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موشکافی در سیل ...

ایامی  در واپسین روزهای سال 97، درست در 
ورود  تدارک  در  استان  های  خیابان  کوچه  که 
سال نو سر از پا نمی شناخت، در پی بارش های 
شدید و الینقطع و بی سابقه، سیلی ویرانگر برخی 
شهرهای گلستان خاصه آق قال و گمیشان را در 
کام کشید و بدین ترتیب نوروز 98 در فهرست 
شد. ثبت  خطه  این  مردم  خاطرات  ترین   تلخ 
بحرانی ملی؛ که شاید در ابتدا کسی باور نمی کرد 
بسیاری از خانه ها، زیرساخت ها، جاده ها، خیابان ها و 
محصوالت کشاورزی را یکجا با خود ببرد و خسارتی 
 5 هزار میلیارد تومانی روی دست استان باقی بگذارد.
 دانشگاه گنبد کاووس با هدف کمک به پروژه ملی 
بررسی علمی وقوع سیل در کشور و در راستای 
اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر بررسی علمی 
رخداد سیل، نسبت به برگزاری دو نشست علمی 
با عنوان »تحلیلی بر علل وقوع سیل گلستان« اقدام 

کرد...

نشـگا هپیـا م د 
دانشگاه خودش را از مسائل کشور جدا نداند و مسائل 
کشور، چالش های کشور برای دانشگاه، مسائل واقعی

 و حقیقی و اصلی باشد.

رسالت اصلی  دانشگاه تولید علم و فناوری است و البته 
همانطور که دانشگاه شهروند متخصص را می سازد شهروند 

مشارکت جو و آگاه را نیز تحویل جامعه می دهد.

 امروز دولت بیش از هر زمان دیگر به نقش دانشگاه ها در
عبور از بحران ها و گردنه های سخت باور دارد

صفحه 7و 8

همزمان با هفتــه دولت 

دانشـکده علوم پایـه و فنی مهنـدسی
 دانشگاه گنبـد کاووس افتتـاح شد

صفحه 2

جمعی  با  گلستان  استاندار 
های  دانشگاه  رؤسای  از 
کرد. گفتگو  و  دیدار   استان 
این  در  شناس  حق  هادی  دکتر 
و  ظرفیت  به  اشاره  با  نشست 
و  علمی  بخش  باالی  توانمندی 
داشت:  اظهار  استان  دانشگاهی 
حرکت قطار پیشرفت جز بر ریل 
دانش ممکن نیست و از این رو 
نقش دانشگاه ها به عنوان مولدان 
توسعه  در  باید  دانش  و  علم 
باشد. از پیش  تر  پر رنگ   استان 
و  ها  برنامه  کرد:  تصریح  وی 

استان  ای  توسعه  انداز  چشم 
که طیف  باشد  ای  گونه  به  باید 
نخبگان و دانشگاهیان، خود را در 
 همه بخش ها ببینند و پیدا کنند.
وی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت 
خاکی،  مرزهای  طبیعی،  های 
دریایی و ریلی استان خاطرنشان 
کـرد :  موضـوع گردشـگری بـاید

اساسی  از  یکی  عنوان  به   
ترین  کننده  تعیین  و  ترین 
برای  گلستان  های  ظرفیت 
دسترسی به توسعه، خصوصاً در 

دانشگاهیان  پژوهش  و  مطالعات 
گیرد. قرار  جدی  توجه   مورد 
استاندار گلستان ضمن ابراز تمایل 
هیأت  جلسات  در  برای حضور 
تأکید  استان  های  دانشگاه  امنای 
مطالعاتی  و  پژوهشی  توان  کرد: 
 استان نباید دست کم گرفته شود.
داشت:  اظهار  شناس  حق  دکتر 
سپردن امور پژوهشی به دانشگاه 
های خارج از استان در شرایطی 
دانشگاه  در  آن  اجرای  امکان  که 
های استان وجود داشته باشد به 
نیست. پذیرش  قابل  وجه   هیچ 
وی پرورش اسب را 
از جمله موضوعات 
مورد توجه گلستانی 
یادآور  ها دانست و 
شد: این امر می تواند 
به عنوان یک ظرفیت 
آموزشی در دانشگاه 
مورد  استان  های 
گیرد.  قرار  توجه 
پرورش  صنعت  در  آینده  در  و 
شود. واقع  مؤثر  استان   اسب 
رؤسای دانشگاه های گنبدکاووس، 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم 
گرگان، فرهنگیان، پیام نور، علمی و 
کاربردی، غیرانتفاعی، فنی حرفه ای 
و رئیس بنیاد نخبگان استان در این 
نشست با ارائه نقطه نظراتی درباره 
دانشگاههای  موجود  وضعیت 
های   ظرفیت  و  چالشها  استان، 
میان  در  استاندار  با  را  این حوزه 

گذاشتند.

استاندار گلستان در دیدار با رؤسای 
دانشگاه های استان تأکید کرد:

تـوان  پـژوهشی 
دانشگاه های استان 
را دست کم نگیرید
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مهري حق جو/گلستان فردا -  ضرورت ورود خیّرین به 
حوزه علم و فناوري نه فقط در یک سال اخیر -که به اذعان 
کارشناسان، سخت ترین شرایط اقتصادي ایران طي 400 
سال اخیر رقم خورد - بلکه سال ها پیشتر از آن احساس 
شده بود. به طوري که در تیرماه 95«بنیاد حامیان علم و 
فناوري ایران« با هدف بهره گیري از توانمندي هاي مادي 
و معنوي خیرین و واقفین تأسیس شد تا شاید گامي مؤثر در 
راستاي تقویت و گسترش علم و فناوري و زیرساخت هاي 

نظام آموزش عالي کشور برداشته شود. 
دو سال پیش سرپرست وقت معاونت اداري، مالي و 
مدیریت منابع وزارت علوم از تشکیل بنیاد خیرین حامي علم 
و فناوري در همه دانشگاه هاي زیرمجموعه این وزارتخانه تا 
پایان سال 96 خبر داده و گفته بود که تا پایان این سال تعداد 

بنیادها به 80 مورد افزایش مي یابد.
اما آخرین اخبار درباره این مهم به همان سال 96 بر مي 
گردد و به نظر مي رسد با عدم تحقق وعده محمد حسین 

امید، تعداد بنیادها روي همان عدد 63 متوقف شده باشد.
این در حالي است که با رشد فزاینده مشکالت اقتصادي 
که الجرم کاهش تخصیص ها و اعتبارات را به دنبال داشته، 
نیاز آموزش عالي به مشارکت خیرین و نیکوکاران، امروز 

بیش از گذشته رخ مي نماید.
سر فصل جذب مشارکت خیرین تا آنجا براي وزارت 
علوم، فناوري و تحقیقات اهمیت دارد که در حکم انتصاب 
رؤساي دانشگاهها هم وزیر  بر »ضرورت بهره مندي از 
جامعه نیکوکاران حامي آموزش عالي« تأکید مؤکد مي کند. 

* * *                        
کمتر دانشگاهي را مي توان یافت که با مشکل کمبود 
خوابگاه هاي دانشجویي دست به گریبان نباشد. در این میان 
دانشگاه گنبد کاووس ، تنها دانشگاه دولتي شرق گلستان، با 
مشکالتي به مراتب پیچیده تر در این حوزه دست و پنجه نرم 
مي کند. رییس این دانشگاه بر این باور است که در شرایط 
فعلي رفع کمبود خوابگاه هاي دانشجویي جز با مشارکت 

خیرین و نیکوکاران حامي آموزش عالي میسر نیست.
دکتر ابوالفضل طهماسبي با بیان این که تعداد خوابگاه هاي 
در اختیار دانشگاه هیچ تناسبي با جمعیت ساکن در آن ندارد 
اظهار داشت : در حال حاضر در اتـاق هایي که تنها ظرفیت 

سکونت چهـار نفر را داراست ، گاه تـا  8 نفر ساکنـند .
وي با اشاره به اینکه از مجموع سه هزار دانشجوي 
خوابـگاه  سـه  در  نفر  کـاووس 1600  گنبد  دانشـگاه 
ملـکي، خصـوصي و خودگردان این دانشگاه اسکان داده 
شده اند تصریح کـرد: امکانات محدود رفاهي و آسیب 
هاي اجتماعي ناشي از شلوغي بیش از حد خوابگاه گهگاه 
اعتراضات جدي دانشجویان را نیز به دنبال داشته اما در حال 
حاضر کاري جز دعوت به آرامش و توصیه به تحمل شرایط 

موجود از دستمان بر نمي آید.

درصد  که 90  نکته  این  یادآوري  با  طهماسبي  دکتر 
دانشجویان دانشگاه تحت مدیریتش به لحاظ مالي پایین تر 
از سطح متوسط قرار دارند خاطرنشان کرد: بسیاري از این 
دانشجویان اگر چه بومي استان به شمار مي آیند اما قدرت 
اقتصادي شان حتي در حدي نیست که قادر به رفت و آمد 

هر روزه در مسیر گنبد و محل سکونت خود باشند.
او ادامه داد: عالوه بر این، 60 درصد جمعیت دانشجویان 
را دختران به خود اختصاص داده اند که به تبع محدودیت 

بیشتر در رفت و آمد، نیاز بیشتري هم به خوابگاه دارند.
 به گفته وي در چنین شرایطي عدم اختصاص خوابگاه 
به یک دانشجو، غالب اوقات عمالً به ترک تحصیل وي 

مي انجامد.
رییس دانشگاه گنبد کاووس خاطرنشان کرد: موضوع 
کمبود و قطعي آب که طي سال ها یک معضل جدي براي 
خوابگاه نشینان به شمار مي آمد ناشي از همین عدم تناسب 

میان ظرفیت خوابگاه با جمعیت حاضر در آن بود.
دکتر طهماسبي اضافه کرد: در یکسال اخیر با اقداماتي 
چون گسترش فضاهاي تفریحي و ورزشي، تقویت بخش 
خدماتي، کارگذاري تانکرهاي 30 هزار لیتري آب و استقرار 
برخي تجهیزات ضروري تالش شد تا خوابگاه ها فعاًل 

حداقل  از 
امکانات براي 
زندگي  یک 
یي  نشجو ا د
ر  ا د ر خو بر
تا  اما  شوند 

دستیابي به استانداردها هنوز 
مسیري طوالني در پیش است.

* * *           
در این میان اما به نظر مي رسد رفع معضل کمبود خوابگاه 
ها را بشود از مسیري کوتاه تر هم پیگیري کرد. کافي است 
خیرین و حامیان توانمندي باشند که براي پشتیباني از فرزندان 

و آینده سازان این مملکت آستین همت باال بزنند. 
رییس دانشگاه گنبد کاووس اما گالیه دارد از برخي افراد 
و صاحبان سرمایه که به رغم برخورداري از شرایط مناسب 
مالي و اقتصادي پا در این میدان نگذاشته و دعوت دانشگاه 

را لبیک نگفته اند.
 * * *                                     

دکتر طهماسبي مي گوید: طي یک سال گذشته نسبت 
به شناسایي و مذاکره با افراد و مجموعه هایي که به نظر مي 
رسید از تمکن مالي و توان اقتصادي مناسب براي همراهي و 
حمایت دانشگاه در این بخش برخوردار باشند مذاکره شد اما 

بر خالف توقع و انتظار، جز«هیچ«  نصیبمان نشد.
وي با بیان این که حتي ارائه پیشنهاد مبني بر احداث 

خوابگاه خودگردان هم نتیجه اي در بر نداشته تصریح کرد: 
احداث خوابگاه خودگردان عالوه بر رفع مشکالت دانشگاه 
مي تواند در قالب یک فرصت سرمایه گذاري دیده شده و 
بازگشت اقتصادي را براي کساني که گوشه چشمي به درآمد 

زایي دارند تضمین کند.
وي با اشاره به اینکه فهرستي از نیازهاي دانشگاه در قالب 
پیشنهادات به خیرین، آماده شده خاطرنشان کرد: ما آماده ایم 
تا به آن دسته از حامیاني که منبع مالي مشخصي را براي هزینه 
کرد در حوزه علم و فناوري در نظر گرفته اند هم فرصت 

هایي را معرفي کنیم.
دکتر طهماسبي با ذکر مثالي از سابقه مشارکت خیرین 
در سایر دانشگاه هاي کشور گفت: سال ها پیش یک خیّر، 
زمیني را در بهترین نقطه شهر بابل به دانشگاه علوم پزشکي 
این شهر اهدا و حتي آزمایشگاه هاي این دانشگاه را با به 
روزترین لوازم مورد نیاز تجهیز کرد. بدیهي است چنین 
فردي باور دارد بذري که امروز مي کارد فردا به درختي بدل 
خواهد شد که میوه و ثمره اش در گستره زماني و مکاني 

نامحدود منتشر خواهد شد.
او یکي از مشکالت اساسي حال حاضر فارغ التحصیالن 
دانشگاهي را فقدان کارآمدي متناسب با مدرک دریافتي 
عنوان و تصریح مي 
این  از  بخشي  کند: 
نبود  به  ناکارآمدي 
مناسب  امکانات 
کتابخانه اي، پژوهشي 
در  آزمایشگاهي  و 
مي  بر  دانشگاهها 
مي  اضافه  و  گردد؛ 
توانم  مي  من  کند: 
مشکالتي را براي شما لیست کنم که برطرف شدن هر کدام 
از آنها به ارتقاي سطح کیفي دانش آموختگان این دانشگاه 

منجر خواهد شد.
رییس دانشگاه گنبد کاووس به ضرورت ساخت کتابخانه 
در دانشگاه هم اشاره کرد و گفت: کتابخانه فعلي همان 
فضایي است که 30 سال پیش براي سه رشته فوق دیپلم 
ساخته شد در حالي که امروز تعداد زیادي از دانشجویان ما 

در مقطع ارشد و دکترا مشغول به  تحصیلند.
دکتر طهماسبي ادامه داد: همچنین این فضا و کتاب هاي 
موجود به هیچ عنوان پاسخگوي رشته هاي علوم انساني که 

کتابخانه پشتوانه اصلي آن به شمار مي آید، نیست.
وي یادآور شد: چندي پیش یک حامي و خیّر دانشگاهي 
تعداد زیادي کتب با ارزش و کمیاب که ارزش ریالي آن بالغ 
بر 100 میلیون تومان بود به دانشگاه اهدا و گره بزرگي از کار 

ما در حوزه کتب علوم انساني باز کرد.

به گفته وي سالن مطالعه اساتید دانشگاه به پاس قدرداني 
از این اقدام ارزشمند، به نام آن مرحوم، نوروز دیرند، نام 
نهاده شد.دکتر طهماسبي در ادامه تصریح کرد: فرصت هاي 
متنوعي از حوزه عمراني و جاده سازي گرفته تا آزمایشگاه 
و پژوهش تا احداث خوابگاه یا تأمین تجهیزات رفاهي و 
ورزشي، در دانشگاه گنبد کاووس وجود دارد که خیرین و 
حامیان علم و فناوري با هر شرایطي که خود مد نظر داشته 
باشند مي توانند در آن ورود کنند.وي گفت : نام ماندگار و یاد 
جاودان شاید کمترین دستاورد براي کساني باشد که تمایل و 
اراده شان را در مسیر پیشرفت علمي این سرزمین قرار داده 
اند و بدون شک اولین منفعت و نتیجه چنین اقداماتي به بانیان 

و حامیان آن بازخواهد گشت.
* * *                              

شاید پخت غذاي نذري و اطعام فقرا در مناسبت هاي 
خاص، طي این سال ها به فرهنگ غالب جامعه تبدیل  شده 

باشد که البته در جاي خود امري پسندیده است.
 اما اقدامات خیرخواهانه اي هم هست که تأثیر آن نه فقط 
در یک مقطع زماني کوتاه که به درازاي تاریخ امتداد مي 
یابد و پژواک آن در دوره هاي زماني متعدد بارها و بارها 

به گوش مي رسد.
چه کسي است که دکتر ساعي را از خاطر ببرد؟ یا مسیح 
دانشوري را ؟ نام حاج احمد افشار دزفولي در کدام دوره 
تاریخ گم خواهد شد ؟ یا دکتر فلسفي ها را مگر مي شود از 

خاطره مردم این سرزمین پاک کرد؟
براي قرار گرفتن در زمره این نام هاي جاودان شاید الزم 
است تا زاویه نگاهمان را از اینجا که ایستاده ایم کمي تغییر 
دهیم و از خاطر نبریم فقر اقتصادي نتیجه ناگزیر فقر علم 
است و دانستن؛ و تا این ریشه کن نشود، آن بر جاي خواهد 
بود.امروز دانشگاه ها به ابزاري نیاز دارند که دانشجویان را 
از وادي دانش تئوریک یک گام به پیش رانده و با تقویت 
حوزه پژوهش، آنان را به سالح کارآفریني و شیوه هاي تولید 
ثروت و رفاه مجهز کنند.در این راه )نمي گویم فرهنگ 
سازي که تکرارش شاید این روزها بیشتر آلرژي زا باشد تا 
تأثیرگذار!( بهره گیري از ظرفیت تریبون هاي مؤثري چون 
نماز جمعه و مبّلغین که توجه قشر مذهبي و معتقد را به 
آثار ناشي از هدایت کمک هاي خیرخواهانه به سمت حوزه 
علم و فناوري سوق دهند راهگشا به نظر مي آید.کمک به 
تأسیس خیریه هاي حامي آموزش عالي که به شبکه سازي و 
ارتباط با الیه هاي مختلف اجتماع بپردازند هم راهکار مؤثري 
خواهد بود در راستاي گره گشایي از مشکالت این روزهاي 
دانشگاهها و در عین حال نباید از خاطر برد که بدون شک 
اصالح قوانین خصوصاً در حوزه قوانین مالیاتي در ایجاد 
رغبت و چرخش نگاه حامیان و خیّرین به سمت حوزه علم 

و فناوري نقشي تعیین کننده  خواهد داشت.

نیاز دانشگاه ها به خیرین حوزه علم و فناوری جدی است

نیـکوکـاری   متفـکرانـه

یک عضو هیـئت علمی دانشگاه گنبـد کـاووس 
 800  جلد کتاب نفیس به کتابخانه این دانشگاه اهدا کرد.
دکتر مریم رامین نیا می گوید این کتاب ها میراث 
عمویش بوده که بعد از فوت وی در سال گذشته، 
کند. اهدا  دانشگاه  به  را  آنها  گیرد  می   تصمیم 
کارمندی   ، دیرند  نوروز  عمویش،  گوید  می  او 
بازنشسته بود که به ادبیات و تاریخ عشق می ورزید 
و تقریباً هر کتابی که در این حوزه از نویسندگان معتبر 
منتشر می شد تهیه و مطالعه می کرد. اینچنین بود که 
در طول سال ها، خانه اش به کتابخانه ای تبدیل شد 
با بیش از 800  جلد کتاب نفیس که خیلی هایش این 
 روزها کمیاب شده و دیگر تجـدید چاپ نمی شود.

