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زنان بزرگترین قربانیان 
آسیب های اجتماعی

■  با مسوولیت سردبیر

شرایط سخت اقتصادی و به تبع آن مسایل 
و مشکالت روحی و روانی موجب شده 
در سال های اخیر هر روز به تعداد زنان 
سرپرست خانوار افزوده شود زنانی که به 
ناچار عهده دار تامین معاش خود و اعضای 
حمایت های  بودن  ناکافی  اند.  خانواده 
دولتی ازاین دسته از زنان، زمینه های فقر 
و در نتیجه آسیب های اجتماعی در میان 
کرده  فراهم  پیش  از  بیش  را  افراد  این 
ترین دالیل  از مهم  است.متاسفانه یکی 
زنان،  از  این دسته  بیشتر  پذیری  آسیب 
عدم دسترسی به فرصت های شغلی برابر 
با مردان است. زنان  سرپرست خانوار از 
آنجا که مسوولیت سنگین تامین مالی اعضا 
خانواده را بر دوش دارند شرایط  دشواری 
بنابراین  کنند  می  تحمل  زندگی  در  را 
پتانسیل افتادن در دام آسیب های اجتماعی 
در آنها  به شدت باالست. تامین مایحتاج 
خانه در روزگاری که مردان با شرایط مالی 
متوسط از عهده آن به درستی بر نمی آیند، 
و خانه داری،  منزل  امورات  به  رسیدگی 
تربیت فرزندان و..... آثار شدیدی بر جسم 
و روح این زنان برجای می گذارد که گاه 
کمرشکن است. از سوی دیگر به دلیل 
اینکه زنان سرپرست خانوار در کنار نقش 
های متعدد دیگر وظیفه ی تربیت فرزندان 
را نیز بر عهده دارند تاثیر مشکالت و ناکامی 
های آنان در تربیت فرزندان نیز موجب 
آسیب پذیری بیشتر خود و فرزندانشان 
می شود. زنان زحمتکشی که خواسته یا نا 
خواسته مسوولیت تامین معاش خانواده را 
دارند گروهی از شـهروندان جامعه اند که 
حق داشـتن زندگـی بـا کیفیـت را دارند 
زندگی در سـایه امنیت و در آرامش و به 
دور از نگرانی و تهدید. واقعیت این است 
که علی رغم شعارها و وعده ها و وعیدها 
سرپرست  زنان  از  دولتی  حمایت های 
پیش  سالهای  تا  است.  ناکافی  خانوار 
ازین گروهی از نمایندگان زن یا زنانی که 
مشاغل کلیدی و مهم بر عهده می گرفتند 
بودند  این قشر  به دنبال رفع مشکالت 
که از قرار معلوم فعالیتهای ایشان چندان 
نتیجه بخش نبوده و یا اثربخشی مستمر 
نداشته است که همچنان بر تعداد زنان 
سرپرست خانوار افزوده و بر میزان آسیب 
های اجتماعی و مشکالتشان اضافه می 
شود. به کارگیری روشهایی برای توانمند 
سازی زنان و اجـرای درست طرح بیمـه 
اجتماعـی ایـن زنـان می تواند تا حدودی 
موجب ارتقـای امنیـت روحـی و روانی 
شان شده و اندکی به  کم کردن دغدغه 

هـای آنان کمک کند.

 
یادداشت اول آغاز تکثیر ۳۴ میلیون

 بچه ماهی گرمابی 
      دخترک ارشد
 انجیرپزان گرگانم

مشاوره وسرمایه گذاری در بورس

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

01732522759  

( (   

www.kargozari.org

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دومین تبرکشی 
در چند روز اخیر در استان گفت: در برخورد با اوباش، 
از رافت خبری نیست. به گزارش روابط عمومی، هادی 
هاشمیان در پی دومین تبرکشی در چند روز اخیر در استان 
اظهارکرد: گلستان به نگارستان ایران و وحدت و آرامش 
ساکنان آن شناخته می شود و اجازه نمی دهیم اوباش 
با عربده کشی و قدرت نمایی این وجهه را خدشه دار 

کنند. رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر این که در 
برخورد با اوباش، از رافت خبری نیست، دادستان مرکز 
استان را مکلف کرد روند رسیدگی و صدور کیفرخواست 
به اتهامات این دو پرونده با سرعت و اولویت انجام شود. 
هاشمیان گفت: اشد مجازات در انتظار کسانی است که 
گمان می کنند، می توانند عربده کشی کنند و با تهدید و 
قدرت نمایی، امنیت روانی جامعه را به هم بریزند. وی 

گفت: رسیدگی به پرونده تبر دستان هفته گذشته در 
مراحل نهایی است و به زودی کیفرخواست صادر می 
شود. رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: دومین پرونده 
هم که مربوط به تبرکشان شب گذشته در یکی از مناطق 
گرگان است تشکیل شده و بالفاصله پس از وقوع حادثه، 
با حضور دادستان، بالفاصله اقدامات قضایی و انتظامی 

آغاز شده و تالش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

هشداربه       کشان
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خبرنگاری مبتنی بر 
جسارت است نه جنسیت
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ضرورت توسعه 
آبیاری نوین 

افزایش میزان ازدواج 
طی سال گذشته 
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فاصله کوتاه یادگار 
ساسانیان تا ثبت جهانی

اشد مجازات در انتظار کسانی است که گمان می کنند، می توانند عربده کشی کنند
 و با تهدید و قدرت نمایی، امنیت روانی جامعه را به هم بریزند
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افزایش میزان ازدواج 
طی سال گذشته 

استاندار گلستان اظهار کرد: علی رغم شیوع 
ازدواج  رشد  شاهد  گذشته  سال  در  کرونا 
در استان بوده ایم. بگونه ای که در سال ۹۹ 
اتفاق  ازدواج ۴.۴  رشد  سال ۹۸  به  نسبت 
افتاده است. به گزارش روابط عمومی، حق 
شناس در جلسه شورای راهبردی جمعیت 
استان با اشاره به کاهش تولدهای استان در 
سال گذشته نسبت به دو سال قبل تصریح 
کرد: کاهش والدت های استان در سال قبل 
متوسط  از  میزان  این  که  بوده  درصد   ۶.۲
کشوری که ۶.۹ درصد است, کمتر می باشد. 
وی افزود:گلستان رتبه ۶ والدت در کشور, 
رتبه ۹ ازدواج و رتبه ۱۷ طالق در کشور را 
دارد. استاندار گلستان یادآور شد: شرط حفظ 
جمعیت فعلی ازدواج و فرزند آوری را باید 
از طریق طرح هایی نظیر آنچه در مجلس در 
حال بررسی است از تشکیل خانواده و تولد 
فرزند بیشتر حمایت کنیم. حق شناس خاطر 
نشان کرد: اگر نرخ جایگزینی جمعیت کمتر 
از ۲.۱ درصد باشد به معنای آن است که 
باید بطور جدی به مقوله فرزند آوری توجه 
شود. وی ادامه داد: پنجره جمعیتی کشور به 
سمت بسته شدن حرکت می کند و این بدان 
معناست که مولدین کشور در ازدواج و تولید 
در حال کم شدن است و همه باید همکاری 
الزم را جهت رشد جمعیتی با ارایه مشوق 

ها داشته باشند.

زلزله های گمیشان 
خسارتی نداشت

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان 
در  ریشتری   ۳.۵ و   ۳.۲ زلزله های  گفت: 
گمیش تپه و سیمین شهر از توابع شهرستان 
خسارتی  استان  غربی  شمال  در  گمیشان 
رضا  عمومی،  روابط  گزارش  به  نداشت. 
در  ها  لرزه  زمین  این  داشت:  اظهار  قادری 
برخی روستاهای این شهرستان احساس شد 
اما تاکنون خبری مبنی بر تخریب و وارد شدن 
مناطق دریافت  این  به خانه های  خسارت 
نگردید. این زمین لرزه به قدرت ۳.۵ ریشتر 
ساعت ۴ و ۴۸ دقیقه در عمق ۲۶ کیلومتری 
زمین و محدوده ۲۵ کیلومتری سیمین شهر 
پیوست.  وقوع  به  قال  آق  کیلومتری  و ۲۷ 
همچنین ساعت ۴و ۵۲ دقیقه زلزله بعدی 
با قدرت ۳.۲ ریشتر در عمق ۲۷ کیلومتری 
زمین در محدوده ۴۵ کیلومتری گرگان رخ 
داد. گلستان استانی زلزله خیز است و در طول 
با  را عمدتا  زیادی  زلزله های  اخیر  سالهای 
قدرت کمتر از چهار ریشتر تجربه کرده است.

رشد ۳۰درصدی سرمایه گذاری صنعتی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
سرمایه  درصدی   ۳۰ رشد  از  گلستان 
گذاری صنعتی در استان خبرداد. به گزارش 
مهر، حسین طلوعیان در نشست خبری با 
اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: در سال 
گذشته با توجه به شعار سال، برنامه هایی 
برای جهش تولید تعریف و اجرایی شد و 
در اکثر شاخص ها رشد داشتیم. وی افزود: 
هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان تسهیالت رونق 
تولید در سال ۹۹ به ۲۱۴ طرح پرداخت 
حدود ۱۵۲  سال ۹۸  به  نسبت  که  شد 
درصد رشد را نشان می دهد. رئیس سازمان 
صنعت معدن و تجارت گلستان بیان کرد: 
در سال گذشته ۹ هزار و ۴۰۹ مورد پروانه 
صنعتی در استان صادر شده که ۶۹ درصد 
در  همچنین  می دهد،  نشان  را  افزایش 
زمینه تمدید پروانه کسب ۷۹ درصد رشد 

داشتیم. طلوعیان اضافه کرد: در سال ۹۹ 
از نظر صدور مجوز فعالیت های صنعتی، 
۵۰۸ جواز تأسیس صادر شده که نسبت 
آن ۳۲ درصد  قبل  به مدت مشابه سال 

رشد اتفاق افتاده است. وی از رشد ۶۷ 
درصدی سرمایه گذاری جوازهای صادر 
شده و رشد ۳۰ درصدی اشتغال در این 
بخش خبرداد. رئیس سازمان صنعت معدن 

و تجارت گلستان ادامه داد: در سال گذشته 
۱۹۹ پروانه صنعتی صادر شده که به لحاظ 
عملکردی ۴۳ درصد رشد داشته است. 
طلوعیان توضیح داد: هزار و ۱۷۱ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری صنعتی انجام شد که 
۳۰ درصد رشد سرمایه گذاری صنعتی و 
۲۱ درصد رشد اشتغال صنعتی را شاهد 
هستیم. وی بیان کرد: تعهد اشتغال استان ۹ 
هزار و ۳۰۰ مورد بود که توانستیم ۹ هزار و 
۹۸۲ شغل ایجاد کنیم و ۱۰۷ درصد تعهد 
محقق شده است. رئیس سازمان صنعت 
معدن و تجارت گلستان عنوان کرد: در 
زمینه تجارت خارجی هم پیش بینی شده 
صادرات صورت  دالر  میلیون  بود ۱۱۸ 
بگیرد که با توجه به شرایط کرونا ۱۱۳ 
میلیارد دالر صادرات داشتیم که ۹۳ درصد 

تعهد محقق شد.

فعالیت جهادی برای
 اشتغال زنان سرپرست خانوار 

در  جهادی  گروه های  و  بسیجیان 
کارگاه  ساخت  با  ملک  نوده  روستای 
سرپرست  زنان  اشتغال  زمینه  خیاطی 
خانوار و بد سرپرست را فراهم کردند. 
به گزارش مهر، روستای نوده ملک از 
توابع شهرستان گرگان این روزها شاهد 
قالب  در  که  است  گروه هایی  فعالیت 
فعالیت های جهادی این بار کمر همت به 
حل معضل بیکاری بسته اند. جهادگران 
بسیجی با راه اندازی کارگاهی کوچک 
اقتصادی  جنگ  سرباز  ارزشمند  اما 

شده اند و برای زنان سرپرست خانوار و 
بدسرپرست شغل ایجاد کرده اند.فرمانده 
پایگاه امام حسین )ع( روستای نوده ملک 
اظهار کرد: کارگاه تولیدی خیاطی با اعتبار 
بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان و با همت و 
حمایت بسیج سازندگی سپاه گرگان در 
روستای نوده ملک ساخته شده است. 
را  کارگاه  این  هدف  مزرعی  مرتضی 
کمک به اشتغالزایی زنان روستا خصوصًا 
زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست 
اعالم و بیان کرد: این واحد اشتغال زایی 

در زمینی به مساحت ۶۰ مترمربع ساخته 
شده و کلنگ آن دی ماه ۱۳۹۹ به زمین 
زده شد. وی افزود: این مرکز اشتغال زایی 
با همت گروه های جهادی پایگاه امام 
حسین )ع( روستا ساخته و در ۲۵ ماه 
رمضان افتتاح شد. مزرعی با بیان اینکه در 
تمام طول کار جوانان جهادگر تنها برای 
رضای خدا و بدون هیچ دستمزد کار 
کردند، گفت: تنها هدف جوانان کمک به 
اقتصاد روستا و خصوصاً خودکفایی زنان 

سرپرست خانوار بوده است.

