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خبر
فقر مهارتی چالش
اصلی جامعه است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت:
فقر مهارت یکی از چالش های اصلی جامعه
محسوب می شود و باید برنامه های درستی در
همین راستا تدوین شود .سید علیرضا حسینی
طلب در بازدید از نمایشگاه مطبوعات گلستان،
در گفتگ��و با مهر اظهار کرد :امس��ال در هفته
مهارت شاهد تعامل خوبی از سوی اصحاب
رسانه استان بودیم که ادامه این روند می تواند
برای گلستان بسیار مفید باشد .وی با اشاره به
اینکه جامعه با معضل جدی بی کاری مواجه
است و این موضوع قابل کتمان نیست ،افزود:
فقر مهارت یکی از چالش های اصلی جامعه
محسوب می شود که باید برنامه های درستی
در همین راستا تدوین شود .مدیرکل آموزش
فنی و حرفه ای گلستان گفت :برای از بین بردن
بیکاری و اشتغال جوانان باید همه دستگاه های
مربوطه وارد میدان شوند و برنامه ریزی های
دقیقی را دستور کار خود قرار دهند .وی با بیان
اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان
ماموریت نس��لی بر عهده دارد ،تصریح کرد:
باتوجه به اهمیت موضوع مهارت سعی داریم
تمام دس��تگاه های اجرایی را وارد این بحث
کنیم .حس��ینی طلب اظهار کرد :طبق بررسی
های انجام شده اکنون توانستیم نیمی از راه را
طی کنیم که این بسیار امیدوار کننده است.

کاهش خرافات در اجرای
مناسبت های مذهبی گلستان

مدیرکل تبلیغات اس��امی گلس��تان با اشاره
به اینکه مراقبت ها باعث ش��ده تا خرافات به
حداقل برس��د ،گفت :می��زان درصد خطا در
مناس��بت های مذهبی با کاهش مواجه شده
اس��ت .به گزارش مهر ،حجت ااسام نوراه
ولی نژاد ،در هشتادونهمین جلسه ستاد شئون
فرهنگی ،احیای مناسبت ها را یکی از وظایف
ستاد شئون دانست و اظهار کرد :این ستاد باعث
احیاء همه مناسبت های فرهنگی و مذهبی می
شود و نقش مهمی در رشد فرهنگ ،نشاط و
معنویت استان دارد .وی افزود :جلوگیری از
خرافات و مراقبت از مناسبت های مذهبی
یکی از وظایف اصلی س��تاد شئون به شمار
م��ی آید .عضو ش��ورای فرهن��گ عمومی
گلس��تان وجود وح��دت در بین ش��یعه و
س��نی را یک اصل دانس��ت و گفت :امروز
وحدت یک سرمایه است و جزو مهمترین
نیاز جامعه محس��وب می ش��ود.وی با بیان
اینکه شرایط اس��تان گلستان در حوزه دین
کنترل ش��ده اس��ت ،تصریح کرد :اکنون در
همین راس��تا گلستان نس��بت به سال های
گذشته از ش��رایط بهتری برخوردار است.
مدیرکل تبلیغات اسامی گلستان با اشاره به
اینکه مراقبت ها باعث ش��ده تا خرافات به
حداقل برس��د ،گفت :میزان درصد خطا در
مناسبت های مذهبی با کاهش مواجه شده
است.وی حضور هیات مذهبی در مناسبت
ه��ای مختلف را پررنگ و مفید دانس��ت و
تصری��ح کرد :هیات مذهبی نقش مهمی در
برجسته نگه داشتن نام ائمه اطهار(ع) دارند.
ولی نژاد اظهار کرد :مداحان دقت ازم را در
سخنرانی و اجرای برنامه ها داشته باشند و
برای باشکوه برگزار کردن مراسم مذهبی از
تش��کل های دینی و دستگاه های فرهنگی
کمک بگیرند.

