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خبرنگار هم بشیر
 است هم نذیر

■  مریم قرآنی

بشیر، در لغت به  معنی مژده دهنده 
معنای  به  نذیر  و  به خبرهای خوب 
هولناک  و  بد  خبرهای  با  ترساننده 
ی  آیه  در  قرآن  در  خداوند  است. 
و  مبشراً  إال  أرسلناک  ما  )و  شریفه 
نذیراً(  خطاب به پیامبر می فرماید: ما 
تو را تنها برای بشارت دادن و بیم دادن 
فرستادیم. بنابراین تبشیر و انذار شیوه 
و  است  پیامبران  خاص  تربیتی  ی 
مربی یعنی کسی که وظیفه ی تربیت 
را برعهده دارد باید از این دو روش 
امر  در  پیامبران  گیرد.  بهره  تربیتی 
تربیت با دو عامل تبشیر و انذار عمل 
می  کردند به همین جهت به پیامبران 
هم مبشر می گویند و هم ُمنِذر.تمام 
بیم  عنوان  به  داشتند  مأموریت  انبیا 
دهنده و نوید دهنده مردم را درباره 
کرده  آگاه  بد  رفتارهای  عواقب 
انجام  به  را   آنها  و  دهند  هشدار  و 
کنند. ترغیب  و  تشویق  نیك  اعمال 
انبیا  همچون  رسالتی  نیز  خبرنگاران 
کارهای  به  اند  دهنده  بشارت  دارند 
عواقب  از  دهند  می  بیم  و  نیك 
اعمال نادرست. در واقع خبرنگاری، 
پیغامبری حق و حقیقت است و ازین 
اجتماعی  مسوولیت  خبرنگاران  نظر 
بزرگی بر دوش دارند.خبرنگاران باید 
حقایق را بدون کم و کاست به مردم 
مردم  برای  را  زیبایی ها  دهند،  انتقال 
بازگو کنند و زشتی ها و مشکالت و 
چالش ها را عیان سازند تا مسووالن 
بیندیشند در عین حال  ای  راه چاره 
خبرنگاران وظیفه دارند بذر امید در 
دلها بپاشند، چراغ هدایت برافروزند 
روز  رسیدن  باشند.فرا  منیر  سراج  و 
تالشگر  خبرنگاران  به  را  خبرنگار 
استان که حرمت قلم و آگاهی را به 
درستی می شناسند و پاس می دارند  
و قلم خویش را جز در مسیر حق و 
عدالت به کار نمی گیرند شادباش می 
فرهیخته  قشر  این  امیدوارم  و  گویم 
در راه روشنگری و آگاهی بخشی به 
جامعه بیش از پیش تالش کنند تا با 
مشکالت  از  درست  تصویری  ارائه 
بر  عمومی  نظارت  و  استان  موجود 
اجرایی،  های  دستگاه  و  مسووالن 
راه ناهموار و پر سنگالخ توسعه ی 

استان را هموار کنند.
■ مدیرمسوول
 روزنامه گلشن مهر

یادداشت اول پیگیری لغو ممنوعیت 
کشت شالی با کدام نگاه کارشناسانه؟

مشاوره وسرمایه گذاری در بورس
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 خیابان های
 گرگان

نبرد سنگین 
گلستان با کرونا  

به منظور تامین برق اضطراري چاههاي آب شرب از ظرفیت بخش خصوصي در قالب اجاره دیزل ژنراتورهاي 
100 تا 350 کیلووات استفاده نماید، لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل مي آید جهت همکاري وکسب اطالعات 
بیشتر با شماره   01732426306 امور قراردادهاي شرکت تماس حاصل نموده و یا پیشنهادات مکتوب خود را براي 
این شرکت به آدرس: گرگان - میدان بسیج - سایت اداري - شرکت آب و فاضالب استان گلستان با کد پستي 

4918937333 )حداکثر پس از سه روز کاري از زمان این آگهي) ارسال نمایند.

پیك پنجم کرونا در گلستان با سیر صعودی ادامه 
دارد و استمرار این روند، تأمین تجهیزات و تخت 
های بیمارستانی را با چالش روبرو خواهد کرد. به 
گزارش مهر، موج پنجم کرونا با بی رحمی تمام در 
گلستان در حال افزایش است و هر روز کادر درمان 
را خسته تر و ظرفیت تخت های بیمارستانی را پُرتر 
می کند. روزانه به تعداد تخت های بیمارستانی و 
آی سی یوها اضافه شده تا بار مراجعات به مراکز 
درمانی را پوشش دهد.هم اکنون هزار و ۹۰۸ بیمار 
و  بوده  بستری  استان  درمانی  مراکز  در  کرونایی 
مراجعات سرپایی به بیمارستان ها یا مراکز درمانی 
دیگر هم کمتر از این عدد نیست.طبق گفته معاون 

درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان روزانه بین ۳۰ 
الی ۴۰ فوتی کرونایی در استان اتفاق می افتد که 
رقم بسیار دردناکی است. محمدمهدی زرگران گفت: 
ظرفیت بیمارستان ها را مدیریت می کنیم تا بتوانیم 
به همه بیماران خدمات درمانی ارائه دهیم. وی بیان 
کرد: روزانه به تعداد تخت ها اضافه شده تا خدشه 
اما واقعیت  بیماری وارد نشود  ای در روند درمان 

این است که مردم هم باید همکاری الزم را در این 
زمینه داشته باشند تا پیك فروکش کند.زرگران اضافه 
کرد: روز جمعه، ۲۰ تخت آی سی یو به ظرفیت 
بیمارستان پیامبر اعظم )ص( گنبدکاووس اضافه شد 
و همه توان را در راستای کمك به بیماران به کار می 
گیریم.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
ادامه داد: روزانه بین ۲۷۰ الی ۳۰۰ بیمار جدید در 
ترخیص  تعداد  و  شوند  می  بستری  درمانی  مراکز 
کمتر از این عدد است.وی افزود: ظرفیت آی سی 
یوها را هم با توجه به وضعیت بیماران مدیریت می 

کنیم اما پیش بینی ما ..
صفحه ۲

شرکت آب وفاضالب استان گلستان در نظر دارد
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و روز خبرنگار گرامیباد.  
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سیر  با  گلستان  در  کرونا  پنجم  پیك 
صعودی ادامه دارد و استمرار این روند، 
تأمین تجهیزات و تخت های بیمارستانی 
را با چالش روبرو خواهد کرد. به گزارش 
مهر، موج پنجم کرونا با بی رحمی تمام در 
گلستان در حال افزایش است و هر روز 
کادر درمان را خسته تر و ظرفیت تخت 
های بیمارستانی را پُرتر می کند. روزانه به 
تعداد تخت های بیمارستانی و آی سی 
یوها اضافه شده تا بار مراجعات به مراکز 
هزار  اکنون  دهد.هم  پوشش  را  درمانی 
و ۹۰۸ بیمار کرونایی در مراکز درمانی 
استان بستری بوده و مراجعات سرپایی 
به بیمارستان ها یا مراکز درمانی دیگر هم 
کمتر از این عدد نیست.طبق گفته معاون 
گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان 
روزانه بین ۳۰ الی ۴۰ فوتی کرونایی در 
استان اتفاق می افتد که رقم بسیار دردناکی 
است. محمدمهدی زرگران گفت: ظرفیت 
بیمارستان ها را مدیریت می کنیم تا بتوانیم 
به همه بیماران خدمات درمانی ارائه دهیم. 
وی بیان کرد: روزانه به تعداد تخت ها 
اضافه شده تا خدشه ای در روند درمان 
بیماری وارد نشود اما واقعیت این است 
که مردم هم باید همکاری الزم را در این 
زمینه داشته باشند تا پیك فروکش کند.
زرگران اضافه کرد: روز جمعه، ۲۰ تخت 
آی سی یو به ظرفیت بیمارستان پیامبر 
و  شد  اضافه  گنبدکاووس  )ص(  اعظم 
همه توان را در راستای کمك به بیماران 
دانشگاه  به کار می گیریم.معاون درمان 
روزانه  داد:  ادامه  گلستان  پزشکی  علوم 
بین ۲۷۰ الی ۳۰۰ بیمار جدید در مراکز 
درمانی بستری می شوند و تعداد ترخیص 
کمتر از این عدد است.وی افزود: ظرفیت 
آی سی یوها را هم با توجه به وضعیت 
بیماران مدیریت می کنیم اما پیش بینی ما 

این است که به تخت های آی سی یو 
بیشتری نیاز داشته باشیم لذا رایزنی شده 
تا این تخت ها افزایش یابد.زرگران متذکر 
شد: شدت ابتال در استان همچنان رو به 
پا به پای کرونا می  باال است و ما هم 
دویم و اگر مردم کمك کنند ما از کرونا 

جلوتر خواهیم رفت.وی بیان کرد: همه 
چیز در مورد فروکش کردن پیك پنجم، 
از طرفی  و  دارد  بستگی  مردم  رفتار  به 
مراکز بهداشت هم سرعت واکسیناسیون 
را افزایش داده که این عمل کمك کننده 
خواهد بود. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان با بیان اینکه هم اکنون 
بیشتر بستری ها خانوادگی هستند، گفت: 
حضور در تجمعات سبب می شود که 

مردم کرونا را به سوغات به خانه ببرند 
و خانواده هایشان را درگیر کنند. زرگران 
در  مینودشت  بیمارستان  در  کرد:  بیان 
راهروها تخت بیمارستانی برای دریافت 
بیماران  تا  شده  تعبیه  رمدسیویر  آمپول 
به صورت روزانه مراجعه کرده و دارو 

مرکز  اندازی  راه  از  کنند.وی  دریافت 
سرپایی در گرگان هم خبرداد و گفت: 
تالش می کنیم از همه ظرفیت ها برای 

بهبود شرایط بهره بگیریم.

در  صحرایی  بیمارستان  اندازی  راه 
گنبدکاووس

های  بیمارستان  اینکه  به  توجه  با  اما 
هستند،  پرشدن  آستانه  در  گنبدکاووس 

فرماندار ویژه گنبدکاووس در گفتگویی 
برای  سپاه  زمینی  نیروی  کرد:  اعالم 
ویژه  صحرایی  بیمارستان  راه اندازی 
بیماران کرونایی در این شهرستان اعالم 
این  آتی  روزهای  طی  و  کرده  آمادگی 
مرکز برپا خواهد شد.عبدالقدیر کریمی 
افزود: عالوه بر راه اندازی این مرکز، یك 
مرکز اقامت موقت، ویژه بیماران سرپایی 
مبتال به کرونا هم با ظرفیت تقریبی ۱۰۰ 
تخت در یکی از فضاهای سرپوشیده و 
عمومی گنبدکاووس طی یك تا دو روز 
آینده راه اندازی می شود.کریمی وضعیت 
شیوع کرونا در گنبدکاووس را بحرانی 
خواند و گفت: تا روز پنج شنبه ۱۴ مرداد 
۴۲۰ بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی 
این شهرستان بستری بوده و سه برابر این 
آمار هم تحت نظارت بهداشت و درمان، 
مرکز  شوند.رئیس  می  درمان  منازل  در 
بهداشت گنبدکاووس هم اعالم کرده که 
تاکنون ۳۰ درصد از روستاییان و ۶۰ درصد 
جمعیت شهری واجد شرایط واکسن کرونا 
دریافت کرده اند. عبدالرحیم پالیده گفت: 
با وجود اطالع رسانی گسترده و کاهش 
سن واکسیناسیون به باالی ۵۰ سال، استقبال 
اهالی روستاها هنوز به حد مطلوب نرسیده 
است. وی، جامعه هدف در گنبدکاووس 
را ۲۳۰ هزار نفر اعالم کرد و گفت: از ۲۳ 
بهمن سال گذشته که تزریق واکسن کرونا با 
اولویت کادر درمان در این شهرستان شروع 
شد تا کنون حدود ۳۵ هزار دوز واکسن 
کرونا به واجدین شرایط تزریق شده که ۳۰ 
درصد آن در مناطق روستایی بوده است.
در شرایطی که گلستان در وضعیت قرمز 
بوده و تخت خالی برای بستری بیماران 
وجود ندارد، مردم باید با رعایت پروتکل 
های بهداشتی در کاهش و سیر نزولی موج 
پنجم به مجموعه کادر درمان کمك کنند.

