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خبر
مشکل کامیون داران
برطرف شد

اس��تاندار گلس��تان با بیان این که مشکات
کامیونداران گلستانی برطرف شده است ،گفت:
 ۱۱۰مرکز خرید در گلس��تان وجود دارد .به
گزارش مهر ،س��یدمناف هاشمی ،اظهار کرد:
مش��کات عمده کامیون داران برطرف شده
و در س��طح اس��تان عالی عمل می کنند .وی
ضمن تشکر از زحمات آن ها ،افزود :خواسته
های آن ها تا جایی که مقدور بود با همکاری
راه��داری و حوزه های مرتبط برطرف ش��د
و به یک تفاهم در قیمت رس��یدیم .هاشمی
تصریح کرد :در حوزه محصواتی کشاورزی
چون گن��دم ،کلزا ،جو و غیره اقدامات خوبی
ص��ورت گرفته و  ۱۱۰مرک��ز خرید گندم در
استان مهیا است .وی اظهار کرد :مشکل اساسی
در زمینه خرید سیب زمینی ایجاد شده بود؛ اگر
قیمت سیب زمینی پایین تر از  4۱۲تومان بود
کش��اورزان می توانند آن را به مراکز خرید ما
بفروشند.استاندار گلستان گفت :مشکل دیگر
لزوم داشتن معرفی نامه برای گندم کاران بود که
این مسأله با مذاکره و تفاهم با جهاد کشاورزی
مبنی بر این که ضرورتی ندارد همه کشاورزان،
معرفی نامه داشته باشند ،برطرف شد .هاشمی
با بیان این که سامانه ای که اسم و مشخصات
کش��اورز در آن آمده ماک کار ما است ،ادامه
داد :نام و مش��خصات برخی از کشاورزان که
حدودا ً  ۱۰درصد هس��تند در سامانه نیست و
برای جلوگیری از ورود افراد سودجو به ناچار
این افراد باید معرفی نامه داش��ته باشند .وی با
اشاره به این که این عمل شرایط را برای جهاد
کشاورزی آس��انتر می کند ،افزود :امیدواریم
در فصل برداش��ت محصول شرایط وضعیت
جوی طوری باشد که محصوات همان طور
که پیش بینی شده ،جمع آوری شود.هاشمی
گفت :مراکز خرید به اندازه کافی ایجاد شده و
اگر مرکزی شلوغ بود نمایندگان ما کشاورزان
را به مراکز دیگری هدایت می کنند.وی افزود:
اگر تناژ ماش��ینی بین پنج تا هفت تن باشد با
هماهنگی های صورت گرفته به مراکز دیگری
معرفیمیشود.هاشمیهمچنینگفت:بعضی
از مراکزی که به دایل مختلف از جمله کسری
تعطیل شده ،اگر اعتراضی دارند می توانند آن را
به صورت مکتوب به دادگستری یا به اداره غله
استان اعام تا در جلسه بررسی مورد تجدید
نظر قرار گیرد.

 125نیکوکار داوطلب
حمایت از یتیمان گلستان شدند

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان
گف��ت :از ابت��دای ماه مبارک رمض��ان۱۲۵ ،
نیکوکار ب��رای حمایت از یتیم��ان داوطلب
شده اند .امان اه حسین پور در گفتگو با ایرنا
افزود :همزمان با ش��ب های قدر  ۱۰۹پایگاه
و چادر ثابت جذب حام��ی ایتام و فرزندان
محسنین در شهرهای استان گلستان برپا شده
است و انتظار داریم شاهد کمک های هرچه
بیشتر مردم و حمایت از افراد نیازمند باشیم.
وی اظهار کرد :در ماه مبارک رمضان بیش از
 ۱۰میلیارد ریال کمک مردمی در سطح استان
گلستان جمع آوری شد که با تلفیق اعتبارات
دولتی سبد غذایی تهیه و بین نیازمندان توزیع
می شود ضمن اینکه سفره های افطاری ساده
ویژه نیازمندان برپاس��ت.وی اظهار کرد :در
گلس��تان  ۱۸ه��زار و  ۸۷4نفر حامی حدود
 ۹هزار نفر یتیم و فرزند محسنین هستند و
سال گذشته بیش از  ۱3۰میلیارد ریال در این
رابطه هزینه شد.

