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کشاورزی در استان
 اقتصاد ی نیست

■  با مسوولیت سردبیر

نیمه  و  عمیق  های  رویه چاه  بی  حفر 
از  اندازه  از  بیش  برداشت  و  عمیق 
گلستان  استان  در  زیرزمینی  های  آب 
کشاورزان  برای  را  بسیاری  مشکالت 
است. آورده  وجود  به   منطقه  

 کم شدن و خشک شدن آب بسیاری 
از قنات ها ، پیشروی آب شور در چاه 
های آب شیرین، خشک شدن چشمه 
و خالی شدن مخزن  های آب شیرین 
آب زیرزمینی موجب شده امروز دیگر 
نباشد.  اقتصادی  استان  در   کشاورزی 
و  شهری  جمعیت  رشد  به  توجه  با 
طبیعی  آب  مصرف  افزایش  روستایی، 
زیرزمینی  های  آب  برداشت  است. 
ای  کننده  نگران  روند  استان  در 
را  جدی  مشکالت  آن  ادامه  که  دارد  
آورد. می  وجود  به  آب  منابع   برای 

سطح  خشک سالی   حاضر  حال  در 
آب های زیرزمینی را  بیش از پیش کاهش 
داده است و حفر چاه های متعدد، عدم 
کنترل هرزآب ها و فقدان الگوی صحیح 
مصرف و از همه مهم تر نبود مدیریت با 
تدبیر و آگاه و با برنامه در این خصوص 
در  است.  داده  افزایش  را  ها  نگرانی 
صورتی که الزامات مدیریت منابع آب 
به خصوص در بخش کشاورزی رعایت 
و  کشاورزی  تولیدات  کاهش  با  نشود 
آسیب  منتظر  باید  آن  نبودن  صرفه  به 
های بیشتر و همه جانبه تری باشیم از 
جمله مهاجرت روستاییان بـه شـهرها، 
باالرفتن نرخ بیکاری و عواقب و تبعات 
 دیگر آن که اجتناب ناپذیر خواهد بود.

چاره ای نداریم جز اینکه بـرای تـأمین 
آبی  منابع  دنبال  به  نیازها،   از  بخشی 
غیرمتعارف  آب  منابع  باشیم.  جدید 
که  در صورتی  است.  مناسبی  پتانسیل 
بتوانیم از منابع آبی غیر متعارف  برای 
مصـارفی که امکان استفاده از این آبها را 
دارند بهره ببریم می توانیم تا حدودی  از 
 فشـار واردشـده بـر منـابع آبی کم کنیم. 
متاسفانه مدیران نا آگاه در سال های اخیر 
با اصرار و پافشاری بر تولید محصوالت 
استراتژیکی چون گندم  که بسیار آب بر 
است  و با آزاد گذاشتن کشت برنج در 
استان ضربه های اساسی به منابع آبی استان 
زدند که غیر قابل جبران است امروزتنها 
راه برون رفت ما از این بحران این است 
که تا جایی که می توانیم سهم کشاورزی 
را از آب مصرفی استان کاهش دهیم در 
غیر این صورت درنجات منابع آبی استان 

توفیقی نخواهیم داشت.

یادداشت اول  هزینه های تبلیغاتی 
نامزدها بررسی می شود
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نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان این که حضور در انتخابات یک 
وظیفه ملی و دینی است، گفت: مشارکت مردم در انتخابات سبب 
تقویت عزت و اقتدار کشور است. به گزارش روابط عمومی، سید 
کاظم نورمفیدی اظهارکرد: در آستانه برگزاری انتخابات بسیار مهم 
نظام مقدس اسالمی هستیم و حضور در این انتخابات هم وظیفه 
ملی هم وظیفه شرعی و اسالمی است. نماینده ولی فقیه در گلستان 
افزود: بعضی از مردم بسیار خوب ما، اظهار عدم تمایل شرکت 
در انتخابات را دارند و مسأله مشکالت اقتصادی، معیشت مردم، 

گرانی و اشتغال جوانان ما را دلیل عدم حضور در انتخابات بیان 
می کنند.وی ادامه داد: همه بدانند حضور در انتخابات اظهار نظر 
در مورد کلیت نظام و استقالل و عزت این کشور است. نورمفیدی 
بیان کرد: تمام تالش دشمن بر این است که شرکت مردم در 
انتخابات را ضعیف و سست کند و با این کار به دنیا بگوید مردم 
با این نظام همراه نیستند. نماینده ولی فقیه در گلستان ادامه داد: در 
داخل هم عده ای اهداف و خواسته دشمن را ترویج می کنند اما 
مسلماً بدانند همه مردم ایران از همه اقشار به استقالل و عزت و 

پیشرفت کشورشان عالقمند هستند. وی عنوان کرد: اینکه بعضی 
ها بیان کنند که همیشه چنین سخنانی در زمان انتخابات مطرح 
می شود، نه اینطور نیست چرا که دشمن همیشه در انتخابات 
مخصوصاً انتخابات ریاست جمهوری از همان اوایل انقالب به 
دنبال ضربه زدن به کشور و عدم شرکت مردم در انتخابات بوده 
است. امام جمعه گرگان اضافه کرد: دشمن همیشه دست به چنین 
کارهایی می زند ما هم در مقابل دشمن می گوییم در صحنه 

هستیم و در این انتخابات شرکت می کنیم.

مشارکت  باعث 
عزت و اقتدار است 
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سومین خشکسالی
 در ۴5 سال اخیر
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پرونده تخلف
   انتخاباتی نداشتیم

استان ها باید توسط 
نخبگان آن استان اداره شوند
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 افق گشایی تازه برای نقش موثرتر زنان
 در مدیریت شهری

کاندیدای ششمین دوره 
انتخابات شورای اسالمی 
شهر گرگان 
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مصلحت کشور را با 
چیزی معامله نمی کنیم

فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: با وجود 
مشکالتی که در کشور وجود دارد ما انقالب 
و وطن خود را با چیزی معامله نمی کنیم. 
به گزارش روابط عمومی، ملک شاهکوهی 
دفاع  دوران  در  و  جنگ  در  ما  اظهارکرد: 
مقدس با یک ائتالف جهانی روبرو بودیم 
و در مقابل دنیا ایستادگی کرده و در نهایت 
پیروز شدیم. وی افزود: هم در جنگ نظامی 
و جنگ فرهنگی آسیب دیدیم ولی شکست 
نخوردیم و در جنگ اقتصادی هم چنین بود. 
فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: در جنگ 
سوریه همه آمده بودند ولی سوریه پیروز شد، 
امروز ائتالف جهانی فرو ریخته است و ما در 
یک قدمی پیروزی هستیم. ملک شاهکوهی 
با بیان اینکه ما در آستانه انتخابات هستیم، 
افزود: اگر رأی دادن مهم نبود، اینقدر تبلیغ 
به رأی ندادن نمی شد. وی اضافه کرد: با 
همه مشکالتی که وجود دارد سر انقالبمان، 
خاک کشورمان، با هیچی معامله نمی کنیم، 
حتی اگر کسی جمهوری اسالمی را قبول 
ندارد برای حفظ آرامش و امنیت مان در پای 
صندوق های رأی حاضر می شویم. ملک 
معلمان  اساتید،  همه  از  گفت:  شاهکوهی 
عرصه تعلیم و تربیت می خواهیم همانطور 
که در تربیت فرزندانمان و بچه های این مرز 
و بوم جهاد می کنید در آگاهی بخشی به 

جامعه هم تالش کنید.

دستگیری رمال
 فضای مجازی 

انتظامی گنبدکاووس از دستگیری  فرمانده 
هزار  از ۱۲  بیش  با  سایبری  فضای  رمال 
عضو در این شهرستان خبرداد. به گزارش 
روابط عمومی، محمود علی فر اظهارکرد: 
در راستای طرح مقابله با جرائم سایبری و 
پایش فضای مجازی کانالی با بیش از ۱۲ 
هزار عضو شناسایی شد که فردی سودجو 
برای دعانویسی، رمالی و جادوگری تبلیغ 
می کرد. فرمانده انتظامی گنبدکاووس با بیان 
کار  دستور  در  موضوع  این  بررسی  اینکه 
مأموران انتظامی قرار گرفت، افزود: ماموران 
با انجام تحقیقات پلیسی و بررسی های فنی، 
متهم را که با رمالی و تبلیغ فروش فال و 
طلسم مردم را فریب می داد شناسایی و با 
مخفیگاهش  در  قضائی  مرجع  هماهنگی 
دستگیر شد. علی فر تصریح کرد: با انتقال 
متهم به مقر پلیس، در تحقیقات مقدماتی ابتدا 
منکر هرگونه جرمی شده، اما در ادامه لب به 
اعتراف گشوده و عنوان کرد که چندی پیش 
با راه اندازی کانالی در شبکه اجتماعی اقدام 
به انجام تبلیغات واهی فال و فروش طلسم 
و جادو کرده و از این طریق به کسب درآمد 
پرداخته است. فرمانده انتظامی گنبدکاووس 
مرجع  به  پرونده  تشکیل  با  متهم  گفت: 

قضائی معرفی شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان 
در جلسه شورای اداری استان با اشاره به 
اقدامات مدیریت خشکسالی سال جاری 
با اشاره کاهش شدید منابع آبی در استان 
توصیه کرد: کشاورزان از آتش زدن بقایای 
محصول خودداری، کشت غرقابی و پرآب 
طلب را تعطیل و زراعت متعارف از طریق 
آب های سطحی و زیرزمینی را به ترتیب 
۵۰ و ۲۰ درصد کاهش دهند. به گزارش 
روابط عمومی، سید محسن حسینی در 
ارائه گزارش وضعیت خشکسالی استان 
طی سال جاری و اقدامات شرکت آب 
منطقه ای برای مقابله با آن گفت: کارگروه 
سازگاری با کم آبی در استان فعال است و 
طبق مصوبات این کمیته باید ظرف ۵ سال 
۱4۰ میلیون مترمکعب از میزان  مصرف 
آب استان کاهش پیدا کند که سهم سال 

جاری37 میلیون مترمکعب است که این 
مقدار با مشارکت آب منطقه ای، جهاد 
کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و 

می  انجام  های صنعتی  شرکت شهرک 
ای  منطقه  آب  شرکت  شود.مدیرعامل 
انجام  های  پیگیری  با  داد:  ادامه  استان 

شده و در راستای اجرای مصوبات کمیته 
سازگاری با کم آبی طی دو ماه گذشته وبا 
فعالیت 3۲ اکیپ گشت و بازرسی منابع 
آب در استان، 39 حلقه چاه غیر مجاز در 
استان مسدود و 98 کنتور هوشمند نیز 
طی این دو ماه بر روی چاه های استان 
نصب شده است. حسینی همچنین گفت: 
حین  مجاز  غیر  چاه  حلقه  حفر 34  از 
حفاری جلوگیری و ظرف همین مدت 
نیز ۵8 حلقه چاه غیر مجاز به دستگاه 
مدیر  است.  شده  معرفی  قضائی  های 
عامل شرکت آب منطقه ای گلستان، با 
اشاره به این که سه هزار کیلومتر طول 
رودخانه در استان وجود دارد، خواست 
اعتبارات مهندسی رودخانه ها و مدیریت 
سیالب برای مقابله با بروز سیل احتمالی 

در استان، تقویت شود.