نبرد سنگین گلستان با کرونا  

برگزاری رویداد چاره جو 
در حوزه صنایع دستی و 
گردشگری در گلستان

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی گلستان 
گفت: به همت مرکز نوآوری و شتابدهی 
راستای  در  و  گلستان  جوانان  )منش( 
اجرای طرح شتابدهی کسب وکارهای 
از  شتابدهی  فاز  در  جوانان  فناورانه 
سوی اداره کل ورزش و جوانان استان 
گلستان،  واحد  دانشگاهی  جهاد  و 
و  رویداد چاره جو حوزه صنایع دستی 
گردشگری در شش محور در گرگان 

اظهار  نامنی  خطیر  شد.مهدی  برگزار 
کرد: این چاره جو با محوریت ایجاد 
گردشگری روستایی، ایجاد گردشگری 
کشاورزی، زراعی، دامی و شیالتی، ایجاد 
گردشگری، سالمت، خوراک، دریایی، 
جنگلی بیابانی، ایجاد سامانه برای معرفی 
ایجاد  استان،  صنایع دستی  فروش  و 
سامانه های مجازی برای معرفی مناطق و 
خدمات گردشگری استان، ایجاد سامانه 
برای معرفی و فروش صنایع دستی استان 
برگزار شد.وی با اشاره به اینکه این چاره 
جو با حضور ۱۶ ایده پرداز به صورت 
شد،  برگزار  امجد  سامانه  در  مجازی 
احداث  میرزا حسینیان  آویشن  گفت: 
امان  آرزو  سنتی،  خانه  در  کتاب  کافه 
آبادی با ایده ایجاد اپ برای شارژ کارت 
اتوبوس بین شهری و تبلیغات مجازی 
گردشگری استان در آن، محیا خانی با 
وب سایت شیرواره )گردشگری دامی(، 
عظیمه سعادتی با ایده تأسیس ساختمان 
طبقاتی عرضه محصوالت صنایع دستی با 
روف گاردن و رستوران غذای سنتی با 

هدف ایجاد گردشگری خوراک، آرمان 
ملك با ایده فروش آنالین صنایع دستی 
هوایی  خطوط  طریق  از  صادرات  و 
دبی، افسانه نجفی با ایده قلم زنی روی 
مس، برنج و نقره با طرح های خالقانه 
از قبیل نقاشی بچه، طرح های سنتی و 
ایده  با  اقوام و...، اعظم خواجه  محلی 
تولید عروسك و صنایع دستی از نمد و 
فروش مجازی آن، عصمت خواجه با 
ایده احداث موزه روستایی، زهرا رایجی 
یانسری با ایده استفاده از ظرفیت های 
در  شیالت  اداره  )مکان ها(  خالی 
اسالمیه  فاطمه  دریایی،  گردشگری 
روستایی  گردشگری  مجموع  احداث 
نشاط در روستاها با ایجاد مینی باغ وحش 
حیوانات اهلی، رستوران سنتی، تالس 
پاویز با ایده احداث پیاده روی سالمت 
کتولی  عاطفه  دریا،  در حاشیه  دریایی 
مفید آباد با ایده استفاده بهینه و طراحی 
بناهای قدیمی و تاریخی گرگان به سبك 
احداث  ایده  با  پاویز  تالس  روستایی، 
کاروانسرا در حاشیه دریا بندر ترکمن 

جهت جذب گردشگر دریایی، ابوالفضل 
منوچهری با ایده خدمات گردشگری 
مجازی،  سامانه های  استفاده  با  نوین 
گردشگری  ایده  با  آرخی  سیدماسان 
زراعی و دامی و شیالت از طریق ایجاد 
و احداث مزرعه کار و نشاط )پرورش 
ماهی، کشت گلخانه ای، گل های زینتی 
و...( و مهدی ولی زاده با ایده ساخت 
صنایع چوبی و ترکیب با رزین و فروش 
آن از طریق تولید محتوا در اینستاگرام 
در این چاره جو شرکت کردند.نامنی 
را  این رویداد  داوری  خاطرنشان کرد: 
خانم شهری نژاد، مؤلف کتاب و مدرس 
دانشگاه، آقای غیاثی زاده و خانم عبداهلل 
نژاد از اداره کل میراث فرهنگی استان، 
آقای حسن زاده و رئیس مرکز آموزش 
علمی کاربردی جهاد دانشگاهی گرگان 
بر عهده داشتند.مدیر مرکز نوآوری و 
شتابدهی گلستان بیان کرد: با رای داوران، 
ایده زهرا رایجی یانسری رتبه اول، ایده 
ابوالفضل منوچهری رتبه دوم و ایده محیا 

خانی رتبه سوم را به دست آوردند.

خبر

250 هزار دوز واکسن 
کرونا در گلستان تزریق شد

بیماری های  با  مبارزه  و  پیشگیری  مدیر 
واگیر مرکز بهداشت گلستان از تزریق بیش 
از ۲۵۰ هزار دوز واکسن کرونا طی نوبت 
باقری  علی  خبرداد.  استان  در  دوم  و  اول 
هدف  های  گروه  واکسیناسیون  اظهارکرد: 
در گلستان با شتاب خوبی ادامه دارد. مدیر 
پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت گلستان با بیان اینکه تاکنون بیش 
از ۲۵۰ هزار دوز واکسن در گلستان تزریق 
شده است، افزود: تقریباً پوشش گروه های 
پرخطر و پرسنل بیمارستان و بیماران خاص 
کامل شده و ۸۰ درصد گروه های سنی باال 
به  کرد:  بیان  شدند.وی  واکسینه  استان  در 
غیر از واکسیناسیون گروه های سنی، تزریق 
واکسیناسیون گروه های پر خطر هم در استان 
آغاز شده است.باقری گفت: این گروه فاز سه 
را تشکیل داده و شامل فرهنگیان، کارمندان 
قضاییه،  قوه  کارمندان  خبرنگاران،  بانك، 
دادسراها، رانندگان وسایل نقلیه عمومی )شامل 
هشت هزار نفر در استان( و غیره هستند.طبق 
گفته وی ۲۷ هزار فرهنگی در استان شرایط 
دریافت واکسن را داشته و تاکنون ۱۲ هزار 
نفر از آن ها واکسینه شده اند.افرادی که واجد 
شرایط دریافت واکسن هستند بعد از تشکیل 
پرونده الکترونیك سالمت می توانند به مراکز 

واکسیناسیون در سطح استان مراجعه کنند

هفته ای گرم و سوزان
 پیش روی گلستان

مدیرکل هواشناسی گلستان از افزایش قابل 
مالحظه دما طی هفته جاری در استان خبرداد 
و گفت: دمای هوا در گلستان به ۴۵ درجه 
داداشی  رسید.نوربخش  خواهد  سانتیگراد 
اظهارکرد: با استقرار زبانه کم فشار سطح زمین 
و تقویت جریانات گرم در گلستان، طی این 
هفته شاهد افزایش دما خواهیم بود.طبق گفته 
مدیرکل هواشناسی گلستان از دیگر پیامدهای 
این سامانه وزش باد و پدیده گرد و خاک 
است.وی افزود: این وضعیت تا روز دوشنبه 
در استان ادامه داشته و پیش بینی می شود 
که حداکثر دما به بیش از ۴۵ درجه سانتیگراد 
برسد.داداشی بیان کرد: افزایشی دما، پتانسیل 
آتش سوزی جنگل ها و مراتع را افزایش داده 
لذا دستگاه های متولی باید اقدامات الزم را 
پیش بینی کنند.مدیرکل هواشناسی گلستان 
همچنین گفت که گرما قابل مالحظه، افزایش 
مصرف حامل های انرژی را هم به دنبال دارد 
لذا الزم است دستگاه های خدمات رسان آب 

www.golshanemehr.comو برق تمهیدات الزم را در نظر بگیرند.

هم اکنون هزار و 908 بیمار کرونایی در مراکز درمانی
 استان بستری بوده و مراجعات سرپایی به بیمارستان ها یا 

مراکز درمانی دیگر هم کمتر از این عدد نیست.
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مقدمات مطالعه پروژه 
سرمایه گذاری برقابی سدهای 

گلستان فراهم شد

منطقه  آب  شرکت  قراردادهای  دفتر  مدیر 
پروژه  اجرای  مقدمات  گفت:  گلستان  ای 
مطالعات شناسایی و پتانسیل یابی نیروگاه های 
برقابی پایاب سدها، تأسیسات آبی و مسیر 
رودخانه های استان فراهم شده و به زودی اجرا 
می شود. به گزارش روابط عمومی، سیدتقی 
میردیلمی اظهار داشت: این پروژه با هدف 
پتانسیل یابی تولید انرژی برق آبی از سدها 
و پیشنهادهای مناسب جهت سرمایه گذاری، 
با مبلغ افزون بر ۶ میلیارد ریال در مدت زمان 
۶ ماه انجام خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گلستان نیز گفت: ۲ شرکت، آمادگی 
خود را برای مطالعه توجیه فنی و اقتصادی 
و  مخازن سدها  در  برق خورشیدی  تولید 
آب بندان های استان اعالم کردند. سیدمحمد 
حسینی افزود: شرکت آب منطقه ای گلستان 
۱۴ سد مخزنی بزرگ و ۷۰ آب بندان مخزنی 
کوچك به وسعت پنج هزار هکتار در حال بهره 
برداری دارد که همه آن ها از ظرفیت سرمایه 
گذاری تولید برق خورشیدی با نصب پنل 
های شناور روی آب برخوردارند. وی گفت: 
این شرکت از مهرماه پارسال آمادگی خود 
را برای همکاری با سرمایه گذاران عالقمند 
بخش خصوصی برای تولید برق خورشیدی 
در سدها و آبندان ها در سطح استان اعالم 
کرده بود.مطابق گزارش کارشناسان هواشناسی 
خورشید  ساالنه  تابش  مجموعه  گلستان، 
تا  این استان شمالی بین هزار و ۴۰۰  در 
هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت بر متر مربع 
برآورد می شود که میزان تابش خورشید 
در مناطق جنگلی و کوهستانی در محدوده 
هزار و ۸۰۰ کیلو وات ساعت بر متر مربع 
نیز در محدوده  مناطق شمال شرق  و در 
کیلووات   ۶۰۰ و  هزار  تا   ۵۰۰ و  هزار 
ساعت بر متر مربع است.همچنین گفته می 
شود گلستان  ۳۰۰ روز از ۳۶۵ روز سال 
در معرض تابش نور خوشید است و به 
همین دلیل این استان مستعد بهره گرفتن 
و  برق شده  تولید  در  انرژی خورشید  از 
ضرورت استفاده از این موهبت خدادادی 
در مناطق شمالی و مخازن سدهای استان 
برای سرمایه گذاری در راستای جهش تولید 

دوچندان شده است.
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اختصاص خط اعتباری
 207 میلیاردی به صندوق 
پژوهش و فناوری گلستان

فناوری  و  پژوهش  صندوق  رئیس 
و  تصویب  از  گلستان  غیردولتی 
میلیارد   ۲۰۷ اعتباری  خط  اختصاص 
و  نوآوری  صندوق  توسط  ریالی 
شکوفایی کشور به این صندوق جهت 
و  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت 
اکوسیستم استارتاپی این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و 
فناوری گلستان، محمد رضایی، صندوق 
پژوهش و فناوری استان گلستان را به 
نوآوری  صندوق  مالی  بازوی  عنوان 
و شکوفایی کشور در استان دانست و 
این صندوق در راستای تحقق  گفت: 
شعار "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" 
با  و  داشته  عهده  بر  را  کلیدی  نقش 
چندجانبه  پشتیبانی های  و  حمایت ها 
فناور  دانش بنیان،  شرکت های  از  مالی 

اصلی  موتور  عنوان  به  استارتاپ ها  و 
دانایی محور  اقتصاد  توسعه  و  رشد 
محسوب می شود. رضایی تصریح کرد: 
به  فناوری  و  پژوهش  صندوق های 
صندوق  شده  کوچك  نمونه  گونه ای 
قید  که  هستند  شکوفایی  و  نوآوری 
دانش  شرکت های  از  ِصرف  حمایت 
بنیان را ندارند و به شرکت های فناور 
خدمات  می توانند  هم  استارتاپ ها  و 
حمایتی و کمك ارائه دهند.وی تاکید 
کرد: به طور قطع، تجاری سازی و توسعه 
بازار محصوالت و خدمات دانش بنیان 
می تواند از مسیر صندوق های پژوهش 
و فناوری مستقر در استان های کشور 
محقق شود. وی در ادامه بیان داشت: 
خوشبختانه با رایزنی ها و پیگیری های 
صورت گرفته، خط اعتباری صندوق 

استان  غیردولتی  فناوری  و  پژوهش 
از  ماه   ۱۰ گذشت  از  پس  گلستان 
 ۲۰ مبلغ  به  صندوق،  این  راه اندازی 
توسط  تومان  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد 
کشور  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
این صندوق اختصاص  به  مصوب و 
یافت.گفتنی است، صندوق پژوهش و 
فناوری غیردولتی استان گلستان سال 
گذشته پس از اخذ مجوز از کارگروه 
با  فناوری،  و  پژوهش  صندوق های 
هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و فناور با سرمایه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد 
درصدی   ۷۶ مشارکت  با  و  ریال 
رسمی  صورت  به  بخش خصوصی 
با  ثبت رسید و در مهرماه ۱۳۹۹  به 
حضور معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهور افتتاح شد.

