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تاملیبرآسیبهای
اجتماعی

گرگان  :خیابان ولیعصر عج (
بین عدالت  65و 67مجتمع اهورا  ،طبقه اول

01732522759
 ۴۲هزار گلستانی دوز دوم
واکسن کرونا را دریافت کردند

حکمرانی
فضای مجازی
7

5

سیبزمینیگلستان
به آخور رسید
 ۶هزار تن سیبزمینی تولیدی گلستان که با نرخ
حمایتی توسط تعاونی روستایی در سردخانهها دپو
شده بود پس از طی روال اداری برای تبدیلشدن
به خوراک دام راهی آخور دامداریها شد .چشم
انتظاری چند ماهه کشاورزان گلستانی برای به بار
نشستن محصول سیب زمینی به پایان رسیده و آنها در
سالی که با مشکالت بیشمار در بخش تأمین و خرید
نهادههای زراعی دست به گریبان بودند توانستند بیش از
 ۱۰۰هزار تن سیب زمینی تولید کنند .دسترنج چند ماهه
سیب زمینی کاران در حالی روانه بازار شد که دولت نرخ
تضمینی حدود هزار تومان را برای این محصول اعالم
کرد در حالی که قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی به

www.kargozari.org
(

روزنامه

2

کرونا در ۳روز گذشته
جان ۷۵گلستانی را گرفت

مراتب بیشتر از این قیمت است .برداشت همزمان سیب
زمینی در حدود  ۶هزار هکتار از اراضی و عدم کشش
بازار برای خرید دهها تن محصول سبب شد تا قیمت
آن در برخی از روزها به حدود  ۸۰۰تومان هم کاهش
یابد .در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفت تا بخشی
از سیبزمینی تولیدی کشاورزان گلستانی را با قیمت
حمایتی در محدوده هزار و  ۲۰۰تومان خریداری کند تا

زیان اقتصادی وارده به کشاورزان کاهش یابد .حدود ۶
هزار تن سیب زمینی کشاورزان توسط تعاونی روستایی
خریداری شد اما سیب زمینی خریداری شده توسط
دولت از دامپروریها سر در آورد ،محصولی که قرار بود
به عنوان غذای بخشی از جامعه وارد خانهها و کارخانهها
شود این روزها در آخور دامها است .البته مشکل تولید
و قیمتگذاری سیب زمینی ،روایت امسال این استان
شمالی نیست بلکه موضوعی است که علیرغم وعده
چندین باره مدیران و مسئوالن در خصوص راه اندازی
صنایع تبدیلی ،اصالح بذر و واحدهای سردخانهای
همچنان الینحل مانده و مردم امیدی به حل آن ندارند.
صفحه 8

شركت آب وفاضالب استان گلستان در نظر دارد
به منظور تامين برق اضطراري چاههاي آب شرب از ظرفيت بخش خصوصي در قالب اجاره ديزل ژنراتورهاي
 100تا  350كيلووات استفاده نمايد ،لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت همكاري وكسب اطالعات
بيشتر با شماره  01732426306امور قراردادهاي شركت تماس حاصل نموده و يا پيشنهادات مكتوب خود را براي
اين شركت به آدرس :گرگان  -ميدان بسيج  -سايت اداري  -شركت آب و فاضالب استان گلستان با كد پستي
( 4918937333حداكثر پس از سه روز كاري از زمان اين آگهي) ارسال نمايند.

www.golshanemehr.com

یادداشت اول

جلساتشورای
اطالع رسانی استان
تشریفاتیاست
■ با مسوولیت سردبیر

شورای اطالع رسانی استان ها به دبیری
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و به
ریاست معاون سیاسی استاندار ،با هدف
اجرای سیاست های کالن کشور و به
منظور شفافیت و اطالع رسانی صحیح
و بهنگام چند سالی است که تشکیل شده
است.در شرح وظایف این شورا آمده
است که مدیریت افکار عمومی در حوزه
سیاست های کلی و راهبردی یکی از
مسوولیت های این شورا است  ،مدیریت
افکار عمومی یعنی ایجـاد فـضایی
بـراي برخـورد سـالم و سـازنده دیدگاه
ها و اطالعرسانی مناسب ،اما آیا در این
یک مورد که از مهم ترین وظایف این
شوراست توفیقی حاصل شده است؟
نقد عملکرد شورای اطالع رسانی استان
با شرح وظایف بسیارش در این نوشتار
که به مناسبت هفته خبرنگار نوشته شده
 ،منظور نظر نگارنده نیست در واقع می
خواهیم مخاطبان داوری کنند که آیا این
شورا که متشکل از عالی ترین مدیران
فرهنگی استان است تا چه اندازه توانسته
است در جهت مدیریت افکار عمومی
گام بردارد و موانع احتمالی عدم توفیق
در این زمینه چیست؟
مصوب شده است که اتاق فکری
متشکل از نخبگان و فرهیختگان و
فعالین فرهنگی استان به عضویت
این شورا برای حصول نتیجه بهتر
عملکرد درآیند آیا در این خصوص
کاری انجام شده ؟
پاسخ اگر مثبت است دبیر محترم شورا که
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
است گزارش دهد که نتیجه ی همفکری
و همگرایی و استفاده از فعالین و نخبگان
فرهنگی دعوت شده به شورا در کدام
مورد مشخص و در رفع و حل و فصل
کدام مشکل تاثیرگذار بوده است؟
و اما خطاب به معاون محترم سیاسی
استاندار که ریاست این شورا را بر
عهده دارد باید بگوییم که می دانیم
وظایف متعدد و گسترده ی معاونت
سیاسی این اجازه را نمی دهد که به
یک یک مسوولیت های محول شده
رسیدگی دقیق شود اما با توجه به اینکه
این مسوولیت حاال به هر دلیل موجه و
ناموجه بر گردن معاونت سیاسی است
بهترنیستالاقلپیگیری...
ادامه در صفحه 2

2

www.golshanemehr.ir

اخبار /جامعه

ادامه یادداشت اول

جلسات شورای اطالع رسانی
استانتشریفاتیاست
مصوبات جلسات گاه و بیگاه و غیر مستمر شورا و
کسب نتایج آن را از دبیر محترم شورا بخواهید و اگر
کم کاری و قصوری در این خصوص صورت گرفته
اقدامعملیکنیدتاجایگزینیمناسبتربرایپیگیری
مصوبات انتخاب شود؟ با صراحت می گوییم از نظر
افکار عمومی مطالبه گر و نه بی تفاوتان تماشاگر،
جلساتشورایاطالعرسانیاستانتشریفاتیاست
و خروجی مشخصی ندارد و این شورا در عمل
به یکی از وظایف مهم خود یعنی جریان سازی
و جریان شناسی اطالعات ،ناتوان است.انتظار از
شورای اطالع رسانی استان ایجاد زمینههای الزم
برای اعتالی دانش و فرهنگ عمومی استان است به
صورتی که نتایج مشخص و مشهودی داشته باشد.
امید است با بازنگری در سیاست ها و با همراه کردن
اصحاب رسانه و نخبگان فرهنگی استان ،اهداف
متعالیاینشورامحققشود.

خبر
کرونا در  ۳روز گذشته
جان  ۷۵گلستانی را گرفت

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تاسف
از پایین بودن درصد رعایت شیوهنامهها و
دستورالعملهای بهداشتی کرونا در این استان
گفت :در  ۳روز گذشته  ۷۵گلستانی به دلیل
ابتال به این ویروس جان خود را از دست
دادند .عبدالرضا فاضل اظهار داشت :ابتال و
فراگیری سویه دلتای ویروس کرونا خانوادگی
شده ،بطوری که اکثر افراد بستری اعضای یک
خانواده یا چند خانواده وابسته به هم هستند.
وی یادآور شد :این مساله نشا ن میدهد ،مردم
حضور نداشتن در اجتماعات ،برگزار نکردن
دورهمیهای خانوادگی و فاصلهگذاری
اجتماعی را رعایت نمیکنند .وی خاطرنشان
کرد :به عنوان نمونه سه روز قبل یک مادر و
فرزند به علت ابتال به کرونا در گرگان جان خود
را از دست دادند و حال پدر این خانواده هم به
دلیل مبتال شدن به ویروس کرونا وخیم است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان اضافه
کرد :آمارها نشان میدهد بیشتر بستری شدگان
و جان باختگان طی  ۲هفته گذشته در این
استان جوانان هستند .فاضل با انتقاد از حرکت
کارناوالهای عروسی و برگزاری جشن در خانه
و باغها بر خالف مصوبات ستاد کرونا بیان داشت:
در حال حاضر هزار و  ۹۲۴تخت از مجموع کل
سه هزار و پانصد تخت بیمارستانی استان به بیماران
کرونایی اختصاص داده شده که نسبت به روز
گذشته  ۶۳تخت بیشتر است .وی افزود :حال
 ۷۹بیمار بستری کرونایی در بخش مراقبتهای
ویژه وخیم است که نسبت به روز ماقبل  ۹نفر
افزایش یافته است.رییس دانشگاه علوم پزشکی
گلستان گفت :این آمار ب ه جز هزار بیمار کرونایی
است که خدمات درمان را به صورت سرپایی
دریافت میکنند .فاضل خاطرنشان کرد :بیماران
کرونایی که درگیری ریه داشته باشند یا اکسیژن
خون بیماران کمتر از  ۹۵درصد باشد ،بستری
میشوند .وی یادآور شد :همه  ۱۴شهرستان
استان در وضعیت قرمز کرونایی و تعدادی از آنها
در وضعیت سیاه شیوع کرونا قرار دارند.

 ۹۱درصد مساحت گلستان
درگیر خشکسالی است

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به
تداوم روزهای کمبارش در این استان
گفت :در حال حاضر  ۹۱درصد
گستره گلستان درگیر خشکسالی
شدید و خیلی شدید است .به گزارش
ایرنا ،نوربخش داداشی اظهار داشت:
بسیاری از نقاط گلستان درگیر درجات
بسیار شدید خشکسالی است و تنها
مناطق واقع در ارتفاعات که قابل
کشت نیستند خشکسالی کمرنگ تری
دارند.وی ادامه داد :با وجود بارش
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های شدید در برخی مناطق استان طی
ماه های گذشته ،تمامی مناطق گلستان
با مشکل خشکسالی دست و پنجه نرم
می کنند که این معضل در شهرهای
غرب استان به ویژه بندرترکمن
و بندرگز مشهودتر است.مدیرکل
هواشناسی گلستان گفت :همچنین
کمترین میزان خشکسالی استان مربوط
به شهرستان گرگان و مینودشت است
که دلیل آن بارش باران فراوان در
اسفندماه سال گذشته است .داداشی

افزود :میانگین بارش گلستان تا ۱۰
مرداد سال جاری  ۲۷۱میلی متر بود
که این رقم نسبت به دوره بلند مدت
 ۳۵درصد و نسبت به سال گذشته ۳۳
درصد کمتر شده است .وی با اشاره
به تاثیرات تغییر اقلیم در گلستان افزود:
افزایش دما و روزهایی با گرمای طاقت
فرسا ،وزش باد شدید ،گرد وخاک،
افزایش باران سیل آسا و خشکسالی،
از جمله نشانه های بروز این پدیده در
استان است.

