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وقت، 
 غنیمت شمار

■با مسوولیت سردبیر

وقت گرانبهاترین سرمایه ی زندگی است 
که خداوند بزرگ در اختیار آدمیان نهاده 
است. فرصتها چونان ابر شتابان در گذرند 
و تباه کردن و ضایع کردن  فرصت عمر، 
انسان را پشیمان و حسرت زده خواهد 
می  بیهوده  را  وقتش  که  آدمی  و  کرد 
گذراند خود را سرانجام مالمت خواهد 
کرد. دیل کارنگی در کتاب راز کامیابی می 
نویسد: الزم نیست برای نیل به کامیابی 
حتما فرصت هایی برای خود بیافرینیم. 
کافی است همین که فرصتی به دست آمد 
آن را تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم.
برجسته  عرفای  از  نسفی  الدین  عزیز 
ی قرن هفتم هجری درباره استفاده از 

فرصت ها چنین می نویسد:
دار  غنیمت  به  را  حیات  درویش!  »ای 
و صحت را به غنیمت دار و جوانی به 
غنیمت دار و جمعیت و فراغت را به 
غنیمت دار و یاران موافق را و دوستان 
مشفق را به غنیمت دار که هر یکی نعمتی 
عظیم اند و مردم از این نعمت ها غافل 
اند و هر که نعمت نشناسد از آن نعمت 
برخورداری نیابد و این نعمت ها هیچ بقا و 
ثبات ندارند، اگر در نیابی خواهند گذشت 
و چون بگذرد، هر چند پشیمانی خوری، 
سود ندارد. امروز که داری، به غنیمت دار.
از مهم ترین عواملی که موجب تضییع و 
از دست رفتن وقت و اسراف در عمر 
و  کارها  به  پرداختن  است  گرانمایه 

سخنان بیهوده و بی ثمر است. 
اسالمی  اخالق  در  را  آن  که  اموری 

الیعنی می خوانند. 
پیامبر مکرم اسالم میفرماید: 

اعظُم الناس قدراً َمن تَرک ما الیَعنیه
به این معنی که ارجمندترین مردم کسی 

است که کارهای بی فایده را ترک کند. 
بنابراین پرهیز از سخنان بیهوده و بی ثمر 
نیز مانع اتالف وقت ارزشمند می شود و 
خداوند که می فرماید: خلق االنسان و 
علمه البیان  نعمت بزرگ سخن گفتن را 
به انسان بخشیده است تا از آن به بهترین 
شیوه در راه تکامل و بالندگی  بهره ببرد.  
کسانی که سرمایه ی گرانبهای عمر را از 
دست می دهند و در برابر آن چیزی به 
دست نمی آورند همیشه خود را مالمت 

می کنند و دچار اندوه می شوند. 
شیخ بهایی می گوید: 
وقت غنیمت شمار 

ورنه چو فرصت نماند 
ناله که را داشت سود 

آه کی آمد به کار

   
یادداشت اول آغاز واکسیناسیون امدادگران

 و نجاتگران هالل احمر 
حکایت تماشاکنندگان 
بستان دانایی

ورود نخستین محموله 
بچه میگو از جنوب

مشاوره وسرمایه گذاری در بورس

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

01732522759  

( (   

www.kargozari.org

استاندار گلستان گفت: ورود و خروج از گلستان در 
روابط  گزارش  به  است.  ممنوع  فطر  عید  تعطیالت 
ستاد  استانی  جلسه  در  شناس  حق  هادی  عمومی، 
پیشگیری و مقابله با کرونا اظهارکرد: ورود و خروج به 
گلستان از عصر سه شنبه تا ظهر شنبه هفته جاری ممنوع 
است. استاندار گلستان افزود: گروه های صنفی یک و دو 
به مدت دو هفته در تمام شهرهای استان امکان فعالیت 
دارند. وی با بیان اینکه برگزاری نماز عید سعید فطر در 
استان ممنوع است، گفت: امتحانات دانش آموزان پایه 

نهم و دوازدهم در استان به صورت حضوری برگزار 
خواهد شد. حق شناس بیان کرد: به دلیل حساسیت های 
به مدت یک هفته ورود  نوع هندی ویروس کرونا، 

اتوبوس از زاهدان و زابل به گلستان ممنوع بوده و پرواز 
گرگان _ زابل در این هفته انجام نخواهد شد. وی با 
اشاره به درخواست امهال تسهیالت برخی از مراکز، 
استمهال تسهیالت مدارس  امکان  باید  تصریح کرد: 
فراهم  باشگاه های ورزشی  و  مهدکودک  غیرانتفاعی، 
شود. حق شناس همچنین با اشاره به تزریق واکسن 
کرونا در استان گفت: مردم باید نسبت به تکمیل پرونده 
پزشکی الکترونیک خویش اقدام کنند که می توانند آن 

را تلفنی انجام دهند. 

ورود وخروج  ممنوع
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آیا وسواس
 درمان دارد؟
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دویدن ماه و ِمه 
در رگ های شاعر

عارضه جدی بعد از تزریق
 واکسن کرونا مشاهده نشده است
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    وارد شدن و خارج شدن  به گلستان از عصر سه شنبه تا ظهر شنبه هفته جاری ممنوع است
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عارضه جدی بعد از تزریق
 واکسن کرونا مشاهده نشده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: 
واکسن  گلستان  در  نفر  هزار   ۲۴ تاکنون 
از  بعد  جدی  عارضه  و  اند  کرده  دریافت 
تزریق مشاهده نشده است. به گزارش روابط 
عمومی، عبدالرضا فاضل اظهار کرد: در شرایط 
پیک چهارم کرونا هستیم و میزان بستری های 
استان کمتر شده و وضعیت عمومی حال 
بیماران هم بهتر است. رئیس دانشگاه علوم 
یافته  نوعی جهش  افزود:  گلستان  پزشکی 
هندی و آفریقایی در جنوب شرقی کشور 
مشاهده شده و امکان اینکه در سطح کشور 
پخش شود وجود دارد. وی با اشاره به روش 
تشخیص این نوع جهش یافته گفت: در سطح 
کشور چند آزمایشگاه محدود، کار تشخیص 
این نوع را انجام می دهند و جواب آن هم دیر 
ارسال می شود. فاضل ادامه داد: نوع هندی و 
آفریقایی دوره کمون کوتاهی داشته و بیمار 
بعد از ابتالء به سرعت دچار عالئم می شود 
و شانس مرگ و میر هم باال است. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص 
واکسیناسیون هم افزود: تاکنون ۲۴ هزار نفر 
در استان واکسینه شده و افراد باالی ۸۰ سال 
هم پنج هزار واکسن دریافت کردند.وی با 
اشاره به اجرای ُکند تزریقات باالتر از ۸۰ 
سال ها گفت: با توجه به ماه رمضان و ترس 
این افراد و همچنین بیماری زمینه ای این 
رده سنی، آنها کمتر مراجعه می کنند و از 
آنها می خواهیم که حتماً در این زمینه ورود 
کرده تا تزریق انجام شود.فاضل بیان کرد: 
تزریق  آتی،  هفته های  در  می کنیم  تالش 
سنین پایین تر را هم آغاز کنیم. وی اضافه 
کرد: تمام واکسن هایی که تزریق می شوند 
در سطح دنیا تایید شده بوده و به ندرت 
مشکلی ایجاد شده است و در گلستان هم 
تاکنون عارضه نادر یا مرگ ناشی از تزریق 

واکسن گزارش نشده است.

کشف ترافل
 قاچاق در بندرگز

فرمانده انتظامی بندرگز از کشف ترافل قاچاق 
در این شهرستان خبرداد. به گزارش روابط 
عمومی، مهدی مهدوی نیا اظهارکرد: ماموران 
کالنتری ۱۱ شهرستان حین گشت زنی در 
سطح حوزه به یک دستگاه خودرو سمند 
کردند.فرمانده  متوقف  را  آن  و  مشکوک 
انتظامی بندرگز افزود: در بازرسی از خودرو 
مورد نظر، ۲۵۰ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق 
کشف شد که برابر اعالم کارشناسان ارزش 
آن یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد 
شده است. وی با اشاره به دستگیری یک 
متهم در این عملیات و معرفی وی به مراجع 
قضائی، گفت: برخورد با قاچاقچیان کاال و 
از  همواره  جامعه  اقتصادی  امنیت  مخالن 
مطالبات مردم و مسئوالن بوده لذا پلیس در 

www.golshanemehr.comاین راستا با تمام توان تالش خواهد کرد.

حوزه های امتحانی پایه 
دوازدهم 2 برابر شد

مدیرکل آموزش وپرورش گلستان گفت: 
برگزاری  برای  حوزه   ۱۴۸ امسال 
پایه  دانش آموزان  نهایی  امتحانات 
دوازدهم در گلستان در نظر گرفته شده که 
این تعداد نسبت به سال گذشته دو برابر 
شده است. به گزارش روابط عمومی، 
احسان گوهری راد اظهار کرد: با توجه 
به رقابتی بودن نتایج امتحانات پایه نهم 
به واسطه هدایت تحصیلی دانش آموزان 
در  تحصیلی  مختلف  رشته های  در 
متوسطه دوم و پایه دوازدهم به واسطه 
کنکور و اشتغال، امسال نیز همانند سال 
گذشته امتحانات نهایی در این دو پایه 
برگزار  به صورت حضوری  تحصیلی 
آزمون  کرد:  خاطرنشان  وی  می شود. 
الی  اردیبهشت  تاریخ ۲۷  از  نهم  پایه 

۲۴ خردادماه و آزمون پایه دوازدهم از 
تاریخ ۲۷ اردیبهشت الی ۲۴ خردادماه 
خواهد  برگزار  حضوری  به صورت 
شد. مدیرکل آموزش وپرورش گلستان 
با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۷۰ 
مشغول  گلستان  در  دانش آموز  هزار 
نهم  پایه  در  گفت:  هستند،  تحصیل 
۲۷ هزار و در پایه دوازدهم ۱۳ هزار 
گوهری  داریم.  استان  در  دانش آموز 
نهم  پایه  امتحانات  کرد:  تصریح  راد 
و  می شود  برگزار  مدرسه   ۶۹۴ در 
به صورت  آزمون  سؤاالت  طراحی 
شهرستانی است. وی ادامه داد: برای 
دوازدهم  پایه  امتحانات  برگزاری 
است، ۱۴۸  کشوری  آن  سؤاالت  که 
حوزه در نظر گرفته شده که به منظور 

این  بیشتر  اجتماعی  فاصله  رعایت 
تعداد نسبت به سال گذشته دو برابر 
شده است. مدیرکل آموزش وپرورش 
امتحانات  اینکه  به  اشاره  با  گلستان 
روز  یک  در  دانش آموزان  همه 
علوم  رشته  امتحانات  گفت:  نیست، 
انسانی و معارف اسالمی و رشته های 
ریاضی فیزیک و تجری در روزهای 
جداگانه برگزار می شود. گوهری راد 
همانند  نیز  امسال  کرد:  خاطرنشان 
شبکه های  هماهنگی  با  گذشته  سال 
بهداشت شهرستان ها، تمامی تجهیزات 
از  پیشگیری  برای  الزم  ملزومات  و 
بیماری کرونا اعم از تب سنج، ماسک، 
مواد ضدعفونی کننده و... در حوزه های 

امتحانی پیش بینی شده است.

