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خبر
در پرداخت دیه
حادثه دیدگان اتوبوس
تهران ـ گنبد شتاب شود

استاندار گلستان در دیدار با مدیرعامل
شرکت بیمه ایران نمایندگی گلستان خواستار
شتاب بخشی در پرداخت علی الحساب دیه
حادثه دیدگان اتوبوس تهران  -گنبدکاووس
شد .به گزارش ایرنا از استانداری ،سید مناف
هاشمی در دیدار با عموزاد خلیلی مدیرکل
شرکت بیمه ایران گلستان ،ضمن تسلیت به
مناسبت این ضایعه دردناک ،اظهار کرد :حقوق
مادی و معنوی حادثه دیدگان را پیگیری می
کنیم و بر این باوریم که باید عزم همگانی در
راستای کاهش سوانح جاده ای ایجاد شود.

سرشماری پاییزه قرقاول
درزیستگاههایطبیعیگرگان

سرشماری پاییزه قرقاول به مدت چهار
روز و با حضور یگان حفاظت محیط زیست
شهرستان گرگان در زیستگاه های طبیعی این
گونه آغاز شد .به گزارش ایرنا از محیط زیست
گلستان این سرشماری از بیستم آبان ،آغاز و در
قالب گروههای سه نفره با بهره گیری از توان
و تجربه کارشناسان و محیطبانان در ایستگاه
های سرشماری از قبل تعیین شده ،صورت می
گیرد .در این پیوند کارشناسان با حضور میدانی
در زیستگاه های این پرنده ،از طریق مشاهده
مستقیم اقدام به ثبت و آمارگیری می کنند .به
گزارش ایرنا سرشماری قرقاول همه ساله در
دو مرحله بهاره و پاییزه صورت می گیرد و
به منظور تعیین جمعیت این پرنده و چگونگی
پراکندگی آنها در زیستگاه ها سنجش و ارزیابی
می شود .طبق نظرات کارشناسان حیات
وحش؛ جمعیت این گونه در سال های اخیر
کاهش یافته و علت آن تخریب زیستگاه
ها ،ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق
روستایی ،تغییر کاربری اراضی و شکار بی
رویه است .قرقاول یکی از زیباترین گونه
های ماکیان است که در ارتفاع کم پرواز
می کند و بیشتر با راه رفتن با شکوهش از
سایر ماکیان متمایز می شود ،این پرنده در
میان تمشک زارها و بوته زار و در ابهای
درختان پهن برگ آشیانه می سازد.

یکهزار کودک
بازمانده از تحصیل در
گلستان به مدرسه بازگشتند

حضورمبهمطبسنتیدرنظامسامتكشور
در حالیکه طب سنتی و طب مدرن در کنار هم
میتوانند به درمان بسیاری از بیماریهای سخت با بروز
کمترین عوارض کمک کنند هنوز این دو نوع طب در
جبهه مقابل هم قرار گرفتهاند و بدون اطاعات کامل از
طب مقابل خود تنها یکدیگر را نفی میکنند .به گزارش
فارس ،قدمت طب سنتی به دوران بسیار کهن در گذشته
باز میگردد و اکثر دانشمندان ایرانی هم چون بوعلی سینا
نقش مهمی در تحول طب سنتی داشتند ،با این وجود
سالهاست که طب سنتی برگرفته از مفاهیم دانشمندان
بزرگ ایران زمین همچون بوعلی سینا از عرصه درمان
دور افتاده و طب مدرن و اروپایی جای طب ایرانی را
گرفته است .به گفته کارشناسان ،در سالهای اخیر طب
سنتی و مدرن نه در کنار هم ،بلکه در تقابل هم قرار
گرفتند و این یکی از عوامل مهم در فراموشی جایگاه
طب سنتی در میان مردم محسوب میشود.
نگاه خصمانه طب مدرن به طب سنتی
در همین رابطه پزشک عمومی و کارشناس طب سنتی
در گلستان با ابراز تأسف از اینکه سالها طب سنتی و
مدرن بدون اطاع از طب مقابل خود تنها به جبهه گیری
اکتفا کردند اظهار کرد :متأسفانه دانشگاه علوم پزشکی
خیلی به ندرت از ساماندهی طب سنتی حمایت میکند
در این میان اگر شاهد اتفاقی در رابطه با معالجه بیماران
با طب سنتی باشیم ناشی از عدم نظارت بر طب سنتی
بوده است .خلیل ناصری تصریح کرد :اشتباهات در طب
مدرن بیش از طب سنتی است اگر داروهای طب سنتی
به طور اشتباه تجویز شود به مراتب عوارض کمتری دارد
حال آنکه در طب مدرن اگر داروهای مناسب تجویز
شود عوارض شیمیایی نیز بر جای خواهند گذاشت .وی
افزود :اگر عوارض داروهای شیمیایی به طور شفاف
برای مرم اطاعرسانی شود موجب قطع تولید دارو ضرر
کارخانههای تولید دارو در کشور خواهد شد بنابراین
مردم را عادت دادهایم و مردم نیز عادت کردهاند تا برای
معالجه بیماری خود یک پاکت پر از دارو نیاز است و
اگر پزشکی تنها به چند قلم دارو اکتفا کند گویی رسالت
پزشکی خود را در مقابل بیمار انجام نداده است این
در حالی است که متوسط اقام دارو در هر نسخه در
کشورهای اروپایی یک و نیم تا دو قلم دارو است و

