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نان 
  با مسوولیت سردبیر

نان بخش عمده ای ازغذای روزانه ی 
مردم به ویژه اقشار كم درآمد جامعه 
اخیر،  كند.در سال های  تأمین می  را 
تغییر سلیقه مردم موجب شده نان های 
بی كیفیت تهیه شده با آرد سفید بدون 
سبوس كه ظاهر زیبا دارند و با روغن 
و كنجد و....رنگ و لعاب خوبی پیدا 
كرده اند مورد توجه قرار گیرند بنابراین 
دیگر در كمتر كوچه ای از شهر بوی 
نان می پیچد و این موضوع قطعا به 
دلیل  ناآگاهی شهروندان از ویژگی های 

یک نان سالم است.
شاید پیش ازین اعتراض و گالیه مردم 
نسبت به كیفیت نان خبری عادی بود 
كه تقریبا هر چند وقت تکرار می شد 
دالیلی  به  متاسفانه  ما  كه  آنجا  از  اما 
معلوم و بعضا نامعلوم روحیه مطالبه 
گری خود را از دست داده ایم در این 
صدای  كمتر  هم،  به خصوص  مورد 
كه  حالی  در  شود  می  بلند  اعتراضی 
كیفیت نانها و وضعیت بهداشتی نانوایی 
ها قابل قبول نیست.دقت و مراقبت در 
تهیه مواد اولیه مرغوب به درستی انجام 
نمی شود و كارگران نانوایی ها اصال 
آموزش نمی بینند با این حال به نظر 
می رسد نظارت و كنترل بهداشتی هم 

به صورت مستمر انجام نمی شود.
از سویی دور ریز نان و ضایعات آن 
كاماًل  شرایط  در  و  نامناسبی  طرز  به 
غیربهداشتی جمع آوری و به مصرف 
غذای دام و طیورمی رسد كه با توجه 
به كپک زدگی این ضایعات و تولید 
قابل  غیر  عوارض  قارچی  سموم 
دام  و  انسان  سالمت  برای  جبرانی 
دارد.برنامه ریزی و توجه مسووالن 
مربوطه برای افزایش آگاهی نانوایان 
بخش  این  ناظرین  مستمر  پایش  و 
مداوم  كاربردی  تحقیقات  انجام   ،
اعمال  نان،  كیفیت  بردن  باال  برای 
حذف  برای  شدید  اجرایی  تدابیر 
جوش شیرین و سایر مواد شیمیایی 
مهم  همه  از  و  نان  تولید  فرآیند  از 
نسبت  كنندگان  مصرف  آموزش  تر 
تواند  می  نان،  نگهداری  نحوه  به 
در ارتقای كیفیت نان  موثر باشد.با 
بهبود تولید و استفاده از روش های 
نوین می توان از ضایعات جلوگیری 
كیفیت  با  و  بهداشتی و سالم  نان  و 

مطلوب تولید كرد. 
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 مدیركل هواشناسی گلستان با اشاره به افزایش محسوس 
دما و وزش باد شدید طی ساعات آینده نسبت به وقوع 
طوفان ریزگرد در شهرهای شمالی استان هشدار داد.
نوربخش داداشی روزگذشته در گفتگو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: شهرهای اینچه برون، داشلی برون، قسمت 
هایی از گنبد و مراوه تپه طی امروز با پدیده ریزگرد 

مواجه خواهند شد.وی افزود : آسمان گلستان در روز 
جاری صاف و با افزایش محسوس دما تا ۴۲ درجه همراه 
خواهد بود و همزمان مناطق ساحلی استان وزش باد با 
سرعت بیش از ۷۰ كیلومتر را تجربه خواهند كرد.داداشی 
ادامه داد : در شب و عصر امروز از شدت دما كاسته 
شده و با ابرناكی آسمان، احتمال بروز رخدادهای مانند 

رگبارهای پراكنده در مناطق كوهپایه ای گلستان وجود 
دارد.وی  اظهار داشت: با گرمای هوا و رسیدن دمای 
برخی مناطق استان به باالی  ۴۰ درجه، احتمال آتش 
سوزی جنگل ها و مراتع گلستان وجود دارد كه دستگاه 
های متولی باید تمهیدات الزم را برای مقابله با حوادث 

پیش بینی كنند.

هشدار هجوم 
 ریزگردها به گلستان 
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گردشگری آبی 
در مسیر رونق پایدار
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حق الناس فقط
 در شمارش آرا نیست

رئیس جمهور در دفاع از حقوق 
مردم جسارت و عقالنیت داشته باشد

www.golshanemehr.com

  

ی  
ند

اس
ثه پ

حدی
س : 

عک

مسابقات لیگ دسته 
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۱۹ فوتی کرونایی طی
 هفته گذشته ثبت شد 
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رئیس جمهور در دفاع از حقوق 
مردم جسارت و عقالنیت داشته باشد

گلستان گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
رئیس جمهور در دفاع از حقوق مردم باید 
جسارت و عقالنیت داشته باشد. به گزارش 
در  نورمفیدی  سیدكاظم  عمومی،  روابط 
برنامه »ساحت حضور« رادیو تهران با اشاره 
به برگزاری انتخابات دوره سیزدهم ریاست 
باید فردی را به  جمهوری اظهاركرد: مردم 
عنوان رئیس جمهور انتخاب كنند كه ذات 
ریاست جمهوری را داشته باشد. نماینده ولی 
فقیه در استان گلستان افزود: رئیس جمهور 
باشد  داشته  تعامل  كشورها  سران  با  باید 
برای  عقالنیت  و  جسارت  داشتن  بنابراین 
دفاع از حقوق قانونی ملت وظیفه او است. 
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب 
مبنی بر مشاركت حداكثری مردم در انتخابات 
به عنوان اولویت اول خاطرنشان كرد: مردم در 
رقابت های انتخاباتی باید به برنامه های نامزدها 
بیشتر از وعده هایشان توجه كنند. نورمفیدی 
گفت: وعده ها موقتی هستند مهم این است 
مشکالت  دائمی  عالج  برای  راه هایی  كه 
گرگان  جمعه  امام  شوند.  تعیین  اقتصادی 
در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر 
رعایت اخالق به نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری توصیه كرد: در رقابت های انتخاباتی 
بخصوص مناظره ها حریم ادب و اخالق را 
رعایت كنند.نورمفیدی با بیان اینکه مردم از 
نامزدهای انتخابات تاثیرپذیر هستند، افزود: آنها 
با رفتار و گفتار خود می توانند اخالقیات را 
در جامعه ترویج دهند. وی در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه قدس همچنان 
مسئله اول مسلمانان است، گفت: آنچه كه 
در روزهای گذشته در سرزمین های اشغالی 
نماینده  است.  تاریخی  افتاده جنایت  اتفاق 
مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری 
افزود: تمامی مسلمانان جهان باید برای دفاع 
از قدس متحد شوند. نورمفیدی با انتقاد از 
رویکرد دوگانه غرب نسبت به مسئله فلسطین 
اظهار كرد: هر وقت مسئله فلسطین در شورای 
امنیت سازمان ملل مطرح شد آمریکایی ها و 
هم پیمانان آنها مانع صدور بیانیه به نفع ملت 
مظلوم فلسطین شدند. وی با بیان اینکه مجامع 
بین المللی در ابتدای تأسیس هدف اصلی 
خود را دفاع از حقوق بشر می دانند اما در ادامه 
كار در راستای منافع قدرت های برتر عمل 
می كنند. نماینده ولی فقیه در استان گلستان 
در ادامه از برخی كشورهای اسالمی بخاطر 
روابط پنهان و آشکار با رژیم اشغالگر قدس 

هم انتقاد كرد. 

حق الناس فقط
 در شمارش آرا نیست

حق الناس فقط در شمارش آرا نیست، 
بلکه حق الناس حتما در تایید صالحیت 
ها هم هست. به این خاطر باید مراقب 
باشیم  مبادا با تنگ نظری ها نتوانیم حق 
دبیركل حزب  كنیم.  رعایت  را  الناس 
كارگزاران شاخه گلستان در گفت و گو 
با گلشن مهر با بیان این مطلب درباره 
وضعیت حزب كارگزاران در گلستان 
دركشور  حزبی  های  فعالیت  گفت: 
اما  بروست  رو  هایی  دشواری  با  ما 
با همه ی این تنگناها، اینک ما در 11 
شهرستان دارای تشکیالت حزبی هستیم 
و تاكنون 3  كنگره حزبی در گلستان 
برگزار كرده ایم  و تا آنجایی كه اطالع 
دارم تنها حزبی هستیم كه كنگره حزبی 
ایم. بهزادیان ادامه داد: به  برگزار كرده 
گمان ما مهم ترین ركن فعالیت حزبی 
برگزاری جلسات منظم شورای استان و 
دفتر سیاسی و آموزش  است كه برنامه 
های متعددی را در این خصوص انجام 
ایم. عضو شورای مركزی حزب  داده 
در  اسالمی  ایران  سازندگی  كارگزاران 
پاسخ به این سوال كه تحلیل شما از 
فرآیند انتخابات ریاست جمهوری در 
گلستان چیست و به نظر شما این فرایند 
چگونه طی میشود؟ می گوید:در حقیقت 
موج انتخابات ریاست جمهوری موج 
ملی است و متاثر از فضای كلی كشور 
است و شاید جزیره ای نظر دادن راجع 
به این موضوع چندان امکان پذیر نباشد 
اما در واقعیت برخی از امور بر انتخابات 
موثر است. از جمله ی آنها تحریم های 
نتیجه  در  كه  ترامپ  ی  ناجوانمردانه 
اقتصاد كشور را با چالش روبروكرد و از 
طرف دیگرهم موضوع كرونا كه ضربه 
كرده  وارد  كشور  اقتصاد  به  شدیدی 
است و این باعث ایجاد  نارضایتی هایی 
شده است  و  هم چنین ناكارامدی های 

مدیریتی كه دلخوری هایی هم در بدنه 
اجتماعی و هم در فعالین سیاسی ایجاد 
درباره  بهزادیان  مهدی  است.  كرده 
مشارکت  شهروندان در انتخابات می 
گوید: واقعیت این است بسیار نگران 
مشاركت هستیم و باید همه گروه های 
سیاسی و به ویژه هیات های نظارت و 
شورای محترم نگهبان دقت داشته باشند 
كه باید اصل رقابت شکل بگیرد و باید 
جریانات سیاسی كه در درون كشور و 
ذیل قانون اساسی مشغول فعالیت هستند، 

احساس كنند كه باالخره نماینده های 
خودشان را در بین كاندیداها می توانند 
پیدا كنند چون یکی از مهم ترین مولفه 
ها  در هر انتخاباتی اصل رقابت است. 
از طرفی نیروهای سیاسی هم باید تالش 
بکنند كه این فضای دلسردی و خمودگی 
را كم رنگ  دارد  كه در جامعه وجود 
كنند و مردم را به مشاركت در انتخابات 

دعوت كنند. 
هیات  عملکرد  درباره  بهزادیان  از 
می  گلستان  در  نظارت  و  اجرایی 
پرسیم و می گوید: با توجه به این كه 
در این دوره تاثیر هیات اجرایی و نظارت 

بر شورای شهر بود گالیه های بسیاری 
وجود دارد و در خصوص هیات های 
در  ها  شهرستان  برخی  در  اجرایی 
موضوع تایید صالحیت ها گالیه وجود 
دارد و انتظار این بود كه با دید بازتری 
هیات  در  اما  میشد،  نگاه  موضوع  به 
های نظارت واقعا هیچ اصالح طلبی یا 
عالقمندان به اصالحات در شهرستان 
های استان تایید صالحیت نشده اند. پس 
از این اتفاق دوستان پیگیری كرده اند و ما 
حتی با نمایندگان محترم مجلس شورای 
مذاكره  سنگدوینی(  اسالمی)منتظری، 
كرده ایم و گفتیم در شرایطی كه نیاز به 
مشاركت حداكثری است كه فرموده ی 
مقام معظم رهبری است، این تنگ نظری 
ها میتواند باعث كاهش مشاركت بشود. 
باز هم به توصیه خیرخواهان سیاسی 
توجهی نشد و بسیاری از دوستان ما 
در سراسر استان مورد تایید قرار نگرفتند 
و اتفاقی در موضوع تایید صالحیت ها 
صورت نگرفت و این رفتارهای تنگ 
نظرانه قطعا به مشکالت كشور خواهد، 
افزود. بهزادیان درباره وضعیت اصالح 

طلبان در انتخابات پیش رو می گوید:
به  ساز  اجماع  نهاد  با  طلبان  اصالح 
صورت جدی وارد عرصه سیاسی شده 
نامزد  بگویم 1۴  باید  باره  این  در  اند. 
مورد تایید این نهاد اجماع ساز هستند 
كه بخش قابل توجهی از این 1۴ نامزد 
ثبت نام كرده اند تا بعد از تایید صالحیتها 
بتوانند  نامزد نهایی را انتخاب نمایند، 
آن  بر اساس شرایطی كه در  امیدوارم 
قرار داریم بتوانیم از این فضای ناامیدی 
پای  به  را  مردم  احاد  و  بشویم  خارج 
صندوق های رای دعوت كنیم و حتی 
فضای رخوت و خمودگی جدی بین 
نیروهای سیاسی و عناصر فعال را پشت 

سر بگذاریم.