مرحوم » نوروز دیرنـد« فرزند نداشت و از این 
جهت دلواپس سرنوشت کتاب هایش بود تا جایی 
که در واپسین روزهای حیات ، برادرزاده اش را به 
بالین می خواند و درباره کتاب ها به او سفارش می 

کند.
و  بودنـد  عزیز  بسیار  برایش  ها  کتاب  آَخر   
 سـالها به جـّد در مراقبت از آنـها کوشیـده بـود.
دانشگاه  فارسی  ادبیـات  و  زبان  استاد گروه  این 
که عمو خود  این  با   « کاووس می گوید:  گنبد 
کتاب ها را به ما بخشیده بود ولی ترجیح دادیم 
جز چند جلد که به یادگار نزدمـان ماند بقیه را به 
دانشگاه اهدا کنیم تا زکـات دانشی باشد که او به 

 واسطه سال ها مطالعه ی مستمر کسب کرده بود.«
اهدای کتاب اگرچه در ذات خود فعلی فرهنگی 
است اما نمی توان انکار کرد که این اقدام در ذخیره 
است.  داشتـه  بسـزا  نقشی  دانشـگاه  مالی  منابع 
هزینـه ای که بـایـد برای خـرید همین کتب - کـه 
بسیـاری از آنـها در ردیـف منـابع مهـم مورد نیـاز 
دانشجویـان است - صرف می شـد ، حـاال می 
 تواند برای پیشبرد سایر امور دانشگاه خرج شود.
دکتر رامین نیا می گوید : »حتـی یک بار هم به 
ارزش ریالی کتاب ها فکر نکردم و نمی توانم قیمت 

آنها را تخمین بزنم.

 اما بسیاری از این کتب ، دوره های چند جلدی 
 نفیس وکمیابی هستند که تجدید چاپ نمی شوند.«
به پیشنهاد رییس دانشگاه گنبد کاووس سالن مطالعه 
اساتید این دانشگاه به اسم »نوروز دیرنـد« نامگذاری 
شد. انسانی فرهیخته که همه اندوخته 74 ساله اش 
خرج تعالی علم شد و بدین ترتیب نامش تا همیشه، 
 در فهرست حامیان و خیّرین دانشگاهی جاودان ماند. 
برخی آدم ها هرگز تمام نمی شوند. »نـوروز 
دیرند« ها درست جایی که همه فکر می کنند 
نقطه پایان است ، بودنشان آغـاز می شود و ثبت 

است بر جریده عـالم دوامشـان...!

یک خّیر  دانشگاهی 800 جـلد کتاب به دانشگاه گنبد کاووس اهدا کرد

ثبت است بـر جریـده عالـم دوام مـا ...

دکتـر ابـو ا لفضل طهمـا سبی :
فرصت های متنوعی از حوزه عمرانی و جاده 
سازی گرفته تا آزمایشگاه و پژوهش تا احداث 

خوابگاه یا تأمین تجهیزات رفاهی و ورزشی، در 
دانشگاه گنبد کاووس وجود دارد که خیرین 

و حامیان علم و فناوری با هر شرایطی که خود مد نظر 
داشته باشند می توانند در آن ورود کنند
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طي حکمي از سوي
 رییس پارک علم و فناوري استان گلستان 

عضو هیئت  علمي 
دانشگاه گنبد کاووس،  رییس 

مرکز رشد شرق استان شد
طي حکمي از سوي ریاست پارک علم و فناوري 
گلستان، دکتر مجتبي قره محمودلو به ریاست مرکز 

رشد شرق استان گلستان منصوب شد.
دکتر مهدی غفاری در متن 
دکتر  به  خطاب  حکم  این 
است:  آورده  محمودلو  قره 
تعهد،  مراتب  به  عنایت  با 
ارزنده  سوابق  و  تخصص 
جنابعالی در حوزه فناوری، به 

عنوان » مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان 
گلستان« مستقر در شهرستان گنبد کاووس منصوب 

می شوید.
در این حکم همچنین آمده است : 

تالش  و  متعال  خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
مضاعف و با بهره مندی از تمام ظرفیت های موجود 
در جذب و توانمندسازی هسته ها و واحدهای فناور 
و توسعه فعالیت های دانش بنیانی، قدم های مؤثری را 
بردارید و در پیشبرد اهداف پارک علم و فناوی استان 
که رسالتی ملی و منطقه ای دارد، موفق و مؤید باشید.
دکتر مجتبي قره  محمودلو داراي مدرک دکتري 
از  محیطي  زیست   هیدروژئولوژي  دکتري  پسا  و 
دانشگاه اوترخت هلنـد و عضو هیئت علمي دانشگاه 

گنبدکاووس است.

طی حکمی از سوی
 دکتر نیلی احمدآبادی صورت گرفت؛ 

انتصاب دکتر سیدیان در هیئت 
ویژه گزارش ملی سیـالب ها 

طی حکمی از سوی دکتر محمود نیلی  احمدآبادی، 
رییس دانشگاه تهران و رئیس هیئت ویژه گزارش 
ملی سیالب ها، دکتر سید 
عضو  سیدیان  مرتضی 
دانشگاه  علمی  هیئت 
عنوان  به  گنبدکاووس 
مهندسی  کارگروه  عضو 
های  سازه  و  رودخانه 

هیدرولیکی این هیئت،  منصوب شد. 
رئیس دانشگاه تهران در این حکم خطاب به دکتر 

سیدیان آورده است :
 با عنایت به حکم شماره 6891مورخ 1398/1/27 
رییس جمهور محترم مبنی بر تشکیل هیئت ویژه 
گزارش ملی سیالب ها و بنا بر پیشنهاد جناب آقای 
دکتر محمود شفاعی بجستان رئیس محترم کارگروه 
به  هیدرولیکی،   های  سازه  و  رودخانه  مهندسی 
موجب این حکم به عنوان همکار کارگروه مهندسی 
مذکور  هیئت  هیدرولیکی  های  سازه  و  رودخانه 

منصوب می شوید.
 در این حکم همچنین آمده است: 

انتظار دارد با توجه به سوابق علمی و اجرایی ارزنده 
خود، کارگروه را در تهیه گزارشی مستند و دقیق از 
سیالب های سال 1398 در کشور یاری نموده تا پس 
از تلفیق با گزارش سایر کارگروه ها به استحضار 
ریاست محتـرم جمهور و ملت شریف ایران رسانده 
شود.امید است در انجام این وظیفه ملی موفق و 

سربـلند  باشید.

ایرنا- رییس دانشگاه گنبدکاووس 
اعالم کرد که این مرکز آموزش عالي 
به منظور جبران بخشي از کمبود 
مشکالت  تبع  به  که  مالي  منابع 
اقتصادي و بودجه اي کشور دامنگیر 
این دانشگاه شده، با اجراي برخي 
طرح هاي تولیدي بخش کشاورزي 
در مسیر خودکفایي مالي گام بر مي 

دارد.
دکتر ابوالفضل طهماسبي گفت: 
جمله  از  طرح  چند  اکنون  هم 
گالبي  باغ  هکتار  یک  احداث 
از  هکتار   9 سازي  آماده  متراکم، 
اراضي متعلق به این دانشگاه براي 
تبدیل به باغ میوه هاي هسته دار 
ایجاد استخر  آلو(،  )هلو، شلیل و 
 3700 ظرفیت  به  ماهي  پرورش 
مترمکعب، احداث گلخانه مدرن با 
مشارکت بخش خصوصي و کشت 
هفت هکتار شالي و کنجد به روش 

خشکه کاري در دست اجراست.
وي با اشاره به تعداد قابل توجه 
نیروي انساني متخصص در بخش 
کشاورزي و شیالت دانشگاه گنبد 
این  اجراي  اظهار داشت:  کاووس 
طرح ها عالوه بر درآمدزایي، توسعه 
و  پژوهشي  علمي،  هاي  فعالیت 
تحقیقاتي را در پي خواهد داشت و 
نتایج پژوهش ها در اختیار کشاورزان 

منطقه قرار خواهد گرفت. 
دکترطهماسبي با اشاره به بارش 
هاي شدید روزهاي پایاني سال 97 
و وقوع آبگرفتگي و جاري شدن 
سیل در بخشي از شهر گنبدکاووس، 
یادآور شد: به دنبال بروز این رخداد 
هاي  خوابگاه  از  بخشي  طبیعي، 
و  اداري  فضاهاي  و  دانشجویي 
محوطه فضاي سبز و اراضي زراعي 
این دانشگاه دچار آبگرفتگي شد و  
در مجموع بین 5 تا 8 میلیارد ریال 

خسارت به این دانشگاه وارد کرد.
وي گفت: به رغم اعالم خسارت 
هاي وارد آمده، به شوراي مدیریت 

بحران شهرستان و استان و نیز به 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
اطالعات تاکنون هیچ مبلغي براي 
جبران خسارت در اختیار دانشگاه 
آموزش  مرکز  این  و  نگرفته  قرار 
عالي از محل منابع داخلي، بخشي 
از خسارت ها باالخص خسارات 
وارده به دانشجویان را جبران کرده 

است.
به گفته دکتر طهماسبي اعضاي 
هیئت علمي و اداري دانشگاه گنبد 
کاووس مبلغ 140 میلیون ریال به 
سیل زدگان که عموماً از دانشجویان 

بودند کمک کردند.
وي اضافه کرد: 
همچنین دانشگاه 
س  و و کا گنبد
نسبت به برگزاري 
نشست  دو 
با  تخصصي 
علل  موضوع 

در  اکنون  هم  و  اقدام  سیل  وقوع 
حال مستند سازي اقدامات ادارات 
و نهادهاي این شهرستان در جریان 
دانشگاه  رییس  است.  سیل  وقوع 
گنبد کاووس با اشاره به اقدامات 
در دست اجراي این مرکز آموزش 
عالي اظهار داشت: احداث سلف 
سرویس با زیربناي سه هزار مترمربع 
در دو طبقه، انجام چمن مصنوعي 
زمین فوتسال، رفع مشکل گرمایشي 
دو  احداث  و  پایه  علوم  دانشگاه 
دستگاه   60 ظرفیت  با  پارکینگ 
خودرو از جمله این اقدامات است 

که بخشي از آنها به زودي به مرحله 
بهره برداري مي رسد.

به گفته دکتر طهماسبي، بودجه 
امسال دانشگاه گنبد کاووس 340 
که  شده  بیني  پیش  ریال  میلیارد 
 290 کامل،  تخصیص  درصورت 
و  حقوق  آن صرف  ریال  میلیارد 
صرف  بقیه  و  جاري  هاي  هزینه 

طرح هاي عمراني خواهد شد 
پژوهشي  و  آموزشي  معاون 
این  در  نیز  گنبدکاووس  دانشگاه 
سه  بر  افزون  تحصیل  از  نشست 
از  دانشجو در 72 کد رشته  هزار 
مقطع کارداني تا دکترا در این واحد 
خبر  دانشگاهي 
از  گفت:  و  داد 
تحصیلي  سال 
جدید و بر اساس 
مجلس  مصوبه 
اسالمي  شوراي 
در  دانشگاه  این 
15 کد رشته صرفاً براساس سوابق 
تحصیلي داوطلبان شرکت کننده در 
آزمون سراسري، دانشجو مي پذیرد. 
دکتر علي ستاریان افزود: داوطلبان 
عالقه مند مي توانند با مراجعه به 
سایت  یا  سنجش  سازمان  سایت 
دانشگاه گنبد کاووس تا 6 شهریور 
امسال نسبت به ثبت نام اقدام نمایند 
تا درصورت احراز شرایط در یکي 
شناسي،  »زیست  هاي  رشته  از 
شیمي  فیزیک،  ریاضیات،  آمار، 
آزمایشگاهي، فني و عمران، علوم 
انگلیسي و روسي،  زبان  ورزشي، 

و  شیالت  مهندسي  دامي،  علوم 
تولیدات  ژنتیک  و  چوب  صنایع 
گیاهي« به عنوان دانشجو پذیرش 

شوند.
 134 فعالیت  به  اشاره  با  وي 
عضو هیئت علمي در دانشگاه گنبد 
کاووس اضافه کرد: درسال گذشته 
110 مقاله علمي پژوهشي توسط 
اعضاي هیئت علمي این دانشگاه 
در مجالت علمي پژوهشي کشور 
چاپ شد که 20 مقاله آن نیز در 

مجالت خارجي بوده است.
کارگاه  برگزاري  ستاریان،  دکتر 
براي دانشجویان و  هاي آموزشي 
اساتید، برگزاري چند همایش ملي، 
شرکت دانشجویان در المپیادهاي 
استان  )سه   2 منطقه  ورزشي  
گلستان، مازندران و گیالن( و کسب 
هفت مقام جهت راهیابي به مرحله 
کشوري این المپیاد و فعال کردن 
مرکز رشد را از دیگر فعالیت هاي 
حوزه آموزشي و پژوهشي دانشگاه 
گنبدکاووس درسال گذشته برشمرد.
فرهنگي  و  دانشجویي  معاون 
دراین  نیز  گنبدکاووس  دانشگاه 
نـشست گفـت: در سایـه فعالیت 
و  فرهنگي  حوزه  در  متنوع  هاي 
دانشجویي، این  دانشگاه در ارزیابي 
هاي انجام شده بین دانشگاه هاي 
سراسر کشور در سال گذشته،  نمونه 

و شایسته تقدیر شناخته شد.
تدوین  افزود:  فخیره  اکبر  دکتر 
برنامه هاي کوتاه، میان و بلندمدت 
فرهنگي،  و  دانشجویي  درحوزه 
هاي  جشن  و  مراسم  برگزاري 
و  ملي  هاي  مناسبت  به  مختلف 
مذهبي، فعالیت 20 انجمن علمي 
و سه کانون فرهنگي، برگزاري چند 
اردوي جهادي براي کمک به سیل 
زدگان و اعزام کاروان راهیان نور، 
برگزاري کارگاه هاي آموزشي حوزه 
آسیب هاي اجتماعي از جمله برنامه 
هاي این معاونت درسال تحصیلي 

98 - 97 بوده است.

دانشـگا ه گنبـدکـاووس  در مسیـر خـودکفـا یی   مـالی

آن که نـان از عمل خویش خورد ...

معاونت مالی،  اداری و منابع دانشگاه گنبد کاووس 
می گوید که برای تکمیل و افتتاح پروژه سلف 
سرویس این دانشگاه به 6 میلیارد تومان اعتبار نیاز 

است.
عملیات  داشت:  اظهار  مالشاهی  مهدی  دکتر 
اجرایی این پروژه بعد از تخصیص اعتبار در سال 93 
آغاز و تا سال 97 تنها در حدود 15 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشت.
اما از سال 97 تاکنون پیشرفت  وی ادامه داد:  

فیزیکی آن به 45 درصد رسیده است.
وی با بیان این که اعتبار این پروژه از محل اعتبارات 
عمومی ملی تأمین می شود  تصریح کرد: اعتبارات، 
نه به صورت ریالی بلکه به شکل اسناد خزانه بوده و 

بر اساس قانون بودجه سال 98، اسناد خزانه اسالمی 
قابل انتقال به سال بعد نیست و در صورت توقف یک 

ساله،  این اسناد عمالً غیر قابل استفاده خواهند بود.

به گفته وی همین امر روند اجرا و تکمیل پروژه را 
با کندی مواجه و مشکالتی را از نظر نگهداری یک 

سازه نیمه تمام به دانشگاه تحمیل کرده است. 
دکتر مالشاهی با اشاره به اینکه تنها برای اجرای 
اسکلت بتونی این سازه 20 میلیارد ریال اعتبار صرف 
شد تأکید کرد: در صورت تأمین کامل اعتبار، این 
پروژه ظرف یک سال تکمیل و قابل بهره برداری 

خواهد بود.
وی یادآور شد: سالن جدید غذاخوری دانشگاه 
ظرفیت سرویس دهی به 3000 نفر همزمان را خواهد 
داشت و فضای مناسب و مدرن جهت تهیه غذا و 
امکان ارائه خدمات با کیفیت تر را در اختیار قرار 

خواهد داد.

پروژه سلف سرویس  دانشگاه گنبد کاووس6 میلیارد تومان تا افتتاح فاصله دارد

به دنبال وقوع سیل در ابتدای 
سالجاری ، بخشی از خوابگاه های 

دانشجویی، فضاهای اداری، محوطه 
فضای سبز و اراضی زراعی  

 دچار آبگرفتگی شد و  در مجموع 
بین ۵ تا 8 میلیارد ریال 

خسارت به دانشگاه   وارد شد.



7 نشریه داخلی دانشگاه گنبد کاووس . سال اول . شماره دوم . بهار و تابستان 98

در واپسین روزهاي سال 97، درست در ایامي که 
کوچه خیابان هاي استان در تدارک ورود سال نو سر 
از پا نمي شناخت، در پي بارش هاي شدید و الینقطع 
و بي سابقه، سیلي ویرانگر برخي شهرهاي گلستان 
خاصه آق قال و گمیشان را در کام کشید و بدین 
ترتیب نوروز 98 در فهرست تلخ ترین خاطرات مردم 

این خطه ثبت شد.
بحراني ملي؛ که شاید در ابتدا کسي باور نمي کرد 
بسیاري از خانه ها، زیرساخت ها، جاده ها، خیابان ها و 
محصوالت کشاورزي را یکجا با خود ببرد و خسارتي 

5 هزار میلیارد توماني روي دست استان باقي بگذارد.
جداي از همه اقدامات و فعالیت هایي که ضرورتًا 
باید از سوي دستگاه هاي اجرایي براي جبران خسارات 
ناشي از سیل در بخش هاي مختلف و بازگرداندن سیل 
زدگان به جریان عادي زندگي صورت گیرد، ریشه 
یابي و بررسي هاي علمي و موشکافانه در خصوص 
علل وقوع سیل و گستردگي تخریب و خسارات 
وارده، براي کسب تجربه و البته براي جلوگیري از 

تکرار چنین وقایعي ضروري و راهگشاست.
دانشگاه گنبد کاووس نیز با هدف کمک به پروژه 
ملي بررسي علمي وقوع سیل در کشور و در راستاي 
اجراي دستور رییس جمهور مبني بر بررسي علمي 
رخداد سیل، نسبت به برگزاري دو نشست علمي با 

عنوان »تحلیلي بر علل وقوع سیل گلستان« اقدام کرد.
پژوهشي  و  آموزشي  معاون  ستاریان،  علي  دکتر 
دانشگاه گنبدکاووس، در این نشست با اشاره به جایگاه 
دانشگاه ها در نهادینه کردن مدیریت علمي در کشور 
تأکید کرد: مراکز علمي و دانشگاهي باید با انجام 
مطالعات مناسب نسبت به ارائه مشاوره به دستگاه هاي 
اجرایي درخصوص رخدادهاي طبیعي و راهکارهاي 

پیشگیري و کاهش خسارات ناشي از آن اقدام کنند. 
دراین نشست تخصصي، موضوع وقوع سیل از 
چهار منظر »نقش پوشش گیاهي و تأثیر آن بر روي 
سیل«، »تحلیلي بر علل وقوع سیل«، »روش هاي کنترل 
سیل« و »بررسي عوامل تشدید کننده سیل« با حضور 
اعضاي هیئت علمي گروه مرتع و آبخیزداري از سویي 
و از سوي دیگر با حضور مدیر عامل شرکت آب 
منطقه اي و کارشناس اداره کل هواشناسي استان مورد 

بررسي و واکاوي قرار گرفت. 
دستکاري در طبيعت و مداخالت انساني اصلي 

ترین عامل بروز سيل 
دانشگاه  آبخیزداري  و  مرتع  گروه  دانشیار 
موضوع  با  که  گنبدکاووس 
»نقش پوشش گیاهي و تأثیر 
این  در  سیل«  روي  بر  آن 
نشست سخن مي گفت اظهار 
داشت: پوشش گیاهي شامل 
جنگل و مرتع نقش مؤثري 

در جلوگیري از فرسایش خاک و وقوع سیل دارند.
دکتر مجید محمد اسمعیلي افزود: پوشش گیاهي 
با  برخورد  از  باران پس  قطرات  تا  سبب مي شود 
پوشش گیاهي در خاک و ریشه گیاه که به صورت 
اسفنجي عمل مي کنند، فرو رود اما درمناطقي که عاري 
از پوشش گیاهي باشد، قطرات باران پس از برخورد 
با زمین، با کندن بخشي از خاک به شکل رواناب در 

مي آیند.
و  ها  جنگل  سطح  درصدي  کاهش 43  از  وي 
مراتع کشور در 100 سال اخیر خبر داد و اضافه کرد: 
قاچاق چوب، آتش سوزي، ویال سازي، آلودگي هاي 
زیست محیطي، چراي مفرط دام در جنگل و مراتع، 
خشکسالي ها و تبدیل مرتع به زمین زارعي از جمله 
عوامل تخریب این منابع خدادادي در کشور و استان 

گلستان بوده است.
دکتر اسمعیلي با بیان اینکه گلستان هم اکنون 452 
هزار هکتار جنگل و یک میلیون و 120 هزار هکتار 

مرتع دارد، گفت: 50 درصد وسعت 20 هزار کیلومتري 
استان را مراتع تشکیل مي دهند که از این مقدار 850 
هزار هکتار، مراتع قشالقي و بقیه مراتع ییالقي هستند.