در کشور ما به طور متوسط باای پنج رقم دارو است.
پزشک عمومی در استان بیان کرد :بسیاری از اساتید در
طب جدید به دلیل ناآگاهی از طب سنتی نگاه با زاویه و
خصمانهای به این نوع طب دارند و گمان میکنند طب
سنتی ،علمی مربوط به قدیم است و در حال حاضر
جایگاهی ندارد .ناصری خاطرنشان کرد :متأسفانه جامعه
ما به استفاده از گیاهان دارویی عادت ندارد در حالیکه
بسیاری از گیاهان دارویی و عرقیجات در گذشته به
عنوان نوشیدنیهای روزانه استفاده میشد البته در چند
سال اخیر شاهد استقبال مردم از طب سنتی هستیم
بنابراین از دانشگاه علوم پزشکی درخواست میکنم تا
دلیل مورد اقبال قرار گرفتن طب سنتی در میان مردم
را بررسی کند.
برخورد سرکوبگرایانه دانشگاه علوم پزشکی
با عطاریها
یکی از نیازهای اساسی جامعه پرداختن به طب سنتی
و اسامی است در حالیکه در سالهای اخیر مردم تمایل
بیشتری به طب سنتی از خود نشان میدهند اما عدم
تجربه کافی و ساماندهی عطاریها موجب شده تا هنوز
طب سنتی این طب اصیل ایرانی از عرصه درمان محجور
بماند .یک کارشناس طب سنتی در استان معتقد است

نوع برخورد سرکوبگرایانه دانشگاه علوم پزشکی با
عطاریها موجب سردرگمی و افسارگسیختگی در
طب سنتی و عطاریها شده است .محمد موسوی با
بیان اینکه چند سال پیش قرار بود عطاریها ساماندهی و
آموزشهای ازم برای آنها ارائه شود اظهار کرد :رویکرد
مسووان این بود که عطاریها حق ورود به طب سنتی
را ندارند و باید آکادمیک شوند .وی افزود :طب سنتی
قادر است اغلب بیماریها را درمان کند و راهکارهای
درمانی برای اغلب بیماریها دیده شده است اما اینکه با
خوردن یک دمنوش و عرقیجات بیماری به طور کامل
درمان شود نمایی اشتباه از طب سنتی است چرا که طب
سنتی طب پایه محسوب میشود و به زمان بیشتری برای
معالجه کامل بیماری نیاز است از طرفی باید نظارت ویژه
بر عملکرد عطاریها نیز صورت گیرد .کارشناس طب
سنتی خاطرنشان کرد :رویکرد مسووان عدم فعالیت
عطاریهاست نه آموزش و ساماندهی .نپذیرفتن سیستم
بهداشتی و رد کردن اصل عطاریها موجب افزایش و
فعالیت عطاریها شده است در واقع عدم اعتماد بین
همکاران طب سنتی و علوم پزشکی موجب ایجاد نگاه
خصمانهای به طب سنتی شده است از این رو محدود و
ممنوع کردن یکی از نقاط ضعف مسووان بود که امروز

