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چرا کشاورزان تمایلی
 به بیمه کردن 

محصوالت خود ندارند

با مسوولیت سردبیر
 
■

كشاورزی يکي از پر مخاطره ترين فعالیت 
انواع  های اقتصادی  به شمار می رود. 
باليای طبیعی  كه متاسفانه در سال های 
اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی تعدد و تنوع 
بیشتری هم دارد، آفات نباتی، انواع بیماری 
ها و تغییرات ناگهانی دما خسارت هايی به 
كشاورزان و دامداران وارد می كند كه به 
دلیل توان محدود مالی اين قشر زحمتکش 
و  كمرشکن  ها  خسارت  اين  گاهی 
ناپايدار  متغیر،  است.ماهیت  افکن  بنیان 
و پیش بینی ناپذير پديده ها و حوادث 
طبیعی، موجب می شود كشاورزان در 
همه فصول سال نگران بوده و چشم بر 
آسمان بدوزند و به اصطالح دل و جانشان 
بلرزد.در همه جای دنیا برای اطمینان و 
ايمنی و آسودگی خاطر تولیدكنندگان و 
و  كشاورزی  محصوالت  تولید  افزايش 
در نتیجه تامین امنیت غذايی مورد نیاز 
جامعه بهترين روش،  بیمه ی محصوالت 
كشاورزی است كه اگر به درستی اجرا 
شود قطعا كارايی  مورد انتظار را خواهد 
داشت.بیمه محصوالت كشاورزی در واقع 
برای حمايت و تامین امنیت اقتصادی و 
توان  بردن  باال  و  كشاورزان  روانی  البته 
و  بود  خواهد  بخش  اثر  بسیار  تولید 
اين فعالیت توام با ريسک باال را ايمنی 
خواهد بخشید.اما چرا كشاورزان چندان 
تمايلی به پذيرش آن ندارند  واقعیت اين 
دولت  نامناسب  كه سیاستگذاری  است 
و عدم نظارت موثر بر اين بخش و نبود 
حمايت دولتی و بخش غیر دولتی در اين 
خصوص مانع گسترش بیمه محصوالت 
كشاورزی شده است.تجربه ی ناگواری كه 
كشاورزان در زمان وقوع حوادث و باليای 
طبیعی و غیر طبیعی در سالهای گذشته 
داشته اند نشان داده كه بیمه كنندگان به 
تامین  در  كه  موانعی  و  دلیل مشکالت 
منابع مالی دارند توان حمايت كشاورزان 
را در شرايط بحرانی ندارند بنابراين بیمه 
كردن محصوالت خود را كاری بیهوده و 
بی فايده می دانند.صاحبان سرمايه در برابر 
بخش كشاورزی  در  موجود  مخاطرات 
حاضر  بنابراين  ندارند  ايمنی  احساس 
به سرمايه گذاری يا توسعه فعالیت های 
اقتصادی در اين بخش نیستند بنابراين 
عدم توجه به توسعه ی بیمه محصوالت 
به  نسبت  تفاوتی  بی  و  كشاورزی 
برداشتن موانع موجود در اين خصوص 
جذب و جلب  سرمايه گذاران را برای 
سرمايه گذاری در اين بخش سخت تر 

خواهد كرد. 

   
یادداشت اول نائینی از

 دریچه دو اندیشه 
 احزاب و گروه های سیاسی
 با صندوق  رای قهر نکنند

اعمال قانون شبانه
 ۷۰۰ خودرو در گلستان

مشاوره وسرمایه گذاری در بورس

 گرگان : خیابان ولیعصر  عج
 بین عدالت 65 و6۷ مجتمع اهورا ، طبقه اول

01732522759  
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www.kargozari.org

جمعی از كشاورزان آق قاليی نسبت به تخصیص نیافتن 
آب برای اراضی پنبه كاری خود در شبکه سد وشمگیر 
معترض هستند و عنوان می كنند كه اگر نتوانند مزارع 
خود را آبیاری كنند، محصوالت آنها از بین رفته و با 
اعتراضات  ايسنا،  گزارش  روبه رو می شوند.به  فاجعه 
نسبت به اين موضوع در حالی مطرح می شود كه طبق 
اعالم مسئوالن شركت آب منطقه ای، استان گلستان 

امسال يکی از خشک ترين سال های ۵۰ سال اخیر خود 
را تجربه می كند و ضمن اينکه با وجود حاكم بودن 
هر شرايط جوی كمیته ای استانی با حضور نمايندگان 
تعاون  شیالت،  كشاورزی،  جهاد  منطقه ای،  آب 
روستايی، فرمانداری ها، نیروی انتظامی و دادگستری 
شهرستان های گنبدكاووس، آق قال و گمیشان وجود 
دارد كه در خصوص مديريت توزيع آب سدها تصمیم 

می گیرند. مديرعامل آب منطقه ای گلستان در خصوص 
نحوه توزيع آب سدها در استان گفت: بر روی رودخانه 
گرگانرود به ترتیب از باالدست سدهای بوستان، گلستان 
و وشمگیر و سد الستیکی خواجه نفس احداث شده كه 
هر يک با دارا بودن چند هزار هکتار شبکه آبیاری، در 

كنار اراضی كه در حدفاصل سدها...
صفحه 3

  توزیع آب 
سدهای گلستان 
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راه مبارزه موثر
 با نژادپرستی
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مشاغل ایجاد شده
 ادارات راستی آزمایی می شود

تامین زمین برای
 طرح مسکن ملی 
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تامین زمین برای
 طرح مسکن ملی 

مديركل راه و شهرسازی گلستان گفت: دو 
هزار و 3۷۹ قطعه زمین برای طرح مسکن 
ملی در گلستان تأمین شد. به گزارش مهر، 
حسین محبوبی اظهار كرد: در قالب طرح 
اقدام ملی مسکن طی سه مرحله، ۱۲ هزار و 
۵۶3 نفر در گلستان ثبت نام كرده كه هزار 
و ۶۷۴ معادل ۱۴ درصد ثبت نام كنندگان، 
واجد شرايط شناخته شدند. مديركل راه و 
شهرسازی گلستان افزود: از اين تعداد هزار و 
۹۸ نفر تاكنون افتتاح حساب داشته و ۶۹۴ 
نفر وجه اولیه )۴۰ میلیون تومان( را واريز 
كردند. وی بیان كرد: تامین زمین واحدهای 
اين طرح، برعهده راه و شهرسازی بوده كه 
آن را در شهرهای زير ۱۰۰ هزار نفر به بنیاد 
مسکن و باالی ۱۰۰ هزار نفر به ستاد اجرايی 
فرمان امام )ره( واگذار می كند. محبوبی ادامه 
داد: تاكنون برای دو هزار و 3۷۹ واحد تامین 
زمین انجام شده كه پنج برابر میزان واريز 
و  راه  مديركل  است.  اولیه  وجه  كنندگان 
شهرسازی گلستان اضافه كرد: حدود هزار 
و ۶۰۰ واحد ديگر، ظرفیت ثبت نام وجود 
دارد كه به زودی سامانه باز خواهد شد و 
شهروندان واجد شرايط می توانند، ثبت نام 
كنند.وی گفت: ستاد اجرايی فرمان امام در 
سايت مريم آباد گرگان ساخت ۲۲۰ واحد 
را شروع كرده و بنیاد مسکن هم در همین 
سايت، به زودی عملیات ساخت واحدهای 
ديگری را آغاز خواهد كرد. محبوبی اعالم 
كرد: در گنبدكاووس، بنیاد مسکن در حال 
اجرای فونداسیون پروژه ۹۶ واحدی بوده و 
در شهرهای ديگر هم واگذاری ها گروهی 
انجام شده است. وی در خصوص پرداختی 
ها هم گفت: در ابتدا ثبت نام كنندگان مبلغ 
اولیه ۴۰ میلیون تومان را بايد پرداخت كنند 
و متناسب با پروژه، از ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت استفاده خواهد شذ و در ادامه هم 
با توجه به پیشرفت كار از مالک درخواست 
پرداخت كند.  را  تا سهم ديگر خود  شده 
مديركل راه و شهرسازی گلستان با بیان اينکه 
در مجموع متقاضی بايد ۱۶۰ میلیون آورده 
نقدی بیاورد، گفت: مهلت تحويل اين پروژه 

ها دو ساله است.

نیمی از پروژه 
دوربرگردان های ایمن
 در استان اجرا شده است

اهمیت  بر  تاكید  با  گلستان  استاندار 
ايمنی راه ها اظهار كرد: نیمی از پروژه 
اجرا  استان  ايمن در  دوربرگردان های 
شده و يا در حال اجرا است و تا شهريور 
ماه نیز تعدادی ديگر به بهره برداری می 
رسد. به گزارش روابط عمومی، هادی 
حق شناس در جلسه مشترک شورای 
هماهنگی ترافیک و كمیسیون مديريت 
اجرايی ايمنی حمل و نقل استان تصريح 
بايد  ايمن  پروژه دوربرگردان  كرد: ۲۰ 
اداره كل  توسط شركت زيرساخت و 
حمل و نقل انجام شود كه تا كنون نیمی 
از آنها اجرايی شده است. استاندار گلستان 
با بیان اينکه در هر شهرستان جلسات 
ماهیانه شورای ترافیک بايد برگزار شود، 

گفت: در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ 
شاهد كاهش ۱۹ درصدی تصادفات در 
شهرهای استان هستم اما مجموع فوتی 
های درون شهری و برون شهری استان 
كاهش  نفر  معادل ۴۲  درصد  نیز ۱۱ 
يافته است. وی افزود: ساخت تیزرهای 
فرهنگی، فیلم های آموزشی و انیمیشن 
با همکاری راهنمايی و  آموزنده  های 
رانندگی و صداوسیما و سازمان مديريت 
ارتقا  در  كه  شد  خواهد  انجام  استان 
استاندار  است.  موثر  ترافیکی  فرهنگ 
گلستان گفت: فروش موتورسیکلت با 
نظارت صنعت معدن تجارت بايد همراه 
با فروش كاله ايمنی باشد چرا كه می 
تواند در افزايش رعايت مقررات در بین 

راكبان موثر واقع شود. حق شناس يادآور 
شد: استفاده از مجازات های جايگزين 
در رعايت قوانین و مقررات راهنمايی و 
رانندگی بسیار موثر است. وی ادامه داد: 
با توجه به فصل برداشت محصوالت 
كمباين  كلزا  و  گندم  نظیر  كشاورزی 
ها و تراكتورها بايد در هنگام دريافت 
شبرنگ  نصب  به  نسبت  فنی  معاينه 
اقدام  ای  كاهش حوادث جاده  جهت 
كنند. استاندار گلستان خاطر نشان كرد: 
با توجه به وجود كارخانه های آرد و 
سیلو در استان هرگونه خروج گندم از 
استان ممنوع و منوط به تايید اداره كل 
غله است و همچنین خروج شن و ماسه 

از استان تا اطالع ثانوی ممنوع است. 

آگهی مزایده عمومی فروش دو دستگاه خودرو

دو دستگاه خودرو با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از متقاضیان 
دعوت میشود بمنظور خرید اسناد مزایده پس از واریز مبلغ سه میلیون)3۰۰۰۰۰۰)ریال به 
حساب جاری 4218۰۰4888/۷4 بانک سپه شعبه وحدت گرگان به نام این شرکت، جهت 
بازدید و دریافت فرم های شرکت در مزایده از تاریخ14۰۰/۰2/25 لغایت 14۰۰/۰3/۰5 
بین ساعت 9الی 15به آدرس گرگان جاده نصرآباد نرسیده به روستای باغ گلبن شرکت 
مرجان کار مراجعه نمایند و پیشنهاد کتبی خود را طبق شرایط مندرج در اوراق مزایده 

حداکثر تا ساعت 16مورخ 14۰۰/۰3/۰5به دفتر امور مالی شرکت واقع در کارخانه شرکت 
به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.

الزم به ذکر است شرکت در رد یاقبول کلیه پیشنهادها مختار بوده وهزینه آگهی به عهده 
برنده مزایده می باشد.

