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خبر
مرمت تكيه پاسرو
گرگان اتمام يافت

مدیر کل راه و شهرسازي گلستان از پایان طرح
مرمت تکیه پاسرو گرگان در سالجاري خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رساني اداره
کل راه و شهرسازي گلستان ،حسین محبوبي
اظهار داشت :احیاي مجموعه تکایاي پاسرو
گرگان ب��ه منظور ارتقاء کیف��ي بنا و تقویت
ویژگي هاي فرهنگي ،تاریخي به گونه اي که با
دگرگوني هاي بین کالبد و فعالیت هاي موجود
در بافت هم پیوند باشد توس��ط اداره کل راه
و شهرسازي استان صورت گرفته است .وي
ادامه داد :تکیه پاسرو با پتانسیل هاي تاریخي،
مذهبي داراي یک ساختمان یک پارچه شامل
پیر تکیه ،گوشواره جنوبي و شمالي و تکیه دباغ
مي باشد .مجموعه اقدامات انجام شده در این
پروژه را شامل استحکام و تقویت سازه هاي
چوبي ،نازك کاري ،اجراي کف سازي ،مرمت
و احیاءپوش��ش بنا ،تخریب الحاقات و مناظر
فاقد از پیش��ینه تاریخي و معماري ،اقدامات
حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معماري
ذکر نمود .وي سال شروع پروژه را  9۵اعام و
اعتبار هزینه شده را بالغ بر پنج میلیارد و پانصد
میلیون ریال از اعتبارات ملي عنوان نمود.گفتني
است این پروژه با مشارکت متولیان تکایا اشاره
شده نیز بهسازي شده است.

نرخ کرايه در گرگان
به طور ميانگين  1۵درصد
افزايش می يابد

نمایندگان مردم در ش��ورای اس��امی شهر
گرگان مصوب کردند ن��رخ کرایه حمل و
نقل عمومی این ش��هر پن��ج الی  ۳۰درصد
و به ط��ور میانگین  ۱۵درصد افزایش یابد.
به گزارش مه��ر ،هفتاد و هفتمین جلس��ه
ش��ورای اس��امی ش��هر گرگان با حضور
اعضای ش��ورا ،شهردار و مدیران شهرداری
و جمعی از مردم برگزار ش��د.یکی از لوایح
رسیده به صحن افزایش نرخ کرایه تاکسی،
وانت بارها ،آژانس ها ،س��رویس مدارس،
پیک موتوری ،آمبوانس و تاکسی فرودگاه
بود.ایحه ای که بعد از چند بار بررسی در
کمیسیون مالی شورا به صحن علنی آمده و
بین پنج و  ۳۰درصد و به طور میانگین ۱۵
درصد افزایش یافته بود.همچنین چند مسیر
جدید تاکس��ی هم در ای��ن ایحه تعریف
ش��ده بود؛ ایحه بعد از یک ساعت بحث
و بررس��ی ب��ا رأی حداکثر اعضای ش��ورا
تصویب شد.

اعتبار  4۵00ميليارد ريالی
دولت برای مقابله
با آسيب های اجتماعی

رامیانقطبتولیدگوجهفرنگیگلستاناست
مدی��ر جهاد کش��اورزی شهرس��تان رامیان گفت:
کش��ت گوجه فرنگی در سه هزار هکتار از اراضی
این شهرس��تان ،رامی��ان را به قط��ب تولید گوجه
فرنگ��ی در گلس��تان تبدیل کرده اس��ت .حس��ین
گلچی��ن در گفتگ��و ب��ا ایرن��ا اظهارکرد :امس��ال
مقدار س��ه ه��زار هکت��ار از اراضی رامی��ان زیر
کش��ت محصول گوجه فرنگی رفته است که بیش
از  6۰درص��د از کش��ت این محصول در اس��تان
را ش��امل می ش��ود .وی اف��زود :گوج��ه فرنگی
محصولی اس��ت که در تناوب با غات و کلزا در
شهرس��تان رامیان کشت می ش��ود و نقش تناوبی
خوب��ی در پایداری تولید غ��ات و کاهش علف
ه��ای هرز و آف��ات و بیماری ه��ای گیاهی دارد.
وی گفت :ارقام کش��ت ش��ده گوج��ه فرنگی در
این شهرس��تان شامل هیبرید و اس��تاندارد از قبیل
ای��دن و تیتان با پتانس��یل و عملکرد باا هس��تند.
گلچین افزود :برداش��ت گوج��ه فرنگی از ابتدای
تیرماه در شهرستان رامیان آغاز و تا اواسط مرداد