را هاندازیمنطقهآزاداینچهبرون
استاندار گلستان با اشاره به اقدامات دولت
دوازدهم برای فراهم کردن زیرساختهای
مرتبط با توسعه در این استان گفت:
راهاندازی منطقه آزاد اینچهبرون به عنوان
یکی از مطالبات جدی مردم باید در
اولویت فعالیتهای دولت سیزدهم در
گلستان باشد .هادی حقشناس به مناسبت
فرا رسیدن  ۱۷مرداد روز خبرنگار اظهار
داشت:راهاندازیاینمنطقهآزاد،اردیبهشت
امسال در مجمع تشخیص مصلحت نظام
به تصویب رسید که امیدواریم فرایند
آغاز به کار آن در دولت سیزدهم سرعت
بیشتری بگیرد .وی اضافه کرد :راه اندازی
منطقه آزاد تجاری اینچهبرون ،گام بزرگی
در ایجاد صنایع تبدیلی خواهد بود و در
کنار آن بخش تجاری و اقتصادی گلستان
نیز تقویت خواهد شد .استاندار گلستان
گفت :منطقه آزاد تجاری اینچهبرون،
ارتباط ایران را از مسیر ریلی با اوراسیا
تقویت خواهد کرد .حقشناس با بیان

تشکیلپروندهمیلیاردی
برای کارخانه گندم

این که کشورهای اوراسیا میتوانند ۸۶۲
کاال را با هم مبادله کنند افزود :از این
تعداد ۳۶۲ ،کاال با تعرفه ترجیحی در ایران
وجود دارد که بخش زیاد آن در گلستان
تولید میشود.وی اصالح ریل عریض
برای پیوستن راهآهن ایران به ترکمنستان
و سپس قزاقستان ،ابالغ منطقه آزاد تجاری

و ایجاد بندرخشک خواجه نفس را از
بهترین دستاوردهای دولت دوازدهم در
گلستان دانست و تاکید کرد :اجرای کامل
این طرح ها میتواند منشا تحول بزرگ در
استان شد .وی در خصوص ضرورت راه
اندازی کارخانه قند در گلستان گفت :میزان
تولید محصوالت کشاورزی این استان

ساالنه به بیش از پنج میلیون تُن رسیده و
 ۲هزار و  ۵۰۰هکتار از اراضی کشاورزی
ساالنه زیر کشت چغندرقند میرود که این
محصول به صورت خام راهی کارخانه
فراوی استان میشود .حقشناس افزود :در
کنار چغندرقند ،محصوالت دیگری مانند
گندم ،زیتون ،کلزا و چندین محصول دیگر
به صورت خام به استانهای دیگر ارسال
میشود که نتیجه این خام فروشی ،از دست
دادن چندین فرصت شغلی و ارزش افزوده
فراوان است .وی خاطرنشان کرد :مسئولین
کارخانه تولید قند استان خراسان شمالی
اعالم کردند :در صورت تامین ساالنه
یک میلیون تُن چغندرقند خام در گلستان،
کارخانه تولید قند و شکر در گلستان ایجاد
کنند .استاندار گلستان ادامه داد :چغندرقند
از جمله محصوالت کِشت پاییزه است
که آب مورد نیاز آن از باران پاییزی تامین
خواهد شد و فشاری به منابع حداقلی آب
موجود در استان نخواهد آمد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان
از تشکیل پرونده برای یک کارخانه
گندم در استان خبرداد .به گزارش
روابط عمومی ،حسین نجف زاده
اظهارکرد :پرونده تخلفاتی عدم
اعالم موجودی گندم توسط کارخانه
دار در گلستان تشکیل و در دستور
کار تعزیرات حکومتی گرگان قرار
گرفت .مدیرکل تعزیرات حکومتی
گلستان توضیح داد :در پی گزارشات
مردمی مبنی بر انبار و نگهداری گندم

توسط یک کارخانه ،بعد از بررسی
موضوع توسط سازمان صنعت،
معدن و تجارت ،پرونده تخلفاتی این
شخص به اتهام عدم اعالم موجودی
با ارزش تخلفاتی بیش از  ۳۱۸میلیارد
و  ۷۰۰میلیون ریال تشکیل و برای
رسیدگی در اختیار شعبه سوم بدوی
گرگان قرار گرفت .وی بیان کرد :با
توجه به جلوگیری از قاچاق گندم
این استان و انتقال آن به استان های
دیگر و ضرورت جلوگیری از سوء

استفاده بعضی از سودجویان فرصت
طلب و نظارت جدی تر بر فعالیت
های اقتصادی و برخورد قانونی با
متخلفان ،این اداره کل با همکاری
نیروهای بسیجی و بازرسان صمت،
جهاد کشاورزی ،اتاق اصناف و غیره
اقدامات خود را تشدید کرده است.
نجف زاده گفت :در این راستا نظارت
بر فعالیت تولیدی ها ،مواد غذائی و
کارخانه داران در اولویت اقدامات
تعزیرات حکومتی قرار دارد.

ساماندهیمسافربرهایشخصی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
گلستان از ساماندهی مسافربرهای شخصی در استان
خبرداد .به گزارش روابط عمومی ،مهدی قاسمی
وناجمی در جلسه کارگروه ساماندهی مسافربرهای
شخصی در گرگان اظهارکرد :برای پیشگیری
از آسیب های اجتماعی و افزایش امنیت خاطر
شهروندان ،فعالیت مسافربرهای شخصی با پالک

غیربومی در گلستان ساماندهی می شود .وی افزود:
پلیس ،مطابق مقررات مسافربرهای شخصی غیرمجاز
را جریمه خواهد کرد .قاسمی وناجمی افزود:
چگونگی فعالیت مسافربرهای شخصی بومی استان
هم پس از بررسی جوانب به زودی اطالع رسانی
خواهد شد.وی با اشاره به اینکه فقط در گرگان سه
هزار تاکسی زرد مجوز فعالیت دارند ،گفت :متاسفانه

در برخی ساعت های روز حضور تاکسی ها در
خیابان های شهر کمرنگ است و مردم به ناچار
مجبور به استفاده از مسافربرهای شخصی می شوند.
قاسمی وناجمی افزود :با تشکیل تیم بازرسی متشکل
از از نماینده دادستان ،سازمان حمل و نقل شهرداری
گرگان ،راهور و پلیس راه ،نظارت بر فعالیت تاکسی
ها بیشتر شود.
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))
تاملی بر
آسیب های اجتماعی

■ عظیم قرنجیک

یکی از اشتغاالت ذهنی اکثریت مردم
جامعه ما ،نگرانی از گسترش آسیب
های اجتماعی نظیر طالق ،اعتیاد به
مواد مخدر ،پرخاشگری و جنایت،
خودسوزی و خودکشی ،کودک ربایی و
قتل و سرقت و انواع دیگر از آسیب ها و
جرائم اجتماعی است ،که بشدت شادابی
و طراوت حیات اجتماعی ما راتهدید می
کند که نیاز به برخورد واقع بینانه همه
مسئوالن ،کارشناسان نهادهای دولتی
و غیردولتی را جهت شناخت علمی و
طرح صحیح این آسیب ها و ریشه یابی

و تحلیل علل وعوامل موثر بر پیدایش
و گسترش و باالخره ارائه راهبردهای
مناسب مبتنی بر یافته های علمی
برای اصالح بینش ها و نگرش های
موجود ،در جهت مواجهه خردمندانه
و اقدامات همه جانبه و هماهنگی
همدالنه در راستای درمان و پیشگیری
آنها را می طلبد.
آسیب های اجتماعی با وجود تنوع و
تعدد آنها ،متاسفانه پدیده هایی واقعی
هستند و جهل نسبت به آنها ،نافی آن ها
نیست ،البته علیرغم تنوع آنها قابل درمان
و پیشگیری هم هستند که آن هم در هر
جامعه ای ،موکول به شناخت علمی
ویژگی ها و قانونمندی های حاکم بر
تحول هر یک از آسیب ها در آن جامعه
و بکارگیری یافته های علمی در فرآیند
برنامه ریزی های اجتماعی است که این
امر خود یکی از چالش های اساسی
اغلب دولت ها بوده است و میزان
موفقیت هر جامعه ای معرف کارایی
نظام مدیریتی غالب بر آن جامعه است.
تشدید و گسترش آسیب های اجتماعی
نشان از بحران نظام اجتماعی دارد و در
واقع ،آسیب های اجتماعی انرژی هرز
رفته ای است که نظام اجتماعی بحران
زا و ناکارآمد بر مردم جامعه خود تحمیل
می کند و باعث و بانی هزینه هایی
است که مردم آن جامعه ،برای آن نظام
اجتماعی که از ساماندهی نظم و مدیریت
تضادهای درونی خود عاجز ودرمانده
اند ،می پردازند.
متاسفانه در جامعه ما بنا به مالحظاتی،
برخی از آسیب های اجتماعی با مسائلی
چون کتمان و کوچک نمایی یا برخی
هم با مبالغه و بزرگ نمایی روبروی
هستند و این هم شاید به خاطر ضعف
حوزه عمومی باشد .حوزه ای که بتواند
رابطه افراد را با بخش دولتی و بخش
غیررسمی جامعه تعدیل و تنظیم نماید،
بطوری که کارشناسان و متخصصان

مرتبط با هر یک از آسیب های اجتماعی،
بتوانند به دور از برخوردهای سیاسی
و ایدئولوژیک به این مسائل ورود پیدا
کرده ،آزادانه وخردمندانه ،به طرح صحیح
مسائل و آسیب های اجتماعی بپردازند
و راهکارهای علمی و عملی برون رفت
از این معضالت اجتماعی را ارائه نمایند.
علی ایحال ،برای شناخت و پیشگیری از
آسیب های اجتماعی ،عجالت ًا نیازمند آنیم
که درصدد یافتن پاسخ های علمی به این
پرسش های زیر باشیم:
* اینکه ما در جامعه با چه گونه آسیب
هایاجتماعیمواجههستیم؟
* هریک از این آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی با
وجود تنوع و تعدد آنها،
متاسفانه پدیده هایی
واقعی هستند.

دارای چه ویژگی هایی است؟
* شرایط و عوامل خاص پیدایش و
تحول و گسترش هر یک از آسیبهای
اجتماعیکدامند؟
* برای مقابله صحیح با آسیب های
اجتماعی و پیشگیری از گسترش آنها چه
می توان کرد و چه راهکارهایی می توان
ارائهنمود؟
البته پرداختن به امر مهم مسئله آسیب ها
و جرائم اجتماعی ،نیاز به فراهم نمودن
زمینه های تعامل و گفت و گوی آزاد
و خردمندانه متخصصان امر و مسئوالن
اجرایی و مردم برای ایجاد حرکتی ملی و
همچنین تقویت وفاق ملی برای مواجهه
با آسیب های اجتماعی و برنامه ریزی

همه جانبه و مستمر ،در جهت پیشگیری
و درمان آنها می باشد .برگزاری همایش
ها ،میزگردها ،کارگاهها و همسویی و
همکاری بین بخش های علمی و اجرایی
و برنامه ریزی کشور ،فراهم نمودن
زمینه های الزم برای انجام تحقیقات
موثر  -از جمله داشتن یک نظام آماری
جامع و دقیق از انواع آسیب ها و جرائم
اجتماعی بمنظور احصاء آسیب ها و به
منظور فراهم نمودن زمینه الزم در جهت
انجام تحقیقات علمی  -و نقد دانش های
موجود وحمایت از تولید دانش های
جدید و ...می تواند حداقلی از گام و
قدم هایی موثر و مفید ،در جهت شناخت
مسئله بوده و نشان از اراده و انگیزه
مسئوالن امر و یافتن سمت و سویی برای
زدودن انواع آسیب های اجتماعی از دامان
جامعه باشد.برای تقویت و تداوم حرکت
های آسیب زدایانه ،از یک سو ،نیاز به
تعامل و همفکری محققان و متخصصان
و تحصیل کرده ها ،باالخص در حوزه
های جامعه شناسی ،روان شناسی و
مددکاری های اجتماعی و نیز حمایت
خیرین و مسئوالن امر ،بویژه همسویی
بخش های علمی ،اجرایی و تحقیقاتی
با نهادهای رسمی و غیررسمی داشته و
از سویی دیگر ،آموزش و ترویج یافته
ها و نتایج علمی در میان افراد گروه های
ذیربط و فرهنگ سازی مداوم می تواند
در ارائه راهکارها و راهبردهای عملی و
علمی برای درمان و پیشگیری هر یک
از آسیب های اجتماعی موثر و مفید
باشد .پرداختن در حوزه های عمومی و
بیان آزادانه دیدگاههای علمی و اجرایی
متخصصان و محققان در رسانه های
گروهی باالخص در سایت ها و فضاهای
مجازی و مطبوعات و  ...می تواند
راهگشای شناخت و رفع موانع آسیب
هایاجتماعیقلمدادشود.
■ فعال فرهنگی  ،اجتماعی

