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ساعات خاموشی را به 
مشترکین  پیامک کنید

■  با مسوولیت سردبیر

سال سرعت رشد مصرف  ابتدای  از 
برق در کشور بسیار زیاد شد به طوری 
که طبق آمار رسمی شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران در روز بیست و نهم 
برق  مصرف   ۱۴۰۰ ماه  اردیبهشت 
 ۷۵۹ و  هزار   ۵۳ به  روزانه  پیک  در 
مگاوات رسید. بر اساس این آمار پیک 
مصرف برق در روز مشابه سال قبل، 
۴۵ هزار و ۲۷۰ مگاوات بوده و رشد 
بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی نسبت به زمان 

مشابه سال قبل داشته است.
ارز  رمز  استخراج  جدید  ی  پدیده 
خانگی هم بر مشکالت متعدد صنعت 
روزها  این  که  طوری  به  افزود  برق 
کرده  تشدید  را  برق  صنعت  معضل 
از  مربوطه  مسووالن  اگرچه  است، 
کنندگان  استخراج  با  قاطع  برخورد 
غیرمجاز رمزارزها سخن می گویند اما 
آنچه کامال مشهود و برای شهروندان 
ملموس است ناتوانی مسووالن صنعت 
و  این خصوص  در  متخلفین  با  برق 
تبعات بسیار قطع مکرر و طوالنی برق 

برای مردم است.
در  بارها  روزها  این  که  برق  قطع 
می شود،  تکرار  شب  و  روز  طول 
خانگی  لوازم  به  خاموشی  بر  عالوه 
ودستگاههای الکترونیکی و تجهیزات 
جدی  خسارتهای  نیز  مردم  ارتباطی 
که  هایی  خسارت  است  کرده  وارد 
امروز  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
امکان  افسارگسیخته  های  گرانی  و 
تامین و جبران آن بسیار سخت و از 
است. خارج  مردم  از  بسیاری  توان 
کم بارشی و خشکسالی  کم سابقه ی 
امسال و گرمای زیاد هوا موجب شده 
که مصرف، رشد بسیار زیادی داشته 
باشد. عدم توازن و تناسب بین تولید 
و مصرف برق نیز مشکالت موجود را 

مضاعف کرده است.  
از طریق  برق  نیروی   شرکت توزیع 
تالش  مجازی  فضای  و  ها  سایت 
و  محدودیت  ساعات  که  کردند 
خاموشی را  اطالع رسانی کنند که البته 
به دلیل عدم برنامه ریزی به درستی از 
و  نمی شود  رعایت  برق  اداره  سوی 
بنابراین نمی توان به این جداول اعتماد 
کرد.به نظر می رسد بهتر است عالوه 
با  برق  مشترکین  به  اقدامات،  این  بر 
ارسال پیامک اطالع رسانی کرد تا مردم 
بتوانند برنامه ریزی کنند و مشکالت به 

حداقل ممکن برسد.

 
یادداشت اول

ترافیک شهری به نام وطن

مشاوره وسرمایه گذاری در بورس

 گرگان : خیابان ولیعصر  عج
 بین عدالت 65 و67 مجتمع اهورا ، طبقه اول

01732522759  

( (   

www.kargozari.org

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان با بیان این که 
تاکنون ۲۹هزار تن کلزا و ۱۹ هزار تن گندم در استان خریداری 
شده، گفت: تالش می کنیم طلب کشاورزان در سریع ترین زمان 
ممکن پرداخت شود. به گزارش مهر، سیدخالق سجادی با توجه 

به فصل برداشت کلزا و گندم در اس تان اظهارکرد: قیمت پایه 
خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در سال زراعی جاری ۱۱۰ هزار 
ریال برای هر کیلوگرم اعالم شده و این قیمت بر اساس پایه 
خرید با دو درصد ناخالصی و ۹ درصد رطوبت است. وی 

گفت: ۴۸ مرکز خرید برای این محصول در استان در نظر گرفته 
شده است. سجادی گفت: براساس پیش بینی ها انتظار می رود 

در سال جاری حدود ۷۹ هزار تن دانه 
صفحه ۷

پرداخت  مطالبات  
کشاورزان 
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فتح خرمشهر معادالت
 جنگ تحمیلی را تغییر داد

2

صادرات سیب زمینی
 به اوراسیا

44 هزار گلستانی واکسن
 نوبت اول کرونا را دریافت کردند

www.golshanemehr.com
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حافظ بخوانیم 

براساس پیش بینی ها انتظار می رود در سال جاری حدود 7۹ هزار تن دانه
 روغنی کلزا از بیش از 4۹ هزار هکتار اراضی زیرکشت برداشت شود
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44 هزار گلستانی واکسن
 نوبت اول کرونا را دریافت کردند

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تزریق 
واکسن کرونا به ۴۴ هزار نفر در استان خبرداد 
و گفت: ۲۱ هزار نفر از این افراد باالی ۷۰ 
سال هستند. به گزارش مهر، عبدالرضا فاضل 
اظهارکرد: تعداد بستری های کرونایی در استان 
به ۲۸۹ بیمار رسیده که از این تعداد ۵۹ نفر 
در آی سی یو تحت مراقبت بوده و ۲۱ بیمار 
هم به دستگاه ونتیالتور متصل هستند. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: روند 
کاهشی بستری ها از هفته های قبل شروع 
شده و امیدواریم با رعایت پروتکل ها از سوی 
مردم شاهد ادامه دارد بودن این روند باشیم. 
وی توضیح داد: برای خدمات رسانی بهتر 
و جلوگیری از تجمع مردم، افزایش تعداد 
مراکز تزریق واکسیناسیون را در دستور کار 
داریم و دومین مرکز تجمیعی در سالن شهید 
گرزین گرگان در حال تجهیز است و بزودی 

فعالیت خود را آغاز می کند.

بارش باران از 
چهارشنبه در گلستان

مدیرکل هواشناسی گلستان از ورود سامانه 
به  خبرداد.  دما  کاهش  و  استان  به  بارشی 
داداشی  نوربخش  عمومی،  روابط  گزارش 
اظهارکرد: از روز چهارشنبه تا اواخر هفته استان 
موج بارشی نسبتاً خوبی گلستان را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. وی بیان کرد: از پیامدهای 
این سامانه بارندگی )گاهی به صورت رگبار 
به همراه رعد و برق(، وزش باد نسبتاً شدید 
و کاهش نسبی دما بین ۶ الی هشت درجه 
سانتیگراد خواهد بود. داداشی اضافه کرد: با 
توجه به شدت بارش ها امکان آبگرفتگی 
معابر و اختالل در تردد جاده ای وجود دارد، 
لذا مردم از نزدیک شدن به رودخانه ها پرهیز 
کرده و دستگاه های متولی تمهیدات الزم را 

پیش بینی کنند.

راه اندازی نخستین پیاده راه 
در بافت تاریخی گرگان 

شهردار گرگان از راه اندازی نخستین 
پیاده راه در بافت تاریخی شهر خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی، عبدالرضا دادبود 
اظهار داشت: در راستای احیای بافت 
تاریخی شهر و همچنین ارتقای جایگاه 
گردشگری در سطح شهر با محوریت 
استفاده از فضاهای تاریخی و به منظور 
پیگیری پروژه های شهر انسان محور، 
متری  محوطه ۱۵  بازسازی  و  مرمت 
قرار  شهرداری  کار  دستور  در  پاَسرو 
گرفت. دادبود افزود: راه اندازی خیابان 

غذا از سال گذشته مد نظر شهرداری 
قرار داشت و باوجود آمادگی کامل، به 
علت شیوع ویروس کرونا به تاخیر افتاده 
بود. وی با بیان اتمام کار و نصب دکه 
در خیابان غذا بیان کرد: در این مجموعه 
تالش شده شهروندان گرگانی ساعاتی 
تاریخی  بافت  تفریح و گردش در  به 
بپردازند و از ظرفیت فضای پیاده روی آن 
استفاده کنند. شهردار گرگان خاطرنشان 
کرد: طرح پیاده راه در بخش هایی که 
کف  گذشته  های  سال  در  شهرداری 

سازی و جداره سازی کرده بود آماده و به 
مراجع مربوط ارسال شده که در صورت 
تاریخی  بافت  در  راه  پیاده  تصویب 
توسعه پیدا خواهد کرد. دادبود بیان کرد: 
این پروژه که نخستین پیاده راه در بافت 
تاریخی گرگان است حداکثر تا دو هفته 
آینده افتتاح خواهد شد. دادبود در پایان 
گفت: خیابان غذا می تواند فضای خوبی 
را هم برای تفریح و هم برای موضوعات 
مورد  امیدوارم  و  کند  ایجاد  فرهنگی 

استقبال شهروندان قرار بگیرد.

01732251316
01732244302

صادرات سیب زمینی به اوراسیا
نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن 
از صادرات سیب  و کشاورزی گرگان 
زمینی گلستان به اوراسیا با واگن های 
روابط  گزارش  به  خبرداد.  یخچالدار 
عمومی، امیر یوسفی اظهارکرد: با توجه 
به فصل برداشت محصول سیب زمینی 
تعداد  افزایش  جهت  گلستان،  استان 
و  آهن  راه  با  دار،  یخچال  واگن های 
انجام  مذاکراتی  فورواردر  شرکت  یک 
حد  به  واگن ها  این  تعداد  باید  و  شد 
نصاب برسد. نایب رئیس اتاق بازرگانی 
صنایع معادن و کشاورزی گرگان افزود: 
کشورهای قزاقستان و روسیه بازارهای 
خوبی برای صادرات سیب زمینی استان 
بوده که با استفاده از مسیر ریلی می توان 
محصول  این  صادرات  در  را  رونق 
بازرگانی  اتاق  گفت:  وی  کرد.  ایجاد 

در زمینه های مختلفی مانند قیمت گندم 
ورود کرده و اعتراض شدید نسبت به 
قیمت گندم داشتیم زیرا قیمت گندم بر 
اقتصاد گلستان اثرگذار است. یوسفی در 

بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
کمک های اتاق بازرگانی به ستاد استانی 
مقابله با کرونا ادامه داد: تاکنون بالغ بر 
۳۰ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات 

بیمارستانی و بهداشتی و غیره هزینه شده 
است. نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع 
به  اشاره  با  گرگان  کشاورزی  و  معادن 
پرواز گرگان- اکتائو بیان کرد: این پرواز 
برای تجار و بازرگان خیلی حائز اهمیت 
بود و نقش خوبی در توسعه اقتصادی 
پایانه  کرد:  بیان  وی  داشت.  خواهد 
صادراتی قربان آباد طی سال های گذشته 
بالتکلیف مانده و با توجه به اینکه در 
دارد  اثرگذاری  نقش  تجار  کار  تسهیل 
یوسفی  شود.  پیگیری  آن  احداث  باید 
گفت: در سال جاری خشکسالی بر روی 
همه محصوالت اثر منفی گذاشته و باید 
رسانه ها و مسئوالن کمک کنند که بیمه 
محصوالت کشاورزی به موقع پرداخت 
بانک  تسهیالت  بازپرداخت  و  شده 

کشاورزان حداقل ۶ ماه عقب بیفتد.