خليج گرگان درآستانه خشک شدن است
معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم
جوی گفت :آخرین پیش بینی ها از اتحادیه اروپا نشان
م��ی دهد تراز آب دریای خزر در ش��رایط کنونی روند
کاهنده دارد و خلیج گرگان را در آس��تانه خطر خشک
ش��دن قرار داده اس��ت .به گزارش ایرنا ،حمید علیزاده
اهیجانی در نشس��ت تخصصی بررسی نوسانات تراز
آب دری��ای خزر افزود :خش��ک ش��دن خلیج گرگان
خطر بروز گرد و غبار را در ش��مال کش��ور فراهم می
کن��د بنابر این برای جلوگیری از این خطر باید اقدامات
ازم صورت گیرد .عضو کمیته ملی نجات خلیج گرگان
اضافه کرد :البته پیش بینی بیش��تر از  18ماه زیاد صحیح
نیس��ت و بر روی پیش بینی های بلند مدت نمی شود
تکیه چندانی کرد .وی ادامه داد :حوضه آبریز خزر حدود
 1۰برابر خود دریای خزر است که در کشورهای اطراف
آن توزیع شده اس��ت .معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی
اقیانوس شناس��ی و علوم جوی عنوان کرد :در حوضه
آبریز دریای خزر زمین های یخی ،ارتباط هیدرولوژیکی،
یخچ��ال های دائمی که موج��ب افزایش تراز آب خزر
شوند وجود ندارد .علیزاده تصریح کرد :حدود  ۶۲میلیون
نفر در روس��یه در حاشیه خزر 1۲ ،میلیون نفر در ایران،
تمام جمعیت جمهوری آذربایجان و بخشی از جمعیت
ترکمنس��تان در حاش��یه حوضه آبریز خزر زندگی می
کنند از این رو تمام رودخانه های منتهی به خزر دست
خورده اند و بیشترین سد بر روی رودخانه ولگا به عنوان
منبع اصلی خزر احداث ش��ده اس��ت .معاون پژوهشی
پژوهش��گاه ملی اقیانوس شناس��ی و علوم جوی اظهار
داشت :وسعت مصرف آب در این بخش در سال ۲۰۰7
حدود  ۴3کیلومتر مربع در سال اعام شده بود ،بیشترین
مصرف در اواخر ده��ه  8۰رخ داد اما بعد از آن کاهش
یافت .وی به فعالیت های انسانی به عنوان یکی از عوامل
کاهش تراز آب خزر اشاره کرد و گفت :احداث سد بر
روی رودخانه های منتهی به خزر تاثیر بسیار زیادی بر
تراز آبی آن داشته و اگر سدها باز شوند تراز آب یک متر
باات��ر خواهد آمد .علیزاده افزود :افزایش دما ،باا رفتن
تبخیر و تغییر در پوش��ش برفی در حوزه ولگا از دیگر
عوامل نوسات تراز آب خزر است .وی با اشاره به اینکه
 ۴سانتیمتر از تراز خزر مربوط به تغییرات دمای آب در
فصول مختلف است ،ادامه داد :سیاب تاثیر بسیاری در
افزایش تراز دارد به طوری که س��یاب های فصلی می
توانند تا  ۴۰س��انتیمتر تراز آب را افزایش دهند .علیزاده
عنوان کرد :تاریخ نش��ان می ده��د دریای خزر همواره
دستخوش نوسانات ش��دیدی بوده است به طوری که
شدیدترین کاهش تراز آب  8هزار سال پیش رخ داد که

کاهش  6درصدی تلفات حوزه
درون شهری در گلستان

رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت گلستان گفت:
گلستان تنها بر پایه کشاورزی نمی تواند توسعه یابد بلکه
باید صنعت ،تجارت و گردش��گری را ه��م در آن لحاظ
کرد .به گزارش مهر ،حسینقلی قوانلو اظهار کرد :یکی از
مشکات موجود در سطح جامعه این است که نیاز مازاد
در شبکه ایجاد شده است .وی افزود :نگهداری و احتکار
تقاضای بیشتری در بازار ایجاد کرده و سبب افزایش قیمت
می شود بنابراین باید از این کار اجتناب کرد .قوانلو با بیان
این که دولت در تأمین کااهای ضروری مش��کلی ندارد،
ادامه داد :میزان کااهایی که در س��ه ماهه وارد کشور شده
نس��بت به سال قبل رشد داشته اس��ت .وی تصریح کرد:
واردات کل کش��ور هم در میزان صادرات نسبت به چهار
ماهه س��ال قبل رشد داشته اس��ت .قوانلو گفت :کااهای
غیراساسی با ارز ناشی از صادرکنندگان تأمین می شود و
جز در یکی دو مورد کاا ،مش��کل خاصی نداریم .قوانلو
در خصوص مناطق آزاد چنین گفت :ایحه مناطق آزاد به
زودی در مجلس مطرح می شود و بیش از  9۵درصد امید

