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جنگلداری
 اجتماعی
■  با مسوولیت سردبیر

نظریه جنگلداری اجتماعی برای اولین بار 
ملی  کمیسیون  پیشنهاد  به  سال 1976  در 
کشاورزی در هند به کار گرفته شد و هدف 
از آن جلوگیری از  تخریب شدید جنگلها 
بود. کمیسیون ملی کشاورزی در هند پیشنهاد 
داد که با توجه به تنازعات بین جنگل نشینان، 
جنگلبانان و روستاییان و ضرورت همزیستی 
و ایجاد آشتی بین این دو قشر در جهت 
توسعه جنگل و بهبود زندگی جنگل نشینان 
شامل  که  اجتماعی  داری  جنگل  منشور 
تعادل بین متخصصان وکارشناسان جنگل و 
روستاییان است، اجرایی شود که در نتیجه 
ی آن روستاییان توانستند برای بهره برداری 
صحیح از جنگل و برای حراست و حفاظت 
از آن گامهای ارزشمندی بردارند. استفاده 
از تجربه های آنان می تواند به رفع فقر، 
افزایش درآمد روستاییان و تخریب عرصه 
های جنگلی کمک کند.در همه جای دنیا 
برای رسیدن به مدیریت پایدار جنگل ها از 
همکاری و مشارکت جوامع محلی  در برنامه 
های حفاظتی و طرح های جنگل داری بهره 
می برند و این روش را تضمینی بر مدیریت 

پایدار جنگل ها می دانند.
جنگل های استان گلستان متاسفانه در نتیجه 
ناآگاهانه و مدیریت  ی بهره برداری های 
برای  است.  شده  تخریب  دچار  نادرست 
جلوگیری از ادامه این روند و تخریب بیشتر، 
مشارکت و همکاری آگاهانه ی همه مردم 

بسیار ضرورت دارد.
مساله این است که متولیان منابع طبیعی و 
جنگل ها در استان هیچ گاه به طور مستمر و 
گسترده و نظام مند سعی در اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی به روستاییان و جوامع محلی 
و حاشیه نشینان جنگل در خصوص طرح 
های جنگل داری و پروژه های حفاظت از 
جنگل و استفاده از خود مردم برای نگهداری 
بنابراین  اند.  نداشته  جنگل  از  مراقبت  و 
نتوانسته اند مشارکت آنها را برای حفاظت و 
حراست از جنگل ها جلب کنند. به نظر می 
رسد کوتاهی و یا بهتر است بگوییم ناتوانی 
دولت در تامین و تضمین شرایط حداقل 
نشینان  حاشیه  و  روستاییان  برای  زندگی 
جنگل ها موجب بهره برداری غیرعقالنی از 
منابع جنگلی شده است. در این راستا لزوم 
تحول در نگرش حاکمیت به مقوله حفاظت 
از جنگلها و جنگل نشینان احساس می شود.
میراث  استان  خدادادی  و  طبیعی  منابع 
ارزشمندی برای نسل های آینده است و ما 
تنها امانتداران این میراث گرانبها هستیم. عدم 
مشارکت مردم استان در مدیریت جنگل ها 
و بی تفاوتی و احساس عدم تعهد آنها نسبت 
به این نعمات، خیانت به فرزندان ما در نسل 
های آینده است و بدون تردید آنها بابت این 

غفلت ما را سرزنش خواهند کرد.

 
یادداشت اول  نباید اقتدار و صالبت

 ناجا خدشه دار شود
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با اشاره به تالش ها در مسیر رشد  استاندار گلستان 
در  استان  بودجه عمرانی  کرد:  اظهار  استان  توسعه  و 
سالجاری 6۰ درصد رشد داشته است و از 1۲۰۰ میلیارد 
تومان سال در 1۳99 به ۲ هزار میلیارد تومان در سال 
جاری رسیده است. به گزارش روابط عمومی، هادی 

حق شناس در نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان با حضور مدیران ارشد دستگاه های اجرایی، 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونین استاندار 
تصریح کرد: همراهی نمایندگان مردم گلستان در مجلس 
و دستگاه های اجرایی موجب رشد اعتبارات استان در 

قانون بودجه 1۴۰۰ و رتبه 1۵ گلستان در اعتبارات شده 
است. وی افزود: تالش ما تسریع در اتمام پروژه های نیمه 
تمام استان در سالجاری است. استاندار گلستان گفت: طی 

۲ سال گذشته 6۰۰ میلیارد تومان...
صفحه ۲
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رشد بودجه
 عمرانی گلستان  

در  ها  تالش  به  اشاره  با  گلستان  استاندار 
مسیر رشد و توسعه استان اظهار کرد: بودجه 
عمرانی استان در سالجاری 6۰ درصد رشد 
داشته است و از 1۲۰۰ میلیارد تومان سال در 
1۳99 به ۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری 
رسیده است. به گزارش روابط عمومی، هادی 
حق شناس در نخستین جلسه شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان با حضور مدیران ارشد 
دستگاه های اجرایی، رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و معاونین استاندار تصریح 
در  گلستان  مردم  نمایندگان  همراهی  کرد: 
مجلس و دستگاه های اجرایی موجب رشد 
اعتبارات استان در قانون بودجه 1۴۰۰ و رتبه 
1۵ گلستان در اعتبارات شده است. وی افزود: 
تالش ما تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام 
استان در سالجاری است. استاندار گلستان 
گفت: طی ۲ سال گذشته 6۰۰ میلیارد تومان 
در پروژه سد نرماب هزینه شده و در سال 
جاری نیز 1۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده و امیدواریم طی ماه های آتی مخزن این 
سد مورد بهره برداری قرار گیرد. حق شناس 
یادآور شد: شهرداری گرگان مجاز است ۴ 
فضای  به  را  اراضی جهادکشاورزی  هکتار 
سبز اختصاص دهد و معادل آن برای سازمان 
جهاد کشاورزی در استان ساختمان سازی کند 
که البته ساختمان مورد نظر بر اساس طرح 
تفصیلی شهر گرگان باشد. وی خاطر نشان 
کرد: ایجاد 7۰۰ تخت بیمارستانی در حوزه 
شهرستان رامیان، گنبدکاووس و گرگان در 
بودجه 1۴۰۰ مدنظر قرار گرفته است که می 
تواند زمینه ارتقا بهره مندی مردم از شاخص 
های سالمت و درمان را به همراه داشته باشد. 
استاندار گلستان گفت: ۸ میلیارد تومان برای 
الیروبی گرگان رود تخصیص یافته که می 
تواند نقش ارزشمندی در راستای الیروبی 
رودخانه های استان داشته باشد. حق شناس 
با اشاره به تالش تمام دلسوزان جهت بثمر 
آزاد تجاری صنعتی  منطقه  رسیدن مصوبه 
اینچه برون گفت: ابالغ منطقه آزاد اینچه برون 
گلستان در خرداد ماه جاری اتفاق بزرگی است 
که می تواند مزیت های نسبی ارزشمندی را 
برای استان بهمراه داشته باشد.وی اظهار کرد: 
بهره گیری از اعتبارات بسیج سازندگی و سایر 
دستگاه ها می تواند زمینه رشد و پیشرفت 

استان را به همراه داشته باشد. 

و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
تجارت استان گلستان گفت: هم 
به  اکنون ۳۳ معدن فعال دارد که 
گفته کارشناسان حوزه معدن، این 
استان با وجود تعداد کمتر نسبت به 
سایر استان ها در تولید مواد معدنی 
زغال سنگ، صدف کوهی  مانند 
و ید از استان های برتر این ۲ ماده 
معدنی در کشور است. به گزارش 
طلوعیان  حسین  عمومی،  روابط 
گفت: تاکنون 61 پروانه بهره برداری 
زغال  معدن   16 برای  بلندمدت 
سنگ، 1۸ معدن سنگ الشه، 17 
معدن صدف کوهی، سه معدن ید، 
معدن  یک  سیلیس،  معدن  چهار 
سنگ نسوز، یک معدن خاک رس 
و یک معدن آلوویم در استان صادر 
شده که ۳۳ واحد معدنی آن فعال 
است. طلوعیان، معادن فعال گلستان 
را شامل 11 معدن زغال سنگ، پنج 
معدن سنگ الشه، 9 معدن صدف 
معدن   ۲ ید،  معدن  سه  کوهی، 

سیلیس، یک معدن خاک رس، یک 
معدن  یک  و  نسوز  سنگ  معدن 
آلوویم دانست و افزود: بقیه معادن 
مصرف  بازار  نبود  به دلیل  استان 
و  حقوقی  مشکالت  مناسب، 
برخی تنش های اجتماعی غیر فعال 
هستند. وی با اشاره به اینکه بیشترین 
این حوزه  در  غیرفعال  واحدهای 
مربوط به معادن سنگ الشه است، 
مراکز  با  مسافت  دوری  داد:  ادامه 
جمعیتی، هزینه باالی استخراج و 

استقبال نکردن پیمانکار مهمترین 
علت تعطیلی این معادن است و 
هم اینک استخراج این ماده معدنی 
با مجوز برداشت موقت از اراضی 
انجام  رودخانه ها  بستر  و  زراعی 
می شود که در مقایسه با استخراج از 
مناطق کوهستانی کیفیت پایین تری 
دارد.رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گلستان اضافه کرد: ساالنه 
برداشت  مجوز  پروانه  فقره   ۵۰
موقت برای مواد معدنی در سطح 

و حجم کم شامل شن و ماسه و 
و  رودخانه ها  بستر  از  خاک رس 
صادر  استان  زراعی  زمین های 
سال  طلوعیان،  گفته  به  می شود. 
گذشته ۳۳ معدن فعال گلستان یک 
معادن  میلیون و ۵۰۰ هزار تن و 
با پروانه موقت نیز یک میلیون و 
مواد  انواع  مترمکعب  هزار   ۸۰۰
معدنی تولید کردند. وی افزود: در 
ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید 
تعداد پروانه های بهره برداری صادر 
شده برای معادن استان ۳۸ مورد 
با 1۸۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
رقم  این  اکنون  هم  که  بود  اولیه 
میلیارد ریال  با ۲۸۵  به 61 مورد 
سرمایه گذاری افزایش یافته است. 
در  اشتغال  کرد:  اضافه  طلوعیان 
معادن گلستان در سال 9۲، هزار و 
6۰9 نفر بود که هم اینک به هزار 
و ۸۰۰ نفر رسیده که حدود هزار 
و ۲۰۰ نفر از آنان در معادن زغال 

سنگ مشغول به کار هستند.