سومین خشکسالی در ۴۵ سال اخیر

استان ها باید توسط 
نخبگان آن استان اداره شوند

انتخابات ریاست جمهوری  کاندیدای 
خود  توسط  باید  استان ها  گفت: 
مردم و نخبگان آن استان و بر اساس 
مسائل  شوند.  اداره  شایسته ساالری 
مانع  نباید  مذهبی  و  فرهنگی  قومی، 
نقش آفرینی افراد شایسته در اداره استان 
کرد:  اظهار  همتی  عبدالناصر  شود. 
شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست 
و اگر این روند را در اقتصاد ادامه دهیم، 
ممکن است حتی شاهد شرایط بدتری 
کشور  اقتصاد  ریل  تغییر  باشیم.  هم 

اداره  به  نگرش  نحوه  در  بازنگری  و 
است.  من  اولویت های  جزو  جامعه، 
وی افزود: در کشور ما سیاست بیش 
از حد بر اقتصاد حاکم شده و این امر 
خصوصاً در استان ها موجب شده که 
نتوانیم از پتانسیل های استان ها استفاده 
کنیم. با توجه به تجربه اقتصادی خودم 
و اینکه در 4۰ سال گذشته تمام مسائل 
وارد  داشتم،  نظر  زیر  را  اقتصادی 
انتخابات شدم. همتی با بیان اینکه ما 
یک راهبرد ملی برای توسعه اقتصادی 
ما  استان های  گفت:  نداریم،  استان ها 
وقتی  هستند.  ویژگی  دارای  یک  هر 
کشور  بزرگ  شهرهای  و  تهران  در 
شهرهای  عماًل  می شویم،  متمرکز 
دیگر تبدیل به حاشیه شده و روستاها 
و شهرهای کوچک به تدریج خالی از 
سکنه می شود. این کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از 
معضالت استان ها این است که از مرکز 
گفت:  می کنند،  نگاه  سیاسی  آنها  به 
به استان ها برداشته  باید نگاه سیاسی 
شود و به جای آن نگاه اقتصادی حاکم 
شود. هر سه ماه یکبار جلسه ای را با 
نخبگان، جوانان و افراد تعیین کننده در 
اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  روند 
روند  تا  کرد  خواهم  برگزار  استان ها 
توسعه استان را زیر نظر قرار بدهیم. 
وی با بیان اینکه توسعه متوازن استان ها 
از  یک  هر  گفت:  می کنیم،  دنبال  را 

استان های ما ویژگی خاصی در جذب 
از  بعد  ما  دولت  در  دارند.  توریست 
اجرای واکسیناسیون عمومی و عادالنه، 
محورهای  از  یکی  توریست  جذب 
بود.  خواهد  استان ها  توسعه  اصلی 
توسعه گردشگری باعث رونق اشتغال 
اشاره  با  همتی  می شود.  استان ها  در 
به اینکه مسئله بیکاری تقریباً در همه 
کرد:  تصریح  است،  مشترک  استان ها 
اگر نگاه ما به استان ها براساس تمرکز 
داخل  به  تصمیمات  بردن  و  زدایی 
استان باشد، توجه به مسائل اقتصادی 
کاندیدای  می شود.این  بیشتر  استان ها 
انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: 
یکی از مشکالت کشور ما این است 
که یارانه به صورت هدفمند پرداخت 
نشده است. دهک های یک، دو و سه به 
اندازه دهک های ثروتمند یارانه دریافت 
می کنند و این عادالنه نیست. بخشی از 
خرید  قدرت  افزایش  در  ما  اقدامات 
و  دستمزد  حداقل  بردن  باال  با  مردم 
بخشی نیز از طریق کارت های اعتباری 
اگر  انجام می گیرد. وی گفت:  خرید 
کتان،  جاده  ابریشم،  جاده  از  بتوانیم 
کریدور  و  جنوب  به  شمال  کریدور 
کنیم،  بهره برداری  مدیترانه  تا  ایران 
آن  از  و  یکدیگر  به  استان ها  ارتباط 
طریق به شاه راههای بین المللی می تواند 
موجب توسعه استان ها و کشور شود.
بخش  مشکالت  به  اشاره  با  همتی 

کشاورزی، تصریح کرد: مشکل مهم 
در این بخش قیمت گذاری محصوالت 
انجام  تضمینی  خرید  باید  ما  است. 
داشته  قیمت تضمینی  اینکه  نه  دهیم 
باشیم. در بخش کشاورزی باید شرایط 
را به گونه ای فراهم بیاوریم که دالالن 
پیش  را  کشاورزی  محصول  نتوانند 
چند  دیگری  زمان  در  و  کنند  خرید 
برابر به فروش برسانند. یکی از راههای 
به  رسیدگی  استان ها،  توانمندسازی 
بخش کشاورزی و روستاها است. این 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
با بیان اینکه باید به آزادی های اجتماعی 
توجه شود، گفت: امروز جوانان ما در 
برای  شهرهای کوچک هیچ زمینه ای 
استفاده از اوقات فراغت ندارند و از 
زندگی روزمره شان احساس رضایت 
ندارند. دولت ما حتماً در این بخش 
برنامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه 
از امکانات، فرصت ها و مشکالتی که 
گلستان دارد مطلع هستم، گفت: توسعه 
بندرترکمن و تبدیل آن به یک منطقه 
تکمیل  دارد.  اهمیت  اقتصادی  ویژه 
کمک  اینچه برون   - گرگان  راه آهن 
بزرگی به حمل ونقل و ترانزیت منطقه 
به  استان  این  مبادالت  باید  می کند. 
ترکمنستان را توسعه دهیم. می توانیم 
از مبادی زمینی استان گلستان، ارتباط 
برای  ترکمنستان  کشور  با  مناسبی 

صادرات و واردات داشته باشیم. 

آگهي دعوت

 نوبت اول سهامداران

 شرکت تولیدي صنایع 

غذایي بامداد شیر گلستان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تولیدي صنایع غذایي بامداد شیر گلستان سهامی خاص بشماره 
ثبت 132۴ مینودشت و شناسه ملی  107000780۴9دعوت میشود تا در جلسات مجمع عمومی عادی 
سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 8 صبح  و 12 مورخ 1۴00/0۴/09 در 
محل کارخانه به نشانی استان گلستان، شهرستان مینودشت، بخش مرکزي، دهستان چهل چاي، 
آبادي شهرك صنعتي مینودشت، محله فاز1 شهرك، کوچه سازندگي3، کوچه سازندگي2، 
پالك 0، قطعه3۴ ، طبقه همکف کد پستی ۴981178195 تلفن 01735203633تشکیل میگردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه

1-مجمع عمومی عادی سالیانه )انتخاب مدیران-انتخاب بازرسین– انتخاب روزنامه کثیراالنتشار)
2-مجمع عمومی فوق العاده )تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی)

سایر مواردي که در صالحیت مجامع فوق باشد. 2۴2672۴

هیئت مدیره شرکت
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خبر

گلستان از ظرفیت تبدیل به ایتخت 
کتابخوانی ایران برخوردار است

استاندار گلستان با یادآوری تالیف کتاب های 
ارزشمند طی دوره های گذشته تاریخ سرزمینی 
این استان از جمله قابوس نامه در قرن پنجم 
هجری گفت: ک شهرهای استان از قابلیت 
کشور  کتابخوانی  پایتخت  به  شده  تبدیل 
عمومی،  روابط  گزارش  است.به  برخوردار 
هادی حق شناس در جلسه انجمن کتابخانه 
های عمومی استان اظهار داشت: توجه به 
کتاب و کتابخوانی، بخشی از فرهنگ اصیل 
اسالمی و ایرانی است که باید با طرح های 
بیشتر  ترویج  زمینه  تشویقی  و  مشارکتی 
فرهنگ مطالعه در مردم به خصوص نسل 
جوان را فراهم کرد. وی بیان کرد: افزایش 
و  خصوصی  بخش  همراهی  و  مشارکت 
گروه های مردم نهاد در بیشترشدن  فرهنگ 
کتابخوانی با هدف رسیدن به توسعه پایدار 
فرهنگی در همه مناطق شهری و روستایی 
گلستان موثر است. استاندار گلستان از خیران 
خواست با درنظر گرفتن سهم ثابت از محل 
کمک های همیشگی خود در به ثمر رسیدن 
اهداف طرح های ترویج کتابخوانی و توسعه 

کتابخانه ها نقش آفرینی کنند.

حمایت عملیاتی بانک ملی
 ایران از تولیدکنندگان

مدیرعامل بانک ملی ایران از پرداخت بیش 
از ۱9۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش 
نخست  ماه  دو  در  اقتصادی  مختلف  های 
امسال توسط این بانک خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد رضا 
حسین زاده با بیان این که این تسهیالت در 
قالب بیش از 96 هزار فقره پرونده پرداخت 
شده است، اظهار کرد: بخش های کشاورزی 
و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و 
صادرات  و  خدمات  بازرگانی،  ساختمان، 
توانسته اند از این تسهیالت بهره مند شوند. به 
گفته وی، بخش صنعت و معدن بیشترین 
سهم از تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران 
را به خود اختصاص داده است که این نشان 
عملیاتی  حمایت  و  جدی  اهتمام  دهنده 
بانک برای تحقق شعار سال و نیز کمک به 

جهش تولید است.

نگاه رئیس جمهور آینده
 توجه به توازن منطقه ای
 در کشور باشد

رئیس ستاد انتخابات رئیسی در گلستان 
گفت: مهم ترین نگاه رئیس جمهور آینده 
توازن  دادن  قرار  کار  دستور  در  باید 
منطقه ای در کشور که یک الزامات قانونی 
کرد:  اظهار  امامی  عیسی  باشد.  است، 
رئیسی به  واسطه مسئولیت ریاست قوه 

قضاییه و دیگر مسئولیت هایی که داشته، 
با وضعیت موجود و نیازهای کشور به 
 خوبی آشنا است و در صورت پیروزی 
در انتخابات، قطعاً با تیم قوی بررسی های 
آن،  با  مطابق  و  می دهد  انجام  را  الزم 
برنامه ریزی الزم صورت خواهد گرفت. 
مدیران  کمک  با  رئیسی  افزود:  وی 
فنی، کارآمد و پاک دست می تواند این 
برنامه ها را در مسیر صحیح اجرا قرار 
دهد. امامی در خصوص اینکه برخی ها 
می گویند رئیس جمهور اختیاراتی ندارد، 
گفت: اگر رئیس جمهور اختیارات ندارد 
انتخابات  عرصه  وارد  افراد  این  چرا 
کارشان  در  افراد  این  اگر  می شوند؟ 
را  سهم  همه  قطعاً  می شدند  موفق 
متوجه توانمندی خودشان می دانستند. 
رئیس ستاد انتخابات رئیسی در گلستان 
در  رئیس جمهور  کرد:  خاطرنشان 
دارد  وسیعی  اختیارات  اساسی  قانون 
و تمام ظرفیت اجرایی و اداری نظام 
در اختیار او است. ریاست بسیاری از 