راهکارافزایشتولیدگندمکشور

نایب رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران
ایران گفت :در نظر گرفتن تسهیالت
بانکی ارزان قیمت برای سرمایه در
گردش به گندمکاران ،زمینه رونق بیشتر
تولید این محصول استراتژیک را فراهم
خواهد کرد .علیقلی ایمانی اظهار داشت:
در شرایط کنونی گندمکاران با توجه به
افزایش تورم به حمایت مالی بیشتر برای
تولید این محصول راهبردی نیاز دارند و
دستگاه های مرتبط برای حمایت از این
قشر تولید کننده ،باید تسهیالت ارزان
قیمت را فراهم و در اختیار آن ها قرار
دهند .به گفته وی یک گندمکار فقط برای
آماده سازی مزرعه برای کشت به طور
میانگین به  ۸۰میلیون ریال اعتبار نیاز دارد
و این رقم در فصل زراعت برای تامین
اعتبار شخم و تامین نهاده ها افزایش
بیشتری پیدا خواهد کرد .وی آموزش به
بهره برداران را یکی دیگر از مسایل مهم

سرمایه گذاری برای افزایش دانایی حوزه
رونق تولید گندم برشمرد و افزود :برای
این که خودکفایی در تولید این محصول
پایدار بماند ،وزارت جهادکشاورزی باید
در حوزه آموزش کشاوررزان هدفگذاری
مشخص داشته و به طور منظم آن را

اجرا کند .ایمانی تاکید کرد :اگر نیاز
بهره برداران تولید گندم در زمان مورد
نیاز فراهم شود ،به طور قطع از سطح
 ۲میلیون هکتار زمین آبی موجود در
حوزه زراعت گندم می توان نیاز ساالنه
 ۱۲میلیون تنی کشور را تولید کرد و از
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واردات این محصول بی نیاز شد .وی در
خصوص نرخ تضمینی پیشنهادی خرید
تضمینی گندم برای سال زراعی آینده
نیز گفت :پیشنهاد کمیته کارشناسی این
حوزه ۷۵ ،هزار ریال برای هر کیلوگرم
گندم است که این مبلغ به رییس شورای
اقتصاد و وزیر جهادکشاورزی اعالم
کرده تا به طور رسمی ابالغ گردد .نایب
رییس بنیاد گندمکاران ایران ،نرخ گذاری
صورت گرفته برای خرید تضمینی گندم
در سال زراعی آینده را مقرون به صرفه
دانست و افزود :نرخ خرید تضمینی گندم
براساس نرخ تورم ،قیمت محصول در
بازار جهانی ،لحاظ هزینه های تولید و
مبادله کاال در درون و برون کشور تعیین
می شود .وی گفت :با توجه به این نرخ
گذاری ،از گندمکاران انتظار می رود که
در حوزه افزایش راندمان تولید ،دانش
خود را افزایش دهند.

خبر
رسیدگی ویژه به پرونده
تبرکشی در گرگان

رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی ویژه
و فوری به پرونده ضارب یکی از خیابان های
گرگان خبر داد .به گزارش روابط عمومی ،در
پی نزاع و درگیری خیابانی که در گرگان اتفاق
افتاد ،دو نفر فوت کرده و هشت نفر مجروح
شدند.در همان لحظات اولیه اتفاق ،رئیس کل
دادگستری گلستان اعالم کرد :به این پرونده به
صورت فوری و ویژه رسیدگی خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود :در خصوص کسانی که به
جان و مال مردم تعرض کنند از رأفت خبری
نیست و با قاطعیت تمام برخورد خواهد
شد .وی متذکر شد :لذا در این راستا پرونده
متهم این حادثه دلخراش به صورت ویژه در
دادسرای مرکز استان رسیدگی می شود .گفتنی
است چند دقیقه بعد از این اتفاق جانشین
انتظامی گلستان خبر از دستگیری این فرد
داد و گفت :با حضور پلیس در محل مشاهده
شد فردی با تبر و چاقو در حال درگیری با
تعدادی از رهگذران بوده که طی آن چند
نفر از شهروندان مجروح شدند .جانشین
فرمانده انتظامی گلستان گفت :متهم با مشاهده
ماموران ،قصد حملهور شدن به سمت پلیس
را داشت که ماموران ضمن رعایت قانون
بکارگیری سالح اقدام به شلیک تیر هوایی
کردند که در این لحظه متهم اقدام به فرار
کرد .تاجره خاطرنشان کرد :با سرعت عمل و
آمادگی باالی ماموران ،متهم که مسلح به سالح
سرد تبر و کارد بود در عملیاتی ضربتی دستگیر
و به مقر انتظامی منتقل شد .وی تصریح کرد:
در این حادثه متاسفانه دو نفر از شهروندان به
علت شدت جراحت وارده فوت و هشت
نفر هم مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
جانشین فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به
اینکه با اخذ دستورات قضایی تحقیقات در
حال انجام است ،گفت :علت و انگیزه این
حادثه دلخراش در حال بررسی است.

مفقودی
مدرک لیسانس بازرگانی

از دانشگاه بجنورد به شماره
 3607مورخ  1397/6/4متعلق به
خانم مریم بخش آبادی فرزند
محمدرضا به شماره شناسنامه
 2110350814صادره از گرگان
متولد  1371/7/3ساکن شهر
گرگان مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
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خبر
 ۲۷۵پرونده تخلف در بخش
کاالیی و خدماتی تشکیل شد
واکسیناسیونکارکنان
شبکه بانکی کشور
معاون بازرسی ،نظارت و حمایت از مصرف
کنندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت
گلستان گفت :در تیر ماه سالجاری ۲۷۵
پرونده تخلف در بخش کاالیی و خدماتی
استان گلستان تشکیل شده است .به گزارش
روابط عمومی ،علی اصغر اصغری اظهارکرد:
در تیر ماه سالجاری پنج هزار و  ۱۹۹مورد
بازرسی از بخشهای کاالیی و خدماتی در
استان گلستان انجام شده است .وی افزود:
در این بازرسیها تعداد  ۲۷۵پرونده تخلف
برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شده
است.اصغری گفت :ارزش ریالی پروندههای
متشکله  ۷۱۸میلیارد و  ۱۹۴میلیون ریال بوده
است .معاون بازرسی ،نظارت و حمایت از
مصرف کنندگان سازمان صنعت ،معدن
وتجارت گلستان با اشاره به اینکه بیشترین
تخلف کشف شده شامل عدم درج قیمت،
گرانفروشی و عدم صدور فاکتور بوده
تصریح کرد :همه پروندههای متشکله جهت
صدور رای به شعب تعزیرات حکومتی
ارسال شده است.

سرقت با شگرد
بی هوش کردن
فرمانده انتظامی بندرترکمن از دستگیری
افرادی خبرداد که با شگرد بی هوشی ،از افراد
سرقت می کردند .به گزارش روابط عمومی،
محمدعلی کریمی اظهارکرد :به دنبال اعالم
یک فقره سرقت به عنف در بندرترکمن
بالفاصله ماموران انتظامی و پلیس آگاهی
به محل اعزام شدند .فرمانده انتظامی
بندرترکمن گفت :با حضور ماموران
در محل ،خانمی به آنها مراجعه و بیان
داشت :حین تردد در یکی از خیابان ها
بودم که خانمی به بهانه فروش روسری
با قیمت مناسب ،بنده را به منزلش دعوت
کرد که پس از نوشیدن یک فنجان چای
بیهوش شدم .وی بیان کرد :طی بررسی
های پلیس مشخص شد متهمان که یک
مرد و یک زن بودند پس از بیهوشی
مالباخته ،طالجات و اموال با ارزش وی
را ربوده و شاکی را در شهرستان کالله
رها کرده اند.کریمی خاطرنشان کرد :با
توجه به اهمیت موضوع ،اقدامات فنی و
اطالعاتی ماموران برای شناسایی سارقان
آغاز شد که سرانجام متهمان شناسایی و
طی هماهنگی با مراجع قضائی در عملیاتی
غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی بندرترکمن با اشاره
به کشف طالجات و اموال مسروقه از
مخفیگاه سارقان ،تصریح کرد :متهمان
در تحقیقات مقدماتی به جرم خود اقرار
کردند .کریمی گفت :چنانچه افرادی به
این شیوه اموالشان به سرقت رفته است به
پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کنند.

طرح واکسیناسیون کارکنان شبکه بانکی
کشور با عاملیت بیمارستان بانک ملی
ایران برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی بانک ملی ایران این مراسم با
حضور محمدرضا حسین زاده مدیر
عامل بانک ملی ایران ،مدیران عامل بانک
های دولتی و خصوصی کشور ،دبیر
شورای هماهنگی بانک ها ،مدیران امور
و روسای ادارات بانک ملی ایران ،پرسنل
کادر درمان بیمارستان بانک وهمچنین
جمعی از همکاران شبکه بانکی کشور در
محوطه ادارات مرکزی بانک ملی ایران
برگزار شد.در این مراسم مدیر عامل بانک
طی سخنانی ضمن تقدیر از مدیریت و
پرسنل کادر درمانی بیمارستان بانک به

خاطر تالش های شبانه روزی جهت
تهیه واکسن و اجرای واکسیناسیون،
اظهار داشت :از یک سال پیش در
شورای هماهنگی بانک ها دغدغه همه
مدیران عامل بانک ها تهیه واکسن بود
و به همین منظور تالش های زیادی
را برای تهیه آن داشتیم و با تالش های
مستمر و بی وقفه دبیر شورای هماهنگی
بانک ها و مدیریت بیمارستان ،گرچه
کمی دیر ،ولی سرانجام موفق به تهیه
آن شدیم .وی افزود :انشاء اهلل با اجرای
این طرح و واکسینه شدن همکاران که
امید است حداکثر تا یک هفته آینده به
پایان برسد ،پس از این شاهد فوت هیچ
همکاری در شبکه بانکی کشور نباشیم.

در ادامه ،حسینعلی سخندان مدیر امور
بیمارستان و دانشکده پرستاری نیزامکان
انجامواکسیناسیونهمکارانشبکهبانکی
کشور را نتیجه تالش ها و پیگیری های
مصرانه و بی وقفه مدیرعامل بانک و
دبیر شورای هماهنگی بانک ها بیان کرد
وضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی
و طاقت فرسای کادر درمان بیمارستان
بانک در دوران شیوع بیماری کرونا و
انجام طرح واکسیناسیون ،بیان داشت :در
حال حاضر در  30شهر واکسیناسیون در
مراکز درمانی بانک در حال انجام است.
وی ادامه داد این روند در چند روز آینده
تا واکسینه شدن تمامی همکاران ادامه
خواهد داشت.

