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خسارت خشکسالی
 به مزارع گلستان 

جدی است

  با مسوولیت سردبیر

کمبود بارندگی و خشکسالی، مزارع استان 
گلستان را در معرض خطر جدی قرار داده 
است.در سال جاری میزان بارش نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته تقریبا نصف شده 
و این یعنی کشاورزان استان سال سختی 
پیش رو دارند. به گواه کارشناسان بخش 
کشاورزی استان در سال جاری میزان تولید 
گندم در استان به طور تقریبی 500 هزار تن 
کاهش خواهد داشت.زیرا۸0 هزار هکتار از 
سطح زیر کشت ۳۸0 هزار هکتاری گندم 
توانست  می  که  جاری  زراعی  سال  در 
حدود 500 هزار تن محصول داشته باشد، 
درصدی   100 خسارت  و  شده  خشک 
دیده است.بیشترین خسارت خشکسالی 
به کشتزارهای گندم دیم درمناطق شمالی 
گلستان وارد شده و گندم کاران این مناطق 
که مزارع خویش را پس از سالها کشت و 
کار شبیه به بیابان می بینند، انتظار حمایت 
سوی  از  خسارت  جبران  و  پشتیبانی  و 
مسووالن دارند که البته انتظار بجایی است.با 
این حال در سال جاری  مقرر شد آن هم با 
اذعان به کمبود شدید بارندگی و با تاکید بر 
حمایت از کشاورزان گندم کار، هر کیلوگرم 
گندم به مبلغ 50 هزار ریال از کشاورزان 
خریداری شود رقمی که اگر چه صدای 
اعتراض کشاورزان گندم کار را بلند کرد 
اما  این صداها به جایی نرسید و نرخ خرید 

تضمینی با همان رقم تصویب شد.
تردیدی نیست که باید در استان گلستان 
سال های  در  خشکسالی  مدیریت  برای 
آینده، برنامه جامع مدیریت ریسک اقلیمی 
تهیه شود. به نظر می رسد مدیریت بحران 
وقوع  از  پیش  دارد  وظیفه  استانها  در 
مخاطراتی همچون خشکسالی، سیل و .. 
تمهیداتی پیشگیرانه بیندیشد که متاسفانه 
در کشور ما حتی پس از وقوع هم عالج 
واقعه برنامه ریزی نشده است چه برسد 
قبل از وقوع.ضرورت دارد مناطقی از استان 
بخصوص مناطق شمالی  که در معرض 
شناسایی  هستند  خشکسالی  ریسک 
شده و برنامه ای برای این مناطق تدوین 
برنامه ای  باید   این حتما  بر  شود عالوه 
عملیاتی و سازگار با تغییر اقلیم در سطح 
استان گلستان تدوین شود بی توجهی به 
هشدارهای مربوط به مصرف آب تبعات 
جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، با 
این وجود  نا آگاهی و بی توجهی مردم 
و مسووالن و جدی نگرفتن این بحران، 
عالوه بر کشاورزان ممکن است گریبان 

تمامی اقشار مردم را بگیرد. 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از افزایش روند 
افزایشی بستری بیماران کرونایی و فراز و نشیب کرونا 
به گزارش مهر، عبدالرضا فاضل  استان خبرداد.  در 
اظهارکرد: روند بستری بیماران کرونایی در استان طی 
دو روز اخیر افزایشی شده به گونه ای که هم اکنون 
۳55 بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی سطح استان 

بستری هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
با بیان اینکه این تعداد 10 نفر بیشتر از روز گذشته 
است، افزود: از این تعداد ۷۲ نفر در آی سی یو تحت 
مراقبت بوده و ۲۸ نفر آنها به دستگاه ونتیالتور متصل 
هستند. وی با تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
از سوی مردم گفت: طی روزهای متوالی کاهش روند 

در خصوص  نگرانی  و  بودیم  شاهد  را  ها  بستری 
مردم  امیدواریم  که  داشت  وجود  انگاری  عادی 
بیشتر رعایت کرده و در مراکز شلوغ حاضر نشوند. 
فاضل بیان کرد: در حال حاضر ۶ شهرستان استان در 
وضعیت نارنجی و هشت شهرستان در وضعیت زرد 

قرار دارند و منطقه قرمز نداریم.

فراز و نشیب 
کرونا در گلستان 

3

3

زبان اقوام مختلف 
را بیاموزیم 

2

فقدان نظام آماری کارآمد در مناطق 
کم برخوردار شهری استان گلستان

5۰ میلیارد تومان پروژه در وستاهای 
گلستان افتتاح یا کلنگ زنی شد

www.golshanemehr.com

  

ی 
کابل

زه 
 فائ

س :
عک

ن /
ستا

 گل
 در

شی
وح

ان 
وزب

 گا
گل

ت 
داش

بر



2www.golshanemehr.ir اخبار/ جامعه    شنبه 1 خرداد ماه 1400/ سال بیست و دوم / شماره 2219

خبر

5۰ میلیارد تومان پروژه در وستاهای 
گلستان افتتاح یا کلنگ زنی شد

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری 
گلستان گفت: ۷۹1 پروژه عمرانی و خدماتی 
دهیاری های گلستان با اعتبار بیش از 50 میلیارد 

تومان افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی در این 
آیین افتتاح پروژه های روستایی، اظهارکرد: در 
بهمن ماه 1۳۹۹ برای اولین بار طرح ابتکاری هر 
روستا یک پروژه در گلستان آغاز شد و ۷۳0 
پروژه با اعتبار ۳۷ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ 
زنی شد.مدیر کل امور روستایی و شورهای 
استانداری گلستان گفت: امروز هم ۷۹1 پروژه 
عمرانی و خدماتی دهیاری های استان با اعتبار 
بیش از 50 میلیارد تومان افتتاح و یا کلنگ زنی 
می شود که پروژه هایی کوچک و متوسط 
اما تاثیرگذار هستند.طبق گفته وی پروژه های 
کلنگ زنی شده ظرف سه ماه آینده به بهره 
برداری خواهد رسید.نصیبی بیان کرد: اگرچه 
برنامه ریزی و خالقیت در توسعه موثر است اما 
اعتبارات کافی برای اجرای پروژه ها نیاز است و 
از مسئوالن تقاضا می کنیم در زمینه توزیع ملی 
عوارض ارزش افزوده به جای توزیع استانی 

همکاری الزم را داشته باشند.

سد میرداماد گرگان
 چند ساله ساخته می شود؟

گلستان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت: به دنبال مشارکت با قرارگاه خاتم االنبیاء 
برای احداث سد میرداماد در گرگان هستیم 
تا با امکانات و توانمندی قرارگاه بتوانیم این 
سد را ظرف مدت کمتر از ۴ سال به اتمام 
برسانیم. به گزارش ایسنا، سیدمحسن حسینی 
در بازدید از سد میرداماد به همراه تعدادی از 
مسئوالن استان، اظهار کرد: این سد نسبت به 
نرماب سد ساده تری است و اگر ساز و کار 
توافق با قرارگاه تکمیل شود، پیش بینی ما این 
است سه ساله هم می توان سد را ساخت. وی 
افزود: برای استمالک حدود ۸0 هکتار اراضی 
داخل مخزن سد حدود ۳0 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است که تالش داریم این اعتبار در سال 
جاری تأمین و استمالک همزمان با مطالعات 
فاز دوم طرح انجام شود. حسینی بیان کرد: سد 
میرداماد ۸ میلیون مترمکعب تخصیص شرب 
دارد که این میزان آب، ۲5 درصد از نیاز شرب 
شهرستان گرگان را تأمین می کند. رمضانعلی 
سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق قال در 
مجلس نیز در این بازدید گفت: پس از اخذ 
ماده ۲۳ برای این سد و با توجه به اعتبار 1۴ 
میلیارد تومانی که امسال برای آغاز عملیات 
اجرایی آن در نظر گرفته شده، ضروری است 
مطالعات فاز دوم و استمالک اراضی واقع 
در مخزن سد هر چه سریع تر صورت گیرد. 
قدرت اهلل عابدی، رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی گلستان نیز این بازدید، بر اهمیت 
این سد برای تأمین آب شرب گرگان تأکید 
و اعالم آمادگی کرد که از ردیف های مرتبط 

اعتبار آن افزایش یابد.        

 امکانات ایجاد منطقه آزاد اینچه برون فراهم است
 استاندار گلستان با اشاره به اهتمام جدی دولت برای 
توسعه همه جانبه استان با استفاده حداکثری از منابع 
لحاظ  به  گفت:  اخیر  سال  منطقه طی هشت  موجود 
زیرساختی، امکانات ایجاد منطقه آزاد در گلستان فراهم 
است. به گزارش روابط عمومی، هادی حق شناس اظهار 
داشت: یکی از ظرفیت هایی که می تواند مکمل مهمی 
برای منطقه آزاد اینچه برون باشد، فرودگاه گرگان است 
که طی سال های اخیر بر زیرساخت های آن افزوده شده 
است. وی به تاثیر فعالیت منطقه آزاد اینچه برون بر اقتصاد 
استان اشاره کرد و گفت: واردات کاال در مناطق آزاد نیاز 
به هیچ مجوزی ندارد و این مزیت یک فرصت بسیار مهم 
برای توسعه گلستان به شمار می رود. استاندار گلستان 

ادامه داد: تسهیالتی که در مناطق آزاد ارائه می شود به 
هیچ عنوان قابل مقایسه با خارج از این منطقه نیست که 
هدف از ارائه این تسهیالت حمایت از تولید است. وی 

از ظرفیت کشاورزی گلستان به عنوان یکی از عوامل 
رونق منطقه آزاد اینچه برون نام برد و گفت: به عنوان نمونه 
در استان ساالنه حدود 1۴ هزار تن زیتون تولید می شود که 
فرآوری و بسته بندی آن در منطقه آزاد و توجه به برندسازی 
می تواند تحولی جدی در گلستان ایجاد کند.به گفته وی 
ایجاد منطقه آزاد می تواند توسعه خطوط ریلی و اتصال 
راه آهن گلستان به خراسان شمالی را تسریع کند. استاندار 
گلستان ادامه داد: پس از ابالغ ایجاد منطقه آزاد از سوی 
دبیرخانه مناطق آزاد کشور تا پایان سال جاری امکان فراهم 
سازی مقدمات کار وجود دارد و در این شرایط از همه 
گلستانی های داخل یا خارج از کشور می خواهیم برای 

توسعه استان پای کار بیایند. 

مشارکت گسترده زنان 
در انتخابات به استمرار 
مردم ساالری کمک می کند

خانواده  و  زنان  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداری گلستان با تاکید بر ضرورت 
تعیین  برای  بانوان  گسترده  حضور 
سرنوشت در انتخابات ۲۸ خرداد امسال 
گفت: انتخابات نماد دموکراسی است 
که مشارکت و حضور حداکثری زنان 
در این رویداد مهم سیاسی به استمرار 
مردم ساالری کمک خواهد کرد. طاهره 
جباری توران در نشست انتخاباتی بانوان 
فعال گرگان اظهار داشت: بانوان ایران 
جریان  در  کشور  پرتالطم  تاریخ  در 

انقالب و پس از پیروزی، زمان جنگ و 
پس از آن هیچ گاه از حضور در عرصه 
های سخت و دشوار غفلت نکرده و در 
همه آن ها نقش برجسته ای ایفا کردند. 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استانداری گلستان نیز در این نشست 
از بانوان و نخبگان استان خواست در 
و  آگاهانه  رو حضور  پیش  انتخابات 
جدی داشته باشند. احسان مکتبی اظهار 
داشت: یکی از بحران ها و چالش های 
ایرانی فقدان گفتگوی  اساسی جامعه 

انتخابات  برای  که  است  خردمندانه 
سیاسی،  نخبه  زنان  از  امسال  خرداد 
اجتماعی و فرهنگی گلستان انتظار می 
رود با تحلیل درست شرایط، به دیگر 
زنان فرهیخته استان برای انتخابات فرد 
شایسته کمک کنند. حکیمه ابراهیمی 
فعال فرهنگی و اجتماعی گرگان نیز 
استان  بانوان  گفت:  نشست  این  در 
برای شکل گیری مشارکت گسترده در 
تعیین سرنوشت آماده ورود به عرصه 

انتخابات هستند.