اشتغال هزار نفر در معادن گلستان

01732251316

 نباید اقتدار و صالبت
 ناجا خدشه دار شود

نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینکه 
نباید اقتدار و صالبت ناجا در جامعه 
اسالمی  پلیس  گفت:  خدشه دار شود، 
ملجأ و پناهگاه امن مظلومان بوده و در 
عین حال در مقابل افراد شرور و مجرم 
سیدکاظم  می کند.  ایستادگی  مقتدرانه 
نورمفیدی در دیدار با فرمانده انتظامی 
نیروی  کرد:  اظهار  گلستان،  استان 
اقدامات بسیار ارزشمندی در  انتظامی 

سطح جامعه انجام می دهد که باید این 
فعالیت های شبانه روزی به مردم انعکاس 
داده شود. وی با اشاره به نقش فضای 
افزود:  بشر،  امروز  زندگی  در  مجازی 
فضای مجازی در کنار مزیت های فراوانی 
موجب  می تواند  مواردی  در  دارد،  که 
امنیت و بروز جرائم  کاهش احساس 
و آسیب شود لذا دستگاه های فرهنگی، 
آموزشی و رسانه ها باید برای مراقبت 
از این فضا برنامه های هدفمندی داشته 
باشند. نماینده ولی فقیه در استان گلستان 
گفت: دشمنان طی سال های اخیر برای 
تضعیف نیروی ایمان نوجوانان و جوانان 
کشورمان، اقدامات گسترده ای در بستر 
شبکه های اجتماعی انجام می دهند تا از 
این طریق به اهداف پلید خود دست 
یابند. امام جمعه گرگان در ادامه با اشاره 
به لزوم تعامل و همکاری سایر نهادها با 
پلیس، تصریح کرد: تأمین نظم و امنیت 
و کاهش جرائم تنها وظیفه یک سازمان 
نیست و هیچ دستگاهی قادر نخواهد 
بود بدون کمک دیگران امنیت و آرامش 
جامعه را برقرار کند. وی افزود: برخورد 
عنوان  به  جرائم،  با  قهری  و  انتظامی 
آخرین راهکار مقابله بوده، لذا باید با 

فرهنگ سازی و ارائه آموزش های الزم، 
زمینه را برای وقوع جرائم و آسیب های 
اجتماعی از بین برد. نورمفیدی با تأکید 
مخالن  با  قانونی  و  قاطع  مقابله  بر 
امنیت، گفت: قوانین مقابله با مجرمان 
و اراذل و اوباش باید بازدارنده باشد تا 
افراد شود  اینگونه  درس عبرتی برای 
امنیت  خود  ناهنجار  رفتارهای  با  که 
شهروندان را به خطر نیندازند. امام جمعه 
گرگان در ادامه گفت: نیروهای خدوم 
انتظامی الگوی افراد جامعه بوده و در 
معرض قضاوت شهروندان قرار دارند 
خود  اعمال  مراقب  همواره  باید  لذا 
مردم  که  کنند  رفتار  طوری  و  باشند 
قانون مدار با دیدن آن ها احساس امنیت 
و آرامش کنند. وی بیان کرد: برخی از 
جرائم و آسیب ها به دلیل عدم آگاهی 
و دانش افراد رخ می دهد، لذا می توان 
ارتقاء  آموزش های هدفمند و  ارائه  با 
سطح آگاهی خانواده ها، از وقوع آن ها 
پیشگیری کرد. فرمانده انتظامی گلستان 
نیز در این دیدار گفت: امنیت و آرامش 
نیروی  بوده و  پلیس  قرمز  مردم خط 
انتظامی و برابر قانون با مجرمان برخورد 
خواهد کرد. با عزمی راسخ در راستای 

مقابله قاطعانه با اراذل و اوباش و مخالن 
امنیت تالش کرده ایم که به لطف خدای 
به همراه داشته و  نتایج خوبی  متعال 
موجب رضایتمندی مردم و مسئوالن 
خاطرنشان  دادگر  سعید  است.  شده 
کرد: برای مقابله ریشه ای با پدیده هایی 
را  علت  ابتدا  باید  گری  اوباش  نظیر 
ظرفیت  از  استفاده  با  سپس  و  بیابیم 
دستگاه های فرهنگی و آموزشی و کار 
تخصصی برای حذف آن اقدام کنیم. 
وی با اشاره به برخورد قانونی پلیس 
با هنجارشکنانی که با پوشش و رفتار 
خود موجب آزرده خاطر شدن مردم 
می شوند، تصریح کرد: مقابله با اینگونه 
افراد از مطالبات به حق مردم بوده لذا 
در  متولی  دستگاه های  دارد  ضرورت 
این حوزه با جدیت تالش کنند. فرمانده 
انتظامی استان در ادامه خاطرنشان کرد: 
با تالش شبانه روزی پلیس استان طی 
سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در 
حوزه های مأموریتی مختلف از جمله 
کشفیات انواع مواد مخدر، انهدام باندهای 
سازمان یافته قاچاق چوب و محصوالت 
جنگلی، کشف سالح و مهمات انجام 

شده است.

راه اندازی ۱۴ دهیاری جدید در گلستان
گلستان  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  مدیرکل 
گفت: با موافقت وزیر کشور، 1۴ دهیاری جدید در گلستان 
تأسیس شده و تعداد دهیاری های استان به 9۲1 می رسد. 
به گزارش مهر، علی نصیبی اظهارکرد: با تاسیس دهیاری در 
این روستاها، اعتبار مشخص برای عمران و آبادانی روستا 
در اختیار دهیاری قرار گرفته و متولی پیگیری بسیاری از 
امور عمرانی، خدماتی و غیره روستا مشخص می شود. وی 
بیان کرد: اعضای شوراهای روستاهای مذکور باید فرد واجد 

شرایط و توانمندی را به عنوان دهیار انتخاب کنند. نصیبی 
گفت: در این مرحله از سوی وزیر کشور با راه اندازی دهیاری 
در روستاهای مزرعه مختارزاده بخش مرکزی آزادشهر، 
شش آب بخش مرکزی رامیان، چلی علیا، سیاه مرزکوه و 
گنو بخش کماالن علی آبادکتول، چمن ساور بخش مرکزی 
کردکوی، کینگ قره صحنه بخش مرکزی کالله، یالو بخش 
مرکزی گرگان، قلعه جیق کوچک بخش مرکزی گمیشان، 
قربان قلیچ ده بخش داشلی برون گنبد، مرجان آباد و چشمه 

آرتق قلیچ بخش مرکزی گنبد، میدانجقپور بخش گلیداغ 
مراوه تپه، عطاجان بخش مرکزی مراوه تپه موافقت شده 
است. مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان 
در ادامه از پرداخت تسهیالت ارزان قیمت قرض الحسنه به 
روستاییان استان با هدف توانمندسازی آنها خبر داد.نصیبی 
گفت: سقف این تسهیالت ۴۰ میلیون تومان با کارمزد چهار 
درصدی است که از طریق پنج بانک عامل از محل بودجه 

1۴۰۰ استان پرداخت می شود.
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خبر

تملک زمین ۴ هکتاری
 درمرکز شهر گرگان مصوب شد

شهردار گرگان از تصویب نهایی پروژه خرید 
و تملک زمین ۴ هکتاری مرکز شهر گرگان 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی، عبدالرضا 
درخواست  پی  در  داشت:  اظهار  دادبود 
 ۴ زمین  خرید  بر  مبنی  گرگان  شهرداری 
هکتاری در خیابان شهید بهشتی متعلق به 
سازمان جهاد کشاورزی، این الیحه به استناد 
بند ب تبصره 1۲ قانون بودجه به تصویب 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید. 
دادبود با بیان اینکه به جهت توسعه سرانه 
و  پارک  به  زمین  این  شهری  سبز  فضای 
کرد:  بیان  شد،  خواهد  تبدیل  سبز  فضای 
قرار است معادل قیمت زمین برای سازمان 
گرگان  شهرداری  توسط  کشاورزی  جهاد 
ساختمان اداری ساخته شود. به گفته وی، این 
بزرگترین اتفاق در خصوص تملکات و آزاد 
سازی اراضی مرکز شهر گرگان که در اختیار 
شود.  می  محسوب  است  دولتی  نهادهای 
شهردار گرگان خاطرنشان کرد: این پیشنهاد 
سال گذشته به تصویب شورای اسالمی شهر 
گرگان رسیده بود و مراحل تصویب آن در 

مجرای اداری ادامه یافت.

معدن سیمان گلستان
 با درختکاری احیاء می شود

تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  رئیس 
استان گلستان گفت: معدن سیمان گلستان با 
درختکاری در محدوده های برداشت شده، 
به گزارش روابط عمومی،  احیاء می شود. 
حسین طلوعیان در یازدهمین جلسه شورای 
معادن استان اظهارکرد: همزمان با برداشت از 
محدوده های معدنی جدید، شرکت سیمان 
گلستان مکلف به درختکاری و احیاء محدوده 
های برداشت شده قبلی، شده است. رئیس 
سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان 
گفت: پس از بحث و بررسی ها و با تأکید به 
اهمیت باالی محیط زیست و منابع طبیعی و 
احیاء آن، شرکت سیمان گلستان باید محدوده 

های برداشت شده را با درختکاری احیا کند.
وی همچنین با اشاره به احداث شهربازی در 
شهر گرگان، بیان کرد: با توجه به اینکه برای 
ایجاد شهربازی مدرن در محل تپه هزارپیچ 
تسطیح  و  خاک  جابجایی  به  نیاز  گرگان، 
محوطه است، شهرداری گرگان باید خاک 
های برداشت شده از محل را که به نوعی 
معدن محسوب می شود در همان محل جهت 

تسطیح استفاده کند.

آرامش در 
مبلمان شهری

■ مسعود یونسی   

 یکی از مهمترین مواردی که باید همواره 
ریزی  برنامه  مدیران  توجه  مورد 
شهری باشد آن است که شهروندان 
احساس  شهری  فضای  در  باید 
نمایند،مبلمان  امنیت  و  آرامش 
شهری ، رنگ آمیزی معابر ،پل های 
تبلیغات   ، ها  کشی  ،خط  پیاده  عابر 
شده  منتشر  شعارهای  و  شهری 
و  همه  ها  پل  و  ها  ماشین  روی  بر 
همه باید در مسیر آرامش بخشی به 
شهروندان باشد ، به این خاطر باید 
استراتژی بلندمدت آرامش و امنیت 
دربرنامه ریزی شهری همواره مورد 
توجه باشد ، شهروندان انتظار دارند 
در دورانی که همه چیز بنای تلخی 
میدان  بتوانند  دارد  ناسازگاری  و 
انتخاب  زدن  قدم  برای  را  ومسیری 

های  انرژی  مسیر  طی  در  و  نمایند 
بجای  و  ریخته  دور  را  خود  منفی 
آن خود را برای یک روز دیگر توام 
کنند حال  آماده  مهربانی  و  نشاط  با 
تصور کنید وقتی شهروندی از خانه 
های کوچک دنیای مدرن پابه بیرون 
میگذارد و آن گاه با مجموعه ای از 
پیام ها و داده های نابهنجار و کالفه 
کننده روبرو می شود چه حسی در او 
زنده می شود وقتی در و دیوار شهر 
مملو از پیامهای مایوس کننده ، تلخ و 
دردناک باشد یا در ایام چالش  های 
مختلف اجتماعی و سیاسی  تبلیغات 
و بنرهای شهری پیام رسان دعواهای  
حسی  چه  باشد  مختلف  گروههای 
می  بوجود  شهروندان  وجود  در 
آیا  هنگامی   چنین  در  اصوال  آید  

برای  وقتی  توانند  می  شهروندان 
استراحت و تخلیه انرژیهای منفی در 
نظر بگیرند . خانه ها و مجتمع هایی 
که بدون برنامه ریزی های دقیق فقط 
با اولویت صرفه اقتصادی بنا شده اند 
هیچگاه نمی توانند آرامش را به مردم 
هدیه دهند در حالی که نیاز و انتظار 
این روزهای مردم در کوچه و خیابان  
امری   ، امنیت روانی است  آرامش و 
که باید در برنامه ریزی شهری همواره 
مورد توجه باشد و همواره به آن دقت 
شود تا شهروندانی آرامتر برای زندگی 
داشته باشیم در غیر این صورت نمی 
توانیم امیدوار به آینده ای بهتر باشیم .   

