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زیرساخت های
 توسعه در استان 

مهیا نیست
■  بامسوولیت سردبیر

توسعه، رضايت بخش تر کردن وضعیت 
زندگی مردم است و اين موضوع امروز 
به  توسعه  است.  همگانی  ی  دغدغه 
معنی رشد به همراه عدالت اجتماعی و 
کاهش تبعیض ها و نابرابری هاست. رفع 
فقرو محرومیت، ارتقای سطح خدمات 
بهداشتی ودرمانی، برطرف کردن بیکاری و 
تورم، تأمین نیازهای اقتصادی - اجتماعی، 
و  فرهنگ  و  آموزش  از  برخورداری 
مشارکت فعال در عرصه های مختلف، 
توسعه  است.  توسعه  از  هايی  برداشت 
تنها بهبود میزان تولید، درآمد و وضعیت 
ساختار  اصالح  بلکه  نیست  اقتصادی 
سیاسی، اجتماعی است. در حال حاضر به 
نظر می رسد که زيرساخت های توسعه در 
استان  گلستان فراهم نباشد و اگر تحولی 
در اين خصوص مشهود و ملموس نیست 
با ضعف عملکردی مديران در حوزه های 
مختلف بی ارتباط نیست. در واقع اگر 
می خواهیم که استان به سمت توسعه 
برود نیازمند اين است که در ساختارهای 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحول ايجاد 
شود و الزمه اين تحول، پويايی است. آنچه 
کامال ملموس است، اين است که توزيع 
مناسب و عادالنه امکانات  و رفاه در بین 
اکثريت جمعیت استان صورت نگرفته 
به  استان  های  شهرستان  میان  و  است 
لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه 
تفاوت اساسی وجود دارد. از آنجا که  اين 
مهم از مشخصه های بارز يک اقتصاد سالم 
و رو به توسعه است، برنامه ريزان بايد 
برای کاهش شکاف ها و نابرابری ها و 
تبعیض ها چاره ای بینديشند. به اين منظور 
بايد وضعیت شهرستان های استان از نظر 
سطوح توسعه يافتگی و رتبه بندی آنها به 
لحاظ شاخص های توسعه بررسی شده و 
تیمی کارشناسی در صدد رفع آن برآيد. 
نکته ی ديگری که ذکر آن ضرورت دارد 
اين است که  بدون شک احداث جاده 
و زيرساخت های حمل و نقل، احداث 
سدها و شبکه های انتقال و توزيع آب 
شرب، ايجاد مراکز آموزشی و ...وظايف 
توسعه ای دولت است اما در کنار فراهم 
کردن زيرساخت ها، آنچه اهمیت دارد 
اين است که  فرايند توسعه بايد  همراه با  
مشارکت فعال و نقش آفرينی شهروندان 
باشد در غیر اين صورت  چنان که امروز 
می بینیم بعد از سالها و با صرف منابع مالی 

بسیار هنوز راه به جايی نبرده ايم.
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اشباع بازار مانع صدور 
مجوز جدید نباشد

ريیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اعالم افزايش روزانه 
تعداد مبتاليان به کرونا در اين استان گفت: در حال حاضر 
وضعیت شیوع اين ويروس در گرگان، رامیان، کالله، بندرگز، 
آزادشهر و مینودشت وخیم و بحرانی است. عبدالرضا فاضل 
در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا اظهار 
داشت: ۸۱۴ تخت بیمارستانی گلستان در اختیار بیماران 

کرونايی است که از اين تعداد حال ۴۲ بیمار وخیم لست. 
وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سه گلستانی به علت ابتال 
به کرونا جان خود را از دست دادند. درحال حاضر گمیشان 
در وضعیت نارنجی و بقیه شهرهای گلستان در وضعیت 
قرمز شیوع کرونا قرار دارند. ريیس دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان به انجام واکسیناسیون کرونا در استان اشاره کرد و 

گفت: تاکنون ۱۱۰ هزار و ۹۵ دز واکسن وارد استان شده که 
۷۵ هزار و ۳۷۳ دز نوبت اول و ۳۴ هزار و ۷۲۲ دز نوبت 
دوم به افراد واجد شرايط تزريق شده است. فاضل اضافه 
کرد: در آق قال، گمیشان و مراوه تپه استقبال افراد باالی ۶۵ 

سال از واکسن زير ۳۰ درصد و در...
صفحه ۳

کرونا در مرز بحران 

در اجرای عملیات ساخت سوله به مساحت 11.160 متر مربع از طریق مناقصه اقدام به جذب 
پیمانکار واجد شرایط نماید. متقاضیان می توانند جهت مشاهده شرایط و دریافت دفترچه اسناد 

مناقصه به سایت www.melal-group.com  بخش مناقصات مراجعه نمایند. 

شرکت کشت و صنعت گرگان

مناقصه 
ساخت سوله 

در شهرک صنعتی 
سرخنکالته گرگان

 شرکت کشت و صنعت گرگان در نظر دارد 
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برق مزارع ماینر گلستان
 تا شهریور قطع است

مديرعامل شرکت توزيع نیروی برق گلستان 
گفت: سه مزرعه ماينر مجوزدار در گلستان 
هستند،  خاموش  اکنون  هم  که  بوده  فعال 
سال  نیمه  از  اظهارکرد:  نصیری  اکبر  علی 
گذشته تاکنون هزار و ۴۰۰ دستگاه ماينر در 
استان کشف شده است.مديرعامل شرکت 
سال  در  افزود:  گلستان  برق  نیروی  توزيع 
جاری تاکنون ۶ مانور مبارزه با جمع آوری 
انشعاب های غیرمجاز و ماينرها برگزار شده 
است.وی بیان کرد: سه مزرعه ماينر مجوزدار 
در گلستان داريم که در شهرستان های علی 
آبادکتول، بندرگز و مینودشت با میزان ۲۶۰ 
مگاوات برق مصرفی هستند و اين مزارع تا 
شهريورماه خاموش هستند.نصیری اضافه کرد: 
برق تولیدی کشور ۶۶ هزار مگاوات بوده که 
با توجه به در مدار قرارنگرفتن نیروگاه های 
برق آبی به دلیل خشکسالی دچار مشکل شده 
ايم و در برهه ای مجبور به خاموشی هستیم. 
مديرعامل شرکت توزيع نیروی برق گلستان 
گفت: با همکاری صنايع، بخش کشاورزی 
و ادارات خاموشی ها کمتر شده ولی بايد به 
سمت صرفه جويی پیش برويم زيرا صنايع از 
اين امر آسیب می بینند. وی ادامه داد: هر استان 
بايد ۱۰ درصد در میزان مصرف خود صرفه 
جويی کند که در گلستان با توجه به هزار و 
۵۰۰ مگاوات نیاز مصرفی، بايد حدود ۲۰۰ 

مگاوات صرفه جويی انجام شود.

برداشت 2۴ هزار تن
 خربزه در استان

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
گلستان گفت: پیش بینی می شود امسال ۲۴ 
هزار تن هندوانه از سطح ۷۰۰ هکتار از مزارع 
گلستان برداشت شود.  محمدرضا عباسی 
اظهار کرد: برداشت خربزه از اواخر خرداد در 
استان گلستان آغاز شده است و تاکنون ۷۰ 
درصد آن برداشت شده است. وی از برداشت 
۲۴ هزار تن خربزه از ۷۰۰ هکتار از اراضی 
عملکرد  امسال  افزود:  و  داد  خبر  استان 
هکتار  در  تن   ۳۴ محصول  اين  برداشت 
است. عباسی افزود: در هفته ای که گذشت 
دامنه خريد هر کیلو خربزه از کشاورز بسته 
به کیفیت محصول ۲۵ هزار ريال تا ۳۰ هزار 
ريال بود. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
کشاورزی گلستان ادامه داد: کشت خربزه از 
بهمن ماه آغاز و تا اواخر ارديبهشت ادامه 
دارد. وی با بیان اينکه ۴۹۰ هکتار از مزارع 
روانه  و  برداشت  کنون  تا  گلستان  خربزه 

بازار شده است.

روند صعودی ابتال به کرونا و رشد روز 
افزايش  و  از يک سو  دلتا  افزون سويه 
آيین های استقبال از عید قربان همراه با 
شلوغی بازار به خصوص در شهرهای 
ترکمن نشین گلستان زنگ خطر استمرار 
پیک پنجم کرونا در اين خطه شمالی را 
ايرنا،  گزارش  است.به  درآورده  صدا  به 
چهارشنبه اين هفته مصادف با ۱۰ ذی 
الحجه عید قربان است؛ هر چند اين عید 
نزد همه مسلمانان جايگاه وااليی دارد  اما 
اهل سنت از جمله ترکمن های استان 
گلستان برای گرامیداشت اين عید که در 
می گويند  زبان ترکمنی به آن "قربانلق" 
از خود نشان  بیشتری  اشتیاق و رغبت 
قديمی،  سنت  يک  اساس  می دهند.بر 
ترکمن ها  از چند روز قبل به استقبال 
تهیه  لباس،  با خريد  و  رفته  قربان  عید 
کیک و شیرينی، پهن کردن سفره پذيرايی 
از مهمان و اهتمام به قربانی کردن، اين 
روز بزرگ را گرامی می دارند.در آستانه 
فرا رسیدن عید قربان و با وجود گسترش 
نگران کننده کرونا در پیک پنجم،  مناطق 
ترکمن نشین گلستان به ويژه شهرهای 
گمیش تپه، آق قال، بندرترکمن و سیمین 
شهروندان   پرتعداد  حضور  شاهد  شهر 
برای خريد قبل از عید قربان بدون رعايت 
فاصله گذاری اجتماعی است و آغوش باز 

واحدهای صنفی برای مشتريان گشوده 
است. هر چند گشت های روزانه بهداشت 
محیط، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و 
تجارت، تعزيرات حکومتی و پلیس اماکن 
نیروی انتظامی در حال اجرا است، اما اين 
سطح از بازرسی ها توان کنترل و مديريت 
بازار و معابر اين شهرها را ندارد.آن چه 
بیش از همه در بازار شلوغ اين شهرها 
به چشم می خورد آن است که کرونا و 
مشاهده مرگ و میرهای ناشی از آن  هم 
نتوانسته جنب و جوش و شلوغی بازار 
برای  گلستان  نشین  ترکمن  مناطق  در 
خريد عید قربان را کاهش دهد.بازارهای 
دام بندرترکمن و آق قال میزبان  حضور 

پرتعداد شهروندان برای خريد دام قربانی 
بوده و عالوه بر آن مجالس عروسی هم 
برگزاری  در حال  ديگری  از  پس  يکی 
است.از رويه فعلی بازار و رفتار مردم می 
توان پیش بینی کرد که موج پنجم کرونا 
همچنان میهمان گلستانی ها خواهد بود 
.آمارهای دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
حاکی از آن است که از ابتدای تابستان 
تاکنون ۴۰۰ نفر به تعداد بیماران بستری 
در مراکز درمانی گلستان افزوده شده در 
حالی که در آخرين روز بهار تعداد بستری 
شدگان کرونايی ۳۱۰ نفر بود ؛ اين رقم در 
حال حاضر از ۸۰۰ نفر نیز عبور کرده که 
نشان دهنده رشد بیش از ۱۴۰ درصدی 

است.اين عدد و رقم بیانگر آن است که 
اهالی گلستان به ويژه ترکمن ها بايد در 
شرايط دشوار فعلی در برخی رسوم ديرينه 
خود تجديد نظر کرده و اجرا و برگزاری 
آن را الاقل يک سال و تا زمان مهار کرونا 
به تاخیر بیاندازند. به عنوان مثال خیرات 
عید  فرارسیدن  از  پیش  نذری  توزيع  و 
رسوم  از  يکی  "قوقن پايلماق"  يا  قربان 
ديرينه ترکمن های ساکن گلستان است 
که کارشناسان بهداشتی سفارش می کنند 
که برگزاری آن لغو شود.در قوقن پايماق 
انواع  پخت  با  ترکمن  دختران  و  زنان 
توزيع  بورک و  بیشمه و  مانند  شیرينی 
آن بین همسايه ها، خیرات و نذری برای 
رفتگان و درگذشتگان خود هديه کرده و 
نويد فرا رسیدن عید قربان را می دهند.
کاهش ديد و بازديدهای عیدانه و پرهیز 
از میزبانی دوستان و آشنايان مناطق فارس 
نشین گلستان و استان های همجوار از 
جمله مازندران برای ديد و بازديد عید 
قربان  از جمله راهکارهايی است که به 
کرد.  خواهد  کمک  کرونا  زنجیره  قطع 
در  که  گمیشان  جز  به  حاضر  حال  در 
وضعیت نارنجی قرار دارد شیوع کرونا در 
ديگر شهرهای گلستان قرمز و در ۶ شهر 
گرگان، رامیان، کالله، بندرگز، آزادشهر و 

مینودشت بحرانی است. 