تخلف میلیاردی 
مدیران بانکی گلستان

از  گلستان  دادگستری  کل  رئیس 
به  مربوط  پرونده  سه  به  رسیدگی 
مرکز  دادسرای  در  بانکی  تخلفات 
روابط  گزارش  به  داد.  خبر  استان 
عمومی، هادی هاشمیان در خصوص 
تخلفات بانکی در گلستان، اظهارکرد: 
بانک  دو  بانکی  تخلف  پرونده  سه 
استان در داداسرای گرگان تشکیل شد. 
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در 
یکی از این پرونده ها یکی از کارمندان 
بانک با سوءاستفاده از موقعیت شغلی 

برداشت  مشتریان  سپرده  حساب  از 
که  واریز می کرد  به حساب خود  و 
تاکنون تحقیقات، حاکی از برداشت سه 
میلیارد تومان است و با ادامه رسیدگی 
وجود  مبلغ  این  افزایش  احتمال  ها 
دارد. هاشمیان ادامه داد: پرونده یکی از 
مدیران ارشد بانک در استان هم که در 
قبال پرداخت تسهیالت به واحدهای 
تولیدی و اشخاص، حداقل ۳0 عدد 
سکه بهار آزادی و چندین هزار دالر و 
یک آپارتمان به عنوان رشوه گرفته بود، 

در حال رسیدگی است. وی گفت: در 
پرونده مربوط به بانک دیگر استان هم، 
یکی از مدیران این بانک با سوء استفاده 
از موقعیت شغلی و همکاری با چند تن 
دیگر با وعده پرداخت تسهیالت پنج 
میلیون تومانی بالعوض به کشاورزان، 
پرونده های صوری پرداخت تسهیالت 
این  نام  به  تومانی  میلیون   50 تا   ۳0
پس  و  دادند  می  تشکیل  کشاورزان 
از واریز وام، بیشتر آن را به نفع خود 

برداشت می کردند. 

روستاهای باالی ۲۰ خانوار کشور صاحب دهیاری می شوند
سازمان  دهیاری های  امور  معاون 
اینکه  بیان  با  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
 ۲0 باالی  روستای   ۴۶5 و  هزار   ۳۹
خانوار وجود دارد که ۳۷ هزار و 11۷ 
هستند،  دهیاری  صاحب  آن  روستای 
وزارت  موافقت  با  کرد:  خاطرنشان 
نیز به  کشور در روستاهای باقی مانده 
خواهد  تاسیس  دهیاری  نهاد  تدریج 
شد. علی قربانی اظهار داشت: دهیاران 
برای شوراهای  توانمند  اجرایی  بازوان 
نقش  و  هستند  دولت  نیز  و  روستا 
توسعه  و  آبادنی  عمران،  در  موثری 
برعهده  روستاها  اجتماعی  و  اقتصادی 
دارند. وی بابیان اینکه انقالب اسالمی و 
دولت های آن اقدامات و خدمات بسیار 
روستایی  مناطق  در  نظیری  کم  و  زیاد 
اگرچه  افزود:  داده اند،  انجام  کشور 
مشکالت  علت  به  اخیر  سال های  در 
اقتصادی و تحریم های ظالمانه و برخی 
کام  شدن  تلخ  سبب  مدیریت ها  سوء 
و  خدمات  نکردن  احساس  و  مردم 
اقدامات انجام شده گردید اما در همین 
خوبی  عمرانی  فعالیت های  نیز  سال ها 

قربانی  است.  شده  انجام  روستاها  در 
منابع  محل  از  تنها  دولت  کرد:  اضافه 
چهارسال  طی  افزوده  برارزش  مالیات 
میلیارد ریال  بر ۲00 هزار  بالغ  گذشته 
اعتبار بین ۳۷ هزار دهیاری کشور توزیع 
دهیاری های  امور  معاون  است.  کرده 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
شکل گیری  از  پس  شد:  یادآور  کشور 
دهیاری ها در 1۴ تیرماه ۷۷ و تصویب 
شورای  مجلس  در  دهیاری ها  قانون 
اسالمی به عنوان یک نهاد غیردولتی و 

خودکفا، اما دولت ها کمک های خوبی 
برخی  هنوز  و  کرده اند  نهادها  این  به 
وابسته اند.  دولتی  منابع  به  دهیاری ها 
وی گفت: براساس برنامه ششم توسعه 
کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
مالیات  منابع  از  دهیاری ها  سهم  نیز 
 ۳5 به  درصد   ۲0 از  افزوده  برارزش 
خوبی  کمک  که  یافته  افزایش  درصد 
برای عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی 
و اجتماعی روستاها خواهد بود. قربانی 
اصالح  برضرورت  تاکید  با  همچنین 

مالیات  از محل  اعتبارات  توزیع  قانون 
بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای 
اسالمی به منظور توزیع متوازن اعتبارات 
برخی  کرد:  تصریح  دهیاری ها،  بین 
استان های شمالی از جمله گلستان که 
است،  کشاورزی  پایه  بر  آنها  اقتصاد 
سرانه مالیات برارزش افزوده آنها پایین 
کمتری  اعتبارات  ناچار  به  و  می باشد 
دریافت می کنند. وی اضافه کرد: پارسال 
افزوده  برارزش  مالیات  اعتبارات  سهم 
دهیاری های گلستان هزار میلیارد ریال 
محل  از  نیز  ریال  میلیارد  که ۶۸0  بود 
تبصره ماده ۳۹ ) اعتبارات وزارت کشور 
معاون  شد.  پرداخت  استان  این  به   )
شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور 
و دهیاری های کشور ادامه داد: گلستان 
در سایه مدیریت خوب معاونت عمرانی 
و  روستاها  امور  مدیرکل  و  استاندار 
شوراهای آن با اعتبارات تخصیصی از 
منابع وزارت کشور ۷۹0 پروژه عمرانی 
و خدماتی را در روستاهای این استان یا 
اجرا و افتتاح کرده و یا عملیات اجرایی 

آنرا آغاز خواهد کرد.
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کشت شالی در گنبدکاووس 
کاهش می یابد

مدیر جهادکشاورزی گنبدکاووس گفت: به 
بارش ها  درصدی  تا 50  کاهش ۴0  سبب 
تاکنون(،  )مهر ۹۹  زراعی جاری  طی سال 
کشت شالی به دلیل نیاز آبی باال از 15 هزار 
هکتار در سال قبل به کمتر از پنج هزار هکتار 
گزارش  به  می یابد.  کاهش  جاری  درسال 
ایرنا، غالمعلی نورا اظهار داشت: با توجه به 
خشکسالی شدید سال زراعی امسال که در 
50 سال اخیر کم سابقه بوده و نیز استمرار 
کاهش نزوالت آسمانی در ماه های پیش رو 
و به تبع آن کاهش منابع آبی اطالع رسانی  
الزم به کشاورزان گنبدکاووس برای پرهیز 
از کشت شالی انجام شده است. وی باتاکید 
برضرورت پرهیز از کشت محصوالت با نیاز 
آبی باال، افزود: کشت پنبه، سویا، آفتابگردان، 
کنجد و سورگم که مقاوم به کم آبی و گرما 
هستند و نیز ذرت علوفه ای در صورتی که 
کشاورز به منابع آبی دسترسی دارد در این 
شرایط آب و هوایی پیشنهاد می شود. نورا 
اضافه کرد: امسال به سبب کاهش بارش ها 
و خشکسالی، میزان تولید گندم، جو و دانه 
روغنی کلزا در گنبدکاووس درمجموع 1۳1 
هزار تن کاهش یافت و خسارت سنگینی به 

کشاورزان شهرستان وارد کرد.

آزمایشگاه دانشگاه 
گلستان طعمه حریق شد

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری گرگان از اطفای آتش سوزی در 
دانشگاه گلستان خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی، موسی الرضا صفری اظهار کرد: ساعت 
دو و ۲1 دقیقه بامداد پنج شنبه، حریق در یکی از 
ساختمان های دانشگاه گلستان در خیابان شهید 
بهشتی توسط شهروندان به آتش نشانی اعالم 
شد. سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری گرگان افزود: بالفاصله یک تیم 
به محل اعزام شد و در ادامه با توجه به گسترش 
آتش برای جلوگیری از سرایت به سایر نقاط، 
دو تیم کمکی دیگر هم به محل اعزام شدند. وی 
بیان کرد: آتش در سوله ای اتفاق افتاده بود که 
بخش اعظمی از آن تبدیل به آزمایشگاه شده 
و در قسمتی از آن هم کارگاه تولید ماسک 
راه اندازی شده بود. صفری گفت: با تالش 
آتش نشانان، حریق به طور کامل مهار و 
آتش نشانی  سازمان  سرپرست  شد.  اطفا 
ایمنی شهرداری گرگان گفت:  و خدمات 
اتصالی سیم ها سبب حادثه شده است. وی 
ادامه داد: به تجهیزات کارگاه و آزمایشگاه 
مانند دستگاه تولید ماسک، مواد اولیه و لوازم 

موجود خسارت وارد شده است.

فقدان نظام آماری کارآمد
 در مناطق کم برخوردار 
شهری استان گلستان

سیامک ُدربیکی 

نخستین مانع در برنامه ریزی، نداشتن 
نبود  در  است.  درست  اطالعات 
اطالعات پایه و بهنگام، از منابع موجود 
به درستی استفاده نخواهد شد. مناطق 
کم برخوردار در کم توجهی به نظام 
برنامه ریزی شهری شکل گرفته اند 
کارآمد  آماری  نظام  فقدان  در  نیز  و 
بهبود  و  ریزی  برنامه  اتکا،  قابل  و 
بود.  خواهد  مشکل  آنان  وضعیت 
توسعه  دنبال  به  اگر  دلیل،  همین  به 
تعیین  نیازمند  همزمان  مناطقیم،  این 
کیفی  و  کمی  آمار  تکلیف وضعیت 
این پهنه ها هم هستیم. آمارهای ثبتی 
از یک نظام واحد آماری پیروی نمی 
متمرکزی  اطالعاتی  بانک  و  کنند 
شکل نگرفته است. هر نهاد و ارگانی 
منابع  سازمانی،  مأموریت  بر  مبتنی 
سازمان  داراست:  را  خودش  آماری 
مدیریت و برنامه ریزی، استانداری، 
دانشگاه علوم پزشکی، وزارت راه و 
بهزیستی،  امداد،  کمیته  شهرسازی، 
تبلیغات  سازمان  سازندگی،  بسیج 
بماند   . و...  انتظامی  نیروی  اسالمی، 
هم  موجود  اطالعات  از  بسیاری  که 
نظام  بزرگ  ضعف  نیست.  بهنگام 
توجهی  کم  رسمی،  و  کنونی  آماری 

به  و  خانوارها  اسکان  محل  به 
آنهاست.  سیستماتیک  روزرسانی 
موضوعی که در برنامه ریزی مناطق 
شهری  محروم  و  برخوردار  کم 
که  ویژه  به  است.  اهمیت  با  بسیار 
به  زیادی  مهاجران  مناطق،  این  در 
دلیل مشکالت اقتصادی و یا اشتغال 
مکرر  جابجایی  حال  در  موقت 
اطالعات  کسب  فرض  با  هستند. 
مکان  تغییر  خانواده،  یک  از  صحیح 
پویا و  آماری  نظام  نیازمند  خانوارها 
بهنگام سازی مداوم اطالعات است. 
این موضوع زمانی بیشتر اهمیت دارد 
که شما بخواهید در حوزه آسیبهای 
های  برنامه  مذکور  مناطق  اجتماعی 
اجتماع  فرایندهای  بر  مبتنی  توسعه 
همچنین  باشید.  داشته  محور 
بسیاری از آمارهای سازمانی به ویژه 
در  حمایتی  های  سازمان  اطالعات 
حوزه مذکور در این مناطق بر مبنای 
خانوار  یا  فرد  نیاز  اعالم  یا  مراجعه 
نه مراجعه سازمانی  ثبت شده است 
هم  اطالعات  این  حتی  خانوار.  به 
نمی  ثبت  جامعی  بانک  در  معموالً 
بخشی  بین  دسترسی  امکان  تا  شود 
فراهم  آن  از  بهره  و  سازمانها  سایر 

استانهای  وضعیت  از  نگارنده  شود. 
دیگر در این خصوص مطلع نیست. 
اجماع  گیری  شکل  عدم  اشکال  اما 
فقدان  مشکل  رفع  برای  سازمانی 
استان  در  مشترک  اطالعاتی  بانک 
که  حالی  در  است.  مشهود  گلستان 
اقدام  و  هماهنگی  مراجع  قانونگزار 
ستادهای  ذیل  را  نهادها  مشترک 
بازآفرینی استان و شهرستان پیش بینی 
چنین  کار  ترین  اساسی  است.  کرده 
مراجعی، یافتن و اجرای راهکارهایی 
و  تطبیق  و  آمار  سازی  یکسان  برای 
سازمان  نزد  پراکنده  اطالعات  پایش 
هاست که کاری سنگین، اما اساسی، 
ضروری و شدنی است. خوشبختانه 
بانک های مناسبی در برخی از نهادها 
موجود است که می تواند پایه انجام 
این پایش قرار گیرد. از سوی دیگر، 
بسیج  مانند  محلی  نهادهای  وجود 
می  نیز  تسهیلگری  دفاتر  و  مساجد 
تواند در راستی آزمایی و بهنگام سازی 

اطالعات یاری بخش باشد.  