کاهش  تولید محصوالت  پاییزه
سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
به دلیل  گفت:  گلستان  جهادکشاورزی 
سال  در  بارش ها  درصدی   ۴۰ کاهش 
و   )۹۹ زمستان  و  )پاییز  جاری  زراعی 
چند مرحله سرما و یخبندان پارسال ۱۲۶ 
هزار و ۱۶۸ هکتار از مزارع گندم، جو، 
کلزا و چغندرقند استان دچار خسارت و 
کاهش تولید به مقدار ۶۳۰ هزار تن شد.  
محمدرضا عباسی اظهار داشت: درسال 
زارعی جاری سطح ابالغی کشت زراعت 
و  در مجموع ۵۳۷ هزار  پاییزه گلستان 
۲۶۴ هکتار بود که از این میزان ۵۲۶ هزار 
و ۴۶۱ هکتار گندم، جو، دانه روغنی کلزا 
و چغندرقند کشت شد و به سبب کاهش 
بارش ها در زمان کشت و پس از آن، ۴۷۸ 
هزار و ۸۷۱ هکتار به مرحله سطح سبز 
رسید. وی افزود: به سبب استمرار کاهش 
بارش ها در پاییز و زمستان پارسال و نیز 
چند مرحله سرما و یخبندان در مجموع 
۱۲۶ هزار و ۱۶۸ هکتار از مزارع گندم، 
دچار  گلستان  چغندرقند  و  کلزا  جو، 

خسارت شد که بیشترین خسارت مربوط 
به مزارع گندم به مقدار تقریبی ۸۰ هزار 
هزار  مقدار ۳۴  به  جو  سپس  و  هکتار 
مطابق  کرد:  اضافه  عباسی  بود.  هکتار 
اعالم سازمان هواشناسی حجم بارش ها 
درسال آبی امسال یعنی از مهر ۹۹ تا ۱۵ 
اردیبهشت امسال در گلستان حدود ۲۱۵ 
میلی متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه 

حدود  بلندمدت  دوره  نیز  و  قبل  سال 
بهبود  معاون  داشت.  کاهش  ۴۰ درصد 
تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان 
ادامه داد: درحال حاضر فقط ۴۰۰ هزار و 
۴۶۸ هکتار از زراعت پاییزه استان شامل 
۳۰۱ هزار هکتار گندم، ۴۶ هزار و ۲۵۴ 
هکتار جو، ۴۸ هزار و ۹۲۰ هکتار کلزا 
و چهار هزار و ۲۳۷ هکتار چغندرقند، 

تولید  بینی  پیش  و  بوده  برداشت  قابل 
این چهار محصول یک میلیون و ۲۶۵ 
هزار و ۴۸۴ تن است. وی گفت: امسال 
بیشترین میزان برداشت محصول پاییزه 
در گلستان مربوط به گندم با ۹۱۰ هزار 
تن، چغندرقند با ۲۰۳ هزار و ۳۸۶ تن، 
دانه روغنی کلزا با ۷۸ هزار و ۲۷۲ تن و 
جو با ۷۳ هزار و ۸۲۰ تن است. عباسی 
اضافه کرد: هم اکنون افزون بر ۹۰ درصد 
مزارع کلزا در مرحله غالف بندی، مزارع 
گندم و جو در مرحله شیری و خمیری 
و در زراعت چغندرقند در مرحله کامل 
تا  که طی یک  دارند  قرار  شدن غده ها 
پاییزه  زراعت  برداشت  آینده  هفته   ۲
از  ادامه  در  و  کلزا  محصول  با  گلستان 
اوائل خرداد با برداشت سه محصول دیگر 
آغاز می شود. عباسی گفت: برای خرید 
مرکز   ۱۲۰ گلستان  پاییزه  محصوالت 
خرید گندم، ۱۲ مرکز خرید جو، ۴۲ مرکز 
خرید دانه روغنی کلزا و ۲ مرکز خرید 

چغندرقند پیش بینی شده است. 

۱5 میلیون پساب تصفیه شده 
وارد محیط زیست شد

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب 
سال  در  گفت:  گلستان  آبفا  شرکت 
پساب  مترمکعب  میلیون   ۱۵ گذشته 
تصفیه شده وارد محیط زیست گلستان 
است.   خوبی  آبی  پتانسیل  که  شد 
ابوالفضل رحیمی اظهارکرد: ۵۱ درصد 

فاضالب  شبکه  از  کشور  شهرهای 
گلستان  در  رقم  این  اما  بوده  بهره مند 
۱۷ درصد است و در این زمینه استان 
عقب افتادگی های زیادی دارد که به 
نبود منابع مالی برمی گردد. قائم مقام 
شرکت آب و فاضالب گلستان افزود: 
اغلب تاسیسات شبکه فاضالب ها در 
شهرها بوده ولی در روستاهای غرب 
استان مانند لیوان شرقی و غربی و غیره 
هم عملیات اجرای فاضالب در دست 
طرح  اینکه  بیان  با  وی  است.  انجام 
جمع آوری و تصفیه فاضالب گرگان 
اضافه  است،  شده  آغاز   ۸۲ سال  از 
کرد: طی سال گذشته در خیابان غدیر، 
محدوده ای به طول یک کیلومتر اجرا و 
بخش زیادی از یال غربی شهر گرگان 
انشعاب برقرار شد. رحیمی ادامه داد: 
در همین راستا مدول اول تصفیه خانه 
گرگان که ۱۵ هزار مترمکعب ظرفیت 
دارد را آماده کرده ایم و به زودی وارد 

مدار بهره برداری می شود و ظرفیت 
هزار   ۳۰ به  گرگان  در  برداری  بهره 
می  افزایش  روز  در شبانه  مترمکعب 
توسعه  و  برداری  بهره  معاون  یابد. 
فاضالب شرکت آبفا گلستان توضیح 
داد: اعتبارات تملک دارایی که به ارتقا 
سطح بهداشت عمومی فاضالب تعلق 
های  هزینه  و  است  ناچیز  گیرد  می 
بخش فاضالب به ویژه تصفیه خانه و 
های  پروژه  اجرای  و  بوده  باال  پمپاژ 
است  بر  هزینه  مجموع  در  فاضالب 
و سختی های خاص خود را هم دارد. 
وی گفت: در گرگان پیش بینی شبکه 
جمع آوری فاضالب ۵۰۰ کیلومتر بود 
که تاکنون ۳۰۰ کیلومتر آن را اجرایی 
مانده  باقی  آن  کیلومتر   ۲۰۰ و  کرده 
اینکه  برای  کرد:  بیان  رحیمی  است. 
بتوانیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم 
در چهار  تصفیه خانه  اجرای  مراحل 
شهر آق قال، آزادشهر، علی آبادکتول 

است  اجرا  حال  در  گنبدکاووس  و 
ماده ۵۶  اعتبارات  از  راستا  این  در  و 
و  برداری  بهره  معاون  کنیم.  استفاده 
توسعه فاضالب شرکت آبفا گلستان 
ایستگاه  گرگان،  جز  به  کرد:  اضافه 
پمپاژ تصفیه خانه در شهرهای بندرگز، 
بندرترکمن و کردکوی با تمام ظرفیت 
ها فعالیت می کنند و در شهر رامیان 
شهر  نگین  و  اطراف  روستاهای  و 
بازنگری مطالعات در حال انجام است 
تا شرایط بهینه در استان ایجاد شود.وی 
بیان کرد: تصفیه فاضالب پتانسیل آبی 
خوبی است و برای بخش کشاورزی 
به دلیل وجود مواد ریز مغذی مناسب 
است.حیمی ادامه داد: پساب، کلرزنی 
میکروبی  آلودگی  هیچ  بدون  و  شده 
وارد محیط زیست می شود و برخی 
نشان  آزمایشگاهی  های  برداشت  از 
داده کیفیت پساب گلستان باالتر از آب 

موجود در رودخانه ها است.
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خبر

محکوم به قصاص
 بعد از 2۰ سال بخشیده شد

رئیس کل دادگستری گلستان از بخشش قاتل 
۴۰ ساله بعد از ۲۰ سال در استان خبرداد. 
روابط عمومی، هادی هاشمیان  به گزارش 
اظهارکرد: جوان محکوم به قصاص بعد از 
۲۰ سال، دقایقی پیش در برنامه مثل ماه و 
به حرمت ماه مبارک رمضان بخشیده شد. 
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: محکوم 
به قصاص فردی در آستانه ۴۰ سالگی که 
۲۰ سال پیش در پی مشاجره لفظی مرگ 
جوان دیگری را رقم زده بود. وی افزود: پس 
اولیای  با درخواست  از رسیدگی پرونده و 
دم، حکم قصاص صادر شد و پس از طی 
تشریفات قانونی در مرحله اجرا قرار گرفت. 
مقتول  مادر  درگذشت  داد:  ادامه  هاشمیان 
روند اجرای حکم را مدتی به تاخیر انداخت 
اما دوباره با درخواست خواهران و برادران 
مقتول، حکم قصاص دوباره در نوبت اجرا 
قرار گرفت. وی بیان کرد: سال های گذشته 
زندان  اختالف  حل  شورای  اعضای  بارها 
گرگان و ریش سفیدان دو خانواده پادرمیانی 
کردند اما اولیای دم حاضر به گذشت نشدند. 
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در آخرین 
مرحله پیش از اجرای حکم اعضای شورای 
حل اختالف زندان گرگان و عوامل برنامه مثل 
ماه شبکه سه، پادرمیانی کردند و دقایقی پیش 
اولیای دم بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی 
قصاص  حکم  اجرای  از  و  گذشتند  خود 

منصرف شدند.

باند موریانه های جنگل 
در گلستان متالشی شد

 رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان 
از انهدام باند سازمان یافته قاچاق چوب و 

دستگیری ۱۰ متهم در این راستا خبر داد.
سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب بعدازظهر 
یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، 
و  چوب  قاچاقچیان  با  مقابله  کرد:  اظهار 
محصوالت جنگلی، یکی از اولویت های 
است.رئیس  جاری  سال  در  پلیس  مهم 
پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان گفت: 
در همین راستا، طی روزهای اخیر و پس 
از مدت ها کار اطالعاتی و شبانه روزی، 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی موفق شدند 
یافته  سازمان  باندهای  بزرگترین  از  یکی 
قاچاق چوب در غرب استان را شناسایی 
کنند.وی تصریح کرد: پس از هماهنگی با 
مرجع قضائی طی عملیاتی هدفمند، اعضای 
اصلی این باند حین جابجایی ۱۵ تن چوب 
قاچاق در کردکوی دستگیر و سه دستگاه 
خودرو سبک و سنگین هم در این عملیات 
اینکه  بیان  با  نسب  شد.پهلوانی  توقیف 
ارزش این مقدار چوب قاچاق برابر اعالم 
کارشناسان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
برآورد شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون 
۱۰ نفر از اعضای این باند قاچاق دستگیر و 

به مراجع قضائی معرفی شده اند.

