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شورایفرهنگعمومی
استان کارایی ندارد

گلستانقرمز پوش
شده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت  :براساس
آخرین آمار  ۱۰۴نفر در بخش مراقبت های ویژه
بستری هستند که حال  ۳۲نفر آنان وخیم است.
وی گفت  :در حال حاضر گمیشان نارنجی و سایر
 ۱۳شهرستان گلستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا
قرار دارنددکتر فاضل افزود  :خودداری از حضور در

مناطق پرازدحام و شلوغ  ،استفاده از ماسک و رعایت
فاصله فیزیکی را به شهروندان توصیه کرد و از مردم
خواست از رعایت پروتکلهای بهداشتی خسته نشوند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم
گفت :این دانشگاه در حوزه زیرساخت های بهداشتی
و درمانی مانند تختهای بیمارستانی ،اکسیژن

■

و دارو مشکلی ندارد اما ممکن است در صورت
افزایش بیشتر تعداد بیماران نیازمند بستری ،اندکی
با مشکل مواجه شویم.علی متکی اضافه کرد :استفاده
از ماسک ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،پرهیز از
تردد و بیرون رفتنهای بیمورد و...
صفحه 7

واکسیناسیون
گروه سنی  ۶۵سال
و باالتر در گرگان

عکس :مصطفی حسن زاده
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بامسوولیت سردبیر

در شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی
آمده است که این شورا وظیفه ی بررسی
معضالت فرهنگی جامعه شهری و
روستایی و ارایه راهکار مناسب را بر عهده
دارد .هر سال جلسات متعددی توسط
شورا برگزار می شود و خروجی جلسات
هم مصوباتی مرتبط با موضوعات فرهنگی
استان است به عبارتی مهمترین موضوعات
فرهنگ عمومی استان در شورای فرهنگ
عمومی مورد بررسی قرار میگیرد اما آیا
اجرایی می شود؟ عدم جدیت دستگاه های
اجرایی استان در پیگیری مصوبات شورا به
خوبی مشهود است .این شورا وظایفی
را برای دستگاه های اجرایی مشخص
می کند اما آیا کارگروهی برای پیگیری
اجرای مصوبات نیز در شورا تشکیل
شده است؟متاسفانه عملکرد و شرح
وظایف شورای فرهنگ عمومی حتی در
بین فعاالن فرهنگی استان ناشناخته است
چه برسد به عموم مردم  .با وجود اینکه
شورای فرهنگ عمومی با عضویت
باالترین مسووالن اجرایی استان تشکیل
شده است و این افراد اختیارات الزم را
دارند اما از فرصت این شورا برای حل و
فصل مسائل و مشکالت فرهنگی استان
به درستی استفاده نمی شود نداشتن
جدیت ،وجدان کارو مسوولیت پذیری
الزم و همچنین آگاهی و اشراف کافی
نسبت به مسایل و چالش های فرهنگی
استان در برخی اعضای شورا و نداشتن
ارتباط مناسب با بدنه فعال فرهنگی
جامعه موجب شده است مصوبات و
اقدامات شورا کارایی الزم را در استان
نداشته باشد.
بهرهگیری از دیدگاهها و نظرات نخبگان
دانشگاهی و حوزوی و صاحبنظران
حوزههای اجتماعی و فرهنگی و
تشکیل کارگروههای تخصصی که بتواند
موضوعات فرهنگی را با نگاه علمی مورد
بررسی قرار دهد در شورای فرهنگ
عمومی استان مغفول مانده است.
به نظر می رسد ترکیب این شورا نیازمند
تغییر و تحول جدی است و ضرورت
دارد که از نخبگان وافراد فعال فرهنگی
در ترکیب شورای فرهنگ عمومی استان
استفاده شود و از رییس شورای فرهنگ
عمومی استان نیز انتظار می رود تا اعضای
کم کار شورا و مسووالن دستگاههای
اجرایی استان را که با مصوبات شورا
همکاری نمی کنند معرفی و بازخواست
کند در غیر این صورت این شورا در باال
بردن فرهنگ عمومی استان همچنان بی اثر
خواهد بود.
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اخبار /جامعه

خبر
اعمالمحدودیتهای
اضطراری جدید کرونایی

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
گلستان اعالم کرد :به دلیل ورود کرونای
خطرناک دلتا در گلستان از مرزهای شرقی
استان ،محدودیتهای جدیدی برای روزهای
آینده اعالم می شود .به گزارش روابط
عمومی ،احسان مکتبی افزود :با عنایت به
افزایش بستریها و مشاهده عالئم گسترش
کرونا در استان و ورود کرونای دلتا از مرزهای
شرقیاستان،کلیهتفرجگاهها،پارکها،بوستانها
مسدود و تاالرهای عزا و عروسی و نمازهای
جمعه و جماعات تعطیل می باشد .وی اظهار
کرد :محدودیتهای ترافیکی نیز برای ایاب و
ذهاب افراد غیر بومی در استان در نظر گرفته
شده و جهت پیشگیری ،فرمانداران سراسر
استان با کمک نیروی محترم انتظامی ملزم به
اجرای آن می باشند .معاون سیاسی استاندار
گلستان خاطرنشان کرد :با توجه به نزدیک
شدن به عید بزرگ قربان که از اعیاد مهم در
استان گلستان بشمار می آید ،از مردم عزیز
درخواستمیکنیمروزهایآتیدرخانهبمانند
تا بتوانیم این عید سعید را با محدودیت کمتری
در استان جشن بگیریم.

اعضای باند
شرط بندی دستگیر شدند

رئیسپلیسفتایگلستانازدستگیریاعضای
باند شرط بندی و قمار در استان با گردش
مالی  ۴۲میلیارد تومان خبرداد .به گزارش
روابط عمومی ،ابراهیم پرسا اظهارکرد :اعضای
یک باند شرط بندی و قمار در فضای مجازی
در گلستان دستگیر شدند .رئیس پلیس فتای
گلستان افزود :اعضای این باند که با راه اندازی
وب سایت شرط بندی فعالیت میکردند سه
نفر بوده و  ۴۲میلیارد تومان گردش مالی
داشتند .وی بیان کرد :در بررسیها مشخص
شد تعدادی از حسابهایی که این افراد با
آن کار میکردند و در وب سایت شرط
بندی هم درج شده بود متعلق به اعضای
یک خانواده است که ناخواسته اطالعات و
رمز آنها را در اختیار یکی از نزدیکان خود
قرار داده بودند .پرسا اضافه کرد :افرادی
هم کارتها و حسابهای شخصی خود
را به اعضای باند اجاره دادند شناسایی
شدند .رئیس پلیس فتای گلستان به مردم
توصیه کرد :اطالعات حسابهای بانکی و
کارتهای عابر بانک خود را به هیچ وجه
در اختیار افراد دیگر قرار ندهند.

فرونشست 20درصد
از مساحت استان بر اثر
برداشت های بی رویه

استاندار گلستان گفت :بر اساس
گزارش سازمان نقشه برداری ،حدود
 20درصد مساحت استان گلستان در
جاهای مختلف فرو نشست داشته
است که حداکثر آن  ۲۲سانتی متر
در سال است که یکی از دالیل آن
برداشت آب و برداشت از چاه های
عمیق است .به گزارش روابط عمومی،
هادی حق شناس در دومین جلسه
شورای حفاظت از منابع آب استان
که با حضور نمایندگان مردم گرگان
در مجلس شورای اسالمی برگزارشد،
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یکی از مشکالتی که مردم در جریان
آن هستند را بحث کاهش نزوالت
آسمانی و کم آبی و خشکسالی اعالم
کرد .رئیس شورای سازگاری با کم آبی
استان افزود :بین  15تا  17هزار چاه
غیر مجاز در استان وجود دارد که الزم
است شرکت آب منطقه ای نسبت به
بستن چاههای غیر مجاز اقدام نماید.
استاندار گلستان افزود :جهاد کشاورزی
نیز تسهیالت کم بهره یا مجوز کشت
های گلخانه ای به کسانی که چاه های
آن ها مسدود شده است ارائه دهد که

اشتغال تحت تاثیر قرار نگیرد .وی
افزود :بر اساس سند سازگاری با کم
آبی استان که در اسفند  ۹۹برای  5سال
آینده مصوب شده ،دستگاه هایی مثل
جهاد ،آب منطقه ای و آب و فاضالب
از محل صرفه جوئی باید بتوانند 241
میلیون متر مکعب آب طی  5سال
صرفه جوئی و اثر بخشی نمایند.
حق شناس بیان کرد :صدا و سیما نیز
می بایست اطالع رسانی گسترده ای
در خصوص چاه های غیر مجاز و
فرونشست انجام دهد.

سرایتکرونابررعایتمردمپیشیگرفت
گلستان این روزها شرایط بدی را از
نظر شیوع کرونا پشت سر میگذارد؛
سهلانگاری مردم نسبت به رعایت
پروتکلهای بهداشتی و افزایش
قدرت سرایت در نوع جدید ویروس
کرونا ،نشان دهنده در پیش بودن
روزهای بدتری برای این استان است.
به گزارش ایسنا ،ویروسی که  ۱۷ماه
زندگیها را تحت تأثیر قرار داده و
حضورش همه را کالفه کرده ،هر چند
وقت یکبار با شکلی جدید ،قدرت و
سرعت سرایتش بیشتر میشود و گویی
که خیال رخت بر بستن و محو شدن
ندارد .این ویروس امروز با نوع دلتا
در ایران تاختوتاز میکند؛ از مناطق
جنوب و جنوب شرقی وارد کشور
شده و رفتهرفته برخی از استانها
که مردم آن رفتوآمد زیادی به این
استانها دارند را درگیر خود کرده است
که یکی از آنها گلستان است .آمار
فزاینده شمار بیماران بستری و عبور از
سقف بستریها نسبت به پیک قبلی این
بیماری در گلستان ،نگرانیها را نسبت
به تکرار اسفند سیاه سال  ،۹۸افزایش
داده است .گلستان تاکنون چهار پیک
کرونا را پشت سر گذاشته و تجربیات
این مدت نشان داده بهترین و مؤثرترین
راه جلوگیری از گسترش و مقابله
با ویروس کرونا در شرایط موجود
که بسیاری از مردم واکسن دریافت
نکردهاند ،رعایت پروتکلهای بهداشتی
خصوص ًا استفاده از ماسک است.
با قدم زدن در کوچه و خیابانهای
سطح شهر و روستاهای استان گلستان
مشهود است که استفاده از ماسک بین
مردم بسیار کمرنگ شده است .درستی
این موضوع را میتوان در آمار مرکز
بهداشت این استان که میزان استفاده از
ماسک در بین مردم را  ۳۹درصد اعالم
کرده ،پی برد.
شرایط اص ً
ال خوب نیست
فرماندار ویژه گنبدکاووس در شرق
گلستان گفت :متأسفانه شرایط در
پیک جدید باوجود تجربه دورهها و
پیکهای گذشته این بیماری ،اص ً
ال
خوب نیست .عبدالقدیر کریمی با
انتقاد از ساده انگاری مردم ،بیان کرد:

از مردم درخواست داریم یک بار دیگر
پای کار بیایند و به خاطر خودشان
و خانوادههایشان نسبت به رعایت
پروتکلهای بهداشتی خصوص ًا زدن
ماسک توجه جدی تری داشته باشند.
آنچه که باعث خواهد شد با کمترین
تلفات و به بهترین شکل از این پیک
نیز عبور کنیم ،همراهی و مشارکت
مردم است .فرماندار ویژه گنبدکاووس
با بیان اینکه قدرت انتقال و سرایت

نیز تأکید شده هرگز به افراد فاقد ماسک
خدمت ارائه نکنند .فرماندار ویژه
گنبدکاووس گفت :در چند روز آینده
سختگیریهای بیشتری اعمال میکنیم.
امیدواریم در روزهای آینده با همراهی
مردم ،شرایط بهتری داشته باشیم.
اپیدمی این دوره گستردهتر است
معاون فنی مرکز بهداشت گلستان
گفت :میزان رعایت پروتکلهای

حال حاضر موارد ابتال در تمامی سطح استان

صعودی است که این مسئله نشان میدهد ظرف

چند هفته آینده میزان بستریها افزایشی و باالست.
ویروس خیلی باالست ،خاطرنشان
کرد :اگر شرایط به همین شکل ادامه
پیدا کند ،با توجه به اینکه عید قربان را
نیز در پیش داریم ،وضعیت سختتری
خواهیم داشت.کریمی تصریح کرد:
با توجه به دستورالعملهای ستاد
مقابله با کرونا ملی و استانی ،اعمال
محدودیتها را شروع کردیم .اکیپهای
نظارت و بازرسی بهطور مستمر در
سطح شهرستان فعال هستند و با
واحدهای متخلف برخورد میکنند.وی
خاطرنشان کرد :در این روزها  ۱۰تا ۱۲
خودرو با بلندگو در سطح معابر شهرها
و روستاها هشدارهای الزم را نسبت به
شرایط کرونایی اعالم میکند .به ادارات

بهداشتی در پیک جدید نسبت به زمان
شروع پیکهای قبلی ،کمتر است.
رسیدن آمار میزان استفاده از ماسک
در بین مردم استان به  ۳۹درصد،
بسیار نگران کننده است .وی با اشاره
به اینکه اپیدمی این دوره گستردهتر
است ،افزود :هرچند که تاکنون جواب
آزمایشات موارد مربوط به نوع دلتا
کرونا به استان اعالم نشده اما پیشبینی
میشود که این نوع را در گلستان نیز
با توجه به مسافرت از استانهای
آلوده به این نوع کرونا ،داشته باشیم.
ویروس تغییر کرده و قدرت و سرعت
انتقال باالتری دارد .صداقت با اشاره به
اینکه در پیک جدید مبتالیان در شرق
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استان بیشتر از غرب است ،بیان کرد:
در این دوره مناطقی در استان گرفتار
کرونا شدهاند که عموم ًا در دورههای
گذشته با توجه به پراکندگی جمعیت،
موارد کرونای کمتری داشتند .درصد
ابتالی مجدد خیلی کمتر است و
کسانی که تاکنون به این ویروس مبتال
نشدهاند ،مستعد ابتال به آن هستند.
معاون فنی مرکز بهداشت گلستان
بیان کرد :در حال حاضر موارد ابتال
در تمامی سطح استان صعودی است
که این مسئله نشان میدهد ظرف چند
هفته آینده میزان بستریها افزایشی و
باالست.وی گفت :در این ایام کسانی
که دارای عالمت کرونا از جمله تب،
سرفه ،اختالل در دستگاه گوارش و
غیره هستند ،فرض را به مبتال شدن
به کرونا بگذارند و مراقبتهای الزم
را اعمال کنند .صداقت بیان کرد :با
توجه به اینکه بخش زیادی از افراد
باالی  ۷۰سال که بیشترین میزان
مرگومیر کرونا را تشکیل میدادند
واکسن دریافت کردهاند ،حتم ًا در این
دوره میزان مرگومیرها کمتر خواهد
بود .مدیر روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی گلستان خاطرنشان کرد:
روز شنبه جلسه ستاد استانی مقابله با
کرونا برگزار و در خصوص اعمال
محدودیتهای بیشتر تصمیمگیری
خواهد شد .بر اساس آخرین
رنگبندی اعالمشده ،شهرهای گرگان،
گنبدکاووس ،علیآبادکتول ،کردکوی،
مینودشت ،آققال ،آزادشهر و گالیکش
در وضعیت قرمز ،شهرهای کالله،
رامیان ،بندر ترکمن و مراوهتپه در
وضعیت نارنجی و شهرهای بندرگز
و گمیشان در وضعیت زرد از نظر
کرونا قرار دارند و پیشبینی میشود
در رنگبندی جدید اعالمشده ،شمار
شهرهای قرمز در گلستان افزایش
داشته باشد.آنچه که از تجربیات
پیکهای گذشته کرونا به دست آمده،
بیانگر آن است که برای عبور از پیک
بیماری توجه به پروتکلهای بهداشتی
ازجمله استفاده از ماسک و رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی ،امری ضروری
است؛ چیزی که این روزها خیلی
کمرنگ است.
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فعالیت ۷مزرعهگردشگریدرگلستان

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان گلستان از صدور
مجوز بهرهبرداری و فعالیت هفت مزرعه
گردشگری در استان خبر داد .به گزارش
روابط عمومی ،احمد تجری اظهار کرد:
گردشگری کشاورزی فرصتی برای
توسعه روستاها ،رونق کشاورزی و ایجاد
فرصتهای تفریحی سالم و آموزنده
برای گردشگران داخلی و خارجی است.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان گلستان افزود :توسعه
این نوع جدید از گردشگری در استان
گلستان که از ظرفیتهایی نظیر اقلیمهای
گوناگون ،تنوع محصوالت کشاورزی و
اقامتگاههای بومگردی متنوع برخوردار
است میتواند زمینه جذب گردشگران
بهویژه طبیعت گردان را به این استان فراهم
سازد .وی بیان کرد :با توجه به پیگیریهای
صورتگرفته اولین پروانه بهرهبرداری
گردشگری کشاورزی کشور در مهرماه

خشکسالیسطحزیرکشت
مزارع را  ۳۹درصد کاهش داد

سال  ۱۳۹۹در گلستان صادر و همچنین
ایناستانمیزبانبرگزارینخستینهمایش
انجمن فعاالن گردشگری کشاورزی در
خردادماه سال گذشته شد که مجموع
این اقدامات ،نگارستان ایران را بهعنوان
استان پیشرو در گردشگری کشاورزی و
پایلوت این حوزه در کشور مبدل کرده

است .تجری گفت :در کمتر از یک سال
گذشته مجوز بهرهبرداری و فعالیت هفت
مزرعه گردشگری با حجم سرمایهگذاری
 ۷۲۰میلیارد ریال در سطح استان صادر
شد که زمینه اشتغال برای حدود ۱۲۰
نفر را فراهم ساخته است .وی اضافه
کرد :مزرعه گردشگری توسکا ،مزرعه

گردشگری ارکیده و مزرعه فرهیختگان
در شهرستان گرگان ،مزرعه گل نرگس
در شهرستان آزادشهر ،مزرعه اورکر
ترکمن در شهرستان کالله ،مزرعه ارمغان
طبیعت در شهرستان کردکوی و مزرعه
گردشگری فرش فارم در شهرستان
مینودشت ازجمله پروژههای گردشگری
کشاورزی است که کمتر از یک سال
گذشته در سطح استان راهاندازی شده
است.مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگری
و صنایعدستی استان گلستان یادآور
شد :تاکنون  ۷۰متقاضی دریافت مجوز
گردشگری کشاورزی در استان در
مرحله تکمیل پرونده هستند و پرونده
 ۲۰متقاضی پس از دریافت استعالمهای
الزم و معرفی به سازمان جهاد کشاورزی
استان ،مورد بازدید کارشناسی قرارگرفته
است که این تعداد متقاضی ایجاد مزرعه
گردشگری ،نشان از عالقهمندی به فعالیت
در این حوزه است.

رییس اداره تولیدات گیاهی مدیریت
جهادکشاورزی گنبدکاووس از کشت
 ۱۵هزار و  ۴۶۰هکتار زراعت بهاره
و تابستانه در این شهرستان خبر داد
و گفت :سطح زیر کشت امسال این
اراضی در مقایسه با سال قبل به دلیل
خشکسالی حدود  ۳۹درصد کاهش
یافت .به گزارش ایرنا ،عبدالملک
آرخی اظهار داشت :کاهش شدید
بارشها در سال آبی جاری (مهر
 ۹۹تاکنون) باعث افت سطح منابع
آبی ،خشکسالی کم سابقه و در نتیجه
کم شدن سطح کشت زراعت بهاره

و تابستانه گنبدکاووس شده است.
وی افزود :امسال کشاورزان گنبدی
در  ۱۵هزار و  ۴۶۰هکتار زراعت
بهاره و تابستانه از جمله پنبه ،شالی،
ذرت علوفهای و دانهای ،هندوانه
خوراکی و آجیلی ،سویا ،آفتابگردان،
ماش ،خربزه ،کنجد ،گوجه فرنگی و
خیار کشت کردند.آرخی اضافه کرد:
بیشترین سطح زیرکشت زراعت بهاره
و تابستانه در گنبدکاووس مربوط به
پنبه با  ۶هزار و  ۴۸۱هکتار ،شالی
با پنج هزار و  ۸۰۰هکتار و هندوانه
خوراکی با هزار و  ۵۷۵هکتار

است .رییس اداره تولیدات گیاهی
جهادکشاورزی گنبدکاووس با بیان
اینکه از چند هفته پیش برداشت
برخی محصوالت بهاره مانند هندوانه،
خربزه و گوجه و خیار در این
شهرستان شروع شده گفت :برداشت
بقیه محصوالت نیز به تدریج آغاز و
تا اوایل پاییز ادامه خواهد یافت .وی
افزود :استمرار خشکسالی و گرمای
باالی هوا به بخشی از زراعت بهاره
و تابستانه گنبدکاووس خسارت زد که
برآورد حجم خسارت در دستور کار
کارشناسان جهادکشاورزی قرار دارد.

