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 ۵۰فوتیکرونا
طی  ۲روز

 3هزار واحد مسکونی
در گرگان ساخته می شود
8
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نان گران شد
بربری نوع اول ودوم  1000و  2000تومان  ،سنگک با وزن چانه  ۶۰۰گرم دو هزار و  ۲۰۰تومان،

تافتون با وزن چانه  ۲۷۵گرم  ۸۰۰تومان خواهد بود و قیمت نان لواش نوع یک و دو متعاقب ًا اعالم می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان از
افزایش قیمت نان در هفته آتی خبرداد .به گزارش مهر،
ابراهیم کریمی در جلسه کارگروه ساماندهی امور گندم،
آرد و نان استان اظهارکرد :با توجه به بررسی افزایش
قیمت نان در  ۱۳استان کشور تالش شده افزایش قیمت
معقولی در گلستان انجام شود و افزایش قیمت نان در
استان بیش از سایر استان ها نباشد .معاون هماهنگی امور
اقتصادی استاندار گلستان افزود :بر این اساس از شنبه

( ۱۶مرداد) افزایش قیمت نان در استان اعمال خواهد
شد .وی بیان کرد :قیمت بربری نوع یک با وزن چانه
 ۴۲۵گرم هزار تومان و بربری نوع دو با وزن چانه
 ۵۷۰گرم دو هزار تومان خواهد بود .کریمی اضافه

کرد :نان سنگک با وزن چانه  ۶۰۰گرم دو هزار
و  ۲۰۰تومان ،تافتون با وزن چانه  ۲۷۵گرم ۸۰۰
تومان خواهد بود و قیمت نان لواش نوع یک و دو
متعاقب ًا اعالم می شود .معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار گلستان با بیان اینکه حمل و نقل آرد هم از
طریق هوشمند کنترل خواهد شد ،گفت :آرد عشایر
استان هم تامین شده و به ازای هر نفر  ۱۲کیلوگرم
توزیع می شود.

نوبت دوم

آگهی مزایده
بنیادتعاونزندانیاناستانگلستاندرنظردارد

نسبت به انتخاب پیمانکار واجد الشرایط جهت واگذاری تامین اقالم ،طبخ و سرو غذا در یک باب از کیترینگ
(آشپزخانه) زندان گنبد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده ازتاریخ  1400/05/10لغایت 1400/05/20به مدت  10روز در
ایام کاری ازساعت  8صبح الی  16به نشانی گرگان -خیابان گرگانجدید-کوچه سی ویکم -نبش اولین فرعی سمت
چپ  -ساختمان بنیاد تعاون زندانیان استان گلستان -واحد بازرگانی اقدام نمایند و همچنین جهت کسب اطالعات
بیشتر با شماره تلفن های 01732683914- 01732683915داخلی105تماس حاصل فرمایند.

بنیاد تعاون زندانیان استان گلستان

یادداشت اول

مسوولیتسنگین
رفع مشکالت
صنفیخبرنگاران
بر شانه ی نحیف
خانه مطبوعات استان
■ محمد جواد مکتبی
مدتی پیش پس از کش و قوس های فراوان
باالخره با مداخله دکتر حق شناس استاندار
گلستان و مدیریت دکتر مکتبی معاون سیاسی
و رییس شورای اطالع رسانی استان و مدیر
کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خانم
دکتر کشمیری باالخره پس از سالها که این
استان از داشتن خانه مطبوعات ثبت شده
قانونی محروم بود موانع قانونی برای ثبت
خانه مطبوعات رفع و این نهاد به صورت
قانونی ثبت و فعالیت رسمی اش آغاز شد .
حال که موانع و مشکالت ثبت قانونی انجام
شده فارغ از اینکه انتخابات به چه شکل
برگزار شد و اعضا چگونه انتخاب شدند
انتظار اهالی مطبوعات این است که این نهاد
بتواند مشکالت صنفی خبرنگاران...
ادامه در صفحه 2

شركت
آب وفاضالب
استانگلستان
در نظر دارد
به منظور تامين برق اضطراري

تاسيسات ،از ظرفيت بخش

خصوصي درقالب اجاره ديزل

ژنراتورهاي  100تا  350كيلووات

استفادهنمايدلذاازواجدينشرايط
دعوتبهعملمیآید

جهتهمكاريوكسباطالعات

بيشتر با شماره 01732426306
امور قراردادهاي شركت آب

وفاضالبتماسحاصلنمايد"

2

www.golshanemehr.ir

ادامه یادداشت اول
مسوولیت سنگین رفع مشکالت
صنفی خبرنگاران بر شانه ی نحیف
خانهمطبوعاتاستان
را مرتفع کرده و به حل مسایل ایشان کمک کند.
تالش برای احداث موزه مطبوعات گلستان شامل
نشریات قبل و بعد از انقالب ،پیگیری تا حصول
نتیجه برای گرفتن زمین مناسب از شهرداری
یا سازمان مسکن و شهرسازی برای احداث
مجتمع مطبوعاتی یا مسکن ویژه خبرنگاران،
انعقاد قرارداد با بیمه گزاران جهت انجام بیمه
تکمیلی خبرنگاران ،تالش برای ایجاد شورای
حل اختالف برای ورود فعال به مشکالت بین
صاحبان امتیاز و پرسنل ،بین نشریات و شاکیان
دولتی و خصوصی ،بین نشریات با هم ،نظارت
بر به کارگیری خبرنگاران با دستمزد قانونی و
داشتن بیمه ،تعامل با نشریات سایر استان های
کشور و استان های مجاور کشورهای همسایه از
جمله انتظارات اهالی رسانه از خانه مطبوعات
استان است.
خانه مطبوعات همچنین وظیفه دارد به منظور
ارتقای سطح سواد رسانه ای و آموزش ضمن
خدمت خبرنگاران به شکل مستمر و مطلوب با
همکاری دستگاه متولی برنامه ریزی کند.
ایجاد کتابخانه تخصصی با موضوع رسانه
و برگزاری نشست های موضوعی تخصصی و
ایجاد مجامع عمومی نیز می تواند از برنامه های
این نهاد صنفی باشد.
امروز استان گلستان با وجود مسایل و چالش
های متعدد ریز ودرشتی که با آن دست به گریبان
است از جمله خشکسالی و بی آبی و .....اما چشم
به توسعه دارد و برای دستیابی به این آرمان دست
یافتنی قطعا همراهی و تعامل رسانه ها می تواند
بسیار راهگشا باشد در این شرایط رفع مشکالت
صنفی رسانه ها و حرکت برای توانمند سازی
آنها مسوولیت سنگین خانه مطبوعات برای
کمک به تحقق توسعه ی استان است .
امید است خانه مطبوعات به عنوان تشکلی
کارساز ،به دور از رفتارها و فعالیت های نخ نمای
جناحی که آفت مخرب اینگونه نهادهاست ،دست
در دست همه ی دلسوزان و عالقمندان به آبادانی
این دیار ،تالش کند تا استان را گلستان کند.

اخبار /جامعه

نجاتتاالبگمیشانازخشکسالی

تشدید کمآبی و خشکشدن بخشهایی
از تاالب گمیشان طی سالهای اخیر ،این
منطقه را آبستن شیوع طوفان ریزگرد کرده
که مدیران بومی و استانی در تالش هستند
با انجام راهکارهای مختلف ضمن نجات
این پهنه آبی از مرگ حتمی ،آثار ناگوار
ریزگردها را کاهش دهند .به گزارش ایرنا،
بروز خشکسالی و کاهش نزوالت آسمانی
آثاروتبعاتبسیاریدربخشهایمختلف
گلستان بر جای گذاشته یا خواهد گذاشت
که از جمله آن ،ایجاد و شکل گیری کانون
ریزگرد و گرد و غبار در این استان شمالی
است که در این میان ،آب بندان و تاالب
های استان به سبب نوع بافت خاک بستر از
جملهمناطقمستعدشکلگیریکانونهای
ریزگرد به شمار می روند .در فاصله ۳۵
کیلومتری شمال غربی گرگان و در حوزه
شهرستان گمیشان آبگیر گسترده ای با
نیزارهای انبوه قرار دارد که به نام تاالب بین
المللی گمیشان معروف است .این تاالب
بین المللی با  ۲۰هزار هکتار مساحت از
جمله مناطق مستعد ایجاد ریزگرد است
که در سالهای گذشته شرایط وخیمی را
پشت سر گذاشته و به طور تقریبی بیش از
نیمی از وسعت این اکوسیستم آبی خشک
شده است .تامین حق آب ورودی این
تاالب با احداث کانال های فرعی ،کشت
انواع گیاهان مرتعی و شورپسند در کنار
ایجاد بادشکن های مشجر و درختکاری
از جمله راهکارهای در حال اجرا برای
در امان ماندن شهرهای شمالی و غربی
استان از ریزگرد است .یک استاد دانشگاه
در این خصوص گفت :تاالب بین المللی
گمیشان مستعدترین نقطه گلستان برای
ایجاد کانون گرد و غبار به شمار می رود.
محمدرضا مالعباسی اظهار داشت :گرد و
غبار به ذراتی بسیار کوچک و سبک با قطر
کمتر از پنج میکرون گفته می شود که در
اثر فرسایش بادی و بیابان زایی توسط باد
تا مسافت طوالنی جابجا و منتقل میشوند.
وی افزود :ریزگردها ترکیب پیچیده ای

خبر
 ۵۰فوتی کرونا
طی  ۲روز
رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان
گفت :متاسفانه دیروز  ۲۰مورد و پریروز
 ۳۰مورد فوتی کرونا در استان داشتیم.
عبدالرضا فاضل در ستاد استانی مقابله
با ویروس کرونا اظهار کرد :در حال
حاضر  ۱۷۳۶بیمار کرونایی در استان
بستری هستند که از این تعداد  ۱۸۱بیمار
در بخش مراقبتهای ویژه بستری و ۶۳
بیمار وصل به دستگاه ونتیالتور هستند.وی
افزود :در حال حاضر  ۹۲۰بیمار کرونایی
نیز به صورت سرپایی تحت درمان هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با
اشاره به فوت  ۵۰گلستانی بر اثر کرونا طی
 ۴۸ساعت گذشته ،تصریح کرد :هنوز به
قله پیک کرونا در استان نرسیدهایم و بعد از
آن تازه فوتیها افزایش مییابد .فاضل بیان
کرد :متوسط بستری های جدید در استان
طی سه روز گذشته  ۳۸۰بیمار بوده است.
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میادین و مسیرهای
اصلی گرگان امسال ویژه
سیاه پوش می شود

شهردار گرگان گفت :شهرداری با توجه
به اهمیت فضاسازی مناسب شهری در
محرم ،سیاه پوشی میادین و مسیرهای
اصلی شهر گرگان را به صورت ویژه
در دستور کار دارد .به گزارش مهر،
عبدالرضا دادبود در نشست مشترک
با عباسعلی گرزین ،مدیرکل تبلیغات
اسالمی گلستان و رضا دیلمی ،معاونت
فرهنگی این اداره کل اظهارکرد :برنامه
های ویژه ای را نسبت به فضاسازی
محیطی در سطح شهر برنامه ریزی
کرده ایم .شهردار گرگان افزود :برنامه
های فضاسازی محرم امسال مانند

از عناصر شیمیایی مانند سیلیس ،کلسیم
و دیگر مواد آلی تشکیل شده که اثرات
سوء بسیاری بر محیط زیست ،سالمتی
انسان ،پوشش گیاهی ،اقتصاد و هدر رفت

گیاهی با کاشت ترکیبی درخت ،درختچه
و بوته مقاوم به شوری و خشکی بومی با
کاربرد غذایی ،دارویی ،صنعتی و علوفه دام
در کانونهای ریزگرد امکان بهرهبرداری

این تاالب بین المللی با  ۲۰هزار هکتار مساحت از

جمله مناطق مستعد ایجاد ریزگرد است که در سالهای
گذشته شرایط وخیمی را پشت سر گذاشته است.

