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خبر
تورهایماهیگیرانغیرمجاز
از گرگانرود جمع آوری شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
ه��ای بندرترکمن و گمیش��ان از جمع آوری
۱۱5رشته تور ماهیگیری از پهنه آبی گرگانرود
و مصب آن خبر داد و گفت :صیادان غیرمجاز
در فصل تخم ریزی ماهیان استخوانی با پهن
ک��ردن تور مانع از مهاج��رت این گونه ها به
رودخانه ها می ش��وند.علی بیانی در گفتگو
با ایرنا اظهار ک��رد :با توجه به اهمیت فصل
زادآوری ماهیان گشت های مشترک یگان های
محیط زیس��ت و شیات طراحی و به منظور
جلوگیری از صید ماهیان مولد در فصل تخم
ریزی اجرایی ش��ده است.به گفته وی؛ فصل
تخم ریزی و مهاجرت ماهیان اس��تخوانی از
نیمه دوم اسفند آغاز و تا اوایل خرداد سال بعد
ادامه دارد و ماهی های مولد یا رودکوچ برای
تخم ریزی از دریا به رودخانه ها (از آب شور
به آب ش��یرین) مهاجرت می کنند و صیادان
غیرمجاز با گستراندن تور در مصب رودخانه
اق��دام به صید این گونه ها م��ی کنند .وی از
ساحل نش��ینان ،ساکنان مجاور رودخانه ها و
تااب ها خواس��ت تا برای کمک به حفظ و
تکثیر این گونه ها از صید ماهی در فصل تخم
ریزی خودداری کنند.