توليد عسل در گلستان
پنج درصد افزايش می يابد

مدیرکل امور اجتماعی اس��تانداری گلس��تان با اشاره
ب��ه ترافیک در مح��ور ناهارخوران ،گف��ت :اعضای
ش��ورای ترافی��ک اس��تان و مدیران ش��هری گرگان
پاس��خگوی تصمیمات غیر کارشناسی خود به افکار
عمومی باش��ند .عبدالرض��ا چراغعل��ی در گفتگو با
مه��ر از گایه جمع کثیری از ش��هروندان نس��بت به
وضعیت نامناسب ترافیک مسیر ناهارخوران خبر داد
و اظهار کرد :نابسامانی ترافیک در مسیر ناهارخوران
بخصوص در تقاطع های غیر همس��طح احداث شده
طی س��ال های گذشته اعتراض گس��ترده شهروندان
بخصوص ساکنان این مسیر را به همراه داشته است.
وی ب��ا بیان این که جهت اح��داث این دو زیر گذر
از س��وی شهروندان هزینه شده است افزود :متاسفانه
شاهدیم بخش زیادی از اعتبار شهرداری گرگان برای
طرح هایی هزینه ش��ده که نه تنها توسعه شهر و رفاه
شهروندان را به دنبال نداشته بلکه باعث ایجاد هزینه
های اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان ،مدیریت
شهری و حتی دستگاه های خدمات رسانی و امدادی
همچون پلیس و اورژانس شده است .استاد معماری
دانشگاه های گلس��تان گفت :احداث تدبیر نشده دو
زیر گ��ذر متوالی در مس��یر ناهار خوران خس��ارت

م��اه ادامه دارد و پیش بینی می ش��ود با متوس��ط
عملک��رد  ۵۰تن در هکتار ،امس��ال  1۵۰هزار تن

تولی��د گوجه فرنگی در شهرس��تان محقق ش��ود.
مدی��ر جهاد کش��اورزی رامیان گف��ت :حدود 2۰

مدی��ر امور طی��ور معاون��ت بهب��ود تولی��دات دامی
جهادکشاورزی گلستان گفت :امسال تولید عسل در این
استان یک هزار و  6۰۰تن پیش بینی می شود که نسبت
به مدت مش��ابه سال قبل حدود پنج درصد افزایش می
یابد .غامعلی هاک��و در گفتگو با ایرنا گفت :افزایش
کشتزارهایدانهروغنیکلزا،افزایشدانشفنیزنبورداران
با برگزاری دوره های آموزش��ی و استفاده از کلنی های

مدرن از جمله دایل افزایش پیش بینی تولید عسل در
گلستان است .وی اظهار کرد :سال قبل زنبورداران گلستان
یک هزار و  ۵17تن عسل ،دو هزار و  ۵6۸کیلوگرم گرده
گل 679 ،کیلوگرم ب َ ِر موم و  2۰6کیلوگرم ژِل رویال تولید
کردند .به گفته وی طبق آمارگیری اواخر س��ال  ،96در
گلستان سه هزار و  3۸پرورش دهنده زنبور عسل فعال
هستند که  139هزار و  9۸1کلنی در اختیار دارند و از این