خاک برجای می گذارد .متخصص بیابان
زدایی و بیابان های ساحلی گلستان افزود:
در راهکارهای مطرح شده برای مقابله با
ریزگرد ،اولویت نخست با اصالح سیاست
آبی و هیدروپلیتیکی کشور است یعنی با
ایجاد یک نگرش جامع ،تامین حق آبه
کافی برای تاالب ها به طور جدی در
دستور کار قرار بگیرد .وی با اشاره به اینکه
این پروسه زمانبر خواهد بود ادامه داد :در
شرایط فعلی بهترین راهکار و با ضریب
موفقیت باال در کنترل ریزگرد ،احیای
پوشش گیاهی است .مالعباسی گفت:
پوشش گیاهی با تعدیل دما و افزایش
رطوبت منطقه در بهبود اقلیم اثرگذار
است و مهمتر از همه اینکه ایجاد پوشش

پارچه آرایی عزا ،خیمه های عزاداری
و توجه به سیاه پوشی میادین و معابر
اصلی شهر و برنامه های دیگر ،نسبت
به سال گذشته تقویت خواهد شد .در
ادامه مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان،
ضمن تشکر از زحمات شهرداری
گفت :فضاسازی ها باید به نحوی
باشد تا گرگان به صورت ویژه نماد
شهر عزادار دیده شود .عباسعلی گرزین
افزود :از اقدامات فضاسازی محیطی
شهرداری در مناسبت های ملی و
مذهبی تشکر کرده و این خواسته از
شهرداری است تا نسبت به فضاسازی
های محرم همچون سال گذشته
اقدامات فضاسازی محیطی را تقویت
و کار ویژه ای انجام پذیرد .وی با اشاره
به اینکه شعار محوری محرم امسال
«نسل به نسل در پناهت هستیم» است،
تصریح کرد :تالش اکثر هیئات مذهبی،
حسینیه ها و مساجد همچون سال
گذشته اقامه باشکوه عزاداری اباعبداهلل
الحسین (ع) همراه با رعایت پروتکل
های بهداشتی است

اقتصادی از گیاهان کشت شده را فراهم
میکند .متخصص بیابان زدایی و بیابان
های ساحلی گلستان افزود :بهرهبرداری
اقتصادی از پوشش گیاهی باعث میشود
افرادی که زمینهای کشاورزی آنها
تبدیل به کانون ریزگرد شده و کشاورزی
و دامپروری خود را از دست دادند دوباره
مشغول به کار شوند.شهردارگمیش تپه
هم گفت :با هدف رفع مشکل ریزگرد در
این شهر ،ایجاد کمربند سبز به طور جدی
در حال پیگیری است .فرزاد ساتلقی طرح
کمربند سبز را از سیاست های وزارت
کشور ،سازمان همیاری شهرداریها،
سازمان جنگل ها و محیط زیست اعالم
کرد و افزود :این طرح بصورت جنگل

انتقادها از طرح حمایت از
فضای مجازی آگاهانه باشد
نماینده مردم گرگان و آق قال در
مجلس شورای اسالمی گفت :انتقادها
و اظهارنظرها در مورد طرح حمایت
از حقوق کاربران فضای مجازی
باید آگاهانه باشد .به گزارش مهر،
غالمرضا منتظری در جلسه تخصصی
بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران
فضای مجازی اظهارکرد :چند سوال در
خصوص آنچه در مجلس تصویب شد
وجود دارد و آن این است که در مجلس
چه چیزی تصویب شده است؟ که به
این موضوع کمتر توجه شده ،آیا قانون
فضای مجازی تصویب شد؟ خیر ،در
مجلس فقط روش بررسی یک طرح

کاری زراعتی مشارکتی اجرا می شود که
الزم است مردم برای رسیدن به اهداف
مورد نظر در انجام آن مشارکت کنند.
شهردارگمیش تپه بااشاره به پسروی آب
دریا و تشدید ریزگردها و مخاطرات این
پدیده برای گلستان گفت :اجرای طرح
احداث کمربندسبز در خط حائل بین دریا
و تاالب نیز ارائه شده که به ثمر رساندن
آن گام موثری در زمینه مقابله با این پدیده
خواهد بود .رئیس اداره منابع طبیعی
شهرستان های ترکمن و گمیشان هم با
اشاره به افزایش ریزگردها درماه های
اخیر در سواحل خزر و مشکالتی که این
ریزگردها برای ساحل نشینان ایجاد نموده
گفت :با در نظرگرفتن این شرایط ،طرح
افزایش درختچه آتریپلکس کانسنس به
عنوان یک گونه شورپسند در مراتع فقیر و
جلوگیری از ورود دام به چهار هزار هکتار
از مراتع اترک در دستور کار قرار گرفت.
طاهر دلیجه افزود :کاشت گزشاهی در
مراتع اترک در وسعت ۲۰هکتار از دیگر
برنامه های اداره منابع طبیعی برای مقابله
با ریزگردها است .مدیرکل محیط زیست
گلستان نیز گفت :امسال حدود یک
کیلومتر کانال غربی از خروجی منتهی به
تاالب گمیشان حفر شد و بخش شمالی
تاالب گمیشان که دلیل برخورداری از
شیب معکوس امکان توقف آب در آن
کم است نیز برای اولین بار طی سالهای
اخیر آبگیری شد .محمد رضا کنعانی با
بیان اینکه تاالب گمیشان طی سال های
اخیر گرفتار خشکسالی است ادامه داد:
این پهنه آبی در صورت خشکی ،به
منشا ریزگرد تبدیل خواهد شد و بر این
اساس تمامی تالش ها معطوف به مقابله
با این پدیده و احیای تاالب است .وی
افزود :مطالعات پدیده ریزگرد در گلستان
انجام شده و پهنه هایی که مستعد گرد و
غبار هستند مورد شناسایی قرار گرفتند تا
با انجام اقدامات مناسب از گسترش آن
جلوگیری شود.

تصویب شد .نماینده مردم گرگان و آق
قال در مجلس شورای اسالمی افزود:
ما در صحن دو روش برای بررسی
موضوع داریم که یکی در صحن است
و دیگری براساس اصل  ۸۵بررسی
تخصصی را به کمیسیون مشترک می
سپارد .وی ادامه داد :بعد از آن جریان
نظرات موافق و مخالف در فضای
مجازی مطرح شد ،اگر نقدی وجود
دارد باید آگاهانه باشد .وی اضافه کرد:
مجلس با این کار ،پنجره های زیادی را
به روی صاحبان اندیشه باز کرده و همه
گروه ها می توانند در جلسه بررسی
آن حضور داشته باشند .نماینده مردم
گرگان و آق قال در مجلس بیان کرد:
این پیش نویس باید در کمیته مشترک
و سپس در صحن مجددا بررسی شود.
وی با انتقاد از جبهه گیری ها در مورد
طرح ،گفت :باید همه صحبت ها را
بشنویم و سپس در مورد آن اظهار
نظر کنیم در غیر این صورت شاید با
این فضایی که ایجاد شده نمایندگان به
سمتخودسانسوریبروند.
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رئیس شورای اسالمی شهر گرگان
گفت :برنامه راهبردی پنج ساله
مدیریت شهری گرگان در شش
محور تدوین شده و در اختیار
اعضای منتخب شورای ششم قرار
خواهد گرفت .به گزارش روابط
عمومی شهرداری گرگان ،سید محمد
مرتضوی اظهار داشت :شهردار گرگان
با همراهی شورای شهر یک دوره
سخت از نظر فشارهای اقتصادی،

پروژه تله کابین
گرگان را به مقصد گردشگری
تبدیل می کند

تحریمهای ظالمانه و همچنین شرایط
کرونایی را با موفقیت سپری کرد .وی
افزود :خدمات شهری در هیچ زمانی
متوقف نشد و به گفته شهروندان و
مسافران ،گرگان یکی از پاکیزهترین
شهرهای ایران بوده است .رئیس
شورای اسالمی شهر گرگان با بیان
اینکه توجه به بافت تاریخی و ایجاد
درآمدهای پایدار در این دوره افزایش
قابل توجهی داشته است ،خاطرنشان

کرد :پروژه تلهکابین گرگان که استاندار
محترم از آن حمایت کرده است با
تمامی مالحظات محیط زیستی و
رفع دغدغههای ترافیکی میتواند
گرگان را به شهر مقصد گردشگری
تبدیل کند .مرتضوی تاکید کرد :برنامه
راهبردی پنج ساله مدیریت شهری در
شش محور تدوین شده و در اختیار
اعضای منتخب شورای ششم قرار
خواهد گرفت.

