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ضرورت کاهش
 مصرف آب در بخش 

کشاورزی

■  با مسوولیت سردبیر

مصرف بی رویه آب در بخش  کشاورزی و 
از سوی دیگر تغییر اقلیم، استان را با بحران 
کم آبی بی سابقه ای روبرو کرده است.استان 
و  دانند  می  کشاورزی  استانی  را  گلستان 
براساس آمار نزدیک  به 80 درصد حجم آب 
مصرفی ازمجموع آب های موجود در استان 
در بخش کشاورزی مصرف می شود.تداوم 
مصرف حجم باالی آب در بخش کشاورزی 
همگام با تغییرات اقلیمی و تداوم کاهش بارش 
ها، زیست بوم استان را به شدت تحت تاثیر 
قرار داده و انتظار می رود در آینده ی نزدیک 
مشکالت و چالش های بیشتری متوجه استان 
باشد.الگوهای کشت نامناسب، عدم بهره مندی 
استان از سیستم های آبیاری نوین، خرده مالکی 
بودن  کشاورزی ، سرمایه گذاری اندک وعدم 
استفاده از فناوری های پیشرفته از مهم ترین 
چالش های بخش کشاورزی استان است.اتخاذ 
سیاست هایی برای کاهش مصرف آب در 
بخش کشاورزی در استان با وجود حجم باالی 
مصرف آب در این بخش از اولویت هایی 
است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.
در این خصوص می توان با  اصالح الگوی 
کشت به سمت گونه های کم آب خواه  گام 
موثری در جهت کاهش آب مصرفی در این 
بخش برداشت.برای انجام این مهم نظام یارانه 
های بخش کشاورزی به نفع محصوالت کم 
آب خواه و دارای بازده اقتصادی باید دوباره 
طراحی شود.همچنین به منظور توسعه فناوری 
های نوین متکی بر کاهش مصرف آب الزم 
است که پرداخت تسهیالت مناسب در دستور 
کار قرار گیرد.  بهره گیری درست از پساب 
های تصفیه شده ؛ تالش برای ارتقای دانش 
کشاورزان در زمینه شیوه های نوین کشاورزی؛ 
جایگزینی گیاهان دارویی همراه با گسترش 
صنایع فرآوری این محصوالت، اصالح نظام 
بهره برداری موجود از آب و زمین با رویکرد 
مدیریت جامع تولید؛ باال بردن سطح درآمد 
گردشگری  به  توجه  طریق  از  کشاورزان 
پیشنهاداتی   ..... و  گردی  بوم  و  کشاورزی 
برای کاهش مصرف آب در این بخش است.
کشت برنج پنج برابر کشت گندم به آب نیاز 
دارد و استان گلستان با توجه به خشکسالی 
و کم آبی برای تأمین آب این محصول دچار 
مشکالت زیادی است بنابراین ضرورت دارد 
که سازمان جهاد کشاورزی استان  کشت برنج 
را به کلی از دستورکار خارج کرده و با حمایت 
از کشت های جایگزین که نیاز به آب کمتری 
دارند کشاورزان را به کشت محصوالت کم 
آب بر تشویق و ترغیب کند این مهم قطعا با 
شعار و برنامه های ترویجی امکان پذیر نیست 
برنج  اندازه  به  برای کشاورز  اگر محصولی 
صرفه اقتصادی داشته باشد انتخاب کشاورز 
برای کشت خواهد بود در غیر این صورت 

کشاورزان همچنان برنج خواهند کاشت.
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نقاشی کودکان
 را تحلیل کنید
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کرونا هفته گذشته هر روز 

راه نفس پنج گلستانی را بست

شناساندن مفاخر و چهره های 
شاخص در توسعه فرهنگی موثر است
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محکوم گلستانی به جای
 زندان نهال غرس می کند
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خانه های روستای
 سیستانی محله سند ندارد

 گرم ترین روزهای سال در حالی سپری می شود که بخش 
عمده شهر گرگان دسترسی کامل به آب آشامیدنی ندارند 
و مسئوالن هم می گویند راهکار بلندمدت رفع این مشکل 
شیرین سازی آب دریای خزر است. قطعی طوالنی مدت 
و مکرر آب، این روزها در شهر گرگان داستان آزار دهنده 
ای است که موجب نارضایتی شهروندان شده است. 

مشکل بی آبی مختص یکی دو شهرک یا محله در شهر 
گرگان نیست و تقریباً اکثریت مردم شهر با این مشکل 
دست به گریبان هستند.بیش از دو ماه است که برخی 
محالت فقط یک ساعت در طول شبانه روز آب دارند 
و وقتی شیر آب را باز می کنند، چیزی جز صدای هوا 
گرفتگی لوله های آب نصیبشان نمی شود. در این مدت  

باید با احتیاط بطری های آبی که از اطراف جمع کرده اند 
را مصرف کنند. اوضاع در بعضی محله ها به گونه ای است 
که از قطعی آب فراتر رفته و مشکل به بی آبی تبدیل شده 
به گونه ای با تانکر به آنها آب رسانی می کنند. به میان مردم 

رفتیم تا روایتگر گوشه ای از سختی های مردم... 
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کرونا هفته گذشته هر روز 
راه نفس پنج گلستانی را بست

خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
به  اشاره  با  گلستان  درمانی  و  بهداشتی 
بستری  بیماران  و  مبتالیان  تعداد  افزایش 
کرونایی استان ناشی از گسترش موج پنجم 
گفت: هفته گذشته به طور متوسط روزانه 
ویروس  این  به  ابتال  اثر  بر  گلستانی  پنج 
گزارش  به  دادند.  دست  از  را  خود  جان 
ایرنا، عبدالرضا فاضل در جلسه ستاد استانی 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اظهار 
داشت: در حال حاضر ۵۳۱ بیمار کرونایی 
در بیمارستان های استان بستری هستند که 

از این تعداد حال ۳۴ نفر وخیم است.
گنبدکاووس،  گرگان،  حاضر  حال  در 
علی آبادکتول، گالیکش، مینودشت، آزادشهر، 
قرمز،  وضعیت  در  کردکوی  و  آق قال 
در  مراوه تپه  و  کالله  رامیان،  بندرترکمن، 
وضعیت نارنجی و گمیشان و بندرگز در 

وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  داد:  ادامه  فاضل 
گلستان در حوزه زیرساخت های بهداشتی 
بیمارستانی،  تخت های  مانند  درمانی  و 
ممکن  اما  ندارد  مشکلی  دارو  و  اکسیژن 
تعداد  بیشتر  افزایش  صورت  در  است 
مشکل  با  اندکی  بستری،  نیازمند  بیماران 
برخی  از  گالیه  با  وی  شویم.  مواجه 
شهروندان در رعایت نکردن شیوه نامه های 
وجود  با  نمونه  عنوان  به  گفت:  بهداشتی 
قرار داشتن گرگان در وضعیت قرمز شیوع 
برای  بسیاری  عده  گذشته  شب  کرونا، 
تفریح و اتراق راهی ناهارخوران شدند که 
به یقین نتیجه این کم توجهی ها، افزایش 
بیشتر بیماران کرونایی این شهرستان است. 
به  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
در  اخیر  روزهای  برق  نوسان  عوارض 
خرابی تجهیزات پزشکی استان اشاره کرد 
باعث  برق  اخیر  و گفت: قطعی روزهای 
ونتیالتور  دستگاه های  از  تعدادی  خرابی 
شد  استان  بیمارستان های  سونوگرافی  و 
مشخص  خسارت  دقیق  برآورد  هنوز  اما 
نشده است. فاضل یادآور شد: تاکنون هیچ 
قطعی  دلیل  به  گلستان  در  بستری  بیمار 
است.  نداده  دست  از  را  خود  جان  برق 
با  جلسه  این  در  هم  گلستان  استاندار 
تاکید بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
از  استفاده  و  اجتماعی  فاصله گذاری 
و  عمومی  مختلف  مجامع  در  ماسک 
کرونا  شیوع  زمان  از  گفت:  خصوصی 
تاکنون هر زمان مردم در تعطیالت راهی 
پس  روزهای  شدند،  تفرجگاهی  مناطق 
در  کرونا  شیوع  شدید  پیک  با  آن  از 
حق شناس  هادی  شدیم.  مواجه  استان 
پیک  شیوع  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
پنجم و سرعت انتشار ویروس کرونا در 
این مرحله، همه شهرستان ها و دستگاه 
و  بخشنامه ها  کامل  اجرای  به  ملزم  ها 
کاهش  جمله  از  ابالغی  شیوه نامه های 
سطوح  مشاغل  تعطیلی  کارکنان،  تعداد 
و  هفتگی  بازارهای  تعطیلی   ،۴ و   ۳  ،2

تفرجگاه ها هستند.

مریم شریفی: گرم ترین روزهای سال در 
حالی سپری می شود که بخش عمده شهر 
گرگان دسترسی کامل به آب آشامیدنی 
ندارند و مسئوالن هم می گویند راهکار 
بلندمدت رفع این مشکل شیرین سازی 
آب دریای خزر است. قطعی طوالنی مدت 
و مکرر آب، این روزها در شهر گرگان 
آزار دهنده ای است که موجب  داستان 
نارضایتی شهروندان شده است. مشکل بی 
آبی مختص یکی دو شهرک یا محله در 
شهر گرگان نیست و تقریباً اکثریت مردم 
شهر با این مشکل دست به گریبان هستند.

بیش از دو ماه است که برخی محالت 
فقط یک ساعت در طول شبانه روز آب 
می کنند،  باز  را  آب  شیر  وقتی  و  دارند 
چیزی جز صدای هوا گرفتگی لوله های 
آب نصیبشان نمی شود. در این مدت  باید 
با احتیاط بطری های آبی که از اطراف جمع 
کرده اند را مصرف کنند. اوضاع در بعضی 
محله ها به گونه ای است که از قطعی آب 
فراتر رفته و مشکل به بی آبی تبدیل شده به 
گونه ای با تانکر به آنها آب رسانی می کنند. 
به میان مردم رفتیم تا روایتگر گوشه ای از 

سختی های مردم محل باشیم.
فریده نظرنژاد از اهالی کوی محتشم گفت: 
مدت یک ماه است که آب شرب ما در کل 
2۴ ساعت قطع می شود و فقط از ساعت 
هفت تا هشت صبح به مدت یک ساعت 
ساعت  یک  این  مدت  در  و  داریم  آب 
هم باید آب ذخیره کنیم، هم استحمام و 
نظافت کنیم و هم غذا بپزیم، هر چقدر هم 
تالش می کنیم باز وقت کم می آوریم، این 
وضعیت برای ما بسیار سخت شده است، 
سختی بیدار کردن بچه ها آن ساعت از روز 
فقط یکی از دردسرهای ماست. خدابخش 
مؤمن از دیگر اهالی کوی محتشم گفت: 
زحمتکش  های  پاکبان  از  زیادی  تعداد 
محل  این  در  بنا  و  کارگر  و  شهرداری 
زندگی می کنند، شب تا صبح مشغول کار 
در آن شرایط سخت هستند و وقتی به منزل 
می رسند که آب قطع شده است و هیچ 

آبی برای نظافت ندارند.
علیرضا آماده، ساکن دیگر این محله هم به 
جمع ما پیوست و گفت: چرا باید محله های 
باشند  داشته  آب  ساعته  شهر 2۴  باالی 
و سهم ما فقط یک ساعت باشد؛ اصاًل 
انصاف نیست، خبرهایی داریم که آّب شهر 
گرگان را به چند روستا فرستاده اند و اگر 
واقعیت داشته باشد یک بی قانونی و ظلم 
در حق ماست. هادی دانشمندنیا در تکمیل 
حرف های هم محله ای خود افزود: بعد 

از چندین بار مراجعه مسئولین آبفا گفتند: 
مشکل لوله ها است و می آییم و رسیدگی 
می کنیم. حتماً درست می شود. ولی هیچ 
کاری برای ما نکردند، این اواخر که تماس 
می گیریم از تلفن اداره پیام به علت بدهی 

تلفن سازمان قطع است می شنویم!
گرگان  دوشنبه ای  محله  از  غریب  علی 
گفت: هر شب از ساعت هفت تا هشت و 
نیم صبح فردا آب شرب محل قطع می شود 
از  و این درست زمانی است که خسته 

سرکار برمی گردم و بدتر از آن این است 
که قبل از هفت صبح باید به محل کارم 
برگردم و باز هم آب نداریم. اشرف قلیچ 
از منطقه سیدین، فاطمه احمدی از محله 
منطقه  از  صادقی  زهرا  گران،  میخچه 
میرکریم و علی اکبری از کوی بازرگانی هم 
گفتند: هر شب آب شرب قطع می شود و 
به دلیل اینکه آپارتمان نشین هستند در طول 
روز هم با قطعی برق باز هم آب ندارند. 
علی رمضانی از شهرک امام خمینی گرگان 
گفت: ساعت های طوالنی و بی برنامه آب 
شهرک قطع می شود و بدتر از آن فشار آب 
آنقدر کم شده است که فقط در پارکینگ و 

طبقات پایین آب هست.
تشدید بی آبی با قطعی برق

گفت:  گرگان  فرماندار  رابطه  همین  در 
گرگان تنها مرکز استان در کشور است 
که ۹0 درصد آب آن از منابع زیرزمینی 
تأمین می شود و قطعی برق ضربه سنگینی 