شورای ترافيک گلستان پاسخگوی
وضعيت تردد در ناهارخوران باشد
جبران ناپذیری را به
این شاهراه تاریخی،
فرهنگ��ی ،اقتصادی
و گردش��گری شمال
کش��ور وارد ک��رد.
وی کاه��ش تمای��ل
س��رمایه گ��ذاران به
س��اخت و س��از را
یکی از چالش های
ش��هرداری بع��د از
احداث ای��ن تقاطع
ها دانس��ت و گفت :ایجاد فاصله بین ضلع شرقی و
غربی ناهار خوران با ایجاد تقاطع های غیر همسطح
و افزایش ترافیک در این مس��یر تمای��ل مالکان این

منطقه به ساخت
و س��از را کاهش
داده و بس��یاری
از مجتم��ع های
تج��اری س��اخته
ش��ده ه��م اکنون
رون��ق ندارن��د.
چراغعل��ی ب��ا
تاکی��د ب��ر ای��ن
که ایجاد مس��یر
برای دسترس��ی
راح��ت دس��تگاه ه��ای امدادرس��ان از وظای��ف
ش��هرداری اس��ت ،ادامه داد :متاس��فانه شهرداری
در دوره گذش��ته ای��ن اص��ل را نادی��ده گرفت و

درص��د از گوجه فرنگی تولی��دی به صورت تازه
خ��وری مصرف می ش��ود و مابقی نی��ز در هفت
کارخان��ه ف��رآوری رب گوج��ه فرنگی گلس��تان
تبدیل به رب و س��س این محصول می شود .وی
تصریح ک��رد :با توجه به وجود ای��ن کارخانه ها
در س��طح گلس��تان ،محصول گوجه فرنگی نقش
بس��یار خوبی در اش��تغالزایی بصورت مس��تقیم و
غیرمس��تقیم در منطقه ایفا می کند .به گفته گلچین
یک��ی از دایل افزایش عملک��رد گوجه فرنگی در
رامی��ان اس��تفاده بیش از  9۰درص��د زارعین این
محصول از سیس��تم آبیاری های نوین یعنی قطره
ای اس��ت که نقش بس��یار خوبی در کاهش هزینه
ها ،مبارزه با علف ه��ای هرز و همچنین جذابیت
کار کشاورزی داش��ته است .مدیرجهاد کشاورزی
رامیان خاطرنش��ان کرد :گلس��تان با  44۰۰هکتار
س��طح کشت و تولید بیش از  1۸۰هزار تن گوجه
فرنگ��ی جزو  1۰اس��تان برت��ر تولی��د کننده این
محصول در کش��ور اس��ت.
مقدار 13۸هزار و  36کلنی به صورت مدرن است .هاکو
با اش��اره به این که در آغاز فصل برداش��ت عسل بهاره
و مواجهه با هوای گرم قرار داریم ،به زنبورداران توصیه
کرد :در تامین غذای کافی برای زنبورها هنگام برداشت
محصول و دسترسی به آب توجه داشته و از مهاجرت
غیرضرور و قرار گرفتن کلنی ها در معرض مس��تقیم
نور آفتاب خودداری کنند..
اکنون ش��اهدیم در صورت بروز حادثه در مس��یر
ناهارخوران دسترس��ی اورژانس ،آتش نش��انی و
پلیس بس��یار دش��وار اس��ت .وی از هزینه زیادی
که این تقاطع ها بر دوش پلیس گذاش��ته اند خبر
داد و اضاف��ه ک��رد :افزایش ترافیک و مش��کات
م��ردم پلی��س را مجب��ور ک��رده اس��ت ،نیروهای
بیش��تری را تا س��اعات نیمه ش��ب در این منطقه
مس��تقر کند .مدی��رکل امور اجتماعی اس��تانداری
گلس��تان خواس��تار پاس��خگویی اعضای شورای
ترافیک اس��تان و مهندسان مش��اور این طرح شد
و گفت :در ش��رایط اقتصادی فعل��ی و در زمانی
ک��ه مدیریت ش��هرداری با مش��کات مالی رو به
رو هس��تند ش��هرداری گرگان درگیر مسایل مالی
و حقوق��ی این طرح هاس��ت و ف��روش اموال و
اراض��ی متعلق به ش��هرداری و تحویل این اموال
به طلبکاران خس��ارات جب��ران ناپذیر زیادی را
بر دوش مدیریت ش��هری گرگان گذاش��ته است.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی اس��تانداری از مدعی
العموم و دس��تگاه های نظارتی خواس��ت در دفاع
از حق��وق عمومی ش��هروندان به موضوع احداث
دو زیرگ��ذر متوال��ی ورود پی��دا کنن��د.

