2

www.golshanemehr.ir

لطفازيارترانابودنکنيد

خبر
مساجدگلستانباانجامغبارروبی
به استقبال ماه رمضان میروند

مدیرکل تبلیغات اسامی گلستان گفت :بیش
از دو هزار مساجد گلستان با انجام غبارروبی
به استقبال ماه رمضان میروند .حجتااسام
نوراه ولی نژاد در گفتگو با مهر اظهار کرد :ماه
رمضان ماه نزول ق��رآن و مناجات با خداوند
متعال است که ادعیههای مختلف و برنامههای
فرهنگی زیادی توسط این ماه در مساجد برگزار
میشود .وی افزود :ماه مبارک رمضان تنها ماهی
است که با دعای مخصوص میتوان به استقبال
آن رفت و در پای��ان با دعای دیگر با آن وداع
کرد .مدیرکل تبلیغات اسامی گلستان با اشاره
به اینکه نظافت در اسام از اهمیت بسیار باایی
برخوردار است ،گفت :همهساله دهه آخر ماه
شعبانبهعنواندههغبارروبیمساجدنامگذاری
میشود تا آماده برگزاری ماه مهمانی خوب خدا
شوند .وی تصریح کرد :مسجد خانه خدا است
و جزء مقدسترین مکانها محسوب میشود.
ولی نژاد با بیان اینک��ه خدمت کردن به این
خانه شرافت به همراه دارد و انسان را بزرگ
میکند ،اظهار کرد :با فرا رسیدن ماه رمضان
مؤمنان در مساجد بیش��تر از هر زمان دیگر
رفتوآمد میکنند لذا این مکان مقدس باید
آماده و پذیرای مهمانان خوب خدا باش��ند.
وی یادآور ش��د :دهه غبارروبی زمانی است
که ب��رای ورود به ماه مب��ارک رمضان آماده
شویم و امید اس��ت همه شهرها و روستاها
نسبت به انجام این کار اقدام کنند چرا که در
این ایام برنامههای مختلفی همچون ادای نماز
جماعت ،جلس��ات قرآن ،پاسخ به سؤاات
احکام در مساجد اجرا خواهد شد.مدیرکل
تبلیغات اسامی گلستان گفت :اکنون بیش از
دو هزار مسجد در سطح استان گلستان وجود
دارد که این خود نش��ان دینداری مردم این
منطقه است و همه اینها با انجام غبارروبی به
استقبال ماه مبارک رمضان خواهند رفت.

نماینده مردم گرگان در مجلس در حالی وعده داده مس��یر
روس��تای زیارت به آبش��ار را آسفالت می کند که به گفته
مسئوان نه تنها این طرح مصوبه و اعتبار ندارد بلکه شرایط
زمین خواری را هموار می کند .به گزارش مهر ،بر اس��اس
اسناد س��ازمان میراث فرهنگی ،روستای ییاقی زیارت به
عن��وان یکی از  ۱0روس��تای دارای بافت با ارزش تاریخی
معرفی و با ش��ماره  50۳در فهرست آثار ملی کشور ثبت
شده است .اما این روستای ییاقی سال ها است دستخوش
ساخت و سازهای غیر قانونی شده که جلوههای طبیعی آن
را از بین برده است .اکنون از بافت بکر منحصر به فرد روستا
فقط ویاهای چند هزار متری و ساختمانهای سر به فلک
کشیدهدیدهمیشود.اگرچهازسهسالپیشپیگیریمقطعی
مصطفیحقیدادستانپیشینمرکزاستانگلستاندربرخورد
با متخلفان سازنده ،قلع و قمع سازهای غیر مجاز موجب
دلگرمی منتقدان شد ،اما ادامه دار نبودن برخوردهای قانونی
منجر به دست اندازی مجدد به عرصه های طبیعی این روستا
شده است .از ویاسازی های غیر مجاز که بگذریم ،طی چند
روز گذشته زمزمه وعده آسفالت جاده زیارت تا آبشار توسط
یکی از نمایندگان حوزه گرگان و آققا در مجلس دوباره
صدای اعتراض مخالفان را نسبت به کم توجهی مسئوان
به این منطقه ییاقی بلند کرده است .مخالفانی که معتقدند
آسفالت کردن این جاده به مثابه نابودی کامل زیارت و دست
اندازی بیش��تر زمین خواران ت��ا از بین بردن کامل طبیعت
روستا اس��ت .نبی هزارجریبی هم با بیان اینکه اجرای این
طرح خواسته دهیار و اهالی روستای زیارت گرگان بوده،
به راحتی صورت مساله را برای پاسخگوئی به منتقدان پاک
کرده است .تخلف ساخت و سازهای غیر مجاز در حالی رو
بهفزونیگذشتکهدستگاههایمتولیازنظارتبرتخلفات
س��ازهای در این روستا چشم پوشی کرده اند ،به طوری که
سال 9۴عباسرجائی،سخنگویکمیسیوناصلنودمجلس
در خصوص برخورد با متخلفان در منطقه ییاقی زیارت به
صراحتاعامکردهکهردپاییازدولتیهادراینگونهساخت
و س��ازها به چشم میخورد و برخی دستگاههای دولتی با
زمین خواران تبانی کرده اند.حاا نماینده مردم گرگان و آق
قادرحالیوعدهپیگیریوبهسرانجامرسیدنآسفالتجاده
زیارت تا آبشار را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی
منتشر کرده است ،که به گفته مدیر کل بنیاد مسکن انقاب
اسامی استان گلستان ،تصمیم گیری آسفالت این جاده در
حیطهاختیاراتنمایندگاننیست.
مجوزی در داخل بافت صادر نخواهد شد
ولی اه زمانی نژاد گفت :با توجه به اینکه اجرای آس��فالت