آغاز برداشت شالی در دیار خشکیده
فصل برداشت شلتوک برنج از اراضی
شالی گلستان که در کمبارشترین
دوره زمانی  ۵۰سال اخیر به سر میبرد
با دروی خوشههای به بارنشسته در
مزارع غرب این استان از جمله بندرگز،
کردکوی و گرگان آغاز شد .به گزارش
ایرنا ،کاهش شدید ریزشهای جوی و
افت منابع آبی زیر سطحی هم نتوانست
کشاورزان گلستانی را برای چشم پوشی
از کشت شالی قانع کند و امسال در
 ۶۷هزار هکتار از اراضی این استان
محصول پرآب طلب برنج کاشته شد.
خشک شدن ده ها آببندان و چاه آب
در شروع فصل گرمای امسال مشکالت
زیادی را برای شالیکاران گلستان ایجاد
کرد اما با همه این دشواریها ،تعدادی
از کشاورزان موفق به کشت و برداشت

شلتوک برنج شدند .با وجود هشدار و
توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی،
سطح زیر کشت شالی گلستان در فصل
زراعی جاری نسبت به سال گذشته فقط

 ۳۰هزار هکتار کاهش یافت .معاون
بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی
گلستان گفت :سال گذشته و در شرایط
آبی مطلوب و قابل قبول استان۹۷ ،

هزار هکتار شالی کاشته شد و انتظار می
رفت به سبب خشکسالی شدید ،کشت
این محصول به حداقل ممکن برسد اما
مشکالت اقتصادی و معیشتی سبب شد
کشاورزان ریسک آسیب به تولیدات و
دسترنج چند ماهه خود را نیز بپذیرند.
محمدرضا عباسی گفت :به دلیل کاهش
 ۴۰درصدی بارندگی به کشاورزان
توصیه شد که سطح زیر کشت شالی
خود را تا  ۵۰درصد کاهش دهند و
محصوالتی با نیاز آبی کمتر مانند سویا و
کنجد بکارند اما این خواسته مورد قبول
قرار نگرفت .وی بیان کرد :خشکسالی
آسیب زیادی به کشاورزی و شالیکاری
گلستان وارد کرد و از زمان شروع کشت
تا  ۱۰مرداد امسال  ۳۰۰هکتار از مزارع
شالی استان خشک شد.

پیکر سرباز شهید مدافع امنیت با
حضور جمعی از مردم و مسئوالن
در گنبدکاووس تشییع شد .به گزارش
مهر ،سرباز وظیفه عبدالجبار مختوم
نژاد ،هنگام انتقال یک متهم به دستگاه
قضایی مورد اصابت چاقو از سوی
وی قرار گرفت و به شهادت رسید.
این سرباز شهید متولد سال ،۱۳۸۰

مجرد و ساکن شهر گنبدکاووس بود
که به مقام رفیع شهادت نائل آمد .پیکر
این شهید پس از تشییع ،در زادگاهش
روستای حاجی قوشان به خاک
سپرده شد .فرمانده انتظامی گلستان
در مراسم تشییع پیکر شهید مختوم
نژاد اظهارکرد :به وجود چنین جوانان
عزیزی که برای دفاع از نظم و امنیت

جان خود را فدا کردند افتخار می کنیم.
محمدسعید فاضل دادگر افزود :امنیت
امروز جمهوری اسالمی در سایه
رشادت شهدای گرانقدرمان بوجود
آمده است.وی گفت :به روح بزرگ
چنین جوانانی که در حقیقت برگزیده
خداوند هستند و جایگاه شهادت
نصیب آن ها شده ،درود می فرستیم.

پیکر سرباز شهید
مدافع امنیت تشییع شد

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

آگهی مزایده عمومی شماره ( ) 14000501

فروش یک مورد از امالک مازاد

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک درنظر دارد
یکقطعهازامالکمازادخودرابهآدرس:گرگان،میدانبسیج،سایتاداری
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خبر
مشکلکمبود
انسولین برطرف شد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
گلستان از برطرف شدن کمبود انسولین
در استان خبرداد .پانیذ صدرایی اظهارکرد:
وضعیت تأمین انسولین در استان بهبود یافته
و دیگر بیماران مشکل جدی در این زمینه
ندارند .معاون غذا و داروی دانشگاه علوم
پزشکی گلستان افزود :با توجه به اینکه تمام
بیماران دیابتی در سامانه بیماریهای خاص
ثبت نام کرده اند و از طرفی دیگر معاونت
درمان هم اطالعات جامع آنها را ارسال کرده،
توزیع انسولین در کشور بهبود یافته است .وی
بیانکرد:تولیدانسولینقلمیایرانیهمافزایش
یافته و به تهیه راحت دارو کمک میکند.
صدرایی توضیح داد :انسولین قلمی چند مدل
بوده و هر بیمار هم دو مدل را دریافت میکند
تا محدودیتی در تهیه دارو نداشته باشد .گفتنی
است که در ماههای گذشته به دلیل تحریمها،
مشکالت حواله ارزی و کاهش پروازها ،تهیه
قلم انسولین در کشور و به تبع آن در استانها
دچار مشکل شده بود که هم اکنون بخش
زیادی از مشکالت مرتفع شده است.

کشف لوازم بهداشتی
قاچاق در گرگان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان از کشف
لوازم بهداشتی قاچاق در گرگان خبرداد .به
گزارش روابط عمومی ،عباسعلی پهلوانی
نسب اظهارکرد :ماموران اداره مبارزه با قاچاق
کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان پس
از یکسری اقدامات اطالعاتی و تحقیقات
میدانی ،موفق به شناسایی یک انبار باربری
در شهرگرگان شدند .وی ادامه داد :طی
هماهنگی های انجام شده در بازرسی از انبار
مورد نظر تعداد  ۱۶هزار و  ۱۲۸عدد لوازم
بهداشتی قاچاق کشف شد .رئیس پلیس
امنیت اقتصادی گلستان خاطرنشان کرد :برابر
اعالم کارشناسان ارزش اموال مکشوفه قاچاق،
 ۸۰۰میلیون ریال برآورد شده است .پهلوانی
نسب در پایان با تاکید بر مقابله بی امان پلیس
با قاچاقچیان و سودجویان ،گفت :برخورد
قاطعانه با پدیده شوم قاچاق ،از مطالبات مردم
و مسئوالن بوده و نیروی انتظامی دراین راستا
با تمام توان تالش خواهد کرد.
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ادبیات نوجوان

یادداشت

حافظبخوانیم

ادب و تربیت

رکسانا سادات حسینی .پایه یازدهم
■ آزاده حسینی

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وجود نازکت آزرده ی گزند مباد
در شماره های پیشین هم نگاهی به این بیت
داشته ایم .اما حاال با شیوع دوباره کرونا،
الزم است که از زبان حافظ هم برای خود
دعای سالمتی داشته باشیم .حافظ دعا می
کند که تنت رنجور نگردد و مجبور نشوی
ناز طبیبان (پزشکان) را بکشی؛ الهی که
وجود نازک و لطیفت از آسیب و گزند
و صدمه آزرده نشود .غزلی که حافظ در
آن به تن و سالمت و بیماری پرداخته و
در آن خبری از نگاه عارفانه نیست .دقت
کنید به زیبایی ظاهری شعر حافظ که در
اینجا با تکرار حرف «ت» (و تلفظ ط)« ،ن»،
«ز» نوایی خوش ایجاد می گردد .در ادامه:
«سالمت همه آفاق در سالمت توست»
یعنی سالمتی همه جهان به سالمتی شما
بستگی دارد .اگر شما سالم باشید به برکت
وجود و حضور شما ،همه مردم جهان در
سالمت به سر خواهند برد .پس آرزو می
کنم که« :به هیچ عارضه شخص تو دردمند
مباد» و تن شما دچار هیچ عارضه ای نباشد
و دردمند نباشید.

داستان

آیا تا به حال به این
فکر کرده اید که
موفقیت این همه
محبوبیت را از کجا
می آورد؟ موفقیت
فردی است که
هرکس به نوبه خودش به دنبال اوست؛
اما موفقیت در مکانی زندگی میکند
که همه نمیتوانند آن را پیدا کنند
و با او مالقات کنند .فرمول رسیدن
به خانه او داشتن اراد ه ای پوالدین،
گذر کردن از راه عالقه و به کارگیری
استعداد است؛ که هر کسی چنین
ی را ندارد .انسانها همواره در
ویژگ 
تالشند که شروط موفقیت را به خوبی
اجرا کنند تا بتوانند با او دیدار کنند.
برخی انسانها گمان میکنند موفقیت،
هنرپیشهای است که هر دم سر پروژه
جدیدی است و هر لحظه باید از راه
پیچیدهتری عبور کرد تا به آن رسید.
برخی هم بر این باورند که وقتی وارد
راه «عالقه» شدند ،باید در همین راه

حافظ

قصه دوستان خوب

■ محمد جواد یزدانی .پایه ششم
■ زهرا مازندرانی .پنج ساله
یکی بود یکی نبود .زیر گنبد کبود غیر از
خدای مهربون هیچکس نبود .یک روزی تو
یک چمنزار قشنگ با گل های رنگارنگ و زیبا
سه تا دوست بودند .خرگوش بزرگتر اسمش
گوش صورتی بود ،پروانه رنگارنگ بود یکی
هم خرگوش کوچولو بود .آن ها با هم کلی
بازی می کردند ،خرگوشی گفت :باهم قائم
باشک بازی کنیم .صورتی گفت :باشه .پروانه
رنگارنگ چشم گذاشت ،آنها پنهان شدند ،آن
ها همه جا را گشتند .خرگوش را پیدا نکردند،
بعد پشت درخت شکالت پیدا کردند و
خوشحال شدند و به خوبی و خوشی در کنار
هم زندگی کردند.