شورای  عضو  بهزادیان  مهدی 

مرکزی کارگزاران ایران اسالمی 

و دبیر حزب کارگزاران در گلستان 

است. با او درباره فرایند انتخابات 

در گلستان گفتگویی داشته ایم که 
با هم می خوانیم.

واقعیت این است بسیار
نگران مشارکت هستیم و باید همه 
گروه های سیاسی و به ویژه هیات 

های نظارت و شورای محترم نگهبان 
دقت داشته باشند که باید اصل 

رقابت شکل بگیرد
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خرید 13 هزار تن دانه روغنی کلزا
بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیركل 
هزا   13 تاكنون  گفت:  گلستان  استان 
مزارع  از  شده  خریداری  كلزای  تن 
مراكز  به  گلستان،  های  شهرستان 
است.  شده  تحویل  تضمینی  خرید 
سجادی  سیدخالق  مهر،  گزارش  به 
تضمینی  خرید  پایه  قیمت  اظهاركرد: 
دانه روغنی كلزا در سال زراعی جاری 
كیلوگرم  هر  برای  ریال  هزار   11۰
اساس  بر  قیمت  این  و  شده  اعالم 
و  ناخالصی  درصد  دو  با  خرید  پایه 
گفت:  وی  است.  رطوبت  درصد   ۹
از  اعالمی  های  بینی  پیش  براساس 
استان  سوی سازمان جهاد كشاورزی 
انتظار می رود در سال جاری حدود 
۷۹ هزار تن دانه روغنی كلزا از بیش 

اراضی زیر كشت  از ۴۹ هزار هکتار 
تولید  گلستان  در  كلزا  روغنی  دانه 
نظر  در  از  همچنین  سجادی  شود. 

گرفتن ۴۸ مركز خرید كلزا در سطح 
تضمینی  خرید  برای  گلستان  استان 
غله  مدیركل  داد.  خبر  محصول  این 

گلستان  استان  بازرگانی  خدمات  و 
از  بیش  كنون  تا  گفت:  همچنین 
خرید  مراكز  به  خرید  محموله   1۴۴
وی  است.  شده  تحویل  تضمینی 
اضافه كرد: قیمت پایه خرید تضمینی 
گندم در سال زراعی جاری ۵۰ هزار 
شده  اعالم  كیلوگرم  هر  برای  ریال 
با  خرید  پایه  اساس  بر  قیمت  این  و 
چهار درصد افت مفید و یک درصد 
افزود:  سجادی  است.  غیرمفید  افت 
از  اعالمی  های  بینی  پیش  اساس  بر 
استان  سوی سازمان جهاد كشاورزی 
انتظار می رود در سال جاری حدود 
 31۰ از  بیش  از  گندم  تن  هزار   ۹۰۰
گندم  كشت  زیر  اراضی  هکتار  هزار 

در گلستان تولید شود.

7 هزار نیروی مردمی
 ناظر بر انتخابات هستند

انتخابات  بر  نظارت  هیئت  رئیس 
هزار  هفت  از  بیش  گفت:  گلستان 
پای  در  مردمی  آموزش دیده  نیروی 
به  گلستان  در  رای  های  صندوق 
مهر،  گزارش  به  می شوند.  كارگیری 
كرد:  اظهار  نژاد  بهمنی  حمیدرضا 
نظارت  های  هیئت  قبل  های  ماه  از 

بخش، شهرستان و استان تشکیل شده 
است. رئیس هیئت نظارت بر انتخابات 
مورد  ناظران  افزود: همچنین  گلستان 
نیاز جهت نظارت بر انتخابات را هم 
جذب و آموزش داده ایم. وی بیان كرد: 
به همه هواداران و ستادهای انتخاباتی 
داوطلبان احراز صالحیت شده توصیه 

می شود پایبند به قانون بوده و قوانینی 
در  ویژه  به  تبلیغات  راستای  در  كه 
شرایط كرونایی است را رعایت كنند.
انتخابات  بر  نظارت  هیئت  رئیس 
گلستان گفت: تبلیغات نامزدهای احراز 
صالحیت شده از هفت خرداد به مدت 

۲۰ روز انجام می شود.
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ذخایر فرآورده های خونی
 به کمتر از 3 روز رسید

مدیركل انتقال خون گلستان گفت: ذخایر 
 +O خونی  های  گروه  در  گلستان  خونی 
به كمتر از سه روز رسیده و   B و +A و
در سایر گروه ها سه روز است. به گزارش 
عقیل  بنی  صادق  سید  عمومی،  روابط 
گروه  در  گلستان  خونی  ذخایر  اظهاركرد: 
های خونی O+ و A+ و B به كمتر از سه 
روز رسیده و در سایر گروه ها سه روز است. 
مدیركل انتقال خون گلستان افزود: طی چند 
روز اخیر، بار مراجعات برای اهدای خون 
افزایش یافته اما چون مصرف باال است از 
مردم نوعدوست می خواهیم كه برای اهدای 
خون مراجعه كنند. وی بیان كرد: در دو ماهه 
نخست امسال حدود ۹ هزار واحد خونگیری 
در گلستان صورت گرفته كه نسبت به مدت 
یافته  افزایش  درصد   1۵ قبل  سال  مشابه 
است. بنی عقیل در خصوص افزایش میزان 
به  امر  این  از  بخشی  داد:  توضیح  مصرف 
فصل و افزایش فاویسم برمی گردد و دلیل 
دیگر توسعه زیرساخت های بیمارستانی و 
افزایش متخصصان است كه بیشتر جراحی 
های مورد نیاز را در داخل استان انجام می 
دهند لذا این امر سبب شده نیاز استان به 
فرآورده های خونی افزایش یابد. وی گفت: 
بین ۲۰ الی 3۰ درصد فرآورده های خونی 
بیماران  توسط  مستمر  صورت  به  استان 
خاص مصرف می شود. مدیركل انتقال خون 
فرآورده های  و  كرد: خون  اضافه  گلستان 
خونی عمر كوتاهی دارند لذا مراجعات باید 

مستمر باشد.

جاساز تریاک
 و حشیش در سمند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی 
انتظامی گلستان از كشف 13 كیلوگرم تریاک 
دستگاه  یک  از  حشیش  كیلوگرم  هفت  و 
خودروی سمند در استان خبرداد. به گزارش 
روابط عمومی، مجید زائری اظهاركرد: ماموران 
اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
گلستان پس از یکسری اقدامات تخصصی 
موفق به شناسایی دو نفر از سوداگران مرگ 
شدند. وی افزود: طی بررسی های اطالعاتی 
پلیس مشخص شد متهمان قصد جابجایی 
مواد افیونی با یک دستگاه سمند به داخل استان 
را دارند كه بالفاصله مراتب در دستور كار 
پلیس قرار گرفت. رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر فرماندهی انتظامی استان گلستان گفت: 
ماموران با همکاری پلیس رامیان، خودرو مورد 
نظر را به محض ورود به استان شناسایی و 
طی عملیاتی هدفمند آن را متوقف كردند. 
این  از  بازرسی  در  كرد:  زائری خاطرنشان 
خودرو، 13 كیلوگرم تریاک و هفت كیلوگرم 
حشیش كشف و دو متهم هم دستگیر شدند. 
وی با اشاره به توقیف خودرو، گفت: متهمان 
قضائی  مراجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس 

معرفی شدند.

گردشگری آبی در مسیر رونق پایدار
گردشگری آبی یکی از ظرفیت های رونق 
و توسعه پایدار گلستان است كه به دلیل 
تاثیر بر بهره برداری بهینه و پایدار منابع و 
تاسیسات آبی و اراضی مربوطه، كمک به 
افزایش درآمد  اشتغال و  ایجاد زمینه های 
جوامع محلی در سال های اخیر مورد توجه 
قرار گرفته است. به گزارش ایرنا، استفاده از 
ظرفیت بسترهای آبی برای راه اندازی مراكز 
راه های  از جمله  گردشگری،  و  تفریحی 
توسعه بازار گردشگری است كه گلستان 
سدهای  دریاچه  از  برخوردی  دلیل  به 
رودخانه ها  آنها،  اطراف  اراضی  و  بزرگ 
و بستر و حریم آنها، چشمه ها، آبشارها، 
و  قنات ها  آب بندان ها،  كوچک،  سدهای 
سازه های فرهنگی و تاریخی آبی موقعیت 
مطلوبی برای بهبود فعالیت های گردشگری 
و تفریحی در این مکان ها یا پیرامون آن ها 
دارد. ایجاد و تثبیت جایگاه آب در توسعه 
گردشگری، بهره برداری بهینه و پایدار از 
منابع و تاسیسات آبی و اراضی مربوطه، 
كمک به ایجاد زمینه های اشتغال و افزایش 
درآمد جوامع محلی از جمله اهداف توجه 
به گردشگری آبی است. شركت آب منطقه 
ای گلستان برای رسیدن به این اهداف، ۲۸ 
نقطه در سدها و تاسیسات آبی استان را به 
دلیل برخورداری از ظرفیت مناسب توسعه 
سرمایه گذاران  جذب  برای  گردشگری 
مشخص كرده و با اعالم فراخوان، زمینه 
جذب سرمایه بخش خصوصی در مسیر 
رونق این مناطق را مورد توجه قرار داده است. 
مدیرعامل شركت آب منطقه ای گلستان با 
تاكید بر استفاده از بسترهای آبی با راه اندازی 
مراكز تفریحی و گردشگری برای توسعه 
محدوده  گفت:  استان  گردشگری   بازار 
اجرای مکان ها و موقعیت های گردشگری 
دریاچه سدهای بزرگ، رودخانه ها و بستر 
معدنی  آب های  آنها، چشمه ها،  و حریم 

گرم، آبشارها، سدهای كوچک، آب بندان ها 
و قنات ها است كه فعالیت های گردشگری 
و تفریحی در این مکان ها یا پیرامون آنها 
دارد.  انجام  قابلیت  مربوطه  ضوابط  طبق 
با  داشت:  اظهار  حسینی  محسن  سید 

برگزاری فراخوان برای ۲۸ نقطه از سدها و 
تاسیسات آبی استان، پنج نقطه برای ایجاد 
زیرساخت های گردشگری مورد استقبال 
سرمایه گذاران، قرار گرفته است. وی ادامه 
داد: سرمایه گذاران بخش خصوصی برای 
آب بندان مرزبان آزادشهر، سد الستیکی 
توشن  بندان  نفس گمیشان، آب  خواجه 
گرگان، سد وشمگیر و سد نگارستان علی 
آباد اعالم آمادگی كرده اند كه طرح های ارائه 
شده مورد موافقت اصولی قرار گرفته است. 

یاسر قندهاری معاونت گردشگری اداره كل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گلستان نیز با اشاره به ظرفیت گردشگری 
آبی استان، گفت: كمیته گردشگری آبی در 
استان فعال شده و شركت آب منطقه ای 

همکاری خوبی را برای فراهم سازی بستر 
رونق آن آغاز كرده است. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری گلستان نیز گفت: 
طرح شركت آب منطقه ای استان در حوزه 
گردشگری آبی موضوع قابل توجهی برای 
سرمایه گذاری است ولی سرمایه گذاران 
موضوعات  این  از  صحیحی  اطالعات 
ندارند كه الزم است نمونه های استانی 
این اقدامات و سرمایه گذاری ها توسط 
بندی شده  منطقه ای جمع  شركت آب 

بگیرد. قرار  گذاران  اختیار سرمایه  در  و 
ابراهیم كریمی افزود: سدها و آب بندان 
موجود گلستان قابلیت زیادی برای رونق 
توجیه  در صورت  كه  دارند  گردشگری 
برای  زیادی  گذاری  سرمایه  متقاضیان، 
انجام خواهد  آن  های  زیرساخت  ایجاد 
شد. هادی حق شناس، استاندار گلستان 
های  دستگاه  حمایت  بر  تاكید  با  هم 
مرتبط در استفاده از ظرفیت گردشگری 
آبی منطقه به منظور رونق اقتصادی استان، 
گفت: اجرای طرح های گردشگری آبی در 
۹۰ نقطه مجاور سد و آب بندان های استان 
می تواند عالوه بر رشد ایجاد فرصت های 
شغلی، درآمد روستانشینان گلستان را بهبود 
 بخشد. گلستان 1۴ سد بزرگ مخزنی شامل 
كوثر، شهید چمران، بوستان، گلستان، شهید 
ایمری، شهید قربانی، نگارستان، وشمگیر، 
اینچه  دانشمند،  كرند،  دستغیب،  شهید 
برون، تاالب - سد آلماگل و آالگل و سه 
سد تنظیمی الستیکی در مسیر گرگانرود به 
نام های گنبد، دیگچه و خواجه نفس دارد. 
همچنین سدهای در دست ساخت نرماب 
و آقدكش و سدهای در دست مطالعه قره 
چای و شصتکالته نیز از دیگر ظرفیت های 
بالقوه گردشگری آبی گلستان به شمار می 
روند. استفاده از سدهای كوچک مخزنی 
و 13۰ آب بندان تامین آب زراعی استان 
نیز امکان دیگر رونق گردشگری گلستان 
است. جریان داشتن ۲ هزار و  ۸۷۰ كیلومتر 
از  بخشی  با  همجواری  رودخانه،  طول 
یک  دادن  جای  خزر،  دریای  سواحل 
میلیون و ۸۶۹ هزارنفر جمعیت متشکل 
از اقوام و مذاهب مختلف و قرار گرفتن 
در مسیر گردشگری شمال از جمله جاذبه 
های منحصر به فرد برای سرمایه گذاری 
به  گلستان  گردشگری  رونق  حوزه  در 

شمار می رود.