بدیهی است به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و پیشنهادهایی 
که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در نظر دارد 

۰1۷32251316
۰1۷322443۰2

۰1۷32241195

توزیع آب  سدهای گلستان 
نسبت  آق قاليی  كشاورزان  از  جمعی 
اراضی  برای  آب  نیافتن  تخصیص  به 
پنبه كاری خود در شبکه سد وشمگیر 
كه  می كنند  عنوان  و  هستند  معترض 
كنند،  آبیاری  را  مزارع خود  نتوانند  اگر 
محصوالت آنها از بین رفته و با فاجعه 
ايسنا،  گزارش  می شوند.به  روبه رو 
اعتراضات نسبت به اين موضوع در حالی 
اعالم مسئوالن  كه طبق  مطرح می شود 
گلستان  استان  منطقه ای،  آب  شركت 
امسال يکی از خشک ترين سال های ۵۰ 
سال اخیر خود را تجربه می كند و ضمن 
شرايط  هر  بودن  حاكم  وجود  با  اينکه 
جوی كمیته ای استانی با حضور نمايندگان 
آب منطقه ای، جهاد كشاورزی، شیالت، 
نیروی  فرمانداری ها،  روستايی،  تعاون 
شهرستان های  دادگستری  و  انتظامی 
وجود  گمیشان  و  آق قال  گنبدكاووس، 
توزيع  مديريت  خصوص  در  كه  دارد 
آب سدها تصمیم می گیرند. مديرعامل 
آب منطقه ای گلستان در خصوص نحوه 
توزيع آب سدها در استان گفت: بر روی 
رودخانه گرگانرود به ترتیب از باالدست 
سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر و سد 
الستیکی خواجه نفس احداث شده كه هر 
يک با دارا بودن چند هزار هکتار شبکه 
آبیاری، در كنار اراضی كه در حدفاصل 
آب  مصرف كننده  دارند،  قرار  سدها 

هستند. آب سدها به  منظور كشاورزی و 
پرورش ماهی در اختیار مصرف كنندگان 
مجاز قرار می گیرد و در صورت استفاده 
مصرف كنندگان غیرمجاز، در حد امکان 
تحت پیگرد قرار می گیرند. سیدمحسن 
حسینی بیان كرد: آبی كه در سد بوستان 
به  عنوان اولین سد در باالدست ذخیره 
می شود، تنها برای شبکه اين سد نیست 
و به همین شکل آب ذخیره شده در سد 
گلستان و وشمگیر فقط برای شبکه اين 
سدها نیست. وی خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر ۴۰ هزار هکتار اراضی زراعی در 
شبکه و حدفاصل بین شبکه سدهای استان 
گلستان وجود دارد كه میزان آب مورد 
نیاز برای همه اين اراضی با در نظر گرفتن 

آب پايداری سدها، تبخیر و هدر رفت 
در مسیر، ۲۵۰ میلیون مترمکعب است. 
مديرعامل آب منطقه ای گلستان تصريح 
برای  كمیته  سه   ،۱3۸۶ سال  از  كرد: 
بوستان  توزيع آب سدهای  برنامه ريزی 
تاالب های  و  وشمگیر  سد  گلستان،  و 
ادامه  در  و  شده  تشکیل  مرزی  نوار 
كمیته استانی نیز برای تجمیع تصمیمات 
اين سه كمیته محلی شکل گرفته است. 
حسینی افزود: در اين كمیته با توجه به 
نوع  سدها،  در  شده  ذخیره  آب  حجم 
محصوالت كشت شده و آب مورد نیاز 
برای آنها، تصمیم گیری الزم در خصوص 
رهاسازی و هدايت و توزيع آب سدها 
انجام می گیرد. وی خاطرنشان كرد: هرگاه 

آب سدی به سمت سد ديگری رهاسازی 
می شود ممکن است كشاورزان در شبکه 
آن سد نسبت به اين امر معترض شوند 
لذا كمیته برنامه ريزی توزيع آب سدهای 
تصمیم  بهترين  تا  گرفته  شکل  استان 
گرفته شود. هر چند طبیعتاً هر اجماعی 
تالش  تمام  اما  نیست  اشکال  بدون 
صورت می گیرد تا باوجود خشکسالی يا 
موضوعات ديگر، بهترين تصمیم گرفته 
گلستان  منطقه ای  آب  مديرعامل  شود. 
بیان كرد: اين روش توزيع آب در استان 
جواب داده و در بسیاری از سال ها بدون 
بیايد  وجود  به  مشکلی  كمترين  اينکه 
انجام  آب  توزيع  مشکل،  كمترين  با  يا 
است. حسینی گفت: در جلسات  شده 
فروردين ماه امسال كمیته های توزيع آب 
سدهای گلستان، بوستان و وشمگیر و نیز 
كمیته توزيع آب استانی سدها، مصوب 
شد كه آب موجود برای آبیاری غالت 
رودخانه ها  حاشیه  و  شبکه ها  كلزای  و 
با  كه  آنجايی  از  و  گرفته شود  نظر  در 
توجه به وضعیت آبی، انجام كشت های 
شد،  خواهد  مواجه  مشکل  با  تابستانه 
كشاورزان انتظار آبی كه وجود ندارد را 
نداشته باشند و در صورت بارش مناسب 
از  استفاده  نحوه  برای  و وقوع سیالب، 
آب جمع آوری شده، در كمیته های مذكور 

تصمیم گیری خواهد شد. 
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مشاغل ایجاد شده
 ادارات راستی آزمایی می شود

استاندار گلستان با تاكید بر ضرورت ايجاد 
اجتماعی  آسیب  های  كاهش  برای  اشتغال 
گفت: طبق اعالم دستگاه های مرتبط، سال 
گذشته بیش از ۲۸ هزار شغل در استان ايجاد 
شد كه اين آمار با نظارت مستمر راستی آزمايی 
هادی  عمومی،  روابط  گزارش  به  می شود. 
امور  حق شناس در جلسه ستاد ساماندهی 
جوانان استان اظهار داشت: چندين دستگاه 
اجرايی استان متناسب با توانمندی و برنامه 
ريزی خود مدعی ايجاد فرصت های شغلی 
و ثبت اطالعات افراد در سامانه رصد شده 
اند كه صحت اين آمار با كنترل گروه های 
پژوهشی بررسی خواهد شد. سامانه رصد به 
عنوان بانک اطالعاتی شاغلین طراحی و در 
اختیار دستگاه های اجرايی قرار گرفته كه در 
آن امکان نظارت مستمر و مستقیم وجود دارد. 
استاندار گلستان بر ضرورت بهره مندی بیشتر از 
ظرفیت های استان تاكید كرد و گفت: شناسايی 
قابلیت ها و ارايه برنامه و طرح های مرتبط و 
قابل اجرا برای بهره وری از اين ظرفیت ها می 
تواند موجب جذب زودتر و بیشتر اعتبارات 
ملی شود. حق شناس همچنین به تالش دولت 
برای جبران خسارت كرونا اشاره كرد و گفت: 
تاكنون هزار و ۹۰ میلیارد ريال تسهیالت به 
۱۱ هزار و ۵۵۲ بنگاه آسیب ديده از شیوع اين 

ويروس در گلستان پرداخت شد

نماز عید فطر با رعایت
 پروتکل های بهداشتی اقامه شد

 مدير كل تبلیغات اسالمی گلستان گفت: 
تمامی شهرهای  در  امسال  فطر  عید  نماز 
های  دستورالعمل  رعايت  با  گلستان 
نوراهلل  االسالم  شد.حجت  اقامه  بهداشتی 
ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
امسال در گلستان در  نماز عید فطر  كرد: 
اماكن  و  مساجد  در  آبی  و  زرد  شهرهای 
مذهبی و در شهرهای نارنجی و قرمز در 

فضای باز برگزار شد.
فاصله گذاری  بررعايت  تاكید  وی ضمن 
فطر،  عید  نماز  اقامه  در  اجتماعی  های 
افزود: نمازگزاران از تجمع زياد در مساجد 
خودداری كردند و برای رعايت بهداشت 
فردی از مهر شخصی، ماسک و دستکش 
استفاده شد.ولی نژاد ادامه داد: هر ساله نماز 
عید فطر با عظمت و شکوه خاصی برگزار 
می شد، ولی امسال به دلیل شیوع ويروس 
سال های  مانند  آن  برگزاری  امکان  كرونا، 
قبل وجود نداشت.وی اضافه كرد: همچنین 
توصیه شد افراد در سنین باال و كسانی كه 
دارای بیماری خاصی هستند در نماز عید 
سعید  عید  نژاد  نکنند.ولی  شركت  فطر 
فطر را عید همدلی و وحدت دنیای اسالم 
دانست و گفت: اقتدار امروز دنیای اسالم 
وحدت  حاصل  مختلف  های  جبهه  در 

برخی از كشورهای اسالمی است.

راه مبارزه موثر
 با نژادپرستی

■  حمیدقاسمی فیض آباد

امروز درحوزه فرهنگ،  جهان  جهان 
رنگارنگی  است.  فرهنگی  تکه  چهل 
فرهنگ ها زمین را زيبا و ديدنی كرده 
است. اين گوناگونی هم زيباست وهم 
در بعضی زمان ها، نقابی شده  تا صورت 
زشت جنگ نقاشی شود. چه عناصری 
شود  می  درگیری  موجب  فرهنگ  از 
؟ در پاسخ بايد گفت:  درمیان عناصر 
فرهنگی، عنصر قومداری برتری جويانه 
و به عبارت روشن تر نژادپرستانه در 
طول تاريخ موجب  درگیری ها، نزاع 
ها و در آخر موجب جنگ های خونین 
تکه  چهل  زيبای  نقاشی  است.  شده 
فرهنگی كه  باعث امید وتحرک اقوام و 
زيبايی جهان بوده و هست، در صورتی 
از  هريک   كه  ماند  می  باقی  همیشه 
هويت ها و فرهنگ ها بتوانند به سادگی 
هويت و فرهنگ خود را بدون لکنت 
زبان حفظ كنند. فرهنگ ها بدون حفظ 
هويت فرهنگی از بین می روند. آنچه 
هويت های فرهنگی را تهديد می كند، 
امروز  است.  جويانه  برتری  قومداری 
در جهان محافظه كاران افراطی  خود 
فرهنگ  و  نژاد  قومداری  حوزه  در  را 
برتر تعريف می كنند و اخیرا درحوزه 
سیاست، ترامپیسم و نژادپرستان اشغالگر 

فلسطین  در دو سوی دنیا به هم رسیده 
اند و  كلیدی ترين خصیصه اينها نژاد 
پرستی وعملکرد فرا قانونی است.اين 
طبیعی  طور  به  ها،  دولت  و  ها  فرقه 
فرهنگی  گوناگونی  خطر  بزرگترين 
وصلح جهانی هستند. وقتی دقیق تر به 
گوناگونی فرهنگی نگاه می كنیم. در  هر 
تکه فرهنگی می توان رگه های  قوم 
مداری را ديد كه در زير كالبد هويت 
فرهنگی خود را پنهان  كرده اند. البته اقوام 
تا آنجا كه  در تمايز و هويت  خود به 
حقوق  فرهنگ های ديگر  احترام می 
گذارند و به قرار دادهای فیمابین ملزم و 
متعهد هستند مجاز به برجسته  كردن قوم 
وخصیصه های مطلوب قومی خود می 
باشند. اما وقتی خودباوری قومی به حق 
برتری و اصل اول بودن بدون رعايت 
بین  قوانین  و  مسابقات جهانی  قوانین 
الملل  منجر شود به امری ضد فرهنگی 
امروز  وضد بشری تبديل خواهد شد. 
بیشترين ناقضان حقوق بشر و ناقضان 
قطع نامه های سازمان ملل كدام گروه ها 
هستند.؟ اشغالگران اسرائیلی در اين گروه 
رتبه اول را دارند و اينها مسئله اول، زمین 
زيبای چند فرهنگی هستند و اين مسئله 
وقتی حل می شود كه فرهنگ های قومی 

ملتزم به صلح جهانی وپای بند به حقوق 
بشر و رعايت حق هر نفر يک رای، در 
جهان با هم متحد شوند.  ديپلماسی بین 
الملل متاثر از  دو قطب بندی فرهنگی، 
برتری  غیر  های  فرهنگ  قطب  يک 
طلب و دو  قطب فرهنگ های برتری 
طلب است. ايران در قضیه فلسطین در 
قطب بندی فرهنگ ها و اقوام درمیان 
ملل  غیر برتری طلب نشسته است. از 
اين ديپلماسی  تقريبا قريب با اتفاق مردم 
زمین، فروتنانه و با قدرت حمايت می 
كنند. البته منوط به اينکه، دريابند اين صدا 
و سیاست، با اينکه حق دفاع مشروع را 
حق قانونی  خود و مردم فلسطین وهمه 
حاضر  هرگز  اما  داند.  می  زمین  مردم 
نیست در هیچ  جای جهان، كوچکترين 
صدمه ای به حق حیات تک تک فرزندان 
آدم وارد شود. ايران اگر  از اين سیاست 
بتواند درست و دقیق تبلیغ كند و آن را  
تبديل به ديپلماسی عمومی خود نمايد، 
می تواند در عرصه های زيادی  باعث 
انزوای كامل رژيم نژادپرست منطقه غرب 
آسیا و نیز انزوای رژيم های افراطی "اول 

كشور من" شود.