دانشگاهفرهنگیانظرفیت
جذب  25هزار دانشجو را دارد

معاون آموزش و تحصیات تکمیلی دانشگاه
فرهنگیان گفت :زیرس��اخت های این مرکز
علمی ظرفیت پذیرش  ۲5هزار دانش��جوی
جدی��د برای تامین نیاز آم��وزش و پرورش
کش��ور را دارد .به گزارش ایرنا ،دکتر طاهر
روش��ندل در حاش��یه گردهمای��ی دو روزه
معاونان آموزشی دانشگاه فرهنگیان سراسر
کش��ور در گرگان اظهار داشت :طرح جذب
ای��ن تعداد دانش��جو ب��ه وزارت آموزش و
پرورش ارایه شده تا مجوز ردیف استخدامی
برای آن ها اخذ ش��ود .به گفته وی اکنون در
دانش��گاه فرهنگیان حدود  ۳9هزار دانشجو
معلم و حدود  ۱0هزار نفر در قالب مهارت
آموزی ماده ( ۲8موضوع مهارت آموزی برای
دانش آموخته های جذب ش��ده در آموزش
و پرورش) مش��غول به تحصیل هستند .وی
با یادآوری ض��رورت برنامه ریزی در تامین
معلم افزود :طی س��ه سال آینده یک سوم از
معلمان کشور بازنشسته می شوند و بهترین
راهکار جایگزینی جذب دانش��جو معلم از
طریق دانشگاه فرهنگیان است .دکتر روشندل
همچنی��ن به برگ��زاری آزم��ون جذب ۱7
هزار دانش آموخته دانش��گاهی در آموزش
و پرورش تا مهر ماه امس��ال اش��اره کرد و
گفت :آموزش این افراد بر عهده دانش��گاه
فرهنگیان در قالب مهارت آموزی موضوع
ماده  ۲8در مدت زم��ان کوتاه صورت می
گیرد .با این وجود دکتر روش��ندل در جمع
معاونان آموزشی دانشگاه فرهنگیان سراسر
کش��ور اجرای ماده  ۲8را ب��رای آینده نظام
تعلی��م و تربیت مخرب دانس��ت و افزود:
آموزش کوتاه مدت معلم را همانند دانشگاه
فرهنگیان برای تعلی��م و تربیت آماده نمی
کن��د .وی در مراس��م آغاز ب��ه کار نهمین
همایش معاونان آموزشی دانشگاه فرهنگیان
اضاف��ه کرد :اگر تربیت معل��م در طراز اول
را برای تعلیم و تربیت دانش آموزان انتظار
داریم باید به س��رمایه گذاری در دانش��گاه
فرهنگیان بهای بیش��تری داده ش��ود .وی با
تصریح بر اینکه جذب اس��تاد در دانش��گاه
فرهنگیان اولویت اصلی است ،گفت :برنامه
ریزی برای جذب دانشیار و استاد شاخص
با لح��اظ تس��هیات ویژه ج��زو اولویت
اصلی این دانشگاه است .وی با بیان اینکه
پی گیر جذب  ۴00اس��تاد برای دانش��گاه
فرهنگیان هس��تیم ،افزود :هدف از جذب
این اس��تادان منطقی کردن نسبت دانشجو
و اس��تاد در دانش��گاه فرهنگیان است چرا
ک��ه با اس��تاندارد ازم فاصل��ه داریم .وی
نس��بت دانش��جو به اس��تاد را در دانشگاه
فرهنگیان  ۴5دانش��جو در قبال یک استاد
اعام و خاطرنش��ان کرد :استاندارد جهانی
یک اس��تاد در مقابل  ۱8دانش��جو اس��ت.
وی س��رمایه گذاری در کارورزی دانشجو
معلم ،دستیابی به تجهیزات نوین آموزشی،
آخری��ن اطاع��ات ،آزمایش��گاه ،تقویت
دانش��گاه در حوزه بین الملل و استفاده از
تجربه های آموزش��ی دانش��گاه های سایر
کش��ورها ،اصاح س��اختار و بازمهندسی
فراینده��ا ،راه ان��دازی دفتر اس��تعداهای
درخشان ،اصاح کیفیت آموزشی و جذب
دانش��جو معلم در جهت تامی��ن نیازهای
تعلیم و تربیت را از دیگر برنامه های مهم
دانشگاه فرهنگیان برشمرد.
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اكوتوريسم راه حل نجات آشوراده
روزنامه قانون در شماره دوشنبه خود در گزارشی به قلم
نجمه جمشیدی به موضوع واگذاری جزیره آشوراده برای
اجرای طرح های گردش��گری پرداخت .در این گزارش
