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هاوشموتورپیکان
را خاموشکرد!
هفته پنجم دور برگشت مرحله مقدماتی رقابت های
والیبال لیگ برتر باش��گاه های ایران روز چهارشنبه با
مهم ترین اتفاق در تهران آغاز شد؛ جایی که پایتخت
نشینا ِن پیکان سوار در ناباوری همگان تسلی ِم مهمانان
گنبدی خود شدند تا نمایندگان گلستانی با دست پُر
راهی گنبد شوند .گنبدی ها در شرایطی موفق شدند
پیکان س��واران را نقره داغ کنند که ش��اگردان «پیمان
اکبری» با قرار داش��تن در جایگاه چه��ارم جدول ،از
مدعیان تصاحب س��کو در این فصل بازی های لیگ
برتر محسوب می شوند .تیم های هاوش گنبد و پیکان
ته��ران در حالی در هفته ش��انزدهم لیگ برتر والیبال
کشور رودرروی هم قرار گرفتند که در هفته پانزدهم
شرایطی مشابه را تجربه کرده بودند؛ شاگردان «رامین
بابایی» در هفته پانزدهم موفق به شکس��ت شهرداری
ورامین ش��دند که جایگاه شش��م جدول را در اختیار
داش��ت و در این س��و ،ش��اگردان «پیمان اکبری» نیز
مغلوب س��ایپا تیم سوم جدول و از مدعیان این فصل
شدند .سرمربی پیکان پس از باخت مقابل گنبد ،غرور
بازیکنان و ضعف داوری را ازجمله دایل شکس��ت
تیم��ش عنوان و اظهار کرد «از اینک��ه پیش از این ،از
جامعه داوری حمایت کردم پشیمانم» !هفته شانزدهم
لی��گ برتر والیبال باش��گاه ه��ای ایران جام «ش��هید
حججی» با شکست سنگین یکی از مدعیان آغاز شد.

هادینامورپیشکسوتعرصه
تئاتروتلویزیونگلستاندرگذشت
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نگاه نو به کشاورزی
با استفاده از ظرفیت ها

دانش آموزان عشایر
کشور به یک هزار کانکس
آموزشی نیاز دارند

سرپرست دفتر آموزش و پرورش عشایری
وزارت آم��وزش و پ��رورش از نی��از دانش
آموزان عش��ایر کش��ور به حداقل یک هزار
کانکس آموزش��ی دیگر برای تحصیل خبر
داد و از خیرین مدرس��ه س��از خواس��ت در
ای��ن ح��وزه به آم��وزش و پ��رورش کمک
نمایند.محمدرضا س��یفی روز چهارشنبه در
حاش��یه بازدید از برخی مدارس روستایی و
عش��ایری دو شهرستان گنبدکاووس و مراوه
تپه واقع درشرق اس��تان گلستان در گفت و
گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا ،گفت :هم
اکنون  182هزار دانش آموز عشایری کشور
در  6100باب مدرس��ه اعم از س��اختمانی،
گل��ی و کپ��ری ،کانکس و چادر مش��غول
تحصی��ل هس��تند.وی اف��زود :از مجموع
مدارس عش��ایری کشور ،یک هزار مدرسه
در کانکس های آموزشی و  900مدرسه در
چادر برپا می ش��ود که با توجه به وضعیت
نامناس��ب برخی از این ن��وع مدارس و نیز
دیگر مدارس عش��ایری ،نیاز به بهسازی و
اضافه ش��دن یک هزار کانکس آموزش��ی
دیگر احساس می شود.
س��یفی اضافه کرد :استفاده از کانکس های
آموزش��ی برای عش��ایر کوچنده که فاصله
آنان با روس��تای دارای مدرسه زیاد بوده و
از طرفی نیز جمعیت دانش آموزی کمتری
دارند ،مقرون به صرفه اس��ت.وی تصریح
کرد :سیاس��ت آموزش و پرورش عشایری
عاوه بر استفاده از کانکس های آموزشی،
تجمیع مدارس بویژه  502باب مدرسه شبانه
روزی متعلق به آموزش و پرورش عشایری
و برقراری س��رویس ایاب و ذهاب رایگان
ب��رای دانش آم��وزان دراین طرح اس��ت.
سرپرست دفتر آموزش و پرورش عشایری
کشور یادآور ش��د :در اجرای طرح تجمیع
مدارس عش��ایری که از پارس��ال باتجمیع
 200باب مدرسه ش��بانه روزی آغاز شده،
هماهنگی ه��ای ازم با مدیران کل آموزش
متوس��طه دوره اول و دوم ،فنی و حرفه ای و
کار و دانش وزارت آموزش و پرورش انجام
شده است.