دستگاه های باالدستی از جمله شورای 
عالی امنیت ملی، شورای عالی انقالب 
فرهنگی و شورای عالی اقتصاد بر عهده 
رئیس جمهور است. کاری که این افراد 
به دنبال آن هستند، سفسطه و توپ را 
است. وی  انداختن  دیگری  زمین  در 
در ادامه با بیان اینکه اصل سوم قانون 
اساسی به توازن منطقه ای اشاره دارد، 
از  یکی  ثروت  عادالنه  توزیع  گفت: 
موضوعات مهمی بوده که قانون اساسی 
این  متأسفانه  پرداخته است.  به آن  ما 
اتفاق هنوز در کشور محقق نشده است. 
در زمان توزیع بودجه، به استان هایی که 
نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی و صندوق 
نمی شود.  توجه  دارند،  ارزی  ذخیره 
آینده  رئیس جمهور  کرد:  تأکید  امامی 
توازن  دادن  قرار  کار  دستور  با  باید 
منطقه ای، شرایط رشد متوازن را برای 
همه استان ها، شهرستان ها و روستاهای 
کشور فراهم کند. رئیس ستاد انتخابات 

از  بیان کرد: یکی  رئیسی در گلستان 
عیب های اساسی در ساختار مدیریتی 
کشور، بر هم خوردن این توازن است. 
این مسئله باعث ایجاد فاصله طبقاتی 
کشور  استان های  میان  در  زیادی 
به  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  شده 
ظرفیت هایی  همه  وجود  با  گلستان 
است.  نشده  توجه  خوب  دارد،  که 
مانند  کالن  سرمایه گذاری های  نقش 
پتروشیمی، فوالد و... که در بسیاری 
اساسی  تحول  موجب  استان ها  از 
سرانه  افزایش  و  اشتغال  بخش  در 
درآمدی شده، در استان گلستان خالی 
است. امامی گفت: البته معتقدیم همان 
باید  و  دارند  کار  جای  نیز  استان ها 
جهش سرمایه گذاری را در دستور کار 
قرار بدهیم و در این راستا رئیسی در 
صورت پیروزی در انتخابات مسئولیت 
خطیری به دوش دارند. باید حرکت 
جهادی در این بخش اتفاق بیافتد و 

مردم هم پای کار بیایند.

2 محکوم به قصاص
 فرصت زندگی دوباره یافتند

رئیس کل دادگستری استان گلستان 
دو  به  زندگی  دوباره  فرصت  از 
خبر  استان  در  قصاص  به  محکوم 
داد. به گزارش روابط عمومی، هادی 
قصاص  حکم  اظهارکرد:  هاشمیان 
از  یکی  پرونده  که  جوان  دو  این 

دیگری  و   9۰ سال  به  مربوط  آنها 
بود  اجرا  نوبت  در  است،   94 سال 
اختالف  حل  شورای  شعبه  به  که 
زندان گرگان ارجاع شد. وی گفت: 
سال های گذشته اعضا شعب ویژه 
صلحی زندان گرگان چندین بار به 
اما  کردند  مراجعه  دم  اولیای  منزل 
خانواده ها راضی به بخشش نشدند 
تا در نهایت امسال با پادرمیانی ریش 
سفیدان و متنفذین منطقه، اولیای دم 
بزرگوارانه و بدون هیچ چشم داشتی 
از حق شرعی و قانونی خود گذشتند 
این  به  دوباره  زندگی  فرصت  و 
محکومین بخشیدند. هاشمیان ادامه 
داد: تعداد محکومین به قصاص که از 
ابتدای امسال با گذشت اولیای دم در 
یافته  گلستان فرصت جبران مافات 

اند به 6 تَن رسید.

واگذاری پنج تفرجگاه 
عمومی به جوامع محلی 

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان 
گفت: با هدف ایجاد اشتغال و درآمد 
پیرامونی،  مناطق  برای ساکنان  پایدار 
جلوگیری از توقف های غیراصولی در 
حریم راه و ترغیب به تالش حداکثری 
پنج  بوم،  زیست  حفظ  راستای  در 
منطقه تفرجگاه در پارک ملی گلستان 

ساخته و به روستاییان واگذار می شود. 
به گزارش روابط عمومی، محمدرضا 
کنعانی اظهار داشت: این تفرجگاه ها 
آغاز  گذشته  سال  از  آن  احداث  که 
استراحت گاه،  مانند  امکاناتی  شده 
سرویس بهداشتی و نمازخانه دارد و 
در مجاورت آن نیز نمایشگاه دائمی 
صنایع دستی و تولیدات این مناطق نیز 
دایر خواهد شد. وی ادامه داد: توقف  
خطرآفرین گردشگران در حاشیه پارک 
تصادفات  بروز  سبب  گلستان،  ملی 
زیادی برای مسافران و طبیعت گردان 
حیات  به  نیز  زیادی  آسیب  و  شده 
وحش منطقه وارد کرد که احداث این 
تفرجگاه ها در مناطق امن می تواند این 
خطر را تا حد زیادی کاهش داده و 
امنیت را برای حیوانات ساکن پارک 

ملی فراهم آورد. 
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گفت:  گلستان  دادگستری  کل  رئیس 
در  انتخاباتی  تخلفات  از  مواردی 
شد  اعالم  ستاد  دبیرخانه  به  گلستان 
تذکر  با  نامزدها،  از  از دعوت  که پس 
گزارش  به  شد.  فصل  و  موضوع حل 
در  هاشمیان  هادی  عمومی،  روابط 
به  رسیدگی  و  پیشگیری  ستاد  جلسه 
ارتکاب  اظهارکرد:  انتخاباتی  تخلفات 
نشاط  و  شور  ایجاد  بهانه  به  تخلف 
انتخاباتی پذیرفته نیست و دستگاه های 
نظارتی و قضایی در برخورد با متخلفان، 
مصلحت اندیشی نمی کنند. وی با بیان 
اینکه نگاه ما بر پیشگیری از تخلفات 
بایدها  کتابچه  گفت:  است،  متمرکز 
مرتبط  قوانین  و  انتخاباتی  نبایدهای  و 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاونت  در 
دادگستری تهیه و در اختیار نامزدهای 

انتخاباتی سراسر استان و اعضای ستاد 
آنها قرار گرفته است. هاشمیان با اشاره 
به افزایش رصد فضای مجازی گفت: 
در یکی از شهرستان ها هم فردی که 

با تکرار سخنان معاندین در شبکه های 
اجتماعی، مردم را به رای ندادن ترغیب 
قضایی  پرونده  و  شناسایی  کرد  می 
تشکیل شده است. دادستان مرکز استان 

بررسی  از  جلسه  این  در  هم  گلستان 
هزینه های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات 
شوراهای شهر و روستا در استان خبر 
داد و گفت: اگر به این نتیجه برسیم که 
این پول ها کثیف است یا برای دریافت 
رانت و ویژه خواری پس از انتخابات 
بین نامزدها و برخی افراد رد و بدل می 
شود، پرونده قضایی تشکیل می دهیم. 
سیدرضا سیدحسینی افزود: نامزدی که 
برای انتخاب شدن، وامدار کسی باشد 
چطور می تواند پس از برگزیده شدن 
به عنوان نماینده مردم، جلوی فساد و 
شوراهای  و  ها  شهرداری  در  تخلف 
شهر و روستا را بگیرد. سیدحسینی از 
تبلیغات  مالی  منابع  خواست:  نامزدها 
خود را مراقبت کنند تا در آینده مورد 

وهن و اتهام قرار نگیرند. 

پرونده تخلف   انتخاباتی نداشتیم

01732251316
017322۴۴302
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یادداشت 

شعر

حافظ بخوانیم 

■ آزاده حسینی

بس آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود
غلط گفتم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد
اول از همه بهتر است این یک بیت را چندبار 
بخوانیم تا با تکرار، ریتم ظاهری اش برای 
بوِی«  »به  بسیار.  یعنی  آشنا شود. »بس«  ما 
یعنی به امید و به آرزو؛ در ابتدا غم و ترس 
و نگرانی از دریا به امید منفعت، بسیار ناچیز 
به نظر می رسید؛ اما غلط گفتم، اشتباه گفتم، 
خطایی بیش نبود؛ زیرا وحشت از این طوفان 
به صد مروارید هم نمی ارزد. منظور از  صد 
در اینجا تعداد زیاد است. گاهی بعضی افراد 
ظاهر کاری را می بینند و به نظرشان آسان می 
آید، مانند به دست آوردن مروارید از صدف 
ته دریا، که فقط کافی است لباس غواصی 
بپوشید و تنی به آب بزنید. غافل از اینکه دریا 
همیشه آرام نیست و مسیر رسیدن به آرزوها 
گاهی پر از موانع است و طوفان روزگار کاری 
می کند که اگر گوهرهای بسیاری هم ته دریا 
باشند، ارزش دل به دریا زدن ندارد. حواسمان 
باشد نباید ظاهر امور را آسان ببینیم و بدون 
پیش بینی طوفان گام برداریم. داستان هایی هم 
در مورد حافظ است که می گویند حافظ را 
به هندوستان دعوت کرده بودند، راه سفر از 
دریا می گذشت و این بیت اشاره به همان 
سفر است. البته دکتر غنی که یکی از استادان 
حافظ شناسی است این نکته را رد می کنند و 
آن را افسانه می پندارند. واقعیت این است که 
حافظ شیرازی چندان اهل سفر نبود؛ برخالف 

سعدی شیرازی که جهانگرد بود.

 

■  فائزه رسولی.
 پانزده ساله از نوکنده

آنقدر از یادها گم گشته ام
نیست مرا شوق دیدار کسی 

گم گشته ام در پیله ام 
نیست مرا یاد و پندار کسی

بی بال میجهم در این
پرتوی بی خورشید

نیست مرا حسرت بال
یا ز گیتی امید

به  روز  پیشرفت  با 
روز علم و تکنولوژی 
گذاری  سرمایه  و 
قدرتمند  کشورهای 
بر  دار  سرمایه  و 
اپلیکشین های  روی 
مختلف و مشهور از جمله اینستاگرام، 
تلگرام، واتسپ، یوتیوب، گوگل، کاالف 
دیوتی و ... و پدید آمدن بیماری هایی 
به  دیدارهای حضوری  همچون کرونا، 
بیشتر  و  کاسته شده  ایی  گسترده  طور 
فضای  و  ها  رسانه  طریق  از  ارتباطات 
از  استفاده  گیرد.  می  صورت  مجازی 
فضای مجازی هیچ اقتضای سنی ندارد 
و همه ی افراد دسترسی بسیار راحتی 
همین  و  دارند  ها  رسانه  و  اینترنت  به 
امر باعث شده است که افراد از جمله 
نوجوانان با آسیب های اجتماعی بسیاری 
روبه رو شوند. از آنجایی که استفاده از 
فضای مجازی هیچ محدودیتی ندارد و 

حتی برای ارتباط گرفتن با افراد، میتواند 
و  باشد  گرگان   - ایران  در  شخصی 
شخص دیگری در آمریکا-ال ای باشد. 
در واقع رسانه ها طوری به وجود آمده 
اند و چیده شدند که جهان را به شکل 
دهکده ایی کوچک برای ارتباط برقرار 
کردن تبدیل کنند.  و این ها آثار اجتماعی 
بسیار زیادی را بر روی نوجوانان گذاشته 

