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اثرات خشکسالی
 بر کشاورزی

■  با مسوولیت سردبیر

خشکسالی اثرات بسیاری  بر زندگی و 
ساختار اجتماعی و اقتصادی و محیطی 
بر جای می گذارد.تشدید خشکسالی و 
کاهش بارندگی بر منابع آبی، خاک و 
به طور کلی بر کشاورزی تاثیرات قابل 
قابل جبرانی دارد.  اغلب غیر  توجه و 
در واقع بخش کشاورزی از آنجا که به 
ذخیره رطوبتی خاک وابسته است، معموالً 
نخستین بخشی است که از خشکسالی 
در حال  بیند.  می  آسیب  آن  تبعات  و 
حاضر کمبود بارش ها و خشکسالی در 
سال های اخیر منابع آب زیرزمینی را در 
استان گلستان به شدت تحت تاثیر قرار 
داده است. در استان گلستان که اقتصاد 
مردم مبتنی بر کشاورزی است،  با  ادامه 
ی این روند اثرات خشکسالی به صورت 
کاهش تولید مواد غذایی به دلیل کاهش 
سطح زیرکشت و عملکرد محصوالت 
و کاهش میزان اشتغال و سطح درآمد در 
آینده ای نه چندان دور بروز خواهد یافت.
کاهش و یا خشک شدن آب رودخانه ها، 
عدم استحصال آب و کاهش تغذیه سفره 
های آب زیرزمینی، کاهش آبدهی قنات 
ها از اثرات و پیامدهای منفی خشکسالی 
و خسارت های ناشی از آن است. اگر 
نتوانیم به سرعت با اعمال مدیریتی مناسب 
از منابع آب موجود حفاظت کنیم باید به 
زودی منتظر کاهش تولیدات زراعی و 
باغی، کاهش تولیدات دامی، کاهش تنوع 
گونه ها در اثر کاهش کیفیت خاک و 
کاهش دسترسی به آب وکاهش تولیدات 
شیالتی باشیم.مدیران مربوطه در اولین 
گام باید وضعیت منابع آب زیرزمینی در 
استان را بررسی کنند چرا که یافتن نقاط 
ضعف در این خصوص نقشی کلیدی در 
تبیین سیاستگذاری ها در زمینه ی مقابله با 

خشکسالی خواهد داشت.
استفاده  خشکسالی،  وقوع  زمان  در 
نامطلوب و بی رویه از منابع آبی موجود 
در استان  با وجود ضعف سیستم های 
توزیع آب بحران را تشدید خواهد کرد. 
بسیار  بخش  این  در  مدیریت  بنابراین 
اهمیت دارد.از دست رفتن رطوبت خاک 
بر اثر خشکسالی و از بین بردن پوشش 
و  فرسایش  پدیده  بروز  مراتع،  گیاهی 
افزایش آالینده های هوا و بروز طوفان 
های گرد و غبار نیز از جمله  پدیده هایی 
است که با بروز خشکسالی  در استان باید 
انتظارش را داشته باشیم و برای حل آن 

برنامه ریزی کنیم.
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 حافظ 
بخوانیم 

مفسد  هفت  اسامی  گلستان  دادگستری  کل  رئیس 
اقتصادی در استان را اعالم کرد. به گزارش مهر، هادی 
هاشمیان اظهار کرد: بر اساس قانون، جرایم اقتصادی 
به مردم اطالع رسانی  باید  آنها قطعی شده  که رای 
شود. رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه کاهش 
جرایم اقتصادی در گلستان را شاهد هستیم، اسامی 

مفسدان افتصادی را اعالم کرد. وی افزود: فرهاد کمی 
فرزند خلیل، با جرم خرید ۹ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ 
و ارائه پنج فقره چک مسروقه به سه سال حبس و 
۲۰۲ میلیون تومان جریمه نقدی و رد مال محکوم شد. 
هاشمیان بیان کرد: محمد راشکی فرزند عباس، به دلیل 
کالهبرداری از طریق ثبت صوری گندم به مبلغ ۲۵۲ 

میلیون تومان، به ۱۸ ماه حبس و ۲۵۲ میلیون تومان 
جزای نقدی محکوم شد که رأی آن هم قطعی شده 
است.رئیس کل دادگستری گلستان اضافه کرد: دالور 
لکزایی و علی اصغر صدوقی به جرم مشارکت در 

کالهبرداری از طریق فروش آثار...
صفحه 7

معرفی ۷ مفسد 
اقتصادی گلستان  
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سد نرماب مینودشت 
آماده آبگیری اولیه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با 
اشاره به پیشرفت ۸۸ درصدی سد نرماب 
به   توجه  با  گفت:  مینودشت  شهرستان 
هماهنگی با وزارت نیرو و شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، آبگیری اولیه این سد اواسط 
تیر ماه امسال با هدف کنترل و مهار سیالب 
عمومی،  روابط  گزارش  به  می شود.  آغاز 
تکمیل  داشت:  اظهار  سیدمحسن حسینی 
بدنه سد نرماب چهل چای به ۳۵۰ میلیارد 
قانون  در  که  دارد  نیاز  دیگر  اعتبار  تومان 
تومان  میلیارد   ۱۵۰ حدود  امسال  بودجه 
برای آن  تصویب شده است. وی افزود: 
در صورت تخصیص کامل بودجه امسال و 
تامین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر از سایر 
منابع، عملیات احداث مخزن سد نرماب تا 
به  و  تکمیل  آینده  سال  بهار  فصل  پایان 
بهره برداری خواهد رسید. حسینی همچنین 
 ۶ تونل  احداث  برای   نیاز  مورد  اعتبار 
سد  به  خرمارود  رودخانه  از  کیلومتری 
نرماب، جابجایی سه روستای محمدزمان 
خان، باقرآباد و پس پشته و اجرای شبکه  
آبیاری زهکشی سد را ۱۶۰۰ میلیارد تومان 
اعالم کرد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
تخصیص  با  کرد:  امیدواری  ابراز  گلستان 
کامل اعتبارات، عملیات احداث مخزن سد 

در موعد تعیین شده، پایان یابد.

افزایش 38 درصدی 
کشفیات مواد مخدر 

از  گلستان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
استان  در  مخدر  مواد  کشفیات  افزایش 
فرزاد  عمومی،  روابط  گزارش  به  خبرداد. 
در  مواد مخدر  اظهارکرد: کشفیات  تاجره 
گلستان از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با 

سال گذشته ۳۸ درصد بیشتر شده است.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 
چهار تن و ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر 
جانشین  شد.  ضبط  و  کشف  استان  در 
کرد:  بیان  گلستان  استان  انتظامی  فرمانده 
های  شهرستان  در  عملیات  دو  در  تنها 
گرگان و علی آبادکتول طی روزهای اخیر 
تریاک  نوع  از  مخدر  مواد  کیلوگرم   ۳۸۸
کشف و ضبط شده است. تاجره با اشاره 
در  مخدر  مواد  قاچاقچیان  دستگیری  به 
استان، گفت: اعتیاد و مواد مخدر زمینه ساز 
بسیاری از جرایم و آسیب های دیگر بوده 
لذا پلیس قاطعانه با سوداگران مرگ مقابله 

خواهد کرد.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
بیماران  به  واکسن  تزریق  از  بعد  گفت: 
خاص، واکسیناسیون بقیه گروه ها آغاز 
شده و تا پایان پاییز کل جمعیت هدف 
مهر،  گزارش  به  شد.  خواهند  واکسینه 
سعید نمکی در ستاد کرونای گلستان اظهار 
کرد: به دلیل کارشکنی های دشمنان ورود 
واکسن به گلستان متوقف شد و بعد از 
اینکه ما اعالم کردیم به تکنولوژی واکسن 
رسیدیم، آنها اعالم کردند که به دیگران 
اجازه صادرات واکسن به ایران را خواهند 
داد. وزیر بهداشت و درمان افزود: در حالی 
که آنها در اوج تحریم ها و برای فروپاشی 
هم اکنون  بودند  کرده  برنامه ریزی  ایران 
اعالم می کنند که واکسن به ما می دهند 
و در حالی که ما جزو هشت کشوری 
در دنیا هستیم که واکسن می سازیم. وی 
بیان کرد: ما چه از کشورهای دوست و 
برای حفظ جان  چه کشورهای دشمن 
ولی  داشتیم،  واکسن  درخواست  مردم 
حتی کسانی که دوست ما بودند هم بیان 
کردند که با چند واسطه حاضر هستند به 
ما واکسن کرونا بدهند. نمکی با اشاره به 
موج چهارم کرونا در کشور گفت: پیک 
چهارم با ویروس انگلیسی آغاز شد که 
قدرت سرایت و مرگ و میری بیشتری 
داشت و حتی نظام انگلیس را هم به زانو 
درآورده بود و ایران اسالمی تحریم زده 

توانست این ویروس را مدیریت کند و در 
هیچ بیمارستانی هیچ بیماری سرگردان و 
آواره نشد و حتی به دالیل شرایط سنی 
کسی از دستگاه محروم نشد. نمکی بیان 
کرد: در پیک چهارم، روزانه، ۲۵۰ هزار 
می کردند  مراجعه  ما  به  کرونایی  بیمار 
قبلی  پیک  برابر  دو  بستری ها  میزان  و 
بستری  از  مدل  یک  طراحی  با  اما  شد 
که سر  زمانی  و  بیماران جلوگیری شد 
ریز بیمارستان ها کم شود مرگ و میر هم 
کاهش می یابد. وی گفت: انتظار داشتیم در 
پیک چهارم مرگ و میر دو برابر شود اما به 
نصف رسید و ۳۲ هزار نفر مرگ کاهش 
پیدا کرد. نمکی با اشاره به اقدامات زمان 
کرونا، بیان کرد: در اوج تحریم ها توانستیم 

تخت های آی سی یو را دو برابر کنیم، 
بیش از ۱۸۰ سی تی اسکن، پنج هزار و 
۵۰۰ دستگاه کمک تنفسی، ۴7۰ اکسیژن 
ساز به ظرفیت بیمارستان های کشور اضافه 
شد و حتی یک بیمار کرونایی در پشت در 
بیمارستان فوت نکرد و بیمار غیر کرونایی 
درمان  و  بهداشت  وزیر  نشد.  آواره  هم 
گفت: در توسعه زیرساخت ها امسال ۱۴ 
هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت مراکز 
درمانی کشور اضافه می شود که این رقم 
در تاریخ ایران بی سابقه است. وی متذکر 
شد: هم اکنون به پدیده ای رسیده ایم که باید 
تولید واکسن کووید ۱۹ را جشن بگیریم 
و عالوه بر تأمین نیاز داخلی می توانیم از 

