید 
امکانات،  توانایی،  با  ایران  مردم  کرد: 
تاریخ، فرهنگ، تفکر، شرافت، نخبگی 
و اندیشه مستقل، نشان دادند که می 
توانند سرآمد دنیا شوند و این را در 
در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  طول 
در  صنعت،  در  ها،  بحران  در  جنگ، 
فناوری هسته ای، در سلول های بنیادی، 
در نانو فناوری و علوم هوا فضا تجربه 
کرده ایم. وی بیان کرد: این فرهنگ دینی 
و اسالمی است که موجب بقا و تداوم 

حیات و تامین دنیا و اقتصاد صحیح ما 
خواهد شد و بدانیم که جامعه ای که تهی 
از فرهنگ دینی است جامعه ضعیف و 
فقیر خواهد بود. گرزین روشنگری در 
انتخابات را همان »شناسایی دو گفتمان 
ما می توانیم و ما نمی توانیم و آثار این 
دو جریان در سرنوشت کشور بر اساس 
تجربه 42 سال اخیر« عنوان کرد و افزود: 
برای گسترش روزافزون افکار عمومی 
باید روشنگری کرد و امروز این رسالت 
به دوش بانوان مداح و هیئات مذهبی 
دولت  اینکه  به  اشاره  با  وی  است. 
منتخب آینده به تنهایی نمی تواند حالل 
مشکالت جامعه باشد، افزود: بانوان به 
عنوان رهبران نهضت تحول اجتماعی 
بدانند که مشکالت جامعه ما فقط با 
حضور مسئوالنه مردم در صحنه حل 

خواهد شد.
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خبر

ذرت علوفه ای
 جایگزین مناسب شالی 

گفت:  گنبدکاووس  کشاورزی  جهاد  مدیر 
ذرت علوفه ای نسبت به شالی نیاز به آب 
کمتری دارد و جایگزین مناسبی برای این 
به گزارش روابط عمومی،  محصول است. 
غالمعلی نورا اظهارکرد: با توجه به کم آبی و 
تبعات قانونی که برای کشت شالی در استان 
گلستان وجود دارد کاشت ذرت علوفه ای 
الگوی کشت مناسبی است. وی با بیان این 
مطلب که در حال حاضر هر کیلو ذرت دامی 
هزار تومان خرید و فروش می شود، افزود: 
به طور میانگین کشاورزان در هر هکتار 45 
تا 50 تن محصول برداشت می کنند که با 
توجه به بازدهی باال و هزینه کاشت کمتری 
که نسبت به کشت شالی دارد بسیار مقرون 
به صرفه است.مدیر جهاد کشاورزی گنبد 
کاووس افزود: حداقل دوبار آبیاری نیاز علوفه 
دامی به آب را تامین می کند و با مقدار آبی که 
برای کاشت هر هکتار شالی الزم است می 
توان دو تا دو و نیم هکتار ذرت کشت کرد. 
وی افزود: نهاده های دامی مانند کود و بذر 
به مقدار الزم تدارک دیده شده و کشاورزان 
می توانند با مراجعه به دفاتر جهادکشاورزی 
در دهستان ها بذر اصالح شده و کود مورد 
نیاز خود را تامین کنند. نورا با بیان این مطلب 
که کشاورزانی که سال قبل کشت علوفه های 
دامی را تجربه کردند، امسال استقبال بیشتری از 
کاشت این محصول داشتند بیان کرد: کاشت 
علوفه دامی بعد از برداشت گندم و کلزا آغاز و 

تا یک ماه دیگر ادامه دارد.