روستای زیارت تا آبشار باید از داخل روستا بگذرد ،چنانچه
مسیر این آسفالت مرتبط به داخل بافت روستا باشد ،این اداره
کل مج��وزی برای آن صادر نخواهد کرد .وی افزود :طرح
هادی روستای زیارت در سال  9۱تصویب شد و از سمت
پل تا امامزاده زیارت داخل طرح هادی قرار دارد ،به همین
دلیل مسئوان نمیتوانند وعده آسفالت محدوده های خاکی
داخل بافت را بدون هماهنگی و دریافت مجوزهای ازم به
مردمروستابدهند.زمانینژادادامهداد:مسیرهایخاکیخارج
از بافت روستا در حیطه تصمیم گیری این اداره کل نیست و
دستگاههای چون منابع طبیعی ،امور اراضی و محیط زیست
میتوانندبهاینمسالهواکنشنشاندهند.مدیرکلبنیادمسکن
استان گلستان تصریح کرد :بی شک آسفالت جاده زیارت تا
آبشار بدون دخالت در حوزه بافت روستائی ممکن است
تبعاتی چون افزایش زمین خواری و ساخت و سازهای غیر
مجاز را به همراه داشته باشد.زمانی نژاد با اشاره به اینکه از
چند سال پیش باید جلوی ساخت و سازهای زیارت گرفته
میشد ،افزود :شیب زمین ،افزایش تراکم ها و نوع ساخت
و سازها باید قبل از معضل افزایش سازه های غیرقانونی در
نظر گرفته میشد که به علت کم توجهی برخی دستگاههای
اجرائی ،امروز با تراکم های باای ۶طبقه در این منطقه ییاقی
مواجه ایم و وقوع ناگهانی سیابها و رانش زمین تهدیدی
جدی برای زیارت محسوب میشود.وی بیان کرد :چنانچه
بخشهای خارج از طرح هادی روستا در دست بنیاد مسکن
بود بی شک مجوز آسفالت آن بدون کار کارشناسی صادر
نمیشد.زمانینژادافزود:درحالحاضرمنطقهییاقیزیارت