روستاییانگنبدواکسنکرونادریافتکردند
رییس مرکز بهداشت گنبدکاووس در
شرق استان گلستان گفت :تاکنون از
مجموع جامعه هدف و واجدین شرایط
این شهرستان مرزی ۳۰ ،درصد از اهالی
روستاها و  ۶۰درصد شهروندان با مراجعه به
مراکز بهداشت واکسن کرونا دریافت کردند.
عبدالرحیمپالیدهاظهارداشت:تزریقواکسن
کرونا به جامعه هدف در گنبدکاووس
بویژه مناطق روستایی آن همگام با دیگر
نقاط گلستان در حال انجام است و با
وجود اطالع رسانی گسترده و کاهش سن
واکسیناسیونبهباالی ۵۰سال ،استقبال اهالی
روستاها هنوز به حد مطلوب نرسیده است.
وی ،جامعه هدف باالی  ۱۸سال مورد نظر
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
برای تزریق واکسن کرونا در گنبدکاووس
را  ۲۳۰هزار نفر اعالم کرد و گفت :از ۲۳
بهمن سال گذشته که تزریق واکسن کرونا با
اولویت کادر درمان در این شهرستان شروع

پرداخت  ۲۰۰میلیارد تومان
از مطالبات موسسات درمانی

شد تاکنون حدود  ۳۵هزار ُدز واکسن کرونا
به واجدین شرایط تزریق شده که  ۳۰درصد
آن در مناطق روستایی بوده است .پالیده،
سن و اولویت فعلی واکسیناسیون کرونا
در جامعه روستایی و شهری گنبدکاووس
را به ترتیب باالی  ۵۰و  ۵۵سال ذکر کرد

و اظهار داشت :افراد واجد شرایط میتوانند
بعد از نام نویسی در سامانه سالمت به نشانی
 SALAMAT.GOV.IRو دریافت
پیامک اعالم زمان و مکان مراجعه با حضور
در مراکز بهداشت سطح شهرها و  ۲۷مرکز
جامع سالمت روستاها واکسن کرونا را

تزریقکنند.وی،انجامواکسیناسیونعمومی
علیه بیماری کرونا برای بیش از  ۷۰درصد
جامعه هدف را در قطع زنجیره انتقال این
ویروس موثر دانست و از مردم گنبدکاووس
ی گرفتن وضعیت قرمز این
خواست با جد 
شهرستان هرچه زودتر نسبت به ثبت نام در
سامانه مورد نظر و انجام واکسیناسیون اقدام
کنند .همچنین مدیر شبکه بهداشت و درمان
گنبدکاووس ،وضعیت این شهرستان را از
نظر شیوع کرونا فوق قرمز و بحرانی اعالم
کرد و اظهارداشت :روزانه بین  ۷۰تا ۸۰
نفر در بیمارستانهای گنبد بستری و ۵۰
نفر نیز ترخیص میشوند .فرهاد بدیعی
افزود :هم اکنون  ۴۰۵بیمار کرونایی در
مراکز درمانی گنبدکاووس بستری هستند
که  ۵۸درصد آن ساکن این شهرستان و
بقیه از شهرهای اطراف پذیرش شدند و
 ۴۷بیمار بدحال نیز در بخش مراقبتهای
ویژهنگهداریمیشوند.

مدیرکل بیمه سالمت استان گلستان
گفت :از ابتدای سال جاری بیش
از  ۲۰۰میلیارد تومان از مطالبات
موسسات درمانی استان پرداخت
شد .به گزارش مهر ،مهرداد کمانگری
اظهارکرد :با توجه به حمایت های
سازمان بیمه سالمت ایران در زمینه
پرداخت های به موقع و برنامه ریزی
های منسجم و منظم ،از ابتدای سال
جاری بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان از
مطالبات درمانی موسسات درمانی
طرف قرارداد پرداخت شده که این
امر کمک شایانی به افزایش انگیزه
بخش درمان کرده است.مدیرکل بیمه
سالمت گلستان افزود :از ابتدای سال

جاری تاکنون مبلغ  ۲۰۰میلیارد تومان
تخصیص داده شده که  ۷۵درصد آن در
بخش دولتی و دانشگاهی و  ۲۵درصد
آن هم مطالبات غیردولتی بوده است.
وی تصریح کرد :سازمان بیمه سالمت
در راستای اجرای طرح های الکترونیک
به ویژه نسخه نویسی و نسخه پیچی
الکترونیک ،همه مطالبات موسسات و
مراکز همراه (اعم از دولتی دانشگاهی
و غیر از دولتی دانشگاهی) را به طور
کامل لغایت خرداد ماه سال جاری
پرداخت کرده است و این در حالی
است که مقدمات پرداخت اسناد تیر ماه
 ۱۴۰۰موسسات مذکور در حال انجام
است .کمانگری افزود :طرح کاهش

کاربرد حذف تدریجی دفاتر بیمه های
درمانی این سازمان از ابتدای اردیبهشت
سالجاری آغاز شد .وی بیان کرد :این
طرح در امتداد طرح نسخه نویسی و
نسخه پیچی الکترونیک بوده که طی آن
توقف چاپ و صدور دفاتر بیمه درمانی
در پنج صندوق بیمه سالمت همگانی،
بیمه روستائیان و عشایر ،کارکنان دولت،
سایر اقشار و ایرانیان از اردیبهشت آغاز
و تا ابتدای تیر ماه نهایی شد .مدیر کل
بیمه سالمت گلستان گفت :با توجه
به اوج گیری شیوع بیماری کرونا،
داروهایی چون رمدیسور و فاویپیراویر
و غیره و همچنین آزمایش  pcrتحت
پوشش بیمه سالمت قرارگرفت.

پیشکسوت گلستانی نشان ملی زرین را دریافت کرد
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گلستان گفت :در جشنواره بینالمللی صنای ع دستی ایران،
غالم آق ،پیشکسوت رشته زیورآالت سنتی ترکمن
نشان ملی همای زرین را دریافت کرد .به گزارش روابط
عمومی ،احمد تجری اظهارکرد :اولین جشنواره بینالمللی
صنایعدستی کشور در بخشهای مسابقه بینالمللی نشان
دست خالق ،نشان ملی همای زرین ،مسابقه ملی فرش،
طراحی فرش دستباف ،طراحی خالقانه صنایع دستی و غیره

در اصفهان برگزار شد .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی گلستان خاطرنشان کرد :در مراسم اختتامیه
این جشنواره که بهصورت وبینار برگزار شد ،از بین پنج
پیشکسوت منتخب کشوری ،استاد غالم آق ضمن تجلیل
بهعنوان استادکار شاخص و پیشکسوت رشته زیورآالت
ترکمن ،موفق به دریافت نشان ملی همای زرین شد .وی
اضافه کرد :استاد غالم آق باتجربه  ۷۰ساله در تولید ،توسعه،
ترویج و آموزش رشته زیورآالت ترکمن خدمات ارزندهای

به جامعه صنایعدستی عرضه داشته و در این راستا اساتید
ت کرده
شاخصی را ب ه منظور حفظ این هنر صنعت تربی 
است .تجری با اشاره به اینکه هدف اصلی این رویداد
بزرگ بینالمللی ،ایجاد شبکه تعامل و دوستی بین هنرمندان،
پیشکسوتان و صاحبنظران ایران و سایر کشورها است،
بیان کرد :عالوه بر هنرمندان سراسر کشور ،هنرمندان پنج
کشور از جمله برزیل ،آرژانتین ،شیلی ،آفریقای جنوبی ،لبنان
و بولیوی در این جشنواره حضور فعال داشتند.

www.golshanemehr.ir
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نگاهی به
المپیک و ایران

■ حسین ضمیری
امسال هم مثل هر  ۴سال یکبار،
ورزشکاران ما کنار دیگر ورزشکاران
جهان در المپیک توکیو حضور پیدا
کردند .دوره های ،قبل مدال های
رنگارنگ بیشتری کسب میکردیم و با
افتخار ،اهتزاز پرچم سه رنگ ایران را
جشن می گرفتیم .هرچه جلوتر می آییم،
شاهدپسرفتعمیقتریمیشویم.واقعا
آیا فکر میکنیم که این ورزشکاران اعزامی
در رشته های مختلف از ایران ،تافته های
جدا بافته ای هستند که در نقش اسطوره

های بی بدیل ،می بایست مدال ها و مقام
های اول تا سوم را درو کنند؟ حتی اگر
روانشناس اعزامی با تمامی ورزشکاران
لحظه به لحظه زندگی کند،امید بدهد و
تشویق کند ،به خوبی می داند که هم
خودش و هم ورزشکاران عزیزمان در
این کشور زندگی می کنند .آنها اعزامی از
کره مریخ ،کره ماه ،اقیانوس آرام و هیچ
کشور دیگری بر روی زمین به المپیک
توکیو نیستند؛ آنها ایرانی هستند و پکیج
کاملی از دادههای ورزشی ،اجتماعی،
سیاسی ،مدیریتی ،فرهنگی را در ذهن و
روح خود به همراه دارند .چطورمیتوان
از ورزشکار تیم ملی کشور درخواست
کرد که هرگز اخبار داخل کشور را
رصد نکند؟ مگر می شود بی آبی
خوزستان و سیستان و بلوچستان رادید
و سکوت کرد؟ آیا می شود خسارات
وارده از سیل ،زلزله و نامدیریتی های
موجود را دید و بازهم با روحی بشاش
و جسمی شاداب بی خیال همه ی این
دردها و غصه ها به تمرین پرداخت و
کسب مدال کرد؟
آنها هم مانند ما انسان هستند .کودکان
کار،زنان سرپرست خانواده ،مردان بیکار،
جوانان بی آینده  ،تحصیلکردگا ِن در

جستجوی کار ،داروخانه های لبریز از
بیمار،قیمتهاینجومیتمامیامکانات
اولیه مانند منزل ،ماشین ،تشکیل خانواده
و هزار و یک چیزی دیگر را دید و کور
بود؟
چرا امید واهی داریم که دالور مردان
و شیر زنان راهی المپیک ،می بایست
قهرمان آفرینی کرده و ملتی را شاد کنند؟
آیا واقع ًا دغدغه ی امروز مردم ایران،
پیروزی در المپیک است یا مبارزه همه
جانبه با بیماری منحوس کووید  ۱۹؟
این چند ماهی که در خیابان راه می
روم ،فقط سایه هایی را می بینم که دارند
عمر می گذرانند .دیگر حتی از مرگ هم
هراسی ندارند .لبخند فراموش شده،
انسان هایی که مات شده اند و فقط راه
می روند تا روز رفتنشان فرا برسد .دیگر
معنای خانواده گم شده ،معنای دورهمی
عوض شده ،انگار همه چیز نقاشی است
زیبا اما ُکپی.
اصالت ها توسط نوجوانانی که در چند
سال گذشتهباکاسبیدرارزهایدیجیتالی
به پولی رسیدندبه ُسخرهگرفتهمی شود و
ضعفمالیامروزبزرگترهانیزباعثشده
تا از پشتیبانی از اصالت ها کوتاه بیایند و
دستبردارند.