افزایش تصادفات
 درون شهری 

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی گلستان 
از  گلستان  شهرهای  در  تصادفات  گفت: 
به مدت  تاکنون نسبت  ابتدای سال جاری 
مشابه سال گذشته 27 درصد افزایش یافته 
عباس  عمومی،  روابط  گزارش  به  است. 
مهاجر بسطامی اظهارکرد: پلیس راهنمایی و 
رانندگی به صورت شبانه روز در سطح شهرها 
مشغول خدمت رسانی به عموم مردم بوده 
لذا یکی از ملزومات آن استفاده از تجهیزات 
و امکانات بروز و سالم است. رئیس پلیس 
راهور فرماندهی انتظامی گلستان افزود: در 
همین راستا و با پیگیری های صورت گرفته، 
تعداد 10 دستگاه خودرو پژو 207 به ناوگان 
خودرویی پلیس راهور استان اختصاص یافت 
که از آنها برای انجام ماموریت های محوله 
حوادث  گفت:  وی  شد.  خواهد  استفاده 
رانندگی و معضالت ترافیکی از جمله مواردی 
است که باید برای کاهش و حذف آن همه 
دستگاه های متولی پای کار باشند. بسطامی با 
اشاره به اینکه مجموع تصادفات در شهرهای 
استان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 27 درصد افزایش 
داشته است، تصریح کرد: عدم توجه به جلو 
و عدم رعایت حق تقدم، بیشترین علل وقوع 

تصادفات رانندگی بوده است. 

اعظم محبی: فعاالن اقتصادی گلستان با 
تأکید بر اینکه ثبات اقتصادی با تکیه بر 
توانمندی داخلی محقق می شود، از دولت 
تولید،  موانع  رفع  برای  خواستند  آینده 
تحقق شعار سال و بهبود فضای اشتغال 
اقدام کند. مشکالت اقتصادی به عنوان 
اصلی ترین چالش فراروی کشور مطرح 
است که همواره در بیانات رهبر معظم 
انقالب و سایر مسئوالن مطرح و بر حل 
آنها تأکید شده است. موضوعی که در 
آستانه برگزاری انتخابات 1400 بیش از 
پیش مورد تاکید نامزدهای انتخابات قرار 
گرفته و فعاالن حوزه تولید و کسب و کار 
هم از منتخب مردم انتظار دارند تا در این 
زمینه اقدامات عاجلی انجام دهد. فعاالن 
اقتصادی بر این اعتقاد هستند که برخی 
اخیر  سال های  در  دولت  سیاست های 
مانند اجرای نادرست خصوصی سازی، 
یارانه ای،  ارز  میلیارد  صدها  اختصاص 
غیره  و  واردات  صحیح  مدیریت  عدم 
سبب شده تا حوزه اقتصاد رنجورتر از 
گذشته شود. بی ثباتی در قوانین و آئین 
نامه های کسب و کار و دست و پاگیر 
بودن آنها و نوسان ارزی و پولی کشور، 
موضوعاتی است که پا بر ُگرده فعاالن 
اقتصادی و بخش تولید گذاشته لذا از بین 
بردن موانع تولید و بهبود فضای کسب و 
کار و حمایت از تولید کننده از مهم ترین 
خواسته های فعاالن اقتصادی است. فعاالن 
اقتصادی گلستان ضمن تاکید بر مشارکت 
از  روی  پیش  انتخابات  در  حداکثری 
خواستند  جمهوری  ریاست  نامزدهای 
تولید  بخش  مشکالت  رفع  برای  تا 

راهکارهای عملی ارائه دهند.

مشکالت مبادالت بین المللی برطرف 
شود

در  گرگان  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
مهم ترین  از  یکی  این خصوص گفت: 
خواسته های فعاالن اقتصادی از نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری این است که 
مبادالت  تا مشکل  فراهم شده  شرایطی 
امیر  شود.  برطرف  بانکی  و  بین المللی 
یوسفی افزود: یکی از مشکالت اساسی 
تولید، تأمین قطعات در خطوط تولیدی 
وارداتی  قطعات  این  از  بخشی  که  بوده 
هستند و تحریم ها سبب شده تا نتوانیم 
شرکت های  از  را  نیاز  مورد  قطعات 
سازنده یا فروشنده وارد کنیم و این امر 
منجر به این شده که بسیاری از خطوط 
با کمترین ظرفیت فعالیت کنند. این فعال 
اقتصادی گلستان اضافه کرد: مساله بعدی 
این است که دولت به آنچه وعده می دهد 
در خصوص تولید و رفع موانع آن عمل 
کند و صحبت ها در حد شعار باقی نماند. 
وی ادامه داد: شرایط بسیاری از معامالت 
اقتصادی در اثر نوسانات ارز ناامن می شود 
و باید به سمتی برویم که قیمت ارز تثبیت 
شده و تولیدکننده در این خصوص مشکلی 
نداشته باشد. نایب رئیس اتاق بازرگانی 
گرگان گفت: هنگام مبادالت بین المللی، 
شرکت برای خود تعهد مالی ایجاد می کند 
و اگر نتواند به تعهدات خود عمل کند کل 

معامالت دچار مشکل می شود.