فعالیتجمعهبازاردرگنبدکاووسممنوعشد
فرماندار ویژه گنبدکاووس گفت :به سبب روند رو به رشد
شیوع کرونا در این شهرستان ،فعالیت بازار هفتگی (جمعه
بازار) ،بازارچه مرزی اینچه برون ،تاالرهای پذیرایی و رفتن
بهتفرجگاههایشهریوتاالبهایبینالمللیممنوعاست
و با متخلفان برخورد میشود .به گزارش ایرنا ،عبدالقدیر
کریمی با بیان اینکه محدودیتهای اشاره شده به منظور
حفظ سالمت عمومی مردم و با هماهنگی ستاد مقابله با
کرونا استان گلستان اعمال میشود ،افزود :درصورت
استمرار روند صعودی شیوع کرونا در گنبدکاووس،
محدودیتهای شرایط قرمز کرونایی برای مشاغل گروه
 2و  3و  4با شدت بیشتری اعمال خواهد شد .کریمی
با یادآوری اینکه وضعیت شیوع کرونا در گنبدکاووس از
 ۱۲تیرماه جاری برای پنجمین بار قرمز شد ،اضافه کرد:
هم اکنون  ۲۱۳بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی این
شهرستان بستری هستند که از گروههای مختلف مردم

تاکسی تلفنی های فعال با یارانه
دولتی دوگانه سوز میشوند

تقاضا میشود بیش از پیش دستورالعملهای ستاد مقابله با
کرونا باالخص استفاده از ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی
را رعایت نمایند .فرماندار ویژه گنبدکاووس ادامه داد:
متاسفانه موج جدید کرونا موسوم به دلتا که در استان
گلستان و گنبدکاووس نیز مشاهده شده ،بسیار خطرناک
است و میطلبد تا خانوادهها و همه افراد جامعه برای حفظ

سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری
گرگان از اجرای طرح دوگانه سوز کردن
خودروهایبنزینسوزفعالدرآژانسهای
تاکسی تلفنی با استفاده از یارانه دولتی خبر
داد .به گزارش روابط عمومی شهرداری
گرگان ،مهدی کمال غریبی اظهار داشت:
با توجه به پیگیریهای به عمل آمده با
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی،

سالمت خود شیوه نامههای بهداشتی را رعایت کرده و به
جز موارد ضروری از منزل خارج نشوند .همچنین مدیر
شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس گفت :تنها راه مقابله با
بیماری کرونا و قطع زنجیره انتقال آن تا انجام واکسیناسیون
عمومی ،رعایت دستورالعملهای بهداشتی است که
متاسفانه رعایت آن از سوی مردم و کسبه این شهرستان
بسیار پایین آمده است .فرهاد بدیعی افزود :عادی انگاری
کرونا توسط مردم و اصناف گنبدکاووس سبب شده تا هم
اینک روند شمار بیماران بستری در مراکز درمانی و نیز
آمار مبتالیان سرپایی کرونا در این شهرستان ،شیب تُند
صعودی به خود بگیرد .وی اضافه کرد :اکنون بازارهای
گنبدکاووس به سبب نزدیکی به عید سعید قربان بسیار
شلوغ است و شواهد نشان میدهد که برخالف سال
گذشته که خریدهای این عید بزرگ اسالمی محدود بود
اکنون خریدها برای پذیرایی و دیدو بازدیدها انجام میشود.

امکان اجرای طرح دوگانه سوز کردن
خودروهای شخصی بنزین سوز که از
شهرداریها (سازمان حمل و نقل) دارای
مجوز هستند ،فراهم شده است .وی افزود:
مالکان این خودروها که متقاضی گازسوز
کردن خودروی خود با استفاده از یارانه
دولتی هستند برای ثبت نام و دریافت
نوبت به سامانه www.gcr.niopdc.ir

مراجعه کنند که این خودروها بعد از تایید
اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور و در
نظر گرفتن اولویتهای مربوطه ،به دوگانه
سوز تبدیل میشوند .کمال غریبی در پایان
گفت :اجرای این طرح ،عالوه بر صرفه
جویی و کاهش هزینههای بخش حمل و
نقل عمومی ،از نظر زیست محیطی هم اثر
مطلوبیخواهدداشت.

خبر
بیماران کرونایی بستری
به مرز  ۸۰۰نفر رسید

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
گلستان با اشاره به روند تند ابتال به کرونا
همزمان با پیک پنجم شیوع این ویروس در
استان و رسیدن به مرز  ۸۰۰بیمار گفت :از
حدود سه هزار تخت بیمارستانی گلستان،
 ۷۹۴تخت در اختیار بیماران کرونایی است .به
گزارش ایرنا ،علی متکی اظهار داشت :از روز
گذشته تاکنون  ۹۳نفر بر تعداد بیماران کرونایی
گلستان افزوده شد.وی خاطرنشان کرد :در
حال حاضر حال  ۳۲بیمار کرونایی بستری
در بخش آیسییو مراکز درمانی گلستان
وخیم است.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی گلستان گفت :این دانشگاه در حوزه
زیرساخت های بهداشتی و درمانی مانند
تختهای بیمارستانی ،اکسیژن و دارو مشکلی
ندارد اما ممکن است در صورت افزایش بیشتر
تعداد بیماران نیازمند بستری ،اندکی با مشکل
مواجه شویم .متکی اضافه کرد :استفاده از
ماسک ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،پرهیز
از تردد و بیرون رفتنهای بیمورد و پرهیز از
دورهمیهای خانوادگی میتواند خطر ابتال به
کرونا را کاهش دهد .وی یادآور شد :براساس
آخرین ارزیابی صورت گرفته میزان استفاده
مردم استان از ماسک به شدت کاهش یافته
به طوری که اکنون به  ۳۹درصد رسیده است.
وی تصریح کرد :البته میزان استفاده از ماسک
در صنایع و حرف گلستان  ۸۵درصد است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
گلستان گفت :در پیک چهارم شاهد ابتالی
بیشتر مردم غرب استان به کرونا بودیم اما در
پیک پنجم ابتال در شرق استان بیشتر است.
متکی اضافه کرد :اکیپهای مرکز بهداشت بر
رعایت محدودیتها از سوی اصناف نظارت
دارند اما نظارت بر تمامی صنوف ،زمانبر بوده
و نیاز است که همشهریان نسبت به رعایت
این مسائل اهتمام کافی داشته باشند تا هر چه
زودتر از این پیک نیز عبور کنیم.

آبرسانی سیار به ۲۷
روستا در گنبدکاووس
مدیر امور آب و فاضالب گنبدکاووس از
آبرسانی سیار به  ۲۷روستای این شهرستان
در راستای جبران بخشی از کمبود آب شرب
در این روستاها خبر داد .حسین سعیدی راد
اظهارکرد ۲۷ :روستای تحت پوشش امور آب
و فاضالب گنبد با مشکل تامین آب شرب
روبرو هستند که با پیگیریهای انجام شده
نسبت به تامین آب با تانکراقدام شده و تقریب ًا
روزانه آب به قدر کافی توزیع میشود .مدیر
امور آب و فاضالب گنبد کاووس افزود :در
نیمه اول تیر ماه سال جاری توسط  ۶دستگاه
ناوگان سیار و با همت و تالش همکاران
تعداد  ۱۳۶سرویس به حجم دو هزار و ۶۵۳
مترمکعب به روستاهای محروم و  ۶نقطه در
محدوده شهر و بیمارستان پیامبر اعظم (ص)
در این شهرستان آبرسانی سیار با رعایت تمام
موارد بهداشتی انجام شد.
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خبر
پلمب  ٩واحد
خبازی متخلف

فرماندار گرگان از پلمب  9واحد خبازی
متخلف در سطح شهرستان خبر داد .به
گزارش روابط عمومی ،محمد حمیدی در
جلسه کارگروه گندم و آرد و نان با اشاره
ح نظارت بر نانواییها تصریح
به اجرای طر 
کرد :با همکاری تیم های گشت نظارتی
متشکل از اتحادیه ،اداره غله ،مرکز بهداشت
و نماینده فرمانداری  ٩واحد خبازی متخلف
به دلیل رعایت نکردن مسائل بهداشتی مقابله
با شیوع ویروس کرونا در پلمب شد .حمیدی
ادامه داد :طی  ۴ماه گذشته دو هزارو ٧٠٠
بازدید از واحد های خبازی بعمل آمده که ۴٣
واحد به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.
فرماندار مرکز استان بیان داشت :با توجه به
تشکیل بانک اطالعاتی خبازی ها در سطح
شهرستان و رصد میزان سهمیه روزانه آنها،
به واحدهای فعال با توجه به میزان رضایت
شهروندان و تعداد پخت نان مطلوب روزانه،
سهمیه آرد تشویقی تخصیص میابد .حمیدی
گفت :واحدهای نانوایی به صورت مستمر و
نامحسوس توسط دستگاههای نظارتی مورد
بازرسی قرار خواهند گرفت و در صورت
احراز تخلفاتی نظیر عرضه خارج از شبکه،
گرانفروشی ،کمفروشی و ...نسبت به تنظیم
پرونده تخلف و ارجاع آن به اداره تعزیرات
حکومتی اقدام خواهد شد.

آمادگی  ۱۰نیکوکار گنبدی برای
مشارکت در طرح نذر آب چهار
رییس جمعیت هالل احمر گنبدکاووس در
شرق استان گلستان گفت :تعداد  ۱۰نیکوکار
این شهرستان برای مشارکت در طرح نذر
آب چهار با محوریت روستای گرو شهرستان
میناب استان هرمزگان اعالم آمادگی کردند.
اصغر نودهی با یادآوری آغاز اجرای طرح نذر
آب چهار از ابتدای تابستان در شهرستانهای
درگیر با مشکل کم آبی استانهای سیستان
و بلوچستان ،هرمزگان ،خراسان جنوبی و
کرمان ،اظهارداشت :سهم خیران گلستانی
 ۱۱روستای شهرستان میناب استان هرمزگان
است .وی افزود :این طرحها در سه محور
سالمت و بهداشت ،معیشت و خدمات
عمرانی شامل تحویل بستههای بهداشتی،
اعزام تیمهای تخصصی و پزشکی ،توزیع
بستههای مواد غذایی و ایجاد زیرساختهای
عمرانی شامل ساخت و تجهیز تاسیسات آبی
به منظور ایجاد دسترسی پایدار به آب شرب
و قابل شرب کردن آب موجود در مناطق در
حال اجرا است .به گفته وی ،خیران گلستانی
با بهبود وضعیت کرونایی استان هرمزگان تا
اواخر تابستان با حضور در شهرستان هدف
خدمات الزم در قالب طرح نذر آب چهار
را به مردم ارائه میدهند که سهم گنبدکاووس
روستای گرو است.
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لبخندپارکملیگلستانوخلیجگرگان
خلیج گرگان و پارک ملی گلستان ۲
موهبت در معرض آسیب گلستان ،یکی
به دلیل کمآبی و دیگری به علت شکار
بی رویه ،تجاوز به حریم و نبود منابع آبی
کافی برای زیستمندان همواره با تهدید
مواجه هستند اما اجرای برخی طرحها
طی سالهای اخیر امید به بقای آن ها را
افزایش داده است .به گزارش ایرنا ،بخشی
از مشکالتی که این عرصههای مهم و
بینالمللی زیست محیطی گلستان با آن
دست به گریبان هستند ،فراتر از توان
مجموعه استان بوده و حل آن به برنامه
ریزی در سطح کشور و تخصیص اعتبار
افزون بر بودجه استانی احتیاج دارد .یکی
از دالیل ضرورت توجه به خلیج گرگان
و پارک ملی گلستان ،نقش و اهمیت این
عرصه ها در حیات زیستمندان ،حفظ
چرخه محیط زیست و تاثیر فعالیت آن ها
در حفظ گونه های زیستی به خصوص
انواع نادر و در معرض خطر آن است .در
نتیجه این اهمیت و تاثیر ،طی سال های
اخیر اقدامات مهمی برای رفع مشکل و
یا کاهش نارسایی های این عرصه های
مهم و با قابلیت جهانی گلستان برداشته
شد اگر چه تا رسیدن به نقطه مطلوب ،راه
طوالنی در پیش است.
خلیجگرگان
خلیج گرگان یکی از بزرگترین مخازن آب
شیرین متصل به دریای خزر به شمار می
رود که با کارکرد اقتصادی و اکولوژیکی در
تکثیرآبزیان،ماهیاناستخوانیوغضروفی،
جذب پرندگان مهاجر و حفظ چرخه
زیست دریای خزر دارای اهمیت بوده و در
معیشتجوامعمحلینیزاثرگذاریمستقیم
و نقش مهمی دارد .افزایش سطح و حجم
آب این پهنه آبی در دهه های گذشته منجر
به رونق و راه اندازی بنادری از جمله گز و
ترکمن در گلستان شد و این مناطق را تا
سال ها به محلی برای ارتباط با کشورهای
حاشیه دریای خزر تبدیل کرد .کم شدن
سطح آب این خلیج به دالیل گوناگون از
جمله کاهش آبدهی رودخانه ها و بسته
شدن کانال های آبرسان دریای خزر ،عالوه
بر از رونق انداختن بنادر گز و ترکمن،
کاهش محسوس جمعیت شهرهای
پیرامونی و مهاجرت ساکنان به شهرهای
اطراف ،موجب تبدیل شدن برخی بخش
های آن به مرکز شروع پدیده گرد و غبار
شد و آینده استان سرسبز گلستان را با
تهدید جدی مواجه ساخت .برخی از این
مشکالت طی دهه های قبل به وجود آمده
و انباشت توقع و خواسته مردم گلستان
برای حل آن ،به زمان بیشتر ،مطالعه دقیق
و ارائه راهکارهای کارشناسی شده احتیاج
داشت که با تالش دولت طی هشت سال
اخیر ،برخی از طرح های مرتبط با احیای
این پهنه آبی آغاز و به سرانجام امیدوارکننده
ای رسید .یکی از آسیب های جدی وارد
شده به خلیج گرگان ،بسته شدن راه انتقال
آب از کانال های آبرسان دریای خزر بود
که قطع این راه ارتباطی طی چند دهه،
موجب محصور شدن خلیج گرگان در