اجرای طرح های گردشگری آبی در ۹0 نقطه مجاور سد و 
آب بندان های استان می تواند عالوه بر رشد ایجاد فرصت های 

شغلی، درآمد روستانشینان گلستان را بهبود  بخشد. 

تابلوهای عالئم رانندگی 
گنبدکاووس نیاز به
 نوسازی دارند

و  راهنمایی  پلیس  رییس  جانشین 
طبق  گفت:  گنبدكاووس  رانندگی 
بررسی های صورت گرفته 1۵ درصد 
از تابلوهای عالئم راهنمایی و رانندگی 
سطح این شهر نیاز به تعویض، تعمیر 
و به روز رسانی توسط شهرداری دارند. 
به گزارش روابط عمومی، مسعود بارانی 
چارچوب  و  نوشته ها  داشت:  اظهار 
بخشی از تابلوهای عالئم راهنمایی و 
رانندگی این شهر براثر شرایط جوی و 
نور مستقیم آفتاب از بین رفته، تعدادی 
میان شاخ و برگ درختان پنهان شده و 

برخی نیز باید تعویض شود. وی بابیان 
اینکه از شهرداری درخواست شده تا 
عالئم  تابلوهای  ساماندهی  به  نسبت 
رانندگی اقدام كند، گفت: ایجاد سدمعبر 
نقاط  برخی  در  بارها  وانت   توسط 
نیز  آن  شهری گنبدكاووس و ورودی 
از مشکالت ترافیکی این شهر است كه 
باید مکانی برای ساماندهی آنها پیش بینی 
شود. بارانی اضافه كرد: باتوجه به احتمال 
تردد  سبب  به  رانندگی  حوادث  بروز 
شبانه ماشین های شهرداری گنبدكاووس 
است  الزم  سبز  فضای  آبیاری  جهت 

كردن  مکانیزه  به  نسبت  شهرداری 
روش های آبیاری اقدام نماید. جانشین 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
سال  از  گفت:  همچنین  گنبدكاووس 
گذشته تاكنون 11 مورد از نقاط حادثه 
خیز سطح این شهر اصالح هندسی شد 
كه نقش موثری در كاهش وقوع سوانح 
رانندگی درون شهری داشته است. وی 
گفت: اصالح هندسی چهار نقطه حادثه 
خیز دیگر در سطح شهر گنبدكاووس نیز 
در دستور كار پلیس راهنمایی و رانندگی 

با همکاری شهرداری قرار دارد. 

آب بندان توشن و جعفرآباد قربانی گرفت
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
گرگان گفت: طی تماس شهروندان به سامانه 1۲۵ حادثه 
غرق شدگی نوجوانی 1۵ ساله در آب بندان اطالع رسانی 
به محل حادثه واقع  تیم غواصی  شد كه بالفاصله دو 
روابط  گزارش  به  شدند.   اعزام  جعفرآباد  روستای  در 
عمومی شهرداری گرگان، موسی الرضا صفری افزود: با 
اختالف حدود یک ساعت بعد از اعزام تیم غواصی به 
حادثه اول گزارش حادثه ای دیگری مبنی بر غرق شدن 
كودكی ۵ ساله در آب بندان توشن به سامانه ارتباطات و 
ستاد فرماندهی اعالم شد و بالفاصله تیم غواصی دیگر 
سازمان آتش نشانی گرگان به همراه تجهیزات مخصوص 

به محل حادثه اعزام شدند. وی خاطرنشان كرد: با رسیدن 
تیم غواصی به محل حادثه عملیات جستجو شروع شد، 
ولی متاسفانه بدلیل شرایط بد هر دو آب بندان، سختی 
كار غواصان و مدت زمان سپری شده از ابتدای حادثه و 
بعد از گذشت چند ساعت پیکر بی جان نوجوان 1۵ ساله 
و كودک ۵ ساله توسط تیم های غواصی، پیدا و تحویل 
عوامل اورژانس گردید. رییس سازمان آتش نشانی گرگان 
افزود: از شهروندان خواهشمندیم و اكیدا توصیه می گردد 
كودكان هیچ دركی از خطرات ندارند خانواده ها نباید با 
نزدیکی به محل های چون سدها، كانال ها و رودخانه ها، 
آب بندان ها خود و خانواده را با مخاطره روبرو كنند و باید 

بدانند این گونه محیط ها هستند كه هرساله تعداد زیادی از 
افراد را به كام مرگ می كشاند. اساس ایمنی شنا در این 
گونه محیط های آبی در یک جمله خالصه می شود "شنا 
كردن مطلقا ممنوع است". وی تصریح كرد: جلوگیری از 
تکرار این حوادث، نیازمند اخذ تصمیمات مناسب و انجام 
آن برای پیشگیری از بروز موارد مشابه متولیان مربوطه در 
سدها، آبگیرها، بندهای خاكی و استخرهای آبیاری عالوه 
بر انجام اقدامات ایمنی مانند ایجاد حفاظ، نصب تابلو و بنر 
اعالم خطر و ممنوعیت شنا، جلوگیری از تردد و تجمع 
افراد در محدوده های خطرناک سدها، آب بندان ها و غیره 

اقدام نمایند.
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۱۹ فوتی کرونایی طی
 هفته گذشته ثبت شد 

ستاد  در  شنبه  بعدازظهر  فاضل  عبدالرضا 
استانی مقابله و پیشگیری از كرونا اظهاركرد: 
در حال حاضر 313 بیمار كرونایی در مراكز 
هستند.رئیس  بستری  استان  سطح  درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: از این 
تعداد ۶۸ بیمار در آی سی یو تحت مراقبت 
متصل  ونتیالتور  به  هم  بیمار   ۲۵ و  بوده 
كرونایی  فوتی   1۹ وی  گفته  هستند.طبق 
طی هفته گذشته در گلستان ثبت شده است.
فاضل بیان كرد: در حال حاضر سه شهرستان 
گرگان، كردكوی و علی آبادكتول در وضعیت 
نارنجی و مابقی شهرستان های گلستان در 
وضعیت زرد قرار دارند.رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی گلستان ادامه داد: تاكنون ۴۰ هزار نفر 
در گلستان در مقابله با كرونا واكسینه شدند.
وی با اشاره به روند نزولی شیوع كرونا در 
استان از مردم خواست همچنان پروتکل های 

بهداشتی را رعایت كنند. 

عامل اسیدپاشی بر روی خودروی 
ملی پوش سابق والیبال دستگیر شد 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان از 
دستگیری عامل اسیدپاشی بر روی خودروی 
بازیکن سابق تیم ملی والیبال كشورمان در 
شهرستان گنبدكاووس خبر داد. به گزارش 
در  اظهاركرد:  رضی  رضا  عمومی،  روابط 
آخرین روزهای سال گذشته، به دنبال اعالم 
مركز فوریت های پلیسی 11۰ مبنی بر یک 
در  خودرویی  روی  بر  پاشی  اسید  فقره 
گنبدكاووس، بالفاصله ماموران پلیس آگاهی 
شهرستان به محل اعزام شدند. وی افزود: با 
حضور پلیس مشخص شد خودرو متعلق 
به یکی از بازیکنان سابق تیم ملی والیبال 
كشورمان بوده و خساراتی هم دیده است. 
استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
گلستان با بیان اینکه عامل اسید پاشی به مکانی 
نامعلوم متواری شده بود، گفت: پیگیری های 
پلیس برای دستگیری متهم ادامه داشت تا اینکه 
روز گذشته و با اشراف اطالعاتی ماموران، 
مخفیگاه متهم شناسایی و پس از هماهنگی با 
مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر 
شد. رضی تصریح كرد: متهم در اعترافات 
اختالفات  دیگر  فردی  با  كرد  اعالم  خود 
شخصی داشته و به اشتباه بر روی خودروی 
ملی پوش سابق والیبال كه در آن نزدیکی 
توقف كرده بود، اسید ریخته است. وی گفت: 
متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

جهاد دانشگاهی می تواند 
بازوی توانمندی برای
 اداره کل کار باشد

معاونت  پژوهش  و  راهبری  مدیركل 
دیدار  در  دانشگاهی  جهاد  پژوهشی 
رفاه  و  كار  تعاون،  اداره  مدیركل  با 
اجتماعی گلستان، گفت: جهاد دانشگاهی 
ظرفیت های خوبی در زمینه های مختلف 
دارد كه می تواند بازوی توانمندی در كنار 
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان 
گلستان باشد. عبدالرضا حاجیلری در 
دانشگاهی  جهاد  كرد:  بیان  دیدار  این 
در موضوع مشاغل خانگی در گلستان 
بسیار خوب عملکرده است و در كنار 
اداره كل كار، نتایج بهتری نیز حاصل 
اینکه  به  اشاره  با  وی  شد.  خواهد 
استان  به  نیازها،  با  متناسب  می توانیم 
ورود پیدا كنیم، تصریح كرد: قطعاً جهاد 
دانشگاهی در زمینه همکاری با اداره 
كار پای كار خواهد بود. مدیركل اداره 

گلستان  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون، 
نیز در این دیدار گفت: در حال حاضر 
توانمندسازی،  و  آموزش  بخش  در 
كالس هایی را برگزار می كنیم كه در این 
راستا جهاد دانشگاهی می تواند به عنوان 
باشد.  ما  كنار  در  حمایتی،  نهاد  یک 
سعید مازندرانی بیان كرد: ۴۰۰ میلیارد 
برای  قیمت  ارزان  تسهیالت  تومان 
بخش شیالت و میگو در استان پیش 
بینی شده كه با این تسهیالت به دنبال 
ساماندهی جوانان هستیم و تالش داریم 
تعاونی های خوبی را متشکل از جوانان 
تشکیل دهیم.مدیركل اداره تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی گلستان بیان كرد: جهاد 
نیز  ما  و  است  ما  اولویت  دانشگاهی 
عالقه مندیم در كنار هم اقدامات مهمی 
انجام دهیم. گلستان پتانسیل باالیی دارد 

و متأسفانه هنوز جایگاه واقعی خودش 
جهاد  سرپرست  است.  نکرده  پیدا  را 
دیدار  این  در  نیز  گلستان  دانشگاهی 
گفت: در زمینه اشتغال با اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی قراردادهایی داریم 
كه اجرا شده و یا در حال اجرا است. 
در  كرد:  خاطرنشان  شهبازی  ابراهیم 
زمینه شیالت و آبزیان جهاد دانشگاهی 
توانمندهای خوبی دارد و آماده همکاری 
در این بخش را نیز داریم. سرپرست 
جهاد دانشگاهی گلستان گفت: سهمیه 
گلستان در طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی، ۲3۰۰ نفر بوده كه تا امروز بیش 
از 3۰۰۰ نفر ثبت نام كرده اند. در راستای 
اجرای این طرح كالس های آموزشی 
و اتصال به بازار از سال گذشته شروع 

شده و ادامه دارد.