مصوبات کارگروه ها اثرگذار نیست
در  مسائل  از  برخی  افزود:  یوسفی 
مصوب  تولید  موانع  رفع  کارگروه های 
می شود اما در هنگام اجرا دچار مشکل 
بوده چون بانک ها و دیگر نهادها برای خود 
قوانینی دارند، لذا مصوبات کارگروه ها عماًل 
اثرگذار نیست. وی تصریح کرد: برداشتن 
قوانین دست و پا گیر که مانع تولید بوده 
از مهم ترین خواسته های فعاالن اقتصادی 
است. یوسفی ادامه داد: اینکه انتظار داشته 
کرده،  تولید  خصوصی،  بخش  باشیم 

اشتغالزایی کند، کارآفرینی داشته باشد اما با 
قوانین، دست و پای وی را ببندیم، شدنی 
نیست.نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان 
متذکر شد: اگر می خواهیم تولید را افزایش 
برطرف  را  باید مشکالت موجود  دهیم 
کرده و منتخب مردم باید به شعار سال 
تولید، مانع زدایی و پشتیبانی عمل کند. وی 
در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: 
برخی از کاالها و محصوالت در کشور، 
بازار  تأمین  بر  بوده و عالوه  تولید  قابل 
داخلی توان صادرات هم داریم، لذا باید 
از کشت و تولید این محصول در کشور 
حمایت شود. یوسفی عنوان کرد: یکی از 
مشکالت کشاورزان خرده مالکی بودن آنها 
است که توان هزینه کرد در مزارع خود را 
ندارند و این عمل سبب کاهش عملکرد 
در سطح می شود و دولت می تواند از آنها 
حمایت کند. وی اضافه کرد: وامی که به 
تولیدکننده داده می شود با وامی که دالل 
دریافت می کند از نظر شرایط با یکدیگر 
فرقی نمی کند لذا با توجه به اینکه هر سال 
شعار تولید مطرح می شود باید حمایت های 

جدی تری از این بخش صورت گیرد.

دخالت بدون دیدگاه جامع اقتصادی
گفت:  گرگان  بازرگانی  اتاق  سخنگوی 
مهم ترین خواسته فعاالن اقتصادی گلستان 
از دولت آینده بهبود وضعیت کسب و 
کار است. رضا مبصری با اشاره به تنزل 
رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار، 
افزود: این امر نشان می دهد که ما جهت 

را اشتباه رفته و همچنین دیگران از ما پیشی 
گرفته اند لذا دولت آینده باید خود را در 
این چهارچوب نشان دهد. وی با تأکید 
بر اینکه مهم ترین خاصه فعاالن اقتصادی 
کاهش تصدی گری دولت است، گفت: در 
عرصه های مختلفی با دخالت های مداوم 
دولت مواجه بودیم چون این دخالت ها 
بدون دیدگاه های اقتصادی جامع انجام شد، 
اثرات منفی آن را می بینیم که تبعات منفی 
بر اقتصاد و بر جمعیت کار و کارآفرینی 
گذاشته است. مبصری بیان کرد: یکی از این 

سیاست ها ارز 4200 تومانی بود که نه تنها 
کمکی به تداوم تولید نکرد بلکه مصرف 

کننده هم از آن نارضایتی داشت.