استاندار گلستان :

مديران قانون را اجرا کنند

استاندار گلستان گفت :مدیران دستگاه های
اداری و اجرایی گلس��تان نس��بت به اجرای
قوانی��ن و تصمیم��ات حاکمیت��ی بی توجه
هستند .به گزارش ایرنا ،سیدمناف هاشمی در
جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم گلستان
اظهار داشت :به عنوان نمونه از هفته گذشته و
به دلیل افزایش فراوان دمای هوا و ضرورت
صرفه جویی ،ساعت کار ادارات استان تغییر
و از یک ساعت زودتر آغاز شد اما متاسفانه
مدیران استان نسبت به اجرای این قانون بی
تفاوت هستند .وی با طرح سوالی از مدیران
کل حاضر در جلسه گفت :چه تعداد از شما
مدیران صبح امروز از ساعت  6.3۰صبح در
محل کار خود حاضر شدید ؟استاندار گلستان
وقتی در پاسخ به این سوال ،چند مدیر دستان
خود را به نش��انه تایید باا آوردند بیان کرد:
وقتی شما که مدیر دس��تگاه اجرایی استانی
هستید قانون را اجرا نمی کنید چه توقعی از
زیر دستان خود دارید ؟هاشمی افزود :نمونه
این بی قانونی ها متاسفانه در گلستان مشاهده
می شود که معلوم نیست چرا مدیران دستگاه
های اجرایی نسبت به آن بی تفاوت هستند.
وی ادامه داد :در برخی دستگاه ها ،کارمندانی
هس��تند که برای انجام وظایف ذاتی خود از
ارباب رجوع نفع و س��ود می خواهند و سر
م��ردم منت می گذارند که ای��ن گونه کارها
نادرست و خیانت اس��ت .استاندار گلستان
گفت :س��ال گذشته و در جریان خرید گندم
تضیمنی بی��ش از  2۰۰هزار ت��ن گندم وارد
چرخه خرید ش��د که پ��س از کاوش های
فراوان هنوز مشخص نشده است که مبدا این
گندم ها از کجا بود .هاشمی اظهار داشت :اگر
قرار اس��ت اصاح و تغییری در استان ایجاد
شود باید جلوی این گونه فسادها گرفته شود
تا مردم بیش از پیش به ما مسووان و دستگاه
های حاکمیتی اعتماد کنند.

 2۵0هكتار از اراضی جنگلی و
مرتعی گلستان در آتش سوخت

آگهيهاي ثبتي
آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی سری سوم سال 1397
در اجرای ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی و ماده  � ۱۳آیین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و اماك رامیان منجر
به صدور رای جهت صدور س��ند مالکیت گردیده اند در دو نوبت و به شرح
ذیل آگهی می شود:
 � ۱رای ش��ماره  ۱۳9۷۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۰۳۷۴پرون��ده کاس��ه
 ۱۳۶9۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۶۳تصرفات مفروزی و مالکانه آقای /خانم سید زهره
حسینی مقدم فرزند سید حسین به شماره شناسنامه  ۳۴9۴۵دائر بر صدور سند