به دلیل کم توجهی آس��یب جدی در حوزه تجاوز به منابع
طبیعی دیده و مش��کاتی نظیر کم شدن آب چشمه ها و
برخیمشکاتزیستمحیطیگریبانگیرآنشدهاست.وی
ادامه داد :با اجرای طرح آسفالت ممکن است این روند شکل
دیگری به خود بگیرد و شرایط روستا وخیم تر از وضعیت
فعلیشود.
منابعطبیعیدخالتیدرآسفالتزیارتندارد
مدیرکل منابع طبیعی گلستان هم با بیان اینکه طرح آسفالت
جاده روستای زیارت تا آبشار در حیطه اختیاری این اداره کل
نیست ،گفت :دستگاههای متولی باید در این حوزه تصمیم
گیری کنند و چنانچه احساس شود عرصه های منابع طبیعی
بهخطرافتادهاستبهآنورودخواهیمکرد.ابوطالبقزلسفلو
با انتق��اد از وعده نماینده مردم گرگان و آق قا در مجلس
افزود :بررس��ی ابعاد این موضوع دست همه مدیران متولی
استانی و شهرستانی است تا از آسیب دیدگی بیشتر به این
روستاجلوگیریکنند.
وعده بدون امکان سنجی نابودی زیارت را رقم می زند
به سراغ مسئوان استانداری گلستان رفتیم تا شاید بتوانیم
جزئیاتیازوعدهنمایندهمجلسراازطریقایندستگاهمطلع
ش��ویم اما تمام مدیران مرتبط و غیر مرتبط با حوزه از این
طرح اظهار بی اطاعی کردند .یکی از مدیران کل که انتقاد
فراوانی نسبت به این وعده داشت و خواست نامی از او برده
نشود ،گفت :تصمیم گیری آسفالت این روستا تا آبشار در
حیطهدهیار نیست ودستگاههای متعددی باید موافقت خود
را نس��بت به این مساله اعام کنند.وی افزود :کشیده شدن

را بیشتر کرده است.شرایط موجود حاکم برمراتع خشک
ونیمه خشک شمال استان هم اینک سبب کاهش پوشش
گیاهی وافزایش خطربیابان زایی ش��ده و باید نسبت به
توسعه کش��ت گیاهان مرتعی برای حفاظت از خاک و
جلوگیری از فرس��ایش بادی؛ اقدام ش��ود.در این پیوند
بانوی کارآفرین و خاق گلس��تانی با اطاع از ش��رایط
دشوار و آینده نگران کننده مراتع گلستان دست به کار شد
و با کشت گیاهان دارویی مرتعی و ترویج آن گامی برای
جلوگیری از نابودی مراتع شمال استان برداشت.
آذر محمدزاده محمد آبادی که کارش��ناس مرتع است،
س��ال قبل ایده خود را در زمینی به مس��احت یکهزار و
 ۱00مترمربع با عنوان س��ایت الگویی کش��ت گیاهان
دارویی مرتعی در منطقه ‹گوبگلجه› در ۳0کیلومتری شهر
آق قا اجرایی کرد و توانست  ۲۱گیاه مرتعی دارویی و
پنج درخت مرتعی سازگار با اقلیم و خاک مراتع منطقه
را در این س��ایت پرورش داده و آماده انتقال گونه ها به
مراتع کند.وی گیاهان مرتعی دارویی کشت شده شامل
اِفسنطین ،اروشیا ،اشنان ،سالیکورنیا ،گون مرتعی ،پنیرک،
اسپرس علوفه ای ،توت روباه ،بابونه ،زوفا ،زعفران ،سیاه
تاغ ،زیره سیاه ،ختمی ،آنقوزه ،آویشن ،مریم گلی ،بیلهر،
گل گاوزبان ،باریجه و باریده را به صورت بذری و نشایی
تکثیرکرده است.این کارشناس مراتع گلستان همچنین
گونه های درختی مرتعی صنوبر مفی��د ،داغداغان ،گز
شاهی و س��نجد تلخ را به عنوان درختان مقاوم و قابل
رویش در مراتع ش��ور با هدف توسعه کشت در مراتع
شمال استان در این سایت کشت کرده است.او که سایت
الگویی کشت گیاهان دارویی مرتعی را براساس ذوق و
عاقه شخصی ایجاد کرده است  ،به خبرنگار ایرنا گفت:

این ایده با هدف گس��ترش و توسعه کشت گونه های
مرتعی از سوی دامداران و استفاده از علوفه تولیدی برای
تعلیف دام و نیز ف��روش محصوات تولیدی از جمله
فرآورده های دارویی خش��ک به عطاری ها و کارخانه
های داروس��ازی ،مورد اس��تقبال و حمایت اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری آق قا قرار گرفت.وی؛ ممانعت از
ورود دام به مرتع و امکان تجدید حیات این عرصه ها،
حفظ پایداری و مقابله با تخریب و بیابانی ش��دن مراتع
استان را از دس��تاوردهای اجرا شدن این ایده بیان کرد.
محمدزاده افزود :یکی از ویژگی های پرورش گونه های
مرتعی دارویی ،نیاز نداش��تن به کود و آبیاری است.این
کارشناس مرتع ادامه داد :رونق کشت این گیاهان عاوه
بر تامین درآمد برای دامداران و مجاوران مراتع می تواند
موجب تامین غذای دام به مدت طوانی شود.
وی بیان کرد :به عنوان نمونه زعفران کشت شده عاوه
بر تولید گل زغفران و کسب درآمد از این طریق ،استفاده
دیگری هم دارد و بوته و برگ ها با ماندگاری چند ماهه
می تواند غ��ذای دام را تامین کند.محمدزاده اظهار کرد:
با اس��تقبال دامداران و مرتعداران گلستان از این طرح و
رضایت از اجرای آن ،امس��ال پنج هکتار از مراتع استان
به ویژه در شهرستان آق قا به زیر کشت این گونه های
مرتعی خواهد رفت.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
گلستان هم معتقد اس��ت :مراتع استان ظرفیت مناسبی
برای پرورش گیاهان دارویی دارد که رونق کشت گیاهان
دارویی و مرتعی در آنها به افزایش درآمد ثابت و پایدار
برای مجاوران ساکن در مراتع منجر خواهد شد.ابوطالب
قزلسفلو در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه کرد :برخی
شهرستانهای استان از جمله آق قا ،گنبدکاووس ،مراوه

آمادگی گلستان برای برداشت
با کیفیتترین گندم کشور

مراتع شور
گلستان احیا می شود
هر ساله بخش وس��یعی از اراضی گلستان به
کشت محصوات پاییزه به خصوص غات
اختصاص مییابد با توجه به نزدیک ش��دن
فصل برداشت غات ،این روزها مسووان و
دس��تگاههای مرتبط خود را برای برداشت و
خرید مناسب محصواتی همچون گندم ،کلزا
و جو در استان آماده میکنند .لستان با دارا بودن
 ۶50هزار هکتار اراضی زراعی و باغی یکی از
قطبهای اصلی کشاورزی در کشور محسوب
میشود .از آنجایی که هر ساله بخش وسیعی از
اراضی گلستان به کشت محصوات پاییزه به
خصوص غات اختصاص مییابد با توجه به
نزدیک شدن فصل برداشت غات ،این روزها
مس��ووان و دستگاههای مرتبط خود را برای
برداشت و خرید مناسب محصواتی همچون
گندم ،کلزا و جو در استان آماده میکنند.
*پیشبینی رتبه نخست گلستان در تولید گندم
در همین رابطه دبیر خانه کشاورز گلستان ،علم،
فن ،تجربه ،مهارت و ابزار را از عوامل مؤثر در
تولید دانست و در گفتگو با خبرنگار فارس
از گرگان اظهار کرد :امسال با توجه به شرایط
جوی مناس��ب در استان تولید گندم افزایش
یافت و حدود  ۱0درص��د افزایش خرید و
برداشت گندم نسبت به سال گذشته را شاهد
هس��تیم.علیقلی ایمانی تصری��ح کرد:حدود
 ۳70هزار هکتار اراضی گلس��تان به کشت
گندم اختصاص دارد که پیشبینی میش��ود
با توجه به ش��رایط جوی مناسب و اراضی
که مورد بازدید قرار گرفت ش��اهد افزایش
تولی��د نه تنها در گندم بلک��ه در جو و کلزا
در اس��تان باشیم در واقع انتظار داریم امسال
گلس��تان رتبه نخست تولید گندم در کشور
را کسب کند.وی با بیان اینکه جو بیشتر در
شمال گنبدکاووس و آققا کشت میشود،
ادام��ه داد :در  7۲هزار هکتار اراضی اس��تان
جو کشت ش��د که پیشبینی  ۱50هزار تن
برداش��ت جو را در اس��تان داریم همچنین
حدود  ۶0هزار هکتار کش��ت کلزا در استان
اتفاق افتاد که پیشبینی میشود  ۱50هزار تن
کلزا از کش��اورزان خریداری شود ،با توجه
به قرار دادن اطاعات و آموزشهای مناسب
و همچنین توزیع بذرهای مناسب داخلی و
خارجی نسبت به سال گذشته شاهد افزایش
چش��مگیری در تولید و خرید کلزا خواهیم
بود.دبیر خانه کش��اورز گلس��تان بیان کرد:
بحث تن��اوب زراعی برای کلزا نقش مهمی
دارد چرا که اگر به طور مستمر گندم کشت
شود شاهد افزایش علفهای هرز و آفات در
م��زارع خواهیم بود اما وقتی تناوب صورت
گیرد علفهای هرز و آفات کاهش و شاهد
افزایش عملکرد در سطح خواهیم بود.