آمده است :بهگفته یکی از نمایندگان مجلس ،اگر روزی
آشوراده به بهانه طرح گردشگری یا هر بهانه دیگری واگذار
شود ،آبروی محیط زیست کشور از بین خواهد رفت .بازار
موافقتها در زمان کانتری بسیار داغ شده ودر این میان
خبرهایی از موافقت س��ازمان محیط زیس��ت با اجرای
طرح گردش��گری در آش��وراده بهگوش میرسد .محیط
زیس��ت درحالی با اجرای طرح گردش��گری در آشوراده
موافقت کرده که هتلسازی ،بخش مهم طرح گردشگری
تنها جزیره ایرانی کاسپین است .بومیان آشوراده در طرح
واگذاری جزیره فراموش ش��دهاند .مسئوان عدم توانایی
مالی بومیان برای سرمایهگذاری را دلیل حذف آنها اعام
کردهاند.واگذاری آشوراده به هر بهانهای به بخشخصوصی
و اف��راد ذینف��وذ ،مصداق بارز زمینخ��واری و موجب
تخریب است.آش��وراده تنها جزیره ایرانی دریای کاسپین
همچون جواهری در دریا میدرخشد .آشوراده تالو خود
را بهواسطه بکر بودن بهدست آورده است .در روزگاری که
بسیاریازذخایرارزشمنداکولوژیکیکشورمانندتاابها،
جنگلها ،رودخانهها و  ...با بحرانهای زیس��تمحیطی
دست و پنجه نرم میکنند ،حال آشوراده خوشتر از بقیه
است.اما قطار توسعه ناپایدار به آشوراده نیز رسیده است.
چشمانداز زیبا و طبیعت بینظیر آشوراده در این سالها به
چالشی برای جزیره تبدیل شده است .سودجویان بسیاری
چشم طمع به تنها جزیره ایرانی دریای کاسپین دوختهاند.
در چند دهه اخیر بارها خبر واگذاری آش��وراده به بخش
خصوصی ،تیتر یک رسانههای داخل و خارج کشور شده
و جنجالهای بسیاری را بهوجود آورده است .در این میان
نیز دولتها برای آرام کردن افکار عمومی از منتفی شدن
این واگذاری خبر میدهند اما اینبار در دولت روحانی با
واگذاری آشوراده موافقت شده است .واگذاری آشوراده به
هر بهانهای به بخشخصوصی و افراد ذینفوذ ،مصداق بارز
زمینخواری و موجب تخریب است .اما داستان واگذاری
آشوراده در اواخر دولت دوم اصاحات مطرح شد و از آن
سالها تاکنون در تمامی دولتها ،این موضوع مطرح شده
است .با روی کار آمدن دولت روحانی ،پرونده واگذاری
آشوراده دوباره مطرح شد که این بار بیش از گذشته موجب
اعتراض افکار عمومی ش��د؛ چرا که از دولتی که یکی از
شعارهای آن محیط زیست بود ،چنین انتظاری نمیرفت.
اعتراضات تا جایی پیش رفت که معصومه ابتکار ،رییس
سازمان محیط زیست درباره واگذاری آشوراده گفت :تنها
 ۱0درصد آش��وراده مربوط به گردشگری طبیعی است و
واگذاری این منطقه به هیچ وجه ممکن نیس��ت؛ چرا که
جزو اراضی ملی است .همچنین چارچوبی در خصوص
گردش��گری طبیعی در منطقه آش��وراده مشخص شده و
فعالیتهای س��نگین نظیر دخل و تصرف و تخریب به
هیچوج��ه صورت نمیگیرد و س��ازمان محیط زیس��ت
اجازه چنین اقدامی را نخواهد داد .س��خنان ابتکار ،خیال
بسیاری از دوس��تداران و فعاان محیط زیست را آسوده
کرد اما تغییر رویکرد دولت دوازدهم درخصوص محیط
زیس��ت و روی کار آمدن عیس��ی کانتری در س��ازمان
حفاظت محیطزیست ،موجب نگرانی شد؛ چرا که بازار
موافقتها در زمان کانتری بسیار داغ شده است .در این
میان خبرهایی از موافقت سازمان محیط زیست با اجرای
طرح گردشگری در آش��وراده بهگوش میرسد .سازمان
حفاظت محیط زیست درحالی با اجرای طرح گردشگری
در آشوراده موافقت کرده است که هتلسازی ،بخش مهم
طرحگردشگریتنهاجزیرهایرانیدریایکاسپینمحسوب