منطقه ای در حال خدمت بودند را یکپارچه کرد و دیگر
سد معبر منطقه یک  ،سد معبر منطقه  2و  ...در کار نبود.
ماموران سد معبر می بایست سطح شهر گرگان را مورد
رص��د قرار می دادند و با عوامل س��د معبر برخورد می
کردند که این ادغام  ،نظارت ماموران سد معبر را کاهش
کرد  .تا آنجا که اکثر کسبه بازار نعلبندان به حضور عوامل
سد معبر در این بازار گله مند شدند و نامه های رسمی و
مکتوبی به دادستان ،شهرداری ،شورای شهر گرگان و ...
ارسال کردند .اکنون نزدیک به چند سال از آن نامه نگاری
ها می گذرد و هنوز هیچ مرجع رس��می نتوانسته است
سد معبر نعلبندان ( 15متری پاسرو) را برطرف سازد و با
عوامل آن برخورد قانونی کند.

گرگان و  ...ارس��ال کردند و در ارتباط با این خواسته به
حق ،از آنان کمک و مساعدت خواستند اما تاکنون هیچ
اقدامی صورت نگرفته است.

دستفروشانحقکسبه
را ضایع می کنند
الهه رمضان پور

بازار محلی نعلبندان از بازارهای قدیمی شهر گرگان است
که بعد از اجرای طرح س��اماندهی و س��د معبر در بازار
نعلبندان،اینبازارمحلیازوضعیتمناسبیبرخوردارشد
 .اما هنوز مدت کوتاهی نگذشته بود که دوباره بحث سد
معبر در این بازار به میان آمد .در زمان شهردارسابق بود که
وی سد معبر مناطق شهر گرگان ( 3منطقه) که به صورت

آگهيمزايده

اموران سد معبر با دست فروشان برخورد نمی کنند!
خراس��انی از کسبه بازار نعلبندان( 15متری پاسرو) می
گوید :هر روز دست فروشان با خودروهای وانت بار یا
چرخ دستی در این کوچه مستقر می شوند و ماموران سد
معبر هم با مشاهده آنان ،هیچ اقدامی انجام نمی دهند.
وی افزود :بارها با س��د معبر ش��هرداری گرگان تماس
گرفتیم اما هیچ فایده ای نداشت و کسی با دست فروشان
در این بازار برخورد نمی کند .به گفته وی؛ کسبه بازار،
حتی نامه برای دادس��تان ،شهردار ،اعضای شورای شهر

کسبه با دست فروشان درگیر می شوند
اسدی یکی دیگر از کسبه بازار نعلبندان می گوید :دست
فروشان با ایجاد سد معبر و اشغال خیابان و پیاده رو ،عبور
و مرور را برای شهروندان سخت کرده اند.
وی اف��زود :عدم برخورد قانونی از س��وی مس��وان و
ماموران سد معبر باعث شده است کسبه ها با عوامل سد
معبر (دستفروشان) وارد بحث و جدال شوند.
به گفته وی؛ در حال حاضر ،چندین نفر از کس��به های
بازار نعبلندان به دلیل بحث و درگیری با دست فروشان،
در محاکم قضایی پرونده دارند که علت اصلی آن عدم
برخورد قانونی مسئوان مربوطه با عوامل سد معبر است.
وی تصریح کرد :چنانچه ماموران سد معبر با عوامل سد
معبر برخورد قانونی داشته باشند ،کسبه هیچگاه خودشان
وارد عمل نمی شوند.
اطاع دقیقی ندارم!
در تهیه این گزارش درصدد بودیم با سخنگوی شورای
شهر گرگان مصاحبه ای داشته باشیم که وی اعام کرد:

موجب شده عطاریها بدون آموزش اقدام به تجویز
نسخه کنند .موسوی بیان کرد :در طب سنتی ،پزشک کار
تشخیص و درمان و عطاری بررسی نسخه و تهیه دارو
را به عهده دارد همانطور که خیلی از داروخانهها مجاز
هستند برخی اقام را بدون نسخه به مردم تحویل دهند
عطاریها نیز برای این کار مجاز هستند .وی در پاسخ به
این سؤال که چرا طب مدرن جایگزین طب سنتی شد
گفت :به دلیل مسائل حاکمیتی و سیاسی در زمان قاجار
و پهلوی شاهد جایگزین شدن طب مدرن به جای طب
سنتی در کشور بودیم البته ما هیچ گاه طب مدرن را
نفی نمیکنیم این نوع طب در کنار مفید بودن ممکن
است مضراتی نیز داشته باشد ،اعتقاد داریم همانطور
که طب مدرن کاربرد زیادی در معالجه بیماریهای
مختلف دارد طب سنتی نیز دارای فواید بیشماری برای
درمان بیماریهاست .موسوی با بیان اینکه طب مدرن
و سنتی به صورت موازی میتوانند برای سامت مردم
مفید باشند افزود :متخصصان طب سنتی از مسووان
وزارتخانه متبوع گایه دارند علمی که متعلق به کشور
ماست را مسووان قبول ندارند اما امروزه خارجیها
حجامت و زالو درمانی را به عنوان دستاوردهای علمی
خود به دنیا معرفی میکنند در حالیکه از نظر دانشگاه
علوم پزشکی حجامت وجهه علمی ندارد و به اجبار
پذیرفته شده است .بر اساس این گزارش ،سازمان جهانی
بهداشت طی  30سال گذشته استفاده از ظرفیت طب
سنتی و مکمل را در کنار طب جدید در دستور کار خود
قرار داده است بنابراین نگاه زاویهدار به طب سنتی و
نفی کامل این نوع طب شاید دور از منطق به نظر برسد
چرا که قدمت استفاده از گیاهان و داروهای طبیعی به
خلقت بشر باز میگردد .در سالهای اخیر به دلیل بروز
عوارض جانبی داروهای شیمیایی بار دیگر مردم به طب
سنتی روی آوردند اما با این وجود طب سنتی در نظام
سامت کشور ما هنوز حضوری مبهم دارد در حالیکه
طب سنتی و طب مدرن در کنار هم میتوانند به درمان
بسیاری از بیماریهای سخت با بروز کمترین عوارض
کمک کنند هنوز این دو نوع طب در جبهه مقابل هم قرار
گرفتهاند و بدون اطاعات کامل از طب مقابل خود تنها
یکدیگر را نفی میکنند.
سد معبر و حضور دست فروشان در نعلبندان( کوچه 15
متری پاسرو) رو دیده ام اما در جریان اینکه چرا تاکنون با
آنان برخورد نشده است  ،نیستم!!.
حسین ربیعی افزود :برخورد با دست فروشان از وظایف
ماموران سد معبر و در حوزه خدمات شهری شهرداری
گرگان است که می بایست در این رابطه پاسخگو باشند.
رفع سد معبر نعلبندان در دستور کار ماست!
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان گفت :به دنبال
اعتراضات گسترده مردم و کسبه بازار نعلبندان ( 15متری
پاس��رو) ،رفع سد معبر و جلوگیری از حضور دست
فروش��ان در این ب��ازار ،از برنامه ه��ای این معاونت
اس��ت .محس��ن کریمی افزود :درصدد هستیم برای
نظارت بیش��تر ماموران سد معبر بر دست فروشان و
عوامل سد معبر ،مجدداد سد معبر مناطق ،که در زمان
شهردار سابق (حسین صادقلو) یکپارچه شده بود را
به صورت منطقه ای تفکیک کرده تا ماموران سد معبر
بتوانند نظارت بیش��تری بر فعالیت عوامل س��د معبر
داش��ته باش��ند  .به گفته وی؛ با تفکیک ماموران سد
معبر به  3منطقه (ش��هر گرگان دارای  3منطقه است)
کمتر شاهد حضور دست فروشان و عوامل سد معبر
در سطح شهر گرگان خواهیم بود.
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مرکزي شرکت واقع در گرگان ،میدان ماقاتي ارتش ،ساختمان کوثر ،جنب بانک حکمت ایرانیان ،شرکت عمران توسعه جرجان گرگان دفتر مدیریت مالي به شماره تماس
۰173225284۰مراجعه نمایند و شرکت به قبول یا رد قیمت پیشنهادي مختار است و مشخصات کامل اماک به شرح ذیل مي باشد.
-1واحد تجاري  7به متراژ 2۰/89مابین شهریار 2و 4روبه روي پارک داخل کوچه
-2واحد تجاري  9به متراژ 439/52به انضمام انباري به متراژ65/25مابین شهریار 2و 4روبه روي پارک داخل کوچه