مراتع ش��ور و با بهره وری پایین درمناطق شمال استان
گلستان با تغییر الگوی کش��ت و پرورش انواع گیاهان
دارویی و درختان مرتعی؛ احیا و عاوه بر تامین خوراک
دام از تبدی��ل به منش��ا ریزگردها نج��ات پیدا می کند.
ب��ه گزارش ایرنا ،افزایش تعداد دام ها در مراتع ش��مال
گلس��تان با وجود محدودیت رش��د گیاهان مرتعی در
شرایط شوری ،ضرورت برنامه ریزی برای جلوگیری از
نابودی این اراضی با حفظ پوشش گیاهی و توسعه آن
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جاده فقط نیازمند آسفالت نیست و اقداماتی چون گارد ریل
محافظ،چراخکشیوتدابیریچونسنجشحریمجادههم
برای آن ازم است.این مسئول با بیان اینکه با اجرای این طرح
عما دست زمین خواران بیشتری به زیارت باز خواهد شد،
گفت:بهتراستمسئوانبهجایوعدهبرایاجرایآسفالت
کامل زیارت ،برای روستائیان و دهیاران این مساله را توضیح
میدادند که اجرای چنین طرحی بدون بررس��ی ابعاد همه
جانبه تخریب بیشتری را متوجه روستا خواهد کرد .وی
ادامه داد :در حال حاضر زیارت به دلیل ساخت وسازهای بی
رویه و غیر قانونی با مشکاتی چون کمبود برق و آب مواجه
شده و بسیاری از ویاهای غیر مجاز به علت نداشتن پایان
کار ،دارای کنتور آب و برق نیستند و این به آن معنی است
که این افراد به راحتی از منافع ملی و سهم روستائیان استفاده
کرده و بابت آن هزینه ای پرداخت نمیکنند.وی افزود :هنوز
مشخص نیست که چرا دستگاههایی چون اداره برق و آب
روستائی تا کنون اقدامی در این خصوص انجام ندادهاند و با
آنکهساختوسازهاراغیرمجازاعاممیکنند،مدامبهتعداد
آنها اضافه شده و اقدام اساسی برای ممانعت از آن صورت
نمیگیرد.برایبررسیبیشترموضوعموافقتدهیارباکشیده
شدن جاده زیارت تا آبشار به سراغ مدیرکل امور روستائی
و ش��وراهای استانداری گلس��تان رفتیم که وی عنوان کرد
این مساله ربطی به این اداره کل ندارد و ما فقط بر عملکرد
دهیاریها نظارت میکنیم .علی نصیبی با بیان اینکه مسائل
مربوطبهکشیدهشدناینجادهدرحیطهاختیاریایندستگاه
نیست،گفت :آنچه که در رابطه با عملکرد دهیاری باشد و در
محدوده روستا اتفاق بیفتد به ما مرتبط است و تا کنون خبر
رسمیدراینبارهنشنیدهام.ویپیروپیامهایارسالشدهمبنی
بر بررسی بیشتر موضوع و توضیح آن پاسخی برای خبرنگار
مهر ارسال نکرد.پیگیری های مکرر برای دریافت نظرات
مدیر کل محیط زیست استان گلستان هم به جائی نرسید
و وی به هیچ یک از تماسها و پیامهای خبرنگار مهر برای
بررسی بیشتر این موضوع پاسخی نداد.بسیاری از مسئوان
در حالی از اجرای برخی طرح ها در روستای ییاقی زیارت
اظهار بی اطاعی میکنند که به دلیل واقع شدن این روستا
در محدوده جهان نما ،این منطقه جزو مناطق حفاظت شده
به شمار میرود و دستگاههایی چون محیط زیست و منابع
طبیعیبایدبروجببهوجبآننظارتداشتهباشند.نظارتی
که گویا فقط بر روی کاغذ ها و مصوبه های اداری مانده است
و هیچ یک از دستگاههای متولی قدرت ممانعت از ساخت و
سازهای بی رویه در این روستا و یا برخورد با وعده های بی
پایه و اساس را ندارند.
تپه و گمیش��ان دارای ظرفیت رویش و توس��عه کشت
گون��ه های گیاهی دارویی مرتعی اس��ت.وی افزود :در
این ارتباط و با نظارت اداره کل نخستین سایت الگویی
کش��ت گیاهان دارویی مرتعی در آق قا از سال قبل با
جمع آوری ،شناس��ایی و کاشت گیاهان دارویی مرتعی
فعال شده است.به گفته وی؛ اجرای این طرح عاوه بر
پایداری بهره برداری از مراتع ،در حفاظت صحیح ازمنابع
پایه (آب و خاک و پوشش گیاهی) ،استمرار تولید ،زیاد
شدن تولید علوفه ،کمک به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد
مردم منطقه و بهره برداران نقش اساسی خواهد داشت.
قزلس��فلو ادامه داد :تحقیق و مطالعه برای س��ازگاری،
حفاظ��ت از گونه های در حال انق��راض ،ایجاد امکان
بررسی روش های کشت و اهلی کردن گیاهان دارویی
مرتعی از طریق افزایش تنوع گونه ها و همچنین تولید و
تکثیر برای انجام فعالیت های تحقیقاتی و معرفی بهترین
گونه های سازگار با شرایط اقلیمی مراتع شمال استان به
مرتعداران و بهره برداران از اهداف فعالیت این س��ایت
تخصصی مراتع شمال گلستان است.به گزارش ایرنا از
مساحت افزون بر  ۲هزار و  ۳۶هکتار گلستان (بیش از
۲0هزار کیلومتر مربع)  8۶۲ ،هزار و  8۲5هکتار را مراتع
ییاقی و قش��اقی و  ۴5۱هزار و  705هکتار را جنگل
تش��کیل می دهد.طبق تحقیقات دانش��گاهی در حوزه
گیاه��ان دارویی و مطالعات انجام ش��ده ،در این منطقه
شمالی کش��ور از مجموعه گونه های گیاهی شناسایی
ش��ده ۴09 ،گونه دارویی اس��ت که  98گونه گیاهی در
مراتع ۱08 ،گونه به صورت مشترک در مراتع و جنگل و
اراضی زراعی ۱5۶ ،گونه در جنگل و بقیه درحاشیه زمین
های کشاورزی رشد می کند.

