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ضارب پرستار بیمارستان  ۵آذر
گرگان دستگیر شد

دادس��تان عمومی و انقاب مرکز گلستان از
دستگیری ضارب پرستار بیمارستان پنج آذر
گرگان خبر داد .به گزارش مهر به نقل از پایگاه
اطاع رسانی دادگس��تری کل استان گلستان
حجت ااسام س��یدرضا سیدحسینی اظهار
کرد :ضارب پرستار بیمارستان پنجم آذر گرگان
دستگیر شد.وی افزود :این فرد به جرم حمل و
توزیع چهار هزار و  ۵۰۰لیتر مشروبات الکلی
هم تح��ت تعقیب بود که ب��ا حکم معاونت
پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان
و تاش پلیس دستگیر شد.سیدحسینی ادامه
داد :متهم حدود دو هفته پیش به عنوان همراه
بیمار در بیمارس��تان پنجم آذر گرگان حضور
داشت که با پرس��تار بیمارستان درگیر و او را
مورد ضرب و شتم قرار داد.وی اضافه کرد :این
فرد پس از ضرب و شتم پرستار ،از بیمارستان
فرار کرد و بازداشت شد .به گفته سیدحسینی،
از آن ج��ا که این فرد س��وابق متعددی دارد و
حکم جلب او پیشتر از این هم صادر شده بود،
قاضی پرونده تا زمان صدور رای نهایی با قرار
وثیقه یک میلی��ارد و  ۵۰۰میلیون تومانی او را
راهی زندان کرد.

تیم های لیگ برتر
ایرانقدرتمندهستند

آگهی اباغ اوراق مالیاتی
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صادرات را حمايت می كنيم
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران :

خبر
 ۷پروژه در بافت تاریخی
گرگان مرمت و بهسازی میشود
2

بپر ،کالری
بسوزان !

در ش��رایطی ک��ه ورزش کردن نیز هزینه های نس��بت ًا
س��نگینی برای افراد به دنبال دارد انتخاب ورزشی کم
هزینه و در عین حال س��اده و قاب��ل اجرا در هر زمان
و مکانی ،می تواند لذت بخش باشد .از پیاده روی که
بگذریم طناب زدن یکی از این فعالیت های ورزش��ی
اس��ت که نه تنها هزینه ای جز خرید یک رشته طناب
ندارد ،رایگان ،س��اده ،جذاب ،مفرح و پرفایده اس��ت.
طن��اب زدن نه تنها در بخش هایی از تمرینات مادگی
جسمانی ورزش��کاران حرفه ای قرار دارد اما خود نیز
به تنهایی می تواند فواید زیادی برای سامتی افراد به
همراه داشته باشد .طناب که در گوشه ای از بازی های
دوران کودکی مان نیز جای گرفته است همان وسیله ای
است که قابلیت بازی فردی را در کنار فعالیتی گروهی،
همزمان دارد و از ورزشهایی نیست که به تازگی باب
شده باش��د .اگرچه در سال هایی بعد ا کودکی ،طناب
ها در گوشه ای از انباری خانه هایمان جای گرفت اما
فواید طناب زدن به اندازه ای اس��ت که تأکید می کند
چرا طناب زدن باید به زندگی ما برگردد.تمام آنچه که
برای طناب زدن نیاز دارید ،یک رش��ته طناب است که
هزینهی آن میتواند برای هر کسی قابل پرداخت باشد.
بنابراین ،در هر زمانی میتوان به ورزش کردن با طناب
پرداخت؛ وسیله ای که یکی از مفیدترین و در دسترس
ترین ابزار برای سوزاندن ...

زندگی به آشوراده برمی گردد
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غم محیط بانان گلستان
در فصل شکار

ش��کار پرندگان پس از چند سال توقف از  ۱۵آذر ماه در
ش��کارگاه های گلستان آغاز می ش��ود اما به دلیل شکار
غیرمجازوبرخوردخشونتآمیزمتخلفانباحافظانانفالو
محیطبانانازهماکنونحامیانمحیطزیستنگرانهستند.
به گزارش ایرنا ،هشدار دامپزشکی در مورد شیوع بیماری
آنفلوآنزای پرندگان و احتمال ابتای گونه های مهاجر و
بومی به این بیماری ،محیط زیست گلستان را در سال های
گذشته مجاب به توقف صدور پروانه شکار کرده بود اما
این مانع هم اکنون برداشته شده و تا چند روز دیگر فصل
جدید شکار در استان آغاز می شود.یکی از مشکاتی که
محیط زیست گلستان در ایام مختلف سال و بویژه فصل
شکار با آن روبه رو است ،برخوردهای خشن و حمات
ش��کارچیان به محیط بانان به دلیل جلوگیری از فعالیت
غیرقانونی آنان است.شهادت محیط بان پارک ملی گلستان،
مجروح ش��دن قرقبان جنگل کردکوی و حمله به مامور
شیات آشوراده فقط بخشی از برخوردهای خشونت آمیز