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گلستان
گفت :براساس آخرین اطاعات حدود 2
هزار و  900کودک بازمانده از تحصیل در
پایه اول ابتدایی در استان گلستان وجود دارد
که امسال بیش از یکهزار دانش آموز به
مدارس عادی فرستاده شدند .به گزارش تسنیم،
سعید مازندرانی با بیان اینکه یکی از برنامه
های وزارت تعاون جلوگیری از نسلی شدن
فقر است ،اظهار داشت :یکی از رویکردهای
وزارتخانه ،آماده کردن شرایط تحصیل برای
افرادی است که دچار مشکات اقتصادی
هستند .وی افزود :براساس آخرین اطاعات
حدود  2هزار و  900کودک بازمانده از تحصیل
در پایه اول ابتدایی در استان گلستان وجود
دارد .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گلستان ادامه داد :یکی از برنامههای وزارتخانه
توانمندسازی خانوادهها یا کمک به انجمنها و
سازمانهای مردم نهادی است که در این حوزه
فعالیت میکنند تا بتوانند زمینه تحصیل این
کودکان را فراهم کنند .وی گفت :کمیته ای در
این زمینه تشکیل شده و امسال بیش از یکهزار
دانش آموز به مدارس عادی فرستاده شدند و
تاش شده تا برخی از این کودکان هم توسط
افراد خیّر زیرپوشش گرفته شوند .مازندرانی
اظهار داشت :بیشتر کودکان بازمانده از تحصیل
در مقطع اول ابتدایی در شهرستان های گرگان
و گنبدکاووس هستند .این مسئله بیشتر به علت
ضعف فرهنگی و اقتصادی خانوادههاست و از
کودکان به عنوان نیروی کار در دامداریها و
غیره مورد استفاده قرار میگیرند .وی افزود :البته
در کنار این کارها اقداماتی هم از سوی بهزیستی
و کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان در
حال انجام است.

خبر
ورود نخستین گروه
پرندگان مهاجر به سه تااب
بین المللی گنبدکاووس

رئیس اداره محیط زیست گنبدکاووس از ورود
نخستین گروه پرندگان مهاجر از مناطق سیبری
روسیه به سه تااب بین المللی آاگل ،آلماگل و
آجی گل این شهرستان خبر داد .ابراهیم کریمی
در گفتگو با ایرنا گفت :با توجه به فرارسیدن
فصل سرما درمناطق شمالی سیبری ،نخستین
گروه از پرندگان مهاجر این مناطق برای زمستان
گذرانی به تااب های منطقه گنبدکاووس وارد
ش��دند .وی افزود :درحال حاضر دو گونه از
پرندگان مهاجر به نام های چنگر و خوتکا از
یک هفته قبل وارد سه تااب بین المللی آاگل،
آلم��اگل و آجی گل گنبدکاووس ش��ده اند.
کریمی اضافه کرد :سایر گونه های مهاجر شامل
پلیکان و فامینگو ،اردک و قو نیز به تدریج تا
اوایل آذر ماه امسال وارد تااب های بین المللی
این شهرس��تان می شوند .وی تصریح کرد :با
توجه به کم آبی سه تااب گنبدکاووس ،پیش
بینی می شود امسال نسبت به سال های گذشته،
تعداد کمتری از پرندگان مهاجر وارد این تااب
ها شوند .وی یادآور شد :در سال های گذشته
بین  200ت��ا  300هزار قطعه پرنده مهاجر در
س��ه تااب بین المللی آاگل ،آلماگل و آجی
گل گنبدکاووس زمستان گذرانی می کردند.
به گزارش ایرنا ،وجود سه پهنه آبی طبیعی در
وسعتی بالغ بر سه هزار هکتار با عمیق تقریبی
 2تا  4متر در منطقه ای گرم و خشک در جوار
مرزهای ایران و ترکمنس��تان در بخش مرزی
داش��لی برون گنبدکاووس که میانگین بارش
ساانه آن کمتر از  250میلی متر و تبخیر ساانه
آن نیز سه تا پنج برابر میزان بارش است ،یک
موهبت الهی به شمار می رود.