■ فعال سیاسی اصالح طلب 
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قبل از واکسن تست کرونا بدهیم
معاون فنی مركز بهداشت گلستان با اشاره 
اينکه پیش از تزريق واكسن كرونا در مراكز 
واكسیناسیون، از كسی ارائه تست كرونا 
كه  افرادی  گفت:  نمی شود،  درخواست 
عالئم بیماری كرونا در بدن آنها فعال است، 
تزريق واكسن را به زمان ديگری موكول 
در خصوص  صداقت  سیدمهدی  كنند. 
موضوعات مطرح شده در فضای مجازی 
مبنی بر اينکه افراد قبل از تزريق واكسن 
كرونا حتماً بايد تست داده و از سالمت 
خود مطمئن شوند زيرا اگر كرونا داشته 
باشند، بیماری آنها تشديد می شود، گفت: به 
افرادی كه بیماری كرونا در آنها فعال بوده 
و دارای عالئم هستند توصیه می شود در 
زمان ديگری واكسن تزريق كنند؛ در افراد 
بی عالمت داشتن اين حساسیت ضرورتی 
ندارد. وی بیان كرد: در حال حاضر ارائه 
تست كرونا به منظور سالم بودن افراد از 
نظر بیماری كرونا در هیچ يک از مراكز 
تزريق واكسن انجام نمی گیرد و قطعاً در 
ادامه نیز به همین منوال خواهد بود زيرا 

اين  معنای  به  كرونا،  تست  شدن  منفی 
ندارد. تست  كرونا  قطعاً  فرد  كه  نیست 
سريع كرونا غالباً در افراد دارای عالمت 
نشان می دهد كه فرد مبتال به كرونا است 
و در افراد بی عالمت جواب درستی به 
دست نمی آيد. در تست های PCR نیز 
بی عالمت  افراد  در  قاطعیت  با  بیماری 
فنی  معاون  نمی شود.  داده  تشخیص 

بهداشت گلستان خاطرنشان كرد:  مركز 
علت توصیه به واكسن نزدن افراد دارای 
اين است كه واكسن در برخی  عالمت 
افراد باعث بروز همان عالئم كرونا از قبیل 
تب و بدن درد می شود و اگر اين افراد 
واكسن بزنند، ممکن است عالئمی كه 
از قبل در بدن آنها وجود داشته تشديد 
شود. وی با اشاره به اينکه تزريق واكسن 

به معنای وارد شدن ويروس كرونا به بدن 
است  آنتی  ژنی  واكسن  گفت:  نیست، 
كه از سطح ويروس كنده شده و خود 
كردن  وارد  از  هدف  و  نیست  ويروس 
آن به بدن، تحريک سیستم ايمنی بدن و 
تولید آنتی بادی است. صداقت بیان كرد: 
كسانی كه دارای عالئم نیستند، نسبت به 
اين موضوعات حساسیت نداشته باشند. 
معاون فنی مركز بهداشت گلستان در ادامه 
با اشاره به روند واكسیناسیون مرحله دوم 
در استان، گفت: تاكنون حدود ۸ هزار نفر 
در  سال  باالی ۸۰  افراد  از  نیمی  معادل 
استان واكسن دريافت كردند. وی با اشاره 
به اينکه از سه روز قبل برخی گروه های 
واكسیناسیون به صورت سیار در روستاها 
روزه  كرد:  خاطرنشان  می شوند،  حاضر 
گرفتن افراد در ماه رمضان يکی از داليل 
مهمی بوده كه هنوز واكسیناسیون اين گروه 
سنی به اتمام نرسیده و تالش داريم بعد از 
ماه مبارک رمضان، با سرعت واكسیناسیون 

اين گروه سنی را به اتمام برسانیم. 

))

پرندگانی که برق از سر 
گلستانی ها پراندند

برق  نیروی  توزيع  مديرعامل شركت 
گلستان گفت: مهاجرت بی سابقه سارها 
به گلستان و نشستن آنها بر روی خطوط 
انتقال برق چند روزی است كه باعث 
قطعی برق در برخی شهرها شده است. 
علی اكبر نصیری اظهار كرد: در اين روزها 
شاهد حضور پرندگان سار در گلستان 
هستیم به گونه ای كه طبق گفته مسئوالن 
محیط زيست، حضور اين تعداد سار در 
افزود:  بوده است. وی  بی سابقه  استان 
اين پرندگان به صورت گروهی بر روی 

شبکه ۲۰ كیلوولت شركت توزيع برق 
زمانی  و  می نشینند  در حاشیه شهرها 
كه همزمان از روی آن بلند می شوند، 
باعث ارتعاش سیم ها شده و فازها در 
حريم هم قرار می گیرند و گاها آنقدر 
فشار زياد است كه منجر به قطعی برق 
می شود. مديرعامل شركت توزيع نیروی 
برق گلستان با اشاره به اينکه سال های 
قبل به شکل خیلی كمتری اين موضوع 
را داشتیم، خاطرنشان كرد: تداوم سردی 
هوا در امسال موجب شده كه سارها 

در اين منطقه بمانند و مهاجرتشان به 
در  نصیری  بیافتد.  تأخیر  به  روسیه 
وسايل  خسارت  جبران  خصوص 
برقی كه بر اثر قطعی مکرر برق دچار 
آسیب شده است، گفت: شهروندانی كه 
وسايل برقی آنها به خاطر اين موضوع 
آسیب ديده می توانند به امور مشتركین 
مراجعه  شهرستان ها  در  برق  شركت 
كنند. با توجه به قراردادهايی كه با بیمه 
داريم اگر خسارتی وارد شده باشد، آن 

را پرداخت خواهیم كرد.
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اعمال قانون شبانه
 ۷۰۰ خودرو در گلستان

 رئیس پلیس راهور استان گلستان گفت: به 
طور میانگین در گلستان، ۷۰۰ خودرو شبانه 
توسط دوربین ها و همکاران پلیس راهور به 
به  می شوند.  جريمه  تردد  منع  نقض  دلیل 
گزارش روابط عمومی، عباس مهاجر بسطامی 
اظهار كرد: منع تردد شبانه در همه شهرهای 
استان از ساعت ۱۰ شب الی سه بامداد اجرا 
می شود. رئیس پلیس راهور استان گلستان 
افزود: به طور میانگین، شبانه در سطح استان 
۷۰۰ خودرو توسط دوربین ها و همکاران بنده 
قانون جريمه می شوند.  اين  به دلیل نقض 
مهاجر بسطامی ادامه داد: تفرجگاه های استان 
همچنان مسدود بوده و اگر برخی از نقاط 
باز است اجازه اتراق و نشستن در آنجا داده 
نمی شود.وی در بخش ديگری از سخنان خود 
از بخشش جرايم راهنمايی و رانندگی خبرداد 
و گفت: مردم می توانند با مراجعه به سايت، 

نسبت به پرداخت جرايم خود اقدام كنند.

پیشرفت بیش از 84 
درصدی بدنه سد نرماب

مدير عامل شركت آب منطقه ای گلستان 
در بازديد از آخرين وضعیت سد در دست 
احداث نرماب در شهرستان مینودشت، برای 
آبگیری در خرداد ماه سال جاری، از پیشرفت 
بیش از ۸۴ درصد بدنه بزرگ ترين و مهم 
ترين سد در حال ساخت استان خبرداد. به 
گزارش روابط عمومی، سید محسن حسینی 
در اين بازديد در خصوص آخرين اقدامات 
اجرائی برای آبگیری سد،اظهار كرد: تاكنون 
میلیون   ۵.۸۸ سد  بدنه  خاكريزی  حجم 
مترمکعب است و حجم باقیمانده كل ۱.3۲ 
میلیون مترمکعب است. وی بیان اينکه اين 
سد در سال جاری آبگیری اولیه آن آغاز می 
شود، گفت: حجم باقیمانده تا تراز آبگیری 
اولیه ۲۰۰ هزار متر مکعب است كه تا زمان 
آبگیری به تراز الزم می رسد. حسینی افزود: 
پیشرفت تاسیسات هیدرومکانیکال سد نرماب 
در بخش خريد و ساخت ۸۵ درصد بوده كه 
۵۰ درصد نصب آن هم انجام شده است كه 
اقدامات نصب به صورت شبانه روزی ادامه 
دارد. مدير عامل شركت آب منطقه ای گلستان 
اضافه كرد: آبگیری سد نرماب نیاز به اقدامات 
پیوسته و زنجیر وار دارد كه طی ماه های اخیر 
هماهنگی شركت مهندسین مشاور، شركت 
پیمانکار)سپاسد( مجموعه استانی و همچنین 
كمک نهادهای نظارتی برای حل چالش های 

پیش رو بسیار موثر و مفید بوده است.

ارزیابی تاثیرات اجتماعی 
وفرهنگی اقدامات
 توسعه محورگامی در 
رسیدن به توسعه پایدار

■  یونس پیری

فرهنگی  و  اجتماعی  تاثیرات  ارزيابی 
در واقع به ديدگاهی كامل و جامع در 
مديريت  و  نظارت  برآورد،  خصوص 
اقدامات  از  ناشی  اجتماعی  پیامدهای 
توسعه محور اشاره دارد؛ فارغ از اينکه 
آن اقدامات اختیاری و يا جبری، پنهان 
باشد.  مثبت  يا  و  منفی  آشکار،  يا  و 
پیامدهای منفی و ناخواسته را پیش بینی 
كرده و راهکارهايی در جهت تعديل و 
حذف آثار منفی و تقويت تاثیرات مثبت 
آن پیشنهاد میکند. در همین راستا، برای 
فرهنگی  و  اجتماعی  تاثیرات  تقويت 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مقام 
اجتماعی  پیوست  تهیه  رهبری  معظم 
اقدامات  از  هركدام  برای  فرهنگی  و 
توسعه ی ملی و شهری را الزام نموده اند.

فرآيند توسعه در جوامع در حال رشد در 
اكثر موارد رگه هايی بسیار گسترده از فقر، 
ركود، به حاشیه رانده شدگی و محرومیت 
واقعی از توسعه اجتماعی و اقتصادی 
را موجب می شود. در نظرگرفتن همه 
جانبه آثار توسعه و نه تقلیل آن با توجه به 
رابطه هزينه و منفعت، می تواند بار ناشی 
را  توسعه محور  اقدامات  شتابزدگی  از 
در كلیه سطوح كاهش داده و منجر به 
رضايت عمومی و كاهش نابرابری های 
در  بعبارتی:"توسعه  گردد.  اجتماعی 
خدمت ماست و نه ما قربانی بذل های 
فاضلی،۱3۹۱،  )محمد  آن"  از  كاذبی 

ارزيابی تاثیرات اجتماعی(.
بررسی "رضايت جوامع" میزبان اقدامات 
توسعه ای و همچنین بررسی مخاطرات 
اجتماعی ناشی از اين اقدامات، بايد در 
پیشران  پروژه های  و  سرفصل طرح ها 
توسعه قرار بگیرد، چرا كه عدم توجه 
بار اجتماعی و فرهنگی  به اين موارد 
طوالنی  در  و  برداشته  در  سنگینی 
مدت سبب تخريب روابط اجتماعی، 
فاصله  اجتماعی،  امنیت  برهم خوردن 
زياد در نوع و چرايی طرح ها با نیازهای 
اصلی مردم، افزايش میزان آسیب های 
گروه های  علیه  تبعیض  و  اجتماعی 
محالت  در  ضعیف  و  حاشیه ای 
در شهر  كم برخوردار شهری می شود. 
توسعه  و  تسهیلگری  دفتر  دو  گرگان 
اوزينه -  افسران و   – محلی)انجیراب 
بهمن سال  از  دارد كه  چناران( وجود 
۱3۹۷ شروع به كار و برقراری ارتباط 
با مردم و دستگاه های اجرايی كرده و 
خال به وجود آمده در بحث توانمندسازی 
جامعه محلی و مشاركت اجتماعی در 
محالت كم برخوردار شهری را تا حد 