آگهيهاي ثبتي
آگهی تحدید حدود اختصاصی
بدینوس��یله اعام می گردد به اس��تناد ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف،
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است ،دارای
پاک  11995فرعی از � 3اصلی بخش  3ثبت گرگان واقع در اراضی اوزینه به
مساحت  320مترمربع ملکی آقای غامرضا دهمرده فرزند عبدالحمید ساعت
 9صبح روز دوشنبه مورخه  1397/3/28در محل وقوع ملک واقع در گرگان
� چناران  � 30وسط کوچه سمت چپ بعمل خواهد آمد .از این رو چنانچه
مجاور یا هر شخصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی در ملک مذکور حقی
برای خود قائل اس��ت می تواند ظرف سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر ش��ماره پاک به اداره ثبت اسناد و
اماک شهرس��تان گرگان تسلیم و عاوه بر آن ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم
اعتراض به اداره ثبت ،دادخواس��ت خود را به مرجع ذیصاح قضایی تقدیم
و رسید آنرا ارائه 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 سند مالکیت خواهد نمود.
علی برقی � رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  1375م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بدینوس��یله اع��ام می گردد به اس��تناد ماده  13آیین نام��ه قانون تعیین
تکلیف ،تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمی��ن که در آن احداث بنا
شده است ،دارای پاک  735فرعی از  � 153اصلی بخش  3ثبت گرگان
واقع در اراض��ی نوده حاجی به مس��احت  656/50مترمربع ملکی آقای
رامین کس��لخه فرزند آق اویلی س��اعت  9صبح روز چهارش��نبه مورخ
 1397/3/30در محل وقوع ملک واقع در گرگان � روستای خوجه توپ
� کوچ��ه مختومقلی � کوچه  � 4کدپس��تی 4931178472 :بعمل خواهد
آمد .از این رو چنانچه مجاور یا هر ش��خصی نس��بت به حدود یا حقوق