جاده  معدن مینودشت ایمن می شود
راهداری و حمل ونقل  اداره  سرپرست 
عملیات  آغاز  از  مینودشت  جاده ای 
تخت  روستای  جاده  ترمیم  اجرایی 
ظرف یک ماه آینده خبرداد. به گزارش 
مینی بوس  واژگونی  از  بعد  ایسنا، 
كارگران معدن تخت در مسیر بازگشت 
به مینودشت كه منجر به مصدومیت 1۶ 
سرنشین آن شد، بحث ها بابت كیفیت 
فرماندار  گرفت.  باال  روستا  این  جاده 
مینودشت با تائید بی كیفیت بودن جاده 
مسیر تخت به مینودشت، گفت: بعد از 
روستای  مسیر  در  مینی بوس  واژگونی 
تخت ابعاد این حادثه مورد بررسی قرار 
نیاز به روكش  گرفت. جاده این مسیر 
دارد و در قسمت هایی نیز باید گاردریل 
نصب شود. سیدابوالفضل حسینی نیا با 
اولویت  این جاده در  اینکه ترمیم  بیان 
برنامه های شهرستان است، اعالم كرد: به 
محض تأمین اعتبار كارهای الزم انجام 
به حواشی  خواهد شد.وی در واكنش 
به گفته دهیار  این مسیر كه  به  مربوط 
این روستا ترمیم جاده تخت اصطالحًا 
بین مسئوالن و مدیران معدن پاس كاری 
می شود، گفت: حل مشکل این مسیر به 
باید  باشد  ارگانی  یا  مسئول  هر  عهده 
سریعاً انجام شود. در این باره سرپرست 
اداره راهداری شهرستان های مینودشت 
تخت  جاده  اینکه  بیان  با  گالیکش  و 
ماشین های  حد  از  بیش  تردد  دلیل  به 
سنگین معدن آن منطقه شرایط ویژه ای 
دارد، گفت: زیرساخت این جاده به دلیل 
استفاده بیش از حد شركت معدن از بین 
رفته و نیاز است كه زیرسازی آن اصالح 
محمد  آنه  شود.  آسفالت  دوباره  و 
ریاست  زمان  در  كرد:  بیان  قرنجیک 
اداره راه مینودشت طی برگزاری  قبلی 
در  موضوع  این  پیرامون  جلسه ای 
خردادماه سال گذشته، مصوب می شود 
كه شركت معدن نسبت به تهیه و تأمین 
آسفالت مورد نیاز بر اساس برآوردهای 
افزود:  وی  كند.  اقدام  گرفته  صورت 
راه  اداره  جلسه،  صورت  همین  طی 
و  زیرساخت ها  ساخت  به  متعهد  نیز 

اجرای آسفالت با استفاده از ماشین آالت 
و نیروی انسانی خود شد. قرنجیک با 
بیان اینکه اداره راه در زمان سرپرستی 
وی كاماًل به تعهدات خود عمل كرده 
است، گفت: ما برابر آن صورت  جلسه 
زیرسازی هایی كه نیاز به اصالح داشته 
دو  الی  یک  تقریباً  و  داده ایم  انجام  را 
نقطه است كه دوباره نیاز به زیرسازی 
تکمیل  نیز  آن ها  به زودی  كه  دارد 

می شود. سرپرست راهداری مینودشت 
و گالیکش ادامه داد: طبق صورت جلسه 
اداره راه باید مقدار آسفالت مورد نیاز را 
اعالم و معدن آن را خریداری می كرد. 
نیاز  میزان آسفالت مورد  راستا  این  در 
و ۲۰۰  هزار  اداره، 3  از سوی  اعالمی 
تن آسفالت بوده است. وی با بیان اینکه 
تعهدات خود،  برخالف  معدن  مدیران 
از  اعالم شده  آسفالت  تناژ  مقدار  تهیه 
سوی اداره راه را به دلیل قیمت باالی آن 
نپذیرفتند، تصریح كرد: این مسئله دوباره 
طی جلسه ای با حضور معاون فرماندار 

قرار گرفت و  بررسی  مینودشت مورد 
دیگر  صورت جلسه ای  دوباره  آن  طی 
پذیرفتند  معدن  مسئوالن  و  شد  تنظیم 
آسفالت  تن  و ۵۰۰  هزار  یک  بار  این 
را تهیه كنند. قرنجیک خاطرنشان كرد: 
معاون  شده،  مشخص  تناژ  مقدار  با 
فرماندار نیز در این جلسه خواست كه 
برنامه روكش كامل اجرا  این جاده  در 
پرداخت  توانایی  معدن  نه  زیرا  نشود 

در  نه  و  دارد  را  آسفالت  هزینه های 
شهرستان اعتباری برای آن وجود دارد. 
وی در پاسخ به این پرسش كه "آیا با 
تعیین شده مشکل  تناژ آسفالت  مقدار 
گفت:  جاده تخت حل خواهد شد؟ " 
مشکل این جاده با همین یک هزار و 
۵۰۰ تن آسفالت نیز حل می شود اما به 
این شرط كه مسئوالن معدن نیز تناژ بار 
ماشین های سنگین خود را رعایت كنند 
را  استاندارد  تناژ  آن  بخواهند  اگر  زیرا 
آسیب  آسفالت  این  باز  نکنند  رعایت 
می بیند. سرپرست راهداری مینودشت و 

گالیکش در رابطه با زمان تکمیل ترمیم 
این جاده نیز گفت: 1۰ درصد باقی مانده 
از زیرساخت های این جاده طی ده روز 
نظر  در  با  و  شد  خواهد  تکمیل  آینده 
نیز  معدن  مدیران  تازه  تعهدات  گرفتن 
پیش بینی ما این است كه ظرف یک ماه 
این  در  آسفالت  اجرایی  عملیات  آینده 
مسیر آغاز شود. قرنجیک با اشاره به حادثه 
واژگونی مینی بوس كارگران در این مسیر، 
خاطرنشان كرد: برخی نبود گاردریل در 
پیچ را علت حادثه می دانند درصورتی كه 
اگر در آن پیچ گاردریل نیز وجود داشت 
به علت توان كم گارد و وزن باالی وسیله، 
مینی بوس در برخورد با گارد، آن را از جا 
می داد.  رخ  حادثه  همین  باز  و  می كند 
پلیس راه،  اعالم  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
مقصر 1۰۰ درصدی این حادثه، وسیله 
اعالم  پلیس راه  گفت:  است،  بوده  نقلیه 
كرد كه مینی بوس حتی معاینه فنی هم 
نداشته و حتی در روز حادثه گویا ترمز 
آن نیز ایراد داشته است. قرنجیک افزود: 
حتی  و  است  قدیمی  مینی بوس ها  این 
قرار شد در جلسه آینده شورای ترافیک 
شهرستان از مسئوالن معدن نیز دعوت 
سرپرست  شود.  بررسی  مورد  این  و 
و  مینودشت  شهرستان های  راهداری 
كه  پرسش  این  به  پاسخ  در  گالیکش 
مشکل پیچ خطرناک در این مسیر چگونه 
قابل حل است؟ تصریح كرد: تنها كار ما 
در این مسیرها كه داری شیب تند هستند، 
استفاده از خاكریز است كه در آن پیچ به 
علت عرض كم جاده امکان آن نیز وجود 
ندارد. تنها كاری كه در این رابطه می توان 
انجام داد نصب عالئم هشدار دهنده برای 
كاهش سرعت است. قرنجیک با اشاره 
به سرقت تابلوهای عالئم هشدار دهنده، 
گفت: سرقت پایه های گارد و تابلوهای 
عالئم هشدار، ما را در شهرستان دچار 
مشکل كرده و این مسئله به شدت هزینه بر 
است. این امکانات فقط برای حفظ جان 
مردم و باال بردن امنیت جاده بوده و نیاز 
است كه مردم در حفظ و مراقبت از آن ها 

یاری رسان ما باشند.

برخی نبود گاردریل در پیچ را علت حادثه می دانند 
درصورتی که اگر در آن پیچ گاردریل نیز وجود داشت به علت 
توان کم گارد و وزن باالی وسیله، باز همین حادثه رخ می داد. 
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برگزاری گردهمایی دانشجو
، پرچمدار جهاد امیدآفرینی 

پرچمدار  دانشجو،  دانشجویی  گردهمایی 
جهاد امیدآفرینی با حضور حاج حسین یکتا 
استان  دانشگاه های  انقالبی  دانشجویان  و 
گلستان در گرگان برگزار شد. حاج حسین 
مقدس  دفاع  از جانبازان هشت سال  یکتا، 
در این گردهمایی دانشجویی گفت: خیلی از 
كسانی كه پای كار انقالب ایستادند، آن را به 
ثمر نشاندند و از آن در برابر فتنه های داخلی 
و جنگ تحمیلی دفاع كردند جوانان بودند؛ 
پس برادران و خواهران قدر این ایام زندگی 
نگیرید.  كم  دست  را  خودتان  و  بدانید  را 
سالهاست  انقالب  فرزانه  رهبر  افزود:  وی 
در انتظار شکل گیری دولت جوان، مؤمن و 
انقالبی هستند و ما امروز موظفیم تا جایی 
كه می توانیم در این عرصه كار كنیم. وی بیان 
كرد: امام زمان )عج( جایی در تاریخ ایستاده 
است، او نخواهد آمد مگر آنکه ما به حضرت 
برسیم و ظهور ایشان را رقم بزنیم و به نقطه 
رهایی دست پیدا كنیم. خود را برای یک 
مأموریت مهم كه پیش روی شماست آماده 
كنید چراكه شب های قدر انقالب اسالمی 
نزدیک است. یکتا گفت: ما پا به این عرصه 
گذاشته ایم تا ادامه دهنده راه شهدا باشیم  پس 
اگر در این راه پا كج بگذاریم، باید در آخرت 

پاسخگوی شهدا باشیم.

اختالل کم توجهی ،
)ADHD(بیش فعالی 

■  کوثرقندهاری

ویژگی اصلی اختالل كم توجهی- بیش 
لحاظ  از  كه  است  رفتارهایی  فعالی 
می  محسوب  گرانه  اخالل  اجتماعی 
اجتماعی  های  موقعیت  یعنی،  شوند. 
را مختل می كنند. این موقعیت های 
اجتماعی می توانند خانواده، مدرسه یا هر 
جای دیگری باشند كه در آنجا، غیر از 

كودک فرد دیگری حضور دارد.
رفتارهای اخالل گرانه كودكان مبتال به 
ADHD شدیدتر از آن هست كه از 
سن كودک انتظار می رود. همه كودكان 
پر انرژی هستند و بدون فکر عمل می 
كنند. همه آنها دوست دارند بدوند و 
بازی كنند. گاهی به نظر می رسد انرژی 
آنها پایان ندارد و از این بازی به آن بازی 
و از این سرگرمی به آن سرگرمی مشغول 
می شوند بدون آنکه نفسی تازه كنند. اما 

و  انرژی   ADHD به  مبتال  كودكان 
 ADHD دارند،  بیشتری  تکانشگری 
از لحاظ رفتاری ممکن است به صورت 
های مختلف نشان داده شود، از جمله: 
فرد در موقعیت های تحصیلی، شغلی، 
یا اجتماعی، بی اعتنایی و بی توجهی 
نشان می دهد؛ به تکالیف مدرسه یا سایر 
كارها زیاد توجه ندارد و انها را سرسری 
انجام می دهد؛ به هنگام انجام دادن كارها 
حواسش پرت می شود و آنها را نمی 
تواند تمام كند یا به زور تمام می كند؛ 
از كاری به كار دیگر می رود بدون آنکه 
قبلی را به پایان برساند. عالوه بر آن، گاهی 
به نظر می رسد كه حواس این افراد، مثال 
در مدرسه به كالس نیست و نمی توانند 
آموزش ها یا دستورات دیگران را متوجه 
شوند یا به آنها واكنش نشان دهند. این 
كودكان معموال از تکالیفی كه به تالش 
به  دارند  نیاز  تمركز حواس  و  فکری 
شدت متنفرند و رویدادها یا محركهای 
بی ربط حواس آنها را به راحتی پرت 
می كنند. بیش فعالی ممکن است به 
صورت بی قراری، وول خوردن، آرام 
ننشستن در صندلی، و تکان دادن دائمی 
دست ها و پاها به هنگام نشستن روی 
مبتال  داده شود.كودكان  نشان  صندلی، 
به ADHD دائما و به طور افراطی در 
حال دویدن و باال رفتن از میز و صندلی 
هستند و به هنگام بازی بی وقفه و با 
صدای بسیار بلند حرف می زنند به طور 
كلی می توان گفت این كودكان بسیار 
مبتال  زنند.خردساالن  می  حرف  زیاد 
به ADHD نیز به طور دائم در حال 
ورجه وورجه رو مبلمان هستند و عالوه 
بر آن از كارهایی كه باید نشسته انجام 
دهند مثال گوش دادن به یک داستان 
یا نگاه كردن به تلویزیون دوری می 
در  ارادگی  )بی  تکانشگری  جویند. 
كنترل هوس( به صورت بی صبری، 
بدون فکر عمل كردن، ناتوانی در به 
به  انداختن رفتار )مثال دویدن  تاخیر 
بیرون از خانه بدون صبر كردن برای 
دایم حرف  قطع  و  كاپشن(  پوشیدن 
دیگران نشان داده می شود.اكثر افراد 
مبتال با ADHD هم عالمت های بیش 
توجهی و هم عالمت های بیش فعالی/
تکانشگری را دارند اما در بعضی افراد 
یکی بر دیگری غلبه دارد  این موضوع 
باعث شده است در تقسیم بندی جدید 
اختالالت سه نوع فرعی برای اختالل 

ADHD معرفی شود كه شامل:
۱- نوع بیش فعالی/ تکانشگری غالب: 

ویژگی اصلی این نوع ADHD فعالیت 
های حركتی زیاد است، فرد نمی تواند 
توجه خود را به مدت زیاد حفظ كند وبه 
راحتی حواسش پرت می شود، تکانشی 
عمل می كند و نمی تواند خودش را 
كنترل كند. این كودكان مشکالت رفتاری 
دارند و دوستانشان آنها را تحویل نمی 
گیرند و تعداد حوادث منجر به جراحت 

یا آسیب در آنها زیاد است.
۲- نوع بی توجهی غالب: ویژگی اصلی 
این نوع ADHD پرت شدن حواس 
به آسانی است، فرد نمی تواند توجه 
خود را به مدت زیاد به چیزی معطوف 
كند، به جزیبات توجه نمی كند و نمی 
تواند كارها را به پایان برساند یا به زور 
و به طور سرسری به پایان می رساند. 