متخلفانشکارباحافظانانفالگلستاندرماههایاخیربوده
است .پوشش گسترده جنگل های منحصر بفرد هیرکانی،
مناطق حفاظت شده و پارک ملی گلستان و میزبانی از گونه
های ارزشمند حیات وحش به همراه زندگی انواع ماهیان
غضروفی و استخوانی و ماهیان خاویاری در خلیج گرگان
و دریای خزر ،بخش��ی از مواهب استان سر سبز گلستان
است که این خطه را به یکی از برخوردارترین مناطق کشور
از منظر ذخایر طبیعی و ژنتیکی تبدیل و نیز ش��کارچیان
متخلفراوسوسهمیکند.همچنینگسترششهرنشینی،
افزایش مهاجرت ها ،نبود صنایع بزرگ و به تبع آن بیکاری
گسترده از جمله عوامل بیشتر شدن دست اندازی به ثروت
های ملی گلستان و مقابله با حافظان انفال محسوب می
شود.دایلیکهرشدفزایندهتخلفاتیهمچونقطعدرختان
جنگلی برای زمین خواری و یا تهیه زغال ،شکار بی رویه
پستانداران و پرندگان برای فروش و امرارمعاش و غارت
انواع آبزیان به ویژه ماهیان خاویاری نابالغ از دریای خزر
را رقم زده اس��ت.در این میان جنگل بانان ،محیط بانان و
مامورین شیات تاش می کنند در کنار حفظ و حراست
از میراث ارزشمند متعلق به استان ،از وارد کردن آسیب به
جان قانون شکنان خودداری کنند که این رفتار مهربانانه به
گستاخی و برخورد خشن مجرمان حرفه ای با مامورین
دولتی ختم می ش��ود.یکی از بسترهای مهم تشدید این
برخوردها ،آغاز فصل شکار و صدور پروانه توسط محیط
زیست استان اس��ت که در قالب آن هزاران دارنده پروانه
ش��کار وارد زیستگاه های طبیعی استان شده و عاوه بر
شکار مجاز و غیرمجاز ،احتمال برخورد خشونت آمیز با
حافظان انفال را فراهم می کند.شکارچیان قانون شکن به
همراه شکارچیان کم تجربه پای به زیستگاه ها می گذارند

و برای خاموش کردن طمع و هوس ش��کار خود از هیچ
کاری حتی شلیک کردن به ماموران محیط زیست دریغ
نمیورزند.اتفاقتلخیکهچندیقبلدرپارکملیگلستان
رخ داد و در نتیجه آن تاج محمد باشقره یکی از محیط بانان
گلستانی با شلیک گلوله شکارچی غیرمجاز از پای درآمد.با
عنایت به در پیش بودن فصل صید ماهیان استخوانی دریای
خزر و افزایش فعالیت صیادان غیرمجاز در شهرستانهای
گمیشان ،بندرترکمن و بندرگز در دی ماه نیز امکان افزایش
درگیری ها و صدمات به مامورین شیات استان گلستان
وجود دارد .مدیرکل محیط زیست گلستان به کمبود نیروی
محیط بان در استان اشاره کرد و گفت :طبق الگو و استاندارد
جهانی ،پارک ملی گلستان باید  ۱۸4محیط بان داشته باشد
اما این منطقه حفاظت شده به عنوان پناهگاه کم نظیر حیات
وحش فقط با  3۵نیرو اداره می شود .امیر عبدوس اظهار
داشت :با بودجه ،امکانات و نیروهای کنونی نمی توان از
گونه های متنوع و رو به انقراض گیاهی و جانوری پارک
ملی گلستان به خوبی حفاظت کرد.وی بیان کرد :اختیارات
کم و ضعف قانون در حمایت از محیط بانان نیز مزید بر
مش��کل شده که در آخرین مورد آن شکارچیان عاوه بر
شکار غیرمجاز ،قلب یکی از محیط بانان را نشانه گرفته
و او را به شهادت رساندند .فرمانده یگان حفاظت سازمان
حفاظت محیط زیست کشور هم گفت :ایحه حمایت از
محیطبانانوجنگلبانانپسازسالهاپیگیریدرکمیسیون
قضایی مجلس شورای اسامی تصویب شد و به زودی در
صحن علنی به رای گذاش��ته می شود .سرهنگ جمشید
محبت خانی اظهار داشت :در این ایحه بیمه تکمیلی و
مسوولیت محیط بانان و جنگل بانان مورد تایید قرار گرفته
اس��ت .وی در خصوص قانون بکارگیری ساح توسط