■ فعال فرهنگی ، اجتماعی 
کارشناس ارشد حقوق

))

بهره برداری طرح زهکشی ۲۰ هزار هکتاری
طرح زهکشی ۲۰ هزار هکتار از اراضی 
کنفرانسی  ویدئو  حضور  با  گلستان 
علیمراد  سوی  از  جمهوری  رییس 
اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد 
کشاورزی و استاندار این استان در مرکز 
کردکوی  النگ  جهادکشاوری  خدمات 
رییس  گرفت.  قرار  بهره برداری  مورد 
دشت  گفت:  مراسم  این  در  جمهوری 
گرگان حاصلخیز است که اجرای طرح 
تواند  می  اراضی  زهکشی  مانند  هایی 
زمین های بایر این منطقه را احیا کند. 
حسن روحانی اظهار داشت: در سال 9۸ 
دیدیم که اجرای عملیات زهکشی در 
بخشی از این اراضی این استان چگونه 
به مهار سیل این منطقه کمک کرد. وی 
بیان کرد: زهکشی عملیات چند وجهی 
هکتار  هزار  در ۲۰  آن  اجرای  که  دارد 
کار  کوتاه،  زمان  در  گلستان  اراضی  از 

بزرگی است. اکبری معاون آب و خاک 
گفت:  مراسم  این  در  کشاورزی  جهاد 
اجرای زهکشی ۲۰ هزار هکتار از اراضی 
گلستان در کمتر از سه ماه با بهره گیری 
از 1۲۰ دستگاه ماشین آالت انجام شد 

و  اصلی  زهکشی  آن  کیلومتر  که 1۵۰ 
7۰ کیلومتر زهکشی فرعی است. مختار 
جهادکشاورزی  سازمان  رییس  مهاجر 
گلستان گفت: این طرح در مجموع برای 
زهکشی ۵۰ هزار هکتار پیش بینی شده 

که در فاز اول زهکشی ۲۰ هزار هکتار 
با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریالی انجام شده 
و عالوه بر ایجاد هزار فرصت شغلی، 
مزایای  از  و ۸۵۰ خانوار هم  هزار  سه 
آن برخوردار می شوند. به تازگی معاون 
آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در 
از  هکتار  هزار   ۲۰ زهکشی  خصوص 
اعالم  گلستان  استان  کشاورزی  اراضی 
کرده بود: طرح مزبور طی دو ماه اجرا 
شده که این اقدام رکوردی درخور توجه 
در کشور است. علیمراد اکبری با تمجید 
خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  از 
در  زهکشی  طرح  این  از  برداری  بهره 
گلستان، افزود: در این بازه زمانی، طرح 
زهکشی این سطح از اراضی کشاورزی 
در گلستان با بسیح تمام ظرفیت انسانی 
و 1۲۰ دستگاه ماشین آالت به صورت 

شبانه روزی اجرا شد.

آغاز فصل چرا 
در مراتع ییالقی استان 

رئیس اداره امور مراتع استان از آغاز 
فصل چرا در مراتع ییالقی این استان 
خبر داد. فرهنگ دوست بیان  داشت: 
اغاز فصل چرا در مراتع  با  هر ساله 
ییالقی پروژه مدیریت چرا و کنترل 
دام در سطح این مراتع با هدف حفظ 
پوشش گیاهی و منابع پایه آب و خاک 
برای  مناسب  بستری  فراهم شدن  و 
تجدید حیات  گیاهان مرتعی و جلو 
گیری از تخریب و ارتقای اکوسیستم 
مرتعی، اجرای پروژه )مدیریت چرا( 
از اهمیت برخوردار است که در سال 
های اخیر این موضوع با جدیت تمام 
اداره  رئیس  شود.  می  اجرا  و  دنبال 

امور مراتع و بیابان خاطر نشان کرد: در 
سال جاری از محل اعتبارات مدیریت 
پایدار مراتع کشور نسبت به تامین و 
اقدام  مدیریت  کارشناس  بکارگیری 
نموده که این امر سبب موفقیت بیشتر 
پروژه  می گردد. فرهنگ دوست تاکید 
کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل چرا 
در مرتع ییالقی از همه دامداران وبهره 
برداران درخواست می شود از ورود 
زودهنگام احشام و دام مازاد بر ظرفیت 
پیش بینی شده در پروانه چرا تمدید 
شده یا مندرج در طرح های مرتعداری 
به این مراتع خودداری کنند. ضمنا کلیه 
مرتعداران مکلفند با مراجعه به ادارات 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
های تابعه نسبت به تمدید و پرداخت 
عوارض دولتی پروانه چرای دام صادره 
اقدام نمایند و همچنین به استناد بند ۲۰ 
شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از 
مراتع کشور مکلف به تهیه و اجرای 
طرح مرتعداری می باشند. وی یاداور 
شد: شماره تماس 1۵۰۴و 1۳9امداد و 
نجات جنگل ها و مراتع به صورت 
گزارش  دریافت  آماده  روزی  شبانه 
های مردمی در ارتباط با چرای غیر 

مجاز دام می باشد.

الیروبي رودخانه گرگانرود 
و ساخت سایت پشتیبان

الیروبي  گلستان  شیالت  کل  مدیر 
احداث سایت  و  گرگانرود  رودخانه 
پشتیبان را یکي از مهمترین نیازهاي 
عنوان  دریا  در  ماهي  پرورش  طرح 
کرد و یادآور شد: پیگیري هاي الزم 
شروع  به  نسبت  شیالت  سوي   از 
عملیات اجرایي احداث سایت پشتیبان 
الیروبي  و  مطالعه  مورد  مناطق  در 
تسریع  جهت  گرگانرود،  رودخانه 
امور پرورش دهندگان ماهي در دریا 
در حال انجام است.به گزارش روابط 
عمومي، سید جواد قدس علوي در 
جلسه بررسي عملکرد و  برنامه ریزي 
تولید پرورش ماهي در قفس و پن که با 
حضور کارشناسان و جمعي از پرورش 
کرد:  تصریح  شد،  برگزار  دهندگان 

هدف ما برنامه ریزي اصولي جهت 
رسیدن به تولید مناسب کیفي و کمي 
است که یقینا این امر با تعامل بخش 
دولتي و خصوصي میسر مي شود. وي 
افزود: شرکت هایي که آمادگي پرورش 
دارند، مي بایست جهت انتقال قفس به 
دریا و تامین و ذخیره سازي بچه ماهي 
کپور دریایي اقدام نموده و درخواست 
مزرعه حد  معرفي  با  همراه  را  خود 
نمایند.  اعالم  شیالت   به  واسط 
همچنین پرورش دهندگان نسبت به 
تکمیل ظرفیت ساخت و ساز قفس 
عمل  به  را  الزم  اقدامات  خود  هاي 
آورند. قدس علوي بیان داشت: شرکت 
هایي که تاکنون پروانه تاسیس خود را 
دریافت نکرده اند و قصد فعالیت دارند 
ظرف مدت یک هفته نسبت به دریافت 
پروانه تاسیس و اعالم برنامه تولیدي 
خود به اداره کل شیالت اقدام نمایند 
و همچنین کلیه پرورش دهندگان، بیمه 
نمودن مزارع خود را مدنظر قرار دهند.
مدیر کل شیالت گلستان در پایان با 
تولید 7۰۰  افق 1۴۰۴  اینکه در  بیان 
تن ماهي در پهنه آبي دریاي خزر با 
استفاده از طرح پرورش ماهي در دریا، 

پیش بیني شده است.
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الو مشاور

داستان

حسین دهنوی/ مشاور خانواده

را  هفت ساله  کودک  است  الزم  سوال(آیا 
کنیم؟  آگاه  پدر  مالی  نامطلوب  وضعیت  از 
جواب: با توجه به این که خواسته های کودکان 
تا زیر هفت سال فراوان نیست و تأمین این 
خواسته ها، هزینه بسیاری نمی خواهد و والدین 
برای تأمین نیازمندی های کودک ایثار می کنند 
و از خواسته های خود می گذرند، آگاه کردن او 
الزم نیست. زیرا به جهت عدم درک باال و ناتوانی 
در تجزیه و تحلیل مسائل، ممکن است دچار 
اضطراب شود. برای سنین باالتر از هفت سال، با 
توجه به باال رفتن توقعات و هزینه باالی برآورده 
کردن آن ها، بهتر است به طورکلی از وضعیت 
مالی پدر آگاه شود. )ذکر جزئیات الزم نیست.( 
او باید با واقعیت آشنا شود تا در دنیایی خیالی 
زندگی نکند. توجه داشته باشید که ذکر دائم و 
پی درپی وضعیت نامطلوب مالی پدر، ممکن 
برابر  در  پس  کند.  ناامیدی  دچار  را  او  است 
خواسته های فراوان و پی درپی او از این حربه 
استفاده نکنید. برای پیشگیری یا تخفیف فشار 
روحی ناشی از این وضعیت، خوب است ارتباط 
خود را با نزدیکانی که وضعیت مالی خوبی 
ندارند، بیشتر کنید و از ارتباط دائم و مستمر با 
خانواده های مرفه بپرهیزید. کودک شما وقتی 
زندگی خود را با خانواده های کم درآمد مقایسه 
می کند آرام می گیرد. تبیین زندگی شرافتمندانه 
)پرهیز از حرام( تبیین دیگر نعمت های الهی 
)سالمت، شادابی خانواده، سایه پدر و مادر و ...( 
ارزش قناعت، پاداش معنوی و آخرتی دربرابر 
سختی های دنیا و… در آرامش روحی فرزند 

مؤثر خواهد بود. 