سرکوب قیمتی محصوالت کشاورزی
سخنگوی اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد: 
مهم ترین مزیت گلستان کشاورزی، چه 
کشاورزی به شکل کاشت و داشت و چه 
به صورت صنایع تبدیلی )روغن کشی، دام 
و طیور، آرد و غیره( است که متأسفانه تمام 
آنها به دلیل ارز 4200 در مبدا سرکوب 
قیمتی می شود. وی اظهارکرد: به دلیل اینکه 
استان ما متکی به بخش کشاورزی است، 
به شدت از این امر متضرر شده و بعد ایراد 
می گیریم که چرا درآمد سرانه مردم گلستان 
پایین تر از میانگین کشوری است زیرا ارز 
واقعی  ارزش  نتوانیم  شده  سبب   4200
محصول را از مصرف کننده دریافت کنیم. 
مبصری تاکید کرد: این سیاست گذاری و 
قیمت گذاری نباید در گلستان ادامه یابد 
زیرا اثرات زیانباری به دنبال خواهد داشت. 
سخنگوی اتاق بازرگانی گرگان گفت: از 
تشویق  دولت،  از  ما  خواسته های  دیگر 
سرمایه گذاران در گلستان است زیرا استان 
ما اجزای الزم برای سرمایه گذاری را دارد 

که باید به آن بیشتر توجه شود.

دولت آینده با ۴ چالش روبرو است
برنامه  گفت:  اقتصادی  کارشناس  یک 
محوری دکترین دولت جدید بر محور 
و اساس اقتصاد شکل خواهد گرفت و 

نخبگان اقتصادی دولت، بر اساس نیاز 
جامعه قطعاً الزم است توجه جدی به 
موضوع معیشت داشته باشند. لیکن از 
کامل  معیشت  به  صرفاً  اقتصاد  نزول 
باید برحذر باشند زیرا معیشت برآمده 
است.  اقتصادی  کالن  شاخص های  از 
بنده  زعم  به  افزود:  گلشاهین  یحیی 
برای  است  الزم  آینده  رئیس جمهور 
مباحث تورم و چرایی به وجود آمدن 
آن، علت فرار سرمایه، منفی شدن رشد 
سرمایه گذاری، اصالح ساختار بودجه، 
نظام  اصالح  جوان،  نخبگان  مهاجرت 
بانکی، بیمه و گمرک، تأمین اجتماعی 
پیچیده  منظومه  از  دقیق  شناخت 
به  منجر  همگی  که  داشته  تحریم ها 
از  برای خروج  کاربردی  برنامه  تحقق 
بحران اقتصادی موجود است.وی بیان 
چالش  ابر  چند  با  آینده  دولت  کرد: 
کاهش  نخست  چالش  است؛  مواجه 
عملکرد  از  ناشی  اجتماعی  سرمایه 
ضعیف در جلوگیری از تورم بادکنکی 
و کاهش ارزش پول ملی که توأمان با 
خود کاهش نرخ اشتغال را همراه داشته 
چالش،  دیگر  گفت:  گلشاهین  است. 
کاهش قدرت خرید مردم و گسترش 
بنابراین  است،  خشونت  و  فقر  خط 
دولت آینده الزم است برنامه فقرزدایی 
غیر تورمی را هم در دستور کار داشته 
باشد که راهکار اصلی آن مداخله مردم 
بنگاه های  توسعه  طریق  از  اقتصاد  در 
و  بومی  مدل  با  اقتصادی  کوچک 
و  تولیدات  تضمینی  خرید  حمایت 
کارشناس  این  است.  محصوالت 
عدم  سوم  چالش  کرد:  بیان  اقتصادی 
اقتصادی است که دشمِن اصلی  ثبات 
است  اقتصادی  سرمایه گذاری  انگیزه 
و  کشور  از  سرمایه  خروج  موجب  و 
سوق دادن منابع به واسطه گری مالی 
و کاالیی می شود، لذا دولت ناگزیر از 
ارسال پیام حفظ ثبات اقتصادی است. 
گلشاهین افزود: چالش چهارم مواجهه 
با نظام پرداخت هدفمندی یارانه ها در 
کشور است که در شرایط فعلی کاماًل از 
اهداف مربوطه فاصله دارد زیرا علیرغم 
اینکه افراد کم برخوردار و آسیب پذیر 
از اجرای آن بهره مند می شوند بالعکس 
افراد دارای تمکن مالی بیشترین بهره و 
منفعت را از اجرای هدفمندی یارانه ها 
دارند. وی گفت: کسری مستمر بودجه 
ناشی  تورم های  و  گذشته  سالیان  طی 
بحران  و  اسکناس  توزیع  و  تولید  از 
منابع  هدایت  و  آن  از  متأثر  نقدینگی 
به سمت بازار واسطه گری و داللی به 
جای تولید از دیگر چالش های فراروی 
بر  مبتنی  اقتصاد  است.  کشور  اقتصاد 
توان داخلی و تکیه بر تولیدات داخل، 
کشور  اقتصاد  برای  را  روشنی  آینده 
رقم خواهد زد و انتظار می رود منتخب 
عقاید  و  نظرات  گردآوری  با  مردم 
صاحبنظران بخش اقتصاد ریل گذاری 
مناسبی برای به حرکت درآوردن چرخه 
کند  ترسیم  آینده  در چهار سال  تولید 
که یقیناً با توجه به وجود پتانسیل های 