زمستان صادرکننده واکسن هم باشیم.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
گفت: روز شنبه با حضور سفیر ایران در 
روسیه از واکسن اسپوتنیک ایرانی رونمایی 
می شود. سعید نمکی اظهارکرد: امروز در 
شرایطی هستیم که دولت بعدی دغدغه 
واکسن نخواهد داشت و تا پاییز عالوه بر 
نیاز داخل، صادرکننده واکسن کرونا هم 
هستیم. وزیر بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی بیان کرد: مجموعه واکسن برکت 
راه افتاده و اولین محموله تولید انبوه خود 
در  گفت:  نمکی  داد.  تحویل خواهد  را 
صورتی که واکسن آستارازنکا روی گونه 
آفریقایی ۱۱ درصد اثر داشته اما واکسن 
وی  دارد.  اثرگذاری  درصد   ۶۲ پاستور 
همچنین گفت: روز یکشنبه مرحله اول 
کارآزمایی بالینی واکسن سپاه آغاز خواهد 
اول  فاز  رازی  واکسن  همچنین  و  شد 
خود را طی کرده و فاز دوم آن در حال 
واکسن  کرد:  اضافه  نمکی  است.  اتمام 
سیناژن فاز دوم خود را طی کرده و به 
طور همزمان چند پلت فرم را با هم ادامه 
می دهیم. وی گفت: بعد از زدن واکسن 
به گروه های باالتر از ۶۰ سال و بیماران 
خاص و صعب العالج تا پایان شهریورماه 
واکسیناسیون نیروهای نظامی، انتظامی و 
افراد پرریسک آغاز خواهد شد و امیدواریم 
تا پایان پاییز کل جمعیت هدف واکسینه 

شوند و زنجیره انتقال قطع شود.

رئیس کل دادگستری گلستان از خلع ید ۶۰۱ هکتار از 
جنگل ها و مراتع استان طی سال ۹۹ خبرداد. به گزارش 
مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: آراء جایگزین حبس طی 
سال ۹۹ در گلستان ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش 
یافته و به ۶ هزار رای رسیده است. رئیس کل دادگستری 
گلستان افزود: در سال گذشته ۱۱۸ هکتار از جنگل ها، 
۴۸۳ هکتار از مراتع و ۶۳ هکتار از سواحل استان خلع 
ید شد. وی ادامه داد: اوقات دادرسی در سراسر گلستان 
به دلیل کاهش ورودی پرونده ها کاهش یافته و در سال 
گذشته نسبت به سال ۹۸ سه هزار پرونده کاهش ورودی 
داشتیم. هاشمیان بیان کرد: به همه پرونده های وارده 
در سال ۹۹ رسیدگی شده و همچنین پنج هزار پرونده 

هم از سنوات قبل مختومه شد. رئیس کل دادگستری 
گلستان گفت: در سال گذشته کاهش هفت درصدی 
ورودی  درصدی   ۱۲ کاهش  و  ها  زندانی  موجودی 

زندانی ها را در سال ۹۹ شاهد بودیم.وی اضافه کرد: در 
سال گذشته هشت هزار و ۳7۳ فقره معادل ۶.۱ درصد 
از جرائم کیفری استان کاهش یافته است. هاشمیان ادامه 
داد: گلستان در ۱۰ اتهام اولویت دار، ۱۱.۵ درصد کاهش 
داشته که برای مثال ۳.۸ درصد پرونده های تصادفات، 
۳۰ درصد پرونده های توهین و ۲۱.۵ درصد پرونده 
کل  رئیس  است.  داشته  کاهش  جرح  و  های ضرب 
سال  ابتدایی  ماه  دو  در  کرد:  بیان  گلستان  دادگستری 
هم بازداشتی ها هفت درصد کاهش یافته و ۳۲۵ مورد 
بازدید از زندان ها انجام شد. وی افزود: همچنین در 
سال جاری ۱۴ زندانی با پابند آزاد شده و آراء جایگزین 

حبس ۳۸ درصد افزایش یافته است

واکسینه شدن جمعیت هدف تا پاییز

6۰ درصد مطالبات
 کلزاکاران پرداخت شد

بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
و  تاکنون چهار هزار  گلستان گفت: 
۲7۰ میلیارد ریال از مطالبات کلزاکاران 
استان معادل حدود ۶۰ درصد طی ۲ 
مرحله از سوی دولت به آنان پرداخت 
شد. به گزارش ایرنا، سیدخالق سجادی 
اظهار داشت: آخرین مرحله پرداخت 
مطالبات کلزاکاران استان به مبلغ هزار 
و 7۴۰ میلیارد ریال بود. وی از پیگیری 

پرداخت مطالبات باقی مانده کلزاکاران 
برداشت  گفت:  و  داد  خبر  گلستان 
کلزا در استان به پایان رسیده و برای 
سردسیر  مناطق  مزارع  محصوالت 
در  عمده  طور  به  و  کوهستانی  و 
خرید  مرکز   ۲ کالله  و  مینودشت 
وی  است.  فعال  همچنان  تضمینی 
ادامه داد: مراکز خرید تضمینی کلزا 
در گلستان از دهه آخر اردیبهشت ماه 
فعال شده و تاکنون ۶۵ هزار ۸۰۰ تن 
محصول به ارزش هفت هزار و ۲۳۸ 
تحویل  کشاورزان  از  ریال  میلیارد 
خرید  مرکز   ۴۸ امسال  شد.  گرفته 
تضمینی کلزا در گلستان توسط اداره 
کل غله و خدمات بازرگانی دایر شد. 
نرخ تضمینی خرید هر کیلوگرم کلزا 
در سال زراعی جاری توسط شورای 
 ۲ افت  با  ریال  هزار   ۱۱۰ اقتصاد 
درصد غیرمفید و ۱۴ درصد رطوبت 

تعیین شد. 

راه اندازی شورای 
روابط خارجه 

امور  وزارت  دفتر  نمایندگی  مسوول 
هدف  با  گفت:  گلستان  در  خارجه 
گمرک  طریق  از  تجارت  توسعه 
اینچه برون و تقویت بیش از گذشته 
روابط با همسایگان و سایر کشورهای 
در  خارجه  روابط  شورای  اوراسیا، 
گلستان راه اندازی می شود. به گزارش 
امیرشاهی  ذوالفقار  عمومی،  روابط 
مورد  این شورا  اندازی  راه  کرد:  بیان 
موافقت استاندار گلستان قرار گرفته و 
با مشخص شدن دستگاه های عضو 

به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد 
کرد. نمایندگی وزارت امور خارجه با 
هدف زمینه سازی گسترش روابط بین 
المللی گلستان و کشورهای همجوار 
از سال ۹۳ در گرگان مشغول فعالیت 
است. اینچه برون تنها گمرک زمینی و 
ریلی استان گلستان در بخش داشلی 
برون از توابع شهرستان ۳7۰ هزار نفری 
گنبدکاووس در مرز ایران و ترکمنستان 
واقع است. اینچه برون مرکز گمرکات 
گلستان بوده و زیرمجموعه آن پایانه های 
گنبدکاووس،  و  گرگان  در  صادراتی 
گمرک امانات پستی گرگان، گمرک 
بین  فرودگاه  گمرک  و  بندرترکمن 
المللی گرگان هستند. در سال های اخیر 
با بهره برداری از راه آهن بین المللی 
قزاقستان - ترکمنستان - ایران و گذر آن 
از اینچه برون، خدمات گمرک ریلی نیز 
به فعالیت معمول در مجموعه گمرکات 

استان اضافه شده است.

خلع ید۶۰۱هکتار از مراتع و جنگل ها
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خبر

استمرار گرما 
در گلستان

استمرار  از  گلستان  هواشناسی  مدیرکل 
روند افزایشی دما در استان خبرداد و گفت: 
روز پنج شنبه دمای هوای گلستان به ۴۵ 
درجه سانتیگراد خواهد رسید. به گزارش 
روابط عمومی، نوربخش داداشی اظهارکرد: 
روند  گلستان  به  تابستانه  سامانه  ورود  با 
و  شده  آغاز  هفته  ابتدای  از  دما  افزایشی 
این وضعیت تا روز پنج شنبه ادامه دارد. 
مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: بیشترین 
دما روز پنج شنبه در مناطق شرقی و شمالی 
استان اتفاق خواهد افتاد و دما به ۴۵ درجه 
در  کرد:  بیان  وی  رسد.  می  سانتیگراد 
ساعات عصر و شب روزهای آینده، شاهد 
وزش نسبتاً شدید باد همراه با خیزش گرد 
و خاک هم خواهیم بود. داداشی با اشاره 
به افزایش دما و افزایش احتمال حریق در 
جنگل ها از دستگاه های متولی خواست تا 

اقدامات الزم را پیش بینی کنند.

واکسیناسیون کرونا خبرنگاران
 در اولویت قرار بگیرد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان 
در حضور وزیر بهداشت در جلسه ستاد 
استانی کرونای گلستان، گفت: درخواست 
در  خبرنگاران  کرونا  واکسیناسیون  دارم 
روابط  گزارش  به  بگیرد.  قرار  اولویت 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی 
گلستان،عادله کشمیری اظهار کرد: هنرمندان 
در اپیدمی کرونا بیشترین آسیب را دیدند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان 
ادامه داد: در طول یک سال گذشته و در 
اپیدمی کرونا بسیاری از هنرمندان اجرای 
پرداخت  به  کشمیری  نداشتند.  ای  برنامه 
از  دیده  آسیب  هنرمندان  به  تسهیالت 
کرونا اشاره کرد و گفت: تسهیالت مشاغل 
آسیب دیده از کرونا در این بخش پرداخت 
شده است ولی انتظار هنرمندان این بود که 
میزان تسهیالت به گونه ای باشد که این 
تامین  برای  مسافرکشی  به  نیاز  هنرمندان 
تصریح  وی  باشند.  نداشته  معیشت خود 
متعددی  جلسات  در  خبرنگاران  کرد: 
شرکت می کنند و در معرض خطر کرونا 
قرار دارند و به عنوان مسئول کمیته اطالع 
رسانی کرونا گلستان درخواست دارم در 
واکسیناسیون کرونا خبرنگاران در اولویت 

قرار گیرند.