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

ارتفاقی در ملک مذکور حقی برای خود قائل اس��ت می تواند ظرف سی
روز از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با
ذکر ش��ماره پاک به اداره ثبت اس��ناد و اماک شهرس��تان گرگان تسلیم
و ع��اوه ب��ر آن ظرف یک م��اه از تاریخ تقدیم اعتراض ب��ه اداره ثبت،
دادخواس��ت خود را به مرجع ذیصاح قضایی تقدیم و رس��ید آنرا ارائه
نمای��د .در غیر اینصورت متقاضی ثبت ی��ا نماینده قانونی وی می¬تواند
بدادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
اداره ثبت تس��لیم نماید .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره
ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
علی برقی � رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  1378م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بدینوس��یله اعام می گردد به اس��تناد ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف،
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است ،دارای
پ��اک  617فرعی از  � 5اصلی بخش  3ثبت گرگان واقع در اراضی نومل به
مساحت  137/38مترمربع ملکی خانم فاطمه مالکی زاد فرزند گل جان ساعت
 9صبح روز سه شنبه مورخ  1397/3/29در محل وقوع ملک واقع در گرگان
� روستای نومل � قزاق محله � کوچه وحدت یکم بعمل خواهد آمد .از این
رو چنانچه مجاور یا هر ش��خصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی در ملک
مذکور حقی برای خود قائل اس��ت می تواند ظرف س��ی روز از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پاک به اداره
ثبت اس��ناد و اماک شهرس��تان گرگان تسلیم و عاوه بر آن ظرف یک ماه از
تاری��خ تقدیم اعتراض به اداره ثبت ،دادخواس��ت خود را به مرجع ذیصاح
قضایی تقدیم و رسید آنرا ارائه 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 تس��لیم نماید .بدیهی است در صورت عدم وصول
اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
علی برقی � رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  3182م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد طاه��ری زاده فرزند عباس با کدملی  2110103965صادره از گرگان
متولد  1368وکالتا برابر وکالتنامه شماره  1395/11/27 � 27580دفتر  55گرگان و
تفویض وکالت شماره  1397/1/27 � 89496دفتر  21گرگان با ارائه دو برگ فرم
استشهادیه گواهی شده به شماره  97/2/8 � 37416توسط دفتر اسناد رسمی شماره
 21گرگان طی درخواست وارده شماره  97/2/1 � 02563با اعام اینکه سند مالکیت
سه دانگ مشاع از شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین بمساحت 249.95
مترمربع دارای پاک شماره  568فرعی از  2اصلی واقع در بخش سه ثبت گرگان
ذیل ثبت  72848صفحه  304دفتر  524اماک بنام محمدعلی زرگرانی فرزند علی
اکبر ثبت و با شماره چاپی  435405الف  93صادر و تسلیم گردیده است که سند
مذکور به علت جابجائی مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پاک
مذکور را نموده است در اجرای ماده  120آیین نامه قانون ثبت( اصاحی )80/11/8
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 10
روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند
معامله به این اداره تس��لیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضا
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.
علی برقی � رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  1380م الف

اجرای اسناد رسمی گرگان
پیرو نامه شماره  139704912136000174مورخ  1397/1/19در خصوص پرونده
اجرائی کاسه  9600647این اجرا له :بانک توسعه تعاون و علیه :شرکت تعاونی
مرغ گوشتی پا طایی و غیره با عنایت به اینکه در سطر دهم متن آگهی اباغ اجرائیه
شماره کاسه  9600647این اجرا و کاسه شماره  9600038اجرای بندرترکمن از
قلم افتاده که بدینوسیله مراتب جهت اصاح و درج در یکی از جراید کثیراانتشار
محل یا نزدیکترین به محل اقدام و نتیجه را به این اداره اعام فرمائید.
معاون اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان � حسین اسمعیلی �  1388م الف