مالکیت ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۵۰۰۰مترمربع از
اراضی خان ببین جدا شده از پاك ثبتی شماره  � ۷/9۷۴اصلی واقع در بخش
 ۷حوزه ثبتی رامیان مع الواسطه /باواسطه از آقاخان چورلی.
 � ۲رای ش��ماره  ۱۳9۷۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۰۳89پرون��ده کاس��ه
 ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۶۵تصرفات مفروزی و مالکانه آقای /خانم سید زهره
حسینی مقدم فرزند سید حسین به شماره شناسنامه  ۳۴9۴۵دائر بر صدور سند
مالکیت ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی به مساحت
 ۵۰۰۰مترمربع از اراضی خان ببین جدا شده از پاك ثبتی شماره  � ۷/۷۶۱اصلی
واقع در بخش  ۷حوزه ثبتی رامیان مع الواسطه /باواسطه از اسمعیل چورلی.
 � ۳رای شماره ۱۳9۷۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۰۳۷۶پرونده کاسه۱۳9۷۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰۱۲
تصرفات مف��روزی و مالکانه آقای /خانم س��میه رجبلو فرزن��د عبداله به
ش��ماره شناسنامه  ۲۲۷دائر بر صدور س��ند مالکیت ششدانگ عرصه یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۷۱۷/۱۰مترمربع از اراضی رامیان
جدا ش��ده از پاك ثبتی ش��ماره  � ۱/۳۲۶۲اصلی واقع در بخش  8حوزه

ثبتی رامیان مع الواس��طه /باواس��طه از عباس��علی نجف��ی و علی بای.در
صورتی که اش��خاص ذی نفع به آراء اعام ش��ده اعتراض داش��ته باشند
باید از تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کاسه پرونده به اداره ثبت اسناد و اماك
رامیان تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل
نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت اسناد و اماك رامیان
تحوی��ل دهد .در این صورت اقدام��ات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه اس��ت .در صورت عدم وصول اعتراض ای��ن اداره وفق مقررات
مبادرت به صدور س��ند مالکیت خواهد نمود .صدور سند مالکیت جدید
مان��عمراجع��همتض��ررب��هدادگاهنخواه��دب��ود.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳9۷/۴/۲۰ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳9۷/۵/۶ :
بهمن سارلی ـ رییس اداره ثبت اسناد و اماک رامیان ـ  8235م الف

آگهيهاي ثبتي
آگهیقانونتعيينتكليفوضعيتثبتیاراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی :
معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
گلس��تان از پیش بینی اعتب��ار چهار هزار و
 ۵۰۰میلی��ارد ریالی برای مقابله با آس��یب
های اجتماعی متناس��ب با برنامه های ارائه
ش��ده از س��وی اس��تان ها خب��ر داد .علی
اصغر طهماس��بی در گفتگو ب��ا مهر اظهار
کرد :وزارت کش��ور امس��ال چه��ار هزار
و  ۵۰۰میلی��ارد ریال برای مقابله با آس��یب
های اجتماعی در نظر گرفته است که این
اعتبار متناسب با برنامه های اعام شده از
سوی اس��تان ها تخصیص می یابد .وی با
بیان این که اعتبارات این بخش در س��ال
گذش��ته دو هزار میلیارد ریال بود ،گفت:
اعتبارات امس��ال در مقابله با آسیب های
اجتماعی بیش از دو برابر افزایش یافته و
به چهار هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال رس��یده
است .معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی
اس��تاندار گلس��تان با تاکید ب��ر ضرورت
تعام��ل همه دس��تگاه ها و س��ازمان های
دولتی و سازمانهای مردم نهاد با اداره کل
اجتماعی و فرهنگی اس��تانداری گلستان،
تصریح کرد :از تمام دس��تگاه ها و س��ازمان
های مردم نهاد اس��تان گلس��تان می خواهیم
ضمن همکاری و تعامل با اداره کل اجتماعی
و فرهنگی اس��تانداری نسبت به تدوین طرح
های فوق العاده و اقدامات پیشگیرانه در مقابله
با آسیب های اجتماعی اقدام و برنامه های
خود را در اس��رع وقت به حوزه اجتماعی
استانداری گلستان ارائه کنند.طهماسبی تاکید
کرد :وزارت کش��ور و دول��ت دوازدهم در
کنترل آسیب های اجتماعی مصمم است و
افزایش چشم گیر اعتبارات این بخش نشان
از اراده ج��دی دولت دوازدهم در مقابله با
آسیب های اجتماعی دارد.