نگاهی به سومین دفتر شعر 
ابوالقاسم مؤمنی و شاعرش

دویدن ماه و ِمه 
در رگ های شاعر

■  علی بایزیدی

پیش درآمد: آنها که شعر امروز و دیروز 
ایران را به ِجد دنبال می کنند، نام برادران 
چهار  تنها  آشناست.  برایشان  مؤمنی 
برادری که در تاریخ هزار و دویست ساله 
ی شعر فارسی، به طوری کامال حرفه 
ای و جدی، افزون از چهار دهه است 
در شعر مدرن ایران شاعری می کنند. در 
نحله ی »شعر حجم« که پیشگام و بانی 
آن یداله رؤیایی است و شاعران صاحب 
بهرام  اسالمپور،  پرویز  چون  سبکی 
محمدرضا  شجاعی،  محمود  اردبیلی، 
هوشنگ  رهنما،  فریدون  اصالنی، 
آزادی ور، احمدرضا چه کنی، هوشنگ 
چالنگی، شاپور بنیاد، منصور خورشیدی 
و بیژن الهی در این پنج دهه با آن همراه 
شدند و شاید تنها گونه و سبکی از شعر 
پسانیمایی است که هنوز هم هواداران 
بسیار دارد و از پا نیفتاده است، در حالی 
که موج نو، شعرناب، موج سوم، شعر 
دیگر و... همچون موجی خروشیدند و 
چون کفی بر ساحل فرو خفتند؛ برادران 
مؤمنی نیز از پیشگامان و صاحب نظران 

این سبک به حساب می آیند.
با  او را  بیشتر  ابوالقاسم مؤمنی که  اما 
نام قاسم می شناسند، پس از دو برادر 
بزرگترش، احمد )متخلص به سینا( و 
زنده یاد محمود، از اوایل دهه ی ۱۳۵۰ 
تجربه هایی از شعر نو و حجم را به 
منصه ی ظهور رسانید و مدتی نیز در 
تهران همراه با برادرش محمود در کنار 
یداله رؤیایی زیستن شاعرانه را تجربه 
کرد. همین ارتباط نزدیک سبب شد تا 

پیوندی خویشاوندی میان خانواده-های 
رؤیایی و مؤمنی که هر دو ریشه های 
دامغانی دارند شکل بگیرد)ازدواج دکتر 
مظفر رؤیایی برادر کوچکتر یداله با شهال 

مؤمنی خواهر برادران مؤمنی(. 
قاسم مؤمنی در سال های دهه ی پنجاه 
در دانشگاه های شیراز و تهران دو مرتبه 
زندگی دانشجویی را از سال ۱۳۵۴ تا 
۱۳۶۰ پشت سر گذاشت و در تمامی این 
سال ها به واسطه ی روحیات اجتماعی 
و پویایی که به صورت موروثی در او 
شکل گرفته بود، فعالیت های شاعری، 
اجتماعی و هنری را شبانه روز تجربه 
کرد و از پا ننشست. دوستاران سینما 
در فاصله ی سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ 
فیلم های خارجی ممنوعه در  پخش 
سینما مولن روژ گرگان را در سانس 
های شبانه به خوبی به خاطر می آورند 
از جمله فیلم مشهور »زِد«، که همه ی 
اینها، ماحصل تکاپوهای قاسم مؤمنی و 
ارتباطش با احمد جورقانیان، بزرگترین 
آرشیویست فیلم در تهران بود.  از اینها 
که بگذریم آنچه این قلم را به تراویدن وا 
داشته، دنیای شعر و شاعری مؤمنی است. 
گرچه از آثار دهه های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ 
او تنها یک شعر منتشره در مجموعه 
ی »کتاب فصل« کانون نویسندگان و 
سه  در  اما  است  باقی  گرگان  شاعران 
دهه ی اخیر شعرهای مؤمنی در سه دفتر 
مستقل منتشر شده که دو دفتر نخست »از 
بام ریخته های پرهیز«)۱۳۸۹( و »به اتفاق 
بگوئید که نیفتد«)۱۳۹۵( نام او را بیش از 
پیش بر سر زبان ها انداخت. او در این 
فاصله، شعرهای بسیاری را در مطبوعات 
استانی و کشوری منتشر نمود از جمله: 
مجموعه ی مشهور سه جلدی »شعر به 
دقیقه اکنون« در سال ۱۳۷۶ با گردآوری 
نمونه آثار شاعران مطرح نحله های شعر 
حجم، شعر ناب، شعر دیگر و موج نو، 
به همت فیروزه میزانی و احمد محیط؛ یا 
نشریه ی قلمک سوئد به سردبیری احمد 
مؤمنی )سینا(، فصلنامه ی چلیکا، هنر و 
اندیشه ستاره گلستان، استارباد، گرگان 
نامه و... . از این نکته نیز نباید گذشت 
که شور و شوق و اشتیاق وافر مؤمنی 
به شعر سبب می شد تا او در تهران و 
گرگان، به دنبال و پذیرای شاعران بزرگی 
چون هوشنگ چالنگی، منوچهر آتشی، 
فرامرز  میزانی،  فیروزه  رؤیایی،  یداله 
سلیمانی، محمود شجاعی، بهرام اردبیلی، 

م. مؤید و دیگران باشد. 
که  هایم«،  در رگ  ماه  »دویدن  درآمد: 
توسط انتشارات فرآیین کرج، به مدیریت 
سپیده نازیار، در بهار ۱۴۰۰ متولد شده، 
محتوی  قطع خشتی،  در  است  کتابی 
۱۰۴ صفحه و به قیمت سی هزار تومان. 
شاعر، کتاب را به همسرش تقدیم داشته 
و با شعری کوتاه به جای مقدمه آن را 
آغاز کرده است: »در واپسین نفس ها / 

انسان... / صبر تمام شده ی  / جهان«.
کتاب، از فهرست عاری است و شعرها 
از صفحه ی هفتم با »جادوی صبح« آغاز 
می شود که شاعر آن را نیز به همسرش 
»در  است:  داشته  تقدیم  »فرحناز-ح« 
انتظار دیدن تو / جادوی زیبای صبح و 
/ گل های اکلیلی / بازوی سپیده دمان / 

وزان به آتشی / حیران آب های خروشان 
/ در انتظار دیدن تو / جان گیاهی ام / 
در واپسین نفس ها / سراشیب آفتاب 
انتظار  در   / فروغ جهان  بی  مسند   /

دیدن تو...«.
بر  مشتمل  هایم«  در رگ  ماه  »دویدن 
هفتاد و هفت قطعه شعر است که اغلب 
آنها کوتاه اند و شاعر برای هرکدام از 
آنها نامی را برگزیده است. از این اشعار، 
برخی نیز به دوستان و نزدیکان شاعر 
قابل توجهی  نام های  تقدیم شده که 
چون احمد مؤمنی، فرهاد قاسمی، علی 
ریاحی،  میثم  اسالمی،  شاپور  توسلی، 
روحی خالقی)دو شعر( و علی بایزیدی 

)نگارنده( از این جمله اند. 
در پشت جلد کتاب نیز، این شعر کوتاه 
 / چیست؟  »مرگ  است:  شده  درج 
نکوهش یک اسب / در وقت سیب / 
آواز بیراهه های راه / وقتی که / یورتمه 

می رود...«؛ طراحی پشت و روی جلد 
سبک  صاحب  هنرمند  توسط  نیز  اثر 
معاصر، یداله تناور انجام شده است.از 
توصیف ظاهری کتاب که بگذریم، نقد 
و بررسی محتوای آثار مؤمنی با تکیه بر 
چگونگی ارائه و ساختار فرم و محتوا 
میتواند پایان بخش اصلی این نوشتار 
باشد. در توصیف زبان معیار و شیوه ی 
بیانی اشعار مؤمنی پیشتر نیز در فصل 
نامه استارباد، شماره ی هجدهم)تابستان 
۱۳۹۹(، اشاره شد که ساختار و زبان شعر 
مؤمنی، شناسنامه دار است و به سادگی 
می توان شعر او را از دیگر شاعران، تمیز 
یک  چیرگی  و  پختگی  اوج  این  داد. 
شاعر است که پس از سال ها تجربه، 
بتواند به این نقطه از شعرسرایی برسد 
دیگر  از  دادن  تمیز  قابل  آثارش  که 
شاعران باشد، آن هم در حالی که او در 
کنار و به سیاِق بسیاری از شاعران نام 

برده شده، حجم گراست.
منتقدان  و  شاعران  برخی  برای  شاید 
امروز ادبیات ایران، گفتن این مسئله که 
توان  نمی  را  از شاعران  بسیاری  شعر 
خواند و فهمید، پذیرفتنی نباشد اما قطعا 
بسیاری دیگر از شاعران و منتقدان با 
نگارنده هم عقیده اند که در سال های 
اخیر و به دنبال فزونی یافتن شاعران 
پسانیمایی به ویژه در گونه های حجم، 
پست مدرن و امثالهم، آثار فراوانی دیده 
می شود که اصال قابل خوانش و استفهام 
نیست، اما این مقوله در مورد آثار قاسم 
مؤمنی صادق نیست. کارهای او همچنان 
و  حجم-گونه  تجربیات  محتوی  که 

مدرن است و از ویژگی ها و مؤلفه های 
این گونه شعر، به خوبی شاکله یافته، اما 
کامال مفهوم، دلنشین و قابل درک است و 

خواننده را با خود همراه می کند:
خواهش: »یک خواهش عجیب / در تو / 
اسیر دیوانه ی من است / بیزارم / من / از 
این / بیداری / فقط بگو / تا کجا می شود 

/ منتظر تو / بود«
سمت ابدیت: »من / از سمِت / رفتن تو 
/ آن جا که گریه هام / بارانی ابدی ست 

/ با تو / هم سایه ام«
آن چنان بیدار: »صبح ها / آن چنان بیدارم 
/ که انگار / آفتاب... / از من / طلوع / 

می کند«
بهانه )به احمد مؤمنی(: »من... / فقط در 
وقت با تو بودن / منم / باقی... / دیوانه ای 
ست که / یک دیوانه ی دیگر / از آن / 

عبور می کند«
اقاقیا )به شاپور اسالمی(: »من هنوز هم 
/ مهربانم / و فکر می کنم / که می شود 
/ حتی / با زخم هم / زندگی کرد / در 
همسایگی من / یک اقاقیا / زندگی می 
کند / که صبح ها / به من / لبخند می زند«
فضاهایی  در  اغلب  مؤمنی  شعرهای 
عاشقانه، طبیعت دوستانه، رؤیایی، مستانه 
و شادمانه سیر و سلوک می کنند. تخیل، 
در کالم او از مرزهای واقعیت هم عبور 
از  او  های  تصویرسازی  و  کنند  می 
فضایی که توصیف می کند و به شعرش 
مبدل می سازد، ملموس و تجربه پذیر 
»باران«،  چون  عناصری  گرچه  است. 
»ابر«، »پرنده«، »مرگ«، »زندگی«، »دنیا«، 
»چشم«،  »آسمان«،  »خواب«،  »آفتاب«، 
»ماه«، »هیچ« و»رگ« در شعرهای او به 
وفور یافت می شود اما شاعر چنان از این 
عناصر بهره گرفته و ساختار زبانی و بیانی 
و حتی مفهومی و محتوایی شعرش را 
چیده که در نظرگاه نخست این تکرارها 
و شنونده  و گوش خواننده  به چشم 
هرگز متبادر نمیشود.شعرهای »دویدن ماه 
در رگ هایم« فاصله ی قابل توجهی از 
ساختار و محتوای دو دفتر پیشین شاعر 
دارد و این نشان از پویایی و ایستا نبودن 

تجربه های شاعرانه ی مؤمنی دارد. 
و آخرین سخن، نام کتاب از دل یکی 
از شعرهای این مجموعه برگرفته شده 
»سمت آهو« که شاعر آن را به دخترش 

فرنوش تقدیم داشته است:
»... هی... / دارم از پیر شدن ام حرف می 

زنم / از دویدن ماه / در رگ هایم«
چنانکه شاعر می گوید نام این کتاب 
را با هم رایی زنده یاد روح اهلل خالقی 
)روحی( برگزیده است، جالب اینکه نام 
این شعر، »سمت آهو« است و نام کتاب 
»دویدن ماه در رگ هایم«؛ شاعر در شعر 
»فراخوان«)صفحه ۸۵( نیز این عبارت را 

به گونه ای دیگر استفاده کرده است:
فراخوان: دریا ... که تیره می گذرد / مثل 
دویدن مه  در رگ هایم / زمستان بلند / 
زمستان بلند / که آبی می کند / زمین را 
/ صبح... که بیدار می شود / در فراخوان 

یک شیپور«

■  مدیرمسئول و صاحب امتیاز 
فصلنامه استارباد و سالنامه گرگان نامه

 شور و شوق و اشتیاق وافر مؤمنی
 به شعر سبب می شد تا او در تهران و 
گرگان، به دنبال و پذیرای شاعران 

بزرگی چون هوشنگ چالنگی، 
منوچهر آتشی، یداله رؤیایی، فیروزه 

میزانی، فرامرز سلیمانی، محمود 
شجاعی، بهرام اردبیلی، م. مؤید

 و دیگران باشد. 
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الومشاور

محرومیت از
 دیدار همساالن

■  حسین دهنوی_ کارشناس مشاوره

سؤال( از ترس بدآموزی های همساالن، پسر 
نه ساله ام را از دیدار آن ها محروم می کنم. آیا 

این رفتار من درست است؟ 
جواب: محرومیت مطلق از همساالن آثاری 
منفی را بر او خواهد گذاشت. زیرا مجبورید 
فرزند خود را از دیدار نزدیکان در محافل 
و میهمانی ها، همسایگان و بچه های محله، 
سازید؛  محروم  نیز  و…  مذهبی  محافل 
درحالی که او به همه این ها نیاز دارد. آثار منفی 
این گونه محدودیت های نامتعارف عبارت اند از:

۱. وابستگی شدید به والدین
۲. کم رویی و گریز از فعالیت های اجتماعی

۳. عدم ارضای نیاز عاطفی تعلق به گروه
۴. عدم تحمل برخوردهای بد دیگران در آینده

همساالن،  بدآموزی های  از  پیشگیری  راه   
قطع ارتباط مطلق با آنان نیست. بلکه باید از 

راهکارهای ذیل استفاده کنید: 
الف( زمینه ارتباط با دوستان خوب را برایش 

فراهم سازید.
ب( بر همساالن او غیرمستقیم نظارت داشته 
باشید و آنان را به طور نامحسوس کنترل کنید.