از  بسیاری  ببینیم  توانیم  می  ما  اند، 
به  و  نوجوانان به جای درس خواندن 
فکر ادامه تحصیل بودن؛ مشغول بازی 
کردن یا در یوتیوب مدام فیلم دیدن یا 
۲4 ساعت در اکسپلور اینستاگرام دور 
زدن هستند و ممکن است به صورت 
مجازی با افرادی آشنا شوند که هیچ از 
هویت آنان نمی دانند. بسیار دیده شده 

است که مردی به نام اکبر با 4۰ سال 
سن خود را جای دختری به نام نازنین 
با ۱7 سال سن جایگذاری کرده است و 
تشخیص این ها از یکدیگر در فضای 
مجازی کار بسیار دشواری است و  به 
شکل های متفاوت از جوانان و نوجوان 
چه دخترها و چه پسران اخاذی شده است 
و من معتقدم که تنها راه مقابله با فضای 
اجتماعی و مجازی  از سمت والدین یا از 
سمت جامعه: محدود نکردن افراد است 
زیرا وقتی محدود شویم به چیز خاصی 
تمام  بمانیم،  دور  دیگر  چیزهای  از  و 
تالشمان را می کنیم تا به سمت چیزی 
میگویند  والدینمان  یا  جامعه  که  برویم 
و  خودسری  روی  از  این  برویم.  نباید 
غرور یا نداشتن ادب نیست؛ بلکه فقط 
از کنجکاوی برای دانستن چیزیست که 
جامعه محدودش کرده است و یا میتوان 
گفت جامعه نوجوانان را به چنین کاری 

تحریک می کند.

مقابله با آسیب های اجتماعی متعدد
■  رکسانا سادات حسینی. پایه ی یازدهم

خدایا شکرت 
که من دخترم 

 

■  دالرام دوستی
9 ساله ازتهران

مهربونم شکرت که من یک  خدای 
دختر به دنیا آمدم و به دختر بودنم 
خیلی  را  دخترها  من  میکنم.  افتخار 
دخترها  همه  چون  دارم  دوست 
لحظه  است. من عاشق  پاک  دلشون 
ی عصبانی شدن دخترها هستم چون 
خیلی بامزه می شوند. خدایا شکرت! 
دختر چه بزرگ باشد و چه کوچک، 
برای همه ناز وشیرین است و همه ی 
دخترها عاشق رنگ صورتی هستند 
و می خواهند دکتر یا معلم شوند و 
همه ی آنها هدف های بزرگی دارند. 
دخترها  وپناه  پشت  همیشه  خدایا 
باش! و به آنها کمک کن تا به هدف 
را  دختر  روز  من  و  برسند  هایشان 
مصادف  چون  دارم  دوست  خیلی 
معصومه)س(  حضرت  تولد  روز  با 
است. من این روز بزرگ را به تمام 
تبریک  جهان  صورتی  دخترهای 

وتهنیت عرض می نمایم.

 

سوسن خانم 
ملکه و گوزن

■  نیایش خادمیان 9 ساله

نام  به  مهربانی  ملکه  در جنگلی سبز 
تمام  به  که  کرد  می  زندگی  سوسن 
ورزید.  می  محبت  جنگل  حیوانات 
مرد.  و  شد  مریض  مادرش  روز  یک 
سوسن خانوم خیلی ناراحت و تنها شد 
اما پدرش بعد از مدتی با یک جادوگر 
که خود را به شکل ملکه ی زیبایی در 
آورده بود، ازدواج کرد. یک روز صبح 
بهاری سوسن خانم به جنگل رفت تا 
زیر سایه درخت بنشیند و کتاب بخواند. 
اما جادوگر کاری کرد تا او روز و شب 
بخوابد. روزی ماه گرفتگی شد و سوسن 
از خواب بیدار شد و همه چیز را به خاطر 
آورد و طلسم باطل شد. در این لحظه 
سوسن یادش افتاد که جادوگر مادرش 
را کشت و پدرش را به شکل شیر در 
آورد تا خودش فرمانروای قصر شود. او 
با کمک حیوانات جادوگر را شکست داد 
و با شاهزاده شهر همسایه ازدواج کرد و 

جنگل و مردم به آرامش رسیدند.

 رودخانه خروشانی 
بود.  عبور  حال  در 
بود  شاد  همیشه  او 
کردن  عبور  با  و 
میخواند  زیبای  آواز 
دوستانش  همه  و 
بردند.  لذت می  از صدای شرشر آب 
تا این که یک روز رودخانه که خیلی 
آرام و بی صدا از جنگل عبور می کرد، 
درختان جنگل با تعجب به او نگاه می 

رود  این  چرا  گفتند  خود  به  و  کردند 
از  است؟  ناراحت  آنقدر  حال  خوش 
او بپرسیم ببینم مشکلش چیست. او را 

صدا کردند و از او پرسیدند که: »رود 
گفت:  او  ناراحتی«؟  آنقدر  چرا  خانه 
از هوای  که  آیند  به جنگل می  »مردم 

اما  ببرند،  لذت  زالل  رودخانه  و  پاک 
نمی دانم چرا گردششان تمام که میشود 
کنار درختان و داخل رودخانه ها زباله 
همیشه  دارم  دوست  من  ریزند.  می 
پاک و تمیز باشم. اما انسان ها با زباله 
هایی که در آب می ریزند، زندگی تمام 
مشکل  دچار  را  رودخانه  های  ماهی 
رود  صحبت  با  ها  درخت  کنند«.  می 
ناراحت شدند و با خودشان گفتند باید 

یک راهی پیدا کنیم. 

جنگل سبز بزرگ
■  ویانا روح افزایی. کالس سوم

 
  

■  الینا سرخانی کالس پنجم
   

در تئاتر با موضوع محرم بازی می کردم. 
حتما  نقشم  اجرای  برای  بودم  مجبور 
نبود،  خوب  حالش  بزرگ  پدر  باشم. 
باید سریعتر میرفتم و میدیدمش. رفتم و 
دیدمش. پیر و رنجورتر ولی با همان ابهت 
مردانه اش دراز کشیده  بود روی تخت، 
من  تب  کرده  بودم، در اتاق دیگری 
خوابیده بود. مادرم  بیدارم  کرد و گفت: 
»دخترم! حاجی رو دوست داری«؟ گفتم: 

»بله«. گفت: »پس همیشه دوستش داشته 
باش! چون االن دیگه  حاجی نیست، 
االن دیگه  پدر بزرگ نداری«.   چقدر 
سخت بود شنیدن صحبت های مادرم. 
گریه کردم. بلند شدم و رفتم اتاق حاجی، 
دیگر نبود. تختش خالی بود. خانه بوی 
غم داشت. ستون های خانه دلتنگ بودند. 
پارچه های مشکی باالی در  نشان از غم 
بزرگی داشت و من  پدر بزرگ را  از 

دست داده بودم. باورش برایم  سخت 
بود، خیلی سخت. کاش آدم ها را قبل 
کنیم  یادآوری  بدهیم،  دست  از  اینکه 
چقدر با ارزشند. چقدر  دوستشان داریم. 
به همه عزیزانمان بلند بگوییم قبل اینکه 
از دستشان بدهیم و مجبور شویم بر مزار  
گریه کنیم به خاطر اینکه زودتر  نگفتیم، 
نشد، خجالت کشیدیم که بگوییم دوست 

داریم.   شرمنده باشیم از خودمان.
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یاداشت

توران میرهادی مادر
 ادبیات کودک و نوجوان در ایران

تولدت مبارك
 توران جان

۲6 خرداد ۱3۰6 به دنیا آمد. توران میرهادی؛ 
بنیانگذاران  از  ادبیات، نویسنده، یکی  استاد 
شورای کتاب کودک و بنیانگذار فرهنگنامه 
کودکان و نوجوانان بود. او می گوید: » طی 
بیش از نیم قرن گذشته در سه زمینه کار کرده 
ام: آموزش و پرورش، ادبیات کودکان و کتاب 
مرجع اختصاصی کودکان و نوجوانان؛ یعنی 
فرهنگنامه. در هر سه زمینه گرچه به ابعاد 
جهانی کار نیز نظر داشته ام ولی هدف اصلی 
من خدمت به کودکان و نوجوانان این سرزمین 
بوده و هست. من معتقدم که جمع کار را پیش 
می برد نه فرد. فرد می تواند نقش هماهنگ 
کننده داشته باشد. بنابراین در هر سه زمینه تنها 
نکته ای که بتوانم به حساب خودم بگذارم، 
پیدا کردن راه های کار ثمربخش گروهی بود. 
کار گروهی برای من بسیار شیرین، بسیار 
آموزنده و بسیار برانگیزاننده است«. روحش 
شاد که جانی تازه به ادبیات کودک و نوجوان 

این سرزمین بخشید.

شعر

■  فاطمه زهرا مازندرانی
 دهم انسانی. 15ساله

باران های دلتنگی را می شناسم
بوی خوش عطر گران را میشناسم

افسانه ام
رویا های تو را من می شناسم

آدرسی دارم از گندم زار موهایت
من ندیده آنجا را میشناسم

بیگانه نیستم
کهکشان چشم هایت را میشناسم

درد سرم
شب زنده داری هایت را میشناسم

افسرده نیستم اما توهم هایت را میشناسم
آنجا منم
اینجا تو

اینگونه عشق را میشناسم.
 

■  آدرینا فغانی. 8 ساله

سالم سالم بچه ها
بچه های مهربون
قصه دارم براتون 

قصه ی از سه تا ماه
دوستای فصل گرما
فصل داغ تابستون
مامان میگه برامون

بچه های خوش زبون
تیر، مرداد و شهریور

سه تا برادر هستند
همیشه با هم هستند

میوه های رنگی دارند
هندونه و خربزه

وای که دلم چه خواسته
شربت آلبالو دارند
طالبی و هلو دارند
بستنی خوشمزه 

وای که دلم چه خواسته 

از دریا و آب بازی
منم عاشق آب تنی
تعطیالت تابستون 
وای که نگم براتون

دوچرخه و تاب بازی 
طناب و اسباب بازی 
قصه ی مامان جونی 

تمومی نداره هیچ وقت

 

عهدهای دخترانه

■  زهرا خمر
 دهم انسانی کالله

سالم مامان! سالم بابا! چند کلمه ای با 
شما حرف دارم. من  دارم میروم؛ میروم 
به آینده ای که قرار است سر بلندتان 
کنم. مادر؛ شما همیشه آرزویتان این بود 
مرا در لباس دکترها ببینید؛ اما افسوس 
نتوانستم رشته ای مورد نظر  که من 
شما را بیاورم. اما شما پدر همیشه می 
خواستید مرا در لباس کارمندی ببینید 
آرزویتان موفقیت من بود. از همان اول 
که چشم گشودم به دنیا شما مرا بزرگ 
خواندید. ولی من آرزویتان را برآورده 
میکنم. نمی گذارم زحمت های شما 
برای  سختی  همه  آن  رود  هدر  به 
بزرگ کردنم، به مدرسه فرستادنم و 
دیدن موفقیت من. حال می خواهم به 
شما بگویم من دارم میروم به سمت 
داد  خواهم  قول  شما  به  موفقیت. 
که آرزویتان و دیدن من در آن همه 
کنم. دوستتان  برآورده  را  خوشبختی 

دارم از طرف دخترتان.