فعال اجتماعی با بیان اینکه وجه مشترکات 
زیادی بین استان گلستان و آسیای میانه 
توسعه  راه  بهترین  گفت:  دارد،   وجود 
استان صادرات به آسیای میانه است و این 
موضوع باعث رونق اقتصادی فراوانی در 
اظهار  گلستان خواهد شد.علی شاهینی 
ظرفیت های  و  پتانسیل  گلستان  کرد: 
زیادی در تولیدات محصوالت کشاورزی 
صادرات  امکان  است  ضروری  و  دارد 
این محصوالت کشاورزی به کشورهای 
آسیای میانه به ویژه ترکمنستان که به دالیل 
مختلف سیاسی تحت االشعاع قرار گرفته 
فراهم شود و انتظار داریم دولت جدید هر 
چه سریعتر رسیدگی کند تا زمینه صادرات 
ما به کشور ترکمنستان فراهم شود.شاهینی 
با اشاره به اینکه گلستان دارای نعمت های 
الهی بیشماری از جمله کوه، جنگل، دریا، 
مراتع است اما مشکل کمبود آب به طور 
جدی در آن وجود دارد، گفت: در حال 

حاضر کشت شالی در استان انجام می شود 
اما کشاورزان با کمبود آب شدید مواجه 
هستند. باید هر چه زودتر تصمیم اساسی 
در این زمینه گرفته شود.وی با بیان اینکه 
ظرفیت های مناسبی در حوزه صنایع دستی 
استان وجود دارد، تصریح کرد: گلستان 

صنایع  نظیرترین  بی  و  نادرترین  دارای 
دستی است زیرا اقوام زیادی با مذاهب 
مختلف در کنار هم زندگی می کنند و از 
گلستان با نام نگارستان ایران یاد می شود.
وی افزود: در سالهای گذشته مدیران ارشد 
استان اصوال غیر بومی بودند و امیدواریم در 

دولت جدید از مدیران بومی توانمند استفاده 
شود تا آینده خوشی برای استان رقم بزند. 
وی یادآور شد: با کشورهای آسیای میانه از 
طریق جاده، ریلی، هوایی ارتباط داریم و 
این موضوع بستر بسیار خوبی است زیرا 
مهمترین محور در صادرات و ارتباط بین 
المللی، راه حمل ونقل است ودر این راستا 
می توانیم صادرات محصول سیب زمینی 
را به کشور روسیه داشته باشیم.شاهینی 
و  گلستان  بین  زیادی  مشترکات  گفت: 
و  دارد  وجود  میانه  آسیای  های  کشور 
انجام امور علمی، فرهنگی، دانشگاهی می 
تواند زمینه سازی برای امور اقتصادی را 
به دنبال داشته باشد و این ظرفیتی که در 
گلستان بالقوه است باید به بالفعل تبدیل 
شود.فعال اجتماعی خاطر نشان کرد: باید 
یك استراتژیك و یك افق بلندمدت و یا 
کوتاه مدت برای استان داشته باشیم اما 

تاکنون چنین چیزی محقق نشده است.

 صادرات راهی برای توسعه

بیمارستان صحرایی
 در گنبدکاووس
 راه اندازی می شود

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
زمینی  نیروی  گفت:  گنبدکاووس 
برای  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
ویژه  صحرایی  بیمارستان  راه اندازی 
شهرستان  این  در  کرونایی  بیماران 
ظرف  و  کرده  آمادگی  اعالم  مرزی 
درمانی  مرکز  این  آینده  ساعت   ۴۸
کریمی  عبدالقدیر  شد.  خواهد  برپا 
در حاشیه مراسم تحلیف و انتخاب 
ششم  دوره  رییسه  هیات  اعضای 
گنبدکاووس  شهر  اسالمی  شورای 
اظهار داشت: برای راه اندازی بیمارستان 

صحرایی با مقامات نیروی زمینی سپاه 
پاسداران توافق نهایی شده و به احتمال 
زیاد ظرف ۴۸ ساعت آینده این مرکز 
درمانی با تجهیزات کامل برپا خواهد 
بیمارستان  تخت  ظرفیت  به  شد.وی 
صحرایی اشاره نکرد اما افزود: عالوه بر 
راه اندازی این مرکز درمانی، یك مرکز 
اقامت موقت ویژه بیماران سرپایی مبتال 
به کرونا نیز با ظرفیت تقریبی ۱۰۰ تخت 
در یکی از فضاهای سرپوشیده و عمومی 
گنبدکاووس طی یك تا ۲ روز آینده 
راه اندازی خواهد شد تا از بار مراجعه به 
بیمارستان های این شهرستان کاسته شود.

کریمی با بحرانی خواندن وضعیت شیوع 
کرونا در گنبدکاووس اضافه کرد: هم 
اکنون ۴۲۰ بیمار مبتال به کرونا در مراکز 
درمانی این شهرستان بستری هستند که 
حدود ۶۰ درصد آنها گنبدی و بقیه از 

شهرهای همجوار می باشند .

رد شایعه کشف راز مرگ 
بیماران کرونایی توسط 
پزشک گلستانی

علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
پزشکی گلستان گفت: انتشار شایعه، 
کرونایی  بیماران  مرگ  راز  کشف 
و  کذب  گلستان  پزشك  توسط 
اظهار  متکی  است.علی  غیرواقعی 
کشف  بر  مبنی  اخباری  انتشار  کرد: 
راز مرگ بیماران کرونایی توسط یك 
پزشك در استان گلستان و یا اینکه 

کرونا یك ویروس نیست بلکه یك 
باکتری بوده، از اساس کذب محض 
این مسئله به شدت از سوی  بوده و 
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  منابع 
گلستان تکذیب می شود. وی افزود: 
پزشکی که در این خبر از آن نام برده 
شده غیرواقعی و موجودیت خارجی 
روابط  ندارد.مدیر  گلستان  استان  در 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
با ابراز تأسف از بروز چنین شایعاتی 
در شرایط بسیار حساس کنونی استان، 
گفت: شایعات این چنینی ممکن است 
منجر به سردرگمی مردم شده و بسیار 
مخرب است.به گزارش ایسنا به نقل 
از وبدا گلستان، متکی از تمام مردم 
فهیم استان خواست که اخبار کرونا 
را از منابع رسمی و خبری دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان دنبال کرده و به 

شایعات توجه نکنند
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جهاد دانشگاهی می تواند در
 جهت فرهنگ سازی مسائل 

اجتماعی گام های بزرگی بردارد

استانداری  خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل 
می تواند  دانشگاهی  جهاد  گفت:  گلستان 
در  فرهنگ سازی  به  نسبت  پژوهش  با 
بردارد.  بزرگی  گام های  اجتماعی،  مسائل 
اشاره  با  جباری  طاهره  ایسنا،  گزارش  به 
موضوعات  در  فرهنگ سازی  اهمیت  به 
چیز  هر  از  قبل  کرد:  اظهار  پژوهشی، 
بایستی این باور در جامعه شکل بگیرد که 
اهمیت دادن به تحقیقات و پژوهش های 
توسعه کشور  و  پیشرفت  علمی، موجب 
با  دانشگاهی  جهاد  افزود:  می شود.وی 
دارد  که  گری  پژوهش  ظرفیت  به  توجه 
دستاوردهای  علمی  تبیین  با  می تواند 
در  فرهنگ سازی  به  نسبت  تحقیقاتی 
مسائل اجتماعی و با استناد به منابع علمی 
گام های بزرگی بردارد.مدیرکل امور زنان 
کرد:  بیان  گلستان  استانداری  خانواده  و 
از  فرهنگی در سطح جامعه  امور  توسعه 
طریق همکاری با حوزه، دانشگاه و سایر 
به خصوص  فرهنگی  نهادهای  و  مراجع 
برای نسل جوان، اقدام مؤثری خواهد بود.
پژوهشی  فعالیت های  به  اشاره  با  جباری 
جهان  کرد:  خاطرنشان  دانشگاهی،  جهاد 
بر پایه علم استوار است، علمی که توسط 
دین هم تایید شده است؛ بنابراین با توسل 
به اکتشافات علمی در زمینه های مختلف 
حوزه های  در  پیشرفت  باعث  می توانیم 
رویکرد  شویم.  تحصیلی  مختلف 
داده های  کاربست  و  مسائل  به  پژوهشی 
تأثیر  داده های علمی،  بر  مبتنی  تحقیقاتی 
و  جامعه  دانشگاه،  بر  شگرفی  بسیار 
فناوری کشور خواهد داشت.وی تصریح 
کرد: جهاد دانشگاهی با توجه به اهداف 
رفع  جهت  در  می تواند  خود  سازمانی 
تخصصی  آموزش های  توسعه  و  نیازها 
فراگیران  تعداد  افزایش  کند.  اقدام  استان 
و برگزاری دوره های مجازی و حضوری 
جهت انتقال دانش های مبتنی بر تحقیقات 
دانش  توسعه  و  رشد  به  می تواند  علمی 

کمك کند.

سرپرست شهرداری 
گرگان منصوب شد

اسالمی  شورای  دوره  ششمین  اعضای 
شهردار  دفتر  در  حضور  با  گرگان  شهر 
ضمن قدردانی از تالش های دکتر دادبود 
در تصدی شهردار، حکم مجید سعیدی به 
عنوان سرپرست شهرداری را ابالغ کرند.
مجید سعیدی متولد ۱۳۵۵، دارای مدرک 
کار  و  کسب  مدیریت  ارشد  کارشناسی 
انسانی(  منابع  و  سازمانی  رفتار  )گرایش 
و همچنین کارشناسی ارشد آموزش زبان 
انگلیسی، از پرسنل رسمی شهرداری با ۲۵ 

سال تجربه کاری می باشد.

اعظم محبی- نبود ثبات و امنیت شغلی، 
امکانات  نبود  مسکن،  و  بیمه  نداشتن 
مناسب برای فعالیت رسانه ای، نبود نظام 
ارزیابی قوی و نگاه غلط به خبرنگاران از 
جمله مشکالت فراروی فعاالن رسانه ای 
گلستان است. انعکاس واقعیت های جامعه 
و طرح مشکالت، تنگناها و گرفتاری های 
تالش  است.  دغدغه هایشان  مردم جزو 
می کنند تا صادقانه و به دور از هیاهو و 
فرافکنی در راستای توسعه شهر و کشور 
گام بردارند. با درج هر خبر خوشایند، 
است،  منفی  چه  هر  با  و  خوشحال 
ناراحت شده اما استوار به طرح موضوع 
می پردازند.خبرنگاران، همان هایی که با از 
خودگذشتگی، سختی ها را تحمل می کنند 
و با واژه واژه ای که می نگارند درد و رنج 
مردم را بازتاب می دهند.با آنکه کوهی از 
مشکالت هستند و در مسیر کاری خود 
می شود  شکایت  آنها  از  گاه  و  تهدید 
اما خللی در  و گاهی توهین می شنوند 
راستای رسالتشان ایجاد نشده و پرصالبت 
در راستای روشنگری جامعه قلم می زنند. 
اما با این همه دغدغه و پیگیری برای حل 
مشکالت مردم، آستینی برای رفع نیازهای 
آنها باال زده نشده و مصایب آنها که مثنوی 
بعد  سال  به  سالی  از  است  من  هفتاد 
منتقل می شود. خبرنگاران پیش قراوالن 
جامعه  کمبودهای  و  کاستی ها  انعکاس 
بوده که متاسفانه تنها در روز خبرنگار به 
چشم می آیند و روز بعد از آن فراموش 
می شوند. یقیناً فراهم آوردن شرایط شغلی 
مناسب برای خبرنگاران رابطه مستقیمی 
اندازه  هر  یعنی  دارد،  کشور  اعتالی  با 
چالش های فراروی خبرنگاران کمتر شود، 
آنها با فراغ بال بیشتری به مباحث کالن 
جامعه می پردازند. در گلستان ۱۵۵ نشریه 
چاپی، الکترونیکی و غیره فعال بوده که 
و  )روزنامه ها  چاپی  نشریه   ۸۵ شامل: 
هفته نامه و غیره(، ۵۷ نشریه الکترونیکی 
برخط )پایگاه های خبری( و ۱۳ نشریه 
الکترونیکی غیربرخط )هفته نامه و غیره 
روز  است.در  ندارند(  کاغذی  که چاپ 
مشکالت  و  دل  و  درد  پای  خبرنگار 
این صنف نشستیم و طرح مسائل نشان 
سال های  از  آنها  مشکالت  که  می دهد 
گذشته همچنان پا برجاست و تغییری در 