ج( روحیه دینی او را تقویت کنید و به او 
پشتوانه فرهنگی بدهید. 

ترس  از  که  می شناسم  را  کسی  سوال( 
بدآموزی های همساالن، فرزندش را به مدرسه 

نمی فرستد. آیا این کار درست است؟ 
جواب: کسی که چنین اعتقادی داشته باشد، 
دیدار  از  مدرسه،  بر  افزون  را  خود  فرزند 
نزدیکان در محافل و میهمانی ها، همسایگان و 
بچه های محله، سینما، پارک، تئاتر، خرید منزل 
و… نیز باید محروم کند. زیرا در همه این 
موارد، بدآموزی هایی وجود دارد. محرومیت 

از مدرسه آثاری منفی دارد:
۱. محرومیت از رقابت: کودکی که در مدرسه 
از  ببیند  آموزش  منزل  در  و  نیابد  حضور 
همساالن محروم می شود و زمینه رقابت مثبت 

و بالنده از بین خواهد رفت.
گروهی:  فعالیت های  از  محرومیت   .۲
محرومیت از مدرسه، به معنای محرومیت از 
روزنامه دیواری،  مانند  گروهی،  فعالیت های 
مدرسه،  تزیین  گروهی،  بحث  نمایشنامه، 
تحقیق جمعی و… است که خأل هایی را در 

پی خواهد داشت.
اردو:  و  علمی  گردش  از  محرومیت   .۳
آثار  مدرسه  اردوهای  و  علمی  گردش های 
خوبی بر کودکان می گذارد. حس استقالل 
آنان را تقویت می کند. از آنجا که مدتی از 
از  والدین دور می شوند، سبب قدرشناسی 
کارهای  مجبورند  چون  می شود.  والدین 
جمع  لباس،  شستن  غذا،  )پختن  شخصی 
کردن رختخواب و… ( را خود انجام دهند و 
نیز روحیه همزیستی با دیگران در آن ها ایجاد 
می شود. کودکی که از مدرسه محروم شود، از 

این آثار مثبت نیز محروم خواهد شد.
بدآموزی های  از  پیشگیری  برای  نکته: 
همساالن در مدرسه، باید در انتخاب مدرسه 
دقت و در فرزند پشتوانه فرهنگی ایجاد کرد. 

لبخند خدا 

زنی با لباس های کهنه و مندرس و نگاهی 
مغموم، وارد مغازه خواربار فروشی شد. 
مغازه نسبتاً شلوغ بود. »لوئیز« کمی مکث 
کرد تا خلوت شود و سپس با فروتنی 
و به آرامی از مغازه دار خواست که کمی 
خواربار به او بدهد. وقتی فروشنده از 
او پرسید که چقدر پول دارد، او گفت: 
»شوهرم چندین ماه است که بیمار است 
و نمی تواند کار کند. فرزندانم بی غذا 
پرداخت  برای  پولی  درواقع  مانده اند. 

برایتان دعا کنم.«  ندارم. فقط می توانم 
مغازه  همان  صاحب  هاوس«  »جان 
خواربارفروشی که مردی بی ایمان بود، با 
بی اعتنائی و با حالت بدی خواست که 
زن از مغازه اش بیرون برود! زن نیازمند 
درحالی که اصرار می کرد، گفت: »آقا شما 
را به خدا، به محض این که بتوانم پولتان را 
می آورم.« اما جان گفت که نسیه نمی دهد. 
مشتری دیگری در کنار پیشخوان ایستاده 
را می شنید.  بود و گفت وگوی آن دو 
مشتری به مغازه دار گفت: »ببین خانم 
چه می خواهد. خرید این خانم با من.« 
جان با تمسخر گفت: »الزم نیست. به 
حساب خودم! سپس  رو به زن کرد و 
گفت:  »لیست خریدت کو؟« زن لیست 
خریدش را به او داد. خواربار فروش با 
صدایی کنایه دار اضافه کرد: »دعایت را 

روی کاغذ بنویس و بگذار روی کفه ی 
وزنش هرچه خواستی  به اندازه  ترازو. 
ببر!« لوئیز درحالی که بغض کرده بود، با 
خجالت از کیفش تکه کاغذی درآورد و 
چیزی رویش نوشت و آن را روی کفه 
ترازو گذاشت. همه با تعجب دیدند که 
کفه ترازو پائین رفت! خواربار فروش 
پیشخوان،  کنار  مشتری  نشد.  باورش 
با  مغازه دار  زد.  لبخند  رضایت  سر  از 
در  جنس  گذاشتن  به  شروع  ناباوری 
کفه ی ترازو کرد. هرچه جنس اضافه 
می کرد ترازو تکان نمی خورد. وقتی همه 
اجناس لیست را قرارداد، کفه های ترازو 
برابر شدند! مغازه دار با بهت جنس ها را 
به لوئیز داد و همان جا ساکت و متحیر 
خشکش زد. لوئیز با چشمانی اشک آلود 
از مغازه خارج شد و در دل خود از خدا 

باز حفظ کرده  بنده اش را  آبروی  که 
بود تشکر می کرد. در این وقت جان با 
تعجب و دلخوری تکه کاغذ را برداشت 
تا ببیند روی آن چه نوشته شده است. 
زن نوشته بود: »خداوندا، تو تنها پناه و 
تکیه گاه زندگی من هستی و تو واقف بر 

تمام نیازهای منی. آبرویم را حفظ کن.«

داستان 

آیا وسواس درمان دارد؟
وسواس  نژاد_درمان  علوی  رامین  دکتر 
فکری یا عملی نتایج معنی داری به همراه 
به  پیشنهادی،  درمان  نوع  است.  داشته 
میزان تاثرپذیری زندگی شما از وسواس 
بستگی دارد. وقتی جریان و محتوای فکر 
فرد  کند،  می  پیدا  گونه  وسواس  شکل 
جبرانی  رفتارهای  و  اضطراب  ناراحتی، 
می  تجربه  را  یا شمردن  همانند شستن 
وسواس  به  مبتال  افراد  بعضی  در  کند. 
باورهای ناسازگار را به عنوان محرک های 
برانگیزاننده وسواس معرفی کرده اند. در 
این شرایط درمان های شناختی گزارش 
های امیدوار کننده از کاهش وسواس ارائه 
کرده اند. اما در بسیاری از موارد تجربیات 
آسیب زای گذشته به عنوان دالئل اصلی 
وسواس در نظر گرفته می شود. با در نظر 
گرفتن این تبیین، رواندرمانی های تحلیلی 
مثل روانکاوی گام های موثری در بهبود 

این بیماری برداشته است.
درمان وسواس

در  مدت  بلند  تحلیلی  های  رواندرمانی 
درمان وسواس می توانند نتایج معنی داری 
به همراه داشته باشند. چرا که در درماِن فرد 
دارای شخصیت وسواس اجباری ممکن 
است فرد برای همکاری کردن به سختی 
تالش کند اما به طور پنهان در مقابل تالش 
درمانگر برای کشف دنیای احساسی او 
مقاومت می کند. با پیشرفت های اخیر در 
زمینه تکنولوژی، خدمات مشاوره آنالین، 
دسترسی به درمان های موثر را هموار 
وسواس  اختالالت  است.طیف  کرده 
در راهنمای تشخیصی اختالالت شامل 
 )BDD( اختالل خود زشت انگاری بدن
میشود که در آن تمرکز بر نقائص جسمی 
اغراق شده یا خیالی است.اختالل احتکار 
که محتوای فکر وسواسی و رفتارهای 
اجباری پیآیند آن مرتبط با جمع آوری 
اشیائی بدون ارزش یا ارزشهای احساسی 
)مثل  کند  دل  آنها  از  نتوان  که  است 
زباله(و  رسید،  قدیمی،  های  روزنامه 
اختالل تریکوتیالمانیا و خراش پوست؛ 
پوست  و  مو  کندن  به  تمایل وسواسی 
است و به حدی تکرار میشود که موجب 
از دست دادن مو یا زخمهای قابل مشاهده 
و گاهی خونریزی میشود. پویشهای روانی 
زیربنایی این دو تشخیص آخری ممکن 
است متفاوت از عوامل زیربنایی اختالالت 

وسواس اجباری باشد.

دو نوع درمان اصلی وسواس عبارتند از:
درمان روانشناختی یک نوع از درمان است 
که به شما کمک می کند تا با ترس ها و 
اجبارهای فکری خود مواجه شوید و به 
تعادل فکری بدون اجبار و فشار دست 
یابید.درمان به وسیله دارو  معموال یک 

نوع از داروهای ضدافسردگی است که 
با ایجاد تعادل شیمیایی در مغز به شما 

کمک می کند.
درمان وسواس فکری

افکار  کنترل  در  ناتوانی  فکری  وسواس 
و تصاویر تکرار شونده است. این روند 
فکری تا حدودی باعث پریشانی می شود. 
پیچیده  با شبکه  افکار وسواسی، مرتبط 
ای از حواس، احساسات و رفتار هستند. 
تفکر وسواسی می تواند انطباقی باشد؛ با 
چهارچوب بندی مجدد آن بر مبنای اهداف 
سالم و مشکالت واقعی که راه حل های 
دردسترسی دارند. اما این فرایند برای برخی 
افراد ممکن است با شکست مواجه شود. 
در این حالت نیمه تاریک تفکر وسواسی 
یعنی نشخوار فکری، اختالل وسواس و 
نگرانی وسواس گونه ممکن است شکل 
رویدادهای  بر  فکری  نشخوار  بگیرد. 
گذشته تمرکز دارد. نوعی فکرمشغولی با 

اشتباهات، شکست ها و فقدان ها است.
درمان وسواس فکری بسته به شدت آن می 
تواند کوتاه یا بلندمدت باشد. اگر وسواس 
در شما شدت یافته باشد به دوره هایی از 
درمان بلندمدت روانشناختی، دارودرمانی 
یا ترکیبی از هردو نیاز خواهید داشت. این 

درمان ها می توانند بسیار اثربخش باشند و 
در پژوهش های علمی مختلف نتایج مثبتی 

به همراه داشته اند.
وضعیتهای جسمی افراد مبتال به اختالل 

وسواس
بیماران دارای OCD اغلب دارای بیش 
برانگیختگی و اضطراب جسمی هستند. 
در آنهایی که وسواس آلودگی و اجبارهای 
شدید تمیزکردن/ شستشو دارند مشکالت 
سالمت )مثل عفونت، مشکالت پوستی( 
است.  شایع  افراطی  شستشوی  بخاطر 
برخی افراد مبتال بخاطر خستگی یا بیقراری 
شکایت دارند. عالوه براین حتی اگر این 
وضعیت دقیقا جسمی نباشد تا حدودی 
اختاللی حرکتی است، باید خاطر نشان کرد 
که بیماران دارای وسواس اجباری تیکهای 