وي افزود: به دلیل چراي مفرط دام در سال هاي 
گذشته 73 درصد از مراتع گلستان فقیر شده اندکه الزم 
است با بوته کاري نسبت به رفع فقر مراتع اقدام شود.

با  همچنین  کاووس  گنبد  دانشگاه  دانشیار  این 
یادآوري اینکه در 27 سال گذشته 128 سیل در استان 
گلستان رخ داده است، گفت: کاهش پوشش گیاهي و 
نیز ُرسي بودن نوع خاک منطقه، مهم ترین علل این 
رخداد طبیعي بوده اند و الزم است تا براي تقویت 

پوشش گیاهي اقدامات اساسي صورت گیرد. 
دکتر اسمعیلي تأکید کرد: البته در سیل اخیر گلستان، 
تغییرات اقلیمي و بارش بیش از حد نیز میزان خسارات 

را بسیار افزایش داد. 
براي پيشگيري از بروز خسارات ناشي از سيل، 

الیروبي رودخانه ها را جدي بگيرید
گنبد  دانشگاه  آبخیزداري  و  مرتع  گروه  استادیار 
کاووس نیز که موضوع سخنانش »تحلیلي بر وقوع 
سیل در گلستان« بود، گفت: از مجموع 43 بالي طبیعي 
درجهان، 33 نوع در ایران رخ مي دهد که از این حیث 

جزو 10 کشور اول بالخیز در کره زمین هستیم.
دکتر نادر جندقي با اشاره به اینکه گلستان از جمله 
استان هاي حادثه خیز کشور است خاطر نشان کرد: 
این استان درحوزه سیل رتبه اول و در زلزله رتبه دوم 

را داراست.
به گفته وي، سیل اوایل امسال درحوضه گرگانرود 
به دلیل تعداد زیاد سکنه اطراف 
آن و تجاوزهاي انجام شده در 
حریم آن، بیشترین خسارت را 

به بار آورد.
وي یادآور شد: اگرچه حجم 
رودخانه  آبخیز  حوضه  سیل 
مرزي اترک، یک و نیم برابر سیل حوضه گرگانرود 
بود اما به دلیل کمي سکنه و وسعت منطقه خسارات 

کمتري در آن منطقه به بار آمد.
دکتر جندقي با اشاره به آمار ارائه شده از سوي 
هواشناسي گلستان خاطرنشان کرد: کل بارش ها در 
روزهاي پایاني سال 97 و اوایل سال 98 در استان، 3.9 
میلیارد متر مکعب بوده که دو میلیارد متر مکعب آن در 

حوضه آبخیز گرگانرود وارد شد.
بوستان،  اینکه حجم ذخیره سه سد  بیان  با  وي 
گلستان و وشمگیر مجموعاً 110 میلیون مترمکعب 
است گفت: بخش قابل توجه این ظرفیت بر اثر بارش 
هاي فراوان در زمستان 97 پر شده بود و از این رو این 
سدها توان ذخیره این حجم از آب ورودي را نداشتند. 
دکتر جندقي با بیان اینکه میزان بارش در حوضه 
آبخیز گرگانرود تقریباً معادل 20 برابر حجم سدهای 
مسیر گرگانرود بوده تصریح کرد: به همین دلیل رواناب 
حاصل از بارش ها سبب طغیان این رودخانه و جاري 

شدن سیل در شهرهاي گنبد، آق قال و گمیشان شد.
کاووس،  گنبد  دانشگاه  علمي  هیئت  عضو  این 
الیروبی نشدن و کم بودن شیب رودخانه گرگانرود، 
اشباع بودن و ناتوانی خاک در جذب آب، ذوب برف 

کوه هاي باالدست، ساخت و سازهاي غیرمجاز در 
حریم رودخانه ها، الیروبي نشدن مصب دریا و ورود 
آب از استان هاي همجوار را از مهم ترین عوامل در 

وقوع سیل امسال برشمرد.
وي تأکید کرد: به منظور پیشگیري از خسارات ناشي 
از وقوع احتمالي سیل در آینده، باید الیروبي فوري 
رودخانه ها به ویژه در مناطقي که ساکنین زیادي را 
در اطراف خود جاي داده در دستور کار مدیران ذیربط 

قرار گیرد.

عدم رعایت منحني فرمان، به افزایش خسارات 
ناشي از سيل دامن زد

دکتر سید مرتضي سیدیان، دیگر استادیار گروه مرتع 
و آبخیزداري دانشگاه گنبد کاووس نیز در موضوع 
به  سیل«  کنترل  هاي  »روش 
و  پرداخت  سخنراني  ایراد 
گفت: خالي گذاشتن بخشي از 
ذخیره سدها که از اصول اولیه 
بهره برداري از مخازن است، در 

سیل امسال رعایت نشد.
وي اظهار داشت: مخزن هر سه سد بوستان، گلستان 
و وشمگیر قبل از بارش هاي شدید منجر به سیل، پر 
شده و بعضاً سرریـز کرده بودنـد بنابراین این سـدهـا 

در جلوگیري از وقوع سیل تأثیر چنداني نداشتند.
این عضو کارگروه مهندسي رودخانه و سازه هاي 
هیدرولیکي در هیئت ویژه گزارش ملي سیالب ها 
یادآور شد: حتي اقداماتي نظیر احداث کانال هاي 
فرعي، الیروبي و بهسازي آبراه ها که اصوالً باید قبل 
از وقوع سیل انجام مي شد در حین وقوع سیل انجام 
شد و همین اقدامات هم بود که توانست تا حدي - هر 

چند اندک - از افزایش خسارت ها جلوگیري کند.
دکتر سیدیان با بیان اینکه احداث کانال فرعي در 
رودخانه ها هزینه بسیار کمي دارد و باید قبل از سیل 
انجام شود، اضافه کرد: به عنوان مثال 10 سال قبل 
مطالعات احداث کانال فرعي بند ولي و کال شور، 
توسط وزارت نیرو انجام شده اما به دلیل نبود اعتبار 

اجرایي نشده بود.
این عضو هیئت علمي دانشگاه گنبد کاووس تصریح 
کرد: این در حالي است که عملیات احداث این کانال 
در زمان سیل با صرف هزینه اي به مراتب باالتر انجام 

و از طریق آن 100 میلیون متر مکعب آب منتقل شد.
دکتر سیدیان تأکید کرد: در صورت ورود این میزان 
آب به دو شهر آق قال و گمیشان، قطعاً حجم خسارت 

هاي وارده بیش از این مي شد. 
وي با بیان اینکه تخریب بخش هایي از راه آهن 
هرگز نمي توانست راهکار مؤثري براي هدایت آب 

باشد تصریح کرد:
 بهسازي آبراه ها، حذف پیچ و خم رودخانه ها با 
حفظ عرض رودخانه، الیروبي و جلوگیري از ساخت 
و ساز در حریم رودخانه ها و حذف درختچـه هاي 
گـز، ني ها و نخاله ها از مسیر اصلي آن و نیز آگاهي 
بخشي به مردم مهم ترین راهکارهاي پیشگیري از بروز 

حوادث سیل احتمالي در گلستان خواهـد بود.

طراحي نـادرست ابنيـه و سـازه ها به شدت 
وقوع سيل دامن زد

عضو هیئت علمي دانشگاه گنبد کاووس نیز در این 
نشست گفت: اگرچه شرایط اقلیمي و بارش هاي 

کم سابقه در 100 سال اخیر 
نقشي اساسي در بروز سیل 
داشت اما همه علل به این دو 

ختم نمي شود.
دکتر ابوالحسن فتح آبادي 
»عوامل تشدید  باب  در  که 

کننده سیل« در این نشست تخصصي سخن گفت، 
اظهار داشت: طراحي نادرست پل ها و ابنیه در مسیر 
جاده ها و رودخانه ها و الیروبي نشدن رودخانه ها از 
مهم ترین علل تشدید کننده سیل اخیر در گلستان بود.
دانشگاه  آبخیزداري  و  مرتع  گروه  استادیار 
ترین  ضروری  از  برخي  به  اشاره  با  گنبدکاووس 
اقدامات براي پیشگیري از بروز خسارات ناشي از 
وقوع احتمالي سیل در آینده خاطرنشان کرد: هموار 
کردن مسیر رودخانه ها در مناطق داراي شیب کم، 
اصالح مسیر رودخانه در حومه شهرها و نیز الیروبي 
رودخانه ها باید مورد توجه جدي مسئوالن قرار گیرد. 
اعتبارات قطره چکاني طرح هاي کنترل سيل را 

ناتمام گذاشت
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گفت: از مدت ها 
پیش برنامه هاي متعدد در حوزه کنترل سیالب تدوین 
شده بود که به دلیل عدم تخصیص اعتبار در زمان الزم 
بخش زیادي از این طرح ها ناقص ماند و به سرانجام 
نرسید.مهندس علي نظري اظهار داشت: عملیات عالج 
بخشي سد وشمگیر از سال 87 آغاز و از آن سال 
تاکنون سالیانه به طور متوسط یک میلیارد تومان اعتبار 
به آن تخصیص یافته، این در حالي است که در زمان 
حاضر براي تکمیل این عملیات به 260 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
وي با بیان اینکه سد وشمگیر اساساً با موضوع کنترل 
سیالب احداث شده یادآور شد: این سد مي تواند 
18میلیون متر مکعب آب را در مخزن خود ذخیره و 
نیز 150 متر مکعب در ثانیه آب را به سمت شمال 
غرب آق قال هدایت و حدود 40 میلیون متر مکعب را 

در بسترهاي طبیعي آن منطقه ذخیره کند.
مهندس نظري همچنین به آغاز عملیات اجرایي 
سد آق دکش در سال 91 اشاره کرد و اظهار داشت: 
علیرغم آنکه آق دکش تنها سدي است که با موضوع 
کنترل سیل در گلستان احداث مي شود اما تاکنون تنها 
8 میلیارد تومان اعتبار به آن تخصیص یافته و پیشرفت 

فیزیکي آن تنها در حدود 12 درصد بوده است.
را  سد  این  تکمیل  براي  الزم  اعتبار  میزان  وي 

125میلیارد تومان اعالم کرد.
 مهنـدس نظري همچنین با اشاره به ضرورت بهره 
برداري هر چه سریع تر از سد نرماب چهل چاي 
خاطرنشان کرد: پیگیري هاي بسیاري در سال هاي 
اخیر براي تکمیل این سد انجام شد به طوري که تا 
سال 95 تنها یک درصد انحراف بین برنامه و عمل 
آن وجود داشت و اگر عملیات بهره برداري در زمان 
تعیین شده صورت مي گرفت، این سد مي توانست 
نقش بسیار موثري در کنترل سیل اخیر ایفا کند. وي با 
بیان اینکه حجم مخزن سد نرماب 125 و حجم تنظیم 
آن 192 میلیون متر مکعب است اظهار داشت: با توجه 
به اینکه از ابتداي سال آبي تا بعد از سه روز بارندگي 
مـداوم، میزان آورد آب نرماب چهل چاي و خرمارود 
127 میلیون متر مکعب بود مي توان نتیجه گرفت که 
تنها با بهره برداري از این سد، سیالب به خودي خود 
مهار شده و شهر گنبدکاووس هم اسیر 253مترمکعب 
آب در ثانیه ، کـه در همان روزهاي ابتدایي شهر را فرا 

گرفت ، نمي شد.
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وي همچنین طرح کنترل سیل گرگانرود، اجراي 
سدهاي چایلي، شصت کالته، رامیان و طرح جامع 
مدیریت سیالب را از دیگر طرح هاي در دست اقدام 
شرکت آب منطقه اي استان عنوان کرد که به دلیل 

کمبود شدید اعتبارات با مشکالت جدي مواجهند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان با اشاره 
به اهم دالیل عدم الیروبي بستر رودخانه هاي استان 
تصریح کرد: الیروبي مسیر 2هزار و 700 کیلومتري 
رودخانه هاي استان، ساالنه به 42میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد، اما منابعي که براي انجام این کار در نظر گرفته 

مي شود کافي نیست.
مهندس نظري ادامه داد: سال گذشته براي الیروبي 
200 کیلومتر رودخانه در یکي از شهرستان ها، تنها50 
میلیون تومان اعتبار تخصیص یافت، در حالي که با 
چنین اعتباري حتي راننده بیل مکانیکي هم وسیله اش 

را براي انجام کار حرکت نمي دهد!
وي یادآور شد: البته در سال 97، از محل طرح 
زهکشي اراضي اولویت دار استان، 35 کیلومتر در قره 
سو و 22 کیلومتر هم رودخانه هاي منتهي به خلیج 

گرگان الیروبي شدند.
وي در ادامه با طرح این ادعا که الیروبي نمي تواند 
اسباب ممانعت از بروز سیالب را فراهم کند گفت: 
هزینه و ریسک الیروبي یک سد به مراتب بیش از 
هزینه ساخت آن است و از این رو الیروبي سدها 
در سایر کشورها نیز مورد 

توجه قرار نمي گیرد.
اظهار  نظري  مهندس 
اگر  همچنین  داشت: 
الیروبي  از  مقصود 
رودخانه، کف کني است 
باید دانست که با توجه به شیب صفر مسیر آق قال تا 
گرگانرود، این اقدام غیر عملي بوده و کوچکترین خطا 
باعث برگشت آب دریا به سمت آق قال خواهد شد.

 وي با بیان اینکه تنها اقدام ممکن براي عبور ایمن 
آب، انجام عملیات تعریض است گفت: طرح تعریض 
رودخانه هاي استان از جمله رودخانه قره سو ارائه 
شده که در صورت تخصیص بودجه به مرحله اجرا 

درخواهد آمد.
مهندس نظري همچنین با انتقاد از احداث سازه هاي 
غیر فني دربخش هایي از استان از آن به عنوان یکي از 

مهم ترین عوامل افزایش خسارات سیل نام برد.
به گفته وي، پل شهر گنبد، پل قدیمي خواجه نفس 
در نیاز آباد و قره تپه در آق قال از نمونه هاي سازه هاي 
غیر فني هستند که در جریان سیل، مانع آب گذري 
شدند و تخریب یا اصالح آنها باید در دستور کار 

متولیان قرار گیرد.
رییس هیئت مدیره شرکت آب منطقه اي استان با 
اشاره به نقش مدیریتي امور آب در پروژه هاي عمراني 
اظهار داشت: تاکنون در 800 نقطه سازه هاي تقاطعي 
غیر فني شناسایي و طي مکاتبه اي با دستگاه هاي 
متولي، تخریب426 و اصالح 374 سازه الزامي اعالم 

شده است.
نقشه رودخانه  ارائه  به  نظري همچنین  مهندس 
هاي استان به اداره کل ثبت اسناد و امالک با هدف 
جلوگیري از هرگونه تجاوز به حریم و بستر رودخانه 
ها اشاره کرد و افزود: تکلیف امور آب، تنها در اختیار 
قرار دادن اطالعات کارشناسي و در صورت لزوم 

معرفي متجاوزین حریم به محاکم قضایي است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان در ادامه با 
بیان برخي دالیل بروز سیل اظهار داشت: قبل از سپري 
کردن نیمه اول سال آبي و پیش از بارش هاي منجر 
به سیل، 397 میلي متر بارندگي در استان اتفاق افتاده 
بود که در نتیجه آن، میزان بارندگي 38درصد نسبت به 

مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشت.
مهندس نظري افزود: با اضافه شدن بارش هاي 
پایان اسفند، میزان بارندگي به 575 میلیمتر رسید که 
افزایش 92 درصدي را نسبت به سال گذشته به دنبال 
داشت. این میزان بارش به حدي بود که چنانچه سه 
سد گلستان، بوستان و وشمگیر سه بار پر و خالي مي 

شد باز هم پاسخگوي این حجم از نزول باران نبود.
به گفته وي این در حالي است که متوسط بارندگي 

استان در شرایط نرمال450 میلیمتر در سال آبي است.
وي تصریح کرد: همچنین در حالي که پتانسیل منابع 
آبي استان در شرایط نرمال 2 میلیارد و 485میلیون متر 
مکعب است، تنها از 26 تا 29 اسفند صرفاً در حوضه 
گرگانرود 2 میلیارد و 211 میلیون متر مکعب بارش 
نازل شد و حجم سیالب در حوضه گرگانرود، پایاب 
سدهاي گلستان وبوستان به 327 میلیون متر مکعب 

رسید.
رییس هیئت مدیره شرکت آب منطقه اي یادآور 
در  میلیمتر،  اترک 150  در  بارندگي  متوسط  شد: 
سو160  قره  حوضه  در  میلیمتر،  توسکاچال 350 
میلیمتر، در باالدست حوضه گرگانرود 220 میلیمتر 

و در کل حوضه گرگانرود 190 میلیمتر بوده است.
مهندس نظري اضافه کرد: اشباع بودن خاک، تداوم و 
گستردگي بارش در کل پهنه استان، طغیان همزمان همه 
رودخانه ها، کافي نبودن ظرفیت ایمن عبور سیالب از 
رودخانه هاي استان و کاهش پوشش گیاهي در باال 

دست از دیگر عوامل بروز سیل بوده است.
وي با برشمردن برخي اقدامات شرکت آب منطقه 

اي استان در جریان سیل اسفند 97 اظهار داشت: 
تخلیه سدهاي کبودوال و گلستان، ایجاد سیالب 
دشت، مهار طغیان دریاچه شور آالگل، بهره گیري 
مناسب از موانع طبیعي و نیز ایجاد موانع مصنوعي 
با هدف کنترل سیالب، زمان سنجي مناسب حرکت 
سیالب و اطالع رساني به موقع به منظور حفظ جان 
مردم منطقه از جمله اقدامات صورت گرفته بوده 

است.
نظري افزود: همچنین ایجاد فیوز در برخي مسیرها 
براي جلوگیري از باال آمدگي حداکثري آب، ایجاد 
شکاف در راه آهن و کمربندي آق قال که به صورت 
مانعي در آبگذري عمل مي کردند، ایجاد چندین 
کیلومتر دایک و کانال از یلمه خندان به سمت شمال 
غربي آق قال، الیروبي 4 کانال محیط زیست، رهبري، 
صفاایشان و ملت که باعث حداقل آبگرفتگي در شهر 
گمیشان شد، ایجاد دایک سراسري در شرق گمیشان و 
مسیر فرودگاه گرگان از دیگر این اقدامات بوده است.