 کارشناس ارشد مدیریت شهری و 
مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه محلی 

اوزینه و چناران گرگان

))
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همایش ادبی مختومقلی فراغی در گنبدکاووس:

زبان اقوام مختلف را بیاموزیم 
شاعر  فراغی  مختومقلی  ادبی  همایش 
باحضور  ترکمن  آوازه  بلند  عارف  و 
معاون  گرگان،  در  قزاقستان  سرکنسول 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
و  استان  کل  مدیران  برخی  گلستان، 
شماری از مسووالن و مردم گنبدکاووس 
در جوار برج تاریخی قابوس این شهر 
معاون  ایرنا،  گزارش  به  شد.  برگزار 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
از  تجمید  با  مراسم  این  در  گلستان 
یک  به عنوان  فراغی  مختومقلی  جایگاه 
در  روشنگری  نقش  با  وارسته  انسان  
این  در  ساکن  مختلف  اقوام  از  تاریخ، 
منابع  از  استفاده  برای  خواست  استان 
اصیل ادبیات یکدیگر، زبان اقوام ساکن 
در نگارستان ایران را فرا گیرند. احسان 
مکتبی با مهم دانستن فراگیری زبان اقوام 
مختلف، افزود: با آموختن زبان ترکمنی 
به جای استفاده از ترجمه اشعار مختومقلی 
فراغی، می توان با خواندن بدون واسطه به 
مفهوم واقعی آثار این شاعر پی برد. وی 
اظهارداشت: شاعران بزرگ تاریخ مانند 

مختومقلی  و  فردوسی  سعدی،  حافظ، 
فراغی پیش از اینکه شاعر و عارف باشند، 
متفکرانی عالی قدر هستند که عالوه بر 
ذوق شاعری برای نقد مسائل فرهنگی و 
اجتماعی زمان خویش به سرودن شعر 
روی آوردند. ذوالفقار امیرشاهی، مسوول 
نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه در 
گلستان نیز در این همایش، مختومقلی 
را منادی وحدت اقوام دانست و گفت: 

ترکمن  بزرگ  شاعر  واقعی  سیمای 
مختومقلی فراغی را می توان در افکار و 
اندیشه های وی جستجو کرد. همچنین 
مدیرعامل مرکز گفتمان صلح برای همه 
نهاد  مردم   و  تخصصی  سازمان های  از 
کشور نیز در این مراسم گفت: مختومقلی 
فراغی در کنار شاعران بزرگ دیگر اقوام 
ایران می درخشد و افکار و اندیشه های 
آوازه  بلند  عارف  و  شاعر  این  عرفانی 

است.  احساس  قابل  ترکمن صحرا  در 
حمید حشمدار با بیان اینکه مختومقلی 
فراغی به خوبی با استفاده از کالم آغشته 
با احساس توانسته صلح، دوستی، آرامش 
و زندگی مسالمت آمیز را در روح مردم 
گلستان  استان  افزود:  بدمد،  منطقه  این 
دوستی  صلح،  بارز  نمونه های  از  یکی 
اسالمی  ایران  جغرافیای  در  وحدت  و 
در  نیز  ادبی  همایش  این  دبیر  است. 
سخنانی گفت: نام و شهرت مختومقلی 
فراغی را مدیون جمهوری اسالمی ایران 
برنامه ها،  هستیم و در ۴0 سال گذشته 
نشست ها و فعالیت های علمی و آکادمی 
مختلفی برای معرفی این شاعر شهیر در 
کشور اجرا شده است. اراز محمد سارلی 
با اشاره به باز بودن فضای تحقیق برای 
معرفی جایگاه واقعی این عارف بزرگ 
ترکمن، بیان کرد: بیش از 50 مقاله که 
نیمی از آن توسط افراد غیرترکمن نوشته 
شده و از فرهیختگان نقاط مختلف کشور 
به دبیرخانه این همایش رسید و مورد 

داوری قرار گرفت.

5۰ درصد جمعیت باالی ۸۰ 
سال گلستان واکسینه شدند

بیماری های  از  پیشگیری  گروه  مدیر 
گفت:  گلستان  بهداشت  مرکز  واگیر 
سال   ۸0 باالی  جمعیت  درصد   50
گلستان در برابر کرونا واکسینه شدند. 
به گزارش مهر، علی باقری، اظهارکرد: 
واکسیناسیون افراد باالی ۷0 سال در 
انجام  حال  در  و  شده  آغاز  گلستان 
است و تاکنون ۲0 درصد این رده سنی 
اند.  کرده  دریافت  واکسن  استان  در 

بیماری های  از  پیشگیری  گروه  مدیر 
بیان  با  گلستان  بهداشت  مرکز  واگیر 
باالی ۸0  افراد  واکسیناسیون  که  این 
سال هم هفته های گذشته آغاز شده 
بود، افزود: بیش از 50 درصد از این 
گروه واکسینه شدند.  وی اضافه کرد: 
می توانند  واکسن  دریافت  مشموالن 
با کارت ملی به مراکز مشخص شده 
مراجعه کنند. باقری گفت: در صورتی 

الکترونیک  پرونده  فاقد  فردی  که 
سالمت جهت طرح ملی واکسیناسیون 
کرونا است می تواند از طریق تماس 
تلفنی نسبت به ثبت و تکمیل پرونده 
خانوار خود اقدام کند. رئیس دانشگاه 
از  افزود:  هم  گلستان  پزشکی  علوم 
مردم می خواهیم همچنان پروتکل ها 
را رعایت کرده و در مکان های شلوغ 

حاضر نشوند.
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بهره برداری 6 بند خاکی
 در بخش مرزی گنبدکاووس 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رییس   
گنبدکاووس گفت: عملیات اجرایی ۶ بند 
خاکی با مشارکت جوامع محلی، دامداران، 
مرتع داران و دولت در مناطق خشک و کم 
داشلی برون  بخش  و  شمالی  نواحی  باران 
این شهرستان پایان یافته و آماده بهره برداری 
است. به گزارش ایرنا، فرشید رحمانی اظهار 
داشت: این بندهای خاکی در حوزه ماسان و 
روستاهای ماسان کوب و آرتق قلیچ چشمه، 
گنبدکاووس  برون  داشلی  بخش  توابع  از 
و برای کنترل رسوب سیالب های فصلی، 
ذخیره نزوالت آسمانی و روان آب ها برای 
شرب دام و زراعت، تقویت سفره های آب 
خاک  فرسایش  از  جلوگیری  و  زیرزمینی 
احداث  شهرستان  این  شمالی  مناطق  در 
شد. وی بابیان اینکه عملیات اجرایی این 
بندهای خاکی با مجموع ظرفیت سه میلیون 
مترمکعب، سال گذشته آغاز شده بود، افزود: 
از ۶ بند خاکی احداث شده، سه مورد آن با 
اعتبار تقریبی ۴0 میلیارد ریال با مشارکت 
جوامع محلی، دامداران و مرتع داران و سه 
از  میلیارد ریال  اعتبار ۴۲  با  نیز  بند دیگر 
رییس  شد.  ساخته  دولتی  اعتبارات  محل 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گنبدکاووس 
ظرفیت ذخیره فعلی آب این بندهای خاکی 
امسال  خشکسالی  شرایط  به  توجه  با  را 
کرد  اعالم  مترمکعب  هزار  بر ۲00  افزون 
اهداف  با  خاکی  بندهای  اگرچه  گفت:  و 
اصلی جلوگیری از فرسایش های خاکی و 
کنترل رسوبات احداث می شوند اما با این 
وجود نقش اساسی در ذخیره رواناب ها و 
تغذیه سفره های آب  زیرمینی دارند. رحمانی 
ادامه داد: با توجه به لسی بودن خاک منطقه، 
در  نفوذ  برای  زمانی  رگباری  بارش های 
به صورت هرزآب  پیدا نمی کنند و  خاک 
برخی  در  که  می شوند  خارج  دسترس  از 
به  خسارت  سبب  ها  هرزآب  این  موارد 
اراضی زراعی می شود. وی گفت: احداث 
بندهای خاکی و یا بندسارها امکان هدایت و 
ذخیره روان آب ها و بهره برداری آن را برای 
دامداران و کشاورزان فراهم می کند و نفوذ 
برای ذخیره و تغذیه سفره  آب های زیرزمینی 

را نیز امکان پذیر می سازد.

  

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399 
ثبت اسناد و امالک گرگان

 باستناد ماده 1۲ قانون ثبت و مادتین 5۲ و 5۹ آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که در حوزه ثبتی 
شهرستان گرگان در سه ماهه چهارم سال 1۳۹۹ از آنان پذیرش ثبت به عمل آمده و یا به دستور آراء صادره 

از هیت نظارت و یا به اختیارات تفویضی می بایست تجدید آگهی شود به شرح ذیل آگهی می گردد.
بخش سه ثبت گرگان

1-پالک 5۲۳۸ فرعی از 10۷- اصلی خانم طیبه سادات موسوی فرزند سیدمحمد دو دانگ مشاع ازششدانگ 
عرصه به مساحت 5۴.0۹ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ

۲- پالک ۶۷۸۶ فرعی از 10۷- اصلی آقایان و خانمها سمیرا احمدی فرزند شعبان و ابوالقاسم سوری فرزند 
عبدالکریم و محمد دهباشی فرزند غالمرضا و نعیمه رعیت فرزند سیف اله دو دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه با بنای احداثی به مساحت 11۷.۲0 مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان 

چاله باغ
۳- پالک ۶۷۸۷ فرعی از 10۷- اصلی خانم هانی میرزاعلی فرزند نورمحمد دو دانگ مشاع ازششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۷.1۴ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق 

باباصادقیان چاله باغ
۴- پالک ۶۷۸۸ فرعی از 10۷- اصلی آقای محمدمهدی کریمی ثانی فرزند علی دو دانگ مشاع ازششدانگ 

عرصه به مساحت ۲۴5.۶۷ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
5- پالک ۶۷۹۸ فرعی از 10۷- اصلی خانم سیده معصومه مفیدیان فرزند سیدمرتضی دو دانگ مشاع 
ازششدانگ عرصه به مساحت ۷۲.۶۲ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
۶- پالک ۶۷۹۹ فرعی از 10۷- اصلی آقای احمدرضا سوخت سرایی فرزند غالمعلی دو دانگ مشاع 
ازششدانگ عرصه به مساحت ۳۴۸.5۹ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان 

چاله باغ
۷- پالک ۶۸00 فرعی از 10۷- اصلی خانم صدیقه ریاحی فرزند رضا دو دانگ مشاع ازششدانگ عرصه به 

مساحت ۹۹.5۲ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
۸- پالک ۶۸01 فرعی از 10۷- اصلی آقای ابوالفضل کردنژاد فرزند محمدرضا دو دانگ مشاع ازششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 100.15 مترمربع واقع در خارج مزرعه 

موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
۹- پالک ۶۸0۲ فرعی از 10۷- اصلی آقای سیدرضا حسینی فرزند سیدحسین دو دانگ مشاع ازششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 10۲ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه 

محمدصادق باباصادقیان چاله باغ

10- پالک ۶۸0۸ فرعی از 10۷- اصلی خانم حسن رفیعی فرزند قدیر دو دانگ مشاع ازششدانگ عرصه به 
مساحت ۷۲ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ

11- پالک ۶۸0۹ فرعی از 10۷- اصلی آقای حسن گرجی دنگالنی فرزند مقصود دو دانگ مشاع ازششدانگ 
عرصه به مساحت ۲5۸.۹0 مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ

1۲- پالک ۶۸1۸ فرعی از 10۷- اصلی آقای عباسعلی مهرآبادی فرزند نوراله دو دانگ مشاع ازششدانگ 
عرصه به مساحت ۹۶.۳5 مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ

1۳- پالک ۶۸1۹ فرعی از 10۷- اصلی خانم ربابه نیک پوراوری  فرزند حسین دو دانگ مشاع ازششدانگ 
عرصه به مساحت 10۳.۸۹ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ

1۴- پالک ۶۸۲0 فرعی از 10۷- اصلی آقای محمد همدانی راد فرزند نادر دو دانگ مشاع ازششدانگ عرصه 
به مساحت ۲11.۸0 مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ

15- پالک ۶۸۲۹ فرعی از 10۷- اصلی خانم مونا حسینی فرزند سیدحسن و آذر رفسنجانی فرزند مسلم و 
سینا دانتیسم فرزند بهروز دو دانگ مشاع ازششدانگ عرصه به مساحت 1۶۲.۴ مترمربع واقع در خارج مزرعه 

موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
1۶- پالک ۶۸۳0 فرعی از 10۷- اصلی آقای یحیی سلطانی فرزند حسن دو دانگ مشاع ازششدانگ عرصه 

به مساحت 101.۴5 مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
1۷- پالک ۶۸۳۲ فرعی از 10۷- اصلی خانم صدیقه جاللی فرزند علی دو دانگ مشاع ازششدانگ عرصه به 

مساحت 1۴۶.۶1 مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
1۸- پالک ۶۸۴۶ فرعی از 10۷- اصلی آقای غالمحسین نوری فردسه دهی فرزند مهدی دو دانگ مشاع 
ازششدانگ عرصه به مساحت 1۲۲.۶ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
1۹- پالک ۶۸۶1 فرعی از 10۷- اصلی آقای علی تجری فرزند حسین دو دانگ مشاع ازششدانگ عرصه به 

مساحت ۳05.۳۶ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
۲0- پالک ۶۸۶۳ فرعی از 10۷- اصلی خانم شیما دلشاد فرزند یداله دو دانگ مشاع ازششدانگ عرصه به 

مساحت 15۷.5 مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
آگهی های نوبتی و تحدید حدود جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر گاه شخص یا اشخاصی نسبت به 
پالک های باال اعتراض دارند می توانند از تاریخ انتشار نوبت اول بمدت نود روز مطابق ماده 1۶ قانون ثبت 
و در خصوص آگهی تحدید حدود کسانی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت سی 
روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی مطابق ماده 5۶ آئین نامه، اعتراض خود را به صورت کتبی به این 
اداره تسلیم و برابر تبصره ۲ ماده واحد معترض می بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم به مرجع ثبتی 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی اقدام و گواهی مبنی بر تقدم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در 

غیراینصورت عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/0۲/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/0۳/01

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۷01

آگهي هاي ثبتي

 آمار دانش آموزان چاق در گلستان کمتر شد
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش 
گلستان گفت: بر اساس ارزیابی صورت 
گرفته، تعداد دانش آموزان دارای اضافه وزن 
به ۲5  درصد  از ۲۷.۶  استان  در  چاق  و 
درصد کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، 
رضا طبرسا در اختتامیه طرح کنترل وزن 
که  گلستان  استان  دانش آموزان  چاقی  و 
به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، اظهار 
کرد: در مرحله اول این طرح ۳۴5 هزار و 
۴۳۴ دانش آموز در استان از تاریخ ۲۶ مهر 
الی ۳0 آبان ماه غربالگری شده و ارزیابی 
آنها در سامانه سناد ثبت شد. وی افزود: در 
مرحله دوم با مداخله و مشاوره، کنترل تغذیه، 
افزایش تحرک بدنی دانش آموزان آغاز شد و 
با برگزاری وبینارهای آموزشی، جشنواره های 
تولید محتوا و پوستر ادامه یافت و منابع 
و محتوای تولید شده در اختیار معلمان 

تربیت بدنی و مراقبین سالمت قرار گرفت. 
طبرسا با اشاره به اینکه ارزیابی و غربالگری 
بیستم  تا  یکم  از  کوچ  دوم  مرحله  در 
اسفندماه انجام شد، گفت: طی این مدت 

ارزیابی شده  مجدداً  دانش آموز  هزار   ۳10
معاون  شدند.  ثبت  سناد  سامانه  در  و 
آموزش وپرورش  سالمت  و  تربیت بدنی 
گلستان خاطرنشان کرد: بر اساس اطالعات 

وزن  دارای  دانش آموزان  آمار  به دست آمده 
درصد   ۷0 به  درصد   ۶۶.۷ از  طبیعی 
افزایش یافت. ۷0.۴ دختران و ۶۸ درصد 
پسران دارای وزن طبیعی بودند. وی ادامه 
داد: تعداد دانش آموزان الغر و خیلی الغر 
از 5.۶5 درصد به 5.01 درصد کاهش و 
دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق نیز از 
۲۷.۶ درصد به ۲5 درصد کاهش یافته است. 
طبرسا در خصوص علت باالتر بودن آمار 
وزن طبیعی در دختران باوجود کمتر بودن 
تحرک آنان، گفت: به این جمع بندی رسیدیم 
که خانواده ها بیشتر مراقب دختران هستند یا 
اینکه آنها با خوردن، هراسی خود را کنترل 
می کنند. این هشداری نسبت به آینده است 
که با سیاست های کلی جمعیت برای فرزند 
آوری ممکن است این دختران توان فرزند 

آوری را نداشته باشند. 

والیبالیست های گلستان 
در تور تک ستاره بلغارستان به 
میدان می روند

 دبیر هیات والیبال گلستان از حضور 
چهار والیبالیست استان در مسابقات تک 
ستاره جهانی بلغارستان خبر داد و گفت: 
این ملی پوشان در قالب تیم های الف و 
به مصاف حریفان می روند.  ایران  ب 

پرویزفرخی اظهار داشت: بهمن سالمی، 
آرش وکیلی، رحمان رئوفی و عبدالحامد 
میرزاعلی گلستانی های حاضر در این 
رقابت ها هستند که به دلیل آمادگی فراوان 
ناشی از تمرینات سخت و فشرده، بخت 
زیادی برای باال رفتن از سکوی توزیع 
مدال این رقابت ها دارند. وی بیان کرد: 
این رقابت ها در صوفیه آغاز شده و تا 
دبیر  داشت.  خواهد  ادامه  خرداد  دوم 
هیات والیبال گلستان افزود: تیم  ملی الف 
ایران )بهمن سالمی – آرش وکیلی( با 
هزار و ۴۲0 امتیاز  و تیم ملی ب ایران 
)رحمان رئوفی – عبدالحامد میرزاعلی 
( با هزار و ۸0 امتیاز از  بخت های اول 
تور  رقابت های  در  قهرمانی  و دوم 
تک ستاره بلغارستان هستند. والیبال 
ساحلی یک رشته المپیکی است که بر 
روی شن و با مقرراتی مشابه والیبال 

برگزار می شود. 

5۰ میلیارد تومان 
پروژه در روستاها افتتاح یا 
کلنگ زنی شد

مدیر کل امور روستایی و شوراهای 
استانداری گلستان گفت: ۷۹1 پروژه 
های  دهیاری  خدماتی  و  عمرانی 
اعتبار بیش از 50 میلیارد  با  گلستان 

به  شد.  زنی  کلنگ  و  افتتاح  تومان 
گزارش مهر، علی نصیبی اظهارکرد: 
بار  اولین  برای   1۳۹۹ ماه  بهمن  در 
طرح ابتکاری هر روستا یک پروژه در 
گلستان آغاز شد و ۷۳0 پروژه با اعتبار 
۳۷ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی 
شد.مدیر کل امور روستایی و شورهای 
استانداری گلستان گفت: ۷۹1 پروژه 
عمرانی و خدماتی دهیاری های استان 
با اعتبار بیش از 50 میلیارد تومان افتتاح 
و یا کلنگ زنی می شود که پروژه هایی 
کوچک و متوسط اما تاثیرگذار هستند. 
نصیبی بیان کرد: اگرچه برنامه ریزی 
و خالقیت در توسعه موثر است اما 
اعتبارات کافی برای اجرای پروژه ها 
نیاز است و از مسئوالن تقاضا می کنیم 
در زمینه توزیع ملی عوارض ارزش 
افزوده به جای توزیع استانی همکاری 

الزم را داشته باشند.

۰1732251316
۰17322443۰2

۰1732241195
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صرفه جویی 2۰ درصدی مانع 
اجرای قطعی برق می شود

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
درصدی   ۲0 حدود  صرفه جویی  گفت: 
مشترکان استان، مانع اجرای طرح قطعی و 
سهمیه بندی برق در روزهای گرم سال می شود. 
علی اکبر نصیری اظهار داشت: میانگین مصرف 
امسال 5۶۶  اردیبهشت  در  گلستانی ها  برق 
مگاوات بود اما در ۲ روز گذشته و به دلیل 
افزایش شدید دما، این میزان به ۶۹0 مگاوات 
رسید و بر همین اساس شرکت توزیع برق در 
این مدت اقدام به خاموشی برخی مناطق استان 
کرد. وی بیان کرد: در صورت استمرار روند 
مصرف فعلی، احتمال سهمیه بندی برق در ماه 
های خرداد تا مرداد وجود دارد که زمان بندی 
این قطعی ها از طریق اپلیکشن برق من اطالع 
رسانی خواهد شد. نصیری به قطعی برق اوایل 
هفته گذشته در برخی مناطق شرق گلستان 
اشاره کرد و گفت: به دلیل نشستن گروه زیادی 
از پرندگان )سار( بر روی سیم های خط انتقال، 
خطوط شبکه ۲0 کیلو ولت توزیع برق این 
مناطق دچار اخالل و قطعی غیرمستمر و لحظه 
ای شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان به اجرای طرح برق امید برای ارائه 
تخفیف 100 درصدی به مشترکان کم مصرف 
اشاره کرد و گفت: از مجموع افزون بر ۷50 
هزار مشترک برق استان، 1۴۷ هزار و ۴1۹ 
مشترک از مزایای این طرح بهره مند شدند که 
از این تعداد ۷0 هزار و ۳۴۴ مشترک روستایی 
و بقیه شهری بودند. الگوی مصرف تعیین شده 
برای برخورداری از تخفیف 100 درصدی 
بهای برق در قالب طرح برق امید برای فصول 
گرم سال 100 کیلو و در ماه های غیر گرم ۸0 

کیلو وات در ساعت است.

گرگانی ها از مردم
 فلسطین حمایت کردند

حمایت  در  گرگان  مردم  راهپیمایی  مراسم 
در  شد.حاضرین  برگزار  فلسطین  مردم  از 
این راهپیمایی جنایات بی حد و حصر رژیم 
صهیونیستی را محکوم و حمایت خود را از 
مردم فلسطین اعالم کردند.مردم در این راهپیمایی 
جنایات  برابر  در  بین المللی  مجامع  سکوت 
اقدامات  و  کردند  محکوم  را  صهیونیست ها 
این رژیم کودک کش را محصول بی توجهی 
این مجامع دانستند.مردم گرگان، همچنین از 
همه ملت های مسلمان و آزادی خواهان جهان 
خواستند که به وظیفه انسانی و اخالقی خود 
را در دفاع از مظلوم عمل کنند.این راهپیمایی با 
رعایت پروتکل های بهداشتی از چهار راه میدان 

به سمت میدان وحدت برگزار شد.