زيادی مرتفع كرده است.
يکی از اقدامات توسعه ای كه می توانست 
آثار مفیدتری به ويژه در دومحله انجیراب 
و افسران برجای بگذارد، پروژه احداث 
بوده   ۱3۹۸ سال  در  گرگان  خلیج 
بهبود  آن؛  اجرای  از  اصلی  هدف  كه 
محدوده  در  شهری  ترافیک  وضعیت 
قندهاری  میدان شهید  تا  بسیج  میدان 
گرگان بوده است. عدم در نظرگرفتن 
آثار فرهنگی، اجتماعی و كالبدی  اين 

اقدام، در عمل منجر به گسست كالبدی 
محالت انجیراب و افسران گرديده و 
مخاطرات اجتماعی و فرهنگی شديدی 
از خود برجای گذاشته است و همچنین 
موجب تاثیرات غیرقابل پیش بینی ای بر 
كیفیت زندگی شهروندان در هر دو محله 

انجیراب و افسران شده است: 
های  مشاركت  در جذب  ناتوانی   -1

مردمی و گسست اجتماعی 
ناشی  عمومی  اعتراضات  رشد   -2
تحصیل  ترک  مانند  پروژه  تبعات  از 
وضعیتی  چنین  تداوم  آموزان.  دانش 
علی  افسران  و  انجیراب  محالت  در 

سبب  انجیراب،  محله  در  الخصوص 
جابجايی جمعیت و مهاجرت از محله 
گشته، چشم انداز محله را تغییر داده و به 
سان سد و ديواری میزان حاشیه نشینی 
و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را 
افزايش داده است. اين اتفاق از طرفی 
میزان  مواردی همچون؛  باعث كاهش 
رفاه عمومی در محله، ارزش امالک و 
مستغالت، اشتغال و درآمد مردم، اعتماد 
شهروندان نسبت به مديريت شهری را 
بوده و از طرفی ديگر بر مقوله هايی 
نظیر؛ احساس هويت اجتماعی، انسجام 
اجتماعی، حس تعلق به محله و شهر و 
احساس امنیت اجتماعی، تاثیر منفی بر 
افزايش سوانح و  جای گذاشته است. 
حوادث رانندگی، افزايش آلودگی هوا 
اندازه  از  بیش  شدن  طوالنی  دلیل  به 
افزايش  و  انجیراب  خروجی  مسیر 
خطرات غیرمترقبه ناشی از انتخاب مسیر 

از جمله  برای رسیدن سريعتر،  اشتباه 
مواردی است كه از برآيند جلسات و 
نشست های شکل گرفته توسط دفتر 
راهور  پلیس  با  انجیراب  تسهیلگری 
در زمینه نتايج منفی احداث اين پروژه 
استخراج گشته است. لذا توجه ويژه به 
اين مسئله از جانب نهادهای خدمت 
رسان می تواند تا حد قابل توجهی از 
بروز بحران های بیشتر جلوگیری كند. 
به همین منظور پیرو پیگیريهای متعدد 
افسران  و  انجیراب  تسهیلگری  دفتر 
از طريق اعضای محترم شورای شهر 
گرگان، حوزه معاونت امور هماهنگی 
عمرانی استانداری )رياست گروه ترافیک 
وقت جناب آقای مهندس حیدرزاده( 
و شهردار محترم گرگان، خوشبختانه 
سال  اسفندماه  در  گرگان  شهرداری 
۱3۹۹، به منظور برون رفت از وضعیت 
نامناسبی كه احداث خلیج گرگان برجای 
زيرگذر  كلنگ زنی  به  اقدام  گذاشته، 
سؤال  است.  كرده  انجیراب-افسران 
كه  اينست  می آيد  پیش  كه  اساسی 
شهرداری گرگان تا چه اندازه به ارزيابی 
تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 
اين  در  اقتصادی  و  اجتماعی  پايداری 
دو محله قبل از اجرايی شدن اين اقدام 
از  است  حاضر  همچنین  و  پرداخته 
ظرفیت های دفتر تسهیلگری انجیراب-
فعاالن  و  محلی  معتمدين  افسران، 
اجتماعی در خصوص شناخت كامل 
وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
ساكنین دو محله، بهره ببرد. امید می رود 
توجه  اجرائی  نهادهای  معرفی،  اين  با 
ابعاد  همه  گرفتن  درنظر  به  ويژه تری 
تاثیرات ناشی از اقدامات توسعه ای داشته 
باشند و در بخش هايی كه قادرهستند 
بر جريان امور تاثیرات مثبت بگذارند، 
ورود پیدا كرده و از طريق برنامه ريزی 
فرابخشی، درنظرگرفتن پايداری محلی و 
جلب و تداوم مشاركت مردم اين تاثیر را 

امکان پذير نمايند.

■  پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی 
و کارشناس اجتماعی دفتر تسهیلگری 
و توسعه محلی انجیراب و افسران

یکی از اقدامات توسعه ای 
که می توانست آثار مفیدتری 
به ویژه در دومحله انجیراب و 
افسران بگذارد، پروژه احداث 

خلیج گرگان بوده است.

))

آغاز دوره های عملی رانندگان تاکسی آتش نشان
ريیس سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری 
رانندگان  عملی  آموزشی  های  دوره  آغاز  از  گرگان 
به گزارش روابط  طرح تاكسی آتش نشان خبر داد. 
عمومی شهرداری گرگان، موسی الرضا صفری اظهار 
داشت: طرح تاكسی آتش نشان با هدف كاهش زمان 
اطالع رساني به آتش نشاني و كمک رساني سريع به 
شهروندان در هنگام بروز حوادث و آتش سوزي ها 
تاكسي هاي مجري  اجرا مي شود و  در سطح شهر 
اين طرح توسط سازمان آتش نشاني مجهز به كپسول 

اين  رانندگان  افزود:  شوند. صفری  مي  نشاني  آتش 
خودروها نیز در مدت ۶ روز آموزش های الزم در 
زمینه اطفاء حريق و انجام اقدامات الزم در مواقع بروز 
تاكسي های  فرا مي گیرند و سپس  را  آتش سوزی 
های  برچسب  نصب  با  طرح  اين  در  كننده  شركت 
بروز حادثه  تاكسی آتش نشان در مواقع  مخصوص 
آتش سوزی به شهروندان ارائه خدمت می كنند. وی 
اولین اطالع  تصريح كرد: رانندگان تاكسی به عنوان 
آتش سوزی  مواقع حادثه  در  توانند  مي  آگاه  دهنده 

اطالعات دقیق تری به سامانه ۱۲۵ ارائه دهند. به گفته 
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری 
گذراندن  از  پس  همچنین  تاكسی  رانندگان  گرگان، 
دوره آموزشي الزم، می توانند سريعتر از آتش نشانان، 
شهروندان  به  حادثه  محل  در  خود  موثر  حضور  با 
ياری رسانند. صفری گام بعدي را آموزش ايمني آتش 
تاكسي  اتوبوس هاي درون شهري،  رانندگان  نشاني 
حومه  روستاهاي  هاي  تاكسي  و  شهري  برون  هاي 

گرگان اعالم كرد.

هنرمند گرگانی بهترین بازیگر 
مرد جشنواره فیلم مسکو شد

چهل وسومین جشنواره فیلم مسکو به 
پايان رسید و جايزه بهترين بازيگر مرد به 
سهیل قنادان هنرمند گرگانی برای بازی 
در فیلم »پسر« اهدا شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نوشین  كارگردانی  به  »پسر«  گلستان، 
معراجی و تهیه كنندگی مهدی فردقادری، 
نماينده سینمای ايران در بخش مسابقه 

اصلی چهل وسومین دوره جشنواره فیلم 
مسکو بود.سهیل قنادان، ناهید حدادی، 
دنیا حیدری، مجتبی فالحی و اتابک 
نادری، از بازيگران اصلی »پسر« هستند 
تنهايی آدم ها  و قصه فیلم، روايت گر 
و تالش بی حاصل برای رهايی از آن 
است. در اين رويداد بین المللی، سهیل 
قنادان، هنرمند گرگانی برای بازی در 

مرد  بازيگر  بهترين  بعنوان  فیلم  اين 
است  گفتنی  شد.  انتخاب  جشنواره 
به  موفق  اين  از  پیش  قنادان«  »سهیل 
افتخار  ديپلم  چون  جوايزی  كسب 
پنجمین  و  سی  مرد  بازيگر  بهترين 
جشنواره بین المللی فیلم كوتاه تهران 
و بازيگر برگزيده چهاردهین جشنواره 

فیلم كوتاه رضوی شده بود.
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نائینی از دریچه دو اندیشه
محمد شریف دوجی_بدون ترديد يکی از 
مهم ترين رساله های فقهی_سیاسی عصر 
انقالب مشروطه ايران، »تنبیه االمه و تنزيه 
المله« است. نويسنده اين رساله آيت اهلل 
محمد حسین نائینی شاگرد محمد كاظم 
خراسانی و نماينده قشر روحانی هوادار 
مشروطه است. وی همگام با مجتهدان شیعه هم چون آخوند 
خراسانی، عبداهلل مازندرانی و میرزا حسین تهرانی نظرات خود 
پیرامون حکومت قانون، نسبت دين و سیاست، استبداد دينی 
و سیاسی، واليت فقیه  و ساير مسائل مرتبط با فقه سیاسی 
شیعه را در اين رساله مطرح نموده است.بطور كلی نائینی دو 
نوع حکومت متصور می شود. نوع اول سلطنت »استبدادی« 

يا »تملیکیه« است و نوع دوم سلطنت »واليتیه« يا »مشروطه«.
 در نوع اول سلطنت، حاكم مطلق العنان، مالک رقاب، صاحب 
تمام مملکت و غاصب تمام نوامیس و مخلوقات است. در 
نظر نائینی چون در اين نوع سلطنت حاكم به مقام الوهیت و 
خدايی می رسد همانند حاكمیت فرعون و سالطین طاغوت، 
غیر شرعی است. در نوع دوم سلطنت كه آن را »مشروطه« يا 
»واليتیه« می نامد قدرت حاكم امانتی است كه به او سپرده شده 
است. حاكم براساس وظايف و مصالحی كه وجود دارد در 
حدود چارچوب هايی كه تعیین شده است، می تواند دخل و 
تصرف كند و تجاوز و غصب بی حد و مرز از جانب سلطان 
بروز نمی كند.در اين مقاله ابتدا آنچه مرحوم داود فیرحی پیرامون 
مضرات استبداد دينی از نگاه نائینی نگاشته است به خالصه 
آوردم و سپس نقد ماشااله آجودانی پیرامون نگاه نائینی به واليت 

فقیه را در چند سطر ذكر نمودم.