خبر

)۱کاسه شماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰9۴مورد تقاضای آقای امان محمد اونق
فرزند تاجمحمد به شماره ملی  ۲۲۳99۷۳۲9۳ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
به مساحت ۱۱۰9۱.۵8متر مربع قسمتی از پاك شماره ۲۷۵اصلی به مالکیت رسمی
آقای تاج محمد اونق در اراضی انار مرز بخش  ۲حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۲کاسه شماره ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰9۵مورد تقاضای آقای امان محمد اونق
فرزند تاج محمد به شماره ملی ۲۲۳99۷۳۲9۳ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
به مساحت ۲۴۳۵.8۷متر مربع قسمتی از پاك شماره  ۲۷۵اصلی به مالکیت رسمی
آقای تاج محمد اونق واقع در اراضی انار مرز بخش  ۲حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۳کاسه شماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۴۳مورد تقاضای آقای گلدی ایری فرزند
رجب محمد به شماره ملی  ۲۲۳9۵9۵۲۶۴ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  ۲۶۷۰۷.۷۱مترمربع قسمتی از پاك شماره  ۲۷۵اصلی به مالکیت رسمی
آقای علی اکبر منوچهری  ،کریم بردی ایری و احمد آقا ایری واقع در اراضی انار مرز
بخش ۲حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۴کاس��ه ش��ماره  ۱۳9۴۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۴۷مورد تقاضای آقای سعید مهدی
زاده فرزند حسن به شماره ملی  ۲۲۳98۵۰8۷۶ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  ۱۴۰متر مربع قسمتی از پاك شماره  ۱۶۳فرعی از  ۱اصلی
به مالکیت رسمی آقای سعید مهدی زاده (از سهم مشاعی خود متقاضی) واقع در
اراضی بندرترکمن بخش  ۳حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۵کاسه شماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۶۴مورد تقاضای آقای سعید مهدی زاده
فرزند حسن به شماره ملی ۲۲۳98۵۰8۷۶ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مس��احت  ۱۶۰متر مربع قس��متی از پاك ش��ماره  ۱۶۳فرعی از  ۱اصلی به
مالکیت رسمی آقای س��عید مهدی زاده (از سهم مشاعی خود متقاضی) واقع در
اراضی بندرترکمن بخش  ۳حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۶کاسه ش��ماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۱۷مورد تقاضای آقای میر سلیم سید
نصیری فرزند بیوك به شماره ملی  ۶۰۲9۱۵9۶۶۶ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  ۳۵متر مربع قسمتی از پاك شماره  ۱۶۳فرعی از  ۱اصلی از
سهمی مالک رسمی آقای عبدالرزاق سید قاسمی واقع در اراضی بندرترکمن بخش
 ۳حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۷کاس��ه  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۴۰مورد تقاضای آقای محمود خواجه فرزند
دولت محمد به شماره ملی ۲۲۳98۳۷9۰۱ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  ۲۶۷.۳۷متر مربع قسمتی از پاك شماره  ۳۳9۳فرعی از  ۱اصلی به
مالکیت رسمی آقای کمک شیخی واقع در اراضی بندرترکمن بخش  ۳حوزه ثبتی
بندرترکمن.
)8کاسه  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۰۷مورد تقاضای آقای عبدالحمید حاذقی فرزند