بهرهبرداری بيش از حد منابع آبی در گلستان
کارشناس��ان معتقدند که منابع آبی گلستان به خط قرمز
بهرهبرداری رسیده ،وضعیت تاابهای بینالمللی استان
مناسب نیست و جزو استانهای آلوده کشور هستیم اما
مس��ئوان این موضوع را انکار میکنند .به گزارش مهر،
پانزدهم خردادماه برابر با پنجم ژوئن از س��وی سازمان
ملل به عنوان روز جهانی محیط زیس��ت انتخاب شد تا
گامهایی را ب��رای افزایش آگاهی مردم در حفظ محیط
زیست و تحریک سیاس��تمداران به گرفتن تصمیماتی
برای مقابله با تخریب محیط زیست و گونههای زیستی
جانوری برداریم .س��ال  ۱۹۷۲سازمان ملل متحد برای
نخس��تین بار در شهر استکهلم س��وئد کنفرانسی را با
موضوع انس��ان و محیط زیست برگزار کرد .همزمان با
این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل ،قطعنامهای را
تصویب کرد که منجر به تشکیل ( UNEPبرنامه محیط
زیست سازمان ملل) شد و حاا  46سال است که UN
(سازمان ملل متحد) در سراسر جهان مراسم ویژهای را به
مناسبت این روز برگزار میکند .ماموریت  UNEPاین
است که سیاستگذاریهای دولتها و مشارکت ملتها
در مراقبت از محیط زیس��ت را با ایدهپ��ردازی ،اطاع
رسانی و توانمندسازی مردم برای بهبود کیفیت زندگی
خود و بدون به خطر انداختن نس��لهای آینده ،تشویق
و ترغیب کن��د .این روز (روز جهانی محیط زیس��ت)
در ایران آغاز یک هفته به همین عنوان اس��ت .به بهانه
این روز وضعیت کلی محیط زیس��ت گلستان را از یک
دکترای محیطزیست جویا شدیم و مزدک دربیکی اظهار
کرد :معضل آب موضوع بسیار مهمی است و چند سالی
است که گلستان در تنش آبی قرار دارد .وی با یادآوری
اینکه هم اکنون سایر استانهای کشور هم با معضل آب
مواجه هستند ،گفت :این موضوع (معضل آب) در استان
گلستان تشدید شده چرا که وضعیت منابع آبی فقط در
قسمت جنوب و جنوب غرب استان نسبت ًا مناسب است.
آورد رودخانههای استان به شدت کاهش یافت
این دکترای محیط زیس��ت افزود :بر اس��اس مستنداتی
که آب منطقهای گلستان منتشر کرده ،در قسمت شمال
استان به خط قرمز بهرهبرداری از منابع آبی رسیدهایم و
این وضعیت بحرانی هم منابع آبهای س��طحی و هم
سفرههای زیرزمینی ما را تحت تأثیر قرار داده است .وی
با اشاره به اینکه آورد رودخانههای استان به شدت کم
شده است ،ادامه داد :در رودخانه اترک در حوضه آبریز
اترک که یکی از مهمترین حوضههای آبریز ایران است
هم ،با معضل آورد آب مواجه هستیم .دربیکی به دایل
این موضوع اش��اره و بیان کرد :سدس��ازی در باادست
رودخانه (در خراس��ان ش��مالی) و سوء مدیریت باعث
شده در پایین دس��ت اترک در گلستان هیچ آبی وجود
نداشته باشد .وی با بیان اینکه دبی آب چشمههای استان
هم به شدت کاهش یافته است ،تصریح کرد :در بعضی از
نقاط استان چشمهها کام ً
ا خشک شدهاند و چشمههای
بعضی از نقاط هم برای کشاورزی و شرب قابل استفاده
نیس��تند .عضو کمیس��یون مناطق حفاظتشده اتحادیه
جهانی حفاظت ( )IUCNبه وضعیت تاابهای استان
هم اشاره کرد و گفت :چهار تااب بینالمللی استان هم
به دلیل وابستگی به آبهای سطحی با مشکل آب مواجه
هستند و وضعیت مناسبی ندارند.
مشخص نیس��ت آلودگیهای صنعتی استان را چگونه
مدیریتمیکنیم