مهندس نظري درباره اثر سدهاي استان در تعدیل 
و کنترل سیل اظهار داشت: سد بوستان تا 55درصد، 
گلستان تا 35 درصد و وشمگیر تا 4 درصد دبي اوج 

را تعدیل کردند.
وي ادامه داد: بر همین اساس سد بوستان 35 درصد، 
گلستان 19 درصد و وشمگیر 22درصد در سیل اخیر 

عملکرد مثبت داشته اند.
نظري در پاسخ به انتقادات درباره نحوه اصالح مسیر 
پل گدم آباد که منجر به کاهش عرض رودخانه شده و 
خساراتي را در سیل اخیر به بار آورد گفت: چند سالي 
است که اعتبارات مربوط به حفظ رودخانه هاي حوزه 
شهري و مسئولیت نگهداري از آن به شهرداري ها 
واگذار شده و شرکت آب منطقه اي دخل و تصرف 

عمراني در این پل نداشته است.
مهندس نظري احداث سد را امري استراتژیک براي 
این استان دانست و گفت: با تکمیل سدهاي قره چاي، 
شصت کال، نرماب چهل چاي، آق دکش و عالج 
بخشي سد وشمگیر، مشکالت ما در حوزه آب و 

سیالب به مراتب کمتر خواهد شد.
مهندس نظري ادامه داد: همچنین الزم است تا با 

تخصیص بودجه الزم، کانالي که به صورت اضطراري 
در جریان سیل در آق قال احداث شد 9 کیلومتر دیگر 
امتداد یابد تا با اتصال به کانال منتهي به دریا ضمن 
جلوگیري از ورود خسارت به زمین هاي کشاورزي 

بتوان بهره برداري معناداري از آن صورت داد. 

فقدان رادار در نيمه شرقي، دقت هواشناسي را 
تحت تأثير قرار داده است

اداره کل هواشناسي  بیني  معاون توسعه و پیش 
گلستان گفت: نبود رادارهاي هواشناسي در نیمه شرقي 
استان که فرکانس و شدت سیالب در آن باالست 
باعث شده تا داده هاي هواشناسي آن منطقه از دقت 

الزم برخوردار نباشد.
مهندس محمدرضا رحمان نیا اظهار داشت: در سال 
هاي گذشته، گلستان نتوانسته به رادارهاي هواشناسي 
مجهز شود و از نزدیک ترین رادار در امیراباد بهشهر 
براي دریافت داده ها استفاده 

کرده است.
وي خاطرنشان کرد: رادار 
مستقر در امیرآباد بهشهر، تا 
استان  آباد  علي   محدوده 
کافي  دقت  با  را  گلستان 
تحت پوشش قرار مي دهد اما براي نیمه شرقي استان 
که فاصله بیم رادار از سطح زمین زیاد مي شود ابرهایي 
که در سطح پایین مي توانند تشکیل شوند تحت 

پوشش قرار نمي گیرند.
بیني  پیش  صحت  و  دقت  که  این  بیان  با  او 
هواشناسي در منطقه خاورمیانه قابل مقایسه با غرب 
اروپا و امریکاي شمالي نیست خاطرنشان کرد: بخش 
قابل توجهي از دقت در پیش بیني به داده هاي جوي 
هاي  مدل  ورودي  عنوان  به  که  شود  مي  مربوط 

هواشناسي شناخته مي شوند.
معاون توسعه و پیش بیني اداره کل هواشناسي استان 
ادامه داد: تراکم پایین ایستگاه ها در منطقه خاورمیانه، 
کمبود داده هاي جو باال، کمبود شبکه و داده هاي 
میشود  باعث  که  است  عواملي  جمله  از  راداري 
خروجي مدل ها در این منطقه ضعیف تر و پیش 
بیني هواشناسي هم در قیاس با غرب اروپا و امریکاي 

شمالي از دقت کمتري برخوردار باشد.
وي رخداد بارش و سیل گلستان در روزهاي 26 
تا 29 اسفند را یکي از بي سابقه ترین بارش هاي این 
منطقه خواند و گفت: این رخداد به لحاظ سینوپتیکي 
هم شکل خیلي خاص و قابل تأملي داشته و در 
الگویي کامالً باروکلینیک کالسیک که از سطح زمین تا 

سطوح فوقاني جو ادامه داشته است اتفاق افتاد. 
وي با اشاره به اینکه بندال رکس طي 26 تا 29 اسفند 
الگوي حاکم در سطوح میاني جو بود اضافه کرد : این 
پدیده براي 4 روز کامل در تمام سطوح خصوصاً در 
سطوح میاني جو که بیشترین حرکات صعودي وجود 
دارد حاکم بود و باعث ریزش هواي سرد و بارش 

هاي سنگین در سطح استان شد.
نیا طي روزهاي 26 تا  به گفته مهندس رحمان 
29 اسفند، اغلب نقاط استان30 تا 40 درصد بارش 
سال زراعي را دریافت کردند که بیشترین بارش در 
با بیش از 350  توسکاچال و ارتفاعات مینودشت 

میلیمتر بارندگي اتفاق افتاد.

او با بیان بخشي از اقدامات اداره کل هواشناسي در 
ایام منتهي به رخداد سیل اظهار داشت: از 22 اسفندماه 
الگوهاي هواشناسي نفوذ یک سامانه بارشي را از اواخر 
وقت 26 اسفند به استان نشان مي داد که این مهم در 
بولتن هاي پیش بیني روزانه  22 و 23 اسفند ذکر و در 
روز 23 اسفند نیز با صدور اطالعیه اي نسبت به بارش 

هاي شدید هشدار داده شد.
وي افزود: با توجه به اینکه الگوهاي پیش یابي و 
خروجي مدل هاي عددي، حاکي از تقویت و وقوع 
بارش هاي سنگین در سطح استان بود اخطاریه شماره 

23 در روز 25 اسفند صادر شد.
وي ادامه داد: در جلسه شوراي هماهنگي مدیریت 
بحران در 26 اسفندماه، مدیران آمادگي 100 درصدي 

خود را براي مواجهه با این رخداد اعالم کردند.
معاون توسعه و پیش بیني اداره کل هواشناسي استان 
افزود: همه بسترهاي اطالع رساني از جمله صدا و 
سیما، پورتال اداره کل هواشناسي، فضاي مجازي 
و ارسال پیامک به مدیران ارشد اجرایي استان براي 

آگاهي بخشي عمومي استفاده شد. 
مهندس رحمان نیا اضافه کرد: در طول فعالیت این 
سامانه هم آخرین اطالعات و داده ها که از طریق 
پایش در مرکز پیش بیني هواشناسي و با استفاده از 
تصاویر رادار به دست مي آمد، به صورت متناوب در 
اختیار مدیران بحران استان قرار گرفت و این پایش ها 

تا بعد از آبگرفتگي دوم آق قال هم ادامه داشت.
وي با اشاره به برخي انتقادات طرح شده درباره 
زمان اطالع رساني هواشناسي از بروز پدیده سیالب 
خاطرنشان کرد: صدور اطالعیه و اخطاریه بر اساس 
استانداردهاي زماني انجام مي شود که بر اساس آن 
صدور اطالعیه 72 تا 96 ساعت جلوتر از پدیده و 
صدور اخطاریه هم 24 تا 48 ساعت جلوتر صورت 

مي گیرد.
وي با بیان اینکه پدیده هاي جوي غیر خطي بوده 
و امکان تغییرات زیاد در یک بازه زماني مشخص 
براي آن وجود دارد گفت: به طور کلي صحت پیش 
بیني هاي سه روزه براي برخي متغیرهاي جوي تا 90 
درصد و صحت پیش بیني بارش سه روزه در حدود 

80 درصد است.
وي ادامه داد: صحت پیش بیني هاي 10 روزه تا 
60 درصد است و در گلستان که استاني کشاورزي 
است غالباً چشم انداز دو هفته اي بارش ها در مناطق 

کشاورزي اطالع رساني مي شود.
وي با بیان اینکه پس از وقوع سیل ارتباط مناسبي 
میان اداره کل هواشناسي و امور آب منطقه اي استان 
برقرار شده، تأکید کرد: تالش مي شود پیش بیني 
هاي بازه هاي یک هفته اي را که الگوهاي دقیق تري 
هستند در اختیار مدیران مرتبط قرار دهیم تا در جریان 
برنامه ریزي ها مورد استفاده قرار گیرند. وي همچنین 
به ضرورت راه اندازي سیستم ارسال پیامک هشدار 
پدیده هاي خاص جوي در استان اشاره و تصریح 
کرد: این در حالي است که اداره کل هواشناسي به دلیل 
فقدان منابع مالي کافی، امکان اجراي این مهم را ندارد.
وي گفت: ساالنه تنها 15 تا 20 میلیون تومان براي 
ارسال پیامک در نظر گرفته مي شود که با این مبلغ تنها 
مي توان براي اطالع رساني وقوع پدیده هاي خاص به 

مدیران و مسئوالن مرتبط استاني، اقدام کرد.
رحمان نیا یادآور شد: بودجه عمراني این اداره کل 
ساالنه 600 تا700 میلیون تومان است که با این مبلغ 
شاید تنها بتوان تجهیزات موجود را به روز نگه داشت. 
وي با رد شایعه بارور سازي ابرها و نقش آن در 
ایجاد بارش هاي سنگین منجر به سیل خاطر نشان 
کرد: این روش بسیار گرانقیمت و هزینه بر است و 
تنها در مقیاسي کوچک از یک منطقه محدود امکان 

اجرایي دارد.
* * *

نشست های تخصصی »تحليلی بر علل وقوع 
و  مرتع  گروه  همت  با  که  گلستان«   98 سيل 
آبخيزداری دانشگاه گنبد کاووس برگزار شد، مقدمه 
ای بود بر »همایش ملی مدیریت منابع طبيعی« که 
قرار است 23 آبان ماه به ميزبانی این دانشگاه برگزار 

گردد.
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چیـزهایی  هست که  نمی بینی!
شده است یک موزایيک لق جلوی در خانه 
ات مدت ها باعث عذابت شده باشد و هر وقت 
پا رویش می گذاری، یا مچ پایت پيچ بخورد یا 
مشتی آب بپاشد روی لباست یا حتی همان صدای 

لرزش ریز زیر پا اعصابت را به هم بریزد؟
بعد یک روز تصميم می گيری آن موزایيک لق 
را بکنی و جایش را سفت کنی و موزایيک نو کار 
بگذاری. کار، اگرچه زمان بر و هزینه بردار است 
اما از آن به بعد دیگر مجبور نيستی صبح به صبح با 
قيافه چندش آور آن موزایيک لق شکسته رو به رو 
شوی یا مدام حواست را جمع کنی که پا رویش 
نگذاری. شاید چند ماه بعد اصالً به خاطر نياوری 
که این موزایيک لق جلوی درب خانه چه بالهایی 
که سرت نياورده اما آن راحتی خيال در رفت و 

آمد می ارزد به همه زحمت هایی که داشت.
راز آرامش شاید در تعمير همين لقی هاست. 
در تمام کردن کارهای نيمه تمام و روی زمين 
مانده، انجام همين کارهای به ظاهر ریز و ناگفتنی 
که اگرچه دیده نمی شوند اما نتایجشان بلند مدت 
و آسایش آفرین است. کارهایی که حالت را 
خوب می کنند، محيط کار و زندگی را خواستنی 
و مطلوب می کنند، بی آن که شاید حتی بدانی 

چرا...!
* * *                             

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گنبد 
کاووس می گوید که 
دانشگاه  این  اگرچه 
پروژه های بزرگ و 
اثربخشی را طراحی 
و برنامه ریزی کرده 
داشت  اجرا  آماده  و 
متعدد  مکاتبات  اما 
بر  برنامه و بودجه مبنی  وزارت علوم و سازمان 
و  عمرانی  جدید  های  پروژه  تعریف  ممنوعیت 
خودداری از ایجاد تعهدات جدید مالی در شرایط 
تحریم و تروریسم اقتصادی از سویی و میل به ترمیم 
کاستی های موجود از سوی دیگر باعث شد تا از 
آغاز پروژه های بزرگ صرف نظر و با مدیریت 
صحیح 68 درصد بودجه تخصیصی سال گذشته، 
نقص ها برطرف و نظم و زیبایی و آسایش نسبی در 

دانشگاه برقرار شود .
دکتر مهدی مالشاهی اجرای »مدیریت سبز« را 
یکی از اساسی ترین اقدامات دانشگاه در یک سال 
اخیر می داند. مصوبه ای بسیار مهم برای وزارت 
عتف که اگرچه از سال 93 ابالغ شده بود اما هیچ 

اقدام عملی برای تحقق آن صورت نگرفته بود.
به گفته دکتر مالشاهی، نصب پنل های خورشیدی 
در مسیر دانشکده علوم انسانی و علوم پایه با صرف 
اعتبار 700 میلیون ریال، راه اندازی آبیاری قطره ای 
با صرف اعتبار 65 میلیون ریال، عایق بندی لوله ها، 
نصب شیرهای هوشمند، استفاده از بلوک های سبک 
در ساخت و سازهای جدید، نصب درب و پنجره 
های دو جداره و ... تنها بخشی از اقدامات صورت 

گرفته در این حوزه است.
وی همچنین از بهسازی و تجهیز دانشکده علوم 
پایه به عنوان مهم ترین فعالیت یک سال اخیر نام 
برد و گفت: تأمین سیستم سرمایشی، رفع مشکالت 
مربوط به تأسیسات برقی، راه اندازی اینترنت، خرید 
تجهیزات کامپیوتری، خرید وسایل آزمایشگاهی، 
سکوبندی آزمایشگاه ها، گازکشی، تجهیز سالن 
جلسات، نصب حفاظ و پرده و در رأس همه ،  
ایجاد دو راه دسترسی به دانشکده، اقداماتی به ظاهر 

جزئی بود که تا قبل از انجام، این دانشکده را عماًل 
به سازه ای غیرقابل استفاده تبدیل کرده بود اما همین 
میزان کار بیش از 20 میلیارد ریال هزینه برای دانشگاه 

در بر داشت.
وی همچنین به رفع نواقص و ایرادهای  موجود 
در ساختمان دانشکده علوم انسانی هم اشاره کرد و 
گفت: ایجاد دفتر کار برای اعضای هیئت علمی این 
دانشکده، در اولویت های کاری دانشگاه قرار داشت. 
تا پیش از آن به دلیل عدم پیش بینی دفتر کار مستقل، 
اساتید و مدیران آن دانشکده به ناچار در دانشکده 
علوم کشاورزی مستقر می شدند. بنابراین در اسرع 
وقت با صرف اعتباری بالغ بر 460 میلیون ریال 
نسبت به ساخت اتاق های جدید جهت استقرار 
رئیس، معاون و اعضای هیأت علمی دانشکده اقدام 

شد 
به گفته او ایزوگام سقف، تجهیز البراتوار زبان و 
سالن جلسات، خرید تجهیزات کامپیوتری، تأمین 
سرمایش ، راه اندازی اینترنت و نصب پرده برای 
این دانشکده هم از جمله ابتدایی ترین اقداماتی بود 
که بالغ بر  4 میلیارد ریال هزینه روی دست دانشگاه 
گذاشت. عالوه بر این، 20 میلیارد ریال نیز جهت 
راه اندازی و تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم 

انسانی در نظر گرفته شده است.
دکتر مالشاهی در ادامه با اشاره به موضوع کمبود 
آب در دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی تصریح 
کرد: در طول این سال ها کمبود و قطعی آب به یک 
مشکل مزمن برای دانشگاه تبدیل شده بود که در 
یکسال گذشته با نصب 3 تانکر 30 هزار لیتری و 
با صرف اعتبار 500 میلیون ریال تالش شد تا این 

مشکل برای همیشه رفع شود.
وی یادآور شد: همچنین در یکسال گذشته برای 
خرید ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی هم 10 میلیارد 

ریال هزینه شد.
او ایجاد رستوران مکمل به مساحت 500 متر مربع، 
کاشی کاری گنبد و گلدسته و رسیدگی به فضای 
سبز مسجد دانشگاه، پاکسازی و رسیدگی به فضای 
سبز خوابگاه ها، احداث پارکینگ مسقف دانشکده 
های علوم پایه و علوم انسانی، آسفالت محوطه و 
مسیرهای داخلی دانشگاه، رنگ آمیزی و نصب پرده 
برای اتاق اعضای هیئت علمی و ایجاد سالن مطالعه 
اساتید به نام مرحوم نوروز دیرند )خیر دانشگاهی( را 
از دیگر اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته 

عنوان کرد.
معاون اداری، مالی و منابع دانشگاه گنبد کاووس 
همچنین با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور و 
تأکید وزارتخانه بر درآمدزایی دانشگاه ها خاطرنشان 
کرد:  با توجه به سیاست مالی انقباضی دولت و 
کاهش تخصیص ها، واضح است که دانشگاه هرگز 
نمی تواند تنها با تکیه بر بودجه دولتی به رفع نیازها و 

پیشبرد امور اقدام کند.
دکتر مالشاهی ادامه داد: بر همین اساس در اسرع 
وقت نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی متشکل 
از اعضای هیئت علمی گروه های مختلف اقدام شد 
تا با اتکا به تخصص و دانش اعضای آن، طرح ها 
و پروژه هایی که آورد مالی و نفع اقتصادی برای 

دانشگاه دارند تعریف و اجرا شود.
قلوزایی  دو  طرح  اجرای  که  این  بیان  با  وی 
گوسفندان در راستای تحقق همین مهم پیگیری می 
شود تصریح کرد: این طرح تحقیقاتی که برای اولین 
بار در منطقه انجام می شود می تواند شهرستان گنبد 
کاووس را در زمینه پرورش گوسفندان دوقلوزا در 

سطح کشور مطرح کند.