كودكان مبتال به این نوع ADHD در 
مقایسه با كودكان مبتال به نوع بیش فعالی، 
مشکالت رفتاری و تکانشگری كمتری 
دارند اما در عوض ممکن است از سوی 
خیالباف  تنبل،  افرادی  خود  دوستان 

مضطرب و خجالتی توصیف شوند.
۳- نوع عالمتهای مركب: احتماال رایج 
ترین نوع است، در این ADHD فرد 
بی  نوع  و  فعالی  بیش  نوع  معیارهای 

توجهی را باهم دارد.
دالیل به وجود آمدن اختالل كم توجهی 
_ بیش فعالی متعدد است، كه یکی از 
آنها را می توان به عوامل ژنتیک نسبت 
داد؛ "شواهد نشان می دهد كه برای مبتال 
شدن به ADHD نوعی آسیب پذیری 
ارثی وجود دارد. تحقیق درباره دوقلوها 
این  نشان می دهد كه ۶۰تا۹۰ درصد 
اختالل به عوامل ژنتیک است و تاثیر 
محیط در مقایسه با تاثیر وراثت بسیار 
ضعیف است. وقتی یکی از والدین به 
اینکه  احتمال  مبتالست،   ADHD
فرزند او نیز مبتال شود،۵۰ درصداست."

را  اختالل  بروز  دالیل  از  دیگر  یکی 
دانست؛  مغز  در  ناهنجاری  توان  می 
افراد  مغز  از   MRI برداری  "تصویر 
مبتال نشان می داد كه بین مغز آنها و مغز 
افراد سالم تفاوت های بسیار مهمی وجود 
دارد بدین صورت كه مغز كودكان دچار 
ADHA حدود 3۲ درصدكوچکتر از 

مغز كودكان سالم است."
الکل نوشیدن مادر در طول  سیگار و 
عدم  و  نوزاد  بودن  زودرس  بارداری، 
اثر  تعادل مواد بیوشیمیک بدن كه در 
عواملی مثل مواد افزودنی در خوراكی 
ها، قندها و مسمومیت با سرب هست را 
 ADHD می توان از دیگر عوامل بروز

در كودكان دانست.
می توان  فوق  موارد  تمامی  بر  عالوه 
مهم  بسیار  فرزند  والد_  تعامل  گفت: 
است به گونه ای كه محققین معتقدند 
ADHD در خانواده ها جریان دارد و 
این پدیده می تواند معانی مختلفی داشته 
باشد مثال به این معنا باشد كه كودكان 
دچار ADHD با والدینی بزرگ می 
شوند كه آن ها نیز این اختالل را دارند 
و این باعث می شود تا عالمت هایی 
كه در اثر عوامل ژنتیک به وجود آمده 
اند شدید تر شود.در گذشته اعتقاد بر این 
بود كه اختالل كم توجهی _ بیش فعالی 
نوعی اختالل كودكی است و تا نوجوانی 
برطرف می شود اما در چند دهه اخیر 
شناسایی   ADHD دچار  بزرگساالن 
شدند و به نحو موفقیت آمیزی درمان 
نشان  طوالنی  های  پیگیری  و  شدند 
دچار  ۶۰درصدكودكان  تا  است  داده 
ADHD در دوران بزرگسالی هم دچار 
تخریب مستمر ناشی از عالئم خواهند 
تصویربرداری  ژنتیک،  مطالعات  بود. 
شناختی و  مغز و مطالعات عصبی _ 
 ADHD دارویی در بزرگساالن دچار
شده  مشاهده  های  یافته  همان  عمال 
تکرار  را   ADHD دچار  كودكان  در 
و  عمومی  آگاهی  افزایش  اند.  كرده 
مطالعات درمانی در دهه اخیر منجر به 
پذیرش گسترده لزوم تشخیص و درمان 
بزرگساالن دچار ADHD شده است.

و  كودكان  از  اعم  افراد  این  درمان  در 
بزرگساالن؛ دارودرمانی خط اول درمان 
و اصلی ترین درمان محسوب می شود 
بنابراین مراجعه به روانپزشک و استفاده از 

دارو توصیه اكید می شود.

■  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

))
رفتارهای اخالل گرانه 

 ADHD کودکان مبتال به
شدیدتر از آن هست که از 
سن کودک انتظار می رود.

مفقودی
پروانه مطب  دکتر سیما بغدادی 
متخصص پوست به شماره نظام 

پزشکی 3۲۷۴۷ و کد ملی 
۲۰3۰۰۷۸۰۷۷ فرزند 

محمد مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد. برگزاری هزار برنامه  گرامی داشت سوم خرداد

مدیركل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گلستان 
گفت: همزمان با ایام گرامی داشت آزادی خرمشهر و 
سوم خرداد، هزار و 3۵۹ ویژه برنامه متنوع در بخش های 
برگزار  استان  در  محرومیت زدایی  و  هنری  فرهنگی، 
می شود. به گزارش روابط عمومی، محمدرضا كاظمی 
همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: 
برپایی نمایشگاه عکس با موضوع نقش زنان در دفاع 
استان،  مناطق محروم  رایگان ساكنان  مقدس، ویزیت 
مسابقه نقاشی ویژه كودكان و نوجوانان، تجلیل از بانوان 

گلستانی حاضر در دفاع مقدس، تجلیل از ایثارگران و 
خانواده های شهدا، مسابقات ورزشی و برگزاری مسابقه 
كتاب خوانی از جمله ویژه برنامه های شاخص هفته 
گرامی داشت عملیات بیت المقدس در گلستان است. 
وی ساخت مستند سردار شهید نقی صلبی از شهدای 
معرفی  شفاهی،  تاریخ  كتاب   ۲ از  رونمایی  بندرگز، 
فیلمنامه دفاع مقدس با عنوان ضربدر سفید، پیاده روی 
به همراه عطر افشانی مزار شهدای استان و انجام رژه 
موتوری را از دیگر برنامه های گرامیداشت سوم خرداد 

در استان اعالم كرد. مدیركل حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس گلستان همچنین گفت: به مناسبت 
گرامی داشت آزادی خرمشهر از ۷۰ رزمنده و ایثارگر 
زن دفاع مقدس گرگان تجلیل خواهد شد. وی با اشاره 
به نیاز 3۰۰ میلیارد ریالی برای تکمیل باغ موزه دفاع 
مقدس گلستان گفت: این پروژه 11 ساله در حال حاضر 
حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد كه در صورت 
تامین به موقع اعتبار تا خرداد سال آینده به بهره برداری 

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

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 13۹۹۶۰31۲۰۰1۰۰۰۴۴۰ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
كالسه 13۹۹11۴۴1۲۰۰1۰۰1۸۲3 تقاضای آقای قنبرعلی قنبری به شماره شناسنامه ۶ كد ملی 
۲۷۲۲3۹۶۸۶۶ صادره از الهیجان فرزند شعبانعلی در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان كه 
عرصه آن وقف است بمساحت ۲۵۰ مترمربع از پالک شماره ۲۵۷۷- اصلی واقع در اراضی 
شهری بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای 
اسداله شمشیرساز به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز آگهی می شود از این رو اشخاصی كه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر 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: 1۴۰۰/۰۲/1۸  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰3/۰۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۶۷۸1

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3- قانون و ماده ۱3
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  مورخ 13۹۹/11/1۹هیات  رای شماره 13۹۹۶۰31۲۰۰۸۰۰3۴۹۰  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
آق قال، كالسه 13۹۹11۴۴1۲۰۰۸۰۰۰۰۲1 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم عزیزه 
یلمه فرزند عبدالرشید به شماره شناسنامه ۴۹۷۰1۷۸۵۴۲ كد ملی ۴۹۷۰1۷۸۵۴۲ صادره از آق قال 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲3۴/۹۴ مترمربع از باقیمانده پالک شماره 
333 فرعی از 1- اصلی واقع در اراضی آق قال بخش ۷ حوزه ثبت ملک آق قال از سهمی 
اناگلدی كسلخه محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور 
اطالع در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آق قال تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول روز شنبه: 1۴۰۰/۰۲/1۸

تاریخ انتشار نوبت دوم روز یکشنبه: 1۴۰۰/۰3/۰۲
محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف ۶۷۷۲

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

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۲۴۸۰۰۰1۷۷1 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض كالسه 
1۴۰۰11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۰۲۸ تقاضای علی اصغر تجری بشناسنامه 1۰۴۵ كد ملی ۲1۲۰۷۵۶1۰۴ 
صادره از گرگان فرزند علی موسی در ششدانگ یک قطعه زمین كه در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۲1۰ مترمربع از پالک ۲- اصلی واقع در اراضی یله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحیه دو 
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 كه نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذكر 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: 1۴۰۰/3/۲

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰3/1۸
حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۸۵3

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

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۵۲3 الی 1۵1۷/1۴۰۰ و 1۵۲۶ الی 1۵3۰/1۴۰۰ هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات 
مالکانه بالمعارض كالسه های ۲3۲3 الی ۲31۲/13۹۹ تقاضای 1- فاطمه نائینی زاده قمی 
بشناسنامه ۶1۸ كد ملی ۰۰۴۷۲۵۴۸۹۰ صادره از تهران فرزند حسین در ۴۰.۲۹۲ سهم مشاع 
از 3۹۸.۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین كه دارای سند اعیانی به پالک 3۲۴۰ فرعی 
از 1۰۷- اصلی بخش 3 می باشد ۲- بهناز نیک پیام بشناسنامه ۹۹۰۴ كد ملی ۲۲۴۸۵1۹1۸۴ 
صادره از كردكوی فرزند مصطفی در 3۹.1۴۰ سهم مشاع از 3۹۸.۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه 
یک قطعه زمین كه دارای سند اعیانی به پالک 3۲3۷ فرعی از 1۰۷- اصلی بخش 3 می باشد 
3- فاطمه كبودوند بشناسنامه 131 كد ملی ۲۰31۵۶۶۵۵۵ صادره از گنبدكابوس فرزند محمدعلی 
در ۴۰.۹31 سهم مشاع از 3۹۸.۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین كه دارای سند اعیانی به 
پالک 3۲۴۲ فرعی از 1۰۷- اصلی بخش 3 می باشد ۴- بیتا طباطبائی عمید بشناسنامه ۷۵۶ كد ملی 
۰۹3۷۸31۸۵۹ صادره از مشهد فرزند فریدون در ۴۰.3۷۷ سهم مشاع از 3۹۸.۲۵۰ سهم ششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین كه دارای سند اعیانی به پالک 3۲3۸ فرعی از 1۰۷- اصلی بخش 3 می 
باشد ۵- فائزه جاللی بشناسنامه ۲1۲1۶۸۸۹۶1 كد ملی ۲1۲1۶۸۸۹۶1 صادره از گرگان فرزند 
عباسعلی در 3۷.۵۰۷ سهم مشاع از 3۹۸.۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین كه دارای سند 
اعیانی به پالک 3۲۴1 فرعی از 1۰۷- اصلی بخش 3 می باشد ۶- سیدجواد حسینی راد بشناسنامه 
1 كد ملی ۶۲۴۹۸۲۵۴11 صادره از گنبدكاوس فرزند یداله در 3۹.31۰ سهم مشاع از 3۹۸.۲۵۰ 
سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین كه دارای سند اعیانی به پالک 3۲۴۴ فرعی از 1۰۷- اصلی 
بخش 3 می باشد ۷- منیره رحیمیان بشناسنامه ۲11۰۶۵۲۵1۹ كد ملی ۲11۰۶۵۲۵1۹ صادره از 
گرگان فرزند تاج محمد در ۴۰.۷۸۴ سهم مشاع از 3۹۸.۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین كه دارای سند اعیانی به پالک 3۲۴۵ فرعی از 1۰۷- اصلی بخش 3 می باشد ۸- فرشته 
جاللی بشناسنامه ۴3۹۶ كد ملی ۲1۲1۶۰۰۹۲۲ صادره از گرگان فرزند عباسعلی در 3۸.۵۸3 سهم 
مشاع از 3۹۸.۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین كه دارای سند اعیانی به پالک 3۲3۶ 
فرعی از 1۰۷- اصلی بخش 3 می باشد ۹- جواد فردین بشناسنامه ۹۲۵ كد ملی ۴۵۹11۲۲۹13 
صادره از شاهرود فرزند محمدعلی در ۲۰/۲۹۶ سهم مشاع از 3۹۸.۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه 
یک قطعه زمین كه دارای سند اعیانی به پالک 3۲3۹ فرعی از 1۰۷- اصلی بخش 3 می باشد 
1۰- مرضیه رحیمی بشناسنامه 3۹۸ كد ملی ۰۸3۹۵۲3۸۸۲ صادره از طبس فرزند جانعلی در 
۲۰.۲۹۶ سهم مشاع از 3۹۸.۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین كه دارای سند اعیانی به 
پالک 3۲3۹ فرعی از 1۰۷- اصلی بخش 3 می باشد 11- الهام مجریان گلوگاهی بشناسنامه 1۵۹۹ 
كد ملی ۵۷۹۹۹۴1۹۰1 صادره از گلوگاه فرزند انوشیروان در ۲۰.3۶۷ سهم مشاع از 3۹۸.۲۵۰ 
سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین كه دارای سند اعیانی به پالک 3۲۴3 فرعی از 1۰۷- اصلی 
بخش 3 می باشد 1۲- سیدمحمود حجازی بشناسنامه 1۵۲۸ كد ملی ۲1۲1۷۵۵13۶ صادره از 
گرگان فرزند سیدجواد در ۲۰.3۶۷ سهم مشاع از 3۹۸.۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین كه دارای سند اعیانی به پالک 3۲۴3 فرعی از 1۰۷- اصلی بخش 3 می باشد بمساحت كل 
ششدانگ 3۹۸/۲۵۰ مترمربع از پالک 3۸۶۶ فرعی از 1۰۷- اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه 
موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش 3 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از 
مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می 
شود از این رو اشخاصی كه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر 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: 1۴۰۰/3/۲  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰3/1۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۸۷۵