خشکی و در نهایت کاهش مستمر آب
آن به دلیل برداشت بی رویه برای مصارف
کشاورزی و تبخیر بود .رییس پژوهشکده
علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناسی و علوم جوی گفت :برخی افراد
کم کاری در نقش آفرینی سدهای گلستان
را از عوامل مواجه شدن خلیج گرگان با
خشکسالی میدانند در حالی که این حرف
مبنای کارشناسی ندارد .پروین غفاریان
اظهار داشت :تنها سد گلستان که به

تراز آب دریا لزوم پایش مستمر سطح
دریای خزر و خلیج گرگان بیشتر می
شود .معاون پیشین هماهنگی امور عمرانی
استاندار گلستان نیز گفت :خلیج گرگان در
حال خشک شدن است و این امر عالوه
بر کمیت بر کیفیت آب هم تاثیر گذاشته و
مشکالت زیادی را برای پرندگان و آبزیان
ایجاد کرده است .میرمحمد غراوی افزود:
در  ۲سال گذشته حدود  ۵۰هزار پرنده
مهاجر بر اثر بوتولیسم در خلیج تلف شدند

در  ۲سال گذشته حدود  ۵۰هزار پرنده مهاجر بر اثر

بوتولیسم در خلیج تلف شدند و اگر چارهای برای پهنه آبی
نشود ،اثرات غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت.

حوزه آبریز خلیج گرگان منتهی می شود،
سد نومل است که فقط هفت میلیون متر
مکعب ظرفیت دارد در حالی که خلیج
گرگان برای احیا و نجات از خشکسالی
نیازمند حداقل یک میلیارد مترمکعب آب
است .به گفته وی همچنین دما نقش
بسزایی در کاهش تراز آب خزر و خشک
شدن خلیج گرگان دارد به طوری که ساالنه
شاهد افزایش  ۲صدم درجه دمای بیشینه
در منطقه هستیم و این نشان می دهد که
روند افزایش تصادفی نیست بلکه به دلیل
برخی عوامل از جمله افزایش شهرنشینی
و بخش زیادی به علت تغییر اقلیم است.
کارشناس مرکز اقیانوس شناسی دریای
خزر هم رسوب گذاری را یکی دیگر از
چالش های فراروی خلیج گرگان دانست
و گفت :اگر دبی آب رودخانههای منتهی
به خلیج گرگان را  ۱۵۰میلیگرم در نظر
بگیریم ،ساالنه  ۱۰۰هزار تن رسوب از
طریق گرگانرود و حدود  ۴۰هزار تن از
طریق رودخانه قرهسو وارد خلیج گرگان
میشود که در زمان بارش های شدید و
سیالب ،این رقم بیشتر خواهد بود .کاهش
آب خلیج گرگان ،فعالیت های گردشگری
در بندرترکمن را نیز با دشواری مواجه
کرده است .به ازای یک سانتی متر کاهش
سطح تراز آب دریای خزر حدود یک
کیلومترمربعازوسعتخلیجگرگانکاهش
یافته و با افزایش رو به رشد گرمایش زمین
و تغییرات اقلیمی و در نتیجه کاهش سطح

و اگر چارهای برای پهنه آبی نشود ،اثرات
غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت.
وی همچنین به ورود فاضالب شهری و
صنعتی به خلیج اشاره کرد و گفت :باید
تصفیه خانههای صنعتی ایجاد شود و از
ورود فاضالب به خلیج جلوگیری کرد
عالوه بر آن کانالهای چپاقلی و خزینی
و آشوراده باید الیروبی شده تا بتواند
آب و اکسیژن الزم خلیج را تامین کنند.
کارشناسان تغییر اقلیم و گرمایش جهانی،
برداشت بیرویه از سفرههای آبی اطراف
خلیج ،کاهش بارندگی و افزایش تبخیر
را به عنوان مهمترین دالیل خشک شدن
خلیج گرگان مطرح میکنند .بسته شدن
دهانه خلیج گرگان باعث می شود این
پهنه آبی به سرعت خشک شود زیرا
میزان تبخیر  ۲برابر بیشتر از میزان بارش
است و آبدهی رودخانه های ورودی به
خلیج گرگان حتی درشرایط طبیعی آن
قدر نیست که بتواند کمبود آب آن را
جبران کند .یکی از راه حل های مطرح
شده برای احیای خلیج گرگان ،الیروبی
کانال های آبرسان است که با وجود
موافقان بسیار ،اجرای آن مخالفینی دارد
که انجام آن را بی فایده دانسته و خواستار
جلوگیری از الیروبی به دلیل احتمال وارد
شدن آسیب به محیط بکر خلیج گرگان
هستند .در این میان استاندار گلستان بارها
اعالم کرد که الیروبی کانال های آبرسان
خلیج گرگان مبنای علمی دارد .هادی حق
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شناس با اشاره به استمرار پسروی آب
خلیج گرگان و ضرورت شتاببخشی
به عملیات اجرایی احیای این پهنه آبی
شرق دریای خزر گفت :بر اساس طرح
مطالعات اقیانوسشناسی ایران ،مهمترین
راهکار نجات خلیج گرگان الیروبی
کانالهای خوزینی و چپاقلی است .وی
که تجارب دانشگاهی و اجرایی مرتبط با
دریا ،ساحل و بندر دارد افزود :در صورتی
که اقدامی برای احیای خلیج گرگان
صورت نگیرد به سرنوشت دریاچه ارومیه
دچار شده و شهرهای اطراف این خلیج
تحت تاثیر ریزگردها قرار خواهد گرفت.
بر این اساس ،احیای خلیج گرگان در
دستور کار جدی دولت قرار گرفت و در
نهایت الیروبی کانال های آبرسان این پهنه
آبی در شورای عالی تاالبها به تصویب
رسید و امید در دل دوستداران طبیعت و
ساکنان پیرامونی خلیج گرگان زنده شد.
پارک ملی گلستان
عرصه حدود  ۹۲هزار هکتاری پارک ملی
گلستان عالوه بر رنج بردن از کمبودهایی
مانند اعتبار کم و نیروی انسانی ناکافی
که تقریبا همه عرصه های محیط زیست
کشور با آن دست به گریبان هستند،
مشکالت منحصر به فرد زیادی دارد که
از جمله آن ،شکار بی رویه ،آتش سوزی،
تجاوز برخی سودجویان به عرصه این
پارک ملی با انجام ساخت و سازهای
غیرمجاز ،تلف شدن همیشگی حیات
وحش به دلیل برخورد با خودروهای
عبوری و کاهش محسوس منابع آبی و
غذایی با گرم شدن هوا و بروز خشکسالی
است .طی سال های اخیر برای رفع برخی
از این مشکالت ،استفاده بیشتر از ظرفیت
نیروهای عالقمند به طبیعت و همچنین
ساکنان روستاهی حاشیه این پارک
ملی مورد توجه قرار گرفت و به نتایج
امیدوارکننده ای نیز رسید.
عالوه بر آن ،دولت برای جبران
کمبودهای مالی این عرصه مهم ،از سال
 ۹۸ردیف بودجه مستقل برای پارک
ملی گلستان مشخص کرد و پس آن
هر سال اعتبار مورد نیاز این پارک به
صورت مجزا از اعتبارات استانی در
اختیار پارک ملی گلستان قرار گرفت.
یکی دیگر از مشکالت مهم پارک ملی
گلستان ،وقوع آتش سوزی گسترده در
این عرصه است که به دلیل گستردی
فراوان و نبود تجهیزات و نیروی انسانی
کافی و از طرفی سخت گذر بودن برخی
مناطق ،هر آتش سوزی به خصوص در
فصل گرما ،چندین هکتار از جنگل و
مرتع این پارک را می سوزاند و نابود می
کند .یکی از طرح های مهم اندیشیده شده
برای حل این مشکل ،تجهیز پارک ملی
گلستان به تجهیزات هشدار آتش سوزی
است که بهره برداری آزمایشی از آن هفته
دوم تیرماه امسال آغاز شد و قرار است
با نصب دوربین و حسگرهای بیشتر،
وسعت مناطق تحت پوشش این طرح
افزایش یابد.