خبر
انتقاد و بیان ضعف ها در رفع
دغدغه های جامعه نقش دارد

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان
با بیان اینکه مش��کات اساس��ی در مباحث
مختلف اقتصادی ،سیاسی و مدیریتی در کشور
داریم ،گفت :انتقاد کردن و بیان ضعف ها در
رفع این نگرانی ها راهگشا و اثرگذار است .به
گزارش ایرنا ،آیت اه سیدکاظم نورمفیدی در
دیدار با نمایندگان جامع��ه ورزش و جوانان
و تعدادی از دبیران س��من های استان اظهار
کرد :برای رسیدن به موفقیت و توسعه مسیر
طوانی داریم و مش��کات اساسی کشور از
جمله در حوزه اقتصاد باید رفع شود .نماینده
مردم گلس��تان در مجلس خبرگان رهبری با
اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر
معظم انقاب با عنوان حمایت از کاای ایرانی،
افزود :در ترویج فرهنگ اس��تفاده از تولیدات
داخلی مردم ،مسئوان و تولیدکنندگان نقش
دارند .ام��ام جمعه گرگان ب��ا تاکید بر اینکه
تولیدکننده باید کاای با کیفیت و مرغوب و
قابل رقابت به بازار عرضه کند ،گفت :در این
مس��یر برای تجهیز خط تولید و به روز کردن
آن باید تسهیات ارزان قیمت در اختیار تولید
کنندگان قرار گیرد.

ماه رمضان بهترین
زمان برای فرهنگ سازی
مصرف انرژی است

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی
گلس��تان گفت :ماه مب��ارک رمضان بهترین
فرصت فرهن��گ س��ازی در زمینه مصرف
انرژی توس��ط علما و روحانیون اس��ت .به
گزارش مهر ،مهدی شکیبافر در همایش نقش
روحانیت در تبیین سبک زندگی اسامی که
در گرگان برگزار شد ،اظهار کرد :ماه رمضان
برای فرهنگ سازی در زمینه های مختلف از
جمله صرفه جویی آب زمان مناسبی است.
وی افزود :حکایت استان ما در زمینه مصرف
آب همانند کسی است که در  ۳0سال گذشته
از ث��روت زیادی برخ��وردار بوده و طی این
 ۳0س��ال ثروت را از دست داده اما همچنان
همانن��د دوران پولدار ب��ودن خود خرج می
کند .ش��کیبافر ادامه داد :الگوی مصرف آب
و انرژی باید تغییر کند چرا که مصرف آب
در کش��ور ما دو برابر آمارهای جهانی است.
وی گفت ۴0 :درصد اقلیم گلستان کوهستان
سرسبز و مزارع کشاورزی است و  ۶0درصد
اقلیم آن مشابه فات مرکزی است .وی اظهار
کرد :باید از آتش زدن زمین های کشاورزی
بعد از برداش��ت محصول خ��ودداری کنیم
چرا ک��ه موجب مصرف آب بیش��تری می
شود .شکیبافر خاطرنشان کرد :معتقدیم منبر
روحانیون در زمینه فرهنگ س��ازی مصرف
آب و انرژی تاثیر زیادی دارد.

افراد از روزه خواری
در ماعام خود داری کنند
رئیس کل دادگس��تری گلس��تان از کسانی
که به دایل ش��رعی و پزشکی نمی توانند
روزه بگیرند خواست که به بایسته های ماه
رمضان احترام بگذارن��د و از روزه خواری
در ماعام خ��ودداری کنند.به گزارش ایرنا
از دادگستری هادی هاشمیان روز سه شنبه
گفت :اف��رادی که بدون توج��ه به حرمت
م��اه رمض��ان در مکان ه��ای عمومی روزه
خ��واری کنند ،براس��اس م��اده  ۶۳8قانون
مجازات اسامی مجرم محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه در س��طح اس��تان تعدادی
از واحدهای پذیرایی به مس��افران و کسانی
که نمی توانند روزه بگیرند  ،خدمت رسانی
م��ی کنند ،از آنان خواس��ت که برای حفظ
حرمت ماه رمضان با مراجعه به این واحدها
از خوردن و آشامیدن درمکان های عمومی
خ��ودداری کنند.به گ��زارش ایرنا همچنین
در آس��تانه فرارس��یدن ماه مبارک رمضان،
کارکنان دادگستری های سراسر استان امروز
نمازخانه های محل کار خود را غبار روبی
و عطرافشانی کردند.
حجت ااس��ام مهدی قاس��می وناجمی
سرپرس��ت معاونت فرهنگی دادگس��تری
گلستان گفت :مهر ،تس��بیح ،قرآن و کتاب
های دعا مورد نیاز نمازخانه های استان نیز
تامین و بین حوزه های قضایی توزیع شده
است.طبق تقویم کشور روز پنجشنبه هفته
جاری  ۲8اردیبهش��ت م��اه  ۱۳97هجری
شمسی برابر با اولین روز از ماه رمضان سال
 ۱۴۳9هجری قمری است.