گلستان برای انقالب 
کم نگذاشته است

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان گفت: 
استان گلستان برای امام حسین )ع( و 
انقالب و در دفاع از والیت کم نگذاشته 
و چهار هزار شهید تقدیم کرده است. 
به گزارش روابط عمومی، نوراهلل ولی 
نژاد در جلسه شورای عالی ستایشگری 
استان اظهارکرد: اهل بیت پیامبر )ص( 
و خاندان امام حسین )ع(، خاندان بسیار 
حفظ  و  هستند  مقدس  و  ارزشمند 
جامعه  عهده  بر  خاندان  این  آبروی 
تبلیغات  مدیرکل  است.  ستایشگران 

اسالمی گلستان با اشاره به اینکه هزار 
و ۶۰۰ هیئت مذهبی در استان داریم، 
تاکید کرد: با کمک هیئات و مداحان 
بسیاری از خرافات و پیرایه ها حذف 
و یا کاهش یافت و میزان شعرخوانی 
خرافات  حذف  و  کرد  پیدا  افزایش 
از  گفت:  نژاد  ولی  بود.  چشمگیر 
ظرفیت مداحان پیشکسوت در شورای 
عالی ستایشگری به عنوان یک ثروت، 
سیاست  در  مشاور  و  فکری  پشتوانه 
استفاده  گیری  تصمیم  و  کالن  های 

اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  شود.  می 
گلستان بیان کرد: شورای ستایشگری به 
عنوان اتاق اندیشه ورز در کنار کانون 
مداحان به حذف خرافه و پیرایه ها و 
برجسته کردن مناسبت های مذهبی و 
با بیان  انقالبی خواهند پرداخت. وی 
این مطلب که حفظ آبرو و عزت مردم، 
یک تکلیف شرعی است، افزود: مردم 
با ساخت فاطمیه، حسینیه و مسجد به 
عزاداری پرداختند و اطعام دادند و برای 

انقالب و نظام تالش کردند.
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فتح خرمشهر معادالت
 جنگ تحمیلی را تغییر داد

استاندار گلستان گفت: فتح خرمشهر معادالت 
جنگ تحمیلی قبل و بعد از عملیات بیت 
روابط  گزارش  به  داد.  تغییر  را  المقدس 
مناسبت  به  شناس،  حق  هادی  عمومی، 
حماسه آزادسازی خرمشهر بیان کرد: انقالب 
اسالمی مردم ایران در طول عمر ۴۳ ساله 
از  را  بسیاری  های  نشیب  و  فراز  خویش 
سر گذرانده و بارها شاهد عناد و دشمنی 
بوده  متجاوزان  درازی  دست  و  بدخواهان 
است. دشمنانی که برای دستیابی به اهداف 
و رویاهای شیرین خود، کام ملت ایران را 
تلخ کردند و نه تنها خیرخواه این مردم نبوده 
اند بلکه انواع جنگ های نظامی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی را تحمیل کردند. فتح 
خرمشهر و حماسه آزادسازی این شهر در 
واقع جایی بود که رژیم بعث عراق رویاهای 
خود را نقش بر آب دید و البته شاید معادالت 
جنگ تحمیلی قبل و بعد از عملیات بیت 
المقدس تغییر یافت. حماسه فتح خرمشهر 
با بیان ارزشمند حضرت امام خمینی )ره( که 
فرمودند »خرمشهر را خدا آزاد کرد« رنگ و 
بویی آسمانی گرفت و نشان داد دفاع مردم 
ایران کاماًل مقدس و اقدامی در مسیر حفظ 
آب، خاک و سرزمین مادری است. بی تردید 
تالش ۴۳ ساله مردم در حمایت و پشتیبانی 
از انقالب با شکوه اسالمی لحظه های بزرگ 
و بسیاری همچون فتح خرمشهر را در خود 
جای داده است و دشمنان این کشور باید 
بدانند که ملت بزرگ ایران در مسیر آرمان 
های واالی خود آمادگی حماسه سازی در 
عرصه های مختلف را دارد. استاندار گلستان، 
آزادسازی  حماسه  سالروز  خرداد  سوم 
خرمشهر عزیز را به خانواده معزز شهدا و 
ایثارگران و مردم شریف گلستان که با تقدیم 
چهار هزار شهید واال مقام دِین خود را به 
کردند  ادا  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
تبریک عرض کرده و بیان کرد: امیدواریم 
با تاسی از حماسه سازان خرمشهر بتوانیم 
در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
گام های موثری در مسیر توسعه و پیشرفت 

گلستان برداریم.

به نام وطن

رسد  می  نظر  به  مسعودی-  پریسا 
ادبیات داستاني جنگ و دفاع مقدس، 
بیش از دیگر گونه هاي ادبي در رسانه 
مورد توجه قرار گرفته است، اما واقعیت 
نظریه هاي  و  مفاهیم  که  است  این 
داستاني جنگ آن چنان که باید، واکاوي 
ادبیات  از  مهم  بخش  این  و  نشده اند 
بیشتري  تحقیق  جاي  ایران،  داستاني 
دارد. از همین روست که هنوز تعریف 
مفاهیم  از  بسیاري  از  مانعي  و  جامع 
این گونه ادبي ارائه نشده یا دست کم 
از سوي صاحب نظران مختلف مورد 
نگرفته است و هر گروه،  قرار  بحث 
به فراخور اندیشه هاي خویش تأویلي 
تعریف  داده اند.  ارائه  مفاهیم  این  از 
ادبیات جنگ و دفاع مقدس، جایگاه 
اهداف،  ایران،  معاصر  ادبیات  در  آن 
ادبیات  تاریخچه  آن،  فواید  و  نتایج 
تحول  سیر  جهان،  و  ایران  در  جنگ 
ساختاري  جنبه هاي  از  جنگ  ادبیات 
زیبایي شناسي  عناصر  محتوایي،  و 
ادبیات  ادبي، جریان شناسي  گونه  این 
داستاني جنگ و دفاع مقدس، مقایسه 
ادبیات داستاني جنگ و دفاع مقدس در 
ایران و ادبیات جنگ و پایداري در سایر 
ملل، بازشناسي عناصر بومي در ادبیات 
داستاني جنگ و دفاع مقدس، ادبیات 
بررسي  جنگ،  و  نوجوان  و  کودک 

نقش و عملکرد جشنواره ها و راه هاي 
جنگ  داستاني  ادبیات  کیفي  ارتقاي 
جذب  راهکارهاي  مقدس،  دفاع  و 
ادبیات  از  حمایت  کیفیت  مخاطب، 
داستاني و داستان نویسان عرصه ادبیات 
این گونه  دفاع مقدس، آسیب شناسي 
رمان ها  راهبردهاي  و  راهکارها  ادبي، 
از  اقتباس...  قابل  کوتاه  داستان هاي  و 
جمله سرفصل ها براي طرح سؤاالت 
متعدد و ارائه نظریات گوناگون هستند 
که از طریق آنها مي توان به اشتراکاتي در 
باب تعاریف و مفاهیم ادبیات داستاني 
یافت. دست  مقدس  دفاع  و  جنگ 

عبارت  به  یا  جنگ  داستاني  ادبیات 
مقدس،  دفاع  داستاني  ادبیات  دیگر، 
مي تواند یکي از مشخص ترین وجوه 
به  نزدیک  طول  باشد.در  تاریخ  ثبت 
۴۰ سال گذشته، آثار داستانی متعددی 
رشته  به  عراق  و  ایران  جنگ  درباره 
تحریر درآمده است. سپیده حسن پور 
بانویی است نویسنده و دانش اموخته 
ی رشته ی پرستاری اهل استان گلستان 
که کتاب مجموعه داستان »به نام وطن« 
و » یک لنگه پوتین« را در موضوع دفاع 

مقدس منتشر کرده است.

شدید  متوجه  چطور  و  کی  از   ■
نویسنده  هستید؟زمانی که دانش آموز 
از  فراخوانی   ۶۷ سال  بودم  دبیرستان 
سوی آموزش و پرورش جهت شرکت 
در مسابقه داستان نویسی اعالم شده بود 
که توانستم رتبه ممتاز را در مازندران 
به دست آورم و از این رو  دعوتنامه 
هایی از سوی فردی به نام علی آذری 
بود  فرهنگی صدا وسیما  که مسئول 
بدستم رسید؛ منتهی آن زمان شرایط 
این  بخواهم  که  نبود  ای  گونه  به 
به  پاسخ  اساسا  پیگیری کنم.  را  مهم 
من  زیرا  است.  دشوار  پرسش  این 
هرگز خود را نویسنده احساس نمی 
بر دوش  بار مسئولیتی که  کنم؛ زیرا 
اصحاب قلم قرار می گیرد بسیار فراتر 
از توان من است. از این رو خود را 
همواره عالقمند به ادبیات و فرهنگ 
می دانم به خصوص ادبیات کالسیک.

وطن  نام  به  و  پوتین  لنگه  یک   ■
که  جا  آن  از  شدند؟  خلق  چگونه 
تحت  ام  نوجوانی  و  کودکی  دوران 
با  و  شد  سپری  جنگ  شرایط  تاثیر 
تعدادی از جنگ زده های خوزستان 
دادم  قول  خود  به  بودم  همکالسی 
که  چه  آن  خودم  سهم  به  روز  یک 
این جنگ نابرابر و ظلم ستیز بر سر 
به رشته ی تحریر  را  ما آورده  ملت 
در آورم. به همین منظور تا جایی که 
در توانم بود مطالعاتی با عنوان دفاع 
مقدس داشته ام و با عالقمندی خاص 
خود مستندات آن را نیز پیگیری کردم. 

از این رو داستان های مرتبط با آن را 
در طول خدمت  پرستاری با وجود 
مشغله سخت نوشتم و اکنون مشغول 
باز نویسی آن ها می باشم. داستان یه 
لنگه پوتین اثر فرا واقع گرانه و واقعی 
از زندگی بازماندگان جنگ تحمیلی 
است که در شهر گرگان زندگی می 
کنند و به نام وطن مربوط به شروع 
ناگهانی جنگ در شهر بی دفاع اهواز 
دو  هر  است  ذکر  به  الزم  باشد.  می 
اثر، تاریخ و نحوه رویداد عملیات و 
اتفاقات، واقعی و بر اساس تحقیقی 

است که انجام داده ام.

لحظه ی  سخت ترین  شما  برای   ■
نوشتن چه زمانی است؟

اگر منظورتان این است که آیا نوشتن 
برایم سخت است باید بگویم، خیر. 
نوشتن به من آرامش می دهد و نوعی 
لحظه  در هر  توانم  می  است.  تسلی 
شناخت بهتری از خود پیدا کنم و با 
اگر  بپرسم  خود  از  آفرینی  موقعیت 
خودم جای چنین شخصیتی بودم چه 
می کردم. اما لحظه هایی هم هست که 
با پاسخ به این پرسش دچار تالمات 
روحی سختی می شوم به خصوص 
وقتی یک اتفاق را از زوایای شخصیتی 

مختلف بررسی می کنم.