وی تصریح کرد: این طرح که بودجه اش تصویب 
و اقدامات اولیه آن در کمیته دامپروری به پایان رسیده 
در آینده ای نه چندان دور به یکی از منابع پایدار 

درآمدی دانشگاه تبدیل خواهد شد.
دکتر مالشاهی ایجاد باغ مدرن گالبی در دانشگاه 
گنبد کاووس را نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته 
افزود: پس  زایی عنوان کرد و  در راستای درآمد 
از قریب به سه ماه مطالعه و کارشناسی در کمیته 
کشاورزی سرانجام در بهمن 97 نسبت به اجرای 

این ایده اقدام شد. 
وی با بیان اینکه اجرای این باغ مدرن مشابه کاری 
است که امروز در دنیا عملی می شود تأکید کرد: این 
طرح در عین این که می تواند تا سالی یک میلیارد 
تومان به درآمدهای دانشگاه اضافه کند می تواند به 
عنوان یک مدل سودآور مورد استفاده باغداران استان 

نیز قرار گیرد. 
استخر دو  به احداث  دکتر مالشاهی همچنین 
منظوره با پوشش ورق های ژئوممبران در دانشگاه 
اشاره و خاطرنشان کرد: این استخر با ظرفیت 3700 
متر مکعب، جهت پرورش ماهی و آبیاری حداقل 
30 هکتار باغ و زمین کشاورزی داخل دانشگاه به 

بهره برداری رسیده است.
به گفته وی اولین مرحله پرورش ماهی در این 

استخر از آبانماه 98 آغاز خواهد شد.
وی یادآور شد: اعتبار اجرای این قبیل اقدامات 
زیربنایی که به پیشبرد طرح های تحقیقاتی دانشگاه 
نیز کمک می کند از محل طرح های پژوهشی پایه 

تأمین می شود. 
او اضافه کرد: همچنین به پیشنهاد کمیته کشاورزی، 
کشت و پرورش گیاهان دارویی درآمدزا از قبیل گل 
گاو زبان و گل مغربی در دستور کار دانشگاه قرار 

گرفته است. 
معاون اداری، مالی و منابع دانشگاه گنبد کاووس 
در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته 10 هکتار به 
مساحت زمین های کشاورزی دانشگاه اضافه شده 
است گفت: تنها با پاکسازی بخشی از زمین های 
بالاستفاده، 10 هکتار زمین به 100 هکتار اراضی 
کشاورزی موجود اضافه و با کشت محصوالتی 
چون گندم، کلزا، باقال و نخود حدود 700 میلیون 

ریال درآمد برای دانشگاه حاصل شد.
این، در  بر  دکتر مالشاهی تصریح کرد: عالوه 
طول این مدت تالش شد تا عالوه بر درآمدزایی 
بر راهکارهای صرفه جویی در هزینه ها هم تمرکز 

شود.
وی اظهار داشت: به ویژه در حوزه زیبا سازی و 
گسترش فضای سبز با تکیه بر حداقل امکانات و 
با بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل موجود، نسبت 
به جان بخشی محیطی اقدام و دانشگاه چهره ای 

سرزنده پیدا کرد.
به گفته وی همه نهال ها و 30 هزار نشای گل 
های فصلی که در یکسال اخیر کشت شد، در همین 

دانشگاه تولید شدند.
پویش  پی  در  شد:  یادآور  مالشاهی  دکتر 
درختکاری هم که سال گذشته در دانشگاه به راه افتاد 
حدود 600 اصله نهال مثمر و غیرمثمر در دانشگاه 
کشت شدکه آیندگان از ثمرات و برکات آن بهره مند 

و از زیبایی های بصری آن محظوظ خواهند شد.
اقدامات عالوه بر  این  وی تأکید کرد: مجموع 
ایجاد محیطی شاداب، سرسبز و نشاط آفرین، در 
پویایی و ارتقای سطح انگیزه کاری کارکنان ، اساتید 
و دانشجویان نیز موثر بوده و آثار آن در کیفیت کار و 

عملکرد آنان  به خوبی قابل مشاهده است



11 نشریه داخلی دانشگاه گنبد کاووس . سال اول . شماره دوم . بهار و تابستان 98

و  تحقیقات   ، علوم  وزیر 
نامه  آیین  تصویب  از  فناوری 
اجرایی قانون پیشگیری و مقابله 
با تقلب در تهیه آثار علمی در 
 جلسه هیئت وزیران خبر داد.
اظهار  غالمی  منصور  دکتر 
داشت: بر اساس این آیین نامه 
اجرایی، کلیه دانشگاه های کشور، 
باید کارگروه مقابله با تقلب یا 
پژوهشی  اخـالق  کـارگروه 
داد. خواهنـد  تشکیل   را 
وزارت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
متبوعش پیش از تصویب آیین 
نامه هم اجرای این قانون را به 
طور جدی در دستور کار قرار 

داده بود تأکید کرد: با تصویب 
آیین نامه اجرایی، اقدامات وارد 
شد. خواهد  تری  جدی   فاز 
کلیه   : کرد  خاطرنشان  وی 

هر  به  کشور  در  که  افرادی 
علمی  تقلب  وقوع  به  نحوی 
مثل نوشتن مقاله برای فرد دیگر 
یا نوشتن یا فراهم کردن امکان 

تهیه پـایان نامه بدون زحمت 
به فرد صاحب پایان  نامه کمک 
می کنند ، از همین امروز کارخود 
این  که  چرا  کنند؛  تعطیل  را 
تبعات  و  بوده  جرم  قطعاً  کار 
داشت. خواهد  پی  در   قانونی 
 به گفته دکـتر غالمی ، وزارت 
عـلوم این بار با گستردگی وسیع 
دانشگاه های  کلیه  در سطح  و 
مقابله  موضوع  این  با  کشور 
و  کپی  داغ  بازار  کرد.  خواهد 
سالهای  در  نامه  پایان  فروش 
اخیر به یکی از موضوعات مهم 
در حوزه تحصیالت تکمیلی و 
وزارت علوم تبدیل شده است.

با تصویب آیین نـامه اجرایی 
قانـون پیشگیری و مقـابله با تقلب

 در تهیـه آثار علمی

بـازار سیـاه  تقـلب 
تعطیـل  شـد

 با پایان بیست و چهارمین
 دوره المپیاد دانشجویی کشور

رتبه های  دانشجویان 
المپیادی  دانشگاه گنبد 

کاووس اعالم شد

آشپزخانه دانشگاه  گنبدکاووس  
به  ابزار پخت صنعتی تجهیـز شد

تجربـه  یک  طعم  
استـا نـدارد !

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گنبد 
از  تعدادی  امسال  تابستان  گفت:  کاووس 

دانشجویان این مرکـز آمـوزش عالی در قـالب 
اردوهـای جـهادی بـه مناطق سیل زده استـان 

اعـزام شـدنـد.
گنبد  دانشگاه  داشت:  اظهار  دکتراکبرفخیره 
کاووس با هدف تسریع در خدمت رسانی به 
مناطق سیل زده نسبت به پذیرایی، تأمین غذا و 

اسکان 570 نفر از نیروهای جهادی در مهمانسرا 
و خوابگاه های دانشجویی اقدام کرد.

وی یادآور شد: همچنین به منظور همکاری 
ویژه  فرمانداری  و  بحران  ستـاد  با  حداکثری 
این مدت در  امکانات دانشگاه در  شهرستان، 

اختیار دستگاه های خدمت رسان قرار گرفت.
به گفته وی اعطای بن رایگان غذا به دانشجویان 
سیل زده و اختصاص یک یا چند روز از حقوق 

کارکنان و اعضای هیئت علمی به  ارزش140 
میلیون ریال به خسارت دیدگان ناشی از سیل از 

دیگر اقدامات دانشگاه در این بخش بوده است.
دکتر فخیره تأکید کرد: دانشگاه گنبد کاووس 
در کنار مردم و مسئولین استان، همه همت خود 
را تا رفع کامل مشکالت مناطق سیل زده به کار 
خواهـد گرفت و در این مسیر از هیچ خدمتی 

مضایقه نخـواهد کرد.

به رسـم  خـدمت  بی منت؛ 

ا ردوهای جهادی دانشگاه به مناطق سیل زده اعزام شدند

معاون فرهنگی و دانشجویی 
از  کاووس  گنبـد  دانشـگاه 
رستـوران  آشپـزخانه  تجهیـز 
لـوازم  به  دانشگاه  این 
داد. خبـر  صنعتی   پخت 
دکتـر اکـبر فخیره با اشـاره به 
ایـن که این اقـدام در راستـای 
رفـاه  صندوق  اهـداف  تحقق 
دانشجویان صورت گرفتـه است 
گفت:دستـگاههایی از قبیل پلوپز، 
کبـاب پـز و خورش پـز صنعتی 

 خریـداری و نصب شـده است.

افـزایش   : داشت  اظـهار  وی 
میـزان کیـفیـت طبـخ ، افـزایش 

سرعت عمل در فرآینـد آمـاده 
سازی  بهینـه  و  غـذا  سـازی 
مصرف سوخت از جمله مزایـای 
است. لـوازم  این  از   استـفاده 
کرد:همچنیـن  اضـافه  وی 
کمتر،کاهش  فضای  اشـغال 
افـزایش  و  انسـانی  نیـروی 
پروسه  در  بهـداشت  سطـح 
آمـاده سـازی خـوراک از دیـگر 
مزایـای بهره گیـری از این ابـزار 

است.

 در مکتب بسکی
23 مرداد ماه، مرد مرگ اندیش و طبیعت دوستی 
که زندگی روزمره را برنمی تابید، جان شیفته و روح 
شوریده جهان خاکی را برای همیشه ترک گفت و 

آسمانی شد. 
نامی  بسکی  غالمعلی  دکتر 
ماندگار در حوزه محیط زیست 
و منابع طبیعی ایران بوده، هست 

و خواهد بود. 
 او در طول سال های حیاتش با 

پیگیری سبکی خاص در زندگی تالش کرد تا حضورش 
 کمترین میزان آسیب را به جهان طبیعت وارد آورد.

احترام  طبیعت  به  باید  که  داشت  باور  بسکی  دکتر 
گذاشت.دستورات نامشروع صادر نکرد تا از سرازیر 
خودداری  مردم  جیب  به  کشور  سرمایه  کردن 
یابد. توسعه  زیربنایی  کارهای  عوض  در  و   شود 

او روزی در جایی گفته بود که» محیط زیست ایران را باید 
 تمام شده دانست. من جز تسلیت چه می توانم بگویم!«

تمام  اصلی  مادر  نابودی  گفت:»غم  می  او 
مغموم  مرا  چنان  آن  زمین،  کره  یعنی  مخلوقات، 
ندارم.« فراغت  غم  این  از  ای  لحظه   که   نموده 

خام  سبک  بود  طوالنی  سالیان  که  بسکی  دکتر 
گیاهخواری پیشه کرده بود معتقد بود اگر تمام افراد 
گوشتخواری را ترک نکنند ، باعث افزایش گازهای 
گلخانه ای و نابودی یخچالها و مرگ زمین می شوند. او 
می گفت:» من خام گیاهخوارم و زباله تولید نمی کنم 
چون همه اجزای میوه و سبزی را اگر فاسد و خراب 
نباشد می خورم. پوست گردو و بادام زمینی و پیاز و… 
 هم که زباله نیست دفن می کنم تا به خاک تبدیل شود.«

قناعت  با  که  کرد  می  توصیه  جوان  نسل  به 
که  است  آن  از  بهتر  این  و  کنند  زندگی  فقر  و 
بفروشند. زور  و  زر  و  مقام  به  را   خودشان 

غالمعلی  دکتر  زندگی  خاص  شیوه  و  ها  توصیه 
سایه  زیر  بسیاری  که  آورد  پدید  را  مکتبی  بسکی 
و  یافتند  دست  جان  و  روح  سبکبالی  به  اش 
 پیوستگی و یکپارچگی با طبیعت را تجربه کردند.

بابا بسکی در 88 سالگی در آغوش مادرش، زمین، آرام 
گرفت و به خاکی پیوست که باور داشت منشأ همه 

پاکی ها ست...

  یـاد مان 

رتبه های تیم اعزامی دانشگاه 
و  بیست  به  کاووس  گنبد 
چهارمین دوره المپیاد علمی و 

دانشجویی کشور اعالم شد.
رشته  در  اساس  این  بر   
ناظری  ماهم  فارسی  ادبیات 
قوجق، مریم مهدی زاده، قاسم 
بندیشه و رضا غالمی به ترتیب 
این  و 44   33، رتبه 12، 17 
دوره از المپیاد را کسب کردند.

همچنین  فاطمه منصوریان در 

رشته آمار و کاربردها موفق به 
کسب رتبه پانزدهم شد.

نیز محسن  الهیات  در رشته 
رشته  در  و   25 رتبه  کریمی 

 43 رتبه  کریمی  علی  اقتصاد 
این دوره از المپیاد را به دست 

آوردند.
گنبد  دانشگاه  اعزامی  تیم 
کاووس، در بیست و چهارمین 
دوره المپیاد غیر متمرکز منطقه 2 
کشور موفق به کسب 7 سهمیه 
نهایی  برای حضور در مرحله 
بیست و چهارمین دوره المپیاد 
علمی و دانشجویی کشور شده 

بود.

ارتقای سطح کیفی نشریه خواهد بود.و پیشنهادات همکاران محترم به منظور این واحد آماده دریافت نظرات، انتقادات به واحد روابط عمومی ارائه نمایند. ضمنًا صورت مکتوب و در قالب فایل word را جهت درج در شماره های آتی، به شرح اقدامات خود در حوزه های مختلف اداری و آموزشی می توانند گزارش ها و مدیران محترم دانشکده ها و واحدهای دانشگاه گنبد کاووس است. رؤسا و   فرصتی برای انعکاس اخبار و رویدادهای 
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مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه گنبد کاووس 
گفت: در یکسال اخیر با انتصاب مدیران جوان در 
مختلف  سطوح 
میانگین  مدیریتی، 
این  مدیران  سنی 
مقایسه  در  دانشگاه 
قبل 15  های  سال  با 
 سال کمتر شده است.
حکیمه  مهندس 
مصطفی لو اظهار داشت: همچنین در طی این مدت 
بانوان  به  20 درصد پست های سازمانی دانشگاه 

شایسته و توانمند واگذار شد.
وی تصـریح کـرد: ایـن میـزان به کارگیری بانـوان 
در پست های کلیدی،  در میان دانشگاه ها و دستگاه 
 های دولتی استان آماری قابل توجه به شمار می آید.

وی تأکید کرد: انتصاب مدیران جوان توانمند با سوابق 
کاری روشن و مشخص به پویایی و چابکی مجموعه 
دانشگاه انجامیده و به خلق ایده های نو و راهگشا 
 برای پیشبرد امور کمک شایان توجهی کرده است.

مهندس مصطفی لو با بیان این که در این مدت بالغ 
بر 30 نفر از نیروهای دانشگاه تبدیل وضعیت شدند 
خاطرنشان کرد: اگرچه با این اقدام، به بار مالی دانشگاه 
اضافه شد اما میزان آرامش فکری ناشی از امنیت شغلی 
که به افزایش انگیزه و تعلق خاطر به محیط کاری 
 انجامیده است با هیچ عدد و رقمی قابل محاسبه نیست.

به تعامالت سازنده  ادامه  لو در  مهندس مصطفی 
دانشگاه گنبد کاووس با مدیران و مسئوالن استانی و 

شهرستانی اشاره کرد و گفت : 
مشکالت  از  بسیاری  گذشته  یکسال  در 
و  ارتباطات  همین  سایه  در  دانشگاه  مبتالبه 

است. شده  مرتفع  دوسویه،  های   همکاری 
اتوبوس شهری درب  ایستگاه  ایجاد  به گفته وی 
دانشگاه جهت سهولت رفت و آمد مراجعین، در 
هزار   6 زیرسازی  جهت  ادوات  قراردادن  اختیار 
از محوطه دانشگاه برای آسفالت، نصب  مترمربع 
عالئم ایمنی و ایمن سازی  مسیر منتهی به دانشگاه 
و خوابگاه برادران و اصالح و تعمیر سیستم روشنایی 
دانشگاه تنها بخشی از اقداماتی است که با همیاری و 
 همراهی دستگاه های شهرستان به انجام رسیده است.

وی یادآور شد: 
مراسمی  طی  بار  اولین  برای  همچنین 
به   98 و   97 سالهای  طی  که  همکارانی  از 
شد. تجلیل  آمدند  نائل  بازنشستگی   افتخار 
مصطفی لو اضافه کرد: عالوه بر این، برای اولین 
نسبت  کارمند،  روز  گرامیداشت  با  همزمان  بار 

شد. اقدام  دانشگاه  نمونه  کارمند   5 معرفی   به 
وی همچنین به برگزاری جشن ها و مراسم خانوادگی 
در دانشگاه گنبدکاووس هم اشاره کرد و بیان داشت : 
و  شاد  فضای  ایجاد  ضرورت  به  توجه  با 
دوستانه و در راستای ایجاد حس نزدیکی خانواده 
به  نسبت  بار  اولین  برای  دانشگاه،  محیط  با  ها 
های  خانواده  حضور  با  هایی  جشن  برپایی 
شد. اهتمام  علمی  هیئت  اعضای  و   کارمندان 

مهندس مصطفی لو برگزاری مراسم تجلیل از فرزندان 
ممتاز و برگزاری آیین بزرگداشت روز معلم با حضور 
خانواده ها را در راستای تحقق این اهداف عنوان و 
تأکید کرد: بازتاب خوشایندی که پس از اجرای این 
برنامه ها از سوی کارکنان و خانواده های آنان دریافت 
شد، انگیزه ها را برای تکرار و تداوم این قبیل مراسم 

افزایش داد.

میانگین سن مدیریتی دانشـگاه گنبد کاووس 15 سال کاهش  یافت 

پویـایی زیـر سایـه جوانـگرایی

مدیر تربیت بدنی دانشگاه گنبد کاووس می گوید که توجه به ورزش دانشگاه در یک سال اخیر بی سابقه بوده است

این دوره را طالیی بنویسید!

اولین نشست علمی بررسی حقوق شهروندی با حضور اساتید و 
دانشجویان دانشگاه گنبد کاووس در محل این دانشگاه برگزار و سه مبحث 
»اسالم و حقوق شهروندی«، »زن و حقوق شهروندی« و »دادرسی و 

حقوق شهروندی« مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس در این نشست، عدم ضمانت 
اجرایی و عدم پیش بینی نهاد ناظر و رسیدگی کننده بر حسن اجرای مفاد را 

از مهم ترین ایرادات وارد بر منشور حقوق شهروندی عنوان کرد.
دکتر حمید میری گفت: نگاهی گذرا بر منشور حقوق شهروندی 
مشخص می کند که بسیاری از مفاد آن از جمله حق آزادی بیان و اندیشه، 
حق برخورداری از امنیت، مسکن و مالکیت با اعالمیه جهانی حقوق بشر 

هم پوشانی دارد.
وی با بیان این که اعالمیه جهانی حقوق بشر، به برابری شأن و حقوق 
انسان ها منصرف از ویژگی های نژاد، زبان، تابعیت و ملیت می پردازد، یادآور 
شد: این در حالی است که حقوق شهروندی، تنها به حقوقی که اتباع نظام 
جمهوری اسالمی ایران در برابر یکدیگر و در برابر حکومت دارند اشاره 

دارد.
دکتر میری به موضوع حقوق زنان هم در منشور حقوق شهروندی اشاره 
کرد و گفت: در این منشور باب خاصی ذیل عنوان حقوق زنان پیش بینی 
نشده و تنها در برخی از بندها به قصد رفع شبهه اشاراتی به آن شده است.

این عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گنبدکاووس با 
اشاره به برخی مفاد مرتبط با حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی 
خاطرنشان کرد: بند آخر ماده سه به حق برخورداری زنان از برنامه ها و 
تسهیالت بهداشتی و درمانی مناسب برای تأمین سالمت جسمی و 
روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی 
اشاره می کند و یا در ماده 11 آمده است که زنان حق دارند در امور 
سیاستگذاری، قانونگذاری و مدیریت اجرا نقش داشته باشند و همچنین 
ماده 83 برخورداری از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر 

با مردان در قبال کار برابر را حق زنان می داند.
دکتر میری ادامه داد: همه این مفاد در حالی آمده است که تحقق تک تک 
این حقوق پیش بینی شده در گرو فراهم شدن مقدمات و عوامل دیگری 

است.
این استاد رشته فقه و حقوق اسالمی گفت: اگرچه اخیراً الیحه ای مربوط 
به حقوق شهروندی به مجلس داده شده اما در همان الیحه هم در موضوع 
ضمانت اجرا به ارائه تذکر و یادآوری اکتفا شده و باز مشخص نیست که 
در صورت موثر نبودن تذکرات چه تبعاتی متوجه نهادی که قصور داشته 

خواهد بود.
وی همچنین به ابهامات این منشور در موضوعاتی چون پوشش زنان هم 
اشاره کرد و گفت: حتی در چنین مسأله ای هم اگر چه حواس نویسندگان 
منشور به دغدغه امروز زنان جامعه بوده، اما همچنان هیچ مالک درستی از 
حجاب ارائه نداده و ضمن توضیح واضحات گفته اندکه پوشش زنان باید 
تابع موازین متعارف باشد و بدین ترتیب این مبحث مهم را هم در هاله ای 

از ابهام نگاه داشته اند.

افکار عمومی، شناخت جامعی نسبت به حقوق شهروندی ندارد
یک عضو هیئت علمی دانشگاه گنبدکاووس نیز گفت: موضوع حقوق 
شهروندی هنوز برای افکار عمومی به درستی روشن نشده و دارای ابهامات 

متعدد است.
دکتر صالح یمرلی اظهارکرد: به رغم تدوین قانون احترام به آزادی های 
مفهوم حقوق  )مصوب 1383(،  شهروندی  و حفظ حقوق  مشروع 
شهروندی نه در این قانون و نه در سایر قوانین موضوعی کشور به درستی 

تببین نشده است.
وی تصریح کرد: اگرچه حقوق شهروندی در کلیت به معنای روابط 
بین شهروندان است، اما در قانون اساسی، قانون حفظ حقوق شهروندی و 
منشور حقوق شهروندی،  در مفهوم وظایف و مسئولیت های بین حاکمیت 

و شهروندان به کار رفته است.
مشاور حقوقی رییس دانشگاه گنبد کاووس با بیان این که هم در قانون 
اساسی و هم در قوانین عادی کشور حفظ حقوق افراد ساکن در ایران 
مورد تأکید قرار گرفته است گفت: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
سال 1394، از جمله قوانین عادی پیشرفته کشور است که در آن بسیاری از 

حقوق شهروندی که در قوانین پیشین مورد غفلت قرار گرفته بود،  از سوی 
قانونگذار مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر یمرلی با اشاره به موضوع کشف جرم به عنوان یکی از حقوق 
شهروندی مورد توجه در قانون آیین دادرسی گفت: ضابط قضایی و 
نیروی انتظامی تنها درباره جرایم مشهود که در مرئا و منظر صورت گرفته 
باشد اجازه ورود، تحقیقات یا بازداشت بدون اخذ مجوز را دارد و در غیر 
 اینصورت، هیچ یک اجازه ورود به حریم خصوصی را نخواهند داشت.

وی با تأکید بر این که قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق 
شهروندی مصوب سال 83 دارای ضمانت اجراست تصریح کرد: چنانچه 
مفادی از این قانون توسط قضات بازپرسی و یا مسئولین دادسرا نقض شود 
مضاف بر جبران ضرر و زیان، بر حسب مورد حکم انفصال خدمت و 

حتی حبس را برای آنان دنبال خواهد داشت.
تعارض حق و تکليف، مهم ترین مبحث حقوق شهروندی است

 استاد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه گنبد کاووس هم در این 
نشست با بیان این که موضوع حقوق انسان و تعارض آن با تکالیف دینی از 
جمله مهم ترین مباحث در حقوق شهروندی است گفت: برخی از متفکران 
همچون کدیور معتقد هستند که فقه و حقوق اسالمی قبل از اینکه به حقوق 
و آزادی های انسان توجه کند انسان را به وظیفه مداری و تکلیف محوری 

سوق داده است.
دکتر ابراهیم جوانمرد فرخانی اظهار کرد: این در حالی است که حق و 
تکلیف دو روی یک سکه هستند و در فقه اسالم تکلیفی وجود ندارد مگر 

اینکه بخواهد حقی را پشتیبانی کند.
وی تصریح کرد: اندیشمندان غربی بر این باورند که چون ذات انسان 

مسئولیت گریز و حق خواه هست پس بار تکلیف باید از او برداشته شود.
به گفته وی، اندیشمندان غرب همچنین معتقدند که سایه تکالیف در 
اسالم بسیار وسیع و گسترده و دایره حقوق شهروندی بسیار محدود است 

زیرا زبان فقه زبان اجبار و امر و نهی است.
دکتر جوانمرد فرخانی گفت: به باور اندیشمندان غربی تکلیف محوری، 
شرافت و کرامت انسان را پایمال کرده و قدرت تعقل او را زیر سوال می برد 
اما براساس آموزه های قرآن کریم انسان موجودی دو بعدی است که کمال 
سعادت او،  در خوشبختی دنیا و عقبی تعریف می شود و به همین دلیل 

است که تکلیف، برای انسان مسلمان از جایگاهی ویژه برخوردار است .
وی افزود: نکته ای که در نگاه متفکران غرب مغفول مانده آن است که 
تکالیف در اسالم بازگشت به حق داشته و تکالیف دینی در اسالم برای 

صیانت از حقوق انسان ها وضع شده است.

در نشست  علمی  »بررسی  حقوق  شهرونـدی«  مطرح شد؛ 

عدم ضمانت اجرا؛ نقطه ضعف منشور حقوق شهروندی
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ش   بک 
فـال

قـاب عکسی برای دانشگاه گنبـد کاووس

اولین جشن خانوادگی و آیین تجلیل از اساتید دانشگاه گنبد کاووس به مناسبت ایام بزرگداشت مقام معلم

آیین تجلیل ازهمکاران  بازنشسته
سال 97و98  دانشگاه گنبد کاووس

جشن میالد صاحب الزمان )عج(
مراسم تجلیل از کارشناسان آزمایشگاه همزمان با روز 

آیین گرامیداشت روز کارمندبزرگداشت حکیم جرجانی

دومین نشست شورای هماهنگی 
مدیران حراست دانشگاه های منطقه 2 

به میزبانی دانشگاه گنبدکاووس

برگـزاری  مسابقات فـوتسال 
آیین گرامیداشت والدتجام رمضان با قهرمانی بسیج دانشجویی

 حضرت معصومه)ع( و روز دختر

دوازدهمین نشست 
معاونین و مدیران دانشجویی دانشگاه های منطقه 2 با 
حضور دکتر مطیعی، مشاور وزیر و رییس صندوق رفاه 

دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه گنبدکاووس

حضور دکتر طهماسبی در نشست 
رؤسای دانشگاه های ایرانی اتحادیه 

دانشگاه های کشورهای حاشیه دریای خزر
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در نوزدهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهشی 
و فناوری و فن بازار، فناوری تستر زیتون باالترین 

فناوری  آمادگی  درجه 
)TRL(  را کسب کرد.

توسط  فناوری،  این 
مهندس سید اصغر حسینی 
دانشگاه  مخترع و محقق 

گنبد کاووس اختراع و ثبت شده است.
 وی می گوید که این تستر به طور کامل پایه گیاهی 

دارد و قادر است وجود مقادیر بسیار کم
 ) در حد ppm( سود سوزآور )NaoH( را در 

مرحله تلخی زدایی زیتون مشخص کند. 
بر  فناوری عالوه  این  مهندس حسینی  گفته  به 
افزایش سطح بهداشتی محصول، می تواند هزینه های 
فرآوری و تولید را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

کیفیت برگزاری آزمون های سراسری در دانشگاه 
گنبد کاووس تقدیر معاون وزیر را در پی داشت

کسب رتبه ممتـا ز در برگزاری 
آزمون های سراسری

کیفیت برگزاری آزمون های سراسری در دانشگاه 
و  نماند  پنهان  وزارتخانه  چشم  از  کاووس  گنبد 
معاون وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، این دانشگاه را به 
عنوان یکی از مجموعه های 
برتر در برگزاری آزمون های 
سراسری سال 97 معرفی کرد. 
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان 
سنجش ، از رییس و معاون آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه  االختیار  تام  نماینده  عنوان  )به  دانشگاه 

گنبدکاووس در امور آزمون ها( تقدیر نمود.
خدایی  ابراهیم  سوی  از  ارسالی  تقدیر  لوح  در 

خطاب به رییس دانشگاه آمده است :
مراتب سپاس و قدرشناسی خود را از درایت و 
تدبیر جنابعالی که در تمشیت امور برگزاری آزمون 
های سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
کشور در مقاطع مختلف تحصیلی مبذول داشته ایـد 

ابـراز می دارم. در ادامه لـوح آمده است:
 بدون تردید مدیریت و دلسوزی جنابعالی به همراه 
تالش شایسته دیگر همکاران خدوم و ساعی شما به 
خصوص نماینده محترم تام االختیار در احراز رتبه 
ممتاز و انتخاب دانشگاه گنبد کاووس به عنوان یکی از 
مجموعه های برتر در برگزاری آزمون های سراسری 
سال 1397 منشا بالندگی و ایجاد اطمینان و آرامش و 
باور در نزد قاطبه داوطلبان و جامعه نسبت به جایگاه 
سازمان سنجش آموزش کشور بوده است. رئیس 
سازمان سنجش کشور همچنین در این لوح آورده 
است : امید است به یاری خداوند سبحان و در سایه 
توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم همچنان در مسیر 
خدمت به جامعه علمی کشور و فرزندان آینده ساز 

این مرز و بوم موفق و منصور باشید..

هواشناسی  کل  اداره  و  گنبدکاووس  دانشگاه 
و  ها  سیاست  اجرای  راستای  در  گلستان  استان 
به  توجه  بر  مبنی  وامید  تدبیر  دولت  های  برنامه 
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان پایه 
نامه  کشورتفاهم  های  بخش  همه  توانمندسازی 
 همکاری مشترک علمی وتحقیقاتی منعقد کردند.
به گزارش روابط عمومی این تفاهم نامه در راستای 
حوزه  در  کشور  راهبردی  های  سیاست  اجرای 
منابع آب ومطالعات اقلیم و نظر به اهمیت مدیریت 
منابع آب ومطالعات اقلیم استان برمبنای پژوهش 
 وهمکاری ومشارکت متولیان امر به امضا رسیده است.
همچنین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات درحوزه 

منابع آب ومطالعات اقلیم در راستای یکپارچه سازی 

و به اشتـراک گذاری اطـالعات به عنـوان یـکی 
لزوم  اهداف،  به  دستیابی  اساسی  نیازهای  ازپیش 
مناسب  های  زیرساخت  و  ازاقدامات  گیری  بهره 

هواشناسی و دانشگاه گنبدکاووس درحوزه فناوری 
اطالعات وارتباطات وکشاورزی و نیز اجرای پروژه 
های تحقیقاتی مشترک درشهرستان گنبدکاووس و 
 استان، از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه بوده است.
تبادل اطالعات علمی وپژوهشی،  به اشتراک گذاشتن 
پایگاه های علمی، کتابخانه ها وآزمایشگاه ها وکارگاه 
های مشترک، طراحی واجرای پروژه های کاربردی 
بارویکرد منطقه ای ، کمک به نهادینه کردن دستاوردها 
وسیاست های منابع آب استان، آینده پژوهی درفناوری 
اطالعات منابع آب ومطالعات اقلیم و همکاری در 
  ) start up ( برگزاری رویداد کسب وکارهای نوپا

از جمله مفاد تفاهم نامه است.

انعقاد  تفاهم  نامه دانشگاه گنـبد کاووس  با هواشناسی گلستان

از  تجلیل  و  معرفی  جشنواره  چهارمین  در 
دانشگاه  برتر  های  عمومی  روابط  و  خبرنگاران 
دو  منطقه  فناوری  و  علمی  های  پارک  و  ها 
رتبه  گنبدکاووس  دانشگاه  عمومی  روابط  کشور، 
 نخست بخش توانمند سازی را از آن خود کرد.
تحقیقات  مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، 
عمومی  روابط  گفت:  آیین  این  در  فناوری  و 
از  مندی  بهره  با  توانند  می  ها  دانشگاه  های 
دانشجویی  های  انجمن  و  دانشجویان  ظرفیت 
داده  افزایش  را  امور  در  دقت  و  صحت، سرعت 
دهند. ارتقا  را  عمومی  روابط  کار  کیفی   و سطح 
دکتر علیرضا عبداللهی نژاد برپایی جشنواره را منحصر 

به تجلیل و تشکر ندانست و تأکید کرد:
 هدف از برگزاری این جشنواره ها ایجاد فضای پویا، 
 رقابتی و صحنه ای برای ارائه ایده ها و دستاوردهاست.
با  نیز  کشور  دو  منطقه  های  عمومی  روابط  دبیر 
ارائه گزارشی از روند برگزاری چهارمین جشنواره 

خاطرنشان کرد: در پی برگزاری این جشنواره در 
طول چهار سال گذشته اتفاقات خوبی در حوزه 
است. داده  رخ  ها  دانشگاه  های  عمومی   روابط 

تدوین  داشت:  اظهار  زاده  یحیی  حسین  دکتر 
جایگاه  ارتقاء  و  ها  عمومی  روابط  ساختار 
و  علم  های  پارک  و  ها  دانشگاه  در  واحد  این 
است. بوده  دستاوردها  این  جمله  از   فناوری 
دکتر حمید محمدزاده رئیس دانشگاه علم و فناوری 

این  برگزاری  گفت:  آیین  این  در  نیز  مازندران 
جشنواره نشانه اهمیت روابط عمومی در ارتباط با 
مخاطبان و خصوصاً خبرنگاران و همکاران رسانه 
ها  عمومی  روابط  تالش  امیدواریم  و  است  ای 
 در این حوزه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
چهارمین جشنواره معرفی و تجلیل از خبرنگاران 
های  پارک  و  ها  دانشگاه  برتر  عمومی  روابط  و 
علمی و فناوری منطقه 2 کشور با حضور دبیران 
مناطق نه گانه روابط عمومی کشور، دبیر، مدیران 
به  کشور  منطقه 2  عمومی  روابط  کارشناسان  و 
 میزبانی دانشگاه علم و فناوری مازندران برگزار شد.
ایجاد رقابت سالم، هم افزایی و افزایش ارتباط بین 
اصحاب رسانه و روابط عمومی های دانشگاه ها و 
پارک های علم و فن آوری منطقه دو کشور )گلستان، 
مازندران و گیالن(، ارتقای کیفی فعالیت ها و تالش 
برای استانداردسازی فعالیت های روابط عمومی از  

مهم ترین اهداف این جشنواره است.

در  جشنواره  تجلیل  از  روابط  عمومی  های  بر تر دانشگاه  ها  و  پارک  های علمی  و  فناوری  منطقه  دو کشور

روابـط  عمومی  دانشـگاه گنبـد کاووس حا ئـز  مقام برتر شد

شرکت  با  کاووس  گنبد  دانشگاه  آب  منابع 
 آب منطقه ای گلستان تفاهم نامه ای منعقد کرد.
اجرای  راستای  در  عمومی،  روابط  گزارش  به 
سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید مبنی 
بر توجه به توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 
ویژه  به  کشور  های  بخش  همه  توانمندسازی  و 
نامه  تفاهم  اقلیم،  مطالعات  و  آب  منابع  بخش 
منعقد شد. منطقه ای گلستان  با شرکت آب   ای 
گذاری  اشتراک  به  و  سازی  یکپارچه  همچنین 
نیازهای  پیش  از  یکی  عنوان  به  اطالعات 
هدف  عنوان  به  فوق  اهداف  به  دستیابی  اساسی 
است.  گرفته  قرار  نظر  مد  نامه  تفاهم  این   اصلی 
 این تفاهم نامه در راستای اجرای پروژه های تحقیقاتی 
مشترک در شهرستان گنبدکاووس و استان گلستان 
به امضای دو طرف رسیده و تبادل اطالعات علمی 
و پژوهشی بین اعضای هیات علمی دو مرکز، به 
اشتراک گذاشتن پایگاه های علمی، کتابخانه ها و 
و  طراحی  مشترک،  های  کارگاه  و  ها  آزمایشگاه 
اجرای پروژه های کاربردی با رویکرد منطقه ای در 
چارچوب حوزه منابع آب و مطالعات اقلیم و کمک 
به نهادینه کردن دستاوردها و سیاست های منابع آب 

 در استان گلستان از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
عالوه بر این، اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی 
با اولویت نیازهای شهرستان گنبد کاووس و استان 
گلستان، تأمین منابع مالی تجهیزات و نیروی انسانی 

مورد نیاز جهت انجام پروژه های مشترک، آینده 
پژوهی در فناوری اطالعات منابع آب و مطالعات 
و  کسب  رویداد  برگزاری  در  همکاری  اقلیم، 
کارهای نوپا )Start Up( و شرکت های مستقر 
در مرکز رشد فناوری و همکاری در راستای ایجاد 
کارآفرینی در حوزه های منابع آب و مطالعات اقلیم 
است. نامه  تفاهم  این  در  ذکر شده  مفاد  دیگر   از 

کاووس  گنبد  دانشگاه  نامه  تفاهم  این  اساس  بر 

متعهد شده است تا نسبت به هماهنگی با مراکز 
همکاری  جهت  دانشگاه  این  مجموعه  زیر 
کند. اقدام  مشترک  های  پروژه  اجرای   در 
همچنین برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی 
طرف،  دو  تفاهم  مورد  و  مشترک  های  زمینه  در 
کمک به ارتقاء دانش زیست محیطی آحاد جامعه 
بر اساس خدمات مورد نیاز گروه های هدف و در 
اختیار قرار دادن آزمایشگاه های تحقیقاتی و سایر 
امکانات مورد نیاز مرتبط با اهداف تفاهم نامه برای 
اجرای طرح های مشترک در چارچوب قوانین و 
 مقررات دانشگاه از دیگر تعهدات دانشگاه است.
در مقابل،  شرکت سهامی آب منطقه ای استان گلستان 
متعهد شده است تا درباره دسترسی به پرونده های 
پژوهشی مرکز، بررسی علمی پروپوزال و داوری 
علمی طرح های مرتبط با اهداف تفاهم نامه،  حمایت 
مالی و فنی از طرح های تحقیقاتی مصوب مشترک 
و تصویب پروژه های مشترک در زمینه های علوم 
اجتماعی، معضالت اجتماعی و فرهنگی، فنی و 
مهندسی، کشاورزی با توجه به اولویت های تحقیقاتی 
و ظرفیت های طرفین تفاهم نامه، همکاری الزم را به 

عمل آورد.