 مال نصرالدین هر روز در بازار گدایی می کرد. 
دست  را  او  حماقت  نیرنگی،  با  مردم 
می انداختند. دو سکه یکی طال و دیگری نقره 
به او نشان می دادند. اما مالنصرالدین همیشه 
سکه نقره را انتخاب می کرد! این داستان در 
تمام منطقه پخش شد. هرروز، گروهی زن و 
مرد می آمدند و دو سکه به او نشان می دادند 
و مالنصرالدین همیشه سکه نقره را انتخاب 
می کرد. تا اینکه مرد مهربانی از دیدن این صحنه 
ناراحت شد. در گوشه میدان به سراغ مال رفت 
و گفت: )هر وقت دو سکه به تو نشان دادند، 
سکه طال را بردار. این جوری هم پول بیشتری 
گیرت می آید و هم دیگر دستت نمی اندازند.( 
مالنصرالدین به آن مرد لبخند مهربانی زد و 
پاسخ داد: )ظاهرا حق با شماست. اما اگر سکه 
طال را بردارم، دیگر پول به من نمی دهند تا 
ثابت کنند که من احمقم!( نتیجه: اگر کاری که 
می کنید هوشمندانه باشد، اشکالی ندارد که شما 

را احمق بدانند! 
علوی نژاد/ دکترای تخصصی روانشناسی

افسردگی یک بخش طبیعی از پیری نیست. 
های  مراقبت  بین  مناسب  ارتباط  فقدان 
یک  روانشناسی،  متخصصین  و  سالمندان 
است.  کرده  ایجاد  ناکافی  مراقبتی  سیستم 
بیماران مسن مبتال به افسردگی خلق افسرده 
را گزارش نمی کنند. بلکه در عوض عالئم 
گسترده تری مانند بی خوابی، بی اشتهایی و 
خستگی را ابراز می کنند. افراد مسن اغلب 
اوقات افسردگی خفبف را به عنوان پاسخ 
قابل قبول به استرس زندگی یا بخشی طبیعی 

از فرایند پیری می پذیرند. 
درمان افسردگی در سالمندان و ضرورت 

تشخیص به موقع آن
افسرده  سالمند  افراد  از  بسیاری  متأسفانه، 
قادر به تشخیص عالئم افسردگی نیستند، یا 
اقدامات الزم برای دریافت کمک حرفه ای 
را انجام نمی دهند. دالیل زیادی وجود دارد 
که باعث می شود افسردگی سالمندان اغلب 

نادیده گرفته شود:
ممکن است تصور کنید که افسردگی فقط 

بخشی از پیری است.
-شما ممکن است منزوی شده باشید – که 
خود می تواند منجر به افسردگی شود – و 
تعداد کمی از افراد در اطراف شما متوجه 

ناراحتی شما شوند.
شکایات  که  نشوید  متوجه  است  -ممکن 

جسمی شما عالئم افسردگی است.
-شما ممکن است تمایلی نداشته باشید که 
در مورد احساسات خود صحبت کنید یا از 

اطرافیان کمک بخواهید.
مهم است که درک کنیم که افسردگی بخشی 
اجتناب ناپذیر از پیر شدن نیست. نه نشانه 
ضعف است نه نقص شخصیت. به درمان 
افسردگی سالمندان می توان امیدوار بود و از 

آن نتیجه مثبت گرفت.
در طول زندگی و با افزایش سن تغییرات 
قبیل  از  تغییراتی  شوند.  می  تجربه  زیادی 
بازنشستگی، مرگ عزیزان یا از دست دادن 
سالمت جسمی که گاهی اوقات این موارد 
می توانند منجر به افسردگی شود. مهم نیست 
که با افزایش سن با چه چالش هایی روبرو 
می شوید، شما می توانید یکبار دیگر احساس 
خوشبختی و امید داشته باشید و از سالهای 

طالیی زندگی خود لذت ببرید.
عالئم و نشانه های افسردگی در بزرگساالن مسن
شناخت افسردگی در افراد مسن با دانستن 
عالئم و نشانه ها آغاز می شود. پرچم های 

قرمز افسردگی در ادامه مرور می شود.
-غم یا احساس ناامیدی

-دردهایی بدون دلیل یا تشدید شده
یا  معاشرت  به  عالقه  دادن  دست  -از 

سرگرمی ها
-کاهش وزن یا کاهش اشتها

-احساس ناامیدی یا درماندگی
-نداشتن انگیزه و انرژی

-اختالالت خواب )مشکل خوابیدن یا در 
خواب ماندن، خواب زیاد یا خواب آلودگی 

روزانه(.
-کاهش خود ارزشمندی شخصی )نگرانی 

در مورد بار اضافی بودن(.
-کند شدن حرکت یا گفتار

-افزایش مصرف الکل یا سایر مواد مخدر.
-افکار خودکشی

شخصی  های  مراقبت  به  توجهی  -بی 
)کنار گذاشتن وعده های غذایی، غفلت از 

بهداشت شخصی(.
دالیل افسردگی در سالمندان

هرچه بزرگتر می شویم، اغلب با تغییرات 
چشمگیری در زندگی روبرو می شویم که 
می تواند خطر افسردگی را افزایش دهد. 
موارد  شامل  تواند  می  افسردگی  دالئل 

زیر شود.
مشکالت سالمتی

یا  مزمن  درد  جسمی،  ناتوانی  و  بیماری 
به  آسیب  شناختی،  توانایی  کاهش  شدید، 
تصویر بدن به دلیل جراحی یا بیماری همه 
موثر  افسردگی  توانند در شکل گیری  می 

باشند.
تنهایی و انزوا

حمایت  کردن،  زندگی  تنها  مانند  عواملی 
دلیل  به  کاهش  به  رو  و  اجتماعی محدود 
دلیل  به  تحرک  کاهش  جابجایی،  یا  مرگ 
بیماری یا از دست دادن امتیاز رانندگی، می 

تواند باعث افسردگی شود.
کاهش احساس هدف داشتن

بازنشستگی می تواند از دست دادن هویت، 
به همراه  را  مالی  امنیت  به نفس و  اعتماد 
دهد.  افزایش  را  افسردگی  خطر  و  داشته 
محدودیت های جسمی در فعالیت هایی که 
قباًل از آنها لذت می بردید نیز می تواند بر 

حس هدف داشتن شما تأثیر بگذارد.
ترس

شامل ترس از مرگ و همچنین اضطراب به 
دلیل مشکالت مالی، مسائل بهداشتی، یا سوء 

استفاده یا بی توجهی است.
داغدیدگی های اخیر

مرگ دوستان، اعضای خانواده و حیوانات 
یا از دست دادن همسر یا شریک  خانگی 
افراد  در  افسردگی  عمده  دالیل  از  زندگی 

مسن است.
باعث  تواند  می  که  جسمی  مشکالت 

افسردگی سالمندان شود:
مهم است که آگاه باشید مشکالت جسمی 
می تواند به طور مستقیم یا به عنوان یک 
افسردگی  باعث  بیماری،  به  واکنش روانی 
در افراد مسن و سالمندان شود. هر بیماری 
مزمن جسمی، به ویژه اگر دردناک، ناتوان 
کننده یا تهدید کننده زندگی باشد، می تواند 
منجر به افسردگی شود یا عالئم افسردگی 

شما را بدتر کند.
این موارد شامل:

-بیماری پارکینسون
-سکته

-بیماری قلبی
-سرطان
-دیابت

-اختالالت تیروئید
B1۲ کمبود ویتامین-

-بیماری زوال عقل و آلزایمر
-لوپوس

-مولتیپل اسکلروزیس )ام اس(
افسردگی سالمندان به عنوان عارضه جانبی 

دارو
عالئم افسردگی همچنین می تواند به عنوان 
داروهای تجویز  از  بسیاری  عارضه جانبی 
شده باشد. اگر چند دارو مصرف می کنید، 
عالئم  این  خطر  معرض  در  ویژه  طور  به 
هستید. در حالی که عوارض خلقی جانبی 
ناشی از داروهای تجویز شده می تواند برای 
همه وجود داشته باشد، افراد مسن حساس 
تر هستند زیرا با افزایش سن، بدن از نظر 
متابولیسم و پاسخ به داروها کارایی کمتری 

پیدا می کند.
داروهایی که می توانند افسردگی را ایجاد 

یا آن را بدتر کنند عبارتند از:
مثال  عنوان  )به  خون  فشار  -داروهای 

کلونیدین(
 Lopressor ، بتابالکرها )به عنوان مثال-

.)Inderal
مثال  عنوان  )به  باال  کلسترول  -داروهای 

.)Mevacor ، Zocor ، لیپیتور
مثال  عنوان  )به  آرامبخش  -داروهای 

.)Valium ، Xanax ، Halcion
-مسدود کننده های کانال کلسیم.

-دارو برای بیماری پارکینسون.
-قرص های خواب آور

مثال  عنوان  )به  معده  زخم  -داروهای 
.)Zantac ، Tagamet

.reserpine داروهای قلبی حاوی-
و  کورتیزون  مثال  عنوان  )به  -استروئیدها 

پردنیزون(.
-مسکن ها و داروهای آرتروز.

 Premarin ، استروژن ها )به عنوان مثال-
.)Prempro

-داروهای آنتی کولینرژیک که برای درمان 
اختالالت دستگاه گوارش استفاده می شوند.

زوال عقل در مقابل افسردگی
هرگز تصور نکنید که از دست دادن چاالکی 
ذهنی فقط نشانه ای طبیعی از پیری است. 
این کاستی می تواند نشانه ای از افسردگی یا 
زوال عقل باشد که هر دو در سالمندن شایع 
است. افسردگی و زوال عقل عالئم مشابه 
از جمله مشکالت حافظه،  بسیاری دارند، 
گفتار و حرکات کند و انگیزه کاهش یافته. 
بنابراین تشخیص این دو از یکدیگر دشوار 
است و باید به یک متخصص روانشناسی 

سالمندان مراجعه کنید.
خودیاری افسردگی سالمندان

این یک افسانه است که فکر می کنید بعد 
از یک سن خاص، افراد مسن نمی توانند 
فعالیت  بگیرند،  یاد  جدیدی  های  مهارت 
تغییرات  یا  کنند  امتحان  را  جدیدی  های 
کنند.  ایجاد  زندگی  سبک  در  جدیدی 
هرگز  انسان  مغز  که  است  این  حقیقت 
تغییر را متوقف نمی کند، بنابراین شما به 
عنوان یک بزرگسال مسن تر، به اندازه یک 
به یادگیری چیزهای جدید و  جوان قادر 
هستید.  جدید  های  ایده  با  شدن  سازگار 
از  تا  کند  کمک  شما  به  تواند  می  این  و 

افسردگی بهبود یابید.
چیزهای  یافتن  شامل  افسردگی  بر  غلبه 
برید.  می  لذت  آنها  از  که  است  جدیدی 
با  سازگاری  یادگیری  قبیل  از  مواردی 
و  اجتماعی  و  بدنی  تحرک   ، تغییرات 

احساس ارتباط با جامعه و عزیزانتان.
به  اقدام  هستید،  افسرده  که  هنگامی  البته، 
گاهی  باشد.  سخت  تواند  می  خودیاری 
اوقات، فقط فکر کردن در مورد کارهایی که 
برای بهتر شدن باید انجام دهید، طاقت فرسا 
به نظر می رسد. اما قدم های کوچک می 
توانند تفاوت زیادی در احساس شما ایجاد 

کنند. با برداشتن گام های کوچک، روز به 
روز عالئم افسردگی شما کاهش می یابد و 
احساس انرژی و امید یک بار دیگر در شما 

افزایش پیدا می کنید.
معنی و هدف را در زندگی خود دوباره 

ایجاد کنید
از  و جلوگیری   – افسردگی  بر  غلبه  برای 
بازگشت آن – مهم است که همچنان تعامل 
ایجاد کنید و از هدفی قوی در زندگی خود 
لذت ببرید. با افزایش سن، زندگی شما تغییر 
می کند و ممکن است چیزهایی را از دست 
دهید که قباًل وقت شما را اشغال می کردند 
و به زندگی معنی می بخشیدند. بازنشستگی، 
عزیزان،  یا  نزدیک  دوستان  دادن  دست  از 
جابجایی به دور از شبکه اجتماعی و تغییر 
در سالمت جسمی، مالی می تواند بر روحیه، 
اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی شما 

تأثیر بگذارد.
اما هنوز راههای زیادی وجود دارد که شما 
می توانید معنای جدیدی در زندگی پیدا کنید 
و همچنان در دنیا احساس تعامل کنید. گاهی 
اوقات فقط مسئله این است که طرز فکر 
خود را درباره روند پیر شدن دوباره تغییر 
دهید. اقدامات زیادی برای درمان افسردگی 