حرکتی را به طور همزمان دارند.
الگوهای ارتباطی در افراد دارای وسواس

وسواس ها و اجبارها می توانند به شدت 

کیفیت زندگی را با مختل کردن کارکرد 
ارتباطی و اجتماعی تحت تاثیر قرار دهند. 
در موارد شدید آنها خود را به زندگی فرد 
تحمیل کرده و مسب انزوای اجتماعی می 
شوند. به طور کل، افراد مبتال در صورت 
امکان کنترل شریک خود تمایل دارند در 

رابطه باقی بمانند.
فهم و دانش امروزی از درمان وسواس
دانش انسان درباره وسواس و راه های 
پیشرفت  حال  در  همچنان  آن  درمان 
از  روانشناسان  فهم  امروزه  است، 
وسواس ارتقاء یافته و فقط کاهش عالئم 
یا کنترل روند فکر، موضوع درمان آنها 
نیست. باید توجه داشت که ارزیابی و 
تشخیص و درنتیجه درمان وسواس باید 
در سایه فهم افراد انجام پذیرد، چرا که 
افکار  به ظاهر یک سری  وسواسی که 
تکرار شونده هستند ممکن است برای 
خود فرد سخت و غیرقابل تحمل باشد. 
بنابراین برای درمان به موقع تردید نکنید. 
ممکن است موانعی برای درمان وسواس 
می  درنتیجه  باشید.  داشته  زندگی  در 
توانید از خدمات آنالین استفاده کنید. 
در غیر اینصورت می توانید به یک دکتر 

روانشناس مراجعه کنید.
آیا وسواس مانعی برای تجربه موفقیت 

است؟
خصیصه اصلی وسواسی- اجباری وقوع 
اعمال اجباری  یا  افکار وسواسی  مکرر 
است با شدتی قابل مالحظه که زمان بر 
هستند و عملکرد فرد را مختل میکند.  
افکار وسواسی پیوسته موجب پریشانی 
تالش  با  مبتال  فرد  و  شوند  می  بیمار 
ناموفق، درصدد مقابله با آن ها بر می 
به  وسواسی  های  آیین  یا  اعمال  آید. 
صورت رفتارهایی کلیشه ای درمی آیند 
که بیمار مدام آن ها را تکرار می کند. 
این اعمال ماهیتا لذتبخش نبوده و مفید 
غالبا  اضطراب  خودکار  عالیم  نیستند. 
وجود دارند. این اختالل در طول تاریخ، 
دامنگیر تعدادی از انسان ها بوده است. 
جان بانیان )Bunyan( و چارلز داروین 
)Darwin( از جمله افراد مشهوری به 
شمار می روند که در گذشته مبتال به این 

اختالل فلج کننده بوده اند.

■  دکترای تخصصی روانشناسی

درمان روانشناختی یک نوع از درمان است که به شما 
کمک می کند تا با ترس ها و اجبارهای فکری خود مواجه شوید

 و به تعادل فکری بدون اجبار و فشار دست یابید.
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شعر

عید سعید فطر و لطف بی کرانه خدا 
حاال که زلف نَفس، در این ماه شانه ُشد

با روزه ها، فضای دِلت عارفانه ُشد
چشم تو باز و چهره اِحساس دیده ای 
بین حبیب و بنده، رابطه ای عاشقانه شد

َشب های َقدر و شور مناجات درک ُشد 
ُقرآن به َسر گرفته، َسفرها شبانه ُشد

رنج سفر کشیده، لّذت دیدار با صفاست 
با هر نََفس که جان به جانب جانان روانه ُشد

این ُسفره گرچه جمع شود، باز می رسد 
این عید فطر و لطف خدا بی کرانه ُشد 
َقدرش بدان و نعمت آن را تو پاس دار 

در اوج رفته ای و دلت شاعرانه ُشد

■ محّمد دیلم کتولی

هردو پشت سر گذاشتیم/من نبودنت و
تو همه چیز  را/حتی من

■  راحیل_پویان

محمد یا محمد یا محمد 
امید گچیب اوالن  دا
اون لِر این دوکان دا

یولر بیزدا یتن دا
همامیز باش دوکان دا
اهلل بیز گوز دوزان دا

دوقلدی اول مکه جان دا
آدی بولدی محمد 

نوری بولدی شرافت 
یاری بولدی علی جان
پای بولدی قرآن جان

کریم لیگ صپاتی بولدی
امین لیگ  القابی بولدی 

غریب لیق گچمگی بولدی
وحدت لیگ وصیت بولدی 

صلوات یادی بولدی  
فاطمه جان میراثی بولدی 

حسین جان ثِثی بولدی
اسالم سوز له مگ سونگ سوزی بولدی 

 ترجمه:
زمانی که امید ها مردند 

قلب ها خونین شدند
راه ها به راه خود رفتند 

و اشکها در سیالب خودت غرق بودند 
و زمانی که نگاه ها به خدا بازگشت  

در مکه او متولد شد 
نام او شد محمد تحسین  شده ی خدا

نوری بود از شرافت 
یارش علی موال
پاداش او قرآن 

صفت او بخشندگی
قلبش امین بودن

و غریب بودن شد گذر او
وحدت  و هم زبانی وصیتش

و صلواتش یاد عاشقانه  اوست
فاطمه میراث اوست

حسین جان فریاد اوست
و اسالم سخن پایان اوست...

■  گلناز آدینه زاده

نقدی بر
 دو غزل 

آیینی

شعر اول
مگر نه ریزه خور لطف خاندان شماست

که زنده جان جهانی به آب و نان شماست
من از سالم کشیشی به گنبدت دیدم

شما حریم خدایید و او میان شماست
پر است دست گدایی که رو به این در کرد 

خوش است حال دلی که از عاشقان شماست
چنان فصیح و بلیغی که می رود ظنم

غرور خطبه ی زینب سر زبان شماست
مدافعان حرم تحت امرتان رفتند 

به یک اشاره به لب جان شیعیان شماست
نظر کنی و صف دشمنان به هم ریزد

نگاه کردی و این خاک در امان شماست
و نقطه نقطه ی ایران در انتظارت بود 
ببین سعادت قم را که میزبان شماست

هزار قافیه می ریزد از قلم اما
شده ست حسن ختامم رضا که جان شماست

شعر دوم 
مصلحت بود که سجاد تو بیمار شود 
تا به شب گریه ی بعد تو گرفتار شود

اشک هایش بشود زمزمه ی درس حسین
و جهانی پی این زمزمه بیدار شود

شب و روزش بشود آنچه که در شام گذشت
روضه های تو قشنگ است که تکرار شود:

از علی های تو کم می شود و در میدان 
پیش آیینه ی چشمان تو بسیار شود

زلف در باد پریشان تو سعی اش این بود
آنچه را می نگری در نظرت تار شود 

این علی را به تب انداخت خدا چون می خواست
راوی محشر عباس علمدار شود

کربالی تو فقط خطبه ی زینب کم داشت
زاده ی فاطمه باید که علی وار شود

مصلحت بود بمانند کسانی نکند
حادثه پشت در حادثه انکار شود 

ندبه محمدی

نقد و بررسی
در این یادداشت با هم مروری نقادانه خواهیم داشت بر دو 
غزل. هر دو غزل در ستایش بزرگان دین سروده شده اند 

ـ یا به قول مصطلح؛ آیینی  و به همین اعتبار، اشعاری دینی 
ـ به شمار می روند. در مورد حضرات آل اهلل )ع( گفته اند: 
»ُکّلُهم نوٌر واحد«. با این حال، طرف خطاب و موضوع شعر 
در اشعار دینی )و کالً در شعرهای پیام محور و موضوعی( 
باید مشخص و روشن باشد. باید معلوم باشد که هر شعر، 
رسالت بردن دل خوانندگانش به کدام مدینه را داشته است! 
حتی اگر شعر ما شعری ست که مجموعه ی اهل بیت )ع( 
یا کل آن نورهای واحد را ستایش می کند، این باید روشن 
باشد؛ اگر حتی نه در جزئیات و مصاریع و ابیات، الاقل در 
کلیات و مجموعه ی شعر. این نکته را محفوظ داشته باشید 
تا نکته ی دیگری را هم بر آن بیفزایم و به نتیجه برسانم. 
این درست است که زندگی بزرگان دین و به ویژه ائمه ی 
اطهار )ع( مشترکات زیادی دارد و فرازهای مشابه بسیاری 
در زندگی همه ی آنان می توان یافت؛ اما برخی از کلید 
واژه ها و مفاهیم و تصاویر در زندگی برخی از آنان چنان 
شاخص ترند که انگار ذاتی ذکر خود آنان شده اند و ما را 
)خواننده ی شعر ما را( فقط به یاد یکی از آن بزرگواران می 
اندازند. به عنوان مثال، با آن که تعداد زیادی از امامان، رنج 
زندانی شدن را متحمل شده اند، اما کلیدواژه ی زندان بیش 
از هر چیز ذهن خواننده ی شعر ما را به سوی امام موسای 
کاظم )ع( می برد. وقتی قرینه ی دیگری در میان نباشد، 
ذکر زندان در شعر ما را به این حضرت منتسب می کند و 
نه مثاًل به امام حسن عسکری ) ع(. یا مثاًل هنگامی که از 
شهادت مظلومانه صحبت به میان می آوریم، اگر قرینه ی 
دیگری را در کارمان دخالت ندهیم، ذهن و دل خواننده 
ی شعرمان را بیش و پیش از هر چیز به سوی امام حسین 
)ع( متوجه کرده ایم؛ با آن که شهادت مظلومانه برای 
قریب به اتفاق معصومین )ع( اتفاق افتاده است. همین 
قانون نانوشته، موجب شده که هر کدام از ابیات شعر 
نخست، دل ما را به کربالی دیگری ببرند! مثاًل از رو کردن 
گدا به درگاه، ما ابتدا به یاد حضرت علی )ع( می افتیم. 
همجنس بودن خطبه ی ممدوح با خطبه ی حضرت 
زینب )س( هم باز ذهن ما را به سمت حضرت علی )ع( 
می برد؛ کما آن که گرمی سخنرانی های حضرت زینب 
)س( را در متون پیشین، میراث ایشان از پدر گرامی شان 
دانسته اند. هنگامی که از به هم ریختن صف دشمنان 
)در جنگ( صحبت به میان می آید، باز یاد حضرت علی 
)ع( یا حضرت امام حسین )ع( از دیگر تداعی ها غالب تر 
است. در شعر شما دو قرینه وجود دارد که شعرتان را به 
حضرت معصومه )س( منسوب می کند؛ یکی »قم میزبان 
شماست« و یکی »رضا که جان شماست«. به این ترتیب، 
اگر سخت گیر نباشیم، می توانیم بگوییم که شما »قصد« 
شعرتان را نهایتاً مشخص کرده اید. اما با این حال به این 
دلیل که جز همین دو اشارت، چیز دیگری که شعر شما را 
به آن حضرت مختص کند در شعرتان تعبیه نشده و عمده 
ی تعبیرات و ستایش های موجود در شعرتان نسبت اندکی 
برای تداعی کردن حضرت معصومه )س( دارند، احساس 
می شود که کّلیت شعرتان به قدر کافی به موضوع اصلی 
نپرداخته است. خرده نقدهایی هم به جزئیات این شعر می 