میگوظرفیت
رونق اشتغال
در گلستان است

وی با بیان اینکه آلودگیهای صنعتی اس��تان را تهدید
میکند ،افزود :در گلس��تان ب��ه کارخانهها و واحدهای
تولیدی فقط مجوز احداث دادهایم و در بحث مدیریت
آلودگیها مشخص نیست چگونه عمل میکنیم و نظارت
بر آنها چگونه انجام میشود.وی از چند واحد تولیدی
به عنوان واحدهای آاینده در اس��تان نام برد و ادامه داد:
در گلس��تان به واحدهای مرغداری بسیاری مجوز داده
ش��ده که کمترین آزار و اذیت آنها ،وضعیت بو است
که هنوز دستگاه متولی نتوانسته مشکل بو این واحدها
را مدیریت کند.عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسامی
با اشاره به اینکه به طور کلی وضعیت آلودگی گلستان
زیاد اس��ت ،اضافه کرد :مطابق تحقیقات جدید در سه
استان شمالی ایران ،گلستان بیشترین مصرف کود و سم
در کشاورزی را داراست و بیشترین میزان آلودگی در این
حوزه مختص گلستان است در شرایطی که هیچ نظارتی
بر میزان و مصرف سمهای وارداتی نداریم .به گفته وی
ش��اید آلودگیهای صنعتی گلستان نس��بت به آلودگی
کشاورزی (کود و سم) کمتر باشد اما در مجموع گلستان،
اس��تان آلودهای اس��ت .دربیکی با بیان اینکه شهرهای
گلستان بیضابطه و بیرویه در حال بزرگ شدن هستند،
اظهار کرد :شاید بر روی کاغذ برنامهای داشته باشیم اما
به طور عملی هیچ برنامه مدیریتی در این حوزه نداریم
و شهرها و روس��تاهای ما بیضابطه بزرگ میشوند و
منابع اطرافشان را میبلعند .وی با اشاره به اینکه شاهد
تغییرات جمعیتی در شهرها و روستاهای استان هستیم،
بیان کرد :بس��یاری از روس��تاهای مرزی استان به دلیل
ش��رایط محیطی و وضعیت آب و همچنین ضعف در
کش��اورزی در حال خالی شدن هس��تند .وی ادامه داد:
حیات وحش گلس��تان هم که طبق معمول هر س��اله با
تعرض و شکار غیرمجاز درگیر است و دستاندازی به
زیستگاهها ،جمعیت بسیاری از گونهها را تحت تأثیر قرار
داده است .دربیکی یادآور شد :به دلیل افزایش جمعیت
و یکس��ری روندهای مهاجرتی از استانهای جنوبی و
ش��رقی کشور به گلستان شاهد فشار مضاعف به منابع،
افزایش تعارض و زیاد شدن دستاندازیها و تخریبها
به منابع طبیعی و اراضی ملی اس��تان هستیم .وی با بیان
اینکه در س��الهای اخیر در مناطق حفاظت شده مانند
پارک ملی گلس��تان ،جهان نما و ذخیرگاههای جنگلی
شاهد تخریب ،آتش سوزی ،دستاندازی و  ...هستیم،