■ آیا تا به حال بازخورد جالبی از 
مخاطبان کتاب هایتان داشته اید که 
باشد؟بعضی  پررنگ  خودتان  برای 
از دوستان ابراز محبت داشته اند. اما 
برخی از داستان های کوتاهی که در 
برخی رسانه ها چاپ شد به خصوص 
داستان کوتاه"با کرونا تا شالیکوبی" که 
در ویژه نامه فصلنامه آوای هامون در 
جنوب کشور چاپ شد، ظاهرا مورد 

توجه قرار گرفت.

به نظر شما دید نسل جدید که   ■
تصوری از جنگ  ندارند و از طریق 
می شوند،  آشنا  جنگ  با  ما  روایات 
نسبت به مشکالت زندگی جانبازان 

مقدس  دفاع  دوران  بازماندگان  و 
چگونه است؟ایران در طول تاریخ به 
خاطر موقعیت خاص جغرافیایی اش 
همواره دستخوش تحول و تهاجم از 
در  که  بوده  کشورها  از  برخی  سوی 
هر دوره حس وطن دوستی و  دفاع از 
کیان این آب و خاک در زنان و مردان 
این سرزمین آن را حفظ کرده است. 
به خصوص نقش زنان در این مساله 
مغفول مانده که به نظر من باید به آن 
نیز توجه ویژه شود. مشکالت روحی 
جنگ  از  پس  بازماندگان  جسمی  و 
چه  و  بودند  دفاع  در  که  ها  آن  چه 
شهرهای  در  به خصوص  که  ها  آن 
دست  از  را  خود  چیز  همه  مرزی 
داده اند نکته دیگری است که باید به 
آن پرداخت. به نظر من تمام افرادی 
مام  و  ایران  ارضی  تمامیت  برای  که 
تا  کردند  تالش  نحوی  هر  به  میهن 
ابد قابل ستایش اند و باید قدردان آن 
ها بود. بسیار مهم است که این افراد 
ارتقای  در  دولت  و  نشوند  فراموش 
در  همواره  افراد  این  معیشت  دانش 
کنارشان باشد؛ چرا که فرهنگ سپاس 
و قدردانی نباید فراموش شود؛ زیرا در 
صورت فراموشی آسیب های جبران 
ناپذیری را کشور متحمل خواهد شد. 
حال هر کس در هر جایگاهی که قرار 
دارد باید به این موضوع بپردازد و این 
کاری بود که از دست من بر می آمد؛ 

شاید آن طور که می خواستم نشد.

در  شده  خلق  هنری  روایات   ■
قالب های مختلف تصویری، متنی و 
گفتاری که جنگ را در ذهن نسل 
امروز شکل می دهد، تا چه حد می 
تواند دراین امر موثر باشد؟همانطور 
ایران  ارتقای  راه  در  باید  گفتم  که 
کوشید.  یکدلی  و  همبستگی  با 
موضوع  این  در  همه  خوشبختانه 
مهمترین  هوشیاری  القولند.  متفق 
اصل است تا برای همیشه دامن پرمهر 
ایران از لوث ددمنشان در امان ماند. از 
همین رو، رسالتی بر دوش همگان به 
خصوص هنرمندان عزیز است. باید 
همه با خون خود بنویسیم که نهضت 
عزیزمان  ایران  حفظ  در  پایداری 
همیشه برقرار و خون هیچ شهیدی تا 

کنون بیهوده ریخته نشده.

■ آیا کار جدیدی در دست چاپ 
مشغول  حاضر  حال  در  دارید؟بله. 
حاجی  عنوان  با  رمانی  بازنویسی 
به  ی  اشاره  داستان  این  هستم. 
خصوصی دارد به زندگی مردم عادی 
در جنگ و کودکانی که توسط گروه 
انفال زنده به گور شدند. به امید روزی 
که همه ی جهان در صلح و آرامش 

زندگی کنند.
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۲۴ مورد گرفتاری در آسانسور با قطعی برق
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان 
گفت: در طول سه شبانه روز گذشته، ۲۴ مورد محبوس شدن 
افراد در آسانسور به نیروهای آتش نشانی گرگان اعالم شد 
که با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی، محبوسین از 
آسانسور خارج شدند. موسی الرضا صفری اظهار کرد: در 
روزهای اخیر به دلیل قطعی برق در سطح شهر، مکرراً شاهد 

حادثه محبوس شدن شهروندان در آسانسور هستیم. وی 
افزود: خوشبختانه در این موارد هیچ فردی مصدوم نشد. 
صفری از شهروندان خواست در صورت محبوس شدن در 
آسانسور ضمن حفظ خونسردی، با شماره ۱۲۵ آتش نشانی 
گرگان تماس حاصل نمایند. وی با تأکید بر اینکه در زمان 
قطع شدن برق به  هیچ  عنوان نسبت به باز کردن درب های 

شهروندان  گفت:  نشود،  اقدام  اهرم  یا  دست  با  کابین 
درصورتی که موبایل به همراه ندارند، از زنگ خطر آسانسور 
استفاده کنند. رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان 
کرد:  خاطرنشان  خونسردی،  حفظ  اهمیت  به  اشاره  با 
شهروندان نگران سقوط آزاد آسانسور نباشند زیرا سیستم 

ترمز اضطراری آسانسور فعال است .

گفت و گو 
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یادداشت 

شعر

حافظ بخوانیم 

■ آزاده حسینی

آن پریشانی شب های دراز و غم دل 
همه در سایه گیسوی نگار آخر شد

شب های امتحان است و خرداد و ماجراهایش. 
از یکسو گرما و از سویی آزار کرونا. استرس 
امتحان آنالین، قطع شدن برق، تمام شدن 
همه  از  و  ها  آنتن  نوسان  اینترنتی،  بسته 
نخوب تر امتحان حضوری کالس نهمی ها 
و سال آخری ها. اما همه این ها به زودی 
به پایان می رسد و پیش به سوی موفقیت 
هایی که لبخندی بنشاند بر دل ما. حافظ می 
گوید آن آشفتگی از غم و اندوه دل که در 
شب های طوالنی گریبانگیرم بود، حاال در 
سایه ی لطف و محبت گیسوی یار به پایان 
یار و غم  رسید. قبال اشاره کردیم که غم 
عشق، نشاط انگیز است؛ زیرا امید رسیدن 
و وصال دارد و مانند غم از دست دادن، درد 
دوری و نا امیدی به بار نمی آورد. در شعر 
حافظ گیسوی بلند و مشکی یار که معموال 
نماد ظلمت و پریشانی است، حاال سر لطف 
آمده و به لطفش تیرگی ها و پریشانی ها از 

میان برداشته می شود. 

 

■  آدرینا فغانی . 8 ساله

 شعر گربه ی ملوس
یه گربه ای دارم من

زرنگ و باهوش و زبل 
گربه ی من بازیگوِش

عاشق توپ و کامواست 
بهمن میگه:                                                                                                                                            

 بیا بریم تو حیاط 
بازِی فوتبال کنیم 

منم بهش میگم که:
بیا بریم به بازی 

دروازه بان بازی منم من
پیشِی من شوت می زنه 

آخر بازی که میشه 
هر دوتامون خسته میشیم
یه کاموا دست اون می دم

خودم می رم می خوابم
پیشی من ملوس

همش به فکر بازیه

 

■ فرزانه دودانگی. کالس یازدهم

جناب سعدی می فرماید: »جز عهد و وفای تو 
که محلول نگردد/ هر عهد که بستم هوسی بود و 
هوایی« عشق و محبت هیچکس را به جز تو قبول 
ندارم. تو آنقدر برای من خوبی که دیگر هیچکس به 
چشمم نمی آید چون دل به عشق هر کسی بستم از 
روی هوس بود و زود گذر. اما عشق تو چنان به دلم 
نشست که شیرینی این دوست داشتن را با هیچکس 

تقسیم نمی کنم. مادر

 زمان جنگ بود. صدای توپ و تانک 
و موشک امان همه را بریده بود. ترس 
کل شهر را فرا گرفته بود. کوچه و 
که  بودند  ترسیده  آنقدر  ها  خیابان 
برخالف همیشه ساکِت ساکت بودند. 
پرنده ها آنقدر ترس به جانشان افتاده 
بود که دیگر مثل همیشه سراسر شهری مثل خرمشهر نمی 
خواندند و پرواز نمی کردند. صدای از جلو نظام بچه های 
مدرسه که با فریاد از ته دل می گفتند به طوری که تا چند 
کوچه دورتر هم همه را بیدار کنند. محمد پسر ۱۶ ساله 
ای بود که قرار بود همراه مادر و خواهرش به تهران برود 
تا همه چیز به حالت اول برگردد و آن ها نیز به شهرشان 
برگردند. همان شب محمد نتوانست بخوابد دوستانش را 
می دید که در جنگ دالورانه می جنگیدند. آنها از جانشان 
گذشته بودند. می خواستند هرطور که می شود شهرشان 
را از چنگ عراقی ها نجات دهند. محمد هم می خواست 
در کنار آن ها بجنگد در کنار دوستانش در کنار پدرش. 
اما محمد مشکلی داشت. مادرش بیماری بدی داشت و 
برایش استرس مضر بود. اگر محمد به جنگ می رفت 
مادرش مجبور می شد در این شهر بماند و هرروز صبر 
کند که آیا خبر سالمتی پسرش و همسرش را به او می 
دهند یا خبر شهادتشان. صبح آن روز پدربزرگ محمد به 
دنبالشان آمد و همه سوار ماشین شدند که  ناگهان مادر 
کجاست«؟  پسرم  کجاست؟  »محمد  زد:  فریاد  محمد 
محمد طلوع آفتاب را که دیده بود به سمت پدرش و 
محل جنگ رفت. او وقتی به پدرش رسید، شروع کرد به 
خواهش و تمنا که پدر جان من اگر از اینجا بروم هرگز 
خودم را نمی بخشم، من نمی خواهم شما را اینجا تنها 
بگذارم. کدام پسری پدرش را تنها می گذارد و می رود 
برای امان خودش؟ پدرش هم سر محمد را بوسید و به 

او گفت دوستان تو اینجا دارند می جنگند و از شهرشان 
دفاع می کنند و امکان شهید شدن برای هر کسی که در 
اینجاست، وجود دارد. تو نمی ترسی پدرجان؟ محمد 
سرش را تکان و داد و به سمت تفنگ رفت. مادر و 
خواهر محمد مجبور شدند، بروند. چون آنها باید برای 

مداوای مادر محمد هر جور شده به تهران می رفتند. 
مادر محمد در راه آن قدر گریه می کرد که پدرش و 
دخترش را هم مانند خودش غمگین کرد. محمد مانند 
کرد.  زیادی  های  دالوری  جنگ  در  همرزمانش  بقیه 
ولی دوستش را در میان عراقی ها دید که تیر به کمرش 
اصابت کرده و نمی تواند بلند شود و عراقی ها به او 
می خندند و می گویند تو بچه ای بیش نیستی. شما بچه 
ها می خواهید درمقابل ما با این همه تجهیزات چه کار 
کنید؟ محمد خشمگین شد و با آر پی جی که داشت به 
سمت آنها دوید و ماشین عراقی را منفجر کرد و دست 
دوست نزدیک تر از برادرش را گرفت و با هم به طرف 
بیمارستان دویدند که ناگهان تیری به قلب محمد خورد 
و به زمین افتاد چشمانش سیاهی رفت و با صدای لرزان 
به دوستش گفت خود را به بیمارستان برسان، دوستش 
به سمت پدر محمد رفت و با چشمان پر از اشک به او 
گفت عمو بیا محمد حالش خوب نیست پدر محمد که 
ترس تمام وجودش را فرا گرفته بود به سمت محمد 
شتافت اما محمد دیگر نفس نمی کشید. یک هفته بعد 
وقتی مادر محمد بعد از عملش خبر شهادت پسرش را 
شنید به خرمشهر برگشت و رو به روی در خانه اش 
دوست محمد و مادرش را دید. آنها وقتی مادر محمد 
را دیدند شروع به گریه کردند. دوست محمد گفت او 
بخاطر نجات من به این روز افتاد. مادر محمد که نمی 
را  محمد  دوست  کند  جمع  را  خود  اشک  توانست 
درآغوش گرفت و گفت پسر من بخاطر تو و بخاطر 
خودش و هم وطنانش که نمی خواست میان عراقیان 
مورد تمسخر قرار گیرند این کار را کرد، من میدانستم او 
به جنگ برود دیگر کاری از دست کسی برنمی آید. رو 
به آسمان کرد و با صدای گرفته اش گفت خدایا مواظب 

پسرم باش که تنها امیدم تویی!