کرونا دلتا در مناطق ترکمن نشین

رتبه ششم در پرداخت
 تسهیالت رونق تولید
 به واحد های تولیدی

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت 
گلستان در چهارصد و سی و سومین 
استان  تولید  رونق  کارگروه  جلسه 
گفت: از محل اعتبارات سال ۹۹ مبلغ 
۱۴۸۹ میلیارد تومان تسهیالت رونق 
گلستان  تولیدی  واحد های  به  تولید 
پرداخت شده است که از اين حیث 
قرار  کشور  ششم  جايگاه  در  استان 
عمومی،  روابط  گزارش  به  دارد. 
حسین طلوعیان در چهارصد و چهل 
تسهیل  کارگروه  جلسه  چهارمین  و 
و رفع موانع تولید استان گلستان که 
محل  در  گلستان  استاندار  با حضور 

سالن جلسات شهید رجايی استانداری 
گلستان برگزار گرديد، گفت: از محل 
اعتبارات رونق تولید سال ۹۹ يعنی از 
ابتدای مرداد ماه ۹۹ تا کنون درخواست 
استان  تولیدی  واحد   ۶۴۹ تسهیالت 
پس از تصويب در کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید استان جهت دريافت 
حدود ۵۴۲۲ میلیارد تومان تسهیالت 
رونق تولید به بانک های عامل معرفی 
شده اند. وی گفت: از کل واحد های 
معرفی شده به بانکها تعداد ۲۶۷ واحد  
میلیارد   ۱۴۸۹ حدود  استان  تولیدی 
تومان تسهیالت رونق تولید دريافت 

نموده اند و هم اکنون استان گلستان 
تولید  رونق  تسهیالت  پرداخت  در 
در جايگاه ششم کشور قرار دارد. به 
گفته وی، از محل اعتبارات بازسازی 
درخواست  تاکنون  نیز  نوسازی  و 
استان  تولیدی  واحد   ۲۶۳ تسهیالت 
تومان  میلیارد   ۱۰۴۶ دريافت  جهت 
در کارگروه مصوب و جهت پرداخت 
به بانک های استان ارسال شده که ۵۶ 
واحد ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیالت اين 
بخش را دريافت نموده اند و گلستان 
در اين بخش نیز در رتبه چهارم کشور 

قرار دارد.

گلستان منابع آبی خود را از دست داده است 
شرکت  بهره برداری  بر  نظارت  معاون 
مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره 
آبی در کشور گفت:  منابع  به وضعیت 
متاسفانه استان گلستان منابع آبی خود را 
وزارت  گزارش  است.به  داده  دست  از 
نیرو، حمیدرضا کشفی در جلسه تنش آبی 
استان گلستان با اشاره به توزيع آب شبکه 
آبرسانی در وضعیت فعلی اظهار داشت: 
استان  که  است  اين  واقعیت  متأسفانه 
گلستان منابع آبی خود را از دست داده و 
به لحاظ مسائل آبی روند توسعه استان هم 
روند خوبی نبوده است.وی اضافه کرد: 
امسال اعتبارات مناسبی در بخش تأمین 
مرکز  به خصوص  استان  شهرهای  آب 
استان در بودجه ديده شده که امیدواريم 
شاهد تکمیل برخی از مسائل کمبود آب 
استان بخصوص در زمینه تجهیز و راه 
اندازی چاه های محفوره و تکمیل مخزن 

منطقه ای  آب  شرکت  سوی  از  ذخیره 
بهره برداری  بر  نظارت  معاون  باشیم. 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
در ادامه افزود: مديران عامل شرکت های 
سعی  منطقه ای  آب  و  فاضالب  و  آب 

طرح های  در  اولويت  با  را  کارها  کنند 
مهم انجام دهند.کشفی افزود: در صورت 
عدم توجه به منابع آب و جلوگیری از 
در  مناسبی  آن شرايط  بی رويه  برداشت 
اين  ادامه  داشت.در  نخواهیم  رو  پیش 

جلسه مديرعامل شرکت آب و فاضالب 
گلستان اظهار داشت: نکته مهمی که بارها 
مورد تاکید است عالوه بر موارد تأمین 
منابع آبی، ضرورت بازسازی و اصالح 
بهزاد  شبکه های توزيع آب شهر است. 
هرمزی  تصريح کرد: در شهرهای استان 
هزار و ۱۷کیلومتر شبکه های فرسوده داريم 
که بايستی اعتبارات الزم جهت تعويض 
از هدر رفت  تا  تأمین شود  آنها  فوری 
داشت:  اظهار  آب جلوگیری شود. وی 
در شبکه های توزيع آب مرکز استان ۱۰۰ 
دستگاه فشار سنج آنالين نصب کرده ايم 
که امیدواريم با اخذ مجوز بتوانیم از اين 
استعداد استفاده بهینه نمائیم. هرمزی در 
پايان اظهار داشت: امیدواريم با تخصیص 
اعتبارات مورد نیاز بتوانیم پروژه های نیمه 
تمام و اولويت دار در استان را تکمیل کنیم 

تا بخشی از مشکالت استان رفع شود.
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خبر

کرونا در
مرز  بحران

ريیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اعالم 
در  کرونا  به  مبتاليان  تعداد  روزانه  افزايش 
در حال حاضر وضعیت  استان گفت:  اين 
شیوع اين ويروس در گرگان، رامیان، کالله، 
بندرگز، آزادشهر و مینودشت وخیم و بحرانی 
است. عبدالرضا فاضل در جلسه ستاد استانی 
پیشگیری و مقابله با کرونا اظهار داشت: ۸۱۴ 
تخت بیمارستانی گلستان در اختیار بیماران 
کرونايی است که از اين تعداد حال ۴۲ بیمار 
بیان کرد: در ۲۴ ساعت  وخیم لست. وی 
گذشته سه گلستانی به علت ابتال به کرونا 
جان خود را از دست دادند. درحال حاضر 
گمیشان در وضعیت نارنجی و بقیه شهرهای 
گلستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار 
دارند. ريیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان به 
انجام واکسیناسیون کرونا در استان اشاره کرد و 
گفت: تاکنون ۱۱۰ هزار و ۹۵ دز واکسن وارد 
استان شده که ۷۵ هزار و ۳۷۳ دز نوبت اول 
و ۳۴ هزار و ۷۲۲ دز نوبت دوم به افراد واجد 
شرايط تزريق شده است. فاضل اضافه کرد: در 
آق قال، گمیشان و مراوه تپه استقبال افراد باالی 
۶۵ سال از واکسن زير ۳۰ درصد و در برخی 
شهرستان ها مانند گرگان و مینودشت بیش از 
۷۸ درصد است. استاندار گلستان هم در اين 
جلسه با اشاره به افزايش ۲ برابری ابتال به کرونا 
طی هفته های اخیر گفت: مبنای ما تعطیلی 
اصناف و بازار نیست، اما برای کاهش شیوع 
اين ويروس، پارک ها، تفرجگاه ها، تاالرها و 
سالن های گلستان در اين هفته تعطیل است . 
هادی حق شناس اظهار داشت: روسای ادارات 
انجام رعايت حضور يک سوم  به  موظف 
کارکنان در محل کار هستند و اگر کارمندی 
مبتال به ويروس کرونا شود و يا جان خود را 
از دست دهد، در صورت شکايت خانواده، 

مدير متهم شناخته خواهد شد.

توسعه ملی؛
 هم سیاسی، 
هم اقتصادی

 

■ عظیم  قرنجیک

بی ترديد امروزه در کشور ما،  مسائل 
سیاسی و اقتصادی، در کنار ساير مسائل 
و مشکالت مبتال به جامعه، از اهم مسائل 
و اولويت های اساسی تصمیم گیران و 

مديران کالن کشوری است.
و  تورم  مساله  که  داشت  توجه  بايد 
بیکاری لجام گسیخته و انواع فشارهای 
اقتصادی، تامین معیشت و حداقل های 
زندگی روزمره از اهم مسائل اقتصادی 
اقشار  گريبانگیر  امروزه  که  است 
فرودست و طبقات متوسط جامعه بوده، 
که هر روز آب شده، به سمت و سوی 

طبقات زيرين جامعه سرريز می شوند. 
در چنین بحبوحه ای شايد هم توجه به 
مقوالت چالشی اولويت توسعه اقتصادی 
و يا سیاسی چندان اهمیتی و ضرورتی 
از  چالشی  چنین  چه،  اگر  نکند،  پیدا 
جهاتی، بالنفسه می تواند مبارک و میمون 
باشد. هرچند چنین مباحثی ، ورای اين 
که می تواند تئوريک تلقی گشته و يا بنا 
به پاره ای مقاصد سیاسی ، گروهی را 
برآن بدارد. بقول يکی از سیاستمداران، 
تا غم نان مردم  بخورند، با همین غم 
نان مردم خوردن ، مردم خواه شده و 
از غم بینوا مردمان رخی هم زرد کرده  
 ، آزادی  نهادينه شدن  اهدافی چون  و 
توسعه سیاسی و تحقق دموکراسی و 
جامعه مدنی ، حقوق بشری و شهروندی 
را برنتافته ، اين مقوالت را جزو اهدافی 
لوکس برمی شمارند و با فاصله زياد جزو 

اولويت های چند و چندم  بشمارند.
دارون عجم اوغلو معتقد است که:"... 
منوط  اقتصادی  موفقیت  به  دستیابی 
به حل برخی مسائل پايه ای سیاست 
است. علم اقتصاد تاکنون قادر نبوده است 
توضیح قانع کننده ای در مورد نابرابری 
جهانی بیابد، زيرا تاکنون مسائل سیاسی 
را حل ..." نکرده است .)چرا ملت ها 
شکست می خورند، ص ۱۰۴(  برای 
فهم تصمیمات و انتخاب های اقتصادی 
نادرست بايد از علم اقتصاد و توصیه 
های تخصصی آن فراتر رفت و به مطالعه 
سیاست و فرآيندهای سیاسی پرداخت و 
نابرابری ها  تبیین  درک سیاست برای 

اهمیت حیاتی دارد." 
اگر چه امروزه اکثريت جامعه باالخص 
اقشار آسیب پذير و فرودست جامعه با 
مشکالت عديده اقتصادی اعم از تورم 
و گرانی و بیکاری و سالمت و ... تامین 
معیشت و زندگی روزمره دست به گريبان 
هستند و بالترديد اين مسائل مهمترين 
مسائل مبتال به کشور بوده و هست، از 
طرفی مسائل و مشکالت اقتصادی را 
نمی توان تافته ای جدا از مسائل سیاسی 
تلقی کرد و مبادا که مسئله توسعه سیاسی 