عاشر محمد به شماره ملی  ۲۲۳9۴9۴۲۴۷ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مس��احت  ۶8.۲۰متر مربع قس��متی از پاك شماره  ۱۵۰۴فرعی از  ۱اصلی به
مالکیت رسمی آقای محمد ش��ادکام واقع در اراضی بندرترکمن بخش  ۳حوزه
ثبتیبندرترکمن.
)9کاسه ش��ماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰8۲مورد تقاضای آقای مصطفی کلته
فرزند محمد کریم به شماره ملی  ۶۲8۰۰۰۰۶99ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مس��احت  ۲۰۶.۵۴متر مربع قسمتی از پاك شماره  ۱۲۲۳فرعی از ۱
اصلی به مالکیت رسمی آقای قاری بای گلی پورواقع در اراضی بندرترکمن بخش
 ۳حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۱۰کاسه ش��ماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۷8مورد تقاضای خانم ماهره کمی
فرزند صفرمحمد به شماره ملی  ۶۲89۵۱۲۰99ششدانگ عرصه یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  ۱۶۳۱.۵۰متر مربع قسمتی از پاك شماره  9۰۶فرعی از
 ۱۰9۳اصلی به مالکیت رسمی آقای شهاب جمالی واقع در اراضی خواجه نفس
بخش ۴حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۱۱کاس��ه ش��ماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۰۷مورد تقاضای آقای عبدالجبار
فیروزی گمش تپه فرزند عراز قلی به شماره ملی  ۲۰۳۰۱۷۰۲۰8ششدانگ عرصه
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۶۰۲.۷۷متر مربع قسمتی از پاك شماره
 ۳۲۱۴فرعی از یک اصلی به مالکیت رسمی آقای تاج محمد خزین واقع در اراضی
گمیشان بخش  ۴حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۱۲کاسه ش��ماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۴۲مورد تقاضای آقای عراز محمد
فاحی فرزند نازمراد به ش��ماره ملی  ۶۲89۷۲9۶۵9ششدانگ عرصه یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  ۴8۶.۲8متر مربع قسمتی از پاك شماره ۳۲۱۴
فرعی از یک اصلی به مالکیت رس��می آقای تاج محم��د خزین واقع در اراضی
گمیشان بخش  ۴حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۱۳کاس��ه  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۰۳۷مورد تقاضای آقای محمد قروئی فرزند
عراز محمدبه شماره ملی  ۶۲89۳۴۰۵۱۴نسبت به مقدار  9۰9۰.9۰متر مربع مشاع
از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت  ۱۰۰۰۰۰متر مربع به پاك  ۴۵فرعی
از  ۶اصلی به مالکیت رسمی آقای تاج دوردی ایگدری از سهمی خانم عایشه بی
بی ایگدری واقع در اراضی سیمین شهر قریه بناور بخش  ۵حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۱۴کاس��ه ش��ماره  ۱۳9۵۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۱۶مورد تقاضای آقای آشور قلی
بهبود نیا فرزند قرباندردی به شماره ملی  ۶۲898۱۷9۰۶ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  ۴۵۲۴9.8۵متر مربع قسمتی از پاك شماره  ۲۷۴فرعی از
 ۷اصلی به مالکیت رسمی آقای قربان دوردی جلو کش واقع در اراضی روستای
خوجه لر بخش  ۵حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۱۵کاس��ه ش��ماره  ۱۳9۵۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۱۷م��ورد تقاض��ای آق��ای
عبدالرحیم تحصیلی فرزند عباداله به شماره ملی  ۲۲۳9۵۵۰۵۶۲نسبت به
مقدار  ۱۵۳۰۰متر مربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت
 ۵۰۰۰۰مت��ر مربع به پاك  ۳۱۱فرعی از  ۷اصلی به مالکیت رس��می آقای