بر اساس تفاهم نامه دانشگاه گنبد کاووس و شرکت آب منطقه ای استان صورت می گیرد؛

آینده پژوهی در فنـاوری اطالعـات منابع آب
در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهشی و فناوری و فن بازار 
کسب شدباالترین درجه 

آمادگی فناوری برای اختراع 
محقق دانشگاه گنبد کاووس 
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همایشی یک روزه  به مناسبت روز 
با حضور  زایی  بیابان  با  مقابله  جهانی 
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان، مدیرکل هواشناسی استان 
و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی 
میزبانی  به 
دانشگاه گنبد 
س  و و کا
شد.  برگزار 
رئیس دانشگاه 
گنبدکاووس 
آیین  این  در 
با اشاره به تنوع اقلیمی و اکوسیستمی 
حال  وضعیت  داشت:  اظهار  گلستان 
حاضر استان گویای این واقعیت است 
که اقدامات صورت گرفته در حوزه منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان ظرف 40 سال 
گذشته ، کافی نبوده والزم است نسبت به 
تغییر فرهنگ عمومی نسبت به صیانت از 
منابع خدادادی و حفظ آن برای نسل آینده 

اهتمام ویژه ای صورت گیرد.
دکتر ابوالفضل طهماسبی خاطرنشان 
کرد: در کنار تنوع اقلیمی، بالیای طبیعی 
مانند سیل، طوفان، زلزله و آتش سوزی 
در مراتع و جنگل ها همواره همراه گلستان 

بوده است.
وی با بیان این که صیانت از منابع طبیعی 
صرفاً برعهده متولیان این حوزه نیست 
تأکید کرد: آحاد جامعه و همه دستگاه ها 
و نهادهای استان باید در این باره احساس 

مسئولیت کرده و موضوع حفظ و صیانت 
از این منابع خدادادی در قالب یک مطالبه 

عمومی طرح شود.
دانشگاه  شد:  یادآور  طهماسبی  دکتر 
گنبدکاووس آمادگی دارد تا هم در حوزه 
فعالیت های تحقیقی و پژوهشی و هم  در 
حوزه اجرای طرح های منابع طبیعی ورود 
کرده و سهم خود را در این زمینه ایفا کند.

هر گلستانی، 1800 متر مربع بیابان!
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اظهار داشت:  آیین  این  در  نیز  گلستان 
سرانه بیابان در گلستان برای هر شهروند 

1800 مترمربع است.
قزلسفلو  ابوطالب  مهندس  گفته  به 
اگرچه این عدد از میانگین دو هزار متر 
مربعی در کشور پایین تر است اما برای 

استان شمالی گلستان بسیار باالست.
وی با با بیان این که کارشناسان مهم 
ترین علت بارش ها و جاری شدن سیل 
در روزهای پایانی سال گذشته را ناشی از 
تغییر اقلیم دانسته اند تصریح کرد: از بین 
بردن پوشش گیاهی و افزایش گازهای 
علت  گذشته،  سال  در 100  گلخانه ای 

اصلی تغییر اقلیم است.
کاهش  به  اشاره  با  قزلسفلو  مهندس 
حاصلخیزی خاک استان یادآور شد: طی 
سال های اخیر مواد آلی خاک از باالی 
سه درصد به کمتر از یک و نیم درصد 
رسیده و این امر در کنار  فرسایش خاک 
و تخریب های صورت گرفته در مراتع، 

از مهم ترین عوامل بیابان زایی در استان 
است.

افزایش  این روند،  ادامه  به گفته وی 
مهاجرت و بروز پدیده ریزگرد در استان 

را به دنبال خواهد داشت.
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیر کل 
استان از پیش بینی 50 میلیارد ریال اعتبار 
ملی برای اجرای طرح های مقابله با بیابان 
دراین  زایی 
گلستان خبر 
گفت:  و  داد 
این اعتبارات 
به  نسبت 
گذشته  سال 
برابر  دو 
افزایش داشته و برای تولید دو میلیون 
نهال مرتعی به منظور کاشت در مراتع کم 
بازده مناطق شمالی گلستان و نیز انجام 
برخی فعالیت های پژوهشی و تحقیقی 
کشاورزان،  محلی،  جوامع  مشارکت  با 
تعاونی های مرتعداری و استادان دانشگاه ها 

هزینه می شود.
مهندس قزلسفلو یادآور شد: پارسال 
با اعتبار تقریبی 22 میلیارد ریال، عاله بر 
تولید یک میلیون نهال مرتعی و غرس آن 
در مراتع شمالی گلستان، برخی طرح های 
مرتعداری، احیای مراتع و بیایان زدایی در 
سطح پنج هزار هکتار از مراتع در معرض 

بیابانی شدن استان انجام شد.
هکتار  هزار   300 اینکه  بیان  با  وی 

در  ویژه  به  استان  شمالی  مراتع  از 
و  قال  آق  گنبدکاووس،  شهرستان های 
مراوه تپه در معرض بیابانی شدن قرار دارد 
تصریح کرد: استان گلستان از چهار سال 
پیش از اعتبارات حوزه بیابان بهره مند شد 
و با روند فعلی تخصیص اعتبارات ، مقابله 

با بیابان زایی راه طوالنی در پیش دارد.
به  بخشی  آگاهی  ضرورت  بر  وی 
از  جلوگیری  منظور  به  محلی  جوامع 
تخریب و تبدیل مراتع به اراضی زراعی 

تأکید کرد و بیان داشت :
 با تبدیل اراضی زراعی کم بازده به 
مرتع خصوصی می توان تا حد زیادی از 
پیامدهای بیابان زایی که مهمترین آن بروز 
پدیده گرد و غبار  خواهد بود جلوگیری 

کرد.
مهندس قزلسفلو یادآور شد: اداره کل 
منابع طبیعی استان گلستان آماده استفاده 
از نقطه نظرات دانشگاهیان و حمایت 
طرح های  از 
و  پژوهشی 
تحقیقاتی آنان 
حوزه  دراین 

است.
این  در 
همایش یک 
روزه دکتر محمد اونق از اساتید بازنشسته 
و پیشکسوت دانشگاه منابع طبیعی گرگان 
درخصوص تغییر اقلیم و بیابان زایی و 

اثرات آن به ارائه مطلب پرداخت.

در مراسم هم اندیشی روز جهانی مقابله با بیابان زایی در دانشگاه گنبدکاووس عنوان شد:

هر گلستانی  1800 متر مربع بیا بان!

گنبد  دانشگاه  رییس 
کاووس گفت: هیئت رییسه 
اندازی  از راه  این دانشگاه 
با  فعال  رشد  مرکز  یک 
محوریت این مرکز آموزش 
استان  شرق  در  عالی، 

استقبال می کند.
دکتر ابوالفضل طهماسبی 
در نشست با رئیس پارک 
علم و فناوری استان گلستان 
اظهار داشت: به رغم همه 
موجود،  های  محدودیت 
این دانشگاه با اختصاص 5 
هکتار از اراضی در اختیار، 
گامی عملی در تحقق این 

مهم برمی دارد.
بدین  شد:  یادآور  وی 
در  دانشگاه  این  ترتیب 
کنار پارک علم و فناوری 
سهم  از  بخشی  گلستان 
خود را به منظور حمایت 
از فناوري ایفا خواهد کرد.

معاون آموزشي و پژوهشي 
نیز  دانشگاه گنبد کاووس 
در این نشست با بیان این 
علمی  های  ظرفیت  که 

به  کاووس  گنبد  دانشگاه 
واحد  بزرگترین  عنوان 
آموزشی شرق استان تاکنون 
نشده  شناخته  درستی  به 
امر  همین  داشت:  اظهار 
سال  طی  که  شد  موجب 
های گذشته سطح همکاری 
و  علم  پارک  و  دانشگاه 

فناوری استان کاهش یابد.
دکتر علی ستاریان تأکید 
کرد: حضور اساتید برجسته 

تحصیالت  دانشجویان  و 
فعال  و  توانمند  تکمیلي 
کاووس  گنبد  دانشگاه  در 
فرصتی مغتنم و قابل دفاع 
برای راه اندازی مرکز رشد 
استان  شرق  در  فناوری 

است.
و  علم  پارک  رئیس 
فناوری گلستان نیز با اشاره 
علمی  های  ظرفیت   به 
قابل توجه در شرق استان  
بهره  عدم  کرد:  تصریح 
این  استخراج  و  برداری 
علم  پارک  ها،  توانمندی 
آن  بر  را  استان  فناوری  و 
داشت تا به منظور راه اندازي 
با  استان  مرکز رشد شرق 

گنبد  دانشگاه  محوریت 
کاووس تصمیماتی را اتخاذ 
غفاری  مهدی  کند.دکتر 
تأمین امکانات حداقلی از 
مورد  کاري  فضاي  جمله 
جمله  از  را  هسته ها  نیاز 

ضروریات راه اندازي مرکز 
رشد فناوری عنوان کرد و 
گفت: فضاهای موجود در 
دانشگاه گنبد کاووس می 
تواند امکانی مناسب برای 
لوکوموتیو  حرکت  آغاز 
استان  شرق  در  فناوري 

باشد.
وی با بیان اینکه هسته ها 
و واحدهای فناور فعال در 
مرکز رشد، از حمایت های 
و  علم  پارک  توجه  قابل 
فناوری برخوردار می شوند 
این،  بر  یادآور شد: عالوه 
پارک در حوزه نرم  افزاري 
از جمله تبلیغات و معرفي 
دانشجویان  به  رشد  مرکز 
اقدامات موثری را صورت 
تأکید  وی  داد.  خواهد 
کرد: پارک علم و فناوري 
گلستان آمادگی دارد تا در 
ممکن  زمان  ترین  سریع 
دانشگاه گنبد  با مشارکت 
کاووس نسبت به راه اندازي 
یک مرکز رشد فعال در این 

دانشگاه اقدام کند.

دانشگاه گنبد کاووس برادری خود 

را در حمایت از فناوری اثبات کرد!

5 هکتـار از اراضی 
دانشـگاه به مرکز رشد 

اختـصاص  یـافت

مدیر کل منابع طبيعی و آبخيزداری گلستان می گوید که از طرح های پژوهشی دانشگاهيان با موضوع  بيابان زدایی استقبال می کند 

همکار محترم جناب آقای
   منصور خرمالی

انتخاب جنابعالی را به عنوان کارمند 
نمونه سال 98 شهرستان گنبد کاووس 

تبریک عرض نموده و تالش های خالصانه  
و صادقانه شما را در انجام متعهدانه 

وظایف شغلی و مسئولیت های قانونی 
صمیمانه ارج می نهیم.امید است با 

استعانت از درگاه الهي به موفقیـت هاي 
روزافزون دست یابید.

در ایامی که گذشت همکاران گرامی:

 
جناب آقای حاجی نیاز طاطار، جناب آقای 
شمس اله کوهساریان، جناب آقای دکتر 
مجتبی قره محمودلو، جناب آقای دکتر 
علیرضا خان احمدی، جناب آقای دکتر 

عبدالغنی رستگار، سرکار خانم دکتر جمیله 
پناهی و سرکار خانم پروانه غضنفری

 در غم از دست دادن عزیزان خود سوگوار 
بودند.روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض 
تسلیت به این عزیزان از خداوند متعال 
برای این همکاران ارجمند و خانواده 
مسئلت می نماید.محترمشان صبر جمیل و اجر جزیل 

»سرکار خانم ناهید صفایی و جناب آقایان 
منصور خرمالی، ناصر محمودنیا، یحیی 
بای و مهدی علی بگلی« انتخاب شما 

بزرگواران را به عنوان کارمندان نمونه سال 
98 دانشگاه گنبد کاووس تبریک عرض 

نموده و تالش های خالصانه  و صادقانه شما 
امید است با استعانت از درگاه الهي به صمیمانه ارج می نهیم.در راستای پیشرفت و موفقیت دانشگاه را 
موفقیـت هاي روزافزون دست یابید.

سرکارخانم بی بی نعیمه دوجی و جناب 

آقایان قاسم ساعدی، حمید مختومی، 

ابراهیم قزلسفلو  و عباسعلی کاغذلو 
 

اینک که به افتخار بازنشستگی نائل آمده 

اید از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و 

اهتمام ویژه شما بزرگواران در طول مدت 

خدمت تشکر و قدردانی نموده، توفیق روز 

افزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه 

 احدیت مسئلت داریم.
امید است در پرتو عنایات حق در کلیه 

شئون زندگی موفق و مؤید باشید.
 

بـا  همـکاران 
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مهر، بهاری دیگر است که با عطر خوش آموختن 
آمیخته است. شروع تکاپو و هیاهوست برای ورود به 
سرزمین روشن دانستن و چه مبارک است ایامی که 

رسیدنش تداعی گر حس رشد و تعالی است. 
آغاز فصل تعلیم و تعلم را به همه ی دانشگاهیان 
به ویژه  ارجمند، تالشگران عرصه ی علم و دانش 
خانواده  به  تازگی  به  که  جدید  ورودی  دانشجویان 
تبریک  اند، صمیمانه  پیوسته  دانشگاه گنبد کاووس 
عرض می نمایم و امیدوارم به فضل الهی در سالی که 
به نام »رونق تولید« نامگذاری شده بتوانیم چونان یک 
سال گذشته تحصیلی با تمرکز بر تحقیقات کاربردی 
تکنولوژی،  و  فناوری  به  علم  تبدیل  و  بنیان  دانش 
 گامی مؤثر در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان برداریم.

شرایط اقتصادي پیچیده و دشوار کشور طی یکسال 
سنگین  سایه  نیست.  پوشیده  کس  هیچ  بر  گذشته 
کاهش  از  ناشی  اعتباری  و  مالی  های  محدودیت 
درآمدهای دولت، بخش های مختلف از جمله دانشگاه 
ها را با چالش های جدی رو به رو کرد به طوری که 
بسیاری از طرح ها، برنامه ها، ایده ها و پروژه ها تحت 

تأثیر همین امر یا آغاز نشد و یا نیمه تمام ماند. 
به  مدت  این  طی  در  اما  کاووس  گنبد  دانشگاه 
بر  تکیه  با  تا  کرد  تالش  مالی  تنگناهای  همه  رغم 
خرد جمعی، مدیریت دانش محور و بهره مندی از 
قالب  نیروهای خوش فکر جوان و پیشکسوت در 
کارگروه هاي تخصصی، نسبت به شناخت همه جانبه 
ظرفیت ها و نیز احصاء و اولویت بندی مشکالت، 
موجود،  منابع  اندک  صحیح  مدیریت  با  و  اقدام 
نماید. رفع  یک  به  یک  را  ها  و ضعف  ها   کاستی 

 این حقیقت را هم نمی توان و نباید نادیده گرفت که 
محدودیت های اعتباری و بودجه ای اگرچه دست 
اندازهایی را در مسیر پیشبرد برخی طرح ها و پروژه 
های دانشگاه ایجاد کرد اما در عین حال به ما آموخت 
که در  شرایط ویژه این روزهای کشور چگونه با آرایش 
تحریمی نسبت به اداره امور اقدام کنیم و چگونه با اعمال 
حداکثر صرفه جویی در منابع و به موازات آن تعریف 
و اجرای طرح های درآمدزا و با اعتماد به محققین و 
پژوهشگران ارزشمند و توانمند داخلی، هم به رسالت 
علمی و پژوهشی و تحقیقاتی مان وفادار بمانیم و هم 
 الگویی عملی و عینی در تحقق اقتصاد دانش بنیان باشیم.

ما نیز در دانشگاه گنبد کاووس همچون بسیاری از 
مسئولین اجرایی بر این باوریم که امروز دانشگاه ها 
ارائه  و  شناسی  آسیب  جهت  مرجع،  ترین  مطمئن 
راهکارهای علمی و عملی برای عبور از این بزنگاه 
سخت تاریخی و رفع مسایل و معضالت حوزه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... کشورند. 
دانشگاه اگرچه یک نهاد تصمیم گیر نیست اما به عنوان 
یک نهاد مهم تصمیم ساز می تواند در کنار قوای سه 
گانه نقشی تعیین کننده در اداره کشور و تحقق توسعه 

پایدار ایفا کند.
 در پایان یاد آوری این نکته بدیهی را ضروری می 
دانم که صرف اعتبار و بودجه در دانشگاه به هر میزانی 
که باشد، نه هزینه که یک سرمایه گذاری مطمئن است.

که  مناسبی  فضای  و  امکانات  کردن  فراهم  با   
پژوهشگران و محققان با ذهنی آسوده تنها به انجام 
رسالت خود بیندیشند می توان به رونق تولید علم و 
در پی آن رونق و شکوفایی تولید و صنعت و اقتصاد 

کشور امید داشت.

در  و  دولت  هفته  با  همزمان 
آستانه آغاز سال جدید تحصیلی 
دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی 
دانشگاه گنبد کاووس با حضور 
استاندار گلستان و فرماندار ویژه 
شهرستان گنبد کاووس افتتاح شد.
رئیس دانشگاه گنبد کاووس 
این  اجرایی  گفت:عملیات 
دانشکده از خرداد ماه سال 93 در 

مساحت 4728 متر مربع آغاز و 

پس از گذشت پنج سال، امسـال 
افتتـاح و آمـاده بـهره بـرداری 

شـد.
دکتر ابوالفضل طهماسبی اظهار 
داشت: برای بهره برداری از این 
دانشکده جمعاً 65 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات ملی صرف شده 

است.
به گفته وی عالوه بر این برای 
رفع  سرمایشی،  سیستم  تأمین 

تأسیسات  به  مربوط  مشکالت 
برقی، راه اندازی اینترنت، خرید 
تجهیزات کامپیـوتری، گازکشی، 
راه  دو  ایـجاد  و  حفاظ  نصب 
دسترسی به دانشکده بیش از یک 
میلیارد و دویست میلیون تومان 
از اعتبارات داخلی دانشگاه هزینه 

شد .
وی افزود : این دانشـکده شامل 
10آزمایشگاه  وکـارگاه،20 کالس 

آموزشی و 29 اتاق اداری اسـت.

همزمان با هفته دولت 

دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی
  دانشگاه گنبـد کـاووس

 افتـتـاح  شـد

رشته  دو  از  کاووس  گنبد  دانشگاه  برخورداری 
دریا  زیست  و  شیالت 
در مقاطع و گرایش های 
تا  شد  باعث  مختلف 
ایجاد »موزه ماهی شناسی« 
سطح  ارتقای  هدف  با 
در  دانشجویان  علمی 
دستور کار مسئوالن این دانشگاه قرار گیرد. همزمان 
با شروع اقدامات در راستای ایجاد موزه آبزیان در 
سال 95، تعدادی از متخصصین و اساتید این حوزه 
در دانشگاه گنبد کاووس با سفر به جنوب کشور و 
حضور روی شناورهای صیادی در دریای عمان و 
خلیج فارس تعدادی از نمونه های ماهیان جنوب 
کردند.  منتقل  دانشگاه  این  به  و  آوری  جمع   را 

مسئول راه اندازی موزه جانورشناسی دانشگاه گنبد 
کاووس اما می گوید که بروز مشکالتی چون عدم 
تخصیص بودجه و فقدان فضای مناسب ،  ادامه 
فعالیت ها را در آن مقطع تحت تأثیر قرار داد تا این 
که در سال 97، این طرح مجدداً در دستور کار تیم 
جدید مدیریتی قرار گرفت و این بار با توجه به نبود 
موزه آبزیان  جامع در شمال کشور و نیز نبود موزه 
تاریخ طبیعی دانشگاهی در استان گلستان، دستور ایجاد 
 موزه تاریخ طبیعی در دانشگاه گنبد کاووس صادر شد.