کمک دهکده گیاهان دارویی به توسعه گلستان
جهاد  پژوهشی  معاونت  پژوهش  و  راهبری  مدیرکل 
دانشگاهی به همراه سرپرست جهاد دانشگاهی گلستان 
با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان دیدار کردند. به 
گزارش ایسنا، عبدالرضا حاجیلری گفت: استان گلستان 
ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه گیاهان دارویی دارد و 
همه باید تالش کنیم که دهکده گیاهان دارویی زودتر به 
سرانجام برسد. وی بیان کرد: کشاورزی در استان گلستان 
دانشگاهی  جهاد  که  است  طالیی  بسیار  فرصت  یک 
می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. در این استان 
در زمینه سیاه دانه اقدامات مؤثری از سوی جهاد دانشگاهی 
گلستان انجام شده است. حاجیلری با اشاره به روند ایجاد 
دهکده گیاهان دارویی، گفت: نیاز است که زیرساخت های 
دهکده گیاهان دارویی در گالیکش شامل آب، برق، گاز 
تکمیل شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز 

در این دیدار گفت: می توانیم با همکاری هم هرچه زودتر 
دهکده گیاهان دارویی در شهرستان گالیکش کار را به 
اتمام برسانیم و راه اندازی این دهکده، قطعاً باعث توسعه و 
پیشرفت استان خواهد شد.مختار مهاجر بیان کرد: در سال 
جاری باید برآورد هزینه و اعتبارات موردنیاز به گونه ای 

به  پایان سال  تا  دارویی  گیاهان  انجام شود که دهکده 
بهره برداری برسد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان 
با اشاره به اینکه این استان قطب کشاورزی است، تصریح 
کرد: دغدغه های زیاد و نقاط ضعفی در این بخش داریم و 
جهاد دانشگاهی می تواند به آن ورود پیدا کنند. سرپرست 
جهاد دانشگاهی گلستان نیز در این دیدار گفت: با جهاد 
کشاورزی اشتراکات بسیار زیادی داریم و می توانیم در 
زمینه مختلف همکاری های بسیار خوبی با یکدیگر داشته 
باشیم. ابراهیم شهبازی ظرفیت جهاد دانشگاهی را در بخش 
کشاورزی بسیار باال دانست و گفت: امیدواریم در سال 
جاری با همکاری جهاد کشاورزی اتفاق خوبی از جمله 
دهکده گیاهان دارویی در استان رقم بخورد که این کار 
باعث ایجاد اشتغال خواهد شد و حتی می توان به بازارهای 

صادراتی محصوالت گیاهان دارویی رسید.

منشأ تمام افکار و حرکات ما 
چگونه دیدن خویشتن است

دکتر فائزه صالحی

تجربیات، موفقیتها، شکستها، افکاری که 
درباره خود داریم و واکنشهای دیگران 
نسبت به ما، همه و همه شکل دهنده 
تصویری هستند که از خویشتن در ذهن 
این  بودن"  به حقیقی  "اعتقاد  و  داریم 
تصویر است که سبب میشود زندگی را 

دقیقاً در چارچوب آن به پیش ببریم.
جهان بازتابی از خود ماست وقتی از خود 
بیزارم از همه بیزاریم و وقتی به همین 
که هستیم عشق میورزیم تمام جهان به 
نظر فوقالعاده و دوست داشتنی میآید.
تصویری که انسان از خویشتن در ذهن 
دارد دقیقا تعیین میکند که چه رفتارهایی 
از او سر خواهد زد با چه کسانی دوستی 
خواهد کرد برای چه چیزهایی تالش 
خواهد کرد و از چه چیزهایی اجتناب 

اندوه،  به  دادن  پایان  کرد.برای  خواهد 
انسان باید با احساِس تنهایی خود رو 
در رو بماند. باید از دلسوزی به حاِل 
خود یا ترحم به خود یا تاسِف احمقانه 
و کودکانه خوردن به حال خود دست 
بردارد.شاید یک برخورد ناخوشایند در 
محل کار یا در خیابان تاثیر خیلی بدی بر 
ما بگذارد . این ماجرا بعد از چند دقیقه 
ناراحتی و آزردگی  اما  پایان می گیرد 
حاصل از آن ممکن است یکی دو روز 
یا حتی بیشتر در ذهن ما باقی بماند و 
ما را بیازارد .اگر دقیق تر محاسبه کنیم 
خواهیم دید که فکر و اندیشه آن برخورد 
ناخوشایند یا اتفاق بد خیلی بیشتر از خود 

آن اتفاق باعث ناراحتی ما شده است.
بنابراین این بار که اتفاق بدی افتاد یا 
برخورد ناخوشایندی پیش آمد می توانیم 
تصمیم بگیریم که کمتر ناراحت شویم و 
زودتر آن را فراموش کنیم ،نباید افکار و 
احساسات منفی مانند خشم و نفرت و 
آزردگی را در ذهن و دل خود نگه داریم 
.تصور کنید اگر زباله های آشپزخانه را 
چند روزی بیرون نگذارید چه اتفاقی 
خواهد افتاد . تمام خانه بو می گیرد و 
آلوده می شود . در چنین خانه ای نمی 
توان احساس شادی و آرامش کرد . دقیقا 
همین مسئله در مورد افکار و احساسات 
منفی هم درست است . اگر آنها را مدت 
طوالنی در خود نگه داریم ذهن و دل 
آنگاه مشکل  آلوده خواهند کرد  را  ما 
است که بتوانیم شاد باشیم بسیار مهم 
است که بگذارید بعضی چیزها از بین 
بروند. خودتان را از آنها رها سازید 
منتظر  شوید.  دستشان خالص  از  و 
نباشید تا قدر تالشهایتان را بشناسند و 
عشقتان را بفهمند.در را ببندید،آهنگ 

را عوض کنید،
را  غبارها  و  کنید،گرد  خانهتکانی 
بتکانید،از آنچه هستید دست برداریدو 

به آنچه که واقعا هستید روی آورید.اگر 
میخواهید تندرست بمانید:1. احساساتتان 

را بیان کنید
هیجانات و احساساتی که سرکوب یا 
پنهان شده باشند به بیماریهایی نظیر ورم 
معده، زخم معده، کمر درد و درد ستون 

فقرات منجر میشوند.
سرکوبی احساسات به مرور زمان حتی 
میتواند به سرطان هم بیانجامد. در آن 
زمان است که ما به سراغ یک محرم 
میرویم و رازها و خطاهای خود را با او 
در میان میگذاریم! گفتگو، صحبت کردن، 
کلمات وسیله درمانی قدرتمندی هستند.

۲. تصمیمگیری کنید
و  دلهره  دچار  مردد  و  دل  دو  افراد 
اضطراب هستند. دو دلی و بیتصمیمی 
باعث میشود که مشکالت و نگرانیها 
روی هم انباشته شوند. تاریخ انسان بر 
اساس تصمیمگیریها ساخته شده است. 
تصمیمگیری دقیقاً به معنی چشمپوشی 
آگاهانه از بعضی مزایا و ارزشها برای به 

دست آوردن بعضی دیگر است.
افراد مردد در معرض بیماریهای معدی، 
پوستی  مشکالت  و  عصبی  دردهای 

قرار دارند.

۳.به دنبال راه حلها باشید
افراد منفی، مشکالت را بزرگ میکنند 
و راه حلها را نمییابند. آنها غم و غصه، 
شایعه و بدبینی را ترجیح میدهند. روشن 
کردن یک کبریت بهتر از تاسف خوردن 
از تاریکی است. زنبور، موجود کوچکی 
از شیرینترین چیزهای  اما یکی  است 
جهان را تولید میکند. ما همانی هستیم 
که میاندیشیم. افکار منفی باعث تولید 
انرژی منفی میشوند که آنها نیز به نوبه 

خود تبدیل به بیماری میگردند.
۴. در زندگی اهل تظاهر نباشید

کسی که واقعیت را پنهان نگاه میدارد، 
تظاهر میکند و همیشه میخواهد راحت 
و خوب و کامل به نظر دیگران برسد، 
در واقع بار سنگینی را بر دوش خود 
قرار میدهد. مثل یک مجسمه برنزی با 
پایههای ِگلی. هیچ چیز برای سالمتی 
بدتر از نقاب به چهره داشتن و زندگی 
کردن با تظاهر نیست. این گونه افراد 
زرق و برق زیاد و ریشه و مایه اندکی 
دارند و مقصد آنها داروخانه، بیمارستان 

و درد است.

5. واقعیتها را بپذیرید
سرباز زدن از پذیرش واقعیتها و عدم 
اتکاء به نفس، ما را از خودمان بیگانه 
میسازد. هسته اصلی یک زندگی سالم، 
با خود  بودن  یکی بودن و رو راست 
نمیپذیرند،  را  این  که  کسانی  است. 
حسود، مقلد، مخرب و رقابت طلب 
میشوند. پذیرفتن انتقادها، کاری عاقالنه 

و ابزار درمانی خوبی است.

۶. اعتماد کنید
ندارند  اعتماد  دیگران  به  که  کسانی 
نمیتوانند ارتباط خوبی با دیگران برقرار 
کنند و نمیتوانند رابطه پایدار و عمیقی با 

دیگران به وجودآورند!
بنابراین ؛باید یاد بگیریم از امور اجتناب 
مثل  ما،  زندگی  نکشیم.  رنج  ناپذیر 
هارمونی جهان، مرکب از ناهماهنگیها 
و  آرام  بم،  و  زیر  متفاوت،  الحان  و 

گوشخراش، کوتاه و بلند است. 
اگر موسیقیدانی فقط برخی از آنها را 
دوست داشته باشد، چه میتواند بسراید؟ 
آنها  همه  از  چگونه  که  بداند  باید  او 
استفاده و آنها را با هم ترکیب کند. ما نیز 
باید در سلوک با خوب و بد همینطور 
باشیم، خوب و بدی که جوهر آنها با 

جوهر زندگی ما یکی است.
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www.golshanemehr.com

مار سمی کفچه مار
 به دام افتاد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری گرگان از به دام انداختن 
ماموران  توسط  مار«  »کفچه  یک حلقه 
این سازمان خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شهرداری گرگان، موسی الرضا 
صفری ضمن اعالم این خبر و هشدار به 

شهروندان نسبت به افزایش تعداد مارهای 
سمی در منطقه بیان کرد: امسال با توجه به 
افزایش پوشش گیاهی و شرایط آب و هوا، 
ورود حیوانات موذی و به ویژه خزندگان 
از جمله مار به مناطق شهری افزایش یافته 
است. صفری از مردم خواست در صورت 

مسکونی،  محیط های  در  مار  مشاهده 
ضمن حفظ خونسردی خود از کشتن و 
آسیب زدن به آنها خودداری کرده و با دقت 
این حیوان را تعقیب و پس از شناسایی 
محل دقیق اختفای آن، آتش نشانی را برای 

به دام انداختن آن مطلع سازند.
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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 1۳۹۹۶0۳1۲00101۸0۳۷ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه 1۳۹۹11۴۴1۲001001۴۷5 تقاضای خانم فروزان منصوری بشناسنامه ۷۲۷ کد ملی 
۲1۲1۳۸۴0۲۲ صادره از گرگان فرزند ناصر در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است بمساحت 1۷/05 مترمربع از پالک شماره ۲515- اصلی واقع در اراضی شهری 
بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای علی 
قراداغی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز 
آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 

ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/۳/1      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/0۳/1۷

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۶۸۹1

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 14۰۰

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

گردیده اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
  1۳۹۸11۴۴1۲010000101 کالسه  پرونده    1۴00۶0۳1۲0100001۸۶ شماره  1-رأی 
شناسنامه  شماره  به  سلیمان  فرزند  کوهستانی  محمد  آقای  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات 
۴۸۷0۲۲۴5۶۹  دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲۶۸/۲۴  متر مربع در قسمتی از پالک شماره 10۷0  فرعی از 1- اصلی واقع در 

بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال مع الواسطه از مالک رسمی آقای اسماعیل صادقلو 
در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  
به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات 
ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/0۳/01  ) شنبه(   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/0۳/1۷ )دوشنبه( 

هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲۶5

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 14۰۰

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

گردیده اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
1-رأی شماره 1۴00۶0۳1۲0100001۸۴ پرونده کالسه 1۳۹۸11۴۴1۲01000010۲  تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای صادق کوهستانی فرزند سلیمان به شماره شناسنامه ۴۸۷01۷۴۲۶1  دائر 
بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین احداثی به مساحت ۲۶۸/۲۴  متر مربع در 
قسمتی از پالک شماره 10۷0 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که 

انتقال مع الواسطه از مالک رسمی آقای اسماعیل صادقلو 
در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  
به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات 
ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/0۳/01  ) شنبه(   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/0۳/1۷ )دوشنبه( 

هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲۶۷

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 14۰۰

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

گردیده اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
   1۳۹۸11۴۴1۲010000050 کالسه  پرونده    1۴00۶0۳1۲010000۲11 شماره   1-رأی 
تصرفات مفروزی و مالکانه آقای ولی اله سمیعی پاقلعه  فرزند شعبان  به شماره شناسنامه  ۹۴۶  

دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11۳00  متر مربع در 
قسمتی از پالک ۳۴- اصلی واقع در بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک بالواسطه 

از مالک رسمی آقای فهیم سمیعی 
در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  
به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات 
ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/0۳/01  ) شنبه(   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/0۳/1۷ )دوشنبه( 

هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲۶۹

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 14۰۰

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

گردیده اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
  1۳۹۸11۴۴1۲0100000۶۴ کالسه  پرونده    1۴00۶0۳1۲010000۲1۷ شماره  1-رأی 
تصرفات مفروزی و مالکانه آقای فهیم سمیعی فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه 1۷ دائر 
بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10۸۶۶  متر مربع در 
قسمتی از پالک شماره از ۳۴- اصلی واقع در بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای براتعلی توکلی پل آرام 
  1۳۹۸11۴۴1۲0100000۶۶ کالسه  پرونده    1۴00۶0۳1۲010000۲05 شماره  ۲-رأی 
تصرفات مفروزی و مالکانه آقای فهیم سمیعی فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه 1۷ دائر 
بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲0۳۹۶  مترمربع  در 
قسمتی از پالک شماره  از ۳۴- اصلی واقع در بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای فتح اله توکلی 
در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  
به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات 
ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/0۳/01  ) شنبه(    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/0۳/1۷ )دوشنبه( 

هادی عطایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲۷1

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 14۰۰

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

گردیده اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
   1۳۹511۴۴1۲010000115 کالسه  پرونده    1۴00۶0۳1۲010000۲1۹ شماره  1-رأی 
تصرفات مفروزی و مالکانه آقای سید حسین حسینی مقدم فرزند سید مهدی به شماره 
شناسنامه 5۲ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳500 
متر مربع تحت پالک شماره 1۳11 فرعی از ۷- اصلی واقع در بخش ۷ حوزه ثبتی ملک رامیان 

که انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی آقای مصیب جعفری زاده 
در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  
به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات 
ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/0۳/01  ) شنبه(   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/0۳/1۷ )دوشنبه( 

هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲۷۳

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 14۰۰

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

گردیده اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:

   1۳۹۹11۴۴1۲0100000۷۹ کالسه  پرونده    1۴00۶0۳1۲010000۲۴1 شماره  1-رأی 
تصرفات مفروزی و مالکانه خانم عادله صادقلو  فرزند حسین علی  به شماره شناسنامه  
۴۸۷00۶۹0۶۷   دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۳0۲/۹۲  متر مربع در قسمتی از پالک شماره ۳5۴0  فرعی از 1- اصلی واقع در 

بخش ۸  حوزه ثبتی ملک رامیان  که انتقال مع الواسطه از مالک رسمی آقای حیدر سعیدی
در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  
به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات 
ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/0۳/01  ) شنبه(  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/0۳/1۷ )دوشنبه( 

هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲۷۹

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری دوم سال 14۰۰

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

گردیده اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود:
   1۳۹۹11۴۴1۲01000011۴ کالسه   پرونده    1۴00۶0۳1۲0100001۷1 شماره  1-رأی 
تصرفات مفروزی و مالکانه آقای محمد گنجی جامه شورانی فرزند احمد به شماره شناسنامه 
۴۸۷0110۶۳۶  دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 5۶1/۴۶  متر مربع در قسمتی از پالک شماره ۴0۸۴  فرعی از 1- اصلی واقع در بخش 
۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال مع الواسطه از مالک رسمی آقای اسداله گنجی جامه شوران
در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده  
به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات 
ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/0۳/01  ) شنبه(تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/0۳/1۷ )دوشنبه( 

هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان م. الف ۸۲۷5

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 1۴00۶0۳1۲00۴000۲55- پرونده کالسه 1۳۹۹11۴۴1۲00۴000۷01   
آقای جواد دوستی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1۶۸5  گنبد و کدملی ۲0۳1۷5۶5۸۳  در 
ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 100 متر مربع جدا شده از تمامت 
پالک ثبتی 1/۲۶0۶۴- اصلی واقع در گنبدکاووس شهرک بخاراییان بخش 10 حوزه ثبتی 
گنبد خریداری ملک مع الواسطه از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی )مالک رسمی(  لذا 
به منظور اطالع عموم این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 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:  1۴00/0۲/1۸     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/0۳/01 

  رضا سارانی -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس-  از طرف جواد پورمند -
 م الف ۸1۷۳

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 1۴00۶0۳1۲00۴000۴۳۷ – پرونده کالسه 1۳۹۹11۴۴1۲00۴000۶۹۶  
آقای مسعود اکبری ایرج فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 1۲۹۲ گنبد و کد ملی ۲0۳1۶10۲۲۸  
در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۲۹۷ متر مربع جدا شده از تمامت 
پالک ثبتی 1/11۶۷5- اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان خیام جنوبی کوچه ۲ پالک 11۲  
بخش 10 حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواسطه از محل تمامت  سهم مالکیت مشاعی 
)مالک رسمی( لذا به منظور اطالع عموم این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 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:  1۴00/0۲/1۸    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/0۳/01 

رضا سارانی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس-از طرف جواد پورمند-
 م الف ۸1۷5

آگهي هاي ثبتي

پرونده ثبت جهانی دیوار گرگان تا 
شهریورماه کامل می شود

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
دیوار  جهانی  ثبت  پرونده  گفت:  گلستان  دستی 
تکمیل  جاری  سال  شهریورماه  تا  گرگان  بزرگ 
احمد  عمومی،  روابط  گزارش  به  شد.  خواهد 
تجری اظهارکرد: پرونده ثبت جهانی دیوار بزرگ 
خواهد  تکمیل  جاری  سال  شهریورماه  تا  گرگان 
شد. وی افزایش 100 درصدی اعتبارات عمرانی 
میراث  حوزه  شاخص  و  مهم  طرح های  برای 

فرهنگی،  میراث  مدیرکل  خبرداد.  استان  فرهنگی 
در  کرد:  بیان  گلستان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
در  گلستان  استان  تاریخی  اثر   ۴0 گذشته،  سال 
فهرست آثار ملی ثبت شده است. تجری به دیگر 
اقدامات مهم حوزه میراث فرهنگی اشاره کرد و ادامه 
میراث جهانی  اصالت  و حفظ  اصولی  مرمت  داد: 
گنبد قابوس اولویت اصلی اداره کل میراث فرهنگی 
دانشگاه  با  قراردادی  این راستا  استان است که در 

کرد:  اضافه  وی  است.  شده  منعقد  بهشتی  شهید 
در  دیگر  تاریخی  بنای   10 آینده  سال  دو  تا 
و  اقامتی  های  ظرفیت  به  استرآباد  تاریخی  شهر 
میراث  مدیرکل  شود.  می  اضافه  سننتی  پذیرایی 
گلستان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
اعتبار  ریال  میلیارد   1۲0 تخصیص  از  همچنین 
به شهر تاریخی استرآباد با مشارکت دستگاه های 

اجرایی مرتبط در سال گذشته خبرداد.
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روش های توانمندی 
منابع انسانی 

مهندس فرهاد زارع

هر  دارایی  ترین  حیاتی  و  مهمترین 
سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. 
انسانی،  نیروی  توانمندی  و  کیفیت 
مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان 
است. نیروی انسانی توانمند، سازمان 
توانمند را به وجود می آوردتوجه به 
نیروي انساني در سازمانها طي سالهاي 
اخیر بخش عظیمي از زمان و سرمایه 
سازمانهاي پیشرو را به خود اختصاص 
داده است. اکنون مدیران هوشمند مي 
و  توسعه  زمینه  در  قدر  که هر  دانند 
ارتقاي نیروي انساني سرمایه گذاري 
کنند، موفقیت، کارایي و برتري رقابتي 
سازمان خود را تضمین کرده اند. ادعا 
شده است که موثرترین راه به دست 
آوردن مزیت رقابتي در شرایط فعلي، 
با توجه به تغییرات و تحوالت شگرف، 
کارامدتر و توانمند کردن منابع انساني 
سازمانهاست.دورهی نگاه از باال به پایین 

و فعالیتهای رباتی کارمندان در شرکتها 
گذشته است. نیروی انسانی در دهههای 
اخیر بهعنوان یکی از منابع ارزشمند 
سازمان شناخته میشوند. با توانمندسازی 
منابع انسانی میتوان مزیتی دائمی برای 
کارمندان  وقتی  کرد.  ایجاد  سازمان 
احساس توانمندی کنند، اعتمادبهنفس 
و  انرژی  تا  دارند  بیشتری  انگیزه  و 
سازمان  موفقیت  برای  را  خود  توان 
خرج کنندمدیریت منابع انسانی یک 
اصطالح چتری معاصر است که برای 
توصیف مدیریت و توسعه کارمندان در 
یک سازمان استفاده می شود. مدیریت 
منابع انسانی یا استعدادی نیز نامیده می 
کمی  اصطالحات  این  )اگرچه  شود 
قدیمی هستند( ، مدیریت منابع انسانی 
شامل نظارت بر همه موارد مربوط به 
مدیریت سرمایه انسانی سازمان است.
در  انسانی  منابع  مدیریت  بنابراین 
زمینه های عمده ای از جمله:جذب 
و  ،آموزش  مزایا  و  وجبران  نیرو 
یادگیری ،روابط کار و کارمند ،توسعه 
سازمان با توجه به بسیاری از زمینه 
های مدیریت منابع انسانی ، داشتن 
حرفه ای در یک یا چند زمینه برای 
معمول  زمینه  این  در  متخصصان 
شامل  انسانی  منابع  مدیریت  است. 
توسعه و مدیریت برنامه هایی است 
که برای افزایش کارایی یک سازمان 
یا تجارت طراحی شده اند. این شامل 
کل طیف ایجاد ، مدیریت و پرورش 
است.برای  کارمند  و  کارفرما  روابط 
اکثر سازمان ها ، آژانس ها و مشاغل 
، اداره منابع انسانی مسئول این موارد 
و  انتخاب   ، استخدام  است:مدیریت 
ارتقا شغل،توسعه و نظارت بر مزایا و 
برنامه های سالمتی کارکنان ،توسعه ، 
ترویج و اجرای سیاست های پرسنلی 
،ارتقا پیشرفت شغلی و آموزش شغلی 
جهت  های  برنامه  ،ارائه  کارکنان 
گیری برای استخدام های جدیدارائه 
راهنمایی در مورد اقدامات انضباطی 
،خدمت به عنوان یک تماس اصلی 

برای صدمات یا حوادث محل کار،

در مدیریت منابع انسانی مواردی باید 
رعایت شود که بسیار حائز اهمیت 

است ؛
کارمندان  های  نگرانی  به  رسیدگی 
فعلی : برخالف مدیران شرکت هایی 
نظارت  کارمندان  روزمره  کار  بر  که 
انسانی  می کنند ، بخش های منابع 
مزایا  مانند  کارمندان  های  نگرانی  با 
، حقوق ، سرمایه گذاری کارمندان ، 
برنامه های بازنشستگی و آموزش سر 
و کار دارند. کار آنها همچنین ممکن 
است حل اختالفات بین کارمندان یا 

بین کارمندان و مدیران آنها باشد.
مدیریت فرایند جدایی کارمندان : تیم 
مدیریت منابع انسانی باید مجموعه 
در صورت  را  وظایف  از  مشخصی 
کارمند  اخراج  یا  اخراج   ، استعفا 
اینکه  از  اطمینان  برای  دهد.  انجام 
مراحل قانونی به اتمام رسیده است ، 
باید مدارک تکمیل شود ممکن است 
پرداخت حق الزحمه ارائه شود یا با آن 
مذاکره شود ، مزایا باید تسویه شود و 
دسترسی به منابع شرکت باید از طریق 
جمع آوری کلیدها ، نشان ها ، رایانه 
ها یا مواد حساس از کارمند قطع شود.

منابع  موثر  های  تیم   : روحیه  بهبود 
انسانی کارکنان شرکت را ترغیب می 
کنند تا بهترین تالش خود را انجام دهند 
، که به موفقیت کلی شرکت کمک می 
کند. کار آنها اغلب شامل پاداش دادن به 
کارمندان برای عملکرد خوب و ایجاد 

یک فضای کاری مثبت است.
مدیریت منابع انسانی شامل رویکردهای 
استراتژیک و جامع برای مدیریت افراد 
و همچنین فرهنگ و  محیط کار است.