مولف با چاپ بیست جلد کتاب می شود
مولف!!!
وامصیبتا به کتاب و کتاب خوانی
فاتحه ی فرهنگ و ارزش های واالی
انسانی سال هاست که خوانده شده
رانت خوار ها،اختالس گران ،حق
حساب بگیران در لوای قانون و اداره در
هر لباس و هر موقعیت اجتماعی و
تمامی آنانی که اخالق را زیر پا گذاشته
و به دنبال منافع شخصی خود هستند،
باعث شده تا تعادل ذهنی و جسمی
جامعه به هم بخورد .آنها فراموش
کرده اند که همه ی ما با هم ،در یک
کشتی به نام *ایران* سوار هستیم و هر
اتفاقی که برای ما بیفتد برای آنها نیز می
افتد.المپیک امسال آیینه ی تمام نمایی
برای همین موضوع بود که ما انسانی
هستیم با داراییهای روحی و جسمی
به تمامی ورزشکاران اعزامی از ایران خدا
قوت و خسته نباشید ویژه عرض می کنم
ِ
ریزی امید و
و می دانم که برای شکوفه
نشاندن گل لبخند بر روی لبان مردم این
کشور چه مجاهدت و ایثاری کرده اند .
شیر مادر و نان پدر حاللتان باد
■ فعال فرهنگی و اجتماعی

هیئتهایمذهبیمرکزتوسعهفرهنگی
مریم شریفی :مدیر یکی از هیئت های
مذهبی گلستان این هیئت ها را نهادی
موثر در جامعه می داند که با فعالیت های
خود هم در زمینه اجتماعی به مردم کمک
می کنند و هم اشتغال جوانان را حمایت
کرده اند .هیئتهای مذهبی به بزرگترین
نهاد مردمی بدل شده اند که عالوه بر
فعالیتهای مذهبی ،بنا بر نیاز جامعه انواع
فعالیتهایآموزشیواجتماعیمثلکمک
به اشتغال جوانان ،آموزش سبک زندگی و
قرآن به خانوادهها و کمک به نیازمندان را
هم انجام میدهند .به منظور آشنایی بیشتر
با فعالیت هیئتهای مذهبی گفتگویی
صمیمانه با زهرا سادات مسلمی ،مسئول
هیئتمهدیهشهرستانکردکویداشتیم.
لطف ًا خود را معرفی کنید و بگویید فعالیت
در هیئتهای مذهبی را چطور آغاز کردید؟
زهرا سادات مسلمی ،متولد  ۱۳۴۹در
شهرستان کردکوی هستم .پدرم فرهنگی و
مادر و مادربزرگم از مبلغین سنتی بودند و
به واسطه محیطی که بزرگ شده بودم از
همان دوران کودکی عالقه به فعالیتهای
گروهی و مذهبی در من وجود داشت .از
سن  ۸سالگی که انقالب پیروز شد عضو
حزب جمهوری اسالمی شاخه دانش
آموزان و انجمن اسالمی شهرستان شدم و
از اجرای شعر و سرود در مدرسه و مراسم
قبل نماز جمعه شروع کردم و فعالیتهایم
را به مرور زیاد کردم.
در حال حاضر کجا و در چه سمتی
فعالیتدارید؟
بعد از ازدواج برای زندگی به روستای
چهارده رفتم و در همین روستا کالس
قرآنی را تشکیل دادم .به مرور که جمعیت
کالس زیاد شد به تشویق دوستان در سال
 ۷۹هیئت مهدیه شهرستان کردکوی را ثبت
کردم .نیروهای جوان و نوجوان هیئت
مهدیه زیاد بود به همین دلیل از سازمان ملی
جوانان تماس گرفتند و پیشنهاد ثبت سمن

را دادند و به این ترتیب کانون حجاب و
عفاف را هم تأسیس کردم و یکی یکی
فعالیتها اضافه شد ،در سال  ۸۴فرمانده
پایگاه بسیج شدم و سال  ۹۷کانون هالل
روستا را هم تأسیس کردم .در حال حاضر
مدیر و مؤسس هیأت مهدیه ،فرمانده پایگاه
ام البنین (س) ،مدیر و مؤسس کانون
حجاب و عفاف ،مدیر و مؤسس خانه
قران مائده ،مدیر و مؤسس صندوقهای
قرض الحسنه معین الضعفاء ،مسئول
مرکز نیکوکاری حضرت ام البنین (س)،
مسئول خانه داوطلبان هالل احمر روستا،
از سال  ۹۵تا  ۹۹مسئول کانون بسیج ناحیه
مقاومت سپاه کردکوی ،سه دوره چهار
ساله عضو کانون مداحان و یک دوره چهار
ساله عضو شورای هیئات مذهبی تبلیغات
اسالمی کردکوی و فعالیتهای ریز و
درشت دیگر که درحوصله گزارش نیست.
قبول این همه مسئولیت با هم کار را
سختنمیکند؟
همه فعالیتهای ما در همان مکان پایگاه
بسیج انجام میشود و اینکه مسئولیتهای
مختلف را شخص ًا قبول کردهام باعث شده
است راحت تر بتوانم از تمام اختیاراتم در
خدمت به مردم استفاده کنم.
آیا مسئوالن حمایت مادی و معنوی از

هیئتهایمذهبیدارند؟
هیئتهای مذهبی در واقع یک نهاد کام ً
ال
مردمی است که تمام ًا به وسیله نذورات
مردم اداره میشود و کسی که وارد این
جریان میشود میداند که هیچ ردیف
بودجه خاصی هیئتها ندارند و فقط یک
مسئول فرهنگی باید هیئت را اداره کند.
در مورد حمایتهای معنوی مث ً
ال اگر
مربی قرآن و یا مداح از سازمان تبلیغات
درخواست بدهیم در اختیار میگذارند ولی
من از همان روز اولی که کار فرهنگی
را شروع کردم کار را از سر منشأ شروع
کردم ،مث ً
ال به جای درخواست مربی
خودم آموزشهای الزم را دیدم و مجوز
تدریس را گرفتم و بقیه فعالیتها هم به
همین صورت خودم وارد شدم و کار را
دست گرفتم.
چند نمونه از فعالیتهایی که در هیئت
مذهبی انجام شده است برای ما نام ببرید؟
کمک به ساخت خانه محروم و تکمیل
حمام و هر جا که مردم کمک بخواهند،
کمک به ادامه درمان افراد نیازمند،
کالسهای آموزشی قرآن و کمک به
اشتغال جوانان که در همین راستا با کمک
بسیج سازندگی و کمیته امداد کارگاه
خیاطی برای زنان سرپرست خانوار در

همین مکان پایگاه بسیج و هیئت راه اندازی
کردیم .در خانه هالل ما با فراخوانی که
دادیم مردم وسایلی مثل ویلچر ،تخت بیمار
و امثال این وسایل را که نیازی ندارند را
هدیه کردند و ما نگهداری میکنیم تا در
صورت نیاز به بیماران اهدا شود و همچنین
با کمک خیرین برای چندین زوج نیازمند
جهیزیه تهیه کردیم .در کنار این فعالیتها
صندوق قرض الحسنه معین الضعفا را
تأسیس کردیم تا عالوه بر دادن وام قرض
الحسنه به اعضا ،در صورت نیاز از محل
صندوقکمکبگیریم.باکمکهایمردمی
در ماجرای سیل و کرونا حداقل  ۲۰دفعه
و هر دفعه  ۳۰تا  ۴۰بسته حمایتی به ارزش
 ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار تومان بین نیازمندان
توزیع کردیم .در کنار این فعالیتها آنچه
که وظیفه ذاتی هیئتها است ،برگزاری
مراسم و مداحی و تبلیغ سنتی احکام
اسالمی است که سعی میکنیم در حد توان
به بهترین صورت و در جهت روشنگری
افکار عمومی انجام دهیم.
حرف آخر؟
خداوند را شکرگزاریم که این راه پر خیر و
برکت را سر راه ما قرار داد و خیلی دوست
داریم کارهای بزرگی به ثمر برسانیم ولی
متأسفانه دستمان به لحاظ مال بسته است.
کارگاه ما باهدف فعال سازی مشاغل
خانگی و تقویت صنایع دستی قرار است
چندین کارگاه را راه اندازی کند ،مانند
حصیربافی ،پارچه بافی سنتی یا کارچاله،
گلیم بافی ،چرم دوزی ،لحاف دوزی و
غیره ولی چون بودجه کافی نداریم فع ً
ال
فقط همان کارگاه خیاطی راه افتاده است
و برای کارهای فرهنگی نیاز به لپ تاپ و
دستگاه فتوکپی داریم و مهم تر از همه برای
رفاه حال خانوادهها نیاز به یک دستگاه کولر
داریم که اگر مسئولین حمایت کنند و یا
وام کم درصد در اختیار پایگاه قرار بدهند
میتوانیمقدمهایبیشتریبرداریم.

خبر
 ۴۲هزار گلستانی دوز دوم
واکسن کرونا را دریافت کردند

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز
بهداشت گلستان از تزریق  ۲۵۲هزار دوز
واکسن کرونا در استان خبرداد و گفت :از این
تعداد  ۴۲هزار و  ۶۹۶دوز در مرحله دوم بوده
است .به گزارش مهر ،علی باقری اظهارکرد:
تاکنون  ۲۵۲هزار و  ۷۵۴دوز واکسن کرونا
در استان تزریق شده است .مدیر پیشگیری
و مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت
گلستان افزود :از این تعداد  ۲۱۰هزار و ۵۸
دوز در نوبت اول بوده و  ۴۲هزار و ۶۹۶
گلستانی هم دوز دوم کرونا را دریافت کرده
اند.وی گفت ۲۰ :هزار و  ۵۰۰دوز از واکسن
های تزریق شده در استان از نوع کووایران
برکت بوده است .باقری گفت :در حال حاضر
متولدین  ۱۳۴۷و قبل از آن امکان دریافت
واکسن داشته و در شرق استان تمهیداتی فراهم
شده که افراد ۵۰ساله هم واکسن دریافت کنند.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مرکز بهداشت گلستان اضافه کرد :افرادی
که واجد شرایط دریافت واکسن هستند
بعد از تشکیل پرونده الکترونیک سالمت
میتوانند به مراکز واکسیناسیون در سطح
استان مراجعه کنند.

دوره آموزشی نسل حسینی
برگزار می شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان از برگزاری
دوره آموزشی «نسل حسینی» در استان خبر
داد و گفت :این دوره آموزشی در محرم
امسال ویژه مبلغان و مداحان برگزار می شود.
عباسعلی گرزین اظهار کرد :توانمندسازی و
افزایشآگاهیاقشارتاثیرگذاردرزمینهافزایش
جمعیت از جمله مداحان و مبلغان از جمله
اهداف این دوره آموزشی است .مدیرکل
تبلیغات اسالمی گلستان این طرح در قالب
کارگاه آموزشی دو روزه در طی  ۱۳ساعت
و در سه بخش با موضوعات جمعیت ،دوره
آموزشی تخصصی مبلغان و مداحان و تنظیم
شعائر در هفت سرفصل آموزشی پیش بینی
شده است .وی در خصوص اساتید این
دوره گفت :اساتید این دوره کشوری و از
موسسه اندیشه کوثر اعزام می شوند .گرزین
بیان کرد :بیان تاریخچه کاهش جمعیت
ایران ،تبیین علل و دالیل کاهش جمعیت،
تبیین جایگاه و ارزش های مادری و ایده
های جمعیتی ،پاسخ به شبهات مرتبط ،ارائه
راهکارهای عملیاتی و تشویقی مردم و ارائه
ایده های جمعیتی در محرم و همچنین ارائه
تکنیک های تبلیغی برای ترغیب مردم به
افزایش جمعیت از محتوای ارائه شده در
این دوره است.
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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
برابر رای شماره  140060312001001682هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
 1399114412001002299تقاضای آقای محمدولی سالک به شماره شناسنامه  375و کد ملی
 2121796134صادره از گرگان فرزند رجبعلی در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام
هشتاد و یک و نیم سهم مشاع از نود سهم ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است بمساحت
 284.5مترمربع از پالک  -206اصلی واقع در اراضی کالجان سادات بخش دو حوزه ثبت گرگان
طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی سیدرفیع مفیدی نژاد به متقاضی دارد .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی
که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به مرجع
ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/16 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7344