اضافه کرد :این موضوعات در حالی اتفاق میافتد که با
کمبود امکانات و نیروهای حفاظتی و همچنین امکانات
نظارتی و کنترلی در استان مواجه هستیم.
افزایش تعرض به منابع ملی به بهانه توسعه در گلستان
این دکت��رای محیط زیس��ت با بیان اینک��ه تعرض و
دس��تاندازیها به منابع مل��ی گلس��تان را میتوان از
چن��د زاویه مورد بررس��ی قرار داد ،گف��ت :هم اکنون
شاهد تعرض سکونتگاههای انس��انی به اراضی ملی و
دس��تاندازی به مناطق حفاظت ش��ده و منابع ملی که
مدیریت میش��وند (پارک ملی ،ذخیرگاهها و پارکهای
جنگلی) هس��تیم ،که نمونههایی از آن را در در روستای
زیارت ،جهان نما ،چهارباغ و علیآباد میتوان مشاهده
کرد .وی به نوع دیگر تعرض به منابع ملی هم اش��اره و
بیان کرد :نوع دیگر تعرضها به بهانه توسعه کشاورزی،
اقتصادی و گردشگری در اراضی ملی استان اتفاق میافتد
و به بهانه توس��عه تغییر کاربری انجام میشود .دربیکی
تصریح کرد :این تغییر تنه��ا در همان محدوده صورت
نمیگیرد و بعد از گرفتن مجوز ،برنامههای دیگری هم
اجرا میش��ود که نمونههای��ی از آن را میتوان در طرح
توس��عه پرورش میگو و موافقت محیط زیس��ت برای
واگذاری چند ه��زار هکتار از جنوب تااب بینالمللی
گمیشان ،مشاهده کرد .دربیکی هرچند ارزیابی نهایی از
وضعیت کلی محیط زیست گلستان ارائه نکرد اما اشاره
به موضوعاتی که همچنان محیط زیست گلستان را تهدید
میکند ،نشان میدهد حال روز منابع آبی ،مناطق حفاظت
شده ،تاابها و  ...در استان خوب نیست موضوعی که
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان نه تنها آن را تایید
نمیکند بلکه اعتقاد دارد وضعیت اس��تان در بعضی از
حوزههای مرتبط با محیط زیست به مراتب از استانهای
همجوار (گیان ،مازندران ،خراس��ان شمالی و سمنان)
بهتر اس��ت .امیر عبدوس با اشاره به اینکه خوب و بد
نسبی است ،اظهار کرد :شاید بهتر باشد وضعیت محیط
زیس��ت گلستان را با استانهای مشابه خودش همچون
گیان ،مازندران ،سمنان و خراسان شمالی بسنجیم.
تااب گمیشان احیاء شد
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت گلستان با بیان اینکه
امسال وضعیت بارندگی گلستان نسبت به سایر استانها
بهتر بود ،گفت :در کنار بارندگیهای مناسب ،ایروبی به
موقع کانالهای آبرسان در اسفندماه و هدایت سیابها،

پرورش میگو یکی از ظرفیت های اشتغال در گلستان
است که تکمیل طرح های در دست اقدام شیات در
این حوزه عاوه بر افزایش درآمد اهالی ،زمینه ایجاد
فرصت های شغلی بیشتر را برای جوانان این منطقه
فراهم می کند .به گزارش ایرنا ،گلستان در سال های
اخیر با توجه ویژه به توسعه آبزی پروری به یکی از
استانهای برتر پرورش میگو در کشور تبدیل شده که
فراهم آوردن مقدمات ازم برای تکمیل چرخه تولید،
عاوه ب��ر خودکفایی در این زمینه میزان برداش��ت
این آبزی را در اس��تان تا حد زیادی افزایش خواهد
داد .مدیر کل ش��یات گلس��تان گف��ت :برنامه های
جامع اس��تان برای بهره برداری کامل از این ظرفیت،