آگهيهاي ثبتي

بر اثر آن خزر ش��مالی ،مرداب انزلی و تمام تااب ها و
خلیج حاشیه خزر خشک شدند ،بعید به نظر می رسد که
چنین کاهش ترازی دوباره تکرار شود .معاون پژوهشی
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناس��ی و علوم جوی اضافه
ک��رد :اثر تراز آب بر روی تغییرات توده ای ،ش��یمی و
رسوبی دریای خزر تاثیرات زیادی می گذارد ،خزر یک
دریاچه است اما از لحاظ زمین شناسی رفتاری اقیانوس
گونه دارد .رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز در این نشس��ت
گفت :براساس پیش بینی سازمان جهانی هواشناسی با
توج��ه به روند گرمایش کره زمین تا س��ال  ۲1۰۰یعنی
انتهای قرن  ۲1شاهد کاهش  3تا  ۵متری تراز آب دریای
خزر خواهیم بود که این موضوع چالش های زیادی را
به وجود می آورد .همایون خوشروان افزود :خزر دریایی
است که تنها راهیافت به سوی حیات دوباره تمدن ایرانی
خواهد بود .رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست
وزارت علوم ،تحقیق��ات و فناوری ادامه داد :اگر زمانی
منابع آبی موجود در کشور با اولویت نوار ساحلی خزر
تمام شود می توان با استفاده از این پهنه آبی کمبود آب
را جب��ران و حیات ایران را نجات داد زیرا ش��وری آب
خزر یک س��وم آب اقیانوس ها اس��ت .وی اضافه کرد:
مرکز ملی مطالعات دریای خزر از س��ال  7۲مسوولیت
حاکمیتی مطالعات و تحقیقات خزر را بر عهده گرفته و
تاکنون گزارش های رسمی زیادی درخصوص نوسانات
تراز آب خزر تهیه و ارائه کرده است .خوشروان ادامه داد:
در راستای مسائل مرتبط با نوسانات آب خزر چند سوال
مطرح می شود یکی اینکه ذینفعان چگونه می توانند از

خزر بهره ببرند و دوم اینکه چگونه توسعه پایدار داشته
باش��ند .رییس گروه پژوهش��ی مدیریت محیط زیست
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به چالش های حوزه
خزر اشاره کرد و گفت :فرسایش سواحل یکی از چالش
هایی است که نگرانی هایی را به وجود آورده است که
طی دهه  ۶۰و  7۰برای جبران خسارت و جلوگیری از
فرسایش بیشتر هزینه زیادی را متحمل شدیم .وی ادامه
داد :در ق��رن  ۲1که کاه��ش تراز آب خزر را تجربه می
کنیم خش��ک شدن تااب ها را شاهد هستیم که در این
میان  9۵درصد تااب میانکاله که از خزر تغذیه می کند
خشک ش��ده و خلیج گرگان در آستانه خشکی است.
رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به سابقه تاریخی نوسان تراز آب دریای
خزر اشاره کرد و گفت :خزر کاهش  7۰متر پایین تر از آب
های آزاد را نیز تجربه کرده اس��ت ،سال  193۰تا  1978از
تراز منهای  ۲9به منهای  ۲۶رسید ،در واقع در این  ۴8سال
تراز آب خزر به ش��دت افت کرد که احداث سد بر روی
رودخانه های منتهی به خزر به ویژه ولگا تاثیر بسزایی در
این کاهش داشته است .خوشروان خاطرنشان کرد :حجم
سدهای ساخته شده بر روی رودخانه های منتهی به خزر به
 ۵۰میلیارد متر مکعب می رسد که اگر دریچه این سدها باز
شود ساانه  1۲سانتیمتر به تراز خزر اضافه می شود .عضو
کمیته ملی نجات خلیج گ��رگان در ادامه به فعالیت های
انسانی به عنوان دیگر عامل کاهش تراز آب خزر اشاره کرد
و بیان داشت :در سال هایی که شاهد کاهش تراز آب خزر
بودیم زمین های زیادی به فات ایران اضافه شد ،این زمین
ها تصرف و شهرک های اقماری در حاشیه خزر ساخته