حتما شما هم از شنیدن نام حافظ یاد
شاعر بزرگ ایرانی حافظ شیرازی می
افتید .شاعر بزرگ ایرانی در سال ۷۲۶
هجری قمری در شیراز چشم به جهان
گشوده است و پیش استادان زمان
خود تحصیل کرده است .حافظ به فال
هایش معروف است البته حافظ اشعار
روزها می گذشت،
حرفها درباره او هر
روز جا ِن بیشتری می
گرفت .قلب هایشان
با بی قراری عجیبی
در سینه شان کوبیده
میشد .اما مقاومتشان برای پنهان نمودن
بغضشان بی نتیجه بود ،چه می کردند؟
دلتنگ بودند و نگران! افسوس که کاری
جز صبر در توانشان نبود .او در همان
سالهای خونین برادرش را از دست داده
بود ،همان برادری که با تکه هایی از
استخوان به دیدارشان آمده بود ،او دیگر
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وگرن ه م 
شاعران چه در گذشته ،چه در حال،
همگی در باب ادب و تربیت اشعار و
متون بسیاری سروده و نوشتهاند .در باب
ادب هرچه بخواهیم بگوییم کم است.
گویی بسیاری چیزها را نگفته ایم .حال
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داشته باشیم نقل قولی از سعدی در باب
تاثیر همنشینی با افراد :پسر نوح با بدان
بنشست /خاندان نب ّوتش گم شد /سگ
اصحاب کهف روزی چند /پی نیکان
گرفت و مردم شد» .سعدی در این ابیات
اشاره به پرهیز از همنشینی با افراد بد و
نادان را کرده است ،چون این افراد رفته
رفته میتوانند رفتار فرد دیگر را همانند
خودشان در آورند .موالنای جان نیز در
باب ادب داشتن و سکوت کردن فرمود:
«من پشیمان گشتم این گفتن چه بود؟/
لیکچونگفتمپشیمانیچهسود؟/نکته
ای کآن جست ناگه از زبان /همچو تیری

راهموفقیت
■ شمیم شاهدادی

بنشینند و دست به دعا بردارند تا بادی
بوزد و آنها را به سمت خانه موفقیت
ببرد؛ اما آنان نمیدانند که موفقیت
سختیهای زیادی را در این راه قرار
داده تا تنها افراد شایسته بتوانند او را
مالقات کنند؛ به همین علت است که
از قدیم گفتهاند« :وقتی میخواهی
چیزی را به دست آوری باید با تمام
وجود برایش بجنگی و تالش کنی» به
قول حضرت حافظ« :در بیابان گر به
شوق کعبه خواهی زد قدم /سرزنشها
گر کند خار مغیالن غم مخور»بعضی
انسان ها هم هستند که به موفقیت

بسیار زیبایی دارد .دیوان حافظ یکی از
مطرح ترین کتاب های ما ایرانیان است.
هر کدام از غزل های حافظ رنگ و
بویی دارند .از اولین بیت کتاب که «اال
ناولها /که عشق
یا ایها ساقی ادر کاسا و 
آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها» تا
پایان دیوان .وقتی اولین بیت حافظ را
می خوانید مشخص می شود که او
شاعر بزرگی است .البته کلمه ی حافظ
به معنای حفظ و محافظت است و
حافظ شیرازی بار دیگر از شعر و اشعار
ایران مثل فردوسی محافظت کرد .اگر
اشعار حافظ را بخوانید هیچ وقت از
آن سیر نمی شوید و دوست دارید یک
غزل را ۱۰بار بخوانید .اما شاعر بزرگ
ایرانی در سال ۷۹۲هجری قمری از دنیا
رفت و ایران چنین شاعر بزرگی را از
دست داد و هنوز هم او را دارد.

رسیدهاند ،به خود مغرور شدهاند ،بر
روی پل غرور قرار گرفتهاند و هر
فردی که از راه تالش و عالقه عبور
میکند و سر چاله ای زمین میخورد
را مضحکه میکنند و به آنان میگویند:
«شما نمیتوانید»! بسیاری از افراد با
شنیدن حرف های آنان مایوس می
شوند و روانه راه ناامیدی ،بعضی هم
این شعر حافظ را برایشان می خوانند
و به راهشان ادامه میدهند« :شب
تاریک و بیم موج و گردابی چنین
هایل /کجا دانند حال ما سبکباران
ساحل ها» چنین انسان هایی هستند

دنیای رنگی

■ دالرام دوستی .کالس سوم
قرمز ،زرد ،سبز ،آبی ،سفیدچه رنگ
های قشنگی! من عاشق رنگ ها
هستم؛ چون رنگ ها دنیای ما را می
سازند .مثال رنگ پوست ما کرمی
رنگ و رنگ چمن ها سبز و دنیای

سیاهیدلشکن
■ ویشکا مهربان .پایه یازدهم

توان از دست دادن پسرش را نداشت.
ِ
طاقت پرپر شدن جانش را نداشت .مگر
میشود مادر باشی و نتوانی نگرانی هایت
را پنهان کنی؟ مادر باشی و خو ِن دل
نخوری؟ مادر باشی و بغض هایت را
برای ناراحت نکردن فرزندت پنهان

کنی! سخت است ،بسیار سخت ،به
راستی کرونا ،تو چه کرده ای با مادران؟
با د ِل بی طاقتشان؟ آیا قص ِد جانشان را
کرده ای؟ حسودی ات میشود که مادر
نداری؟ مگر کسی تا به حال نگران
خودت نشده؟ از نفرین هایی که به

دان که آن جست از کمان».
در اشعار باال می توانیم اهمیت سکوت
کردن را آشکارا متوجه شویم .در واقع
منظور شاعران از سکوت کردن مطلق
نیست .ما در اشعار نظامی نیز می بینیم
که بیان می کند« :کم گوی و گزیده
تو جهان
گوی چون ُدر /تا ز اندک 
شود پر» یعنی سخن بگو اما کوتاه و
درست و مناسب .پایان سخن اینکه:
ادب ضروری است ،در حفظ آن کوشا
باشیم .چه کودک و چه بزرگسال ،حتی
هنگام عصبانیت هم باید ادب خود را
حفظ کنیم.
که راه عالقه را تا انتها میپیمایند و
با شایستگی تمام موفقیت را مالقات
میکنند .در واقع هر فرد برای
خودش تعریف ویژه ای از موفقیت
دارد و چهره موفقیت را با توجه به
تعریف خودش ترسیم میکند؛ برخی
خنداندن دیگران را موفقیت میدانند،
بعضی رسیدن به پول و شهرت را
موفقیت میدانند .شما عضو کدام
دسته از انسانها هستید؟! چه تعریفی
از موفقیت دارید؟! امیدوارم همه ما
روزی از راه عالقه عبور کنیم ،پیچ
سختی ها را پشت سر بگذاریم ،به
سخنان افراد باالی پل غرور اهمیتی
ندهیم و پله های ترقی را یکی یکی
بگذرانیم و بتوانیم با شایستگی تمام،
موفقیت را مالقات کنیم .یادتان باشد
وقتی وارد راه عالقه میشوید ،باید
تمام خارها را به چشم گل ببینید؛ چرا
که روزی به مقصد موفقیت میرسید
و تمام سختیها برایتان تبدیل به
خاطرهای شیرین خواهند شد.

ما مثل یک دنیای رنگی است و من
برای خود یک دنیای تخیلی رنگی می
سازم .رنگ ها واژه هایی هستند که
رمز و رازها را به ما می گویند؛ من
عاشق رنگ آبی هستم؛ چون رنگ
دریا هم آبی است و رنگ چشمان
پدربزرگم هم همرنگ دریاست و من
وقتی چشمان پدربزرگم را می بینم
در دریای چشمانش غرق می شوم؛
چون رنگ آبی به من آرامش می دهد.
راستی تاحاال رنگین کمان دیده اید؟
رنگین کمان هم از رنگ های زیبا
ساخته شده است و وقتی من رنگین
کمان را نگاه می کنم از دیدن رنگ
های آن خیلی لذت می برم و من فکر
می کنم و می فهمم که خدای بزرگ
و مهربان رنگ ها را آفریده ونقاش
زیبایی است.
جانت میرسد در امانی؟ نمی خواهی به
این بازی مسخره پایان دهی؟ به راستی
از بین بردن جان آدم ها در دلت خوش
نشسته؟ بس است دیگر! مگر از سنگی؟
مگر نمی بینی مردان خانه از خجالت
نمی توانند پا به خانه شان بگذارند! بس
است! کمرشان خم شده ،قلبهایشان زیر
فشارِ مشکالت تکه تکه شده ،کافیست
دیگر .برو! تو جایی در میان ما انسان ها
نداری ،دیر یا زود خانه ات تنهاییست.
تو به همان سیاهی تعلق داری! دنیای
ما انسان ها برای تو جایی ندارد .پس
خودت با همان پایی که آمدی برگرد!

www.golshanemehr.ir
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هرجاتونستیمنوپیادهکن!

یاداشت

■ سبا مازندرانی 14 .ساله

با صدای سوت قطار
و رسیدن به ایستگاه
آخر از قطار پیاده
شدم .دیگر داشت
پشت
خورشید
درختان سرو پنهان
می شد .تاکسی گرفتم و با گفتن «خانوم
شما کجا میرید»؟ کمی فکر کردم و
گفتم« :هر جا تونستی منو پیاده کن» .از
آیینه ماشین کمی من رو نگاه کرد و کمی
اخم کرد .همینجا پیاده می شم .از تاکسی
پیاده شدم .به مسافر خانه ای رفتم و
اتاقی درخواست کردم .کلید را گرفتم
و به اتاقم رفتم .وسایلم را روی تخت
پرت کردم از اتاقم بیرون آمدم .تازه یک
ماه از سن هجده سالگی ام گذشته بود.
کنار دریا رفتم امواج دریا تمام روحم را
زنده کرد .کفشم را از پایم در آوردم و در
دست گرفتم .هوا خیلی سرد بود .باد می
وزید .باد های سرد که تا مغز و استخوانم
می لرزید .در حال راه رفتن بودم که چیز
سردی روی بدنم احساس کردم .جیغ
خفه ای کشیدم و با ترس برگشتم.
دختری هم سن و سال خودم بود .به
من سالم کرد ولی جوابی دریافت نکرد.
«مگه زبون نداری؟ اللی»؟ لب زدم و
گفتم« :سالم»« .حاال شد .بگو ببینم اینجا
چیکار میکنی»؟ نمی دانستم چه بگویم.
اصال حرفی برای زدن نداشتم« .خب
پس نمی گی؟! اسم من ایسا است .اسم
تو چی»؟ سری تکان دادم و گفتم« :باران.
خوشوقتم» .سری تکان داد و برگشت
و شروع به حرکت کرد« .بیا! دنبالم بیا»!
پشت سرش به راه افتادم .ایستاد روی
شن ها ،نشست دستش را روی شن زد
و گفت« :بشین»! کنارش نشستم .شروع
کرد به حرف زدن دختر پر حرفی بود
یک دقیقه ساکت نمی شد .تمام زندگی
اش را تعریف کرد« .حاال سکوت بسه