خواهران صامت در جایگاه سوم
و دهم رنکینگ بانوان

شماری از کشاورزان نمونه گلستانگفتند:برایبهرهمندی
بیشتر از ظرفیت های کشاورزی استان ،افزایش راندمان و
مشارکت در پایداری تولید نیاز است که فعاان این بخش
و بویژه کشاورزان به اطاعات روز مجهز شوند .به گزارش
ایرنا ،آنان تدوین و اجرای آمایش سرزمین ،سرمایه گذاری
در حوزه های پژوهش ،آموزش کشاورزان ،افزایش ضریب
مکانیزاسیون کشاورزی همراه با باا بردن دانش زارع ،توجه
به خاک ورزی ،مصرف بهینه منابع آبی ،تجهیز به سامانه
های آبیاری تحت فشار نوین ،خروج از کشاورزی سنتی،
کنار گذاشتن کشت محصوات زراعی نیازمند به آب زیاد
و نداشتن صرفه اقتصادی ،هماهنگی بیشتر با کارشناسان
فنی ،ارائه تسهیات بانکی و مشاوره ای را برای افزایش

راندمان تولید در حوزه کش��اورزی استان ضروری بیان
کردند .سی و دومین جشنواره انتخاب و معرفی نمونه های
بخش کشاورزی گلستان در گرگان برگزار و در آن از 53
نفر تولیدکننده و بهره بردار بخش های مختلف کشاورزی
اس��تان تقدیر شد ،سه تن از فعاان این بخش نمونه ملی
نیز بودند.یکی از فعاان نمونه بخش کشاورزی گلستان
که برگزیده ملی درحوزه پرورش گوسفند نیز شده است،
گفت :ضرورت دارد دانش کشاورزان استان برای ممانعت
از هدر رفت سرمایه و افزایش راندمان تولید ،روزآمد شود.
خلیل فرشباف افزود :اکنون در برخی از مناطق استان از هر
هکتار زمین زیر کشت گندم 1.5تن محصول برداشت می
شود که این راندمان تنها از دست دادن منابع خاک است و
باید در حوزه خاک ورزی سرمایه گذاری شود.وی اضافه
کرد :عمق برداشت آب از چاه در شرق استان به بیش از
 300متر رس��یده یا برای تولید هر کیلوگرم شلتوک یک
کش��اورز سه هزار لیتر آب مصرف می کند که این شیوه
های نادرست ،تهدیدی برای پایداری و رونق کشاورزی
اس��تان بوده و تنها راهکار این است که آمایش سرزمین
در حوزه کش��اورزی تدوین و اجرایی ش��ود.وی گفت:
گلستان با وجود اینکه اقلیم های مختلف را دارد ولی در
حوزه کشاورزی ،شاهد مسایل و مشکاتی در برداشت
زیاد از س��فره های زیرزمینی آب و کش��ت محصوات
کم بازده یا پرآب طلب هس��تیم .یکی دیگر از فعاان و
نمونه های حوزه کش��اورزی گلستان با بیان اینکه برای
موفقیت در افزایش راندمان تولید باید سرمایه گذاری با
برنامه داشته باشیم ،گفت :مسئوان مرتبط نیز زیرساخت
های پایداری تولید را فراهم و دریافت تسهیات را برای
کشاورزان آسان تر کنند.مهناز پایندان که تولید کننده نمونه
پیله تر ابریشم است ،افزود :این استان در حوزه نوغانداری
و توس��عه آن از ظرفیت مطلوبی برخورداراست .وی که
امسال از هرجعبه تخم نوغان توانسته  53کیلوگرم پیله تر
ابریشم تولید کند ،اظهار کرد :صنعت نوغانداری گلستان