راستای بهبود آن ایجاد نشده است.
نبود آموزش های حرفه ای

مدیر مسئول هفته نامه آفتاب گلستان در 
این خصوص گفت: مهم ترین مشکالت 
گلستان  البته  و  کشور  روزنامه نگاران 
عدم آموزش های حرفه ای و تخصصی، 
نداشتن امکانات مناسب برای فعالیت های 
قبیل  از  معیشتی  مشکالت  رسانه ای، 
نداشتن بیمه، مسکن و امنیت شغلی و 
نگاران  روزنامه  به  مسئوالن  غلط  نگاه 
امروزه  افزود:  کالنتری  اهلل  است.روح 
بسیاری از نشریات به بولتن های دولتی 
مسئوالن  دارد  ضرورت  و  شده  تبدیل 
استان به جایگاه و نقش روزنامه نگاران 
ادامه  کنند.وی  توجه  استان  توسعه  در 
داد: یکی از مشکالت اساسی مطبوعات 
بوده  ضعیف  محتوای  استان،  مکتوب 

متأسفانه  که  است  این  هم  آن  علت  و 
افراد شایسته و حرفه ای و متخصص در 

مطبوعات استان کمتر وجود دارد.
نمی توان به خبرنگاری لقب شغل داد

گلستان  رسانه ای  فعاالن  از  دیگر  یکی 
هم گفت: درآمد بسیاری از خبرنگاران 
حرفه  به  نمی توان  و  بوده  ناچیز  استان 
خبرنگاری لقب یك شغل داد.ربابه کابلی 
درصدی   ۵۰ تورم  که  حالی  در  افزود: 
در کاال و خدمات در جامعه مشهود و 
عینی است و عایدی و درآمد بسیاری از 

مشاغل خصوصی و دولتی و بخش های 
اداری و خدماتی افزایش یافته، متاسفانه 
خبرنگاران از این موضوع مستثنی هستند 
آنها  برای  چندانی  حقوق  افزایش  و 
از  داد:  ادامه  است.وی  نشده  لحاظ 
جمله مشکالت پیش روی خبرنگاران 
نبودن  جوابگو  دقیق،  داده های  نبود 
بندی و  نبود رتبه  از مدیران،  بسیاری 
برای  مشخص  چارچوب  نبود  امتیاز، 
ورود به این حرفه و غیره است. یك 
خبرنگار گلستانی گفت: از موضوعاتی 
خبرنگاران  دغدغه  عنوان  به  که 
مدیران  بی توجهی  می شود  محسوب 
علمی  توانمندی  به  فرهنگ  حوزه 
است.مهدی  قشر  این  تخصصی  و 
رحمانی افزود: از آخرین باری که در 
گلستان برای خبرنگاران دوره مهارت 
افزایی و آموزشی اجرا شد حدود سه 
سال می گذرد و بعد از آن هیچ رخداد 
آموزشی اتفاق نیفتاده که این موضوع 
سبب می شود خبرنگاران از روش های 
دور  خبر  و  رسانی  اطالع  در  نوین 
مسائل  دیگر  از  داد:  ادامه  بمانند.وی 
و  بندی  رتبه  نبود  خبرنگاری  حوزه 

یعنی  است،  خبرنگاران  ارزیابی  نظام 
آنکه داشتن یك کارت خبرنگاری یك 
فرد را به عنوان خبرنگار معرفی کرده 
فاقد  افراد  این  از  در حالی که بخشی 
در  تخصص  و  مهارت  کوچك ترین 
حوزه خبرنویسی و خبرنگاری هستند 
که این امر باید توسط مدیران بررسی 

و برای آن عالج بخشی انجام شود.
خبرنگاران قراردادی ندارند

گفت:  هم  دیگر  رسانه ای  فعال  یك 
خبرنگاران مظلوم ترین و کم درآمدترین 

و  می آیند  حساب  به  جامعه  شاغالن 
ساده  کارگر  یك  از  حتی  آنها  حقوق 
افزود:  جهانتیغ  است.نجمه  کمتر  هم 
خبرنگاران  مشکالت  مهم ترین  از 
اکثر  ثبات شغلی است؛  امنیت و  نبود 
خبرنگاران بدون داشتن قرارداد رسمی 
رسانه ها  برای  کتبی  برگه  حتی  و 
بیان  هستند.وی  فعالیت  به  مشغول 
و  درمانی  بیمه  فاقد  آن ها  بیشتر  کرد: 
بیمه تکمیلی بوده و اگر به دردی مبتال 
زیادی  چالش های  و  مشکالت  شوند 
گفت:  جهانتیغ  دارند.  رو  پیش  را 
اتحادیه  آنکه  سبب  به  خبرنگاران 
ندارند،  استان  در  خوبی  صنف  یا  و 
مطرح  را  خود  مشکالت  نتوانسته اند 
راهکاری  خود  نیازمندی های  برای  و 
سال های  در  کرد:  بیان  وی  بیندیشند. 
خانه  سیاسی  و  جناحی  مسائل  اخیر 
مطبوعات استان را به یك مرکز بی اثر 
و خنثی تبدیل کرده که صرفًا در برخی 
خبرنگار،  روز  مانند  مناسبت ها  از 
می دهند.  انجام  نمایشی  فعالیت های 
که  افرادی  از  بسیاری  افزود:  جهانتیغ 
در خانه مطبوعات استان عضو هستند 

و  بوده  مسئول  مدیر  و  امتیاز  صاحب 
جایی  خانه  این  در  فعال  خبرنگاران 
ندارند. وی عنوان کرد: اکثر این افراد نه 
قدرت مطالبه گری مشکالت و نه قلمی 
باید  که  داشته  دغدغه ها  انعکاس  برای 
فرقی بین این افراد و خبرنگاران واقعی 
رسانه ای  فعال  این  باشد.  داشته  وجود 
استان  بیشتر خبرنگاران  گلستان گفت: 
فاقد مسکن بوده و تالشی برای رفع این 

مشکل آنها انجام نشده است.
پیگیر مشکالت خبرنگاران هستیم

در خصوص اقدامات انجام شده برای 
معاون  با  خبرنگاران  مشکالت  رفع 
فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گلستان گفتگوی کردیم. 
احمد گلچین گفت: خبرنگاران استان در 
بسیاری از بحران ها مثل سیل و کرونا در 
فعال کردن و نقش آفرینی اقشارجامعه 
نقش بارز و برجسته ای داشته و بذر امید 
را در جامعه می کارند.وی ادامه داد: خانه 
گلستان  استان  رسانه های  و  مطبوعات 
با تالش و پیگیری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و اصحاب رسانه ثبت شد 
و هیات مدیره در حال پیگیری مطالبات 
است.گلیچین  استان  رسانه  اصحاب 
یکی  خبرنگاران  بندی  رتبه  کرد:  بیان 
می توانند  آنها  که  است  ها  ازضرورت 
رسانه های  جامع  سامانه  به  مراجعه  با 
کشور درخواست رتبه بندی کنند. وی 
را  دستورالعملی  استان  در  حتی  افزود: 
بومی سازی کردیم و خارج از اختیاری 
که وزارت خانه داده بود فراخوان دادیم 
تا خبرنگاران استان را رتبه بندی کرده 
از خبرنگاران  برای حمایت  که مالکی 
نگرفت.  قرار  استقبال  مورد  اما  باشد 
گلچین در خصوص اقدامات انجام شده 
با هماهنگی  بیان کرد:  در زمینه کرونا، 
انجام شده با علوم پزشکی واکسیناسیون 
حدود  تاکنون  و  شده  آغاز  خبرنگاران 
نفر واکسن دریافت کرده اند. وی   ۳۰۰
خبرنگاران  مسکن  مشکالت  مورد  در 
بین  شده،  انجام  پیگیری های  با  گفت: 
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
تفاهم  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
 ۱۰ آن  براساس  که  شد  منعقد  نامه ای 
هزار واحد مسکونی درسطح کشوردر 
مدت سه سال ساخته شده و به اصحاب 
فرهنگ وهنر و رسانه درصورت داشتن 
شرایط تحویل داده خواهد شد.گلچین 
در خصوص تعداد مجوزهای صادر شده 
در سال ۱۴۰۰ گفت: در سه ماهه ابتدای 
مجوز   ۱۵ مطبوعات  حوزه  در  سال، 
صادر شده که شامل پنج پایگاه خبری، 
دو فصلنامه، دو دوفصلنامه و ۶ ماهنامه 
است. در روزگاری که هرکس به راحتی 
وارد عرصه خبر می شود باید تمایزی بین 
وی و خبرنگار پیشکسوت وجود داشته 
باشد لذا الزم است نظام ارزیابی دقیقی 
در این راستا ایجاد شود. همچنین باید 
مسئوالن فرهنگ و ارشاد استان مشکالت 
فعاالن رسانه ای را مد نظر قرار داده زیرا 
به  کمك  صنف  این  دغدغه های  رفع 

توسعه استان خواهد بود.

خبرنگاران در محاصره مشکالت

درآمد بسیاری از خبرنگاران 
استان ناچیز بوده و نمی توان 

به حرفه خبرنگاری لقب
 یک شغل داد.

 اکثر خبرنگاران بدون داشتن 
قرارداد رسمی و حتی برگه 

کتبی برای رسانه ها مشغول به 
فعالیت هستند

www.golshanemehr.com
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پیشرفت بیش از 90 درصدی 
احداث آشغالگیرهای رودخانه های 

زیارت و انجیراب

اراضی  زهکشی  طرح  مجری  نماینده 
اولویت دار شرکت آب منطقه ای گلستان 
از پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی احداث 
و  زیارت  رودخانه های  آشغالگیرهای 
قره سو خبر  در مسیر رودخانه  انجیراب 
محسن  عمومی،  روابط  گزارش  داد.به 
برزعلی اظهار کرد:  رودخانه های زیارت 
در  قرارگرفتن  به  توجه  با  انجیراب  و 
نواحی  از  عبور  و  تفرجگاهی  محدوده 
برداری  بهره  بدلیل  روستایی،  و  شهری 
نامطلوب و غیر اصولی مسافران و ساکنین 
 ... و  ضابطه  بی  سازی های  ساختمان  و 
همواره مملو از آشغال و ضایعات شناور 
بارشهای  بروز  بدنبال  که  بوده  آب  در 
کرده  حرکت  رودخانه  مسیر  در  شدید 
منتقل  به مسیر رودخانه قره سو  نهایتا  و 
تخفیف  منظور  به  افزود:  می شوند.وی 
سو  قره  مسیر  به  ضایعات  ورود  حجم 
سازه  در محل  آب  انسداد جریان  به  که 
منجر  رودخانه  این  با  تقاطعی  های 
تخلیه  و  کنترل  راستای  در  می گردد، 
قره سو  رودخانه  به  ورودی  سیالب های 
استان  زهکشی  اولویت دار  اراضی  و 
احداث  به  اجرایی  عملیات  از  بخشی 
 ، سیالب  کنترل   ، تأخیری  سازه های 
یافته  اختصاص  گیر  آشغالگیر و رسوب 
است که  از جمله این اجزاء طرح بزرگ 
توان  می  اولویت دار  اراضی  در  زهکشی 
سازه   ۲ و  زیارت  آشغالگیر  احداث  به 
فیزیکی  پیشرفت  با  خروجی  و  ورودی 
۹۵ درصد واحداث آشغالگیر انجیراب با 
پیشرفت  و  خروجی  و  ورودی  سازه   ۲
بیان  کرد.وی  اشاره  درصد   ۹۹ فیزیکی 
از  مطلوب  بهره برداری  منظور  به  کرد: 
اراضی  محدوده  در  فصلی  سیالب های 
اولویت دار بازسازی سد کوچك مخزنی 
سیجوال باافزایش ظرفیت آبگیری تا ۲.۵ 
قرار  کار  دستور  در  مترمکعب  میلیون 
با پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصد  گرفته که 

در حال انجام است.