اعم از آزادی بیان، مطبوعات و رسانه 
های مکتوب و مجازی، از اولويت های 
بنیادی تصمیم گیران به حاشیه رانده شود 
و مقوالتی مثل دموکراسی و جامعه مدنی 
و نهادينه شدن آزادی را صرفاً دلمشغولی 
روشنفکرانه تلقی کرده و با استناد به هرم 
نیازمندی های مازلو، وظیفه مبرم دولت 
را رفع حوائج اولیه مثل امنیت، تغذيه 
و معیشت روزمره مردم و پناهگاه آنان 
دانسته و حوائج فرهنگی و آزادی و ساير 
احتیاجات انسانی را منوط و موکول به 
تامین صرف حداقل های استانداردی 

معیشتی مردم و حل مسائل و مشکالت 
اقتصادی دانست. توسعه سیاسی بايستی 
در کنار توسعه اقتصادی و تامین معیشتی 

و زندگی روزمره ديده شود. 
اقتصادی  اصالحات  انجام  در  توفیق 
افزايش سطح استانداردهای زندگی  و 
مردم، موکول به ايجاد بسترها و زمینه 
تضمین  آنها  از  يکی  که  است  هايی 
انباشت مداوم سرمايه و استفاده بهینه از 
عوامل تولید است. مسئله فساد در انواع 
اشکالش در حوزه اقتصادی و سیاسی و... 
برکسی پوشیده نیست. اين فسادها، منجر 
به تخريب زمینه ها و بسترهای تولیدی 
گشته و فرآيند توسعه اقتصادی را کند  و 
يا معکوس می کند) بقول موالنا:  اول ای 
جان دفع شر موش کن / وانگه اندر جمع 
گندم کوش کن (. منظور ما در اينجا فساد 
ساختاری است که در اغلب مناسبات 
و  رانت  قالب  در  سیاسی  و  اقتصادی 

روابط فامیلی و جناحی و.... النه کرده 
است. برای مقابله با انواع فساد که کشتزار 
توسعه اقتصادی را آفت زده می کند، 
نیاز برحاکم شدن مقوالتی مثل شايسته 
ساالری و قانونمداری و... و چاره ای 
جز داشتن احزاب پرقدرت، مطبوعات 
مستقل و آزادی بیان و ... نیست. فساد 
ساختاری جز با توسعه سیاسی برطرف 

کردنی نیست.
توسعه اقتصادی و رفع نیازهای مادی 
و معیشتی مردم، نیاز به تدوين برنامه و 
تعیین هدف دارد و البته قبل از آن نیز 
بايد بفکر حامل و عامل اين برنامه بود 
و اين جز با در پیش گرفتن يک الگوی 
توسعه سیاسی که مردم را در همه امور 
مربوط به سرنوشت خويش مشارکت 
می دهد و آنها را مهمترين پشتوانه و 
متکای مشروعیت می سازد، راه ديگری 
در پیش نداريم. يکی از پیش شرط های 
از  اعم  امنیت  اقتصادی،  توسعه  ديگر 
امنیت سرمايه گذاری و قانونمند شدن 
و...  بازاری  مبادالت  و  مالکیت  قواعد 
است که ماهیتاً مقوله هايی سیاسی بوده 
و با ابزارهای سیاسی محقق می شود. 
بدون تامین امنیت در سرمايه گذاری های 
داخلی و خارجی، طبعاً سخن گفتن از 
بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم 
امری بی هوده خواهد بود. همچنین است 
مسئله عدالت و برخورداری از فرصت 
رفع  و  زندگی  مسابقه  در  برابر  های 
نابرابری ها و مقوالتی اين چنینی است که 
در نظر اولیه، مقوالتی اقتصادی می آيند، 
ولیکن  برای کاهش فاصله های طبقاتی- 
اجتماعی ، " الجرم بايد به فکر عدالت 
سیاسی يعنی دموکراسی بود. هنگامی که 
قدرت به نحو برابری توزيع شده باشد، 
احتمال برابری در امکانات و استحقاق ها 

و فرصت ها هم بیشتر خواهد شد."
پس برای اين که به توسعه ملی پايداری 
توسعه  بايد  الجرم  کنیم،  پیدا  دست 
اقتصادی و سیاسی، همنشین هم ديده 

شوند، نه جانشین هم.
فعال فرهنگی ، اجتماعی 

))
توسعه سیاسی بایستی در 
کنار توسعه اقتصادی و 
تامین معیشتی و زندگی 

روزمره دیده شود. 

انجام ۳۳ هزار غربالگری شنوایی
مديرکل بهزيستی گلستان از انجام ۳۳ هزار 
سال  در  شنوايی  غربالگری  مورد  يک  و 
گذشته خبرداد و گفت: ۲۷ کودک گلستانی 
در سال ۹۹ کاشت حلزون شدند.به گزارش 
روابط عمومی،  سید مهدی حسینی اظهار 
کرد: در بدو تولد و در سه و ۶ ماهگی 
غربالگری شنوايی در مراکز درمانی بهزيستی 
انجام می شود که اگر نیاز به کاشت حلزون 
و يا سمعک داشتند آنها را به مراکز درمانی 
معرفی می کنیم. مديرکل بهزيستی گلستان 
بیان کرد: پوشش ۱۰۰ درصدی کودکان در 
گلستان اتفاق افتاده و تمام موارد کم شنوايی 
و ناشنوايی تشخیص داده و در کمتر از ۶ 
ماه به مرحله اقدام رسیدند. وی با بیان اينکه 
هیچ پشت نوبتی در کاشت حلزون نداريم و 
همه آمارها به روز است، گفت: برای هزينه 
کاشت حلزون، سه میلیون تومان توسط 
بهزيستی و سه میلیون تومان توسط خانواده 

و بقیه توسط هیئت امنا پرداخت خواهد 
شد. حسینی بیان کرد: همچنین در ادامه 
پشتیبانی های الزم از قبیل تعمیر قطعات، 
تهیه سمعک و ساير لوازم هم انجام می 

شود. طبق گفته مديرکل بهزيستی گلستان 
۲۷ کودک در سال گذشته کاشت حلزون 
شده و امسال هم چند کودک برای کاشت 
معرفی شدند. وی ادامه داد: در سال گذشته 

۳۳ هزار و يک نفر غربالگری شنوايی شدند 
که از اين تعداد ۱۹۸ نفر بیمار تشخیص داده 
شده و ۶۲ نفر درمان قطعی شده و بقیه در 
طول درمان هستند.حسینی در خصوص 
غربالگری بینايی هم گفت: غربالگری بینايی 
در رده سنی سه تا ۶ سال بوده که در سال 
گذشته ۵۵ هزار و ۱۱۸ مورد انجام شده 
توضیح  گلستان  بهزيستی  است.مديرکل 
داد: از اين تعداد هزار و ۱۵۲ نفر تشخیص 
عیوب انکساری و نیاز به عینک و غیره 
تشخیص داده شدند.حسینی در خصوص 
واکسیناسیون کرونا هم گفت: طبق اولويت 
وزارت بهداشت افرادی که در مراکز شبانه 
اولويت  روزی نگهداری می شوند جزو 
های دريافت واکسن هستند و در گلستان 
۸۷۳ نفر در اين راستا واکسینه شده که ۱۰۰ 
درصد افراد واجد شرايط و ۷۵ درصد کل 

مجموعه را شامل می شوند.
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گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.
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الو مشاور

■ حسین دهنوی_کارشناس مشاوره

 سوال( کودک ۹ ساله چه قدر در روز بازی 
کند تا به درس هايش هم لطمه نخورد؟ 

سال  هفت  زير  کودکان  برای  جواب: 
محدوديتی در بازی نیست.

رسول خدا فرمود: فرزندت را رها کن تا 
هفت سالگی بازی کند.

اما میزان بازی کودک نه ساله بايد محدود 
شرايطی  به  محدوديت  اين  البته  شود. 
)تفاوت های فردی کودکان( بستگی دارد. 
در برخی کودکان، پتانسیل و نیروی نهفته 
بیشتر است. بنابراين، به بازی بیشتری نیاز 
دارند. برخی کودکان در سنین زير هفت 
سال، تحت آموزش های رسمی قرار گرفته 
نشده اند.  ارضا  و  اقناع  بازی،  از جهت  و 
آن محدوديت ها، پس از  برای جبران  پس 
هفت سالگی نیاز افزون تری به بازی دارند. 
به جهت  برادر،  و  خواهر  دارای  کودکان 
اشباع  تک فرزندها  بیش از  آنان،  با  رابطه 
می شوند، از اين رو زودتر احساس بی نیازی 
می کنند. با توجه به اين تفاوت های فردی 
کودکان، میزان مشخصی را نمی توان برای 
بازی کودکان نه ساله تعیین کرد. به طورکلی 
سردرگمی(  از  والدين  رهايی  )به جهت 
را  فراغت کودک  می توان يک پنجم وقت 
پیشنهاد کرد. يعنی با جدايی زمان حضور 
در مدرسه و خواب، حدود ده ساعت وقت 
فراغت دارد که می تواند دو ساعت آن را 
به بازی و بقیه را به انجام تکالیف درسی، 
تلويزيون،  ورزشی،  يا  هنری  کالس های 
قصه، مهمانی، نظافت شخصی و… بپردازد.

کتاب نسیم مهر) انتشارات خادم الرضا(

01732251316
017322۴۴302
017322۴1195

دکتر نازنین حبیبی_خشم در نوجوانان 
و در دوران بلوغ موضوعی بسیار مهم و 
تاثیر گذار است. اغلب خانواده ها با اين 
دوران به صورت بحران و مشکل اساسی 
رو به رو هستند و متاسفانه در بسیاری 
از زمان ها بدون داشتن آگاهی و به کار 
موضوع  با  مناسب،  کارهای  راه  بستن 
خشم در نوجوان خود برخورد می کنند. 
تغییرات جسمانی و روانی در دوران بلوغ 
زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری ها و بعضا 
رفتارهای آسیب زننده مانند بروز خشم و 
پرخاشگری در نوجوانان می شود. زود 
رنج بودن، عصبانی شدن از موارد مختلف 
و حتی پیش پا افتاده، بروز دادن خشم بیش 
از اندازه نسبت به مسايل و پرخاشگری و 
همینطور نشان دادن هیجان های نامتعارف 
از ويژگی های رفتاری نوجوانان است. البته 
نکته مهم در اين زمینه سبک تربیتی والدين 
نیز هست که تاثیرات بسیار مهمی در شکل 

گیری و کنترل خشم در نوجوانان دارد.
بهترين راه حل برای گذراندن مراحل خشم 
در نوجوانان و جلوگیری از بوجود آمدن 
آسیب های عمیق و شکل گیری عادات 
مخرب رفتاری، بی شک پیدا کردن آگاهی 
و دانش منطقی و علمی در اين زمینه است. 
علل خشم و ريشه آن در نوجوانان متفاوت 
است و برای هر فرد درمان و راهکارهايی 
وجود دارد که بايد بسته به سبک فرزند 
پروری والدين و شخصیت خود نوجوان 
اعمال شود. در اين مقاله به بررسی عوامل 
خشم در نوجوانان و راه کارهای مقابله با آن 

و کنترل موثرش می پردازيم:
تفاوت خشم و پرخاشگری

هورمن ها در دوران نوجوانی و بلوغ بسیار 
شعله ور هستند و تحريک پذيری نوجوان 
ها نسبت به محرک های مختلف در اين 
دوران بسیار زياد است. احساسات در اين 
دوران با  شیوه های متفاوتی در نوجوانان 

پردازش می شوند.
هیجانی  حالت  از  است  عبارت  خشم 
شديد و برانگیختگی زياد که فرد در برابر 
مشکالت، موانع و محرک ها بروز می 
دهد. همه انسان ها خشم و پرخاشگری 
را در موقعیت های مختلف تجربه کرده 
اند اما در دوران نوجوانی شدت و شکل 
آن بسیار متفاوت تر خواهد بود.تصور کنید 
که يک نوجوان در حال خروج از دنیای 
کودکی و پا گذاشتن به يک دنیای کامال 
متفاوت است و در اين مسیر با چالش 
ها، تغییرات و تضادهايی رو به رو میشود 
که برای او بحران بزرگسالی را در کنار 
مسئولیت های بیشتر ايجاد می کند و اين 
امر سبب میشود در اغلب موارد در برابر 
اين تغییرات پرخاشگر و خشمگین شود.