سالمندان وجود دارد.
روی آنچه هنوز می توانید انجام دهید تمرکز 
کنید، نه کاری که قباًل می توانستید انجام 
دهید. شاید از اینکه قادر به انجام کارهای 
قبلی نیستید ناامید شوید. یا شاید ایده های 
نفس  به  اعتماد  شدن،  پیر  مورد  در  منفی 
شما را سست کرده است. به جای تمرکز 
بر آنچه قباًل انجام می دادید، سعی کنید روی 
تمرکز  دهید  انجام  توانید  می  که  کارهایی 
کنید. خواهید دید که هنوز چه مقدار گزینه 

پیش رو دارید.
مهارت جدیدی بیاموزید

موضوعی را انتخاب کنید که همیشه می 
و  تخیل  باعث  یا  بگیرید،  یاد  خواستید 
عنوان  به  است.  شده  می  شما  خالقیت 
مثال یک ساز موسیقی، یک زبان خارجی 
یادگیری  جدید.  ورزش  یا  بازی  یک  یا 
فعالیت های جدید نه تنها به زندگی معنا 
و لذت می بخشد، بلکه می تواند به حفظ 
از زوال روانی  سالمت مغز و جلوگیری 

کمک کند.
وارد جامعه خود شوید

سعی کنید در یک رویداد محلی شرکت 
کنید، به بچه ها تعلیم دهید یا برای هدفی 
داوطلب شوید.  است  مهم  برای شما  که 
کار در جامعه می تواند یک روش عالی 
باشد  مهارتهایی  انتقال  و  استفاده  برای 
در  اید.  گرفته  کار  به  خود  حرفه  در  که 
دیگر  منظم  اشتغال  استرس  سالمندی 

وجود ندارد.
به ظاهر خود رسیدگی کنید

است  آسان  شوید،  می  بازنشسته  وقتی 
که کمی خود را رها کنید و الزم نیست 
بکشید.  دوش  به  را  قبلی  های  مسئولیت 
اما تالش برای رسیدگی به ظاهر خود هر 
روز صبح، می تواند اعتماد به نفس شما را 
تقویت کند و احساس شما را بهبود بخشد.

مسافرت رفتن
از  هایتان  بچه  و  شدید  بازنشسته  وقتی   
خانه خارج شدند، احتماالً وقت بیشتری 
می  همیشه  که  مکانهایی  از  بازدید  برای 
در  دارید.  دست  در  ببینید،  خواستید 
تعطیالت یک جایی جدید را رزرو کنید، 
عالقه  مورد  مکان  یک  به  هفته  آخر  یا 
الزم  شما  روحیه  تقویت  برای  بروید. 
نیست سفر پرهزینه یا گران داشته باشید. 
یا  کمپینگ  یا  ماهیگیری  روی،  پیاده  با 
گذراندن یک روز در ساحل از تفریح در 

طبیعت لذت ببرید

افسردگی جزئی از روند پیری نیست
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شعر

تو تجلیگاه شور و نور و ایمانی امام
تو گل و چون گوهر و چون در و مرجانی امام

 جلوه عشق و محبت در نگاه گرم توست
 تک سوار جاده های زهد و عرفانی امام

 ظلمت و تاریکی اهریمن و طاغوت بود
 زان شب دیجور همچون ماه تابانی امام

 بر تمام زخم هامان التیام و مرهمی
بر تمام دردهامان همچو درمانی امام

 هم رفیق و هم شفیق و هم عزیز و مهربان
 هم دلیر و قهرمان و میر مردانی امام

 گرچه بارید آسمان هم در غم هجران تو
 با دلی آرام و قلبی شاد و خندانی امام

خسته و محزون و رنجور توام ای آفتاب
بر تن بی جانم ای جانان من جانی امام

 از جهان رفتی ولی با انقالب سرخ خویش 
تا ابد در قلب هامان سبز می مانی امام 

■  سکینه کریمی راد

هر جمعه دیرت می شود هر جمعه دیرتر
 چشمم به راهت می شود یک جمعه پیرتر

 از هر چه در دنیا شبیهت نیست سیرم و
 از هر چه در قلب خودم غیر از تو سیرتر
 فرمانروایی کن جهان پرگار خال توست

 شاهی ندیدم از شما آقا امیرتر
 گشتم تمام کهکشان ها را نبود و نیست
از کوثری چون مادرت خیری کثیرتر 
از حوض کوثر می شود دریا به پا ولی 

هر نسل ما هر لحظه بی دریا کویرتر
 از یوسف کنعان خبر آمد نیامدی

 آخر کجا جویم تو را ای بی نظیرتر
 از جاده ابریشم شعرم عبور کن 
با آن نگاه لطف از گل ها حریرتر

آری شبیه یک غزل گشته  ست نامه ام
 امضا پای نامه ام: عبد الحقیرتر 

■  ندبه محمدی

سایه ای کاش بودم
که با هر نوری به تو وصل می شدم

از اولین چراغ عابر که می گذشتی
 با تو هم قدم می شدم 

با دومین چراغ
 توی چشمانت زل می زدم

 و آرام می گفتمت دوستت دارم 
با سومین چراغ 

با دست های کشیده ام 
صورتت را لمس می کردم

 و آرام از کنارت می گذشتم 
شب 

در اتاقت منتظر خورشید می ماندم 
تا سایه گلداری شوم بر روی تنت

■  سپیده حیدری

شعر ترکمن: پئراغئ

بیر کمسیز آچئالن خشبی بأگل دک
چؤلده  سن  غودرات  نه ننگسی 

آچئلدئنگ
یاقئپ چاوالپ باریان یانغئنلئ دزده
غئزارئپ بی چکیپ کماال گلدینگ
غالتاشیان مانئلئ چونّگور عؤمرنگه

عألم غشار یالئ اوسوپ دور غشغئنگ
دویغوالرمئ سئپاپ مهیرلی سؤزلنگ

سینگیپ دور سنّگمه تکنمز عئشغئنگ
جشغونلئ آیراتئن ذهینینگ شاغالپ

غووانچ دویغوسئنئ دؤردیأر بیزده
اسره یأن تلقون الر دز گلن یالئ

غایا یالئ غالیاس جادئلئ سؤزده
کؤنگلمینگ آیناسئ سنینگ اثرینگ
دورئ چشمه لردن سوسوپ آلئنان

اقادئقچام جانا پأک لیگین غشیار
تانگرئمئنگ نوروندان یالقئم سالئنان

چکنگده زامانانگ ایِمنچ کشبینی
سن بیلن اؤزمی دؤوردش گؤریأن

داقئنئپ بیلیمه غاالم−غئلجئمئ
ظالئم الر اورشونا خئجولئ یؤریأن

»کیمسه لرینگ چئقماز ایله ین زارئ«

دیینگده توتاشیار جانئمئنگ نارئ
تیکن دک درتنده شاهئر قالبئنگا

آوونیار هنیزم یرگمینگ تارئ
ائنسان پرورلیگینگ دیپ−اؤزه نی سینگ

بیرلشیگه انده یأرسینگ هر زامان
پاراخات یاشاتماق سنینگ آرزووئنگ

آغزااللئق بالسئندان ال−آمان
تومایاق غالئپ سینگ آهئ−نااللئ

شندا−دا یانگالنیار اینگ بلند سؤیگینگ
روحئ بایلغمئزسئنگ ای بییک ائنسان

ترکمن گرچگینه سینگن دیر دویغئنگ.  

ترجمه
 تو چه قدرت عجیبی هستی که همچو 
الله وحشی بی کم و کاست در صحرای 
بی آب و علف شکفتی، قد کشیدی و 

به کمال رسیدی. 
عمیق  و  معنا  پر  عمر  با  را  خودم 
می کنم.  احساس  نزدیک  بسیار  تو 
اشعارت همچو رنگین کمان می درخشند. 
را  احساساتم  مهرت  پر  سخنان 
نوازش کرده، عشق جاودانی ات را در 

وجودم تزریق میکنند. 
آمده  جوشش  به  قلبت  هنگامیکه 
جاری  ذهنت  از  جادویی  اشعار  و 
می شود، احساس مسرت و شادمانی 
می کنم و همچو سوار بر امواج بلند و 

مست اوج میگیرم. 

اشعار تو آینه ی قلبم است. اشعاری که 
از چشمه های زالل سر چشمه میگیرند. 
وجودم  میخوانم  بیشتر  قدر  چه  هر 

آراسته تر می شود. 
اشعاری که نور خداوند بر آنها تابیده است. 
هنگامیکه اوضاع ترسناک زمانه ات را 
ترسیم می کنی، احساس میکنم که در 

همان دوران زندگی میکنم. 
اسلحه قلم را بر کمر بسته و با اشتیاق 

فراوان به نبرد ظالمان می شتابم. 
وقتی میگویی فریاد مظلومان به گوش 
می افتد  جانم  به  آتش  نمیرسد  کسی 
و وقتی این فریادها قلب تو را آزرده 

میکند، قلبم ریش ریش میگردد.
همه  در  تویی،   دوستی  بشر  شالوده 
فرا  یکپارچگی  و  وحدت  به  حال 
بی دغدغه  و  آسوده  زندگی  میخوانی 
از بالی  انسانها آرزوی توست.  برای 

تفرقه پرهیز می دارئ. 
از  را  خانواده ات  و  فرزندان  اینکه  با 
دست داده  تنها و دردمند گشته ای باز 
هم فریاد عشق به مردمت طنین انداز 
است. ای انسان بزرگ تو غذای روح 
ما هستی تمام احساساتت در ترکمن 

راستین ریشه دوانده است.

■  احمد نیازی

»هرچند شانه های تو کوه اند و محکم اند«
اما پراز تالطم انبوه یک غم اند

در حّد ِ سال می گذرد گاه ساعتی
وقتی تمامِ ثانیه ها غرِق  ماتم اند

نفرین و ننگ بر همه اهِل نفاق و کفر
آنانکه در تدارک ِ هر فتنه باهم اند

دستاِن  پر صالبت و پرشوکتت هنوز 
ِ غّزه مرهم اند این سان برای زخِم دلِّ

هفتاد سال موشک و بمب و فشارها
اینان مجاهداِن همیشه مقّدم اند

آمنه آل اسحاق
  ■

پیراهن مشکی پوشیدم. شانه کوچک پالستیکی را در 
جیبم گذاشتم. پاورچین پاورچین از روی ایوان مهتابی 
گذشتم. حتی نفس نمی کشیدم که مبادا پدرم بیدار شود. 
کنار  به زحمت  و  برداشتم  پله  روی  از  را  کفش هایم 
در حیاط رسیدم. در حیاط را فقط تا حدی که بتوانم 
از آن رد شوم باز کردم که صدایش درنیاید. بیرون که 
رفتم کفش هایم را پوشیدم. کمی جلوتر حیدر دم در 
تکیه  دیوار  به  بود.  نشسته  زمین  خانه خودشان روی 
داده پاهایش را دراز کرده بود. سر به دیوار گذاشته بود 
و خرخر می کرد. فکر کردم خودش را به خواب زده! 
لگد محکمی به کف کفشش زدم. مثل برق گرفته ها 
از جا پرید. پشت به آفتاب بودم و نمیتوانست صورتم 
را درست ببیند. خوب که نگاه کرد مرا شناخت. گفت: 

»وحید خدا لعنتت کند فکر کردم بابامه!«
خندیدم و گفتم: »بلند شو برویم تا نیامدند!«

به میدان که رسیدیم با همه دست دادیم و کنار دیوار 
کاهگلی مسجد ایستادیم. شانه را از جیبم بیرون آوردم. 