استاندار گلستان اظهار کرد: تالش ما با همراهی دانشگاه 
علوم پزشکی و دیگر دستگاه های استان تبدیل تهدید به 
فرصت در شیوع کرونا بود. به گزارش روابط عمومی، 
هادی حق شناس در جلسه ستاد استانی کرونا با حضور 
استان  مدیران  دیگر  بهداشت و درمان و  نمکی وزیر 
السالم  امام رضا علیه  با سعادت  تبریک میالد  ضمن 
تصریح کرد: بخش قابل توجهی از شکوه انتخاباتی در 
گلستان، مرهون تالش های شبانه روزی کادر درمان 

استان است که البته شایسته تقدیر و قدردانی می باشد.
وی افزود: در پیک اول شاهد فوتی ها و بیماران زیادی 
در گلستان بودیم اما به مرور در پیک های بعد این رقم 
کمتر و کمتر شد. استاندار گلستان گفت: درحال حاضر 
۲۲۰۰ تخت بیمارستانی در استان در حال ساخت است 
و این افزون بر ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی موجود استان 
است و امیدواریم با این فعالیت سرانه تخت بیمارستانی 
استان به کشور برسد. حق شناس یادآور شد: در ایام 

روحانیون،  ها،  دستگاه  همه ی  همراهی  کرونا  شیوع 
مردم  های  سازمان  خیرین،  انقالبی،  نهادهای  بسیج، 
نهاد و اقشار مختلف مردم قابل تقدیر بود. وی ادامه 
ابتدای شیوع کرونا حتی یک ماسک هم در  داد: در 
گلستان تولید نمی شد و امروز تولید کننده میلیون ها 
استان  در  کننده  مواد ضدعفونی  ماسک و هم چنین 
هستیم. استاندار گلستان خاطر نشان کرد: رسانه ها و 

خبرنگاران بدون کم و کاست همکاری داشتند و ضمن 
کاستند. مردم  دلهره  از  اقدامات  واقعیت  دادن  نشان 
همچنین در این جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
استان ضمن ارائه گزارشی از شیوع ۱۶ ماهه کرونا در 
گلستان، گفت: در ایام شیوع کرونا ۱۳۰میلیارد تومان 
 ... و  اسکن  تی  سی  ساز،  اکسیژن  از  اعم  تجهیزات 
برای بیمارستان های استان تهیه شده است. عبدالرضا 
فاضل تصریح کرد: بیمارستان ۹۱تختخوابی گالیکش با 
۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی، بیمارستان ۶۴تختخوابی 
اورژانس  رامیان،  ۶۴تختخوابی  بیمارستان  گمیشان، 
و  با ۵۰تختخواب  آبادکتول  علی  اهلل  بقیه  بیمارستان 
۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، بیمارستان اطفال گرگان، 
توسعه  گنبدکاووس، طرح  بیمارستان ۴۰۰تختخوابی 
)س(  معصومه  حضرت  بیمارستان  تختخوابی   7۰
آزادشهر و بیمارستان سرطان گرگان از جمله اقدامات 

ساخت فضای بیمارستانی در گلستان است.

تالش ما تبدیل تهدید به فرصت در شیوع کرونا بود

بهسازی مسیر دسترسی
 به ساحل بندرترکمن

فرهنگی،  میراث   اداره کل  فنی  دفتر  مسئول 
گردشگری و صنایع  دستی گلستان از آغاز عملیات 
به ساحل طرح  اجرایی ساماندهی مسیر دسترسی 
شنا بندرترکمن خبر داد. به گزارش روابط عمومی، 
مرتضی حسینقلی زاده اظهارکرد: عملیات اجرایی 
شنا  طرح  ساحل  به  دسترسی  مسیر  ساماندهی 
بندرترکمن با اعتبار سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
ملی  سرمایه ای  دارایی  تملک  اعتبارات  محل  از 
آغاز شد. مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گلستان خاطرنشان کرد: 

آسفالت  و  زیرسازی  فاز  این  اجرایی  عملیات  در 
حدود ۲۰۰ متر طول و به عرض ۶ متر، اجرای یک 
عدد آبرو در طول مسیر پیش بینی شده است. وی بیان 
میراث فرهنگی،  اداره کل  گذشته  سال های  در  کرد: 
گردشگری و صنایع دستی گلستان با اعتبار حدود دو 
میلیارد ریال بخشی از زیرسازی مسیر دسترسی به 
ساحل طرح شنا بندرترکمن را اجرایی کرده است. 
حسینقلی زاده بیان کرد: برای تکمیل زیرسازی و 
آسفالت این مسیر، اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال 

موردنیاز است.

نقد و نقادی  

■ عظیم  قرنجیک

نقادی در  نقد و  بازار  که  است  مدتی 
مطبوعات و رسانه های گروهی و نیز 
نشست های محفلی و یا در فضاهای 
مجازی داغ و داغتر گشته است. بدین 
مناسبت این یادداشت مختصر تدارک 

دیده شده. باشد که مفید واقع گردد.
نقادی و بویژه نقد علمی و روشمند ، 
کوره ای است که همه در آن از خامی 
و خام باوری، به پهنه پخته گی اندیشه 
می رسند .در واقع  هماوردی در عرصه 
نقد، مبارزه ای است که در آن  همه طرف 
های درگیر اگر بر اصول و ظرافت های 
آن آگاه باشند، پیروز میدان خواهند بود و 
بر پیشانی کسی از بابت نقد آثار و نوشته 
هایشان، مهر و نشاِن شکست نخواهد 
خورد. مشروط بر آن که ناقدان محترم  
پایبند روش علمی در نقد ، در عین حفظ 
شان و منزلت و قدر و منزلت موضوع 
نقد و شخصیت نقد شونده بوده باشند 

و دلبستگی شخصی و جناحی به یکی از 
شخصیت های مورد بحث و یا مخالف 
بودن با شخص یا جناحی دیگر، ناقد را 
به همدلی و یا مخالفت با آنان وا ندارد ، 
بلکه حقیقت و انصاف و عدالت همیشه 

مد نظر ناقدین محترم قرار گیرد.
اندیشه  باب  که  است  نقد  عرصه  در 
و تفکر باز و چه بسا در موضوع مورد 
نقد، نکات تامل برانگیز و تحرک آفرینی 
یافت شود که راه برای تعالی اندیشه ای 
و اندوخته ی بینشی نسل حاضر و آتی 
گشوده شود و در این بستر بلکه هم، 
جریان فکری و فرهنگی و سرمایه های 
اجتماعی- انسانی ما، به درختی تناور بدل 
شده که از باد و باران گزندی برآن نرسد. 
خود را در معرض نقد قرار دادن و یا این 
که موضوع نقد قرار گرفتن نوشتجات 
و یادداشت ها و آثار قلمی، نیاز جدایی 
ناپذیر تعالی و تکامل بخش هر اندیشه و 
تفکری است و نباید در این مورد هراسی 

بدل کسی راه یابد.
در  بازنگریستن  عرصه  نقد،  حوزه 
دلبستگی هاست. از این منظر و در این 
بازنگری، نه دنبال رد و یا قبول اشخاصی 
که دلبسته و یا سابقاً مورد قبولمان بوده 
باشیم و نه در پی اصرار بر مخالفت با 
مخالفان فکری قبلی مان. بلکه بیشتر 
درگیر مباحثه و درک موضوع نقد بوده 
و ناقدان نیز در پروژه فکری خود  بیشتر 
در صدد آن باشند که، صحت و سقم 
گزاره های موضوعات مورد نقد  سنجیده 
شود، چرا که هر فردی که در این عرصه 
ورود می کند، خود به تنهایی نمی تواند 
نظام اجتماعی - سیاسی خاصی را برای 
جامعه پی افکند، چرا که هر پروژه فکری 
بدون بازنگری و نقادی چندان عمرش به 

درازا نخواهد کشید و راه به حقیقت و 
حق جویی  نخواهد برد.متفکران همانقدر 
که زاده زمانه اند، زاینده زمانه خویش نیز 
هستند. هر اندیشه و فکری که در عرصه 
عمومی بر زبان اندیشمندی رانده و یا بر 
زبان قلم اش، مایسطرونی بر لوح سپیدی 
نشیند و در معرض افکار عمومی قرار 
گیرد، دیگر ملک شخصی آن فرد نبوده، 
بلکه در ملکیت مشاع مردم اند، لذا نه 
تنها پروا و واهمه ای از نقد و بررسی 
فکر و اندیشه نباید داشت، بلکه باید از 
آن استقبال کرد. جهان امروز، عرصه ای 
برای عرضه اندیشه های انسانی و کارزار 

رخدادها و رویدادها و مبارزات سیاسی و 
...است، در این عرصه و کارزار، چه بسا 
یک اندیشه و رویداد سیاسی، سرنوشت 
ملتی را به سمت پس افتادگی و قهقرا 
رقم زده و یا طرحی نو در انداخته، موجد 
پیشرفت وتغییری تعالی بخش گردد. به 
همین اعتبار، خیر و صالح مردم است 
که به کم و کیف اندیشه ها و رویدادهای 
سیاسی و ..، آشنا شده و از این شناخت 
و آشنایی ها، در طراحی و برنامه های 
سیاسی و اجتماعی خود و جامعه اش، 
بهره ها برگیرند.حقیقت، موضوع حاضر 
و آماده در کشو و کیف هیچ شخص 

اندیشمندی به تنهایی نیست، قصد ما 
بایستی اطالع رسانی و اگاهی بخشی به 
جامعه در مورد مباحث اجتماعی، سیاسی 
و ... باشد. چرا که جامعه، مدت هاست 
که در تمنای کسب و وقوف به واقعیت 
و حقیقت موضوعات مورد عالقه مردم 
است. پس آنچه که از نقد ناقدان انتظار 
است، پاسخ گویی به جدالی دیرینه بین 
حال و آینده ، بین " آنچه که هست" 
به عنوان " امر واقع " و " آنچه که باید 
باشد" بمثابه " امری ایده آل" است. لذا 
در این برهه از زمان که مردم ما، به لحاظ 
بحران های اقتصادی و سیاسی و ... و یا 
مشکالت معیشتی - "آنچه هست " را بر 
نتافته،  مطالبات و خواست هایشان رو به 
سمت و سوی " آنچه باید باشد" نهاده، 
شایسته است دیدگاهها و نقدهای نظری 
و یا پیشنهادهای عملی صاحب نظران، 
ناظر به این امور و محورها و منظر ها 
نیز باشد.از این منظر، مطبوعات، رسانه 
های گروهی و فضاهای مجازی، مکانی 
است  برای معرفی عقاید و برداشت ها 
و یادداشت ها، و به تبع آن عرصه ای 
برای نقد و نقادی هاست. طرح عقاید 
گوناگون و معرفی دیدگاههای مختلف 
و متعارض، ابزاری است مناسب بالندگی 
سطح آگاهی و اندیشه و داوری سنجیده 
و منصفانه، که رسانه های گروهی و ... به 
مثابه تریبونی آزاد برای تعامل و تعاطی 
افکار و اندیشه ها، در اختیار عالقمندان 
و صاحب نظران، بویژه نسل جوان و 
آتیه دار جامعه قرار داده شده است. برای 
نهادینه شدن نقد و نقادِی افکار و تعالِی 

اندیشه ها، این فرصت را مغتنم بداریم.