 

■  ویشکا مهربان

تا  آشنا؟  یا  غریبیست  واژه  رهایی! 
به حال کنج دلت رهایی داشته ای؟ 
نمیدانی؟ مگر میشود؟از جنس ایرانی 
نکرده  تجربه  را  آزادی  و  باشی  بوده 
باشی؟ و میگفت دلش له له میزد تا 
خود  آغوش  به  را  بودن  رها  بتواند 
بودن  آغوش  هم  رهایی،  اما  بکشد. 
او را نمی پذیرفت. او  میگفت: »سالها 

کرده  تالش  آوردنش  بدست  برای 
بود«. بغض های روزانه و اشک های 
شبانه اش چیزی نبودند که خدایش به 
راحتی از آن بگذرد. او میگفت آرزوی 
چند ساله اش به دست آوردن همان 
بود که بسیار بی تاب اوست. او سعی 
میکرد با بی تابی اش کنار بیاید و تالش 
کند برای هم آوایی با او. اما! دلش با او 
کنار نمی آمد. بی قراری های گاه و بی 
گاهش دل سنگ را هم آب میکرد. مگر 
میشود اینگونه معشوق بود؟ او تمام 
انگیزه اش همان بود. با تمامِ جانش می 
جنگید؛ اما! چه بگوید از دلی که تنها 
قدمی به آرزویش مانده بود. اما، جانش 
به دادش نرسید با او راه نیامد. قبولش 
نکرد تا هم آوا شود با آزادی زیبایش. اما 
میگویند او با لبخند دلنشینش به میهمانی 
با خدا رفت. خوشا به دلش که راضی 
بود. خوشا به دلش که با خیالی آسوده 

رفته بود. درود بر شرفش. 

کسب  در  انسان  ها 
دسته  دو  به  علم 
تقسیم می شوند:برخی 
نش  ا ند ا ر ا ستد و د
برخی  و  هستند 
علم  عقده  دیگر، 
در  شنا  برای  عاشقانه  که  آنانی  دارند. 
هیچ گاه  می کنند،  تالش  علم  اقیانوس 
از دانش سیر نمی شوند؛ با این که غرق 
در علم هستند، باز هم به دنبال آگاهی 
می روند؛ چنین انسان  هایی هیچگاه به 
علمی که دارند، مغرور نخواهند شد و 
خود را برتر از دیگری نخواهند دانست؛ 

انسان هایی که عقده دانش  از  امان  اما 
دارند. چنین افرادی با کوچکترین علمی 
خدای  را  خود  می آورند،  دست  به  که 
پناه  غرور  ساحل  به  و  می دانند  دانش 
می برند و دست از شنا در اقیانوس علم 
بر می دارند؛ چرا که فکر می کنند قطرات 

خواهد  بدنشان  روی  بر  همواره  علم 
اینکه آفتاب ساحل  ماند و غافل اند از 
غرور، این قطرات دانش را برای همیشه 
نابود می سازد؛ به همین سبب است که 
از  هیچگاه  علم،  دوستدار  انسان  های 
شنا کردن در اقیانوس دانش دست بر 

دوستداران  دیگر  عبارت  به  نمی دارند. 
دانش با اینکه همواره علم کسب می کنند، 
باز هم به خود مغرور نشده و یک لحظه 
هم از کسب دانش دست بر نمی دارند؛ 
چنین انسان هایی به این علت که کاماًل 
با دانش روبرو شده اند، آگاهند که دانش، 
چون درختی پر از شاخ و برگ است که 
هیچگاه به انتها نمی رسد. به قول حکیم 

ابوالقاسم فردوسی: 
از  بشنوی/  سخن  چون  دانشی  »زهر 

آموختن یک زمان نغنوی 
چو دیدار یابی به شاه سخن/ بدانی که 

دانش نیاید به بن«

انسان های جویای دانش
■  شمیم شاه  دادی

 

 

من دختر زمستانم 

دی  ماه  با  که  سال  فصل  آخرین 
شروع می شود،  زمستان است که 
در  دارد.  نام  یلدا  آن  شب  اّولین 
جا  همه  و  بارد  می  برف  زمستان 
سفید می شود. گاهی می توانیم از 
پشت شیشه ی پنجره این منظره ی 
زیبا را تماشا کنیم. البته با یک لیوان 
نوشیدنی داغ سرمای زمستان  لّذت 

بخش تر می شود. 

فاطمه رادپور . 9ساله از تهران

 
مداد فداکار آتنا

من مداد مشکی و قد بلندی هستم که آتنا 
من را از لوازم التحریر خرید که خیلی زود 
با کتاب ها و دفتر و پاک کن آتنا دوست 
شدم. آتنا هر روز با من چیزهای زیادی 
می نویسد. هر روزی که می گذرد از قد 
من کم می شود. درست است که هر 
روز از قد من کم می شود، اما اثر من 
روی کتاب ها باقی است تا آتنا کوچولو 
بتواند چیزهای زیادی یاد بگیرد. او گاهی 
با من حرف می زند و خیلی مراقب من 
است و از اینکه من کوچک تر می شوم 

ناراحت می شود.
آتنا رادپور. 8 ساله تهران



6www.golshanemehr.ir2232 اطالع رسانی / خبر    چهارشنبه 26 خرداد ماه 1400/ سال بیست و دوم / شماره

 

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱3996۰3۱۲۰۰۱۰۱7۲۲7 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه ۱399۱۱44۱۲۰۰۱۰۰۰943 تقاضای آقای سیدعلی دادور بشناسنامه ۱7۰ کد ملی 
۲۱۲۱388۲۵7 صادره از گرگان فرزند سیدعلی اکبر در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است بمساحت ۲94/7 مترمربع از پالک شماره ۲۰6 فرعی از ۱- اصلی واقع 
در اراضی زیارت بخش 4 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 
آقای موسی کاوه زیارتی 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: ۱4۰۰/3/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰3/۲6

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد  امالک گرگان م.الف 6986

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۱۲48۰۰۰۲۲6۲ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱399۱۱44۱۲۰۰۱۰۰۲676 تقاضای بیژن جباری بشناسنامه ۱84۰ کد ملی ۰۰48636۵68 
صادره از تهران فرزند علی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت 344/۲۵ مترمربع از پالک 3866 فرعی از ۱۰7- اصلی واقع در اراضی خارج از 
مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان 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 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: ۱4۰۰/3/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰3/۲6

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 699۲

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۱۲48۰۰۰۲۲74 و ۱4۰۰6۰3۱۲48۰۰۲۲73 هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱399۱۱44۱۲۰۰۱۰۰۱۰43 و ۱399۱۱44۱۲۰۰۱۰۰۱۰4۲ 
تقاضای ۱- غالمحسین کریمی نژاد بشناسنامه 646 کد ملی ۵7۲93۲97۲۵ صادره از بردسکن 
فرزند میرزا ابراهیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی 

به پالک ۱79۱ فرعی از ۱۰7- اصلی بخش 3 می باشد ۲- عزیزاله جهان بخش بشناسنامه 9۲۲ 
کد ملی ۲۱۲۱۵۰64۱4 صادره از گرگان فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک 
قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک ۱79۱ فرعی از ۱۰7- اصلی بخش 3 می باشد بمساحت 
کل ششدانگ 37۵ مترمربع از پالک 3866 فرعی از ۱۰7- اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه 
موقوفه محمدصادق باباصادقیان 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 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: ۱4۰۰/3/۱۰   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰3/۲6

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 6989

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

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱3996۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰7۰ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱399۱۱44۱۲۰۰۱۰۰۱89۵ تقاضای آقای قاسم بازی مقدم به شماره شناسنامه ۱7۲ کد ملی 
۲۱۲۲87۲47۰ صادره از گرگان فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 
۱8۱۱۱ مترمربع از پالک شماره ۱4۰- اصلی واقع در اراضی مامائی بخش دو حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای عبدالرحمن صحنه 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: ۱4۰۰/۰3/۲6  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰4/۱۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7۰99

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی جعفری رامیانی فرزند عبدالحمید به شماره ملی ۲۰3۱۵9۲۱۰6 والیتا از طرف 
فرزندش گلیدا جعفری رامیانی و با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق، مدعی شده که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانی یکبابخانه بمساحت ۱8۰ مترمربع به شماره 
ورقه مالکیت ۲7766۰ د/9۱ دارای پالک شماره ۱/4۵64۰- اصلی واقع در ناحیه یک بخش ۱۰ 
حوزه ثبتی گنبد ذیل دفتر جلد ۵79 صفحه ۲۵9 شماره ۱۰6348 بنام گلیدا جعفری رامیانی فرزند 
مهدی به شماره ملی ۲۰۲۱69۰6۱4 ثبت و صادر گردیده است، به علت اسباب کشی مفقود 
گردیده، تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده، لذا برابر تبصره یک اصالحی 
ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد و هر کس 
مدعی وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف ۱۰ )ده( روز مدارک اعتراض را 
ضمن ارائه مستندات به این اداره ارائه نماید در غیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر 

مقررات اقدام خواهد شد.
رضا سارانی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس م.الف 836۲

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 99.3۲ مترمربع به پالک 39۱۰ فرعی از 
3۵- اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبتی مینودشت دفتر الکترونیک ۱399۲۰3۱۲۰۰6۰۰۱463 و 
شماره چاپی 4۵8۵63 الف 98 به نام آقای علی عامریان فرزند رحیم به شماره ملی 48893936۱7 
ثبت و صادر شده است سپس مالک با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه 
اسناد رسمی شماره ۱4 مینودشت ادعا نموده که سند مالکیت در حین اسباب کشی مفقود شده 
و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده اند. علیهذا باستناد ماده ۱۲۰ آئین 
نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله دیگری انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
۱۰ روز پس از انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره 
تسلیم نمایید در غیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور، برابر مقررات نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
اصغر سبحانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مینودشت م.الف 8363

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 93.89 مترمربع به پالک 39۰9 فرعی از 
3۵- اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبتی مینودشت دفتر الکترونیک ۱399۲۰3۱۲۰۰6۰۰۰97۱ و 
شماره چاپی 44۵۱88 الف 98 به نام آقای علی عامریان فرزند رحیم به شماره ملی 48893936۱7 
ثبت و صادر شده است سپس مالک با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه 
اسناد رسمی شماره ۱4 مینودشت ادعا نموده که سند مالکیت در حین اسباب کشی مفقود شده 
و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده اند. علیهذا باستناد ماده ۱۲۰ آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله دیگری انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز پس 
از انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نمایید در 
غیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور، برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد.
اصغر سبحانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مینودشت م.الف 8364

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۱۲۰۰۱۰۰۰۵43 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه ۱399۱۱44۱۲۰۰۱۰۰۱4۲۱ تقاضای آقای حسین اکبری به شماره شناسنامه 366 کد ملی 
۲۱۲۱86۰9۵9 صادره از گرگان فرزند علی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است  بمساحت ۵۲7/8 مترمربع از پالک شماره ۱۲6- اصلی واقع در اراضی گلند بخش 
دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای عبداله حیدری 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: ۱4۰۰/۰3/۲6  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰4/۱۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7۱۰6
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نخستین اتوبوس 
سالمت استان رونمایی شد

نخستین اتوبوس سالمت گلستان با هدف 
ارتقای سالمت مسافرین و مردم استان در 
گرگان به بهره برداری رسید. به گزارش 
روابط عمومی استانداری گلستان، مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان 
ناوگان  از  استفاده  گفت:  مراسم  این  در 
حمل و نقل عمومی موجب افزایش ایمنی 
جاده ها و تسریع در عبور و مرور مسافران 
داشت:  اظهار  میقانی  مهدی  می شود. 
رعایت اصول بهداشتی حق طبیعی مسافر 
است که امیدواریم با اقدامات انجام شده 
بتوانیم در ارتقا سالمت مسافران تاثیرگذار 
اصول  رعایت  کرد:  بیان  وی  باشیم. 
بهداشتی یک اصل مهم است و خدمات 
بهداشتی این صنف در ناوگان حمل و نقل 
عمومی پس از دوران کرونا نیز همچنان 

پابرجا خواهد بود. 