ضرورت توسعه آبیاری نوین 
مدیرعامل آب منطقه ای گلستان گفت: 
افزایش  و  افزایش جمعیت  به  توجه  با 
بحران،  از  عبور  راه  تنها  مصرف،  نیاز 
بهره وری و مصرف بهینه در بخش های 
مختلف به ویژه بخش کشاورزی است. 
به گزارش روابط عمومی، سید محسن 
از ۱۴ کشاورز  حسینی در آیین تجلیل 
 ۲.۵ استان  آب  میزان  اظهارکرد:  نمونه 
میلیارد متر مکعب در بخش سطحی و 
منطقه  آب  مدیرعامل  است.  زیرزمینی 
ای گلستان تصریح کرد: جمعیت استان 
ظرف ۵۰ سال گذشته دو برابر شده ولی 
نمی  پیدا  افزایش  استان  در  آب  میزان 
کند بنابراین با لحاظ افزایش جمعیت و 
افزایش نیاز مصرف، تنها راه بهره وری و 
مصرف بهینه در بخش های مختلف به 
ویژه کشاورزی است. وی توسعه آبیاری 
های نوین، رعایت الگوی کشت، استفاده 
همزمان چندمنظوره از منابع آب، تسطیح 

و یکپارچه سازی اراضی را از مهم ترین 
در  آب  منابع  وری  بهره  راهکارهای 
گلستان عنوان کرد. نماینده مردم شهرستان 
علی آباد کتول و عضو کمیسون آب و 
مراسم  این  در  هم  مجلس  کشاورزی 
آماده  گلستان  نمایندگان  مجمع  گفت: 

کارشناسان  و  نخبگان  نظرات  دریافت 
برای بهره وری آب در برنامه هفتم توسعه 
و بودجه ۱۴۰۱ است تا با جدیت مسائل 
را در بخش آب استان در کمیسون های 
تخصصی مجلس پیگیری کند. رحمت 
استان  اقتصاد  اینکه  بیان  با  نوروزی  اهلل 

مبتنی بر کشاورزی است، گفت: اقتصاد 
استان با همه پتانسیل گردشگری و صنعت 
اما بر پایه کشاورزی است و باید بتوانیم 
به بهره وری آب به این اقتصاد معیشتی 
هماهنگی  دفتر  کل  مدیر  کنیم.  کمک 
امور اقتصادی استانداری گلستان هم در 
ترسالی  اظهار کرد: دو سال  این جلسه 
موجب شد کشاورزان استان به صورت 
بی رویه به کشت برنج بپردازند و همین 
موضوع به چالش آب در استان دامن زد. 
عباس اغنامی با بیان اینکه مصرف انرژی 
درکشور و استان حدود ۱۰ برابر استاندارد 
مصرف انرژی در دنیا است و هدر رفت 
آب حدود ۳۰ درصد است، گفت: اینها 
موضوعاتی است که به مفهوم بهره وری 
بر می گردد و بسیاری از کشورهایی که 
در دنیا رشد داشته اند، ارتقای شاخص 
بهره وری و رشد و توسعه پایدار و مستمر 

را در دستور کار خود قرار دادند.

کمک مومنانه شهرداری 
گرگان آماده توزیع شد

بسته   ۵۵۰ توزیع  از  گرگان  شهردار 
معیشتی و بهداشتی در رزمایش کمک 
به  داد.  خبر  گرگان  شهرداری  مومنانه 
گزارش روابط عمومی، عبدالرضا دادبود 
در حاشیه بازدید از اجرای این رزمایش 
بیان داشت: پنجمین مرحله کمک های 
کارکنان  خیّرین،  مشارکت  با  مومنانه 
آماده  نهادها  و  ها  دستگاه  شهرداری، 

توزیع شده است. دادبود افزود: در این 
قاسم«  »حاج  نام  به  که  جهادی  طرح 
نامگذاری شده، ۵۵۰ بسته معیشتی و 
بهداشتی آماده شده و به زودی در میان 

نیازمندان سطح شهر توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی هر بسته 
گفت:  است،  تومان  هزار  حدود ۲۵۰ 
پایگاه مقاومت بسیج شهید حاج قاسم 

سلیمانی شهرداری گرگان متولی اصلی 
برگزاری این مرحله بوده و نسبت به تهیه 
بسته ها اقدام کرده است. شهردار گرگان 
یادآور شد: با این مرحله تاکنون ۳ هزار 
بسته معیشتی در قالب ۵ طرح مختلف 
در سطح شهر توزیع شده و بنا داریم در 
آینده ای نزدیک ششمین مرحله رزمایش 

کمک مومنانه را آغاز کنیم.
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خبر

گسترش مهارت آموزی
 بین افراد جامعه 

 

در  قال  آق  و  گرگان  مردم شریف  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در دیدار با مدیر کل 
آموزش فنی وحرفه ای گلستان گفت:برای 
مهارت  باید  پویا  و  کارآمد  نسلی  پرورش 
به  یابد.  گسترش  جامعه  افراد  بین  آموزی 
گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان گلستان، منتظری گفت: 
توانمند،  خالق،  نیروهایی  آموزی،  مهارت 
پویا، ماهر تربیت می کند و پویایی اقتصاد 
صنعتی، مهارتی و فنی جامعه را ارتقا می 
آموزش  داد:  ادامه  منتظری  غالمرضا  دهد. 
های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی سبب 
ایجاد اشتغال پایدار می شود. در ادامه مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان گفت: 
ترویج فرهنگ مهارت آموزی نقش بنیادی 
جامعه  توسعه  و  پیشرفت  سطح  ارتقا  در 
دارد و باید مانند موضوعات دیگر فرهنگی 
در جامعه نهادینه شود. سیدعلیرضا حسینی 
حرفه  و  فنی  آموزش  مربیان  افزود:  طلب 
ای نقش مهم و اثرگذاری در توانمندسازی 
نیروی کار و مهارت آموزی افراد جویای کار 
ایفا می کنند. حسینی طلب همچنین گفت: 
برای ارتقای جایگاه آموزش های مهارتی در 
مربیان سازمان  بندی  رتبه  جامعه، موضوع 
آموزش فنی و حرفه ای کشور همانند معلمان 
مجلس  کار  دستور  در  پرورش  و  آموزش 

شواری اسالمی قرار بگیرد. 

صالحیت ۹۳.۳ درصد داوطلبان 
شوراهای روستایی گلستان تایید شد

دبیر ستاد انتخابات گلستان گفت که در پایان 
بررسی هیات های اجرایی و نظارت، صالحیت 
ششمین  در  شرکت  داوطلبان  درصد   ۹۳.۳
دوره انتخابات شوراهای روستایی و عشایری 
این استان تایید شد. سیدمحسن کاظمی روز 
گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: برای حضور در این دوره از انتخابات، 
هفت هزار و ۷۴۷ داوطلب گلستانی نام نویسی 
کردند که ۱۲۱ نفر قبل از بررسی صالحیت ها 
از ادامه رقابت انصراف داده و پرونده هفت هزار 
و ۳۵۳ نفر توسط هیات های اجرایی و نظارت 
مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: در بررسی  
هیات اجرایی ۱۷۶ نفر و هیات نظارت ۳۱۸ 
نفر رد صالحیت شدند که در پایان ۶ هزار و 
۸۵۹ نفر خود را برای کسب سه هزار و ۲۵۴ 
کرسی در ۹۷۴ روستا آماده می کنند.وی گفت: 
سه  گلستان  روستای   ۸۰۸ شورای  ترکیب 
نفره و ۱۶۶ روستا پنج نفره است.دبیر ستاد 
انتخابات گلستان ادامه داد: از مجموع داوطلبان 
تایید صالحیت شده ۶ هزار و ۴۲۲ نفر مرد 
و ۴۳۷ نفر زن هستند.انتخابات ششمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر، روستا و عشایر همزمان 
با سیزدهمین دوره رییس جمهوری، دومین 
میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری و نخستین میاندوره ای یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی ۲۸ خردادماه امسال 

برگزار می شود.

خبرنگاری مبتنی بر 
جسارت است نه جنسیت

■  پریسا مسعودی

پایگاه  اصلی ترین  عنوان  به  رسانه ها 
ابزار  بهترین  و  زنان  برای  دادخواهی 
شمرده  زنان  حقوق  از  آگاهی دهی 
می شوند. با اتکاء به قدرت و نفوذ رسانه ها 
در متن جامعه و سطوح مختلف دولتی 
می توان از آن ها در جهت تامین حقوق 
و حمایت از زنان استفاده کرد. با چشم 
به  می شود.  رسانه گران  قلم  و  دوربین 
اصالح فرهنگ رفتاری و مناسبات ناپسند 
اجتماعی در برخورد با زنان، پرداخت؛ 
اما واقعیت  نشان می دهد که رسانه ها نیز 
برای زنان فضای دل خواه و مصؤن نیست. 
چند روز پیش  همزمان با روز ارتباطات، 
سردبیر روزنامه صبح نو با انتشار پستی از 
شکستن دست خبرنگار زن این روزنامه 
خبر داد که برای تهیه گزارش از روند 
واکسیناسیون به مجموعه ساعی در میدان 
سپاه مراجعه می کند و بعد از مصاحبه و 
با  گفت وگو هنگام خروج از مجموعه 
برخورد زشت و زننده مأمور حراست 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مواجه 
می شود که اصرار داشته فایل های صوتی 
و هر آن چه در مصاحبه ها داشته را پاک 
کند اما با مقاومت خانم خبرنگار مواجه 
می شود. شدت شکستگی دست خبرنگار 
روزنامه صبح نو به حدی بود که به مدت 
دوساعت تحت عمل جراحی قرار گرفت. 
نبود امنیت جانی برای بانوان خبرنگار و 
اعمال خشونت علیه آنها از  چالش هایی 
است که مانع حضور پر رنگ بانوان در 
رسانه ها می شود.بنابراین ایجاد فضای 

آرام و سالم کاری برای خبرنگاران زن  از 
راه های گسترش حضور بانوان در رسانه 
ها می باشد. فراهم آوری این فضا در کنار 
اینکه وظیفه صاحبان رسانه ها است، بر 
عهده ی نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران 
نیز باید باشد.این نهاد ها باید از حقوق 
بانوان خبرنگار در رسا نه ها حمایت کنند 
با  برای آن ها  و نگذارند فضای کاری 
تبعیض جنسیتی و نگاه های مرد ساالرانه 
به همراه باشد. دوسال پیش خبری منتشر 
شد که یک ماهنامه ارتباطی از ۵۹ خبرنگار 
زن شاغل در رسانه های ایران سؤال هایی 
را پرسیده که براساس آن ۹۰ درصد از 
این خبرنگاران حداقل یک بار در راه تهیه 
خبر با مزاحمت جنسی روبه رو شده اند. 
این خبر بالفاصله بازتاب داشت و برخی 
از همکاران که حساس هستند درخواست 
داشتند که انجمن صنفی روزنامه نگاران 

درباره این ادعا واکنش نشان دهد
پیش فرض  به صورت  کس  هیچ  البته 
قادر به تأیید و تکذیب این گونه اخبار و 
گزارش ها نیست اما  فراموش نکنیم که 
روزنامه نگاران بویژه روزنامه نگاران زن 
از اقشار پیشرو جامعه در استیفای حقوق 
زنان هستند و کمترین رفتار نامناسب به 
خود را بحق، نوعی آزار تلقی می کنند. 
حتی آزار جنسیتی )و نه جنسی( برای آنان 
چنان اهمیت دارد که همیشه در ذهن آنان 
می ماند و برای مقابله با آن اقدام می کنند. 