رونق اقتصادی کم نظیری را نصیب گلس��تان کرده و
بر درآمدهای پایدار اس��تان خواهد افزود .سیدجواد
قدس علوی اظهارکرد :مجتمع تولید میگوی گمیشان
ه��م اینک مهمترین مرکز تولید این آبزی در کش��ور
اس��ت که در طراحی نهایی با سطح  ۲۸هزار هکتار،
نی��از میگوی داخل را به ط��ور کامل تامین و خواهد
توانست به یکی از مراکز اصلی صادرات این گونه به
خارج از کشور تبدیل شود.وی بیان کرد :این مجتمع
از بخ��ش های مختلف��ی از جمله س��امانه آبگیری،
سیستم عمل آوری آب ،سیستم هوادهی و گرمایش
سالن ،سالن پرورش ارو ،سالن مولد سازی و سالن
تولید غذای زنده تشکیل شده و از مجهزترین کارگاه

آگهی استعام
بهاء عمومی

هر س��ه تااب آاگل ،آجی گل و آلماگل که در آستانه
خش��کی مطلق قرار گرفته بودند ،آبگیری ش��دند .وی
افزود :تااب بینالمللی گمیش��ان س��الها خشک شده
بود به رغ��م اینکه آب دریای خزر باا نیامده با اجرای
پروژهای جلوی فرار آب را گرفتیم و آب زهکش��ی که
جهاد کش��اورزی اجرا کرده را به تااب هدایت کردیم
و خوشبختانه تااب گمیشان احیاء شد.عبدوس با اشاره
به اینکه هم اکنون همه تاابهای داخلی کشور خشک
شدهاند اما تاابهای سه گانه گلستان (آاگل ،آجی گل
و آلماگل) آب دارند ،ادامه داد :زمستان سال گذشته ۱3۵
هزار پرنده را در تااب آاگل سرشماری کردیم و با این
شرایط میتوانیم بگوییم وضع تاابهای گلستان خوب
است .وی اضافه کرد :وضعیت گلستان در آلودگیهای
صنعتی هم نسبت به دو استان شمالی دیگر بهتر است و
هم اکنون هیچ فاضاب صنعتی در گلستان به رودخانهها
تخلیه نمیش��ود .وی بر خاف دربیکی که از کارخانه
س��یمان گالیکش به عنوان واحد آاینده در اس��تان نام
میبرد ،معتقد بود با تعطیلی این کارخانه در تابستان ،مهر
و آبان س��ال گذش��ته ،این واحد تولیدی مسئله آلودگی
هوا را حل کرده اس��ت و هماکن��ون این واحد صنعتی
آاینده نیست .مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان
اوضاع مناطق تحت پوش��ش محیط زیس��ت گلستان
را هم نسبت به س��ایر استانها بهتر دانست و تصریح
کرد :هنوز پارک ملی گلس��تان و منطقه حفاظت شده
جه��ان نما از نظر جمعیت حی��ات وحش و بکر بودن
زیستگاه و همچنین تنوع زیستی در کشور حرف اول
را میزند و حتی زیس��تگاههای آزاد ما مانند علی آباد
بیشترین جمعیت َمرال کشور را داراست .وی تعرض
به زیستگاههای گلستان را نسبت به سایر استانها کمتر
دانس��ت و گفت :اینکه بگوییم حال محیط زیس��ت
گلستان خوب است؛ اینگونه نیست چرا که تغییر اقلیم
بر محیط زیست استان تاثیر گذاشته است .عبدوس با
یادآوری اینکه در تابس��تان  ۹6باران نبارید و بسیاری
از درختهای پارک جنگلی ناهارخوران و پارک ملی
گلس��تان خشک شده است ،بیان کرد :ما تاثیرات تغییر
اقلیم جهان��ی را نمیتوانیم کنترل کنیم اما در کنترل و
تش��دید نکردن این تغییرات در گلس��تان تا حدودی
موفق بودهایم.وی با اش��اره به اینکه تعداد پاسگاههای
پارک ملی گلس��تان از نظر وس��عت به نس��بت مناطق
حفاظت ش��ده البرز مرکزی در مازن��دران و توران در
سمنان مطلوبتر است ،ادامه داد :هم اکنون پارک ملی
گلستان  ۱۲پاسگاه دارد که سه تا از آنها به دلیل کمبود
محیطب��ان تعطیل اس��ت.عبدوس تعداد پاس��گاههای
موجود در مناطق تحت مدیریت محیط زیست گلستان
را به نس��بت سایر اس��تانها بهتر ارزیابی و اظهار کرد:
با این تعداد پاسگاه هنوز نتوانستهایم حفاظت فیزیکی
پارک ملی گلس��تان را تضمین کنی��م و همچنان جای
نگرانی وجود دارد و شاهد وقوع تخلف صید و شکار
در آن هس��تیم .عبدوس در حالی س��ایر استان ها را به
جای ش��رایط استاندارد ،معیار بررسی وضعیت محیط
زیس��ت گلس��تان قرار می دهد که کارشناس��ان حوزه
محیط زیس��ت ،وضعیت تنوع زیستی ،حیات وحش،
گونههای جان��وری ،تاابها ،تغییر کاربریها و  ...در
استان را در مقایسه با سالهای نه چندان دور (یکی دو
دهه گذشته) نگران کننده اعام میکنند.
های تکثیر و تولید بچه میگو در کش��ور است.مدیر
کل ش��یات استان گلستان افزود ۸۰ :درصد میگوی
تولیدی گلستان به خارج از کشور صادر می شود که
پیش بینی ش��یات از طرح پرورش این آبزی در افق
چش��م انداز  ۱4۰4تولید  ۱۷ه��زار و  ۲۵۰تن میگو،
ارز آوری  ۱۰۰میلیون داری و اش��تغال زایی  ۸هزار
و  ۵۰۰نفر است.وی اضافه کرد :نگاه شیات گلستان
به پرورش میگو تکمیل همه فرایندها و زنجیره کامل
تولید آن در اس��تان است تا از نیاز به استانهای دیگر
در مراح��ل گوناگون مانند تامین بچه میگو ،خوراک
میگو و مانند آن بی نیاز شده و تمام مراحل پرورش
در استان انجام گیرد.
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خبر
اولویت دولت رفع محرومیت
از مناطق مرزی گلستان است