نقش متخصصان منابع انسانی این است 
که اطمینان حاصل کنند مهمترین دارایی 
شرکت - سرمایه انسانی آن - از طریق 
ایجاد و مدیریت برنامه ها ، سیاست ها 
و رویه ها و با پرورش یک محیط کار 
مثبت از طریق کارمند و کارمند موثر 
، پرورش و پشتیبانی می شود. روابط 
مفهوم مدیریت منابع انسانی این است 
که کارکنانی که مشمول مدیریت موثر 

به  توانند  می   ، هستند  انسانی  منابع 
کلی  گیری  در جهت  موثرتری  طور 
تحقق  از  نتیجه  در  و  کنند  شرکت 
اهداف  شرکت اطمینان حاصل کنند.
تیم مدیریت منابع انسانی امروز بیش از 
کارکنان سنتی یا کارهای اداری مسئول 
تیم  یک  اعضای   ، عوض  در  است. 
مدیریت منابع انسانی بیشتر بر ارزش 
افزوده به استفاده استراتژیک کارمندان 
و اطمینان از تأثیر برنامه های کارمندان 
بر تجارت به روش های مثبت و قابل 
اندازه گیری متمرکز هستند.تیم های 
منابع انسانی بر روی مواردی تمرکز 
می کنند که ارزش واقعی به سازمان 
نمی بخشند ، اغلب واکنش پذیر ، 
اساسی  درک  فاقد  و  غیرخالقانه 
کسب و کار تلقی می شوند. از طرف 
دیگر ، متخصصان منابع انسانی که 
می خواهند به عنوان شرکای تجاری 
واقعی شناخته شوند ، باید خود را به 
عنوان افرادی تاجر و متخصص در 

منابع انسانی ببینند .
مدیران منابع انسانی / شرکای تجاری 
امروز باید کار تجارت را درک کنند 
رهبران  زبان  از  راحتی  به  بتوانند  و 
تجارت صحبت کنند تا بتوانند اثری 
اهداف  بر  شده  اثبات  و  سنجیده 
یک  باشند.کارکنان  داشته  تجاری 
وجود  دلیل  بتوانند  باید  شرکت 
شرکت را به روشنی بیان کنند تا به 
یک سازمان مبتنی بر هدف ، پایدار 
کارمندان  برسند.  باال  عملکرد  با  و 
همچنین باید درک کنند که چگونه 
سازمان  هدف  با  آنها  های  تالش 
ارتباط برقرار می کند یا همسو می 
تالش  تمام  باید  ها  شرکت  شوند. 
خود را بکنند تا بفهمند که کاندیداها 
چه  وجهی  بهترین  به  کارمندان  و 
در  را  آنها  و  دهند  می  انجام  کاری 
بتوانند  که  دهند  قرار  هایی  نقش 
را  خود  قوت  نقاط  بیشتر  هرچه 
بازی کنند دستاوردها باید با اهداف 
سازمان همسو باشند تا بتوانند سازمانی 

موفق و پایدار ایجاد کنند.

))
خبر

33 میلیارد ریال برای 
رونق گردشگری ساحلی گمیشان 

اختصاص یافت

معاون فرماندار گمیشان گفت: طی چهار سال 
اخیر و از محل اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای استانی و ملی افزون بر ۳۳ میلیارد 
زیرساخت های  تکمیل  منظور  به  ریال 
این  چارقلی  روستای  ساحلی  گردشگری 
شهرستان اختصاص یافته که چهار میلیارد 
و ۲00 میلیون ریال آن اخیرا تخصیص یافته 
است. به گزارش ایرنا، سیدعلیرضا حسینی 
یافته  تخصیص  اعتبارات  با  داشت:  اظهار 
اخیر حدود یک کیلومتر باقی مانده از جاده 
چارقلی  ساحل  به  منتهی  کیلومتری   5.۶
زیرسازی نهایی و مهیای آسفالت می شود. 
وی یادآور شد که پیش از این نیز از ابتدای 
دولت دوازدهم تاکنون مبلغ ۲۸ میلیارد و 
۹۲1 میلیون ریال برای اجرای محوطه سازی، 
زیرسازی جاده دسترسی به ساحل چارقلی 
و آسفالت بخشی از آن اختصاص و هزینه 

شده است.
با  کرد:  اضافه  گمیشان  فرماندار  معاون 
ایجاد  طریق  از  مدت  کوتاه  برنامه های 
زیرساخت در بیش از 10 کیلومتر ساحل 
ماسه ای و راه اندازی شرایط ماندگاری شبانه 
مسافر، گردشگری ساحلی در سواحل بکر 

این شهرستان توسعه خواهد یافت.

سکوت ننگین کشورهای 
عربی در برابر جنایات اسرائیل 

فراموش نمی شود
 معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی 
ننگین  سکوت  متاسفانه،  گفت:  گلستان 
کشورهای عربی را شاهد هستیم و این لکه 
ننگین تا ابد بر پیشانی آنها ماندگار خواهد 
بود.حجت االسالم رضا دیلمی در گفتگو 
با خبرنگار مهر اظهار کرد: بار دیگر رژیم 
غاصب صهیونیستی، با چراغ سبز اربابان 
آمریکایی و اروپایی خود در غزه جنایت 
تبلیغات  کل  اداره  فرهنگی  آفرید.معاون 
اسالمی گلستان افزود: این رژیم جنایتکار 
منطقه  سرطانی  و  چرکین  غده  عنوان  به 
هرازگاهی به بهانه های واهی با حمالت 
ددمنشانه خود در جهان دست به جنایت 
هسته ای  دانشمندان  ترور  از  زند؛  می 
گرانقدر ما گرفته تا کشتار مبارزان فلسطینی 
کشورهای  به  مستقیم  حمله  و  لبنانی  و 
مختلف از جمله غزه مظلوم.وی بیان کرد: 
به  غاصب  رژیم  جنایتکار  دستان  مجدداً 
خون مظلومان غزه آغشته شده و ساکنان 
دریایی  و  هوایی  تجاوز  مورد  منطقه  این 
بی رحمانه صهیونیست ها قرار گرفته اند.
دیلمی گفت: در این میان متاسفانه، سکوت 
ننگین کشورهای عربی را شاهد هستیم و 
این لکه ننگین تا ابد بر پیشانی آنها ماندگار 

خواهد بود.

تاریخی  روستایی  مهاجر-ُکنداب  رحیم 
از توابع بخش مرکزی شهرستان کردکوی 
در استان گلستان است. یکی از مهم ترین 
دیگر  همچون  روستا  این  ویژگی های 
روستاهای این منطقه، آب وهوای دل انگیز 
دو  در  که  است  آن  کوهستانی  طبیعت  و 
فصل گرما و سرما، تصاویری چشم نواز و 
خارق العاده را خلق می کند. به گزارش ایسنا، 
وقتی  که از تهران حرکت می کنید و پس از 
عبور از استان مازندران به غرب گلستان پا 
می گذارید به دومین شهرستان گلستانی یعنی 
کردکوی می رسید، شهرستانی آرام و وزین که 
در نگاه اول شاید نتوان فهمید که پشت این 
ظاهر آرام، می توان به این شهرستان لقب هزار 
جاذبه را داد. بخش عمده ای از ظرفیت ها و 
گردشگری  میراث فرهنگی،  پتانسیل های 
نواحی  در  شهرستان  این  صنایع دستی  و 
ییالقات  و  روستاها  دل  در  و  آن  جنوبی 
روستای  جمله  از  دارد،  قرار  کوهستانی 
کوهستانی  مناطق  در  روستا  این  کنداب. 
درازنو  رادکان،  روستاهای  با  همجوار  و 
همچنان  کنداب  روستای  است.  بارکال  و 
که از اسم با مسمای آن برمی آید، در کنار 
رودخانه ای قرار دارد که آب آن به آرامی و 
کندی جریان داشته و انگار که قطره قطره این 
آب مدهوش طبیعت آن منطقه شده و قصد 
این روستا که  به  برای همین  ندارد،  سفر 
می رسد از سرعت خود کم کرده و هاج و 

واج به زیبایی خیره کننده روستا و ساکنان آن 
نگاه می کند. یکی از مهم ترین ویژگی های 
روستای کنداب همچون دیگر روستاهای 
این منطقه، آب وهوای دل انگیز و طبیعت 
کوهستانی آن است که در دو فصل گرما 
و سرما، تصاویری چشم نواز و خارق العاده 
ذره ای  بدون  و  پاک  هوایی  و  آب  دارد. 
آلودگی انتظار شما را می کشد و ریه هایتان 
را مملو از ذرات هوای بکر و دست نخورده 
اما دیگر ویژگی مهم این روستا،  می کند. 
بافت بومی و تاریخی آن است. روستای 
بافت  با  و  چشم نواز  منظره ای  با  کنداب 

قدیمی، چشم هر گردشگری را مجذوب 
کارشناسان  نظر  اساس  بر  می کند.  خود 
میراث فرهنگی، بافت این روستا متعلق به 
اواخر دوره  قاجاریه است و از مواد و مصالح 
استفاده  آن  ساخت  برای  منطقه  بوم آورد 
شده است. روستایی با خانه هایی قدیمی و 
مردمانی خونگرم و مهمان نواز که اصالت 
مردمان خوب شمال را به نمایش می گذارد؛ 
بنابراین روستای کنداب از روستاهایی است 
که هیچ گونه ساخت وساز غیرمجاز در بافت 
و خارج از بافت آن انجام نشده است. ویژگی  
سوم این روستای تاریخی، مجموعه درختان 

است  کردکوی  کنداب  گردوی  کهن سال 
که در سال گذشته در فهرست آثار ملی به 
 1۹۷۲ کنوانسیون  راستای  در  رسید.  ثبت 
حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی، دفتر 
ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی گلستان با 
شناسایی درختان کهن سال روستای کنداب، 
اقدام به مستندسازی و تشکیل پرونده ثبت 
تائید شورای  با  که  کرد  درختان  این  ملی 
و  بیست  به عنوان  کشور  طبیعی  آثار  ثبت 
نهمین اثر طبیعی استان به شماره ۶۶۷ در 
فهرست آثار طبیعی کشور به ثبت رسید. 
این اثر متشکل از چندین درخت کهن سال 
گردو، چشمه و گورستان تاریخی است که 
با توجه به اهمیت میراث فرهنگی و طبیعی، 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 
این درختان در حدود ۳00 تا ۳50 سال عمر 
دارند و جزو مناطق حفاظت شده محسوب 
شده و هرگونه تعدی به آن جرم محسوب و 
پیگرد قانونی دارد. اما دیگر ویژگی روستای 
کنداب، صنایع دستی آن است. زنان هنرمند و 
صنعتگر این روستا بیش از همه در رشته های 
کارچاله بافی )جاجیم بافی( و چوغابافی فعال 
بوده و همچنان اندکی از شمار زنان کهن سال 
آن مشغول به تولید چنین محصوالتی هستند.
رفع  برای  کنداب  روستای  باصفای  مردم 
هر چه سریع تر ویروس کرونا و میزبانی از 

مسافران و گردشگران انتظار می کشند.
*کارشناس گردشگری میراث فرهنگی کردکوی

ُکنداب روستایی در دل طبیعت
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دهیاران و بخشداران در خط مقدم 
اقدامات و فعالیت ها هستند

و  دهیاران  کرد:  اظهار  گلستان  استاندار 
بخشداران در خط مقدم اقدامات و فعالیت 
ها هستند و چه در زمینه پیشگیری و مقابله 
با کرونا، طرح بیماریابی و غربالگری و چه 
در حوادثی نظیر سیل، رانش زمین و زلزله 
به گزارش  اند.  را داشته  تالش های الزم 
روابط عمومی، هادی حق شناس در آیین 
متمرکز بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 
۷۹1 پروژه عمرانی و خدماتی دهیاری های 
ریال  میلیارد  از 50۴  بیش  اعتبار  با  استان 
با حضور قربانی معاون امور دهیاری ها و 
خدمات  و  عمرانی  امور  مدیرکل  کریمی 
دهیاری  و  ها  روستایی سازمان شهرداری 
ها و غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار تصریح کرد: در دولت 11 و 1۲ 
توجه ویژه ای به روستاها شده و طرح های 
هادی، بهسازی معابر، شن ریزی ها و ارتقا 
فضای سبز روستایی انجام شده است. وی 
های  ایستگاه  تعداد  دولت  این  در  افزود: 
آتش نشانی روستایی از ۶ ایستگاه به ۳۴ 
ایستگاه ارتقا یافته است. استاندار گلستان 
گفت: طرح تفکیک زباله از مبداء در 100 
و  است  انجام  حال  در  استان  روستای 
تالش داریم تعداد روستاهای هدف طرح 
داد:  ادامه  شناس  حق  دهیم.  افزایش  را 
ای  ویژه  توجه  باید  بخشداران  و  دهیاران 
به فضای سبز و زیباسازی مبادی ورودی 
در  زیادی  تاثیر  که  باشند  داشته  روستاها 
یادآور  وی  دارد.  گردشگران  توجه  جلب 
شد: انتخابات امری پراهمیت است و فارغ 
امنیت  و  سالمت  کسانی،  چه  انتخاب  از 
برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  انتخابات 
است و دهیاران و بخشداران توجه داشته 
باشند هر فعالیتی در چارچوب قانون جهت 
مجاز  انتخابات  در  مردم  مشارکت  ارتقا 
است. استاندار گلستان با تاکید بر اهمیت 
انتخابات، گفت: میانگین مشارکت کشور 
بوده  انتخابات ۴۲ درصد  پیشین  در دوره 
در حالیکه مشارکت استان 5۷ درصد بوده 
است و تالش داریم در این دوره نیز آن را 
افزایش دهیم. حق شناس خاطر نشان کرد: 
باید تمام دستگاه ها همکاری الزم را جهت 
افزایش ماندگاری مردم در روستاها داشته 
باشند تا چرخ های تولید کشور با سرعت 

بیشتری به گردش درآید. 