به روش س��نتی اداره می ش��ود و برای ایجاد زیرساخت
های آن باید تس��هیات در نظر گرفته شود تا به سمت
صنعتی شدن پیش رود .پایندان اضافه کرد :برای رونق این
صنعت در استان پیشنهاد داده می شود اراضی شیب دار به
توتستان تبدیل تا فرصت های شغلی جدید برای جوانان
منطقه نیز فراهم شود.وی؛ علت موفقیت خود را تحقیق
و رعایت توصیه های فنی در پرورش پیله تر ابریش��م
برش��مرد .حاجی دردی قوجق نژاد م��ددکار ترویجی
نمونه کش��اورزی گلس��تان نیز با تاکید بر نقش ترویج
در موفقیت کشاورزان و افزایش راندمان تولید ،گفت:
نشس��ت هایی که یک مددکار ترویجی با کش��اورزان
برگ��زار می کند باع��ث افزایش دانش کش��اورزان در
حوزه زراعت می ش��ود .وی با بی��ان اینکه از ظرفیت
کش��اورزی استان برای رونق اقتصادی باید بیشتر بهره
برداری ش��ود ،خواستار سرمایه گذاری بیش از گذشته
در حوزه ترویج کش��اورزی گلس��تان شد.عظیم بردی
حس��ن قاسمی که امسال به عنوان نمونه مرتعداری در
استان گلستان معرفی شد ،گفت :مراتع استان از جمله
در شهرس��تان آق قا از لحاظ پوشش گیاهی ضعیف
شده و نیاز به احیا دارد.وی افزود :همزمان باید دامداران
ظرفیت مراتع را برای چرای دام های خود رعایت کنند
و نیز با کارشناس��ان منابع طبیعی همکاری داشته و در
کاس های ترویجی و بوته کاری شرکت کنند .حسن
قاسمی؛ علت نمونه شدن خود را بوته کاری در سطح
 25هکتار مرتع ،یونجه کاری وحش��ی در س��طح 15
هکتار ،اجرای طرح ذخیره نزوات جوی در سطح 15
هکتار ،راه اندازی نخستین پنل خورشیدی با همکاری
منابع طبیعی به منظور ممانعت از استفاده سوخت فسیلی
و بکارگیری قرقبان خصوصی در سطح  15هکتار مرتع
برشمرد .وی یکی از مش��کات هر ساله مراتع شمال
استان را حمله ملخ مراکشی اعام کرد و گفت :هر سال
با همکاری جهادکشاورزی ،منابع طبیعی و آبخیزداری

مردم مباحث اقتصادی را با نظام معامله نمیکنند
دادستان مرکز گلستان گفت :مردم ما اگر چه مشکات
اقتصادی فراوانی دارند اما پای نظام ایستادهاند و آن
را معامل��ه نمیکنند .به گزارش مهر به نقل از روابط
عمومی دادگستری گلستان ،سید مصطفی حقی ،در
همایش امنیت ،اقتدار و پیش��رفت در گرگان اظهار
کرد :اگر چه حل مشکات معیشتی حق مردم است
و باید به قشر متوس��طی که پای نظام ایستاده توجه
ش��ود اما مردم بابت مباحث اقتصادی نظام را معامله
نخواهن��د کرد .وی ادامه داد :س��ابقه دش��منیهای
آمریکا با مردم ایران به کودتای  28مرداد  32و قبل از
آن باز میگردد و اسنادی که بعد از کودتا منتشر شد،
دستهای پیدا و پنهان آمریکا را برمأ کرد و بعد از
آن هم در مقواتی چون کاپیتواسیون با حمایتهای
بی پرده از رژیم پهلوی به دنبال منافع گسترده خود