دکتر هادی رییسی تصریح کرد: به دنبال حمایت تیم 
مدیریتی دانشگاه در تأمین فضا و بودجه الزم، تاکنون 
حدود سیصد گونه از ماهیان استخوانی جنوب ،  بیست 
گونه از انواع سفره ماهیان و کوسه های خلیج فارس 
و دریای عمان، حدود 30 گونه از انواع صدف ها و 
سخت پوستان جنوب و شمال کشور شامل خرچنگ 

 ها و میگو و البستر در این موزه جمع آوری شده اند.
وی اضافه کرد: همچنین نسبت به گردآوری چهار 
گونه از نمونه های کمیاب و با ارزش پرندگان شمال 
و جنوب کشور، حدود 20 گونه از مارهای سمی 
و غیر سمی و آبزی ایران، چند گونه از پستانداران 
شامل خرس قهوه ای، سنجاب زمینی زنجان، روباه، 
قوچ و شوکا، چند نمونه از خزندگانی چون بزمجه 
در  ساکن  ماهیان  از  گونه  حدود 120  سمندر،  و 
 خزر و رودخانه های منتهی به آن اقدام شده است.

این  ایجاد  ثمره  کمترین  رییسی  دکتر  گفته  به 
افزایش  هایی،  گونه  چنین  به  دسترسی  و  موزه 
دانش  و  دانشجویان  شناخت  و  دانش  گستره 
است. کشور  و  منطقه  جانوری  فون  از   آموزان 

وی با تأکید بر این که کارکرد موزه ها تنها در وجه 
نمایشگاهی آنها خالصه نمی شود یادآور شد: در 
گام بعدی نسبت به تهیه ذخیره ژنتیکی و مخزن 
اقدام خواهد شد. برای موزه جانورشناسی   علمی 

او اظهار داشت که تاکنون بعضی از گونه های منحصر به 
فرد مانند گونه ای کمیاب از دارکوب و سمندرمارماهی 
مهاجر دریای خزر و گونه هایی چون عقرب ماهی 
 و سنگ ماهی در این موزه جمع آوری شده است.

به آب  که دسترسی  این  به  اشاره  با  رییسی  دکتر 
آسانی  به  پژوهشگران  غالب  برای  جنوب  های 
امکانپذیر نیست خاطرنشان کرد: از همین رو وجود 
برای رشد  تواند کمکی مؤثر  مخزن در موزه می 
کیفی و پیشبرد مطالعات محققین این حوزه باشد و 

 بخش مهمی از نیازهای مطالعاتی آنان را مرتفع کند. 
جانورشناسی  موزه  تکمیل  کار  اینکه  بیان  با  وی 
به سرعت در حال پیشرفت است گفت: با اضافه 

شدن گونه های جدید، موضوع اختصاص فضایی 
 بزرگ تر به این واحد اهمیتی دوچندان یافته است.

دکتر رئیسی تأکید کرد: با گسترش فضای در اختیار، 
امکان اجرای طبقه بندی سیستماتیک و علمی مربوط به 
قسمت نمایشگاهی و اضافه کردن بخش های تخصصی 
 چون مخزن و کتابخانه و ... به موزه میسر خواهد بود.

به گفته وی با گسترش و تجهیز موزه، همچنین امکان 
ورود پژوهشگران عالقه مند به مطالعات مقایسه 
سایر  و  استان  میان  مشترک  های  گونه  روی  ای 
مناطق، فراهم و گامی عملی و ارزشمند در راستای 
 جذب گردشگر علمی به استان برداشته خواهد شد.

مسئول راه اندازی موزه جانور شناسی دانشگاه گنبد 
کاووس با اشاره به چشم انداز توسعه ای این واحد 
تصریح کرد: تکمیل قسمت های حشره شناسی، 
گیاه شناسی، سنگ ها و کانی ها، احداث کتابخانه 
تخصصی در مدخل موزه و ایجاد اتاق تاکسیدرمی 
 تخصصی طی 5 سال آینده، در دستور کار قرار دارد.

ادامه داد: احداث آکواریوم آب شور،  دکتر رئیسی 
گسترش قسمت نمایشگاهی، برگزاری دوره های 
آموزشی تابستانه برای کودکان و ایجاد سایت اینترنتی 
مندان،  به عالقه  بهتر موزه  جهت معرفی هر چه 
است. مجموعه  این  ساله  های 5  برنامه  دیگر   از 

وی، تمرکز بر گونه های آبزی ایران را وجه تمایز 
موزه جانورشناسی دانشگاه گنبد کاووس با سایر موزه 
های مشابه دانشگاهی عنوان و تصریح کرد: با توسعه 
این بخش، در آینده ای نه چندان دور می توان هم با 
بلیت فروشی و هم با در اختیار قرار دادن مخزن به 
پژوهشگران، این موزه را به فرصتی برای کسب درآمد 

نیز تبدیل کرد.

گردآوری گونه های کمیاب و منحصر به فرد، موزه جانـورشناسی دانشگاه گنبد کاووس را از همتایان خود متمایز کرده است

مـوزه عـلم  و ثـروت

پیـام   اول 
دکتـر  ابوالفضل طهماسبی

رییس  دانشگاه گنبـد کاووس
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گنبد  دانشگاه  بدنی  تربیت  مدیر 
کاووس می گوید که توجه به موضوع 
دانشگاه  ورزش 
چه از نظر استقرار 
تجهیزات و چه از 
برای  تالش  نظر 
سرانه  افزایش 
ورزشی در طول یک دهه گذشته بی 
سابقه بوده است و باید آن را به نام دوره 

طالیی ورزش دانشگاه ثبت کرد.
سرانه ورزشی دانشگاه گنبد کاووس 

افزایش یافت
دکتر بهروز ایمری گفت: سرانه ورزشی 
این دانشگاه از 0/2 متر مربع در سال 95 
به 0/8 مترمربع به ازای هر دانشجو در 

سال جدید افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: به دنبال افزایش سرانه 
ورزشی، میزان مشارکت دانشجویان این 
دانشگاه در فعالیت های ورزشی نیز به 
میزان چشمگیری افزایش یافته است.وی 
تصریح کرد: در حوزه ورزش همگانی 
تعداد دانشجویان فعال از 540 نفر در 
سال 96 به یکهزار و 150 نفر در سال 

97 رسیده و تعداد دانشجویان حاضر در 
ورزش قهرمانی از 450 نفر در سال 95 
به 736 نفر در سال 97 افزایش پیدا کرده 
است.او با اشاره به فاصله سرانه ورزشی 
استاندارد  با  کاووس  گنبد  دانشگاه 
کشوری خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
استاندارد سرانه ورزشی دانشگاهها 1/3 
که  دانشجوست  ازای هر  به  مربع  متر 
دانشگاه گنبد کاووس در قیاس با دانشگاه 
های بزرگ کشور و با توجه به امکانات 
و منابع موجود، توانسته دستاورد قابل 

توجهی در این زمینه داشته باشد.
دکتر ایمری با اشاره به بودجه جذب 

شده برای توسعه و تجهیز فضای ورزشی 
دانشگاه اظهار داشت: اواسط سال 97، 
مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال برای 
تجهیز اتاق تندرستی و در ابتدای سال 98 
مبلغ دو میلیارد ریال برای تکمیل اماکن 
تخصیص  دانشگاه  به  روباز  ورزشی 

یافت.
زمین  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
والیبال ساحلی با اعتبار 15میلیون تومان 
و در ابعاد ابعاد 9 در 18 متر در خوابگاه 

برادران ایجاد و به بهره برداری رسید. 
وی اضافه کرد: زمین چمن مصنوعی 
خوابگاه برادران نیز در ابعاد 22 در 44 
متر و با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان 

تابستان امسال به بهره برداری رسید.
به گفته او همچنین عملیات اجرایی 
زمین چمن فوتبال دانشگاه نیز تابستان 
مطیعی،  ناصر  دکتر  حضور  با  امسال 
آغاز  دانشجویان،  رفاه  صندوق  رییس 
گنبد  دانشگاه  بدنی  تربیت  شد.مدیر 
کاووس ابراز امیدواری کرد تا با تحقق 
برنامه های پیش بینی شده، سرانه ورزشی 
این دانشگاه با رشد چشمگیری در سال 
آینده مواجه شود.دکتر ایمری نگاه مدیران 
فعلی دانشگاه گنبد کاووس را نسبت 
به حوزه ورزش مثبت ارزیابی و اظهار 
داشت: دغدغه مجموعه مدیریتی نسبت 
به این حوزه تا آنجا بوده است که علیرغم 
همه محدودیت های بودجه ای، اتفاقات 
قابل توجهی هم در خرید تجهیزات و 
توسعه امکانات ورزشی و هم از نظر 
کسب عناوین و مقام برای دانشگاه رقم 
خورده است.به گفته وی این میزان از 
توجه به ورزش دانشگاه در طول یک 
دهه گذشته بی سابقه بوده و این دوره 
را باید دوره طالیی ورزش دانشگاه گنبد 
کاووس خواند.وی با بیان این که اداره 
به  امسال نسبت  تربیت بدنی دانشگاه 
تدوین برنامه بلند مدت 5 ساله در حوزه 
خرید تجهیزات، فعالیت های عمرانی و 
ورزش های قهرمانی و همگانی اقدام 
همین  بر  کرد:  خاطرنشان  است  کرده 
اساس دورنمای مناسبی را برای تربیت 

بدنی دانشگاه متصوریم و چنانچه شرایط 
مساعد بودجه ای فراهم شود تحول قابل 
توجهی را طی 5 سال آینده در حوزه 

ورزش دانشگاه شاهد خواهیم بود. 
90 درصد تيـم های ورزشی دانشگاه 
گنبد کاووس به کسب مقام نایل شدند

گنبد  دانشگاه  بدنی  تربیت  مدیر 
کاووس یادآور شد که در سال گذشته 
90 درصد از تیم های اعزامی این دانشگاه 

موفق به کسب مقام در مسابقات شدند.
دکتر بهروز ایمری با تقدیر از زحمات 
و تالش های دکتر حمیدرضا قزلسفلو، 
مدیر پیشین تربیت بدنی دانشگاه، تصریح 
دوره  اولین  طالی  مدال  کسب  کرد: 
دانشجویان  قهرمانی  ووشو  مسابقات 
کشور و دریافت سهمیه ورود به تیم ملی 
ووشوی دانشجویان کشور در شرایطی 
در  وزن  یک  در  تنها  دانشگاه  این  که 
این مسابقات حاضر شده بود از جمله 
افتخارات ورزشی دانشگاه گنبد کاووس 
است.وی ادامه داد: کسب مقام قهرمانی 
در مسابقات بسکتبال دانشگاه های استان 
گلستان، کسب مقام سوم در مسابقات 
مسابقات  در  پسران  نفره  سه  والیبال 
دانشگاه های منطقه 2، قهرمانی تیم هفت 
سنگ دختران و کسب مقام دوم مسابقات 
فوتسال در المپیاد ورزش های همگانی 
مراکز آموزش عالی استان گلستان از دیگر 
افتخارات ورزشی دانشگاه گنبد کاووس 
در سال گذشته است.مدیر تربیت بدنی 
بیان  با  ادامه  دانشگاه گنبد کاووس در 
های  رشته  ورزشکاران  غالب  اینکه 
قهرمانی از دانشجویان غیر از رشته تربیت 
بدنی هستند اظهار داشت: اگرچه انتظار 
ما این است که شاکله اصلی تیم های 
تربیت  از دانشجویان  ورزشی دانشگاه 
بدنی باشند اما در حال حاضر تنها 30 تا 
35 درصد تیم ها را دانشجویان این رشته 
تشکیل می دهند.به گفته دکتر ایمری این 
در حالی است که در سایر دانشگاه های 
کشور این نسبت حدود 70 درصد است.
وی با اشاره به برخی دالیل این امر 
تصریح کرد: سیاست دانشگاه های تراز 

اول برای جذب دانشجویان ورزشکار 
در ایجاد چنین فضایی بسیار تعیین کننده 
است به طوری که جذب دانشجویانی که 
ورزش قهرمانی را به صورت حرفه ای 
دنبال می کنند در اولویت سیاست های 
منشور فرهنگی و ورزشی این دانشگاه ها 
قرار دارد و بر همین اساس تسهیالتی را 
نیز برای این دسته از دانشجویان قائل می 
شوند.به گفته وی اتخاذ چنین سیاستی 
اگرچه از سویی موجبات ارتقای سطح 
کشور  دانشجویان  ورزشی  مسابقات 
فراهم می آورد اما در بسیاری موارد هم 
باعث ایجاد سرخوردگی در دانشجویانی 
می شود که به عنوان ورزشکار حرفه ای 

فعالیت نمی کنند.دکتر ایمری ادامه داد: در 
همین راستا در جلسه ی مدیران تربیت 
بدنی منطقه 2 پیشنهاد شد تا به منظور 
ارتقای سطح مشارکت خانواده دانشگاه 
های دولتی در تورنمنت های ورزشی، 
برای  مشخص  تعریفی  ارائه  ضمن 
ورزش قهرمانی، از حضور دانشجویانی 
که دارای کارت ورزش حرفه ای بوده 
معتبر داخلی مشغول  لیگ های  و در 
فعالیت هستند ممانعت به عمل آید تا 
تیم ها و دانشجویان حاضر در مسابقات 
دانشگاهی در سطح یکسانی از توانمندی 

مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی گفت: به نظر می رسد در صورت 
از  بسیاری  تحقق  فعلی  شرایط  ادامه 
اهدافی که در چارچوب ورزش دنبال 
می شود نظیر دستیابی به سالمت روح 
و جسم، تقویت انگیزه، تقویت روحیه 
افزایش روحیه مشارکت و  پهلوانی و 
تمرین کار گروهی به دست فراموشی 
سپرده شده و رقابت ها صرفاً برای کسب 

عنوان و مقام صورت می گیرد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه گنبد کاووس می گوید که توجه به ورزش دانشگاه در یک سال اخیر بی سابقه بوده است

این دوره را طالیی بنویسید!
اتاق تندرستی و سالمت در دانشگاه 

گنبد کاووس ایجاد شد

جـا یی  برای سالمتی
 

دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون  
گنبد کاووس گفت که با هدف ارزیابی و 
سالمت  سطح  پایش 
علمی،  هیئت  اعضای 
دانشجویان،  و  کارکنان 
اتاق تندرستی و سالمت 
احداث  دانشگاه  این  در 
شد.دکتر اکبر فخیره  اظهار داشت: به همین 
ارزیابی  با  مرتبط  آزمایشگاهی  ابزار  منظور 
تندرستی نظیر بادی کامپوزیشن، دوچرخه 
کارسنج و تردمیل های حرفه ای با اختصاص 
ریال  میلیون  سیصد  و  میلیارد  یک  مبلغ 
خریداری و در اختیار مجموعه دانشگاه قرار 
گرفت.وی اضافه کرد: همچنین در آخرین 
جلسه شورای ورزش دانشگاه مقرر شد تا 
با اختصاص اعتباری معادل 250 میلیون ریال 
ابزار مربوط به اندازه گیری ناهنجاری های 
اسکلتی مرتبط با وظایف شغلی خریداری 

و به اتاق تندرستی و سالمت اضافه شود.
وی یادآور شد: علیرغم همه محدودیت ها 
در منابع و امکانات، دانشگاه گنبد کاووس 
از نظر ارائه خدمات مربوط به پایش سالمت 
جسمی در قیاس با دانشگاه های تراز اول 
کشور از شرایط بسیار مناسبی برخوردار است.

ایجاد اتاق های تندرستی و پایش سالمت 
به دنبال انعقاد تفاهم نامه همکاری صندوق 
بدنی  تربیت  پژوهشگاه  با  دانشجویان  رفاه 
تحقیقات  علوم،  وزارت  ورزشی  علوم  و 
های  و خوابگاه  ها  دانشگاه  در  فناوری،  و 
 دانشجویی سراسر کشور پیگیری می شود.

بر اساس این تفاهم نامه، پژوهشگاه تربیت 
بدنی و علوم ورزشی نسبت به صدور گواهی 
نامه آموزشی برای نمایندگان معرفی شده از 
طرف دانشگاه، تأمین اقالم آموزشی از قبیل 
فیلم، تراکت و بروشور، ارزیابی و نظارت بر 
حسن اجرای امور، تأیید اقالم اتاق تندرستی 
و ارائه گزارش ماهانه به صندوق رفاه از روند 
عملکرد این اتاق در دانشگاه ها، متعهد شده 

است.

معاون دانشجویی و فرهنگی  دانشگاه 
گنبد کاووس از بهره برداری زمین چمن 

فوتبال این دانشگاه خبر داد.
دکتر اکبر فخیره گفت: این زمین چمن 
مصنوعی در ابعاد 22 در 44 متر، جنب 

خوابگاه برادران احداث شده است.
به گفته وی برای احداث این زمین بالغ 
بر 3 میلیارد ریال اعتبار صرف شد که 2 

میلیارد ریال از این مبلغ از سوی صندوق 
با  .وی  تأمین شداست  دانشجویی  رفاه 
توسعه  بر  تأکید وزارت علوم  به  اشاره 
و گسترش فضای ورزشی دانشگاه ها 
کاووس  گنبد  دانشگاه  کرد:  خاطرنشان 
با پیگیری پروژه های زود بازده ورزشی 
نظیر چمن مصنوعی توسعه اماکن ورزشی 

دانشجویی را با جدیت پیگیری می کند.

زمین چمن فوتبال خوابگاه برادران بهره برداری شد 

شب  هـای  فوتبـالی
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ش   بک 
فـال

آیین بزرگداشت عارف و شاعر نامدار ترکمن مختومقلی فراغی در 
دانشگاه گنبد کاووس

مذاهب اسالمی در گنبد کاووسحجت االسالم و المسلمین عراقی سرپرست دانشگاه نشست مشترک رییس دانشگاه با 
آیین تجلیل از اساتید 

دانشکده فنی و مهندسی مینودشت 
همزمان با بزرگداشت روز معلم

برگزاری کارگاه » دانشگاه و سبک زندگی« با 

حضور دکتر سید مهدی آقا پور

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اولین جلسه اتاق فکر شورای مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان به میزبانی دانشگاه گنبد کاووس

قهرمانی تیم گنبد کاووس در مسابقات 
بسکتبال دانشگاه های استان گلستان

صعود تیم کوهنوردی دانشگاه گنبد 
کاووس به قله 394۵ متری شاهوار شاهرود

حضور گسترده دانشجویان و اساتید دانشگاه 

گنبد کاووس در راهپیمایی روزقدس

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته سراهای 
دانشجویی

نایب قهرمانی

 تیم دانشگاه گنبد کاووس در 

مسابقات گل کوچک

طرح ضیافت اندیشه اساتید    دانشگاه های استان
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شهرستان مینودشت به منظور پیگیری گنبد کاووس با فرماندار و امام جمعه نشست مشترک هیئت رییسه دانشگاه 
مسائل دانشکده فنی و مهندسی

هشتمین جلسه شورای 
سیاستگذاری بسیج اساتید 

دانشگاه های استان 
گلستان به میزبانی دانشگاه گنبد کاووس


