
فر  محمدي  متين  مهماندوست: آقاي  ايوب 
متولد شهرستان بندر تركمن از جوانان باهوش تركمن 
صحرا هستند كه در كنكور 94 شركت كردند و در 
رشته پزشكي پذيرفته شده اند.شما را به خواندن متن 

مصاحبه با ايشان دعوت مي كنم.
لطفا خودتان را معرفي كنيد؟

متين محمدي فر
رتبه شما در كنكور در سطح كشور و استان 

چند بوده است؟
 3300كشوري و 515 منطقه3
شغل پدر و مادرت چيست؟

مادر فرهنگي و پدر كارمند بانك
چطور شد تجربي را انتخاب كرديد با توجه 
انتخاب  را  انساني  فرهنگي رشته  مادر  به وجود 

نكرديد؟
به  اطرافيان  پزشكي-تشويق  به  شديد  عالقه 

پزشكي
بيشتر چه كساني به پزشكي تشويق كردند؟

پدرم و عموهام
چرا پزشكي را معرفي كردند؟بخاطر آينده شغلي؟

نبود  بخاطر  وبخصوص  شغلي  موقعيت  هم 
پزشك در خوانواده پدريم

از كي شروع به درس خواندن براي كنكور كرديد ?
با توجه به عملكردم تو ازمون هاي در طول سال 
قطعا رتبم زياد دلچسب نبود ولي هيچوقت تحت 
فشار قرار نگرفتم و هدفم صرفا قبولي در پزشكي بود 

حاال با هر رتبه اي
در روز چند ساعت مطالعه داشتيد؟
متغير بود ولي ميانگين حدود 9ساعت

برخي  اهميت و ضريب  به  با توجه  افراد  برخي 

مي  بيشتري  وقت  خاصي  دروس  روي  دروس 
گذارند،شما بيشتر چه درس هايي را مطالعه كرديد؟
من بيشتر بخاطر عالقه زيادي كه به زيست داشتم 

طبعا وقت بيشتري رو براش ميذاشتم
روش خاصي براي درس خواندن داشتيد؟

سعي ميكردم بيشتر روي مفاهيم كار كنم البته 
روش مطالعه براي هر كسي متفاوته وخودش بايد 
روش خودشو پيدا كنه،در زيست روي هر كلمه اي 
كه ميخوندم به شدت گير ميدادم تا ببينم آيا ميتونم به 

مطلب ديگه ربطش بدم
به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور 

فكر كرديد ؟
در حال حاضر خير،دوست دارم در كشور خودم 

ادامه تحصيل بدم
براي برنامه ريزي درسي با چه كسي مشورت 

مي كرديد ؟
بيشتر با دبير زيستم آقاي صفري قزل
در چه مدرسه اي درس خوانديد؟

نمونه دولتي بندرگز
عامل اصلي موفقيت خودتو در چي مي بيني؟

اولين و مهمترين عامل لطف خدا و دومين عامل 
پدر و مادري كه در همه شرايط حمايتم ميكردند

در آزمون هاي آزمايشي هم شركت كرديد ؟ 
و فكرمي كنيد چقدر در موفقيت شما موثر بوده ؟

تا سطح اطالعات خودم رو  بله-كمك ميكرد 
نسبت به بقيه بسنجم

با كنكور موافق هستيد؟
با ذات كنكور موافقم ولي سواالت كنكور جا 

براي بهتر شدن دارد
اگر رتبه خوبي در كنكور كسب نمي كردي 

توني  ،مي 
پدر  واكنش 
را  مادرت  و 
بيني  پيش 
برنامه  كني؟و 
چي  خودت 

بود؟
فكر 

هم  باز  ميكنم 
منو حمايت ميكردند مثل هميشه-درصورت كسب 
نكردن رتبه خوب دوباره براي كنكور درس ميخوندم

زمان كنكور استرس هم داشتي؟
در طول سال تحصيلي نه،چون با آرامش درس 
ميخوندم ولي زمان كنكور دادن كمي استرس آزمون 

داشتم
در زمان اعالم نتايج اوليه و نهايي كجا بوديد؟و 
خودت نتيجه را ديدي؟عكس العملت چطور بود؟

در خانه بودم و خودم نتايج رو ديدم-احساس 
خوبي داشتم كه زحمتام به نتيجه رسيد
چگونه به پدر و مادر خبر داديد؟

دركنارم بودن و با خوشحالي نتيجه را گفتم
فوتبال يا واليبال؟

هردو ولي بيشتر فوتبال
از سرشناسان تركمن از كي خوشتان مي آيد؟

فرهاد قائمي
سخن پاياني؟

تشكر از خداي خودم
.....................................

