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یک قطعه زمین به مساحت
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www. marjankar.ir
درخدمتتوسعهمسکندرشـمالكشور
تلفن کارخانه گرگان 32164525-32164529 :
دفتـر فروش گرگان 32164457-32164527 :

خبر
نماینده ولی فقیه در گلستان:

شبکههای ماهوارهای بنیان
خانواده را ویران میکنند

تسهیلطاقتوافقیباعث
کمرنگ شدن قباحت آن ...

 94خانوار معلول
گلستانیخانهدارمیشوند
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ضعفدرهمگرایی
چالش جدی زنان ایرانی است

09112739733

4

اخطار استاندار به مدیران گلستان؛

كشاورزی  ،صنعت و گردشگری در اولويت است
2

امداد رايانه
اولین و تخصصيترین
مرکزتعمیراتدرگلستان

نیما و شعر فارسی
نماینده ولی فقیه در گلس��تان گفت :بسیاری
از ش��بکههای ماهوارهای موجب ویرانی بنیان
خانوادهها میشوند.به گزارش خبرنگار مهر،
سیدکاظم نورمفیدی بعدازظهر شنبه در دیدار
با فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور
زنان و خانواده ،اظهار کرد :شبکههای ماهوارهای
فضای��ی را علیه ما ایجاد کردهاند و باید با آنها
مقابله کرد.وی اف��زود :این اتفاقات در فضای
مج��ازی نیز رخ داده و بس��یاری از خانوادهها
را دچار گرفتاری ک��رده ،البته فضای مجازی
حس��نهایی هم دارد.نورمفیدی تصریح کرد:
روابط خانوادگی در گذشته پیوستگی بیشتری
داشت ،اما اکنون این چنین نیست و به عقیده
من نظام باید به طور اساس��ی و ریش��های به
این مش��کات نگاه کند.وی ادامه داد :اگر دنیا
پیش��رفت کرده به این دلیل است که ریشهای
به مسائل نگاه میکند اما ما همیشه به شاخ و
برگها چسبیدهایم.نماینده ولی فقیه در گلستان
با اش��اره به اهمیت توجه به زنان ،گفت :باید
فرهنگ و نگاه مثبتی نسبت به زنان در جامعه
ایجاد ش��ود ،زی��را زنان از نظر اس��ام جنس
گرانبهایی هستند.نورمفیدی افزود :در جامعه
مشکاتاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیزیادی
داریم و بسیاری از معضات جامعه ریشه در
مشکات اقتصادی دارد.وی با اشاره به حضور
روحانیون در دانشگاه ها گفت :باید روحانیونی
امثال شهید مطهری به دانشگاهها بفرستیم که راه
و روش درستی داشته باشند.

ِ
رعایت نقطه
« این شعرهای آزاد؛ آرام و شمرده ،و با
گذاری و به حا ِل طبیعی خوانده میشوند .همانطور
که ی��ک قطعه نثر را میخوانن��د» .این فکر میکنم
ِ
مخلص کام نیما یوشیج اس��ت برای این که چرا
ش��ع ِر نو ( یا به قو ِل خودش « شع ِر آزاد » ) را پایه
گذاری کرد ،برای رس��یدن به لحنی که دیگر مطی ِع
قیودِ مش��خص و معینِ شعری نباشد .لحنی که به
قو ِل خودش « دکاماسیو ِن طبیعیی زبان » را اجرا
کند.خیلی شنیدهام ،و ابد شنیدهایم که گفته میشود
ِ
شرایط دورهی نیما ناگزیر از رسیدن به تحولی بود
که نیما پایه گذاری کرد ،که ش��اید بتوانیم اینطور
ترجمهاش کنیم :نیما حاصلِ جب ِر تاریخیس��ت .یا
درواقع :اگر نیما نبود ابد یکی دیگر پیدا میش��د،
به این دلیل که ش��عر چارهای جز رسیدن به تحو ِل
اساس��ی که نیما در آن ایجاد کرد نداشت .در واقع
من هم قبول دارم ،ش��ع ِر فارس��ی به بنبستهایی
اساسی رس��یده بود ،اما در چه سمتهایی؟ معلوم
نیست چرا کمتر پرداخته میشود به این موضوع که
این جب ِر تاریخی از کدام سمتها ُرخ نمون بود؟ و
چه بنبستهایی را ایجاد کرده بود؟ بیشت ِر وقتها
جوابِ این س��وال را سهلگیرانه این میدهند که «
اوضا ِع اجتماعیی ایران » ،و در توضیح اشارهای به
آغاز مدرنیته میکنند ،اما من کمتر ...

پشتيباني نرمافزار ،سخت افزار
خرید و فروش قطعاتنو و
كاركرده
تعميراتتخصصي
NoteBook
تعميرات فوق تخصصي
MotherBord
تعميرات انواع درایو
…DVD-RMCD-Rw

زنگ انتخابات در گلستان نواخته شد
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آیت اه علوی گرگانی:

تسهیل طاق توافقی باعث
کمرنگ شدن قباحت آن در
جامعه می شود

رئیس کل دادگس��تری گلستان گفت :تسهیل
طاق توافقی در قان��ون ،قباحت طاق را در
جامعه کمرنگ می کند .هادی هاش��میان در
همایش علمی کاربردی بهزیس��تی و دستگاه
قضایی در مسیر توسعه ،با بیان این که قانون،
طاق توافقی را تسهیل کرده است گفت :باید
کارگروهی این نقص را بررسی و در قالب بسته
پیشنهادی به نمایندگان مجلس ارائه کند.
هاشمیان با بیان این که تسهیل طاق توافقی در
قانون  ،قباحت طاق را در جامعه کمرنگ می
کند افزود :نبود لزوم ارجاع پرونده های طاق
توافقی به داور یکی از مواردی است که باید
در قانون دیده ش��ود .هاشمیان افزود :حضور
داوری که از اقوام طرفین هم هست می تواند
برخی پرونده ها را به سازش زوجین و منصرف
ش��دن آنان از طاق ،سوق دهد.این مقام ارشد
قضاییاستانبابیاناینکهافزایشطاقتوافقی
از نگرانی های رهبر معظم انقاب است ،گفت:
باید در این باره چاره اندیشی شود.
هاشمیان با بیان این که طاق زلزله ایست که
آوار آن بر س��ر کودکان طاق ریخته می شود
گفت :سرکشی و رسیدگی به امور این کودکان
و کودکان بد سرپرست و بی سرپرست از عهده
دادگس��تری و بهزیستی ساخته نیست و عزم
جدی و همگانی نیاز دارد.وی در ادامه سخنان
خ��ود به افزایش  ۱۷درص��دی تعداد زندانیان
مالی اشاره کرد و گفت :این نشان از وضعیت
نامطلوب ش��رایط اقتصادی است که متاسفانه
نتیجه این شرایط نیز در نهایت کودکان را تهدید
می کند.وی اف��زود :باید خیران و واقفان برای
کمک به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست
به کمک دس��تگاه قضایی و بهزیستی بیایند
ت��ا بتوانیم آس��یب های اجتماع��ی در این
بخش از جامع��ه را کاهش دهیم.رئیس کل
دادگستری گلستان به تاش دستگاه قضایی
استان برای کاهش آسیب های اجتماعی در
ح��وزه خانواده هم اش��اره کرد و گفت :در
یک اقدام خاقانه با تشکیل بنیاد صیانت از
خانواده در علی آباد کتول ،آموزش مهارت
های زندگی را در دستور کار قرار دادیم که
نتایج خوبی هم داشت.

اعتقاد راسخ به وایت فقیه انقاب
را به سرمنزل مقصود می رساند
آیت اه س��یدمحمدعلی علوی
گرگانی از مراجع تقلید در پیامی
به جش��نواره رس��انه ای ابوذر در
گلستان ،گفت که اعتقاد راسخ به
وایت فقیه ،انقاب اس��امی را
به سرمنزل مقصود می رساند .به
گ��زارش ایرنا در پی��ام این مرجع
تقلید که روز یکش��نبه در آئین پایانی این جشنواره در
گرگان قرائت شد ،آمده است :احیای نام و خاطره شهدا
و بیان ارزش هایی که به خاطر آن به ش��هادت رسیدند،
ارزش��مندترین کاری اس��ت که برای حفظ انقاب و
دس��تاوردهای این نظام مقدس می ت��وان انجام داد و
اصحاب رس��انه و خبرنگاران در این امر نقش بسزائی
دارند.آی��ت اه علوی گرگانی همچنین تاکید کرد که
آنچه این انقاب را به س��ر منزل مقصود می رساند و
موجب پیروزی ملت شریف ایران علیه استکبار جهانی

وغلبه حق برباطل شد ،مدیریت واای امام خمینی (ره)
و اطاعت محض مردم بخصوص جوانان و ش��هدا از
راه و آرمان و س��خنان حکیمانه ایشان بود که همگی
ناشی از اعتقاد راسخ به وایت فقیه است.در ادامه پیام
این مرجع تقلید می خوانیم :شکی نیست که امروز هم
صحنه جهاد و پیکار علیه استکبار پایان نپذیرفته و نوع
و رویه آن تغییر یافته است ،صحنه جهاد حق علیه باطل
از خاکریزها و جبهه های سخت به عرصه جنگ نرم
و فضای مجازی و رس��انه ها گس��ترش یافته است و
جوان��ان و معتقدین ب��ه راه وایت فقیه باید با صبر و
حوصله ،مقاومت و پشتکار و همراه با تاش مخلصانه
موجبات پیروزی در این صحنه را فراهم آورند.آیت اه
علوی گرگانی اظهار امیدواری کرده است که این گونه
همایش ها و برنامه ها در جامعه اسامی ما اثرگذار بوده
و با روشنگری هایی که توسط اصحاب رسانه و دست
اندرکاران امور شهدا و ایثارگران انجام می گردد راه آنها
پاینده بوده و جامعه همیشه از سرچشمه معنوی شهدا
بهره مند باشد.به گزارش ایرنا جشنواره رسانه ای ابوذر
از سوی بسیج رسانه استان گلس��تان دراجرای برنامه
های اجاسیه چهار هزار شهید استان گلستان در حال
برگزاری است.به گفته دبیر جشنواره ،حدود یکهزار اثر
از یکصد خبرنگار رس��انه های مکتوب و مجازی به
دبیرخانه جشنواره ارسال شده است کهداوران  ۱50اثر
را برای قدردانی و ارائه انتخاب کرده اند.

آگهی مناقصه
شماره 95/6

شركت زمزم ايران در نظر دارد:
نسبت به انتخاب پيمانکاری جهت محصوات توليدی خود از گرگان به ساير

نقاط كشور از طريق مناقصه اقدام نمايد.

لذا از کلیه شرکت های حمل و نقل که توانایی و سابقه فعالیت در این زمینه

را دارند دعوت بعمل می آید از تاریخ  1395/10/20الی  1395/10/29جهت

دریافت فرم شرکت در مناقصه از ساعت  8صبح الی  16به آدرس :گرگان

کیلومتر  8جاده گرگان به مشهد ،ابتدای روستای اصفهانکاته شرکت زمزم
واحد اداری مراجعه نمایند.
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