 6کتابخانه روستایی و شهری
در گلستان افتتاح می شود
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گلستان از افتتاح ۶
باب کتابخانه عمومی در  ۲ش��هر کاله و مراوه تپه و
چهار روستای واقع در شهرستان های بندرترکمن ،علی
آباد کتول و رامیان تا پایان امس��ال خبر داد .به گزارش
ایرنا ،رضا قوانلو در نشست کتابخوان ویژه استادان گروه
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور گنبدکاووس
گفت :روستای کردآباد علی آباد کتول ،روستای رضاآباد
رامیان و روس��تاهای سیجوال و پنج پیکر بندرترکمن
امسال صاحب کتابخانه عمومی می شوند .وی افزود:
ساختمان کتابخانه عمومی هر یک از دو شهر کاله و
مراوه تپه بیش از  90درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در
چند ماه آینده به بهره برداری می رسند .قوانلو یادآور شد:

میشود.درهمینرابطههفتهگذشتهمنافهاشمی،استاندار
گلستان از صدور مجوز رسمی طرح گردشگری آشوراده
پس از س��الها انتظار خبر داده اس��ت .به گزارش ایسنا،
رضا اقتدار ،معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان
حفاظت محیط زیس��ت گفت :در زمان ابتکار ،س��ازمان
حفاظت محیطزیست توافقی انجام داد که بر اساس نتایج
مطالعات منطقه میانکاله که بخش��ی از آن شامل آشوراده
میشود ،در این منطقه اقداماتی برای ساماندهی گردشگری
صورت گیرد.سازمان حفاظت محیطزیست طبق وظایف،
مطالعاتی را برای بررسی ارزشهای زیستگاهی میانکاله به
منظور زونبندی انجام داده و بهتازگی اش��کاات موجود
در ای��ن مطالعه را اصاح کرده اس��ت .ح��دود یکی دو
س��ال پیش نیز استانداری گلستان طرح گردشگری برای
جزیره آشوراده تهیه و ارائه کرده است که ایرادات بسیاری
داش��ت .معاون دفتر زیس��تگاهها و امور مناطق س��ازمان
حفاظت محیط زیست در مورد ایرادات طرح گردشگری
استانداری گلستان برای جزیره آشوراده گفت :این طرح
همه بخشهای جزی��ره را در بر میگرفت و به اصطاح
همه بخشهای آشوراده را لکهگذاری میکرد .طرحهایی
برای اجرای گردشگری برای کل جزیره آشوراده در نظر
گرفته بودند تا به تدریج به کل جزیره تس��لط پیدا کنند.
کارشناسان دفتر زیستگاهها طی جلسات متعدد این طرح را
اصاح و کل طرحها را در یک گوش��ه از جزیره آشوراده
تجمیع کردند .این طرح اصاح ش��ده در کمیته ارزیابی
اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست مورد بررسی
قرار گرفت و نظرات دفتر زیس��تگاهها و معاونت طبیعی
اعمال و در نهایت کلیات فنی طرح گردشگری آشوراده
در آنجا تایید ش��د .او در ادامه با بیان اینکه آشوراده جزو
اراضی ملی و واگذاری آن ممنوع اس��ت ،گفت :به همین
علت باید مراحل قانونی این موضوع طی شود .واگذاری
عرصه میانکاله که آشوراده نیز بخشی از آن است ،ممنوع
است .در کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نیز
این موضوع اعام شده و هیچ واگذاری صورت نمیگیرد
و تنها ام��کان بهرهبرداری در چارچ��وب ضوابط وجود
دارد .امور گردش��گری در آشوراده در منطقهای که ارزش
زیستگاهی پایینتری دارد ،انجام خواهد شد .گردشگری
آشوراده در کنار تاسیسات آموزش و پرورش و منطقهای
که محل تردد مردم و مستثنیات آنهاست ،انجام میشود.
ضمن اینکه طرحهای گردش��گری در مناطق چهارگانه
محیطزیست با طرحهای گردشگری خارج از این مناطق
متفاوت اس��ت .در این مناطق بیشتر سازههای سازگار با
طبیعت مثل مراکز بومیگردی ،مراکز توزیع مواد غذایی
ارگانیک و محلی ،آاچیق و طرحهایی مشابه این طرحها

سال گذشته نیز چهار روستای شیرنگ علی آباد کتول،
ص��ادق آباد گالیکش ،انقاب آق ق��ا و آق امام مراوه
تپه صاحب کتابخانه عمومی شدند .وی اضافه کرد :هم
اکنون در مناطق ش��هری و روستایی گلستان تعداد 5۶
باب کتابخانه متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی و ۲۲
باب کتابخانه مشارکتی با مجموع تقریبی 900هزار جلد
کتاب و  ۴۳هزار عضو فعال است.مدیرکل نهاد کتابخانه
های عمومی گلستان از برنامه ریزی برای خرید 500
میلیون ریال کتاب از مولفان و ناشران این استان در سال
جاری و اهدای آن به کتابخانه های عمومی خبر داد و
گفت :اعتبار خرید کتاب از منابع استانی تامین می شود.
قوانلو با بیان اینکه سال گذشته نیز مبلغ ۳00میلیون ریال
از منابع استانی کتاب خریداری و در اختیار کتابخانه های
عمومی گلستان گذاشته شد ،افزود :عاوه بر این هر ساله
تعداد قابل توجهی کتاب از نهاد کتابخانه های عمومی
کشور بین کتابخانه های عمومی این استان توزیع می
شود .وی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کتاب و
کتابخوانی در میان اقشار مختلف مردم گفت :بر اساس
تحقیقات انجام شده بین مطالعه کتاب و کاهش آسیب
های اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد .

آگهی مناقصه
عمـومی

مستقر خواهند شد .پیش از این نیز علی محمد شاعری،
رییس کمیس��یون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
شورای اسامی ،واگذاری آشوراده را مصداق زمینخواری
دانسته و در اینباره گفته است :اگر روزی آشوراده به بهانه
طرح گردشگری یا هر بهانه دیگری واگذار شود ،آبروی
محیط زیست کش��ور از بین خواهد رفت .آشوراده باید
همچنان مکان امن زیست پرندگان و اکوسیستمی طبیعی
برای حفظ محیطزیست مازندران و گلستان باشد .نباید
به بهانه گردشگری ،ایجاد اشتغال یا توسعه ،محیط زیست
را نابود کنیم .حر منصوری یکی از فعاان محیط زیست
میانکاله به روزنامه قانون درباره حواشی اخیر آشوراده گفت:
فعاان محیط زیست نمیتوانند بدون هیچ قید و شرطی
مخالف اجرای هرگونه طرح گردشگری و طبیعتگردی
باشند .این مخالفت باعث منفعل شدن آنها و در نهایت
حذف از دایره ناظران برتر میشود .باید هوشمندانه عمل
ک��رد و با نظ��ارت بر تکتک مصوبات س��ازمان محیط
زیست ،مانع از انحراف و تخریب آشوراده شویم .اجرای
اکوتوریسم در قالب تعریف و فاکتورها ،نهتنها پیامد منفی
ندارد بلکه موجب حفاظت از مناطق مورد نظر نیز میشود.
اکوتوریسم ،صنعتی است که بسیاری از کارشناسان محیط
زیست با توسعه آن در آشوراده موافق هستند .حرمنصوری
در اینباره گفت :فعاان و کارشناس��ان محیط زیست با
هرگونه توسعه سخت افزاری در جزیره آشوراده مخالف
هستند .اما همه ما میدانیم حفاظت فیزیکی  50سال است
که در دنیا منسوخ شده و دیگر پاسخگو نیست .به همین
دلیل اکوتوریس��م بهعنوان ابزاری مناسب و کارآمد برای
حفاظ��ت از این مناطق مطرح میش��ود؛ چرا که موجب
آشتی بومیان با مناطق حفاظت شده و نجات آن میشود.
اما این موضوع را فراموش نکنیم که ایجاد زیرساختهای
اکوتوریسم نباید موجب سوءاستفاده و بهرهبرداری ناپایدار
از محیط زیست شود .صنعت اکوتوریسم یک تیغ دولبه
اس��ت که میتواند هم موجب تخریب زیستگاه آشوراده
شود و هم به حفاظت این جزیره در درجات بااتری کمک
کند .این فعال محیط زیست درباره واگذاری آشوراده برای
توسعه گردشگری گفت :ما با توسعه صنعت اکوتوریسم
موافق هستیم ،نه گردشگری انبوه؛ چرا که زیرساختهای
ای��ن دو بخش ب��ا یکدیگر بس��یار متفاوت اس��ت .در
اکوتوریسم بیشتر به سمت توسعه نرمافزاری گردشگری
پیش میرویم و آسیبی به محیط زیست وارد نمیشود اما
در بخش گردش��گری انبوه ،بهدنبال ایجاد سختافزاری
زیرس��اختهای گردشگری هستیم که بخشی از محیط
زیس��ت نیز قربانی این توسعه خواهد شد .شواهد حاکی
از آن اس��ت که در واگذاری آش��وراده برای گردش��گری

موقوفه حمایت از حیوانات
 63۰سال قدمت دارد
مع��اون اوقاف و امور خیریه س��ازمان اوق��اف و امور
خیریه با اش��اره به اس��ناد موقوفات قدیمی کش��ور
گفت :در حالی که  ۶۳0س��ال قب��ل در ایران موقوفه
ای در حمایت از حقوق حیوانات ثبت ش��ده است،
امروز دش��منان مدعی رعایت حقوق بشر شده اند.
به گزارش ایرنا ،حجت ااس��ام احمد شرفخانی در
همای��ش بنیاد فرهنگی البرز و تجلی��ل از ۱55دانش
آموز نخبه استان گلستان در محل کانون طه گرگان از
ثبت  ۲هزار و  800موقوفه جدید در سال  9۶خبر داد
و گفت :بخش عمده ای از کتاب های منبع  ۱7هزار
و  ۳۱0کتابخانه کشور نیز اکنون وقفی است .معاون
س��ازمان اوقاف بیان کرد :همچنین یک هزار و ۳00