 افق گشایی تازه
 برای نقش موثرتر زنان
 در مدیریت شهری
 علی آباد کتول

■  محمد صادق ساالری

دوره  ششمین  تبلیغات  مهلت  آغاز  در 
انتخابات شورای اسالمی شهر یادداشتی را 
منتشر کردم با عنوان "عزم زنان برای سهم 
بیشتر از کرسی های شورای شهر علی آباد 
کتول". در آن یادداشت ،تحلیلی از شرایط 
زنان کاندیدای انتخابات شورای شهر ارائه 
دادم و در ادامه از بین بانوانی که در رقابت 
پارلمان محلی حضور دارند شانس ۵ نفر را 
بیشتر دانستم.و در پایان احتمالی را مطرح 
کردم که اگر زنان شهر علی آباد کتول پای 
در  بخواهند  و  بیایند  رای  صندوق های 

لیست 7 نفره شان نام بانوان نامزد انتخابات 
را بنویسند "ممکن است" به طرز شگفت 
انگیزی برای اولین بار حائز اکثریت کرسی 
یادداشت  بشوند.این  شهر  شورای  های 
از چند منظر با نقدهای جدی و درستی 
و  پذیرا هستم  که صمیمانه  مواجه شد 
سپاسگزار از اینکه مورد مطالعه، توجه و 

دقت قرار گرفت.
1-نقد اول اینکه اگر نیّت نگارنده حمایت 
از زنان برای راهیابی به پارلمان محلی شهر 
علی آباد کتول بوده است،چرا فقط تمرکز 
نوشته روی پنج نفر گذاشته شده؟و نام 
باقی کاندیداهای زن حاضر در رقابت های 

انتخاباتی شورای شهر آورده نشده است؟
۲-نقد دوم هم به این یادداشت و تحلیل 
این بود که چرا باید فقط زنان به نامزدهای 
زن رای بدهند آیا رای دهندگان مرد نباید و 
یا نمی توانند به کاندیداهای زن رای بدهند؟ 
و در ادامه ی دسته دوم نقدها آورده شد که 
این نوع بیان و تحلیل ممکن است مقاومت 
نامحسوسی را در مردان برای رای به خانم 
ها ایجاد کند.با توجه به قصدم از نوشتن این 
یادداشت هر دو نقد کامال صحیح و به حق 
است. تا حدی نوع تحلیل بنده دچار خطای 
ساختاری و منطقی بود، به طوریکه نیّت و 
از حضور  را که حمایت  اصلی  مقصود 
بیشتر و موثرتر زنان شایسته جامعه در بین 
منتخبان شورای شهر ششم بود را تا اندازه 
ای به حاشیه برد.با توجه به نکات ذکر شده 
در اسالیدهای قبل در این یادداشت دوم 
قصد دارم با توضیح روشن تر و مستدل 

تر به اصالح و شفاف تر کردن نظراتم در 
مورد مشارکت بیشتر زنان در امر اداره ی 
اوال؛  نکنیم  بپردازم.فراموش  جامعه  امور 
زنان نیمی از جامعه و جمعیت را تشکیل 
می دهند و اگر بسترها برای بروز و ظهور 
پتانسیل های این بخش از جامعه را در 
عرصه های مختلف فراهم کنیم قطعا بهره 
وری باالتری را در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی تجربه 
گذشته  دهه  چند  کرد.دوم؛طی  خواهیم 
زنان به موازات افزایش تحصیالت،آگاهی 
از حقوق ،توانایی،مهارت ها،ضریب اشتغال 
و استقالل و ... به طور طبیعی و به حق، 
خواهان حقوق اجتماعی بیشتر،مشارکت 
موثرتر در اداره  امور جامعه و  ضریب 
باالتر برابری جنسیتی هستند.و عالوه بر 
حاکمیت،جامعه مدنی و شهروندان اعم از 
مردان و زنان، باید نسبت به وسیع تر شدن 
مشارکت نیمه ی کمتر فعال تر جامعه در 
سطوح و عرصه های مختلف حساسیت و 
حمایت الزم را انجام دهد.باید خاطرنشان 
کرد که ضریب حضور زنان در نقش های 
مهم مدیریتی و حاکمیتی یکی از شاخص 
های مهم توسعه پایدار است به طوری که 
در بسیاری از کشورها توسعه یافته و در 
حال توسعه حتی در افغانستان برای کرسی 
های مجلس یا پارلمان های محلی برای 
زنان سهمیه های 3۰ درصدی قائل شدند 
که زنان بتوانند با استفاده از این قانون به 
مناصب مدیریت جامعه چه در بخش های 
اجرایی چه در بخش قانونگذاری دست 

یابند.در فقدان این تدابیر حاکمیتی و قانونی، 
حال که  بنا به شرایط و دالیل مختلف، 
باالی  سطوح  در  زنان  حضور  امکان 
مدیریتی جامعه مثل ریاست جمهوری یا 
وزیر و ریاست قوای دیگر کمتر وجود 
دارد، جامعه مدنی و فعاالن اجتماعی و 
البته و بخصوص خود شهروندان و مردم 
می توانند زمینه را برای حضور خانم ها در 
سطوح میانی مدیریت به خصوص کرسی 
های انتخابی فراهم کنند و سهم بیشتری 
را در برگه های رای شان برای آنها قائل 
شوند.با توجه به همه موارد ذکر شده بر 
آنم، با یک پیشنهاد مشخص و شفاف از 
یادداشت گذشته ابهام زدایی و آن را اصالح  
کنم. به عنوان یک شهروند ساده و همراه 
و همگام و همپای شما پیشنهاد میکنم و 
دعوت میکنم از همه شهروندان شهرم علی 
آباد کتول، مردان و زنان، همه ی اقشار، 
اقوام، اصناف و ... که در لیست 7 نفره  رای 
شان در روز انتخابات ۲8 خرداد "حداقل" 
نام "3 زن" را از بین همه ی زنانی که در 
بین نامزدهای انتخابات شورای شهر  قرار 
دارند را بنویسند.ایمان دارم با حضور بیشتر 
و موثرتر زنان شایسته و کاربلد در کنار 
مردان متخصص و باتجربه در کرسی های 
شورای شهر و اتخاذ سیاست های جامع 
تر در برنامه ریزی شهری،علی آباد کتول 
تبدیل به شهری زیباتر و بهتر برای زندگی 

خواهد شد.
■  دانشجوی کارشناسی
 ارشد علوم سیاسی
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 هزینه های تبلیغاتی 
نامزدها بررسی می شود

بررسی  از  گلستان  استان  مرکز  دادستان 
انتخابات  نامزدهای  تبلیغاتی  هزینه های 
شوراهای شهر و روستا در استان خبرداد.به 
گزارش روابط عمومی، سیدرضا سیدحسینی 
گفت: اگر به این نتیجه برسیم پول هایی که 
نامزدها برای تبلیغات هزینه کردند، کثیف است 
یا برای دریافت رانت و ویژه خواری پس از 
انتخابات بین نامزدها و برخی افراد ردوبدل 
می شود، پرونده قضایی تشکیل می دهیم. وی 
افزود: نامزدی که برای انتخاب شدن، وامدار 
کسی باشد چطور می تواند پس از برگزیده 
شدن به عنوان نماینده مردم، جلوی فساد و 
تخلف در شهرداری ها و شوراهای شهر و 
روستا را بگیرد. دادستان سیدحسینی از نامزدها 
خواست که منابع مالی تبلیغات خود را مراقبت 
کنند تا در آینده مورد وهن و اتهام قرار نگیرند. 
دادستان مرکز استان گلستان از نحوه چاپ و 
نصب برخی بنرهای تبلیغاتی هم انتقاد کرد و 
گفت: دستگاه های اجرایی موظف اند تبلیغاتی 
که با قوانین تبلیغات انتخاباتی مغایرت دارد را 

جمع آوری کنند.

۴7درصد مشترکان آب شرب
 باالتر از الگو مصرف می کنند

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان 
گلستان گفت: طبق بررسی به عمل آمده در 
کل مشترکان شهری و روستایی،47 درصد 
باالی الگوی مصرف یعنی ۱۵ مترمکعب در 
ماه آب مصرف می کنند. به گزارش روابط 
عمومی، اردشیر سلطانیان  با اعالم این خبر  
افزود: بر اساس طبقات مصرف تعیین شده 
توسط وزارت نیرو 38  درصد از مشترکان 
جزو دسته پر مصرف بوده، یعنی بین ۱۵ تا 
3۰ مترمکعب آب در ماه مصرف می کنند و 
9 درصد از مشترکان جزو دسته بد مصرف 
محسوب شده، یعنی بیشتر از 3۰ مترمکعب 
خدمات  معاون  دارند.  مصرف  آب  ماه  در 
مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان گلستان اضافه کرد: الگوی مصرف هر 
مشترک برای استان گلستان، ۱۵ متر مکعب 
زیر۵  که  مشترکانی  و  تعریف شده  ماه  در 
متر مکعب در ماه مصرف داشته باشند طبق 
قانون و تعرفه آب امید از پرداخت آب بها 
معاف هستند. وی در پایان در مورد واحدهای 
غیرخانگی افزود: در کاربری های غیر خانگی 
حتما مصرف برابر الگو و ظرفیت قراردادی 
توصیه می شود چرا که هزینه مصارف باالتر 
از الگو و ظرفیت قراردادی ماهانه شامل هزینه 
آب آزاد خواهد بود و حدود ۱3 برابر از هزینه 

عادی باالتر است.
www.golshanemehr.com

آب آشامیدنی 
اوجابن مشکل  دارد 

سالم لطفاً خودتان را معرفی کنید؟  
با سالم خدمت شما و همکاران گرامیتان. 
بنده علی اکبر مرگدری نژاد متولد ۱/4/4۵ 
امور  دیپلم  فوق  مدرک  دارای  هستم. 
دهیاری ها و تنها دهیاری که رشته تحصیلی 
ام مرتبط با کار می باشد. بنده از سال 8۵ در 

خدمت مردم اوجابن می باشم.