از نظر من خبرنگاران زن از طرف جامعه 
نیز به راحتی پذیرفته نمی شوند. خبرنگار 
در  تا  بکند  را  نهایت تالشش  باید  زن 
اجتماع پذیرفته شود، زیرا جامعه سنتی 
با جامعه مدرن مختلط شده است و این 
خود یک چالش برای حضور زنان در 
رسانه ها و جامعه است. وقتی کار مثبتی 
خوبی  گزارش  مثال  و  می دهی  انجام 
کار می کنی، زیبایی و آراستگی ات دیده 
می شود،  نه کیفیت کارت. این که تالش ها 
دردناک  نشود،  دیده  کارت  کیفیت  و 
توانمندی  زنان خبرنگار  ام  است. دیده 
کارهای  شده  سبب  جنسیتشان  که  را 
بزرگی که انجام داده اند، دستمایه تهدید و 
آسیبشان شود. برای پیشرفت باید بتوانی 
پیدا  باالدستی ها جایی  مردانه  در حلقه 
کنی. از جایی به بعد می دانی صرفا چون 
مرد نیستی،  امکان پیشرفت برایت وجود 
ندارد و این آزاردهنده است. در مطبوعات 
زنان  تعداد  ایران  بزرگ  موسسه های  و 
برخی موسسات  در  است.  کم  سردبیر 
مطبوعاتی بزرگ این تعداد کم خیلی به 
از خبرنگاران زن  چشم می آید. بعضی 
می گویند بااین اوصاف خودسانسوری هم  
بر زندگی حرفه ای و پیشرفت کاری شان 
هم تاثیر می گذارد چون خیلی ها انرژی 
کم می اورند و این امر در نهایت روی 
بازده و روال کار ان ها تاثیر گذار است. 
مشکل دیگری که بعضی خبرنگاران زن از 
آن گله دارند، مشکالتی است که دربستر 

خانواده روی می دهد. خواستگارانی که 
هیچ تعریف و شناخت درستی از شغل 
ندارند.  آن  های  سختی  و  خبرنگاری 
بر اساس همین نگرش با اشتغال زنان 
خود در عرصه خبر مخالفت نمی کنند. 
اما وای به روزی که مرد درک درستی 
از وظیفه شغلی همسرش نداشته باشد. 
اما بعد از مدتی با پی بردن به مشکالت 
خاص این شغل و شاید ایجاد مشکالتی 
در هماهنگ سازی وظایف خانه داری، 
با  سرناسازگاری  اشتغال  و  همسرداری 
آنها گذاشته که این مسئله تاثیر بسیاری بر 
روحیه و انگیزه این افراد خواهد گذاشت. 
میزان حمایت از خبرنگاران زن و تقویت 
موقعیت آنان بر آزادي زنان و آزادي بیان 
و آزدي رسانه ها همزمان کمک شایان 
مي کند. چه بسیار خبرنگاران زنی که به 
دلیل ممانعت خانواده ها و نداشتن زمان 
کافی برای حضور در کارهای بیرون از 
خانه، کمتر در رسانه ها فعالیت دارند و 
به همین دلیل حضور شان هم پررنگ 

نیست. آنها که مادرند رنجشان در این 
هم  خبرنگار  مادر  است.  بیشتر  داستان 
باید روی دردها و زخم های جامعه دست 
و  کند  تیتر  را  کم وکاستی ها  و  بگذارد 
هم دغدغه حفظ نظام خانواده و تربیت 
فرزندانش را داشته باشد. در میان همه این 
مشکالت هیچ چیز به اندازه برخوردهای 
ناپسند اجتماعی و دید زن ستیزانه عده ای، 
خبرنگاران زن را دلسرد نمی کند. خیلی ها 
را  قلم  و  نیاوردند  تاب  را  رفتارها  این 
برای همیشه بوسیدند و کنار گذاشتند. 
عموم زنان در محیط های کار سخت با 
محدودیت هایی مواجه هستند؛  البته این 
مسئله از شایستگی های آنان نمی کاهد، 
کسانی هم می پذیرند که باید با وضعیت 
موجود کار کنند. بسیار شنیده ام که گفته 
اند مراکز قدرتی که در رأس هستند به 
زنی  اگر  مردانه اند،  از جنس  کلی  طور 
بخواهد آنان را به چالش بکشد، فاتحه 
خودش و رسانه اش خوانده خواهدشد. 
اخیر  تفاسیر در سال های  این  با وجود 
مناسبی  جایگاه های  به  خبرنگار  زنان 
حتی در مناصب سیاسی دست یافته اند، 
بسیاری از خبرنگاران زن با دیدن مسائل 

سمن ها  راه اندازی  به  دست  اجتماعی 
زده اند یا خود، در این سازمان ها عضویت 
یافته اند. تبعیض جنسیتی و آزار زنان در 
یافته  محیط کار، در کشورهای توسعه 
هم موضوعی بحث برانگیز است. اما در 
این کشورها، قوانین توسعه یافته ای برای 
محافظت از حقوق زنان در محیط های 
کاری وجود دارد. در ایران اما خبرنگارانی 
که با بی بی سی گفتگو کرده اند، می گویند 
به  توجه  برای  هم  اداری  روالی  حتی 
مشکالتشان و تنبیه خاطی یا وجود ندارد، 
و  ترین  تازه  نمی شود.  گرفته  یا جدی 
جامع ترین تحقیق یونسکو که با کمک 
با  روزنامه نگاران  بین المللی  فدراسیون 
مشارکت ۹۰۱ روزنامه نگار از ۱۲۵ کشور 
جهان انجام گرفته و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
یادداشت فیسبوکی و توییتری خبرنگاران 
را بررسی کرده است، نشان می دهد اکنون 
بیش از هر زمان دیگری حمالت آنالین 
علیه خبرنگاران زن افزایش چشمگیری 
داشته است؛ چرا که  در سایه همه گیری 
علیه  خشونت  دیگر  گونه های  کرونا 
زنان که به آن "همه گیری در سایه" گفته 
می شود، بیشتر شده است و ۷۰ درصد 
زنان خبرنگار هدف تهدیدهای اینترنتی 
هستند. وقتی از خبرنگاران پرسیده شد که 
این تهدیدهای خشونت آمیز آنالین چقدر 
بر کار حرفه ای و ارتباط شما با منابع خبری 
و مخاطبانتان اثر گذاشته؟ ۳۰درصد زنان 
پاسخ دادند که در شبکه های اجتماعی، 
خود را سانسور می کنند. ۲۰ درصد هم 
پاسخ دادند که تمام فعالیت های آنالین 

خود را متوقف کرده اند. 
کار  بر  آنالین  تهدیدهای  تاثیر  درباره 
حرفه ای: ۱۱ درصد زنان روزنامه نگار در 
مقطعی از کار غیبت کرده اند که روحیه 
خود را بازیابند. ۳۸ درصد سعی کرده اند 
کمتر در معرض باشند. ۴ درصد کارشان را 
ترک کردند و حتی ۲ درصد روزنامه نگاری 
را کنار گذاشتند. ایجاد فضای امن و عاری 
از خشونت برای فعالیت های رسانه ای 
خبرنگاران بر مبنای قانون، یکی از وظایف 
حکومت است. پیگیری قضایای خشونت 
علیه خبرنگاران و رسیدگی جدی به پرونده 
های عامالن خشونت یکی از راه های 
جلوگیری از گسترش خشونت ها علیه 
خبرنگاران است. البته در این میان نمی توان 
نقش نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران را 
نادیده گرفت. وجود نهادها و اتحادیه های 
تاثیر گزار خبرنگاری می تواند در راستای 
زن  خبرنگاران  علیه  خشونت  کاهش 
نقش عمده ای داشته باشد.بنابراین، آنچه 
به عنوان راه حل افزایش وظیفه بانوان در 
عرصه رسانه ها تصور می شود، تالش 
همه جانبه و نظام مند حکومت، نهادهای 
مدافع حقوق خبرنگاران، صاحبان رسانه ها 

و بانوان خبرنگار است.

■ روزنامه نگار 

))

روزنامه نگاران زن از
 اقشار پیشرو جامعه در استیفای 
حقوق زنان هستند و کمترین 
رفتار نامناسب به خود را بحق، 

نوعی آزار تلقی می کنند.

تداوم روند کاهش بارندگی
مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: روند کاهش بارندگی 
در گلستان همچنان ادامه دارد و در اردیبهشت ماه ۱۳ 
روابط  گزارش  به  افتاد.  اتفاق  بارش  کاهش  درصد 
و  آب  شرایط  تحلیل  در  داداشی  نوربخش  عمومی، 
اردیبهشت  در  اظهارکرد:   ۱۴۰۰ اردیبهشت  هوایی 
بوده است  متر  میلی  استان ۳۱  بارش  میانگین   ۱۴۰۰
و این نشان می دهد ۱۳ درصد نسبت به متوسط این 
بارش رخ داده است. مدیرکل هواشناسی  ماه کاهش 

گلستان افزود: بیشترین میزان بارش در ایستگاه های 
سینوپتیک استان در علی آبادکتول به میزان ۶۰.۱ میلی 
متر و کمترین میزان بارش به میزان ۱۳.۸ میلی متر در 
ایستگاه فرودگاه گرگان اتفاق افتاده و به ثبت رسیده 
است. وی گفت: در اردیبهشت امسال میانگین دمای 
ایستگاه های سینوپتیک استان ۲۱.۸ درجه سانتیگراد 
بوده است به طوری که ۱.۵ درجه نسبت به متوسط 
اردیبهشت ماه افزایش داشته و نسبت به سال گذشته 

اضافه  داداشی  دهد.  می  نشان  را  افزایش  درجه  دو 
کرد: حداکثر دمای ثبت شده ۴۳.۸ درجه سانتیگراد 
در گنبدکاووس و حداقل دمای ثبت شده ۱۰.۲ درجه 
است.  رسیده  ثبت  به  گرگان  فرودگاه  در  سانتیگراد 
اردیبهشت  در  گفت:  گلستان  هواشناسی  مدیرکل 
امسال میانگین ساعات آفتابی ایستگاه های سینوپتیک 
ایستگاه های  تبخیر  میانگین  استان ۲۲۵.۲ ساعت و 

سینوپتیک استان ۱۴۸.۲ میلی متر بوده است.
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الومشاور

■ حسین دهنوی- کارشناس مشاوره

چادر  به  به شدت  پنج ساله ام  دختر  سؤال( 
عالقه مند است. به گونه ای که حتی در مقابل 
محارم نیز چادر دارد. آیا می توانم چادر او را 

به زور از سر او بردارم؟

جواب: احتمال دارد توجه و تشویق بیش از 
افراطی  عالقه  چنین  دچار  را  او  شما  حد 
توجه  می کنم  توصیه  بنابراین،  باشد.  کرده 
و تشویق های خود را تا مدتی قطع کنید تا 
تعدیل شود. او را آگاه کنید که در این سن، 
اما حتما بگویید  چادر برایش الزم نیست. 
که وقتی بزرگ شود، باید خود را از مردان 
غریبه بپوشاند. هرگز چادر را با زور از سر 
او برندارید و آشکارا با آن مخالفت نکنید. 
و  تجزیه  قدرت  سن،  این  در  شما  فرزند 
تحلیل مسائل را ندارد و ممکن است تصور 
نادرستی از حجاب در ذهن او نقش ببندد 
و در آینده از آن بگریزد. بکوشید از طریق 
پرت کردن حواس او یا پنهان کردن چادر 
و جایگزینی روسری، این عالقه افراطی و 

غیرمنطقی را از بین ببرید.

می خواهم یک دوست داشته باشم
_یکی از مشکالتی که  مریم عبداللهی 
کودکان بیش فعال با آن مواجه هستند در 
زمینه ارتباطات اجتماعی، پیدا کردن دوست 
است. به علت تکانشی رفتار کردن بعضی 
از آنها، کودکان دیگر خیلی عالقمند به 
ایجاد ارتباط با آنها نیستند. به همین دلیل 
این کودکان  از درمانهایی که برای  یکی 
قابل کاربرد است آموزش روابط اجتماعی 
ومشاوره و رفتار درمانی در این حیطه می 
باشد. در روابط اجتماعی، اگر کودک شما 
در مورد صحبت کردن با کودک دیگری 
عصبی به نظر می رسد، شما می توانید به 
وی کمک کرده و شروع به گفتگو با او 
کنید. تنطیم کردن تاریخ و زمان های بازی 
با بچه های دیگر در مدرسه که به خوبی 
تحت نظارت و فعالیت های خاص برنامه 
ریزی شده باشد نیز می تواند کمک کننده 
باشد. آنها عالقمند به بازی در گروه ها می 
باشند. باید در این مورد آنها را تشویق و 
از آنها خواست تا در  باید  هدایت کرد. 
فعالیت های گروهی بیشتر مانند: کارهای 
هنری، باشگاههای ورزشی وکلوپ های 
ویدیویی شرکت کنند و اجازه دهید تا در 
انتخاب، تصمیم گیری آزاد داشته باشند و 
خودشان به طور مستقل نیز برنامه ریزی 
مسائل  زمینه  در  که  چرا  باشند  داشته 
اجتماعی مفید خواهد بود، در این زمینه می 
توانید از مشاور هم کمک بگیرید. با کمک 
تمارین  ارائه  و  درمانگران  و  مشاوران 
و فعالیت های مرتبط می توانید آنها را 
عالقمند به روابط اجتماعی درست کنید 
و با پاداش دادن های به موقع و صحیح به 