اخبار /جامعه

www.golshanemehr.ir

شنبه 26تیر ماه  /1400سال بیست و دوم  /شماره 2245

))
چالش
تلهکابین

مهندس عماد مقصودلو

توسعه ی پایدار فرآیندی است که آینده
ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور
می شود که در آن شرایط زندگی و
استفاده از منابع ،بدون آسیب رساندن
به یکپارچگی ،زیبایی و ثبات نظام های
حیاتی ،نیازهای انسان را برطرف می
سازد .توسعه ی پایدار راه حل هایی را
برای الگوهای فانی ساختاری ،اجتماعی
و اقتصادی توسعه ارائه می دهد تا بتواند
از بروز مسائلی همچون نابودی منابع
طبیعی ،تخریب سامانه های زیستی،
آلودگی ،تغییرات آب و هوایی ،افزایش
بی رویه جمعیت ،بی عدالتی و پایین
آمدن کیفیت زندگی انسان های حال و
آینده جلوگیری کند.احداث زیرساخت
های گردشگری مانند تلکابین ،شهربازی
و  ...نیاز حال و آینده می باشد و برای
توسعه شهری و تبدیل شهر گرگان به
یکی از مناطق هدف گردشگری کشور،
همواره مورد توجه بوده و هست.
اکنون اما مخالفت بخش کثیری از مردم
شریف ،کنشگران اجتماعی و فعالیت
محیط زیست گرگان نه با اصل پروژه
تلکابین ،بلکه با جانمایی نامناسب آن

می باشد.پارک جنگلی ناهارخوران از
دیرباز تاکنون هدف عمده جمعیت
بومی و گردشگر را در شهر گرگان به
خود اختصاص داده است .این موضوع
از دو منظر برای مخالفین این طرح حائز
اهمیت می باشد .اول آن که پارک جنگلی
ناهارخوران با توجه به زیر ساخت های
موجود ،ظرفیت جذب گردشگر را بیش
از این دارا نمی باشد .هم به لحاظ آن که
محورهای دسترسی به این پارک از داخل
شهرمیگذردوترافیکسنگیناینمسیر
به ویژه در ایام تعطیل و روزهای گرم
سال برای ساکنین این منطقه دردسر ساز
و مزاحم است و هم آن که محوطه ی
این پارک بیش از این قابلیت جای دادن
بازدید کنندگان را دارا نمی باشد.
مسئله دوم تخریب بیش از اندازه محیط
زیست و جنگل های کهن هیرکانی به
واسطه احداث تله کابین و نیز خطوط
دسترسی به نقطه ی مقصد آن می باشد و
همچنین ترس از آن که به واسطه ی این
سهل الوصول شدن راه دسترسی به نقاط
خوش آب و هوای ارتفاعات ناهارخوران
دامنه ی تخریب ها فراتر رفته و باز شاهد

ویالسازی ها و راه سازی های بی رویه
همانند آنچه بر سر روستایی زیارت آمد،
باشیم.شهر گرگان در صورتی به توسعه
پایدار دست خواهد یافت که دیگر مناطق
بالقوه ی گردشگری آن نیز با نگاهی
کارشناسانه و دقیق مورد بازبینی و هدف
گزاری قرار گیرند تا با ورود سرمایه
و اشتغال زایی در این شهر و همچنین
توسعه زیرساخت های مناسب برای
منطقه جدید هدف گزاری شده ،شاهد
رشد و پیشرفت این شهر باشیم؛ نه آن
که با تصمیمات شتاب زده و غیر دقیق بر
مشکالتساکنینبیفزاییم.
در گذشته نیز شاهد پروژه هایی در این
شهر بودیم که تنها افتتاح می شدند و نه
استفاده؛ مانند زیرگذر پیاده روی میدان
شهید قندهاری ،المان میدان بسیج و...
امیدواریم ساخت پروژه تله کابین
در پارک جنگلی ناهارخوران هرچه
زودتر متوقف گشته و جانمایی بهتر و
دقیقتری برای آن در یکی دیگر از مناطق
گردشگریگرگانانجامپذیرد.
فعال فرهنگی  ،اجتماعی

طغیانکرونادرگرگان
فرماندار گرگان از طغیان پیک پنجم کرونا در شهرستان
خبرداد و گفت :آمار بستری بیماران کرونایی طی دو هفته
گذشته در گرگان سه برابر شده است .به گزارش روابط
عمومی ،محمد حمیدی در خصوص آخرین وضعیت
کرونا در شهرستان اظهارکرد :متأسفانه به دلیل عدم
رعایت پروتکلهای بهداشتی و سرعت انتشار باالی
گونهی جدید ویروس کرونا در دو هفته اخیر میزان
بستری بیماران کرونایی در این شهرستان سه برابر شده

ارتقا سطح مالی بهره برداران
با ایجاد صندوق های
توسعه منابع طبیعی

نخستین نشست هیئت موسس
اجرای صندوق حمایت از توسعه
منابع طبیعی استان گلستان باحضور
مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره
وری و مجری طرح و دبیر ستاد ملی
راهبری صندوقهای حمایت از توسعه
منابعطبیعی برگزار شد .به گزارش
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی

است .فرماندار گرگان افزود :کسبه و بازاریان بیش از
گذشته باید پروتکلها را رعایت کرده و این واحدها
از سوی گشتهای نظارتی و نیروی انتطامی بازرسی
خواهند شد.وی بیان کرد :برگزاری هرگونه تجمع،
مراسم ترحیم و عروسی ممنوع بوده و تردد شبانه از
ساعت  ۲۲شب تا سه بامداد ممنوع و توسط پلیس
راهور به شدت کنترل میشود .حمیدی اضافه کرد:
ورود پالکهای غیر بومی و خروج پالکهای بومی

و آبخیزداری استان گلستان ،عبدالرحیم
لطفی با بیان اینکه تاسیس صندوقهای
جدید حمایت از توسعه منابع طبیعی
در شهرستانها برای حمایت بیشتر
از صندوق استانی در دستور کار قرار
گرفته است ،ابراز امیدواری کرد :با
افزایش و جذب سرمایه اصلی این
صندوقها و نیز جلب اعتماد عمومی
بهره برداران ،شاهد ارتقای صندوق
گلستان در کشور باشیم .مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به
اهمیت تشکیل و تقویت صندوقهای
حمایت از توسعه منابع طبیعی اظهار
کرد :ایجاد زیرساختهای مناسب در
توسعه همه جانبه این بخش و بهره
برداری صحیح از عرصههای منابع
طبیعی امری بسیار ضروری و مورد
نظر است .وی افزود :اقتصادی کردن
بهره برداری از گیاهان دارویی در این
استان از جمله فعالیتهایی است که
نقش بسیار مهمی در حمایت و توسعه
سرمایههای این صندوق به ویژه جذب
منابع مالی بهرهبرداران دارد .لطفی با
اشاره به اجرای طرحهای منابع طبیعی

از شهرهای قرمز مطلق ًا ممنوع است .فرماندار گرگان
گفت :همه فست فودها و رستورانها به صورت بیرون
بر فعالیت کرده و از پذیرفتن مشتری خودداری کنند.
وی از تمامی مردم شهرستان تقاضا کرد :با رعایت
دقیق پروتکلهای بهداشتی و استفاده مداوم از ماسک،
کاهش ترددهای غیرضروری شهری ،مسافرتهای
بین شهری و عدم حضور در تجمعات به کاهش شیوع
این بیماری کمک کنند.

با کمک سرمایههای مالی این صندوق
عنوان کرد :افزایش مشارکتها بویژه
مشارکت بهرهبرداران و روستاییان و
نیز تقویت بنیه مالی آنان از محل این
صندوق سبب توسعه بیش از پیش
آن خواهد شد .مدیرکل منابع طبیعی
گلستان همچنین با اشاره به اعطای
تسهیالت و یارانه به بهره برداران
تعاونیها گفت :فرایند تامین مالی از
طریق منابع مالی صندوق باید بصورت
اعتبارات فنی واعتباری و با نظارت
منابع طبیعی در اختیار اعضاء و بهره
برداران قرار گیرد تا بتوان به رشد
سرمایههای این صندوق کمک کرد.
لطفی با اشاره به فعالیت بیش از پیش
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی
در زمینه احیا ،توسعه و بهرهبرداری
صحیح از این منابع خاطرنشان کرد:
جذب سرمایههای بیشتر با جلب
اعتماد عمومی نقش چشمگیری در
ارتقاء وضعیت این صندوق دارد .وی
اظهار کرد :صندوق حمایت از توسعه
منابع طبیعی بستری مناسب جهت
اقتصادی کردن طرحهای منابع طبیعی
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و کمک به توان تولیدی استان است و
در این راستا میتوان به عنوان یک زیر
ساخت از آن در جهت حفاظت بیش
از پیش عرصهها بهره مند شد .مدیر
توسعه عملیات و بهبود بهره وری نیز
در این جلسه با اشاره به اینکه استان
گلستان قطب کشاورزی و جز ۱۰
استان پیشرو در این بخش است ،اظهار
کرد :خال مدیریتی باعث عقب ماندگی
استان از بهره گیری این صندوق ها
شد .در حال حاضر استان گلستان از
نظر سرمایه گزاری جز رتبه  ۵در کشور
دارد .هوشنگ محمدی در این نشست
گفت :صندوقهای حمایت از توسعه
منابع طبیعی بستری مناسب برای
حضور بهره برداران این بخش با امکان
اقتصادی کردن فعالیتهای آنان در
عرصههای منابع طبیعی فراهم میسازد.
وی افزود :صندوقهای حمایت از
توسعه منابع طبیعی به عنوان یک
زیرساخت غیردولتی میتوانند برای
سیاستهای سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور؛ حفظ ،احیا و توسعه
عرصههای منابع طبیعی را محقق کنند.

خبر
 ۷۱خانه مددجویان
بهزیستی به بهرهبرداری رسید

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان
بهزیستی کشور همزمان با هفته بهزیستی،
 ۷۱خانه ویژه مددجویان استان گلستان را به
صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح کرد .مدیرکل
بهزیستی گلستان گفت :این مراسم همزمان با
سراسر کشور و با عنوان تحویل  ۲هزار و ۷۵
خانه به مددجویان بهزیستی کشور برگزار شد.
سیدمهدی حسینی اظهار داشت :این منازل
به مددجویان دارای یک و  ۲معلول شهری
و روستایی ،نیازمندان ،ایتام و محرومین اهدا
گردید .وی با اشاره به پراکندگی این منازل
در  ۱۳شهرستان استان بیان داشت :به غیر
از کردکوی ،بقیه شهرستانهای استان دارای
سهمیه در افتتاح این منازل بودند .وی یادآور
شد :از مجموع این منازل ،هشت خانه به
خانوادههای دارای  ۲معلول شهری تعلق
گرفت که ارزش ریالی آنها  ۱۹میلیارد و ۲۰۰
میلیون ریال و سهم بهزیستی در این بخش
پرداخت یک میلیارد و  ۳۶۰میلیون ریال بود.
مدیرکل بهزیستی گلستان گفت ۱۹ :خانه به
مددجویان روستایی دارای  ۲معلول اختصاص
یافت که ارزش ریالی آنها  ۳۵میلیارد و ۱۵۰
میلیون ریال و سهم پرداختشده بهزیستی
نیز چهار میلیارد و  ۷۵۰میلیون ریال بود.
مدیرکل بهزیستی گلستان گفت :در مجموع
ارزش ریالی  ۷۱خانه مددجویانی که امروز
ل داده شد ۱۲۵ ،میلیارد و  ۳۵۰میلیون
تحوی 
ریال و سهم بهزیستی نیز  ۱۰میلیارد و ۹۶۰
میلیون ریال بود.