الف ( مضرات استبداد دینی: 
مرحوم استاد داود فیرحی در كتاب »آستانه تجدد ؛ درشرح تنبیه 
االمه و تنزيه المله« از آن چه نائینی پیرامون استبداد دينی گفته 
به تفصیل شرح داده است. بطور خالصه سعی كردم تا آنچه 

فیرحی در اين باب نگاشته را در متن زير بازگو نمايم.
استبداد دينی از دريچه نگاه آيت اهلل نائینی »عبارت از ارادت 
خودسرانه است كه مسلکین در زی سیاست روحانیه به عنوان 
ديانت اظهار و ملت جهول را به وسیله فرط جهالت و عدم 
خبرت به مقتضیات كیش و آيین خود به اطاعتش وا می دارند« 
.منظور نائینی از »تنبیه االمه و تنزيه المله« هشدار دادن و بیدار 
نمودن مسلمانان يا ملت ايران يا هردو درخصوص معايب 
استبداد از يک سو و تنزيه و دور كردن نسبت استبداد از شريعت 
حضرت محمد ص و دفاع از دين اسالم درمقابل اتهام استبداد 
دينی ازسوی ديگر است. البته نائینی تنها به سلب استبداد از دين 
اكتفا نمی كند، بلکه دفاع دينی از مردم ساالری، مشروطیت و 

دولت انتخابی مقید به شريعت و قانون دارد. 
نائینی استبداد دينی را سلطه برقلب ها از راه تحريف باورهای 
دينی مومنان می داند كه نتیجه آن حفظ و توجیه استبداد سیاسی 

در جوامع مذهبی است. كار استبداد دينی اين است كه مطالب 
و سخنانی از دين يادگرفته و ظاهر خود را آنطور كه جالب 
عوام ساده باشد می آرايند و مردمی را كه از اصول و مبانی 
دين بی خبرند و به اساس دعوت پیامبران گرام آشنايی ندارند 
فريب میدهند و با اين روش فريبنده به نام غمخواری دين و 
نگهداری آيین، ظل الشیطان را برسرعموم می گسترانند و در 
زير سايه شوم جهل و ذلت مردم را نگاه می دارند.هنگامی كه 
جامعه ای گرفتار استبداد دينی می شود ظالم پرستی توجیه دينی 
پیدا میکند و حمايت از استبداد حفظ دين خوانده می شود و 
واجب شرعی می شود. از طرفی آزادی كه موهبت خداوند 
است عالوه بر اينکه توسط استبداد غصب شده و مظلوم است 
از نظر شرعی نیز چهره منفی پوشانیده و يک نوع اباحی گری 
مذهبی، بد دينی يا بی دينی خوانده می شود.به نظر نائینی در نظام 
های استبدادی كه بنیادشان بر جهل مردم استوار است، اسماء و 
صفات خاصه خداوند را به حاكمان بشری نسبت می دهند و 
حکومت گران را خدای گونه يا نماينده و سايه خدا در زمین 
جلوه می دهند. اين نخستین و مهم ترين قوای پاسدار استبداد 
است كه از جهل مردم به احکام و مقتضیات دين آنان زاده و 
پرورده می شود.از نظر نائینی بین استبداد سیاسی و استبداد دينی 

رابطه ای دو جانبه برقرار است. در ابتدای راه و آغاز پیدايی 
استبداد سیاسی، اين حاكمان مستبد هستند كه در استقرار نظم 
سیاسی بیش ترين نیاز به علما و رهبران دينی دارند اما همین 
كه استبداد سیاسی مستقر شد به تدريج ابزارهای كارآمد متنوعی 
برای اقناع توده و انتشار قدرت خود پیدا و اختراع می كند. از 
اين پس شعبه ی استبداد دينی است كه برای حفظ و بسط خود 
محتاج به شاخه استبداد سیاسی است تا بماند و رواج يابد.نائینی 
دينی را كه مخالف آزادی و حامی استبداد است نه دين درست 
بلکه تحريف مقاصد انبیا می داند. انتقاد نائینی از استبداد دينی به 
جايی می رسد كه ضرر حامالن استبداد دينی بر شیعیان را بدتر 

از ضرر لشکر يزيد بر امام حسین می داند.

ب( والیت فقیه و حفظ اسالم :
در اين جا نقدهای ماشااله آجودانی پیرامون نظرات نائینی راجع 
به واليت فقیه و معصوم را می آورم. آجودانی در فصلی تحت 
عنوان »بحران تجدد« در كتاب »مشروطه ايرانی« از نظريات 
مشروطه خواهان متدين نظیر نائینی به تفصیل سخن رانده است 
و انديشه های آنان را در دستگاه نقد و سنجش قرارداده است. در 
اينجا كوشیدم تا چند خط مهم از مواردی را كه آجودانی شرح 

داده ذكر كنم.در تفکر شیعی امامت با حکومت ارتباط تنگاتنگ 
داشت و شیعه معتقد بود كه بعد از پیغمبر حکومت از آن امامان 
معصوم اوست. مطابق همین نگرش خالفت بعد از مرگ پیامبر 
اسالم به معنای غصب مقام امام معصوم تلقی می شد. از نگاه 
نائینی اساسا دو نوع حکومت »استبدادی« يا »تملیکیه« و سلطنت 
»مشروطه« يا »واليتیه« موجود دارد كه در اولی همه مملکت 
ملک تامه و مال اجدادی حاكم است ولی در دومی قدرت 
امانتی در نزد حاكم است و به همین علت حاكم در قبال ملت يا 
امت وظايفی دارد و به همین علت محدود است.  پرسش اصلی 
اين است كه چه بايد كرد و چه میتوان كرد كه سلطان از شروط 
امانت و واليت تجاوز نکند ؟ به عبارت ديگر چه چیزی ممکن 
است كه مانع شود سلطنت مشروطه كه نوعی امانت و واليت 
است به سلطنت استبدادی كه نوعی مالکیت است تبديل نشود ؟ 
پاسخ نائینی روشن و بی ابهام است. می گويد تنها چیزی كه می 
تواند ضامن اين امر باشد كه سلطنت مشروطه به استبدادی مبدل 
نگردد عصمت است. همان عصمتی كه اصول مذهب ما طائفه 
امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است به عبارت ديگر 
سلطنت از آن امام معصوم است و فقط با سلطنت امام معصوم 
است كه می توان يقین داشت كه همه شرايط مقرره در امانت و 
واليت به طور كامل رعايت گردد.با آن كه سلطنت هر سلطانی 
در غیبت امام، نوعی اغتصاب )غصب( ردای كبريايی است، 
اما »به حسب قوه بشیريه« می توان »به جای آن قوه عاصمه 
عصمت « امام »مجازی از آن حقیقت و سايه و صورتی از آن 
معنی« را در همین جهان حاضر به وجود آورد. نائینی سه اصل 
كلی »نهی از منکر«، »حفظ بیضه اسالم« و »واليت مجتهدين بر 
اوقاف عامه و خاصه« سلطنت مشروطه را »موقوفه« ای می داند 
كه واليت و نگهبانی آن موقوفه گرچه در اصل » برای اهلش 
« يعنی »امام« ثابت است، اما در غیاب امام می توان تصدی آن 
را به متولی و متصدی غیر شرعی هم سپرد. با اين همه آن 
غصب اصلی يعنی غصب اصل تصدی بر جای خود مانده 
است. از میان همه اين نوع استدالالت عقلی و نقلی و سه دلیل 
عمده شرعی كه پیشتر گفتیم نائینی برای توجیه حمايت از 
مشروطیت بیش از هرچیز ديگر به »اصل حفظ بیضه اسالم« 
استناد می كند.آجودانی معتقد است اصل نوشته نائینی هفت 
فصل بوده است. دو فصل از اين هفت فصل مربوط به واليت 
و نیابت فقها و عدول عصر غیبت بوده است كه نائینی آن ها 
را حذف كرده است. علت حذف هم رويايی بوده كه ديده بود 
و درآن رويا امام غايب به او حکم كرده بود كه آن دو فصل را 
حذف كند.برخی از محققین مشروطه نظريه واليت فقیه آيت 
اهلل خمینی را در راستای همین افکار نائینی دانسته اند. برخالف 
اين ادعا سیر حوادث نشان داده است كه بعد از انقالب اسالمی 
توجه چندانی به اين كتاب نشده است. اضافه بر اين، كتاب 
نائینی بیشتر توسط قشر نزديک به  نوانديشان دينی هم چون 
آيت اهلل محمود طالقانی و داودفیرحی مورد كنکاش و بحث 

قرار گرفته است.

برخی بررسی ها
 پیرامون نائینی 
■ حامد قزل 

رساله »تنبیه االمه و تنزيه المله« مهم ترين اثر علمی و فقهی 
اثر،  اين  مولف  آيد.  می  شمار  به  مشروطیت  زمینه  در 
فقها و  از  نائینی يکی  عالمه سید محمد حسین غروی 
اصولیان حوزه های علمیه جهان تشیع در سده های اخیر 

بود.«)مرادخانی و يزدی ۱3۸۹(
»نائینی با نگاهی به وضع جامعه ايرانی و شرايط به اصطالح »ملل 
متمدنه« به اين اعتقاد می رسد كه انديشه هايی كه باعث پیشرفت 
و تمدن در غرب شده در داخل منابع، تاريخ و انديشه های 
اسالمی وجود دارد اما اين غربی ها بودند كه آن ها را بکار بردند 
و از آن ها استفاده كردند.«)حسنی فر ۱3۸۹(»در واقع وی)نائینی( 
كوشید تا به استخراج مفاهیم و نهادهای مدرن از مبادی كهن 
ناسازگاری  از  بسیاری  اين تالش خود  در  بپردازد و چون 
های بنیادی موجود میان فلسفه سیاسی سنتی و فلسفه سیاسی 
مدرن را ناديده گرفت، دچار پاره ای اشتباهات اساسی شده 

است.«)آجدانی ۱3۹3(
»روحانیون در عصر مشروطه احساس می كردند كه به هر حال 
نمی توانند از كنار مقوالت جديد، بی تفاوت بگذرند و از اين رو 
مجبور به نوعی واكنش در قبال اين امواج می باشند. اين واكنش 

آن ها در مجموع تحولی بود كه تا پیش از اين دوران، به وقوع 
نپیوسته بود؛ زيرا تا پیش از آن، آن ها با آراء و انديشه های جديد 
مواجه نشده بودند و بنابراين نیازی به تجزيه و تحلیل و قرائت 
جديد از مفاهیم گذشته احساس نمی كردند. اما مسئله اساسی 
كه مشروطه با خود به همراه آورد آن بود كه برای نخستین بار 
در زمان غیبت به اين طرف، افکار و انديشه های تازه ای وارد 
گفتمان سیاسی جامعه ايران شده بود كه روحانیون نمی توانستند 

نسبت به آن بی تفاوت باشند.«)زيباكالم ۱3۸۲(
»روحانیون به طور كلی از فردای انقالب مشروطه به دو دسته 
كلی تقسیم شدند. گروهی تحت عنوان مشروعه خواه كه به 
دلیل ناسازگار دانستن حکومت مشروطه با اسالم، به مخالفت با 
آن برخاستند و گروهی تحت عنوان مشروطه خواه كه حکومت 
مشروطه را با اسالم سازگار می دانستند. مهم ترين شخصیت 
گروه اخیر عالمه میرزا محمد حسین نائینی است.«)رفیع و 

عباس زاده ۱3۹۴(
»اگر شیخ فضل اهلل نوری را به لحاظ تئوری در راس قطب 
مخالف با مشروطه بدانیم در سر قطب ديگر مجتهد ديگری 
به نام عالمه شیخ محمد حسین نائینی قرار می گیرد كه دفاع از 
مشروطه و مبانی آن را در رساله ای تحت عنوان تنبیه االمه و 
تنزيه المله در سال ۱۲۸۷ش پس از به توپ بسته شدن مجلس 
و در پاسخ به جريان مشروعه خواهی و ايرادات شیخ فضل اهلل 

منتشر ساخت.«)حسین آبادی و طرفداری ۱3۹۲(
»به رغم برخی نزديکی های نائینی به پاره ای از حقوق عمومی، 
آرای سیاسی وی را بايد تداوم محتوای نظريه سنتی ماذون از 
فقهای جامع الشرايط به زبان جديد تلقی كرد و البته كه چنین 
نگرش فقهی از توانايی و آمادگی و عالقه برای ورود به عرصه 
های فکری فلسفه سیاسی مدرن برخوردار نبود و نمی تواند 
باشد. دقت در داليل و شواهد موجود از اين واقعیت خبر می 
دهد كه نائینی از انديشه های سیاسی مدرن و اصول و مبانی 
دموكراسی در فلسفه سیاسی مدرن آگاهی و بهره چندانی 
نداشت. درک نائینی از آزادی، استمرار سنت فکری كهن بود. 