■ روزنامه نگار 

هر اندیشه و فکری که در عرصه عمومی 
بر زبان اندیشمندی رانده و یا بر زبان 
قلم اش، مایسطرونی بر لوح سپیدی 
نشیند و در معرض افکار عمومی قرار 

گیرد، دیگر ملک شخصی آن فرد نبوده، 
بلکه در ملکیت مشاع مردم اند

))
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حافظ بخوانیم 

■ آزاده حسینی

تو و طوبی و ما و قامت یار
فکر هر کس به قدر همت اوست

»تو و طوبی«: یعنی طوبی مختص تو است. »ما 
و قامت یار«: یعنی قامت یار مختص ما باشد. 
به این نوع »و« در ادبیات »واو تخصیص« می 
گویند. طوبی نام درخت زیبایی در بهشت 
است که در این شعر با قامت یار مقایسه می 
شود. حافظ می گوید تو به امید سایه درخت 
طوبی در بهشت هستی، در حالی که من در 
همین دنیا به قامت یار دلخوشم. یعنی فکر هر 
فردی در حد همت و تالش و شایستگی خود 
است./ درخت طوبی، بلند و عالی مرتبه است 
و تو به خاطر فکر و همت بلندی که داری 
به این جایگاه می اندیشی و به آن میرسی. 
اما من در حد قامت یار و دلبری های این 
جهان قانعم. از طرفی معنای دیگری هم می 
توان از این بیت برداشت کرد: اینکه قامت یار 
بلند است و عالی مقام تر از درخت طوبی و 
فکر و همت تو که شایسته قامت یار نیست./ 
به هر حال نکته در این است که اگر به درخت 
طوبی و یا قامت یار فکر کنید و برای رسیدن 
به آن همت داشته باشید، به همان اندازه هم به 

دست می آورید. 

 

■  فاطمه ریاحی- مسول کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بندرگز

انسان های موفق هزینه ی هر چیزی را می 
دانند. می دانند برای آموختن یک مهارت، باید 
چهار سال هر روز دو ساعت بطور منظم وقت 
بگذارند. انسان های موفق، مثل اکثر آدم ها فقط 
رویای رسیدن به خواسته هایشان را ندارند؛ 
بلکه عمال برنامه و تالشی برای رسیدن به آن 
دارند. می دانید دوستان جانم! من فکر میکنم 
»خواستن«، توانستن نیست؛ خواستن با هدف 
از  از گاهی مجبوری  داشتن فرق دارد، هر 
خواسته ات دست بکشی و انرژی و اولویتت 
یک چیز دیگر باشد. خواستن توانستن نیست؛ 

خواستن فقط یک قدم است.

مهمانی  ماه و ستاره  

مهمانی ماه

 شمیم شاه  دادی. 16 ساله
■

چند شب قبل ماه میهمانی گرفته بود و کل آسمان را 
به میهمانی اش دعوت کرده بود. بسیاری از ستاره  ها در 
میهمانی حضور داشتند، از سیاره  ها فقط من در آن جمع 
بودم. به خاطر پوشش منحصر به فردم، همه به من توجه 
می کردند؛ حلقه ای که به دور بدنم وجود داشت، زیبایی 
ام را دو چندان می کرد. خورشید از فاصله خیلی دوری 

با لبخند به ما می نگریست، نمی توانست نزدیکمان شود؛ 
چرا که از طرفی شیفتش با ما یکی نبود و از طرفی 
دیگر، گرمایش ما را نابود می ساخت. کمی که به اطرافم 
دقت کردم عضو جدیدی را دیدم که تا به حال با او 
برخوردی نداشتم، از ستاره ها جویا شدم که او کیست و 
دریافتم که عضوی از آسمان است که به تازگی شناخته 
شده. ستاره ها و اعضای دیگر آسمان به او اهمیتی 
وجود  لکه هایی  بدنش  روی  بر  که  چرا  نمی دادند، 
داشت و زیبایی ظاهری  اش را کاهش می داد. خیلی 
ناراحت شدم که باز هم ستاره  ها به زیبایی ظاهری 
توجه کردند و حتی به خودشان زحمت ندادند که با او 
صحبت کنند و ببینند که وی چطور شخصیتی دارد. من 
که زیباترین عضو جمع بودم به سراغ تازه وارد ترین 
عضو جمع رفتم و با او هم صحبت شدم. باورم نمی شد 
که سیاره  ای آنقدر پر انرژی و پر از ویژگی باشد؛ و باز 
هم به من ثابت شد که نباید از ظاهر افراد، باطنشان 
را تشخیص داد. حال منی که همه مرا زیباترین عضو 
آسمان می دانستند، او را از زیباترین عضوها می دانستم، 
چرا که زیبایی باطن بسیار برتر از زیبایی ظاهر است و 
وقتی در کنار کسی هستی که زیبایی باطنی دارد، حس 
آرامش به تو تزریق می شود و وقتی کنار کسی هستی 
که زیبایی ظاهری دارد، همواره مرکز توجه خواهی بود. 
حواستان باشد شما هم به زیبایی باطن توجه کنید نه 

فقط زیبایی ظاهر.

روزی روزگاری در آسمان خداوند ماه و ستاره ها و زحل و  
زمین و خورشید دور هم جمع شده بودند. همه ی آن ها نور 
می دادند ستاره چشمک میزد، ماه می درخشید و خورشید 
نورانی بود. اما زحل و زمین هیچ نوری نداشتند زحل که 
دید همه ی آن ها از او زیباتر شده اند به زمین گفت: ببین 

زمین همه ی آن ها زیبا شدند و نور می دهند اما 
من و تو چه؟ زمین پاسخ داد: خداوند مهربان ما را 
جوری خلق کرد که با هم فرق کنیم من و تو هم زیبا 
هستیم. اما زحل دست بردار نبود و به ماه و خورشید 
و ستاره ها حسودی می کرد. زحل هر کاری می 

که  بود  دخترکی   
بالدار  اسب  عاشق 
بود.  شاخش  تک 
دختر  روز  یک 
اسبش  به  کوچولو  
هم  با  بیا  که  گفت: 
به آسمان ها پرواز کنیم، تا من آرزویم 
با  معطلی  بی  اسب  بگویم.  ماه  به  را 
پرتاب  پشتش  به  را  دخترک  شاخش 
کرد و به سمت آسمان حرکت کردند. 
بعد از مدتی طوالنی به ماه رسیدند و 

دیدند که آنجا چقد سرد و شلوغ است. 
دخترک گفت: وای به خورشید و ستاره 
ما  به  چقدر  کن  نگاه  ها  سیاره  و  ها 
خیلی  ماه  گفت  اسبش  به  و  نزدیکند 

سرده، میشه یه جادویی کنی و برای من 
یه پتو بیاوری؟! اسب هم قبول کرد و 
با یه جادو به دخترک یه پتوی نرم و 
به  را  داد. دخترک صورتش  ای  ستاره 

سمت ماه کرد و آرزویش که داشتن دو 
کره اسب تک شاخ بالدار بود را گفت. 
ماه هم با اجازه گرفتن از خدا آرزویش 
را برآورده کرد. بعد همگی با هم سوار 
زمین  کره  به  و  شدند  فضایی  سفینه 
برگشتند. دختر کوچولو همه ی ماجرا 
کره  و  کرد  تعریف  مادرش  برای  را 
اسباش را به مادرش نشان داد. دخترک 
بال  داشت  اسبانش  مثل  از خوشحالی 
در می آورد و لذت این آرزو همیشه 

در ذهنش ماند. 

آرزوهایش برآورده شد
■ آدرینا فغانی. پایه دوم. هشت ساله

 

■ کوثر سادات کاظمی. پایه نهم

موفقیت یعنی رسیدن به اهداف یا هدفی 
موفق  افراد  آن تالش کردیم.  برای  که 
کردن  از تالش  هستند.  سخت کوش 
دست نمی کشند و مدام برای موفقیت 
می  تالش  خود  اهداف  به  رسیدن  و 
کنند. صفحه ۲۱ از کتاب بنویس تا اتفاق 
بیفتد.برای موفق شدن و در واقع یک 
فرد موفق بودن به نظر من باید اهداف 
مشخصی داشته باشید و آنها را در یک 
کاغذ بنویسید حتی اگر این یک هدف 

یا یک آرزوست. یک لیست از اهداف و 
خواسته هایتان تهیه کنید. یک نسکافه یا 
چای نعنا برای خود درست کنید، پشت 
میز بنشینید و آهنگ مورد عالقه تان را 
پخش کنید و سپس شروع به نوشتن کنید. 
با سرعت بنویسید. در یک صفحه ! وقت 
تلف نکنید! یا اینکه اگر فکر می کنیدکه 
هدف یا آرزویی برای شما خیلی بزرگ 
و یا دست نیافتنی است، آن را حتما حتما 
بنویسید و یک ستاره کنار آن قرار دهید. 

حتی آن آرزوهایی که هیچ راهکار عملی 
را  ندارند  آن ها وجود  به  برای رسیدن 
هم بنویسید. قسمتی از کتاب بنویس تا 
اتفاق بیفتد )فصل۱( نویسنده: هنریت 
آن کالوسر .  اهدافتان را بنویسد و البته 
برای رسیدن به آن  ها تالش کنید و بدانید 
که خداوند هم در این راه به شما کمک 
خواهد کرد. افراد موفق، قطعا برای خود 
اهدافی مشخص دارند و برنامه ریزی هم 

در کنار همه این ها تاثیر گذار است.

موفق  های  انسان   
کسانی هستند که ابتدا 
خود  برای  را  هدفی 
و  کنند  می  مشخص 
سپس برای رسیدن به 
آن، تالش و پشتکار به 
خرج می دهند. می گویند برای گرفتن یک 
تصمیم یک درصد عالقه و برنامه ریزی 
برای هدف و ۹۹ درصد پشتکار الزم است. 
اما تصمیم همیشه به این اندازه بزرگ نیست. 
ممکن است کوچک باشد ولی تاثیر زیادی 
در زندگی ما داشته باشد. مثالً وقتی یک فرد 

در یک دو راهی برای انتخاب تصمیمی 
اما  به سختی  تواند  قرار می گیرد و می 
درست را انتخاب کند، موفق است. زیرا با 
تصمیم ساده خود آینده را به سوی روشنی 
و موفقیت کشانده است. انسانهای موفق 
دو دسته اند. ۱( آنهایی که از زمان استفاده 

می کنند و به دنبال فرصت هایی هستند و 
سعی می کنند آنها را برای خود بسازند و 
از آنها بهره گیرند. ۲( آنهایی که صبر می 
کنند تا فرصت ها به سراغشان بیایند و بعد 
از  مدت ها انتظار با آمدن فرصت ها دست 
به کار می شوند و بهره می گیرند. مسلمًا 

دسته اول کامل تر هستند. می توانیم زندگی 
خود را از هدر رفتن نجات دهیم. من در 
زندگی خویش از انسان های موفق زیادی 
سر لوحه گرفتم و میگیرم. مادر و پدرم اولین 
انسان های موفقی هستند که الگوی سترگی 
برایم هستند. اهل بیت و بسیاری از تالش 
ها و کارهای خوب مردمان جهان سرمشق 
زندگی من برای موفق شدن و آینده ای 
روشن تر است. موفقیت، با اندکی خواستن 
ولی ساعت ها برخاستن رقم زده می شود. 
پس عالوه بر گفتن از جا برخیزیم و به 

سوی موفقیت بشتابیم.