داخلی این امر شدنی است.

دولت جدید کسب و کار را بهبود بخشد

 یکی از مهم ترین خواسته های فعاالن اقتصادی از نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری این است که شرایطی فراهم شده

 تا مشکل مبادالت بین المللی و بانکی برطرف شود.
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مهمترین خواسته جامعه ورزشی از سكاندار بعدی قوه مجریه، توسعه فضاهای ورزشی متناسب با نیاز هر منطقه است.

مشارکت  گنبدکاووس،  ورزش  جامعه 
را  امسال  انتخابات 28 خرداد  در  گسترده 
پشتوانه محکم رییس جمهوری آینده برای 
رسیدگی به مطالبات گروه های مختلف مردم 
و رفع مسایل و مشکالت جامعه از جمله 
و  جوانان  برای  شغلی  فرصت های  ایجاد 
ورزشکاران دانسته و برآن تاکید کردند. به 
گزارش ایرنا، گنبدکاووس بیش از ۹ هزار 
ورزشکار سازمان یافته در رشته های مختلف 
دارد که تعدادی از قهرمانان و مدال آوران این 
شهرستان در مسابقات ملی و جهانی ضمن 
دعوت مردم به حضور پرشور و حداکثری 
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  در 
جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی 
معیشتی،  مشکالت  حل  روستا،  و  شهر 
ورزشی  سالن های  تعداد  افزایش  اشتغال، 
برای دسترسی  مناطق شهری و روستایی 
تمام سنین، عمل کردن به وعده های انتخاباتی 
و نگاه عادالنه در تخصیص اعتبار و توزیع 
مهمترین  از  را  رشته ها  تمام  میان  جوایز 
خواسته های جامعه ورزش این شهرستان از 
رییس جمهوری آینده برشمردند. معصومه 
جواهری ورزشکار رشته بیلیارد و بولینگ با 
اشاره به مشکالت اقتصادی و افزایش قیمت 
کاالها در بازار که منجر به کاهش توان خرید 
مردم به ویژه قشر ضعیف شده است، از رییس 
وضعیت  بهبود  خواست  آینده  جمهوری 
معیشت مردم و اشتغالزایی برای جوانان را 
در اولویت برنامه های چهار ساله دولت خود 
قرار دهد. وی مردمی بودن را ویژگی اصلی 
رییس قوه مجریه دانست و گفت: رییس 
جمهور مردمی با حضور در بطن جامعه 
و حس کردن مشکالت قشرهای ضعیف، 
بیشتر و بهتر می تواند برای ساماندهی شرایط 
اقتصادی کشور تصمیم گیری کند. جواهری 
با  نوجوانان  و  کودکان  نونهاالن،  افزود: 
استعداد زیادی به دلیل نبود سالن ورزشی در 
مناطق شهری و روستایی با کمترین امکانات 
و شرایط نامناسب بهداشتی در زمین های 
خاکی بازی می کنند، لذا مهمترین خواسته 
جامعه ورزشی از سکاندار بعدی قوه مجریه، 
توسعه فضاهای ورزشی متناسب با نیاز هر 
منطقه است. بهمن سالمی دیگر ورزشکار 
گنبدی عضو تیم ملی والیبال ساحلی نیز 
عمل به وعده ها، درک مردم و کمک به حل 
مشکالت آنان باالخص معضل بیکاری را از 