علل ایجاد خشم در نوجوانان
علل ايجاد خشم در نوجوانان می تواند 
جنبه های متفاوتی داشته باشد. ويژگی های 
جسمانی، عاطفی و شناختی از اين دست 
علت ها هستند که نقش های مختلفی را 
در زمینه خشم در سنین نوجوانی و دوران 
بلوغ ايفا می کنند.ايجاد تغییرات و تجربه 
کردن حاالت و ويژگی های متفاوت و 
اساسی در اين دوران در بروز خشم در 
نوجوانان از اهمیت زيادی برخوردار است.
تغییرات جسمانی: وجود حاالت سردرگمی 
و کرختی، بروز ويژگی های اولیه جنسی، 
عضالنی  دردهای  هورمونی،  تغییرات 

و  بروز خشم  عوامل  از  غیره همگی  و 
پرخاشگری در نوجوان ها هستند.

تغییرات شناختی: جستجوی نوجوان برای 
هويت يابی خود، تمايل به داشتن قدرت و 
استقالل، توانايی در استدالل امور مختلف 
و رشد نحوه تفکر، مسئولیت پذيری  و 
به مفهوم خود همگی می توانند  توجه 
آغازگر بحران برای نوجوانان و در ادامه 

بروز خشم و هیجانات شديد باشند.
تغییرات اجتماعی: نوجوانان در اين دوران 
تمايل بیشتری به عضويت در گروه های 
مختلف همساالن و همینطور کسب تجربه 

اجتماعی  موقعیت  خواهان  ها  دارند.آن 
و قدرت برای خود هستند و اگر در راه 
رسیدن به اين موارد با مانع رو به رو شوند 

خشم خود را بروز خواهند داد.
توجه  با  نوجوان  هر  عاطفی:  تغییرات 
به ويژگی های شخصیتی مخصوص به 
خود در اين دوران تغییرات و ويژگی های 
مختلف عاطفی را هم  تجربه می کند. در 
برخی از آن ها کم رويی، تمايل به انزوا 
و دوری از جمع، خجالت و شیوه های 
غلط در ابراز احساسات مشاهده می شود 
و در برخی از آن ها هم  تمايل شديد به در 
جمع بودن، رويا پردازی و هیجانات شديد 
بوجود می آيد. حساس بودن و زود رنجی 
هم از صفات بیشتر مشترک در نوجوانان در 
اين دوران است که طبعا ابراز خشم را هم 

تسهیل می کند.
چه زمانی نوجوان در فرایند خشم نیاز به 

تغییرات رفتاری دارد؟
اگر عصبانیت و خشم در نوجوان شما 
و جسمی  پرخاشگری کالمی  به  منجر 
شود، آسیب رساندن های جسمی به خود  
يا ديگران، ارتباط خشمگینانه  فقط با والدين 
و يا خلق و خوی همراه با خشونت و رفتار 
نامناسب در مقابل همه افراد ) چه خانواده 
و چه همساالن ( را ايجاد کند. بايد به دنبال 
يک فرد متخصص در زمینه بهداشت روان 
باشیم تا بتوانیم از مسیر درست و آگاهانه 
فرايند بهبودی را در نوجوان جستجو و 
دنبال کنیم. با انتخاب يک فرد متخصص 
مثل يک مشاور در زمینه نوجوان می توان با 
ارزيابی های بالینی ريشه خشم را مشخص 

کرد و اختالالت موجود را مورد بررسی و 
درمان قرار داد و يا با ايجاد تغییرات رفتاری 
و کاستن از محرک های قابل کنترل میزان 
خشم در نوجوان را کاهش داد و تغییرات 

رفتاری مناسب تر را جايگزين کرد.
راه کارهای مقابله و کنترل خشم در نوجوانان

خود آگاهی و کنترل خود
از آنجا که خشم می تواند قدرت زيادی 
داشته باشد، مديريت آن هم چالش برانگیز 
است. برای مديريت خشم و هیجانات با 
شدت باال به خود آگاهی و خويشتن داری 
نیاز است و اين مهارت ها هم به زمان نیاز 

دارند تا نوجوان با تمرين بر آن ها مسلط 
که  است  اين  شامل  آگاهی  شود.خود 
نوجوان بتواند داليل و منابع احساسات و 
افکار خود را بشناسد. نوجوانان برخالف 
کودکان توانايی ذهنی اين را دارند که علت 
خشم خود را بیابند که اين مورد در کنترل 
عصبانیت آن ها بسیار مهم و اساسی است.
از طرفی ديگر خود کنترلی هم می توانند 
از جمله راه کارهای کنترل خشم باشد به 
اين معنا که نوجوان تمرين کند که  قبل 
از هر اقدام و رفتاری فکر کند تا از عمل 
و  داری  نشود.خويشتن  پشیمان  خود 
خود آگاهی در کنار هم اين امکان را به 
نوجوان می دهند تا هنگام احساس خشم 
و عصبانیت شديد در مورد چگونگی عمل 

خود انتخاب بیشتری داشته باشند.
آماده شدن برای ایجاد تغییر

در  با خشم  مقابله  برای  ديگر  قدم  يک 
برای  ها  آن  تصمیم  تواند  می  نوجوانان 
کنترل خشمشان باشد. خانواده و مربیان 
نوجوان می توانند از طريق گفتگوی بدون 
تحمیل با او يادآور شوند که در صورت 
تصمیم به کنترل خشم خود می تواند چه 
دست  از  يا  آورد  دست  به  را  چیزهايی 
و  استقالل  قدرت،  احترام،  بدهد.کسب 
ارزش بیشتر و يا از دست دادن اين موارد.

الزم به ذکر است که تغییر نوجوان در کنترل 
خشم يک شبه اتفاق نخواهد افتاد و نیاز به 
تمرين، ممارست و حمايت خانواده دارد. 
درست مثل يادگیری پیانو يا بسکتبال که به 
تالش و تکرار نیاز دارد و در اثر تشويق به 

فراگیری منجر می شود.

حفظ حریم شخصی نوجوان
نوجوانان در سن حساس خود به دنبال 
داشتن قدرت و استقالل هستند و يکی از 
راه هايی که اطرافیان و به خصوص اعضای 
تحريک  کاهش  در  توانند  می  خانواده 
پذيری در اين زمینه به کار بگیرند، احترام 
به فضای شخصی نوجوان و حريم اوست.

فعالیت بدنی
از  زياد   بدنی  فعالیت  با  های  ورزش 
نوجوان می  که  راه های ديگری است 
تواند از طريق آن هیجانات شديد خود 

را تخلیه کند.
فراگیری موسیقی و یا گوش دادن به 

موزیک
شما می توانید با پیشنهاد يک موسیقی 
مناسب با سلیقه فرزند خود و يا همراهی 
او در شنیدن موسیقی او را در يک فضای 

صمیمی و بدون استرس قرار دهید.
به  منفی  احساسات  و  افکار  نوشتن 

صورت تمرین
مناسب  های  زمان  در  توانید  می  شما 
به صورت  را  تمرين  اين  خانوادگی  و 
گروهی در منزل انجام دهید تا نوجوان 
شما هم آن را بیاموزد. به او بگويید تا 
احساسات منفی و خشم های خود را 
در يک هفته اخیر به روی کاغذ بیاورد 
و سپس در مورد آن با هم صحبت کنید 
و در صورت وجود راه حل مشکل را 
برطرف کنید. نوشتن افکار باعث بهبود 

احساسات در فرد می شود.
بها دادن به ويژگی های مثبت در نوجوان
توسط  نوجوان  مثبت  نکات  يادآوری 
اطرافیان و به خصوص اعضای خانواده 
ارزشمند شمرده شدن  احساس  باعث 
در نوجوان می شود و اعتماد به نفس 
در  کنید  سعی  برد.  می  باال  هم  را  او 
جمع  در  حتی  مناسب  های  موقعیت 
افراد ديگر هم خصلت های ارزنده  و 
مفید نوجوان را بازگو کنید و حس مهم 

بودن را به او بدهید.
لطفا نوجوان خود را هرگز مقايسه نکنید

مقايسه کردن يکی از خطرناک ترين و 
که  است  رفتارهايی  ترين  زننده  آسیب 
می تواند اثرات مخرب خود را بر روی 
فرد حتی تا پايان عمر هم  داشته باشد و 
باعث ايجاد خشم های عمیق در درون 
يک نوجوان شود. با پرهیز از اين عمل 
احساس امنیت را برای نوجوان خود فراهم 
کنید و از ايجاد محرک برای عصبانیت 

شديد در او جلوگیری کنید.
نتیجه گیری

فرايند حرکت کودکان ما به سمت دوران 
نوجوانی و بزرگسالی يک تحول بزرگ 
و تاثیر گذار است. در اين دوران خانواده 
و مدرسه نقش های مهم و عمیقی را به 
عهده دارند. داشتن آگاهی و دانش در 
برخورد با بحران های نوجوانی می تواند 
اين مسیر را برای خود نوجوان و خانواده 
ها آسان تر کند و از آسیب های اغلب 
همراهی  کند.  جلوگیری  ناپذير  جبران 
افرادی مانند روانشناسان  در اين دوران 
تواند  می  بلوغ(   و  )نوجوانی  طوفانی 
همانند نوری در تاريکی خانواده ها و 
نوجوانان را در جهت درست و اثر بخش 

تری هدايت کند

■  دکترای روانشناسی

پدیده ای به نام خشم 

هورمن ها در دوران نوجوانی و بلوغ بسیار 
شعله ور هستند و تحریک پذیری نوجوان ها نسبت به
 محرک های مختلف در این دوران بسیار زیاد است.
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روزنگاشت

خالقانه های
 پردردسر!!

■  زینب صفاری زاده

اندر حکايات جذابیت کابینت پررمز و راز و 
جذاب آشپزخانه...

که  بود  روزهايی  همان  از  يکی  روز  آن 
کرده  گل  اش  بازی  مامان  بدجوری  زهرا 
بود. خیلی مصمم رفت و قابلمه روحی را 
برداشت و يک راست رفت سراغ کابینت 

جذاب و پررمز و راز حبوبات و ادويه ها.
خیلی نرم و مادرانه دست روی شانه های 

کوچکش گذاشتم و کنارش نشستم.
_عزيزم چی میخوای؟

کنم.تو  درست  غذا  برات  میخوام  _مامان! 
مهمونم بودی ديگه... يه کم از اينا بده...اينا 

چی بود؟ 
_عدس عزيزم! باشه فقط يه کم ها!