موهایم را شانه زدم. آقا مهدی سرپرست بسیج با یک 
پیکان سفید رنگ آمد. همه دورش حلقه زدند. حیدر 
کاغذ را سمت من گرفت. من هم رضایت نامه را از 
جیب عقب شلوارم در آوردم هر دو را در دست مهدی 
گداشتم. نگاهی کرد و گفت: »پدرتان هم قرار بود بیایند 

کجا هستند؟«
حیدر پیش دستی کرد و گفت: »امروز آبیاری داریم، نمی 

آیند.«
آقا مهدی به مینی بوس اشاره کرد: » زودتر سوار شوید تا 

قبل از ظهر برسیم. «
به سمت مینی بوس پرواز کردیم. صندلی های جلو خالی 
بود. تا نشستم حیدر گفت: »بیا عقب تر بنشینیم. جلو 

بزرگترها بنشینند.« بلند شدم دومین ردیف نشستیم.
حیدر کنارم نشست پرده را کنار زدم. حیدر ماتش برد و 

با انگشت به بیرون اشاره کرد.
سر چرخاندم. دیدم پدر من و پدر حیدر آمده اند.

 با دست به پیشانی کوبیدم و دوتایی از مینی بوس پریدیم 
پایین. آقا مهدی داشت با پدر صحبت می کرد.

فقط شنیدم که پدرم به آن ها می گوید: »رضایت نامه 
درست است. من حواسم نبود. امروز نوبت آبیاری ماست 

نمی توانیم بیاییم.«
با پدرم صحبت کردم بگذارد بروم. هرچه التماس کردم 

فایده نداشت. قبول نکرد.
به آقا مهدی التماس کردیم پدرم را راضی کند که ما را 

همراه خودشان ببرند. اما آقامهدی هم نمی دانست چه 
بگوید. علی آقا خادم مسجد وقتی ذوق و شوق ما را 
دید به پدرم گفت: »بگذار بچه ها بروند. خودم در آبیاری 
کمکتان می کنم. یا اینکه ساعت آبیاریان را با ساعت 

آبیاری من که پس فردا است عوض کنید.« 
پدر من با پدر حیدر مشورت کردند و قرار شد با ما بیایند. 
خیلی خوشحال شدیم. پدرم سریع به خانه رفت تا لباس 

مناسب بپوشد و بیاید.
یک ربع بعد همه سوار شدند به غیر از پدرهای ما.

آخر قرار بود با ماشین آقا مهدی دنبال ما بیایند.
با چند صلوات راه افتادیم. 

در طول مسیر مداحی گوش می کردیم. گاهی پیر مردها 
برای امام بلند بلند فاتحه می فرستادند. تا به تهران و مرقد 
امام برسیم، برادر آقا مهدی برایمان توضیح داد که سعی 
کنید گم نشوید و پالک و شماره ماشین را به خاطر 
بسپارید. به شوخي به حیدر اشاره کردم و بلند گفتم: 
»آقا برای این دوست من بنویسید توی جیبش بگذارید 

حواس پرتی دارد!«

همه خندیدند. خود حیدر هم ریز ریز می خندید و 
سرش را تکان می داد. مینی بوس تقریبا ساکت شده بود. 
بعضی ها خواب بودند. و بعضی هم آهسته صحبت می 
کردند. بعد از چهار ساعت، انتظار به سر آمد. تهران مملو 
از جمعیت بود. گوشه ای ایستادیم. راننده گفت: »وقت 

برگشتن همین جا منتظر شما هستم.«
همه از ماشین پیاده شدیم. هوا گرم بود. آسفالت سیاه نور 
خورشید را می گرفت و آن را به صورت باد خیلی گرم 
پس می داد. اتوبوس و مینی بوس های زیاد و رنگ و 
وارنگی آمده بودند. دو تا ماشین عقب تر از مینی بوس 
ما آقا مهدی ماشینش را پارک کرد. پدرم با پدر حیدر 
پیاده شدند. حیدر تا چشمش به پدرش افتاد. با دست به 
پیشانی اش کوبید و نشست. من هم خندیدم و کنارش 

نشستم . حیدر گفت: »نیشت را ببند!«
بلند شدیم و جلو رفتیم. سالم کردیم حیدر کنار پدرش 
ایستاد و گفت: »آقا جان کت شلوار مشکی داشتید. چرا 

این را پوشیدید!«
پدر حیدر خیلی جدی گفت: »اگر مال من است خیلی 

هم خوب است.«
آقا مهدی گفت: »جوان هم جوان های قدیم. اشکالی 
ندارد.«حیدر خیلی خجالت کشید. سر به زیر راه افتادیم. 
هیئت های بزرگ از مقابل ما می گذشتند. پیر مردهای 

روستا می گفتند. مواظب ما باشید. 
پیاده یک مسیر را طی کردیم. به وضوخانه رسیدیم. وضو 
گرفتیم و آبی به سر و صورت زدیم. جمع شدیم با هم 
به طرف مرقد امام رفتیم. خیلی شلوغ بود. مردم همدیگر 
را هول می دادند. یک لحظه میان جمعیت از همراهان 
خودم دور ماندم. دیگر کسی را نمی دیدم. بیشتر نگران 
پیرمردهای ده بودم.گوشه ای نمازم را خواندم. بلند شدم 
با خودم گفتم باید دوستانم را پیدا کنم. از دور کت پدر 
حیدر را دیدم. او قدش میان جمعیت از همه بلند تر 
بود. با خیال راحت زیارت کردم و بعد به سمت پدر 

حیدر رفتم.
دیدم همه دور او گرفته اند. می گفتند: »همه ما یک بار گم 
شدن را تجربه کردیم. ولی کت آبی نفتی پدر حیدر ما را 

به هم رسانده است.«
پدر حیدر میان شلوغی بچه ها به حرم امام اشاره کرد و به 

شوخی گفت: »مرقد آنجاست اشتباه گرفتید.«
همه خندیدند و دوباره مشغول زیارت شدند. 

■  فاطمه فرجی

نشا نه
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آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۳996۰۳1۲۴۸۰۰۰1۵۴۳ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰۲۲9۸ تقاضای هدی رعیت بشناسنامه ۴6۲ کد ملی ۲1۲17۸۴667 صادره 
از گرگان فرزند حسن در ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیان به پالک 1۵۵6 
فرعی از 1۰7- اصلی بخش ۳ می باشد بمساحت 11۵/1۵ مترمربع از پالک ۳۸66 فرعی از 
1۰7- اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش ۳ حوزه ثبت 
ناحیه دو گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۲/۲9  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/17

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 6۸۴۵

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۳996۰۳1۲۴۸۰۰116۵ و 1۳996۰۳1۲۴۸۰۰۰1166 هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰11۴17 و 1۳9911۴۴1۲۰1۰۰1۴1۸ 
تقاضای 1- یاسر پهلوان بشناسنامه ۴۸7۰1۲17۳۵ کد ملی ۴۸7۰1۲17۳۵ صادره از رامیان فرزند 
حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ۲- ناصر پهلوان بشناسنامه 
۴۸7۰۰6۰779 کد ملی ۴۸7۰۰6۰779 صادره از رامیان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت کل ششدانگ ۴۴۳۰9 مترمربع از پالک 6۳- 
اصلی واقع در اراضی رستم کالته بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال 
از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی 
می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، 

دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۲/۲9  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/17

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 6۸۴۸

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۳996۰۳1۲۴۸۰۰۰۰969 و 1۳996۰۳1۲۴۸۰۰۰۰97۰ هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰1۵۳۸ و 1۳9911۴۴1۲۰1۰۰1۵۳9 
تقاضای 1- سیدعلی منصوری به شماره شناسنامه ۲11۰۰۰1۰۵۴ کد ملی ۲11۰۰۰1۰۵۴ صادره 
از گرگان فرزند سیدمحمدجعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است ۲- سیدمحسن منصوری به شماره شناسنامه 7۸ کد ملی ۲1۲19۲۲۵۰۴ 
صادره از گرگان فرزند سیدمحمدجعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده است بمساحت کل ششدانگ ۲۰7/۵۰ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در 
اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 
دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این 
رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به 

مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۲/۲9  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۲/17

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 6۸۳۳

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 1۴00

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 1۳– آئین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی که به موجب آراء هیات 
محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت گردیده 

اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
1-رأی شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۰1۰۰۰۰1۸6  پرونده کالسه 1۳9۸11۴۴1۲۰1۰۰۰۰1۰1  تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای محمد کوهستانی فرزند سلیمان به شماره شناسنامه ۴۸7۰۲۲۴۵69  دائر بر 
صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲6۸/۲۴  متر مربع در 
قسمتی از پالک شماره 1۰7۰  فرعی از 1- اصلی واقع در بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای اسماعیل صادقلو  در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ 
نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. 
در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول 
اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰1  ) شنبه(  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/17 )دوشنبه( 

هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲6۵

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 1۴00

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 1۳ – آئین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی که به موجب آراء هیات 

محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت گردیده 
اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:

1-رأی شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۰1۰۰۰۰1۸۴ پرونده کالسه 1۳9۸11۴۴1۲۰1۰۰۰۰1۰۲  تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای صادق کوهستانی فرزند سلیمان به شماره شناسنامه ۴۸7۰17۴۲61  دائر بر 
صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین احداثی به مساحت ۲6۸/۲۴  متر مربع در قسمتی 
از پالک شماره 1۰7۰ فرعی از 1- اصلی واقع در بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای اسماعیل صادقلو در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ 
نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. 
در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول 
اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰1  ) شنبه( تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/17 )دوشنبه( 

هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲67

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 1۴00

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 1۳ – آئین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی که به موجب آراء هیات 
محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت گردیده 

اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
1-رأی شماره  1۴۰۰6۰۳1۲۰1۰۰۰۰۲11  پرونده کالسه 1۳9۸11۴۴1۲۰1۰۰۰۰۰۵۰   تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای ولی اله سمیعی پاقلعه  فرزند شعبان  به شماره شناسنامه  9۴6  دائر بر 
صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11۳۰۰  متر مربع در قسمتی 
از پالک ۳۴- اصلی واقع در بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک بالواسطه از مالک 
رسمی آقای فهیم سمیعی  در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل 
دهد. در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم 
وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰1  ) شنبه( تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/17 )دوشنبه( 

هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲69
 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 1۴00

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 1۳ – آئین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی که به موجب آراء هیات 
محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت گردیده 

اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
1-رأی شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۰1۰۰۰۰۲17  پرونده کالسه 1۳9۸11۴۴1۲۰1۰۰۰۰۰6۴  تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای فهیم سمیعی فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه 17 دائر بر صدور سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1۰۸66  متر مربع در قسمتی از پالک 
شماره از ۳۴- اصلی واقع در بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای براتعلی توکلی پل آرام 
۲-رأی شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۰1۰۰۰۰۲۰۵  پرونده کالسه 1۳9۸11۴۴1۲۰1۰۰۰۰۰66  تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای فهیم سمیعی فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه 17 دائر بر صدور سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰۳96  مترمربع  در قسمتی از پالک 
شماره  از ۳۴- اصلی واقع در بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک مع الواسطه از 
مالک رسمی آقای فتح اله توکلی  در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل 
دهد. در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم 
وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰1  ) شنبه( تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/17 )دوشنبه( 