 خیابان های
 گرگان

■  محمد انصار

محالت،  نامگذاری  دالیل  از  آگاهی 
بلوارها و خیابان های شهر گرگان، جالب 

است که به آن ها اشاره می کنیم:
در  شغلی خاص  رواج  به جهت   -1
یك منطقه است، یعنی بیشتر دارندگان 
این مشاغل، آنجا زندگی می کردند و یا 
اینکه کارشان در آن جا بوده است. مانند 

محله ی َدباغان یا خیابان شالیکوبی.
برخی  مثالً  دارند.  مذهبی  2-ریشه ی 
از محالت قدیمی، نامشان برگرفته از 
امامزاده ی محله است. مانند چهارشنبه ای، 

دوشنبه ای، شاهزاده قاسم.
3- نشانگر زندگی قشری خاص در آن 
مکان است. مانند گروهبان محله، افسران، 

فرهنگیان، سیستان محله، قزاق محله.

4- اماکن مهم یا شهرت برخی مغازه ها، 
باعث انتخاب نام آن ها از سوی مردم 
شد و هیچ نهادی در آن نقشی نداشت. 
چوبری،  طهماسبی،  اقتصاد،  مانند: 
سوپرسحر، حافظیه، سیدمسعود. گاهی 
این نام ها توسط شهرداری، رّد می شود، 
اما در عرف تأثیری ندارد. مانند خیابان 
میدان  )کمانگری(،  انقالب  دادگاه 
ترمینال )قندهاری(، پمپ بنزین )مفتح(، 

شهرداری )وحدت(.
5- شهر گرگان باغ و بوستان های زیادی 
آن ها  نام  با  را  منطقه ای  داشت، گاهی 
می شناختند که سه مورد آن ها به یادگار، 
باقی مانده است. مانند باغشاه، باغ پلنگ، 

باغ چهلستون.
یك  گرگان،  پیاده ی   ۳۰ 6-لشکر 
لشکر نظامی و زیرنظر ارتش است که 
خیابان های  نامگذاری  در  وجودش، 
اطراف، مؤثر بود. مثالً دو خیابان غربی 
آن، به خیابان لشکر و محل سکونت 
محله،  گروهبان  به  ارتش،  نیروهای 
با  سربازها  که  آنجا  از  شد.  معروف 
خانواده هایشان از درب شمالی پادگان، 
مالقات داشتند، آرام آرام محله ای در آن 
جا بوجود می آید که مالقاتی نام می گیرد. 
مسجد علی النقی و عسکریه )واقع در 
محله ی گرگانپارس( هر دو در کنار آن 
قرار دارند. از آنجا که امام دهم و یازدهم 
در جایگیری لشکریان حکومت عباسی، 
نامیده  عسکریین  می کردند،  زندگی 
شدند، لذا این دو مسجد، نام و لقب آن 

دو امام )علی النقی- عسکری( را دارند.
7- نخستین خیابان های ساخته شده در 
گرگان، اختصاصاً به نام شاه و خاندان او 
بودند که نامشان پس از پیروزی انقالب 
از:  عبارتند  آن ها  کرد.  تغییر  اسالمی، 
پهلوی )خمینی(، شاهپور )پنجم آذر(، 
پهلوی دژ )شهدا(، فرح )رجایی(، شاه 

رضا )امام رضا(، آریا مهر )ایرانمهر(.
8-خیابانی که در مسیر شهر تاریخی 
جرجان است، جرجان و خیابانی دیگر 
به همین دلیل، شاهرود )شهید بهشتی( 
نام می گیرد. میدانی که نزدیك دروازه ی 
مازندران  به  بود،  گرگان،  شهر  غرب 
معروف بود، البته حدوداً از سال ۱۳۸۱ 
به شهید هزارجریبی تغییر نام داد. این کار 

در شرایطی انجام شد که حدوداً ۵ سال 
از تشکیل استان گلستان می گذشت، لذا 

برای برخی معنای خاصی داشت!
مفاخر  نام  از  برگرفته  خیابان  سه   -9
قدیمی گرگان )ما قبل از دوره معاصر( 
داریم. در مرکز شهر، به نام فخرالدین 
اسعد )تاالر( و در جنوب و شمال، به 
نام استرآبادی. میدان شرقی شهر، معلم 
)میرداماد( نام داشت و تندیس آن را هم 
گذاشته بودند، اما در سال های اخیر با 
ساخت زیرگذر، میدان و نام آن از بین 
رفت. البته دو خیابان دیگر به نام میرداماد 
است که یکی از آن ها در خیابان شمالی 
و  حذف  نامش  که  بود  گرگانجدید 

ادامه ی خیابان گرگانجدید شد. همچنین 
خیابانی دیگر در غرب شهر، )بین میدان 
مفتح و بسیج( که کتابخانه ی میرداماد در 
آنجا هست، به نام او داریم. ضمناً مردم 
یکی از روستاهای شمال گرگان، با این 
ادعا که میرداماد در آن جا به دنیا آمده، 
نام خیابان های خود را میرداماد گذاشتند. 
از آنجا که تمام مشاهیر قدیمی، پسوند 
دارند،  استرآبادی  جرجانی، گرگانی و 
اما  کرد.  کاری  نمی توان  این  از  بیش 
برای مشاهیر معاصر، امکانپذیر است که 
ما آن را بیشتر در خیابان های کوچك یا 
مسیح  مانند خیابان  می بینیم.  کوچه ها 
ذبیحی، نادر ابراهیمی، تیمسار کمانگری، 
سیدین، محمد کاظم مداح و کوچه ی 
میرکریمی،  رئیسی،  گرگانی،  طاهری 
فلسفی، دکتر مسکوب، پرویز کیانی، عطا 

اهلل صفرپور و...
بر روی  ایران  بزرگ  نام شعرای   -10
شده  گذاشته  کمربندی  شهرک های 

سعدی  شهرک  جز  به  آن ها  است. 
شمالی  قسمت  در  سابق(،  )شهربانی 
قرار دارند. مانند مولوی )۳۲۰ دستگاه(، 
فردوسی، جامی، حافظ، سعدی، شهریار، 

خیام )دادگستری(.
11- خیابان های لشکر و جانباز که با 
فرهنگ شهادت، تناسب معنایی دارند، 
به نام شهدایی است که در سال ۱۳۶۰ 
به شهادت رسیدند. مثالً پنج تا، به نام 
۵ فرمانده شهید ایران شد که برای آن ها 
سانحه ی هوایی پیش آمد. دو تای آن ها 
)نامجو- فالحی( به میدان تاالر وصل 
می شود که به آن لشکر هم گفته می شود. 
آرا-  جهان  )فکوری-  آن ها  تای  سه 
کالهدوز( در خیابان جانباز قرار دارند 
و سایر خیابان ها را به نام این شهیدان 
دستغیب،  همت،  کرده اند:  نامگذاری 
امینی، دستجردی، چمران، صفری راد. 
از نکات جالب این است که در تهران 
نام  که  داریم  نامجو  اسم   به  خیابانی 

قدیمی او گرگان بود.
12- دو خیابان شهر به نام شهدای بهمن 
انقالب(  پیروزی  از  )قبل  سال ۱۳۵۷ 
نامگذاری شد، اگرچه امروزه مردم، آن 
را تکرار نمی کنند. مانند: رجب سلیمانی 
 ۱۵( محمدی  )طهماسبی(-درویش 

متری دوم(
بافت  محالت  اسامی  از  غیر  به   -13
دیگری  نام های  ندرت  به  تاریخی، 
غریبه ای،  هر  برای  که  داریم  شهر  در 
پرسش انگیز و نامفهوم است. مانند خیابان 
چاله باغ، تابلو. تنها جایی که نام خارجی 

داشت، خیابان مولن روژ بود.
نامگذاری ها  در  جاها  برخی  14-در 
نظم و زیبایی را می بینیم. مثالً قسمتی از 
خیابان های شرقی ولیعصر )شالیکوبی(، 
نامشان از شمال به جنوب و یا از پایین 
به باال به ترتیب ماههای سال است و یا 
اینکه بر روی خیابان های فرعی گلها این 
نام ها را می بینیم: مینا، الله، نیلوفر، نسترن، 
در  اهلل  شاء  شقایق.ان  یاسمن،  یاس، 
مقاله ی بعدی به برخی از اشکاالتی که 
در نامگذاری های خیابان های شهر دیده 

شد، خواهیم پرداخت.

■  پژوهشگر

))
 

نخستین خیابان های ساخته 
شده در گرگان، اختصاصاً به 
نام شاه و خاندان او بودند که 
نامشان پس از پیروزی انقالب 

اسالمی، تغییر کرد.

01732251316
01732244302
01732241195

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: 
نیاز است که فرهنگ تعاونی در بین مردم استان ترویج 
یابد و این موضوع در ابتدا باید از مدارس و دانشگاه 
از  حمایت  کرد:  اظهار  مازندرانی  شود.سعید  آغاز 
تعاونی ها و ایجاد اشتغال بر اساس اصل ۴۴ قانون 
اساسی و یکی از بخش های رکن اصلی اقتصاد است. 
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۹۹ تعاونی جدید در 
میلیارد   ۸۰ از  بیش  افزود:  است،  شده  ثبت  گلستان 
تومان تسهیالت در اختیار تعاونی های استان قرار داده 
شده است.مازندرانی تصریح کرد: تفاهم نامه ای بین 
کار  و صندوق  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
آفرینی امید بسته شد و به دنبال آن بیش از ۸ میلیارد 
استان  تعاونی   ۲۲ به  قیمت  ارزان  تسهیالت  تومان 

به سرمایه در گردش داشتند، پرداخت شده  نیاز  که 
است. وی همچنین در زمینه آموزش و توانمند سازی 
تعاونی ها گفت: ۳۵ هزار نفر ساعت آموزش برای 
اعضای تعاونی ها، مدیران، هئیت مدیره تعاونی انجام 

گرفت که ۲۱ هزار نفر ساعت آن به صورت مجازی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  شد.مدیر  برگزار 
های  تعاونی  توانمندسازی  شد:برای  یادآور  گلستان 
امداد  کمیته  مددجویان  از  آن  اعضای  که ۷۰ درصد 
یا بهزیستی بودند ۱۶۶ میلیون تومان کمك بالعوض 
بانوان  تعاونی  بخصوص  گردش  در  سرمایه  برای 
اشاره  با  شد.وی  داده  تخصیص  خانوار  سرپرست 
به اینکه یکی از راه های اشتغال ایجاد تعاونی است، 
خاطر نشان کرد: تمام تالش خود را خواهیم کرد که از 
اشتغال حمایت کنیم و ابتدا باید فرهنگ تعاون در بین 
مردم استان ترویج یابد  که این  از مدارس و دانشگاه 
دانشگاه  و  مدارس  در  همچنین  و  گیرد  ها صورت 

مرکز کار آفرینی و آشنایی با تعاونی ایجاد شود.