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

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۲۴۸۰۰۰1۷۴۹ و 1۴۰۰۶۰31۲۴۸۰۰۰1۷۵ هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض كالسه 1۴۰۰11۴۴1۲۰۰1۰۰۰۰1۸ و 13۹۹11۴۴1۲۴۸۰۰۰۰1۴۷ 
تقاضای 1- اكبر دنکوب بشناسنامه 1۶۸۶ كد ملی ۲1۲1۴۹1۲۴۴ صادره از گرگان فرزند محمد 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین كه در آن احداث بنا شده است ۲- سیدعباس 
میردیلمی بشناسنامه ۴۹ كد ملی ۲۲۶۹۹3۰۵۲۵ صادره از علی آبادكتول فرزند سیداحمد در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین كه در آن احداث بنا شده است بمساحت كل ششدانگی 
1۰۹/1۵ مترمربع از پالک 3- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش 3 حوزه ثبت ناحیه دو 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 كه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر 
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: 1۴۰۰/3/۲  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰3/1۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۸۵۶

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

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰31۲۴۸۰۰۰1۷۷3 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
كالسه 13۹۹11۴۴1۲۰۰1۰۰۲۰۸3 تقاضای سکینه خاتون رائیجی بشناسنامه ۷۷۷ كد ملی 
۲1۸۰۹۰۸۲۹۶ صادره از بهشهر فرزند علی اصغر در ششدانگ یک قطعه زمین كه در آن احداث 
بنا شده است بمساحت 3۰۰ مترمربع از پالک 1۰۸- اصلی واقع در اراضی باكرمحله بخش 3 
حوزه ثبت ناحیه دو 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 كه نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو 
ماه اعتراض خود را با ذكر 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: 1۴۰۰/3/۲   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰3/1۸
حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۸۷۲

تاسیس شرکت سهامی خاص
 استارباد توسعه سیستم گرگان

 درتاریخ 1۴۰۰/۰۲/۲۶ به شماره ثبت 1۴1۴۹ به شناسه ملی 1۴۰1۰۰۲۶۷3۰ ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده كه خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:طراحی و پیاده سازی وبسایت های اینترنتی و خدمات میزبانی وب و خدمات جانبی مربوط به 
آنها، تحلیل، طراحی و توسعه سیستم های اطالعاتی رایانه ای و نرم افزار های تجاری، مشاوره 
فناوری اطالعات، اجرا و پشتیبانی فنی سیستم های رایانه ای درون سازمانی و میان سازمانی، تحلیل 
، طراحی ، توسعه ، اجرا و پشتیبانی فنی كلیه سیستم های رایانه ای، ارائه خدمات پس از فروش 
و بازاریابی مجاز دیجیتال،ارائه خدمات طراحی و مشاوره برندینگ دیجیتال، ارائه كلیه خدمات 
در زمینه سخت افزار و تجهیزات كامپیوتری و نصب و اسمبل و ارتقای سیستم های كامپیوتری ، 
نصب و راه اندازی انواع شبکه های كامپیوتری، مشاركت و سرمایه گذاری و انعقاد قرارداد با كلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی، شركت در كلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، شركت 
در نمایشگاه های داخلی و خارجی و گشایش اعتبارات اسنادی و ترخیص كاال از گمركات 
كشور، اخذ وام و اعتبارات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی 
و اخذ ضمانت نامه های بانکی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلی : استان گلستان ، شهرستان گرگان 
، بخش مركزی ، شهر گرگان، محله كوی استرآبادی )گلشهر( ، خیابان استرآبادی]گلشهر۵[ ، 
كوچه استرآبادی13]گلشهر۷[ ، پالک ۰ ، ساختمان پارسه ، طبقه ششم ، واحد 3۶ كدپستی 
۴۹1۶۷3۸۲3۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدی منقسم 
به 1۰۰۰ سهم 1۰۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰۰ سهم آن بی نام عادی مبلغ 3۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 1۲۹/گ3۰۰1 مورخ 1۴۰۰/۲/1۸ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه 
گرگان با كد 3۰۰1 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت 
مدیره خانم نیلوفرسادات ناصری به شماره ملی ۲11۰131۸۸۸ و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحسن میرحسینی به شماره ملی ۲1۲۲۷3۲۷۶۸ و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبدالحمید زنگانه به شماره ملی ۲۲۶۹۸۹۹۸3۰ و به سمت 
مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا 
: كلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شركت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسالمی 
و همچنین كلیه نامه های اداری با امضاء مدیرعامل ویا هریک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر 
شركت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای فاتح میرفندرسکی به 
شماره ملی ۲1۲۲۵۸۹۵۲3 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای سیدمحمد حسینی جبلی 
به شماره ملی ۲1۲۲۶۴1۴۲۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه كثیر االنتشار 
گلشن مهر جهت درج آگهی های شركت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذكور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان گلستان- اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری گرگان-  

شناسه آگهی113۷۴۶۶

آگهي هاي ثبتي

www.golshanemehr.com

پرونده مسابقات اسبدوانی
 گنبدکاووس بسته شد

پرونده مسابقات كورس اسبدوانی )پاییزه - زمستانه( 
گنبدكاووس با برگزاری روز دوم هفته بیست و یکم 
و قهرمانی این رقابت ها با شركت ۶۲ راس اسب از 
هزار  دور  در ۶  دوخون  و  تروبرد  تركمن،  نژادهای 
مجموعه  در  متری،  هزار  دور  یک  و  متری  و ۲۰۰ 
سواركاری این شهرستان بسته شد. در دور نخست این 
هفته اسب های بیش از سه سال نژاد تركمن كالس پنج 
به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با هم به رقابت پرداختند كه 
اسب گل تاتار علیا، زودتر از دیگر اسب ها از خط پایان 
عبور و اول شد و اسب های گزل شاد و گل دلشاد به 
ترتیب دوم و سوم شدند. در دور دوم كه به مسافت 
هزار و ۲۰۰ متر ویژه اسب های بیش از چهار سال نژاد 
دوخون كالس پنج برگزار شد، اسب ماه سروین اول 
شد و اسب های آوات و بولت پایلت به ترتیب دوم 
و سوم شدند. رقابت در دور سوم میان اسب های سه 

ساله نژاد دوخون كالس برنده و به مسافت هزار و 
۲۰۰ متر برگزار شد كه در پایان اسب آی نوا با پیشی 
گرفتن از دیگر رقبا اول شد و اسب های سوكراتیس و 
بریتانیا ۲ به ترتیب مقام دوم و سوم را كسب كردند. 
در دور چهارم روز دوم هفته بیست و یکم و قهرمانی 
مسابقات سواركاری گنبدكاووس كه به مسافت هزار و 
۲۰۰ متر و ویژه اسب های بیش از سه سال نژاد دوخون 
هندیکاپ كالس سه برگزار شد، اسب جولگا سریع تر 
از خط پایان گذشت و در جایگاه نخست قرار گرفت 
و اسب های آل بیوتی و جالیسکو به ترتیب مقام  دوم 
و سوم را از آن خود كردند. رقابت در دور پنجم این 
مسابقات میان اسب های بیش از سه سال نژاد دوخون 
متر  و ۲۰۰  هزار  مسافت  به  و  هندیکاپ كالس ۲ 
برگزار شد كه اسب سوشا اول شد و اسب های ولوت 
و سایدن به ترتیب دوم و سوم شدند. در دور ششم كه 

به مسافت هزار و ۲۰۰ متر ویژه اسب های بیش از سه 
سال نژاد تروبرد كالس یک برگزار شد، اسب تاواریش 
به مقام اول رسید و اسب های بالتو و هج دیت به 
ترتیب دوم و سوم شدند. رقابت در دور هفتم و پایانی 
هفته بیست و یکم و قهرمانی مسابقات اسبدوانی پاییزه 
- زمستانه گنبدكاووس نیز میان اسب های سه ساله نژاد 
دوخون )maiden( به مسافت هزار متر برگزار شد كه 
اسب چلسی اول شد و اسب های دلناز و یوریک به 
ترتیب دوم و سوم شدند. برگزار كنندگان روز دوم هفته 
پایانی و قهرمانی مسابقات اسبدوانی گنبدكاووس یک 
میلیارد و ۷1۵ میلیون ریال جایزه نقدی برای پرداخت 
به مالکان، مربیان و چابکسواران اسب های اول تا سوم 
پیش بینی كردند. پرونده مسابقات این فصل اسبدوانی 
گنبدكاووس از پاییز پارسال شروع شد اما به سبب 

شیوع كرونا و تعطیلی برخی هفته های آن، بسته شد.
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قیمت ها و دولت ها
مقایسه ی دیروز و امروز

■  کاظم طلیعی

در  تاكسی  كرایه ی  نرخ  پیش  چندی 
صددرصدی  افزایشی  با  گرگان  شهر 
تعیین شد.  برای هرنفر دوهزار تومان 
و  تاكسی  كرایه ی  بحث  این جا، اصالً 
میزان افزایش آن نیست. چه، می دانیم 
آوردن  عالوه  بر  تاكسی  راننده ی  یک 
اتوموبیل  اولیه جهت خرید  سرمایه ی 
و تحمل هزینه ی استهالک دارایِی خود 
طِی سال های كار، گرفتار هزینه ی جاری 
نیز هست از قبیل بنزین، روغن، قطعات 
یدكی، دست مزد و...عالوه بر همه ی این 
موارد این وسیله، ابزار امرار معاش او و 
خانواده اَش نیز هست و ناگزیریم هرساله 
متناسب با تورم ساالنه شاهد افزایش 
سخن  كه  باشیم.حال  هم  كرایه  نرخ 

به این جا رسید، خالی از لطف نیست 
مقایسه ای بین گذشته و امروز صورت 
گیرد تا موضوع روشن تر شود. در سال 
۵۸ كرایه ی تاكسی برای هرنفر ۵ ریال 
بود و امروز بعد از ۴۲ سال به دو هزار 
تومان رسیده است )۲۰ هزار ریال( یعنی 
در همین یک قلم با افزایشی چهارهزار 
برابری مواجه ایم. در همان سال )۵۸( 
یک معلم با ده سال سابقه ی كار ماهانه 
حدود پنج هزار تومان حقوق دریافت 
هم  مورد  این  باشد  قرار  اگر  می كرد. 
به نسبت كرایه ی تاكسی افزایش پیدا 
كند، امروز باید همان معلم حدود ۲۰ 
میلیون تومان حقوق دریافت كند. آیا 
چنین است؟كافی ست به یاد آوریم كه 
كرایه ی تاكسی را باید مردمی بپردازند كه 
سیستم تاحدودی به فکر رفاه و آسایش 
و زنده گِی آنان است و در مقابل حقوق 
و دست مزد مبلغی ست كه باید دولت به 
عنوان متولی و گرداننده ی جامعه بپردازد. 
دولتی كه همیشه آه و فغانش از نداری، 
گوش فلک را پر كرده است و همیشه 
بهانه ای برای انجام ندادن تعهداتش در 
انبان دارد.در همان سال ها قیمت یک 
عدد نان بربری پنج ریال بود و امروز 
همان نان البته با وزن كم تر و كیفیتی به 
مراتب بدتر، ۷۵۰ تومان )۷۵۰۰ ریال(. در 
بخشی از تهیه ی نان، دولت دخالت دارد. 
در قیمت گذاری گندم و آرد و هزینه ی 
حمل و نقل و توزیع آرد. از آن جا كه 
نان غذای اصلِی مردم است، یارانه هایی 
نیز برای آن می پردازد تا نان ارزان تری به 