منبع: گونش توركمن صحرا

تاكيد رئيس جمهور بر اتمام ....

تاكيد رييس جمهوري بر اتمام
 پروژه هاي مصوب استان گلستان

به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني با 
اشاره به گزارش استاندار گلستان در خصوص اقدامات صورت گرفته 
در اين استان پس از سفر استاني كاروان تدبير و اميد گفت: اقداماتي 
كه در اين مدت از سفر سال گذشته تا به امروز صورت گرفته اقدامات 
خوبي است و بايد تالش شود تا موارد باقي مانده به سرعت عملياتي 
شود .رييس جمهوري خاطرنشان كرد: بايد تالش كنيم تا تمامي مواردي 
پايان سال 94  تا  ايم  به مردم قول داده  به گلستان  استاني  كه در سفر 
و اوايل سال 95 اجرايي و عملياتي شود .رييس جمهوري با بيان اين 
كه استعدادهاي فراواني به ويژه در زمينه كشاورزي در استان گلستان 
از كارهاي اصلي كه در بخش كشاورزي در  وجود دارد، گفت: يكي 
انجام شود زهكشي زمين ها براي حل مشكل شوري  بايد  اين استان 
زمين است كه بايد اين كار با تالش دولت و مشاركت مردم انجام شود. 
با اشاره به اهميت نوع بذر مورد استفاده در كشاورزي  دكتر روحاني 

افزود :توليد بذرهايي كه در برابر آفت ها مقاوم هستند كار در بخش 
از  خوبي  تحرك  كه  اين  به  توجه  با  و  كند  مي  راحت  را  كشاورزي 
لحاظ فناوري در اين حوزه داريم، شركت هاي دانش بنيان و معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري نيز بايد كمك كند .رييس جمهوري، 
دانست  پنبه  و  جو  گندم،  كشت  در  مركزيت  سابقه  داراي  را  گلستان 
از  بايد همچنان حفظ شود گفت:  مركزيت  اين  كه  اين  بر  تأكيد  با  و 
زراعي  محصوالت  صادرات  براي  توانيم  مي  گلستان  استان  موقعيت 
با  و باغي به كشورهاي همجوار استفاده كنيم .دكتر روحاني همچنين 
تأكيد بر بهره برداري از منطقه آزاد اينچه برون و تبديل آن به مركزيتي 
براي تجارت كشورهاي آسياي مركزي و كشورهاي ساحلي درياي خزر 
اظهار داشت: اگر بتوانيم اتصال خوبي ميان اين منطقه و كشورهاي عضو 
اوراسيا برقرار كنيم، مي توانيم بهره برداري خوبي از منطقه اينچه برون 

داشته باشيم.

حميدي، فرماندار ويژه گنبدكاووس:
منظره ي زيباي تعامل را به عين 

مراسم تجليل از استاد 
موسيقي دردي طريك 27 
شهريور در آق قال برگزار 

مي شود
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ادامه از همين صفحهادامه از همين صفحه

صفحه صفحه 44

ادامه در همين صفحهادامه در همين صفحه

1

ايرنا  به  اين زمينه  بياني روز شنبه در  علي 
اظهار داشت: محيط بانان يگان حفاظت و 
يكي  تماس  پي  در  شهرستان  سيار  گشت 
يك  شدن  گرفتار  بر  مبني  عالقمندان  از 
قطعه شاه بوف (بزرگترين جغد خاورميانه) 
خانه  تصفيه  اداري  ساختمان  از  اتاقي  در 
و  عزيمت  محل  ،به  بندرتركمن  فاضالب 
دهند. نجات  را  محبوس  پرنده  توانستند 
به گفته وي با بررسي و معاينه اوليه، وضعيت 
جسمي اين پرنده سالم و مطلوب تشخيص 
داده شد و پس از هماهنگي با اداره نظارت 
حفاظت  كل  اداره  وحش  حيات  امور  بر 
و  بيومتري  گلستان،  استان  زيست  محيط 
ثبت مشخصات مورفولژيكي شاه بوف در 
زيستگاه هاي طبيعي خود رها سازي شد.