می کند.  وارد  آب  چاه های  تأسیسات  به 
قطعی  بار  هر  با  افزود:  محمد حمیدی 
دو ساعته برق، آب 20 چاه دچار افت 
می شود و با وصل دوباره برق دو ساعت 
طول می کشد تا آب چاه ها به شبکه برسد 
و باعث قطعی چهار ساعته آب در شهر 
می شود. حمیدی با بیان این مطلب که 
قطعی برق به مشکالت تأمین آب استان 
دامن می زند، افزود: در چند روز اخیر با 
اضافه شدن چاه ها، سه هزار متر مکعب 

آب تأمین کردیم ولی قطعی برق ۹ هزار 
مترمکعب آب تولید شده را از ما گرفت. 
وی تصریح کرد: برای رفع مشکل آب 
به  چاه  حلقه  دو  گذشته  روز  گرگان، 
مدار شهر اضافه شده و در روزهای آتی 
چند حلقه دیگر از چاه های کشاورزان 
اضافه  شهر  مدار  به  امانی  صورت  به 
به علت  داد:  توضیح  حمیدی  می شود. 
استفاده  و  پی  در  پی  خشکسالی های 
کشاورزی  بخش  در  چاه ها  آب  زیاد 
سطح آب دچار افت شدید شده است، 
نجات  برای  راهکار  بهترین  بنابراین 
گرگان استفاده از آب های سطحی است 

و شیرین سازی آب دریای خزر است.
گرگان در هر ثانیه ۴۷0 لیتر کمبود آب دارد
در همین رابطه، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان گلستان هم از ۴۷0 لیتر بر 
ثانیه کمبود آب در گرگان خبر داد و گفت: 
شهر گرگان براساس مطالعات جدید در 

سال جاری هزار و ۷۵0 لیتر بر ثانیه نیاز آبی 
دارد ولی مقدار آبی که تأمین می شود هزار 
و 280 لیتر بر ثانیه است. بهزاد هرمزی با 
بیان اینکه ۹0 درصد آب استان در بخش 
یک  افزود:  می شود،  کشاورزی مصرف 
میلیارد و 2۵0 میلیون متر مکعب منابع 
مقدار  همین  و  ماست  زیرزمینی  آب 
شامل  تجدیدپذیر  آب های  منابع  هم 
آب های جاری  از  که  داریم  رودخانه ها 
هیچ بهره ای نبرده ایم. هرمزی از وجود 
بیش از ۱۵ هزار چاه غیر مجاز در استان 
خبر داد و گفت: همه این مسائل باعث 
می شود در تابستان دچار کم آبی شویم. 
با با بیان اینکه در فصل کشاورزی  وی 
تمام چاه های کشاورزی روشن می شود، 
تصریح کرد: از کل آب استان تنها هشت 
درصد در بخش شرب مصرف می شود 
که اگر همه آن را صرفه جویی کنیم بازهم 
مشکل استان برطرف نمی شود. مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب گلستان ادامه داد: 
برای آب های زیرزمینی حدود ۳۵ هزار 
حلقه چاه حفر شده که فقط ۶00 حلق 

چاه برای آب شرب است.
شیرین سازی آب دریای خزر سریع ترین 

راه حل تشنگی گلستان
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس 
اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر 
شیرین  زمینی،  زیر  آب  منابع  کاهش  و 
راه  سریع ترین  خزر  دریای  آب  کردن 
برای تأمین آب در استان گلستان است 
و با شیرین سازی خزر آب شهرستانهای 
تأمین می شود. رمضانعلی  استان  غرب 
سنگدوینی استفاده از ظرفیت سدها را 
و  دانست  آبی  کم  رفع  برای  حلی  راه 
زودی  به  مینودشت  نرماب  سد  افزود: 
کانال های  برای  ولی  می شود  آبگیری 
آن  آب شرب  و  کشاورزی  آب  انتقال 
هنوز اقدامی نشده است و عماًل امکان 
آب  از  زودی  به  که  ندارد  وجود  آن 
در  هم  میرداماد  و سد  گرفت  بهره  آن 
چهار  حداقل  حالت  ترین  خوشبینانه 
سال دیگر به بهره برداری می رسد. همه 
اذعان دارند که  کارشناسان و مسئولین 
یکی از راه های نجات تشنگی گلستان، 
بهره برداری از دو سد نرماب و میرداماد 
است که امکان بهره برداری از این دو سد 
به این زودی ها امکان ندارد. تنها گزینه 
شیرین کردن دریای خزر است که آن را 
بهترین راهکار می دانند. این طرح هم فقط 
روی کاغذ بوده و الزم است دولت نگاه 

ویژه ای به این طرح داشته باشد.

نارضایتی از کمبود آب

گرگان تنها مرکز استان در کشور است که ۹۰ درصد
 آب آن از منابع زیرزمینی تأمین می شود و قطعی برق ضربه 

سنگینی به تأسیسات چاه های آب وارد می کند. 

باید زمینه بهبود کیفیت
 زندگی در بافت های
 فرسوده را فراهم آوریم

با  باید  کرد:  اظهار  گلستان  استاندار 
استفاده از همکاری دستگاه های اجرایی 
ایجاد پاسگاه و  یا ساخت مدارس،  و 
... زمینه بهبود کیفیت زندگی در بافت 
های فرسوده را فراهم آوریم. به گزارش 
روابط عمومی، حق شناس در جلسه 
ستاد بازآفرینی شهری استان تصریح کرد: 
دفاتر تسهیل گری در محالت حاشیه 
جامع  اطالعات  دیده  آسیب  و  نشین 

و ارزشمندی از محله ها دارند که می 
تواند مورد بهره برداری دستگاه ها در 
راستای ارتقا کیفیت زندگی مردم قرار 
گیرد. وی افزود: بخشی از بافت های 
۳ شهر جلین، قرق و سرخنکالته پس 
از طی مراحل قانونی و کمیسیون ماده 
۵ جز بافت های فرسوده قرار خواهند 
گرفت و از تسهیالت بانکی و اعتبارات 
بازآفرینی شهری برخوردار خواهند شد. 

استاندار گلستان یادآور شد: محله هایی 
در گرگان نیز پس از مصوبه کمیسیون 
ماده ۵ به عنوان محالت هدف بازآفرینی 
قرار گرفته اند که این اقدام می تواند 
زمینه احیای این محله ها را فراهم آورد. 
حق شناس گفت: برای ساماندهی آبهای 
سطحی در شهرهای آزادشهر، ترکمن و 
بازآفرینی شهری  ببین اعتبارات  خان 

مصوب و تخصیص یافت. 
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خبر

شناساندن مفاخر و چهره های 
شاخص در توسعه فرهنگی موثر است

استاندار گلستان اظهار کرد: مفاخر و چهره 
های شاخص گلستان افراد برجسته ای در 
طول تاریخ هستند که شناساندن آن به نسل 
های فعلی و آتی می تواند در توسعه فرهنگی 
موثر باشد. به گزارش روابط عمومی، هادی 
حق شناس در جلسه انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی استان تصریح کرد: ترجمه کامل آثار 
مختومقلی فراغی به زبان فارسی گام موثری در 
راستای تعامالت فرهنگی محسوب می شود. 
وی افزود: شکل گیری کمیته های ذیل انجمن 
به تحقق اصول اساسنامه  مفاخر می تواند 
کمک کند. استاندار گلستان یادآور شد: اجرای 
همایش های علمی با محوریت مفاخر به 
افزایش شناخت مردم نسبت به گذشتگان و 
چهره های برجسته فعلی گلستانی در اقصی 
نقاط کشور و دنیا کمک می کند. همچنین در 
این جلسه کشمیری مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان گزارشی از اقدامات انجمن آثار 
و مفاخر استان ارایه کرد و گفت: کتاب ۳00 
شاعر استان از زمان مشروطه تا سال ۱۳۵8 

منتشر شده است.

تعطیلی تنها کارخانه سیمان گلستان 
به خاطر محدودیت تأمین برق

شرکت سیمان پیوند گلستان اعالم کرده که 
این کارخانه به علت محدودیت های اعمال 
شده در تأمین برق تعطیل شده است.بر اساس 
پیوند  روابط عمومی شرکت سیمان  اعالم 
گلستان، با توجه به مشکالت اخیر محدودیت 
مقامات ذی ربط،  ابالغ  با  و  در کشور  برق 
فعالیت تولیدی کارخانه سیمان پیوند گلستان 
ادامه  در  است.  شده  متوقف  کامل  به طور 
گزارش روابط عمومی این کارخانه آمده است: 
پیش از این، کارخانه سیمان پیوند گلستان با 
هدف کنترل التهابات کاذب در بازار سیمان، 
مصرف کنندگان  به  سیمان  مستقیم  عرضه 
نهایی را اجرایی کرده و با برنامه ریزی و تالش 
شبانه روزی مدیریت و کارکنان، این کارخانه 
در مسیر تولید و عرضه حداکثری قرار داشته 
است لذا این تعطیلی عالوه بر ضرر و زیان 
بیش  بیکاری  برای کارخانه و  جبران ناپذیر 
از ۴۵0 نفر، منجر به کمبود سیمان در استان 
خواهد شد. این کارخانه به عنوان تنها کارخانه 
سیمان استان گلستان، در شرایط عادی روزانه 

۳۳00 تن سیمان تولید و تحویل می داد.

4۰۰ هکتار از جنگل های 
گلستان درگیر
 ابریشم باف ناجور

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گلستان گفت: آفت ابریشم باف ناجور 
های  جنگل  از  هکتار   ۴00 حدود 
گلستان را آلوده کرده است. به گزارش 
مهر، عبدالرحیم لطفی اظهار کرد: آفت 
ابریشم باف ناجور حدود ۴00 هکتار 
از جنگل های گلستان را آلوده کرده که 
در محدوده شهرهای بندرگز، کردکوی، 
گرگان و بخش هایی از علی آبادکتول 
و  طبیعی  منابع  مدیرکل  دارد.  قرار 
آبخیزداری گلستان با بیان اینکه در حال 
مقابله با این آفت هستیم، افزود: ابریشم 
می  طغیان  بار  یک  سالی  ناجور  باف 
کند که در سال گذشته در ۹0 هکتار 
از جنگل ها با آن مقابله کرده ایم. لطفی 
بیان کرد: امسال نیروهای منابع طبیعی 
۴۵0 کیلوگرم از تخم های این آفت را 
جمع آوری کرده که عدد بسیار بزرگی 
است. وی اضافه کرد: در فصل بهار که 

درختان در حال جوانه زدن هستند و با 
ذوب شدن برف ها باید تخم ها جمع 
منابع  مدیرکل  گفته  طبق  شود.  آوری 
طبیعی و آبخیزداری گلستان در خردادماه 
که شرایط هوایی مناسب است تخم ها 
تبدیل به الرو شده و روی درختان می 
ریزند. لطفی توضیح داد: هر کدام از کرم 
ها پیله هایی دارند که درون آن تخم 
است که باید آنها را جمع آوری کرده 
ولی وقتی تبدیل به کرم شد جمع آوری 
آنها فایده ای ندارد و باید با سمپاشی 
جلوی آن را گرفت که به طبیعت آسیب 
می زند. وی گفت: بهترین روش برای 
تخم  آوری  جمع  آفت  این  با  مقابله 
ها به صورت مکانیکی است که البته 
همکاران بنده محلول طبیعی هم یافته 
اند که می توان با آن مقابله کرد.مدیرکل 
گلستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
اضافه کرد: به طور طبیعی مگس هایی 

هم در طبیعت وجود دارند که می توانند 
با این نوع آفت مقابله کنند که البته در 
شرایط رطوبت این مگس ها رشد می 
می کنند که هم اکنون با کاهش رطوبت 
شاهد کاهش تعداد مگس ها)شکارگران 
طبیعی( و تشدید آفت ابریشم باف ناجور 
هستیم. لطفی با بیان اینکه این آفت برگ 
درختان را خورده و اگر چند بار اتفاق 
زد،  خواهد  آسیب  درختان  به  بیفتد 
گفت: به دلیل آنکه برگ وسیله تنفس 
درخت بوده ممکن است تشدید این 
آفت سبب خشک شدن درختان شود. 
وی گفت: همه درختان از جمله بلوط، 
زبان گنجشک و غیره ممکن است درگیر 
ابریشم باف ناجور شده و بستگی دارد 
که آفت در کجا طغیان کند. لطفی بیان 
کرد: در سال های ۹۴ و ۹۵ حدود هزار 
و 800 هکتار از جنگل های استان درگیر 

این آفت شده بود که با آن مقابله شد.