دست مردم برسد. 
دولتی  نرخ  به  نان  قیمت  این حال  با 
امروز 1۵۰۰ برابر قیمت ۴۲ سال پیش 
است. حتا اگر به نسبت افزایش همین 
نرخ یارانه اِی فقیرنوازانه حقوق پنج هزار 
امروز  می یافت،  افزایش  معلم  تومانِی 
می باید ۷۵ میلیون تومان حقوق دریافت 
می كرد و اگر بخواهیم با نرخ نان آزاد 
بسنجیم این مبلغ باید به 1۵ میلیون تومان 
است؟یک  شده  چنین  آیا  می رسید. 
نمونه ی دیگر: در سال ۵۸ قیمت بنزین 
برای هرلیتر 1۰ ریال بود. این مبلغ امروزه 
با نرخ دولتی 1۵۰۰ تومان )1۵۰۰۰ ریال( 
است. بنزین از جمله مواردی ست كه 

تمام مراحل آن از كشف و استخراج 
نفت تا پاالیش و حمل و نقل و توزیع 
در دست دولت است. در واقع برخالف 
نان كه بخش خصوصی در قسمت هایی 
كاالیی  بنزین  دارد،  نقش  آن  تولید  از 
تماماً دولتی ست. با نسبت افزایش قیمت 
بنزین هم اگر قرار بود حقوق ماهانه ی 
یک معلم افزایش یابد، امروز یک معلم 
باید ۷۵ میلیون تومان حقوق می گرفت 
و با نرخ بنزین آزاد 1۵ میلیون تومان. آیا 

چنین است؟
در  كنید:  توجه  دیگر  نمونه ی  به یک 
سال ۵۸ اگر كسی می خواست نامه ای 
به  قانونی  وزن  و  عادی  پُست  با  را 
هرنقطه ی ایران )زاهدان، تبریز، آبادان، 
مشهد( پُست كند، فقط دو ریال تمبر 
روی پاكت می چسباند و نامه به  سالمت 
گیرنده  اگر  حتا  می رسید،  مقصد  به 
شناخته نمی شد، بی هیچ هزینه ای به 
نشانِی ارسال كننده برگشت می خورد. 
یک  هم  درون شهری  پُست  هزینه ی 
ریال بود. امروزه البته دوران نامه نویسی 
به سر آمده است و با وجود كامپیوتر و 
موبایل هوش مند و انواع وسایل ارتباطی 
در فجازی )فضای مجازی( از تلگرام 
و واتس آپ و اینستاگرام و... و... دیگر 
كسی نامه نمی نویسد، اما اگر كسی پیدا 
شود كه به دالیلی از جمله مسایل اداری 
بخواهد نامه ای پُست كند، پُست خانه ها 
رسماً اعالم می كنند كه به مقصد رسیدن 
نامه با پُست عادی را تضمین نمی كنند و 
مردم را ناگزیر به استفاده از پُست پیش تاز 
یا دوقبضه یا سفارشی و... می كنند كه 
البته اولین نتیجه ی آن درآمد بیش تر برای 
اداره ی پُست است. با این حال اگر كسی 
اصرار داشته باشد نامه ای با پُست عادی 
بفرستد، برای داخل استان 1۵۰۰ تومان 
)1۵۰۰۰ ریال( و برای خارج از استان 
۲۵۰۰ تومان )۲۵۰۰۰ ریال( باید بپردازد 
)آن هم با عدم تضمین به سالمت رسیدن 
نامه( در واقع هزینه ی ارسال نامه نسبت 
به ۴۲ سال پیش 1۲ هزار و ۵۰۰ برابر 
شده است. اگر قرار بود حقوق پنج هزار 
تومانی یک معلم در ۴۲ سال پیش به 
همین نسبت افزایش پیدا می كرد، امروز 
باید دریافتِی یک معلم در ماه برابر 3۲ 

آیا  میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می شد. 
چنین است؟به یاد بیاوریم كه پُست یک 
دست گاه كامالً دولتی ست و این هزینه ها 
را مستقیماً از جیب مردم دریافت می كند.
هركدام از نمونه های یاد شده از كرایه ی 
تاكسی و قیمت نان و بنزین و هزینه ی 
نمونه ی  بودند  مشتی  البته  كه  پُست 
خروار، هزینه هایی ست كه از جیب مردم 
پرداخت می شود، اما حقوق و دست مزد 
معلم و كارگر  پولی ست كه دولت در 
در  می پردازد.  آنان  به  مردم  كار  ازای 
واقع هرجا كه سخن از دریافت پول از 
مردم است، با دست و دل بازی تا آن جا 
كه جا دارد با باال بردن نرخ ها به مردم 
فشار وارد می آید و تا آخرین دینار آن 
وصول می شود و اگر هفته ای پرداخت 
قبض آب و برق و تلفن و گاز و اقساط 
بانکی عقب بیفتد بالفاصله اخطار پشت 
قطع  تهدید  و  می شود  صادر  اخطار 
خدمات، اما در همین حال اگر كارگری 
عقب افتاده ی  حقوق  دریافت  برای 
شش ماهه ی خود كوچک ترین اعتراضی 
كرام الکاتبین است. با  بکند، حسابش 

سفره ی  هرروز  كه  می شود  این گونه 
خانواده های گنجشگ روزی كوچک و 
كوچک تر می شود تا جایی كه حتا این 
روزها دیده و شنیده شده است بعضًا 
خانواده هایی برای تأمین مواد پروتئینی 
مورد نیاز اعضای خانواده، پوست مرغ 
را كیلویی هشت هزار تومان می خرند. 
همان پوست مرغی كه پیش تر اغلب 
كرده  از گوشت جدا  را  آن  خانواده ها 
و دور می انداختند تا غذای حیوانات و 
گربه های ولگرد كوچه و خیابان شود. 
روزی نرخ برابری ریال در مقابل دالر 
هفت تومان بود یعنی هزار دالر می شد 
هفت هزار تومان. درواقع امروز با هزار 
دالر ۴۲ سال پیش نمی شود یک كیلو 
پوست مرغ خرید.یکی از بزرگ ترین 
امیدهای مردم، رسیدن به عدالت بود. 
و  دور  آن  از  هرروز  یا  رسیده ایم  آیا 
دورتر می شویم؟ امروز بین دریافت ها 
پرداخت های دولتی چه قدر عدالت  و 

برقرار است؟

روزنامه نگار 

)

خبر

مردم به گمانه زنی های
 تایید صالحیت  داوطلبان 

ریاست جمهوری توجه نکنند

امام جمعه گنبدكاووس با مهم دانستن مساله 
ریاست  انتخابات  داوطلبان  صالحیت   تایید 
نتایج  اعالم  تا  مانده  باقی  جمهوری و زمان 
توسط شورای نگهبان، از مردم خواست به اخبار 
و گمانه زنی ها دراین خصوص توجه نکنند و 
منتظر اعالم نظر قطعی این نهاد قانونی بماند. 
محمود ترابی اظهار داشت: ملت ایران به شورای 
نگهبان كه برگرفته از حقیقت درست انقالب 
اسالمی، قانون اساسی و  رهبری است، جهت 
ریاست  انتخابات  داوطلبان  صالحیت  تایید 
جمهوری ایمان دارند و پشت سر آن ایستاده اند. 
وی افزود: شورای نگهبان مسوولیت سنگینی 
از ناحیه ملت ایران و رهبری جهت بررسی 
دقیق همه جوانب و سوابق داوطلبان ریاست 
جمهوری برعهده دارد و بدون تردید اعضای 
این شورا، افراد دارای مشکل را تایید صالحیت 
اول  گنبدكاووس،  امام جمعه  كرد.  نخواهند 
خرداد ۵۹ را سالروز آغاز تحریم ها علیه انقالب 
تاریخ  این  از  كرد:  اضافه  و  دانست  اسالمی 
آمریکا و اروپا تحریم های خود علیه ملت ایران 
را آغاز كردند و تاكنون به هر بهانه و برچسبی 
اظهار  ترابی  می دهند.  ادامه  را  تحریم ها  این 
داشت: شورای امنیت از 1۵ كشور عضو دارد 
كه عضویت پنج كشور )آمریکا، انگلیس، چین، 
روسیه و فرانسه( با داشتن حق وتو دائمی است، 
یعنی در مهمترین مسائل امنیتی جهان یک طرفه 
تصمیم گیری می كنند كه نمونه آن اعمال تحریم 
علیه انقالب اسالمی است. وی با بیان اینکه در 
چنین شرایطی دیپلماسی جایگاه واقعی خود 
را از دست می دهد، ادامه داد: اعضای شورای 
امنیت تاكنون ۴۴ قطعنامه علیه رژیم غاصب 
صهیونیستی صادر كردند كه توسط آمریکا وتو 

شده است. 

تیم فوتبال ملی پوشان شهرکرد 
به لیگ برتر بانوان صعود کرد

تیم فوتبال ملی پوشان شهركرد با كسب سومین 
پیروزی متوالی در مرحله نهایی مسابقات لیگ 
دسته اول فوتبال بانوان كشور در گروه الف كه 
به میزبانی شهرستان گنبدكاووس برگزار شد، با 
اقتدار به لیگ برتر صعود كرد. این تیم در سومین 
بازی خود در استادیوم آزادی گنبدكاووس به 
مصاف سایپای مشهد رفت و موفق شد این 
تیم را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد و با 
كسب سومین پیروزی و ۹ امتیاز با اقتدار به لیگ 
برتر فوتبال بانوان كشور صعود كند. در دیدار 
دوم این گروه نیز ۲ تیم امیدجلین گلستان و 
صبامهر تبریز به مصاف هم رفتند كه تیم گلستان 
با نتیجه پُر گل ۹ بر صفر مقابل تیم تبریزی به 
پیروزی رسید. با پایان بازی های مرحله نهایی 
مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان كشور در گروه 
الف، تیم ملی پوشان شهركرد با ۹ امتیاز در صدر 
جدول گروه الف قرار گرفت و جواز حضور 
در مسابقات لیگ برتر بانوان را به دست آورد 
و تیم های امید جلین گلستان و سایپای مشهد 
هر كدام با چهار امتیاز و به خاطر تفاضل گل 
به ترتیب دوم و سوم شدند و صبامهر تبریز نیز 

بدون امتیاز در رده  آخر قرار گرفت.

))

شیرین سازی آب دریا برای آب شرب گمیشان
مدیر عامل شركت آب منطقه ای گلستان در دیدار با 
حاج آخوند نبوی نژاد امام جمعه شهرستان گمیشان 
گفت: برای بحث آب شرب گمیشان موضوع شیرین 
انتقال و..  سازی آب دریا را در نظر داریم كه هزینه 
كمتر داشته باشد و در این خصوص منتظر تخصیص 
از جانب وزارت نیرو هستیم. به گزارش روابط عمومی 
شركت آب منطقه ای گلستان، سید محسن حسینی در 

این دیدار با اشاره به خشکسالی های اخیر اظهار كرد: 
این آب شوری كه خداوند به گمیشان داده است نعمت 
بزرگی است ولی ما هنوز استفاده از آن را به صورت 
كامل نمی دانیم كه اگر بتوانیم آن را كامال استفاده مناسب 
نمائیم تا 3۰ سال آینده  گمیشان به ویژه در بحث میگو 
متحول می شود. وی افزود: با توجه به خشکسالی های 
اخیر درخواست ما از مردم این است در كاهش سطح 

كشت خود الزام داشته باشند و همچنین از كشت های 
پر آب طلب به دلیل كاهش بارش ها وافت منابع آب 
نژاد  نبوی  آخوند  حاج  نمایند.  خودداری  زیرزمینی 
امام جمعه شهرستان گمیشان هم در این جلسه اظهار 
كرد: مساله آب شرب گمیشان موضوع جدی است و 
از مسئوالن آب استان تقاضا داریم نسبت به رفع آن 

تدابیری بندیشند.