درخاورميانه  جغد  بزرگترين  بوف‘  'شاه 
صورت  به  استراحت  هنگام  در  و  بوده 
آويخته ديده مي شود، اين پرنده در اوايل 
صبح و هنگام غروب به شكار مي پردازد 
را شكار  اندازه خرگوش  تا  و طعمه هايي 
مي كند، زيست اين پرنده بصورت انفرادي 

است

آگهي دعوت مجمع عمومي انجمن صنفي كارگري رانندگان حمل و نقل كاالي 
شهرستان تركمن و حومه در سطح تعاوني گل بار تركمن

اولين مجمع عمومي صنفي فوق الذكر روز شنبه مورخه 94/7/11 ساعت 10 صبح در محل دفتر انجمن به آدرس 
بندرتركمن خيابان جمهوري اسالمي - مابين جمهوري 9-11 برگزار مي گردد. از كليه كارگران شاغل در صنف 

مربوطه دعوت مي شود در جلسه شركت نمايند.
دستور جلسه:

1- تصويب اساسنامه
2- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي انجمن

هيئت موسس انجمن صنفي كارگري رانندگان حمل و نقل كاالي 
شهرستان تركمن و حومه در سطح تعاوني گل بار تركمن

ساحل زيباي چارقلي ساحل زيباي چارقلي 
مستعد اجراي طرح هاي مستعد اجراي طرح هاي 

سالم سازيسالم سازي

گفتگو با متين محمدي فر از موفق هاي كنكور 94

بندرتركمن  طبيعي  هاي  زيستگاه  در  بوف  رها شدشاه 

 در نشست رئيس جمهور با استاندار گلستان

جناب آقاي رشيد كم
انتخاب شايسته جنابعالي را به سمت رئيس شوراي 

شهر بندرتركمن صميمانه تبريك مي گوييم.
آق مراد كر- آنه محمد چوگان – بيگ محمد و 

قادير طراج

جناب آقاي آق مراد كر
بدينوسيله انتصاب شايسته جنابعالي را به عنوان مشاور 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان تبريك 
عرض مي نماييم.

بيگ محمد طراج – آنه محمد چوگان – رشيد كم – 
قادير طراج

 رييس جمهوري با اشاره به اين كه كشورهاي 
تحولي  توانند  مي  قفقاز  و  مركزي  آسياي  منطقه 
بايد  گفت:  آورند  بوجود  كشور  صادرات  در  را 
برخي  حل  و  زمينه  اين  در  شدن  فعال  جهت  در 
تالش  آهن  راه  مسأله  جمله  از  موجود  مشكالت 
امروز  اين كه  بيان  با  شود .دكتر روحاني همچنين 
در  مهم  موضوعي  عنوان  به  گردشگري  مسأله 
منطقه شمال كشور مطرح است و بخش بزرگي از 
مردم در ايام مختلف به شمال كشور مي روند، بر 
تأمين امكانات مورد نياز و ايجاد راه هاي مناسب 
تأكيد و تصريح كرد: يكي از طرح هايي كه توسط 
سامان  شود  مي  پيگيري  شهرسازي  و  راه  وزارت 
دهي جاده هراز و تقويت راه آهن با در نظر گرفتن 
اميدواريم  كه  است  موجود  مشكالت  و  شرايط 
برطرف شود .رييس  اين مشكالت  هرچه سريعتر 
با بيان اين كه در زمينه گردشگري بايد  جمهوري 
ايران  شمال  گفت:  شود،  انجام  زيادي  اقدامات 
است  خارجي  و  داخلي  گردشگران  توجه  مركز 
در  گردشگر  جذب  براي  كافي  امكانات  هنوز  اما 
فراهم  جهت  در  بايد  كه  ندارد  وجود  منطقه  اين 
كردن امكانات و جذب گردشگر به ويژه از منطقه 