رئیس پلیس راهور گلستان گفت :طی چهار ماه گذشته،
گلستان در حوزه دورن شهری با کاهش ۶درصدی تلفات
مواجه بوده است .ایوب شرافتی در گفتگو با مهر ،از کاهش
 ۶درصدی تلفات حوزه درون شهری در استان خبر داد و
اظهار کرد :در همین حوزه طی چهار ماه نخست امسال
 31نفر از هم اس��تانیهای ما جان خود را از دست دادند.
وی افزود :در این مدت  88نفر از هم استانیها و تعدادی
از مس��افران جان خود را در حوزه برون شهری و پلیس
راه از دست دادند .رئیس پلیس راهور گلستان با اشاره به
اینکه در چهار ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل
در حوزه برون ش��هری  19درصد کاهش تلفات داشتیم،

گفت :در این مدت در حوزه برون شهری و درون شهری
 119نفر جان خود را از دست دادند.وی تصریح کرد :طی
چهار ماه گذشته در حوزه درون شهری هزار و  3۰۰نفر و
در حوزه برون شهری  7۲8نفر مجروح شدند که نسبت
به مدت مش��ابه سال قبل با کاهش مواجه بودیم.شرافتی
اظهارکرد:طبقآماریکهتوسطادارهکلبهزیستیگلستان
اعام شده ۶۰درصد از ضایعه نخاعی مجروحان حوادث
ترافیکی هستند.وی تصریح کرد :باتوجه به اینکه در حوزه
درون شهری و برون شهری به لحاظ زیر ساختی با مشکل
مواجه هستیم مردم باید توجه ازم را داشته باشند تا آسیبی
به آنها وارد نشود.رئیس پلیس راهور استان عدم توجه به

گلستانتنهابرپایهکشاورزی
نمیتواندتوسعهیابد
داریم منطق��ه آزاد اینچه برون
رأی بی��اورد .رئیس س��ازمان
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت
گلستان اظهار کرد :منطقه آزاد
اینچه برون با همه ش��روطی
که کمیسیون اقتصادی مجلس
گذاشته ،همخوانی دارد؛ یکی از
این شروط این است که مناطق
آزاد نباید بارانداز واردات باشد که ما به دلیل همسایه بودن
با ترکمنستان و قزاقستان مشکلی در این خصوص نداریم.

آگهی اباغ اجرائیه
احتراما بدینوس��یله به آقای رضا ترشیزی ش��اهرود فرزند محمدرحیم به شماره
شناسنامه  295وکدملی  2121828427به نشانی گرگان � خیابان سرخواجه کوچه
شهید غضنفری منزل شخصی به اظهار بستانکار گرگان ملل  22جنب کودکستان

قوانلو گفت :منطقه آزاد نباید
داخل ش��هر قرار گیرد و باید
امکان ف��راوری موارد اولیه و
صادرات مجدد را داشته باشد
که منطقه آزاد ما چنین است و
چهار راه زمینی ،هوایی ،ریلی
و دریای��ی دارد و از مناطق��ی
است که اگر به تنهایی ایحه
اش در صحن مجلس مطرح می ش��د ،رأی می آورد .وی
گفت :قاچاق کاا یکی از اشکااتی است که در مناطق آزاد