توان داشت. مثالً »که« ای که در آغاز مصراع دوم شما آمده، 
آشکارا معنای »بلکه« دارد. به این ترتیب، به نظرمی رسد 
که ساخت نحوی »فقط نه ... بلکه ...« بیشتر در این جا به 
کار می آمده و معنای مورد نظر شما را می رسانده تا »مگر 
نه ... بلکه...«. به این شکل، زنده بودن که مرتبه ای باالتر 
از نان خور بودن است، به درستی القا می شود: »میهمانان 
شما نه فقط نان شان را بلکه جان شان را از شما دارند«. 
به بیت چهارم نگاه کنید. شما از ابتدای شعرتان )به حکم 
ردیف( بنا را بر »شما« خطاب کردن ممدوح گذاشته اید اما 
ناگهان در مصراع نخست این بیت خطاب تان »تو« می 
شود؛ »]تو[ بلیغی«. در همین بیت، »چنان« با »ظن« همگن 
نیست. وقتی می گویید: »چنان فالنید« یعنی »خیلی...« 
اما ظن یعنی فقط کمی پرمایه تر از شک. ظن از سر 
اطمینان نیست. در ابیات ششم و هفتم هم باز »شما« به 
»تو« بد شده. عدم یکدستی خطاب، طبیعی نیست. شما 
پدرتان را یا »تو« خطاب می کنید یا »شما«. اما هرگز به 
او نمی گویید: »تو خوب هستید«! بیت هفتم فقط به خاطر 
پر شدن وزن با »و« آغاز شده و اگر به بیت قبل نگاه کنید 
خواهید دید که نه زمان فعل و نه هیچ چیز مشترک دیگر 
جمله ی این بیت را به بیت قبل متصل نمی کند که »واو 
عطف« را اقتضا کند. تعبیرتان در مورد ترادف و تناظر »جان« 
با »رضا« و از این طریق قافیه فرض کردن »رضا«، زیبا و 
هنری ست. امیدوارم خوانندگان شعرتان بتوانند چنین تمهید و 
تعبیه ای را دریابند. برای شما از سویدای دل آرزوی پیروزی 
و کامکاری دارم.به شعر دوم نقدهای کمتری وارد است. در 
بیت چهارم از غزل دوم، فعل استمراری »می شود« به فعل 
شرطی »شود« رسیده است. در واقع شما در مصراع دوم 
»شود« را در معنای »می شود« استفاده کرده اید که اگر درست 
هم باشد، الاقل روان و فصیح و بلیغ نیست. این غزل، ابیات 
و تک مصراع های درخشانی دارد که اگر هم خیال انگیز 
نباشند، الاقل خوش ساخت و زمزمه پذیرند؛ مثاًل همان 
مصراع نخست غزل، یا تکرار روضه ها و رسیدنش به 
آیینه ی چشم، یا بیت زلف که تصویر و ایده اش )به 
خاطر بدیع بودنش و حسن تعلیلش( بهتر از اجرایش از 
آب درآمده، یا مصراع »کم داشت«، و باألخره بیت آخر 
که حقیقتاً در این نوع از شعر، بیت خوب و قابل قبولی 
ست. بابت پرگویی عذرخواهم و برای شما و شعرتان 

آرزوهای خوب دارم.

■  محّمدجواد آسمان 

بارها اتفاق افتاده که به پاییز می رسم اما 
نفسم در کشاکش هق هق باز بوی بهار 

را دارد 
بارها اتفاق افتاده که بخندم به غم ، گمانم 
من با توجه به اینکه غمگینم از من این 

انتظار را دارد
سال ها زخم روی زخم آمد، سال ها درد 

های سخت آمد، ذره ذره نشست روی 
دلم تا ببیند چه می کند با من ؟

مثل برقی که می رسد از راه تا بسوزد 
تمام خرمن را خنده در کوه دردهای من 

قصد گشت و گذار را دارد 
وقت خندیدنم تمام جهان روبرویم شبیه 
لبخند است توی این آینه گرفتار و شوق 

تصویر دیگری دارم 
مثل آتشفشان خاموشی که فقط بغض 
آرامش  لباس  در  ها  سال  اما  کند  می 

حسرت انفجار را دارد

درد گاهی شبیه لبخند است مثل شاهین 
پادشاهی که روی دوشت فرود می آید 

که به اقبال تو گره بخورد 
همه آن را همای می بینند خودت آن را 
به شکل کرکس که هیجان دریدن نامت 

روی سنگ مزار را دارد 
من کفن پوش انقالب غمم این شعار 
بر من که  "مرگ  تظاهرات من است: 
سخت می گرید، مرگ بر اشک وقت 

ریختنش"
در دلم صبح تیر باران است فکر اعدام 

تازه ای دارم، خنده انگار حکم شلیک 
جوخه ی تیربار را دارد

بی نهایت به خنده معتادم واسه ی من 
شبیه مرفینه مثه یه خلسه ی عمیق منو 

می بره تا نهایت گریه 
حس دیوانه ای که در من هست خیلی 
شیرینه دوستِش دارم همه چیزو به هم 

که می ریزه،
عشق دیوانه وار را دارد

■  مریم محمدیان

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

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۰۳ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۳۱۱ تقاضای علی زیادلو بشناسنامه ۴۹۲۱ کد ملی ۲۱۲۱۶۵۴۵۱۸ صادره 
از گرگان فرزند رسول در ششدانگ یک قطعه زمین بصورت مزروعی بمساحت ۵۵۳۲۵/۸۹ 
مترمربع از پالک ۶- اصلی واقع در اراضی نصرآباد 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: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م. الف ۶۶۹۰

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
۱-برابر رأی هیات بشماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۹۳۲۷  - پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۸۴  
اقای محمود صوفیانی فرزند امان محمد  به شماره شناسنامه ۲۸۰  و کدملی ۲۰۳۱۶۱۴۴۷۹ در 
ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۱۳ متر مربع جدا شده از تمامت پالک 
ثبتی ۱/۳۲۳۱۰-اصلی واقع در گنبدکاووس  گدم آباد خیابان آزادی بخش ۱۰  حوزه ثبتی گنبد  
خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی )مالک رسمی(  لذا به منظور اطالع عموم 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

رضا سارانی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس-از طرف شکرانه باقری آذر- م الف ۸۱۳۶

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بدینوسیله اعالم می گردد به استناد ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف، تحدید حدود ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دارای  پالک ۲۹۰ فرعی از ۱۰- اصلی بخش ۴ ثبت گرگان واقع 
در اراضی شاهکوه علیا به مساحت ۳۲۶۰۲.۰۲ مترمربع ملکی خانم محبوبه توانافر فرزند علی 
رضا ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ در محل وقوع ملک واقع در گرگان- 
جاده توسکستان به شاهرود- روستای شاهکوه علیا بعمل خواهد آمد. لذا چنانچه مجاوری یا 
هر شخصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است می تواند تا سی 
روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک فوق 
الذکر به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید. در 
غیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول 

اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار روز دوشنبه مورخ: ۱۴۰۰/۲/۲۰

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۶۸۰۰

آگهي هاي ثبتي

خبر

هجوم پرندگان
 عامل قطعی برق 

هجوم پرندگان عامل قطع برق لحظه ای در 
نقاط مختلف گلستان است. به گزارش مهر، 
در چند روز اخیر شاهد خاموشی لحظه ای 
در برخی از نقاط استان بودیم و تصاویری از 
الشه سارهای تلف شده در اثر برق گرفتگی 
هم در فضای مجازی منتشر شد. مدیر دفتر 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
گلستان در این خصوص گفت: اتصالی در 
خطوط ۲۰ کیلوولت و قطع برق لحظه ای به 
دلیل هجوم و نشستن پرندگان بر روی شبکه 
های برق و همچنین بارندگی های شدید 
است. رحمت قره خانی افزود: در سال جاری 
با هجوم گسترده پرندگان و نشستن تعداد 
زیادی از این پرندگان بر روی شبکه های برق 
باعث ایجاد اتصالی شده که به صورت لحظه 

ای منجر به قطع برق می شود. 

ورود نخستین محموله بچه میگو از جنوب

 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 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  
و  بشماره ملی ۴۸۶۹۰۹۳۸۲۰  صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین بابنای احداثی به مساحت ۳۳۷.۹  متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک ۶۴۲۴ فرعی از 
۲۶  فرعی از  ۲۱۳-اصلی واقع در قریه کالله بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک بال واسطه از مالک 

رسمی محمد عباس زاده و سهمی مشاعی خود متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۰  

تاریخ انتشار نوبت دوم:  چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ 
   بهمن سارلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله-  م الف ۸۱۸۸

آگهي هاي ثبتي

شیالت  کل  اداره  پروري  آبزي  معاون 
بچه  محموله  نخستین  گفت:  گلستان 
میگو از جنوب کشور، به تعداد ۱ میلیون 
و ۶۰۰ هزار قطعه جهت ذخیره سازي و 
تولید در مجتمع پرورش میگو گمیشان، 
وارد استان شد. به گزارش روابط عمومي، 
محمود سقلي با اعالم این خبر بیان داشت: 
این محموله با رعایت کلیه پروتکل هاي 
بهداشتي و انجام آزمایشات مورد نیاز از 
سوي دامپزشکي براي ذخیره سازي در 
دومین سال پرورش پس از بیماري لکه 
سفید، در اختیار تولید کنندگان قرار گرفته 
نزدیک  جاري  سال  در  افزود:  است.وي 
به  ۱۳۲۰ هکتار از مزارع مجتمع پرورش 
محصول  این  زیرکشت  گمیشان  میگو 
مي روند که با توجه به دستورالعمل هاي 
صادره کمیته فني الزامات بهداشتي، مزارع 
داراي نرسري مي توانند براي هر هکتار 
بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار قطعه و مزارع بدون 
نرسري براي هر هکتار ۱۵۰ هزار قطعه، 
ذخیره سازي بچه میگو انجام دهند. وي 
با اشاره به میزان نیاز استان به بچه میگو 
نیاز  جاري  سال  در  کرد:  نشان  خاطر 
مجتمع پرورش میگو گمیشان نزدیک به 
۲۰۰ میلیون قطعه بچه میگو است که با 
توجه به وجود یک مرکز تکثیر در استان، 

بخشي از این نیاز به میزان حدود ۵۰ میلیون 
قطعه مي تواند از سوي این مرکز تامین 
گردد. معاون آبزي پروري شیالت استان 
نقش نرسري را در بازماندگي بچه میگو 
بسیار تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: 
پرورش  مزارع  در  نرسري  مراکز  ایجاد 
میزان  در  باالیي  بسیار  اهمیت  از  میگو 
است.  برخوردار  میگو  بچه  بازماندگي 
چرا که با توجه به شرایط طبیعي استان، 
در ماه هاي انتقال و ذخیره سازي بچه 
دماي  که  اردیبهشت(  و  میگو)فروردین 
استان به زیر ۲۲ درجه مي رسد، نیاز گونه 
وانامي میگو جهت تحمل شرایط بیروني، 

به دماي ۲۵ درجه است که این شرایط 
در استخرهاي نرسري براي میگوها فراهم 
مي شود. وي گفت: میگوها پس از ورود 
به استان، در استخرهاي نرسري، با طي 
۳۰ روز و رسیدن به وزن ۱ گرم کامال 
آماده جهت ذخیره سازي در استخرهاي 
بر  عالوه  عمل  این  شود.  مي  پرورش 
باالي ۹۰  بازماندگي  میگو،  گیري  وزن 
درصد را نیز به همراه دارد. وي با بیان 
اینکه نخستین مرکز نرسري در مجتمع 
بخش  توسط  گمیشان  میگو  پرورش 
خصوصي راه اندازي شده است، اذعان 
از مزارع بخش خصوصي  داشت: یکي 

امسال براي نخستین بار به صورت پایلوت، 
مرکز نرسري خود را با ظرفیت نگهداري 
۲ تا ۳ میلیون الرو میگو، به مساحت ۴۵۰ 
مترمربع و با هزینه اي بالغ بر ۵ میلیارد ریال 
راه اندازي کرده است. سقلي در خصوص 
و  پرورش  متقاضیان  به  تسهیالت  ارائه 
فعالیت در امر آبزي پروري استان یادآور 
شد: با توجه به امضاي تفاهم نامه سه جانبه 
بین شیالت، وزارت تعاون و استانداري 
گلستان، که در سفر جهانگیري معاون اول 
رئیس جمهور به استان، جهت حمایت از 
صنعت میگو، ماهیان خاویاري و صنایع 
وابسته، منعقد گردید، ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت به این صنعت اختصاص داده 
شده است که در حال حاضر متقاضیان 
زیادي جهت سرمایه گذاري و استفاده از 
این تسهیالت وجود دارند که در آینده 
نزدیک این تسهیالت در اختیار متقاضیان 
قرار خواهد گرفت. معاون آبزي پروري 
شیالت استان در پایان گفت: پیش بیني 
مي شود امسال بین ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ تن 
میگو در استان تولید گردد و همچنین با 
توجه به ۱۳۲۰ هکتار سطح زیر کشت در 
مجتمع میگو گمیشان، براي بالغ بر ۸۰۰ نفر 
به طور مستقیم و دو برابر این رقم به طور 

غیر مستقیم اشتغال زایي مي شود.
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در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان
 نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در سال جاری برگزار خواهد شد و ترتیبات مربوط در زمان قانونی آغاز شده است.