کاهش ۳۹
درصدی بارش ها
مدیر کل هواشناسی گلستان از کاهش ۳۹
درصدی بارش ها در استان نسبت به بلندمدت
خبرداد .به گزارش روابط عمومی ،نوربخش
داداشی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت
بحران جهت آمادگی بارش های نقطه ای شدید
و وقوع حریق در استان گلستان اظهارکرد:
میزان بارش سال زراعی جاری تا به امروز
 ۲۴۹.۹میلی متر بوده که نسبت به بلندمدت ۳۹
درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل
با  ۱۵۸.۸میلی متر بارندگی  ۳۴درصد کاهش
داشته است .مدیر کل هواشناسی استان گلستان
افزود :در تیر ماه هم تا به امروز  ۱۰.۱میلی متر
بارش رخ داده که  ۱۰درصد کاهش را نسبت
به آمار بلند نشان می دهد .وی بیان کرد :به
علت کثرت وقوع بارش های نقطه ای ،در
آزادشهر ،مینودشت و مراوه تپه نسبت به آمار
بلندمدت افزایش بارندگی داشتیم و در همین
راستا بندرترکمن و بندرگز از اول سال زراعی
جاری خشکسالی شدید و در دیگر نقاط استان
خشکسالی متوسط بوده است .داداشی با اشاره
به ایستگاه های هواشناسی در گلستان ،گفت :به
علت نبود ایستگاه در دامنه ها و داخل جنگل
ها و نقاط کوهستانی داده های هواشناسی در
این مناطق محدود است که الزم است در این
خصوص اقدامات الزم انجام شود.
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دومینجشنوارهبینالمللی
تئاتر عروسکی مجازی فراخوان داد

اطالع رسانی  /خبر

دومین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی مجازی ،به
دبیری بهرام بهبهانی ،فراخوان خود را به دو زبان
فارسی و انگلیسی منتشر کرد .به گزارش روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان،
جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی مجازی که سال
گذشته در پی همهگیری ویرووس کرونا کار خود
را آغاز کرده است ،امسال با رویکردی بینالمللی،
پذیرای آثار تمام نمایشگران عروسکی از سرتاسر

جهان بیهیچ محدودیتی خواهد بود تا ثابت کند
هنرمندان همانند تمام اقشار دیگر جامعه و چه بسا
بیشتر از آنان میتوانند خود را با تغییر شرایط وفق
دهند و بستری برای ارائه آثار خود پیدا کنند .این
دوره جشنواره در سه بخش بزرگسال ،کودک و
نوجوان و طراحی و ساخت عروسک با موضوع
اساطیر کهن و شخصیتهای داستانی کالسیک
ایران و جهان ،برگزار میشود .حداکثر زمان اجراها،

شنبه 26تیر ماه  /1400سال بیست و دوم  /شماره 2245

امسال  ۱۵دقیقه است و دبیرخانه جشنواره در
نظر دارد بعد از پایان جشنواره و فروکش کردن
همهگیری کرونا و باز شدن سالنهای تئاتر ،با
موافقت سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری تهران،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره کل
فرهنگ و ارشاد استان تهران ،آثار نهایی جشنواره را
در سالنهای تحت پوشش این سه نهاد ،به اجرای
عموم برساند.

آگهيهاي ثبتي

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  140060312480003133و  140060312480002185هیئت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
تصرفات مالکانه بالمعارض  -1آقای غالمرضا عرب عامری بشناسنامه  7کد ملی 6429956954
صادره از شاهرود فرزند حجت اله متقاضی کالسه پرونده  1399114412001001544در سه
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است  -2آقای محمدتقی
عرب عامری بشناسنامه  16کد ملی  6429919307صادره از شاهرود فرزند میرزا عبداله متقاضی
کالسه پرونده  1399114412001001545در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در
آن احداث بنا شده است بمساحت کل ششدانگ  195مترمربع از پالک  -3اصلی واقع در اراضی
اوزینه بخش  3حوزه 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 رای صادره فوق الذکر 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 و گواهی
تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/26 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7170

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  140060312480003149هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض
کالسه 1399114412001001881تقاضای حسین بهرامی بشناسنامه 508کد ملی4590955792
صادره از گرگان فرزند محمدتقی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است
بمساحت  201/60مترمربع از پالک  3866فرعی از  -107اصلی واقع در اراضی خارج از
مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش  3حوزه 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 1400/04/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/26 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7171

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  140060312480003201هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم
اکرم افتاده بشناسنامه 881کد ملی 21207107124صادره از گرگان فرزند اباصلت متقاضی کالسه
پرونده  1400114412001000065در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است
بمساحت  90مترمربع از پالک  -3اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش  3حوزه 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 رای صادره فوق الذکر
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 و گواهی تقدیم
دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/26 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7175

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  140060312480003169هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم
خدیجه رحیمی بشناسنامه  36کد ملی  2122416408صادره از گرگان فرزند جعفر متقاضی
کالسه پرونده  1400114412001002311در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده

است بمساحت  197/15مترمربع از پالک  3866فرعی از  -107اصلی واقع در اراضی خارج از
موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش  3حوزه 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 رای صادره فوق الذکر 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 و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/26 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7199

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

-1برابررأیهیاتبشماره– 139960312004009312پروندهکالسه1393114412004000025
اقای حسین سلیمانی فرد فرزند احسان به شماره شناسنامه  2021338665گنبد و کدملی
 2021338665در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  500متر مربع جدا
شده از تمامت پالک ثبتی  – 1/10518اصلی واقع در گنبدکاووس کمربندی زابل آباد ضلع
جنوبی مسکن مهر بخش  10حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواسطه از محل تمامت سهم
مالکیت مشاعی (مالک رسمی مشاعی) لذا به منظور اطالع عموم این آگهی در دو نوبت به
فاصله  15روز 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 1400/04/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/26 :
رضاسارانی -مدیرواحدثبتیحوزهثبتملکگنبدکاووس-ازطرفشکرانهباقریآذر-م.الف8442

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  140060312480003272هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم
سکینه ناروئی بشناسنامه  1417کد ملی  5339242978صادره از زابل فرزند حسین متقاضی
کالسه پرونده 1399114412001002554در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان بانضمام 51سهم
از  60سهم ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است بمساحت  407/50مترمربع از پالک -83
اصلی واقع در اراضی امیرآباد بخش  3حوزه 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 رای صادره فوق الذکر 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 و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/11 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7288

آگهی اختصاصی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060312008000792تاریخ 1400/3/17هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قال
پرونده کالسه  1398114412008000191تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای طوی
محمد سالق فرزند مراد به شماره شناسنامه  2کد ملی  4979789099صادره گرگان در ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  172.34مترمربع ،در قسمتی از ششدانگ پالک شماره
باقیمانده  -5فرعی از  -1اصلی واقع در اراضی آق قال بخش  7حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال
از سهمی مهین دخت تاج بخش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی 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 قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :روز شنبه  1400/04/26تاریخ انتشار نوبت دوم :روز یکشنبه 1400/05/10
محمد فندرسکی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف 7309
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آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  139960312480001674هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض
آقای لطف اله عبداللهی فر بشناسنامه  5کد ملی  2181626571صادره از بهشهر فرزند جانعلی
متقاضی کالسه پرونده  1399114412001000308در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن
احداث بنا شده است بمساحت  289/42مترمربع از پالک  3866فرعی از  -107اصلی واقع
در اراضی خارج از مزرعه محمدصادق باباصادقیان بخش  3حوزه 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 رای صادره فوق الذکر
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 و گواهی تقدیم
دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/11 :
حجت اهلل تجری -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7313

آگهی اختصاصی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060312008000822تاریخ  1400/3/24هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان
آق قال پرونده کالسه  1399114412008000319تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای عبدالغفار دولتخواه فرزند عاشرگلدی به شماره شناسنامه  5679کد ملی
 4979096948صادره آق قال در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 223.36مترمربع ،در قسمتی از ششدانگ پالک شماره  -349فرعی از  -1اصلی واقع
در اراضی قریه آق قال بخش  7حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال از سهمی اسماعیل پقه
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی 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 قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :روز شنبه 1400/04/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :روز یکشنبه 1400/05/10
محمد فندرسکی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف 7316

آگهی اختصاصی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060312008000810تاریخ 1400/3/20هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان آق قال
پرونده کالسه  1399114412008000119تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی
آرخی فرزند رجب به شماره شناسنامه  4کد ملی  4979779565صادره آق قال در ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  476.61مترمربع ،در قسمتی از ششدانگ پالک شماره
 -497فرعی از  -1اصلی واقع در اراضی آق قال بخش  7حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال از
سهمی بخشی محمد بیگالری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی 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 قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :روز شنبه 1400/04/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :روز یکشنبه 1400/05/10
محمد فندرسکی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف 7315
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مشکالتروستا

))

گردشگری،هنر
فراموش شده ی
شموشک علیا

گفت و گو  :مرضیه قاسمعلی

با سالم لطف ًا خودتان را معرفی کنید؟
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت
شما و همکاران عزیزتان .سید قاسم
میرمنافی  ۴۵سال سن دارم و دارای
مدرک دیپلم هستم و به مدت چهار سال
دهیار روستای شموشک علیا میباشم.
چه کارهایی برای عمران و آبادی
روستا انجام دادهاید؟در همین ابتدا
الزم به ذکر است که متاسفانه به دلیل
نداشتن امتیازات الزم ،کارهای زیادی در
روستای ما انجام نشده است اما کارهایی
که انجام شده عبارتند از :
اجرای پیاده رو به متراژ  ۱۲۰۰متر.
انجام کانال کشی برای جمع آوری آبهای
سطحی و رودخانه به متراژ  ۱۰۰۰متر.
راه اندازی مدرسه راهنمایی بعد از ۱۰
سال بال استفاده بودن .الیروبی آب بندان.
ساخت  ۶۰درصد سالن ورزشی البته
بعد از حدود  ۸سال .تعویض و ترمیم
لوله های آب شرب روستا بعد از ۴۰
سال .احداث منبع آب شرب جدید در
حجم سه برابری نسبت به منبع قدیم که

در حدود  ۷۵درصد کار انجام شده
است .انجام درختکاری در معابر روستا
مشکالت عمده روستای خود را
نام ببرید ؟ از جمله مشکالت روستا
تفکیک زمین های کشاورزی و تبدیل
آن به قطعات کوچکتر است و به
عبارتی از بین بردن کشاورزی .هجوم
بیش از حد افراد غیر بومی برای خرید
ملک که باعث مهاجرت روستاییان به
شهر شده است.نبود آسفالت کوچه و
خیابان اصلی .اجرای طرح هادی که
فقط فاز یک آن انجام شده آن هم
حدود  ۱۵سال قبل .وجود تیر چراغ
های برق در وسط کوچه ها که با توجه
به عقب نشینی ،برای اهالی خطرناک
شده است .نبود پارک کودک .سرقت
کابل های برق در چندین مورد
چنانچه فرد نخبه یا نمونه در هر زمینه
در روستای شموشک علیا دارید در
مورد آن توضیح دهید؟در زمینه ی
عروسک سازی و گلدوزی افرادی

مشغول به کار هستند و چند نفر هم
در زمینه پخت نان محلی فعالیت می
کنند .در زمینه ی ساخت کلبه های
صنعتی هم چند نفر فعالیت دارند از
جمله عابدین تیموری .البته ایشان یک
منطقه ی گردشگری و کلبه ی سنتی
در روستا دارد که معروف به میرزا می
باشد که مورد بازدید و تماشای مسافران
و گردشگران قرار می گیرد.
و نکته پایانی
و در پایان باید عرض کنم روستای
شموشک علیا یک روستای گردشگری
است با جمعیت حدود  ۱۰۰۰نفر  ،ولی
اتفاق خاصی از نظر امکانات برای ما
صورت نمی گیرد .فقط خود یاری مردم
شامل حال ما میشود .در ضمن شورای
اسالمی روستا تالش فراوانی برای
آبادانی روستا کردهاند .جا دارد از این
عزیزان تشکر و قدردانی الزم را داشته
باشیم .و در آخر از شما و همکاران
گرامی تان در روزنامه گلشن مهر کمال
تشکر را دارم.