تلقی نائینی از آزادی، با مفهوم آزادی در فلسفه سیاسی مدرن 
پیوند نزديکی ندارد«)آجدانی ۱3۹3(

»حکومت غیر فقیه در نگاه هر دو )نائینی و شیخ فضل اهلل( 
مشروعیت ندارد و در صورت عدم تحقق حکومت دينی فقیهان 
جامع الشرايط، حکومت مقیده به قوه مسدده به تعبیر نائینی و 
حکومت عدالتخوانه ای يا مشروطه مشروعه به تعبیر شیخ 
فضل اهلل از باب قدر مقدور الزم است.«)حسین آبادی و 

طرفداری ۱3۹۲(
»همان گونه كه مخالفان شرعی مشروطه و از جمله شیخ فضل 
اهلل نوری به درستی اشاره و تصريح كرده اند، بسیاری از نابرابری 
ها بر اساس جنسیت و مذهب، در شريعت به رسمیت شناخته 
شده است كه فلسفه سیاسی مدرن، آن نابرابری ها را به رسمیت 

نمی شناسد.«)آجدانی ۱3۹3(
»نائینی در عرضه كردن شواهد مربوط به استبداد و كند و كاو 
خويش پیرامون آن شواهد از عناصر فکری نو چندان بهره ای 
نبرده است؛ نه موضوع های مورد بحث و نه شیوه استدالل او 
هیچکدام از ريشه ای نو كه ممکن است با زيربنای جامعه 
آن روز پیوندی داشته باشد سرچشمه نگرفته زيرا حکومت 
استبدادی برای سده های دراز بوسیله نويسندگان اسالمی 
و غیراسالمی محکوم گرديده است. نیز كندوكاو وی راه 
موثری برای خیزش بر ضد استبداد به خواننده نشان نمی 

دهد.«)حائری ۱3۶۴(
در حقیقت می توان گفت روحانیان موافق مشروطه همچون 
آخوند خراسانی و شاگردش نائینی »چون به كشور دلبستگی 
می داشتند و آن را در دست دربار خودكامه قاجاری رو به 
نابودی می ديدند، برای جلوگیری از آن، مشروطه و مجلس 
شورا را دربايست می شماردند و در همان حال معنی مشروطه 
راچنان كه سپس ديدند و دانستند نمی دانستند و آن را بدان 
سان كه در اروپا بود نمی طلبیدند و خود از كشورداری و 
چگونگی پیشرفت توده و اين گونه انديشه ها بسیار دور می 

بودند.«)كسروی ۱3۸۵(

نگاران  گفتمان روزنامه  علمای مشروطه طلب و  »گفتمان 
مشروطه طلب به هم نزديک هستند و در ظاهر نه تنها رقیب 
يکديگر محسوب نمی شدند، حتی در باور عامه گفتمان های 
هم سوی يکديگر خوانده می شده اند، اما به لحاظ گفتمانی قطعا 

نمی توان آن دو را يک گفتمان خواند.«)مکتبی ۱3۹۹(
از بررسی تمامی مباحث عالمه نائینی به دست می آيد كه وی 
در تنبیه االمه و تنزيه المله، واليت فقیه را مبنای مشروعیت به 
مشروطه می داند. بنابراين سلطنت حکام و سالطین وقت، 
غاصبانه و غیر مشروع است، اما از آن جا كه میرزای نائینی، 
تصدی مقام واليت )به دست گرفتن حکومت توسط فقها( را 
در آن شرايط غیر ممکن می دانسته است، از باب وجوب 
تحديد استیال و مظالم حکام جور و دفع افسد به فاسد، قائل 
به مشروطیت می شود كه به وسیله نوشتن قانون اساسی و 
انتخاب نمايندگان مجلس صورت می گیرد. البته آن هم بايد 
با اذن و تصويب و تصحیح فقها باشد و گرنه مشروعیت 

ندارد.)زرافشان ۱3۹3(
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حسین نائینی و دفاع از حکومت مشروطه، مطالعات سیاسی، شماره ۲۹
حسنی فر، عبدالرحمن. )۱3۸۹(، بررسی رويکرد محمد حسین نائینی 

نسبت به مفاهیم و آموزه های جديد، سیاست، دوره ۴۰، شماره 3
 ،)۱3۹۲( محمد.  علی  طرفداری،  و  جمال  آبادی،  رضايی حسین 
بازخوانی انديشه های سیاسی و فقهی شیخ فضل اهلل نوری و عالمه 

محمد حسین نائینی در مورد نظام مشروطه، علوم سیاسی، شماره ۲۲

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۲۰۰۱۰۱۵۲۶۹ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
كالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۷۷۴ تقاضای خانم زهرا ماه نسائی به شماره شناسنامه ۲۶ كد ملی 
۵۷۲۹۸3۸۰۰۱ صادره از كاشمر فرزند علیرضا در ششدانگ يک قطعه زمین كه در آن احداث 
بنا شده است بمساحت ۱۰۱/۰۷ مترمربع از پالک شماره ۱3۵۶- اصلی واقع در اراضی شهری 
بخش يک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکايت از انتقال از مالک رسمی خانم خاوربیگم 
مفیديان به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی 
می شود از اين رو اشخاصی كه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست 

خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۸

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۶۷۰۹

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۲۰۰۱۰۱۴۲۶۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  شماره  به  عجمی  امیرحسین  آقای  تقاضای  كالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱3۹3 
۲۱۱۱۰۸۱۵3۱ كد ملی ۲۱۱۱۰۸۱۵3۱ صادره از گرگان فرزند احمد در ششدانگ يک قطعه 
زمین كه در آن احداث بنا شده است بمساحت ۱۶۶/۸۴ مترمربع از پالک شماره ۱۲۶- اصلی 
واقع در اراضی گلند بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکايت از انتقال از مالک 
رسمی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز 
آگهی می شود از اين رو اشخاصی كه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده 
به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع 

ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۸

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۶۷۱۲

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۲۰۰۱۰۱۷۲۷۷ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
كالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۵3 تقاضای خانم اقدس سرائی به شماره شناسنامه ۷ كد ملی 
۲۱۲۲۴۱۲۸۶۰ صادره از گرگان فرزند شعبان در ششدانگ اعیانی يک باب ساختمان بانضمام 
۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه كه باقیمانده سهام آن وقف است بمساحت 
۱۴۷/۲۷ مترمربع از پالک شماره ۱۲- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه 
ثبت گرگان طبق رای صادره حکايت از انتقال از مالک رسمی آقای محمد سرايی به متقاضی 
دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از 
اين رو اشخاصی كه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست 

خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۸

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۶۷۱۸

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱3۹۴۶۰3۱۲۰۰۱۰۱۱۹۲۵ و اصالحیه ۱3۹۹۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۲۰۴۶ هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض كالسه ۱3۹3۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰۴ تقاضای رضا غالمیان مقدم به 
شماره شناسنامه ۸۵ كد ملی 3۶۷۰۶۶۰۴۱۰ صادره از زابل فرزند علیجان در ششدانگ يک قطعه 
زمین كه در آن احداث بنا شده است بمساحت ۱۱۰/۱۰ مترمربع از پالک 3- اصلی واقع در 
اراضی اوزينه بخش 3 حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره حکايت از انتقال از مالک 
رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
از اين رو اشخاصی كه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 

تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را 

به مرجع ذيصالح قضائی تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۸

  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
حجت اهلل تجری- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۷۲۰

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

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۱- برابر رای هیات بشماره ۱3۹۹۶۰3۱۲۰۰۴۰۰۸۰۵۸- پرونده كالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۱۹۲ 
آقای عبدالرحمن كسلخه فرزند سیدحسن به شماره شناسنامه ۷3۲ گنبد و كدملی ۲۰3۰۷3۲۵۲۴ 
در ششدانگ يک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱3۲.۲۴ مترمربع جدا شده از تمامت 
پالک ثبتی ۱/۵۰۱۰- اصلی واقع در گنبدكاووس خیابان سعدی شمالی نرسیده به چهارراه 
منصوری بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبد خريداری ملک مع الواسطه از بهرام محمد آق اتابای 
)مالک رسمی( لذا به منظور اطالع عموم اين آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع ذيصالح 
قضائی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

 تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
رضا سارانی- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدكاووس م.الف ۸۱۵۲

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۰۷3۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
كالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱33 تقاضای پويان پاكدل بشناسنامه ۲۱۱۰۷۵۷۰۲۷ كد ملی 
۲۱۱۰۷۵۷۰۲۷ صادره از گرگان فرزند علی اكبر در ششدانگ يک قطعه زمین كه در آن احداث 
بنا شده است بمساحت ۲۷/۵۷ مترمربع از پالک ۲- اصلی واقع در اراضی يله باغ بخش 3 حوزه 
ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره حکايت از انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از اين رو اشخاصی كه نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو 
ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه 
از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم نمايد.

تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰3/۱۰

حجت اهلل تجری- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۷۹۷

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۷۷3 و ۱3۹۹۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۰۷۷۲ هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض كالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱3۸3 و ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۱3۸۲ 
تقاضای ۱- سیدمحمد موسوی بشناسنامه ۴۵۲ كد ملی ۰۷۹3۴۱۸۵۰۱ صادره از سبزوار فرزند 
سیدحسین در دو دانگ مشاع از عرصه يک قطعه زمین كه دارای سند اعیانی به پالک های ۲۷۷3 
فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش 3 می باشد ۲- محمدرضا نیک فرجام بشناسنامه ۲۲۷۷ كد ملی 
۲۱۲۰3۵۴۴۱3 صادره از گرگان فرزند رمضانعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه 
زمین كه دارای سند اعیانی به پالكهای ۲۷۷۴ و ۲۷۷۵ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش 3 می باشد 
بمساحت كل ششدانگ ۱۲۲/۴۰ مترمربع از پالک 3۸۶۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی واقع در اراضی 
خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش 3 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره 
حکايت از انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود از اين رو اشخاصی كه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره 
پرونده به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع 

ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰3/۱۰

حجت اهلل تجری- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۸۱۸

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

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره  اصالحی  رای  و   ۱3۹۶/۰۶/۱3 مورخ   ۱3۹۶۶۰3۱۲۰۰۸۰۰۱۵۴۸ شماره  رای  برابر 
۱3۹۹۶۰3۱۲۰۰۸۰۰۲3۶۵ مورخ ۱3۹۹/۰۷/۱۲ هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آق قال، تصرفات 
مالکانه و بالمعارض كالسه ۱3۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۱۵۴۸ متقاضی آقای فرهاد نجم الدين چوگان 
فرزند عبدالحکیم به شماره شناسنامه ۸۹۵۰ كدملی ۴۹۷۹۱۲۹۸۵۴ صادره از آق قال در ششدانگ 
يک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۰۰۷۱/۴۲ مترمربع از پالک شماره ۶۲3 فرعی از ۲۲- اصلی 
واقع در اراضی قريه كرد بخش ۱۲ حوزه ثبتی آق قال از سهمی متقاضی محرز گرديده است. 
لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود. در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ 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 يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع ذيصالح قضائی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

تاريخ انتشار نوبت دوم روز يکشنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰3/۰۹
محمد فندرسکی- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف ۶۸۲۱

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 ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۸۰۰۰۲۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
آق قال كالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۵۹ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالناصر 
گری فرزند كريم به شماره شناسنامه ۱۸3۸ كدملی ۴۹۷۹۴۴3۷۷۱ صادره از آق قال در ششدانگ 
يک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۴۰۰۰۰ مترمربع در قسمتی از ششدانگ پالک شماره 
باقیمانده ۱3- اصلی واقع در اراضی يلمه صالح يان )يلمه سالیان( بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک 
شهرستان آق قال از سهمی عبدالناصر گری محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک 
مورد تقاضا به منظور اطالع در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 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 يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع ذيصالح قضائی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

تاريخ انتشار نوبت دوم روز يکشنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰3/۰۹
محمد فندرسکی- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف ۶۸۲۲

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

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۰۹۵۹ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
كالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸3۲ تقاضای نعمت اله گرگیج پورزاده بشناسنامه ۱۵3۴ كد ملی 
۲۲۶۹۹۵۹۴۲۶ صادره از گرگان فرزند رحمت در ششدانگ يک قطعه زمین كه در آن احداث بنا 
شده است بمساحت ۱۶۴ مترمربع از پالک ۱۰۸- اصلی واقع در اراضی باكرمحله بخش 3 حوزه 
ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره حکايت از انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از اين رو اشخاصی كه نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو 
ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه 
از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم نمايد.

تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰3/۱۰
حجت اهلل تجری- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۸۲۵

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۱۱3۷ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض كالسه 
۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۲۴ تقاضای نصرت اله امیرلطیفی بشناسنامه 33 كد ملی ۲۲۴۹۲۸۱۲۴۶ 
صادره از كردكوی فرزند میراسمعیل در ششدانگ يک قطعه زمین كه در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۲۰۰ مترمربع از پالک ۱۰۸- اصلی واقع در اراضی باكرمحله بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 
دو گرگان طبق رای صادره حکايت از انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از اين رو اشخاصی كه نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰3/۱۰

حجت اهلل تجری- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۸۲۹

آگهي هاي ثبتي

حامل نفت سفید
 قاچاق محکوم شد

گفت:  گلستان  استان  حکومتی  تعزيرات  مديركل 
نقدی و ضبط كاال  به جزای  قاچاقچی نفت سفید 
محکوم شد. به گزارش روابط عمومی، حسین نجف 
زاده اظهاركرد: شخصی كه مقدار هزار و ۷۴۰ لیتر 
پلیس  توسط  داشت،  اختیار  در  قاچاق  سفید  نفت 
اقتصادی استان جهت رسیدگی به اتهام، به تعزيرات 
تعزيرات  مديركل  شد.  معرفی  گرگان  حکومتی 
حکومتی استان گلستان گفت: با توجه به اين كه طبق 

مقررات حاكم، خريد و فروش، حمل و نگهداری 
يارانه ای تخلف است، شعبه رسیدگی  نفت سفید 
كننده پس از احضار متهم و رسیدگی های قانونی 
الزم و احراز وقوع تخلف بر اساس همه شواهد و 
اتهام حمل و  به  را  قرائن موجود شخص متخلف 
نگهداری كاالی موضوع قاچاق، با استناد به بند پ 
ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، محکوم 
كاالی  ضبط  ضمن  فرد،  اين  داد:  ادامه  وی  كرد. 

مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغ 3۲۸ میلیون 
ريال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. عضو 
شورای قضائی استان گلستان گفت: خريد و فروش، 
حمل و نگهداری انواع محصوالت نفتی يارانه ای بر 
خالف ضوابط قانونی تخلف محسوب می شود و در 
صورت وقوع ارتکاب جرم با افراد طبق ضوابط مقرر 
در قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز برخورد قانونی 

انجام می شود.
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نظارت بر رعایت ممنوعیت 
عرضه و استعمال قلیان 

گشت مشترک ويژه نظارت بر رعايت 
ممنوعیت عرضه و استعمال قلیان در 
واحدهای صنفی شهرستان مینودشت 
صنعت،معدن  اداره  بازرسین  توسط 
برگزار  مینودشت  شهرستان  وتجارت 
شد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
صنعت،معدن وتجارت استان گلستان، 
وتجارت  صنعت،معدن  اداره  رئیس 
شهرستان مینودشت گفت: با توجه به 
كنترل  منظور  به  مرتبط  اقدامات  لزوم 
شیوع بیماری كورونا ويروس بین عموم 
رعايت  بر  نظارت  همچنین  و  مردم 
در  قلیان  واستعمال  عرضه  ممنوعیت 

واحدهای صنفی شهرستان مینودشت، 
بهداشت  از كارشناسان  تیمی متشکل 
معدن  اداره صنعت،  نمايندگان  محیط 
امنیت  بر  نظارت  پلیس  و  تجارت  و 
مینودشت  شهرستان  عمومی  اماكن 
محصوالت  عرضه  ازمراكز  تعدادی 
شهرستان  اين  قلیان  ولوازم  دخانی 
گفت:  تجری  علی  نمودند.  بازديد 
بر  تاكید  اقدام مشترک ضمن  اين  در 
ممنوعیت عرضه قلیان، آموزشهای الزم 
به متصديان و مراجعین به اين اماكن و 
نسبت به توزيع پمفلتهای بهداشتی اقدام 
شد. وی ضمن تاكید برممنوعیت عرضه 

قلیان در واحدهای صنفی اعالم داشت: 
با توجه به اينکه حضور در محیط های 
اصلی  آلوده،  اشیا  با  تماس  و  جمعی 
ترين راه انتقال سريع ويروس كورونا 
پتانسیل  با  محیطهايی  و  باشد  می 
عرضه  مراكز  جمله  از  باال،  آلودگی 
قلیان باعث افزايش انتقال اين بیماری 
میشود لذا اجرای اين طرح تا حصول 
ممنوعیت  رعايت  و  مطلوب  نتیجه 
عرضه قلیان در كلیه واحدهای صنفی 
دستوركار  در  همچنان  شهرستان 
بازرسان اداره صنعت،معدن وتجارت 

شهرستان مینودشت قرار دارد.

خبر

 احزاب و گروه های سیاسی
 با صندوق  رای قهر نکنند

فرمانده سپاه نینوا گلستان با تاكید بر ضرورت 
حضور حداكثری مردم در انتخابات پیش رو 
در  كه  سیاسی  گروه های  و  احزاب  گفت: 
اين رويداد مهم نامزد مستقل ندارند نبايد 
با صندوق  رای قهر كنند. به گزارش روابط 
اظهار  ملک شاهکويی  علی جمعه  عمومی، 
داشت: احزاب، گروه ها و جناح هايی كه در 
انتخابات رياست جمهوری پیش رو كانديدای 
مستقل ندارند برنامه ديگر نامزدها را مطالعه 
كرده و از میان افراد موجود بهترين گزينه 
رياست  برای سپردن مسوولین سنگین  را 
جمهوری انتخاب كنند.وی بیان كرد: افرادی 
كه طرح، ايده و برنامه نو و تازه ای دارند 
با تکیه بر سوابق خود، در معرض آزمون 
تا شهروندان  بگیرند  انتخاب مردم قرار  و 
براساس  مدبرانه  و  هوشمندانه  آگاهانه، 
طرح و برنامه افراد اصلح را انتخاب كنند. 
حضور  گفت:  گلستان  نینوا  سپاه  فرمانده 
پای  در  آنان  حداكثری  مشاركت  و  مردم 
كردن  ناامید  قطعی  راه  رای،  صندوق های 
از خدشه وارد كردن به جمهوری  دشمن 
ملک شاهکويی  است.  انقالب  و  اسالمی 
خاطرنشان كرد: مشاركت باال در انتخابات 
در  دموكراسی  دهنده روح  نشان  همچنین 
ايران است كه می تواند الگويی برای ساير 

كشورهای جهان باشد. 

هشدار دامپزشکی نسبت
 به احتمال شیوع تب کریمه کنگو 
معاون سالمت اداره كل دامپزشکی گلستان 
نسبت  گرما  فصل  فرارسیدن  به  اشاره  با 
بیماری های  انتقال  و  سرايت  احتمال  به 
مشترک دام و انسان از طريق گزش كنه، 
حیوان  الشه  يا  خون  با  مستقیم  تماس 
آلوده به انسان سالم از جمله بیماری تب 
خونريزی دهنده كريمه كنگو هشدار داد. به 
گزارش روابط عمومی، محسن الوند اظهار 
از  بهداشتی  نکات  نکردن  رعايت  داشت: 
سوی پرورش دهندگان دام احتمال انتقال 
اين بیماری از دام به انسان و گسترش آن را 
افزايش می دهد و از آنجا كه گلستان يکی از 
قطب های پرورش و تولیدات دامی است؛ 
اين آسیب جدی تر به نظر می رسد. وی بیان 
كرد: بهترين راه پیشگیری از ابتال به بیماری 
تب كريمه كنگو ذبح دام در كشتارگاه و 
است.  معتبر  قصابی های  از  گوشت  تهیه 
معاون سالمت اداره كل دامپزشکی گلستان 
افزود: دامداران، روستايیان و ساير افرادی 
بايد  هستند،  دام  با  مستقیم  تماس  در  كه 
بهداشتی  های  دستورالعمل  ويژه  طور  به 
ادامه داد: شهروندان  الوند  را رعايت كنند. 
گوشت های بدون برچسب و مهر دامپزشکی 
نخرند و پس از خريد گوشت دست كم ۲۴ 
تا چهار  دمای صفر  و  يخچال  در  ساعت 
سپس  و  كرده  نگهداری  سانتیگراد  درجه 

مصرف كنند.

بنیاد مسكن انقالب اسالمي استان گلستان از کلیه پیمانكاران واجد شرایط دریافت اسناد جهت شرکت در مناقصه
 با مشخصات ذیل دعوت به عمل می آورد.

آگهی مناقصه  عمومی
یک مرحله ای 

1-موضوع مناقصه : 
الف : اجرای دستمزدی اسکلت بتنی32 واحد مسکونی به متراژ3436 مترمربع 

ب: اجرای دستمزدی اسکلت بتنی32 واحد مسکونی به متراژ3436 مترمربع 
از پروژه طرح اقدام ملی مسکن درشهر گنبد ، مطابق اسناد ، جزییات و نقشه های  

پیوست اسناد مناقصه
2-برآورد اولیه:

الف:  بعدد )5.154.۰۰۰.۰۰۰)بحروف پنج میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون  ریال.

ب: بعدد )5.154.۰۰۰.۰۰۰)بحروف پنج میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون  ریال.
3- مبلغ تضمین: به عدد)258/۰۰۰/۰۰۰) و به حروف دویست و پنجاه و هشت 

میلیون ریال مي باشد .
مبلغ تضمین شده در مناقصه باید به یکي از صورتهاي مشروحه زیر به دستگاه مناقصه 

گزار تسلیم شود:        
   الف- ضمانتنامه بانکي 

   ب-فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 0201164971003 بانک ملی شعبه شهید 
بهشتی  به نام بنیاد مسکن استان گلستان

*مدت اعتبار تضمین هاي فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها 
بوده و براي سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالوه بر آن ضمانت نامه هاي بانکي 

باید طبق فرمهاي مورد قبول ، تنظیم شود.

4-صالحیت های مورد نیاز :
•گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادرشده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی
5- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه :  دوشنبه 14۰۰/۰2/2۷

6- آخرین مهلت تحویل اسناد : پنجشنبه  14۰۰/۰3/۰6 
۷- تاریخ بازگشایي اسناد : شنبه  14۰۰/۰3/۰8

8- طریقه دریافت اسناد : 
•از طریق مراجعه به سایت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان به نشانی 

www.bmgolestan.ir
iets.mporg.ir    : از طریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس•

•از طریق مراجعه به آدرس گرگان – میدان بسیج – سایت اداری – بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی  استان گلستان- طبقه اول – امور قراردادها

9- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه از اولین مهلت تسلیم پیشنهادها
1۰- نام دستگاه مناقصه گزار : بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان

11- نشانی دستگاه مناقصه گزار : استان گلستان – گرگان - میدان بسیج– سایت 
اداری- بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

12- تلفن تماس : 32435۰32- ۰1۷داخلی 169 ) واحد امور قراردادها و کنترل پروژه)

شناسه آگهی1134393

نوبت دوم

هنرمندان صنایع دستی رتبه های برتر استارتاپ شدند
سنتی  هنرهای  و  صنايع دستی  معاون 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره كل 
صنايع دستی استان گلستان گفت: سه تن از 
هنرمندان صنايع دستی استان، رتبه های برتر 
استارتاپ استان گلستان شدند. به گزارش 
روابط عمومی، مريم حاجی ابراهیمی با اعالم 
اين خبر گفت: به همت مركز نوآوری و 
شتاب دهی جوانان استان گلستان تحت نظر 
جهاد دانشگاهی، رويداد ايده شو با عنوان 
جذب ايده های خالقانه در حوزه گردشگری 
و صنايع دستی به  صورت حضوری و مجازی 
برای ايده پردازان و مجازی برای مخاطبین در 
مركز نوآوری و شتاب دهی جوانان با رعايت 
معاون  شد.  برگزار  بهداشتی  پروتکل های 
صنايع دستی و هنرهای سنتی استان گلستان 
خاطرنشان كرد: سمانه شهری نژاد، نسرين 

حسن زاده  هادی  ايمانیان،  جاويد  نجابت، 
حوزه های  داوران  از  تناور  امیرحسین  و 
صنايع دستی و گردشگری اين رويداد بودند. 

در  سال ها  كه  رايجی  فاطمه  كرد:  بیان  او 
رشته جاجیم بافی و آموزش اين رشته فعال 
رشته  آموزش  حوزه  در  را  طرحی  است، 

جاجیم بافی به كودكان در راستای تقويت 
خالقیت آن ها ارائه كرد كه خوشبختانه رتبه 
نخست اين رويداد استارتاپی را كسب كرد. 
حاجی ابراهیمی با اشاره به اين كه از مجموع 
ايده های ارائه  شده دو تن ديگر از هنرمندان 
صنايع دستی نیز حائز رتبه های برتر شدند، 
اضافه كرد: مريم ديانتی در رشته چرم دوزی 
طرح بسته بندی فرش های فانتزی و آويشن 
میرزاحسینیان طرح سرای هنر و صنايع دستی 
را ارائه كردند كه حائز رتبه برتر شدند. معاون 
صنايع دستی استان گلستان در پايان تصريح 
گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره كل  كرد: 
و صنايع دستی گلستان آمادگی همکاری با 
نهادهای علمی و اجرايی استان برای برگزاری 
چنین رويدادهايی در حوزه صنايع دستی و 

هنرهای سنتی است.
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رفع تصرف 39 میلیاردی 
اراضی ملی 

فرمانده انتظامی استان گلستان از رفع تصرف 
 ۱3۸ و  میلیارد   3۹ ارزش  به  ملی  اراضی 
به  داد.  آبادكتول خبر  میلیون ريال در علی 
گزارش روابط عمومی، محمدسعید فاضل 
دادگر اظهاركرد: ماموران پلیس آگاهی علی 
آبادكتول پس از انجام اقدامات اطالعاتی و 
تحقیقات میدانی موفق به كشف يک فقره 
تصرف غیرمجاز اراضی ملی در آن شهرستان 
شدند. وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع 
قضائی و در بررسی های تخصصی به همراه 
كارشناسان اداره منابع طبیعی مشخص شد، 
متهم ۱۹ هزار و ۵۶۹ متر مربع از اراضی ملی 
را به صورت غیرمجاز تصرف كرده است. 
فرمانده انتظامی استان گلستان با بیان اينکه برابر 
اعالم كارشناسان ارزش زمین مورد نظر، 3۹ 
میلیارد و ۱3۸ میلیون ريال برآورد شده است، 
گفت: در اين پرونده يک متهم دستگیر و پس 
از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شد.