انسان های موفق 
■ فرحناز عالیشاه. پایه هفتم. 13ساله
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آدم های موفق چه شکلی اند؟ موفقیت ذاتی 
و ارثی است یا تحت تاثیر محیط تغییر می 
کند؟ خریدنی است یا هدیه می دهند؟ آدم 
های موفق چه نشانه هایی دارند؟ چند آدم 
موفق می شناسید؟ چه موفقیت هایی شما 
را خوشحال می کند؟ از شنیدن موفقیت چه 
افرادی خوشحال می شوید؟ به نظر شما آیا 
آدم های موفق ورزش هم می کنند؟ میانه 
چطور  خواندن  کتاب  با  موفق  های  آدم 
است؟ آدم های موفق برای خوشحالی خود 
دیگران  آیا خوشحالی  کنند؟  می  کار  چه 
برایشان اهمیتی دارد؟ زمان آدم های موفق 
هم بیست و چهار ساعت است؟ آدم موفق 
چند ساعت از زندگی اش پای تلویزیون 
می گذرد؟ نظر شما چیست؟ شما هم چند 
پرسش در مورد موفقیت و آدم های موفق 

بنویسید و برای ما بفرستید.

شعر

 

■ مائده احمدی لیوانی. 15 ساله

از دیدنت سیر نخواهم شد/دوست دارم تمام وقت
 بنشینم و ببینمت/بنشینم روی صندلی 

و تو را/فرض کنم رو به روی خودم
فرض کنم آنجایی!

سنگی به پنجره می خورد؛ ناگهان
شیشه های خیال می شکند.

حاال آن سو
چشمانم گره خورده در چشمانت!

ماِه مهربون
 

چنان لبخند و نگاهش خاص و شیرین بود که 
تمام توجه ها به سمت او بود. او و لبخندش 
بسیار معروف بودند. اما مگر می شود فردی 
گویند  می  باشد؟  داشته  کشته-مرده  چنان 
در نگاهش، مهربانی دیده می شود. نگرانی! 
نگرانی برای مردماِن راه دور. می گویند او 
عاشق دلخسته ای است که هیچگاه به دلبرش 
نگاهش  در  که  است  همین  برای  نرسیده. 
مهربانی و نگرانی موج میزند. مهربانی اش 
برای ُعشاق و نگرانی اش برای نرسیدن ها. او 
دلبری ستاره هایش را می بیند، اما نمی تواند 
لبخندش را دور کند. او همیشه در حسرت 
نگاهی خیره از خورشید است. اما افسوس که 

همیشه رویای تحقق ناپذیری است.

■ ویشکا مهربان. کالس یازدهم

مهمانی  ماه و ستاره

کرد تا از دیگران زیباتر باشد. تصمیم گرفت تا کاری 
کند که مثل ماه و ستاره ها و خورشید نور بدهد. 
زحل بسیار تالش کرد؛ اما نتیجه ای نگرفت. به پیش 
دوستانش رفت و واقعیت را گفت. ماه به او گفت: 
»تو هم زیبا هستی خداوند همه ما را زیبا آفریده 

برای چه این فکر را کردی«؟ خورشید گفت: »زحل عزیزم 
به دور تو یک حلقه است که تو را زیبا کرده و ما آن حلقه 
را نداریم یعنی باید همیشه ناراحت باشیم که چرا ما این را 
نداریم اون را نداریم؟ چرا ما زشت هستیم«؟ زحل به حرف 
های دوستانش فکر کرد و فهمید که او اشتباه می کرده. ماه و 

خورشید و ستاره و زمین با هم دیگر تصمیم گرفتند تا زحل 
را خوشحال کنند. ستاره ها به دور زحل حلقه زدند و زحل 

بسیار زیبا شد.

■  ریحانه کیا. کالس هفتم

 

انسان های دریایی

■ اسما نصیری پور. 16 ساله
گاهی اوقات در زندگی به انسان  هایی دریا مانند نیاز 
سختی  و  غم  در  وجودشان  اینکه  بر  عالوه  داریم. 
می تواند ُمسکن خوبی باشد؛ صفات خوب دیگری 
هم دارند. یک انسان دریایی کامال برای هر چیزی آماده 
است، از جنگ و جشن تا شکست و موفقیت. یک 
انسان دریایی در هر شرایطی خود را وفق می دهد؛ اگر 
آسمان که دوست همیشگی  اش است رنگین  کمانی از 
شادی بسازد، دریا موج  هایش را به رقِص با باد و ماسه  
ها تشویق می کند. اگر دل آسمانش گرفته باشد، دریا هم 

موج  های رقصانش را به دل خواب می سپارد تا در غم 
آسمان شریک باشد. اگر آسمان فریادی از جنس رعد 
و بزرگی برق سر دهد، دریا موج  های خفته را بیدار و 
به فریاد زدن همراه با آسمان دعوت می کند. اگر آسمان 
اشک بریزد؛ دریا خروشان  تر خواهد شد تا همدردی 
خود را نشان دهد. گاهی اوقات تا جایی که بتواند تالش 
می کند با موج هایش تو را به ساحل نجات برساند. دریا 
همیشه مهربان است حتی اگر تو به او ظلم کنی و با 
ریختن کلماتی نادرست از جنس پالسیک تن و بدنش 
را زخمی کنی! باز هم به تو کمک خواهد کرد. هر چند 
گاهی اوقات بعضی دریاها با وجود بیرونی آرام؛ درونی 
سیاه دارند به تیزی دندان  های کوسه و عجیب بودن 
بسیاری از ماهی های درونش. پس به دنبال انسانی باش 
که با رنگین  کمان زندگی ات شاد و با سیل و طوفانش 
غمگین شود. اگر در گناه و یا مشکلی غرق شدی حداقل 
تالش کند و دستت را بگیرد. به دنبال انسانی باش که 
حتی اگر بر او بد کردی بخشنده و مهربان باشد، در هر 
شرایطی از گرفتن دستانت غافل نشود؛ اما حواست به 
انسان هایی هم باشد که ظاهرا خوب اما از درون خراب 
هستند که از آن  ها سودی به تو نخواهند رسید؛ مگر 
اینکه خوراک کوسه  های قلب  سیاهشان شوی. امیدوارم 
انسان  های دریایی زندگی  ات درست مانند دریا روز 
به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر شوند تا نه تنها دریا بلکه 

اقیانوسی از سعادت را برایت فراهم کنند. 

در نهایت همه ترکمان 
از  کرد.  خواهند 
عزیزترین ها و صمیمی 
ترین ها گرفته تا هفت 
پشت غریبه که سالی 
میدیدیمشان.  یکبار 
همانگونه  اندازیش  می  باال  که  سیبی 
که در دستانت هنگام پرتاب شدن بود 
از  میکنم.  تغییر  گردد.  برنمی  زمین  به 
چپ به راست، از باال به پایین. من به 
بدهکارم  خواهی  معذرت  یک  خودم 
االن. بخاطر تمام زمان هایی که شنیدم و 
سکوت کردم. بخاطر کارهایی که دیدم 
سعی  و  شد  اشکار  که  ذاتی  ماندم.  و 
معذرت  یک  من  داشتم.  تغییرش  در 
معذرت  هزاران  بلکه  نه،  خواهی؛ 
تنها  حاال  بدهکارم.  خود  به  خواهی 
تر از همیشه نشسته ام در کنج اتاقم و 
دیگر منتظر هیچ دستی برای پاک کردن 
اشک هایم نیستم. زیرا این به من اثبات 
شد که آن که باید از او بترسم، بیگانه 
نیست. بلکه نزدیکان منند که همه چیز 
آنکه  دانند.  می  من  بیرون  و  درون  از 
اقوامم و  از  به من زخم می زند یکی 

زخمهایم  روی  پاشاند  می  نمک  آنکه 
دارد،  درد  است.  همدردانم  از  یکی 
حرف همان وکیلی که نصف شکایت 
هایش بین کسانی بود که به هم اعتماد 

آدم  اینهمه  میان  اینکه  داشتند.  کامل 
عزیزتر از جانت تنها باشی، درد دارد. 
ی  تراشیده  چاقو  با  لبخندهای  پشت 
حال  درک  هیچکس  که  چیست  مان 

از  غم  آن  نمیکند.  را  روزهایمان  این 
کجا آمد که یکدفعه همه ی مان را به 
پوچی رساند؟ مشکل از خودمان است. 
خودمان به خودمان بد کردیم. حال هم 
دلمان  حال  بودن  خوب  انتظار  نباید 
مردمان  ما  داریم.  اما  باشیم.  داشته  را 
امیدواری هستیم. خنده های روی لب 
هایمان اما حتی یکبار هم نشانی از درد 
نداده اند. اما چه کسی وجود دارد که 
حتی از طرز چت کردنمان هم بفهمد 
حالمان هنوز هم که هنوز است خوب 
آشفته  این  در  کسی  چه  است.  نشده 
دردهایمان  مرهم  دوباره  میتواند  بازار 
اینکه  شود،  شریک رنجهایمان شود؟ 
فقط در حال ادامه دادنیم نه لذت بردن 
از حال خویش هم درد دارد. اما حاال 
خوشحالم از اینکه سرپا ایستاده ام. این 
ناراحت  توان  هیچکس  دیگر  روزها 
به  دیگر  روزها  این  ندارد.  را  کردنم 
کسی تکیه نمیکنم و از رفتن ها ناراحت 
اما  دانید  نمی  شما  را  این  شوم.  نمی 
من فهمیده ام که حس خوبیست رفیق! 
همه  خودت  هرکس  از  نیاز  بی  اینکه 

چیز دنیای کوچک خودت باشی!