شهید
■ معصومه میرصالحی

 

■  فاطمه ریاحی

شبانگاه بود؛ که شنیدم خرمی شهری به تاراج رفت. دلم 
آشوب شد. با خودم گفتم حتما درختان نخل تنومند و 
جنگجوی مبارز خوابشان برده! حتما راه آبی را برویشان 
بسته اند! وگرنه نخل های سر به فلک کشیده ی خرمشهر 
نمی گذارند شهرشان به اسارت رود. اینطور بود که از عطش؛ 

آهشان بلند شد و خداوند خرمشهر را آزاد کرد.

علی اصغر امامی
 
 ■

آن نغمه و آواز شب همان نیایش من در سحرگاه 
بود. من آن را نت به نت از خدا خواستم و آن را 
در توهم خویش و تجسم ناگهانی تو رقم زدم. این 
نیایش تبلور روحی است آکنده از سیاهی مغزم. چه 
زیباست راز شب هنگام من و خیال تو! چه خواهم 
نمی دانم در پوچی و سرگردانی مدام و تفکر تزلزل 
یافته طبقات بنای خواسته  های درگاه هم نزد او. دام 
این خواسته را واقف بیان کنم که از فرط خستگی 
گفتار طویل مدهوش مباشم از آن؟ نیروی جاودانه 
عشق، دستیابی به آرزوهای اجابت شده ی نیایش 
سحرگاه مرا متوهم خانقاه اقناع گری کرد که اقدام 
کورکورانه ام گامی بیهوده بود. چرا؟ نمی دانم. شاید 
درگیر درگاه کاغذی شدم! شاید کاغذی درگیر رگاه 
تو شده است! به هر حال با تو آرامش گفتار، مرا 
دنیایی است با ارزش بسیار. این چه عشقی است که 

میان من و تو در جریان بود و حال کجاست

 

ایران من

■ اسما نصیری پور. پایه نهم

انگار تّکه سنگی از میان کوه  های پر 
عظمت و پرشکوه جهان جدا شده بود؛ 
تکه سنگی به ارزش سنگ مرمر و به 
زیبایی یاقوت، که خود به تنهایی خود 
نمایی می کرد و نامی سرخ رنگ در قلب 
این سنگ نایاب تو را جذب خود می 
کرد. نامی که قلب بی قرار یک کودک، 
قلب تپنده و نگران یک مادر و قلب پر 
سر و صدای پدر را آرام می ساخت. اینجا 
و  به عظمت خزر  ایرانی  است!  ایران 
خلیج فارس. به شکوه تخت جمشید، به 
قدمت میراث فرهنگی و به طهارت حرم 

امام رضایش. میهنی بزرگ به وسعت 
دریا با شیردالنی به جنگندگی شیرزنی که 
در بمباران و جنگ و باروت کودکانش را 
در آغوش گرفته و از کوچه پس کوچه 
های خرمشهر می گذرد. ایران! ایرانی که 
پرچمش تنها سه رنگ دارد، اما سرشار از 
ناگفته  های پر رمز و راز است. گفته هایی 
که شاید فقط و فقط یک ایرانی آن را به 
خوبی درک و تحلیل کند. مهم نیست از 
کدام قوم و اقلیّت باشد چه بسا ارمنی ها،  
کرد ها، آشوری ها و حتی زرتشتیان و 
مسیحی هایی که بهتر از من و تو این 

گفته  ها را درک خواهند کرد. وجود آن  
ها در ایران است که اصل است؛ اعتقاد به 
جمهوری اسالمی است که اصل است و 
هر شهروندی که در زیر این پرچم  باشد 
و هنگام نواختن سرود ملی این ملت به 
احترامش بایستد و دست بر سینه بگذارد 
همان ایرانی بودنش است که ثابت شده، 
این اصل است. من می بالم به وسعت 
وطنم، به عظمت قلب های مردمانش و 
به عشق و تعّهد فرزندان آینده  سازش! 
ایرانم! وطنم، همیشه هستیم. در کنار تو، 

با تو و برای تو!
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یادداشت

شعر

آیا به تعبیر شاعر »بشر دوباره به جنگل پناه 
غار  به  به کوه خواهد زد؟/   / برد؟  خواهد 
جای  همه  از  انگار  گاهی  رفت«؟  خواهد 
جهان »صدای تیر بلند است و ناله ها پیگیر/ 
و برق اسلحه خورشید را خجل کرده است«. 
اما زندگی پایان نمی یابد و انسان تا آخرین 
تمایل  ندارد.  شدن  تسلیم  به  تمایل  لحظه 
انسان به آزادی و عشق مانند تمایل پرنده به 
پریدن است. توانمندی شگفت انگیزی که در 
وجودش نهادینه شده و او را به باالدست ها 
می کشاند. ماجرای بچه عقاب در سرزمین 
پنگوئن ها هم یک روی سکه است. در فلسفه 
اسپینوزا، گاو، گاو است. اسب، اسب است و 
خر هم تا همیشه خر باقی می ماند. اما این 
انسان است که می تواند، درجات مختلفی 
را تجربه کند. به حدی انزجار آور افول کند 
و یا اشرف مخلوقات باشد و سروری کند. 
اما سروری به چه قیمتی؟ با چه ابزاری؟ ما 
اشرف کدام مخلوقاتیم؟ »بر آستان تو مشکل 
توان رسید آری/ عروج بر فلک سروری به 

دشواری است«

 

فائزه رسولی . ۱۵ ساله
 
■

نیایش شناسم که چه گوهریست 
ز شادی و از غصه ی آدمیست

شب تیره که آمد روی کار 
نیایش پیش آرم به پروردگار
نیایش کنم سوی یزدان پاک 

که بر آرد آدم ز خاک 
تضرع کنم سوی یزدان خویش 
نماند جفا بر زمین چند و بیش

همه گوش به درگاه توایم
ز بیچارگان دادخواه توایم 

تویی رهبر جان هر گم شده
که بی تو بدی کار مردم شده

■  سوگل بازیاری. 13 ساله
 

ایران بانو عشق به تو در سرتاسر وجودم موج می 
زند، اینجا تمام کودکان با عشق تو به دنیا می آیند. تو 
آنقدر با شکوهی که دنیا عظمتت را می ستاید. ای 
سرزمین ماندگار، عاشق دشت ها و کوه هایت 
هستم. دلم می خواهد باد باشم و به گوشه گوشه 
ات بوزک. گندمزارهایت را تکان دهم، برگهایت 
برسانم،  ساحل  به  را  موهایت  برقصانم،  را 
پرچم سه  و  کنم  پریشان  را  دخترانت  گیسوان 
رنگ و زیبایت را بر بلندای دنیا بیفرازم. آه که 
چقدر عاشقت هستم، چه دلنشین و غرور انگیز 
است فرزند تو بودن،  به تو، حسین فهمیده می 
آفریند، عشق به تو احمدی روشن را می آفریند 
و عشق به تو سردار سلیمانی را به رخ دنیا می 

کشاند. ایران بانو عشق تو چه ها می کند.

■  نیایش  مشکانی. پایه چهارم

روزی بود روزی نبود توی قصه ی ما یک فیلی بود که  از 
همه  خجالت می کشید و از همه دوری می کرد و هیچ 
دوستی نداشت. روزی خرگوشی می خواست برود برای 
بچه خرگوش هایش دنبال غذا بگردد و بچه خرگوش ها در 
خانه تنها ماندند  و آقا گرگه که منتظر بود مادر بچه خرگوش 
ها برود و آنها را بخورد؛ وقتی آقا فیله  فهمید، خیلی ناراحت 
شد و تصمیم گرفت بچه خرگوش ها را نجات بدهد. وقتی 
گرگه  می خواست در را بشکند و برود تو و خرگوش ها را 
بخورد. فیل خیلی ترسیده بود ولی به ترس خود غلبه کرد 
و رفت گرگ را گرفت و  او را  به شاخه درختی بست و 
در رود  انداخت. وقتی خرگوش ها اومدن بیرون مادرشون 
هم در همان لحظه آمد و از آقا فیله تشکر کرد و آن شب 
خانم خرگوشه با مقداری هویج و سیب زمینی، سوپ بسیار 
خوشمزه ای درست کرد و از آن شب دیگر آقا فیله از کسی 

نمی ترسید و خجالت نمی کشید.

 

■  زهرا خمر دهم انسانی

»وفاداری« یک نمونه بارز از اعتماد است که نباید 
نسبت به هرکسی داشته باشیم. وفاداری یکی از مهم 
ترین دالیل دوستی است که اگر نسبت به هم 

وفادار نباشند؛ نمی توانند دوستی داشته باشند.
باشند.  داشته  برادری  یا  خواهری  پیمان  باید   
مانند یک خواهر وفادار و مثل یه برادر وفادار 
باشند.  تنی  نمی کند، خواهران خونی و  فرقی 
مهم این  است که وفادار باشند. به هم خیانت 
مورد  در  دیگران  دروغ  های  حرف  به  نکنند. 
وفاداری  موقع  آن  ندهند.  گوش  دوستشان 
خودشان را ثابت کردند و این است راز موفقیت 

آزادِی »خرمشهر«.