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  140060312001002260و  140060312001002255هیئت موضوع قانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیتصرفات
مالکانه بالمعارض کالسه های  1399114412001001624و 1399114412001001625
تقاضای آقایان  -1محمدمهدی نعیمی طبیعی به شماره شناسنامه  11و کد ملی 2122092408
صادره از گرگان فرزند محمدقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان
بانضمام  131سهم مشاع از  262سهم مشاع از  288سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن
وقف است  -2ابوالفضل مشتاقی محمدزاده به شماره شناسنامه  700و کد ملی 2121425901
صادره از گرگان فرزند غالمعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام
 131سهم مشاع از  262سهم مشاع از  288سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف
است بمساحت کل عرصه 393/95مترمربع از پالک شماره -12اصلی واقع در اراضی قلعه حسن
بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای عباسعلی
بیاری جلینی 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 1400/5/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/1 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7456

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  140060312001002243هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
 1400114412001000014خانم پروین یازرلو به شماره شناسنامه  4و کد ملی 6249831411
صادره از آزادشهر فرزند حبیب در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام  131سهم مشاع
از  144سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است بمساحت  57/99مترمربع از پالک
شماره  -12اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره
حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای آقای کبیری 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 1400/5/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/1 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7481

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  140060312001002295هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض
کالسه  1399114412001002408تقاضای خانم الهام رحیمی به شماره شناسنامه  27و کد ملی
 2122550996صادره از گرگان فرزند حسینعلی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت
 60600مترمربع از پالک شماره  -191اصلی واقع در اراضی نودیجه بخش دو حوزه ثبت گرگان
طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای عیسی قاضی 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 1400/5/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/1 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7473

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 هایشماره 140060312001002233و 140060312001002227و140060312001002228
و  140060312001002232و  140060312001002229و  140060312001002230و
 140060312001002231هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه های
 1399114412001001118و  1399114412001001119و  1399114412001001120و

 1399114412001001121و  1399114412001001122و  1399114412001001123و
 1399114412001001124تقاضای  -1حسین رفیعی به شماره شناسنامه  1301و کد ملی
 0056190565صادره از تهران فرزند محمدمهدی در دو سهم از شش سهم از یک سهم از پنج
سهم از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است  -2سیدمحسن فروتن کیا به
شماره شناسنامه  1609و کد ملی  0052404188صادره از تهران فرزند سیدعلی در یک چهارم
سهم از شش سهم از یک سهم از پنج سهم از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
است  -3مهرافروز رهبر به شماره شناسنامه  258و کد ملی  2121165177صادره از گرگان فرزند
مسعود در یک سهم از شش سهم از یک سهم از پنج سهم از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده است  -4قباد شهنازی به شماره شناسنامه  23614و کد ملی  0063499266صادره
از تهران فرزند کامران در دو سهم از شش سهم از یک سهم از پنج سهم از ششدانگ یک قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده است  -5سمیراسادات فروتن کیا به شماره شناسنامه  58243و کد
ملی  0078045657صادره از تهران فرزند سیدمحسن در یک سهم از شش سهم از سه چهارم
سهم از شش سهم از یک سهم از پنج سهم از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
است  -6زهرا جلوه تهرانی به شماره شناسنامه  25746و کد ملی  0057872562صادره از تهران
فرزند محمد در یک سهم از شش سهم از سه چهارم سهم از شش سهم از یک سهم از پنج سهم
از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است -7سیدامیرحسین فروتن کیا به شماره
شناسنامه  0010270760و کد ملی  0010270760صادره از تهران فرزند سیدمحسن در دو سهم
از شش سهم از سه چهارم سهم از شش سهم از یک سهم از پنج سهم از ششدانگ یک قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت کل عرصه  417مترمربع واقع در اراضی شهری از
پالک  4457فرعی از  3996اصلی بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال
از مالک رسمی خانم خدیجه نیک نفس 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 1400/5/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/1 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7487

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  139760312001006972و رای اصالحی شماره 140060312001001737
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه  1396114412001000746تقاضای خانم
نجمه عزیزاللهی نجف آبادی به شماره شناسنامه  236و کد ملی  1091584478صادره از نجف
آباد فرزند محمود در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام  131سهم مشاع از  144سهم
ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است بمساحت  288/34مترمربع از پالک شماره
 -12اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار 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 اول1400/5/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/1 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7491

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  140060312001002271و  140060312001002272هیئت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه  1399114412001000859و 1399114412001000860
تقاضای  -1خانم منیره کالنتری به شماره شناسنامه  106و کد ملی  2031430866صادره از
گنبدکاوس فرزند حبیب اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده است  -2خانم راضیه کالنتری به شماره شناسنامه  121و کد ملی  2031427581صادره از
گنبدکاوس فرزند حبیب اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا
شده است بمساحت کل  279/65مترمربع از پالک شماره  -1313اصلی واقع در اراضی شهری
بخش یک 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
ذیصالحقضائیتقدیمنماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/1 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7493

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  140060312480004254هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض
خانم ریحانه تجری بشناسنامه  1367و کد ملی  2120759316صادره از گرگان فرزند علی
اصغر متقاضی کالسه پرونده  1399114412480001041در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده است بمساحت  212مترمربع از پالک  -3اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش 3
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره
فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم
دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/1 :
حجت اهلل تجری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان م.الف 7489

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  140060312001002282هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
 1399114412001001842تقاضای خانم انسیه شکوهی نیا به شماره شناسنامه  5874و کد ملی
 0934460086صادره از مشهد فرزند رضا در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام 131
سهم مشاع از  144سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است بمساحت 202/59
مترمربع از پالک شماره -12اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار 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 1400/5/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/1 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7461

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  140060312001001748هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
 1399114412001001811تقاضای آقای صاحب جندقی به شماره شناسنامه  2511و کد ملی
 2121582088صادره از گرگان فرزند اسمعیل در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده است بمساحت  177مترمربع از پالک شماره  -126اصلی واقع در اراضی گلند بخش
دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای اسماعیل جندقی 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 1400/5/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/1 :
علی برقی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7496

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی هیات بشماره  - 140060312004001864پرونده کالسه 1399114412004000131
اقای مهدی بهلکه فرزند رجب دردی به شماره شناسنامه  2246گنبد و کدملی 2032153173
در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  82.34متر مربع جدا شده از پالک ثبتی
 - 1130/55397اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان مختوم بخش  10حوزه ثبتی گنبد خریداری
ملک مع الواسطه از تمامت سهم مالکیت مشاعی (مالک رسمی) لذا به منظور اطالع عموم این
آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/30 :
رضا سارانی  -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس م .الف 8632

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی هیات بشماره  - 140060312004001548پرونده کالسه 1399114412004000611
خانم مهری رنجبر آزاد قلعه جوقی فرزند جمشید به شماره شناسنامه  2020536196گنبد و
کدملی  2020536196در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  125متر مربع
جداشده از تمامت پالک ثبتی  – 18/161اصلی واقع در گنبد کاووس شهرک فرمانداری کوچه
سوم بخش  9حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی (مالک
رسمی) لذا به منظور اطالع عموم این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/30 :
رضا سارانی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس م .الف 8630

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی هیات بشماره  – 140060312004001993پرونده کالسه 1399114412004000768
آقای حسین صوفی فرزند حسن به شماره شناسنامه  2053آزادشهر و کدملی  6249578498در
ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  81.92متر مربع جدا شده از پالک ثبتی
 -1/1956اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان خیام جنوبی بین شهدا و  12دی شرقی بخش10
حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواسطه از تمامت سهم مالکیت مشاعی (مالک رسمی) لذا به
منظور اطالع عموم این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/30 :
رضا سارانی  -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس م .الف 8634
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))
حکمرانی
فضای مجازی

■ قاسم قندهاری

گسترش فضای مجازی در حال ایجاد
یک تمدن جدید است ،تمدنی که در آن
نه قلمرویی وجود دارد و نه حکومت به
معنای متعارف آن .از این رو حکمرانی
فضای مجازی یکی از چالش های پیش
روی حاکمیت هاست و موفقیت در آن
نیازمند کسب شناخت صحیح از این
پدیده و مواجهه فعاالنه با آن است.
دولت ها دو قلمرو حکومتی دارند :فضای
جغرافیای واقعی و فضای جغرافیای
مجازی که هر دو مرتبط و قرینه یکدیگرند
و فضای مجازی در واقع انعکاس مجازی
فضای واقعی است .بنابراین اصل
حاکمیت دولت و حکومت ملی بر هر دو
فضا از پایداری برخوردار است .هرچند
ممکن است کیفیت و سطح آن بین دولت
ها تفاوت کند ،دولت ها برای اعمال
حاکمیت خود بر فضای مجازی از دو
ساز و کار می توانند استفاده کنند.
-1ساز و کار قدرت فنی و ابزاری که
محصول توسعه علمی ،تخصصی و
فناورانه بوده و ماهیتی ژئوپلتیک دارد.
 -2ساز و کار قانونی که چارچوب رفتاری
افراد حقیقی و حقوقی و بایدها و نبایدها
را تعریف می کند و ماهیتی حقوقی دارد.
این دو ساز و کار باید مکمل و همسو
با هم باشند تا به طور هم افزا عمل کنند
و امر اعمال حاکمیت در فضای مجازی
را محقق سازند.همان طور که در فضای
واقعی و قلمرو فیزیکی حکومت و عرصه
شهروندی .نیروهای چالش گر ،فرمان ها
و قوانین حکومتی و عمومی را به چالش
کشیده و نقض می کنند.
در فضای مجازی به عنوان فضای دوم
نیز نیروهای چالش گر ،فرمان ها ،ارزش
ها ،منافع و قوانین کشور را نقض کرده
و حاکمیت حکومت ها را به چالش می
کشند ،شاخص اصلی نقض حاکمیت

حکومت ها در فضای مجازی (همانند
فضای واقعی) ،قاچاق و جرائمی است که
به وسیله عامالن آن در اینترنت و فضای
مجازی صورت می پذیرد و دولت ها
را در کنترل و اعمال حاکمیت برآن فضا
ناتوان جلوه می دهد.
مواجهه کشورها با موضوع حکمرانی در
فضای مجازی را می توان در سه گروه
تعریفکرد:
گروه اول :شامل کشورهایی می شود که
در الیه حکمرانی کالن دنیا فعالیت می
کنند و تقریبا روی ابزارها ،محتوا و پلتفرم
ها تسلط کامل دارند .کشورهایی مانند
آمریکا ،بخشی از کشورهای اتحادیه اروپا
و حتی به تازگی چین و شاید روسیه در
این رده بندی قرار می گیرند؛ این کشورها
به دالیل مختلف در مرز دانش تولید
تجهیزات ،سخت افزارها و نرم افرازهای
کالن مدیریت فضای مجازی هستند.
گروه دوم :کشورهایی هستند که به
دالیل محتلف با کشورهایی که در فضای
مجازی حکمرانی می کنند ارتباط نزدیک
دارند؛ این ارتباط ممکن است تجاری،
فرهنگی و یا سیاسی باشد؛ به همین دلیل
این کشورها خود به صورت مستقل
حکمرانی در فضای مجازی ندارند و
سیاستهایشان تابعی از سیاست های
کشورهای گروه اول است.
در این دسته بندی می توان برخی از
کشورهای شرق آسیا مثل کره جنوبی
و ژاپن را قرار داد .در اروپا نیز اغلب
کشورها در این الیه قرار می گیرند که با
گروه اول در ارتباط هستند ،مانند اسپانیا،
پرتقال و فرانسه و. ...
گروه سوم :کشورهایی هستند که
برخوردشان در فضای مجازی مانند گروه
دوم نیست ،اما خودشان هم سیاست
واحدی در این حوزه ندارند و نمی
توانند حکمرانی کنند ،این کشورها در
برخی موارد رویکردهای منفعالنه به کار
می گیرند و فضا را کامال رها می کنند و
در برخی موارد نیز رویکردهای سلبی را
بر می گزینند و جلوی ورود و استفاده از
سرویس و فناوری را می گیرند.
در نظام جمهوری اسالمی ایران ،ما قائل
به مدیریت فضای مجازی هستیم – مرور
تجربیات کشورهای توسعه یافته و نیز
کشورهایی که در حوزه حکمرانی فضای
سایبری ،نگرانی های مشابه با کشور ما
دارند نشان می دهد که این کشورها نیز
در صدد مدیریت فضای مجازی هستند.
برای تحقق مفهوم حکمرانی فضای
مجازی ،دولتها سعی می کنند حاکمیت
سرزمینی خود را در فضای مجازی باز
تعریف و اعمال کرده ،سیاست هایی را
برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای
مجازی تدوین و اجرا کنند.
رویه های عملی قانونی و مشروع را
در فضای مجازی تعیین و روابط میان
بازیگران و گروههای اجتماعی مختلف
راتنظیمکنند.
 +بررسی شاخصه های حکمرانی فضای
مجازی در کشورهای مختلف تا سال
(2030مطالعهتطبیقی):
مطالعه و بررسی ساختار حکمرانی و
مدیریت فضای مجازی در کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه منتخب
نشان می دهد که همه این کشور ها برای
آینده حکمرانی فضای مجازی تا سال
 2030سناریو دارند ،از جمله:
کره جنوبی :این کشور در فهرست
کشورهای با فضای مجازی تحت نظارت
با سانسور اینترنت قرار داده می شود؛