۰1732251316

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در جمع 
گفت:  گلستان  استان  نمایندگان  مجمع 
در افق دراز مدت ۱۴2۵ راهکار اساسی 
تامین آب شرب در استان، استفاده از آب 
عمومی،  روابط  گزارش  به  است.  دریا 
بعد  اینکه  بیان  با  سید محسن حسینی 
سال  ماه  مرداد  در  اینجانب  انتصاب  از 
آب  موضوع  ها،  دغدغه  از  یکی   ،  ۹۹
شرب استان بود که بررسیهای فراوان و 
پیگیری های زیادی به انجام رسید. در 
طرح  که  شد  مشخص  ها  بررسی  این 
جامع آب شرب استان در سال های قبل 
مصوب شده که با توجه به شرایط جدید 
استان، اصالح گردید و در حال گرفتن 
مصوبه نهایی از وزارت نیرو است. وی 
گفت: در بخش درازمدت به این نتیجه 
آب  تامین  اساسی  راهکار  که  رسیدیم 
شرب در استان استفاده از شیرین سازی 
آب به میزان ۵0 میلیون مترمکعب است 
که برای ۵0 میلیون مترمکعب آب باید 
۱00 میلیون آب را شیرین سازی کرد که 
با پیگیری های انجام شده،  مجوز شیرین 
نهایی  حال  در  نیرو  وزارت  در  سازی 

شدن است و در آینده نزدیک این مجوز 
صادر می شود. مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای گلستان تصریح کرد: در میان 
مدت نیز نیازها احصا و منابع بررسی شده 
است که در بخش میان مدت، با چهار 
طرح سد میرداماد، سد قره چای، افزایش 
تخصیص شرب سد نرماب و استفاده از 
تخصیص ۱0 میلیون متر مکعبی سد گله 
ورد برای تامین آب شرب استان تالش 
می کنیم. وی افزود: در بخش کوتاه مدت 

نیز تمام دغدغه ما اجرای ۶ طرح آبرسانی 
در استان است که در قالب این ۶ طرح، 
حفر تعدادی چاه، چند ایستگاه پمپاژ، چند 
مخزن، اتصال چاه ها به هم ، سیستم های 
در حال  و...  انتقال آب  ، خطوط  برقی 
انجام است.  وی به افزایش حدود هشت 
آبرسانی  طرح   ۶ این  اعتبارات  برابری 
تخصیص  مجموع  گفت:  و  کرد  اشاره 
آبرسانی،  چهار سال گذشته طرح های 
 ،۱۳۹۹ سال  در  و  تومان  میلیارد   ۵۳

تخصیص آنها ۱۴ میلیارد تومان بوده است 
که در سال جاری با تالش های شرکت 
و مساعدت های مجمع محترم نمایندگان 
استان، استاندار محترم، سازمان برنامه و 
اعتبارات به  این  نیرو،  بودجه و وزارت 
تومان رسیده است که در  میلیارد   ۱۱۹
خرداد ماه ابالغ شد و جا دارد از تالشهای 
همه عزیزان بویژه مجمع نمایندگان تشکر 
کنیم. حسینی تصریح کرد: شرکت آب 
منطقه ای عالوه بر هزینه کردن تخصیص 
موجود، منتظر اعتبار جدید نمانده و در 
حد توان و ظرفیت پیمانکاران پروژه ها 
را پیش برده و در حال حاضر حدود ۱۷ 
میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران دارد و 
بدون تخصیص اعتبار ۳۴ میلیارد تومان 
نیز طرح در حال انجام  دارد که اعتبار 
در  زیادی  تحول  تواند  می  سال جاری 
اجرای طرحهای آبرسانی ایجاد کند. وی 
افزود: در بخش تامین آب اضطراری نیز 
و  کشاورزی  های  چاه  ظرفیت  معرفی 
ادارات و بخش خصوصی به شرکت آب 
و فاضالب برای اتصال به شبکه شرب 
گرگان به طور مستمر در حال انجام است.

راهکار بلند مدت برای کم آبی

دیزل ژنراتور جوابگوی 
حداکثر 45 درصد نیاز برق 
بیمارستان  است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
گفت: دیزل ژنراتورها جوابگوی ۴0 تا 
۴۵ درصد نیاز برق بیمارستان  است و 
عماًل نمی توان از آنها برای سرمایش 
استفاده کرد، به همین دلیل با قطعی 
روبه رو  گرما  مشکل  با  بیماران  برق 
می شوند. به گزارش ایسنا، عبدالرضا 
و آب  برق  قطعی  کرد:  اظهار  فاضل 
برای  را  مشکالتی  گذشته  هفته  طی 
بیمارستان ها خصوصاً در شهر گرگان 
بیمارستان شهید  در  بود.  کرده  ایجاد 
صیاد شیرازی سه تا چهار روز مشکل 
بسیار جدی در تأمین آب داشتیم که 
این مشکل در بخش آب شرب به  طور 
کامل برطرف شد اما هنوز در بحث 
چیلرهای آبی با مشکل مواجه هستیم. 
اینکه چیلرهای بکار  وی با اشاره به 
گرفته شده در بیمارستان شهید صیاد 

خشک  مناطق  مخصوص  شیرازی 
که  شده  تهیه  چیلر   2 افزود:  است، 
ظرف دو سه روز آینده نصب خواهد 
بیمارستان  سرمایش  مشکل  تا  شد 
علوم  دانشگاه  رئیس  شود.  برطرف 
نوسانات  کرد:  بیان  گلستان  پزشکی 
برخی  به  گذشته  هفته  در  برق 
تجهیزات بیمارستان ها از جمله دستگاه 
سطح  در  ونتیالتور  و  سونوگرافی 
مدار  از  را  آنها  و  وارد  آسیب  استان 
خارج کرد. فاضل با اشاره به اینکه در 
سطح بیمارستان های استان حداقل دو 
در  گفت:  دارد،  وجود  ژنراتور  دیزل 
گنبدکاووس  شهدای  بیمارستان های 
دیزل  بحث  در  گرگان  طالقانی  و 
که  هستیم  مشکالتی  دچار  ژنراتور 
دستور خرید آن داده شده است. وی 
توسط  تولیدی  برق  کرد:  خاطرنشان 

تا ۴۵  ژنراتورها جوابگوی ۴0  دیزل 
درصد نیاز برق بیمارستان است و از 
آن تنها در بخش های ویژه مانند آی 
سی یو، سی سی یو و دیالیز استفاده 
می شود و نمی توان از آن برای تأمین 
برق وسایل سرمایشی استفاده کرد. با 
قطع شدن برق، بخش ها گرم و برای 
ایجاد می شود. رئیس  بیماران مشکل 
در  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
نماینده مردم  خصوص صحت گفته 
غرب استان که اعالم کرده یک بیمار 
حین احیاء در بیمارستان به دلیل قطعی 
برق جان خود را از دست داده، گفت: 
تاکنون از بیمارستان های سطح استان 
چنین گزارشی نداشتیم. احیا با تنفس 
مصنوعی انجام می شود و الکتروشوکی 
هم که مورد استفاده قرار می گیرد، به 

ژنراتور بیمارستان متصل است.



4www.golshanemehr.ir2242 روانشناسی   دوشنبه21 تیر ماه 1400/ سال بیست و دوم / شماره

الو مشاور

حسین دهنوی_کارشناس مشاوره

با  ساله   ۵/۴ کودک   ارتباط  آیا  سؤال( 
همساالن الزم است و اگر همساالن مطلوب 

در دسترس نباشند چه باید کرد؟
جواب: بله این ارتباط الزم است و سبب 
کسب  و  اجتماعی  روحیه  عاطفی،  رشد 
صورت  در  می شود.  کودک  انگاره«  »خود 
آنان،  صالحیت  عدم  یا  همساالن  نبودن 
ارتباط فامیلی با نزدیکان همتا، ایفای نقش 
بازی  مادر،  و  پدر  وسیله  به  همساالن 
)عروسک ها،  اسباب بازی ها  با  کودک 
خرس های پشمالو و...( در نقش همساالن 
روابط  محتوای  با  قصه هایی  ذکر  و 
رابطه  تا حدودی جای  می تواند  همساالن 
با هم ساالن را پر کند. در حالت ضرورت 
نامطلوب )عدم  با همساالن  ارتباط کودک 
امکانات یا وابستگی فرزند به آنان( ، برای 
ندهید.  این مسئله حساسیت فراوان نشان 
زیرا با حساسیت شما، وابستگی اش بیشتر 
خواهد شد. زیرا انسان بر آنچه منع می شود 
حریص تر است. می توانید برای تأثیرپذیری 
کمتر فرزند خود، زمان ارتباط آنان را کمتر 
گردهمایی  محل  را  خود  منزل  یا  کنید. 
آنان  بر رفتار  بتوانید  تا  قرار دهید  کودکان 
در  و  باشید  داشته  نظارت  مستقیم  به طور 
از  لزوم )برای مثال، سخن زشتی  صورت 
همساالن( با برخوردی سنجیده دخالت کنید. 
برای کاهش تاثیر منفی همساالن، باید فضایی 
سالم را در خانه فراهم سازید. به این گونه که 
رابطه عاطفی خود را با کودک قوی تر کنید. 
اعتمادبه نفس او را افزایش دهید و ارزش ها و 
ضدارزش ها را برایش تبیین کنید. مطلوب، 
ایجاد پشتوانه فرهنگی و تقویت روحیه دینی 
است تا فرزند شما در محیط های خارج از 
خانه )مهدکودک، آمادگی، مدرسه و غیره( 
بدآموزی های  تأثیر  تحت  و  بماند  سالم 

دیگران قرار نگیرد.

آبادی_نقاشی  حاجی  رحیمی  سعیده 
درونی  احساسات  گر  بیان  کودک  هر 
اوست. برای تحلیل و قضاوت یک اثر 
باید به صورت مستمر و پی درپی نقاشی 
های کودک را زیر نظر داشت تا به جنبه 
های درونی کودکان پی برد. در نقاشی 
کودکان هر شکل، نماد یا رنگ بیان گر 
یک شخص، یک احساس یا یک ویژگی 
روحی خاص می باشد. حتی نقطه ی 
شروع نقاشی برای روان شناسان کودک 
مهم است؛ مثاًل کودک نقاشی را از مرکز، 

پایین، باال و یا کدام گوشه شروع کند.

خانه: در نقاشی های کودکان، خانه بیش 
از هر چیز دیگری کشیده می شود. در 
شروع کار معموالً خانه به صورت یک 
قرار  مثلث  یک  آن  باالی  بر  که  مربع 
پناه  نماد  خانه  شود.  می  کشیده  دارد، 
گاه و هسته ی اصلی و گرمی خانواده 
ای است که ممکن است مورد عالقه یا 
تنفر کودک باشد. خانه هایی که کودکان 
دارای  است  ممکن  کنند،  می  ترسیم 
و  پنجره  بزرگ،  درهای  گل،  باغچه، 
پرده های رنگین باشد. چنین خانه ای، 
که  است  سعادتمند  زندگی  یک  نماد 
کودک در آن احساس آرامش می کند. 
برعکس، اگر خانه ای بدون در ورودی، 
با دیوارهایی بلند و به گونه ای منزوی 
و دورافتاده ترسیم شود، معنای متفاوتی 
پیدا می کند. اگر این خانه بین سنین پنج 
تا هشت سالگی ترسیم شود، نشان گر 
خجالتی بودن کودک و وابستگی شدید 
او به مادر است. بعد از هشت سالگی 
بینی  خودکوچک  احساس  گر  نشان 
نشان  نوجوانی  در  و  کودک  تنهایی  و 
گر شرم و حیای بیش از حد و داشتن 

احساسات رقیق است.

خورشید: خورشید به علت نقش مهمی 
که برعهده دارد، در نقاشی های بیش تر 
کودکان دیده می شود. تصویر خورشید 
گرما،  حالی،  خوش  امنیت،  گر  بیان 
پژوهش گران  بعضی  نظر  به  قدرت و 
نماد پدر مطلوب است. وقتی رابطه ی 
پدر و کودک خوب است، خورشید به 
طور کامل و در حال درخشیدن نمایش 
ارتباط  این  که  هنگامی  شود.  می  داده 
مطلوب نیست، خورشید در پشت کوه 
قوسی  صورت  به  یا  و  است  ناپدید 
از  اگر کودک  افق دیده می شود و  در 
پدرش هراس داشته باشد، خورشید به 
رنگ قرمز تند یا سیاه که مضطرب کننده 

است، ترسیم می شود.
با وجود این نحوه ی نمایش خورشید، 
مانند سایر موضوع های نقاشی ممکن 
ای  لحظه  و حوصله ی  حال  به  است 
تفاهم  عدم  و  تفاهم  به  نه  و  کودک 
بین کودک و پدر بستگی داشته باشد. 
بنابراین، قبل از هر قضاوت و تعبیری در 
این مورد، بهتر است چندین نقاشی یک 
کودک را مورد بررسی قرار داد تا معلوم 
می  تکرار  مرتب  پدیده  این  آیا  شود 
شود یا خیر. آن گاه به تجزیه و تحلیل 

آن پرداخت. در تجزیه، تحلیل و تفسیر 
و  آموزش  نقش  به  باید  کودک  نقاشی 

یادگیری های قبلی نیز توجه داشت.
یاد  الگوهای  گرفتن  نظر  در  بدون  اگر 
گرفته شده در گذشته، بخواهید نقاشی 
دور  از حقیقت  کنید،  تفسیر  را  کودک 
درباره  غلط  تشخیص  یک  به  و  شده 
ی حاالت عاطفی و روانی کودک می 
رسید. در ثانی، در تفسیر نقاشی کودک، 
باید جنبه های مختلفی از نقاشی را مد 

نظر قرار داد که عبارتند از: رنگ، محتوا، 
خطوط  و  شده  گرفته  کار  به  فضای 
)اشکال(. بدیهی است که تفسیر نقاشی 
از  یک  هر  نظرگرفتن  در  بدون  کودک 
این جنبه ها، شما را به نتیجه ی مطلوب 

نخواهد رساند.