مشکل از خودمان است 
■ سارا مقصودلو. دهم ریاضی فیزیک

 

موفقیت چیست؟ 

■ سبا مازندرانی

موفقیت کسب کردن جایگاهی است 
که تمام زندگیت را پای آن  ریختی تا 
به آنچه چشم داشتی برسی و تو هم 
خواستی  می  که  مقامی  آن  در  اکنون 
هستی. تو به آنچه خواستی با تالش 
های بی پایینی که کردی رسیدی! تو 
کردی  تالش  خودت  کار  این  برای 
ها  بعضی  راه سخت  این  در  شاید   !
کمکت کرده باشند. ولی این راه را تو 
تمام کردی. زمین خوردی ولی قوی تر 

از همیشه بلند شدی تا به آنچه چشم 
بگو  با خودت  برسی. همیشه  داشتی 
من به آنچه می خواهم می رسم شاید 
سخت باشد ولی امکان پذیر است. اگه 
نا امید  شوی، راه رسیدن به موفقیتت را 
خودت خراب کردی. در این راه شاید 
تو را مسخره کنند و بگویند: چقدر کار 
تمسخر  به  برای  فقط  آنها  می کنی«؟! 
گرفتن و نا امید کردن تو اینگونه می 
گویند. پس قوی تر از قبل ادامه بده تا 

نظاره گر تالش های تو باشند. زندگی 
از  بسازی!  خودت  باید  را  خودت 
انتظار تشویق نداشته باش!  هیچکس 
موفقیت هایت را به کسی نگو! بگذار 
از جاهای دیگر بشنوند.  همیشه قدردان 
باش! تالش کن تا بتوانی به آنچه می 
خواهی برسی! راه سختی در پیش داری 
ولی  بعد این راه همه چیز برایت راحت 
می شود. »بعد هر سختی آسانی هست«. 

آرزوی موفقیت برای تو دوست عزیز!
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آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۸۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۲۴ تقاضای مهدی تازیکی شمس آبادی بشناسنامه ۶۳۲ کد ملی 
۲۱۲۱۴۶۵۸7۱ صادره از گرگان فرزند علیرضا در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت ۱۳۸/۲۰ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه 
ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱7   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۲۰

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۰۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۸۸ تقاضای علیرضا نودهی بشناسنامه ۱۹۰۹ کد ملی ۲۱۲۱۵۱۶۱۸۲ 
صادره از گرگان فرزند صفرعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۱۸۴ مترمربع از پالک ۲- اصلی واقع در اراضی یله باغ بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق 
رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱7  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۲۵

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

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱7۸۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۴۵ تقاضای علیرضا ده مرده بشناسنامه ۴۸۸۰۱۸۸۹۶۴ کد ملی 
۴۸۸۰۱۸۸۹۶۴ صادره از مینودشت فرزند غالم در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت ۵۲/۶۳ مترمربع از پالک ۸۹- اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش ۳ 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱7  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۳۰

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۸۶ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۹۲ تقاضای ابراهیم نیک فرجام بشناسنامه ۲۳ کد ملی ۰۶۳۹۶۲7۹۸۶ 
صادره از اسفراین فرزند احیا در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۱۰۵ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق 
رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱7  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۳۲

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

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۸۲ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۲۱ تقاضای سمیه عجم حسنی بشناسنامه ۱۹۶ کد ملی ۰۰7۶۴۴۲۳7۳ 
صادره از تهران فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۱۴۲/7۵ مترمربع از پالک ۲- اصلی واقع در اراضی یله باغ بخش ۳ حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱7  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۳۴

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰7۹ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۱7 تقاضای خانم حاجیه بی بی اتراچالی بشناسنامه ۱۶ کد ملی 
۲۱۲۲۴۰۰۲77 صادره از گرگان فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت ۹۹ مترمربع واقع در اراضی مازاد سعدآباد از پالک شماره ۹۴۵ فرعی از 
۱۲۳- اصلی بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای 
سیدمحمدمهدی محسن مفیدی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱7  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7۰۳۶

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۹۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۱۳ تقاضای آقای قدرت اله محمدشفیع بشناسنامه ۱۰۲۱ کد ملی 
۲۱۲۰۸۹۰۵۰۱ صادره از گرگان فرزند تقی در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است بمساحت ۲۸۱۲۸ مترمربع از پالک -۱۱۸ 
اصلی واقع در اراضی سعدآباد بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از 
مالک رسمی آقای فتحعلی امیرخانی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱7   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7۰۴۱

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

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۰۶ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۳۵7 تقاضای محمدهادی دهنوی بشناسنامه ۲۳۴7۸ کد ملی 
۰۶۸۰۲۲77۸۴ صادره از بجنورد فرزند محمدصادق در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است بمساحت ۱۰۲ مترمربع از پالک ۳۸۶۶ فرعی از ۱۰7- اصلی واقع در اراضی 
خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره 
حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، 

دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱7  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۴۳

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

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۳۱ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۳۵ تقاضای خانم نساء یعقوبی میاندره بشناسنامه 7۰۲ کد ملی 
۲۲۴۸7۵۸۳۲۴ صادره از کردکوی فرزند ایوب در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت ۸۱/۱۹ مترمربع از پالک شماره ۱۲7- اصلی واقع در اراضی کرپان بخش دو 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای سیدهاشم میرقاسمی 
به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می 
شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، 

دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱7   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7۰۴۵

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

برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۸۳ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱7۱۸ تقاضای آقای علی اکبر احمدی بشناسنامه ۳۱ کد ملی 
۶۴۲۹۸۸۱۱۵۶ صادره از شاهرود فرزند عباس در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به 
انضمام ۱۳۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است  
بمساحت ۲۵۰/۴۲ مترمربع از پالک شماره ۱۲- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای حاج اصغر خلوتی به 
متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود 

را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱7  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف 7۰۴۹

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۴۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸۸۹ تقاضای کلثوم تربتی نژاد بشناسنامه ۸7۰ کد ملی ۲۱۲۰۶۰۳۱۵۴ 
صادره از گرگان فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
بمساحت ۵۳/۵۶ مترمربع از پالک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱7  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۰۳۸

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

 برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۵۶۹ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۲۹ تقاضای محمد عامری بشناسنامه ۱۰۴ کد ملی ۲۱۲۱۳77۸۰۸ صادره 
از گرگان فرزند علی در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 
۱۵۵/۱۹ مترمربع از پالک ۳۴۳۱ فرعی از ۲۶۸- اصلی واقع در اراضی مازاد 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: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف 7۱۲7

آگهي هاي ثبتي

استفاده از ظرفیت های
 جهاد دانشگاهی در حوزه

توسعه فرهنگ تعاون 

در نشستی که با حضور محبوبه فدایی، معاون تعاون اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان و ابراهیم شهبازی، 
برگزار  گلستان  استان  واحد  دانشگاهی  جهاد  سرپرست 
شد، ظرفیت های جهاد دانشگاهی در حوزه های پژوهش، 
آموزش، فرهنگی و اشتغال در خصوص توسعه، ترویج و 
پژوهش در زمینه تعاونی های استان مورد بررسی قرار گرفت. 
به گزارش ایسنا، ابراهیم شهبازی در این نشست با اشاره به 
پروژه های انجام شده بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و جهاد دانشگاهی استان در سال های گذشته، گفت: امسال 
جهاد دانشگاهی این آمادگی را دارد که در مباحث مختلف 

مورد نیاز حوزه های تعاون در استان گلستان، در کنار اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بازوی اجرایی قرار 
گیرد. سرپرست جهاد دانشگاهی واحد استان گلستان بیان 
کرد: در حال حاضر طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که 
با تعهد اشتغال ۵۴ هزار نفر در کشور انجام می شود، بستر 
مناسبی برای ترویج و توسعه فرهنگ تعاون است. مقرر شده 
است در استان گلستان نیز ۲۳۰۰ نفر در قالب طرح ملی 
توسعه مشاغل خانگی به شغل پایدار دست یابند که این امر 
نیز زمینه  مساعدی برای تشکیل و توسعه تعاونی است. معاون 
تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز در این 

نشست با بیان اینکه در گذشته کارهای ارزشمندی در قالب 
قراردادهای مختلف با جهاد دانشگاهی انجام شده است، 
گفت: امسال نیز در مباحث پژوهش، ترویج، فرهنگ تعاونی، 
تشکیل و توسعه تعاونی ها از ظرفیت جهاد دانشگاهی استان 
گلستان استفاده خواهد شد. محبوبه فدایی تصریح کرد: ما 
در حوزه های نگاشت کتاب تعاونی های برنددار، تولید محتوا 
در حوزه توسعه فرهنگ تعاون، پژوهش مسئله محور در 
تعاونی های استان، برگزاری استارتاپ های مرتبط و استفاده از 
ظرفیت مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی می توانیم 

همکاری های مشترک بسیاری داشته باشیم.
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استخدام 

خبر

8۰ درصد سرقت های خرد
 توسط جوانان انجام می شود

 

مهمترین  گنبدکاووس  دادگستری  رییس 
از  جلوگیری  برای  خانواده ها  وظیفه 
بیشتر  دقت  را  خرد  جرائم  وقوع  کاهش 
در حفظ اموال دانست و گفت: ۸۰ درصد 
توسط  شهرستان  این  خرد  سرقت های 
به  یزدانی  علی  می شود.  انجام  جوانان 
داشت:  اظهار  قضائیه  قوه  هفته  مناسبت 
طبق بررسی ها اغلب این افراد به مصرف 
با  است  که الزم  دارند  اعتیاد  مخدر  مواد 
همکاری نهادهای تاثیرگذار برای پیشگیری 
از گسترش اعتیاد در جامعه تالش کرد. وی 
همچنین با اشاره به اینکه جرایم لفظی مانند 
تهدید، توهین، نشر اکاذیب و افترا زدن در 
شهرستان  این  کیفری  پرونده های  صدر 
قرار دارد گفت: مردم با بیشتر کردن سعه 
گونه  این  بروز  از  می توانند  خود  صدر 
جرایم جلوگیری کنند. رییس دادگستری 
افزایش  به  توجه  با  افزود:  گنبدکاووس 
پرونده های حقوقی مرتبط با خانواده مانند 
طالق توافقی، گواهی عدم سازش، مهریه 
و جهیزیه، سومین شعبه دادگاه خانواده در 
گنبدکاووس از امروز فعالیت خود را آغاز 
به  پرونده ها  ورودی  گفت:  یزدانی  کرد. 
شورای حل اختالف، دادسرا و دادگاه های 
گنبدکاووس از ۸7 هزار و ۴۰۲ مورد در 
 ۹۶ به  درصدی   ۱۰ افزایش  با   ۹۸ سال 
هزار و ۵۹۱ مورد در سال قبل رسید که 
کاهش این روند نیازمند همکاری نهادهای 
از وقوع جرم  پیشگیری  مرتبط در حوزه 
است. وی در رابطه با تخلفات انتخاباتی 
در گنبدکاووس، گفت: با توجه به برگزاری 
نشست های متعدد در حوزه ستاد پیشگیری 
این  در  انتخاباتی  جرائم  به  رسیدگی  و 
شهرستان هیچ پرونده تخلفاتی تشکیل نشد.