 

■ مائده احمدی لیوانی. پایه نهم

مردان بی ادعا 
میان خون  غلتیدند، میان مرگ رقصید 

تو که با رفتنت شادی 
تو که با مردن آزادی

بکن روزی ز ما یادی
توشیرینی تو فرهادی

و  تو بی ادعا رفتی
لباس رزم پوشیدی

به این دنیا چه خندیدی

میان خون غلتیدی 
میان مرگ رقصیدی

وجام شربت لعل شهادت را چه خوب 
آرام نوشیدی/تمام روزها تا شب تمام 
لحظه ها تا صبح صفیر تیر میاید، صفیر 
زصف  که  جوانی  خمپاره.  و  بمب 
بروی  میاید،  دلگیر  چقدر  ماند  جا 
به  خوابیدی  آرام  چقدر  خاردار  سیم 
همرزمان وهم کیشان دادی نوید ازادی

وگفتی من پلی هستم برای خوبی و شادی
برای عشق و آزادی

آری شهادت و رفتن برای او یک نوید
نوید و آرزو  و رفتن و صبحی سپید است

اگر چه تشنه ای، سیراب بودی
نبودی پیش ما در یاد بودی

دستت بستند زاد بودی
گمان کردند که خاموشی ولیکن آتشی 

در باد بودی

نبود.  یکی  بود  یکی 
زیبا  جنگل  یک  در 
سنجاب   سرسبز  و 
غمگینی بود. سنجاب 
ما  قصه  کوچولوی 
از  بود.  دانا  اسمش 
دست دوستش کرم  شبتاب ناراحت بود. 
دانا  یعنی  سنجابی  نزد  تاب  شب  کرم 
رفت و به او گفت: »داناجان! چرا با من 
قهر کردی«؟ دانا گفت: »تو هر وقت با ما 
بازی می کنی، تو رئیس بازی هستی«! کرم 
شب تاب خندید و گفت: »دانا تو بخاطر 
این با من قهر کردی؟ خب زودتر میگفتی«! 

دانا گفت: »یعنی این دفعه من رئیس بازی 
هستم«؟ کرم شب تاب گفت: »معلومه که 
تو هستی«! اما دانا باز هم با کرم شب آشتی 
نکرد که نکرد. کرم شب تاب گفت: »باز 
انجام  بازی  »چه  دانا گفت:  چی شده«؟ 

بدیم«؟ شبتاب خندید و به دانا گفت: »دانا 
تو چه سوالهای خنده داری میپرسی خب 
بازی های همیشگی دیگه«! دانا بلند شد و 
باال پایین پرید و گفت: »من فکر کردم که 
این بازی که من تا حاال تو عمرم نکردم« 

بعد از چند دقیقه به فکر فرو رفت و به 
»بازی های همیشگی  تاب گفت:  شب 
مثلثی«! شب تاب گفت: »هر چی خودت 
دوست داری«! دانا گفت: »قایم موشک«! 
شب تاب گفت: »فکر خوبیه من هم با 
قایم موشک بازی موافقم«. دانا گفت: »چه 
بهتر ترس داشتم که تو قایم موشک بازی 
دوست نداشته باشی و من و تو خودمون 
تنهایی برای اولین بار نتونیم قایم موشک 
بازی کنیم«. دانا و شب تاب نگاه کردند و 
خندیدند و دانا هم رئیس بازی شد و آنها 
هیچ وقت هیچ وقت سر مسایل های الکی 

دعوا نکردند. 

 سنجاب غمگین 
■  ویانا روح افزایی. کالس سوم

 

مادرانه ها

دوباره تکرار قصه های زندگی! تویی 
آمد.  درد  به  دلت  و ستم  از ظلم  که 
چرا نیاموختی که نباید ظلم کرد. تویی 
چرا  اند!  کرده  سرازیر  را  اشکت  که 
از  پر  را  چشمی  نباید  که  نیاموختی 
اشک کنی! وای بر تو که استاد روزگار 

نتوانست از تو شاگرد خوبی تربیت کند. 
نتوانستی مرهمی  آه صد افسوس که 
باشی!  های شکسته  قلب  زخم  برای 
وای بر تو که نتوانستی نام پدرت را 
سربلند کنی! واعظ شهر بودی و از کرده 
ی خویش غافل/ وای بر من و عمری 

که می رود باطل/ آسیاب گندم به نوبت 
و هرکسی در جای خود/ آدمیزاد است 

و یادی که می گذارد بر دل.
روزگار دمت گرم که بهترین استادی!

■ مریم منصوری

 وطن 
وطن، اگر از زبان نوشتاری به آن بنگریم 
وطن یک کلمه ی کوتاه است. اما اگر 
کنیم وطن کلمه  نگاه  زبان عاطفی  از 
ی بزرگی است، وطن من ایران است، 
وطن من زادگاه سعدی، حافظ، موالنا، 
فردوسی و بسیاری از نیک نامان است. 
ایران سرزمین اشعار سعدی و حافظ، 
سرزمین رستم دستان قهرمان شاهنامه. 

آری سرزمین من ایران است. سرزمین 
برای  را  خود  جان  که  کمانگیر  آرش 
کشورش فدا کرد. سرزمین آریو برزن 
سرزمین  و  ایرانی  شجاع  ی  فرمانده 
قهرمانان دیگر. ایران سرزمین من است، 
وطن  داریوش،  و  کوروش  سرزمین 
مقاومت. اگر جهان را نصف کنیم ایران 
است.  جهان  نصف  تنهایی  به  خود 

پل، توس، تخت  بیستون، سی و سه 
جمشید، حافظیه، سعدیه، پاسارگاد و 
مکان ها و آثار باستانی زیادی که همه 
و همه در ایران هستند. پس من به خود 
افتخار می کنم که ایرانی هستم و این را 

دوست می دارم.

■  محمدجواد یزدانی. پایه ششم
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آگهی اختصاصی موضوع ماده 3- قانون و ماده 13
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵  هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات   ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۸۰ کالسه  قال،  آق  شهرستان 
متقاضی آقای مصطفی پاریاب فرزند عبدالحکیم به شماره شناسنامه ۴۹۷۰۱۳۹۲۹۶ کدملی 
۴۹۷۰۱۳۹۲۹۶ صادره از آق قال در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۱۱۹۸۷ 
مترمربع در قسمتی از ششدانگ پالک شماره ۳۱۰ فرعی از ۴- اصلی واقع در بخش ۷ حوزه 
ثبت ملک شهرستان آق قال از سهمی مصطفی پاریاب محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
آق قال تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول روز سه شنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

تاریخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف ۶۸۰۵

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3- قانون و ماده 13
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴  هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان آق قال، کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۶۲ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم حلیمه محمدی مهر فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه ۱۷۸۴ کدملی ۴۹۷۹۸۷۴۰۱۰ 
صادره از آق قال در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۲۵/۰۵ 
مترمربع در قسمتی از ششدانگ پالک شماره یک اصلی واقع در اراضی آق قال بخش ۷ حوزه 

ثبت ملک شهرستان آق قال از سهمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان آق قال تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول روز سه شنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف ۶۸۰۹

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
و   ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۰۴۳۱ و   ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۰۴۳۰ شماره  های  رای  برابر 
۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۰۴۳۲ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های  کالسه  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۴۹ و   ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۴۸ و   ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۴۶
تقاضای آقایان ۱- حبیب اله حبیبی نامقی به شماره شناسنامه ۳۰۱۱ و کد ملی ۰۹۰۰۶۷۴۲۵۳ 
صادره از کاشمر فرزند عباسعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به 
انضمام ۱۳۱ سهم مشاع از ۳۹۳ سهم مشاع از ۴۳۲ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام 
آن وقف است ۲- علی مقصودلو به شماره شناسنامه ۳۰ و کد ملی ۲۱۲۱۸۸۰۵۳۴ صادره از 
گرگان فرزند محمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱۳۱ 
سهم مشاع از ۳۹۳ سهم مشاع از ۴۳۲ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است 
۳- احمد غالمی قادی به شماره شناسنامه ۶۴۵۴ و کد ملی ۲۰۹۲۵۵۰۴۹۷ صادره از ساری 
فرزند غالمعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱۳۱ سهم 
مشاع از ۳۹۳ سهم مشاع از ۴۳۲ شهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است 
بمساحت کل ۲۳۷/۰۹ مترمربع از پالک شماره ۱۲- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش 
۴ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای حاج مهدی فیوج 
آهنگر به متقاضیان 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: ۱۴۰۰/۳/۵   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۶۹۲۸

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری سازمان
 نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

 به شماره ثبت ۱۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۴۸۵۳۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید مجید حسینی با کد ملی ۲۱۲۰۳۶۶۸۶۱ به سمت 
رییس هیات مدیره و رییس سازمان و محمد ابراهیم پور با کد ملی ۲۱۲۱۵۵۲۷۴۱ به سمت 
عضو اصلی و نایب رییس اول و فریدون واثقی با کد ملی ۲۱۲۱۲۳۵۶۴۷ به سمت عضو اصلی 
و نایب رییس دوم و سید حامد قدس علوی با کد ملی ۲۱۲۱۴۷۴۳۷۴ به سمت عضو اصلی 
ودبیر و علی تهرانی ثانی با کد ملی ۲۲۳۹۷۱۵۷۷۴ به سمت عضو اصلی و خزانه دار تا تاریخ 
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ انتخاب شدند . کلیه مکاتبات اداری سازمان استان با امضای رئیس هیات مدیره 
و در غیاب او به ترتیب با امضای نایب رئیس اول یا دوم انجام می شود. امضا کلیه اوراق 
بهادار و تعهد آور سازمان استان از قبیل چک، بروات، قراردادها و عقود اسالمی به ترتیب با 
امضای رئیس سازمان یا امضای نایب رئیس سازمان به همراه امضای خزانه دار و همراه با مهر 

سازمان معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

گرگان- شناسه آگهی ۱۱۴۰۰۰۱

آگهی تغییرات شرکت خدمات ارتباطی
 ماهان توسعه کالله با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت ۱۴۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۵۶۸۳۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به " اطلس طالیی ماهان 

تجارت " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کالله- شناسه آگهی ۱۱۳۹۹۹۳

آگهي هاي ثبتي

خبر

توزیع 2 هزار تن
 بذر سویا آغاز شد

کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 
گلستان گفت: توزیع ۲ هزار تن بذر اصالح 
شده سویا برای انجام کشت تابستانه میان 
کشاورزان استان آغاز شد. حمیدرضا هزار 
جریبی اظهار داشت: توزیع این مقدار بذر 
بروز  و  بارندگی  کاهش  به  توجه  با  سویا 
خشکسالی در سال زراعی جاری با هدف 
کاهش کشت محصوالت تابستانه پُرآب طلب 
و حمایت از تولید کنندگان استان و افزایش 
سطح زیر کشت دانه های روغنی انجام می 
شود. وی ادامه داد: کشاورزان منطقه می توانند 
سامان،  ارقام  شامل  سویا  شده  اصالح  بذر 
کتول ) DPX (، ساری )جی کا( و امیر را 
از کارگزاری های استان تهیه کنند. وی گفت: 
قیمت هر کیلوگرم بذر سویا طبق گواهی 
شده ۲۴۰ هزار ریال و مرغوب ۲۱۰ هزار 
ریال تعیین شده است. رییس اداره پنبه و 
جهادکشاورزی  سازمان  روغنی  های  دانه 
گلستان نیز با اشاره به مزایای اجرای طرح 
کشت قراردادی سویا که به نفع بهره برداران 
و رونق تولید استان است، گفت : با توجه 
به افزایش دانه روغنی سویا طی سال زراعی 
قبل، پیش بینی می شود امسال حدود ۴۰ 
هزار هکتار از اراضی گلستان به زیرکشت 
موسی خانی  علی  برود.  روغنی  دانه  این 
افزود: این سازمان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ 
تن بذر سویا برای کشت تدارک دیده که 
بهره  اختیار  در  جاری  سال  زراعت  برای 

برداران قرار می گیرد. 