اندیشه مجتمع میاد طبقه دوم اباغ می گردد که خانم سهیا طائی به استناد سند
نکاحیه  36830مورخ  1373/3/6دفتر ازدواج چهار و طاق  12گرگان با موضوع
ازم ااجرا یکصد عدد سکه طای یک بهار آزادی بر علیه شما که به علت عدم
پرداخت بدهی مبادرت به صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه
صادر و بکاسه  9700420در این اجرا تشکیل با توجه به گزارش مامور در آدرس
تعیین شده مورد شناسایی قرار نگرفتید لذا با توجه به درخواست بستانکار و طبق

ش��د و از س��ال  ،199۵به مدت  18سال شاهد باا آمدن
تراز آب خزر بودیم که در این شرایط خسارات زیادی به
ویاهای ساخته شده در حاشیه خزر وارد شد.خوشروان
گف��ت :در قانون فاصله  ۶۰متر برای حریم و بس��تر دریا
در نظر گرفته شده که در شرایط کنونی مناسب نیست و
باید مجلس شورای اسامی بر روی واقعیت های طبیعی
موج��ود در دریای خزر کار کند و به ترازی برس��د که نه
ذینفعان ضرر کنند و نه حیات دریای خزر به خطر بیفتد.
به گفته وی ،از سال  199۵دوباره شاهد کاهش تراز دریای
خزر به مدت  1.۵متر بودیم؛ از سال  183۵تا  193۰شاهد
کاهش س��طح تراز آب خزر تا یک متر بودیم یعنی خزر
در مدت حدود  1۰۰س��ال  ،یک متر از س��طح آب خود
را از دس��ت داد اما از س��ال  193۰تا  19۴۴با شیب بسیار
تندی کاهش یافت و دوباره از سال  19۴۴تا  ،1987شیب
کاهش مایم تر شد و تراز آب با سرعت زیادی شروع به
باا آمدن کرد.عضو کمیته ملی نجات خلیج گرگان اظهار
داشت :سرعت نوسانات تراز آب خزر  1۰۰برابر نسبت به
اقیانوس ها بیش��تر است ،از سال  ۲۰۰۰نرم تغییرات خزر
گاهی با س��رعت زیاد و گاهی کم در حال وقوع است .از
س��ال  ۲۰1۴تا  ۲۰1۵س��طح تراز خزر به شدت افت می
کند که این روند در  ۲۰17نیز ادامه داشت .سطح تراز آب
دریای خزر در  ۲۰17نس��بت به  ۴ ،۲۰1۶سانتیمتر یعنی
معادل  1۶میلیارد متر مکعب آب کاهش داشته است.وی
یادآور شد :در خزر دو فصل کم آبی و پرآبی داریم که اگر
تحت تاثیر عوامل اقلیمی یا انسانی قرار گیرند می توانند
تغییر کنند و بیان را به هم بریزند ،همچنین میزان درجه
حرارت آب س��طحی خزر در حال افزایش است .که این
می تواند موجب باا رفتن تبخیر و کاهش تراز آب شود.
به گزارش ایرنا خلیج چهار هزار هکتاری گرگان یکی از
بزرگترین مخازن آب شیرین متصل به دریای خزر است
و تداوم زندگی بسیاری از جانداران در بزرگترین دریاچه
زمین به اتصال این خلیج با دریا وابسته است ،خلیجی که
حاا با مشکات متعدد دست و پنجه نرم میکند و فعاان
و مسووان محیط زیست معتقدند که با ادامه روند کنونی
تبدیل به نس��خه دیگری از دریاچه ارومیه می شود.خلیج
گرگان عاوه بر پتانسیل گردشگری ،زیستگاه انواع آبزیان
بومی و منحصر بفرد اس��ت که به دلیل ادامه ورود برخی
پسماندها ،فاضاب خام ،زه آب های کشاورزی و آلودگی
حال و روز خوبی ندارد و هر از چند گاه ضرورت کمک
به آن مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد.عاوه بر پسروی
شدید و کاهش عمق آب خلیج گرگان ،این بار رشد بیش
از حد و غیرمتعارف جلبک ها لزوم توجه بیشتر به این
خلیج را دو چندان ساخته است.
جلو و رعایت حق تق��دم را جزو عوامل اصلی حوادث
ترافیکی اعام کرد و گفت :اگر رانندگان به این دو موضوع
مهم توجه ازم داشته باشند حدود 7۰درصد از مشکات
حوادث ترافیکی برطرف خواهد شد.وی با بیان اینکه در
حوزه درون شهری  1۶۵دوربین نصب شد ،یادآورشد :از
این تعداد  ۶۰دوربین در مرکز گلستان وجود دارد که پنج
موردآنبهصورتهوشمندهستند.شرافتیبااشارهبهاینکه
طی چهار ماه امسال 3۰۰هزار راننده در حوزه درون شهری
اعمال قانون ش��دند ،اظهار کرد :در این مدت بیش از
پنج هزار و  ۶17دستگاه موتورسیکلت و دو هزار 81۵
دستگاه خودرو توقیف شد.
وجود دارد به خاطر همین مسأله این ایحه دو فوریتی رأی
نیاورد .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گلستان در
خصوصمشکاتکارخانهسیمانپیوندهمچنینتوضیح
داد :این کارخانه یکی از سبزترین کارخانه های ما از لحاظ
تولید است ،ممکن است مکان یابی آن مناسب نبوده باشد
اما تمام مجوزهای ازم زیس��ت محیطی ،منابع طبیعی و
پروانه بهره ب��رداری را دارد .وی تصریح کرد :فیلتری که
برای این کارخانه استفاده می شود از گران ترین فیلترهاست
و متولیان محیط زیس��ت خروجی آن را کنترل می کنند.
قوانلو با بیان این که وظیفه ما حمایت از کارخانجات است،
گفت :اگر گلستان با کش��اورزی می توانست به جایگاه
خوبی در کشور برسد ،تاکنون این عمل اتفاق افتاده بود.وی
افزود :در کشاورزی بهره برداری ما پایین است لذا عاوه
بر کشاورزی توسعه استان باید بر پایه صنعت ،تجارت و
گردشگری باش��د.قوانلو گفت :امسال صادرات غیرنفتی
اس��تان  ۲۵۰میلیون دار رشد داشته و انتظار داریم به 3۰۰
میلیون دار برسد.