مهمترین ویژگی  یک رییس جمهور موفق 
دانست و گفت: چهار سال است با مدرک 
کارشناسی ارشد تربیت بدنی به دنبال کار 
و  گلستان  استانداری  به  بارها  و  می گردم 
فرمانداری شهرستان مراجعه کردم اما تاکنون 
به نتیجه ای نرسیدم. وی که در حمایت از 
بازی های  در  بار  فلسطین 2  مظلوم  مردم 
بازی  اسرائیلی  حریف  مقابل  در  جهانی 

نکرده است، اظهارداشت: بعد از به دنیا آمدن 
فرزندان سه قلویم و سنگین تر شدن مخارج 
زندگی، نیاز به شغل ثابتی در کنار فعالیت 
ورزشی دارم، لذا مهمترین خواسته ام از رییس 
جمهوری توجه به اشتغال جوانان به ویژه 
پیشکسوت  ورزشکار  است.  ورزشکاران 
والیبال نشسته گنبدکاووس نیز شرکت در 
انتخابات را وظیفه شرعی و دینی هر ایرانی 
دانست و گفت: حضور پرشور ملت ایران 
پای صندوق های اخذ رای به معنی شکست 
توطئه ها و تبلیغات منفی دشمنان برای ایجاد 
نشان  بی فایده  و  جامعه  در  ناامیدی  موج 
دادن تاثیر آرای مردمی در تعیین سرنوشت 
هر  افزود:  عاشوری  فرشید  است.  کشور 
نامزدی برای کسب آرای مردم در انتخابات 
وعده های زیادی می دهد که انتظار داریم بعد 

ریاست جمهوری،  بر صندلی  نشستن  از 
عمل به وعده های خود را فراموش نکند. 
وی عالوه بر عمل به وعده ها، همسویی با 
رهبری و برخورد عادالنه با تمام رشته های 
ورزشی را از دیگر ویژگی های یک رییس 
جمهور موفق برشمرد و اظهارداشت: انتظار 
داریم عالوه بر توجه ویژه به اشتغال جوانان 
و ورزشکاران، در دولت آینده در تعیین میزان 

و توزیع جوایز میان ورزشکاران عادی و 
جانبازان و معلوالن مدال آور در مسابقات 
ملی، بین المللی و جهانی نیز عادالنه برخورد 
شود. عضو تیم ملی بدمینتون کشورمان نیز 
مهمترین دغدغه امروز مردم را مشکالت 
اقتصادی و معیشتی دانست و گفت: یک 
رییس جمهور مردمی، خداترس، پاکدست 
و با برنامه می تواند در دوران مسوولیت خود 
مشکالت جامعه را حل و کشور را در مسیر 
شکوفایی سوق دهد. مسعود پیروزی افزود: 
مشکل  از  ورزشکار  قشر  به ویژه  جوانان 
چندین  از  بعد  زیرا  می برند  رنج  بیکاری 
سال حضور در مسابقات و کسب مدال های 
رنگارنگ در عرصه رقابت های ملی و بین 
المللی، هیچ امیدی برای استخدام ندارند. وی 
ادامه داد: نداشتن شغل و درآمد کافی باعث 

