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نوجوان  16ساله
در خان ببین به قتل رسید

رئیس حوزه قضایی خان ببین از قتل نوجوان
 ۱۶س��اله در خ��ان ببین خب��رداد و گفت :در
تحقیقات اولیه خصومت علت این قتل شناخته
ش��د.به گزارش مهر ،به نقل از روابط عمومی
دادگس��تری کل گلس��تان ،محمود وکیلی در
خصوص دستگیری س��ه متهم نوجوان خان
ببینی اظهار کرد :بامداد روز گذشته زن و مرد
جوانی با مراجعه به کانتری خان ببین مدعی
شدند پسر نوجوان شان به آن ها خبر قتل یکی
از دوستانشان را داده است.رئیس حوزه قضایی
خان ببین گف��ت :در پی این گزارش ،ماموران
ب��ا مراجعه به محلی که پس��ر نوجوان آدرس
داده بود ،پیکر بی جان یک پس��ر  ۱۶س��اله را
در جنگل های شیرآباد خان ببین کشف کردند
.وی افزود :در تحقیقات از این پسر نوجوان ،دو
دوست دیگر او نیز شناسایی و دستگیر شدند.
وکیلی با بیان اینکه یکی از این سه نوجوان به
قتل دوست خود اعتراف کرده است ،تصریح
کرد :بام��داد امروز در دورهم��ی که در منزل
یک��ی از این نوجوانان برگزار ش��ده بود ،پس
از مشاجره لفظی با استفاده از کمربند ،دوست
خود را خفه کرد و پس از قتل با کمک دوست
دیگرش ،جنازه را به جنگل بردند و رها کردند.
وی افزود :هر چند این نوجوانان علت قتل را
خصومت ش��خصی بین قاتل و مقتول عنوان
کرده اند اما کشف علت واقعی قتل ،نیازمند به
بررسی های بیشتر است .رئیس حوزه قضایی
خانببیناظهارکرد:بررسیهاینخستیننشان
م��ی دهد ،تعدادی از این نوجوانان در خانواده
های از هم پاشیده زندگی می کنند .وی با اشاره
به این که این چهار نفر متولد سال های  ۸۰و
 ۸۱هستند ،تصریح کرد :خانواده ها باید بیشتر
بر رفتار فرزندان و دوستانی که انتخاب می کنند
نظارتداشتهباشند.

قرآن پایدارترین راه برای
هدایت بشر است
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وقتی زنان ایران
کشتیگیرشدند!

لوح ثبت گویش استرآبادی در فهرست میراث
ناملموس کشور هم زمان با برنامه های هفته
گرگان رو نمایی شد .به گزارش مهر ،شامگاه
دوشنبه ،در حاشیه مراس��م آیین بزرگداشت
روز گ��رگان که در کانون فرهنگی ورزش��ی
طه برگزار ش��د ،از لوح ثبت گویش استرآباد
رونمایی ش��د.این رونمایی با حضور اعضای
ش��ورای اس��امی ش��هر گرگان ،سرپرست
ش��هرداری گرگان و معاونین شهردار ،رئیس
تبلیغات اس��امی گرگان و مدیر کل میراث
فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری استان
صورت گرفت.گویش اس��ترآبادی در اجرای
ماده  ۱2ثبت میراث ملموس به شماره ،۱۳۳۰
در تاریخ ششم مرداد سال  ۱۳۹۵در فهرست
میراث ناملموس ثبت ش��د .مدیر کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گلستان
اظه��ار کرد :امروز ش��اهد رونمایی از گویش
استرآبادی هستیم و از کسانی که در مراحل ثبت
این میراث کمک کردند تشکر می کنم .ابراهیم
کریمی افزود :باید بیش از این شاهد برنامه های
مشترک باشیم و شورای پنجم این فتح باب را
ایج��اد کرد و امیدواریم قدم های مش��ترک را
پیش ببریم .کریمی گفت :یکی از موضوعات
اصلی در ثبت ملی تأکید به داشته های تاریخی
گذشته است و باید نسبت به گذشته با نگاهی
توأم با احترام بنگریم.مدیر کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری گلستان تأکید کرد:
این ثبت کار ساده ای نبود و نیازمند مطالعات
عمیقی ب��ود ،عده ای چ��ه در داخل و خارج
استان تاش کردند تا این عمل اتفاق بیفتد .وی
ادامه داد :در کشور قدم های زیادی برای ثبت
گویش ها برداشته شده است ،امروز هشت اثر
ناملموس در استان را به ثبت رسانیدیم و سه
اثر نیز در دس��ته تکمیل پرونده است.کریمی
ضمن اش��اره به ظرفیت گردشگری گرگان،
گفت :ظرفی��ت های خوب گرگان در صنایع
دستی ،گردش��کری و بافت تاریخی نیازمند
همراهی و مساعدت همگان است و به تنهایی
محقق نمی شود.وی در پایان گفت :امیدواریم
اقدامات شایس��ته و بایسته در خور شأن مردم
گرگان داشته باشیم و در این راستا دست یاری
به سمت همه و شورای پنجم دراز می کنیم.