■ کوثر سادات کاظمی .پایه نهم

تو تعریف کن»! « َمن من»؟! «نه پس
پشت سریت» .سرمم را برگرداندم ولی
پشتم کسی نبود با تعجب به او نگاه
کردم .خنده بر لبانش آمد .تازه فهمیدم
که داشت شوخی می کرد .شروع کردم
به تعریف کردن .من داخل پرورشگاه
زندگی می کردم مثل تو .همیشه آرزو
داشتم »......کلی حرف زدم مثل خودش.
ولی اون مثل من از حرفام خسته نشد
و انگار هر چی بیشتر حرف میزدم
حالش بهتر می شد .با تمام شدن حرفام
خورشید در آسمان نمایان شده بود.
گفت« :حاال میخوای کجا بری»؟! گفتم:
«معلوم دیگه مسافر خونه .وسایلمو
میگیرم از اونجا هم یجا میرم دیگه».
گفت« :پس تو برو وسایلتو بردارو بیا
همینجا» .نگاهش کردم .نگاهی که کلی

عالمت سوال بود« .خب برو بیا دیگه»!
باشه گفتم و رفتم مسافر خانه وسایلم
را برداشتم و پول را حساب کردم و به
سرعت لب دریا رفتم ولی تمام راه به
این فکر می کردم که شاید به من دروغ
گفته باشد و اصال هنوز آنجا نباشد .ولی
از دور ،دست تکان داد .همانجا نشسته
بود .با دیدن من از جایش بلند شد و
گفت« :بیا»! پشت سرش راه افتادم .خیلی
سریع راه می رفت جلوی یک خانه
خرابه ایستاد .با پا در را باز کرد .به داخل
خانه رفت .ولی من پشت در ایستادم .در
فکر فرو رفتم .با صدای جیغش که« :بیا
دیگه»! به خود آمدم و به داخل خانه
رفتم .تعجب کرده بودم .چقدر این خانه
خوشگل است .دیوارهای رنگ شده.
سرامیک های براق .با انگشتش اتاقی

قدم به قدم
کیلومتربهکیلومتر
و لحظه به لحظه
زیر آسمان خداوند مهربان
با پاهای پیاده
به سوی هدفم
به سوی جایی که
مرا به خود میخواند
جایی که متعلق به آن هستم
هدف ،هدف ،هدف .من معتقد هستم
که انسانی که در زندگی خودش هدفی
نداشته باشد .انسان نیست بلکه مرده
است .انسان بی هدف ،زندگی و این دنیا
را بیهوده میداند .من در زندگی خودم

هدف های بزرگی دارم و تمام تالشم
را در این راه برای رسیدن به هدف
زندگانی خودم به کار می گیرم .هدف
من اول از همه این است که انسانی باشم
تا خداوند متعال از من راضی و خشنود
باشد .دومین هدف من موفقیت است؛
در درس خواندن و علم و دانش و هدفی
که در زندگی خودم اصلی ترین هدفم
میدانم ،این است که شاعر و نویسنده
باشم و تمامی غزل های حافظ را حفظ
باشم و در این راه تمامی تالشم را به
کار میگیرم .باید در این راه غزل های
زیادی بخوانم و معانی آنها را درک کنم.
چون وقتی غزلی را حفظ باشی اما معنی

را نشان داد .گفت« :اون اتاق مال تو»!
هولم داد طرف اتاق و گفت« :برو
کمی استراحت کن! می خواهیم بریم»!
«کجا»؟ «سوال نپرس! فقط انجام بده»! به
داخل اتاق رفتم کمی استراحت کردم.
وسایلم را در کمد چیدم .بعد سه ساعت
از اتاق بیرون آمدم .سفره پهن بود .غدا
خوردیم و سفره را با هم جمع کردیم .با
هم بیرون رفتیم تمام خیابان ها و کوچه
ها را دور زدیم .کار هر روزمان شده بود
گشت و گذار .االن چند ماهی میشد که
با هم دوست بودیم .داشتیم در پارک قدم
میزدیم که ناگهان ایستاد« .میخوام یه جا
ببرمت دنبالم بیا» و مثل همیشه بدون
دریافت پاسخ من ،شروع به دویدن کرد.
من هم پشت سرش دویدم .مرا باالی
ساختمانی بلند برد .خودش لبه ایستاد.
به من گفت« :بیا از این باال پایین رو
نگاه کن»! از جایم تکان نمی خوردم
خیلی ترسیده بودم .دستم را گرفت و
گفت بیا .اعتماد کردم و کنارش ایستادم.
«چشماتو ببند! هر چی میگم در ذهنت
تجسم کن! ما هستیم یه جایی که هیچ
کس دستش به ما نمی رسه! من و تو تنها
هستیم و می مونیم» .لب زدم و گفتم:
«اونجا کجاست» چشم هایش بسته بود
و گفت« :اون پایین»! با تعجب نگاش
کردم .تون صدایم را باال بردم و گفتم:
«میخوای ما از این باال بپریم؟ ولی اینجا
خیلی »...حرفم را قطع کرد و گفت« :با
من هستی یا نه»؟! کمی فکر کردم و گفتم
هستم .دستش را فشار دادم .قدمی به
جلو برداشتیم و در هوا شناور شدیم که
چشمان را ناگهان باز کردم روی تخت
پرورشگاه بودم .با صدای مدیر به خود
آمدم که گفت« :میدونی دیگه تو به سن
قانونی رسیدی وسایلتو جمع کن! دیگه
اینجا جای تو نیست»! با تعجب بهش
خیره شدم و به فکر فرو رفتم.
و مفهوم آن را درک نکنی هیچ فایدهای
نخواهد داشت .الگوی زندگی من خانم
معلمم هستند .کسی که در این راه بسیار
به من کمک کردند و میکنند و من
تمامی موفقیت هایم را اول از همه کمک
های ایشان و بعد از آن تالش های خودم
میدانم .اگر هدفی در زندگیات داری
باید با تمام توان برای رسیدن ،برای موفق
شدن ،به سوی هدفت حرکت کنی ،هیچ
وقت کاری را به فردا مینداز! چرا که هیچ
انسانی از آینده ،حتی  ۵دقیقه بعد خود
خبر ندارد .پس بلند شو! به خدا توکل
کن! و با توکل و تالشت به سوی هدفت
پر انرژی و با ایمانی قوی حرکت کن!

با این همه خبر از بی آبی ،تشنگی ،گرما ،قطعی
برق ،اوضاع هر روز بدتر از دیروز کرونا در
جهان و اخبار آتش در جنگل و سیل در شهر
و بسیاری موارد دیگر ،حاال چطور حالمان
خوب باشد؟ این ها اخبار جهان هستند که
همیشه همینطور بوده .گاهی لزوما کاری از
دست ما بر نمی آید .امیدواری و نگرانی،
خشم ،عصبانیت و اعتراض غیر اصولی آیا
عمال راه به جایی می برد؟ بخشی از این
رویدادها به دلیل ناکارآمدی مسئولین است .به
نظرشماوقتیمسئولیننوجوانبودند،چگونه
فکر می کردند؟ برنامه ریزی هایشان بر چه
اساسی بود که حاال شده اند مسئول مورد
اعتراض؟ ما با دوستانمان سر چه هم پیمان
می شویم؟ سر چه موضوعی قول می دهیم؟
سر چه شرط می بندیم؟ االن چه می کنیم
که با تجربه اش ده سال بعد بتوانیم اختیار
امور را به دست بگیریم و دنیا را اداره کنیم؟
قرار نیست دنیا را اداره کنیم؟ یعنی فقط
قرار است اعتراض کنیم و سر هر خبری که
می شنویم هواری برآوریم؟ اصال قرارمان با
خودمانچیست؟

شعر

■ هانیه یزدانی .کالس یازدهم
اینجا نیافتمت
هر کجا سرک می کشم نیستی
به آسمان برمی گردم
آسمان هفتم نیز به پایان می رسد
نیستی اما نسیم عطر گیسو و محبتت
در جای جای این دیار هویداست
من تو را در سرود روح بخش زندگی یافته ام
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اینستاگرام
مسدود نمی شود

اطالع رسانی /خبر چهارشنبه  13مرداد ماه  /1400سال بیست و دوم  /شماره 2255

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه اینستاگرام فیلتر نمی شود ،گفت:
حقوق ،مشاغل و مسکن در اجرای طرح حمایت
از حقوق کاربران فضای مجازی آسیب نمی بینند.
صادق ستاری فرد ،در جلسه بررسی تخصصی
طرح حمایت از فضای مجازی اظهارکرد :اولویت
قانونگذاری باید بر اساس رفع نیاز مردم باشد.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی افزود :آنچه در مجلس مورد موافقت واقع
شد ،تعیین شیوه بررسی این طرح بود .وی بیان
کرد :این طرح باید چکش کاری شده و همه از
قبیل نماینده دولت ،بخش خصوصی ،کسب و
کارها و غیره میتوانند بی واسطه در جلسات
کمیسیون شرکت کند لذا تمامی جوانب آن بررسی
خواهد شد .ستاری فرد بیان کرد :این طرح در
بهمن  ۹۸در صحن مطرح شده بود ولی با توجه به
شیوع کرونا متوقف شد و اساس ًا مجلس دهم هم

فرصت بررسی نداشت .وی اضافه کرد :با توجه
به ابعاد پیچیده طرح باید در مرکز پژوهشهای
مجلس مورد رسیدگی و کارگروه مشترکی از
بخش دولتی ،ذی نفعان و بخش خصوصی شکل
بگیرد و یک ماه بررسی شده و نتایج در اختیار
مجلس قرار گیرد .کارشناس مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی افزود :بعد از بررسی ،طرح
گذشته مجلس ،بایگانی شد و مطالعات تطبیقی
جهانی و نیازهای داخلی را بررسی کردیم و به
این جمع بندی رسیدیم که در دو حوزه حقوق
کاربران و حقوق خدمات پایه نیاز به قانون داریم.
وی عنوان کرد :ما در کشور مرکز ملی فضای
مجازی داریم اما مصوبات آنها قابلیت اجرایی
ندارد لذا به این طرح نیاز داشتیم .ستاری فرد
افزود :در  ۱۱۳کشور جهان این قانون وجود داشته
ولی جمهوری اسالمی در حوزه حریم خصوصی
قانونی ندارد ،چرا باید این اطالعات و دادههای ما

در اختیار دیگران قرار بگیرد؟ چرا نباید مردم در
فضای مجازی احساس امنیت کنند؟ وی با بیان
اینکه باید فضا رقابتی و نه انحصاری باشد ،اضافه
کرد :هیچ ضابطهای در کشور وجود نداشت و این
چالش جدی بود .ستاری فرد تاکید کرد :سر تا
ذیل این طرح مبتنی بر ماده  ۱۳۱و  ۱۳۳قانون
آئین نامه داخلی و در راستای حمایت از کاربران
فضای مجازی است و در آن برای صاحب پلتفرم
و مسئوالن مسئولیت ایجاد میشود .ستاری تصریح
کرد :ما در این طرح شنود ،ضبط و فاش اطالعات،
استراق سمع ،تجسس و غیره را ممنوع کردیم.
وی گفت :حقوق ،مسکن و شغل از این طرح
مصون بوده و نباید در این طرح خللی ایجاد شود.
وی برخالف آنچه در فضای مجازی مطرح شده،
اینستاگرام طبق تبصره ذیل ماده هشت مسدود
نمیشود اما ممکن است اینستاگرام ما را فیلترکند
لذا به این قانون نیاز داریم.