بیش��تر از آنکه بومیان منتفع شوند ،بخش دولتی یا شاید
خصوصی منتفع میشود .یکی از دایل واگذاری آشوراده
که از س��وی مسئوان مطرح شده ،انتفاع مالی بومیان این
جزیره در جهت بهبود سطح معیشتی آنها بوده است .این
رونق اقتصادی ،حفاظت در جزیره توس��ط بومیان منطقه
را نیز درپی خواهد داشت .نکته قابل توجه اینجاست که
بومیان آشوراده در این طرح فراموش شدهاند .مسئوان عدم
توانایی مالی بومیان برای سرمایهگذاری را دلیل حذف آنها
اعام کردهاند .حال پرسش این است ،چرا مسئوان بهدنبال
توانمندسازی بومیان و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری
برای آنها نبودهاند؟ آیا در بستههای سرمایهگذاری امکان
اختصاص بخشی از این واگذاری در کنار دیگر بخشهای
دولتی یا خصوصی به بومیان محلی وجود نداشت؟».
خطر انحراف از طرح
حر منصوری ادامه داد :خطر اصلی در آش��وراده احتمال
انحراف پروژه از مس��یر اولیه خود است .تمام مصوبات
آخر سازمان درخصوص آشوراده بسیار خوب و تاحدی
سختگیرانه است اما احتمال این وجود دارد که سرمایهگذار
پس از استقرار ،خارج از تعهدات و مصوبات ،اقداماتی را
انجام بدهد .بهعنوان مثال رستوران در جزیره وجود دارد
و نیازی به رس��توران جدید دیگری در آن نیست ،باید به
این مس��اله توجه کرد و اجازه احداث رستوران جدیدی
داده نشود .همچنین ظرفیت پذیرش گردشگر در جزیره
بسیار محدود است وآمدن بیش از اندازه گردشگر به جزیره
موجب تخریب زیستگاههای حیات وحش میشود.
آشوراده ،تنها جزیره دریای خزر
آشوراده ،دهی در مرکز شبه جزیره میانکاله در شهرستان
بندرترکمن ،است .جزیرهای که در سدههای گذشته درپی
عملکرد و فعالیت گروههای انسانی با حفر کانال از توده
اصلی خشکی خود (شبه جزیره میانکاله) جدا افتادهاست.
آشوراده در سال  5۴جزو نخستین مناطق زیست کره جهان
معرفی و ثبت ش��د .در همین حال در کنوانسیون جهانی
رامسر ،در زمره تاابهای مهم دنیا قرار گرفت و سومین
اهمیت این منطقه عضویت آن در پناهگاه حیات وحش
اس��ت که در تمامی ایام سال ،میزبان انواع پرندگان است.
۴0درصد خاویار ایران در نزدیکی این جزیره به دس��ت
میآید .لفظ آشوراده در زبان ترکمنی به معنای جزیره آشور
است و دارای دو بخش آشیر (آشور) و آدا (جزیره) است.
ترکمنها به این جزیره مال آش��یر هم میگویند زیرا در
زمانهای قدیم از س��احل بندر ترکم��ن ،دامهای خود را
جهت تعلیف به جزیره میرس��اندند و در این لفظ «مال»
به معنای «دام» و «آشیر» به معنای مصدر«رساندن» است.
در سال  ۱8۳7این جزیره با وجود اعتراض ایران ،به دست
نیروهای روس��یه اشغال شد .پس از این اشغال ،نیروهای
روس��ی تا چندین دهه یک پاسگاه نظامی در آن داشتند.
س��یر تاریخی جزیره آشوراده مبین این واقعیت است که
این جزیره در مقاطعی از گذش��ته ،مرکز مبادات تجاری
و فعالیتهای مختلف اقتصادی بوده است .در سال ۱۲۱5
هجری شمس��ی برابر با  ۱8۳۶میادی ،جزیره به اشغال
روسها درآمد و محل رقابت استعماری روسیه تزاری و
بریتانیا شد و از این جهت موقعیت حساسی داشته است.
در زمان ناصرالدین شاه ،میرزا تقیخان امیرکبیر درصدد پس
گرفتن آشوراده برآمد و سرانجام پس از سقوط تزاریسم،
بهموجب عهدنامه منعقده مودت بین ایران و روسیه مورخ
 ۲۶فوریه  ۱9۲۱در مس��کو چنین مقرر شد که به واسطه
عدم تمایل دولت شوروی نسبت به استفاده از ثمره غاصبانه
دولت تزاری از جزیره آشوراده و همچنین خرید فیروزآباد
با اراضی آن که مطابق قرارداد  ۲8مه  ۱89۲از طرف ایران به
روسیه انتقال داده شده بود ،به ایران مسترد شد.