سمت درست آنها را سوق دهید.
 کشف دلیل دوست گریزی کودک

حفاظت  و  ایجاد  در  فرزندتان  چنانچه 
دوستی ها مشکل دارد، بکوشید دلیل آن را 
دریابید. آیا آن قدر حساس است که همواره 
احساساتش جریحه دار میشود و دوستانش 
را از دست می دهد؟ آیا ساکت است و 
نسبت به ارتباط با بقیه بی تفاوت است؟ 
آیا تهاجمی  و قلدر است و بهمین دلیل 
باشند؟  او  با  کودکان دیگر نمی خواهند 
برخوردار  اجتماعی  مهارت های  از  آیا 
نیست؟ آیا مهارت های ضروری را برای 

یک دوست باوفابودن ندارد؟
صحبت با کودک

دقیق باشید. درباره رفتارهایی که مشاهده 
می کنید و اینکه چگونه سبب تاثیرگذاری 
درباره  کنید.  گفتگو  می شوند،  روابط  بر 
به  کودک  چنانچه  کنید.  گفتگو  دوستی 
علت تمام شدن یک ارتباط دوستی از دید 
روانی صدمه دیده است، درباره وضعیت 
دوستی ها و اینکه چطور طی سال ها رفیقان 
زیادی خواهد داشت که برخی از آن ها به 
مدت زیادی و برخی از آن ها تنها زمان 
کوتاهی دوست او خواهند بود، گفتگو 
از  یکی  نام  بخواهید  کودک  از  کنید. 
همکالسی هایش را که همه او را دوست 
دارند، بگوید و بعد درباره خصوصیات 
او چنین بپرسید: »چه طور رفتار می کند؟ 
چه کارهایی انجام می دهد؟ خصوصیات 

یک دوست خوب چیست؟«
گزینش اهداف دوستی

که  کنید.  گفتگو  این باره  در  همدیگر  با 
اجتماعی  مهارت های  چه  دارد  دوست 
و چطور دوستی هایی داشته باشد، بیشتر 
کودکان توانایی دارند به سادگی کودکانی 
را که دوست دارند با آنها دوست باشند، 
نام ببرند. چنانچه کودک خردسالی، امکان 

برقرار نمودن رابطه با بقیه را نداشته باشد، 
نمیتواند بیاموزد که چه طور در اجتماع رفتار 
کند. به او مهارت های اجتماعی را بیاموزید 
و هنگامی که دوستی اش خاتمه یافت یا 

حس بروز مشکل کرد به وی یاری کنید. 
پذیرش  برای  قدم  نخستین  برداشتن 

رابطه های گروهی اجتماعی
برای زمان بازی خردساالن و کودکان پیش 
از سن و سال مدرسه برنامه ریزی کنید. 

روی نخستین تجارب کودکان نظارت 
در  دخالت  با  تا  باشید  آماده  و  کنید 

کارشان بازی آن ها را آسان کنید.
 گردش های خانوادگی:

 اجتماع چند دسته خانواده مهلت خوبی 
برای ورود اطفال در موقعیت های اجتماعی 
به همراه کودکان سنین متعدد میسر میکند. 
این موقعیت ها به فرزند شما مهلت می دهد 
مهارت های اجتماعی را بکار گیرد و با این 
وجود نظاره گر ارتباط شما با مردم دیگر 
باشد. هم چنین گردش های فامیلی سبب 
ایجاد پیوندهای ژرف درون خانواده میشود 
و بعدها که فرزندتان باید مقابل فشار دسته 
همساالن ایستادگی کند؛ چنین گردش هایی 

نتیجه خود را نشان خواهد داد.
 پافشاری نکنید:

طفل را در برابر مردم انگشت نما نکنید، از 
جمالتی مانند »نمی تونی به دایی ات سالم 
کنی؟« یا »برای همه از یک تا ده بشمر« 
بپرهیزید. هرچه قدر طفل در موقعیت های 
اجتماعی به خودش توجه بیشتری داشته 
او  برای  راحتی  و  آسایش  حس  باشد، 
مشکل تر خواهد بود.  به طفل برچسب 
نزنید. توصیف فرزندتان به عنوان خجالتی، 
تنها، ساکت و یا سرد، راهکاری غلط است 
که بعد تاوانش را پس خواهید داد. برای 
نمونه در حال گذشتن از کوچه هستید و 
به آشنایی برمی خورید. مریم دو ساله یا 
زیادتر در سالم کردن یا حتی نگاه به فرد 
آشنا تردید دارد. رو به فرد آشنا می کنید 
و می گویید »مریم خجالتیه« ولی نمی دانید 
که با برچسب زدن به فرزندتان رفتار او 
را تحکیم می کنید. زمانیکه به فرزندتان 
چالش  گرفتار  یا  و  انزواطلب  برچسب 
در دوست یابی را می زنید، رفتار اجتماعی 
ناپسند را در او برمی انگیزید. در حالیکه می 
توانید با گفتن جمالتی او را تشویق نمایید 
تا اجتماعی تر باشد. »تازه االن دیدنتون چند 

دقیقه طول می کشه تا بهتون عادت کنه« این 
عبارت را عوض اینکه بیان کنید »همیشه 

همین طوره« به کار ببرید.
آیین  چگونه  گرامی،  مادر  و  پدر  شما 
آموزش  کودکان تان  به  را  دوست یابی 
می دهید؟ چنانچه می خواهید در مورد این 
موضوع زیادتر بیاموزید، به راهکارهایی 
برای دوست یابی و حفظ رفیقان از سوی 

کودکان توجه نمایید.

بعضی از کودکان علی الخصوص اندک سن 
و سال ها برای کسب مهارت های اجتماعی 
نظیر حل مشکالت، مذاکره، همکاری و 

برقرار نمودن رابطه نیاز به یاری دارند.
ارایه الگوی مناسب

بطور  کوشید  خواهد  شما  فرزند 
کند.درنتیجه  رفتار  شما  مانند  دقیق 
حال  در  شما  زمانیکه  بسپارید  یاد  به 
گفتگوی  مردم،  به  خوش آمدگویی 
تلفنی، خرید، بازی و یا انجام هر کار 
رفتار  الگوی  هستید،  مردم  با  دیگری 
اجتماعی را به او نشان می دهید. چنانچه 
مشخصات  از  یکی  بودن  خجالتی 
بودن  خجالتی  از  شاید  او  شماست، 
شما تقلید کند و بنابراین شاید واجب و 
ضروری باشد که این مشخصه خودتان 
که  بسپارید  یاد  به  کنید.  دگرگون  را 
مهارت های اجتماعی دیگری هستند که 
شما به صورت ناخودآگاه در حال آموختن 
آن ها به فرزندتان هستید حتی چنانچه ترجیح 

می دهید که آن ها را یاد نگیرد.
ایفای نقش به منظور آموزش کودک

اجرای نمایش، فرصتی عالی در اختیار شما 
قرار میدهد که شیوه های مناسب رفتار با 

دیگر مردم را به طفل ارایه دهید.
از فرزندتان بخواهید که آن ها را طوری 
که چالش ایجاد نکند، ممارست کند. اول 
موقعیت های ساده ای را نمایش دهید و بعد 
آن ها را پیچیده تر کنید. موقعیت ها می تواند 
شامل دعوت یک دوست به بازی، رد یک 
دعوت، مخالفت مسالمت آمیز، صحبت با 
تلفن، خوشامدگویی به میهمانان، گفتگو با 
اطفال و افراد بزرگسال و یا نمونه ای از یک 

ورزشکار خوب باشد.
نقش ها را بین خودتان تغییر دهید. اگر 
فرزندتان عالقه ای به یافتن دوست نشان 
نمی دهد از شیوه های زیر نیز می توانید 

استفاده کنید:

کودکتان  برای  متعددی  موقعیت های 
ایجاد کنید.

بطور گهگاهی رفیقان طفل خود را به ناهار 
دعوت کنید و ضمنا نام او را در کالس های 
مختلف بنویسید.بدینگونه او اجتماعی بودن 

را یاد میگیرد.
به بازی فرزندتان اهمیت دهید

بعالوه وقتی با رفیقان خود صحبت میکنید 
کودکتان را نیز وارد بحث کنید.او را به دیدن 
همسایه ها و خرید ببرید.هرچه افزونتر او 
با شخصیت های مختلف سر و کار داشته 
باشد موفق تر خواهد بود.از کودک خود 
پشتیبانی کنید. ممکن است این کار آسان 
بنظر برسد ولی چندبار حقیقتا به اظهارات 

او گوش داده اید؟
به حرف های کودکتان در مورد اتفاقاتی 

که در مدرسه می افتد گوش دهید.
احترام  فرزندتان  انتخاب  و  گزینش  به 
بگذارید ودوستان او را به خانه دعوت کنید.

تالش کنید با رفیقان فرزندتان و پدر و 
مادر آن ها آشنا شوید.

با فرزندتان  به همدردی  نبازید.  خود را 
بپردازید ولی سخت نگیرید. یافتن دوست 
فرآیندی درازمدت است و فراز و نشیب 
قسمتی  ناامیدی  متأسفانه  داردو  زیادی 
میشود.  محسوب  یابی  دوست  رویه  از 
تمام اطفال در ارتباط دوستی خود نوعی 
ناامیدی »طبیعی« را تجربه میکنند. پدر و 
مادر میتوانند با گوش کردن و به رسمیت 
شناختن عواطف کودکان خود به پشتیبانی 
از اونها بپردازند. در زمینه نگرانی های خود 
با اشخاصی مانند آموزگار، دوست یا باقی 

اعضای خانواده مشاوره انجام دهید.
شما هرگز نمی خواهید فرزندتان نگران 
شود و پس برای حل مشکالت خود از 
اشخاص خبره کمک بگیرید. بااهمیت ترین 
مسئله اینست که به فرزندتان نمایش دهید 
چگونه دوست خوبی باشد و دوست پیدا 
کند. بهترین شیوه اینست که برای او یک 
الگو باشید. برای دست یافتن به این هدف 

به نکته های زیر توجه کنید:
به فرزندتان برای شناسایی نقطه های   –

قوت خود یاری کنید.
هراس  خودتان  کمبودهای  گفتن  از   –

نداشته باشید.
– بدون این که به انتقاد از فرزندتان بپردازید، 

سخنان وی گوش دهید.
– مهربان باشید، به تمجید از بقیه بپردازید و 

به مردم یاری دهید.
– با بقیه همدردی نمایش دهید.

– از روزگار گله و نارضایتی نکنید و بجای 
این کار به فرزندتان یاد دهید که مسائلی را 
که نمی توان تغییر داد بپذیرد و برای تغییر 

دیگر مسائل سعی کند.
آموختن طریقه دوست یابی در زندگی آتیه 

کودکان ما نقش با اهمیتی ایفا مینماید.
قطعا در اطراف خود افرادی را دیده اید که 
علی رغم موفقیت های تحصیلی، شغلی، 
مالی و… احساس خوشبختی نمی کنند؛ 
ارتباط  یک  برقراری  در  جهت  این  از 
مناسب با بقیه مشکل دارند.وقتی کودکتان 
مهارت های واجب و ضروری را بیاموزد 
بقیه را بسوی خود جذب خواهد کرد و 
حضور رفیقان به زندگی او مفهوم تازه ای 

خواهد بخشید.

روانشناس و نوروتراپیست
 درمانگر تخصصی کودکان

 در روابط اجتماعی، اگر کودک شما در مورد 
صحبت کردن با کودک دیگری عصبی به نظر می رسد، شما 

می توانید به وی کمک کرده و شروع به گفتگو با او کنید.

داستان

 درخشش های کاذب

یک روز صبح که همراه با یک دوست در 
چیزی  می زدیم،  قدم  کوهستانی  مسیری 
هرچند  می درخشید.  افق  در  که  دیدیم  را 
قصد داشتیم به یک دره برویم، اما مسیرمان 
از  آن درخشش  ببینیم  تا  کردیم  را عوض 
چیست؟ تقریباً یک ساعت در زیر آفتابی که 
مدام گرم تر می شد، راه رفتیم و تنها هنگامی که 
به آن رسیدیم فهمیدیم چیست. یک بطری 
خالی بود!  شاید از چند سال پیش در آن جا 
افتاده بود. گرد و غبار درونش متبلور شده بود. 
از آنجا که هوا بسیار گرم تر از یک ساعت قبل 
شده بود، تصمیم گرفتیم که دیگر به سمت 
دره نرویم. به  هنگام بازگشت، به این  موضوع 
فکر می کردم که در زندگیمان چند بار به خاطر 
درخشش کاذب اهداف کوچک، از رسیدن 
به هدف اصلی خود بازمانده ایم؟ بدانید که 
شما هیچ گاه در جایی گیر نمی کنید و درجا 
آنکه  مگر  نمی شوید.  محبوس  و  نمی زنید 

خودتان بخواهید.
■  دکتر وین دایر
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گلشن مهر - خیلی اتفاقی با خانم پویان آشنا شدم. چند شعر 
کوتاه که فکر می کردم پریسکه است به گروه شاعران ارسال 
کردم و خانم پویان به من پیام دادند و با حوصله ای وصف 
ناشدنی هرچه را که الزم بود برایم توصیح دادند. بعدها که 
ایشان را بیشتر شناخنم و با فعالیت هایشان آشنا شدم برایم 

جذاب آمد که مصاحبه ای نیز با ایشان داشته باشم.