اجرای پویش ایران
 همدل در مینودشت

توزيع  از  مینودشت  بهزيستی  اداره  رئیس 
بیش از سه هزار پرس غذای گرم و بیش 
از ۴۵۰ بسته معیشتی در قالب پويش ايران 
همدل در اين شهرستان خبرداد. به گزارش 
روابط عمومی، معصومه ملکان اظهاركرد: با 
آغاز پويش ايران همدل مردم و خیرين نوع 
دوست شهرستان مینودشت تاكنون بیش از 
۴۵۰ بسته معیشتی را بین نیازمندان توزيع كرده 
اند. رئیس اداره بهزيستی شهرستان مینودشت 
افزود: ارزش ريالی اين بسته ها ۸3۵ میلیارد 
۴۰۰ میلیون ريال بوده كه شامل برنج، مرغ، 
رب، حبوبات، ماكارانی، سويا و غیره بوده 
است.وی تصريح كرد: در ادامه اين پويش 
اداره بهزيستی شهرستان با همکاری موسسات 
و خیرين سه هزار پرس غذای گرم در مناطق 
محروم و آسیب خیز شهرستان به ارزش ۶۰۰ 
میلیون ريال طبخ و توزيع شده است. ملکان 
شهرستان  اين  نیکوكار  خیرين  و  مردم  از 
خواست تا با شماره گیری كد دستوری پويش 

ايران همدل در اين كار خیر سهیم شوند.

1 ■  اهالی محترم مطبوعات و رسانه 
های استان می دانند كه نهاد صنفی فراگیر 
و مورد تاكید وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی  اين قشر در همه استانها خانه 
مطبوعات است. متاسفانه در طی بیش از 
3 سال گذشته گلستان شايد تنها استانی 
بوده كه از داشتن خانه مطبوعات ثبت 
شده، محروم بود و حتی امکان افتتاح 
های  مساعدت  جذب  برای  حساب 
مالی دولت و ساير مراكز به اين صنف 
فراهم نشد و همکاران رسانه ای در اين 

خصوص متحمل زيان های شدند. 

انتخابات  برای  بهمن ۱3۹۹  در   ■  2
هیات مديره جديد فراخوان داده شد، اما 
چون برابر تبصره يک ماده يک اساسنامه، 
خانه مطبوعات بايد توسط هیات موسس 
ثبت میشد و تا زمان انتخابات اين كار 
انجام نشده بود، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، انتخابات را لغو و به اداره كل 
استان اعالم كرد تا هیات موسس جديد 
انتخاب و كار ثبت خانه مطبوعات انجام 
گیرد كه اين كار در ۲۵ بهمن ۱3۹۹ با 
حضور جمعی از پیشکسوتان مطبوعات 

استان انجام گرفت.

3 ■ هیات موسس از ابتدا تمام  هم و 
غم خود را بر اين گذاشت كه موانع را 
شناسايی و آنها را رفع و به هر طريقی 
میشود از مسیر قانون اهالی مطبوعات 
كند و جلوی  نهاد صنفی  را صاحب 
زيانهای بیشتر به اين قشر سخت كوش 

و كمتر برخوردار را بگیرد. 

ما  كشور  مشکالت  از  يکی   ■  4
دستورالعملهای متعدد و حتی متناقض در 
دستگاه  های مختلف است، هر سازمان 
می گويد ما با ضوابط خودمان كار داريم،  
و  مردم  دامن  ناهماهنگی  اين  تبعات 
مراجعان را می گیرد، در اين خصوص 
اساسنامه خانه  از  موادی  متاسفانه  هم 
مطبوعات با قوانین اداره ثبت هم خوانی 
ندارد و برای حل مشکل پس از بررسی 
نمونه چند استان ديگر و مشورت با افراد 
مطلع نهايت هم چون برخی استانهای 
ديگر برای عبور از اختالف دو دستگاه و 
بررسی اين كه كار مشکل قانونی نداشته 
باشد، اعضای هیات موسس در چارت 
تشکیالت خانه قرار گرفتند و اين كار 

فقط برای ثبت اولیه است كه چگونگی  
انجام آن از اختیارات هیات موسس می 
باشد. چون اعضای هیات موسس ۷ نفر 
بوده و اعضای مورد نیاز ثبت ۱۰ نفراند، 
با درخواست نماينده هیات موسس از 
سه نفر از پیشکسوتان مطبوعات استان 
نیز لطف كرده و اجازه دادند كه  آنان 
نام شان به صورت موقت در ثبت اولیه 
آورده شود. اگر اين كار انجام نمی گرفت 
با توجه به اختالف اساسنامه و ضوابط 
اداره ثبت به هیچ وجه امکان ثبت خانه 
مطبوعات وجود نداشت و بايد اهالی 
مطبوعات استان قربانی اختالف و تعدد 

دستورالعمل های اداری می شدند.

مديره  هیات  اعضای  متاسفانه   ■  5
منتخب مشخص نیست با چه هدفی 
انتخابات هم  از  آنکه روز پس  بجای 
چون هیات موسس مسیر قانونی را در 
پیش بگیرند و كار ثبت تغییرات هیات 
دهند،  انجام  اساسنامه  برابر  را  مديره 
شروع به حاشیه سازی كرده و بر خالف 
افترا  و  تهمت  ايراد  با  اسالمی  اخالق 
به هیات موسس و اداره ثبت، به دنبال 
ايجاد جنجال هستند. كه البته امیدواريم 
در اين روزهای ماه مبارک رمضان كه ماه 
رحمت است با طلب حاللیت از كسانی 
كه مورد اتهام قرار دادند از اين ماه مبارک 
به گونه ای خارج شوند كه حق الناسی 

بر گردنشان نباشد.

۶ ■ عجیب است اگر ادعای اين افراد 
بر علیه هیات موسس درست است آنان 
از خود نپرسیدند، چرا ۴ نفر از اعضای 
اين هیات خود نامزد هیات مديره شده، 
يکی از آنان االن عضو هیات مديره است 
و 3 عضو ديگر هیات موسس كه نامزد 
نبودند در روز انتخابات بر فرايند اين كار 
نظارت داشته و بالفاصله پس از اتمام 
رای گیری جزء اولین افرادی بودند كه 
صورتجلسه انتخابات و انتخاب اين افراد 

را امضا كردند؟ 

7■ هیات موسس بعد از انتخابات طی 
اطالعیه ای ضمن تبريک به منتخبین 
با  همکاری  آماده  داشت،  اعالم  رسما 
خود  تجربیات  انتقال  و  مديره  هیات 
هستند، ادب و اخالق انسانی و اسالمی 
الاقل  جديد  منتخبین  كرد  می  حکم 
يکبار از هیات موسس می خواستند 
كه در مورد مسیر طی شده توضیحات 
الزم را به آنان بدهد، و اگر قانع نمی 
كردند،  می  ای  رسانه  را  آن  شدند 
اما متاسفانه نمی دانیم با چه قصدی 
شروع به شايعه پراكنی كرده و پس از 
چند روز تالش رسانه ای، اداره ارشاد 
تقاضای جلسه مشترک كرد كه هیات 
موسس از ابتدا با برگزاری اين جلسه 
به خاطر اينکه آنان تمام تالش خود 
را برای تخريب هیات موسس انجام 
داده بودند و اين جلسه را نوش دارو 

با  پس از مرگ سهراب می دانست، 
اين جلسه موافقت نکرد. الزم به ذكر 
است روزنامه گلشن مهر جهت تنوير 
افکار عمومی پیشنهاد برگزاری گفتگو 
و پرسش و پاسخ بین نماينده هیات 
از  منتخب  مديره  هیات  و  موسس 
طريق اليو اينستاگرام را داد كه مورد 
استقبال هیات موسس قرار گرفت اما 
منتخبین جديد اعالم كردند كه هیات 
اليو  اين  برگزاری  با  منتخب  مديره 
از  برخی  چند  هر  كردند،  مخالفت 
در خصوص  منتخب جديد  اعضای 
اطالعی  بی  اظهار  اين تصمیم  اعالم 

می كنند. 

محترم  اهالی  اطالع  جهت   ■  8
لحظه  تا  شود  می  اعالم  مطبوعات 
هنوز  متاسفانه  اطالعیه  اين  انتشار 
انجام  هم هیات مديره منتخب برای 
موثری  اقدام  خود  قانونی  تشريفات 
انجام نداده و اگر به همین منوال پیش 
و  رسمی  فعالیت  توانند  نمی  بروند 
قانونی داشته باشند كه البته امیدواريم 
اين كار تعمدی نبوده و قصدی در كار 
نباشد تا برخی امور كه در سه سال 
نهادهای  نظارت  از  دور  به  گذشته 
تکرار  بخواهد  گرفت،  انجام  ناظر 
شود. وظیفه اداره كل فرهنگ و ارشاد 
مسیر  به  را  آنان  كه  است  اسالمی 

قانونی هدايت كند.* 

۹ ■ هیات موسس رسما اعالم می كند 
هیچ ادعايی نسبت به خانه مطبوعات 
ندارد و خود را يک عضو هم چون ساير 
اعضا می داند و اين نهاد صنفی متعلق به 
همه اهالی رسانه استان است و آمادگی 
در  پاسخگويی  برای  را  خود  كامل 
مواردی كه مربوط به وظايف موسسین 

بوده اعالم می دارد.

و  فرهنگ  كل  مدير  از  پايان  در    ■
ترتیبی  خواهیم  می  اسالمی  ارشاد 
اسرع وقت جلسه  تا در  اتخاد دهند 
هیات موسس  اعضای  با حضور  ای 
به  تا نسبت  ايشان برگزار  و شخص 
و  وارده  اتهامات  حقوقی  پیگیری 
اكاذيب منتشر شده در رسانه هايی كه 
نظارت بر آنان قانونا بر عهده آن اداره 

كل است اقدام الزم انجام گیرد.   

www.golshanemehr.com

   اطالعیه هیات موسس
 خانه مطبوعات استان گلستان

 بهجت تربتی نژاد در نشست خبری با اصحاب رسانه 
گلستان اظهاركرد: امتحانات پايه های نهم و دوازدهم 
در گرگان با رعايت شیوه نامه های بهداشتی به صورت 
پرورش  و  آموزش  شد.مدير  خواهد  برگزار  حضوری 
شهرستان گرگان افزود: اين دو پايه تحصیلی در نظام 
در  تأثیر  و  رشته  تعیین  دلیل  )به  بوده  مهم  آموزشی 
كنکور( و با برگزاری آزمون به صورت حضوری عدالت 
آموزشی رعايت می شود.وی تأكید كرد: تمامی مديران 

مدارس موظف هستند تمام شیوه نامه ها را برای حفظ 
سالمت دانش آموزان، رعايت كنند.تربتی نژاد در بخش 

ها  اولی  پايه  نام  ثبت  گفت:  خود  سخنان  از  ديگری 
اينترنتی بوده و نیازی به مراجعه حضوری نیست.مدير 
آموزش و پرورش شهرستان گرگان همچنین با اشاره 
كرد:  بیان  آموزان،  دانش  تحصیل  بر  كرونا  تأثیرات  به 
در گرگان هزار و ۸۰۰ دانش آموز به مدرسه مراجعه 
نکردند كه ۷۰۰ نفر آن ها به عرصه تحصیل برگشتند.

طبق گفته وی حدود هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 
در شهرستان گرگان وجود دارد.

ثبت نام پایه اولی ها غیرحضوری است 