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گلستان
گفت :رفع محرومیت در مناطق مرزی گلستان
از برنامه ه��ای اولویت دار دولت در اس��تان
اس��ت .به گزارش مهر ،به نقل از پایگاه اطاع
رسانی استانداری گلستان ،احسان مکتبی در
مراسم تکریم و معارفه بخشداری داشلیبرون
در گنب��دکاووس اظه��ار کرد :نق��اط مرزی
گلس��تان دارای محرومیتهای زیادی است
و رفع محرومیت از این مناطق از برنامههای
اولویتدار دولت در اس��تان است .وی افزود:
یک��ی از سیاس��تهای جدی و م��ورد تاکید
استاندار گلستان توجه و تمرکز جدی بر روی
مناطق مرزی است .مکتبی ادامه داد :مسیر اداره
کل سیاسی ایجاد گفتمان و گفتگو بین اقوام،
مذاهب و احزاب و گروههای سیاسی مختلف
است و معتقدیم باید خوب بشنویم تا با ایجاد
همدلی و مودت در برطرف کردن مشکات
گام برداریم زیرا بهترین راه اس��تراتژیک حل
مشکات جامعه ایجاد گفتمان و گفتگو است.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گلستان
در حوزه انتخابات و انتصابات مدیران استانی
تصریح کرد :بیش��تر انتخابات و انتصابات با
پیش��نهادات فرمانداری انجام میشود تا بسته
مدیریتی کامل در فرمانداری برای افزایش توان
مدیریتی امکانپذیر شود و فرمانداریها بیش
از گذشته پاسخگوی مردم باشند .وی یادآور
شد :شنوایی سیستم یکی دیگر از شاخصهای
انتخاب و انتصاب است ،مدیریتها باید گوش
شنوا برای شنیدن مسائل و مشکات داشته و
این سیستم شنیدن را اولویت کاری خود قرار
داده ایم .مکتبی تاکید کرد :در گذشته به مناطق
محروم کمتر توجه ش��ده و در نظر داریم تا با
مدی��ران ایق و ارائه خدمات بهتر بتوانیم این
کمتوجهیراترمیمکنیمچراکهمعتقدیمامروزه
شهروندان مناطق مرزی با دیگر مناطق گلستان
هیچ تفاوتی ندارند و خدمات باید به صورت
یکس��ان به همه آنها ارائه شود .وی شفافیت
سیس��تم را از دیگر ش��اخصهای انتخاب و
انتصاب دانست و گفت :در حوزههای مختلف
مدیریتی باید پاس��خگوئی شفافی برای مردم
داشتهباشیم.