کاهش آمار ازدواج شده است، لذا از رییس 
جمهور آینده انتظار می رود برای استخدام 
جوانان به ویژه ورزشکاران چاره اندیشی کند. 
این ورزشکار گفت: ملت ایران با مشارکت 
رای  صندوق های  پای  در  خود  پرشور 
انتخابات 28 خرداد و برگزیدن اصلح ترین 
فرد برای سکانداری مسوولیت قوه مجریه 
نقش موثری در جهت حل مشکالت کشور 
بازیکن  نعمتی  محمد  کرد.  خواهند  ایفا 
گنبدی تیم ملی والیبال نشسته جمهوری 
را  انتخابات  در  نیز حضور  ایران  اسالمی 
وظیفه هر ایرانی دانست و از مردم خواست 
با مشارکت حداکثری خود مشت محکمی 
به  اشاره  با  بزنند. وی  یاوه گویان  بر دهان 
مشقت یافتن شغل به ویژه برای ورزشکاران 
معلول، از رییس جمهور آینده خواست زمینه 
اشتغال ثابت ورزشکاران مدال آور در عرصه 
رقابت های ملی و بین المللی را فراهم کند. 
تاکرا،  سپک  ملی  تیم های  مدیر  همچنین 
تحریم های اقتصادی، بیکاری و بی توجهی 
به شایسته ساالری را از مهمترین مشکالت 
جامعه امروز برشمرد و گفت: کشور برای 
گذر از مشکالت فعلی و توسعه و پیشرفت 
مقتدر،  جمهوری  رییس  به  نیاز  بیشتر 
دارد.  مشکالت  به  آگاه  و  مردمی  سالم، 
جواد آجودانی افزود: شرایط تحریم باعث 
محدودیت ارتباط ایران با دنیا شده که یکی 
از نتایج آن، سخت شدن گرفتن ویزا برای 
ورزشکاران ایرانی اعزامی به رقابت های بین 
المللی است که امیدواریم با تدبیر رییس 
جمهور آینده این مشکل برطرف شود. وی 
از رییس جمهوری آینده خواست از همان 
ابتدای فعالیت دولت، اولویت را بر فراهم 
کردن زمینه اشتغالزایی نوجوانان قرار دهد 
تا در آینده مانند جوانان امروز با مشکالت 
ناشی از بیکاری درگیر نشوند. عضو تیم ملی 
سپک تاکرا نیز گفت: خیلی از ورزشکاران 
داشتن  با  مختلف  در رشته های  ملی  تیم 
سابقه زیاد فعالیت ورزشی همچنان بیکار 
هستند و برای تامین مخارج زندگی خود 
باید از خانواده هایشان کمک بگیرند. ملیحه 
عزتی نیا از رییس جمهور آینده خواست 
بهترین  که  قدردان زحمات ورزشکارانی 
سال های عمر خود را صرف افتخار آفرینی 
برای ایران اسالمی کردند، باشند و شرایط 

استخدام آنان را فراهم کنند. 