_حاال يه کمم از اينا...
اما در ذهنم  با او همکاری می کرد  دستم 
چالش عجیبی درگرفته بود. خدايا چه کنم؟ 
اآلن با خواسته های کودکانه اش پیش بروم 
که قاعدتا خودم به فنا می روم!! با خواسته 
برايش  جايگزينی  چه  نروم  پیش  هايش 

بگذارم؟؟
عجب  ديدم  آمدم  که  خودم  به  خالصه 
آشی بار گذاشته دخترکم!!!... در کسری از 
ثانیه همه ی عدس ها، لپه ها، لوبیا قرمزها، 
ذرت ها، نخودها و دال عدس ها توی قابلمه 
دارند  و  اند  گرفته  را  همديگر  دست  اند. 
عموزنجیرباف بازی می کنند. من که هاج و 
واج به گوشه ای خیره شده بودم و هنوز 
افتاده  اتفاقی  ذهنم پردازش نکرده بود چه 
است. کمی بعد تر که به خودم آمدم، متوجه 
شدم تا اطالع ثانوی از عدس پلو و قیمه و 

آش و آبگوشت خبری نیست! 
آن روز که گذشت. اما امیدوارم اين دردسری 
که برای جداسازی حبوبات بی زبان از هم 
کشیديم اثری حتی ناچیز در خالقیت های 

زهرا داشته باشد!

حسین مجاهد_در سوله باز شد. نور افتاد وسط گله ی 
موش ها. حاج حسن دنبال شان دويد. با کت و شلوار 
خاکستری اش. موش ها انگار می خنديدند. دويدند داخل 
سوراخ هايشان. حاجی برگشت سمت در. به احمد اشاره 
کرد. خودش هم دويد سمت در. صدايش خش دار شد. 
حاجی گفت: چقدر موش اينجاست. می ترسم دقت 
تجهیزات را خراب کنند. شايد هم جاسوس باشند. احمد 
لبخندی زد و گفت: فیلم تخیلی اش نکن حاجی تو رو 
قرآن. حاجی اخم کرد. سه ماهی می شد احمد اخم 
حاجی را نديده بود. حاجی گفت: همه رو بیدار کن. 
سالن پر از مهماته. مهمات آزمايش نشده. احمد، چشم 
هايش گرد شد. حاجی حرفش را تکرار کرد. احمد گفت: 
حاجی ديشب. عروسی محسن. خودت به همه گفتی برن 
مراسم. بچه ها بعد مراسم مستقیم اومدن پادگان. بذار يکم 
استراحت کنن. حاج حسن برگشت داخل سوله. احمد 
خمیازه ای کشید و رفت دنبالش. چند تا دستمال و يک 
بطری محلول ضد عفونی دست حاجی ديد. جلو دويد 
و چنگ زد به دستمال ها. حاجی دستش را عقب کشید 
و گفت: ول کن پسرم. همه مون سربازيم. احمد بغض 
کرد و گفت: غلط کردم حاجی. من نوکرتم. شما آقايی. 
شما فرمانده ای. االن می رم بچه ها رو صدا میزنم. حاجی 
زد زير دست احمد و داد زد: مگه نگفتم از کلمه نوکر 
متنفرم. من فرمانده نیستم. من سرباز هم نیستم. حاجی 
دستمال ها را انداخت و از سالن بیرون رفت. احمد دويد 
سمت خوابگاه سربازها. حاجی رفت پشت خاکريز. 
نگاهش را دوخت به آسمان. به کوه. نزديک ترين نقطه 
ی زمین به آسمان. آخر هفته حتما بايد سری به کوه می 
زد. صدای سربازها را شنید که از خوابگاه شان بیرون 
می دويدند. چشمش پر اشک شد. نکند اذيت شان کرده 
باشد؟ می ترسید موشک ها و تجهیزات آسیب ببینند. 
برای کار شخصی که آنها را بیدار نکرده بود. يک لشکر 
نخبه و متخصص برای سانت به سانت موشک ها جان 
کنده بودند. از روزهايی که نمی دانستند آتش پیشتیبانی 
چیست و توپخانه چه نقشی در جنگ دارد. رسیده بودند 
به موشک های دوربرد نقطه زن. از روزهايی که شاه 
ايران برای چند موشک قديمی، التماس شرق و غرب 
دنیا را می کرد، رسیده بودند به تولید انبوه موشک های 
انحصاری و ابتکاری ايران. چه روزهای سخت و شیرينی 

بود. از روزهای سفر به سوريه در سال های دهه شصت 
بگیر که در دو ماه، آموزش های سه ساله را ديدند و 
روسی ها را متعجب کردند تا مهندسی معکوس موشک 
اسکاد که رفقای سپاهی هم باور شان نمی شد. يک قطره 
اشک از صورت حاج حسن پايین دويد. صدای بچه ها 
را شنید که می دويدند داخل سالن. خنده های بچه ها، 
صورتش را خندان کرد. ديروز بساط عروسی يکی شان 
را برپا کرده بود. با خودش قرار گذاشته بود همه شان 
را سر و سامان بدهد. به قول خودش اصال خودکفايی 
يعنی همین. خودکفايی در زندگی. فرماندهی خودکفايی 
سپاه پاسداران. عجب اسم های قشنگی که معلوم نیست 
به رسم هم می رسند يا نه. حاجی دستش را ستون کرد 
که  برود کمک بچه ها. دو دل شد. نکند شرمنده دير 
آمدن شان بشوند. خودش قبل از طلوع مشغول کار می 

شد. اما بچه ها هنوز جوان اند و از خواب سیر نشده اند. 
چند وقت است مرخصی نرفته اند غیر از همین عروسی 
ديشب. جوان های ايرانی، اگر خودشان را باور کنند، می 

توانند دنیا را تکان بدهند. موشک که چیزی نیست. 
حاجی تکه چوبی برداشت و شروع کرد خاطراتش را 
را دوست  نقاشی کردن. همیشه خاک  روی خاک ها 
داشت. حاال يا به خاطر خود خاک. يا به خاطر خاک 
ايران بودن. يک قله کشید. قله ی دماوند که پنج هزار 
بسیجی و پاسدار فتح اش کردند. کاری که هیچ مسئولی 
زير فرمش را امضا نکرد. يک موشک کوتاه کشید. يک 
موشک بلندتر. يک رديف موشک کنار هم. يک بوته 
خار گذاشت وسط شان. دو قدم رفت عقب. خط خطی 
کرد. شبیه توپخانه. شايد همان قبضه هايی که از عراقی 
ها غنیمت گرفتند و با التماس از لشکرهای خودی يک 
را جمع کرد. چند خط صاف کشید. يک  يکی شان 
خار گذاشت باالی خط ها. شايد تیم صبا باطری بود 
که قهرمانش کرد. چند خط افقی کشید. شبیه النچرها و 
تجهیزات پرتاب موشک. همان که خارجی ها تحريم مان 
کرده بودند.  حاج حسن، خانواده اش را کشید. پادگانش 
را. تجهیزاتش را. زير همه ی اينها نوشت: حاج حسن 
طهرانی مقدم. پدر موشکی ايران. با کفش های کتانی اش، 
کشید روی اسمش و محوش کرد. باد شديدی آمد. خاک 
بلند شد. باد شديدتر شد. از سمت کوه بود. حاجی دويد 
سمت سوله. بچه ها داشتند آب می ريختند کف سالن 
و با هم شعر می خواندند. همین که حاجی را ديدند، در 
يک خط ايستادند و سرشان را پايین انداختند. حاجی 
چشم هايش داشت از کاسه بیرون می زد. با صدايی خفه 
گفت: چرا سالن رو خیس کردين؟ برا مهمات خطرناکه. 
زود باشید. زود باشید خشکش کنیم. حاجی لباس هايش 
را کند و انداخت روی زمین. بچه ها همه لباس هايشان 
را کندند. باد داشت شديدتر می شد. سالن پر از خاک 
شد. حاجی دويد در را ببندد. به در نرسیده بود که صدای 
عجیبی آمد. سالن، منفجر شد. صدای انفجار تا شهر های 
اطراف رفت. به جز کوهی از خاک، چیزی از آن سالن 

بزرگ نماند. کوهی بزرگ و بلند.

بر اساس خاطرات همرزمان
 شهید حاج حسن طهرانی مقدم.
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1
قصه اين است که ما چشم بصیرت داريم 

مرد راهیم و به گردن رگ غیرت داريم
کربال منتظر ماست،  اگر مجنونیم 

تا سحر فرصت کوتاست غنیمت داريم
وادی عشق، سر سرخ ز ما می طلبد

بايد اين بار سفر بست، عزيمت داريم
الرحیل است، ندايی که شهیدان گويند
افتخاريست که ما پرچم عزت داريم

گر چه دوريم ولی خنده کنان 
با شهیدان خدا عهد اخوت داريم

خون سردار سلیمانی ومیدان جنون
آرزويی اگر از جنس شهادت داريم

سید حسین حسینی

2
از عشوه ی نسیم غزل خوان،  که در بر است

 آيینه ی صفای حجاب تو بهتر است
 هر کوک چادر من و رويای حجب عشق
 شد آخرين سفارشی که ارث مادر است
 من البالی عطر تو در کوچه باغ جان 
اين قرص ماهِ نديده، چه محشر است

 ياسی به رنگ شب شده چادر برای تو 
حتماً برای من چون تاج بر سر است

 دلواپسی برای من در بهِت روزِ تلخ
 شیرينی نگاه تو درجاِن باور است

 آنجا که ماه چادرِ شب می کند به سر 
زيباترين ترانه ی اين کهنه دفتر است

مرضیه قاسمعلی

3
خوب می دانم که گاهی بیش ازين آزارها

 درد پنهانی است در خاکستر سیگارها
 هر کسی را دوست می خواندم کم از 

دشمن نداشت
سال ها می پرورم در آستینم مارها 

يوسفا اين روزها در چاه باشی بهتر است
چاره ای جز خودفروشی نیست در بازارها
 عطر گیسوی تو آخر باد را آواره کرد

 ماه زخمی لنگ لنگان رد شد از نیزارها
آه… گاهی سرمه و آرايشت را پاک کن
 بیشتر دل می برد چشم تو بی اين کارها

 ای که اندام تو مانند بنايی باشکوه
 قصه ها دارند در پیدايشش معمارها 

خوب می دانم که جز چشمان غمگین 
تو نیست

 احتمال بارش باران در اخبارها 

بنیامین دیلم کتولی

4
جنگل همه خالی شد و غوغای تبر ماند
 از آتش و خون مشتی خاکستر تر ماند 

هفتاد و دو تن با تبر کینه فرو ريخت
 بر اوج ولی پرچم هفتاد و دو سر ماند 

ماه آمده بود از لب رود آب بنوشد
 با ضربت شمشیر ولی تشنه جگر ماند

 هر چشم به رقص آمد و در ذوق تماشا 
مشتاق ترين آينه گردان نظر ماند 

بودند چنان تشنه ی شمشیر که حتی 
باد از نفس افتاد و از آن قافله درماند 
باريد چنان از همه سو شهد شهادت 

کانجا پس از آن واقعه دريای شکر ماند 
مردان همه رفتند ولی زنده تر از پیش 
عشق آمد و در جان نهاالن دگر ماند

مهدی چناری

شعر  

))
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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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۱۵۲ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
محمد کريمی بشناسنامه ۸۰ کد ملی ۶۴۲۹۸۸۷۲۵۱ صادره از شاهرود فرزند عبداله متقاضی 
کالسه پرونده ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۲۵ در ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است بمساحت ۳۰۲ مترمربع از پالک ۳۸۶۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه 
موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکايت از تصرفات 
متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
از اين رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به اين اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضائی تقديم و گواهی تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲   تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

حجت اهلل تجری- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۱۹۶

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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۱۶۳ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم 
مهتاب سنائی بشناسنامه ۱۳ کد ملی ۴۸۶۹۶۳۸۴۵۲ صادره از کالله فرزند احسان اهلل متقاضی 
کالسه پرونده ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۸۸ در ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت ۲۲۱/۳۳ مترمربع از ۳- اصلی واقع در اراضی اوزينه بخش ۳ حوزه ثبت 
گرگان طبق رای صادره حکايت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از اين رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق 
الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را 
با ذکر شماره پرونده به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم و گواهی تقديم 

دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

حجت اهلل تجری- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۱۹۸

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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۱۵۳ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
رجبعلی احمدی بشناسنامه ۱۲۸۹ کد ملی ۲۱۲۰۳۴۴۵۲۳ صادره از گرگان فرزند حسین متقاضی 
کالسه پرونده ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۵۵ در ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است بمساحت ۳۸۵ مترمربع از پالک ۳۸۶۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه 
موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکايت از تصرفات 
متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 

از اين رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به اين اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضائی تقديم و گواهی تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

حجت اهلل تجری- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۲۰۲

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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۱۶۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای فرامرز جهان تیغ بشناسنامه ۲۲۳۸ کد ملی ۲۱۲۲۶۷۸۴۱۰ صادره از گرگان فرزند غالمرضا 
متقاضی کالسه پرونده ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۷۴ در ششدانگ يک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است بمساحت ۱۶۶/۳۵ مترمربع از پالک ۸۹- اصلی واقع در اراضی خرگوش 
تپه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکايت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از اين رو اشخاصی که نسبت 
به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم و گواهی 

تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

حجت اهلل تجری- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۲۱۱

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

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای هیات بشماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۹۲۰- پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۷۴۰ 
آقای جلیل اسالمی فرزند قربان به شماره شناسنامه ۲۶۰ گنبد و کد ملی ۲۰۳۱۱۴۶۴۳۲ در 
ششدانگ يک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۹۳.۲۴ مترمربع جدا شده از تمامت پالک 
ثبتی ۱/۲۹۰۱۰- اصلی واقع در گنبدکاووس روستای يوسف آباد خیابان سعدی بخش ۱۰ حوزه 
ثبتی گنبد خريداری ملک مع الواسطه از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی )مالک رسمی مشاعی( 
لذا به منظور اطالع عموم اين اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس م.الف ۸۴۶۰

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 ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۱۶۷ و ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۶۱۶۶ هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض ۱- محمدشمسی مرزنکالته بشناسنامه ۱۱۴۲ کد ملی ۲۱۲۱۴۷۰۹۷۲ 
سه  در  پرونده ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۴۷  کالسه  متقاضی  مهدی  فرزند  گرگان  از  صادره 

دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است ۲- علی شمسی 
بشناسنامه ۱۰۵۲ کد ملی ۲۱۲۰۶۴۰۴۸۳ صادره از گرگان فرزند مهدی متقاضی کالسه پرونده 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۴۶ در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت کل ششدانگ ۲۹۹ مترمربع از پالک ۳۸۶۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی واقع در 
اراضی خارج از مزرعه موقوفه باباصادقیان بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکايت 
از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی 
می شود از اين رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به اين اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به 

مرجع ذيصالح قضائی تقديم و گواهی تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

حجت اهلل تجری- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۳۰۵

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
 بهین زیست پایش هیرکان 

درتاريخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ به شماره ثبت ۱۴۲۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۴۸۰۲۱ ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکمیل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:اجرا و استقرار سیستم های مديريت منابع خاک و آب طراحی و استقرار سیستم های تصفیه 
فاضالب تهیه گزارش های ارزيابی زيست محیطی EIA شناسايی و اندازه گیری منابع آالينده و 
ارائه راهکارهای مناسب در طرح های بزرگ و کوچک کشور مديريت پسماند تدارک سیستم 
های کنترلی و پايش محیط زيستی فعالیت های نیازسنجی،امکان سنجی و تعريف پروژه های 
کاربردی زيست محیطی در سطح کالن مديريت بحران های زيست محیطی، خاک و آب)آالينده 
های فلزات سنگین،لجن فاضالب،لجن های نفتی و آالينده های لندفیل( درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط مدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزی ، شهر گرگان، محله آموزشگاه جنگل ، بلوار 
بهارستان ، خیابان شهیدبهشتی ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۴۹۱۳۸۱۵۷۳۹ سرمايه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدی میزان سهم الشرکه هر يک از شرکا خانم سهیال 
ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۳۷۳۸ دارنده ۹۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه آقای مهران سلیمی 
بجستانی به شماره ملی ۵۶۲۰۰۰۰۱۶۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ريال سهم الشرکه اعضا هیئت مديره خانم 
سهیال ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۳۷۳۸ و به سمت رئیس هیئت مديره به مدت نامحدود 
آقای مهران سلیمی بجستانی به شماره ملی ۵۶۲۰۰۰۰۱۶۸ و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود 
و به سمت نايب رئیس هیئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاءسهیال ابراهیمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدير 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار گلشن مهر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرديد. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان- 

شناسه آگهی ۱۱۶۶۰۰۳

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی 
بنفش تپه سهامی خاص

 به شماره ثبت ۱۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۰۴۵۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۰ تصمیمات ذيل اتخاذ شد : روزنامه کثیر االنتشارگلشن مهر جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد  .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر 

گز- شناسه آگهی ۱۱۶۶۰۰۵

آگهي هاي ثبتي

توسعه جامعه مخاطبان از رویکردهای 
آموزشی سازمان تبلیغات است

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان گفت: 
تبلیغات اسالمی،  از رويکرد های آموزشی سازمان 
توسعه جامعه مخاطبان، مردمی سازی تبلیغ و توجه 
به ارتقاء باورهای معرفتی و بصیرتی است. به گزارش 
روابط عمومی، رضا ديلمی در نشست برنامه ريزی 
حوزه آموزش اداره کل تبلیغات اسالمی، اظهارکرد: 
ترين  از محوری  بستر آموزش هوشمندانه،  توسعه 
الزامات تمدن ساز در گام دوم است. معاون فرهنگی 
اجتماعی،  پیوست  اسالمی گلستان گفت:  تبلیغات 
امیدآفرينی و همچنین جريان سازی جبهه ای و شبکه 
ای در حوزه آموزشی و توسعه شبکه مخاطبان سازمان 
با رويکرد تبیین اسالم ناب از اهداف مهم آموزشی 

سازمان تبلیغات اسالمی در افق ۱۴۰۰ است. وی با 
اشاره به عمق اثرگذاری کنش گران اجتماعی در اليه 
ها و اقشار مختلف در جامعه افزود: در راستای تبیین 
انديشه ناب اسالم ناب، خودسازی، جامعه سازی در 
بستر آموزش و نهادينه سازی گفتمانی باورهای دينی 
در بستر اجتماع راه را برای تمدن سازی هموار می 
کند. ديلمی با توجه به اينکه رسالت سازمان تبلیغات 
اسالمی تبیین و قرائت صحیح اسالم ناب و بهره مندی 
عموم جامعه از آموزه های اسالمی است، بیان کرد: 
سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان يکی از مهم ترين 
نهادهای انقالبی در حوزه تبیین اسالم ناب است می 
نهاد  تعالی  در حوزه  ويژه  به  آموزشی  تواند مرجع 
خانواده باشد. معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی 
گلستان بسترسازی و استفاده و تربیت و تکثیر مربیان 
در تراز اسالم را مورد تاکید قرار داد و افزود: رويکرد 
های آموزشی سازمان تبلیغات اسالمی، توسعه جامعه 
مخاطبان، مردمی سازی تبلیغ و توجه به ارتقاء باورهای 
معرفتی و بصیرتی به ويژه در اقشار اثرگذار اجتماعی و 
استفاده از ظرفیت نخبگان در اشاعه و دفاع از انديشه 

اسالم ناب در جبهه ای منسجم است.

60 میلیارد تومان اعتبار 
برای آبرسانی به گرگان 

مدير عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در 
طرح آبرسانی به گرگان در مجموع ۴ سال قبل کل 
تخصیص طرح های آبرسانی روی هم ۲۶ میلیارد 
تومان بوده است که در سال گذشته با پیگیری و تعامل 
مناسب با مجمع نمايندگان، استانداری، سازمان برنامه 
و وزارت نیرو، اين مبلغ به ۶۰ میلیارد تومان افزايش 
يافت که قول شرکت آب منطقه ای گلستان به مردم 
و نمايندگان، تالش چند برابری برای سرعت اجرای 
طرح های آبرسانی است. به گزارش روابط عمومی، 
سید محسن حسینی در مراسم افتتاح دو حلقه چاه 
آبرسانی به گرگان در محل والش آباد گفت: در طرح 

آبرسانی کوتاه مدت به شهرستان گرگان که از سنوات 
قبل آغاز و افق آن ۱۴۱۰ است، تاکنون حدود ۶۶ حلقه 
چاه حفر و تجهیز و به شبکه متصل شده است و ديگر 
اجزای طرح شامل حفر و تجهیز تعدای چاه، خطوط 
جمع آوری، ايستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره است باقی 
مانده است که با افزايش اعتبارات در سال ۱۴۰۰ روند 
آن سرعت می گیرد. وی تصريح کرد: عالوه بر اين دو 
حلقه چاه که ۴۶ لیتر بر ثانیه به آب شهرستان گرگان 
اضافه می کند، اقداماتی مانند تکمیل ايستگاه پمپاژ و 
تجهیز يک حلقه چاه و به مدار رسیدن آن تا ۱۵ مرداد 
می تواند تا ۱۰۰ لیتر به تامین آب شرب گرگان کمک 
و بخشی از کسری را کاهش دهد.  وی با اشاره به 
اقدامات اضطراری برای تامین آب شرب گرگان در 
پیک گفت:  در يک ماه اخیر، شناسايی چاه های  داخل 
شهر و چاه کشاورزی برای اتصال به شبکه با همکاری 
آب و فاضالب انجام شده است و  حدود ۷۰ چاه 
معرفی و بررسی شده است ونتیجه آن اتصال بیش از 
۱۵۰ لیتر بر ثانیه ظرفیت بود که اين اقدام اضطراری با 
تشکیل کمیته مشترک بین آب و فاضالب و آب منطقه 

ای روزانه ادامه دارد و ظرفیت ها پیگیری می شود.
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خبر

اشباع بازار مانع صدور 
مجوز جدید نباشد

دادستان گرگان گفت: اشباع بازار مانع صدور 
مجوز کسب و کار نیست و با افراد خاطی 
گزارش  شود.به  می  برخورد  مورد  اين  در 
االسالم سیدرضا سیدحسینی  مهر، حجت 
کارخانه های  از  يکی  از  بازديد  در حاشیه 
بهبود  قانون  اساس  بر  کرد:  اظهار  استان 
محیط کسب و کار، اشباع بازار مانعی برای 
صدور مجوزهای جديد نیست و داليلی که 
سازمان ها برای صادرنکردن مجوز ارائه می 
کنند انحصارگرايانه است. دادستان عمومی و 
انقالب گرگان تاکید کرد: برخی از کارآفرينان 
منابع مالی دارند اما سازمان های مربوطه به 
بهانه اشباع بازار، مجوز صادر نمی کنند و 
اگر به اين رويه ادامه دهند اين مديران را به 
اتهام ترک فعل تحت تعقیب قضايی قرار می 
دهیم. وی در ادامه بیشترين مشکل شرکت 
های تولیدی را سرمايه در گردش و نحوه 
با پرداخت تسهیالت برشمرد و گفت: بانک 
ها بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی عمل 
تولید  همین سبب مشکالت  و  کنند  نمی 
کنندگان در بازپرداخت تسهیالت و در برخی 
موارد تعطیلی اين واحدها است.سیدحسینی 
افزود: با تملک واحدهای تولیدی، بانک ها به 
پول خود نمی رسند و تولید هم در کارخانه 
شود.دادستان  می  متوقف  شده،  تملک  ای 
مرکز گلستان ادامه داد: تالش برای احیای ۴۷ 
واحد تولیدی تملک شده توسط بانک ها را 
در نشست های متعددی که با بانک ها داريم 

آغاز کرده ايم.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
تا پایان مرداد تمدید شد

مديرکل امور مالیاتی گلستان گفت: با تصويب 
ستاد ملی کرونا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
از پايان تیر به مدت يک ماه تمديد شد. علی 
اصغر هزارجريبی اظهارکرد: با توجه به شرايط 
قرمز کرونايی در کشور و آغاز پیک پنجم، 
ستاد ملی کرونا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
را به مدت يک ماه تمديدکرد. وی افزود: بر 
اين اساس آخرين مهلت تسلیم اظهارنامه که 
پايان تیرماه اعالم شده بود، تا پايان مردادماه 
تمديد شد. طبق گفته وی در سال گذشته 
هم اين موعد به دلیل شرايط کرونايی تمديد 
شده بود.هزارجريبی بیان کرد: همه اشخاص 
حقوقی و صاحبان امالک استیجاری فرصت 
دارند تا پايان مرداد اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۹ 
خود را تحويل سیستم مالیاتی دهند و اگر 
اظهارنامه خود را در زمان مقرر تحويل ندهند 
هم از مزايای قانونی بی بهره شده و هم اين امر 

مشمول جرائم غیر قابل بخشش خواهد بود.