خبر

اسفندماه سال  ۹۳بود که برای نخستین بار در تاریخ
فدراسیون کش��تی ایران ،کشتی بانوان به طور رسمی
در چارچوب فعالیت های این فدراسیون قرار گرفت؛
همان زمانی که «رس��ول خادم» با حکم خود مسئول
امور کشتی با کمربند بانوان کمیته کشتی های سنتی
فدراسیون کش��تی ایران را منصوب و به طور رسمی
فعالیت این ورزش را برای زنان کشورمان رسانه ای
کرد .ایران یکی از بهترین اس��تعدادهای کشتی دنیا را
دراختیار دارد و کسب مدال های رنگارنگ متعدد در
ادوار مختلف بازی های المپیک رقابت های جهانی و
آسیایی نیز نشان می دهد که جایگاه این رشته ورزشی
تا چه میزان در کش��ور موردتوجه مردم است .اگر تا
دیروز کشتی تنها برای مردان ایرانی جذاب بود اما با
آن تصمیم فدراسیون کشتی ،بانوان ایرانی نیز توانستند
با ورود به این رش��ته ی محب��وب ،به آرزوهای خود
نزدی��ک تر ش��وند .و امروز پس از گذش��ت بیش از
دو س��ال از آن تصمیم تاریخی «خ��ادم» برای بانوان
کش��ورمان ،فدراس��یون کشتی ایران نخس��تین دوره
مربیگری کشتی کاسیک بانوان را با تدریس «کائوری
ایچو» پرافتخارترین زن ورزشکار جهان در بازی های
المپی��ک ،در تهران برگزار کرد؛ دوره ای که با حضور
 ۶۹نفر از بانوان کشتی گیر فردا به کار خود پایان می
دهد تا این گروه اولین مربیان...

نرخ کرایه تاکسی

در گرگان افزایش یافت
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دولت انزجار خود
را نسبت به اتفاقات
میانمار نشان دهد

معاون فرهنگی مرکز بزرگ شمال کش��ور در امور اهل
س��نت گفت :از دولت می خواهیم که نسبت به اتفاقات
رخ داده در میانمار واکنش��ی نشان دهد .به گزارش مهر،
حجت ااسام نورعلی دیلم در مراسم عصر دوشنبه در
تجمع اعتراض آمیز اصحاب رسانه گلستان در محکومیت
جنایات میانم��ار اظهار کرد :همان گونه ک��ه در آیات و
روایات ما وارد ش��ده است اگر در هر گوشه ای از جهان
ظلمی اتفاق افتاد باید به آن رس��یدگی شود .وی با اشاره

به اینکه امروز ایس��تادگی در مقابل ظلم دس��تور صریح
قرآن است ،افزود :مسلمانان باید حامی مظلوم و دشمن
ظالم باشند و از جنایاتی که بر علیه مسلمانان اتفاق می
افتد جلوگیری کنند .معاون فرهنگی مرکز بزرگ شمال
کش��ور در امور اهل س��نت با بیان اینکه اگر در پی این
حوادث صدایی از جوامع مس��لمان بلند نشود باید در
مسلمان بودن آن ها شک کرد ،گفت :امروز این آگاهی
و بصیرت در جمع اصحاب رسانه به ویژه بسیج رسانه