آگهيهاي ثبتي

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

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

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

برابر رای شماره  140060312480003167و  1400603124800036166هیئت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
تصرفات مالکانه بالمعارض -1محمدشمسی مرزنکالته بشناسنامه 1142کد ملی2121470972
صادره از گرگان فرزند مهدی متقاضی کالسه پرونده  1399114412001002547در سه
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است  -2علی شمسی
بشناسنامه  1052کد ملی  2120640483صادره از گرگان فرزند مهدی متقاضی کالسه پرونده
 1399114412001002546در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده است بمساحت کل ششدانگ  299مترمربع از پالک  3866فرعی از  -107اصلی واقع در
اراضی خارج از مزرعه موقوفه باباصادقیان بخش  3حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت
از تصرفات متقاضی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی
می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به
مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/13 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7305

برابر رای شماره  140060312001002288هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض
کالسه  1399114412001000004تقاضای آقای علی آزادیان به شماره شناسنامه  45و کد ملی
 2122516488صادره از گرگان فرزند حجت اله در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام
 131سهم مشاع از  144سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است بمساحت
 384/07مترمربع از پالک شماره  -12اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت
گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای عزیز اکبری 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 1400/5/13 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/30 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7408

برابر رای شماره  14006031200100112240هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
 1399114412001002587تقاضای خانم نوری خانم قربانی دنگالن به شماره شناسنامه  680و
کد ملی  2248758111صادره از کردکوی فرزند عیسی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده است بمساحت  130مترمربع واقع در اراضی مازاد سعدآباد از پالک شماره 1
فرعی از  -123اصلی بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک
رسمی 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 اول1400/5/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/30 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7424

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم امان بخت رجب نژاد فرزند شاه بردی احدی از ورثه با ارائه دو برگ استشهادیه
گواهی شده توسط دفترخانه  150ترکمن و گواهی حصر وراثت بشماره  141/66دادگاه
حقوقی  2مستقل بندرترکمن و گواهینامه واریز مالیات بر ارث بشماره  5758مورخ 1367/11/3
دارایی بندرترکمن ادعا نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد
هزار مترمربع(ده هکتار) به پالک  895فرعی از  -1093اصلی بخش  4ثبت ترکمن که ذیل
ثبت شماره  1524صفحه  478جلد  8به نام آقای شاه بردی رجب نژاد فرزند رجب به شماره
چاپی  484576صادر و تسلیم گردیده بود بعلت جابجایی مفقود گردیده ،برابر وارده شماره
 140021712003005277مورخ  1400/4/16تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره
نموده است .علیهذا باستناد ماده  120آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می
گردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت
نزد خود باشد باید تا ده روز از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در
صورت اعتراض اصل سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
عیسی حسن قاسمی – رئیس ثبت اسناد و امالک بندرترکمن
م.الف1400/89 :

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم امان بخت رجب نژاد فرزند شاه بردی احدی از ورثه با ارائه دو برگ استشهادیه
گواهی شده توسط دفترخانه  150ترکمن و گواهی حصر وراثت بشماره  141/66دادگاه حقوقی
 2مستقل بندرترکمن و گواهینامه واریز مالیات بر ارث بشماره  5758مورخ  1367/11/3دارایی
بندرترکمن ادعا نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت چهار هکتار و دو
هزار مترمربع به پالک  896فرعی از  -1093اصلی بخش  4ثبت ترکمن که ذیل ثبت شماره 1525
صفحه  481جلد  8به نام آقای شاه بردی رجب نژاد فرزند رجب به شماره چاپی  484577صادر
و تسلیم گردیده بود بعلت جابجایی مفقود گردیده ،برابر وارده شماره 140021712003005278
مورخ  1400/4/16تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است .علیهذا باستناد
ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس نسبت به ملک
مورد آگهی معامله دیگری انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد باید تا ده روز از
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند معامله
ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
عیسی حسن قاسمی – رئیس ثبت اسناد و امالک بندرترکمن
م.الف1400/88 :

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  140060312001001084هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
 1399114412001001757تقاضای آقای مهدی عامری به شماره شناسنامه  587و کد ملی
 2121959289صادره از گرگان فرزند حسن در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام
چهل و هفت سهم مشاع از چهل و هشت سهم ششدانگ عرصه که مابقی سهام آن وقف است
بمساحت  125/35مترمربع از پالک شماره  -125اصلی واقع در اراضی تاریکی بخش دو حوزه
ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 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 1400/5/13 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/30 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7419

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  14006031200101015035و  14006031200101015042هیئت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه  1397114412001001079و 1397114412001001078
تقاضای  -1آقای میثم مرادی به شماره شناسنامه  9و کد ملی  2122506490صادره از گرگان
فرزند نقی در  43درصد مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است
 -2آقای حمید جاللیان به شماره شناسنامه  654و کد ملی  2121410074صادره از گرگان
فرزند حسینعلی در  57درصد مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است
بمساحت کل عرصه  250/49مترمربع از پالک شماره  1فرعی از  -12اصلی بخش چهار حوزه
ثبت گرگان واقع در اراضی قادرآباد طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 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
ذیصالحقضائیتقدیمنماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/13 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/30 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7425
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آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  140060312480004253هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای
محمدحسین کوهستانی بشناسنامه  2110167629و کد ملی  2110167629صادره از گرگان
فرزند رمضان متقاضی کالسه پرونده  1399114412480001701در ششدانگ یک قطعه زمین
که در آن احداث بنا شده است بمساحت  110مترمربع از پالک  -2اصلی واقع در اراضی یله باغ
بخش  3حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به
رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه
اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی
تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/30 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7432

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  140060312480004211هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای
مهدی حاجی بیک بشناسنامه  30و کد ملی  2122502029صادره از گرگان فرزند ایوب متقاضی
کالسه پرونده  1399114412480002310در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده است بمساحت  220مترمربع از پالک  -3اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش  3حوزه ثبت
گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست
را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/30 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7411
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چهارشنبه  13مرداد ماه  /1400سال بیست و دوم  /شماره 2255

سیالب اخیر  ۳.۵درصد به
ذخیره آبی سدها اضافه کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان
گفت :با سیالب اخیر در گلستان ۳.۵
درصد حجم سدهای استان آبگیری
شد.به گزارش روابط عمومی ،سید
محسن حسینی اظهارکرد :سیالبهای
اخیر ۳.۵ ،درصد حجم سدهای
استان رواناب وارد سدهای استان
کرده است .مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای گلستان افزود :در حوضه
آبریز گرگانرود حجم آب ورودی
به سد گلستان سه میلیون و ۴۰۰
هزار مترمکعب ،سد بوستان ۴۹۰
هزار متر مکعب ،سد نگارستان ۲۰۰

هزار مترمکعب ،سد شهید ایمری ۲۰
هزارمترمکعب ،سد شهید قربانی ۲۰
هزارمترمکعب و سد شهید دستغیب
 ۱۰هزار مترمکعب بوده ولی روانابی
وارد سدهای وشمگیر و شهید چمران
نشده است .وی ادامه داد :در حوضه
آبریز اترک حجم آب ورودی به تاالب
 سد آالگل سه میلیون متر مکعب ،سددانشمند یک میلیون مترمکعب ،تاالب
 سدآلماگل  ۲۰۰هزار مترمکعب ،سداینچه برون  ۲۰۰هزار مترمکعب و سد
کرند  ۳۰هزار مترمکعب بوده و در
حوضه قره سو ،ورودی به سد کوثر

اتفاق نیفتاده است .حسینی بیان کرد:
سیالب ناشی از بارش های اخیر سبب
ورود هشت میلیون و  ۵۷۰هزار متر
مکعب آب به سدهای چهارده گانه این
استان شده که معادل  ۳.۵درصد حجم
سدها را تشکیل می دهد .مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای گلستان گفت:
بارندگی اخیر در گلستان در  ۶و هفت
مرداد امسال رخ داد و علیرغم دبی باال
و خساراتی که در برخی مناطق به دلیل
کم بودن ظرفیت پل ها بوجود آورد،
حجم آبی کمی داشت و بیشتر آن را
رسوبات تشکیل می داد.

قرنطینهخانگییارتیمدرمان

عبور بیماران بستری در مراکز درمانی
گلستان از مرز هزار و  ۵۰۰نفر ،ابتالی
مجدد چند صدنفر از درمانگران استان به
این ویروس در کنار کاهش روز افزون
رعایت شیوهنامههای بهداشتی ،ضرورت
اجرای دوباره و دقیق قرنطینه خانگی
را بیشتر کرده تا از این طریق از شدت
شیوع این ویروس در استان کاسته شود.
به گزارش ایرنا ،بیش از  ۹۰درصد فعالیت
های بیمارستانی گلستان به کرونا معطوف
شده و تعداد بیماران بستری و سرپایی مبتال
به این ویروس افزایش چشمگیری یافته
که اگر روند ابتال متوقف نگردد تا چند
روز آینده این استان با کمبود تختهای
بیمارستانی مواجه خواهد شد .کمبود
امکانات بستری ،دستگاه ونتیالتور و تخت
های آی سی یو در گلستان قابل انکار نیست
و این موضوع طی هفته های اخیر بارها از
سوی مدیران بخش درمان استان اعالم
شده و آنان به طور مداوم خواستار رعایت
حداکثری شیوهنامههای بهداشتی از سوی
مردم هستند .بر اساس آمار دانشگاه علوم
پزشکی روزانه هزار نفر بیماران مشکوک
یا مثبت که وضع جسمانی مساعدی دارند
توسط پزشکان به خانه هدایت می شوند
تا در قرنطینه خانگی دوران نقاهت را
بگذرانند .به گفته درمانگران ،چنانچه فرد
دارای عالئم عادی ویروس کرونا همچون
تب ،سردرد یا سرفه باشد قرنطینه خانگی

 ۹۴واحد صنفی گنبدکاووس
به مراجع قضایی معرفی شدند

معلمان گلستانی که تست کرونایش مثبت
بود گفت :داوطلبانه برای گذراندن مراحل
درمان ،قرنطینه خانگی را انتخاب کردم.