خبر اشتغال  مطالبه ورزشکاران گنبد

امسال 500 میلیون دالر 
گیاهان دارویی از ایران صادر شد

وزارت  دارویی  گیاهان  طرح  مجری 
امسال  ابتدای  از  گفت:  جهادکشاورزی 
تاکنون و از مجموع 400 هزار تن انواع گیاه 
دارویی تولید شده در کشور افزون بر 100 
هزار تن به ارزش بیش از 500 میلیون دالر به 
کشورهای مختلف صادر شد.حسین زینلی 
گیاهان  امسال  کشت  سطح  داشت:  اظهار 
دارویی کشور 250 هزار هکتار در اراضی 
اراضی  این  از  که  بود  آبی  و  دیم  شیبدار، 
400 هزار تن انواع گیاهان دارویی برداشت 
شد. به گفته وی، گیاهان دارویی صادر شده 
اغلب زعفران، گل محمدی خشک، گالب 
و گیاهان دارویی پرورشی بود که راهی بازار 
کشورهای دیگر از جمله افغانستان، اسپانیا، 
هنگ کنگ و هلند شد. وی از تصویب طرح 
جهش تولید در گیاهان دارویی کشور نیز 
خبر داد و افزود: در این راستا امسال برای 
حمایت از کشاورزانی که اقدام به کشت و 
توسعه گیاهان دارویی در اراضی شیبدار، دیم 
و آبی کنند 13 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانکی با کارمزد چهار درصد پرداخت خواهد 
شد. زینلی ساماندهی کشت و توسعه گیاهان 
دارویی را از الزامات این بخش دانست و 
ارائه  و  مهم  این  تحقق  برای  کرد:  اضافه 
خدمات مشاوره ای و بازاریابی به کشاورزان 
دارویی،  گیاهان  واردات  و  نیز صادرات  و 
دیجیتالی  فروش  و  خرید  واسطه  مراکز 
راه اندازی  و  طراحی  کشور  در  فیزیکی  و 
خواهد شد. مجری طرح گیاهان دارویی 
روند  همچنین  جهادکشاورزی  وزارت 
توسعه و راه اندازی صنایع فرآوری گیاهان 
کرد  ارزیابی  را خوب  کشور  در  دارویی 
بیشتر  استقرار  با  کرد:  امیدواری  اظهار  و 
صنایع پیشرفته دراین حوزه، ارزش افزوده 
مدیر  شود.  برابر  چند  دارویی  گیاهان 
جهادکشاورزی گنبدکاووس سطح کشت 
شهرستان  این  در  دارویی  گیاهان  امسال 
را هزار و 44 هکتار اعالم کرد و گفت: 
از این میزان سطح زیرکشت، هزار هکتار 
دانه، حدود  آن زیره، 40 هکتار آن سیاه 
سه هکتار گل محمدی و 1.3 هکتار آلوئه 
ورا است. غالمعلی نورا افزود: اراضی کم 
بازده مناطق شمالی گنبدکاووس ظرفیت 
باالیی در کشت گیاهان دارویی دارد که 
به عنوان نمونه پارسال هشت هزار هکتار 
زیره در این مناطق کشت شد که به سبب 
رطوبت باال و ابرناکی هوا در دوران رشد 
گیاه و برداشت آن به بخش قابل توجهی 
وی  گردید.  وارد  مزارع خسارت  این  از 
کاهش  سبب  به  نیز  امسال  کرد:  اضافه 
بارش ها و وقوع پدیده خشکسالی سطح 
زیر کشت گیاهان دارویی در گنبدکاووس 

کاهش یافت.

خیلی از ورزشکاران تیم ملی در رشته های مختلف با داشتن 
سابقه زیاد فعالیت ورزشی همچنان بیکار هستند و برای تامین 

مخارج زندگی خود باید از خانواده هایشان کمک بگیرند.

28 خرداد لیله القد
 سیاسی انقالب اسالمی است

جانشین سپاه نینوا گلستان گفت: مردم 
القدر  لیله  که  خردادماه   28 در  باید 
سیاسی انقالب اسالمی است با حضور 
حداکثری خود و انتخاب فرد اصلح، گام 
بلندی در جهت توسعه کشور بردارند. 
به گزارش روابط عمومی، سید موسی 
نینوا اظهارکرد:  حسینی جانشین سپاه 
جامعه پزشکی کشور با عملکرد خود 
نشان داد که یک جامعه بصیر و آگاه 
هستند، چرا که در زمان درگیری و مقابله 
با ویروس کرونا تمامی سرمایه خویش 

که جان است را در کف دست گرفتند. 
جانشین سپاه نینوا گلستان افزود: یک عده 
فرشته الهی در بسیج حضور دارند که در 
حال خدمت به مردم و جامعه اسالمی 
بوده و هیچ انگیزه ای جز رضایت الهی 
ندارند. وی ادامه داد: بسیجی باید یک 
آدم بصیر و کامل و یک فهم درست از 
شرایط سیاسی کشور داشته باشد و برابر 
فهمی که در این زمینه دارد باید در مقابل 
جریانات سیاسی موضع بگیرد. حسینی 
بیان کرد: تمامی سعی و تالش دشمنان 

اوایل  از  اسالمی  انقالب  قسم خورده 
تشکیل آن این بود که استقالل و آزادی 
کشور را از بین ببرد و جمهوری اسالمی 
ایران را به یک کشور اقماری تبدیل کند 
تمامی  در  بصیر  با  مردم  حضور  که 
صحنه ها نقشه های شوم آنها را خنثی 
کرده است. جانشین سپاه نینوا گلستان 
گفت: اگر دولتی که در انتخابات آینده 
مستقر شود والیت مدار باشد می تواند 
گام های بلندی را در راستای توسعه 

کشور بردارد. 