ثبت زیرگونه پرنده «دم
جنبانک سرسفید» در گلستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت:
ی��ک محق��ق و عاقهمند به حی��ات وحش
در گلس��تان موفق به ثب��ت تصویری از یک
زیرگونه پرنده به نام دم جنبانک سرس��فید
برای نخستین بار در گلستان شد .به گزارش
مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت
محیط زیست گلستان ،امیر عبدوس افزود :دم
جنبانک سرس��فید با نام علمی motacilla
 flava leucocephalaپرندهای کوچک با
بدن نسبت ًا باریک و دمدراز است .وی گفت:
این پرنده توسط س��یاوش روشنیان یکی از
محقق��ان و عاقهمندان به طبیعت در منطقه
تااب اینچه در بهار امس��ال رکورد ش��د و
توسط کمیته ثبت ،جمعآوری ،ساماندهی و
انتشار ثبت گونههای جدید پرندگان کمیاب
ایران ثبت ش��د .عبدوس گفت :در اس��تان
گلستان تاکنون  304گونه پرنده شناساییشده
و حض��ور گونهه��ای جدید ،نش��انه تنوع
گونهای باای پرندگان در زیستگاههای استان
اس��ت و انجام تحقیقات و مطالعات در این
زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار است.

 8-3قطعه زمین هر قطعه تقریبا 1۰۰۰متر مربع واقع در شهرستان گنبد کاووس ،حوالي دریاچه مصنوعي واقع در آق چلي بخش  11ثبتي گنبد

آگهيهاي ثبتي

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت
 89/17مترمربــع پاک  2815فرعــی از  108ـ اصلی بخش  3ثبت گرگان ملکی
خانم ســکینه عزیزی عســکری فرزند علی اکبر در ساعت  10صبح روز دوشنبه
 1396/9/20در محل وقوع ملک واقع درگرگان ـ خیابان امام رضا ـ کوچه امام رضا
 87ـ سمت راست بعمل خواهد آمد .از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا
حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پاک به اداره ثبت
شهرستان گرگان تسلیم نموده و عاوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست به مرجع ذیصاح قضایی تقدیم نماید در غیر
اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می¬تواند بدادگاه مربوطه مراجعه و
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است
در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور ســند
مالکیتخواهدنمود.
محمد اسماعیل پور ـ کفیل اداره ثبت اسناد و اماک گرگان ـ  927م الف

آگهیفقدانسندمالکیت
خانم هما قجر فرزند شعبان به شماره شناسنامه  1821صادره از تهران دارای شماره
ملی  0065181141با ارائه دو برگ فرم استشهادیه گواهی شده شماره  10540مورخ
 96/8/4توسط دفترخانه شماره  92گرگان طی درخواست شماره  19029ـ 96/8/4
ادعا نموده اند که سند مالکیت ششدانگ یکباب تجاری طبقه همکف بسماحت
 18.25مترمربع پاک  15382فرعی از  12اصلی واقع در بخش  4گرگان بنام آقای
محمد پورجندی (سند دفترچه ای) به شماره چاپی  988967به نسبت ششدانگ
پاک فوق صادر و تسلیم گردیده است که بموجب سند قطعی شماره 14647مورخ
 90/2/12دفترخانه  92گرگان به خانم هما قجر انتقال گردیده که بعلت جابجائی

نسخه اينترنتي
روزنامه گلشنمهر

مفقود گردیده اســت و در رهن و بازداشت نمی باشد تقاضای صدورالمثنی سند
مالکیــت پاک مذکور را نموده اند لذا در اجــرای ماده  120آیین نامه قانون ثبت
(اصاحی  )1380/11/8و تبصره های ذیل آن مراتب در یک نوبت آگهی می¬شود
تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود
سند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت  10روز پس از انتشار این آگهی اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید
دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات
المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
محمد اسماعیل پور ـ کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان ـ  926م الف