ولی اگر بیمار دارای تنگی نفس شدید و
گرفتگی سخت قفسه سینه باشد باید به
مراکز درمانی مراجعه کرده و تحت نظر
پزشکان قرار گیرید .رقیه احمدی یکی از

این بانوی گرگانی ادامه داد :حدود چهار
روز است که عالئم بیماری داشتم و ابتدا
تصور میکردم که دچار حساسیت و یا
سرماخوردگی شدهام ولی با انجام آزمایش

متوجه شدم که به کرونا مبتال شدم .زلیخا
قرنجیکی یکی از خبرنگاران گلستانی که
به این بیماری مبتال شده نیز گفت :در
مدت زمان درمان خانگی برای جلوگیری
از انتقال بیماری به سایر اعضای خانواده
خود را در اتاقی مجزا قرنطینه کردم .وی
اظهارداشت :در مدت  2هفته ای قرنطینه،
عالوه بر اینکه خودم از خانه خارج نشدم،
تالش کردم تا حد امکان اعضای خانواده را
از حضور غیر ضرور در جامعه منع کرده و
قرنطینه خانگی را رعایت کنند.
مسئولروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکی
هم در این خصوص گفت :بسیاری از افراد
مبتال به کرونا فکر میکنند همین که خود
را داخل منزل قرنطینه کنند کفایت می کند
درحالی که منظور از قرنطینه ،جدا شدن فرد
مبتال از بقیه اعضای خانواده است و فرد
مبتال تا جای امکان نباید از اتاق خارج شود.
علی متکی اظهار داشت :استفاده از ماسک،
قرار گرفتن در شرایط قرنطینه خانگی و
رعایت فاصله اجتماعی بهتر از آن است
که روزها و هفته ها در بیمارستان بستری
شده و تا مدت زیادی با بیماری و عوارض
آن دست و پنجه نرم کنیم .وی گفت :اگر
بیماران کرونایی دارای عالمت یا بدون
عالمت ۲هفتهقرنطینهشوند،زنجیرهانتقال
این بیماری تا حدود زیادی قطع میشود و
احتمال انتقال ویروس کرونا به دیگران به
شدت کاهش می یابد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار
ویژه گنبدکاووس گفت :طی  ۲هفته
اخیر  ۹۴واحد صنفی متخلف این
شهرستان باالخص از گروههای شغلی
 ،۲سه و چهار به دلیل رعایت نکردن
پروتکلهای بهداشتی و یا فعالیت
غیرمجاز در شرایط قرمز کرونایی ،به
مراجع قضایی (تعزیرات حکومتی و
دادسرا ) معرفی شدند .علیاکبر برآبادی
اظهارداشت :واحدهای متخلف بر
اساس تعداد معرفی به هر یک از مراجع
قضایی (بار اول و دوم) ،هر کدام بین
سه تا  ۱۱میلیون ریال جریمه نقدی
میشوند و در صورت تکرار تخلف
در مرحله سوم ،واحد صنفی پلمب
میشود .وی ادامه داد :تیمهای مشترک
بازرسی و نظارت در گنبدکاووس
همچنین در این مدت  ۱۲واحد
صنفی از جمله تاالرهای پذیرایی ،باغ

تاالر ،طالفروشی ،نمایشگاه خودرو،
فروشگاه پوشاک ،آجیل فروشی ،کافی
شاب و باشگاه بدن سازی به دلیل
فعالیت در شرایط قرمز کرونایی و با
هماهنگی مرجع قضایی پلمب کردند.
برآبادی اضافه کرد :با توجه به روند
صعودی آمار مبتالیان کرونایی از ۲
هفته قبل در گنبدکاووس ،فعالیت تمام
گروههای شغلی به غیر گروه یک در
این شهرستان ممنوع شد و مطابق آن
تیمهای بازرسی و نظارت ستاد کرونا
متشکل از اتاق اصناف ،مرکز بهداشت
و اماکن انتظامی به صورت سرزده در
حال سرکشی از فعالیت واحدهای
صنفی هستند .معاون فرماندار ویژه
گنبدکاووس ادامه داد :تیمهای بازرسی
ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در این
شهرستان همچنین تا کنون به ۴۸۰
واحد صنفی گروه شغلی یک به خاطر

استفاده نکردن فروشنده و مشتریان از
ماسک و بیتوجهی به فاصله اجتماعی
و گروههای شغلی دیگر بهدلیل فعالیت
غیرمجاز تذکر شفاهی دادند .وی افزود:
گنبدکاووس  ۱۴هزار واحد صنفی
دارای پروانه کسب دارد که بخشی
زیادی از آنها جزو گروههای شغلی
 ،۲سه و چهار هستند و هم اکنون ۹۰
درصد آنها محدودیتهای شرایط قرمز
کرونایی را رعایت میکنند .برآبادی،
از پلمب بانکهایی که شیوهنامههای
بهداشتی ستاد پیشگیری و مقابله
با کرونا را رعایت نکنند با مجوز
استانداری گلستان نیز خبرداد و اضافه
کرد :در صورتی که شعب بانکهای
دولتی و خصوصی در گنبدکاووس
اصول بهداشتی مانند استفاده از ماسک
و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت
نکنند ،بدون استثنا پلمب میشوند.

بهترین روش است زیرا در محیط خانه
می توان شرایط روانی مناسبی برای بیمار
فراهم کرد تا دوران نقاهت را طی کند،

بیش از  ۹۰درصد فعالیت های بیمارستانی گلستان به کرونا
معطوف شده و تعداد بیماران بستری و سرپایی مبتال به
این ویروس افزایش چشمگیری یافته است.

خبر
تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به
پرونده اخالل گران نظم و امنیت

رئیسکل دادگستری گلستان با اعالم حمایت
قاطع دادگستری استان از نیروی انتظامی
برای تأمین امنیت بهتر و پایدار ،از تعیین
شعب ویژه برای رسیدگی سریعتر به پرونده
اخالل گران نظم و امنیت در استان خبرداد.
حیدر آسیابی در دیدار فرمانده انتظامی استان،
اظهار کرد :نیروی انتظامی یکی از ارکان مهم
تأمین امنیت اجتماعی است و وظیفه دستگاه
قضایی حمایت قاطع از مأموریتهای پلیس
است و در این زمینه از هیچ کمکی دریغ
نمیکنیم .وی افزود :موضوع امنیت در گلستان
بهعنوان یکی از استانهای مقصد گردشگری
مهم و حیاتی است و بنا داریم برنامه جامع
و پیشگیرانه با کمک پلیس برای ناامن کردن
فضا برای اراذل و اوباش در استان تدوین
کنیم .رئیسکل دادگستری گلستان از تعیین
شعب ویژه در دادسراها و دادگاههای استان
برای رسیدگی سریعتر به پرونده اراذل و
اوباش هم خبرداد و گفت :به اراذل و اوباش
و کسانی که امنیت مردم را مخدوش کنند و
اقتصاد گردشگری استان را به خطر بیاندازند،
اجازه عرض اندام نخواهیم داد .محمد سعید
فاضل دادگر فرمانده انتظامی استان هم در این
دیدار گفت :پلیس همیشه از حمایت دستگاه
قضایی برخوردار است و تحقق اولویت ما
که حفظ جان ،مال و ناموس مردم است
در سایه تعامل و همدلی دستگاه قضایی و
نیروی انتظامی امکانپذیر است.

برگزاری اردوی تیم ملی
والیبال مردان و زنان با
حضورچهارگلستانی

اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر و
بزرگساالن زن با حضور چهار ورزشکار
استان گلستان به میزبانی تهران در حال
برگزاری است .رییس اداره ورزش و جوانان
کالله در شرق استان گلستان گفت :ماهان
امانی و ایلشن داودیپور  ۲والیبالیست
نوجوانان این شهرستان در مرحله نهایی
اردوی تیم ملی برای اعزام به مسابقات
جهانی حضور دارند .نازمحمد واحدی
اظهارداشت :این  ۲ورزشکار به دلیل داشتن
عملکرد خوب در اردوی مقدماتی در لیست
نهایی  ۱۵نفره تیم ملی والیبال نوجوانان
برای شرکت در مسابقات قهرمانی والیبال
پسران جهان به میزبانی تهران قرار گرفتند.
وی افزود :این مرحله از اردوی تیم ملی با
هدایت مسعود آرمات در سالن  ۱۲هزار
نفری آزادی تهران در حال برگزاری است.
همچنین اردوی ششم انتخابی تیم ملی
بانوان با حضور مونا آشفته و مهسا صابری
از گلستان در تهران آغاز شد .در این اردو
 ۱۷بازیکن حضور دارند و به مدت ۱۱
روز زیر نظر فریبا صادقی سرمربی تیم ملی
تمرین می کنند.
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افت تولیدات زراعی