اولین خانه موزه روستایی راه اندازی شد
اولین خانه موزه روستایی استان گلستان 
هم زمان با هفته میراث فرهنگی و با حضور 
تاریخی  اموال منقول  مدیرکل موزه ها و 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
فارسیان  روستای  در  صنایع دستی  و 
شهرستان آزادشهر افتتاح شد. به گزارش 
مدیرکل  مراسم  این  در  روابط عمومی، 
وزارت  تاریخی  منقول  اموال  و  موزه ها 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به  میراث فرهنگی  هفته  تبریک  ضمن 
گلستان  استان  در  حوزه  این  فعاالن 
گفت: خانه موزه روستایی پرسیان جزو 
گروهی از خانه موزه هاست که به عنوان 
مکانی برای نمایش اشیائی که بیشتر جنبه 
مردم شناسی دارد و همچنین معرفی سبک 
زندگی مردم از گذشته تا حال، راه اندازی 
خاطرنشان  کارگر  محمدرضا  می شود. 
پرسیان عالوه  از مجموعه  کرد: بخشی 
اقامتگاه  عنوان  به  اقامتی  کاربری  بر 
بوم گردی، برای معرفی فرهنگ گذشته 
اختصاص  منطقه  مردم  زندگی  نحوه  و 
برای  داده شده است که می تواند عاملی 

جذب گردشگر باشد. ایجاد این گونه خانه 
فرهنگ  احیا  زمینه  روستایی  موزه های 
جامعه را در یک منطقه فراهم می سازد 
که بسیار ارزشمند است. او با تاکید بر 
اقامتگاه های  توسعه  و  پرداختن  که  این  
بوم گردی در استان گلستان موجب حفظ 
هویت این سرزمین و فرهنگ بومی منطقه 
است، گفت: در اقامتگاه های بوم گردی به 
رفتارهای گذشتگان که جزئی از فرهنگ 

میزبانی  آداب ورسوم  مانند  است  مردم 
از مهمان و فرهنگ مهمان نوازی مناطق 
مختلف کشور پرداخته می شود. مدیرکل 
وزارت  تاریخی  منقول  اموال  و  موزه ها 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بیان کرد: در این نوع از اقامتگاه ها باید 
تفاوت های آداب ورسوم، سبک زندگی و 
فرهنگ هر منطقه حفظ، بازسازی و احیا 
شود تا برای گردشگران جذابیت داشته 

منقول  اموال  و  موزه ها  مدیرکل  باشد. 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
بندرگز  بیان کرد: گمرک  صنایع دستی 
بخشی از تاریخ و هویت منطقه است و 
تا سال آینده به بهره برداری می رسد. 
محمدرضا کارگر گفت: تمام اعتبارات 
و  محتوا  آوری  جمع  برای  موردنیاز 
اسناد و مدارک موزه طبق برنامه ریزی 
ها در سال جاری تأمین و این موزه به 
عنوان اولین موزه شهرستان قطعاً تا سال 
اضافه  کارگر  شود.  برداری  بهره  آینده 
کرد: باید محتوایی مناسب و قوی برای 
موزه بندرگز جمع آوری شود تا منعکس 
و  گذشته  به  مربوط  مستندات  کننده 
تا  باشد  نیاز  شاید  باشد؛  منطقه  تاریخ 
تاریخ شفاهی منطقه تدوین شده و تولید 
مناسب برای این موزه اجرایی  محتوای 
شود. وی گفت: یکی از برنامه های اداره 
کل میراث فرهنگی برای فضای پیرامونی 
به عنوان  برداری  بهره  ساختمان گمرک 
تولیدات  فروش  و  عرضه  برای  مکانی 

صنایع دستی هنرمندان شهرستان است.

لزوم شفاف سازی
 داوطلبان انتخابات برای 
افزایش مشارکت عمومی

رییس مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور 
گفت: شفاف سازی داوطلبان انتخابات 
باعث افزایش رضایت و آگاهی مردم 
و در نتیجه افزایش مشارکت عمومی 
در انتخابات می شود. به گزارش روابط 
عمومی، نورعلی دیلم در مورد مهمترین 
ویژگی های فرد اصلح اظهار کرد: اولین 
این  انتخابات  در  اصلح  فرد  شاخصه 
تمام  در  و  قانون  به  معتقد  که  است 
مدت خدمت خود به قسمی که در برابر 
ملت می خورد پایبند باشد. وی افزود: 
یک مدیر اصلح باید آنچه برای خود 
می پسندد برای مردم بپسندد و بالعکس؛ 
همچنین حافظ بیت المال و به اهداف 

ایمان  اسالمی  انقالب  و  شهدا  امام، 
داشته باشد. دیلم، عدالتخواهی، مبارزه 
با فساد، تکیه بر توانمندی های داخلی 
و نیروهای جوان و انقالبی را از دیگر. 
ویژگی های مهم فرد اصلح معرفی کرد. 
رئیس مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور 
با اشاره به نقش شفافیت در سالمت 
انتخابات گفت: شفافیت در انتخابات به 
دو قسمت تقسیم می شود، اول شفافیت 
مجریان  و  کنندگان  برگزار  جانب  از 
انتخابات اعم از اجرایی و نظارت است 
که اگر در تأیید و رد صالحیت ها شفاف 
عمل کنند از بهانه گیری های احتمالی 
برخی کاندیداها جلوگیری خواهد شد. 

وی افزود: دومین مرحله از شفاف سازی 
انتخابات مربوط به کاندیداها است و 
باید در مواضع سیاسی، دینی، اجتماعی، 
مالی و همچنین طرح ها و برنامه هایی که 
دارند شفافیت داشته و صادق باشند. دیلم 
گفت: شفافیت مالی کاندیداها برای مردم 
مهم است و اگر مردم به طور شفاف 
بدانند که مسئولین قبل و بعد از پایان 
مسئولیت دقیقاً چقدر امکانات مالی دارند 
خواهد  آن ها  اعتماد  افزایش  موجب 
را  مردم  باید  کاندیداها  بنابراین  شد، 
محرم بدانند و امکانات و اموال خود را 
در سامانه هایی که به همین منظور قرار 

داده شده است ثبت کنند.
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برخورد بدون تعارف
 با متخلفان فضای مجازی

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: کسانی که 
در فضای مجازی با زیر سوال بردن خدمات 
نظام، به دنبال تشویش اذهان عمومی و سیاه 
نمایی هستند منتظر برخورد قضایی باشند. 
روابط عمومی، هادی هاشمیان  به گزارش 
پیشگیری  استانی  ستاد  جلسه  پنجمین  در 
اظهارکرد:  انتخاباتی  تخلفات  و  جرایم  از 
کمبودها و مشکالت در کشور وجود دارد 
اما بزرگنمایی و سیاه نمایی برخی کاستی 
اقدامات  و  خدمات  گرفتن  نادیده  و  ها 
انجام شده در چهار دهه گذشته، خواسته 
یا ناخواسته حرکت در مسیر دشمنان مردم 
و این نظام است و برای برخورد با متخلفان 
دادگستری  کل  رئیس  نداریم.  تعارف 
گلستان گفت: دادستان ها ماموریت دارند 
بر فضای مجازی بیشتر رصد کرده و برای 
کسانی که تخلف های این چنینی مرتکب 
می شوند و مردم را به رای ندادن دعوت 
ادامه  می کنند، پرونده تشکیل دهند. وی 
داد: پلیس فتا هم در کنار دادستان ها باید 
روزانه شبکه های اجتماعی را رصد و نتیجه 
را به دستگاه قضایی ارائه کند. رئیس کل 
دادگستری گلستان بیان کرد: مسئوالن هم 
موظف هستند حضور مردم پای صندوق 
های رای را تسهیل و دغدغه های آن ها 
از جمله حضور امن و سالمت در شرایط 
همه گیری کرونا را برطرف کنند. وی به 
هم  آنها  طرفداران  و  انتخاباتی  نامزدهای 
را  اقدامات خود  برنامه ها و  توصیه کرد: 
معرفی کنند و از تخریب، توهین و تهمت 
به رقبا و تحریک اقوام علیه یکدیگر برای 

کسب رای، پرهیز کنند

 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی کالله تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه ودرخصوص رای اصالحی به مدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
  پالک ۱۹۹-اصلی واقع در قریه کوسه بخش ۹

۱-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۸۶۱   پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۲۲۲ تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم  سوناه پرماه   فرزند علی  بشماره شناسنامه  ۲۰۲۰۰۲۹۲۰۰  و شماره 
ملی ۲۰۲۰۰۲۹۲۰۰   صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت  ۱۰۳.۴۷   مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۹۹- اصلی واقع در  قریه 

کوسه بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک مع  الواسطه ازمالک رسمی آقای عطاخان عطایی
۲-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۹۴۸  پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۱۲۳  تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم حسن عالمی  فرزند یوسف  بشماره شناسنامه ۲۶۹۶  و شماره ملی 
۴۸۶۹۰۳۶۹۹۱   صادره از مینودشت دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۴۲۴.۱۸   مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۹۹- اصلی واقع در قریه 

کوسه بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک مع  الواسطه ازمالک رسمی آقای عطاخان عطایی
۳-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۸۶۰ پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۱۰۶ تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم علیرضا نبویان  فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه ۷۵۹  و شماره ملی 
۴۸۶۹۶۶۴۰۱۱   صادره از گالیکش دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۲۹۶.۴۰   مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۹۹- اصلی واقع در قریه 

کوسه بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی عطاخان عطایی
۴-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۹۶۲ پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۱۳۰ تصرفات 

مفروزی و مالکانه آقای/خانم ابوذر میرزائی  فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه ۱۳۲۶   و شماره 
ملی ۴۸۶۹۷۳۰۲۴۳   صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی به مساحت ۱۷۰.۶۳   مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۹۹- اصلی واقع در قریه 

کوسه  بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی عطا خان عطایی 
پالک ۲۰۱-اصلی واقع در قریه آیدرویش  بخش ۹

۵-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۹۵۲ پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۲۱۲ تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم فریدون قره قوزی  فرزند خاندوقدی  بشماره شناسنامه ۸۳  و 
شماره ملی  ۴۸۶۹۶۵۰۸۱۹   صادره از کالله  دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۷۵۰۰  متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک ۲۰۱-اصلی واقع در قریه 

آیدرویش بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک از مالک رسمی سهمی مشاعی خود متقاضی
۶-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۰۲۹۶۳ پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۲۱۴ تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم عبدالباقی پهلوان زاده  فرزند عبدالرحمن  بشماره شناسنامه 
۴۸۸۰۰۴۲۴۶۳  و شماره ملی ۴۸۸۰۰۴۲۴۶۳  صادره از مینودشت دائر بر صدور سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به  مساحت ۱۵۲  متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک 
۲۰۱-اصلی واقع در قریه آیدرویش بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی 

رجب چرابین
۷-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۹۵۳ پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۱ تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم حاجی محمد بیرامی  فرزند انا محمد بشماره شناسنامه ۹۷  و  بشماره 
ملی ۴۸۶۹۲۲۶۸۶۳   صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی به مساحت ۱۲۳.۹۷  متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک ۸۷  فرعی از  ۲۰۱-اصلی 
واقع در قریه آیدرویش بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک بال واسطه از مالک رسمی مشاعی ابراهیم 