طرح بازنگری
در واحدهای درسی دانشگاه
فرهنگیان اجرا میشود
سرپرست دانشگاه فرهنگیان کش��ور از اجرای طرح بازنگری در
واحدهای درس��ی دانش��گاه فرهنگیان خب��ر داد و گفت :در حال
حاضر نزدیک به  ۵۰هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان در کشور
در  ۱۶رش��ته در حال تحصیل هستند .به گزارش تسنیم ،محمود
مهرمحمدی در دومین جشنواره دانشآموختگی معلمان دانشگاه
فرهنگیان گلستان اظهار داشت :دانشگاه فرهنگیان متولی امر تعلیم
و تربیت معلم و نیروی انس��انی برای آموزش و پرورش کش��ور
است .وی تصریح کرد :از طریق کنکور سراسری براساس ظرفیت
آموزش و پرورش دانشجوی کارشناسی پیوسته در رشتههای مورد
نی��از برای آموزش و پرورش معل��م پذیرش میکنیم و این روش
اصلی برای جذب معلمان ما در کشور به شمار میرود .سرپرست
دانش��گاه فرهنگیان کش��ور ادامه داد :روش دوم جذب دانش��جو
معلم اس��تخدامی از بین دانشآموختگان دانشگاههای مختلف در
رقابتی بس��یار جدی اس��ت که این افراد در برنامه یکساله و پس
از گذراندن دورههای آموزش��ی اخذ گواهی صاحیت معلمی را
دریافت میکنند .مهرمحمدی ادامه داد :روش دیگر جذب معلمان
ما جذب از بین معلمان ش��اغل در آموزش و پرورش در سراس��ر
کشور است و معلمان شاغل برای ارتقاء سطح علمی خود میتوانند
در دانشگاه فرهنگیان تحصیل و مدرک کارشناسی و یا کارشناسی
ارش��د کسب کنند .در حال حاضر نزدیک به  ۵۰هزار دانشجو در
دانشگاه فرهنگیان در  ۱۶رشته در حال تحصیل هستند .وی با بیان
اینکه این  ۱۶رشته ،رشتههای مورد نیاز ما را در آموزش و پرورش
تامین میکند ،گفت :ارزیابی وضعیت نیروی انسانی در آموزش
و پرورش کش��ور مش��خص و به ما برای آموزش معلمان اباغ
میشود و ما اساس��یترین کاری که در دانشگاه فرهنگیان انجام
دادیم تا معلمان بهتری تقدیم نظام تعلیم و تربیت کنیم ،بازنگری
در واحدهای درس��ی بوده است.سرپرس��ت دانشگاه فرهنگیان
کش��ور تاکید کرد :در زمان تاسیس دانشگاه فرهنگیان برنامههای
درس��ی کهنه و با قدمت  ۱۵الی  2۰س��ال بود و هنوز نیز در این
زمینه تاشهای برای بازنگری برنامههای درسی انجام میدهیم.
مهرمحمدی افزود :در راستای جذب استاد در دانشگاه فرهنگیان
نیز گام برداش��تیم و به توس��عه برنامه فرهنگی و اجتماعی که به
شکلگیری ش��خصیت معلمان کمک میکند به ویژه با تاسیس
کانون دانشجویی و تشکلهای سیاسی و اجتماعی گام در دانشگاه
برداشتیم .دانشگاه فرهنگیان میزبان افرادی است که عشق و انگیزه
معلم��ی دارند و آمدهاند نهایت تاش خ��ود را برای آموزش به
دانشآموزان انجام دهند.
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وجود دارد و در مقابل این مسلمان کشی و نسل کشی
انزجار خود را به زبان آوردند.وی تجمع اصحاب رسانه
درپی محکوم کردن جنایاتی که بر مردم میانمار صورت
گرفته است را بسیار ارزنده دانست.دیلم با اشاره به اینکه
از دولت جمهوری اسامی ایران می خواهیم که نسبت
به اتفاقات رخ داده واکنش��ی نشان دهد ،تصریح کرد:
امروز وظیفه همه مس��لمانان در جای جای جهان این
است که به داد مظلوم برسد