خبر
 3هزار واحد مسکونی
در گرگان ساخته می شود

حدود  ۷۰میلیون آب از سدها رهاسازی شده که حدود  ۱۵درصد در بخش پرورش ماهی و حدود  ۸۵درصد در بخش زراعت مورد استفاده قرار گفت.
اعظم محبی :کاهش نزوالت آسمانی و
تهی شدن ذخایر آبی سدها و آب بندان
های گلستان ،تامین آب برای کشت
تابستانه را با چالشی جدی مواجه کرده و
میزان تولیدات زراعی و درآمد کشاورزان
را کاهش داده است .کاهش نزوالت
آسمانی و خشکسالی بر حوزههای
مختلف زندگی از جمله کشاورزی تأثیر
گذاشته و گلستان به دلیل برخورداری از
حدود نیم میلیون هکتار اراضی زراعی از
جمله استانهایی است که بیش از همه از
این امر متأثر است .کاهش سطح آبهای
زیرزمینی ،کاهش دبی آب چاهها ،خشک
شدن قنوات و چشمه سارها و خشک
شدن رودخانههای قره سو گرگانرود از
جمله پیامدهای خشکسالی است .فارغ
از موارد یاد شده  ۱۴سد و دهها آب
بندان در استان به سبب کاهش نزوالت
آسمانی ذخیره آبی مناسبی ندارند و
حتی تعدادی از این سازهها کام ً
ال خشک
شده که این موارد به صورت مستقیم در
حوزه کشاورزی استان تأثیر میگذارد.
ویژگی اقلیمی گلستان به نحوی است که
کشت تابستانه از قبیل سویا ،پنبه و ذرت
علوفهای نیازمند آبیاری بوده و یکی از
عمدهترین منابع ،آب سدها ،آب بندان ها
و روانابهای سطحی است که کشاورزان
گلستانی امسال از آن بیبهره هستند .این
موضوع عالوه بر کاهش سطح زیر کشت
اراضی ،میزان عملکرد در واحد سطح را
هم به شکل محسوسی کاهش داده است.
هرچند مدیران استانی به کشاورزان متذکر
شدهاند سطح زیر کشت خود را در برخی
از محصوالت تا  ۵۰درصد کاهش دهند
اما شواهد حاکی از آن است که این عدد
نهایت ًا به  ۲۰درصد نمیرسد و بخش
زیادی از کشاورزان به سبب مشکالت
معیشتی و اقتصادی همچنان به کشت
محصوالت همیشگی ادامه دادهاند.
تولید کاهش یافت
عبدالرحمان قرنجیک یکی از کشاورزان
حاشیه رودخانه قرهسو است که سالها
به کشت صیفیجات مشغول است،
گفت :حدود سه هکتار زمین در ۱۰۰
متری رودخانه دارم که سالها با استفاده
از یک پمپ آن را آبیاری میکردم .وی
افزود :در تیرماه امسال ،رودخانه قره
سو کام ً
ال خشک شد و حتی یک قطره
آب برای آبیاری زمین وجود ندارد.
قرنجیک بیان کرد :در سالهای گذشته
عایدی ناشی از کشت صیفی جات
کفاف زندگی خانواده من و برادرهایم
را میداد اما امسال تولید در مزرعه
بسیار پایین است و حتی هزینه بذر و

کارگر را هم تأمین نمیکند .به گفته این
کشاورز گلستانی در صورت حمایت
از کشاورزان میتوانیم در سالهای کم
آبی زمین را استراحت دهیم اما چون
دولت حمایت نمیکند مجبور هستیم در
سال خشک هم به کشت بپردازیم .یک
کشاورز شهرستان علی آبادکتول گفت:
امسال ذخیره آب بندان های منطقه به

توسعه آبیاریهای نوین و استفاده از
پسابهای تصفیه شده از جمله مواردی
است که میتواند در دوره خشکسالی
مورد توجه کشاورزان و مسئوالن باشد.
جمالی نژاد گفت :یکی از دالیلی که
کشاورزان علیرغم کمآبی به کشت شالی
ادامه میدهند قیمت باالی آن است و
اگر دولت سایر قیمتها را به نسبت

کاهش سطح آبهای
زیرزمینی ،کاهش دبی آب
چاهها ،خشک شدن قنوات
و چشمه سارها و خشک
شدن رودخانههای قره سو
گرگانرود از جمله پیامدهای
خشکسالیاست.

سطح زیر کشت خود را
در برخی از محصوالت تا
 ۵۰درصد کاهش دهند اما
شواهد حاکی از آن است
که این عدد نهایت ًا به ۲۰
درصد نمیرسد

حداقل ممکن رسیده و اگر در ادامه
شاهد بارندگی نباشیم شالیزارها خشک
خواهد شد .مراد دیلم افزود :در سالهای
گذشته هم دچار کمآبی بودیم اما بی آبی
امسال کمسابقه است و حتی در مرحله
قبل از خوشه بندی ،شالی ها دچار
خسارت شدهاند.
توسعه آبیاریهای نوین
یک کارشناس زراعت گفت :با توجه
به خشکسالی امسال ،از همان ابتدا
مشخص بود که محصوالت پرآب طلب
دچار مشکل خواهند شد .رقیه جمالی
نژاد افزود :هنگامی که پیش بینیها
حکایت از کاهش شدید بارش دارد باید
برنامههای ترویجی جهاد برای تغییر نوع
کشت افزایش یابد تا کشاورزان به سوی
محصوالت جایگزین بروند .وی گفت:

تورم افزایش دهد گرایش کشاورزان به
کشتهای دیگر افزایش خواهد یافت.
وی از پیشبینی کاهش تولید و خسارت
به کشاورزان در محصوالت تابستانه
امسال خبر داد.
ذخایر سدها  ۳۰درصد کمتر از سال
گذشته
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان
گفت :از اول مهر  ۱۳۹۹لغایت  ۳۱تیر
 ۱۴۰۰در گلستان بر مبنای ایستگاههای
شرکت آب منطقهای مقدار بارندگی
تجمعی متوسط  ۳۱۶میلی متر بوده که
نسبت به آمار بلندمدت با  ۴۴۲میلی متر،
 ۲۹درصد کاهش را نشان میدهد .سید
محسن حسینی افزود :رواناب اندازه
گیری شده در ایستگاههای شاخص
رودخانههای اصلی استان هم ۲۸ ،درصد
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کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت
نشان میدهد .حسینی با اشاره به
بارشهای اخیر در استان گفت :تا تاریخ
دهم مردادماه ،ذخیره آبی سدها ۵۵.۷۵
میلیون مترمکعب است که  ۲۲.۸درصد
حجم کل سدها را تشکیل میدهد در
صورتی که در مدت مشابه سال قبل
 ۱۱۹.۸میلیون مترمکعب معادل ۴۸.۸
درصد آب پشت سدها وجود داشت.
طبق گفته وی تنها هشت درصد
سد گلستان ،یک درصد سد کوثر،
 ۶.۳درصد سد بوستان ۲.۸ ،درصد
وشمگیر ۲۷.۱ ،درصد نگارستان۸.۸ ،
درصد سد شهید ایمری ۴.۲ ،درصد سد
شهید قربانی ۱۳.۳ ،درصد سد شهید
دستغیب ۱۰ ،درصد کرند ۲۸ ،درصد
دانشمند ۲۲.۴ ،درصد اینچه برون۸۴ ،
درصد آلماگل و  ۵۴درصد آالگل آب
دارد و سد شهید چمران هم خشک
شده است .وی توضیح داد :سدهای
بزرگ مخزنی سازههایی هستند که در
نگاه کلی در فصلهای پاییز و زمستان،
عمده رواناب رودخانهها را جمع آوری
و در فصلهای بهار و تابستان در اختیار
بخش کشاورزی و آبزی پروری قرار
میدهند و در صورت کاربری شرب
و صنعت ،در کل سال عملیات توأمان
آبگیری و مصرف انجام میشود .حسینی
بیان کرد :در استان عالوه بر  ۱۴سد
بزرگ ،سه سد تنظیمی الستیکی در
مسیر گرگانرود به نامهای گنبد ،دیگچه
و خواجه نفس احداث شده و در دست
بهره برداری است .وی گفت :مدیریت
سدها عملیاتی چند وجهی است و
مسائل گوناگونی در آن دخیل هستند لذا
از سال  ۱۳۸۶در راستای هماهنگی و
بهره وری سهم آب کشاورزی سدهای
استان گلستان ،کمیتهای تحت عنوان
«کمیته هماهنگی توزیع آب سدها»
در شرکت آب منطقهای استان شکل
گرفته که شامل یک «کمیته استانی»
و چند «کمیته محلی» است .طبق
گفته حسینی در سال گذشته حدود
 ۷۰میلیون آب از سدها رهاسازی
شده که حدود  ۱۵درصد در بخش
پرورش ماهی و حدود  ۸۵درصد در
بخش زراعت مورد استفاده قرار گفت.
با توجه به شرایط خشکسالی حاکم
بر گلستان الزم است الگوی کشت
صحیح مطابق با تغییر اقلیم تدوین
شده و در اختیار کشاورزان قرار گیرد
تا عالوه بر کاهش ضرر و زیان در
این بخش ،به منابع آبی هم خسارت
کمتری وارد شود.

فرماندار گرگان گفت :سه هزار واحد
مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن
در گرگان ساخته می شود .به گزارش
مهر ،محمد حمیدی در جلسه ستاد مسکن
شهرستان اظهار کرد :احداث واحدهای
طرح اقدام ملی مسکن در گرگان آغاز شد.
فرماندار گرگان افزود :زیرساختهای الزم
در این زمینه تأمین شده و انتظار میرود
با همکاری و مشارکت همهجانبه در سال
جاری برخی از این واحدها در روستاهای
این شهرستان تکمیل و تحویل متقاضیان
واجد شرایط شود .وی توضیح داد :تعداد
متقاضیان تایید نهایی شده در شهرستان
گرگان دو هزار و  ٣۶٧نفر است .حمیدی
بیان کرد :تعداد ثبت نامی ها در شهر گرگان
 ٧١٨نفر و در سایر روستاها و شهرهای
شهرستان هزارو  ۶۴٩نفر است .فرماندار
گرگان ادامه داد :در هر  ۱۰۰روستای این
شهرستان یک واحد مسکن برای اقشار کم
در آمد جامعه بدون دریافت وجه ،باکمک
های بالعوض و تسهیالت کم بهره احداث
خواهد شد .وی اضافه کرد :در طرح
مسکن جوانان در روستاها نیز برای افراد
مالک ،تسهیالت کم بهره در نظر گرفته
شده است .طبق گفته حمیدی تا پایان
سال  ۹۹بنیاد مسکن مجموع ًا  ٧۶۵واحد
مسکن روستایی در همه بخشهای مذکور
احداث کرده است.

مرکز تزریق سرپایی رمدسیویر
در گرگان راه اندازی شد
با توجه به تکمیل ظرفیت بیمارستان های
گلستان مرکز تزریق سرپایی رمدسیویر در
گرگان راه اندازی شد .به گزارش مهر ،با
افزایش تعداد بیماران کرونایی در گلستان و با
توجه به محدود بودن تخت های بیمارستانی
مرکزی برای دریافت خدمات سرپایی این
بیماران در گرگان راه اندازی شد .مدیر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
در این خصوص گفت :با توجه به ازدحام
بیماران سرپایی در بیمارستان های گرگان،
برای رفاه حال این بیماران ،دانشگاه علوم
پزشکی مرکز دریافت خدمات سرپایی را
راه اندازی کرد .علی متکی افزود :این مرکز
در هتل ورزش واقع در خیابان چاله باغ،
پشت سالن ورزشی حجاب ،ایجاد شده که
بیماران می توانند در آنجا داروی رمدسیور
را تزریق کنند .گفتنی است این مرکز از روز
گذشته فعال شده و بیماران می توانند در
آنجا خدمات دریافت کنند.