))

نرخ معلولیت در گرگان
 بیشتر از میانگین کشوری است

حدود  گفت:  گرگان  بهزيستی  مدير 
۱۱ هزار و ۴۰۰ معلول در شهر گرگان 
را شامل  دارد که ۲.۴ جمعیت  وجود 
می شود و متاسفانه نرخ معلولیت در 
از کشور  بیشتر  شهرستان يک درصد 
است. محمد شايسته اظهارکرد: در حال 
حاضر در گرگان حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ 
خانوار تحت پوشش بهزيستی هستند که 
با توجه به جمعیت ۵۰ هزار نفری اين 
شهرستان، اين تعداد ۱۰ درصد جمعیت 
را شامل می شود. مدير بهزيستی گرگان 
ادامه داد: حدود ۶ هزار و ۵۰ خانوار از 
جامعه هدف ما مستمری بگیر هستند 
که با توجه به افزايش حقوقی که در 
سال جاری اتفاق افتاد، حداقل حقوق 
يک خانواده تک نفره ۳۵۰ هزار تومان 
و يک خانواده پنج نفر به بیش از يک 
رسیده  تومان  هزار   ۱۰۰ و  میلیون 
و  هزار  حدود ۱۱  افزود:  وی  است. 
وجود  گرگان  شهر  در  معلول   ۴۰۰

دارد که ۲.۴ جمعیت را شامل می شود 
و متاسفانه نرخ معلولیت در شهرستان 
است. کشور  از  بیشتر  درصد  يک 
شايسته در ارتباط با يارانه مراکز شبانه 
يارانه  اين  ابراز کرد:  معلوالن،  روزی 
به نسبت درجه بندی مراکز و وظیفه 
مندی که وجود دارد در سال جاری 
حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد افزايش پیدا 
با مسکن  ارتباط  کرده است. وی در 
معلوالن بیان کرد: سال گذشته کمک 
هزينه ساخت مسکن برای مددجويان 
بهزيستی افزايش قابل توجهی داشت 
که بر اين اساس برای ساخت مسکن 
روستايی  معلول  چند  های  خانواده 
خانواده  و  تومان  میلیون   ۸۵ مبلغ 
میلیون   ۱۴۰ شهری  معلول  چند 
تومان جهت ساخت و خريد توسط 
بهزيستی با کمک بنیاد مسکن پرداخت 
می شود.مدير بهزيستی گرگان افزود: 
همچنین سهم بهزيستی برای ساخت 

و  معلول  تک  های  خانواده  مسکن 
میلیون   ۵۰ خانوار  سرپرست  زنان 
اين   ۱۴۰۰ سال  در  که  است  تومان 
اينکه  بیان  با  افتاد. وی  اتفاق خواهد 
میلیارد  هشت  حدود   ۹۹ سال  در 
شد،  پرداخت  اشتغالزايی  تسهیالت 
تصريح کرد: اين تسهیالت به صورت 
و  درصد  پنج  سود  با  الحسنه  قرض 
بازپرداخت هفت ساله به بیش از ۱۶۰ 
طرح اشتغالزايی که در کمیته اشتغال 
تعلق  بود،  شده  مصوب  شهرستان 
گرفت تا به بانک های عامل معرفی 
بحث  با  ارتباط  در  شايسته  شدند. 
بهزيستی  کارکنان  مزايای  و  حقوق 
گفت: متاسفانه حداقل حقوق کارکنان 
به وظیفه مندی و  با توجه  بهزيستی 
سختی کاری که وجود دارد در حد و 
شان آنها نیست و از نمايندگان مجلس 
را در  اين موضوع  تا  انتظار می رود 

صحن علنی مجلس پیگیری کنند.

علت افزایش کرونا در کودکان چیست
يک فوق تخصص ريه کودکان با اشاره 
به افزايش موارد ابتالی کودکان به کرونا، 
گفت: مهم ترين دلیل اين مسئله کاهش 
ترس خانواده ها نسبت به کرونا و افزايش 
حضور کودکان در جامعه است. به گزارش 
ايسنا، لعبت شاهکار اظهار کرد: حدود ۱۸ 
ماه از شیوع کرونا به  عنوان يک پاندمی 
در کشور ما و دنیا می گذرد. در ابتدا گفته 
می شد که اين بیماری در بین کودکان کمتر 
شايع است و به همین خاطر پیشگیری ها در 
کودکان کمتر صورت می گرفت. علت اين 
موضوع حضور کمتر کودکان در اجتماع، 
قوی تر بودن سیستم ايمنی بدن و کمتر 
بودن بیماری های زمینه ای در آنهاست. وی 
بیان کرد: بررسی های محققان نشان داد که 
تنها حدود ۵ درصد کودکان مبتال به کرونا 
عالمت دار می شوند و در واقع ۹۵ درصد 
می توانند به عنوان ناقل سالم اين بیماری 
کودکان  درصد  يک  مجموع  در  باشند. 

مبتال دچار موارد شديد و بحرانی می شوند. 
در بزرگساالن ۱۵ درصد عالمت دار و ۵ 
درصد دچار عالئم شديد می شوند. اين 
فوق تخصص ريه کودکان خاطرنشان کرد: 
اين ويروس جهش های زيادی از جمله 
هندی، انگلیسی، آفريقايی، دلتا و غیره را 

پیدا کرد که به مرور موجب افزايش قدرت 
بیماری زايی شد. شاهکار با اشاره به اينکه 
بسیار  بیماری زايی  قدرت  دلتا  سويه  در 
زياد است، ادامه داد: محققان اعالم کرده اند 
که در سويه دلتا اگر فرد بدون حفاظت 
شخصی ۱۵ ثانیه با فرد مبتال در تماس 

باشد، می تواند به اين ويروس مبتال شود. 
وی با اشاره به افزايش موارد ابتال به کرونا 
در بین کودکان، گفت: مهم ترين دلیل اين 
امر می تواند کاهش ترس و دلهره نسبت 
به بیماری کرونا و حضور بیشتر کودکان 
شیوع  اول  ماه های  به  نسبت  جامعه  در 
اين بیماری باشد. اين فوق تخصص ريه 
کودکان تصريح کرد: برخی از والدين خود 
از ماسک استفاده می کنند اما با اين تصور 
که کودکان کمتر درگیر بیماری می شوند، 
برای آنها ماسک در نظر نمی گیرند که اين 
مسئله اشتباه است و موجب افزايش قدرت 
بیماری زايی در کودکان می شود. شاهکار به 
اهمیت استفاده از ماسک اشاره کرد و گفت: 
اگر هم فرد بیمار و هم فرد سالم از ماسک 
استفاده کند، احتمال انتقال بیماری کمتر از 
يک و نیم درصد است اما اگر هر دو طرف 
ماسک نداشته باشند، احتمال انتقال بیماری 

۹۵ درصد است.

چهارمین مرحله برخورد
 با ناهنجاری های شبانه

رئیس پلیس راهور گلستان از اجرای 
چهارمین مرحله طرح تشديد برخورد 
در  شبانه  ترافیکی  های  ناهنجاری  با 
گرگان خبرداد و گفت: هفت دستگاه 
به  شد.  توقیف  متخلف  خودروی 
گزارش روابط عمومی، عباس مهاجر 
بسطامی اظهارکرد: چهارمین مرحله از 
طرح تشديد برخورد با ناهنجاری های 
ترافیکی شبانه در گرگان با درخواست 

شهروندان و برای برخورد با متخلفان، 
مجرمان و مظاهر علنی فساد به اجرا در 
آمد. رئیس پلیس راهور استان گلستان 
با بیان اينکه اين طرح از ساعت ۲۳ 
شد،  اجرا  گرگان  در  بامداد  دو  الی 
اعمال  ضمن  مرحله  اين  در  افزود: 
قانون ۲۰ فقره از تخلف های مذکور، 
هفت دستگاه خودرو به علت داشتن 
آلودگی صوتی، اگزوز غیراستاندارد و 

انجام حرکات مخاطره آمیز توقیف و 
به پارکینگ منتقل شدند. وی با تاکید 
اينکه اجرای چنین طرح هايی به  بر 
منظور برقراری نظم و امنیت ترافیکی 
انجام می شود، گفت: از مردم استان 
و  قوانین  داريم ضمن رعايت  تقاضا 
مقررات رهنمايی و رانندگی با فرزندان 
خود در نیروی انتظامی همکاری الزم 

را داشته باشند.

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

يک کارخانه دار، بعد از بررسی موضوع توسط سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، پرونده تخلفاتی اين شخص 
به اتهام عدم اعالم موجودی انبار، با ارزش تخلفاتی بیش 
از ۱۲۵ میلیارد ريال تشکیل و جهت رسیدگی در اختیار 
شعبه سوم بدوی اين اداره کل قرار گرفت. وی گفت: با 
توجه به جلوگیری از قاچاق گندم اين استان و انتقال آن 
به استان های ديگر و ضرورت جلوگیری از سوء استفاده 

بعضی از سودجويان فرصت طلب و نظارت جدی تر 
بر فعالیت های اقتصادی و برخورد قانونی با متخلفان، 
تعزيرات حکومتی با همکاری نیروهای بسیجی و بازرسان 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و 
غیره اقدامات خود را تشديد کرده و در اين راستا نظارت 
بر فعالیت های تولیدی، مواد غذايی و کارخانه داران در 

اولويت اقدامات تعزيرات حکومتی قرار دارد.
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جاده بجنورد به گلستان به دلیل مسیر خاص و از سوی دیگر دو طرفه بودن یكی از جاده های خطرناک شرق کشور محسوب می شود

چهار بانده شدن محور بجنورد-گلستان 
از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به 
خراسان شمالی در سال ۹۴ بود اما اين طرح 
پس از سال ها به اتمام نرسید و حال دولت 
آينده بايد پروژه را به سرانجام برساند. به 
گزارش مهر، جاده بجنورد به گلستان به 
دلیل مسیر خاص و از سوی ديگر دو طرفه 
شرق  خطرناک  جاده های  از  يکی  بودن 
کشور محسوب می شود به طوری که بعید 
است طی چند هفته خبر از يک تصادف 
هولناک در اين جاده را نشنويم. در يکی از 
اين حوادث هفته گذشته دو دستگاه پرايد 
با يکديگر تصادف کرده و يک سرنشین 