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 اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
حسین اسمعیلی � معاون اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان �  1708م الف

آگهيهاي ثبتي
 3کتابخانه روستایی در گلستان
افتتاح می شود

مدی��ر کل کتابخانه های عمومی گلس��تان
گفت :سه کتابخانه روستایی در گلستان طی
هفته دولت افتتاح می شود .به گزارش مهر،
رض��ا قوانلو اظهار ک��رد :در هفته دولت در
گلستان یک کتابخانه روستایی در روستای
«کردآب��اد» عل��ی آبادکت��ول و دو کتابخانه
در روس��تاهای «پن��ج پیکر» و «س��یجوال»
بندرترکم��ن افتتاح می ش��ود.وی افزود :با
افتتاح این سه کتابخانه ها ،مجموع کتابخانه
های روس��تایی که در س��ال  97ش��روع به
کار ک��رده ان��د ب��ه چهار عدد می رس��د و
با این اق��دام هم در ح��وزه منابع و هم در
حوزه زیربنا افزایش خواهیم داش��ت.قوانلو
همچنین از ثبت نام  ۲7هزار و  ۵۰۰نفر در
جشنواره کتابخوانی رضوی در گلستان خبر
داد و گفت :در سال  ،9۵چهار هزار و ۵۰۰
نفر و در س��ال گذشته  17هزار نفر شرکت
کرده بودند بنابراین افزایش قابل ماحظه ای
را در سال جدید شاهد بودیم.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
)1کاسه شماره  1397114412003000010مورد تقاضای آقای قدیر بردی ایری
فرزند آنه قربان به شماره ملی  2239887877ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  9400متر مربع قسمتی از پاک شماره  275اصلی به مالکیت رسمی قربان
آقا قره قول واقع در اراضی انار مرز بخش  2حوزه ثبتی بندرترکمن.
)2کاسه شماره  1397114412003000023مورد تقاضای شهرداری بندرترکمن
به شناسه ملی  14002612883ششدانگ عرصه یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  9784متر مربع قس��متی از پاک شماره  1503فرعی از  1093اصلی به
مالکیت رسمی آقای قربان دردی جعفری چوگان واقع در اراضی خواجه نفس(جاده
بندرترکمن -گمیشان جایگاه سی ان جی و بازار ماهی فروشان) بخش  4حوزه
ثبتیبندرترکمن.
)3کاسه شماره 1397114412003000024مورد تقاضای خانم خطیره کلته فرزند
چرکز به شماره ملی  6289724495ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  50000مترمربع تمامت پاک شماره  149فرعی از یک اصلی به مالکیت
رسمی آقای محمد قولی واقع در اراضی گمیشان بخش  4حوزه ثبتی بندرترکمن.
)4کاسه شماره  1396114412003000066مورد تقاضای آقای عبدالکریم توماج
فرزند محمد به ش��ماره مل��ی  6289921347شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