مجموعه در آموزش و پرورش و  500مرکز علمی و
آموزش عالی کشور موقوفه است .شرفخانی بسیاری
از مراکز درمانی و خدماتی کشور را نیز وقفی اعام
کرد و گفت :افزون بر  90درصد این مراکز در استان
قم وقفی و در دیگر مناطق کشور بین  ۲0تا  50درصد
از سوی خیران وقف شده است .وی وقف را صدقه
ای ماندگار بیان کرد و گفت :زیرس��اخت پیشرفت
هر کش��ور ،توس��عه علمی بوده که تحقق این مهم
نیازمند حمایت واقفان خیراندیش است .مدیرعامل
بنیاد فرهنگی موقوفه البرز گلستان نیز گفت :تاکنون
سه همایش در حوزه ملی و هفت همایش در سطح
استانی برگزار و به یک هزار دانش آموز ممتاز و نخبه
کشور در مجموع جوایزی به ارزش  ۳0میلیارد ریال
اهدا شده است .حس��ین حاجی بزرگی اضافه کرد:
مرحوم حس��ینعلی البرز اموال خود را برای کمک و
تشویق مخترعان ،مبتکران ،نخبگان علمی و تحصیل
دانشمندان و پژوهندگان وقف کرده است.در این آئین
که با حضور نماینده ولی فقیه در گلستان برگزار شد،
به ۱55دانش آموز نخبه ،ممتاز و قرآنی استان از سوی
بنیاد فرهنگی موقوفه البرز جوایزی اهدا شد.

شهرداری گرگان در نظر دارد اجرای عملیات پیگیری و وصول کلیه مطالبات معوق و جاری  1ـ عوارض نوسازی  2ـ بهای خدمات
شهری  3ـ عوارض صنفی از مودیان و مالکین سطح شهر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را طبق شرایط پیوست آگهی مناقصه
حداکثر تا سقف  2/600/000/000ریال (حق الزحمه پیمانکار) به موسسات و شرکتهای خدماتی واجد شرایط واگذار نماید .لذا کلیه
موسسـات و شرکتهایی که حداقل دارای دو سـال سابقه اجرایی در حیطه موضوع مناقصه را دارند ،می توانند از تاریخ 97/2/26
لغایت آخر وقت اداری مورخ  97/3/5به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس گرگان ـ میدان شهرداری ـ شهرداری گرگان
ـ طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی  WWW.GORGAN.IRمراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه
نسـبت به تکمیل و ارائه اسـناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب ( اساسنامه ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات
شرکت ،صاحیت پیمانکاری ،اسناد و مدارک شرکت در مناقصه با مهر و امضاء) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت
زمان تعیین شـده در متن آگهی در پاکت اک و مهر شـده به واحد دبیرخانه شـهرداری به آدرس :گرگان ـ میدان شـهرداری ـ
شهرداری گرگان اقدام نمایند.

عبدالرضا دادبود ـ شـهردار گرگان تلفن تمـاس01732240752 :