www.golshanemehr.ir

به این معنی که در حالی که شهروندان
آزادی بیان دارند ،اما لزوما حقوق مربوط
به حریم خصوصی آنها به طور کامل
رعایت نخواهد شد .این کشور که دارای
باالترین نفوذ فعال رسانه های اجتماعی
در میان کشورهای آسیایی است ،شبکه
های اجتماعی مانند :فیس بوک ،توئیتر،
الین ،اینستاگرام و  ...به طور گسترده
استفاده می شوند .تصمیم برای نظارت،
مدیریت و سانسور اینترنت در کشور کره
جنوبی از طریق دو کمیته ارتباطات کره (
 )KCCو کمیته استانداردهای ارتباطات
کره (  )KCSCصورت می گیرد و
موارد از قبیل محتوای مستهجن ،موارد
مضر برای افراد زیر سن قانونی ،تقلب
در اینترنت و محتوای ضد دولتی و ضد
قوای نظامی از جمله محتواهایی است که
توسط این دو کمیته مسدود می شوند و
اخیرا نیز در قالب برنامه حکمرانی اینترنتی
( )KISOبه تهیه پلتفرم های کره ای برای
نیازمندیهایکشورشپرداختهاست.
مالزی :یک کشور چند قومی ،چند نژادی
و چند مذهبی است و ضرورت ایجاد
هارمونی و همزیستی مسالمت آمیز بین
اقوام ،نژادها و پیروان ادیان مختلف ایجاب
می کند تا اینترنت و فضای مجازی نیز
همانند سایر فناوری ها از مکانیسم خاص
نظارتی و کنترلی برخوردار باشد ،بیش از
 92درصد مردم این کشور از شبکه های
اجتماعیاستفادهمیکنند.
در حال حاضر ،کمیسیون ارتباطات و
مولتی مدیای مالزی متولی رصد و نظارت
بر رسانه های این کشور ،از جمله اینترنت
و فضای مجازی است و این کمیسیون از
مکانسیم قانونی و ابداعی مختلفی برای
کنترل اینترنت و شبکه های اجتماعی
استفاده می کند .بر این اساس "فیلترینگ"
و "حذف محتوا" دو مکانیسم اصلی این
کمیسیون برای اطمینان از سالمت و
صیانت از فضای مجازی در این کشور
محسوب می شود.
هند :موضوع امنیت مجازی برای این
کشور اهمیت دارد ،لذا فیلترینگ وب
سایت ها و محتواهای افراط گرایانه و
جدایی طلبانه و سایت های ناقض حق
تالیف و محتواهای پورنوگرافی به طور
کامل فیلتر می شوند .همچنین هند با
هدف حکمرانی فضای مجازی خود
با هدف صیانت و حمایت از کسب و
کارهای دیجیتالی و افزایش نقش فناوری
ارتباطات در تولید نا خالص داخلی پلتفرم
های خود را در دستور کار دارد و برای
تقویت آنان تالش می کند.
روسیه :این کشور برای تقویت هرچه
بیشتر حاکمیت سایبری ،اینترنت ملی را
تحتقانونیموسومبه"حاکمیتاینترنت
روسیه" راه اندازی کرده و امکان استقالل
کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه
اینترنت محلی با عنوان (رونت) فراهم
کرده است.
چین :سیاست های توسعه اینترنت ملی،
راه اندازی سرویس های اجتماعی تحت
وب به جای خیل عظیم سرویس های
آمریکایی ،توسعه و تقویت شدید توان
سایبری و شکل دادن به فضای مجازی
از طریق بسترسازی مناسب برای استارت
آپها را دنبال می کند ،در همین حال رقابت
تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیر
چینی در رسانه های نوین فعال در چین و
کاهش وابستگی به زیرساخت و خدمات
آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت
در فضای مجازی از دیگر سیاست های
این کشور به شمار می رود.

ترکیه :سناریوی حکمرانی فضای مجازی
کشور ترکیه را می توان شامل مواردی
چون توجه به اصل حاکمیت سایبری
و توسعه اینترنت ملی و افزایش
دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و
سانسور فضای مجازی جهت کنترل
فضای سیاسی دانست.
لهستان:بهطورکلیسناریوهایحکمرانی
فضای مجازی کشور لهستان را می توان
در قالب موضوعاتی همچون حرکت
به سوی دیجیتالی سازی تمامی امور،
همسویی کامل با قوانین و ارزش های
اتحادیه اروپا و وضع قوانین محدود کننده
برای استفاده از اینترنت آزاد عنوان نمود.
ایرلند :حکمرانی فضای مجازی آن شامل
توجه به اصل حاکمیت فضای مجازی و
امنیت سایبری در چارچوب اتحادیه اروپا
و همچنین مدیریت فضای مجازی با
محوریت اخالقی (نوجوانان و کودکان ).
آلمان :سناریوی حکمرانی کشور آلمان
مربوط به جلوگیری از کنترل یک جانبه
آمریکا بر فضای مجازی و نظارت
هوشمنداست .امنیت اخالقی سایبری
کودکان در توسعه زیرساخت های فضای
مجازی ،تدوین استراتژی امنیت سایبری
و تربیت پلیس زبده برای کنترل محتوای
فضایمجازی.
نتیجه:
با توجه به چالش های موجود در تحقق
حکمرانی فضای مجازی در جمهوری
اسالمی ایران ،سناریوی کلی کشور به
منظور مواجهه صحیح با فضای مجازی
و در اختیار گرفتن حکمرانی این فضا با
توجه به منویات رهبری معظم انقالب
"تغییر رویکرد جمهوری اسالمی ایران
از مواجهه انفعالی به مواجهه فعال،
خردمندانه ،مبتکرانه" است .لذا برای
رفع استیالی بیگانگان بر فضای سایبری
کشورمانوتحققحکمرانیسایبریایران
موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
-1توجه به صنعت و تجاری سازی
صنایع مرتبط با فناوری اطالعات و
ارتباطات و فضای سایبری به مثابه پیشران
فضایمجازی
 -2اتخاذ رویکرد ایجابی برای استفاده از
ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی
 -3وضع قوانین تقویت حاکمیت در
فضایمجازی
 -4اختصاص منابع کافی برای تحقیق
وتوسعه در فناوری های نوظهور راهبردی
و بنیادی فضای مجازی
 -5تکمیل ،راه اندازی و بهره برداری از
شبکه ملی اطالعات
 -6تاسیس شرکت های بزرگ غیر
دولتی با رویکرد فرا ملی و بازکردن میدان
نوآوری
 -7خوداتکایی و درون زایی در تمامی
زیرساخت های حیاتی ،سخت افزاری و
نرم افزاری پایه
 -8افزایش مشارکت فعاالنه مردمی با
تمرکز بر تنظیم گری و تفویض بخشی
از اختیارات اجرایی به بخش خصوصی،
نهادهای مردمی و نخبگان.
 -9ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی
از مزایای حکمرانی سایبری در جهت
ارتقای زندگی مردم.
 -10توسعه منابع انسانی به منظور نهادینه
سازی علوم مرتبط با حکمرانی سایبری و
ارتقاء قابلیت های مدیریتی در این حوزه.
■ پژوهشگر مدیریت تحول

خبر
صادرات بیش از  46میلیون
دالر کاال از گلستان

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت
سازمان صنعت،معدن وتجارت گلستان
گفت :طی  4ماهه نخست سالجاری بیش
از  46میلیون دالر کاال از گلستان صادر شده
است .به گزارش روابط عمومی ،درویشعلی
حسن زاده گفت :از ابتدای سالجاری تا
پایان تیر ماه بیش از  161هزار تن کاال از
گلستان به ارزش تقریبی بیش از  46میلیون
دالر صادر شده است .او اظهار داشت:
کاالهای صادر شده در طی این مدت از
لحاظ وزنی  268درصد و از لحاظ ارزشی
 52درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
رشد داشته است .حسن زاده در ادامه
یادآور شد :عمده اقالم صادراتی شامل
انواع فرآورده های لبنی ،سیمان ،محصوالت
شیمیایی،رب گوجه فرنگی ،مصنوعات و
محصوالت از مواد معدنی ،آب میوه ،انواع
گل و گیاه و  ...بوده است.