توجه به استعداد و توازن
 رشته ای در هدایت تحصیل 
امری ضروریست

فرماندار مركز استان گفت: با توجه به 
تحقق ۴۲ درصدی آموزش و پرورش 
دانش  درصد   ۵۰ هدایت  بر  مبنی 
آموزان به رشته های فنی و حرفه ای؛ 
سیاست گذاری باید به گونه ای باشد 
كه پس از اتمام تحصیل اشتغال مستمر 
وجود باشد. به گزارش روابط عمومی 
فرمانداری، حمیدی تصریح كرد: باید 
حضور  زمینه  مناسب  بستر  ایجاد  با 

بخش های خصوصی در جهت سرمایه 
گذاری برای آموزش و ایجاد اشتغال 
فرماندار  گفته  به  شود.  فراهم  پایدار 
ستاد  تصمیمات  به  توجه  با  گرگان، 
ملی كرونا مبنی بر برگزاری امتحانات 
دوازدهم؛  و  نهم  های  پایه  حضوری 
برگزاری  برا  الزم  تمهیدات  تمامی 
جای  و  است  شده  انجام  امتحانات 
نگرانی ندارد. حمیدی بیان داشت: در 

نیز  امتحانات غیر حضوری  برگزاری 
باید نظارت ها افزایش یابد تا تمامی 
اتمام  به  حاشیه  از  دور  به  امتحانات 
برسد. ایشان خاطر نشان كرد: جلسه 
ای در فرمانداری با حضور اداره ثبت 
احوال و شهرداری برگزار خواهد شد تا 
در خصوص ثبت سند مالکیت امالک 
كاداستر  طرح  و  پرورش  و  آموزش 

تعیین تکلیف شود.
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خبر

برگزاری استارتاپ
 حوزه گیاهان دارویی 

و صنایع دستی و گردشگری 

محوریت  با  استارتاپی  روزه  چند  رویداد 
گیاهان دارویی، صنایع دستی و گردشگری 
بر مبنای فناوری اطالعات به همت مركز 
نوآوری و شتابدهی )منش( جوانان گلستان 
برگزار شد. این رویداد در راستای اجرای 
فناورانه  كسب وكارهای  شتابدهی  طرح 
كل  اداره  از سوی  نوآوری  فاز  در  جوانان 
ورزش و جوانان استان و جهاد دانشگاهی 
این  طی  شد.  برگزار  گرگان  در  گلستان 
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  با  مدت 
۸ تیم به معرفی ایده های استارتاپی خود 
پرداختند. داوری این رویداد بر عهده مریم 
نسرین  استان،  كشاورزی  جهاد  از  قجر 
نجابت از صنایع دستی گرگان، شهری نژاد 
مؤلف كتاب و مدرس دانشگاه، غیاثی زاده 
از میراث فرهنگی استان، امیرحسین تناور 
معاون آموزشی و كارآفرینی جهاد دانشگاهی 
مركز  رئیس  حسن زاده  هادی  و  گلستان 
آموزش علمی و كاربردی جهاد دانشگاهی 
گرگان بود. با رأی داوران یاسمن امینی با 
حشرات  كننده  دفع  تولید  و  ساخت  ایده 
با  طاهری  عرب  مهدی  اول،  تیم  گیاهی 
ایده ساخت ماشین آالت برداشت مکانیزه 
گل گاوزبان تیم دوم و فاطمه رایجی با ایده 
آموزش جاجیم بافی به كودكان جهت تقویت 

خالقیت در جایگاه سوم قرار گرفتند.

شروران تبر به دست گرگان
 در تعقیب پلیس قرار دارند

ارسالی  با  شنبه  روز  رضی  رضا  سرهنگ 
از  پس  داشت:  اظهار  ها  رسانه  به  پیامی 
نزدیکی روستای  اعالم درگیری شدید در 
زنگیان واقع در كمربندی گرگان به مركز 
فوریت های پلیسی 11۰،  ماموران آگاهی 
و اطالعات كالنتری 13 شهرستان به محل 
اعزام شدند كه در بررسی ها مشحص شد، 
راننده و سرنشین یک دستگاه پژو پارس با 
راننده خودرو پژو آردی درگیر و با ضربات 
تبر وی را مجروح و از محل متواری شدند.

اولیه،  بررسی های  از  پس  كرد:  بیان  وی 
شد  مشخص  و  شناسایی  ضاربان  هویت 
كه افراد درگیر این حادثه از دوستان قدیمی 
اختالفات شخصی  با هم  بوده و  یکدیگر 
داشتند.به گفته رضی تالش برای دستگیری 
انتظامی  فرمانده  ویژه  دستور  با  افراد  این 
گلستان از نخستین لحظات وقوع درگیری 
در دستور كار قرار گرفت.معاون اجتماعی 
كه  كرد  تاكید  گلستان  انتظامی  فرماندهی 
پرونده در اختیار تیمی ویژه از ماموران پلیس 

امنیت عمومی استان قرار گرفته است.

در حال حاضر از مجموع 14 شهرستان، وضعیت شیوع کرونا در گرگان، کردکوی و علی آبادکتول نارنجی و بقیه شهرها در وضعیت زرد شیوع این بیماری قرار دارند

 استاندار گلستان با اشاره به بستری بودن 313 بیمار 
كرونایی در مراكز درمانی استان گفت كه شیب شیوع 

كووید 1۹ در این استان نزولی است.
به گزارش روابط عمومی استانداری گلستان، هادی حق 
شناس روز شنبه در ستاد استانی مقابله با كرونا اظهار 
داشت: در نتیجه رعایت بیشتر شیوه نامه های كرونایی، 
در حال حاضر از مجموع 1۴ شهرستان، وضعیت شیوع 
كرونا در گرگان، كردكوی و علی آبادكتول نارنجی و بقیه 
شهرها در وضعیت زرد شیوع این بیماری قرار دارند.وی 
بیان كرد: از مجموع بیماران كرونایی بستری در گلستان، 
۶۸ بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری بوده و 
حال ۲۵ بیمار نیز وخیم است.استاندار گلستان در ادامه 

به تزریق ۴۰ هزار واكسن كرونا در استان اشاره كرد و 
گفت:  باید امکانات مراكز واكسیناسیون را افزایش دهیم 
و در این راستا تالش برای تامین تجهیزات مورد نیاز 

با هدف تسریع در روند نوبت دهی و تزریق واكسن 
ادامه دارد.حق شناس به آغاز تحركات انتخاباتی شورای 
شهر و روستا در گلستان اشاره كرد و گفت: برگزاری 
رعایت  با  روباز  فضاهای  در  انتخاباتی  های  فعالیت 
پروتکل های بهداشتی و با حضور نامزدها بالمانع و 
فعالیت های در فضاهای مسقف ممنوع است.عبدالرضا 
فاضل رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم گفت كه 
تنها راه مقابله با این ویروس رعایت كامل تمامی شیوه 
نامه های بهداشتی شامل استفاده از ماسک، شستشوی 
از  پرهیز  اجتماعی،  فاصله  رعایت  دست ها،  مستمر 
دورهمی  خانوادگی و حضور نیافتن در مکان های شلوغ 

و سرپوشیده است.

گذشته  سال های  مثل  تبلت ها  اگرچه 
بازار پررونق و جذابی ندارند اما هنوز 
یک  كه خواهان خرید  كاربرانی  برای 
گجت با صفحه نمایش بزرگ و لمسی 
كه  دارد  وجود  مهمی  نکات  هستند، 
گزارش  به  كرد.  توجه  آن ها  به  باید 
ایرنا زندگی، تا چند سال پیش تبلت ها 
محصوالت مهمتری در بازار بودند، اما 
با بزرگ شدن صفحه نمایش تلفن های 
از  را  اصلی شان  كاركرد  هوشمند، 
دست دادند. حاال كه كاربران می توانند در 
ابعاد یک تلفن هوشمند ۴ اینچی صفحه 
نمایش ۵.۵ اینچی در اختیار داشته باشند 
تبلت  یک  خرید  برای  دلیلی  تقریبا 
را  تبلت ها  مردم  همه  اما  ندارد.  وجود 
فقط به خاطر صفحه نمایش بزرگ شان 
نمی پسندند و كاركردهای دیگری هم برای 
این محصوالت قائل هستند. از مهم ترین 
آن ها باید به تماشای ویدیو و فیلم در 
و  گوناگون  سایت های  مطالعه  كنار 
كتاب های الکترونیکی اشاره كرد. بنابراین 
می توان گفت: تبلت ها هنوز هم كاربران 
خاص خودشان را دارند. با این حال با 
كوچک ترشدن بازار تبلت ها در چند سال 
اخیر، تغییراتی هم در این بازار ایجاد شده 
است. اگرچه هنوز هم محصوالت اپل 
بازار  بهترین گزینه های  آیپد  به  موسوم 
هستند اما محصوالتی كه از تولیدكنندگان 
متفرقه بازار بودند هم جایگاه خودشان را 
از دست داده اند و حاال در شرایطی مشابه 
با بازار تلفن های هوشمند در اینجا هم 

سامسونگ به رقیب اصلی اپل تبدیل شده 
است. اما واقعیت غم انگیز ماجرا این است 
كه خرید تبلت های اپل و سامسونگ در 
شرایط فعلی بازار ایران اندكی دشوار به 
نظر می رسد. بنابراین بسیاری از كاربران 
برند  این دو  توانایی خرید محصوالت 
سایر  به  هستند  مجبور  و  ندارند  را 
تولیدكنندگان بازار اطمینان پیدا كنند. اما 
و  برند  از  فارغ  كه  دارند  وجود  نکاتی 
تولیدكننده تبلت باید به آن توجه كنید. 
مناسب  تبلت  یک  دارید  تصمیم  اگر 
خریداری كنید در ادامه با نکات مهمی 
كه پیش از خرید چنین محصوالتی باید 

بدانید، آشنا می شوید.

آیا واقعا به تبلت نیاز دارید؟
و  پرسش  مهم ترین  سوال  این 
تاثیرگذارترین نکته ای است كه پیرامون 
خرید یک تبلت باید به آن توجه كنید. 

صفحه  كه  دارید  هوشمندی  تلفن  اگر 
نمایش نسبتا بزرگی دارد و به شما كمک 
به راحتی  اینترنت  تا در فضای  می كند 
جستجو كنید و مطالعه كنید پس نیازی 
به تبلت ندارید. اما اگر جدا از یک لپتاپ 
یا تلویزیون به یک صفحه نمایش بزرگ 
همراه نیاز دارید كه روی آن فیلم و سریال 
تماشا كنید یا كتاب بخوانید پس تبلت ها 
می توانند گزینه مناسبی برای شما باشند. 
قیمتی  رده های  كه  كنید  فراموش  نباید 
پایین بازار تبلت ها گزینه های مطلوبی در 
اختیارتان قرار نمی دهد و از سوی دیگر 
صفحه   یا  كوچک  نمایش های  صفحه 
نمایش های بزرگ اما با كیفیت پایین تر 
دارند. بسیاری از كاربران پس از آن كه یک 
تبلت میان رده خریداری كرده اند، متوجه 
شده اند كه محصولی كه به دستشان رسیده 
قدرت سخت افزاری قدرتمندی ندارد و 
در اجرای بازی های سنگین مشکل دارد. 

بنابراین اگر تصمیم دارید برای بازی های 
نه چندان  تبلت  یک  سراغ  به  موبایلی 
گران قیمت بروید شاید بهتر باشد برای 
خرید یک تلفن هوشمند قدرتمندتر هزینه 

بیشتری كنید.

نیازهایتان را اولویت بندی كنید
پس از آن كه به این نتیجه رسیدید كه واقعا 
به یک تبلت نیاز دارید یا نه حاال باید 
نیازهایی كه قرار است با آن تبلت برطرف 
شوند را لیست كنید. گروهی از كاربران 
تصمیم می گیرند با خرید یک تبلت آن 
را جانشین لپتاپ ضخیم و سنگین خود 
كنند. اگرچه تبلت ها تحت هیچ شرایطی 
قابل مقایسه با لپتاپ ها نیستند اما اگر كاری 
كه با لپتاپ تان انجام می دهید چندان جدی 
كمک  روی  می توانید  نیست  خاص  و 
تبلت ها حساب باز كنید. حاال تبلت ها هم 
توانایی اجرای برنامه های آفیس را دارند و 
البته با بسیاری از سایت های كاربردی هم 
هماهنگ شده اند. بهتر است پیش از خرید 
كاغذی  روی  را  نیازهایتان  تبلت  یک 
اولویتی كه  ترتیب  به  كنید و  یادداشت 

برایتان دارند هم طبقه بندی كنید.
می گیرید  قرار  كاربرانی  گروه  در  اگر   
سایت های  مطالعه  برای  را  تبلت ها  كه 
الکرونیکی روی  كتاب های  گوناگون و 
بی دردسر  و  بزرگ  نمایش  یک صفحه 
سراغ  به  باشد  بهتر  شاید  می پسندند 
تبلت هایی بروید كه كیفیت صفحه نمایش 

باالتری ارائه می دهند.

شیب شیوع کرونا در گلستان نزولی است

نکاتی که پیش از خرید تبلت باید بدانید

برگزاری  گفت:  گلستان  استاندار 
فضاهای  در  انتخاباتی  های  فعالیت 
مسقف ممنوع است. هادی حق شناس 
بعدازظهر شنبه در جلسه استانی ستاد 
پیشگیری و مقابله با كرونا اظهاركرد: 
هم اكنون سه گرگان، علی آبادكتول و 
كردكوی در وضعیت نارنجی كرونایی 
قرار  زرد  وضعیت  در  شهرها  بقیه  و 

در  به  اشاره  با  گلستان  دارند.استاندار 
برگزاری  افزود:  انتخابات  بودن  پیش 
فعالیت های انتخاباتی در فضاهای رو 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  باز 
و با حضور كاندیدا بالمانع و فعالیت 
های در فضاهای مسقف ممنوع است.
مراكز  امکانات  باید  داد:  ادامه  وی 
واكسیناسیون را افزایش دهیم تا شاهد 

كاهش صف ها باشیم.حق شناس بیان 
كرد: در این راستا با همکاری دستگاه 
های مختلف تجهیزات مورد نیاز تامین 
تا دانشگاه علوم پزشکی  خواهد شد 

بتواند روند نوبت دهی را تسریع كند.
وی تصریح كرد: هرچند شیب نزولی 
عادی  سبب  نباید  امر  این  اما  است 

انگاری مردم شود.

فعالیت های انتخاباتی
 در فضاهای مسقف ممنوع است