رئیس کل دادگستری گلستان اسامی هفت 
مفسد اقتصادی در استان را اعالم کرد. به 
گزارش مهر، هادی هاشمیان اظهار کرد: 
بر اساس قانون، جرایم اقتصادی که رای 
آنها قطعی شده باید به مردم اطالع رسانی 
با  گلستان  دادگستری  کل  رئیس  شود. 
در  اقتصادی  جرایم  کاهش  اینکه  بیان 
گلستان را شاهد هستیم، اسامی مفسدان 
افتصادی را اعالم کرد. وی افزود: فرهاد 
کمی فرزند خلیل، با جرم خرید ۹ هزار و 
۵۰۰ کیلوگرم مرغ و ارائه پنج فقره چک 
مسروقه به سه سال حبس و ۲۰۲ میلیون 
مال محکوم  نقدی و رد  تومان جریمه 
شد. هاشمیان بیان کرد: محمد راشکی 
از  کالهبرداری  دلیل  به  عباس،  فرزند 
مبلغ ۲۵۲  به  گندم  ثبت صوری  طریق 

میلیون تومان، به ۱۸ ماه حبس و ۲۵۲ 
میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد 
که رأی آن هم قطعی شده است.رئیس 
کل دادگستری گلستان اضافه کرد: دالور 

به جرم  اصغر صدوقی  علی  و  لکزایی 
مشارکت در کالهبرداری از طریق فروش 
آثار عتیقه به دو سال حبس، جزای نقدی 
معادل ۲۴ هزار دالر، ۳۱۰ سکه و ۱۰۰ 

میلیارد ریال رد مال محکوم شدند.وی 
رایانه ای  کالهبرداری  همچنین  گفت: 
امیر اسماعیلی به مبلغ ۱۹۰ میلیارد ریال 
قطعی شده که وی به پنج سال حبس 
تعزیری محکوم شد. هاشمیان ادامه داد: 
حمید ذوالفقاری به دلیل کالهبرداری به 
مبلغ پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از 
شکات مختلف به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس 
و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. وی 
بیان کرد: همچنین علی اکبر طاهری به 
دلیل مباشرت در اخالل نظام اقتصادی 
از طریق وصول وجوه کالن به صورت 
سپرده پیش فروخته خودرو، به سه سال 
حبس، رد مال به مبلغ چهار میلیارد و 
۲۳۲ میلیون تومان و دو برابر هم جزای 

نقدی محکوم شد.

با آفت ملخ مراکشی که  پرونده مبارزه 
مراتع  و  مزارع  در  ساله   ۹۰ سابقه ای 
در  بویژه  گلستان  استان  شمالی  نواحی 
گنبدکاووس و مراوه تپه دارد امسال با انجام 
مبارزه شیمیایی و بیولوژیکی در ۹ هزار و 
۳7۵ هکتار از مراتع این ۲ شهرستان بسته 
شد. مدیران جهادکشاورزی گنبدکاووس 
و مراوه تپه اظهار داشتند: به سبب رصد و 
کانون یابی به موقع پوره ها )نوزادان( آفت 
ملخ مراکشی و نابودی آن، سطح مبارزه با 
این آفت امسال نسبت به سال قبل کاهش 
یافت. مدیر جهادکشاورزی گنبدکاووس 
گفت: امسال از نیمه نخست فروردین در 
۳۲ هزار هکتار از مراتع نواحی شمالی 
ُکرند،  تا  چپرقویمه  از  شهرستان  این 
پوره های  یابی  کانون  و  رصد  عملیات 
آفت ملخ مراکشی توسط یک تیم مجرب 
از کارشناسان واحد مبارزه با آفات این 
مدیریت انجام شد. غالمعلی نورا افزود: 
موقع  به  یابی  کانون  و  رصد  سبب  به 

پوره های آفت ملخ مراکشی، سطح مبارزه 
شیمیایی با این آفت از هزار و ۵۰7 هکتار 
به هزار و ۱7۵ هکتار معادل  سال قبل 
۲۲ درصد در سال جاری کاهش یافت. 
وی اضافه کرد: عالوه بر مبارزه شیمیایی 
روش های  از  مراکشی  ملخ  آفت  با 
بیولوژیک نیز برای کاهش مصرف سموم 
زیست  آلودگی های  از  جلوگیری  و 

سرخ  گلو  سار  پرنده  توسط  محیطی، 
ایجاد  با  مراکشی(  ملخ  طبیعی  )دشمن 
تعدادی حوضچه های آب استفاده شد. 
به  اقدامات  با  امسال  کرد:  نورا تصریح 
موقع کنترلی و پیشگیرانه )رصد و ردیابی 
کانون ها( و استفاده از روش های تلفیقی 
به آفت ملخ مراکشی، از هجوم  مبارزه 
شهرستان  باغات  و  مزارع  به  آفت  این 

همچنین  شد.  جلوگیری  گنبدکاووس 
گفت:  مراوه تپه  جهادکشاورزی  مدیر 
امسال در هشت هزار و ۲۰۰ هکتار از 
آفت  علیه  مرزی  شهرستان  این  مراتع 
ملخ مراکشی مبارزه شیمیایی انجام شد. 
علی وزیری افزود: امسال سطح مبارزه 
رصد  سبب  به  مراکشی  ملخ  آفت  با 
نابودی  و  )پوره ها(  کانون ها  موقع  به 
مرزی  نوار  مناطق  مراتع  در  بویژه  آن 
مراوه تپه از جمله قاپالن دره، نایب دره، 
بیگجای و چناران با کشور ترکمنستان 
، از ۱۸ هزار هکتار در سال گذشته به 
جاری  سال  در  هکتار  هزار   ۹ حدود 
کاهش یافت. وی اضافه کرد: عملیات 
با کانون های آفت ملخ  مبارزه  رصد و 
مراکشی هر ساله از اوایل فروردین آغاز 
و تا پایان خرداد ادامه دارد و درصورت 
با کانون های آن، خسارات  عدم مقابله 
سنگینی به کشاورزی و علوفه دام های 

مردم وارد می شود. 

معرفی ۷ مفسد اقتصادی گلستان  

پرونده مبارزه با ملخ مراکشی بسته شد

درآمد
 122 میلیاردی
 گمرکات 

در  مدیرکل گمرکات گلستان گفت: 
گلستان  گمرکات  امسال  ماهه  سه 
ریال  میلیون   ۴۵۰ و  میلیارد   ۱۲۲
مدت  به  نسبت  که  داشته   درآمد 
مشابه سال قبل ۳۴۹ درصد رشد را 
نشان می دهد. به گزارش مهر، سید 
سه  در  اظهارکرد:  حسینی  ابراهیم 
و  میلیون   ۱۳۰ امسال،  نخست  ماهه 
7۱۰ هزار کیلوگرم کاال به ارزش ۳۵ 
میلیون و ۲۵۴ هزار دالر از گمرکات 
استان صادر شده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته از نظر حجمی ۴۵۰ 
درصد و از نظر ارزش ۶۸ درصد رشد 
داشته است. مدیرکل گمرکات گلستان 
یک  مدت  این  طی  همچنین  افزود: 
به  کاال  کیلوگرم  هزار  و ۲۸۱  میلیون 
ارزش پنج میلیون و ۲۱7 هزار دالر به 
استان وارد شده که افزایش ۳۲ درصدی 
از نظر حجمی و افزایش ۱۲۳ درصدی 
از نظر ارزش دالری را شاهد هستیم. 
وارداتی  کاالهای  عمده  گفت:  وی 
ماشین آالت خط تولید و پارچه بوده 

که از ترکمنستان، چین و ترکیه وارد 
استان شده است. حسینی اضافه کرد: 
شامل  هم  صادراتی  کاالهای  عمده 
استایرن  پلی  و  سیمان  پسته،  لبنیات، 
بوده که به کشورهای عراق، ترکمنستان، 
قزاقستان و افغانستان صادر شده است. 
مدیر کل گمرکات گلستان تصریح کرد: 
در سه ماهه امسال گمرکات استان ۱۲۲ 
میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال درآمد داشته 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴۹ 

درصد رشد را نشان می دهد.

فرصت زندگی 
دوباره به 26 قاتل

رئیس شورای حل اختالف گلستان از   
رهایی ۲۶ نفر از قصاص در سال گذشته 
خبرداد و گفت: ۳۸ درصد پرونده های امسال 
به سازش منتهی شده است. به گزارش مهر، 
احمد جعفری اظهارکرد: در سال گذشته 
۱۲7 هزار و ۸۴۵ فقره پرونده وارد شعب 
شورای حل اختالف گلستان شده که ۹۱ 
هزار و 7۴۹ فقره آن منجر به سازش و ۱۲۸ 
هزار و ۱۱۶ فقره آن مختومه شده است. 
رئیس شورای حل اختالف گلستان افزود: 

میانگین مصالحه گلستانی در شعب شورای 
کشوری  میانگین  از  بیش  اختالف  حل 
است که در کشور این رقم ۳۲ درصد و 
در گلستان ۴۰ درصد است. وی با توضیح 
اینکه ۴۶ شعبه حل اختالف در محاکم و 
دادسراهای استان مستقر هستند، گفت: در 
سال گذشته ۵۸ هزار و ۶۲۴ پرونده به این 
شعب ارجاع شده که با پادرمیانی اعضا و 
گذشت بزرگوارانه شکات، بیش از ۲۹ هزار 
پرونده معادل ۵۶ درصد به صلح و آشتی 

ختم شده است.جعفری اضافه کرد: سازش 
۲۵ فقره پرونده قتل و فرصت زندگی دوباره 
برای ۲۶ نفر از دیگر اقدامات شورای حل 
اختالف استان در سال گذشته است. رئیس 
شورای حل اختالف گلستان اظهارکرد: در 
فروردین و اردیبهشت امسال هم ۱۹ هزار 
و ۶۰۵ فقره پرونده به شورای حل اختالف 
استان وارد شده و از این تعداد پنج هزار 
و ۲۵۳ فقره معادل ۳۸ درصد با پادرمیانی 

اعضای شورا سازش شده است. 

کارخانه تولید
 سموم خانگی

 واقع در شهرک صنعتی آق قال به 
یک نفر نیرو دارای مدرک دارو 
سازی یا ارشد شیمی با گرایش 
سم شناسی جهت شغل مسئول 

فنی نیازمند است.