لطفا خودتان را معرفی کنید؟دخترک ارشدانجیر پزان گرگانم، 
زاده بیستم تیرماه!راحیل پویان هستم. متاهل، دارای دو فرزند، 
زاده و ساکن گرگان. بیشترین فعالیت ادبی ام در زمینه شعر 
و خاصه شعر پریسکه است و همینطور مشارکت در حفظ 
و نشر و تالش میدانی برای کمک به بسط و  معرفی این 
سبک که جرقه ای است که با آن می توان اصالت ادبیات 

ایرانی را روشن کرد.

کجا و چگونه با دنیای شعر آشنا شدید؟به طور جدی در 
جلسات بداهه سرایی استاد محمدرضا بداغی با دنیای بی انتهای 

شعر آشنا شدم.

اولین کسی که نوشته اتان را برایش خواندید که بود و چه 
واکنشی داشت؟برادرم امیر پویان اولین کسی بود که به نوشته 
هایم گوش داد و تشویقم کرد برای ادامه کار. اولین پریسکه 
را هم برای جناب آقای نوید فالحی فرستادم. ایشان مشوق 
من برای سرودن شعر پریسکه بودند. همینجا از ایشان برای 

راهنمایی و معرفی من به پریسکه تشکر میکنم.
اولین پریسکه ای که نوشتم این بود:

تکان نده/ گهواره ی دلی راکه خالی از توست

چگونه با قالب پریسکه آشنا شدید؟ در ابتدا شعر سپید و 
ترانه کار میکردم تا یکی از دوستان پریسکه سرا که در آکادمی 
ترانه بودند با خواندن شعرهایم  پریسکه را به من معرفی کردند. 
چون معتقد بودند شعرهایم بسیار به پریسکه نزدیک است 
و این گونه بود که توسط جناب اقای نوید فالحی با دنیای 
عظیم پریسکه اشنا شدم و افق تازه ای در من به وجود امد. 
بعد از دیدن آموزش های پریسکه توسط ایشان و حمایتها و 
رهنمودهای استاد علیرضا بهرهی پدر شعر پریسکه ایران، چند 
سالی است که پریسکه می نویسم و عضوی از خانواده بزرگ 
پریسکه شده ام. بعد از آن اشعارم را برای خانواده خواندم و 

پدرم مشوق من برای ادامه نوشتن بود.

به نظر خودتان شعرهایتان غمگین است یا شاد و چرا؟بیشتر 
عاشقانه است. جز مناسبتی ها که مشخص است. می شود 
گفت شعرهایم ناخودآگاه غمگین  میشوند. من در حالت عادی 

شادم، شاید کودک درونم غمگین است.
 

آیا هر شعر کوتاهی را می شود پریسکه نامید یا قوانین 
خاصی وجود دارد؟ خیر.اصولی که موجب تمایز پریسکه 

از سایر اشعار می شود:
- حداقل از دو بند و حداکثر از ۴ بند تشکیل شده است.

- دارای محور عمودی و افقی است.
- دارای کشف است

- ضربه نهایی در خط آخر است
- دارای تصویر است
- برمنطق تکیه دارد

- پرهیز از حشو
- موسیقی درونی

- زبان شعر امروزی
و البته عنصر خیال

از آرایه های ادبی میتوان بهره جست. از ایماژ و ضرب المثل ها 
لطفا پریسکه را به طور کامل برایمان تعریف کنید.

تعریف پریسکه از زبان خودش این گونه است:
نام: شعر

شهرت: پریسکه
معنی: جرقه آتش

سوسوی آتشم از دل شاعر می آیم با اندیشه اش همراه می شوم 
و در لحظه ای ناب میدرخشم.

گرمای وجودم شاعر را وادار به نوشتن می کند که اگر خاموش 
گردم یافتنم دشوار است . باید دوباره برمن بدمد که در این 
صورت شاید به شکل دیگری در ذهن بنشینم. شاعر را وادار 
به کم گویی می کنم. تمام حرف هایش را در دو، سه و نهایتا 
در چهار فصل یا مصرع باید بنویسد. بیشتر جایز نیست که ُگر 
خواهم گرفت. عاشق موسیقی هستم. باید با ریتم و شعرگونه 
مرا بنویسد. از ضرب المثل هم خوشم می آید. مهم تر از همه 
برایم کشف می باشد. باید چیز مهمی در من پیدا شود. عالوه بر 
احساس خوب عمق تفکر برایم مهم است. کشفی که دیگران 
به آن نرسیده اند  یا به شکل دیگر رسیده اند. از نقطه چین و 
عالمتهای دیگر خوشم نمی آید. ساده نویسی را دوست دارم. 

کلمات با معنای ساده آن نوشته شوند. ولی محاوره ای نباشد.
فعلها کامل نوشته شوند. باورتان می شود گاهی فقط یک فصل 
دارم. ولی معنای چهار فصل را در من می توانی بیابی.نیامده ام 
در جایگاه اشعار دیگر بنشینم. آمده ام تا در دنیای پر سرعت 

امروز شعر نوینی باشم برای خواندن، ماندن و درخشیدن.

 در مورد تاریخچه پریسکه توضیحاتی بفرمایید؟ابتدا از معنی 
لغوی پریسکه آغاز میکنم. پریسکه واژه ی اصیل ایرانی است. 
مربوط به ادبیات فارسی میانه و به معنای جرقه ی کوچک 
آتش است. حتما می پرسید وجه تسمیه پریسکه چیست؟ 
خب، به دلیل کوتاه بودن این شعر که دارای کشف می باشد 
.همچون جرقه ای یک آن توی ذهن خواننده روشن میشود و 
اورا به تصور و خیال وادار میکند. خواننده با خواندن پریسکه؛ 
ذهنش جرقه میخورد و با اندیشیدن پی به کشف شما میبرد. 
علت بوجود آمدن پریسکه را هم بدنیست بدانید.به منظور 
اینکه زبان شیرین پارسی پاس داشته شود و بیش از این شاهد 
ورود عرفان کشورهای بیگانه در ادبیاتمان نباشیم و از سویی 
جلوی پراکندگی اشعار کوتاه گرفته شود تصمیم بر آن شد که 
پریسکه به طور فراگیر آموزش داده شود. ضمن اینکه پریسکه 

با تمامی اشعار فرق دارد.

واما تاریخچه پریسکه
استاد علیرضا بهرهی پدر شعر پریسکه می باشند. ایشان در آبان 
ماه سال۱۳۹۱ شعر پریسکه را با ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد 

به صورت رسمی وارد عرصه ادبیات کشور عزیزمان نمودند.

تفاوت پریسکه با هایکو:
 هایکو ۵هجا، ۷ هجاو ۵هجاست. روی هم ۱۷هجا و درآن 
محدودیت هجا مشهود است. اما پریسکه این محدودیت را 
ندارد.همچنین در پریسکه برخالف هایکو فقط از معانی 
دنیوی و طبیعت استفاده نمی شود. تفاوت چشمگیری نیز 

با هایکو دارد،

مثل غزل با قطعه ومثنوی
تفاوت پریسکه با سه لختی یا )سه گانی(:

در سه گانی قافیه وتساوی عروض الزامیست. درپریسکه چنین 
نمیباشد.

تفاوت پریسکه با کاریکلماتور:
پنداشت.  یکی  را  دو  این  ونمیتوان  دارند  مبنایی  تفاوت 
نثر است و پریسکه شعر...کاریکلماتوربیشتر  کاریکلماتور 
از تضاد وتناقض و تشابه واژه ها بهره می گیرد. اما پریسکه 
ازهمه آرایه های ادبی میتواند بهره مند گردد. حتی برخی 
کاریکلماتورهای پرویز شاپورکه مبدع آن است. شعر است و از 
منظربسیاری از ادیبان به دلیل دارا بودن مولفه های شعری فراتر 

از کاریکلماتور و شعر است.
انواع پریسکه:

۱-سپید ۲-نیمایی ۳-موزون ۴-مقفا

پریسکه موزون
پریسکه می تواند مانندشعرکالسیک وزن عروضی داشته باشد و 
حتی این وزن می تواند کامال ازتساوی عروضی برخوردار باشد.

مثال باوزن: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن
اگربخواهیم پریسکه بسرایم، هرفصل بایدتکرار همین وزن 
باشد و در دو یا سه یا چهار فصل می بایست تکرار وزن به 
صورت کامل و بدون تغییرانجام شود. شرط الزم در این روش 
سرایش پریسکه موزون نبود قافیه و عدم وجود موسیقی کناری 
درسمت چپ است. زیرا با قالبهای دوبیتی و رباعی کالسیک 

اشتباه می شود.
مثال:قسم به چشم پراز شعر/ که آشیانه تویی تو/ ومن اسیر 

هجومم/ دراین هوای غم انگیز

پریسکه موزون مقفا
پریسکه می تواند موزون و مقفا باشد. یعنی هم وزن عروضی 
داشته باشد. هم قافیه. ولی به جهت عدم تداخل با تک بیت 
کالسیک یا دوبیتی و رباعی می بایست تساوی عروضی در 

آنهارعایت نشود.
مثال:مفاعلن فعالتن مفاعلن / مفاعلن فعالتن

مثال:زیراین دایره ی مینایی/ منم و تنهایی
کشف می تواند از اتفاقات یا برگرفته از داستانها، گفته ها، 
ضرب المثلها، احساسات درونی انسانها و...باشد. یعنی می 
توان از هر چیزی که ملموس یا منطقی است کشف جدیدی 
بدست آورد. پریسکه سرا باید کشف مورد نظر را با چینش 
کلمات  و ترتیب فصلها و ضربه نهایی طوری عنوان کند که 
اشاره مستقیم به موضوع نباشد. بلکه غیر مستقیم بیان شود 
تا ذهن خواننده درگیرشده به کشف برسد. قانون سرایش 
پریسکه بازترین قانون است که دست شاعر را درتمامی زمینه 
ها باز گذاشته. یعنی هم در قالب نوین و هم کالسیک. یعنی 
یک تصویر بکر ارائه بدهید تا ذهن خواننده را به اندیشیدن 

وادار کنید.
درواقع نگاهی تازه به یک تصویر و مفهوم تکراری بدهیم. 
نگاهی که تا بحال کسی از آن زاویه نگاه نکرده باشد. به زبان 
ساده تر یعنی پیدا کردن موضوعات جدید و جالب که تا کنون 

به فکر کسی خطور نکرده باشد.
   

فکر می کنید پریسکه منسوخ شدنی است یا باقی می ماند؟
 مطمنم هر چه زمان میگذرد ماندگارتر  می شود. با مخاطبین 
و پریسکه سرا هایی بیشتر! در بیش از چند کشور فارسی زبان 
انجمن پریسکه داریم. به امید جهانی شدن پریسکه، سایه استاد 

علی رضا بهرهی پدر شعر پریسکه مستدام!

چگونه می شود پریسکه را یک سبک یا قالب ماندگار 
معرفی کرد؟پریسکه را دوست دارم چون در کمترین فضا و 
کوتاه ترین کالم تصویر سازی می کند و یک بزنگاه، یک جرقه 
خیال را در چند کلمه به اشتراک می گذارد و این همان دلیلی 
است که پریسکه دارد روز به روز در ذهن مخاطبان جا باز 

میکند و امیدوارم  همینطور ادامه داشته باشد. انشااهلل

از فعالیت هایتان برایمان بگویید؟از جمله فعالیت هایم میتوانم 
اشاره کنم به: فعالیت ادبی؛ شاعر و پریسکه سرا، عضو هیت 
مدیره انجمن پریسکه سرایان ایران، ریس انجمن پریسکه سرایان 
گلستان، دبیر همایش ملی پریسکه های گلستان در شهر گرگان، 
ادمین اصلی تنها گروه پریسکه در کشور، مدیریت برنامه های 
بداهه گروه پریسکه، و دیگر برنامه های اجرایی، اخذ مدرک 
داوری شعر پریسکه و جزء هفت داور شعر پریسکه کشور، 
شرکت در کارگاه داوری شعر پریسکه به مناسبت روز قلم با 
حضور پریسکه سرایان منتخب از استانهای مختلف، مسئول 
دبیرخانه جشنواره بین الملی خلیج فارس، مسئول دبیرخانه 
ششمین، هفتمین، هشتمین، نهمین و... سوگواره کشوری 
پریسکه فاطمی، مسئول دبیرخانه  سوگواره سراسری پریسکه 
های عاشورایی در سال۹۷ در شهر پیشوا، مسئول دبیرخانه 
سوگواره سراسری پریسکه های فاطمی در سال ۹۷ ماهشهر 
که ماحصل آن: کتاب مشترک با ۲۴شاعر برگزیده پریسکه با 
عنوان تجربه ی خواب دریایی، کتاب شعر انجمن ادبی ققنوس، 
کتاب مشترک با  عنوان خاطرات اردیبهشت، کتاب مشترک با 
عنوان ابریشم خیال، منتخب و چاپ اشعارم در کتاب  منتخبین 
فستیوال بین اللملی فاخته، منتخب و چاپ اشعارم درکتاب 
منتخبین جایزه بزرگ  نویسندگی قلم ایرانی، منتخب و چاپ 
اشعارم در کتاب منتخبین جایزه ادبی لیراو با عنوان عشق آواز 
غمگین نقاره خانه ها، شاعر برگزیده از ۲۰ پریسکه برگزیده در 
نشریه لوار کرمان، چندین بار چاپ اشعارم درمجله و روزنامه 
جیستا مازندران، چاپ  شعری از من در فصل نامه استارباد، 
چاپ شعری از من در هفته نامه گلشن مهر، چاپ اشعارم در 

هفته نامه ترنم سبز و...