ا طالعیه
قابل توجه اعضای محترم

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

لذا موارد مربوط را به شرح زیر به اطالع کلیه اعضای
 محترم سازمان استان می رساند:

1-با اجرای ماده 62 آیین نامه، هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره 
سازمان استان بشرح زیر انتخاب شده اند:

و  رئیس)  محبی)نائب  حمیدرضا  و  مرجانی)رئیس)  احسان  آقایان 
ابوالحسن اسالنی کتولی)منشی)، آرمان فرهنگ، احمد تربتی، محمد 

پرویز، نعیم نعمائی)عضو)
دستگاه  شهرسازی"  و  راه  "وزارت  نامه،  آیین  ماده 62  موجب  2-به 
نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در اداره کل راه و شهرسازی 

تشکیل شده است و آقایان حسین محبوبی )رئیس) اسداهلل پناه یزدان 
و هادی خادملو و محمد توان و حسین ابراهیم نژاد به عنوان اعضای 

دستگاه نظارت استان تعیین و معرفی شده اند.
3- اعالم شرایط عضویت در هیات مدیره، تعیین مهلت قبول تقاضای 
نامزدی، تعیین زمان برگزاری انتخابات و سایر مسایل مربوطه متعاقباً از 

طریق اطالعیه های "هیات اجرایی انتخابات" اعالم خواهد شد.
در خاتمه امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان با شرکت فعال و گسترده و با رعایت کامل اخالق حرفه ای در 

انتخابات، وظیفه سازمانی و رسالت حرفه ای خود را به انجام رسانند.

  اداره کل راه و شهرسازی  استان گلستان  شناسه آگهی- ۱۱32۰3۱  

نوبت دوم 

تکمیل فاز دو عملیات
 اجرایی بازارچه دائمی 
صنایع دستی علی آبادکتول

مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان گلستان 
اجرایی  عملیات  دو  فاز  تکمیل  از 
دائمی صنایع دستی شهرستان  بازارچه 
گزارش  به  داد.  خبر  علی آبادکتول 
حسینقلی  مرتضی  روابط عمومی، 
زاده با اعالم این خبر گفت: عملیات 
صنایع دستی  بازارچه  دو  فاز  اجرایی 
و  میلیارد   ۴ بااعتبار  علی آبادکتول 
اعتبارات  محل  از  ریال  میلیون   ۵۰۰
و  استانی  سرمایه ای  دارایی  تملک 
ملی به اتمام رسید. مسئول دفتر فنی 
گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل 
کرد:  اضافه  گلستان  صنایع دستی  و 
و  برقی  تأسیسات  اول،  طبقه  تکمیل 
مکانیکی، تکمیل طبقه همکف شامل 

محوطه سازی  و  برقی  تأسیسات 
ازجمله  بازارچه  ساختمان  پیرامون 
پروژه  فاز  این  اجرایی  عملیات 
بازارچه صنایع دستی علی آبادکتول بود. 
او یادآور شد: اداره کل میراث فرهنگی، 
گلستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
بازارچه  ساختمان  احداث  پیش ازاین 
شامل  را  علی آبادکتول  صنایع دستی 
اجرای فونداسیون اسکلت، دیوارچینی، 
اجرای اندودهای طبقه همکف و بخشی 
نمای  از  قسمتی  اجرای  اول،  طبقه  از 
ساختمان، اسکلت پله های بین طبقات، 
قسمتی از تأسیسات برقی و مکانیکی 
طبقه اول و همکف و قسمتی از شیب 
بندی پشت بام و جان پناه ساختمان را 
بااعتبار حدود ۱۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون 

حسینقلی  است.  کرده  عملیاتی  ریال 
و  نما  تکمیل  کرد:  خاطرنشان  زاده 
پیاده رو  ساختمان،  ورودی  درب  سر 
تکمیل  بازارچه،  ساختمان  پیرامون 
شیشه های سکوریت غرفه ها، تکمیل 
تأسیسات برقی و مکانیکی از اقدامات 
پروژه  از  بهره برداری  برای  موردنیاز 
است که در صورت تخصیص اعتبار 
در مرحله بعدی عملیاتی خواهد شد. 
بازارچه دائمی صنایع دستی شهرستان 
حدود ۳۷۰  زیربنایی  با  علی آبادکتول 
طبقه  روی  طبقه  یک  در  مترمربع 
همکف در حال اجراست که پس از 
بهره برداری ۹ غرفه دائمی را برای فروش 
اختیار  در  صنایع دستی  محصوالت 

هنرمندان شهرستان قرار می دهد.

برداشت های بی رویه زنگ خطری برای منابع آبی
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان گفت: 
برای آبرسانی کل روستاهای فاقد آب استان نیاز به ۲ هزار 
میلیارد تومان اعتبار است. به گزارش روابط عمومی، بهزاد 
هرمزی در نشست خبری با موضوع مدیریت مصرف آب 
و گذر از تنش آبی تابستان ۱۴۰۰، گفت: استان گلستان 
استانی کشاورزی است و کشاورزی ما متکی به چاه های 
آب هستند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گلستان 
افزود: ۳۵ هزار حلقه چاه آب در استان وجود دارد که از این 
تعداد تنها ۶۰۰ حلقه برای آب شرب است. وی ادامه داد: 
در زمان پیک کشاورزی چاه های کشاورزی روشن می 
شود و باعث کاهش سفره های آب زیر زمینی می شوند. 

هرمزی افزود: گرمای ۱۰ روز گذشته باعث کاهش ۸ 
درصدی چاه های آب شهر گرگان شد که با این وضعیت 
تنش آبی در سال جاری با کمبود آب و از بین رفتن سفره 
های زیرزمینی مواجه خواهیم شد. وی اظهارداشت: ما در 
استان دچار عقب افتادگی طوالنی هستیم و استان گلستان 
و گرگان تنها مرکز استانی است که از منابع آبی سد بی 
بهره است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گلستان با 
بیان اینکه نیاز آبی شهر گرگان یک هزار و ۷۵۰ لیتر بر ثانیه 
است، گفت: در حال حاضر یک هزار و ۳۰۰ لیتر بر ثانیه 
آب در گرگان تولید می شود. هرمزی گفت: امسال سال 
بحرانی و کم آبی است. برداشت های بی رویه از سفره 

های زیرزمینی زنگ خطری را به وجود آورده است که 
یکی از این زنگ خطرها کمبود منابع زیرزمینی است. وی 
تاکید کرد: اگر سیاستی برای آب های زیرزمینی اتخاذ نشود 
با چالش اساسی روبرو خواهیم شد. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب گلستان از وجود ۷۴ روستای فاقد آب در استان 
خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ۱۰ 
روستای کالله و مرواه تپه آبرسانی خواهند شد. وی با بیان 
اینکه برای آبرسانی کل روستاهای فاقد آب استان نیاز به ۲ 
هزار میلیارد تومان اعتبار است، افزود: این در حالی است 
که منابع سال گذشته شرکت آب و فاضالب استان ۶۳ 

میلیارد تومان است.
معرفی کتاب

»هشت کتاب طنز« عنوان آخرین کتابی  است 
که از کریم اهلل قائمی پژوهشگر گرگانی به 
چاپ رسیده است. البته این پژوهشگر پرکار 
به گفته ی خودش کتاب های چاپ نشده ی 
خاک  درحال  کشوها  در  که  دارد  بسیاری 
خوردن هستند و از آنجا که در این سرزمین 
دست نویسنده از مال دنیا کوتاه است، باید 
اداره ی  و  شهرداری   چون  صصمؤسساتی 
ارشاد و سایر بنگاه هایی که عناوین پُرطمطراق 
فرهنگی را به دنبال نامشان یدک می کشند، 
همتی به خرج دهند و آستین باال بزنند و 
نسبت به چاپ این کتاب ها اقدام کنند. چه، 
اغلب این نوشته ها مربوط به فرهنگ، فولکلور 
و تاریخ و ادبیات این منطقه است و یکی از 
وظایف این مؤسسات فرهنگی ترویج همین 
موارد است، چنان که »هشت کتاب طنز« نیز به 
همت اداره ی ارشاد گلستان به چاپ رسیده 
است. هشت کتاب طنز کریم اهلل قائمی که با 
ویراستاری کاظم طلیعی اخیراً در ۵۰۰ نسخه 
تومان در ۶۵۵ صفحه  قیمت ۱۵۰ هزار  و 
منتشر شده است، به گفته ی خود نویسنده، 
از نوشته های قدیمِی اوست و شامل هفت 
جلد کاریکلماتور و یک جلد فرهنگ طنز 
که نشان گر روحیه ی طنزپرداز این شاعر و 
پژوهشگر گرگانی است.خواندن این کتاب را 

به همه ی عالقه مندان توصیه می کنیم.

خبر

آغاز واکسیناسیون امدادگران
 و نجاتگران هالل احمر 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان از 
آغاز واکسیناسیون امدادگران و نجاتگران 
استان در اولین روز از هفته هالل احمر 
عمومی،  روابط  گزارش  به  داد.  خبر 
فرهاد میقانی اظهار کرد: همزمان با هفته 
امدادگران  واکسیناسیون  احمر،  هالل 
مدیرعامل  شد.  آغاز  استان  نجاتگران  و 
افزود:  گلستان  احمر  هالل  جمعیت 
جهت  به  احمر  هالل  امدادی  نیروهای 
مستقیم  مواجهه  و  عملیات ها  در  حضور 
افراد مختلف و مصدومان در حوادث  با 
از اولویت های دریافت واکسن کرونا در 
هالل احمر هستند. وی ادامه داد: در اولین 
روز از هفته هالل احمر با توجه به سهمیه 
اختصاص داده شده توسط دانشگاه علوم 
نجاتگران  و  امدادگران  استان،  پزشکی 
شهرستان  نجات  و  امداد  پایگاه های 

کردکوی واکسینه شدند .
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خبر

تخلف ۸۰ میلیاردی
 موسسه مالی 

و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  معاون 
به  تخلف  پرونده  گفت:  گلستان  تجارت 
ارزش ۸۰ میلیارد ریال در یک موسسه مالی و 
اعتباری استان گلستان تشکیل شد. به گزارش 
روابط عمومی، علی اصغر اصغری اظهار کرد: 
در پی دریافت دو فقره شکایت کتبی علیه یک 
موسسه مالی و اعتباری به ستاد خبری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان گلستان مبنی بر 
بروز تخلفات احتمالی و عدم اجرای تعهدات، 
موضوع در دستور کار بازرسان این سازمان 
قرار گرفت. معاون بازرسی، نظارت و حمایت 
از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان گلستان افزود: پرونده تخلف 
میلیارد  ارزش ۸۰  به  مالی  موسسه  دو  این 
اداره کل  به  نهایی  ریال جهت صدور رای 
تعزیرات حکومتی استان ارسال شد. وی بیان 
کرد: در پی بازرسی های بعمل آمده و بررسی 
موارد اتهامی تخلفات عدم اجرای تعهدات در 
قبال مصرف کننده )بر اساس ماده ۱۹ قانون 
حمایت از حقوق مصرف کننده( این موسسه 

مالی و اعتباری محرز شد.