آسياي مركزي تالش كنيم .دكتر روحاني با اشاره به 
ابراز نگراني برخي افراد در خصوص تبديل منطقه 
آشوراده استان گلستان به منطقه گردشگري گفت: 
منطقه آشوراده از لحاظ زيست محيطي بايد حفظ 
و حراست شود و اگر اصول زيست محيطي در آن 
رعايت نشده و به درستي سامان دهي نشود، مطمئنًا 
نادرستي صورت گرفته است .رييس  برداري  بهره 
جمهوري خاطرنشان كرد: بايد تالش كنيم تا تمامي 
مواردي كه در سفر استاني به گلستان به مردم قول 
داده ايم تا پايان سال 94 و اوايل سال 95 اجرايي و 
عملياتي شود .دكتر روحاني همچنين در سفارشي به 
استانداران سراسر كشور تأكيد كرد :استانداران بايد 
فضاي استان ها را براي برگزاري انتخاباتي بزرگ و 
پرشور در اسفند ماه آماده كنند تا موجب دلگرمي 
و افتخار ملت ايران و دوستان ما در داخل و خارج 
كشور شود .در جلسه هيات دولت به رياست دكتر 
روحاني رييس جمهوري گزارش استاندار گلستان 
اقدامات  آخرين  و  استان  وضعيت  خصوص  در 
انجام شده در زمينه طرح هاي مصوب سفر رييس 
جمهوري مورد بررسي قرار گرفت .گزارش حسن 
صادقلو استاندار گلستان به اقدامات انجام شده در 

مربوط  استان  زيربنايي  و  اقتصادي  هاي  زمينه  در 
از  اقداماتي  اقتصادي،  و  توليدي  زمينه  بود .در 
تاسيسات  احداث  تني،  ميليون  قبيل طرح فوالد 2 
نوسازي  و  تجهيز  ميگو،  پرورش  مجتمع  زيربنايي 
اراضي،  زهكشي  و  آبياري  شبكه  اجراي  اراضي، 
اجراي سامانه نوين آبياري، احداث و مرمت جاده 
هاي دسترسي به مزارع، تبديل اراضي شيب دار به 
باغات مثمر و اجراي عمليات آبخيزداري قابل ذكر 
است .همچنين اقدامات زيربنايي انجام شده و در 
دست اجرا در اين استان شامل بهسازي محورهاي 
به  قال  آق  به شاهرود و  راميان  به شمال،  شاهرود 
احداث  برون،  اينچه  مرز   - گرگان  بزرگراه  گنبد، 
قال،  آق  و  بندرتركمن   - كردكوي  مسير  دوم  باند 
المللي  بين  فرودگاه  تمام  نيمه  هاي  پروژه  تكميل 
گرگان، افتتاح راه آهن بين المللي گرگان - اينچه 
برون، بازسازي خط آهن گرگان به قره تپه، احداث 
خط دوم راه آهن بندرگز به قره تپه، اجراي طرح 
ساماندهي سواحل در سال 93، اجراي پروژه هاي 
و  علم  پارك  الكترونيك،  دولت  و  مجازي  استان 
و  توصيفي  اطالعات  هاي  سامانه  ايجاد  فناوري، 

مكاني، راه اندازي سامانه پايش است.

گزارش استاندارد استان از بازرسي 
واحدهاي صنفي بندرترکمن

در  صنفي  واحد   338 بازرسي  از  گلستان  استاندارد  مديركل 
شهرستان تركمن و آزمون وسايل توزين و سنجش اين واحدها خبر 
داد و اظهار داشت: در مرحله اول اجراي طرح، 38 واحد صنفي 
معادل 11 درصد كل واحدها با كارشناسان استاندارد همكاري نداشتند. 
كارشناسان  كه  صنفي  واحد   300 در  افزود:  فرماني  محمود 
شامل  وسيله   469 شدند،  آن  توزين  وسايل  آزمون  به  موفق 
ترازوي  يك  طالفروشي،  ترازوي  يك  ديجيتال،  ترازوي   216
نيم   70 متحرك،  باسكول   36 مرغي،  ترازوي   32 اي،  عقربه 
گرفت.  قرار  آزمون  مورد  وزنه   113 و  فروشي  پارچه  متر 
دبير شوراي استاندارد گلستان ضمن اظهار اين كه از كل تجهيزات 
آزمون شده، تعداد 8 وسيله شامل 2 ترازوي ديجيتال، 3 ترازوي مرغي، 
يك باسكول متحرك و دو وزنه مغاير با استاندارد و داراي خطايي 
بيش از حد مجاز بودند كه به صاحبان وسايل توزين مهلت رفع نقص 

داده شد اما وزنه هاي غيراستاندارد از سطح بازار جمع آوري شد.