۰۹۱۱۱۷۱۰۳۳۷
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خبر

عامالن نزاع 
دسته جمعی دستگیر شدند

 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان 
گفت: پنج عامل اصلی نزاع و درگیری بین 
اهالی ۲ روستای حوزه شهرستان های آق قال 
و گنبدکاووس شناسایی و دستگیری شدند. 
رضی  رضا  عمومی،  روابط  گزارش  به 
اظهارداشت: به دنبال اعالم مرکز فوریت های 
پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک فقره آدم ربایی در 
یکی از روستاهای آق قال، بالفاصله تیمی 
از ماموران انتظامی به محل اعزام شدند. وی 
انجام  با حضور در محل و  افزود: ماموران 
تحقیقات میدانی مطلع شدند یک دستگاه 
خودرو پراید با ۲ سرنشین در یکی از نقاط 
روستا توقف کرده بود که پس از مشکوک 
شدن تعدادی از اهالی و حرکت آنان به سمت 
خودرو، راننده آن به طرف یکی از روستاهای 
گنبدکاووس حرکت کرد. معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی گلستان ادامه داد: پس از 
عده ای  توسط  آدم ربایی  شایعه  راننده،  فرار 
در روستا پخش شد که به دنبال آن تعدادی از 
اهالی اقدام به تعقیب خودرو کردند و زمانی که 
راننده پراید در یکی از روستاهای گنبدکاووس 
قصد رفتن به منزل اقوامش را داشت، نزاع و 
درگیری بین وی و بستگانش با افراد تعقیب 
تخریب  به  منجر  که  گرفت  شدت  کننده 
خودرو پراید و همچنین شلیک چند تیر هوایی 
توسط ماموران شد. رضی با بیان اینکه پس از 
بررسی دقیق ماموران انتظامی شهرستان آق قال 
و گنبدکاووس مشخص شد، خبر آدم ربایی 
کذب است، اضافه کرد: با توجه به حساسیت 
موضوع و ازدحام جمعیت، فرمانده و تعدادی 
به  سریعا  گنبدکاووس  انتظامی  ماموران  از 
روستای محل درگیری رفته و اقدام به متفرق 
افزود: سرانجام  کردن جمعیت کردند. وی 
قانون  رعایت  ضمن  شدند  موفق  ماموران 
به کارگیری سالح و شلیک چند تیر هوایی به 
درگیری پایان داده و پنج نفر از عوامل اصلی 
نزاع و درگیری را نیز دستگیر کنند. معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان گفت: 
در این خصوص پرونده تشکیل و مراتب در 

دست بررسی و اقدام است. 

خلیج "گرگان"، بزرگ ترین خلیج دریای "کاسپین" است، پیش تر نقش بسیار عمده و تأثیرگذاری را در صنعت صید و صیادی داشت.

همانند  میانکاله،  تاالب  و  گرگان  خلیج 
تاالب انزلی و تاالب آق آستارا در خطر 
عاجل  اقدامی  اگر  و  دارد  قرار  نابودی 
برای نجات آن انجام نشود، باید با آن هم 
وداع کنیم. به گزارش ایسنا، از بندر آستارا 
در غرب کاسپین )خزر( تا بندر ترکمن 
در شرق این دریا، تاالب ها و آبگیرهای 
طبیعی بسیاری وجود دارد که تاالب های 
انزلی و میانکاله و خلیج گرگان، دارای 
هستند.  به  فرد  منحصر  و  ویژه  شرایط 
آب  پسروی  اخیر،  دهه  سه  و  دو  طی 
و  الی  و  گل   ورود  و  کاسپین  دریای 
فاضالب های خانگی و صنعتی، تاالب 
انزلی را با چالشی اساسی مواجه کرده 
است که این شرایط در خلیج گرگان تا 
حدودی متفاوت است. خلیج "گرگان"، 
بزرگ ترین خلیج دریای "کاسپین" است، 
پیش تر نقش بسیار عمده و تأثیرگذاری 
را در صنعت صید و صیادی داشت و 
تعداد کثیری از بومیان منطقه در محدوده  
جغرافیایی بین دو استان مازندران و گلستان 
با فعالیت در آن امرار معاش می کردند که 
این روزها حال خوشی ندارد و به دلیل 
جهان  دریاچه  بزرگ ترین  عقب نشینی 
)کاسپین(، در خطر خشک شدن و نابودی 
قرار دارد. پسروی و پیشروی کاسپین، پیش 
از این چندین تاالب و آبگیر را در نوار 
شمالی کشور از بین برده است که یکی 
از این تاالب ها، "آق" در شهرستان آستارا 
است. وسعت آق در گذشته یکصد هکتار 
بود که به یک هکتار تقلیل یافته است و 

هم  اکنون نفس های آخر خود را می کشد 
روز خوشی  و  حال  هم  انزلی  تاالب  و 
ندارد. در میان زیستگاه های طبیعی کشور، 
نمی توان خلیج گرگان را ندید و باید بدانیم 
که این خلیج زیستگاه گونه های آبزی بسیار 
نادری مثل ماهیان خاویاری است که امروزه 
باید در انتظار انقراض این گونه ها باشیم. کم 
شدن ورودی آب و ورود فاضالب شهری، 

برداشت  جهانی،  گرمایش  اقلیم،  تغییر 
بی رویه از سفره های آبی، کاهش بارندگی 
و افزایش تبخیر از دالیل علمی خشک 
شدن و فقر غذایی و انرژی خلیج گرگان 
است و حال باید ببینیم که دست اندرکاران 
و متولیان امر برای نجات آن چه تالش هایی 
را می کنند و اینکه تاکنون چه اقدامی برای 
جبران خسارت ناشی از این فرآیند طبیعی 
فعاالن صنعت گردشگری  به صیادان و 

دریایی شده است.

بی توجهی به احیای خلیج گرگان
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان، 
با اشاره به آخرین وضعیت خلیج گرگان، 

خاطرنشان کرد: سال گذشته در ستاد ملی 
هماهنگی مدیریت تاالب های کشور با 
حضور جهانگیری، برنامه ۵ ساله احیای 
تومان  میلیارد   ۱۰۰۰ با  گرگان  خلیج 
وزارتخانه ها  همه  به  و  مصوب  اعتبار، 
ابالغ شد. محمدرضا کنعانی با اشاره به 
اینکه متأسفانه وزارتخانه ها یا دستگاه های 
که  آن طوری  امسال  استان  دو  متولی 

برنامه ها  این  به  اعتباری  شاید  و  باید 
محیط  داد:  ادامه  ندادند،  اختصاص 
برای  الزم  مجوزهای  تمامی  زیست 
کرده  صادر  را  گرگان  خلیج  احیای 
سازمان  این  سوی  از  مانعی  هیچ  و 
اینکه  با تأکید بر  وجود ندارد. کنعانی 
نیاز است دیگر دستگاه ها پیگیری های 
تحقق  برای  ملی  سطح  در  را  الزم 
اعتبارشان در این موضوع داشته باشند، 
گفت: محیط زیست در مقیاس استانی 
دستگاه ها  تکالیف  انجام  پیگیر  ملی  و 
در راستای مصوبه ستاد ملی هماهنگی 
خلیج  احیای  برای  تاالب ها  مدیریت 

گرگان است.

آماده سازی بندر ترکمن جهت فعالیت های 
گردشگری دریایی

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
کشور  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
حفاظت  سازمان  اخیراً  کرد:  خاطرنشان 
محیط زیست به عنوان متولی و دبیرخانه 
ستاد ملی تاالب ها، اقدامات خوبی در زمینه 
مطالعه راهکارهای نجات تاالب میانکاله 
و خلیج گرگان انجام داده است. محمد 
کانال های  الیروبی  اینکه  بیان  با  راستاد 
ستاد  این  مصوبات  آخرین  از  ورودی 
تاالب  از  بخشی  احیای  گفت:  است، 
میانکاله و خلیج گرگان باید از طریق 
اشاره  با  راستاد،  الیروبی محقق شود. 
به اینکه مطالعه و عملیات اجرایی این 
می شود،  انجام  داخلی  امکانات  با  کار 
عملیات  اجرای  برای  داد:  توضیح 
تومان  میلیارد   ۵۰۰ حدود  الیروبی 
اعتبار پیش بینی شده است که به محض 
تأمین منابع، سه کانال ورودی به تاالب 
مدیرعامل  می شود.  الیروبی  خلیج  و 
ادامه  در  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
انجام  با  داریم  بر اینکه انتظار  تأکید  با 
این  احیای  در  بزرگی  گام  کار  این 
تاالب برداشته شود، تصریح کرد: این 
به مردم استان گلستان  خبر خوش را 
برای  را  ترکمن  بندر  که  می دهم 
آماده  دریایی  گردشگری  فعالیت های 
منابع  اگر  کرد:  بیان  راستاد  می کنیم. 
می توانیم  جاری  سال  در  شود  تأمین 

عملیات الیروبی را آغاز کنیم.

وداع کاسپین با خلیج گرگان

 رای اجرای عملیات الیروبی حدود 5۰۰ میلیارد تومان
 اعتبار پیش بینی شده است که به محض تأمین منابع، سه کانال 

ورودی به تاالب و خلیج الیروبی می شود. 

دونده گلستانی قهرمان
 مسابقات بین المللی قزاقستان شد

المللی  بین  مسابقات  در  گلستان  ملی پوش  پرنده 
کازانف قزاقستان در ماده پرش سه گام بر سکوی 
قهرمانی ایستاد.  در رقابت های تور قاره ای قزاقستان 
که در نورسلطان در حال برگزاری است، حمیدرضا 
سه  پرش  ماده  رکوردار  و  گلستانی  ورزشکار  کیا 
ثبت  با  ماده  این  رقابت  در  شد  موفق  کشور  گام 
رکورد ۱۶.۱۸ متر به عنوان نخست و مدال طالی 
این مسابقات برسد. کیا چندی قبل در رقابت های 
جام امام رضا)ع( گرامیداشت استاد علی باغبانباشی 
نیز با ثبت حد نصاب ۱۶.۶۲ متر به مقام قهرمانی 

رسیده بود. مسابقات بین المللی کازانف از مهمترین 
مسابقات بین المللی رشته دوومیدانی است که مدال 
آوری در آن بخشی از فرایند کسب سهمیه حضور 
المپیک و بازی های آسیایی محسوب می شود.  در 
پژمان قلعه نویی ملی پوش پرتاب چکش از جمله 
تجربه شرکت  که  است  کاران گلستان  دوومیدانی 
در المپیک برزیل را دارد. بیش از 7۵۰ ورزشکار به 
صورت سازماندهی شده زیر نظر مربیان و هیات 

دو و میدانی استان گلستان فعالیت می کنند.