روستای ُکرند گنبدکاووس
به شهر ارتقا یافت

معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس
گفت :باتصویب هیات دولت روستای ُکرند از
توابع بخش مرزی داشلی برون این شهرستان
که حدود  ۶هزار نفر جمعیت دارد ،به شهر
ارتقا یافت .عبدالقدیر کریمی اظهارداشت:
ارتقای روستای ُکرند به شهر از مطالبات بیش
از یک دههای مردم این روستا بود که هیات
وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و استناد به
ماده  ۱۴قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات
کشوری امسال با تبدیل آن به شهر موافقت
کرد .وی افزود :با توجه به اینکه روستای
کرند قبل از ارتقا به شهر ،مرکز دهستانی
به همین نام بود ،افزود :از این پس مرکز
دهستان کرند به روستای هوتن تغییر مییابد.
کریمی از ارسال ابالغیه ارتقای روستای کرند
با حدود  ۶هزار نفر جمعیت به فرمانداری
گنبدکاووس خبر داد و اضافه کرد :اکنون
و از نظر قانونی کرند شهر است اما مراحل
اداری و شکلگیری چارچوبهای آن زمان
بر میباشد .فرماندار ویژه گنبدکاووس ادامه
داد :پروسه اداری درخواست تبدیل چهار
دهستا ن بخش مرکزی گنبدکاووس به
عنوان یکی از بزرگترین بخشهای کشور
از نظر تعداد روستا و جمعیت به چهار
بخش مجزا در حال پیگیری و انجام است
و احتماال در دولت جدید برای آنها تصمیم
گیری خواهد شد.
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سیبزمینیگلستانبهآخوررسید
 ۶هزار و  ۲۵۰هکتار از اراضی گلستان به زیر کشت سیب زمینی رفت و  ۱۱۰هزار تن محصول تولید شد.
اعظم محبی ۶ :هزار تن سیبزمینی تولیدی گلستان که
با نرخ حمایتی توسط تعاونی روستایی در سردخانهها
دپو شده بود پس از طی روال اداری برای تبدیلشدن به
خوراک دام راهی آخور دامداریها شد .چشم انتظاری
چند ماهه کشاورزان گلستانی برای به بار نشستن
محصول سیب زمینی به پایان رسیده و آنها در سالی که
با مشکالت بیشمار در بخش تأمین و خرید نهادههای
زراعی دست به گریبان بودند توانستند بیش از  ۱۰۰هزار
تن سیب زمینی تولید کنند .دسترنج چند ماهه سیب زمینی
کاران در حالی روانه بازار شد که دولت نرخ تضمینی
حدود هزار تومان را برای این محصول اعالم کرد در حالی
که قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی به مراتب بیشتر از
این قیمت است .برداشت همزمان سیب زمینی در حدود ۶
هزار هکتار از اراضی و عدم کشش بازار برای خرید دهها
تن محصول سبب شد تا قیمت آن در برخی از روزها به
حدود  ۸۰۰تومان هم کاهش یابد .در چنین شرایطی دولت
تصمیم گرفت تا بخشی از سیبزمینی تولیدی کشاورزان
گلستانی را با قیمت حمایتی در محدوده هزار و  ۲۰۰تومان
خریداری کند تا زیان اقتصادی وارده به کشاورزان کاهش
یابد .حدود  ۶هزار تن سیب زمینی کشاورزان توسط
تعاونی روستایی خریداری شد اما سیب زمینی خریداری
شده توسط دولت از دامپروریها سر در آورد ،محصولی
که قرار بود به عنوان غذای بخشی از جامعه وارد خانهها
و کارخانهها شود این روزها در آخور دامها است .البته
مشکل تولید و قیمتگذاری سیب زمینی ،روایت امسال
این استان شمالی نیست بلکه موضوعی است که علیرغم
وعده چندین باره مدیران و مسئوالن در خصوص راه
اندازی صنایع تبدیلی ،اصالح بذر و واحدهای سردخانهای
همچنان الینحل مانده و مردم امیدی به حل آن ندارند.
مشکالت سیب زمینی؛ داستان همیشگی کشاورزان
محمدرضا مقصودلو یکی از کشاورزان سرخنکالته در
خصوص مشکالت سیب زمینی کاران گفت :امسال ۱۴
هکتار زمین کشاورزی را به زیر کشت سیبزمینی برده و
بین  ۲۰۰الی  ۲۵۰تن محصول برداشت کردم .وی افزود:
قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی برای کشاورزان
حدود دو هزار تومان است و برای به صرفه بودن،
حداقل قیمت باید بیشتر از دو هزار تومان تعیین شود.
مقصودلو با بیان اینکه من محصول تولیدی امسال خود
را به طور میانگین تا هزار تومان فروختم ،گفت :درآمد
امسال بنده به اندازهای کاهش یافت که نتوانستم اقساط
خود را پرداخت و مجبور به فروش خودروی خود
شدم.وی بیان کرد :مشکالت سیب زمینی از سالیان دور
تاکنون وجود داشته و معموالً هر چند سال یکبار قیمت
محصول و تناژ تولید به صرفه و چند سال هم کشت
این محصول همراه با ضرر است اما چون غالب مردم
منطقه تمایل به کشت سیبزمینی دارند ،سراغ محصول
دیگری نمیروند .مقصودلو افزود :وقتی اوضاع و احوال
سیبزمینی غیرمطمئن است دولت باید کشاورزان را به
سوی محصوالت جایگزین دیگر مانند باقال ،نخودفرنگی
و غالت هدایت کند .وی بیان کرد :حدود سه هزار هکتار
از اراضی سرخنکالته زیر کشت سیبزمینی رفته و ۹۰
درصد اقتصاد اهالی این شهر از مالک تا کارگر و فروشنده
از این محصول و فروش آن تأمین میشود .مقصودلو
اظهارکرد :این موضوع که دسترنج  ۶ماه کشاورزان به
جای آنکه از سفرههای مردم سر در بیاورد با بیتدبیری
برخی از مدیران به سمت دامداریها میرود ،حس

آبان و شهریورماه به بار مینشیند و شرایط آب و هوایی
به گونهای است که سیب زمینی به سردخانه نیازی ندارد.
وی بیان کرد :از طرف دیگر طول دوره سیب زمینی استان
 ۹۰الی  ۱۲۰روزه بوده ولی در سایر استانها حدود  ۶ماه
است .عباسی ادامه داد :سیب زمینی استان چون کشت
پاییزه بوده و از بارندگی زمستانه و بهار استفاده میکند،
تابع اقلیم است .وی افزود :در سال زراعی جاری برف
سنگین را تجربه کردیم که به محصوالت خسارت زد در
صورتی که سیب زمینی سایر استانها بعد از عید و در
فصل مطمئن از نظر درجه حرارت کشت میشود ولی
ریسک سیب زمینی در گلستان باال است.

ناخوشایندی را برای کشاورزان به همراه داشته و حتی
اگر این اتفاق با قیمت باالتر و با منفعت بیشتر برای
کشاورزان همراه باشد باز هم تأسف بار و موجب رنج و
غصه کشاورز است.
سود در جیب دالالن
یک کارشناس زراعت گفت :کشت سیب زمینی در
گلستان به عنوان یکی از زراعتهای پرطرفدار محسوب

طرحی موقت برای جبران کمبود علوفه
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی هم در
روزهای گذشته گفت :سیب زمینیهای مازاد و مانده در
انبارها در گلستان به عنوان خوراک دام استفاده میشود.
مرتضی معتمد افزود :این طرح محدود به گلستان است و
با توجه به محدودیتهای تغذیهای ،عرضه سیب زمینی
برای دام پس از فرآوری محصول انجام میشود .وی
گفت :مشکل بحرانی کمبود علوفه در کشور سبب شده

دسترنج چند ماهه سیب زمینی کاران در حالی روانه بازار شد که دولت
نرخ تضمینی حدود هزار تومان را برای این محصول اعالم کرد در حالی که
قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی به مراتب بیشتر از این قیمت است.

میشود اما رقمی که کاشت شده ماندگاری باالیی
ندارد .فائزه شیخ افزود :شرایط اقلیمی و ویژگیهای
خاکشناسی اراضی زراعی گلستان تولید و باردهی سیب
زمینی را حتی به مرز  ۳۰هزار تن میرساند و این امر
سبب رغبت کشاورزان به کشت این محصول شده است.
وی ادامه داد :در سال جاری با توجه به اینکه نهادههای
زراعی افزایش چشمگیری داشت و قیمت تمام شده
سیب زمینی برای کشاورزان افزایش یافت ،انتظار میرفت
که تناژ باالی محصول در هکتار بتوانند بخشی از هزینهها
را جبران کند اما شرایط اقلیمی (یخبندان) به کشاورزان
خسارت زد .شیخ گفت :همه ساله به سبب آنکه محصول
تولیدی در یک بازه زمانی محدود وارد بازار میشود و
این محصول ماندگاری باالیی ندارد با سودآوری دالالن
مواجه میشویم و قیمت سیب زمینی کاهش مییابد.
وی افزود :میتوان با اصالح بذر ،کشتهای جایگزین
و افزایش آموزههای زراعی بومیان تغییری در این فرایند
ایجاد کرد تا کشاورزان دچار مشکل نشوند .شیخ گفت:
سیب زمینی محصولی با مصرف آب تقریب ًا باال بوده و
اگر قرار است در این شرایط بیآبی سیب زمینی تولید
شده ،خوراک دام شود ،خیانت به کشاورزی کشور است.

خوراکهای جایگزین مانند گندم و سیب زمینی برای دام
مورد استفاده قرار گیرد .معتمد ادامه داد :به خاطر همین
مشکل اتحادیه سراسری دامداران ایران اعالم کرده است
که به اجبار سیبزمینیهای درجه دو به عنوان خوراک
دام در گلستان استفاده شود .وی تاکید کرد :این عرضه
با هماهنگی سازمان تعاونی و روستایی صورت میگیرد
و سیب زمینیهایی که در اختیار دامداران قرار میگیرد،
مصرف انسانی ندارد.
سیب زمینی گلستان ماندگاری باال ندارد
اما در حالی که معتمد ،معتقد است سیب زمینیهایی که
به مصرف دام میرسد ،قابلیت مصرف انسانی ندارد،
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان
نظر دیگری دارد .محمدرضا عباسی گفت ۶ :هزار و
 ۲۵۰هکتار از اراضی گلستان به زیر کشت سیب زمینی
رفت و  ۱۱۰هزار تن محصول تولید شد .وی افزود:
سیب زمینی گلستان خاصیت تازهخوری داشته و تنها
 ۱۰درصد مصرف صنعتی و تجاری دارد و همچنین
برخالف سیبزمینی سایر استانها ماندگاری آن کم
است .عباسی گفت :سیب زمینی سایر استانها در مهر،

متوسط عملکرد سیب زمینی کاهش یافت
وی گفت :امسال هم با توجه به شرایط آب و هوایی
متوسط عملکرد به زیر  ۱۵تن در هکتار رسید در حالی
که در سنوات گذشته این عدد  ۲۷تن بود .عباسی در
خصوص صنایع تبدلی این محصول اظهار کرد :دو
کارخانه صنایع تبدیلی چند منظوره در گلستان وجود
دارد که میتواند سیب زمینی را هم فرآوری کند .وی
بیان کرد :محصول تولیدی گلستان یک ماه تا  ۴۰روز
از نیاز این کارخانجات را میتواند برطرف کند ولی
آنها به  ۶ماه ،مواد اولیه نیاز دارند .عباسی گفت :البته
با وجود کرونا و بسته شدن بازار عراق ،سوریه و
سایر کشورها و بازارهای داخلی کشت سیب زمینی
در کشور هم دچار مشکل شده است.وی همچنین به
مشکالت جابجایی پول و تحریمها اشاره کرد و افزود:
این امر سبب شده تا صادرات ما به کشورها محدود
شود .عباسی اظهار کرد :بسیاری از کارخانجات به
سمت سیب زمینی نگینی رفته که در فست فودها
و رستورانها استفاده میشود اما هم اکنون آن هم به
دلیل کاهش گردشگر دچار مشکل شده است.
صادرات از طریق ریل توجیه اقتصادی ندارد
وی با اشاره به صادرات سیب زمینی از طریق
ریل گفت :صادرات سیب زمینی از این طریق به
کشورهای آسیای میانه نسبت به سایر کشورها توجیه
اقتصادی ندارد .عباسی در خصوص خرید تضمینی
این محصول هم بیان کرد :طبق مصوبه دولت مقرر
شد تعاون روستایی  ۱۰میلیارد تومان را برای خرید
تضمینی سیب زمینی در گلستان به مبلغ کیلویی هزار
و  ۲۰۰تومان در نظر بگیرد که طی آن حدود پنج هزار
و  ۶۰۰تن سیبزمینی خریداری شد .وی توضیح داد:
البته همان موقع اعالم شد که سیب زمینی گلستان اگر
خریداری هم شود با توجه به گرمای هوا ،کیفیت آن
پایین آمده و حتی اگر در سردخانه بماند دچار مشکل
میشود .عباسی متذکر شد :این محصول قابلیت مصرف
انسان را داشت و با توجه به نگهداری در سردخانه و
شرایط آب و هوایی کیفیت آن پایین آمد .نورمحمد
کوچکی ،مدیر تعاون روستایی گلستان هم اعالم کرده بود
جزو قانونهای تعاون آن است که محصولی که میخرد به
مزایده و مناقصه برود لذا سیب زمینی به مناقصه رفت و
یک نفر آن را خریداری کرد تا به مصرف دام برسد .ایجاد
صنایع تبدیلی یکی از راههای جلوگیری از ضرر و زیان
کشاورزان است و در شرایطی که یک سیب زمینی کار
 ۶ماه زحمت میکشد الزم است صنایع وابسته آن
هم ایجاد شده و در کنار آن الگوی کشت و رقمهای
محصول تغییر کند.