نقاشی  تحلیل  و  تجزیه  برای  درخت: 
درخت باید سه قسمت آن را مشخص 
کرد که عبارتند از: ریشه، تنه، شاخه ها 
و برگ ها. ریشه در زمین فرو رفته و 
درخت از آن غذا دریافت می کند، نماد 
ناخودآگاه و فشارهای غریزی است. تنه، 
پرثبات ترین و مشابه ترین عامل به خود 
کودک است، بنابراین بیان گر مشخصات 
دائمی و عمیق شخصیت اوست. شاخه 
ارتباطی  طریق  گر  بیان  ها  برگ  و  ها 
او با دنیای خارج است. اگر کودک به 
های  قسمت  ی  بقیه  به  نسبت  ریشه 
باشد،  داده  تری  بیش  اهمیت  درخت 
نشان گر طبیعت بدوی، عاشقانه و در 
حرکت  بی  و  کار  محافظه  حال  عین 
کودک است. تنه ی درخت ممکن است 
کوتاه و یا بلند کشیده شود. بچه ها در 
سنین قبل از مدرسه، تنه ی درخت را 
این  از  بعد  ولی  کنند؛  می  ترسیم  بلند 
سن، بلند بودن درخت اغلب نشان گر 
عقب افتادگی فکری، بیماری عصبی و 
یا آرزوی بازگشت به دنیای کوچکی و 
قبل از مدرسه است. تنه ی درخت اگر 
کوتاه کشیده شود نشان گر جاه طلبی 

تنه ی  است.  کودک  بودن  بلندپرواز  و 
صاف  مستقیم،  است  ممکن  درخت 
و یا کج کشیده شود و در حالت دوم 
نشانگر عدم ثبات کودک است. درختی 
که دارای برگ های زیادی و درهم باشد، 
بیان گر شخصیت بلغمی مزاج و در خود 
فرورفتگی کودکی است که آمادگی تغییر 
و تحول ندارد. درختی که شاخه های 
آن مختلف و هر کدام به سویی کشیده 
شدید  حساسیت  گر  نشان  اند،  شده 

به سادگی  را  مسائل  که  است  کودکی 
دیگران  با  ارتباط  به  قادر  و  فهمد  می 
است و در عین حال به راحتی می تواند 

خود را با محیط سازگار سازد.

شکل آدم: کودک وقتی شکل آدم می 
کشد، قبل از هر چیز شکل خود و یا 
از بدن و تمایالتش دارد،  درکی را که 
بیان می کند. در واقع، بین بعضی خطوط 
آدم نقاشی شده با خصوصیات روانی و 
جسمی کودکی که آن را کشیده، ارتباط 
در  آدمک  اگر  دارد.  وجود  مشخصی 
مجموع هماهنگ باشد احتمال بسیاری 
سازگار  کاماًلً  کودک  که  دارد  وجود 
باشد. اگر برعکس آدمک در اندازه ای 
خیلی کوچک و یا در گوشه ای از کاغذ 
کشیده شده باشد، معنایش این است که 
کودک خود را کم ارزش و از دیگران 

پایین تر می داند.

 به طورکلی نمادهای اصلی اندام ها را 
این گونه تفسیر می کنند:

سر: سر معرف مرکز شخصیت، قدرت 
مهار  اصلی  عامل  و  هوشی  فکری، 
فشارهای درونی است. کودکان، همیشه 
سرهای بزرگ ترسیم می کنند؛ ولی اگر 
سر زیاد بزرگ باشد، نشان گر آن است 
که »من« کودک بیش از حد طبیعی است.
به  که  نظرانی  صاحب  ی  کلیه  چهره: 
تفسیر نقاشی فرافکنی معتقدند در این 
زمینه توافق نظر دارند که اندازه ی نقاشی 

از چهره ی انسان مهم ترین جنبه ی آن 
است؛ زیرا انعکاس مستقیمی از عزت 
نفس نقاش است. چهره های بلندتر از 
حد متوسط برای گروه سنی مربوط می 
تواند نشانه ی جنبه هایی از شخصیت، 
از قبیل پرخاش گری یا خودبزرگ بینی 
باشد. نقاشی های ریز و بسیار کوتاه تر از 
حد متوسط می تواند حاکی از نارسایی، 
کهتری، عزت نفس پایین، اضطراب یا 

افسردگی باشد.

دارد  اهمیت  بسیار  صورت  صورت: 
تنها کشیده می شود. کودکان  اغلب  و 
پرخاش گر، اجزای صورت را به حداقل 
اغراق آمیزی بزرگ ترسیم می کنند؛ در 
حالی که کودکان خجالتی جزئیات را از 
نظر می اندازند و فقط دایره ی صورت 
را ترسیم می کنند و به ندرت صورتی را 

از نیم رخ می کشند.
دهان و دندان ها: نقاشی دهان ممکن 
است معنی نیاز به مواد خوراکی را نمایان 
سازد؛ و هم به معنای پرخاش گری و یا 
در ارتباط با مسائل جنبی باشد. لب ها که 
بسته باشند نشان دهنده ی تنش و فشار 
است و چانه، نماد قدرت مردانگی است.
درون  دنیای  چشم،  نقاشی  ها:  چشم 
نقاشی و اجتماعی بودن کودک را نشان 
می دهد. در کودکان خودخواه، چشم ها 

ارزش زیبایی نیز دارند.
ها  کشیدن دست  بازوها:  و  ها  دست 
و بازوان بزرگ بیان گر قدرت و کنترل 
است. به عکس ادعا می شود که حذف 
احساس  بازتاب  بازوها،  و  ها  دست 
فقدان قدرت و بیهودگی و بی یاور بودن 
است. البته حذف دست ها و بازوها در 
نقاشی کودکان کم تر از پنج سال امری 
متداول است. نقاشی هایی از چهره ی 
انسان که در آن ها دست ها در جیب 
فرورفته یا پشت سر قرار گرفته، بیان گر 
احساس گناه و اضطراب درباره ی کنترل 

محرک های »ممنوعه« است.
پاها: کودکان ضعیف و درون گرا اغلب 
برای آدم ها پا نمی گذارند و یا او را در 

حالت نشسته نقاشی می کنند.
باالتنه: اگر باریک و الغر کشیده شود، 
مشخص کننده ی این است که کودک 
از  یا  و  است  ناراضی  خود  اندام  از 
ترسد.  می  شدن  بزرگ  و  شدن  چاق 
در مواردی دیگر باالتنه ی الغر ممکن 
نشان دهنده ی ضعف جسمانی  است 

واقعی باشد.
نقاشی  تفسیر  در  که  دیگری  ی  نکته 
های کودکان باید مورد توجه قرار داد، 
اثر االکلنگی می باشد؛ یعنی، کودک آن 
چیزی را که برایش از اهمیت بیش تری 
برخوردار  احساسی  و  عاطفی  لحاظ  از 
است، در نقاشی اش بزرگ تر از دیگر 
چیزها می کشد. مثاًل فردی که در خانواده 
فرمان  و  کند  می  بازی  را  غالب  نقش 
رواست، بدون توجه به اندازه ی واقعی 

وی، از همه بزرگ تر کشیده می شود.

 کارشناس علوم تربیتی

نقاشی کودکان را تحلیل کنید

 صورت بسیار اهمیت دارد و اغلب تنها کشیده می شود. 
کودکان پرخاش گر، اجزای صورت را به حداقل

 اغراق آمیزی بزرگ ترسیم می کنند
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روزنگاشت

■  زهرا کیانی

ده دقیقه از هفت شب گذشته بود.
اما استاد دستور زبان، هنوز باقدرت توضیح 

می داد. 
در گیرودار کلنجار با خود، که دیگر طاقت 
نداشتم و می خواستم صفحه ی کالس آنالین 

را ببندم، کامال ناگهانی دلم حلوا خواست!
کالری اش را در برنامه ی کرفس حساب کردم 
دیدم بــــله...هر قاشق حلوا به عبارتی، خیلی 

کالری دارد!
بعد گفتم چه کنم؟ که ایده ی کاچی به ذهِن 

شکمو رسید.
کالری اش کمی از خیلی کمتر بود!

پس انتخابش کردم و به خودم قول دادم که 
زیاد نخورم.

کالس تمام شد. پریدم آشپزخانه و جستجوی 
کوچکی در اینترنت کردم که کاچی چطور 

درست می شود.
است  خانم هایی  برای  کاچی  بود:  نوشته 
که زایمان می کنند ولی اگر تو خیلی دلت 

می خواهد، اشکال ندارد درست کن!
یک خط درمیان توضیحات را خواندم و مواد 
را به اندازه ای که تشخیص می دادم درست 

است! اضافه کردم
به نظر من که برای اولین بار اگر آرد کمی 

گلوله گلوله شود فدای سر آشپز!
و اگر کاچی کمی بی مزه شد، بهتر! چون باعث 

می شود کمتر بخوری و کالری ات باال نرود!

 من از خودم گذشته اَم، اَز آن مِن بدون تو
نه آن َمنی که بی تو شد، اِلهه ِی جنون تو
گذشته اَم که در تَنم، بجوشی و تمام من

به اِعتبار بودنت، بِجوشد از دروِن تو
چه حاِل بی نَهایتی، تو در َمنی و هر رگم
ِهزار شاخه می شود، به اِفتخارِ خون تو

پَس از گذشتن از خودم، از آن َمنی که 
بی تو بود

خودی بدونِ خود شدم، َخراب و سرنگونِ تو

مسیِح بی َصلیِب من، مرا دوباره زنده کن
که در بیاورم شبی، َسر از َحواریوِن تو
من آمدم که تا اَبَد، به پُشتوانه ِی دلم

بناِی ُمحکمی شوم، به سقِف بی ُستون تو
ُگذشتم از ُگذشته اَت، گذشتم و پُلی زدم 

از آن مِن بدوِن تو، به مرز تا ُکنوِن تو...

■  ریحانه دانش دوست

شعر

قائم آل علی مهدی موعود سالم
منجی عالم و باب کرم و جود سالم 
 آرزو شد که ببینیم رخ تو موال جان 

 ماه بیدار شد و حسن تو بنمود سالم 
یوسف فاطمه تا کی به رهت بنشینیم 
همه دلتنگ تو، آرامش موعود، سالم 
  غنچه ی نرگسی و ماه تمام شعبان

روحم از غیبت کبرای تو فرسود سالم 
 عجل آقا به ظهورک که بهار آمده است  

الله رویید و بنفشه، گل موعود ،سالم 
ابر بارید و جهان خیس و تر از باران شد 

باغ در اینهمه نعمت به تو فرمود سالم 
قائم آل محمد، ولی اهلل کبیر   

 بر گل حسن تو با نغمه ی داوود سالم 

■  گلی دیلم کتولی

کنارم  و  آمد  زهراشوشتری_حسین 
نشست. در گوشم گفت:"خانومی خیلی 
مخلصیم ها، لطفاً راضی باش. سرم را پایین 
پهلویم گذاشتم.  آوردم و دستم را روی 
حسین گفت:" با من قهرکردی؟ چرا جوابم 
رو نمیدی؟ االن چند ماهه منتظر یه جوابم. 

بذار با خیال راحت برم سوریه."
 آرام زیر چانه ام را گرفت و باال آورد. با 
چشمان ِگرد نگاهم کرد و گفت:" من که 
هنوز نمردم که تو گریه می کنی. باور کن 
باشه.  راحت  نیست.خیالت  هیچ خبری 
نداریم.  ما  که  خواد  می  لیاقت  شهادت 
بابا می خواد.گفت:  گفتم: "آخه این بچه 
"خدا حافظش باشه." دستم را گرفت و بلند 
کرد. تا کنار روشویی همراهم آمد و گفت: 
" خودت صورتت رو می شوری یا من 
بشورم؟ " اشک هایم را پاک کردم وبا خنده 
گفتم: " باشه." بلند گفت: "خیلی هم دلربا 
نیستم که نشه ازم دل کند. کار من سخته 
که می خوام دو تا فرشته رو بذارم و برم." 
از روشویی که بیرون آمدم مشغول ریختن 
چای بود. مقداری هم میوه آورده بود. گفت: 
" بیا که بیشتر از این نمی تونم صبر کنم." 
همین که کنارش نشستم تکه سیبی را به 
زور در دهانم گذاشت. دو تایی خندیدیم. 
 " یک تکه هم خودش خورد و گفت: 
باید برم. به من نیاز دارن ولی دوست دارم 
راضی باشی. اینجوری دل خودت هم آروم 
می گیره." سیب در گلویم گیر کرد و کلی 
سرفه کردم. ظرفها را به آشپزخانه بردم و 
آمدم  بیرون  مشغول شستن شدم. وقتی 
در اتاق نبود. به خودم گفتم: "نکنه بدون 
خداحافظی رفته باشه! " هراسان صدایش 
زدم: "حسین جان؟آقام؟" جواب داد:" جانم 
از حیاط  صدایش  اینجام"  من  خانومم؟ 
می آمد. نفس راحتی کشیدم و به سمتش 
رفتم. داشت گلی را که در باغچه کاشته بود 
آب می داد. به من گفت:" این گل رو تا 
دیدم یاد تو افتادم برای همین اونو خریدم. 
مراقبش باش لطفاً." با خنده به او گفتم 
:"مگه من کافی نبودم که سراغ گل دیگه ای 
رفتی؟" گفت:"مگه نمی دونی من باغچه 
تا زانو  پاچه شلوارش را  دوست دارم؟" 
باال زد و داخل حوض آب پرید. سرش را 
پایین برد و گفت :"خانم ، بیا لطفاً " با عجله 
به سمتش رفتم. سرم را به سمت حوض 
خم کردم. با دو دست به صورتم آب پاشید. 
من هم شلنگ آب را آوردم. گفت: " یکی 
رو با چندتا جواب میدی؟ "به حرف هایش 
گوش نکردم. وقتی دید حریفم نمی شود، 
با دست شروع به آب پاشیدن کرد. ولی 
فایده ای نداشت.کمی از او فاصله گرفتم 
و با شلنگ آب حسابی خیسش کردم. یک 
دفعه صدای اهلل اکبر اذان را که شنید، با 
عجله به سمت اتاق رفت و گفت: " نمیای 
بریم مسجد؟" لباسش را پوشید و سرش را 
از پنجره ی اتاق بیرون آورد و سوال کرد:" 
استخاره کردن هات تموم نشد؟" سرم را 
پایین انداختم و گفتم: " میشه بیشتر کنارم 
بمونی؟" خیلی راحت پذیرفت. همان جا 
وسط پذیرایی جانمازش را پهن کرد. سریع 