هادی عطایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲71

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 1۴00

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 1۳ – آئین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی که به موجب آراء هیات 
محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت گردیده 

اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
1-رأی شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۰1۰۰۰۰۲19  پرونده کالسه 1۳9۵11۴۴1۲۰1۰۰۰۰11۵   تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای سید حسین حسینی مقدم فرزند سید مهدی به شماره شناسنامه ۵۲ دائر 
بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع تحت 
پالک شماره 1۳11 فرعی از 7- اصلی واقع در بخش 7 حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای مصیب جعفری زاده  در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ 
نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. 
در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول 
اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰1  ) شنبه(

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/17 )دوشنبه( 
هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲7۳

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۳996۰۳1۲۰۰1۰1۸۰۳7 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه 1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰1۴7۵ تقاضای خانم فروزان منصوری بشناسنامه 7۲7 کد ملی 
۲1۲1۳۸۴۰۲۲ صادره از گرگان فرزند ناصر در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت 17/۰۵ مترمربع از پالک شماره ۲۵1۵- اصلی واقع در اراضی شهری بخش 
یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای علی قراداغی به 
متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود 

را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۳/1 

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/17
علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 6۸91

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 1۴00

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 1۳ – آئین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی که به موجب آراء هیات 
محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت گردیده 

اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
1-رأی شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۰1۰۰۰۰۲۴1  پرونده کالسه 1۳9911۴۴1۲۰1۰۰۰۰۰79   تصرفات 
مفروزی و مالکانه خانم عادله صادقلو  فرزند حسین علی  به شماره شناسنامه  ۴۸7۰۰69۰67   دائر 
بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۰۲/9۲  متر مربع در 
قسمتی از پالک شماره ۳۵۴۰  فرعی از 1- اصلی واقع در بخش ۸  حوزه ثبتی ملک رامیان  که 
انتقال مع الواسطه از مالک رسمی آقای حیدر سعیدی در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ 
نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. 
در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول 
اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰1  ) شنبه( 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/17 )دوشنبه( 
هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲79

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 1۴00

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 1۳ – آئین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی که به موجب آراء هیات 
محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت گردیده 

اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
1-رأی شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۰1۰۰۰۰171  پرونده کالسه  1۳9911۴۴1۲۰1۰۰۰۰11۴   تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای محمد گنجی جامه شورانی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۴۸7۰11۰6۳6  
دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵61/۴6  متر 
مربع در قسمتی از پالک شماره ۴۰۸۴  فرعی از 1- اصلی واقع در بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان 
که انتقال مع الواسطه از مالک رسمی آقای اسداله گنجی جامه شوران در صورتی که اشخاص 
ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  به اداره ثبت اسناد و امالک 
رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و 
امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. 
در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 

نمود. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰1  ) شنبه(

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/17 )دوشنبه( 
هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲7۵

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۴۸۰۰۰۲1۸۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه 1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰۲۲۲۴ تقاضای مهدی تازیکی شمس آبادی بشناسنامه 6۳۲ کد ملی 
۲1۲1۴6۵۸71 صادره از گرگان فرزند علیرضا در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت 1۳۸/۲۰ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه 
ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۲۰

آگهي هاي ثبتي
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کاهش 20 درصدی
 سطح زیر کشت اراضی

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
کشاورزی  اراضی  زیر کشت  گلستان گفت: سطح 
گلستان با توجه به خشکسالی سال جاری باید کاهش 
داده شود که توصیه می شود کشاورزان در اراضی 
کشاورزی وابسته به چاه ها حداقل ۲۰ درصد و در 
اراضی وابسته به آبیاری سطحی، حداقل ۵۰ درصد 
کاهش سطح زیر کشت را در دستور کار خود قرار 
دهند تا دچار خسران نشوند. به گزارش روابط عمومی، 
جواد تیموری معاون حفاظت و تیموری اظهار کرد: 
در پایان اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۲9 درصد 
ظرفیت مخازن استان پرآب است که در مدت مشابه 

سال گذشته حدود ۸1 درصد سدهای گلستان پرآب 
بود. وی تصریح کرد: با توجه به شرایط سدها، کاهش 
ضروری  ها  بارش  کاهش  و  ها  رودخانه  رواناب 
است رعایت صرفه جوئی در همه بخش ها به ویژه 
کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و کشاورزان حتی 
نمایند.  پرهیز  سنتی  آبیاری  های  از روش  المقدور 
تیموری افزود: آبیاری محصوالت در ساعات اوج گرما 
موجب افزایش تبخیر و در نتیجه مصرف بیش از حد 
آب می شود وکشاورزان بهتر است در ساعات اولیه 
صبح یا عصر به آبیاری مبادرت ورزند. همچنین برای 
انتقال آب به مزارع از لوله یا پوشش انهار به وسیله 
سطوح عایق استفاده شود تا هدر رفت کمتری صورت 
گیرد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت بیان کرد: 
برای عبور از شرایط خشکسالی نیازمند مشارکت همه 
هم استانی های عزیز هستیم تا بتوان با توجه به شرایط 
سال جاری و صرفه جوئی منابع آب، خسارات وارده 

به کشاورزان را کاهش داد.

 

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۴۸۰۰۰۲1۰۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰۲1۸۸ تقاضای علیرضا نودهی بشناسنامه 19۰9 کد ملی ۲1۲1۵161۸۲ 
صادره از گرگان فرزند صفرعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت 1۸۴ مترمربع از پالک ۲- اصلی واقع در اراضی یله باغ بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق 
رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/17   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۲۵

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۴۸۰۰۰17۸۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه 1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰۲۴۴۵ تقاضای علیرضا ده مرده بشناسنامه ۴۸۸۰1۸۸96۴ کد ملی 
۴۸۸۰1۸۸96۴ صادره از مینودشت فرزند غالم در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت ۵۲/6۳ مترمربع از پالک ۸9- اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش ۳ 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/17  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۳۰

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۴۸۰۰۰۲1۸6 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰۲۲9۲ تقاضای ابراهیم نیک فرجام بشناسنامه ۲۳ کد ملی ۰6۳96۲79۸6 
صادره از اسفراین فرزند احیا در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت 1۰۵ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق 
رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/17  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۳۲

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۴۸۰۰۰۲1۸۲ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰۰۰۲1 تقاضای سمیه عجم حسنی بشناسنامه 196 کد ملی ۰۰76۴۴۲۳7۳ 
صادره از تهران فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 

بمساحت 1۴۲/7۵ مترمربع از پالک ۲- اصلی واقع در اراضی یله باغ بخش ۳ حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/17  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۳۴

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۰۰1۰۰1۰79 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه 1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰۲۴17 تقاضای خانم حاجیه بی بی اتراچالی بشناسنامه 16 کد ملی 
۲1۲۲۴۰۰۲77 صادره از گرگان فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت 99 مترمربع واقع در اراضی مازاد سعدآباد از پالک شماره 9۴۵ فرعی از 
1۲۳- اصلی بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای 
سیدمحمدمهدی محسن مفیدی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/17  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7۰۳6

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۰۰1۰۰1۰9۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه 1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰161۳ تقاضای آقای قدرت اله محمدشفیع بشناسنامه 1۰۲1 کد ملی 
۲1۲۰۸9۰۵۰1 صادره از گرگان فرزند تقی در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است بمساحت ۲۸1۲۸ مترمربع از پالک -11۸ 
اصلی واقع در اراضی سعدآباد بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از 
مالک رسمی آقای فتحعلی امیرخانی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/17  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7۰۴1

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۴۸۰۰۰۲1۰6 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه 1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰۲۳۵7 تقاضای محمدهادی دهنوی بشناسنامه ۲۳۴7۸ کد ملی 
۰6۸۰۲۲77۸۴ صادره از بجنورد فرزند محمدصادق در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است بمساحت 1۰۲ مترمربع از پالک ۳۸66 فرعی از 1۰7- اصلی واقع در اراضی 
خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره 
حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، 

دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/17  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۴۳

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۰۰1۰۰1۰۳1 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه 1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰1۲۳۵ تقاضای خانم نساء یعقوبی میاندره بشناسنامه 7۰۲ کد 
ملی ۲۲۴۸7۵۸۳۲۴ صادره از کردکوی فرزند ایوب در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است بمساحت ۸1/19 مترمربع از پالک شماره 1۲7- اصلی واقع در اراضی 
کرپان بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای 
سیدهاشم میرقاسمی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با 
ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/17   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7۰۴۵

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۰۰1۰۰1۰۸۳ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه 1۳9911۴۴1۲۰۰1۰۰171۸ تقاضای آقای علی اکبر احمدی بشناسنامه ۳1 کد ملی 
6۴۲9۸۸11۵6 صادره از شاهرود فرزند عباس در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به 
انضمام 1۳1 سهم مشاع از 1۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است  
بمساحت ۲۵۰/۴۲ مترمربع از پالک شماره 1۲- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای حاج اصغر خلوتی 
به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می 
شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، 

دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/17  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7۰۴9

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف

رابر رای شماره 1۴۰۰6۰۳1۲۴۸۰۰۰1۵۴۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
1۴۰۰11۴۴1۲۰۰1۰۰1۸۸9 تقاضای کلثوم تربتی نژاد بشناسنامه ۸7۰ کد ملی ۲1۲۰6۰۳1۵۴ 
صادره از گرگان فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۵۳/۵6 مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۳۸

آگهي هاي ثبتي

ایجاد 6 هزار شغل 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گلستان 
گفت: حدود 6 هزار شغل توسط ستاد اجرایی فرمان 
روابط  گزارش  به  شد.  ایجاد  گلستان  در  امام)ره( 
عمومی، محمد مهدی سلمان زاده اظهارکرد: پنج 
هزار و 616 شغل توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
در گلستان ایجاد شد. مدیرکل ستاد اجرایی فرمان 
در  مشاغل  این  افزود:  گلستان  )ره(  امام  حضرت 

حوزه اجتماع محور در مناطق محروم استان طی یک 
سال اخیر ایجاد شده است. سلمان زاده گفت: 1۵۴ 
روستای استان از این اقدام ستاد در بخش اشتغال 
اجتماع محور و با حجم سرمایه گذاری 19۲ میلیارد 
تومان برخوردار شدند. وی بیان کرد: خوشبختانه 
در حال حاضر در کشور نهادهای بسیاری فعالیت 
خود را در این راستا آغاز کرده و نتایج مثمرثمری 
هم داشته اند. مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( گلستان اضافه کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( هم یکی از این نهادهای 
پرتالش است که اقدام به طراحی الگوهای جدید 
اقتصادی، توسعه کارآفرینی و  توانمندسازی  برای 
اشتغال زایی مناطق کم برخوردار کرده است. سلمان 
زاده گفت: در سال 1۴۰۰ که با شعار تولید، پشتیبانی 
و مانع زدایی آغاز شده است مقرر است طی برنامه 
ای، سه هزار و ۳۵۰ طرح با ظرفیت ایجاد 1۰ هزار 

فرصت شغلی در سراسر استان انجام شود.
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ـ طبقه سـوم  ـ پاسـاژ قدس  ـ خیابان امام خمیني    نشـاني:  گرگان 
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سال گذشته، ایران در شاخص فضای کسب و کار رتبه 116 جهانی را داشت و در سال جاری با 11 پله سقوط به 127 رسیدیم.