ریکاوری  ،بعد از نشستن طوالنی

بی تحرکی برای مدت طوالنی ،چه
برای کار کردن باشد و چه برای تماشای
تلویزیون ،باعث میشود میزان قند خون
ی های
باال برود و خطر مرگ در اثر بیمار 
قلبی عروقی بیشتر شود .حتی ورزش هم
این تاثیر را از بین نمی برد .به گزارش ایرنا
زندگی ،با این حال شما می توانید بعد از
یک روز طوالنی بی تحرک ماندن ،با اجرای
ترفندهایی ،عوارض ناشی از نشستن بیش
از حد را از خود دور کنید.
گردن درد
اگر شما با کامپیوتر کار می کنید یا کار
اداری فراوانی دارید که موجب می
شود ساعات زیادی را پشت میز کارتان
بگذرانید ،احتمال اینکه در پایان روز در
ناحیه پشت و گردن احساس گرفتگی
یا درد داشته باشید ،زیاد خواهد بود .در
صورت امکان برای پیشگیری از گردن درد
از وسایل ارگونومیک استفاده کنید و در غیر
این باید از روشهای مختلف دیگر برای
رفع مشکل خود استفاده کنید .هنگام کار
پشت خود را تا حد امکان صاف نگه دارید.
از خم شدن روی صفحه کلید بپرهیزید و
سعی کنید صفحه کلید را تا حد امکان باال
بیاورید تا مجبور نباشید ساعات طوالنی به
پایین نگاه کنید .مدام صاف نشستن را به
خود یاد آوری کنید .حتی می توانید یک
یادداشت روی صفحه نمایشگر کامپیوتر
خود نصب کنید و هربار با دیدن آن طرز
نشستن خود را تنظیم کنید .در طی زمان
باالخره به صاف نشستن عادت خواهید
کرد .اگر شما هنگام کار در ساعات
طوالنی ،به درد جدی در ناحیه گردن
مبتال می شوید ،شاید به جا به جا کردن
صفحه نمایشگر نیاز باشد.
عدم تمرکز
بیش از حد نشستن یک عارضه دیگر
هم دارد و آن محدود شدن جریان خون
به مغز شما است .بلند شدن از پشت میز
کار به دفعات و هر  ۴۰دقیقه یک بار و

یا تقسیم وظایف کاری با همکارتان ،می
تواند شما را در انجام وظایف خالق تر
کند و میزان اکسیژن رسانی به مغزتان را
افزایش دهد.
افسردگی
مطالعات نشان داده ،زنان میانسالی که
روزانه بیش از  ۷ساعت می نشینند ،نسبت
به کسانی که  ۴ساعت یا کمتر بی تحرک
هستند ،بیشتر در معرض خطر افسردگی
قرار دارند .به گفته محققان نشستن طوالنی
مدت با افکار منفی و خطر ابتال به برخی
بیماری های روانی از جمله افسردگی
همراه است .در عوض یک پیاده روی ۳۰
دقیقه ای در روز می تواند نتیجه ای کامال
برعکس داشته باشد.
مشکالتانسولین
فقط یک روز بی حرکت ماندن میتواند
به طور چشمگیری منجر به کاهش فعالیت
انسولین و سخت شدن کنترل قند خون
شود .همین روند فرد را در معرض خطر
ابتال به دیابت نوع  ۲قرار می دهد .زمانی
که قند به سلول ها می رسد یک سری
واکنش های زنجیره ای رخ می دهد تا به
قند اجازه ورود به داخل بافت داده شود.
بی تحرکی باعث می شود قابلیت عضله ها
در دریافت قند از جریان خون کاهش پیدا
کند از این رو در برابر انسولین مقاوم تر می

شود .حرکت های کوچک و منظم ،فعالیت
انسولین را در عضله بهبود می بخشد.
کمردرد
کم تحرکی ستون فقرات ،باعث انعطاف
پذیری کمتر آن می شود و زمینه آسیب
دیدگی ستون مهره ها را بر اثر فعالیت
های روزانه از جمله بستن بند کفش
فراهم می کند .دیسک بین مهره ای ماده
ای نرم است که نشستن طوالنی مدت
باعث می شود دیسک آسیب ببیند .حرکت
های ناگهانی ،احتمال دیسک کمر را باال
می برد و باعث درد و سفتی عضله می
شود .با نشستن روی یک صندلی راحت
نمی توان مشکل را حل کرد .اگر پشت
میزنشین هستید ،حواستان باشد که صاف
بنشینید .نباید گردن تان جلوتر از شانه
هایتان باشد .از آویزان نگه داشتن شانه ها
بپرهیزید و پاهایتان را روی زمین قرار داده
و در پشتتان ،یک پشتی مناسب قرار دهید
تا گودی کمرتان را پر کند.
درد پا
هنگامی که پاها شانس کشش و حرکت
را نداشته باشند ،درد عضالت شروع می
شود.شایدتصورکنیدکهاستئوآرتریتتنها
در افرادی به وجود می آید که به شدت
ورزش می کنند .اما محققان می گویند بین
نشستن طوالنی مدت و بروز استئوآرتریت

ارتباط وجود دارد .نداشتن فعالیت به چاقی
مفرط منجر می شود و باال رفتن وزن فشار
بیشتری روی مفصل ها وارد می کند .از
طرفی ضعیف شدن عضله ها به علت
کم تحرکی باعث می شود هنگام بلند
شدن از روی صندلی از دست هایتان
کمک بگیرید .این حالت نشانه ضعیف
شدن عضالت بزرگ ران است .برخی
معتقدند که ضعیف شدن عضالت می
تواند به استئوآرتریت منجر شود .هنگامی
که در حالت نشسته هستید ،پاهای خود
را کامال روی زمین قرار دهید و ارتفاع
صندلی خود را تنظیم کنید به طوری که
زانوهایتان کمی باالتر از باسن قرار گیرد.

بیماری های قلبی
نشستن طوالنی مدت با افزایش
فشارخون و کلسترول ارتباط دارد .این
دو عامل خطر بروز حمله قلبی را باال
می برد .در عوض ،فعالیت بدنی عملکرد
رگ ها را بهبود می بخشد و باعث تنظیم
ضربان قلب می شود که جریان خون
در رگ ها را سریع تر می کند .هر چه
جریان خون سریع تر باشد اکسیدنیتریک
بیشتری از الیه درونی دیواره رگ ها
ترشح می شود .در نتیجه رگ ها سالم و
نرم می ماند اما در حالتی که فرد تحرک
کمتری دارد ،بدن برای حفظ ضربان قلب
باید فشار بیشتری به رگ ها وارد کند.
این فشار چربی را به دیواره های رگ ها
وارد می کند و باعث سفت شدن آن می
شود .این امر می تواند خطر حمله قلبی
را باال ببرد.
ضعیف شدن استخوان ها
یکی دیگر از عوارض بی تحرکی ،از
دست دادن مواد معدنی استخوان ها
و کاهش توده استخوانی است .برای
جبران این روند منفی ،غذاهای غنی از
کلسیم مانند شیر و اسفناج و غنی از
ویتامین دی مانند تخم مرغ و ماهی می
توانند مفید باشند.

خبر
گلستان قرمز پوش
شده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت
 :براساس آخرین آمار  ۱۰۴نفر در بخش
مراقبت های ویژه بستری هستند که حال
 ۳۲نفر آنان وخیم لست.وی گفت  :در
حال حاضر گمیشان نارنجی و سایر ۱۳
شهرستان گلستان در وضعیت قرمز شیوع
کرونا قرار دارند.رییس دانشگاه علوم
پزشکی گلستان خودداری از حضور در
مناطق پرازدحام و شلوغ  ،استفاده از ماسک
و رعایت فاصله فیزیکی را به شهروندان
توصیه کرد و از مردم خواست از رعایت
پروتکلهای بهداشتی خسته نشوند.مدیر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
هم گفت :این دانشگاه در حوزه زیرساخت
های بهداشتی و درمانی مانند تختهای
بیمارستانی ،اکسیژن و دارو مشکلی ندارد
اما ممکن است در صورت افزایش بیشتر
تعداد بیماران نیازمند بستری ،اندکی با
مشکل مواجه شویم.علی متکی اضافه کرد:
استفاده از ماسک ،رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی ،پرهیز از تردد و بیرون رفتنهای
بیمورد و پرهیز از دورهمیهای خانوادگی
میتواند خطر ابتال به کرونا را کاهش دهد.
وی یادآور شد :براساس آخرین ارزیابی
صورت گرفته میزان استفاده مردم استان
از ماسک به شدت کاهش یافته به طوری
که اکنون به  ۳۹درصد رسیده است.وی
تصریح کرد :البته میزان استفاده از ماسک
در صنایع و مشاغل گلستان  ۸۵درصد
است.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی گلستان گفت :در پیک چهارم
شاهد ابتالی بیشتر مردم غرب استان به
کرونا بودیم اما در پیک پنجم ابتال در
شرق استان بیشتر است.متکی اضافه
کرد :اکیپهای مرکز بهداشت بر رعایت
محدودیتها از سوی اصناف نظارت
دارند اما نظارت بر تمامی صنوف،
زمانبر بوده و نیاز است که همشهریان
نسبت به رعایت این مسائل اهتمام کافی
داشته باشند تا هر چه زودتر از این پیک
نیز عبور کنیم.
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مشاوره قبل از ازدواج