خودم را به نمازش رساندم. بعد از نماز به 
سمتم برگشت؛ دستم را گرفت و گفت:" 
همیشه بخند. خندت  آرومم می کنه" با 
خنده گفتم:"حتی اگه ناهار نداشته باشیم؟" 
آرام پلکی زد و گفت:"تو فقط بخند؛ همه 

چیز با من. نگران هیچ چیز نباش."
 بلند شد رو به حرم اباعبداهلل سالمی داد 
و بعد با همان عبایی که بر شانه اش بود، 
بیرون رفت. سفره را  پهن کردم. مقداری 
سبزی که در یخچال مانده بود را با یک 
نمکدان آوردم. صدای باز شدن در، من را 
به حیاط کشاند. در یک دستش نان داغ بود 
و در دست دیگر یک سطل ماست. وقتی 
آمد داخل، به خاطر همین سفره ای که 
پهن کرده بودم کلی تشکر کرد و با خنده 
دستم را بوسید. زیر لب گفتم:" چقدر نون 
و ماست با حسین می چسبه." همانطور که 
سرش پایین بود، مثل همیشه لبخند زیبایی 
زد و خدا را شکر کرد.همین که ناهارش را 
تمام کرد، گوشی اش به صدا در آمد. به اتاق 
رفت و آهسته مشغول حرف زدن شد. بعد 
از چند دقیقه بیرون آمد و با عجله گفت:" 
برمی گردم. "سریع به دنبالش رفتم؛ ولی به 
او نرسیدم.خیلی عجله داشت. با او تماس 
گرفتم در حال مکالمه بود. اضطراب تمام 
وجودم را گرفت. هزار فکر به سرم آمد. به 
اتاقش رفتم. جا نمازش را باز کردم. سرم را 
روی مهر گذاشتم. بوی حسین را می داد. 
آنقدر آرام شدم که دلم نمی خواست سرم 
ولی  برد  خوابم  کی  نمی دانم  بردارم.  را 
یک دفعه با صدای تلفن از خواب پریدم. 
هراسان به سمت گوشی رفتم. قبل از اینکه 

دستم به گوشی برسد قطع شد. تا برگشتم 
را  آمد. چادرم  در حیاط  اتاق صدای  به 
برداشتم و به حیاط دویدم. تا به در رسیدم 
انگار رفته بود. دو طرف خیابان را نگاه کردم 
ولی کسی را ندیدم. یک دفعه پسر بچه ای 
را دیدم که به سمتم می دوید. وقتی به در 
خانه رسید، نفس زدن هایش به او مهلت 
حرف زدن نمی داد. به سختی گفت:" خاله 
کجایین؟ چرا در رو باز نمی کنین؟ شما 
همسر آقا حسین هستین؟" گفتم:" بله چی 
شده؟" گفت: " با من بیایین" به داخل خانه 
برگشتم. چادرم را عوض کردم. بدون اینکه 
در را ببندم دنبال پسربچه راه افتادم. در ذهنم 
سوال هایی رگباری می گذشت: " که االن 
حسین کجاست؟ چه اتفاقی افتاده؟ این پسر 
بچه کیه؟ من رو داره کجا می بره؟" بدون 
اینکه چیزی بگویم سرم را پایین انداخته 
بودم و دنبالش می رفتم. به سر خیابان که 
رسیدیم پسر بچه گفت: " آقا حسین توی 
اون پارک منتظر شماست." دوان دوان از 
خیابان گذشتم و خودم را به پارک رساندم. 
چند بار از حسین خواسته بودم که با هم 
به این پارک بیاییم ولی هر بار کاری پیش 
می آمد  و نمی شد. به پارک رسیدم. هر چه 
این طرف و آن طرف را نگاه کردم کسی 
را ندیدم. یک دفعه میزی وسط چمن ها 
نظرم را  جلب کرد. به سمتش رفتم. یک 
میز کوچک از جنس کارتن  که روی آن 
چند کیک فنجانی، دو لیوان چای و چند 
شمع بود دیدم. یک دفعه با صدای ترکیدن 
برگشتم  وقتی  پریدم.  جایم  از  بادکنک 
حسین را دیدم که در یک دست فشفشه و 

در دست دیگر یک شاخه گل داشت. دلم 
می خواست با او دعوا کنم. سریع پشت 
سرم یک صندلی گذاشت و مشغول روشن 
کردن شمع ها شد. من غرق در نگاه حسین 
بودم، ولی او محو میز بود. گفت: " تولدت 
مبارک خانومم. هر کاری کردم از خونه بری 
بیرون تا من میز رو بچینم نشد. برای همین؛ 
اومدم اینجا. فکر کنم این آخرین تولدت 
باشه که کنار هم هستیم. ازم راضی باش 
لطفا" حسین سرش را پایین انداخت و به 
فکر فرو رفت. تا خواستم جوابش را بدهم، 
صدای یک موتور نگاهم را دزدید. موتور 
نزدیک و نزدیک تر شد. میله ای شبیه ابزار 
ساختمانی از دو طرف موتور بیرون زده 
بود. موتوری بلند بلند داشت با تلفن حرف 
می زد. انگار داشت با کسی دعوا می کرد. 
حسین دستش را بلند کرد و گفت: "حاجی 
صدای داد و بیداد موتوری  بپا! حاجی!" 
بیشتر شد. حسین جلو آمد که میز را بردارد. 
موتوری یک عینک ته استکانی زده بود و 
گویی اصال ما را نمی دید. حسین من را 
هل داد. موتوری از وسط میزمان عبور کرد 
و همه چیز را به هم زد. میله های پشت 
موتور با شدت به حسین برخورد کردند. 
موتوری زد روی ترمز. حسین روی زمین 
دراز به دراز افتاد. موتوری از ترس فرار کرد. 
حسین را صدا زدم ولی صدایی از او نیامد. 
دستم را روی شکمم گذاشتم و بلند شدم. 
به میز نزدیک شدم که دیدم سر حسین 
به میله ها خورده و غرق در خون است. 
نمی دانستم چه کنم. با تمام توانم فریاد 
زدم. در آن وقت روز انگار هیچکس در 
خیابان نبود. ولی من هنوز امید داشتم. وسط 
خیابان ایستادم و دو طرف را نگاه کردم 
و با صدای بلند کمک خواستم. دوباره به 
طرف حسین دویدم. چشمانش باز بود ولی 
اشک هایم امان نمی داد تا خوب او را ببینم. 
لب هایش تکان می خورد اما صدای گریه 
ام نمی گذاشت صدایش را خوب بشنوم. 
باالخره  دویدم.  خیابان  طرف  به  دوباره 
یک ماشین را دیدم و جلویش را گرفتم. 
راننده که پیرمردی بود، التماسش کردم تا 
کمکم کند. وقتی باالی سر حسین رسیدیم. 
چشمان حسین بسته بود. گفتم حتماً از 
هوش رفته لطفاً کمکم کنید. با هر زحمتی 
که بود حسین را به داخل ماشین بردیم. در 
راه بیمارستان نبضش را گرفتم؛ ولی نمی 
زد. به خودم گفتم: "من بلد نیستم." گوشم 
را روی قلبش گذاشتم. نمی زد. گفتم:"سر 
و صدا زیاده"چند سیلی به صورتش زدم و 
چشمانش را باز کردم ولی فایده ای نداشت. 
وقتی به بیمارستان رسیدیم پیرمرد پیاده شد 
آمد.  پرستار  و  برانکارد  یک  با  رفت  و 
پرستار گفت:"خانم عجله کن! بیا پایین! " 
ولی توان پایین آمدن نداشتم. شکمم خیلی 
درد می کرد. پرستار نبِض حسین را گرفت 
و گفت: " این که تموم کرده! " نای گریه 
کردن نداشتم. به ماشین تکیه دادم. نگاهم به 
چشمان نیمه باز حسین گره خورد. انگار 
می گفت: "اگه قرار به رفتن بود، کاشکی 

شهید می شدم."

یک حسرت
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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 ۱۴00۶0۳۱200۱0۱۶2۱۷ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱200۱00۱۵۶۹ تقاضای بیژن خاری بشناسنامه ۶۱ کد ملی 22۴۹۶۵۳۶0۷ صادره از 
کردکوی فرزند رحمن در ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک ۱280 
فرعی از ۱0۷- اصلی بخش ۳ می باشد بمساحت ۵0/۵0 مترمربع از پالک ۳8۶۶ فرعی از ۱0۷- 
اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش ۳ حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/0۴/0۵   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴00/0۴/2۱

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۱۴2

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 ۱۴00۶0۳۱2۴8000۱۷۶8 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱200۱00۱۴2۵ تقاضای زینب لطفعلی ئی بشناسنامه ۱۵ کد ملی 2۱22۱۴2۶۵0 
صادره از گرگان فرزند عبدالحسین در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۱۴۴/28 مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/0۴/0۵  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴00/0۴/2۱

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۱۴۱

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

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی هیات بشماره ۱۴00۶0۳۱200۴0002۶۳  مورخ ۱۴00/0۱/۳۱  موضوع کالسه 
۱۳۹8۱۱۴۴۱200۴000۵۵۷  هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم  طوطی گل قربان پور فرزند تقاندردی  
بشماره شناسنامه 2۱8۴  شماره ملی 20۳0۴2۶۷8۴ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 2۳۶۱۶ متر مربع از پالک ۳- اصلی واقع در بخش ۱۵ حوزه ثبتی گنبد خریداری 
ملک مع الواسطه از آقای قربان قلیچ رضائی 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: دوشنبه  ۱۴00/0۴/0۷   تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه  ۱۴00/0۴/2۱ 

رضا سارانی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس-  از طرف جواد پورمند - م الف8۴0۴

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
کالسه  موضوع   ۱۴00/0۳/0۴ مورخ   ۱۴00۶0۳۱200۴00۱0۴۶ بشماره  هیات  رأی  برابر 
۱۳۹8۱۱۴۴۱200۴000۷2۵  هیات اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای /  خانم  عبدالکریم  گرگانلی دوجی  فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
۵02  شماره ملی ۵۳۱۹۷2۳22۹  در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۵۳.۱۷  
متر مربع  واقع در بخش ۱0  حوزه گنبد خریداری ملک مع الواسطه از آقای نظر  نوبخش 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: دوشنبه  ۱۴00/0۴/0۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه  ۱۴00/0۴/2۱ 

رضا سارانی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس-   از طرف جواد پورمند - م الف8۴0۷

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرائی کالسه
 ۹6۰۰887 اداره اجرای اسناد رسمی گرگان طبق 

مقررات ماده 18 آیین نامه اجرا
بدینوسیله به خانم شهربانو گنجی فرزند محمدابراهیم ش ش ۱۱ کد ملی 2۱220۷0۴۹8 به 
عنوان ضامن آقای سیدعبداله حسینی به آدرس گرگان کوی مالقاتی مراغه دوم پ 80 پرونده 
اجرائیه کالسه فوق ابالغ می گردد که بانک ملت گرگان به استناد سند قرارداد داخلی به شماره 
8۹/۶/۷-8۹۴2۱۹8۷۳8 جهت وصول طلب خود مبادرت به صدور اجرائیه علیه شما را نموده 
و طلب خود را به شرح موضوع الزم االجرا به مبلغ ۱۱۵/۷۹۹/0۱2 ریال کل طلب تا پایان 
تاریخ ۹۶/۹/2۱ و از این تاریخ به بعد روزانه ۳۴/۳۶۶ ریال به مبلغ فوق افزوده می شود در 
ضمن اصل طلب مبلغ ۵۶/۴8۹/0۹۵ ریال و خسارت تاخیر تادیه ۵۳/080/۳8۹ ریال و سود 
۶/22۹/۵28 ریال اعالم نموده است و چون طبق گواهی مامور ابالغ، امکان ابالغ اجرائیه به 
شما میسر نگردیده و بستانکار نیز طبق نامه وارده شماره ۷۵0۴-۱۴00/0۴/۱۳ درخواست درج 
آگهی در روزنامه را نموده لذا مراتب مفاد اجرائیه به شرح فوق با درج یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار در اجرای مقررات ماده ۱8 آیین نامه اجرا آگهی می گردد پس از 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه می باشد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
حسب درخواست بستانکار عملیات اجرائی پیگیری می گردد و مخاطب موظف است جهت 