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت :در دنیای
امروز سبک های زندگی بسیاری وجود دارد
که قرآن محکم تری��ن و پایدارترین راه برای
هدایت بشر ارائه کرده است .به گزارش مهر،
آیت اه سیدکاظم نورمفیدی در سی و دومین
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور که به
میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان برگزار شد ،اظهار کرد :اگر هزاران سبک
زندگی در دنیا وجود داش��ته باشد قرآن قوی
ترین ،محکم ترین و پایدارترین راه است که
حتی یک نقطه کوچک انحراف در آن وجود
ندارد .وی با تأکید بر این که قرآن بهترین گزینه
برای هدایت انس��ان ها محس��وب می شود،
افزود :قرآن کتابی است که اگر شب و روز در
مورد آن صحبت شود میدان آن باز است و هیچ
وقت کهنه نمی شود .امام جمعه گرگان تصریح
کرد :تم��ام بزرگان و علمای دینی ما هیچ گاه
از خواندن قرآن خسته نمی شدند و هربار که
قرآن را می خواندند فضاها و دنیاهای جدیدی
به روی آن ها گشوده می شد .نماینده ولی فقیه
در گلستان با بیان اینکه از آیات و روایات قرآن
این طور اس��تنباط می شود که راه ها و سبک
های زندگی برای بشر متفاوت است ،ادامه داد:
راه هایی که پیش پای بشر گشوده شده جاعر و
منحرف است اما آن راهی که به عهده خداوند
است به قصد سبیل بوده و راهی بر اساس حق
و صراط مستقیم بشر است .آیت اه نورمفیدی
بیان کرد :در دنیای امروز س��بک های زندگی
بسیار متعدد و متکثر است و در میان سبک های
زندگی قرآن قوی ترین راه برای هدایت بشر
محسوب می ش��ود .وی خاطرنشان کرد :اگر
هزار جور سبک زندگی وجود داشته باشد قرآن
برای سبک زندگی انسان مبانی درستی دارد در
واقع اینکه بر چه اساس و مبنایی سبک زندگی
خود را بنا کنیم مهم است.نماینده ولی فقیه در
گلستان گفت :سبک زندگی یک بناست و بنا
یک مبنا می خواهد و قرآن مهمترین مبنا برای
زندگی بشر است.

 32۰۰تن دانه روغنی
آفتابگردان در گلستان
تولید میشود

مدیرکل ش��رکت غله و خدم��ات بازرگانی
گلستان گفت :از زمان آغاز خرید تضمینی دانه
روغنی آفتابگردان در گلستان تاکنون۱۴۵۰ ،
ت��ن از این محصول از کش��اورزان خریداری
شده و پیشبینی میشود  ۳2۰۰تن دانه روغنی
آفتابگردان تولید ش��ود .به گزارش تس��نیم،
حمیدرضاعلیمحمدیدربارهآخرینوضعیت
خرید محصوات کشاورزی در استان اظهار
داشت :در س��الجاری  27۰۰هکتار از زمین
کشاورزان زیرکشت دانه روغنی آفتابگردان
رفت��ه و تاکنون  ۱۴۵۰ت��ن از این محصول از
کشاورزان استان خریداری شده است .مدیرکل
ش��رکت غله و خدمات بازرگانی گلس��تان
افزود :این محصول با افت  2درصد ناخالصی
و  ۹درصد رطوبت به قیمت  2۶هزار و ۶۴۴
ریال خریداری میش��ود .براساس پیشبینی
سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انتظار
میرود  ۳2۰۰تن دان��ه روغنی آفتابگردان
در اس��تان خریداری ش��ود .وی اظهار کرد:
پس از عملیاتی شدن خرید تضمینی گندم و
دانه روغنی کلزا ،آفتابگردان به عنوان سومین
محصول و تولیدات کش��اورزی اس��ت که
توسط مراکز خرید ش��رکت غله گلستان از
کشاورزان با نرخ تضمینی خریداری میشود.
مدیرکل ش��رکت غله و خدم��ات بازرگانی
گلس��تان گف��ت :در اجرای سیاس��تهای
حمایت��ی دولت و بر اس��اس اباغیه وزارت
جهاد کش��اورزی به منظور توس��عه کشت
دانهه��ای روغنی و حمایت از تولیدکنندگان
داخلی محصوات کشاورزی ،خرید تضمینی
آفتابگردان انجام گرفت.علی محمدی با بیان
اینکه استان گلستان استانی پیشتاز در خرید
تضمینی محصوات کشاورزی گندم و کلزا
است ،خاطر نشان کرد :امسال استان گلستان
با خرید بیش از یک میلیون و  ۱۰۰هزار تن
گن��دم رتبه دوم و خرید بیش از  ۵۰هزار تن
دانه روغنی کلزا رتبه نخس��ت را در س��طح
کشور کسب کرده است.