بود که این موارد از چش��م تیزبین امام خمینی (ره)
دور نماند .حقی افزود :آمریکا حتی تا شب انقاب و
بعد از آن هم از شاه حمایت کرد و بعد از آن هم در
تسخیر انه جاسوسی آمریکا ،واقعه طبس ،کودتای
نوژه و سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در خلیج
ف��ارس نیز ایف��ای نقش کرد و در تمام این س��الها
سعی داش��ت از راه دشمنی با مردم ایران وارد شود.
وی تصریح کرد :با این همه سوابق دشمنی آمریکا با
ایران حوادثی که اخیرا ً در کشور ما اتفاق افتاد عجیب
نیست ،در فتنه  88هم آمریکاییها با تریبون رسمی
از فتنه گران حمایت کردند و دلیلش هم این بود که
میخواس��تند از صدور انقاب امام جلوگیری کنند.
حقی بیان کرد :امام (ره) به ملتها یاد داد که با دست
خالی هم میتوان جلوی ظلم ایس��تاد اما استکبار که

منافع��ش را در خطر میدید ناعادانه جلوی انقاب
ایس��تاد و یک فتنه  88کافی بود که نظام را از هستی
ساقط کند اما  9دی انقابی دیگر شد و آنهایی که از
ابعاد فتنه مطلع هستند میدانند که چه اتفاقی افتاد و
نق��ش مقام معظم رهبری که انقاب را دوباره متولد
کرد .این مقام قضایی با اشاره به حوادث و تجمعاتی
که در کش��ور رخ داد ،افزود :در سراس��ر دنیا چنین
اتفاقات و راهپیماییهایی اتفاق می افتد و مردمان آن
کش��ورها علیه سلطه گران تظاهرات میکنند ،فرض
کنیم در ایران هم عدهای با عقاید دیگر چنین کاری
کردند اما ببینید رسانههای صهیونیستی با چه ابعاد و
چه حرارتی این حوادث را منعکس کردند.

www.golshanemehr.ir

شهرس��تان علیه ملخ ها سم پاش��ی صورت می گیرد.
علیقلی ایمانی کشاورز نمونه استان نیز گفت :کشاورزان
با سختی فراوان در تولید محصوات کشاورزی و تامین
غذای جامع��ه تاش دارند.وی که از س��طح  5هکتار
زمین زراعی توانسته  95تن گوجه فرنگی برداشت کند،
افزود :با استفاده بهینه از آب و خاک و به کارگیری انواع
زنبور در مزرعه توانس��تم به این موفقیت برسم .ایمانی
اضافه کرد :اگر تعامل بین کشاورزان و مسئوان وجود
داشته باشد پشتکار نیز در تولیدات کشاورزی دوچندان
خواهد شد و توسعه کشاورزی استان را به همراه دارد.
این کشاورز نمونه با بیان اینکه توسعه خوبی در بخش
مکانیزاس��یون کشاورزی استان طی سال های اخیر رخ
داده اس��ت ،یادآور شد :باید از این امکانات برای حفظ
منابع پایه در بخش کش��اورزی استفاده شود تا پایداری
این حوزه استمرار یابد.وی بر استفاده بهینه از آب و خاک
درتولید محصوات کشاورزی تاکید کرد و گفت :باید در
پی افزایش راندمان کش��اورزی استان با استفاده کمتر از
سم و کود باشیم .رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان
گفت :تولیدکنندگان برتر به عنوان مددکار ترویجی ،یاور
مراکز جهاد کشاورزی بوده و می توانند در فعالیت های
مختلف ترویجی نظیر ایجاد کانون های یادگیری دانش
و فن و ایجاد س��ایت های الگویی شرکت کنند و دامنه
دسترس��ی مروجان مسئول پهنه را افزایش دهند .مختار
مهاجر با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی گلستان
افزود :باید در حوزه پژوهش و آموزش بخش کشاورزی
اس��تان و انتقال آن به کشاورزان بیش از گذشته سرمایه
گذاری شود .وی با بیان اینکه فعالیت بخش های مکمل
کش��اورزی میتواند اقتصاد استان را رونق دهد ،گفت:
باید بخشهای مختلف کشاورزی مانند دامداری ،زراعی
و باغی و صنایع تبدیلی در کنار یکدیگر مدیریت شود
تا به توسعه استان و افزایش راندمان تولید کمک کند.