مرادی مقدم و سهمی مشاعی خود متقاضی
پالک ۲۱۲-اصلی واقع در قریه قوجمز  بخش ۹

۸-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۹۵۰ پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۰۲۱ تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم محمد صفا ارازی  فرزند محمد نظیر  بشماره شناسنامه ۶  و شماره 
ملی ۴۸۶۹۸۲۲۶۴۴  صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی به مساحت ۲۷۷  متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک ۲۲ فرعی از ۲۱۲-اصلی واقع در 

قریه قوجمز  بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی قربان ادی زاده
۹-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۹۵۱ پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۲۲۹ تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم جهان گل شیری  فرزند انه محمد  بشماره شناسنامه ۳۴  و شماره 

ملی ۴۸۶۹۹۶۶۹۵۶   صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی به مساحت ۱۰۲.۴۰ متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک ۳۲ فرعی از ۲۱۲-اصلی 
واقع در قریه قوجمز  بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی خداقلی حقانی

پالک ۲۱۳-اصلی واقع در قریه کالله  بخش ۹
۱۰-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۹۳۸ پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۰۴۰ تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم محمود مرادی  فرزند جان محمد بشماره شناسنامه ۲۶۳  و شماره 
ملی ۵۳۱۹۶۸۷۹۳۱  صادره از گنبد دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی به مساحت ۲۴۶.۳۵  متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک ۲۷۲  فرعی از  ۲۱۳-اصلی 

واقع در قریه کالله بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک مع  الواسطه از مالک رسمی ریاض اله سنائی
۱۱-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۹۳۷ پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۰۸۱ تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم حسن دست رسی  فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه  ۴۶۶۴  و 
شماره ملی ۴۸۶۹۰۵۶۶۶۶  صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین بابنای احداثی به مساحت ۱۵۴.۹  متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک ۳۴۸   فرعی از  
۲۱۳-اصلی واقع در قریه کالله بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک بال واسطه از مالک رسمی داود 

عباس زاده
۱۲-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۹۶۰ پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۱۶۰ تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم بکی محمد فرهمند  فرزند نور محمد  بشماره شناسنامه ۶۸۰  و  
بشماره ملی ۴۸۶۹۴۱۲۹۸۵   صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین بابنای احداثی به مساحت ۴۸۶.۸۶  متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک ۶۶۰  فرعی 
از  ۲۱۳-اصلی واقع در قریه کالله بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک بال واسطه از مالک رسمی 

عبدالحسین صبوری فر
۱۳-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۹۵۴ پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۲۰۰۰۰۶۲ تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای/خانم جواد قهرمانی تبار  فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۴۸۶۹۰۹۳۸۲۰  
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آگهي هاي ثبتي

ترافیک شهری

■   مهندس عماد مقصودلو

ترافیک یک واژه شناخته شده بین المللی 
است و در قوانین به مجموعه عبور و 
مرور وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات 
در راهها اطالق می گردد. ترافیک از سه 
عامل تشکیل می شود. این عوامل عبارتند 
از: انسان، راه، وسیله نقلیه. چنانچه هر یک 
از عوامل سه گانه نباشد، اصوال مساله 
ای بنام ترافیک وجود نخواهد داشت. 
بررسیها نشان داده است که بهترین راه 
کنترل ترافیک و به مفهوم دیگر به حداقل 
رسانیدن ضرر و زیان ناشی از آن، استفاده 
از سه گروه عواملی است که شاید بتوان 
آنها را به صورت سه نوع راه جهت بهبود 
ترافیک بیمار در این جامعه تجویز نمود که 

این عوامل عبارتند از:
1- مهندسی ترافیک
۲- اجرای مقررات

3- آموزش در مهندسی ترافیک
راهها و تقاطع ها به منظور سهولت عبور 

و مرور احداث می گردند.
علت ایجاد ترافیک:

ترافیک هم مانند عوارض یک معادله 
تک مجهولی نیست که با برخوردی یک 
بعدی بتوان آن را حل کرد. در یک دسته 
بندی کلی علل ایجاد ترافیک گرگان را 

در۶ بند می توان مورد بررسی قرار داد.

1- عبور و مرور ناوگان شهری نامناسب 
۲- کمبود شبکه های بزرگراهی درون 

شهری
3- نداشتن شبکه حمل و نقل ریلی 

)مترو(
4- هوشمند نبودن ترافیک

نقاط  در  تسهیالت  وجود  عدم   -5
گوناگون شهر 

تمام  در  پارکینگ  وجود   عدم   -6
نقاط شهر 

به  توجه  با  گفت:  باید  اول  مورد  در 
کوچک بودن خیابانها، بزرگی و کندی 
ناوگان شهری، تردد به آهستگی یا همراه 
با مسدود شدن صورت می پذیرد. شاید 
پیش بینی های الزم در طرح تفضیلی 
ای  سازه  های  محدودیت  یا  شهری 
شهر  خیابانهای  سازی  بزرگ  اجازه 
گرگان را ندهد اما در حال حاضر معابر 
جدید و زمینهایی که به شهر می پیوندد 
هم با مهندسی درستی طرح ریزی نمی 
شود. نداشتن سیستم حمل و نقل ریلی 
که باعث کاهش سرعت در رفت و آمد 
می شود و تشویق مردم به استفاده از آن 
در حال حاضر دو مسیر مهم و پر تردد 
که در گرگان وجود دارد، یکی از شرق به 
غرب و دیگری از شمال به جنوب کشیده 

شده است. سیستم لجام گسیخته ترافیک 
و حضور مسافربران شهری بدون مجوز 
که از شهرهای اطراف به گرگان وارد می 
شوند را حذف نمود. در صورت هوشمند 
بودن سیستم ترافیکی میتوان افرادی که به 
هر دلیلی در خیابانها بصورت نامتعارف 
توقف می کنند را کم کرد. نابسامانی در 
توزیع امکانات گوناگون یا تمرکز برخی 
از مشاغل در یک ناحیه که بصورت مثال 
می توان از شهرک سپاه، چهار راه میدان 
و .... که فرد برای برآورده شدن نیازهای 
روز گاهاً مجبور به تردد در این ناحیه 
ها می باشد. در صورت تشویق ساخت 
پاساژ در ناحیه های دیگر شهر و ساخت 
بازارچه های دائمی در محالت، تردد در 
مناطق خاص کمتر می شود. مورد دیگر 
که به ترافیک شهر کمک بسزایی می کند، 
پارک خودروها بصورت موقت می باشد. 
عدم وجود پارکینگ مناسب در محل های 
پر تردد یا وجود آنها با ظرفیت کم و هم 
پارکومتر که مقداری از عرض خیابان به 
اشغال دائمی خودروها در می آید. موارد 
فوق را ارگانهای دولتی و شهرداری باید 
پیگیری و برنامه ریزی قوی و آینده نگری 
داشته باشند و برگزاری کالسهای آموزشی 

شهرداری نیازمند جامعه می باشد.

))

پرداخت مطالبات کشاورزان 
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان با بیان این 
که تاکنون ۲۹هزار تن کلزا و ۱۹ هزار تن گندم در استان 
خریداری شده، گفت: تالش می کنیم طلب کشاورزان در 
به گزارش مهر،  سریع ترین زمان ممکن پرداخت شود. 
سیدخالق سجادی با توجه به فصل برداشت کلزا و گندم 
در استان اظهارکرد: قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی 
کلزا در سال زراعی جاری ۱۱۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم 
اعالم شده و این قیمت بر اساس پایه خرید با دو درصد 
ناخالصی و ۹ درصد رطوبت است. وی گفت: ۴۸ مرکز 
خرید برای این محصول در استان در نظر گرفته شده است. 
سجادی گفت: براساس پیش بینی ها انتظار می رود در سال 
جاری حدود ۷۹ هزار تن دانه روغنی کلزا از بیش از ۴۹ هزار 
هکتار اراضی زیرکشت در گلستان برداشت شود. وی با بیان 

اینکه میانگین تولید کلزا در گلستان ۱.۵ تُن در هر هکتار 
است، اضافه کرد: گلستان پس از استان خوزستان رتبه دوم 
تولید کلزا را دارا بوده و ۳۰ درصد دانه روغنی کلزای مورد 
نیاز کشور را تأمین می کند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 

استان گلستان همچنین در مورد برداشت گندم گفت: ۹۱ 
مرکز خرید برای گندم در نظر گرفته شده و گلستان در زمینه 
تولید گندم هم رتبه دوم را در کشور دارد. سجادی بیان 
کرد: پیش بینی می شود در سال جاری حدود ۹۰۰ هزار تن 
گندم از بیش از ۳۱۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم در 
گلستان تولید شود. وی ادامه داد: قیمت پایه خرید تضمینی 
گندم در سال زراعی جاری ۵۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم 
اعالم شده و این قیمت بر اساس پایه خرید با چهار درصد 
افت مفید و یک درصد افت غیرمفید است. مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی استان گلستان با بیان اینکه تالش می کنیم 
طلب کشاورزان در سریع ترین زمان ممکن پرداخت شود، 
افزود: از زمان تحویل محصول و ثبت در سامانه تا پرداخت، 

حداکثر ۴۸ ساعت تا یک هفته زمان می برد. 



چهارشنبه 5 خرداد ماه 1400/ سال بیست و دوم / شماره 2222

اجتماعي. فرهنگي. سیاسي. اقتصادي. ورزشي
www.golshanemehr.com

 صاحب امتیاز:  احسان مكتبي
maktabi.ehsan48@gmail.com

  مدیرمسوول:  مریم قرآنی
 سردبیر : محمد جواد مكتبی 

ـ طبقه سـوم  ـ پاسـاژ قدس  ـ خیابان امام خمیني    نشـاني:  گرگان 

ـ 017 تلفكس:  32244302-32241195 

خبر

افزایش چاه های غیر مجاز 
از تبعات خشکسالی است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در 
جلسه ویدئو کنفرانسی با بخشداران استان 
با  گلستان  استانداری  سیاسی  معاونت  در 
اشاره به کاهش ۳۲ درصدی بارش ها در 
درصدی   ۶۵ تا   ۴۴ وکاهش  جاری  سال 
رواناب رودخانه ها اظهار کرد: حدود ۲۰۰ 
میلیون متر مکعب نیز آب زیرزمینی استان 
طی این خشکسالی کاهش داشته است که 
نقصان محصول ۳۵ هزار هکتار از اراضی 
استان دور از ذهن نیست. به گزارش روابط 
عمومی، سید محسن حسینی در این جلسه 
ویدئو کنفرانسی بر کاهش سطح کشت و 
استفاده از محصوالت کم آب طلب برای 
کشت در  شرایط خشکسالی سال جاری 
تاکید کرد. وی افزایش چاه های غیر مجاز، 
از  استفاده  بین کشاورزان هم در  اختالف 
اختالف  و  زیرزمینی  هم  و  سطحی  آّب 
را در بخش آب  بین نسق ها و روستاها 
از تبعات این خشکسالی عنوان کرد که باید 
با مدیریت همه جانبه و مدیریت مصرف 
در همه بخش ها از بحران جلوگیری کرد. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان 
اظهار کرد: انجام کشت های کم آب طلب، 
کاهش سطح زیر کشت محصوالت و آتش 
نزدن بقایای کشت قبلی از جمله مواردی بود 
که به بخشداران تاکید شد تابه مردم توصیه 
اکید داشته باشند. حسینی افزود: آتش زدن 
بقایای کشت قبلی هم باعث می شود زمین 
خشک تر شده و آب زیادتری برای نفوذ به 
زمین نیاز باشد.احسان مکتبی معاون سیاسی 
و امنیتی استانداری گلستان هم در این جلسه 
فردای  و  امروز  چالش  آب  اینکه  بیان  با 
گلستان است، گفت: باید به سرعت برای 
افزود:  وی  کرد.  ریزی  برنامه  آن  مدیریت 
کمبود آب در گلستان اصالح سیاست ها در 
الگوی کشت و مدیریت منابع را به ما دیکته 
کرده است و اکنون اصالح این سیاست ها 

ضرورت دارد.