ما  برای  اوجابن  روستای  مورد  در   
توضیحاتی بفرمایید؟ 

روستای اوجابن در سه و نیم کیلومتری 
شمال غرب گرگان بعد از روستای زنگیان 
قرار دارد. دارای 74۵ نفر جمعیت و ۲4۰ 
خانوار. مردم اینجا گویش فارسی دارند 
و غالباً کشاورز هستند و از فرهنگ بسیار 

باالیی برخور دارند.

چه کارهایی در روستای اوجابن در زمان 
دهیاری شما انجام شده است؟

از زمانی که استارت دهیاری ها زده شد 
تحول بزرگی در روستاها اتفاق افتاد و 
امروز قابل قیاس با ۱۰ سال قبل نیست. 
با شوراها نیاز روستا را برآورد کردیم و 

اولویت  بندی نمودیم.
 زمانی که اوضاع دولتها خوب بود نگاه 
ویژه ای به روستاها می شد ما هم به خواسته 

خود رسیده بودیم. اما اکنون اکثر کارها با 
کمک مردم  پیش می رود.  اما کارهای 

انجام شده عبارتند از:
 زیرساخت راههای روستا- طرح هادی 
کامل انجام شده است -احداث ساختمان 
دهیاری و مرکز بهداشت- احداث دفتر آی 
سی تی یعنی همان پست بانک - ساخت 
حسینیه به همت اهالی - احداث مزار 
روستا - زمین ورزشی که  توسط دهیاری 

احداث شده است.

نشده  انجام  روستا  در  کارهایی  چه 
یا در دست انجام است ؟  روستای ما 
و  سال ۵7  ساخت  مدرسه  یک  دارای 
بسیار کلنگی است که مورد استفاده دانش 
آموزان قرار می گیرد. با وجود اینکه یک 
خیّر عزیز، زمینی را اختصاص به مدرسه 
داده و با وجود نامه نگاری  های فراوان، 
هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و همیشه 
نگرانم و احساس خطر می کنم. چند بار 
مدرسه را بازسازی کردیم اما پاسخگو 
نیست و باید از نو ساخته شود. یکی 
دیگر از مشکالت بزرگ روستا،  اوقافی 
اعالم شدن روستا ست. اداره ی اوقاف 
کرده  اعالم  اوقافی  را  روستا  دانگ   3
به  هنوز  فراوان  های  پیگیری  با  اما 

نتیجه نرسیدیم و آنها هم مدرکی دال 
بر  صحت این موضوع ارائه نمی کنند. 
با توجه  نداریم.   آشامیدنی سالم  آب 
به عصر اینترنت، نه تلفن ثابت داریم 
نه اینترنت  و با توجه به اینکه فقط از 
روستای زنگیان ۵۰۰ متر فاصله داریم 
استان   مرکز  به  روستا  نزدیکترین  که 

است، از اینترنت محروم هستیم.

در  زمینه  هر  در  نمونه  یا  نخبه  آیا  
روستای خود دارید ؟خدیجه خسروی، 

پزشک زنان
 بیژن خسروی ، دانشجوی پزشکی

 جعفر سیاه باالیی ، دکترای برق

و حرف آخر
و در پایان تشکر می کنم از اهالی روستا 
که در این مدت نهایت همکاری را با 
بنده داشتند و من به عنوان خادم از آنها 
تشکر می کنم و از جناب آهنگر بخشدار 
دوست  داشتنی گرگان تشکر می کنم که 
انجام  روستاها  برای  بزرگی  حرکت 
هر  مسئولین،  اگر  من  نظر  به  داد. 
مشکالت  از  مشکل  یک  فقط  سال  
روستا را حل کنند به مرور زمان تمام 

مشکالت حل می شود.

))

مشکالت روستا 

پرداخت  تسهیالت به استارتاپ های گلستان
رئیس پارک علم و فناوری گلستان گفت: سه میلیارد و 
88۲ میلیون تومان تسهیالت به استارتاپ های گلستان 
پرداخت شد. مهدی غفاری اظهارکرد: این مبلغ نسبت 
به مبلغی که در سنوات گذشته پرداخت می شد رقم 
مشکل  اکنون  هم  کرد:  بیان  وی  است.  توجهی  قابل 
نوآوری  کارخانه  و  بوده  رفع  حال  در  زیرساخت ها 
)فرهنگسرا گرگان( را تحویل گرفتیم و پیش بینی ما این 

است که تا یک ماه آینده به بهره برداری برسد. غفاری 
گفت: حدود ۲۰ استارتاپ و دو مجموعه بزرگ شتاب 
دهنده در این مکان مستقر می شوند. رئیس پارک علم 
و فناوری گلستان ادامه داد: چندین مرکز رشد مشترک 
با برخی از دستگاه ها از قبیل علوم پزشکی، دانشگاه 
فنی و حرفه ای و غیره ایجاد شده و به نظر می رسد 
که مشکل فضای استارتاپ ها برطرف شده باشد. وی 

تسهیالت  از  بخشی  بازپرداخت  با  امسال  کرد:  بیان 
از سوی استارتاپ ها، توان پرداخت ما به پنج الی 6 
میلیارد تومان خواهد رسید. غفاری گفت: تنها 93 واحد 
با احتساب واحدهای  فناور در گرگان وجود دارد و 
گنبدکاووس و مراکز رشد، عدد قابل توجهی واحد و 
شرکت استارتاپی در استان وجود دارد که همگی انتظار 

دارند به آنها تسهیالت پرداخت شود.

جمع آوری بنرهای
 غیرمجاز تبلیغات انتخابات  

فرماندار گرگان گفت: بنرهای غیرمجاز 
تبلیغات انتخابات از سطح شهر گرگان 
گزارش  به  شود.  می  آوری  جمع 
در  حمیدی  محمد  عمومی،  روابط 
حاشیه بازدید از سطح شهر و رصد 
فعالیت انتخاباتی نامزدهای انتخابات 
اظهارکرد: در راستای نظارت بر انجام 
قانونی،  مهلت  در  انتخاباتی  تبلیغات 

مفاد ماده 6۱ الی 66 قانون انتخابات 
دستورالعمل  و  اسالمی  شوراهای 
غیرمجاز،  و  مجاز  تبلیغات  مصادیق 
از آغاز  امحا شهرستان گرگان  کمیته 
فعالیت روند شروع تبلیغات نامزدها 
نسبت به نظارت بر چگونگی تبلیغات 
فرماندار  است.  داشته  کامل  رصد 
صورت  به  کمیته  این  افزود:  گرگان 

شبانه روز، در قالب دو اکیپ نسبت 
به جمع آوری بنرهای تبلیغاتی نامزدها 
که با ابعاد غیراستاندار در مکان های 
غیرمجاز نصب شده، اقدام می کند. وی 
با توجه به ضرورت رعایت مفاد قانونی 
در انجام تبلیغات کاندیدای شوراهای 
اسالمی گفت: تاکنون بیش از 97 بنر 

از سطح شهر جمع آوری شده است.

۱۷۵ روستا با محدودیت آب مواجه است
قائم مقام شرکت آب و فاضالب گلستان گفت: با کاهش 
بیش از 3۰ درصدی بارندگی ها نسبت به سال گذشته، 
با محدودیت آبی مواجه  امسال ۱7۵ روستا در استان 
هستند. به گزارش روابط عمومی، ابوالفضل رحیمی با 
اعالم این خبر اظهار کرد: پیش بینی می شود در بدترین 
به  نیاز  جاری  سال  تابستان  طی  روستا   ۱۱۰ شرایط 
آبرسانی سیار داشته باشند که شرکت آبفا در این زمینه 
تمهیدات الزم را اندیشیده است. وی افزود: اخیراً در پی 
قطعی های مکرر برق، قطعی های آب در استان نیز افزایش 
یافته است که این به دلیل قطع برق تاسیسات آب بوده 
و ارتباطی به کمبود و یا افت فشار آب در شبکه توزیع 
استان ندارد.قائم مقام شرکت آبفا گلستان تصریح کرد: 

وجود انشعاب های غیرمجاز آب در روستاهای استان و 
استفاده از آب آشامیدنی برای آبیاری درختان، باغچه ها و 
احشام نیز جزو چالش های جدی بر سر راه تامین آب 

شرب پایدار در استان گلستان است.رحیمی با تاکید بر 
اهمیت نقش مردم در کمک به استمرار ارائه خدمات به 
تمام مشترکان در تابستان پیش رو، گفت: کاهش مصرف 
و  مصرف  الگوی  رعایت  بهینه،  مصرف  ترویج  آب، 
گزارش انشعاب های غیرمجاز از جمله اقداماتی است که 
مردم می توانند به شرکت آب و فاضالب کمک کنند. 
وی خاطرنشان کرد: مشترکان با گزارش انشعاب های 
غیرمجاز به سامانه تلفنی ۱۲۲ و مشترکان روستایی با 
پرهیز از آبیاری درختان، باغچه ها و احشام توسط آب 
آشامیدنی و استفاده از آب های  غیر شرب به جای آن 
می توانند کمک شایانی به خادمان خود در شرکت آب و 

فاضالب داشته باشند.

گفت و گو : مرضیه قاسمعلی 
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خبر 

1۴ داوطلب انتخابات
 شوراهای شهر و روستا در 
گنبدکاووس انصراف دادند

ویژه  فرماندار  و  گلستان  استاندار  معاون 
نهایی  تایید  زمان  از  گفت:  گنبدکاووس 
ششمین  در  عضویت  داوطلبان  صالحیت 
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در حوزه انتخابیه این شهرستان تاکنون ۱4 
داوطلب از ادامه حضور در عرصه رقابت ها 
عبدالقدیر  ایرنا،  گزارش  به  دادند.  انصراف 
کریمی اظهار داشت: هزار و 396 نفر شامل 
۱6۰ نفر در شهر گنبدکاووس، ۲۰ نفر در شهر 
اینچه برون و ۱9۱ نفر در روستاهای بخش 
داشلی برون و هزار و ۲۵ نفر در روستاهای 
بخش مرکزی این شهرستان برای عضویت 
در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
نام نویسی کردند که در مجموع صالحیت 
هزار و 3۵۵ نفر از آنان تایید شد. وی افزود: 
انتخابات  نهایی  شدگان  صالحیت  تایید 
 ۱48 گنبدکاووس  شهر  اسالمی  شوراهای 
نفر و روستاهای  اینچه برون ۱8  نفر، شهر 
بخش داشلی برون ۱89 نفر و بخش مرکزی 
هزار نفر بودند که تاکنون ۱4 نفر در شهر 
گنبدکاووس و بخش مرکزی انصراف خود 
فرماندار  اعالم کردند.  رقابت ها  ادامه  از  را 
ویژه گنبدکاووس ادامه داد: با انصراف این 
ششمین  نامزدهای  تعداد  اکنون  هم  افراد 
دوره انتخابات شورای اسالمی شهر گنبد به 
۱36 نفر و شورای اسالمی روستایی بخش 
اضافه  کریمی  رسید.  نفر  به 998  مرکزی 
کرد: هم اکنون هزار و 34۱ نامزد در عرصه 
رقابت های انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
باقی  گنبدکاووس  شهرستان  در  روستا  و 
ماندند و در حال استفاده از فرصت قانونی 
برای تبلیغات و اعالم برنامه های خود هستند. 
وی با اشاره به پیش بینی ۲8۱ شعبه اخذ 
برای  سیار  و  ثابت  صندوق   3۰۰ با  رای 
انتخابات ۲8 خرداد در گنبدکاووس، گفت: 
باتوجه به شرایط کرونایی و تاکید بر رعایت 
شیوه نامه بهداشتی و مشارکت راحت تر مردم 
تعداد شعب اخذ رای شهرستان در مقایسه با 
انتخابات دوره قبل هفت شعبه و ۲6 صندوق 

افزایش پیدا کرده است. 