محیط بانان گفت :این قانون باید به گونه ای اصاح شود
که محیط بان بتواند برای شکارچیان متخلف در حین شکار
و یا زمانی که مرتکب جرمی در مناطق حفاظت ش��ده و
ممنوعه می شوند از ساح استفاده کند .یکی از قرق بانان
جنگل های گلستان نیز گفت :قرق بان یا محیط بان اگر در
برابر متخلفین و قاچاقچیان مقاومت کند و منجر به کشته
یا مجروح شدن متخلف شود باید عاوه بر پرداخت دیه،
سالها در زندان مانده و یا اعدام شود .نوید رحیمی اظهار
داش��ت :در مقابل اگر جنگل بان مقاومت نکرده و اجازه
تخلف به ش��کارچیان بدهد دیگر چیزی از جنگل ها و
ذخیره های ملی و محیط زیست کشور باقی نخواهد ماند.
وی تاکید کرد :مردم باید به این باور برسند که قرق بانان و
محیط بانان برای پایداری معیشت و دوام حیات آیندگان و
حفظ ذخایر ارزشمند طبیعی و جانوری تاش میکنند .به
گزارش ایرنا در هفته دوم آبان امسال ،صیادان غیر مجاز در
جزیره آشوراده یکی از مامورین یگان حفاظت شیات را
مصدوم و موجب شکستگی دست وی شدند.در نقطه ای
دیگرازگلستان،قاچاقچیانچوبهایجنگلیومتعرضان
ب��ه اراضی ملی در کردکوی به ضرب و ش��تم قرق بانان
پرداخته و با چاقو ،یکی از این نگاهبانان طبیعت را مجروح
و راهی بیمارستان کردند.تلخ ترین برخورد خشونت آمیز
با حافظان انفال در گلستان مهرماه در منطقه سولگرد پارک
ملی گلستان رخ داد که شکارچیان غیر مجاز با شلیک گلوله
تاج محمد باشقره محیط بان این منطقه را از پای درآوردند.
پارک ملی گلس��تان ،مناطق حفاظت شده جهان نما  ،زاو
الف و ب در شرق استان و تااب های گمیشان ،چل چلی،
چمن ،میشاک ،عزیزآباد ،قازان قایه ،همه جنگل ها و نوار
 7کیلومتری مرزی ،جزو مناطق شکار ممنوع استان هستند.
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مدیر کل راه و شهرس��ازی گلس��تان گفت:
هفت پروژه در بافت تاریخی محدوده های
مرکزی ش��هر گرگان تا پایان سال مرمت و
بهسازی می شود.به گزارش روابط عمومی
اداره کل راه و شهرس��ازی گلستان ،حسین
محبوب��ی اظهار کرد :هف��ت پروژه با هدف
مرمت و بهس��ازی در بافت های تاریخی
محدوده های مرکزی شهر گرگان اجرایی
می ش��ود .وی افزود :این پروژه ها شامل
بهس��ازی تکیه نو دوش��نبه ای ،بهس��ازی
تکایای ضلع شرقی میدان پاسرو ،بهسازی
ج��داره تکی��ه و ضلع ش��رقی مرکز محله
نعلبن��دان ،ح��ذف الحاقات و بهس��ازی
امام��زاده نه تن ،مرمت اضطراری مس��جد
تاریخی صالحیه سرچش��مه ،س��اماندهی
و بهس��ازی ضلع غرب��ی محل��ه دربنو و
س��اماندهی و بهس��ازی محوط��ه غرب��ی
مدرس��ه تاریخ��ی صالحیه در سرچش��مه
گرگان است.محبوبی هدف از اجرای این
پ��روژه ها را بهره ب��رداری و ایجاد ایجاد
گردش اقتصادی جهت منافع اهالی ساکن
در بافت و تش��ویق آن ها جهت س��رمایه
گذاری در بهسازی اماکشان ذکر کرد.دبیر
س��تاد باز آفرینی ش��هری گلستان گفت:
باب��ت اجرای پ��روژه های مرمتی اش��اره
ش��ده  ۱۲میلیارد ریال از محل اعتبار ملی
تخصیص داده ش��ده که در ش��رف انعقاد
قرارداد است و به زودی عملیات اجرایی
آن شروع می شود.