مزروعی به مس��احت  50000متر مربع تمامت پاک ش��ماره  166فرعی از یک
اصلی به مالکیت رسمی آقای مراد توماچ واقع در اراضی گمیشان بخش  4حوزه
ثبتیبندرترکمن.
)5کاسه شماره  1397114412003000026مورد تقاضای آقای فاروق بهمن یار
فرزند عبدالمحمد به شماره ملی  6289936271ششدانگ عرصه یک قطعه زمین
مزروعی به مس��احت  50000متر مربع تمامت پاک شماره  1121فرعی از یک
اصلی به مالکیت رسمی محمد قولی واقع در اراضی گمیشان بخش  4حوزه ثبتی
بندرترکمن.
 )6کاس��ه ش��ماره  1396114412003000065مورد تقاضای آقای عبدالکریم
توماج فرزند محمد به شماره ملی  6289921347ششدانگ عرصه یک قطعه زمین
مزروعی به مس��احت  50000متر مربع تمامت پاک شماره  1138فرعی از یک
اصلی به مالکیت رسمی آقای مراد توماچ واقع در اراضی گمیشان بخش  4حوزه
ثبتیبندرترکمن.
)7کاسه شماره  1397114412003000021مورد تقاضای آقای سلیم پنق فرزند
آنه محمد به شماره ملی  6289928732ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  412/28متر مربع قسمتی از پاک شماره  259فرعی از  -6اصلی به
مالکیت رسمی یلموت پنق واقع در اراضی سیمین شهر قریه بناور بخش  5حوزه
ثبتیبندرترکمن.
 )8کاسه ش��ماره  1397114412003000022مورد تقاضای آقای آنه محمد پنق
فرزند مراد به شماره ملی  6289335091ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی

به مساحت  429/80متر مربع قسمتی از پاک شماره  259فرعی از  -6اصلی به
مالکیت رسمی یلموت پنق واقع در اراضی سیمین شهر قریه بناور بخش  5حوزه
ثبتیبندرترکمن.
هیات حل اختاف مستقر در ثبت اسناد و اماک 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  3قانون فوق مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز جهت اطاع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق در یکی از روزنامه
های کثیر اانتش��ار و محلی آگهی می ش��ود 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 رس��ید اخذ نماین��د ضمنا معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 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 س��ند
مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد شد .
سیروس آریافر -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ترکمن -م.الف97/103 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/5/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/6/3 :

