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درخدمتتوسعهمسکندرشـمالكشور
تلفن کارخانه گرگان 32164525-32164529 :

شکارچیانمتخلفمرالها
تحویلمقاماتقضاییشدند

دفتـر فروش گرگان 32164457-32164527 :

خبر
شناسایی  214بیمار
«اچ آی وی» در گلستان

معاون فنی مرکز بهداشت استان گلستان گفت:
از ابتدای س��ال  ۷۹که بیم��اری «اچ آی وی»
شناسایی شد تا کنون  ۲۱۴نفر در استان گلستان
مبتا به این بیماری شدند.سید مهدی صداقت،
پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان
اظه��ار کرد :از ابتدای س��ال  ۷۹که بیماری اچ
آی وی شناس��ایی ش��د تا کنون  ۲۱۴نفر در
استان گلستان مبتا به این بیماری شدند.وی
با اش��اره به اینکه تا کنون از این تعداد  ۸۵نفر
فوت ش��دند ،افزود ۶۰ :ت��ا  ۷۰درصد علت
ای��ن فوتی ها بیماری ایدز بود ما بقی بیمارها
به دلیل عوامل دیگر فوت ش��دند.معاون فنی
مرکز بهداشت استان گلستان با بیان اینکه ۸۵
درصد این بیماران در اس��تان را آقایان تشکیل
می دهند ،افزود :در حال حاضر اتفاقی که رخ
داده است جمعیت خانم ها بیشتر میشود.وی
با اشاره به اینکه تا قبل از سال  ۹۴متوسط ابتا
به بیماری از طریق تماس جنس��ی  ۱۸درصد
بوده اس��ت ،تصریح ک��رد :این آمار از س��ال
 ۹۴به بعد  ۴۲درصد رس��یده اس��ت.صداقت
اظهارکرد :پیشبینی میشود هزار و  ۸۰۰بیمار
«اچ آی وی» در استان وجود داشته باشد اما تا
کنون  ۲۱۴نفر شناسایی شدند که این یکی از
مشکاتمحسوبمیشود.
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2عکاسگلستانیدرجشنوارهعکسخبری
«دات نت» حائز رتبه برتر شدند
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ظرفیتهایگرگان
درستمعرفینشدهاست

4
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شکوفایی و پیشرفت امت
اسامی در سایه وحدت
امکان پذیر است

شاعر عارف
یا درویش شاعر
« حضور شاعر در جهان شعر  ،حضوری مبتنی بر اتحاد
است  ،نگریستن به وحدت در عین کثرت  ،تشخص
بخشیدن به ریشه ها و یگانه شدن با هسته های درونی
شعر  ،همانگونه که شعر کاسیک و سنتی ما اثر مستقیم
بر ذهن و زبان نیما وش��اعران پس از ان داشته است ،
به همان نسبت شعر امروز هم ریشه در دل موج نو و
شعر*حجم دارد  .شاعرانی که در فرصت های سریع
 ،نگاهش��ان را به یک نقط��ه از موقعیت های زمانی و
مکانی معطوف کرده اند تا به معرفتی برسند که درهای
ناخود آگاه برابرشان گشوده شود و به درک تحول زبان
در زمان برس��ند»  .شاید همین برجسته شدن شعر و
ش��اعران « ش��عر دیگر » و « حجم » و « موج نو » در
دهه ی هفتاد تا همین امروز ش��اعران سطح و منتقدان
س��طحی را گرفتار موضع گیری و غفلت کرده است
و بی پش��توانه ادبی و فرهنگی خواسته اند که با ساده
نویس��ی و شعر گفتار و با روایت و توصیف به حذف
شعر دهه هفتاد اقدام کنند که در نیمه ی راه ناکام ماندند
 .شاعران اندیشمند و آوانگارد « شعر حجم » و « شعر
دیگر » که به نوعی امضاءکنندگان – مانیفیس��ت شعر
حجم -به جز بیژن الهی -بوده اند و در آن عصر خاص
و محدود بیانیه ای را با آن قدرت و جسارت به ادبیات
و زبان فارسی پیشکشی می کنند پس از گذشت کمتر
از نیم قرن تاش هنوز هم نفوذهای پنهان و پیدایی ...
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امام جمعه شهرستان آق قا گفت :شکوفایی
و پیشرفت امت اس��امی و ایستادگی دربرابر
دش��منان اسام در س��ایه وحدت امکان پذیر
است.آخوندعبدالحیمیرزاعلی،ظهریکشنبهدر
همایش محوری وحدت که در سالن همایش
های جامعه المصطفی (ص) گرگان برگزار شد،
اظهار کرد :وحدت مقوله ای که خداوند در قرآن
و پیامبر به وس��یله احادیث آن را از مسلمانان
خواسته اس��ت تا مؤمنان با همدیگر متحد و
منسجم شوند.وی ادامه داد :اگر تاریخ اسام را
نگاه کنیم می فهمیم که قومیت ،نژاد ،رنگ و زبان
ماک نیست بلکه مهم تقوا و پرهیزگاری است.
میرزاعلی با بیان این که در اسام نظام طبقاتی
وجود ندارد ،گفت :اسام همه را به اتحاد دعوت
ک��رده و همه با هم برابر و برادرند وی ادامه داد:
پیامبر هنگام هجرت به مدینه ابتدا عقد اخوت
بین مسلمانان ایجاد کرد و این ها همه دایل قانع
کننده ای برای ما اس��ت تا اتحاد خود را حفظ
کنیم.امام جمعه شهرس��تان آق قا با بیان این
که شکوفایی و پیشرفت امت اسامی در سایه
وحدت امکان پذیر اس��ت ،ادامه داد :دشمنان
اسام هیچگونه وجه اشتراکی با هم ندارند اما
برای ضربه زدن به اسام با هم متحد می شوند