اوضاع پریسکه در گرگان چگونه است؟
خیلی خوب. مخصوصا همایش ملی به همراه کارگاه شعر 
پریسکه با استقبال بی نظیری مواجه شد. با پریسکه سرایان 
موفق خانم زهرا محبی پویا، خانم صفیه السادات حسینی، 
خانم نگین حمزه بی، خانم آمنه سراوانی، فهیمه یوسفی، آقای 
رسول  مسعودی، آقای سید حسن حسینی تیل آبادی، آقای 

عبدالملک خرمالی

چند نفر از بریسکه سرایان موفق و مطرح  کشور را نام 
ببرید؟در ایران: خانواده براهام، سرکار خانم زهرا نادری، سرکار 
خانم فرحناز یوسفی. در افغانستان: ویس الدین صدری، زالله 
فرهادسجودی،  صبوری،  ولی  شاه  آذرخش،  مزگان  زالل، 

مقصود حیدریان، شکیال نادری

آیا در گرگان انجمن پریسکه هم داریم؟ بله. انجمن فعال 
دارد ویک همایش ملی به همراه کارگاه شعر پریسکه در تاالر 
فخرالدین اسعد گرگانی دهم مرداد ۱۳۹۸ با حضور پربسکه 

سرایان مطرح کشوری برگزار شد.

درحال حاضر مشغول انجام چه کاری هستید؟  در حال 
حاضر با شرایط کرونا مراقبت و محافظت از خانواده تنها 
کاری ست که می توانم انجام بدهم. گاهی هم با کسری 

زمان مواجه می شوم.

پس کرونا بر زندگی عادی شما تاثیر گذاشته؟ بیشترین 
تاثیرش استرس و رعایت وسواس گونه همراه با ترس و 
نگرانی برای محافظت و سالمت خانواده بوده. قبال هم در 
نظافت و ضدعفونی و ...  دقیق بودم. ولی با ظهور کرونا 
وسواسم بیشتر شده و حالت افراط به خود گرفته. هر چقدر 
هم دستانم را بشویم یا وسایل را ضدعفونی کنم، باز هم خیالم 
راحت نیست. با وسواس کارهای روزمره را انجام می دهم و 
این وسواس را به پسر هفت ساله ام هم منتقل کرده ام. سعی 
دارم این مشکل را حل کنم.ممنونم از اینکه وقتتان را در اختیار 

ما گذاشتید. لطفا چند فنجان شعر مهمانمان کنید. 
خواهش می کنم. من هم ممنونم و برای همه مردم سرزمینم 

آرزوی سالمتی دارم. 
۱

 خواب آور نمی خواهم/دلت قرص که باشد
یک دوز از تو برایم کافیست/تا نسخه ام را بپیچانی

۲
بعض طناب شده است/دور گردنم

دار می زند /آرزوهایم را

۳
سر دوراهی مانده ام/چه فرقی  می کند

وقتی به تو نمی رسد/هیچ راهی

۴
 یک فنجان سکوتم/تلخ تر از قهوه
فرهاد که باشی/من فال شیرینمعر۵

      دخترک ارشد
 انجیرپزان گرگانم

ابتدا شعر سپید و ترانه کار میکردم تا یکی 
از دوستان پریسکه سرا که در آکادمی ترانه 
بودند با خواندن شعرهایم  پریسکه را به من 
معرفی کردند. چون معتقد بودند شعرهایم 
بسیار به پریسکه نزدیک است و این گونه 
با  نوید فالحی  اقای  بود که توسط جناب 
دنیای عظیم پریسکه اشنا شدم و افق تازه 

ای در من به وجود آمد.

گفت وگو
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آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳- قانون و ماده 1۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۴۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
آق قال، کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۳۸ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالجبار 
نمازی فر فرزند خوجه قلی به شماره شناسنامه ۲۳۷ کدملی ۴۹۷۹۵۴۷۴۲۷ صادره از آق قال در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۰۲/۰۴ مترمربع در قسمتی از ششدانگ 
پالک شماره ۲۸۷۳ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی آق قال بخش ۷ حوزه ثبت ملک شهرستان 
آق قال از سهمی عبدالجبار نمازی فر محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد 
تقاضا به منظور اطالع در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آق قال تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضائی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

تاریخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
محمد فندرسکی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آق قال م.الف ۶۸۸۷

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

 برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۴۹۳۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۵۰ تقاضای مریم حق دوست بشناسنامه ۲۰۶۸ کد ملی ۲۱۲۱۵۷۷۶۵۳ 
صادره از گرگان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۱۲۱/۰۵ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه دو 
گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۷۵۸

آگهی نوبتی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 وساختمان های فاقد سند رسمی
۱- برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۹۰۰۰۰۰۴مورخه ۱۴۰۰/۱/۷ کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۹۰۰۰۰۳۶ 
هیات اول مستقر در ثبت بندرگز مالکیت متقاضی یکتا الهی فرزند حیدر علی در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۲۵۰ مترمربع جزء پالک ۱- اصلی بخشی دو ثبت بندرگز 
)لیوان شرقی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز 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 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: شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸  تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳

 دلدار - رئیس ثبت اسناد و امالک بندرگز- م.الف-۱۴۰۰/۲۳

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

برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۱۲۸ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۲۴ تقاضای علی مقسم بشناسنامه ۳ کد ملی ۲۱۲۲۴۳۲۲۷۶ صادره از 
گرگان فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت ۲۹۳ 
مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای 
صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۷۷۶

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

برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۱۲۸ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۲۴ تقاضای علی مقسم بشناسنامه ۳ کد ملی ۲۱۲۲۴۳۲۲۷۶ صادره از 
گرگان فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت ۳۰۳ 
مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای 
صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۷۷۸

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

 برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۸۹۱ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۲۶ تقاضای عصمت اکرمی بشناسنامه ۱۱ کد ملی ۲۲۶۹۵۸۵۴۵۳ صادره 
از علی آباد فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 
۶۲۸/۵۹ مترمربع از پالک ۸۹- اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه دو 
گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۷۸۳

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

برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۷۴۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۱۴ تقاضای حمیدرضا مهری بشناسنامه ۷۴۷۵ کد ملی ۲۱۲۲۶۲۴۳۱۰ 
صادره از گرگان فرزند مراد در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 
۷۶/۸۰ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق 
رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۷۸۵

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری اول سال 1۴00

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ – 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: ۱-رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۰۰۸۷  پرونده 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰۴۸  تصرفات مفروزی و مالکانه آقای مهر علی سلیمانی شیرنگی 
فرزند درویش به شماره شناسنامه ۳ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۴۵۰۰۰  متر مربع تحت پالک شماره ۱۶۵ فرعی از ۵- اصلی واقع در گلستان بخش 
۷ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک بالواسطه از مالک رسمی آقای سیداحمد اشرفیون 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: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸  ) شنبه(  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ )دوشنبه( 

   هادی عطایی مقدم-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان- م الف ۸۱۶۱

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی – سری اول سال 1۴00

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ – 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: ۱-رأی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۱۵۴۰  پرونده 
کالسه  ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰۴۳  تصرفات مفروزی و مالکانه آقای قربانعلی غفاری فرزند 
دوردی به شماره شناسنامه ۵ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۵۰۹/۷۰  متر مربع در قسمتی از پالک شماره۳ فرعی از ۳- اصلی واقع 
در گلستان بخش ۸ حوزه ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک بالواسطه از مالک رسمی از سهمی 
خانم مریم بای  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: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸  ) شنبه(

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ )دوشنبه( 
هادی عطایی مقدم-   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان- م الف ۸۱۷۷

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

 برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۴۰۲ و ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۴۰۱ هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات 
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۹۷۹ و   ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۸۲ کالسه  بالمعارض  مالکانه 
تقاضای ۱- میثم ساالری بشناسنامه ۱۰۸۹ کد ملی ۲۱۲۱۹۴۸۲۵۲ صادره از گرگان فرزند 
حبیب در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
۲- مجید ساالری بشناسنامه ۳۱۹۰۰ کد ملی ۲۱۲۰۳۰۸۷۴۸ صادره از گرگان فرزند حبیب 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 
کل ششدانگ ۳۵۳ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت 
گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع 

ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۷۸۷

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

 برابر ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۷۴۲ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
ملی  کد   ۴ بشناسنامه  تازیکه  اله  حبیب  تقاضای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۹۸ کالسه 
۲۱۲۲۳۴۸۸۷۹ صادره از گرگان فرزند حسینقلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است بمساحت ۳۰۰ مترمربع از پالک ۱۰۸- اصلی واقع در اراضی باکرمحله 
بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو 
اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست 

خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۶۷۹۰

آگهي هاي ثبتي

 اختصاص ۴60 میلیارد ریال از اعتبارات 
بانک کشاورزي به طرح هاي آبزي پروري

مدیر کل شیالت گلستان گفت: ۴۶۰ میلیارد ریال از 
محل اعتبارات بانک کشاورزي، در قالب تفاهم نامه 
جهش تولید استان گلستان ویژه پروژه هاي جهش 
تولید، به طرح هاي آبزي پروري شیالت اختصاص 
یافت. به گزارش روابط عمومي، سید جواد قدس 
علوي در جلسه »بررسي عملکرد و رفع مسائل و 
بانک  به  شده  معرفي  گذاران  سرمایه  مشکالت 
کشاورزي از محل اعتبارات پروژه هاي جهش تولید« 
تصریح کرد: افزایش اعتبارات و تسهیل در امر بیمه 

هاي  دغدغه  ترین  مهم  از  کشاورزي  محصوالت 
شیالت است که امیدواریم با همکاري سایر دست 
اندرکاران امر، محقق گردد. وي با اشاره به اهمیت 
بیمه محصوالت کشاورزي خاطرنشان کرد: با توجه 
بروز  صورت  در  کشاورزي  بیمه  باالي  اهمیت  به 
خسارات، مکاتبه با سازمان شیالت ایران مبني بر ارائه 
پیشنهاد به صندوق بیمه کشور براي در نظر گرفتن 
مزارع  به  خسارت  بروز  در صورت  گردان  تنخواه 
انجام مي گیرد. مدیر کل شیالت گلستان در پایان 

در خصوص پرداخت تسهیالت به پرورش دهندگان 
ماهي گفت: براساس سهم بري اداره کل شیالت از 
منابع اعتباري تبصره ۱۸، بند الف ماده ۵۲ قانون الحاق 
شیالت،  سوي  از  زودي  به  اعتباري،  منابع  سایر  و 
مصوبه ستاد فرماندهي اقتصادي در خصوص پرداخت 
تسهیالت به کلیه پرورش دهندگان از جمله پرورش 
دهندگان ماهي با استفاده دومنظوره از آب چاههاي 
پرداخت  پیگیري هاي الزم  انجام  کشاورزي جهت 

تسهیالت، به بانک کشاورزي ارسال مي گردد.