در مناطق صعب العبور استفاده از بالگرد برای اطفای حریق و جابه جایی نیرو بسیار مؤثر است

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان 
موتورسیکلت هایی  و  خودروها  گفت: 
که محیط زیست استان در اختیار دارد به 
شدت فرسوده شده و کارایی خود را از 
دست داده اند و نیاز به نگاه ویژه در این 
رابطه داریم. به گزارش ایسنا، محمدرضا 
مناسبت هفته محیط زیست  به  کنعانی 
احتساب  با  گذشته  سال  از  کرد:  اظهار 
ارتقای سطح منطقه شکار ممنوع چلچلی 
شهرستان گرگان به منطقه حفاظت شده 
تحت  چهارگانه  مناطق  هیرکانیا، سطح 
از  گلستان  در  زیست  محیط  مدیریت 
وسعت  درصد   ۱۰.۱۲ به  درصد   6.67
به  اشاره  با  وی  یافت.  افزایش  استان 
اینکه هنوز با میانگین کشوری که عدد 
۱۱.6۵ درصد است، فاصله داریم، افزود: 
پیگیری ها برای ارتقای دیگر مناطق شکار 
ممنوع استان به مناطق حفاظت شده و 
همچنین ارتقای مناطق حفاظت شده به 
پناهگاه حیات وحش و پارک ملی و یا 

ایجاد مناطق جدید ادامه دارد.
گلستان زیستگاه 1۳ گونه در معرض 

انقراض
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان 
بیان کرد: تاکنون در استان گلستان 38۱ 
گونه از پرندگان، 8۱ گونه از پستانداران، 
از خزندگان و دوزیستان، ۵6  ۵6 گونه 
گونه از ماهیان و ۱۱۰۰ گونه از حشرات 
کنعانی  است.  شده  ثبت  و  شناسایی 
در  موجود  گونه   ۱3 کرد:  خاطرنشان 
اتحادیه  لیست سرخ  در  گلستان  استان 
جهانی حفاظت، در معرض انقراض یا 
گونه ها  این  دارند.  قرار  بحرانی  شرایط 
شامل فیل ماهی، تاس ماهی ایرانی، تاس 
ماهی شیپ،  برون،  ازون  روسی،  ماهی 
فک خزری، خروس کولی دشتی، باالبان، 
بحری، اردک سر سفید، غاز پیشانی سفید 
سمندر  و  خاکستری  پلیکان  کوچک، 
غارزی گرگانی می شوند. وی با اشاره به 
اینکه پلنگ جزو گونه های حمایت شده 
مطالعه  آخرین  اساس  بر  گفت:  است، 
گلستان،  ملی  پارک  در  گرفته  صورت 
دست کم 3۲ قالده پلنگ در این منطقه 
زندگی می کند. البته قطعاً جمعیت پلنگ 
در سطح استان بیشتر از این تعداد است. 
این پستاندار در محدوده جنگلی تا حتی 
محدوده دشتی در شمال استان مشاهده 
شده است. کنعانی در ادامه گفت: امسال 
خشکسالی شدیدی را تجربه می کنیم که 
این مسئله روی زیستگاه و تنوع زیستی 
تأثیر به سزایی دارد. کشت شالی در این 

شرایط، اصاًل به صالح نیست.
نصب ۲ ایستگاه سنجش گردوغبار

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان 
ایستگاه  اولین  گذشته  سال  کرد:  بیان 

اینچه برون  در  استان  سنجش گردوغبار 
همکاری  با  همچنین  شد.  نصب 
هواشناسی استان، در مراوه تپه نیز ایستگاه 
سنجش گردوغبار نصب شده است. هر 
دو ایستگاه به سامانه جامع پایش محیط 
زیست متصل شده اند و از این پس تصویر 
روشنی از اندازه گیری میزان گردوغبار در 

استان خواهیم داشت.
امسال حریق چالشی عمده خواهد بود

به  با توجه  امسال  وی خاطرنشان کرد: 
شرایط خشکسالی که در جنگل ها و مراتع 
داشتیم، پیش بینی می کنیم چالش جدی 
باشیم.  داشته  آتش سوزی  در خصوص 
کنعانی گفت: در دو سال گذشته ۲ میلیارد 
و 4۰۰ میلیون تومان برای توسعه شبکه 
اطفای حریق هزینه شد اما شبکه اطفای 
حریق در سایر مناطق تحت مدیریت، در 
حداقل استانداردها قرار دارد و نیازمند در 
نظر گرفتن اعتبار در این رابطه هستیم. 
نفر روز  افزود: سال گذشته ۱7۲۲  وی 
نیروی بسیج در قالب دیده بان آتش در 
پارک ملی گلستان به کار گرفته شدند که 
این موضوع در کاهش میزان آتش سوزی 
بسیار مؤثر بود. در مدت حضور 9 ماهه 
دیدبان ها در پارک ملی گلستان، حریق در 
این منطقه نیم هکتار بوده درصورتی که 
میانگین آمار آتش سوزی چهل ساله در 
پارک ملی گلستان، ۲۱3 هکتار بوده است. 
تعداد  که  است  حالی  در  موضوع  این 
دفعات حریق در سال گذشته ۱4 مورد 
بوده اما میانگین این آمار در چهل ساله 

اخیر، 6 مورد بوده است.

با  حریق  مهار  طالیی  زمان  از  استفاده 
کمک بالگرد

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان 
صعب العبور  مناطق  در  کرد:  تصریح 
اطفای حریق و  برای  بالگرد  از  استفاده 
جابه جایی نیرو بسیار مؤثر است. هر چند 
در آتش سوزی سال گذشته در کمتر از 
۲4 ساعت بالگرد در استان حضور یافت 
اما اگر بالگرد در سطح استان مستقر باشد، 

زمان طالیی مهار آتش سوزی را از دست 
نخواهیم داد و می توانیم عملکرد بسیار 
آتش  گسترش  از  جلوگیری  در  بهتری 

داشته باشیم.
سامانه پایش هشدار حریق در پارک ملی 

گلستان
کنعانی خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم نامه 
با وزارت ارتباطات، سامانه پایش هشدار 
حریق در پارک ملی گلستان به صورت 
پایلوت اجرایی شد. در این راستا در سه 
نقطه از پارک ملی گلستان ۱۲۰ سنسور 
به همراه 3 دوربین نصب است. تاکنون ۲ 
مانور برای تست و برطرف کردن ایرادات 
برگزار شده است. وی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر 7۰ درصد پست های سازمانی 
محیط زیست گلستان بال تصدی است، 
طریق  از  نیرو   ۱4  ،98 سال  در  گفت: 
آزمون استخدامی جذب شده و سال 99 
نیز ۱4 سهمیه در استان داشتیم که مراحل 
گزینش آنها به اتمام رسیده و بزودی به 
مدیرکل  می شوند.  اضافه  ما  یگان های 
حفاظت محیط زیست گلستان تصریح 
محیط  موتورسیکلت  و  خودروها  کرد: 

میانگین عمر  به  با توجه  استان  زیست 
۱۲ سال و استفاده از آنها در مسیرهای 
صعب العبور، به شدت مستهلک شده اند. 
هزینه های  افزایش  باعث  مسئله  این 
در  ویژه  نگاه  نیازمند  و  شده  نگهداری 
این رابطه هستیم. البته به لحاظ تجهیزات 

انفرادی مشکل خاصی وجود ندارد.
ایجاد ۲ لندفیلد استاندارد 

سایت  دو  فعالیت  به  اشاره  با  کنعانی 
جمع آوری زباله در سطح استان، گفت: 
با توجه به مشکالت زیست محیطی که 
در این مراکز وجود داشت، لندفیلدی با 
ورق های ژئو ممبران و توانایی جمع آوری 
شرابه و گاز در هر یک از این مراکز در 
نظر گرفته شده که یکی از آنها در آزادشهر 
آق قال  در  نیز  دیگری  راه اندازی شده و 

بزودی به بهره برداری می رسد.
بی توجهی به احیای خلیج گرگان

به آخرین وضعیت خلیج  اشاره  با  وی 
گرگان، گفت: سال گذشته در ستاد ملی 
هماهنگی مدیریت تاالب های کشور با 
حضور جهانگیری، برنامه ۵ ساله احیای 
خلیج گرگان با ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
مصوب و به همه وزارتخانه ها ابالغ شد. 
متأسفانه وزارتخانه ها یا دستگاه های متولی 
دو استان امسال آن طوری که باید و شاید 
اعتباری به این برنامه ها اختصاص ندادند. 
کنعانی تصریح کرد: محیط زیست تمامی 
مجوزات الزم برای احیای خلیج گرگان 
این  از سوی  مانعی  صادر کرده و هیچ 
دیگر  است  نیاز  ندارد.  وجود  سازمان 
دستگاه ها پیگیری های الزم را در سطح 
این  در  اعتباراتشان  تحقق  برای  ملی 
موضوع داشته باشند. محیط زیست در 
مقیاس استانی و ملی پیگیر انجام تکالیف 
دستگاه ها در راستای مصوبه ستاد ملی 
هماهنگی مدیریت تاالب ها برای احیای 

خلیج گرگان است.
حق ابه زیست محیطی تاالب آالگل داده 

نمی شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان 
تاالب ها،  قانون  اساس  بر  کرد:  بیان 
حقابه را سازمان محیط زیست مطالعه 
دهد  تخصیص  را  آن  نیرو  وزارت  و 
ولی در عمل این اتفاق رخ نمی دهد. بر 
اساس مطالعه ما میزان حقابه موردنیاز 
مترمکعب  میلیون   8۰ آالگل  تاالب 
برآورد شده اما آب منطقه ای 6 میلیون 
مترمکعب تخصیص می دهد. مبنای این 
در  منطقه ای صورت جلسه ای  آب  کار 
است  مطالعه  انجام  از  قبل  و   7۰ دهه 
درصورتی  که بعد از آن مطالعه صورت 
میلیون   8۰ قانون،  استناد  به  و  گرفته 
در  تاالب  این  برای  حقابه  مترمکعب 

نظر گرفته شده است.

فرسودگی ناوگان خودرویی 

01732251316
017322۴۴302

تاکنون در استان گلستان 381 گونه از پرندگان، 81 گونه از 
پستانداران، 56 گونه از خزندگان و دوزیستان، 56 گونه از ماهیان 

و 1100 گونه از حشرات شناسایی و ثبت شده است.

www.golshanemehr.com