جان خود را از دست داد.
وعده ای که محقق نشد

اين مسیر دو طرفه بنا بود تا سال ۹۶ چهار 
بانده شود. حسن روحانی، رئیس جمهور 
دولت يازدهم و دوازدهم در سفر نخست 
خود به خراسان شمالی در ۲۴ خرداد ماه ۹۴ 
گفت: چند جمله ای هم درباره طرح هايی 
که مصمم هستیم به حول و قوه الهی در 
دولت يازدهم برای استان شما انجام دهیم. 
عمدتاً اين طرح هايی که می گويم در سال 
۹۴ يعنی امسال و سال ۹۵ و برخی از آن ها 
در اوايل سال ۹۶ ان شاء اهلل و با حمايت 
با تالش مسئوالن اجرايی،  شما مردم و 
اولین  افزود:  وی  شد.  خواهد  عملیاتی 
طرح، تکمیل بزرگراه بجنورد به جنگل 
گلستان است؛ اين مسیر بزرگ که ۲۵۰ 
کیلومتر است، مجموعاً نیاز به ۲۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار دارد. ما اين بحث را با ورزا در 
تهران مطرح کرديم کمی سخت شان بود 
که کل پروژه را در اختیار بگیرند، اما در 
سال ۹۴ الی ۹۶، اجرايی و عملیاتی خواهد 
شد. از ۲۵۰ کیلومتری که حسن روحانی 
در آن سخنرانی بیان کرد، ۱۴۰ کیلومتر آن 
مربوط به خراسان شمالی بود؛ اما نه تنها 
تا سال ۹۶، بلکه تا پايان دولت سیزدهم 
نیز اين میزان تکمیل نشد. به اين ترتیب 
جاده ای که طبق گفته مسئوالن استانی و 

ملی محل عبور ساالنه بیش از ۱۵ میلیون 
مسافر است، همچنان به جاده مرگ مشهور 
ماند. در دی ماه سال گذشته معاون عمرانی 
استاندار خراسان شمالی با اشاره به اينکه 
تا پايان سال جاری بخش های در دست 
اجرای محور بجنورد - جنگل گلستان به 
طول ۳۵ کیلومتر، شامل بتن ريزی پل ها 

به اتمام رسیده و آسفالت می شود، گفت: 
باقیمانده مسیر در کل استان تا پايان تیرماه 

سال بعد به اتمام خواهد رسید.
4۰ کیلومتر باقی ماند

اما طی هفته گذشته فقط ۳۶ کیلومتر از 
پروژه بزرگراه بجنورد-گلستان در غالب 
طرح بهره برداری از ۳۲۱ کیلومتر بزرگراه 
با حضور ويدئو  در کشور  اصلی  راه  و 
و  راه  وزير  و  جمهور  رئیس  کنفرانسی 
هوايی  غالمرضا  شد.  افتتاح  شهرسازی 
در حاشیه اين مراسم گفت: برای اجرای 

اين پروژه راه سازی از محل اعتبار ملی 
حدود ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد ريال هزينه 
مسافت ۱۴۰  از  کرد:  تصريح  وی  شد. 
کیلومتری محور بجنورد- جنگل گلستان به 
عنوان پرترافیک ترين محور استان خراسان 
دولت  در  کیلومتر   ۱۰۰ حدود  شمالی 
يازدهم و دوازدهم چهار خطه شد و زير 

بار ترافیک رفت. طبق بررسی های انجام 
شده از ۳۶ کیلومتر راهی که افتتاح شد، ۲۳ 
کیلومتر آن باند دوم کنارگذر شمالی بجنورد 
است که البته از ماه ها قبل زير بار ترافیک 
رفته بود. ۳ کیلومتر ديگر از اين میزان دور 
برگردان ورودی کنارگذر شمالی بجنورد 
از سمت جاده آشخانه- بجنورد است. ۶ 
کیلومتر در قطعه محدوده روستای بدرانلو 
و ۴ کیلومتر در محدوده روستای رباط قره 
بیل از بخش های ديگر افتتاح شده می باشد 
که گفته می شود تا بعد از عید قربان زير 

بار ترافیک خواهد رفت. با زير بار ترافیک 
رفتن اين ۱۰ کیلومتر هنوز حدود ۳۰ تا ۴۰ 
کیلومتر از محدوده حادثه خیز بجنورد- 

گلستان دو طرفه باقی مانده است.
اعتبار کافی نیست

مديرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی 
نیز در اين خصوص گفته بود: در سال 
جاری مجلس شورای اسالمی در قانون 
بودجه هزار میلیارد ريال برای اين محور 
مصوب کرد که ۶۰۰ میلیارد ريال برای 
اين استان و ۴۰۰ میلیارد ريال نیز به استان 
قاسم  می شود.  داده  تخصیص  گلستان 
قاسمی افزود: اعتبار حدود ۶۰۰ میلیارد 
ريالی برای تکمیل حدود ۴۰ کیلومتر از 
محور بجنورد- جنگل گلستان کافی نیست 
و نیاز به چندين برابر اين اعتبار است که با 
توجه به قرارگیری پروژه در زمره مصوبات 
سفر هیأت دولت به نظر می رسد که بايد 
اعتبار آن نیز هر چه سريع تر تامین شود. 
مديرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی 
تملک اراضی حاشیه طرح را مشکل به 
مراتب دشوارتر از تأمین اعتبار اعالم کرد 
و اظهار داشت: بخش زيادی از اعتبار اين 
محل  اراضی  تملک  صرف  بايد  پروژه 
طرح شود و گاهی نیز برخی از صاحبان 
اين اراضی همکاری الزم را با وزارت راه 
و شهرسازی و در مجموع دولت ندارند 
و اين عدم همکاری نیز پروژه را تحت 
تأثیر قرار می دهد. قاسمی در انتها گفت: 
بنای دولت در اجرای پروژه های عمرانی 
به خصوص راه سازی در زمانی که طرح 
به امالک و اراضی مردم برخورد می کند، 
رسیدن به يک توافق همراه با تعامل با 
نیز  مالکان  می رود  امید  و  است  مردم 
اين  تا  باشند  داشته  دولت  با  همراهی 
اين  به  برسد.  پايان  به  زودتر  پروژه ها 
دولت  اصلی  وعده های  از  يکی  ترتیب 
روحانی به مردم خراسان شمالی ناتمام 
ماند و حال اتمام پروژه مذکور بر عهده 

دولت سیزدهم است.

خبرجاده بجنورد گلستان در انتظار

سیستم جمع آوری
 آب باران در ساختمان های
 جدید االحداث تعبیه شود

دستگاه  از  برخی  گفت:  گلستان  استاندار 
ها و سازمان ها موظف هستند نسبت به 
جمع آوری آب باران در مخازن ساختمان 
های جديد االحداث نظارت بیشتری داشته 
باشند. هادی حق شناس در جلسه شورای 
اجرای  اظهارکرد:  استان  غیرعامل  پدافند 
نیاز  پدافند غیرعامل،  اقدامات  بهتر  هرچه 
را  بحران  مديريت  فعالیت های  به  استان 
کاهش می دهد و يقیناً در کاهش هزينه ها 
نقش مؤثری خواهد داشت. استاندار گلستان 
با اشاره به مخازن نگهداری آب در شهرهای 
استان يادآور شد: کمبود ۵۰ درصدی مخازن 
بیان  با سرعت جبران شود. وی  بايد  آب 
سازمان  فرمانداری ها،  شهرداری ها،  کرد: 
امور  هماهنگی  معاونت  و  مهندسی  نظام 
عمرانی موظف هستند نسبت به جمع آوری 
در مخازن ساختمان های جديد  باران  آب 
االحداث نظارت بیشتری داشته باشند چرا 
که اين روش می تواند بخشی از آب مورد 

نیاز را تأمین کند. 

حدنگاری پارک ملی گلستان
 در حال انجام است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری گلستان از انجام حدنگاری)کادستر( 
در پارک ملی گلستان خبرداد.به گزارش روابط 
قاسمی  مهدی  االسالم  حجت  عمومی، 
از  پیشگیری  کارگروه  جلسه  در  وناجمی 
انفال  و  طبیعی  منابع  حوزه  در  تخلفات 
از  درصد  حدنگاری ۹۵  تاکنون  اظهارکرد: 
اراضی منابع طبیعی استان انجام شده و پنج 
هکتار  هزار  حدود ۷۵  يعنی  ديگر  درصد 
باقیمانده هم تا پايان شهريور امسال حدنگاری 
اراضی  حدنگاری  اجرای  از  شود.وی  می 
گفت:  و  داد  خبر  هم  گلستان  ملی  پارک 
بخشی از کار انجام شده و مابقی هم در حال 
انجام است. قاسمی وناجمی گفت: قرار شد 
برای اراضی مورد اختالف منابع طبیعی و 
کشاورزی هم، کمیته رفع تداخالت در همه 
شهرستان ها فعال و پس از تعیین تکلیف، 
اگر اين اراضی متعلق به منابع طبیعی بود 

سند آن به نام بیت المال صادر شود.

 اولین طرح، تکمیل بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان است؛
 این مسیر بزرگ که 250 کیلومتر است، مجموعاً نیاز به

 200 میلیارد تومان اعتبار دارد.

70زوج گلستانی در
 نوبت دریافت فرزند

مديرکل بهزيستی گلستان با بیان اين 
که امسال ۱۷ کودک بی سرپرست به 
خانواده های واجد شرايط واگذار شده 
در  گلستانی  زوج   ۷۰ گفت:  است، 
نوبت دريافت فرزند هستند.سید مهدی 
مثبت  مرکز   ۸۴ اظهارکرد:  حسینی 
زندگی را در سال گذشته راه اندازی 
کرديم که قرار است خدمات در آنجا به 
مددجويان ارائه شود. مديرکل بهزيستی 
 ۶۱۵ و  هزار   ۴۹ وجود  از  گلستان 
افزود:  توان خواه در استان خبرداد و 
بیشترين توان خواهان، معلوالن جسمی 
و حرکتی با ۲۰ هزار و ۷۴۶ نفر هستند. 
وی بیان کرد: ۲۱ مرکز شبانه روزی و 
مراقبتی داريم که ۸۴۰ نفر به صورت 
شبانه روزی در آن اعم از سالمندان و 

معلوالن جسمی و حرکتی نگهداری 
 ۱۱۴ کرد:  اضافه  حسینی  شوند.  می 
در  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  مرکز 
گلستان فعال بوده و در سال ۹۹ حدود 
۱۶ هزار و ۷۵۹ نفر تحت درمان قرار 
گلستان  بهزيستی  مديرکل  گرفتند. 
در  را  اعتیاد  ترک  جامع  مرکز  گفت: 
سال گذشته افتتاح کرديم و بنا داريم 
افراد را با تمام زوايای تحت پوشش 
قرار دهیم. وی توضیح داد: اين مرکز 
با ظرفیت ۵۰ نفر شروع به فعالیت کرد 
و ۶ مرکز آموزشی در آن افتتاح شده 
است. حسینی بیان کرد: مرکز مشاوره 
تلفنی و حضوری داريم که ۳۲ هزار 
و  هزار  و ۲۴  تلفنی  مشاوره  و ۳۵۷ 
در  حضوری  مشاوره  هم  مورد   ۷۸۲

سال گذشته انجام شده است. مدير کل 
بهزيستی گلستان عنوان کرد: از ديگر 
اقدامات مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج 
مشاوره  مورد   ۹۵۷ و  هزار  که  بودع 
در سال گذشته انجام شده است. وی 
افزود: پنج هزار و ۵۵۹ زن سرپرست 
خانوار تحت پوشش داشتیم که امسال 
به هفت هزار و ۶۰۴ نفر رسید. حسینی 
بیان کرد: ۲۳۵ کودک بدسرپرست و يا 
بی سرپرست در مراکز بهزيستی و ۳۵۰ 
کودک هم با شرايط خاص با حمايت 
بهزيستی در نزد خانواده ها نگهداری 
می شوند. مديرکل بهزيستی گلستان 
سال  ابتدای  از  کودک   ۱۷ اظهارکرد: 
واگذار شده و در سال گذشته اين عدد 

۳۶ کودک بوده است.