7 www.golshanemehr.ir  اخبار/ جامعه    دوشنبه 3 خرداد ماه 1400/ سال بیست و دوم / شماره 2221

)

خبر

آغاز تکثیر ۳۴ میلیون
 بچه ماهی گرمابی 

از شروع  گنبدکاووس  اداره شیالت  رییس 
تکثیر ۳۴ میلیون بچه ماهی گرمابی در ۲ کارگاه 
فعال این شهرستان خبرداد و بیان داشت: بچه  
ماهیان تولیدی این کارگاه ها عالوه بر تامین نیاز 
مزارع پرورش ماهی سال آینده گلستان به ویژه 
نواحی شرق آن به برخی استان های همجوار 
اظهار  قزاق  می شود. غالمحسن  ارسال  نیز 
داشت: طبق پیش بینی انجام شده تا پایان فصل 
بهار ۳۴ میلیون بچه  ماهی یک تا ۱۰ گرمی 
از این ۲ کارگاه که وسعتی معادل ۵۰ هکتار 
دارند، تولید و سپس برای ادامه مراحل رشد به 
مزارع پرورش ماهیان گرمابی گلستان و دیگر 
باتوجه  افزود:  وی  می شود.  منتقل  استان ها 
به اهمیت و نحوه تکثیر بچه ماهی گرمابی، 
شیالت  کارشناسان  توسط  دقیقی  نظارت 
شهرستان بر عملکرد این واحدها که توسط 
بخش خصوصی راه اندازی شدند، صورت 
می گیرد. قزاق از فعال بودن ۱۱۰ مزرعه، ۶۹ 
پرورش  منظوره   ۲ استخر  و ۹۵  آب بندان 
ماهی گرمابی از چهار گونه فیتوفاک، کپور، 
آمور و بیگ هد به مساحت سه هزار هکتار 
در شهرهای گنبد، کالله، مینودشت، گالیکش 
و مراوه تپه واقع در شرق گلستان خبر داد و 
گفت: در این بین گنبدکاووس با تولید ساالنه 
۱۰ هزار تن ماهیان گرمابی، رتبه نخست 
تولید این گونه از ماهیان را در استان دارد. 
رییس اداره شیالت گنبدکاووس، سطح تولید 
ماهیان گرمابی و سردابی شرق گلستان را در 
سال گذشته ۱۱ هزار تن اعالم کرد و افزود: 
هم اکنون با پایان کار آبگیری، رهاسازی و 
پرورش بچه  ماهی ها در مزارع، آبندان ها و 
استخرهای ۲ منظوره شهرستان های تحت 
قزاق  است.  شده  آغاز  اداره  این  مدیریت 
گفت: بخشی از تولید ماهیان گرمابی شرق 
نیز  بیشتر آن  استان مصرف و  گلستان در 
به سایر نقاط کشور از جمله تهران ارسال 
گنبدکاووس  شیالت  اداره  رییس  می شود. 
را  الزم  شرایط  گلستان  شرق  داد:  ادامه 
برای افزایش مزارع و آب بندان ها و توسعه 
آب  از  استفاده  با  منظوره   ۲ استخرهای 
چاه های کشاورزی و مکانیزه  کردن مزارع، 
نیز  و  و خاویاری  گرمابی  ماهیان  پرورش 

آبزی پروری در قفس دارد.

 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

۱- پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۵۸ مربوط به تقاضاي آقاي  قربان محمد گری مبني بر صدور 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت ۴۰/۵۷ متر مربع، قسمتی از باقیمانده 
پالک ۱۶۳ فرعي از یک اصلي بخش ۳ ثبت بندرترکمن به مالکیت رسمی عبدالرزاق سید قاسمی  واقع در 

بندرترکمن جنب بانک ملی میوه فروشی 
۲- پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۰۸ مربوط به تقاضاي آقاي  نورمحمد ایری مبني بر صدور سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۶۷۲۶ متر مربع، جز پالک ۲۷۵ اصلي بخش ۲ 

ثبت ترکمن به مالکیت رسمی آقای قلی ایری  واقع در زابل محله سفلی 
۳- پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۸۳ مربوط به تقاضاي آقاي  عبدالشکور ندیم مبني بر صدور 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت ۴۵۷ متر مربع، قسمتی از ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۱۰۰۰ متر مربع به پالک ۱۲۹۶ فرعي انتهای ساحل ۶
۴- پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۵۳ مربوط به تقاضاي خانم بی بی گزل آرخی مبني بر صدور 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت ۴۱۰/۵۳ متر مربع، قسمتی از باقیمانده 
پالک ۳۹۲۳ فرعي از یک اصلي بخش ۳ ثبت ترکمن به مساحت ۲۱۳۷/۵۰ متر مربع به مالکیت رسمی 

چوپان جومائی کلته واقع در بندرترکمن خیابان آزادی یک کوچه مالنفس
۵- پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۰۱ مربوط به تقاضاي آقاي  تنگر قلی حامدی مبني بر صدور 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت ۳۳۷/۵۹ متر مربع، قسمتی از ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۱۴۰ متر مربع به پالک ثبتی ۴۳۶۵ فرعی از یک اصلي بخش ۳ ثبت ترکمن 
به مالکیت رسمی آقایان نظر محمد و کریم و طاغن دردی شهرت همگی ثابتی فرزند ان قربان واقع در 

بندرترکمن بلوار شهید آرخی ساحل ۲۱
۶- پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۵۷ مربوط به تقاضاي آقاي  احمد کم مبني بر صدور سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت ۱۰۶/۳۷ متر مربع، قسمتی از پالک ۱۵۰۴ 
فرعي از یک اصلي بخش ۳ ثبت بندرترکمن به مالکیت رسمی آقای محمد شادکام  واقع در بندرترکمن 

جاده آق قال جنوب جاده وبر جاده مذکور قواره دوم نبش عدالت ۵
۷- پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۸۶ مربوط به تقاضاي آقاي  حسین تورانی مبني بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت ۲۵۷/۳۲ متر مربع، قسمتی از پالک 
ثبتی ۱۵۱۱ فرعي از ۱۰۹۳ اصلي بخش ۴ ثبت ترکمن به مالکیت رسمی آقای آی محمد جعفری  واقع در 

بندرترکمن خیابان عدالت ۴ بهارستان ۶ 
۸- پرونده کالسه ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۹۴ مربوط به تقاضاي آقاي  شهرام چاالک مبني بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۵۳۳۳ متر مربع باقیمانده پالک ۲۲۲ 
فرعي از ۲ اصلي بخش ۵ حوزه ثبت ملک بندرترکمن به مالکیت رسمی آقای میرخواجه چاالک  واقع در 

اراضی مزروعی پنج پیکر محل کمپرس زباله های شهرداری
۹- پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۵۹ مربوط به تقاضاي آقاي  عبدالجالل  قره جهء مبني بر صدور 
سند مالکیت مشاع نسبت به یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۹۸۷۴ متر مربع مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع به مالکیت رسمی خانم فاطمه ایری به پالک  شماره ۱۵۰۳ فرعی 

از یک اصلی واقع در بخش ۳ حوزه ثبت ملک بندرترکمن واقع در جاده بندرترکمن به آق قال 
هیات حل اختالف مستقر در ثبت اسناد و امالک بندرترکمن بشرح رای صادره با تصرفات مفروزی و 
مالکانه اشخاص ذیل از پالک مندرج را تائید و به جهت عدم دسترسی به مالک مقرر شد پس از نشر آگهی 
سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد علیهذا به استناد ماده ۳ قانون فوق مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار و محلی  
آگهی می شود و از اینرو در صورتیکه اشخاص ذینفع به رای فوق اعتراض دارند می بایست از تاریخ انتشار 
نوبت اول به مدت دو ماه )۶۰ روز( اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک بندرترکمن تسلیم و رسید 
اخذ نمایند ضمنا معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست در 
دادگاه عمومی بندرترکمن نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک بندرترکمن تحویل 
نماید در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ترکمن- م.الف: ۱۴۰۰/۲۱

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳

آگهي هاي ثبتي

فاصله کوتاه یادگار ساسانیان تا ثبت جهانی
به عنوان یکی  مار سرخ  یا  دیوار دفاعی 
تاریخی و کهن جهان پس  دیوار  از سه 
از سال ها مهجوریت و دورافتادگی مورد 
توجه مسووالن میراث فرهنگی گلستان 
شدن  فراهم  با  و  گرفته  قرار  کشور  و 
مقدمات ثبت جهانی، امیدها برای مرمت، 
بازیابی کامل و تبدیل آن به مکانی مناسب 
جذب گردشگران افزایش یافته است. به 
گزارش ایرنا، دیوار بزرگ گرگان یا دیوار 
بزرگ اسکندر از کنار دریای خزر در ناحیه 
گمیشان آغاز شده و تا کوه های گلیداغ 
در شمال شرق کالله ادامه داشت. اما در 
دیوار  این  از  زیادی  بخش  حاضر  حال 
از میان رفته  و قسمت هایی از آن در زیر 
خاک مدفون باقی مانده است. این دیوار 
تاریخی که ۲۰۰ کیلومتر طول دارد پس 
از دیوار چین با طول ۶ هزار کیلومتر و 
دیوار سمیز آلمان به طول ۵۴۸ کیلومتر 
بزرگترین دیوار دفاعی جهان است. برخی 
تاریخی  دیوار  که  معتقدند  کارشناسان 
ساخته  چین  دیوار  با  همزمان  گرگان 
شده و هر دوی این بناها برای مقابله با 
گروهی از مهاجمان به نام هپتالها که از 
بنا گردیده است.  شمال وارد می شده اند 
بیشتر تاریخ نگاران براین باورند انوشیروان 
ساسانی این دیوار را بنا نهاده اما گردیزی 
جغرافی دان و تاریخ نگار ایرانی نیمه اول 
قرن پنجم هجری در "زین الخبار" آغاز 
بنای آن را به یزدگرد اول و اتمام آن را 
به انوشیروان نسبت می دهد. دیوار دفاعی 
گرگان پس از دوران شکوه و عظمت خود 
آرام آرام از کاربری اصلی فاصله گرفت 
از آن تخریب و قسمت  و بخش هایی 
های دیگر در زیر خاک مدفون شد و از 
خاطره ها رفت. پس از قرن ها سکوت 
و فراموشی، اریک اشمیت باستان شناس 
آمریکایی که در سال ۱۳۱۵ با هواپیمای 
خود مشغول عکاسی از نقاط باستانی ایران 
بود در منطقه گرگان دیوار قرمز رنگی را 
طرف  به  خزر  دریای  سمت  از  که  دید 
کوه های گلیداغ امتداد دارد؛ او از این دیوار 

بزرگ مدفون شده  راز  عکس گرفت و 
تاریخ گلستان را بار دیگر از خاک بیرون 
آورد. در گذشته ساکنان روستاهای حاشیه 
این اثر تاریخی با دست اندازی به بخشی از 
بستر و حریم آن، مبادرت به کشت گندم 
و جو در این محدوده کرده و با استفاده از 
اثر  این  تراکتور، ستون های معرف حریم 

تاریخی را واژگون و یا جابه جا می کردند. 
عالوه بر آن در گذشته و درنتیجه نظارت و 
کنترل ضعیف، صدها هزار قطعه از آجرهای 
این دیوار تاریخی برای ساخت وساز بناهای 
مسکونی مناطق پیرامونی مورد استفاده قرار 
گرفت، به گونه ای که کمتر خانه ای با عمر 
بیش از ۳۰ سال این مناطق را می توان یافت 
که حداقل چند صد آجر از آجرهای دیوار 
تاریخی گرگان را در خود جای نداده باشد.

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه 
تاریخی  احیای دیوار  قبل  گرگان چندی 
این شهر را نیازمند مدیریت صحیح بیان 

کرد و گفت: به دلیل مدیریت های ضعیف 
گذشته، بسیاری از آجرها و خشت های این 
اثر تاریخی به سرقت رفته و در بسیاری از 
منازل برای دیوارسازی استفاده شده است. 
نورمفیدی گفته بود: دیوار دفاعی گرگان 
یکی از مجموعه های ارزشمند فرهنگی 
است که حتی با احیای یک کیلومتر آن 

می توان گردشگران بسیاری را جذب کرد 
دنیا جاذبه  برای  این دیوار بدون شک  و 
بسیاری دارد. سال ها پس از کشف دوباره 
این دیوار، تالش برای مرمت و تبدیل این 
دیوار تاریخی به مقصدی برای گردشگران 
آغاز شد که در آخرین نمونه آن در سفر 
استانی سال ۹۷ دولت به گلستان با تامین 
دیوار  از  برداری  نقشه  و  مطالعه  اعتبار، 
دفاعی گرگان انجام شده و معرفی آن به 
یونسکو برای ثبت جهانی مراحل پایانی را 
می گذراند. معرفی اصالت فرهنگی ایران 
به جهانیان، قرار گرفتن این اثر به عنوان 

یکی از مقاصد سفر گردشگران خارجی، 
تزریق اعتبارات بین المللی برای مرمت 
تسهیالت  از  بهره مندی  امکان  احیا،  و 
صندوق حمایتی یونسکو از جمله مزایای 
ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان است. 
پیمان نامه ای  نام  یونسکو  جهانی  میراث 
به   ۱۹۷۲ سال  در  که  است  بین المللی 
تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسید 
و موضوع آن، حفظ آثار تاریخی، طبیعی 
و فرهنگی بشر است که اهمیت جهانی 
دارند و متعلق به تمام انسان های زمین، 
فارغ از نژاد، مذهب و ملیت خاص است. 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
صنایع دستی گلستان در این پیوند گفت: 
پارسال برای انجام مطالعات ثبت جهانی 
اعتبارات  محل  از  گرگان  دفاعی  دیوار 
سفر وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری به استان، ۷۰ میلیارد ریال 
اختصاص یافت. احمد تجری افزود: در 
حال حاضر کارشناسان این اداره کل در 
حال پردازش تصویر برداری انجام شده 
از دیوار دفاعی گرگان و مشخص شدن 
تعیین حریم اثر و راه اندازی پایگاه برای 
آن هستند. استاندار گلستان هم در آذر سال 
۹۹ در دیدار با معاون وزیر میراث فرهنگی، 
گرگان  در  دستی  صنایع  و  گردشگری 
جهانی  ثبت  فرآیند  در  تسریع  خواستار 
دیوار دفاعی گرگان شده بود. هادی حق 
شناس وعده داد که با کمک منابع استانی 
و منابع ملی در راستای اتمام نقشه برداری 
و مستند سازی دیوار دفاعی گرگان تالش 
خواهیم کرد. معاون وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نیز گفته بود: 
ثبت دیوار دفاعی گرگان با قدمت چند 
هزار ساله در فهرست جهانی یونسکو با 
وجود برخی موانع داخلی کار دشواری 
داد:  ادامه  طالبیان  حسین  محمد  نیست. 
تالش بیشتر برای مدیریت و حفاظت از 
بقایای این دیوار تاریخی می تواند توجیه 
خوب و قابل قبولی برای یونسکو در مسیر 

ثبت جهانی این اثر باشد. 