خبر
دولت به مرزنشینان
توجه بیشتری کند

نماین��ده ولی فقیه در گلس��تان و امام جمعه
گ��رگان با بیان اینکه به  17۰روس��تای مرزی
استان با تانکر آبرس��انی می شود ،گفت :اگر
به این روس��تائیان توجه نش��ده و مشکات
آنها برطرف نشود باید احساس خطر کرد .به
گزارش ایرنا ،آیت اه سیدکاظم نورمفیدی در
دیدار با رضا اردکانیان وزیر نیرو اظهار داشت:
مرزنشینان در واقع مرزبانان و مرزداران واقعی
این نظام هس��تند .نماینده مردم گلس��تان در
مجلس خبرگان رهبری با گایه از س��اخت
س��د در باا دس��ت برخی رودخان��ه ها ادامه
داد :اجرای این گونه پروژه های غیراصولی و
غیرکارشناسی باعث شده تا برخی رودخانه ها
همچون اترک ب��ه مانند زاینده رود اصفهان و
دریاچه ارومیه خشک شود .امام جمعه گرگان
اضافه کرد :باید برای این مش��کات از سوی
دولت و مجلس شورای اسامی فکر اساسی
شود .نماینده ولی فقیه در گلستان تاکید کرد:
مس��ووان با زبان مردم با آنان حرف بزنند تا
برای همه آحاد جامعه قابل لمس باشد.

 345نفر در کاله صاحب
اشتغال پایدار شدند

فرماندار کاله تعهد ایجاد اش��تغال دستگاه
های اجرایی این شهرستان در سالجاری را
یک ه��زار و  ۵1۰نفر اعام کرد و گفت :با
پیگیری های س��تاد اشتغال تاکنون  3۴۵نفر
در بخش های صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی
و فناوری اطاعات مش��غول کار شده اند.
به گزارش ایرنا ،محمد حمیدی در جلس��ه
ستاد اشتغال کاله با بیان اینکه این شهرستان
در پرداخت تسهیات اشتغال به روستاییان
رتب��ه دوم گلس��تان را به خ��ود اختصاص
داد ،افزود :در مدت یاد ش��ده  ۴۴3پرونده
با اش��تغالزایی  ۶31نفر برای پرداخت 31۴
میلی��ارد و 9۰۰میلیون ری��ال ،به بانک های
عامل معرفی ش��ده اند .رئیس ستاد اشتغال
کاله از اختصاص 1۵میلیارد ریال تسهیات
بانکی برای ایجاد مشاغل خانگی خبرداد و
گف��ت1۵۰ :نفر از اعضای خانواده هایی که
توانایی و تخصص ایجاد مشاغل خانگی را
داشته باشند ،از تسهیات مذکور برخوردار
می ش��وند .حمیدی خاطرنش��ان کرد :این
تس��هیات براساس تعهد اش��تغال دستگاه
های اجرای��ی مرتبط ،به مجریان مش��اغل
خانگی در شهرهای فراغی و کاله و بخش
های مرکزی و پیش��کمر پرداخت می شود.
فرماندار کاله با بیان اینکه مدیران دستگاه های
اجرایی انگیزه و ابتکار ایجاد اشتغال پایدار در
حوزه های مرتبط را باید داشته باشند ،تصریح
کرد :اگر دس��تگاه های اجرای��ی پرونده های
اش��تغال متقاضیان را در مسیر درست بررسی
کنن��د ،این پرونده ه��ا در مراجع بااتر معطل
نمانده و یا برگشت داده نخواهد شد.

آگهیمجمع
عمومی
به اطاع اعضای محترم خانه
معدن استان گلستان می رساند
مجمع عمومی عادی خانه روز
دوشنبه  97/6/12راس
ساعت  9صبح برگزار می گردد.
مکان :گرگان بلوار شهید شکاری نبش کوچه
 7ساختمان شهید دوانلو سالن جلسات(سازمان
صنعت و معدن و تجارت استان گلستان)
دستورکارمجمع:
ـ اسـتماع و تصویب گـزارش عملکرد مالی و
اجرایی هیات مدیره و بازرس
ـ استماع گزارش هیات مدیره پیرامون برنامه و
بودجه سال مالی جدید
ـ تصویب مبلغ ورودیه ،حق عضویت سـالیانه
اعضا و برنامه و بودجه پیشنهادی
ـ انتخـاب اعضای اصلی و علـی البدل هیات
مدیره و انتخاب بازرس
تعیین روزنامه جهت درج آگهی های خانه
(اعضایی که تمایل به کاندیدا شدن در هیات
مدیره دارند از یک هفته قبل از تاریخ مجمع
بهخانهمعدنمراجعهنمایند)

هياتمديره
خانه معدن استان گلستان