فرهنگ تعاون باید ترویج یابد

www.golshanemehr.com
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آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۲۳۱ تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
آق قال پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۴۳ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالوهاب حسن قاسمی فرزند سارجه به شماره شناسنامه ۱۶۴۷۸ کد ملی ۴۹۷۹۲۰۵۰۴۶ 
صادره آق قال در ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۳۰۰۰۰ مترمربع، در قسمتی 
از ششدانگ پالک ۱۵- اصلی واقع در اراضی قریه کوچك گلیجه معروف به خیوه لی بخش 
۱۲- شهرستان آق قال از سهمی عبدالوهاب حسن قاسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 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 یك 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: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱

محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك آق قال م.الف ۷۴۶۳

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۲۴۱ تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق 
قال پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۴۴ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای تیمور 
حسن قاسمی فرزند سارجه به شماره شناسنامه ۱۱۰۵۴ کد ملی ۴۹۷۹۱۵۰۸۹۶ صادره آق قال 
در ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۲۰۹۹۶.۲۸ مترمربع، در قسمتی از ششدانگ 
پالک شماره باقیمانده ۱۵- اصلی واقع در اراضی قریه کوچك گلیجه معروف به خیوه لی بخش 
۱۲- شهرستان آق قال از سهمی تیمور حسن قاسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 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 یك 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: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱
محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك آق قال م.الف ۷۴۶۵

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۱۶ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
آق قال پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۳۴ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
رحمت اله شیرمحمدلی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۲۰ کد ملی ۴۹۷۹۷۱۳۱۰۶ صادره از آق 
قال در ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰۳۹۱.۷۹ مترمربع، در قسمتی از ششدانگ 
پالک باقیمانده شماره ۲- اصلی واقع در اراضی دوگونچی بخش ۶- حوزه ثبت ملك شهرستان 
آق قال از سهمی علینوری شیرمحمدلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 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 یك 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: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱

محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك آق قال م.الف ۷۴۵۹

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۱۱۸ تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
آق قال پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۹۴ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی دفتر 

موقوفات مبین به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۰۸۷۰ در ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۲۰۰۰۰ مترمربع، در قسمتی از ششدانگ پالک شماره باقیمانده ۲- اصلی واقع در 
اراضی قریه دوگونچی بخش ۶- حوزه ثبتی ملك شهرستان آق قال از سهمی دفتر موقوفات 
مبین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی 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 یك 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: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱

محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك آق قال م.الف ۷۴۴۶

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۰۳ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق 
قال پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۱۰۴ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
رجب محمد گلستانی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۱۲۶۲ کد ملی ۶۲۸۹۲۴۲۶۲۸ صادره 
از گمیشان به میزان ۲۸۰۰۰ مترمربع مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۴۸۱۰۶.۸۰ مترمربع، در قسمتی از ششدانگ پالک شماره باقیمانده ۵- فرعی از ۱- اصلی 
واقع در اراضی صحنه سفلی بخش ۶- حوزه ثبت ملك شهرستان آق قال از عرازقلی صحنه 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی 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 یك 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: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱

محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك آق قال م.الف ۷۴۴۴

آگهي هاي ثبتي

خبر

سپاه 100 پرستار به مراکز درمانی 
گنبدکاووس اعزام می کند

نیروی  گفت:  گنبدکاووس  ویژه  فرماندار 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به منظور 
به  رسانی  و خدمت  درمان  کادر  به  کمك 
بیماران کرونایی طی ۴۸ ساعت آینده، ۱۰۰ 
پرستار به مراکز درمانی این شهرستان اعزام 
می کند.عبدالقدیر کریمی اظهار داشت: تیمی 
از مسووالن حوزه درمان نیروی زمینی سپاه 
از مراکز درمانی این شهرستان بازدید کردند 
تا متناسب با ظرفیت های موجود کمك هایی 
برخی  و  انسانی  نیروی  تامین  حیث  از  را 
تجهیزات پزشکی داشته باشند. وی افزود: 
این تیم بعد از بررسی های خود و نشست 
با مسووالن دانشگاه علوم پزشکی گلستان و 
شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس مقرر 
کردند در مرحله نخست با انجام فراخوان 
۱۰۰ نفر پرستار برای کمك به کادر درمان 
اعزام  آینده  ساعت  طی ۴۸  شهرستان  این 
اعزامی  پرستاران  کرد:  اضافه  کنند.کریمی 
پذیرش  ظرفیت  اساس  بر  گنبدکاووس  به 
بیماران کرونایی در مراکز درمانی شهرستان 
پیامبراعظم)ص(  بیمارستان های  اولویت  با 
و تامین اجتماعی توزیع می شوند و تا پایان 
پیك پنجم کرونا در منطقه حضور خواهند 
داشت. فرماندار ویژه گنبدکاووس ادامه داد: 
نیروی زمینی سپاه عالوه بر نیروی انسانی، یك 
دستگاه اکسیژن ساز نیز برای استفاده بیماران 

کرونایی ارسال می کند.

جهاد دانشگاهی نسبت به
 ترسیم نقشه راه تحوالت 
فرهنگی مبادرت کند

رئیس مجمع نمایندگان گلستان گفت: با 
توجه به پیشینه درخشان جهاد دانشگاهی 
در زمینه فرهنگ و نیروهای توانمندی 
که در اختیار دارد، این نهاد می تواند 
برای  راهی  نقشه  ترسیم  به  نسبت 
تحوالت فرهنگی کشور مبادرت کند.
با  گفت وگو  در  منتظری  غالمرضا 
ایسنا به مناسبت ۱۶ مردادماه، سالگرد 
کرد:  اظهار  دانشگاهی  جهاد  تأسیس 
دانشگاهی،  جهاد  شکل گیری  فلسفه 
با  تحول آفرین  گام های  برداشتن 
رویکرد جهادی در عرصه های مختلف 
به  توجه  با  است.  فرهنگ  جمله  از 
در  دانشگاهی  جهاد  گذشته  تجربه 
بخش های فرهنگی، هنری و ادبی و 
بخش ها  این  در  که  خوبی  گام های 
برداشته بود، باید این فعالیت ها دوباره 
کمیسیون  رئیس  شود.نائب  احیا 
با  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی 
تأکید بر اینکه باید در حوزه فرهنگ 
ریل گذاری داشته باشیم، گفت: معتقدم 
جهاد دانشگاهی با پیشینه درخشانی که 
در زمینه فرهنگی دارد، می تواند نسبت 
برای تحوالت  راهی  نقشه  ترسیم  به 

فرهنگی مبادرت کند. امیدواریم جهاد 
بزند  باال  را  همت  آستین  دانشگاهی 
عرصه  این  در  گذشته  از  قوی تر  و 
تحوالت  زمینه  تا  کند  پیدا  حضور 
فرهنگی فراهم شود.وی بیان کرد: ما 
می توانیم بسیاری از ارزش و اعتقادات 
و پیام هایمان را با استفاده از ظرفیت 
نیرومند فرهنگ و هنر، به جهانیان ارائه 
شاهد  امیدواریم  گفت:  کنیم.منتظری 
شکل گیری پیوند بین جهاد دانشگاهی 
با نیروهای توانمند فرهنگی، هنری و 
ادبی در دانشگاه ها باشیم.نائب رئیس 
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
اسالمی در ادامه تصریح کرد: در طول 
نیاز  کشور  که  جا  هر  گذشته  سالیان 
از  استفاده  با  دانشگاهی  جهاد  داشته، 
جوان  عمدتاً  نیروهای  توانمندی های 
بیان  باشد.وی  گره گشا  توانسته  خود 
هر  از  بیش  ما  کشور  که  امروز  کرد: 
و  علم  رونق  نیازمند  دیگری  زمان 
سرمایه های  به  توجه  با  است،  دانش 
جوانی که در دانشگاه ها و مراکز علمی 
داریم، جهاد دانشگاهی می تواند اهداف 
در  رو  پیش  افق  در  چشم انداز  یك 

بخش های علمی و فناوری را با استفاده 
کند.منتظری  ترسیم  سرمایه ها  این  از 
صحبت های  از  دیگری  بخش  در 
اسالمی  انقالب  اول  گام  گفت:  خود 
امیدمان را  اگر ما چشم  نشان داد که 
اراده  دست  نکنیم،  معطوف  غرب  به 
و  بگذاریم  خودمان  همت  روی  را 
خودباوری را در جامعه تقویت کنیم، 
پیش  مشکالت  و  مسائل  از  بسیاری 
رو قابل حل است و جهاد دانشگاهی 
داد.رئیس  نشان  عمل  در  را  این 
بیان  استان گلستان  نمایندگان  مجمع 
خواستن  فعل  دانشگاهی  جهاد  کرد: 
را صرف کرده و نشان داد با تکیه بر 
در  می توان  داخلی  توانمندی های 
بسیاری از حوزه های علمی، اقتصادی 
و فناوری صعود کرد.وی خاطرنشان 
کرد: پیشنهاد می کنم جهاد دانشگاهی 
در اقدامی جهادی از بین اولویت هایی 
که آقای رئیس جمهور مشخص کرده، 
چند مورد را برای کوتاه مدت انتخاب 
و آنها را دنبال کند تا کمکی به تقویت 
امید مردم به آینده شود و طعم شیرین 

خدمت صادقانه را بچشند.

 ۹۳۹ و  هزار  بستری  به  اشاره  با  گلستان  استاندار 
در  گفت:  استان  درمانی  مراکز  در  کرونایی  بیمار 
مراقبت های  تخت   ۲۸۰ مجموع  از  حاضر  حال 
معادل ۷۶  مراکز درمانی گلستان، ۲۱۴ تخت  ویژه 
است. کرونایی  حال  بد  بیماران  اختیار  در  درصد 
هادی حق شناس در جلسه ستاد استانی پیشگیری 
و مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: تاکنون ۲۶۳ 
تزریق  استان  در  کرونا  واکسن  نوبت   ۵۰۰ و  هزار 
شده که از این تعداد ۲۲۰ هزار تزریق برای نوبت 
اول بود.وی با اشاره به ورود ۳۰ هزار واکسن کوو 

سایر  ورود  با  و  بزودی  گفت:  گلستان  به  برکت 
واکسن ها از جمله سینوفارم و آسترازنکا، عملیات 
ادامه  قدرت  با  هدف  های  گروه  واکسیناسیون 
رعایت  به  اشاره  با  گلستان  داشت.استاندار  خواهد 
بیشتر شیوه نامه های بهداشتی و افزایش تجهیزات 
مرتبط با درمان کرونا در مراکز درمانی استان پیش 
بیماران کرونایی  بستری  ابتال و  بینی کرد که روند 
شود.رییس  کمتر  اخیر  روزهای  طی  گلستان  در 
جلسه  این  در  هم  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شیوه نامه ها  رعایت  درصد  بودن  پایین  از  تاسف  با 

استان  این  در  کرونا  بهداشتی  دستورالعمل های  و 
کرونا  ویروس  دلتای  فراگیری سویه  و  ابتال  گفت: 
خانوادگی شده، بطوری که اکثر افراد بستری اعضای 
یا چند خانواده وابسته به هم هستند. یك خانواده 
گذشته  ساعت   ۲۴ در   : داد  ادامه  فاضل  عبدالرضا 
۲۵ بیمار مبتال به کرونا در گلستان جان خود را از 
دست دادند.وی گفت: در حال حاضر در بیمارستان 
ها مشکل کمبود سرم نداریم اما در بخش داروخانه 
که تالش  دارد  هایی وجود  کمبود  های خصوصی 

برای حل این مشکل ادامه دارد.

۷۶ درصد آی سی یو در اختیار کرونایی ها
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بزرگترین بخش آی سی یو
 گلستان در گنبدکاووس افتتاح شد

بزرگترین بخش مراقبت های ویژه ) آی سی 
یو ( در بین مراکز درمانی گلستان با ظرفیت 
در  کرونایی  بیماران  درمان  ویژه  تخت    ۲۰
شهرستان  )ص(  اعظم  پیامبر  بیمارستان 
گلستان،  استاندار  حضور  با  گنبدکاووس 
رییس  و  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
افتتاح  استان  این  پزشکی  علوم  دانشگاه 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  شد.به 
گلستان، هادی حق شناس در مراسم افتتاح 
این بخش درمانی گفت: با اضافه شدن ۲۰ 
تخت مراقب های ویژه به ۵۰ تخت قبلی در 
مراکز درمانی گنبدکاووس ارائه خدمات به 
بیماران بالخص مبتالیان به کرونا در این 
شهرستان و دیگر شهرهای واقع در شرق 
حق  هادی  شد.  خواهد  مطلوب تر  استان 
نیکوکاران  از کمك های  قدرانی  با  شناس 
شهرکی  محمد  بخصوص  گنبدکاووس 
در بازسازی بخش آی سی یو بیمارستان 
پیامبر اعظم )ص( این شهرستان، افزود: این 
نیکوکار از ابتدای شیوع کرونا در کشور و 
تهیه  از جمله  زیادی  گلستان، کمك های 
ماسك و لوازم و تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز مراکز درمانی استان اهدا نموده است.
وی اضافه کرد: با اضافه شدن ۲۰ تخت 
پیامبر  بیمارستان  در  یو  سی  آی  جدید 
وزارت  که  گنبدکاووس  )ص(  اعظم 
بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی برای 
کرده  هزینه  ریال  میلیارد   ۲۰۰ آن  تجهیز 
تخت های  ظرفیت  به  درصد   ۴۰ است، 
اضافه  شهرستان  این  ویژه  مراقبت های 
کادر  از  همچنین  گلستان  شد.استاندار 
درمان و پرستاری گنبدکاووس که عالوه 
این  کرونایی  بیماران  به  ارائه خدمات  بر 
نیز  گلستان  شرق  بیماران  به  شهرستان 
به  کرد.الزم  قدردانی  می دهند،  خدمات 
ذکر است هزینه ساخت فضای ۲۰ تخت 
میلیارد   ۴ مبلغ  به  را  یو  سی  آی  جدید 
تقبل  محمد شهرکی  نیکوکار  تومان خیر 
کرده و دانشگاه علوم پزشکی با اعتبار ۲۰ 

میلیارد تومان آن را تجهیز کرده است.