244میلیاردتومان
از طلب کشاورزان گلستانی
پرداخت شد

رئیس س��ازمان جهادکش��اورزی گلستان با
ی��ادآوری اینک��ه از  ۲۷اردیبهش��ت خرید
تضمینی محصوات کش��اورزی در گلستان
آغاز ش��ده از پرداخت  ۲44میلیارد تومان از
طلب کش��اورزان خبر داد .مختار مهاجر در
گفتگو ب��ا مهر اظهار ک��رد :خرید تضمینی
محص��وات کش��اورزی در گلس��تان از ۲۷
اردیبهش��ت ماه و با خری��د محصول جو از
کشاورزان آغاز ش��د .وی با یادآوری اینکه
خرید محصوات کش��اورزی در گلس��تان
تا حدود  4۰روز آین��ده ادامه مییابد ،افزود:
برداش��ت جو ،گندم ،کلزا و سیب زمینی به
طور همزمان در استان آغاز شده و ادامه دارد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان با بیان
اینکه  ۱۰۰مرکز خرید گندم در استان فعال
اس��ت ،گفت :تاکنون  6۰6هزار تن گندم از
کشاورزان اس��تان خریداری شده است .وی
ادامه داد :همچنین تاکنون  ۱۰3هزار تن کلزا
در  4۹مرک��ز خرید و  ۲۵هزار تن جو در ۱۸
مرکز از کشاورزان خریداری شده است.

و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح مدت زمان تعیین شده در پاکت اک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس:
گرگان ـ میدان شهرداری ـ شهرداری گرگان اقدام نمایند.

سقوط از آبشار کبودوال
موجب مرگ جوان  27ساله
مشهدیشد

ج��وان  ۲۷س��اله مش��هدی بر اثر س��قوط از
آبشار کبودوال شهرستان علی آباد کتول جان
خ��ود را از داد .به گزارش مهر ،یک جوان ۲۷
ساله مش��هدی که برای مسافرت و تفریح به
شهرستان علی آبادکتول سفر کرده بود به دلیل
سقوط از آبشار کبودوال جان خود را از دست
داد .غامرضا غام��ی ،معاون امداد و نجات
جمعیت هال احمر گلس��تان ب��ا اعام این
حادثه گفت :این جوان در این حادثه به شدت
دچار جراحات شده بود که توسط نیروهای
امدادی جمعیت هال احمر به پایین دس��ت
منتقل و تحویل اورژانس بیمارستان بقیه اه
علی آباد کتول داده ش��د .علی متکی ،رئیس
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
هم اظهار کرد :این جوان با وضعیت بس��یار
وخیمی به بیمارستان منتقل شده بود و علی
رغم تاش پزشکان به دلیل جراحات وارده
به جمجه جان خود را از داد.