بهره برداری تجاری و بیشتر از ظرفیت، یكی از مهمترین دالیل از دست دادن تنوع زیستی دریایی است که در سال های اخیر ایران با آن دست به گریبان است.

پیدا  با هدف  تنوع زیستی  وبینار حفظ 
گونه های  حیات  تداوم  راهکار  کردن 
جانوری با حضور کارشناسان و اعضای 
و  داخلی  دانشگاه های  علمی  هیات 
حفاظت  اداره کل  میزبانی  به  خارجی 
محیط زیست گلستان برگزار  شد. عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان در این وبینار با اشاره 
زیستی  تنوع  از  حفاظت  ضرورت  به 
آبزیان گفت: بهره برداری تجاری و بیشتر 
از  دالیل  مهمترین  از  یکی  ظرفیت،  از 
دست دادن تنوع زیستی دریایی است که 
در سال های اخیر ایران با آن دست به 
گریبان است. رسول قربانی اظهار داشت: 
به دلیل نادیده گرفته شدن تنوع زیستی 
آبزیان، ۲۰ درصد گونه های آب شیرین 
اتکای  دلیل  به  که  منقرض شده  جهان 
بیش از یک میلیارد نفر از ساکنان زمین به 
ماهیان به عنوان منبع اصلی تامین پروتئین، 
توجه به تکثیر گونه های آبزی به صورت 
طبیعی و مصنوعی ضروری است. وی 

شهرهای  ساکنان  گذشته  در  داد:  ادامه 
ساحلی گلستان با صید ماهی به صورت 
محدود و با ابزار سنتی امرار معاش می 
کردند اما با تولید ماشین آالت و ابزار 
جدید و همچنین درآمد باالی این شغل، 
روز به روز بر تعداد ماهی گیران افزوده 
شده و در این شرایط ذخیره آبزیان خزر 
عضو  است.  شده  جدی  آسیب  دچار 

هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم 
در این وبینار با اشاره به وضعیت زیستی 
پرندگان ایران از دهه های گذشته تاکنون 
گفت: یکی از گونه های بومی ایران، زاغ 
بورها، پرنده ای از راسته گنجشک و تیره 
با  بیابانی  مناطق  در  که  هستند  کالغ ها 
گیاهان پراکنده و دشت های پوشیده از 
گیاه زندگی می کنند. منصور علی آبادیان 

اظهار داشت: عالوه بر این پرنده، ایران 
پرندگان بومی دیگری هم دارد که فراهم 
کردن زمینه زیست آرام و دور کردن خطر 
شکار، موجب افزوده شدن بر جمعیت 
آنان شده و خطر انقراض را از این گونه 
های بومی دور خواهد کرد. وی با ابراز 
های  بخش  ماندن  ناشناخته  از  نگرانی 
زیادی از طبیعت ایران برای مردم گفت: به 
دلیل ظرفیت کم موزه فعلی حیات وحش 
ایران، عالقمندان محیط زیست کشورهای 
دیگر اقدام به نمایش گونه های ناشناخته 
و بومی ایران در موزه های خارجی می 
دکتری  دانشجوی  زمانی  کنند.علیرضا 
تنوع زیستی دانشگاه تورکو کشور فنالند 
نیز در این وبینار با اشاره به تنوع زیستی 
عنکبوت های گلستان گفت: تاکنون ۱۸۶ 
گونه، ۱۱۸ جنس و ۴۵ حشره از خانواده 
عنکبوت ها در این استان شناسایی شده 
مختص  گونه  هفت  تعداد  این  از  که 
گلستان بوده و در هیچ جای دیگر دنیا 

امکان زندگی ندارند. 

بررسی راهکار تداوم حیات جانوری 

نشست کتابخوان و
خاطره گویی بمناسبت

 سوم خرداد 

آزاد  وروز  خرداد  سوم  مناسبت  به 
گرفت صورت  خرمشهر   سازی 
گویی  وخاطره  کتابخوان  نشست 
کل اداره  اجتماعات  سالن   در 
به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر 
نشست  پیروزی  و  مقاومت   روز  و 
باحضور  گویی  وخاطره  کتابخوان 
 عالقه مندان در اسکای روم برگزار شد
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کتابخانه های عمومی استان گلستان،به 
مناسبت سوم خرداد روز مقاومت وآزاد 
سازی خرمشهر مراسم فاتحان خرمشهر  

های  کتابخانه  کل  مدیر  باحضور 
عمومی استان گلستان آخوند عبدالحی 
ونشر آثار  حفظ  کل   میرزاعلی،مدیر 
رضا  محمد  مقدس  دفاع  ارزشهای 
کتابخانه های  اداره کل  کاظمی،معاون 
وفایی،ومحمد  علی  استان  عمومی 
ابراهیم عجم وقلی پور دوتن از چهره 
ذکر  به  مقدس  دفاع  سرشناس  های 
 خاطره هایی از فتح خرمشهر پرداختند.
نشست  دراین  عجم  رضا  محمد 
جنگ  معادالت  خرمشهر  فتح  گفت: 
رزمندگان  پذیری  ووالیت  داد  راتغییر 
داشت. همراه  رابه  ونصرت   پیروزی 
دراین  نیز  خرمشهر  فاتحان  کتاب 
کتابدار  قافی  قلعه  توسط  نشست 
شد. معرفی  رامیان   شهرستان 
کم  صفحات  و  کوچک  حجم  وی 
کتاب  ونثر شیرین را از ویژگیهای کتاب 
خواند. همچنین قلعه قافی در ادامه افزود: 
این کتاب بازنویسی خاطرات  محمد 
است ازادسازی  درباب  عجم   ابراهیم 
یک  تیم  جزو  عجم  ابراهیم  محمد 
دارد. اسارت  ماه  که۵۳  کربالبود   ۲۵ 

درباب   ادامه  در  عجم  ابراهیم  محمد 
ازعملیات   گفت:پس  خرمشهر  فتح 
خرمشهر  ازادسازی  ندای  المبین  فتح 
زیاد  نیرو  کربال   ۲۵ شد.تیپ  شروع 
دادند. ولیعصر  به  گردان  لذا۳   داشت 
عجم درباره چگونگی فعالیت رزمندگان 
و  بودند  آموزش  تاظهر  افزود:صبح 

بعدازظهر در کنار رودخانه مقر داشتند 
تامانع ورود دشمن شوند.او فتح خرمشهر 
 را از جهت عده وعده به داستان قرآنی 
 طالوت تشبیه کرد.عجم دراین زمینه 
درحالیکه  گرفتیم  اسیر  بسیار  گفت: 
دشمن مجهز بود در ادامه مراسم قلی 
پور از رزمندگان دفاع مقدس گفت:۱۱ 
استان،۵۰۰شهر،و۴هزار روستا در دفاع 
وآسیب  بودند  جنگ  گیر  در  مقدس 
 ۹۶ افزود:تهران  درادامه  دیدند.وی 
بارمورد اصابت موشک قرار گرفت.قلی 
پور همچنین درباره نبرد خرمشهر گفت: 
۳۴ روز مردم ارتش بعثی  راپشت در 
نگاه داشتند و ما یکمتر دریک متر در 
خرمشهر  شهید دادیم. وی از خانواده 
انقالب  به  ۱۱شهید  که   گفت  ای 
 تقدیم کردند.قلی پور درادامه از اشغال 
دردست   خرمشهر  شهر  ۵۷۸روز 
آزاد  مساحت  داد.وی  بعثیهاخبر 
را  المبین  فتح  عملیات  در   شده 
۲۴۰۰کیلومتر اعالم کرد که بالفاصه  پس 
 از آن  ازاد سازی خرمشهر رقم خورد.
وی دراین زمینه گفت:هرعملیات ماه ها 
وقت میگیرد در حالیکه ۴۰ روز بعد از 
عملیات فتح المبین عملیات  فتح خرمشهر 
در گرمای۵۰ درجه در ۱۰ اردیبهشت 
شد. شروع  رجب   ۱۳ با   مصادف 
شهید  چون  بزرگانی  حضور  از  وی 
آیت ا...صدوقی وآیت ا...مشکینی،شهید 
صیاد شیرازی ورضایی از سپاه گفت.

ما فتح  گفت:دراین  درادامه  پور   قلی 
دادیم،اما  مجروح   ۲۴هزار 
شد.همچنین  ازاد  کیلومتر   ۵۴۰۰ 
و۱۹هزار  دادیم  شهید  ۶هزار 
سازی  معدوم  گرفتیم.وی   اسیر 
دراین  بعثیها  یگان  درصد   ۸۰
فتح  پور  داد.قلی  خبر  عملیات 
که  کرد  بیان  اینگونه  را   خرمشهر 
فتح خاک نبود فتح ارزشها بود چرا که 
 فرهنگ دفاع مقدس فرهنگ عاشورایی بود.
در ادامه مدیر کل کتابخانه های عمومی 
استان آخوندعبدالحی میرزاعلی باتبریک  
رژیم  بر  فلسطین  مقاومت   پیروزی 
کودک کش ،با گرامیداشت سوم خرداد 
وشهادت  ایثار  فرهنگ  نتیجه  گفت: 
در  هم  که  است  پیروزی  وایستادگی 
فتح خرمشهر وهم درنبرد نابرابر مردم 
شاهد  کش  کودک  رژیم  با  فلسطین 
بودیم.مدیر کل کتابخانه های عمومی 
استان درادامه نیز بر حضور حداکثری 
در انتخابات پیش رو تاکید کرد.در ادامه 
محمد رضا کاظمی مدیر کل حفظ آثار 
گفت:  مقدس  دفاع  ارزشهای  ونشر 
صدام برای نگهداری خرمشهر طرح 
مجاهدت  اما  داشت  ساله  دفاعی ۲۰ 
را  خرمشهر  فتح  رزمندگان  های 
لوح  سپاس  رسم  به  زد.درپایان  رقم 
تقدیرهایی از سوی مدیر کل کتابخانه 
های عمومی استان  به دو مهمان ویژه 

دراین مراسم اهدا گردید.
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