ایستگاه های هواشناسی
در ارتفاعات گلستان
افزایش می یابد

مدیر کل هواشناسی گلستان گفت :ایستگاه
ه��ای هواشناس��ی در ارتفاعات گلس��تان
افزایش می یابد .به گزارش مهر ،نوربخش
داداش��ی اظهار ک��رد :یک��ی از وظایف ما
پایش مستمر وضعیت جوی است و برای
افزایش دقت تحلی��ل ،بیش از  ۱۰۰پایگاه
جم��ع آوری اطاعات در س��طح اس��تان
وج��ود دارد.وی ادام��ه داد ۱۰ :ایس��تگاه
سینوپتیک اصلی ۲۲ ،ایستگاه اقلیمشناسی
و  ۸۰ایس��تگاه بارانس��نجی در گلس��تان
وجود دارد.داداشی ادامه داد :برخی از این
ایس��تگاهها به صورت هوشمند اطاعات
را برای ما ارس��ال میکن��د و با وجود این
امکان��ات ،توانایی پیش بین��ی میان مدت
و بلن��د مدت هم برای ما فراهم میش��ود.
وی تصری��ح کرد :برای افزایش دقت پیش
بینیه��ا خصوص ًا در مورد وق��وع طوفان،
س��امانه راداری را از س��ال های گذش��ته
درخواس��ت ک��رده ایم که اگ��ر بتوانیم آن
را در استان مس��تقر کنیم دقت تحلیلهای
جوی بسیار بیشتر خواهد شد .داداشی بیان
کرد :به دلیل موقعیت جغرافیایی گلس��تان
و به دلیل آتشسوزی جنگلها باید تعداد
ایس��تگاههای دامنههای جنگل و ارتفاعات
افزای��ش دهی��م.وی گفت :طب��ق جداول
آماری ما تعداد روزهای یخ بندان ،کاهش
و روزهای گرم افزایش داشته است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
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عکس  :مهر

مدیر کل استاندارد گلستان گفت :آموزش و
پرورش بس��تر مناسبی برای ترویج فرهنگ
استاندارد اس��ت .محمود فرمانی در گفتگو
با مهر اظهار کرد :برای داشتن جامعه ای که
همگان با مفهوم استاندارد آشنا باشند باید از
مدرس��ه این کار را شروع کنیم و پیش نیازِ
حساس و دغدغه مند کردن جامعه ،آموزش
دادن و آگاهی رس��انی به معلمان است.وی
افزود :جلسه ای را با آموزش و پرورش گلستان
برگزار کرده و در این نشست توجه به ظرفیت
باای آموزش و پ��رورش در ترویج فرهنگ
استاندارد،موردبحثقرارگرفت.بهگفتهفرمانی
در همین راستا ،سازمان ملی استاندارد ایران در
هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش کشور
تدبیری اندیشیده تا اس��تاندارد ،جزو آموزش
های ضمن خدمت معلمان سراسر کشور قرار
گیرد و از اس��اس در برنامه های آموزشی آنان
گنجانده شود.وی بیان کرد :برگزاری دوره های
آموزش��ی و آشنایی معلمان و دانش آموزان با
استاندارد فرصت مناسبی برای باا بردن و ارتقاء
سطح دانش فنی آن ها خواهد بود.دبیر شورای
استاندارداستانگلستانخاطرنشانکرد:اجرایی
کردن برنامه آموزش ضمن خدمت استاندارد به
معلمان در استان گلستان ،همکاری دو دستگاه
در انج��ام برنام��ه های ترویجی _ آموزش��ی
مختلفمانندسخنرانیکارشناساناستاندارددر
مدارس ،بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه های
استاندارد ،بازرسی و نمونه برداری استاندارد از
بوفه های مدارس ،اجرای برنامه ارزیابی تعالی
مدیریت مدارس ،ایجاد دفتر استانداردسازی در
آموزش و پ��رورش ،توزیع اقام ترویجی در
مدارس می تواند از جمله برنامه های همکاری
ما با آموزش و پرورش می تواند باشد.

نرمافزار تلفن همراه حمل و نقل شهری به
زودی در گرگان بهرهبرداری میشود
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کشف بیش از  ۱۵۰۰قلم داروی
غیرمجاز در گنبدکاووس

فرمان��ده نی��روی انتظامی گنب��دکاووس از
کش��ف بیش از ه��زار و  ۵۰۰قل��م داروی
غیرمجاز در گنبدکاووس خبر داد.سرهنگ
محمود علی فر در گفتگو با مهر اظهار کرد:
مأم��وران انتظامی شهرس��تان گنبدکاووس
پس از یکسری اقدامات اطاعاتی موفق به
شناس��ایی فردی که اقدام به فروش داروی
غیرمجاز می کرد ،ش��دند.وی افزود :پس از
اخذ مجوز قضایی در بازرس��ی از مخفیگاه
متهم ه��زار و  ۵۵۰انواع داروهای غیرمجاز
کش��ف ش��د.علی فر با اش��اره به تحویل
داروهای کش��ف شده به مراجع ذی صاح
خاطرنشان کرد :در این عملیات یک نفر هم
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