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

خبر
بی مهری به گلستان
باعث محرومیت بخش هایی
از استان شده است

استاندار گلس��تان گفت :گلستان در برخی
قسمت ها مورد بی مهری قرار گرفته و دچار
محرومیت است .به گزارش مهر ،سیدمناف
هاشمی در آیین نکوداشت دویست و هشتاد
و پنجمین س��الروز تولد مختومقلی فراغی،
ش��اعر و عارف نامی ایرانی اظهار کرد :در
ایران اس��امی وجود اقوام مختلف افتخار
محسوب می شود و گلستان به عنوان ایرانی
کوچک ترکمنان ،فارس زبانان و سیس��تانی
ه��ا و ...را در خود جای داده و همه در کنار
هم ب��ا وحدت زندگی می کنند .وی افزود:
در این نقطه صفر مرزی با تاش مرزبانان،
نیروه��ای امنیتی و  ...فضایی به وجود آمده
که نتیج��ه آن وحدت و اقت��دار جمهوری
اسامی است .استاندار گلستان گفت :نقطه
عطف وحدت در استان گلستان وجود آیت
اه نورمفیدی بوده و امیدوارم همه با هم در
کنار هم مسیر رش��د و توسعه را طی کنیم.
وی افزود :گلس��تان در برخی قس��مت ها
م��ورد بی مهری قرار گرفته و به محرومیت
هایی دچار شده اس��ت اما در دولت تدبیر
وامی��د تاش ش��ده این عق��ب ماندگی ها
جبران شود .هاش��می گفت :با اعتبار 800
میلیارد تومان توسعه استان رخ نمی دهد و
برای رسیدن به توسعه تمامی اقوام باید در
کنار یکدیگر قرار بگیرند .استاندار گلستان
گفت :طی چند ماهی که در اس��تان حضور
داش��تم نزدیک به  ۱0بار به مناطق مختلف
اس��تان از جمله مناطق محروم سفر کردم تا
با کمک دولت اقدامات بیش��تری برای این
مناطق انجام شود.وی افزود :در طول هفت
ماه گذشته هزار میلیارد تومان در شهرهای
مختلف سرمایه گذاری شد و این امر نشان
می دهد با ورود س��رمایه گذاران به اس��تان
اتفاقات خوب��ی رخ می ده��د .وی گفت:
در بس��یاری از کش��ورها و دولتها وجود
اق��وام و مذاهب مختلف در کنار هم تهدید
به ش��مار میرود اما در کشور ایران این امر
یک ظرفیت بزرگ محسوب شده و موجب
توسعه کشور می شود.

استقرارکانکسهای
امدادی در مناطق پرخطر و
حادثهخیزگلستان

سرپرس��ت مدیریت بحران استان گلستان
گف��ت :ط��ی هماهنگیه��ای ص��ورت
گرف��ت در مناط��ق پرخط��ر و حادثهخیز
استان گلس��تان کانکسهای امدادی برای
امدادرس��انی فوری به مردم مس��تقر شود.
س��یدخالق س��جادی صبح امروز در جمع
امدادگران هال احمر استان گلستان اظهار
کرد :امدادگران هال احمر س��ربازان خط
اول کمکرس��انی به آسیبدیدگان سوانح
و اف��راد دچار بحران هس��تند.وی اس��تان
گلستان را یکی از استانهای بحرانی کشور
در بخش خس��ارات س��یل ،آتشس��وزی
جنگل و تلف��ات جادهای خواند و تصریح
کرد :استان گلس��تان مفتخر است که همه
ساله میزبان گردشگران ،مسافران و زائران
مرقد مطهر علیبنموس��یالرضا در مشهد
مقدس باشد برای همین تردد در جادههای
استان زیاد است و متاسفانه همه ساله براثر
بیاحتیاطی ش��اهد تصادفاتی هس��تیم که
منجر به صدمات جانی و مالی میشود.
سرپرس��ت مدیریت بحران استان گلستان
ب��ا تاکی��د ب��ه نق��ش و حض��ور ماموران
امدادرس��ان هالاحم��ر گف��ت :حض��ور
ماموران هالاحمر در خدمات رس��انی به
مصدوم��ان تلفات جادهای و امدادرس��انی
به آنها قابل تقدیر است.س��جادی با تاکید
ب��ر ض��رورت فرهنگس��ازی ،آموزش و
اطاعرس��انی خانوادهها ب��رای آمادگی در
برابر حوادث و بایای طبیعی خاطرنش��ان
ک��رد :امیدواریم به نقطهای برس��انیم که با
کمک دستگاه های اجرایی و خدماتی از
جمل��ه هال احمر آموزش خانه به خانه
را در س��طح استان گلس��تان اجرا کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد :با توجه به شرایط
جغرافیای اس��تان و امکاناتی که دولت
و اس��تان در اختی��ار دارد در مواق��ع
بحرانی ش��اید در لحظات اولیه حضور
دس��تگاه های امدادی مانند هال احمر،
آتش نش��انی ،اورژانس و دس��تگاه های
خدمات رس��ان مرتبط با حوادث نتواند
خدم��ات فوری و ازم را در س��اعات
اولیه به آس��یب دیدگان ارائه دهد برای
همین تجهیز و آماده س��ازی مردم باعث
می شود که خس��ارت وارده به مردم به
حداقل برس��د.
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