ثبت نام و حساب کاربری خود اقدام نماید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان- م.الف ۷28۳

آگهی تغییرات شرکت تعاونی ستاره گیتی هیرکانیا
 به شماره ثبت ۱2۵۴۳ و شناسه ملی ۱۴00۷۵8۵۷۱0 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
0۵/0۳/۱۴00 که طی نامه شماره ۹۴۴ مورخ ۷/۴/۱۴00اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
گرگان به این اداره واصل گردیدند. تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت بال درنا سپید نامی با شماره 
ثبت ۱2۳82 وشناسه ملی ۱۴00۷۳۴0028 بنمایندگی عباس میرزائی باکدملی2۱22۴۴۱828 
سمت رئیس هیات مدیره و شرکت تعاونی خوراک نامی طیورگلستان با شماره ثبت ۹۹۹۹ 
وشناسه ملی ۱0۷00۱8۷۷۴0 بنمایندگی مینا علی زاده نودیجه بااکدملی 2۱۱0۶۳۹2۱0 سمت 
نائب رئیس هیات مدیره و شرکت مرغ مینا صحرا گلستان با شماره ثبت ۱2۹8 وشناسه ملی 
۱۴00802۷۴۵۴ بنمایندگی عطیه علی زاده نودیجه با کدملی 2۱22۹۳08۱0 بسمت منشی 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیره یرای مدت سه سال حداکثر تاتاریخ ۵/۳/۱۴0۳انتخاب 
گردیدند . شرکت تعاونی مهسان طیورگلستان ۱0۷00۱8۷۹۴۴ بنمایندگی سوده میرزائی نودیجه 

باکدملی 2۱۱00۳۶88۵ و یاشارمرغ صحرا ۱0۷00۱۷۹۳2۹ بنمایندگی میثم میرزائی باکدملی 
2۱22۹2۷0۹۷ به سمت اعضاء علی البدل هیات مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال 
حداکثر تاتاریخ ۵/۳/۱۴0۳ انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها وا سناد رسمی وتعهدآور بانکی 
از قبیل چک-سـفته وبرات واوراق بها دار با ا مضای خانم عطیه علی زاده نودیجه )نماینده 
شرکت مرغ مینا صحرا گلستان با شماره ثبت ۱2۹8 وشناسه ملی ۱۴00802۷۴۵۴ مدیر عامل 
و آقای عباس میرزائی)نماینده شرکت بال درنا سپید نامی با شماره ثبت ۱2۳82 وشناسه 
ملی ۱۴00۷۳۴0028 باکدملی2۱22۴۴۱828 سمت رئیس هیات مدیره رئیس ودرغیاب 
وی باامضای و مینا علی زاده نودیجه )نماینده شرکت تعاونی خوراک نامی طیور گلستان 
با شماره ثبت ۹۹۹۹ وشناسه ملی ۱0۷00۱8۷۷۴0 نائب رئیس ومهر شرکت دارای اعتبار 
است وا سنادعادی ونامه ها با امضای خانم عطیه علی زاده نودیجه )نماینده شرکت مرغ 
مینا صحرا گلستان با شماره ثبت ۱2۹8 وشناسه ملی ۱۴00802۷۴۵۴ مدیر عامل ومهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

گرگان- شناسه آگهی ۱۱۶28۷۱

آگهی تغییرات شرکت
 تعاونی ستاره گیتی هیرکانیا 

به شماره ثبت ۱2۵۴۳ و شناسه ملی ۱۴00۷۵8۵۷۱0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ 0۵/0۳/۱۴00 که طی نامه شماره ۹۴۴ مورخ ۷/۴/۱۴00اداره تعاون کارو رفاه 
اجتماعی شهرستان گرگان به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد . شرکت 
تعاونی نامی طیورگلستان شناسه ملی ۱0۷00۱8۷۷۴0 بنمایندگی مینا علی زاده نودیجه باکدملی 
2۱۱0۶۳۹2۱0 و شرکت تعاونی بال درناسپیدنامی به شناسه ملی ۱۴00۷۳۴0028 بنمایندگی 
عباس میرزائی باکدملی 2۱22۴۴۱828 وشرکت تعاونی مرغ میناصحراگلستان به شناسه 
ملی ۱۴00802۷۴۵۴بنمایندگی عطیه علی زاده نودیجه باکدملی 2۱22۹۳08۱0 به سمت 
اعضاء اصلی هیات مدیره وشرکت تعاونی مهسان طیورگلستان بشناسه ملی ۱0۷00۱8۷۹۴۴ 
بنمایندگی سوده میرزائی نودیجه باکدملی 2۱۱00۳۶88۵ وشرکت یاشارمرغ صحرا به شناسه 
ملی ۱0۷00۱۷۹۳2۹ بنمایندگی میثم میرزائی باکدملی 2۱22۹2۷0۹۷ به سمت اعضاء علی 
البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. شرکت آرادطیورگلستان به شناسه 
ملی ۱0۷00۱۵۳۹۹0 بنمایندگی جعفر میرزائی 2۱2۱0۹0۳0۴ به سمت بازرس اصلی و 
شرکت تعاونی پرشین مرغ گلستان به شناسه ملی ۱0۷00۱۵۹۵2۴ بنمایندگی عاطفه میرزائی 

2۱22۹۱۳۹۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

گرگان- شناسه آگهی ۱۱۶28۷۵

آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه خانم عاصمه باقری فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه ۴۳۳ و شماره ملی 
2۱2۱۴2۳2۳0 صادره از گرگان با ارائه 2 برگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه 22 
گرگان به این اداره مراجعه و مدعی می باشند سند مالکیت ششدانگ یک واحد آپارتمان 
از پالک ۱2/28۶۹/۶00۶- اصلی بخش ۴ ثبت گرگان ذیل ثبت ۱0۴۹0 در دفتر ۶۴ صفحه 
2۴۴ بنام خانم عاصمه باقری فرزند حسینعلی با کد ملی 2۱2۱۴2۳2۳0 صادره از گرگان 
بشماره چاپی 22۹۴۳۴ ثبت، صادر و تسلیم شده که به علت جابجایی مفقود گردیده است، 
لذا باستناد ماده ۱20 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ آگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک 
و مستندات به این اداره تسلیم نماید. در غیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر 

مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴00/0۴/2۱

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۳00

آگهي هاي ثبتي

امضای تفاهم نامه طرح ملی
 مشاغل خانگی بین
 جهاددانشگاهی و پست گلستان

بین  تفاهم نامه همکاری طرح ملی مشاغل خانگی 
جهاد دانشگاهی واحد استان گلستان و اداره کل پست 
گلستان به امضا رسید. ابراهیم شهبازی، سرپرست جهاد 
دانشگاهی گلستان در جلسه امضای این تفاهم نامه، 
گفت: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سه فاز 
و  توانمندسازی  و  آموزش  شناسایی،  شامل  اصلی 
اتصال به بازار اجرا می شود. وی با بیان اینکه در قالب 
این طرح برای ۵۴ هزار و ۳00 نفر در کشور اشتغال 
پایدار ایجاد خواهد شد، افزود: سهمیه استان گلستان در 
این طرح 2۳00 نفر است. سرپرست جهاد دانشگاهی 

گلستان بیان کرد: با امضای این تفاهم نامه پیشران های 
استان، می توانند محصول تولید شده را تحویل اداره 
پست دهند تا به مقصد مورد نظر ارسال شود. این 
اتفاق می تواند الگوی خوبی برای استان های دیگر باشد. 
شهبازی یادآور شد: جهاد دانشگاهی ظرفیت های بسیار 
خوبی در سطح کشور دارد و اقدامات مهمی انجام 
داده که می توانیم از این ظرفیت ها در استان گلستان 
نیز استفاده کنیم. مهرداد جاللی، مدیرکل پست استان 
گلستان نیز در این جلسه گفت: هدف از امضای این 
با  فروش  بازار  و  تولیدکننده  بین  اتصال  تفاهم نامه، 
این مسئله می تواند کسب وکار  کمک پست است. 
تجارت الکترونیک را رونق دهد. وی افزود: امیدواریم 
با امضای تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی گلستان 
که مجموعه بسیار توانمندی است، این اتفاق مهم و 
خوب در استان شکل بگیرد. جاللی خاطرنشان کرد: در 
حوزه تسهیل گری و پشتیبانی، آموزش، حوزه تجارت 
الکترونیک، اتصال به بازار و... می توانیم همکاری های 

خوبی با جهاد دانشگاهی داشته باشیم.

برداشت 16 هزار تن
 خیار از مزارع گلستان 

کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
تن  هزار   ۱۶ شود  می  بینی  پیش  گفت:  گلستان 
گلستان  مزارع  از  هکتار   ۵00 سطح  از  خیار 
برداشت شود. به گزارش مهر، محمدرضا عباسی 
از  گلستان  استان  در  خیار  برداشت  کرد:  اظهار 
 ۹۶ تاکنون  و  آغاز  امسال  ماه  اردیبهشت  اواخر 

درصد آن برداشت شده است. وی از پیش بینی 
از سطح ۵00 هکتار  برداشت ۱۶ هزار تن خیار 
از اراضی استان خبر داد و افزود: امسال عملکرد 
برداشت این محصول در هر هکتار ۳2 تن است. 
علت  را  خیار  بذر  از  نوع خاصی  کمبود  عباسی 
کاهش سطح کشت این محصول در استان دانست 
مزارع  از  هکتار   ۶۵0 در  گذشته  سال  افزود:  و 
عملکرد  آن  عملکرد  و  شد  کشت  خیار  گلستان 
تولیدات  بهبود  معاون  بود.  هکتار  در  تن  آن ۳۳ 
قیمت  داد:  ادامه  گیاهی جهاد کشاورزی گلستان 
تازه خوری خیار امسال سه تا چهار هزار تومان 
است و نسبت به سال گذشته افزایش هزار تومانی 
دارد. عباسی اضافه کرد: خیار محصولی جالیزی 
است که کاشت آن از نیمه بهمن آغاز و تا پایان 
چند  در  آن  برداشت  و  دارد  ادامه  اردیبهشت 
انجام می شود. گفتنی است، محصول خیار  چین 
در  استان  داخل  بر مصرف  گلستان عالوه  استان 

استان های دیگر هم به فروش می رسد.
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خبر

محکوم گلستانی به جای
 زندان نهال غرس می کند

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: محکوم به 
حبس در گلستان به جای زندان، ۵00 اصله 
روابط  گزارش  کارد.به  می  جنگلی  درخت 
عمومی، هادی هاشمیان اظهارکرد: محکوم به 
حبس در علی آبادکتول به جای رفتن به زندان، 
درخت می کارد. رئیس کل دادگستری گلستان 
گفت: با رای قاضی علی آبادی، محکوم به 
حبس به جای زندان به کاشت ۵00 اصله نهال 
جنگلی مکلف شد. وی ادامه داد: محکوم این 
پرونده در تصادف رانندگی از جنبه خصوصی 
جرم به پرداخت دیه و از جنبه عمومی جرم به 
یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود اما به 
علت اینکه سابقه کیفری نداشت در قالب قانون 
مجازات های جایگزین حبس به انجام خدمات 
عمومی رایگان مکلف شد. هاشمیان افزود: با 
حکم قاضی این فرد به جای زندان، باید ۵00 
اصله نهال جنگلی سه ساله ممرز، افرا و بلوط 
در عرصه هایی که منابع طبیعی علی آبادکتول 
اعالم می کند، بکارد و از این نهال ها مراقبت 
و نگهداری کند. وی ادامه داد: منابع طبیعی 
بر  آبادکتول  علی  کیفری  احکام  اجرای  و 
اجرای این حکم نظارت می کنند. رئیس کل 
دادگستری گلستان با اشاره به اینکه گلستان از 
استان های پیشرو در صدور آرای جایگزین 
حبس است، افزود: سال گذشت ۶ هزار رای 
جایگزین حبس در دادگاه های گلستان صادر 
شد که ۳۵ درصد درصد بیشتر از سال ۹8 بود.

نخستین نمایشگاه اوراسیا 
در محل نمایشگاه های بین المللی 

تهران آغاز بکار کرد

در این رویداد که اتاق بازرگانی صنایع معادن 
و کشاورزی گرگان نیز به همراه برخی واحد 
های اقتصادی استان گلستان بصورت پاویون 
حضور دارد، بنگاه های تجاری از کشور های 
عضو اوراسیا شرکت دارند. طی روز نخست 
نمایشگاه؛ مراجعه کنندگان زیادی از جمله 
سفرای کشور های اوراسیا، زمانی مشاور وزیر 
صمت و تجار کشورهای روسیه و قزاقستان، 
از پاویون اتاق گرگان بازدید کردند. همچنین 
هیات تجاری از کشور قزاقستان به سرپرستی 
امیر عابدی رییس اتاق مشترک ایران قزاقستان 
از غرفه های استان گلستان بازدید داشتند که 
ضمن آشنایی با ظرفیت های تجاری استان 
های  زمینه  در  همکاری  به  نسبت  گلستان 
عضو  عابدی  امیر  نمودند.  تاکید  مختلف 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و 
کشاورزی گرگان نیز در این دیدار اظهار داشت: 
این آمادگی وجود دارد که دومین نمایشگاه 

اوراسیا به میزبانی استان گلستان برگزار شود.