جذب نمايندگی بيمه شركت بيمه
سرمدبرای تکميل شبکه فروش در

استان گلستان نمايندگانحقيقی

وحقوقی و فروش بيمه های

عمرجذبمینمايد.
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مراسم بزرگداشت سالروز درگذشت هاشمی
رفس��نجانی رییس فقید مجمع تش��خیص
مصحل��ت نظام در مس��جد جامع کردکوی
و با حضور اقش��ار مختلف مردم و جمعی
از مس��ووان این شهرس��تان برگزار شد.به
گزارش ایرنا مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات
استانداری گلستان طی سخنانی در این مراسم
گفت :آیت اه هاش��می رفسنجانی در طول
حیات سیاس��ی خود در پی ترویج اس��ام
سیاسی مطابق با قرائت امام راحل بود و برای
زندگی مردم در این بستر برنامه های مناسبی
هم ارایه داد.احسان مکتبی با بیان اینکه اسام
سیاس��ی مد نظر امام راحل یعنی اینکه دین
برای زندگی مردم دارای برنامه است؛ گفت:
امام و شاگردانش همچون مقام معظم رهبری
و هاش��می رفسنجانی با چنین نگرشی یک
مدل جدی��د از درک دینی را به جامعه ارائه
کردند هر چند برخ��ی از علما و روحانیون
با آن موافق نبودند.وی از آیت اه هاشمی به
عنوان شخصیتی چند وجهی یاد کرد و افزود:
راه هاشمی ادامه راه کسانی در تاریخ معاصر
ایران بود که واقعا دل در گروه میهن داشتند.
وی ادام��ه داد :در فراز و نش��یب های اخیر
ایران طی  120تا  150س��ال گذش��ته انسان
هایی ظه��ور کردند که بیش از س��ایر افراد
دغدغ��ه جامعه خود را داش��تند و افق نگاه
آنها روزمرگی نبود.وی با بیان اینکه هاشمی
رفس��نجانی اعتبار حکوم��ت را به مردم می
دانس��ت؛ ادامه داد :در عصر م��درن جوامع
اس��امی کمتر کس��ی وجود دارد که مانند
هاشمی این همه خود را در معرض انتخاب
و انتخابات قرار داده باشد.گفتنی است در این
مراس��م امام جمعه و فرماندار کردکوی نیز
حضور داشتند