سالمت
حقایقیدرباره
ویتامین های گروه ب

برای داشتن یک ازدواج موفق پیشگیری بهتر از درمان است.
استفاده خانوادهها بویژه زوجهای جوان از
کالسهای مشاوره در دورههای مختلف
زندگی باالخص قبل از ازدواج ،به گفته
کارشناسان حوزه خانواده و جوانان ،به
افزایش شناخت و مهارت ارتباطی آنها
قبل از شروع زندگی مشترک و تحکیم
بنیان خانواده ایرانی کمک زیادی میکند .به
گزارش ایرنا ،شناخت نداشتن کافی زوجین
از یکدیگر و نداشتن مهارت ارتباطی پیش
از رسمی شدن رابطه زناشویی سبب شده
تا خیلی از آنها در همان سالهای نخست
زندگی مشترک با مشکالتی روبرو شوند
که در برخی موارد این مشکالت ،از هم
پاشیده شدن کانون گرم زندگی زوجین و
پیامدها و آسیبهای اجتماعی بعد از آنرا
به همراه داشته است .به گفته کارشناسان
حوزه اجتماعی ،برای داشتن یک ازدواج
موفق پیشگیری بهتر از درمان است و با
ارائه آموزشهای پیش از ازدواج و افزایش
مهارتهای ارتباطی در زوجهای جوان
میتوان از بروز خیلی از مشکالت در
زندگی مشترک جلوگیری کرد زیرا زوجین
با شناخت نقاط ضعف و قوت یکدیگر،
خود را موظف به تالش برای استحکام
زندگی دانسته و با کوچکترین مشکل و
اختالف،بنایناسازگارینخواهندگذاشت.
امروزه با افزایش آگاهی پدران و مادران
نسبت به نقش موثر کالسهای آموزشی
و مشاورهای در استحکام بنیان خانواده،
تمایل بیشتری برای شرکت زوجهای
جوان خویش قبل از ورود رسمی به رابطه
زناشویی در کالسهای مشاوره برای
شناخت خود ،طرف مقابل و انگیزه واقعی
از ازدواج دارند و طبق اعالم رییس مرکز
بهداشت گنبدکاووس در سه ماهه نخست
امسال هزار و  ۳۸زوج در کالسهای
ازدواج شرکت کردند که در مقایسه با آمار
 ۷۸۳زوج مدت مشابه سال قبل افزایش
قابل توجهی داشته است .عبدالرحیم پالیده،
آمار زوجهای ثبت شده در کالسهای
ازدواج مرکز بهداشت گنبدکاووس در سال
گذشته را سه هزار و  ۲۴۲زوج اعالم کرد
و افزود :این آمار در مقایسه با سالهای قبل
روند رو به رشدی دارد که نشان دهنده
عالقمندی بیشتر خانوادهها به افزایش
آگاهی فرزندانشان برای داشتن یک ازدواج
موفق است.
شناخت هیجانات و ایرادات زوجین الزمه
ازدواج موفق
روانشناس و مشاور خانواده با بیان اینکه از
هر  ۱۰مراجعه کننده برای دریافت مشاوره
 ۲مورد مربوط به ازدواج است که در
مقایسه با گذشته پیشرفت خوبی محسوب
میشود ،بیان کرد :امروزه خانوادهها با توجه

به باالرفتن آمار طالق در مقایسه با گذشته
دید مثبتتری نسبت به مشاوره برای ازدواج
دارند .مژگان میرزا افزود :برای داشتن یک
ازدواج موفق ،جامع ه سالم و پیشگیری از
طالق ،زوجها باید قبل از ورود به رابطه
زناشویی نسبت به خود شناخت پیدا کنند
به طوری که هیجانات و ایراداتشان را
بشناسند و در ادامه با صحبت کردن از

لزوم آموزشها الزم را از طریق مشاور فرا
گیرند .میرزا افزود :خانوادهها باید به این نکته
توجه داشته باشند که سربازی رفتن ،درس
خواندن و شاغل بودن ،نشان دهنده آمادگی
دختر و پسر برای ورود به رابطه زناشویی
نیست و زوجها جوان باید برای ارتقای
کیفیت زندگی زناشویی آموزش مهارت
ارتباطیراببینند.

در سه ماهه نخست امسال چهار هزار و  ۹۹۸مورد واقعه ازدواج

در استان ثبت شده که در مقایسه با سه هزار و  ۶۸۲مورد مدت
مشابه سال گذشته  ۳۵.۷درصد افزایش را نشان میدهد.

توقعات یکدیگر برای تشکیل زندگی
مشترک آگاه شوند .وی ادامه داد :برخی
زوجهای جوان ب ه دنبال تحقق آرزوهای
خود که در زندگی پدری به آن نرسیدند،
از طریق همسر خود هستند که این مساله
به خودی خود آسیب جدی برای ازدواج
بهحساب میآید زیرا جایگاه پدر و مادر
با جایگاه همسری متفاوت است .به گفته
وی ،الزم است زوجین قبل از ورود به
رابطه زناشویی و جاری شدن صیغه عقد
با موافقت خانوادهها برای شناخت انگیزه
واقعی از ازدواج و تقویت مهارتهای
ارتباط عاطفی ،کالمی و غیرکالمی دورهای
به نام آشنایی را سپری کنند و درصورت

باالترین آمار مشکالت زناشویی در پنج
سال اول ازدواج
این مشاور خانواده ،باالترین آمار مشکالت
رابطه زناشویی را مربوط به پنج سال اول
ازدواج دانست و گفت :خیلی از زوجهای
جوان در چند سال ابتدایی زندگی مشترک به
دلیلنداشتنمهارتکافیدربرقراریارتباط
عاطفی و کالمی ،گرفتار مشکالت زناشویی
متعدد میشوند که پشت سرگذاشتن آنها
مستلزم استفاده از مشاور بجای قبول نظریه
بزرگترها مبنی بر فرزندآوری برای تقویت
پایه ازدواج است .وی افزود :خانوادههای
سنتی دختران و پسران را با رسیدن به سنی
که از نظر آنها سن ازدواج است آماده ورود
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به رابطه زناشویی میکنند اما امروزه خیلی
از جوانان به دلیل نگرانی از آمار طالق
در میان اطرافیان و مشکالت اقتصادی از
ازدواج میترسند که این مساله نیز با انجام
مشاوره قابل حل است .میرزا با اشاره
به تاثیر مثبت شرایط کرونا بر افزایش
تمایل جوانان به ازدواج آسان ،گفت:
شرایط کرونایی سبب شده تا برگزاری
عروسیهای مجلل با شمار باالی میهمان
کمتر از گذشته شود و خیلی از جوانان
با برپایی مراسم مختصر و ساده زندگی
مشترک خود را آغاز میکنند .در همین
پیوند مسوول امور جوانان اداره ورزش و
جوانان گنبدکاووس نیز شناخت کامل از
یکدیگر ،آگاهی نسبت به ازدواج ،احترام
به عواطف و احساسات طرفین و حفظ
حرمتها را از راهکارهای ازدواج موفق
دانست و گفت :زوجهای جوان برای
افزایش آگاهی میتوانند بهصورت رایگان
از مشاورههای قبل ،حین و بعد از ازدواج
این مجموعه استفاده کنند.
علی سیفی افزود :داشتن شغل مناسب و
درآمد کافی از دیگر معیارهای شکلگیری
یک ازدواج موفق است که باید از سوی
خانوادهها مورد توجه قرار گیرد .وی با
اشاره به الزام هر شهرستان برای تشکیل
کمیته سامان ازدواج آسان ،اظهارداشت:
کمیته سامان ازدواج آسان امسال در
گنبدکاووس تشکیل شده و تاکنون  ۱۲نفر
از خیرین شهرستان برای کمک مالی ،تهیه
جهیزیه و یا سبدهای حمایتی از زوجهای
جواناناعالمآمادگیکردندتابابهبودشرایط
کرونایی برنامه ریزی الزم در این رابطه انجام
شود .سیفی گفت :هرساله سازمانهای
مختلف بهزیستی ،کمیته امداد و تبلیغات
اسالمی در هفته ازدواج ( ۲۱تا  ۲۷تیر)
با برگزاری مراسم مختلف جهیزیه تهیه
شده با کمک خیران را به زوجهای با
سطح درآمد پایین اهدا میکردند که در
 ۲سال اخیر به دلیل شرایط کرونایی
برگزاری این مراسم با محدودیت همراه
بوده است .مسوول روابط عمومی اداره
کل ثبت احوال گلستان ،روند ازدواج
در استان را صعودی دانست و گفت:
در سه ماهه نخست امسال چهار هزار و
 ۹۹۸مورد واقعه ازدواج در استان ثبت
شده که در مقایسه با سه هزار و ۶۸۲
مورد مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۷
درصد افزایش را نشان میدهد .حسین
سوسرایی ،آمار ازدواج در گنبدکاووس
را نیز مثبت ارزیابی کرد و افزود۹۸۹ :
زوج در سه ماهه نخست امسال در این
شهرستان ازدواج کردند که در مقایسه
با  ۷۱۶مورد مدت مشابه سال گذشته
حدود  ۳۸درصد افزایش داشته است.

ویتامین های گروه ب محلول در آب هستند
و نقش مهمی در تولید انرژی و کمک به
واکنش های آنزیمی الزم برای متابولیسم
چربی ،پروتئین و کربوهیدرات دارند .ویتامین
های ب برای سیستم عصبی و بهبود شرایط
سیستم ایمنی مهم هستند و به حفظ عضالت،
پوست ،ناخن ها و موی سالم کمک می کنند.
وجود این ویتامین ها برای تقسیم سلولی نیاز
است و خطر ابتال به سرطان های مشخص
به عنوان مثال سرطان لوزالمعده را کاهش می
دهند .امکان کمبود هر یک از ویتامین های
ب در بدن انسان وجود دارد که به واسطه
تامین ناکافی در رژیم غذایی یا ایجاد مانع و
اختالل در جذب آنها رخ می دهد .در اینجا با
تمام انواع ویتامین های ب و نقش هر کدام از
آنها آشنا شوید:
ویتامین ب( ۱تیامین):منابعغذاییاینویتامین
شامل دانه های آفتابگردان ،لوبیای سیاه ،جو،
نخود فرنگی ،نخود سبز ،عدس و جوی دو
سر است .ویتامین ب  ۱باعث کاهش اشتها و
افزایش انرژی می شود .همچنین نقش کلیدی
در حفظ ساختار و یکپارچگی سلول های
عصبی در مغز دارد .کمبود این ویتامین با زوال
عقل و بیماری های سیستم عصبی ارتباط دارد.
ویتامین ب ( ۲ریبوفالوین) :اسفناج ،چغندر،
قارچ ،مارچوبه و بادام حاوی این ویتامین
هستند .حفظ سالمت بینایی و پوست ،کمک
به تولید گلبول های قرمز برای پیشگیری
از کم خونی از وظایف این ویتامین است.
ریبوفالوین همچنین نقش مهمی در تولید
انرژی دارد و همچنین از دیگر ویتامین های
گروه ب از جمله فوالت و ویتامین ب  ۶در
این فرایند استفاده می کند .کمبود این ویتامین
خود را با عفونت های گلو و دهان ،حساسیت به
نور و چشم های تحریک پذیر نشان می دهد.
ویتامین ب ( ۳نیاسین) :منابع غذایی آن
شامل دانه های چیا ،برنج قهوه ای ،بادام،
بادام زمینی ،دانه های آفتابگردان ،سیب زمینی،
گوجه فرنگی ،قارچ است .نیاسین برای حفظ
سالمت پوست و بافت عضالنی ضروری
است و باعث افزایش عملکرد ذهنی و کمک به
هضم چربی ها ،پروتئین ها و کربوهیدرات ها
نیز می شود .نیاسین برای تولید انرژی نیز مفید
است .مشکالت پوستی یا دهانی ،مشکالت
خواب از عالئم کمبود نیاسین هستند.
ویتامین ب (۵پانتوتنیک اسید) :قارچ های
شیرین ،قارچ سفید ،آووکادو ،دانه های
آفتابگردان ،سیب زمینی شیرین ،بروکلی و
عدس از منابع ویتامین ب  ۵هستند .کمک به
متابولیسم مواد غذایی ،تنظیم سیستم عصبی
و ترویج سالمت پوست از وظایف این
ویتامین است .اسید پانتوتنیک و فقر آن منجر
به مسائل پوستی از جمله آکنه می شود.