عبدالرضا دادبود ـ شهردار گرگان

تلفن تماس01732240752 :

آگهيهاي ثبتي

آگهی سند مخدوش
نظر به این که آقای عباس��علی خوجه داد فرزند محمدعلی طبق درخواست
وارده به ش��ماره  141مورخه  1397/1/22ادعا نموده که سند مالکیت بیست
و پنج هزار س��هم مشاع از پانصد هزار سهم ششدانگ یک قطعه زمین دارای
پ��اک  16فرع��ی از ده � اصلی واقع در اراض��ی قریه قجق(کوچکلو) بخش
دوازده ثبت آق قا که به نام عباس��علی خوجه داد صادر و تسلیم گردیده بود
بعلت مخدوش بودن قابل اس��تفاده نمی باش��د .تقاضای صدور سند مالکیت
تعویضی را از این اداره نموده اس��ت از این رو به اس��تناد ماده  120اصاحی
آیین نامه قانون ثبت و ماده هشت دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت تک
ب��رگ مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس نس��بت به ملک مورد

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

آگه��ی معامله دیگری انجام داده باید تا ده روز پس از انتش��ار آگهی ،به ثبت
محل مراجعه و اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه سند معامله را تسلیم نمایند
در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور
سند مالکیت تعویضی اقدام خواهد شد.
مهدی شاه مهری � رییس اداره ثبت اسناد و اماک آق قا �  1420م الف

آگهیاباغاجرائیه
احتراما بدینوسیله به آقای غامرضا جوتی ده امام جمعه فرزند نورمحمد به شماره
شناس��نامه  304و شماره ملی  2120434433به نشانی روستای نوده ملک گرگان

اباغ می گردد که خانم صغری تیموری به استناد سند نکاحیه 1392/12/2 � 24521
دفتر ازدواج  2و طاق  16شهر گرگان با موضوع ازم ااجرای تعداد  72عدد سکه
ط��ای یک به��ار آزادی از کل مهریه که به علت عدم پرداخت بدهی مبادرت به
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه  960077در
این اجرا تشکیل با توجه به گزارش مامور در آدرس تعیین شده مورد شناسایی قرار
نگرفتید لذا با توجه به درخواست بستانکار و طبق ماده  18آیین نامه اجرائی مفاد
اسناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار محل و یا نزدیک محل
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام
و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات
علیه شما تعقیب خواهد شد.
حسین اسماعیلی � معاون ثبت گرگان �  1474م الف

حفاری غیرمجاز در گورستان
قدیمی کریم ایشان اتفاق افتاد

مدی��رکل میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
گردشگری مراوه تپه از انجام حفاری غیرمجاز
در گورستان قدیمی و متروکه روستای کریم
ایش��ان در نزدیکی مدرسه و مسجد تاریخی
این روستا خبر داد .محمد نظر بهادر در گفتگو
با مهر اظهار کرد :صبح جمعه حفاری غیرمجاز
در گورستان قدیمی و متروکه روستای کریم
ایشان گزارش شد و به همراه نیروهای نیروی
انتظامی در محل حاضر شدیم .وی با اشاره به
اینکه نمی توان از این اتفاق به عنوان نبش قبر
نام برد بلکه یک حفاری غیرمجاز مشابه تمام
حفاریهای غیرمجازی در استان است ،افزود:
این حفاری داخل قبرستان قدیمی و قبر سید
قلیچ ایشان بنیانگذار مسجد و مدرسه تاریخی
روستای کریم ایشان اتفاق افتاده است .مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری
مراوه تپه با بیان اینکه گورس��تان حدود ۵۰۰
متر از مدرس��ه و مسجد تاریخی فاصله دارد،
ادامه داد :تاکنون هیچ آثاری از حفار یا حفاران
غیرمجاز به دست نیامده است.