منطقه آزاد اینچه برون
 زیرساخت توسعه تجارت ایران

 با مرکز و شرق آسیا 

مجلس  در  آق قال  و  گرگان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: راه اندازی منطقه آزاد 
مناسبی  فرصت  و  زیرساخت  اینچه برون 
برای توسعه تجارت با کشورهای مرکز و 
تحریم دشمنان  با  مقابله  راه  و  آسیا  شرق 
علیه ایران است. غالمرضا منتظری اظهار 
داشت: راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون 
خصوصی  بخش  ترغیب  مسیر  همچنین 
های  حوزه  در  گذاری  سرمایه  برای 
مختلف استان گلستان و رفع محرومیت 
کند.  می  هموار  را  آن  گوناگون  مناطق 
تولید  متفاوت،  اقلیم  از  برخورداری  وی 
جاذبه  متنوع،  کشاورزی  محصوالت 
با  همسایگی  فراوان،  گردشگری  های 
ترکمنستان و فعالیت گمرک اینچه برون، 
با  ارتباط  برای  ریلی  زیرساخت  وجود 
کشورهای آسیای میانه و چین و فعالیت 
جمله  از  را  گرگان  المللی  بین  فرودگاه 

مزیت های گلستان برشمرد.

حکایت 
تماشاکنندگان 
بستان دانایی

■  حسین پایین محلی

زرتشت،  کتاب چنین گفت  در  نیچه 
ونوشتن،بخش  خواندن  درباب  فصل 
درحال  برهوت  میگو ید:  بازار  مگسان 
سخنرانی  در  است!هیدگر  گسترش 
را  برهوت  این  کیست  نیچه  زرتشت 
بیفکری میخواند ودر کتاب مهم خود 
باعنوان تفکر ما را به چه چیز دعوت 
میکند، میگوید:پرسش برانگیزترین چیز 
در این زمانه پرسش برانگیز این است 
که ماهنوز نمی اندیشیم نه اینکه دیگر 
تاریخی  درمصاحبه  نیاندیشیم.هیدگر 
به  جهان  میگوید  نیز  بااشپیگل  خود 
سمت عصر سایبرنتیک می رود.عصر 
پردازش داده ها.عصر امریکاییزه شدن 
برخی  و  فرانکفورتی  متفکران  جهان. 
نئومارکسیستهای ایتالیایی نیز از تبدیل 
فرهنگ به صنعت توسط سرمایه داری 
گفتند.این مقدمه عنوان شد تا یادآوری 

شود که درچه عصری زندگی میکنیم.
 شناخت مقوله ای است که عمدتا ان 
کردند.شناخت  تعریف  نوع  چند  رابه 
عقلی،تجربی وشهودی. من سالهاست 
که آقای رایجی مسئول کتابخانه فرهنگ 
میشناسم.شناختی  را  باالجاده  روستای 
عقلی وهم به اقتضای شغل وهم از سر 
توفیقی که خداوند عنایت کرده ایشان 
را در محافل فرهنگی وعلمی زیارت 
میکردم و با هم گفتگو میکردیم. آنچه 
عجیب بود اینجاست که باوجود انکه 
بازنشسته فرهنگی است و به تعبیر ابن 

عربی صاحب نفس، باز سکوت میکردند 
و بیشتر دوستدار شنیدن هستند تا اینکه 
متکلم وحده باشند.سعادت شد و پس 
از تقریبا ۳سال امروز به روستای باالجاده 
رفتیم تا دیداری باایشان داشته باشیم و از 
کتابخانه ایشان بازدید کنیم.در راه به شکل 
ناخود اگاه ابیات مولوی وحافظ از ذهنم 
عبور میکرد.سعی کردم احساسم راکنترل 
کنم.در حین عبور از جاده یادم به کوره راه 
های جنگلی هیدگر افتاد.دوطرف جاده 
باغ وافق جنگل. وارد روستا شدیم با خانه 
هایی که سنتی بودند واحیاشده بود.مجددا 
یادم به روستای مسکیرش هیدگر افتاد و 
نگارش کتاب "وجود وزمان"هیدگر در 

کلبه جنگلی.
وبه  کردیم  پارک  اسرخیابان  ر  ماشین 
سمت کوچه ای که باریک تر میشد پیاده 
رفتیم.نهر آبی دیدم.در وجودم قلیانی شد 
ودیوار وجود  در  از  اشعار حافظ  وباز 

چون روزنه های نور پرتوافشانی میکرد.
بنشین برلب جوی وگذر عمر ببین

کاین اشارت زجهان گذران ما را بس
کنار آب وپای بید وطبع  شعر و یاری 

خوش
معاشر دلبری شیرین وساقی گلعذاری 

خوش
دویار زیرک واز باده کهن دومنی

فراغتی وکتابی وگوشه چمنی!
مستقل  کتابخانه  ساختمان  دیوار  به   
فرهنگ آقای رایجی رسیدم.کنار کوچه 
ای باریک با فضایی سنتی. ناخودآگاه 
یادم به کوچه های آشتی کنان یزد افتاد. 
انتهای روستا......درچوبی....با دوراه پله....

ساختمان چوبی وگلی.....
 اینبار دیگر شعر مولوی ابیات حافظ 
نیست که پرتوافشانی کند بلکه سونامی 
وار تو را غرق خود میکند. دراین لحظه 
بود که شناختم از آقای رایجی شهودی 

شد
 صبح شد ای صبح را صبح و پناه
عذر مخدومی حسام الدین بخواه
عذرخواه عقل کل و جان توی
جان جان و تابش مرجان توی
تافت نور صبح و ما از نور تو
در صبوحی با می منصور تو
داده تو چون چنین دارد مرا

باده کی بود کو طرب آرد مرا
باده در جوشش گدای جوش ماست
چرخ در گردش گدای هوش ماست

باده از ما مست شد نه ما ازو
قالب از ما هست شد نه ما ازو
ما چو زنبوریم و قالبها چو موم

خانه خانه کرده قالب را چو موم
 این حال چیزی بود که گویی معطل 
حادثه یا منتظر رویدادی این چنین بود تا 
بار دیگر دراین وانفسای روزگار ساحات 
وجودی مولوی را مرور کنیم وحداقل از 

در همزبانی با آن درآییم.
آقای رایجی در کتابخانه را باز کرد و 
بخشهای مختلف کتابخانه را به ما معرفی 
کرد. بخش نشریات. بخش پرونده های 

مختص نویسندگان. بخش کتابها. بخش 
گلستان شناسی. بخش  مرجع. بخش 
آرشیو  نوارهای ضبط شده فرهنگی از 
رادیو وتلویزیون. بخش برخی آثار صنایع 
دستی.چنان به وجد آمده بودم که دراین 
سالها کمتر به یادداشتم. گویی با مردی از 
دیار غزنین وشمسی مواجه گشته بودم 
همراهان من نیز چنین بودند. به همراهان 
جمله استاد چگناواریان را گفتم:آنان نیز 
ناخودآگاه همزمان بامن گفتند این چیزی 

جز عشق ودلدادگی ودیوانگی نیست!
 ای ز تو ویران دکان و منزلم
چون ننالم چون بیفشاری دلم

چون گریزم زانک بی تو زنده نیست
بی خداوندیت بود بنده نیست

جان من بستان تو ای جان را اصول
زانک بی تو گشته ام از جان ملول

عاشقم من بر فن دیوانگی
سیرم از فرهنگی و فرزانگی

چون بدرد شرم گویم راز فاش
چند ازین صبر و زحیر و ارتعاش
زین ضرورت گیج و دیوانه شدم

لیک در باطن همانم که بدم
عقل من گنجست و من ویرانه ام

گنج اگر پیدا کنم دیوانه ام
 اوست دیوانه که دیوانه نشد

این عسس را دید و در خانه نشد
گرچه عقلت سوی باال می پرد

مرغ تقلیدت بپستی می چرد
علم تقلیدی وبال جان ماست

عاریه ست و ما نشسته کان ماست
زین خرد جاهل همی باید شدن

دست در دیوانگی باید زدن
هرچه بینی سود خود زان می گریز

زهر نوش و آب حیوان را بریز 
هر که بستاید ترا دشنام ده

سود و سرمایه به مفلس وام ده
ایمنی بگذار و جای خوف باش

بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش
آزمودم عقل دور اندیش را

بعد ازین دیوانه سازم خویش را
هیدگر گفته بود درشعر هولدرلین بمب 
نیتروژنی منفجر شده و به همین علت 
او را شاعران شاعران نامیده بود. ما آقای 
رایجی را به گونه ای دیدیم که گویی در 
وجود او انفجار بیگ بنگ رخ داده لذا 
چون حضرت حافظ او را شاه شوریده 
ناشدنی از  با وجد وصف  سر دیدیم. 
فعالیتهای فرهنگی خودشان گفتند. از 
از  ونشریه.  کتاب  آوری  جمع  سالها 
استانی  نویسندگان  با  گفتگو  قرن  نیم 
وکشوری. ازحضور در نمایشگاه های 
کتاب و جشنواره ها و همایشها. از نوشتن 
درباب بزرگان. منزل پدری آقای رایجی 
صرف کتابخانه نبود. قرار گاه فرهنگی 
است.  فرهنگی  پاتوق  است.  تاریخی 
جبهه فرهنگی است. ایشان یک جهاد گر 

فرهنگی است:
 شاه شوریده سران خوان من بی سامان را

زانکه در کم خردی ازهمه عالم بیشم
ماه رمضان هست و طبیعتا نتوانستیم در 

کنار آقای رایجی چایی بنوشیم اما رزق 
ما و روزی ما وجان ما تازه شد و مائده 

معنوی تناول کردیم:
جان ریخته شد باتو، آمیخته شد باتو

چون بوی تو دارد جان،جان راهله بنوازم
مجبور  نشکند  مان  روزه  اینکه  برای 
به چشیدن طعم فراق از آقای رایجی 
شدیم.به ایشان عرض کردم یقینا بعداز 
باشد وسعادت  عمری  اگر  مبارک  ماه 
شد، مجددا خدمت ایشان خواهیم آمد.
ابن عربی تعبیری دارد در باب مجانین 
خردمند.من این تعبیر را در ایشان یافتم.
در راه بازگشت دو همراهم از سر شوق 
به بنده گفتند چون خودت یافتی.گفتی بله 

و بزرگتر.
چون چنین بایکدگر همسایه ایم

توچوخورشیدی وماهم  سایه ایم
که  بودم  خوشحال  بازگشت  راه  در 
و  النهار  لیل  ومکر  غربزدگی  درعصر 
باچنین  وعثرت  وعصرت  فروبستگی 
پدیده ای روبرو شدیم وشاهد آن بودیم. 
در آخر آنچه از ایشان دیدم را در قالب 
غزل حافظ وشعری از سعدی دیدم که 
به مخاطبین عزیز به عنوان حسن خطام 

تقدیم میشود:
 هرگلی نوکه در جهان آید
ما به عشقش هزار دستانیم

تنگ چشمان نظر به میوه کنند
ما تماشا کنان بستانیم

تو به سیمای شخص می نگری
ما در آثار صنع حیرانیم

هرچه گفتم جزحکایت دوست
در همه عمر از آن پشیمانیم

سعدیا بی وجود صحبت یار
همه عالم به هیچ نستانیم

ترک جان عزیز بتوان گفت
ترک حال عزیز نتوانیم.                    

 زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس

گویی ولی شناسان رفتند از این والیت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و 

می پسندی
جانا روا نباشد خونریز را حمایت

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
 از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم
یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت

این راه را نهایت صورت کجا توان بست
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان 
حافظ

 قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
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