خانه های روستای
 سیستانی محله 
سند ندارد

گفت و گو : مرضیه قاسمعلی

سالم لطفاً خودتان را معرفی کنید؟با 
عرض سالم خدمت شما و همکاران 
متولد  ویسی  شیخ  علیرضا  گرامیتان. 
کارشناسی  مدرک  دارای   ،  ۱۷/۴/۵۳
حسابداری و از سال 8۶ دهیار روستای 

سیستانی محله می باشم.

در مورد موقعیت جغرافیایی روستای 
در  روستا  ؟این  دهید  توضیح  خود 
شهرستان  شمالی  کیلومتری  هفت 
گرگان آخرین روستای بخش مرکزی 
نفر جمعیت  محسوب می شود. هزار 
دارد و از  2۷۷ خانوار تشکیل شده. 
و  دامداری  مردم   اکثریت  شغل 
خاطر  به  االن  البته  است.  کشاورزی 
کمبود زمین کشاورزی اکثر جوان ها 
کشت  روند.  می  شهر  به  کار  برای 
باقالست.  و  گندم  پنبه،  مردم  غالب 
البته پنبه محصول استراتژیک در این 
روستا محسوب می شود. این روستا 
۵ شهید، یک آزاده و چندین رزمنده، 

تقدیم انقالب اسالمی نموده است.
 

 از کارهایی که در زمان دهیاری شما 
در روستا انجام شده بفرمایید؟   البته در 
همین ابتدا بگویم کارهایی که در روستا 
انجام شده، توسط بنیاد مسکن و هیچ 

ارگان خاص دیگری انجام نشده و همه 
ی کارها توسط خود دهیاری و کمک 

مردم به ثمر رسیدند که عبارتند از :
 8 هزار و 800 متر مربع آسفالت. ۱0 
هزار متر مربع زیرسازی راه . ۱۱00 متر 
جدول. ساخت خانه بهداشت. ساخت 

پست بانک. ساخت دفتر دهیاری.
 در مورد موضوع آسفالت، باید به عرض 
برسانم با وجود این که در  سال 8۶ انجام 

شده، ما هنوز بدهکار هستیم.
یک مدرسه کلنگی ساخت سال ۶0 در 
روستا وجود داشت که سه سال است با 

کمک خیرین مدرسه جدیدی ساختیم.
 

چه کارهایی در روستای تان  انجام 
نشده یا در دست انجام است ؟ زمین 
برای  و  ندارد  ما سند  های کشاورزی 
هفت خوان  از  باید  کود  یا  بذر  خرید 
روستا هم سند  های  خانه  بگذریم.  
ندارد و یک بار  به ما فراخوان دادند 
از  بعد  بیاورید.  را  اهالی  مدارک  که 
ها  زمین  این  گفتند  نیم  و  سال  یک 
برای بنیاد علوی است و به آنها سند 
تعلق نمی گیرد.  با وجود اینکه زمین 
ورزشی داریم و با پیگیری های فراوان 
که انجام دادیم، کار خاصی انجام نشده 
همچنان  و  نداریم   ورزشی  سالن  و 

 ۷8 سال  در  که  هادی  طرح  مشکل 
نقشه طرح هادی را کشیدند که آن هم 
با خصوصیت ظاهری روستا همخوانی 
نداشت اما تاکنون هیچ اقدامی در این باره 
صورت نگرفته است. بیشترین مشکل 
و معضل ما این است که  مکان برای 
ساخت و ساز نداریم وقتی کسی ازدواج 
کرد مجبور است برای خانه دار شدن به 
روستاها و جاهای دیگر برود و همچنان 
مهمترین مسئله و معضل روستا بازنگری 

طرح هادی است.
 

زمینه  هر  در  نمونه  یا  نخبه  فرد  آیا 
در روستا دارید ؟آقای حسینی مفرد، 
پزشک . حسین پدیسار نمونه کشاورزی 
قهرمان  لکزائی  . هژیر  پنبه  در کشت 

ورزشی .

و حرف آخر
باز هم گالیه، با وجود پیگیری های 
۱۴ ساله مان و اینکه فقط ۷ کیلومتر از 
مرکز استان فاصله داریم، بنیاد مسکن 
و  نکرده  روستا  برای  ای  هزینه  هیچ 
هیچ بودجه ای به ما نمی رسد. البته این 
طور نبوده که کاری انجام نشود و به 
همت مردم کارهای روستا روی زمین 

نمانده است .

))

 

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
پالک ۱8۶-اصلی واقع در قریه یل چشمه بخش ۹

۱-رأی شماره  ۱۴00۶0۳۱20۱2000۳۹۳   پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱20۱200008۵ تصرفات مفروزی و 
مالکانه آقای/خانم  بی بی گل عبداله زاده فرزند عبدالرحمن  بشماره شناسنامه  ۶   و شماره ملی ۴88۹۵۴0۴2۳   
صادره از مینودشت  دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه مزروعی به مساحت  ۳۹۵0۳ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱۶ فرعی از ۱8۶- اصلی واقع در اراضی قریه یل چشمه بخش ۹ ثبت کالله 

انتقال ملک بال واسطه ازمالک رسمی آقای تقان محمد صوفی
پالک ۱۹۹-اصلی واقع در قریه کوسه بخش ۹

2-رأی شماره ۱۴00۶0۳۱20۱200022۱   پرونده کالسه ۱۳۹8۱۱۴۴۱20۱20002۱0  تصرفات مفروزی و 
مالکانه آقای/خانم رسول بندانی   فرزند محمد  بشماره شناسنامه ۹80  و شماره ملی ۴8۶۹۷0۹۵۶2  صادره 
از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶۹.۶8  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 ۱۴00۶0۳۱20۱2000۳۹2   پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱20۱20000۵۴ تصرفات مفروزی و 
مالکانه آقای/خانم حمزه صیادی  فرزند حسن  بشماره شناسنامه ۱۱۵۱۶   و شماره ملی ۴8۶۹۱۱۶0۳0  صادره 
از گنبد دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۴0.۷۵   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 ۱۴00۶0۳۱20۱2000۳۹۱   پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱20۱200008۱ تصرفات مفروزی و 
مالکانه آقای/خانم محمد صادق بشکوفه  فرزند علی  بشماره شناسنامه ۳۹۱۳   و شماره ملی ۴8۶۹0۴۹۱۵۵   
صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 2۷۶ 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 

۵-رأی شماره ۱۴00۶0۳۱20۱2000220   پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱20۱2000۱00 تصرفات مفروزی و 
مالکانه آقای/خانم نرگس رمرودی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 2۵۷8  و شماره ملی  ۴8۶۹8۵۹28۹  صادره 
از گنبد  دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶8.۱0  متر مربع 
مفروز و مجزی شده ازپالک ۱۹۹-اصلی واقع در قریه کوسه بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک مع الواسطه از 

مالک رسمی عطا خان عطایی
۶-رأی شماره ۱۴00۶0۳۱20۱2000۳۵8   پرونده کالسه ۱۴00۱۱۴۴۱20۱2000008 تصرفات مفروزی و 
مالکانه آقای/خانم مریم کوهکن  فرزند عباس  بشماره شناسنامه ۱۴۹۵8  و شماره ملی ۴8۶۹۱۵008۵  صادره 
از گنبد دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به  مساحت ۱۹۳.۷۶  متر مربع 
مفروز و مجزی شده ازپالک ۱۹۹-اصلی واقع در قریه کوسه بخش ۹ ثبت کالله انتقال ملک مع الواسطه از 

مالک رسمی عطا خان عطایی
پالک 20۱-اصلی واقع در قریه آیدرویش  بخش ۹

۷-رأی شماره ۱۴00۶0۳۱20۱2000222   پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱20۱2000۱2۴ تصرفات مفروزی 
و مالکانه آقای/خانم محمد امین بخشی زاده  فرزند محمد قلی  بشماره شناسنامه 8۵0۶  و شماره ملی 
۴8۶۹۹۱۷۵۶۴  صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 
2۳8  متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک  2۳۹  فرعی از 20۱-اصلی واقع در قریه آیدرویش بخش ۹ ثبت 

کالله انتقال ملک بال واسطه از مالک رسمی علی قاسمی 
پالک 2۱۳-اصلی واقع در قریه کالله  بخش ۹

8-رأی شماره ۱۴00۶0۳۱20۱200022۴   پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱20۱2000۱0۴ تصرفات مفروزی و 
مالکانه آقای/خانم کریم قلی ارتق زاده  فرزند مهر قلی بشماره شناسنامه ۵۴۵   و  بشماره ملی ۴8۶۹۱82۳00   
صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 22۳.۳۶ متر 
مربع مفروز و مجزی شده ازپالک ۳02  فرعی از  2۱۳-اصلی واقع در قریه کالله  بخش ۹ ثبت کالله انتقال 

ملک مع الواسطه از مالک رسمی علی محمد جامی
۹-رأی شماره ۱۴00۶0۳۱20۱200022۳   پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۱20۱200008۷ تصرفات مفروزی و 
مالکانه آقای/خانم عارف اربابی  فرزند جالق بشماره شناسنامه 20200۷۷۴8۵  و  بشماره ملی 20200۷۷۴8۵  
صادره از کالله دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت ۱۳8.۳۵ متر 
مربع مفروز و مجزی شده ازپالک ۳0۴  فرعی از  2۱۳-اصلی واقع در قریه کالله  بخش ۹ ثبت کالله انتقال 

ملک مع الواسطه از مالک رسمی صفر میری
۱0-رأی شماره ۱۳۹۷۶0۳۱20۱2000۴۴۹  پرونده کالسه ۱۳۹۶۱۱۴۴۱20۱20000۶2 تصرفات مفروزی 
و مالکانه آقای/خانم محمد علی نظافتی ایرج  فرزند مقصود بشماره شناسنامه ۱۷۴۹8  و  بشماره ملی 
0۶80۱۶880۱  صادره از اسفراین دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به 
مساحت ۹۳۱.0۷ متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک ۳۴8 فرعی از  2۱۳-اصلی واقع در قریه کالله  بخش 

۹ ثبت کالله انتقال ملک بال واسطه از مالک رسمی داود عباس زاده
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه ۱۴00.0۴.0۵  تاریخ انتشار نوبت دوم:  دوشنبه   ۱۴00.0۴.2۱

بهمن سارلی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله- م الف 8۴۱۵

آگهي هاي ثبتي

))
مشکالت روستا 

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: ۵0 باب مغازه 
در لبه های تجاری مدارس گلستان ساخته شد. به گزارش 
 20 در  اظهارکرد:  راد  گوهری  احسان  عمومی،  روابط 
ماهه گذشته دو میلیارد و 200 میلیارد تومان اعتبار بابت 
خرید رایانه، چاپگر و دیتابه مدارس مناطق حاشیه ای و 
کمترتوسعه یافته استان اختصاص یافته است. گوهری 
راد همچنین از تعمیر و بهسازی 2۱ مدرسه درگیر سیل 
با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان، ساخت بیش از 

۵0 باب مغازه در لبه های تجاری مدارس و فضاهای مازاد 
آموزشی و پرورشی شهرستان های آزادشهر، علی آبادکتول 
و کردکوی و باز پس گیری حدود ۹0 درصد فضاهای 
آموزش و پرورش در اختیار سایر ارگان ها خبرداد. مدیرکل 
آموزش و پرورش گلستان با اشاره به افزایش 0.۳ درصدی 
سرانه ورزشی استان با توجه به احداث ۱۱ کالس درس 
تربیت بدنی عنوان کرد: به منظور توسعه فضای ورزشی 
و ارتقای سالمت جسمانی دانش آموزان دختر و پسر 

استان، ۱8 فضای ورزشی در استان با صرف هزینه ۷00 
میلیون تومان تعمیر و تجهیز شده است. وی گفت: همچنین 
ساخت 2۱ کالس درس تربیت بدنی به متراژ دو هزار و 
8۳0 مترمربع، ساخت ۱۹ مدرسه پویا در مدارس استان، 
اجرای طرح دهان و دندان وخدمات دندانپزشکی رایگان 
به دانش آموزان دارای پوسیدگی دندان در شهرهای زیر 20 
هزار نفرجمعیت و مدارس حاشیه شهر و دانش آموزان بی 
بضاعت از دیگر اقدامات انجام شده در 20 ماه گذشته است.