سخنگوی اتاق بازرگانی گرگان گفت: مهم 
ترین خواسته فعاالن اقتصادی گلستان از 
دولت آینده بهبود وضعیت کسب و کار 
و کاهش تصدی گری است. به گزارش 
مهر، رضا مبصری اظهار کرد: این محیط 
متشکل از مجموع قوانین، دستورالعمل ها 
و نحوه اجرای آن است که به عنوان بستر 
اقتصادی در کشور وجود دارد. وی اضافه 
کرد: سال گذشته، ایران در شاخص فضای 
کسب و کار رتبه 116 جهانی را داشت و 
در سال جاری با 11 پله سقوط به 1۲7 
رسیدیم. این فعال اقتصادی گلستان ادامه 
داد: این امر نشان می دهد که ما جهت را 
اشتباه رفته و دیگران از ما پیشی گرفته 
اند، لذا دولت آینده باید خودش را در این 
چهارچوب نشان دهد. مبصری متذکر شد: 
یک فضای کسب و کار از 1۰ آیتم مختلف 
تشکیل شده که شروع کسب و کار، نحوه 
پرداخت مالیات، حتی نحوه پایان کسب و 
کار و اعالم ورشکستگی هم در آن آمده 
است و متأسفانه در همه اینها کشور اوضاع 
مهم ترین  پس  ندارد،  مناسبی  و  خوب 
خواسته ما بهبود فضای کسب و کار است. 

دخالت بدون دیدگاه جامع اقتصادی
وی توضیح داد: در عرصه های مختلفی 
با دخالت های مداوم دولت مواجه بودیم. 
دیدگاه های  بدون  دخالت ها  این  چون 
اقتصادی جامع انجام شد، اثرات منفی آن 
را می بینیم که تبعات منفی بر اقتصاد و بر 

جمعیت کار و کارآفرینی گذاشته است.
مبصری بیان کرد: یکی از این سیاست ها 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که نه تنها کمکی 
به تداوم تولید نکرد، بلکه مصرف کننده 
اضافه  داشت. وی  نارضایتی  از آن  هم 

تقاضا  وقتی هم در عرضه و هم  کرد: 
نشان  ندارند،  رضایت  طرف  دو  هر 
بوده  اشتباه  سیاست  این  که  می دهد 
است. مبصری گفت: اجرای سیاست ارز 

۴۲۰۰ تومانی سیاست رانت زا بود که 
می توانست از سیاست های معمولی تری 
مانند پرداخت مستقیم یارانه به جمعیتی از 
مصرف کنندگان استفاده شود. وی توضیح 
داد: اینکه ما پول را به سرمایه گذار بدهیم 
جز سیاست اشتباه و دادن سیگنال منفی به 

مصرف کننده اثر دیگری ندارد.

سرکوب قیمتی محصوالت کشاورزی
سخنگوی اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد: 
مهم ترین مزیت گلستان، کشاورزی به شکل 
کاشت و داشت و چه به صورت صنایع 

تبدیلی )روغن کشی، دام و طیور، آرد و 
غیره( است که متأسفانه تمام آنها به دلیل ارز 
۴۲۰۰ در مبدا سرکوب قیمتی می شود.وی 
تشریح کرد: به طور مثال اگر بخواهیم یک 
تن گندم از یک کشور خارجی وارد کنیم 
باید ۳۰۰ دالر پول بدهیم که این مقدار با 
ارز آزاد کیلویی هفت هزار تومان محاسبه 

می شود در حالی که همین محصول در 
داخل کشور پنج هزار تومان تعیین قیمت 
شده و ما با دادن سوبسید به خارجی ها 
کشاورزی را در داخل سرکوب می کنیم. 
دلیل  به  اظهارکرد:  اقتصادی  فعال  این 
اینکه استان ما متکی به بخش کشاورزی 
است به شدت از این امر متضرر شده 
درآمد  چرا  که  می گیریم  ایراد  بعد  و 
سرانه مردم گلستان پایین تر از میانگین 
سبب   ۴۲۰۰ ارز  زیرا  است  کشوری 
را  ارزش واقعی محصول  نتوانیم  شده 
از مصرف کننده دریافت کنیم. مبصری 
گفت: از آنجایی که اکثر تولیدات ما با 
با سرکوب  دارد  غذا، سروکار  صنعت 
قیمتی روبه رو شده و باعث می شود که 
سرمایه گذاری در این بخش کمتر شود. 
وی اضافه کرد: همچنین قیمت گذاری 
دستوری مانند این است که ما بخواهیم 
مسئله دینامیک را با مسئله استاتیک حل 
اشتباه است. مبصری  امر  این  کنیم که 
و  سیاست گذاری  این  کرد:  تاکید 
قیمت گذاری نباید در گلستان ادامه یابد 
زیرا اثرات زیانباری را به دنبال خواهد 
داشت. سخنگوی اتاق بازرگانی گرگان 
از دولت،  ما  دیگر خواسته های  گفت: 
گلستان  در  گذاران  سرمایه  تشویق 
برای  الزم  اجزای  ما  استان  زیرا  بود. 
آن  به  باید  که  دارد  را  سرمایه گذاری 
باید  افزود:  بیشتر توجه شود. مبصری 
در استان صنایع پایین دستی و صنایع 
اشتغال  بر  عالوه  تا  شده  ایجاد  مادر 
شود  سبب  تولید،  افزایش  و  پایدار 
ارزش افزوده این محصوالت در داخل 

استان باقی بماند.

بهبود فضای کسب  وکار

www.golshanemehr.com

خبر 

کاندیداها از دادن وعده های
 پوچ و توخالی پرهیز کنند

تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  یک عضو 
کاندیداهای  از  اسالمی  شورای  مجلس 
انتخابات خواست از طرح وعده های توخالی 
و دروغین پرهیز کنند، چرا که مردم با دقت 
حرکات، وعده ها و شعارهای کاندیداها را 
رصد می کنند. امانقلیچ شادمهر با اشاره به 
سخنان اخیر رهبری در خصوص ضرورت 
پرهیز کاندیداهای انتخابات از طرح وعده 
های توخالی گفت: حضرت آقا در سخنان 
اخیر خودشان به مباحث حائز اهمیتی اشاره 
فرمودند، در کنار مسائلی همچون عملکرد 
مجلس یازدهم و موضوع بررسی صالحیت 
ها ضمن اینکه از مردم و دلسوزان خواستند 
را  پرشوری  انتخابات  و  شده  میدان  وارد 
به  خطاب  نیز  را  هایی  توصیه  بزنند  رقم 
کاندیداهای انتخابات مطرح فرمودند. نماینده 
مردم گنبدکاووس افزود: بر اساس تاکیداتی 
که معظم له مطرح فرمودند معتقدم، کاندیداها 
باید وعده های صادق و دقیق مطرح کنند، 
چرا که مردم امروز با دقت حرکات، وعده 
ها و شعارهای آن ها را رصد می کنند. شرایط 
های  وعده  همان  نتیجه  کنونی  نابسامان 
داده  است. وعده های  توخالی  و  دروغین 
شده باید قابلیت اجرایی شدن داشته باشد 
و صرفا نباید از روی هیجانات مطرح شود، 
از کاندیداها می خواهم به توصیه های مقام 
معظم رهبری توجه داشته باشند و از طرح 
وعده های پوچ و توخالی پرهیز کنند و وعده 
هایی را مطرح کنند که دارای پشتوانه و برنامه 
اجرایی باشد. شادمهر عنوان کرد: ان شاءاهلل 
مشارکت در انتخابات مطلوب خواهد بود، 
نزدیک  انتخابات  به  که  روز  هر  که  چرا 
می شویم با داغ شدن فضای انتخاباتی نگاه 
مردم دقیق تر می شود و کاندیداها هم واقع 
بینانه تر به مسائل نگاه می کنند، مصاحبه 
های  گفتمان  و  انتخاباتی  مستندهای  ها، 
شکل گرفته به این فضا کمک کرده است 
و معتقدم مردم و دلسوزان کشور و نظام 
رای  های  صندوق  پای  پرشوری  حضور 

خواهند داشت.
پرداخت 2 هزار و 530 میلیارد 
ریال از طلب کلزاکاران 

بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
گلستان گفت: ۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد 
استان  این  کلزکاران  طلب  از  ریال 
تامین  کل،  مبلغ  درصد   ۴۳ معادل 
کشاورزان  به  آن  پرداخت  و  اعتبار 
آغاز شد. به گزارش ایرنا، سید خالق 

خرید  مراکز  داشت:  اظهار  سجادی 
از  گلستان  استان  در  کلزا  تضمینی 
جاری  سال  ماه  اردیبهشت  بیستم 
خدمات  و  غله  کل  اداره  توسط 
است. شده  فعال  استان  بازرگانی 
هر  خرید  تضمینی  نرخ  امسال 
کیلوگرم کلزا توسط شورای اقتصاد 
11۰ هزار ریال با افت ۲ درصد غیر 
مفید و 1۴ درصد رطوبت تعیین شد. 
رییس  موسی خانی،  علی  پیشتر 
اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان 
اعالم  گلستان  کشاورزی  جهاد 
کرده بود: امسال عملیات برداشت 
 ۵۰ از  بیش  در  کلزا  روغنی  دانه 
از  اعم  استان  اراضی  هکتار  هزار 
 ۸۰ تولید  پیش بینی  با  آبی  و  دیم 

هزار تن محصول آغاز شد. 

01732251316

باید در استان صنایع پایین دستی و صنایع مادر ایجاد شده
 تا عالوه بر اشتغال پایدار و افزایش تولید، سبب شود ارزش افزوده 

این محصوالت در داخل استان باقی بماند.

کتاب هوش نگرشی
 منتشر شد

کتاب هوش نگرشی اثر مشترک حامد 
جواد  و  گرگانی  نویسنده  جنتی، 
فقیهی پور منتشر شد. به گزارش مهر، 
این کتاب دومین اثر مشترک جنتی و 
فقیهی پور بوده و در آن به مفاهیمی 
 EQ یا هوش محاسباتی و IQ مثل

یا هوش هیجانی می پردازد و از یک 
نگرشی  هوش  نام  به  جدید  هوش 
هوش  می کند.  صحبت   AQ یا 
نگرشی با عنوانی کاماًل بکر و بدیع 
جهان  سطح  در  بار  اولین  برای  که 
مطرح می شود، قرار است که توانایی 
تطبیق و تغییر هوشمندانه پویایی های 
با  را  سازمانی  و  شخصی  زندگی 
استفاده از مفهوم نگرش و ادراک به 
خواننده بدهد؛ نگرش هایی که گاهی 
بسیاری از مشکالت و مسائل زندگی 
ما مربوط به آنها است و ما از آنها 
بی اطالع هستیم. نگارش این کتاب 
بیش از دو سال زمان برده و در ۳۳۰ 
صفحه چاپ شده است.قیمت کتاب 
 ۵۰۰ در  و  بوده  تومان  هزار   1۰۵

نسخه منتشر شده است.