2

09112739733

اس��تاندار گلس��تان ایجاد مراکزی همچون
خانه طبیعت گرگان را ظرفیتی برای توسعه
بی��ان کرد و گف��ت :برخی اس��تانها از منابع
باعوض بنیاد مس��کن انقاب اس��امی در
راستای توس��عه بوم گردی اس��تفاده کردند
و گلس��تان نیز از این ظرفیت بهره ببرد.سید
مناف هاشمی روز پنجش��نبه در آئین افتتاح
خان��ه طبیعت گرگان که ب��ا حضور جمعی
از مدیران اس��تانی وشهرس��تانی برگزار شد،
اظهار کرد :رابطه صحیح بین انسان و طبیعت
موجب تغییر رفتار ما نسبت به محیط زیست
می شود و زمینه جذب گردشگران را فراهم
خواهد ک��رد.وی یادآور ش��د :در تمام دنیا،
مدیریت ش��هری در راستای حفظ طبیعت و
ارزش های تاریخ��ی ورود می کند و ما نیز
با معرفی زیبایی های گلستان ،عاقمندان به
طبیعت در کش��ور را به سمت استان جذب
کنیم.هاش��می با بیان اینک��ه اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری می تواند
نقش موثری در کنار خانه طبیعت داشته باشد،
گفت :ارائه فیلم ،عکس و بروشور به منظور
معرفی نقاط باارزش طبیعی توسط این اداره
کل به گردشگران در معرفی استان موثر است.
استاندار گلس��تان خواستار مشارکت بخش
خصوصی در پ��روژه هایی همچ��ون خانه
طبیعت شد و تصریح کرد :این گونه طرح ها
عاوه بر جبران هزینه های بخش خصوصی
می تواند زمینه های رونق اقتصادی و اشتغال
را فراهم آورد.هاشمی ایجاد مراکزی همچون
خانه طبیعت را ظرفیتی برای استان دانست و
افزود :ش��هرداری ها و حوزه گردشگری می
توانند با ایج��اد چنین مراکزی ،ضمن کمک
به توس��عه ،گلستان را به اس��تانی برخوردار
در سطح کشور تبدیل کنند.استاندار گلستان
همچنی��ن گفت ک��ه در گزارش ص��د روزه
فعالی��ت خود ،به ارائه برنامه های برجس��ته
اس��تان در حوزه زیرساخت ها ،گردشگری،
منابع طبیع��ی و صنعت خواه��م پرداخت.
خانه طبیعت براساس تفاهم نامه منعقده بین
شهرداری گرگان و دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان در زمینی به مس��احت
 850مترمربع و ب��ا زیربنای  420متر مربع با
هزینه  10میلیارد ریال به بهرداری رسیده و به
مدت سه سال جهت اقدامات پژوهشی به این
دانش��گاه واگذار شد.خانه طبیعت گرگان در
منطقه گردشگری ناهار خوران و در محدوده
تپه نورالشهدا واقع است.
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نیکوکارگنبدیحمایت
 1۰۰یتیم زیر پوشش کمیته
امداد را بر عهده گرفت

رئیس کمیت��ه امداد حضرت امام خمینی (ره)
منطق��ه دو گنب��دکاووس از برعه��ده گرفتن
حمایت مالی  100یتیم زیر پوش��ش این نهاد
توس��ط یکی از خیران این شهرستان خبر داد.
علی حسنی روز پنجش��نبه در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا گف��ت :این نیکوکار گنبدی که
‹حاج محمد ش��هرکی› نام دارد و پیش از این
نیز حمایت مالی از  27یتیم زیر پوشش کمیته
امداد منطقه دو این شهرستان را برعهده گرفته
بود ،روز گذشته حمایت مالی  100یتیم دیگر
را نیز برعهده گرفت و درمجموع حمایت مالی
و معنوی از  127یتیم را عهده دار شد.
وی اضافه ک��رد :حاج محمد ش��هرکی روز
گذشته به یک خانواده سادات نیازمند نیز مبلغ
 50میلیون ریال کمک نقدی برای خرید برخی
اقام زندگی اهدا کرد.وی با اش��اره به اجرای
ط��رح اکرام ایتام و محس��نین در کمیته امداد،
تصریح ک��رد :هم اکنون کمیت��ه امداد منطقه
 2گنب��دکاووس تعداد  762یتی��م و فرزندان
خانوارهای نیازمند ش��امل مددجوی��ان اداره
زن��دان ،از کار افتادگان و بدسرپرس��ت ها را
تحت پوشش دارد.رئیس کمیته امداد منطقه دو
گنبدکاووس با قدردانی از کمک های حامیان
و خیرین به طرح اکرام ایتام و محس��نین این
نهاد ،یادآور شد :هم اکنون یک هزارو  200نفر
از خیرین و نیکوکاران دراین طرح مش��ارکت
دارند.وی گفت :در س��ایه کمک های خیرین
گنبدی ،کمیته امداد منطقه 2این شهرستان یتیم
بدون حامی مالی ن��دارد و تنها  200فرزند از
نیازمندان زیر پوشش (طرح محسنین) بدون
حامی مالی هستند.