افتتاح آموزشگاه پرورش 
اسب در بندرترکمن

نخستین  افتتاح  از  بندرترکمن  فرماندار 
آموزشگاه پرورش اسب و سوارکاری شمال 
کشور در این شهرستان ساحلی خبر داد و 
ابراز امیدواری کرد با افتتاح این آموزشگاه 
اشتغال،  و  گردشگری  توسعه  بر  عالوه 
زمینه اشتغال پایدار عالقمندان به یادگیری 
مهارت و حرفه های مختلف حوزه پرورش 
شود.سیدصادق  ایجاد  سوارکاری  و  اسب 
شیرنگی افزود: در این مرکز، آموزش هایی 
نظیر سوارکاری مقدماتی و پیشرفته، نعل 
بندی اسب و کارگر فنی جایگاه اسب به 

عالقمندان ارائه می شود.

دفاع از آب در نگاهی به 
گزارش عملکرد یک نماینده

پیگیری لغو ممنوعیت 
کشت شالی با کدام 
نگاه کارشناسانه؟

■  رحمت ا... رجائی

 رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و 
آق قال در مجلس، طی گزارشی مکتوب، 
اقدامات انجام شده توسط خودشان در 
مجلس را به اطالع مردم رسانده است. 
این گزارش در ستادی که ایشان برای 
کاندیدای  رئیسی  سیدابراهیم  آقای 
خیابان  ابتدای  در  جمهوری  ریاست 
شالیکوبی در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی 

برپا کرده بود میان عابران پخش شد و 
من هم آن را، همانجا گرفتم. اقدام آقای 
سنگدوینی در امر اطالع رسانی و انتشار 
گزارش، کاری بسیار ارزشمند و قابل 
ستایش است و جای تقدیر و تشکر دارد. 
فکر می کنم اکثریت نمایندگان از جمله 
نمایندگان استان ما در مجلس همچون 
کاری نکردند. نگارنده ضمن قدردانی 
مجدد از این اقدام به دلیل فعالیت در 
حوزه فرهنگ، آشنایی با برخی مسائل، 
بحران آب و فعالیت کشاورزی نکاتی را 

یادآور می گردد:
1( آنچه که تحت عنوان گزارش ارائه 
شد بسیار کلی و در مواردی اصال امکان 
راستی آزمایی در آن نیست. مواردی مثل 
حمایت از مدیران متخصص، متعهد و 

بومی و...
2( مطالعه این گزارش نشان می دهد که 
ایشان در حوزه تقنینی و پیگیری مسائل 
چندان  ملی،  سطح  در  جامعه  کالن 
خود  تالش  تمام  و  نداشته  فعالیتی 
را صرفا در حوزه انتخابیه آن هم در 
مسائل ریز متمرکز کرده است. بگذریم 
در  فعالیتی  فوق  در گزارش  اینکه  از 
حقوق  رعایت  قانون،  اجرای  جهت 
شهروندان و دفاع از آزادی مشروع آنان، 
واکنش به رویدادها و حوادث جامعه و 

... به چشم نمی خورد.
در  شده  انجام  اقدامات  از  بعضی   )3
این گزارش واقعا عجیب و جای سوال 
است. برای نمونه "پیگیری لغو ممنوعیت 

کشت شالی در استان"؟!
امروز  مشکالت  ترین  عمده  از  یکی 
استان، بحران آب و تبعات ناشی از آن 
است که ما در سال جاری شاهد حوادثی 

در استان خوزستان بوده ایم. در سرزمین 
دارای  ما  هم  گلستان(  )استان  گرگان 
اعم  آب  بحران  و  هستیم  مشکالتی 
از شرب و غیرشرب در سراسر استان 
خورد.  می  به چشم  گرگان  جمله  از 
مسلما برای اینکه دچار بحرانی همچون 
خوزستان نشویم باید کاری بکنیم. یکی 
از عمده ترین مشکالت در زمینه آب 
در سراسر ایران از جمله استان گلستان، 
اختصاص بخش وسیعی از زمین های 
کشاورزی به کشت شالی است. کشت 
محصولی که بیش از اندازه آب را در 
کند.  می  بحرانی مصرف  این شرایط 
حاال چگونه و با چه دیدگاه کارشناسی 
در  قال  آق  و  گرگان  محترم  نماینده 
کشت  ممنوعیت  لغو  "پیگیر  مجلس 

شالی در استان" می گردد؟!
همگان می دانند که در این پیگیری هیچ 
نگاه کارشناسانه نبوده و ایشان در جهت 
راضی کردن بخشی از کشاورزان شالیکار 
که صرفا به منافع زودگذر اقتصادی خود 
فکر می کنند انجام داده است که اصال به 
نفع منافع آحاد مردم، جامعه و ... نیست. 
هم اکنون این سئوال مطرح می گردد که 
آیا بقیه پیگیری ها و مطالبات ایشان هم 
در راستای برآورد خواسته های برخی 
بدون درنظر گرفتن منافع کالن جامعه و 

بدون پشتوانه علمی است؟!
از  یکی  آب  شد،  گفته  چنانکه  هم 
مهمترین مشکل جامعه از جمله استان 
ایشان  از  پرسش  این  واقعا  است،  ما 
مطرح است که چه طرحی برای آب 
در سطح ملی و استانی در جهت حفظ 
این سرمایه ملی و جلوگیری از تنش 
آبی دارد؟ اگرچه در همین گزارش در 

مواردی به مسائل آب اختصاص یافت از 
جمله پیگیری مشکالت آب بندان های 
منطقه، پیگیری و احداث سدهای نرماب 
مشکالت  پیگیری  کالته،  شصت  و 
آب شرب روستاها و حفر چاه جهت 

جلوگیری از تنش آبی و ...
از جمله سرزمین  ایران  اکنون  4( هم 
گرگان )استان گلستان( در بحران آب 
دارد.  قرار  کننده  نگران  خشکسالی  و 
شدید  تنگناهای  از  خبر  کارشناسان 
آب و بحران اجتماعی، اقتصادی ناشی 
از آن می دهند که فقط یکی از آنها را 
در استان خوزستان شاهد بودیم. همین 
امسال، بسیاری از زمین ها )حتی نسق( 
به دلیل عدم بارش مناسب و کمبود آب 
و  شالی  چون  محصوالتی  زیرکشت 
لوبیای روغنی و ... نرفته اند. آیا صحیح 
است؟ ما برای ممنوعیت کشت شالی در 
استان بر روی کاغذ که کسی هم آن را 
اجرا نمی کند تالش کنیم تا چاههای 
غیرمجاز بیشتر حفر و عمیق تر گردند 
و ما روز به روز شاهد خشکسالی بیشتر 

)مرگ تدریجی حیات( باشیم.
مسئله و بحران آب در ایران از جمله 
استان های شمالی به خصوص استان 
گلستان کامال جدی است. پیگیری برای 
لغو ممنوعیت کشت شالی در استان نه 
فقط مشکلی را حل نمی کند بلکه روز 
به روز بحران آب را عمیق تر می کند و 
از نماینده محترم انتظار می رود، مسائل 
را با نگاه کارشناسانه و علمی بررسی و 

پیگیری نمایند.

■  فعال فرهنگی و دهقان

))

هفته  پایان  در  احمر گلستان  نیروهای جمعیت هالل 
گذشته به چهار حادثه جاده ای و کوهستان امدادرسانی 
کردند.به گزارش مهر، روزهای انتهای هفته گذشته در 
در  گمشدگی  و  تصادف  همچون  حوادثی  با  گلستان 
جمعیت  نجات  و  امداد  بود.معاون  روبرو  کوهستان 
ساعت  گفت:  این خصوص  در  گلستان  احمر  هالل 
با پژو ۲۰۶  ۱۳ و ۴۰ دقیقه جمعه، برخورد کامیونت 
در محور آزادشهر به شاهرود )محدوده امامزاده محمد 
)ع( روستای تیل آباد( اتفاق افتاد.حسن ملك شاهکوهی 
افزود: بالفاصله دو تیم از پایگاه خوش ییالق با تجهیزات 
الزم به محل حادثه اعزام شدند.وی بیان کرد: این حادثه ۶ 
مصدوم داشت که یك نفر در اثر شدت جراحات فوت 
کرد و پنج نفر با همکاری اورژانس و هالل احمر به 
بیمارستان منتقل شدند.معاون امداد و نجات جمعیت 

هالل احمر گلستان هم چنین از حادثه گمشدگی در 
خبرداد.ملك  آبادکتول  علی  محمدآباد  دهنه  ارتفاعات 
شاهکوهی اضافه کرد: در این حادثه که بعدازظهر جمعه 
اتفاق افتاد یك آقای ۳۰ ساله در سیاه مرزکوه گم شده 
بود که با تالش پنج ساعته یك تیم کوهستان هالل احمر 

پیدا و به مکان امن منتقل شد.رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرستان گرگان هم گفت: بعدازظهر روز پنج شنبه یك 
دستگاه تیبا در محور توسکستان به شاهرود بعد از پلیس 
راه واژگون شد.غالمرضا غالمی افزود: در این حادثه پنج 
سرنشین خودرو مصدوم شدند که دو مصدوم توسط 
هالل احمر و سه مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان 
انتقال یافتند.طبق گفته وی یك تیم امدادی از هالل احمر 
داشتند.رئیس جمعیت هالل  عملیات شرکت  این  در 
احمر شهرستان گرگان همچنین از حادثه گمشدگی در 
منطقه خوش دره روستای زیارت خبرداد.وی توضیح 
داد: در این حادثه که ساعت ۱۸ پنج شنبه به هالل احمر 
گزارش شد، یك جوان ۱۸ ساله بعد از پنج ساعت تالش 
شبانه پیدا و به پایین دست منتقل شد.در این عملیات هم 

پنج نیروی نجاتگر شرکت داشتند.

حوادث هفته گذشته یک فوتی بر جا گذاشت

3 حفار غیرمجاز در شهر 
تاریخی استرآباد دستگیر شدند

اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده 
صنایع   و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
دستی گلستان از دستگیری سه حفار 
غیرمجاز حین ارتکاب جرم در شهر 
تاریخی استرآباد)گرگان( خبر داد. به 
فرامرز  سید  سرهنگ  مهر،  گزارش 
از  واصله  اخبار  برابر  اظهارکرد:  میر 
میراث بانان افتخاری مبنی بر حفاری 
استرآباد  تاریخی  شهر  در  غیرمجاز 

اموال  کشف  منظور  به  )گرگان( 
سودجویان  توسط  تاریخی-فرهنگی 
مأموران  از  اکیپی  فرهنگی،  مواریث 
یگان حفاظت مرکز استان با همکاری 
گرگان  چمران  شهید   ۱۲ کالنتری 
یگان  فرمانده  شدند.  اعزام  منطقه  به 
میراث فرهنگی،  اداره کل  حفاظت 
گلستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
از  پس  اعزامی  مأموران  کرد:  بیان 

با  هماهنگی  و  قضایی  نیابت  کسب 
عملیات  با  و  استان  مرکز  دادسرای 
غیرمجاز  حفار  نفر  سه  غافلگیرانه 
از  و  دستگیر  ارتکاب جرم  را حین 
بزرگ  سفالی  خمره  قلم  یك  آن ها 
به صورت شکسته و ادوات حفاری 
ثبت و ضبط کردند. طبق گفته وی 
قانونی  مراحل  سیر  برای  افراد  این 

تحویل نیروی انتظامی شدند.

www.golshanemehr.com
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کمبود  سرم وسردرگمی بیماران 
اعظم محبی: افزایش مبتالیان به کرونا در 
پیك پنجم و افزایش نیازمندی به سرم های 
تزریقی، عرضه و دسترسی به این دارو 
با چالشی جدی  بیماران گلستانی  برای 
و  سرم  درخواست  است.  شده  مواجه 
چرایی نبود آن، سوال تکراری این روزهای 
مردم در داروخانه ها شده، بیمارانی که با 
تجویز پزشك برای دریافت سرم مراجعه 