آگهیفقدانسندمالکیت

آقای عبدالجبار بودقی تیمور فرزند بابا به شماره ملی  4869973529با ارائه وکالتنامه
های اصلی و تفویضی و اصاحی به شــماره های  48656ـ  1395/9/2دفتر 115
گنبــد و  13485ـ  1394/9/18دفتر  57آق قا و  15402ـ  1395/8/4دفتر  57آق
قا از آقای حاجی دوردی گوک فرزند قرباندوردی به شماره شناسنامه  31صادره
ترکمن با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق ،مدعی شده که سند مالکیت مقدار
 8850مترمربع مشاع از  3/5هکتار مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین بمساحت  150هکتار به شماره ورقه مالکیت  702537به پاک  5فرعی از  3ـ
اصلی بخش  11حوزه ثبتی گنبد ذیل ثبت  12219ص  229ج  68بنام آقای حاجی
دوردی گوک فرزند قرباندوردی به شماره شناسنامه  31صادره ترکمن ثبت و صادر
گردیده است و بموجب دستور  940073ـ  1394/3/18مدیر شعبه  7اجرای احکام
مدنی دادگستری گنبد بازداشت گردیده است ،تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را
از این اداره نموده لذا برابر تبصره یک اصاحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب
در یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی می گردد و هر کس مدعی وجود سند
مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف (10ده)روز مدارک اعتراض را ضمن

ارائه مستندات به این اداره ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور
برابر مقررات اقدام خواهد شد.
سارانی ـ رییس اداره ثبت اسناد و اماک گنبد ـ  8457م الف

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 )1کاسه شماره  1396114412003000080مورد تقاضای آقای سهراب کمالی
فرزند علی جان به شماره ملی  2121341404ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
به مساحت  13335متر مربع قسمتی از پاک شماره  275اصلی به مالکیت رسمی
بانو اوغل بیکه خانم کر واقع در جاده بندرترکمن نرسیده به روستای سیجوال بخش
 2حوزه ثبتی بندرترکمن.
هیات حل اختاف مستقر در ثبت اسناد و اماک بندرترکمن بشرح آرای صادره با
تصرفات مفروزی و مالکانه شخص فوق از پاکهای مندرج را تائید و به جهت عدم
دسترسی به مالکین مقرر شد پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم
گردد علیهذا به استناد ماده  3قانون فوق مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز جهت
اطاع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق در یکی از روزنامه های کثیر اانتشار
و محلی آگهی می شود و از اینرو در صورتیکه اشخاص ذینفع به اراء فوق اعتراض
دارند می بایست از تاریخ انتشار نوبت اول به مدت دو ماه ( 60روز) اعتراض خود را
به اداره ثبت اسناد و اماک 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 اماک
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 .
سیروس آریافر -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ترکمن -م.الف8620 -
تاریخ انتشار نوبت اول 96/8/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/9/8 :

فراخوانثبتنام
متقاضیان شکار در سامانه «شکار
و صید» منتشر شد

مدی��رکل حفاظت محیطزیس��ت گلس��تان
از ش��روع فراخوان ثبتن��ام متقاضیان صید
و ش��کار در سامانه ش��کار و صید سازمان
حفاظت محیط زیس��ت خبر داد .به گزارش
مه��ر به نق��ل از رواب��ط عموم��ی اداره کل
حفاظت محیط زیست گلستان ،امیر عبدوس
گفت :در راس��تای بخشنامه صادره از سوی
سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر
ورود اطاعات شکارچیان در سامانه شکار و
صید باید تمامی شکارچیان قانونمند نسبت به
ثبتنام در این سامانه اقدام کنند .وی افزود:
شکارچیان پس از ثبتنام در این سامانه با در
دست داشتن اصل مدارک جواز حمل ساح،
دفترچه شناسایی شکارچیان و کارت ملی به
ادارات حفاظت محیط زیس��ت در س��طح
شهرستانهای استان گلستان مراجعه کنند تا
اطاعات درج شده در سامانه با اصل مدارک
متقاضی توس��ط کارشناس��ان صدور پروانه
تأیید نهایی ش��ود .مدیرکل حفاظت محیط
زیست گلس��تان گفت :متقاضیان میتوانند
از طریق س��امانه مربوطه ثبت نام کنند و در
صورت ثبت ن��ام امکان ص��دور پروانه در
س��الهای آتی برای متقاضیان صید و شکار
وجود خواهد داشت.