دیوار بزرگ گرگان یا دیوار بزرگ اسکندر از کنار 
دریای خزر در ناحیه گمیشان آغاز شده و تا کوه های گلیداغ 

در شمال شرق کالله ادامه داشت.
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خبر

 افتتاح ساختمان اتفاقات
 آب و فاضالب شهرقرق 

با حضور نمایندگان مردم شریف گرگان و 
آق قال در مجلس شورای اسالمی ساختمان 
افتتاح  قرق  شهر  فاضالب  و  آب  اتفاقات 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  گردید. 
آب و فاضالب استان گلستان، روز گذشته با 
حضور منتظری و سنگدوینی نمایندگان مردم 
شریف گرگان و آق قال در مجلس شورای 
اسالمی، فرماندار شهرستان گرگان، مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان گلستان، شهردار 
قرق و مدیران دستگاه های اجرایی ساختمان 
اتفاقات آب و فاضالب قرق افتتاح گردید.در 
آیین افتتاح این ساختمان مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان گلستان اظهار داشت: 
پروژه ساختمان اتفاقات آب و فاضالب شهر 
قرق در راستای تسریع در ارائه خدمات، کوتاه 
نمودن زمان رفع اتفاقات و حوادث و افزایش 
کاهش  راستای  در  مشترکین  رضایتمندي 
ترددهای غیر ضروری شهروندان و روستاییان 
محترم  افتتاح گردید. هرمزی تصریح کرد: با 
افتتاح ساختمان اتفاقات آب و فاضالب قرق 
مشترکین  می توانند در صورت هرگونه اتفاقات 
و حوادث، مستقیما با همکاران مستقر در این 
ساختمان تماس حاصل نمایند تا در کمترین 
رفع  فهیم  مشترکین  مشکالت  ممکن  زمان 
گردد. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
گلستان در بخش دیگری از یکپارچه سازی 
شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی 
گفت و افزود: با یکپارچه سازی شرکت های آب 
و فاضالب شهری و روستایی همکاری مدیران 
و پرسنل شرکت افزایش یافته و با تقویت بنیه 
مدیریتی و استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های 
انسانی موجود، خدمات ارائه شده به مشترکین با 
کیفیت بیشتر به مردم انجام می شود. وی، کاهش 
اداری و مدیریتی، یکپارچگی در  هزینه های 
مدیریت آب شرب مردم در شهرها و روستاها، 
موضوعات  و  مشترک  مسائل  فصل  و  حل 
بین آبفای شهری و روستایی، تسهیل در امر 
مدیریت و نظارت عالی شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور و وزارت نیرو، ارتقا و تسهیل 
در خدمات رسانی و پاسخگویی به مشترکین، 
و  اجتماعی  فنی،  ظرفیت های  افزایی  هم 
اقتصادی آبفای شهری و روستایی، کوچک 
سازی ساختار دولت را از جمله مزیت های 
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 

شهری و روستایی عنوان کرد.
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ا 2 سال قبل طرح تولید نهال این گونه در استان از طریق قلمه زدن و نهال جدید مستقر در ذخیره گاه شمشاد آغاز شده و در مجموع 120 هزار اصله نهال تولید شده است

 ایرنا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
گلستان گفت: مبارزه علیه آفت شب پَره در 
درختان شمشاد این استان شمالی با حضور 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کارشناسان 
گرگان  و  بندرگز  ویژه  به  شهرستان ها 
است.  کنترل  تحت  و  انجام  دست  در 
عبدالرحیم لطفی اظهار داشت: نسل اول 
آفت شب پَره شمشاد در فروردین، نسل 
دوم در خرداد، نسل سوم در تیرماه و نسل 
چهارم متناسب با شرایط جوی در ماه های 
الرو  داد:   ادامه  می شود.وی  آشکار  بعد 
)نوزاد کرمی شکل حیواناتی( این آفت از 
طریق تغذیه برگ، پوست و سرشاخه های 
درخت طی چهار نسل در هر سال موجب 
خزان و سرخشکیدگی و در برخی موارد 
موجب مرگ کامل درختان جوان شمشاد 
می شود.به گفته وی گلستان ۴۵۲ هکتار 
دارد.کارشناسان  شمشاد  جنگلی  اراضی 
جنگل در گلستان نیز معتقدند: آفت شب 
پَره شمشاد، چند نسلی بودن و انتشار سریع 
آفت در مدت زمان کوتاه از خصوصیات 
بیولوژی منحصر به فرد شب پره شمشاد 
نسبت به سایر آفات برگ خوار جنگلی 
موقع  به  مبارزه  دلیل  همین  به  و  بوده 
می تواند مانع از افزایش سریع جمعیت 
آن شود.این عده همچنین خسارت اصلی 
آفت شب پره شمشاد را در مرحله الرو 
بودن آن عنوان کرده و در ردیابی و مبارزه 
با این آفت می توان از روش مختلف از 
جمله کنترل فرمونی با استفاده از تله های 
قیفی و همچنین کنترل برنامه ریزی برای 
محلول پاشی با استفاده از یک نوع محلول 
بیولوژیکی در سنین ۱ تا سه الروی استفاده 

اداره  اراضی  امور  و  کرد.معاون حفاظت 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با 
اشاره به این که گونه شمشاد هیرکانی در 
سال های اخیر مورد حمله آفت شب پره 
شمشاد قرار گرفته است، گفت: این اداره 

کل از طریق محلول پاشی کانون های آلوده 
شمشاد از سال ۹۶ تاکنون توانسته خسارت 
آفت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

حمید مصطفی لو افزود: گلستان تنها استان 
شمالی است که با جلوگیری از این آفت، 

بیشتر شمشادها را حفظ کرده است.

وی با اشاره به محلول پاشی چند مرحله ای 
براساس نسل های مختلف الرو، تصریح 
کرد: سال گذشته افزون بر ۶ میلیارد و 
آفت  با  مبارزه  برای  ریال  میلیون   ۵۷۰
محلول پاشی،  مرحله   ۶ شامل  شب پره 

رویشگاه  پهنه بندی  و  محصورسازی 
شمشاد هزینه شد و اطالعات مربوط به 
وضعیت شمشادها و مناطق خشک شده 
و قابلیت زنده مانی و از بین رفتن آنان 
در دست است.وی اضافه کرد: امسال ۶ 
میلیارد و ۹۰ میلیون ریال برای حفاظت 

از گونه شمشاد با ۲ مرحله محلول پاشی 
هزینه می شود.

مصطفی لو به تولید نهال درخت شمشاد 
در استان اشاره کرد و گفت: از ۲ سال 
قبل طرح تولید نهال این گونه در استان 
از طریق قلمه زدن و نهال جدید مستقر 
در  و  شده  آغاز  شمشاد  گاه  ذخیره  در 
مجموع ۱۲۰ هزار اصله نهال تولید شده 
است.الرو به نوزاد کرمی شکل حیواناتی 
که دگردیسی کامل دارند )مانند حشرات 
شود.شب پَره  می  اطالق  دوزیستان(  و 
شمشاد یک آفت جدید است که خرداد 
ایران  در  بار  نخستین  برای  سال ۱۳۹۵ 
در توده های شمشاد شهرستان چالوس 
در  سال  سومین  برای  و  شد  مشاهده 
گلستان علیه این آفت در بخشی محدود 
شود. می  مبارزه  منطقه  های  جنگل  از 
سبز  همیشه  درختی  هیرکانی  شمشاد 
شمال  در  هیرکانی  جنگل های  بومی  و 
گونه های  فهرست  در  که  است  ایران 
بین  اتحادیه  انقراض  خطر  در  گیاهی 
المللی حفظ طبیعت قرار دارد.این گونه 
درختی به عنوان پناهگاه حیات وحش 
ایران  شمال  جنگل های  میراث  نماد  و 
قلمداد شده و بهترین رویشگاه آن ارتفاع 
است  دریا  سطح  از  متری   ۴۰۰ تا   ۲۰
ولی تا ارتفاع حدود هزار و ۲۰۰ متری 
استان های  جنگلی  مختلف  مناطق  در 
گیالن، مازندران و گلستان نیز می روید.
گونه شمشاد که بومی ایران بوده و به نام 
بُوکسوس هیرکانا معروف است، خواص 
دارویی داشته و اکنون از آن داروی ایدز و 

ضد سرطان تولید می شود.

آفت درختان شمشاد تحت کنترل است 

 آفت شب َپره شمشاد، چند نسلی بودن و انتشار سریع آفت در 
مدت زمان کوتاه از خصوصیات بیولوژی منحصر به فرد شب پره 

شمشاد نسبت به سایر آفات برگ خوار جنگلی بوده است

ویدیو اینستالیشن
 روباه دشت اینچه در
 گرگان برگزار می شود

با عنوان  اینستالیشن  نمایشگاه ویدیو 
روباه دشت اینچه اثر جواد عظیمی در 
گرگان برگزار می شود. به گزارش مهر، 
این اثر، مجموعه ای از ویدئو، چیدمان، 
مجسمه، صدا، تصویر، متن و اطالعات 
مرتبط با روباه ترکمنی و دشت اینچه 
است که به مشکالت زیست محیطی 
منطقه سکونت روباه و اهمیت و ارتباط 

فرهنگ و نقش آن در حفظ طبیعت می 
پردازد. روباه ترکمنی )کرساک( یکی از 
است  ایران  گوشتخواران  کمیاب ترین 
که در معرض خطر انقراض قرار دارد. 
این نمایشگاه از سوم الی پنج خردادماه 
از ساعت ۱۷ الی ۲۰ در سالن نگاه تاالر 
خواهد  برپا  گرگانی  اسعد  فخرالدین 
بود. شرط حضور در این برنامه رعایت 

پروتکل های بهداشتی و انجام هماهنگی 
قبل از حضور در سالن است. این برنامه 
در ادامه پروژه های توله خرس سواد کوه 
)۱۳۹۸(، برای فوک خزری )۱۳۹۶( و 
پنبه زاری )۱۳۹۴( اجرا می شود. گفتنی 
گرگانی،  هنرمند  عظیمی  جواد  است 
در زمینه هنر محیطی، چیدمان، نقاشی، 

مجسمه، متن و ویدئو فعال است.

هوای گلستان ۱۵ درجه خنک تر می شود
 مدیرکل هواشناسی گلستان گفت که با ورود سامانه 
باد شدید و  بارشی از روز چهارشنبه، عالوه بر وزش 
بارندگی، دمای هوای استان تا حدود ۱۵ درجه خنک تر 
می شود. نوربخش داداشی روز یکشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با ورود این سامانه ناپایدار که 
با ورزش باد شدید تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت همراه است، 

ارتفاع امواج دریا به یک متر رسیده و شرایط برای فعالیت 
دریایی سخت می شود.وی به ساکنان مناطق کوهستانی و 
مسافران توصیه کرد: در مدت فعالیت سه روزه این سامانه 
از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع و اسکان 
در حاشیه مسیل ها خودداری کنند.دادشی گفت که این 
سامانه ناپایدار بارشی شامگاه جمعه هفتم خرداد از گلستان 

خارج می شود.مدیرکل هواشناسی استان گلستان به کاهش 
محسوس بارندگی فصل بهار این استان اشاره کرد و گفت: 
در اردیبهشت امسال بارندگی مناطق گوناگون ۳۸ درجه 
کمتر شده و به همین مقدار دمای هوا افزایش یافت.وی 
پیش بینی کرد که روند افزایش دما، خشکسالی و کاهش 

بارندگی گلستان در خرداد ماه نیز ادامه پیدا کند.
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