علیمحم��د قونقر پور کر واقع در اراضی روس��تای خوجه لر بخش ۵
ح��وزهثبت��یبندرترکم��ن.
)۱۶کاسه شماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۲۶مورد تقاضای آقای امین محمد کر
فرزند شیری به شماره ملی  ۲۲۳9۶۴9۱۴۳ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مس��احت  ۱9۳۵۰.۵۰متر مربع قسمتی از پاك شماره  ۳۴۳فرعی از  ۷اصلی به
مالکیت رسمی آقای قربان علی کر واقع در اراضی روستای خوجه لر بخش  ۵حوزه
ثبتیبندرترکمن.
)۱۷کاسه ش��ماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۲۵مورد آقای امین محمد کر فرزند
شیری به شماره ملی  ۲۲۳9۶۴9۱۴۳ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 ۲۱۰۰متر مربع قسمتی از پاك شماره  ۳۴۳فرعی از  ۷اصلی به مالکیت رسمی
آقای قربان علی کر واقع در اراضی روستای خوجه لر بخش ۵حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۱8کاسه ش��ماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۵۶مورد آقای عیسی ساقی فرزند
ساری به شماره ملی  ۲۲۳99۰۵۵۵۷ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 ۲۰۰۰۰متر مربع تمامت پاك شماره  ۴۷۶فرعی از  9اصلی به مالکیت رسمی آقای
امان نظر نژاد واقع در اراضی روستای گامیشلی نزار بخش  ۵حوزه ثبتی بندرترکمن.
)۱9کاسه شماره  ۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰۳۰۰۰۱۲9مورد آقای یحیی پاینده فرزند عبداله
به شماره ملی  ۶۲89۳۳۰۴9۷نسبت به مقدار  ۴۳۷۵۰متر مربع مشاع از ششدانگ
یک قطعه زمین زراعی بمساحت  ۱۰۰۰۰۰متر مربع به پاك  ۱۵۳فرعی از  ۶اصلی
به مالکیت رسمی آقای عبداله پاینده نسبت به سهم اارث خود متقاضی واقع در
اراضی بناور بخش  ۵حوزه ثبتی بندرترکمن
هیات حل اختاف مستقر در ثبت اسناد و اماك بندرترکمن بشرح آرای صادره با
تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص ذیل 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  ۳قانون فوق مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز 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 ( ۶۰روز) اعتراض خود را
به اداره ثبت اسناد و اماك 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 اماك
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
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/4/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/5/4 :
م.الف97/83:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با
تکذیب آتش س��وزی  ۶۰۰هکتار از جنگل
های گلستان از سوختن  ۲۵۰هکتار از اراضی
جنگلی و مرتعی اس��تان خب��ر داد .ابوطالب
قزلس��فلو در گفتگو با مهر اظهار کرد :اوایل
هفته گذشته (شنبه تا دوشنبه) شاهد دو آتش
س��وزی وس��یع در اراضی جنگلی و مرتعی
ش��رق گلستان بودیم .وی افزود :در روزهای
اخیر حجم این دو آتش سوزی  ۶۰۰تا ۷۰۰
هکتار نقل ش��ده که صحت ندارد .مدیرکل
مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان ادامه داد:
نخس��تین آتش س��وزی از آتش زدن بقایای
محصوات کش��اورزی اراضی زراعی کاله
آغاز شد و به اراضی مرتعی و جنگلی عرب
داغ سرایت کرد .وی به وسعت آتش سوزی
هم اش��اره و اضافه کرد :در این حریق حدود
 ۱۴۰هکتار از جنگل های مخروبه و دس��ت
کاشت ( بیش��ه زار و سوزنی برگ) در آتش
سوخت .قزلسفلو وسعت آتش سوزی اراضی
مرتعی عرب داغ کاله را  ۶۰هکتار اعام کرد
و گفت :در این آتش سوزی همچنین حدود
هزار هکتار کاه و کلش گندم سوخت.وی با
اش��اره به این که آتش س��وزی عرب داغ در
چند مرحله مهار و بر اثر وزش باد شدید در
منطقه دوباره فعال شد ،تصریح کرد :در نهایت
این آتش س��وزی به هم��ت نیروهای منابع
طبیعی ،آتش نشانی ،هال احمر ،فرمانداری
و هم��کاری و همدلی اهال��ی بومی منطقه
اطفاء شد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
گلس��تان با یادآوری این که بالگردها از روز
دوم آتش س��وزی به منطقه اعزام ش��ده و به
کمک نیروهای امدادی آمدند ،گفت :بالگردها
بیشتر در منطقه پیشکمر متمرکز شده بودند و
بخش قابل توجهی از حریق این منطقه توسط
بالگردها مهار و اطفاء شد .قزلسفلو هچنین به
وسعت آتش سوزی پیشکمر اشاره و خاطر
نشان کرد :در این آتش سوزی  ۳۵هکتار بیشه
زار و  ۱۵هکتار اراضی مرتعی سوخت.
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