۰1732251316

این چالش پيشنهاد خوبی بوده که رسانه ها باید آن را بيشتر مطرح کنند و این طرح، فرصتی برای معرفی کاندیداها است.

اعظم محبی: عملکرد پنجمین دوره شورای 
شهر گرگان بسیاری از مردم را قانع نکرد و 
با توجه به این که شفافیت سبب انتخاب 
اصلح می شود، در انتخابات پیش رو از 
نامزدها دعوت می شود در طرح شفافیت 
شرکت کنند. چند روز دیگر تا فرارسیدن 
انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی 
روزی  است؛  مانده  باقی  فرصت  شهر، 
که در آن مردم، نمایندگانی را برای اداره 
شهر خود انتخاب می کنند تا از منافعشان 
حراست کنند. تأیید صالحیت ها، اعالم 
شده و در فرصت باقی مانده داوطلبان به 
دنبال برنامه ریزی و تدوین برنامه و معرفی 
خود هستند تا بتوانند جزو نفراتی باشند که 
مجوز ورود به پارلمان شهری را دریافت 
می کنند. در سنوات اخیر عبارت »مدیریت 
شیشه ای« در مجموعه شورا و شهرداری 
به  توجه  با  حال  می شود  شنیده  فراوان 
این امر، هم اکنون اعضای شورای شهر 
که ناظر بر عملکرد شهرداری ها هستند 
باید در این زمینه پیشقدم شده و در زمینه 
عملکرد، دارایی ها و مسائلی از این دست، 
شفاف سازی کنند. در دوره ای که شوراها 
گرفتار اختالس و رانت شده و نمونه آن 
در گلستان هم اتفاق افتاد، نقش شفاف 
سازی پررنگ تر می شود تا از قِبل آن مردم 
راحت تر دست به انتخاب زده و فردی 
پاکدست و کاربلد را برگزینند. در همین 
راستا با همکاری جنبش »ازما« چالشی برای 
ارزیابی شایستگی های نامزدهای شوراها 
راه انداخته که طی آن کاندیداها می توانند 
با ثبت نام در این چالش، به پویش شفافیت 
بپیوندند و رأی دهندگان هم می توانند با 
انتخاب اعضای  آگاهی بیشتر نسبت به 
شورای شهر و روستا اقدام کنند. صحبت 
با مردم و گروه های مختلف هم حکایت 
از آن دارد که آنها هم خواهان شفافیت 
بوده و تأکید می کنند که این چالش باید به 

عنوان مطالبه مردمی پیگیری شود.تماس 
با تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر 
طرح،  این  در  آنها  از  دعوت  و  گرگان 
نشان می دهد آنها دست به عصا راه رفته 
و لبیک به این دعوت را منوط به بررسی 

بیشتر کرده اند.

شفافیت، مشارکت مردم در انتخابات 
را باال می برد

نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس 
این  گفت:  گلستان  اسالمی  شورای 
چالش پیشنهاد خوبی بوده که رسانه ها 
باید آن را بیشتر مطرح کنند و این طرح، 
است.  کاندیداها  معرفی  برای  فرصتی 
غالمرضا منتظری با بیان اینکه می توان 
مردمی  مطالبه  عنوان  به  را  طرح  این 
پیگیری کرد، ادامه داد: طرح شفافیت با 
ایجاد دلگرمی در مردم می تواند باعث 
پای  گوناگون  اقشار  پررنگ  حضور 
کرد:  بیان  وی  شود.  رأی  صندوق های 
ما در پله آغازین گام دوم انقالب هستیم 
و قرار است با این انتخاب، ریل گذاری 
جدیدی در کشور اتفاق بیفتد؛ مسیری 
نوین  تمدن  تحقق  آن  پایان  خط  که 
اسالمی است. لذا این تعهد باید ضریب 
احساس مسئولیت ما را باالتر ببرد و به 

در  توان حرکت  که  بدهیم  رأی  کسی 
ریل گذاری جدید را داشته باشد.

شفافیت عملکرد مهم تر از شفافیت مالی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
و  اعضا  مالی  شفافیت  گفت:  گرگان 
کاندیداها را دستگاه های نظارتی می توانند 
شفافیت  مورد  در  ولی  کنند  بررسی 
و  دارد  تأمل  جای  رزومه  و  عملکرد 
تیمی تشکیل  و  کار گروه  که  زمانی  تا 
نشود، بررسی آن سخت است. محسن 
دزیانی افزود: بسیاری از کاندیداها برنامه 
منسجم نداشته و یکسری شعارهای کپی 
شده و کلیشه ای دارند و زمانی که وارد 
پارلمان شهری می شوند بر اساس آن هم 
عمل نمی کنند زیرا خط فکری مشخصی 
از  اکنون  اگر هم  بیان کرد:  ندارند. وی 
بپرسید  گرگان  شهر  شورای  اعضای 
الگوی کار شما در این چهار سال چه بوده 
است؟ هیچکدام جواب کاملی ندارند.این 
جا  یک  در  کرد:  اضافه  اجتماعی  فعال 
به سمت ماشین محور بودن و در جای 
دیگر به سمت پیاده محور بودن حرکت 
می کنند و تصمیمات متناقضی وجود دارد. 
دزیانی ادامه داد: چون تعداد نامزدها زیاد 
است و نمی توان تک تک برنامه آنها را 

بررسی کرد بنابراین بهتر است مبنا یک 
گفت:  وی  باشد.  تیمی  و  گروهی  کار 
بسیاری از کاندیداهای مستقل که براساس 
عرصه  وارد  قبیله ای  قومی  خاستگاه 
رقابت می شوند، ایده فکری ثابتی ندارند 
و بازخواست از آن هم مشکل است لذا 
بهتر است ائتالف و جریانی شکل بگیرد 

تا راحت بتوان مطالبات را پیگیری کرد.

اعضا خطوط فکری مشخصی ندارند
دزیانی با اشاره به تناقض در نحوه فعالیت 
اعضای فعلی، بیان کرد: وقتی از آنها دلیل 
موافقت با پروژه ای که مخالف با شعار 
آنها بوده، پرسیده می شود، بیان می کنند که 
»من یک نفر هستم و دست من نیست« 
و بسامد این جواب هم بسیار باال رفته 
است. وی گفت: بنده زمانی که مشاهده 
می کنم ایده خوب شکل گیری شورا به 
این درجه از ناکامی رسیده تصور می کنم 
باید شکل شوراها تغییر کند و در مواردی 
که انتخاب ها محله ای شده می توان تقسیم 
بندی کرد که از یک محله یک نفر به 
پارلمان شهری راه یابد. این فعال رسانه ای 
فعلی  اعضای  از  بسیاری  کرد:  اضافه 
شورای شهر گرگان در اجرای پروژه ها، 
خطوط فکری مشخصی ندارند. دزیانی 
غیرهمسطح  تقاطع  اجرای  به  اشاره  با 
در افسران، گفت: این پروژه که شهردار 
قبلی با آن همه سخت گیری رضایت داد 
که اجرا نشود اما در دوره فعلی شورای 
گرگان، چون اعضا به دنبال رزومه بودند، 
در اولین طرحی که به دستشان رسید آن 
هزار  بین  از  انتخاب  کردند.  اجرایی  را 
پارلمان های  به  ورود  برای  نفر   ۳۷1 و 
شهری گلستان و ۶ هزار و ۹5۲ نفر برای 
شوراهای روستا کار سختی است که نیاز 
البته شفافیت در این  به بررسی دارد و 

راستا می تواند به کمک مردم بیاید.

شفافیت حلقه گمشده پارلمان شهری گرگان

نسبت تولد به مرگ 
در گنبدکاووس
 5۰ درصد کاهش یافت

گنبدکاووس  احوال  ثبت  اداره  رییس 
گفت که نسبت آمار تولد به مرگ در این 
شهرستان به ازای هر ۶ تولد یک مرگ در 
سال ۹1 به هر سه تولد یک مرگ در پایان 

سال ۹۹ کاهش یافت که استمرار این رویه 
طی 10 سال آینده به برابری آمار این ۲ 
واقعه حیاتی و پیری جمعیت منجر خواهد 
شد.جلیل گلدی امانزاده پنجشنبه در جلسه 
حیاتی  وقایع  ثبت  هماهنگی  شورای 
گنبدکاووس اظهار داشت: نسبت ازدواج 
به طالق نیز در این شهرستان به ازای هر 
۹ ازدواج یک طالق در سال ۹1 به هر 
سه ازدواج یک طالق کاهش یافته است. 
وی بابیان اینکه استمرار کاهش ازدواج 
نسبت به طالق زنگ خطر جدی برای 
رشد جمعیت شهرستان به شمار می رود، 
افزود: آسیب شناسی روند نزولی وقایع 
حیاتی توسط کارشناسان و ارائه راهکار 
عملی برای مقابله پیری جمعیت ضروری 
است.رییس اداره ثبت احوال گنبدکاووس 
همچنین با ارائه آماری از ثبت وقایع حیاتی 
چهارگانه این شهرستان درسال ۹۹ گفت: 
پارسال ۶ هزار و ۶۷5 والدت ثبت شد که 

5.۶ درصد نسبت به سال قبل آن کاهش 
داشت ضمن اینکه در فروردین امسال 
ثبت  گنبدکاووس  در  والدت  نیز 55۲ 
شد که ۳.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه 
سال قبل است.وی از ثبت سه هزار و 
۲۴۲ واقعه ازدواج، ۷۷۸ طالق و ۲ هزار 
و 1۹۸ مورد وفات طی سال گذشته در 
گنبدکاووس خبر داد و افزود: میزان طالق 
رخ داده پارسال در مقایسه با سال قبل آن 
۴.۴ درصد افزایش و آمار ازدواج پارسال 
درمقایسه با سال ۹۸ نیز ۶ دهم درصد 
آمار  اینکه  ضمن  است  داشته  افزایش 
وفات سال ۹۸ این شهرستان هزار و ۶1۹ 
مورد بوده است.امانزاده، به افزایش سن 
ازدواج در گنبدکاووس نیز اشاره کرد و 
بیان داشت: درسال ۹۹ میانگین سن زوج 
۳5.۸ سال و سن زوجه ۶/۳1 سال بوده 
که نسبت به یک دهه قبل روند افزایشی 
به خود گرفته است.مدیر شبکه بهداشت 

و درمان گنبدکاووس نیز دراین جلسه 
با اشاره به افزایش سن ازدواج زوج و 
زوجه و تاثیر آن بر سخت شدن باروری 
و فرزند آوری، گفت: فاصله پنج تا ۶ سال 
از زمان ازدواج تا فرزندآوری، فاصله زیاد 
بین فرزندان و تمایل بیشتر زوج ها به تک 
فرزندی و همچنین کاهش آمار ازدواج ها 
و افزایش طالق ها از آسیب های جدی 
حوزه جمعیت و کاهش نرخ رشد آن 
است.فرهاد بدیعی افزود: مجموعه شبکه 
بهداشت و درمان در راستای سیاست های 
چهارده گانه ابالغی جمعیت از سوی مقام 
معظم رهبری، اقدامات عملی از جمله 
حمایت از زنان باردار بویژه در مناطق 
روستایی که افراد دارای پرونده سالمت 
هستند و برگزاری کالس های آموزشی 
به  زوج ها  تشویق  و  ازدواج  از  پیش 
بارداری،  فرزندآوری در سنین مناسب 

انجام می دهد.