می کنند اما دست خالی بر می گردند.
هم اکنون شیوع بیماری کرونا در پیك پنجم 
به حداکثر خود رسیده و سرایت و انتشار 
آن نسبت به سویه های اولیه به مراتب بیشتر 
شده است. همین امر تعداد بیماران بستری 
گلستان را تا ۸۰ برابر افزایش داده و به تبع 
آن دسترسی به تجهیزات، اقالم و داروهای 
مصرفی برای درمان بیماران دچار چالش 
شده است. چند وقتی است که گلستان در 
خصوص تأمین سرم های تزریقی مورد نیاز 
بیماران کرونایی دچار مشکل شده و امکان 
خرید و تهیه این سرم ها در داروخانه های 
سطح شهر ممکن نیست و یا به سختی 
انجام می شود که این امر مشکالت زیادی 
را برای بیماران و خانواده های آنها در پی 
برای  تهیه سرم  داشته است. هرچند در 
وجود  چندانی  مشکلی  بستری  بیماران 
ندارد اما کمبود سرم در بخش سرپایی و 
خبر »ممنوعیت توزیع آن در داروخانه های 
شهری« نگرانی های بسیاری را برای بیماران 
قرنطینه در منازل ایجاد کرده است. با توجه 
بیمارستانی  تخت های  بودن  محدود  به 
گلستان، حدود دو هزار بیمار در منازل 
تحت درمان هستند که نبود سرم آنها را به 
سمت بیمارستان ها سوق داده و شرایط را 
بحرانی تر خواهد کرد. یك شهروند گرگانی 
در این خصوص گفت: چند روزی است 
که فرزندم به کرونا مبتال شده و با توجه به 
وضعیت مناسب حال عمومی او، پزشك 
را  منزل  در  استراحت  وی  برای  معالج 
تجویز کرده است. رحیم مقصودلو افزود: 
بر اساس نظر پزشك، فرزندم باید طی پنج 
روز، روزانه یك سرم دریافت کند. وی بیان 
کرد: اما بنده بعد از مراجعه به حداقل پنج 
داروخانه نتوانستم داروهای مورد نیاز وی 
را تهیه کنم و همه به من پیشنهاد کردند که 
به داروخانه بیمارستان ها مراجعه کنم و در 
آنجا هم بیان شد که صرفاً سرم به بیماران 
بستری تعلق دارد. مقصودلو گفت: از یك 
سو درمانگران، بیماران را ترغیب به درمان 
در منازل کرده و کمبود تخت را بر زبان 
می آورند و از سوی دیگر نمی توانند برای 
بیماران قرنطینه در منازل سرم تهیه کنند که 

خود این امر بیماران را سردرگم می کند.
نبود سرم پذیرفتنی نیست

آقای احمدی هم که در یکی از داروخانه ها 
هشتمین  این  گفت:  بود،  سرم  دنبال  به 
داروخانه است که برای خرید سرم به آن 
مراجعه کرده اما با پاسخ منفی روبرو شده ام. 
وی بیان کرد: به بنده پیشنهاد شده که به 
شهرهای اطراف مراجعه کنم و حتی به 
اقوام و دوستان هم سپردم که برایم سرم 
تهیه کند اما تاکنون موفق به این کار نشده 
ام. احمدی ادامه داد: شرایط بیماری برادرم 
شدت یافته و در یکی دو روز آینده اگر 

دارو دریافت نکند ممکن است به بستری 
نیاز پیدا کند که آن هم با وجود نبود تخت 
خالی، چالش اساسی است. احمدی ضمن 
این مشکل،  رفع  برای  مدیران  از  تقاضا 
گفت: داروهای به مراتب پیچیده تر از سرم 
در داروخانه ها یافت می شود ولی مسأله 
نبود سرم که ترکیب ساده ای دارد، برای 

مردم پذیرفتنی نیست.

بیماران کرونایی سرپایی در تنگنا قرار 
گرفتند

به  اذعان  با  هم  داروخانه  متصدی  یك 
کمبود سرم گفت: در یك ماه گذشته و 
علیرغم تماس های مکرر با شرکت های 
توزیع دارو موفق به خرید سرم نشدیم. 
آقای بخشی زاده ادامه داد: پس از چندین 
روز تالش، یکی از شرکت ها، صرفاً یك 
جعبه سرم به ما تحویل داد. وی با بیان 
اینکه هرچند قیمت سرم تغییری نکرده 
اما عرضه آن با مشکل جدی روبرو شده 

است، اضافه کرد: به طور معمول روزانه 
۲۰ جعبه سرم در داروخانه ما به فروش 
می رسد اما شرکت های پخش دارو فقط 
یك جعبه سرم به ما می دهند که تنها پنج 
درصد نیاز ما را تأمین می کند. بخشی زاده 
اندازه کافی  ادامه داد: در ماه گذشته به 
یك  تا  و  بودیم  کرده  خریداری  سرم 
هفته گذشته مشکلی نداشتیم اما در حال 
حاضر با وجود مراجعات مکرر مجبور 
هستیم طوری سرم را توزیع کنیم که هر 

نفر حداقل یك سرم دریافت کند. وی 
گفت: شرکت پخش مدعی هستند که 
براساس دستورالعمل های دانشگاه اجازه 
فروش سرم به داروخانه های سطح شهر 
را ندارند و همین امر مشکالت عدیده 
ای را برای مردم به ویژه بیماران سرپایی 

کرونا ایجاد کرده است.

سرم دغدغه بیماران شده است
از  گفت:  داروخانه  دیگر  متصدی  یك 
افزایش تقاضا  به بعد شاهد  عید قربان 
امر  این  که  هستیم  بازار  در  سرم  برای 
ناشی از افزایش مبتالیان به کرونا بوده 
است. وی افزود: پس از افزایش تقاضا، 
پخش  شرکت های  از  تا  کردیم  تالش 
سرم تهیه کنیم اما همه شرکت ها اعالم 
کردند که سرمی برای فروش ندارند. این 
متصدی اضافه کرد: با توجه به اینکه همه 
سرم های موجود در بازار ساخت داخل 
هم  خارجی  سرم  خرید  امکان  هستند 

وجود ندارد. ملك گفت: با تماس های 
مکرر، تعداد محدودی سرم تهیه شد که 
این میزان بسیار کمتر از نصف سرم مورد 
نیاز بیماران است. وی متذکر شد: مدیران 
دارویی کشور باید قبل از آنکه شرایط 
اضطراری در بازار ایجاد شود به میزان 
کافی سرم ذخیره می کردند تا این روزها 
مردم عالوه بر درد و رنج بیماری دغدغه 

خرید سرم را نداشته باشند.

کمبود سرم امری کشوری است
برای اطالع از چرایی کمبود سرم به سراغ 
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت 
صدرایی  پانیذ  رفتیم،  گلستان  پزشکی 
بوده  گفت: کمبود سرم مقوله کشوری 
این  با  اما  نیست  استان  تنها مختص  و 
بهتر  استان ها  سایر  از  ما  شرایط  حال 
است و در بخش بستری مشکلی نداریم. 
پانیذ صدرایی افزود: با توجه به افزایش 
بیماران کرونایی در گلستان که سه برابر 
پیك اسفندماه ۹۸ بوده، مشکالتی زیادی 
در تهیه سرم ایجاد شده است. وی با بیان 
اینکه مصرف سرم در کشور به ۶ برابر 
آن تجاوز کرده است، گفت: تعداد سرمی 
که در کشور تولید می شود پاسخگوی 
نیاز تمام بیماران کشوری نیست البته ما 
تالش کردیم که در بخش بستری مشکل 
ایجاد نشود و در بخش سرپایی هم تأمین 
سرم در حال انجام است اما مانند سابق 
نیست و روزانه توزیع می شود. صدرایی 
ندارند  بیان کرد: همه داروخانه ها سرم 
داروخانه ها  از  برخی  در  دارو  این  و 
نزدیك  داروخانه های  روزی،  شبانه 
کشیك  داروخانه های  و  درمانگاه ها 
توزیع می شود. وی توضیح داد: شرایط 
بهتر  گذشته  هفته  به  نسبت  هفته  این 
شده و تالش کردیم ورودی های سرم 
این  اگر  و  دهیم  افزایش  را  استان  به 
باشد و سیاست های  ادامه داشته  روال 
جدیدی اعمال نشود اوضاع بدتر از این 
نخواهد شد. صدرایی مشکل سرم در 
کشور را تأمین بطری های آن برشمرد 
کرونا  پیك های  زمانی  هم  گفت:  و 
اکثر استان های کشور مشکالتی را  در 
ایجاد کرده اما اگر شیوع باال تنها به چند 
هدایت  با  می شد  بود،  محدود  استان 
سرم به آنجا مشکالت را برطرف کرد. 
بر  عالوه  کرونایی  بیماران  روزها  این 
دغدغه  و  نگرانی  بیماری،  رنج  و  درد 
تهیه سرم را دارند که این امر مشکالت 
زیادی را برای آنها ایجاد کرده لذا الزم 
است مسئوالن با برنامه ریزی صحیح این 

دغدغه را برطرف کنند.

هم اکنون شيوع بيماری کرونا در پيک پنجم به حداکثر خود رسيده و سرایت و انتشار آن نسبت به سویه های اوليه به مراتب بيشتر شده است. 

خبر

هم گرایی قوای سه گانه موجب 
تسهیل فسادزدایی در کشور می شود

نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به این که نباید از هزینه مقابله 
با فساد و مفسدان هراس داشته باشیم، تاکید 
کرد که با هم گرایی بیشتر و اراده قوای سه گانه، 
فسادزدایی در کشور تسهیل می شود. رمضان علی 
شده  مطرح  موارد  به  اشاره  با  سنگدوینی 
توسط رهبر معظم انقالب در روز تنفیذ رییس 
با فساد به  جمهوری اظهار داشت: در مقابله 
یقین مشکالت و فشارهایی وجود دارد اما باید 
با قدرت برای پاک سازی سیستم و شناسایی و 
محاکمه مفسدان عمل کرد. نماینده مردم گرگان 
و آق قال در مجلس شورای اسالمی افزود: مبارزه 
با قاچاق و رانت و فساد مطالبه اصلی مردم است 
و جدیت در فساد زایی اعتماد عمومی را افزایش 
داده و همراهی جامعه با نظام را بیشتر خواهد 
کرد. وی گفت: دولت جدید باید بدون توجه 
به رفتارهای موسوم به جناح بازی و قوم گرایی 
با عزم جدی و شبانه روزی به فکر حل دغدغه 
های مردم از جمله زدودن کامل فساد در جامعه 
باشد.وی تاکید کرد: دولت جدید باید به معنای 
واقعی مردمی و والیی باشد و با کار جهادی و 
بی وقفه از همه ظرفیت ها و فرصت ها از جمله 
بخش خصوصی به درستی استفاده کند که در 
آن صورت بسیاری از مشکالت اعتباری دولت 
برطرف خواهد شد. سنگدوینی اظهار داشت: 
برای تشویق به حضور سرمایه گذاران در امور 
اجرایی  و توسعه خدمات در کشور باید امنیت و 
ثبات را تضمین کرد و همانطور که امنیت کشور 
در دنیا زبانزد است، باید امنیت اقتصادی کشور 
هم مطلوب شود. نماینده مردم گرگان و آق قال 
در مجلس شورای اسالمی توضیح داد: ثبات 
قوانین و حمایت کافی، انگیزه بخش خصوصی 
مشارکت  به  رغبت  و  داد  خواهد  افزایش  را 
بیشتر سرمایه گذاران را دوچندان می کند.وی 
با اشاره به ظرفیت های مختلف کشور برای 
سرمایه گذاران گفت: بخش های انرژی مانند 
نفت و گاز و جاذبه های گردشگری از جمله 
حوزه های پر منفعت برای سرمایه گذاران است 
که با اعمال مشوق های مناسب می توان از 
این ظرفیت ها استفاده کرد. وی گفت: یکی 
از راه های حمایت از حضور سرمایه گذاران، 
تسهیل سازی ورود بخش خصوص است که با  
کاهش بروکراسی های اداری می توان سرعت 
سنگدوینی  داد.  افزایش  را  ها  پروژه  اجرای 
گفت: دولت می تواند برای تسهیل در امور، 
صدور برخی مجوزها را به استانداران واگذار 
کند تا از نظر زمانی خللی در کار سرمایه گذاران 
به وجود نیاید. نماینده مردم گرگان و آق قال 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بیکاری، 
ازدواج و مسکن از جمله مهمترین دغدغه های 
مردم به خصوص جوانان است که دولت باید 
به گونه ای برنامه ریزی کند که مردم در یك سال 
نخست تغییرات و بهبود این شرایط را احساس  
کنند. وی به دولت سیزدهم پیشنهاد کرد که از 
توان همه نخبگان و اساتید برای بازکردن گره 

های اقتصادی کشور بهره بگیرد.

به طور معمول روزانه 20 جعبه سرم در داروخانه ما به
 فروش می رسد اما شرکت های پخش دارو فقط یک جعبه سرم 

به ما می دهند که تنها پنج درصد نیاز ما را تأمین می کند
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 بیست و سومین سالروز

 انتشار گلشن مهر  

و روز خبرنگار گرامیباد.  