ساخت۵۰ باب مغازه در لبه های تجاری مدارس



دوشنبه 21 تیر ماه 1400/ سال بیست و دوم / شماره 2242

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

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

  مدیرمسوول:  مریم قرآنی
 سردبیر : محمد جواد مكتبی 

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

ـ 017 تلفكس:  32244302-32241195 

 نجات هر هكتار مرتع در خطر بیابان زایی گلستان به بیش از 35 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

کم آبی، گرما، کاهش بارندگی، خشکسالی، 
گرد و غبار و ریزگرد، مشکالت زیست 
محیطی سال های اخیر گلستان است که 
استان  این  از سرسبزی  تصور همگانی 
هکتار  هزاران  از  برخوردار  و  شمالی 
جنگل و مرتع را تغییر داده و ضرورت 
بیشتر  را  بیابان زدایی  های  اجرای طرح 
جمله  از  ایرنا،  گزارش  به  است.  کرده 
های  سال  طی  که  طبیعی  های  پدیده 
گلستان  در  آن  های  نشانه  برخی  اخیر 
طبق  که  است  ریزدگرد  شده،  آشکار 
بررسی کارشناسان از صحرای قره قوم 
این  آرام  آرام  اما  برخاسته  ترکمنستان 
پدیده به محدوده جنگلی منطقه جنوبی 
تغییرات آب  است.  نیز رسیده  گلستان 
دما  افزایش  اخیر،  های  سال  هوایی  و 
که در برخی روزها به حدود ۵0 درجه 
نیز رسید و وزش بادهای شدید، امکان 
به  مناطق  برخی  در  ریزگرد  مشاهده 
خصوص بخش های شمالی گلستان را 
مدیرکل  داداشی  نوربخش  داد.  افزایش 
گسترش  تایید  در  گلستان  هواشناسی 
استان گفت: طی ۳0 سال  در  ریزگرد 
دما،  )افزایش  اقلیمی  تغییرات  اخیر 
بی  تبخیر،  افزایش  ها،  بارش  کاهش 
نظمی در بارش ها( در گلستان شدید 
بوده و پیامدهای منفی ناشی از آن بیشتر 
شده است. در این پیوند، گزارش اداره 
است  حاکی  گلستان  طبیعی  منابع  کل 
که در حال حاضر در ۳0۶ هزار هکتار 
معادل نزدیک به ۳۴ درصد از مساحت 
اثرات  استان  این  طبیعی  های  عرصه 

بیابان وجود دارد.
براساس این گزارش، اراضی در معرض 
بیابانی شدن گلستان در حوزه شهرستان 
های گنبدکاووس، مراوه تپه، گمیشان و 
نباید  آق قال قرار دارد و بر این اساس 
بیابان زایی در گلستان را ساده قلمداد کرد. 
یک کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری 
گلستان با اشاره به این که صحرای قره قوم 
ترکمنستان از عوامل اصلی ایجاد بیابان 
در این استان محسوب می شود، گفت: 
عالوه بر آن، خشکسالی سال های اخیر 
و فشار زیاد در بهره برداری از این عرصه 

ها، احتمال تبدیل مراتع شمال استان به 
ابوطالب  است.  داده  افزایش  را  بیابان 
سرمایه  برای  تالش  افزود:  قزلسفلی 
گذاری و توجه به بیابان زدایی در گلستان 
باید تقویت شود و نباید فکر کنیم به دلیل 
سکونت در استانی سبز، از امکان هجوم 
گرد و غبار در امان هستیم. وی بر تقویت 
جذب اعتبار از محل منابع مختلف به ویژه 
مشارکت گرفتن از بخش خصوصی برای 

مقابله با بیابان زایی گلستان تاکید کرد و 
جلوگیری  اندک،  دولتی  منابع  با  افزود: 
از تبدیل ۳00 هزار هکتار عرصه منابع 
طبیعی در معرض آسیب استان به بیابان، 
وی  برد.  خواهد  زمان  قرن  یک  حدود 
معتقد است: با سرمایه گذاری در حوزه 
مقابله با بیابان زایی در شمال گلستان می 
توان معیشت مرزنشینان استان را تامین 
کرده و مانع مهاجرت آنان شد. مدیرکل 
نیز  گلستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
از  هکتار  هزار   ۵0 نجات  طرح  گفت: 
بیابان های استان در قالب برنامه پنج ساله 
و  آبخیزداری  پروژه های  اجرای  برای 

احیا، آماده واگذاری به بخش خصوصی 
طبق  داد:  ادامه  لطفی  عبدالرحیم  است. 
برآورد اولیه، نجات هر هکتار مرتع در 
خطر بیابان زایی گلستان به بیش از ۳۵ 
میلیون ریال اعتبار نیاز است. به گفته وی 
برای سرعت بخشیدن به طرح های بیابان 
زدایی گلستان، اعتبارات دولتی به تنهایی 
پاسخگو نبوده و نیاز به مشارکت دستگاه 
که  بخش خصوصی  و  غیردولتی  های 

در این مناطق با تملک اراضی مشغول 
فعالیت هستند، وجود دارد. وی افزود: 
اعتبارات  محل  از  پارسال  زمستان 
از  دولتی و مشارکت بخش خصوصی 
جمله تعاونی مرتعداران منطقه در چهار 
هزار و ۵00 هکتار طرح مقابله با بیابان 
زایی با اجرای پروژه های ایجاد هاللی 
آبگیر، کپه کاری، بذرپاشی و بوته کاری، 
اصالح و احیا و قرق مراتع به اجرا در 
آمد. لطفی اضافه کرد: حدود ۳00 هزار 
هکتار از اراضی مناطق شمالی و مرزی 
بیابانی شدن  استان گلستان در معرض 
قرار  شور  رسوبی  دشت  به  تبدیل  و 

دارد که ۵0 هزار هکتار آن در اولویت 
اجرای پروژه های آبخیزداری از جمله 
بوته کاری، ایجاد ذخیره نزوالت آسمانی، 
در  آب  )تامین  بندی  بانکت  بذرپاشی، 
های  جوی  احداث  با  خشک  مناطق 
کوچک افقی که در روی خطوط میزان 
قرار می گیرند( و ایجاد باد شکن )کنترل 
ریزگردها( شناسایی شده است. مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: 
انتفال و غرس نهال در حدود ۳00 هکتار 
از اراضی گنبدکاووس، مراقبت و آبیاری 
۷۷0 هکتار از اراضی گنبدکاووس، مراوه 
تپه و آق قال، حفاظت و قرق سه هزار و 
۵00 هکتار در گنبدکاووس و مراوه تپه و 
مدیریت چرا در 2 هزار هکتار از مراتع 
گنبدکاووس و آق قال  از جمله برنامه های 
بخش مرتع و بیابان این اداره کل در مقابله 
بیابان زایی و خشکسالی در سال جاری 
است. وی همچنین اجرای پروژه مدیریت 
پایدار  توسعه  و  طبیعی  منابع  مشارکتی 
روستایی )ترسیب کربن( در 2۷ هزار و 
۴۱۷ هکتار شامل ۱۳0 هکتار نهال کاری، 
مدیریت هرزآب )بانکت بندی( در ۴0 
هکتار،علوفه کاری یا بذر پاشی یونجه در 
۳0 هکتار، زراعت چوب در ۴0 هکتار، 
ایجاد باغچه گیاهان دارویی در سه هکتار، 
اجرای کشاورزی حفاظتی در ۱۱ هکتار، 
پنج  در  پسماند  مدیریت  پروژه  اجرای 
روستا، پیگیری مقدمات راه اندازی بوم 
گردی در 2 روستا، راه اندازی 2 صندوق 
اعتباری خرد روستایی و تشکیل ۹ کمیته 
توسعه روستایی در گالیکش و مینودشت 
را از دیگر برنامه های این اداره کل عنوان 
کرد. با این وجود، کارشناسان و مسووالن 
بیابان زایی در  با  مرتبط با حوزه مقابله 
های  سیاست  تدوین  معتقدند:  گلستان 
منطقه،  اقلیم  با  سازگاری  و  کشاورزی 
توسعه همکاری های بین المللی در حوزه 
مقابله با خشکسالی و گرد و غبار، استفاده 
تکمیل  خصوصی،  بخش  ظرفیت  از 
ایستگاه سنجش هواشناسی گرد و غبار 
با  افزایش و اجرای مدیریت ریسک  و 
خشکسالی و سیل در گلستان باید جدی 

گرفته شود.

خبرطرح های  مقابله با  بیابان  زایی 

کالله 4۰ لیتر برثانیه
 کمبود آب ُشرب دارد

مدیر امور آب و فاضالب کالله از ۴0 لیتر 
بر ثانیه کمبود آب ُشرب در مناطق شهری و 
روستایی این شهرستان به دلیل کاهش آب دهی 
چشمه ها و افت دبی چاه های تامین کننده آب 
ُشرب خبر داد و گفت: هم اینک ۳80 لیتر 
برثانیه آب ُشرب در کالله مصرف می شود. 
به گزارش ایرنا، مجتبی مصطفی لو مجموع 
نیاز آب ُشرب مردم مناطق شهری و روستایی 
کالله را ۳80  لیتر بر ثانیه اعالم کرد و افزود: 
دبی استحصالی از منابع آبی این شهرستان هم 
اینک ۳۴0 لیتر بر ثانیه است. وی با بیان اینکه 
آب  ُشرب شهر کالله از طریق هفت حلقه چاه 
و چشمه آق سو با دبی ۱۴۵ لیتر بر ثانیه تامین 
می شود، اظهار داشت: طبق اعالم کارشناسان 
دبی آب چشمه آق سو در سال های اخیر کاهش 
یافته و سطح آب چاه ها نیز پایین آمده و الزم 
است تا زمان بهره برداری از طرح ملی آبرسانی 
به شهر کالله به صورت موقت تعدادی چاه 
در حریم شهر حفر شود. مصطفی لو یادآور 
شد: طرح ملی آبرسانی به شهر کالله و چند 
روستای حومه آن با حفر ۶ حلقه چاه و ایجاد 
۹ هزار مترمکعب مخزن از سال ۹۱ آغاز شده 
و تاکنون ۳0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 
طبق اعالم شرکت آب منطقه ای گلستان امسال 
۱۳۵ میلیارد ریال بودجه برای تکمیل این طرح 
در نظر گرفته شده است.  وی تصریح کرد: 
آب ُشرب ۱۷ هزار مشترک خانگی، تجاری 
و صنعتی در شهر کالله با ذخیره سازی هفت 
هزار و ۵00 متر مکعب مخزن تامین می شود 
موتور  برق و خاموشی  به سبب قطعی  که 
پمپ های چاه، هفته گذشته برای تامین آب 
امور  مدیر  شد.  ایجاد  مشکالتی  شهروندان 
آب و فاضالب کالله همچنین از تامین آب 
ُشرب ۱۱2 روستای این شهرستان با ۱8 هزار 
مشترک از طریق هفت مجتمع آبرسانی خبر 
بزرگترین مجتمع  داد و گفت: مجتمع زاو، 
آبرسانی کالله است که ۴۷ روستا و شهر فراغی 
را پوشش می دهد. وی، منبع اصلی تامین آب 
مجتمع آبرسانی زاو کالله را چشمه ای به همین 
نام و تعدادی چاه در مسیر خط انتقال دانست 
و افزود: هم اکنون به سبب خشکسالی شدید 
و افت ۷0 درصدی دبی استحصالی چشمه 
زیر  روستاهای  آب  تامین  برق،  قطع  و  زاو 
پوشش این مجتمع را با مشکل مواجه کرده 
برنامه ریزی  طبق  افزود:  مصطفی لو  است. 
شرکت آب و فاضالب گلستان و در راستای 
اجرای طرح تنش آبرسانی ۱۴00، امسال سه 
تا چهار حلقه چاه برای حل مشکل تامین 
زاو  مجتمع  پوشش  تحت  روستاهای  آب 
حفر می شود. وی اضافه کرد: در ۹ روستای 
کالله که در مناطق کوهستانی واقع هستند به 
دلیل نبود تاسیسات آبی، آب ُشرب مورد نیاز 
مردم این روستاها به صورت سیار با تانکر 

تامین می شود.  

تالش برای سرمایه گذاری و توجه به بیابان زدایی در گلستان
 باید تقویت شود و نباید فکر کنیم به دلیل سکونت در

 استانی سبز، از امکان هجوم گرد و غبار در امان هستیم.

خّیر گنبدی به یاری
 مردم سیستان شتافت

استان  مردم  یاری  به  گنبدی  خیر 
خیّر  شتافت.  بلوچستان  و  سیستان 
در  کرونا  شریط  به  توجه  با  گنبدی 
سیستان و بلوچستان به یاری هموطنانش 
احمر  جمعیت هالل  رئیس  شتافت. 
این  در  گنبدکاووس  شهرستان 
خصوص گفت: این روزها مردم استان 

شرایطی  در  بلوچستان  و  سیستان 
کرونا  همه گیری  زمان  از  بی سابقه 
که  درحالی  هم  آن  می برند.  سر  به 
شاخص های  پایین ترین  استان  این 
و  بیمارستان  کمترین  و  بهداشتی 
مرکز درمانی را به نسبت استان های 
نودهی  اصغر  دارد.  کشور  دیگر 

افزود: با توجه به نیاز مردم شریف 
این استان، خیر و داوطلب جمعیت 
آمد  کار  پای  احمر شهرستان  هالل 
و ۴0 هزار عدد ماسک، ۴0 دستگاه 
مانومتر  همراه  به  اکسیژن  کپسول 
بلوچستان  و  سیستان  استان  برای 

ارسال کرد. 

www.golshanemehr.com


