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خبر
 ۲۱۳کمپینگ منقل در جنگل
النگدره ساخته خواهد شد

مدیر عامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهرداری گرگان گفت ۲۱۳ :کمپینگ منقل
در جنگل النگدره س��اخته خواهد شد.یحیی
ستوده نیا در گفتگو با مهر اظهار کرد :بسیاری
از دغدغه های دوس��تداران محیط زیس��ت،
دغدغه شهرداری گرگان هم است.وی افزود:
مردم معمواً در تفرجگاه ها آتش روشن می
کنند به همین منظ��ور در النگدره مکان یابی
ش��ده تا در  ۲۱۳نقطه کمپینگ منقل ساخته
شود.س��توده نیا با بیان این که با تأمین شدن
منابع مالی این کار شروع خواهد شد ،گفت:
در جاهایی مشخص با طرح های خاص این
کار صورت می گیرد.وی افزود :در این مکان
ها به صورت مجتمع منقل گذاشته می شود
و چوب درختان خش��ک و قطع شده که در
جنگل وجود دارد در این جایگاه ها قرار می
گیرد تا مردم از آن اس��تفاده کنند.مدیر عامل
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری
گرگان تصریح کرد :دیگر در س��ایر نقاط به
مردم اجازه روش��ن کردن آتش داده نخواهد
شد.س��توده نیا در خصوص نوع آب استفاده
ش��ده برای فضای سبز ،اظهار کرد :به جرأت
می توانم بگویم ج��ز هفت درصد آن آب
غیرش��رب اس��ت.وی بیان کرد :تمام چاه
های��ی که ارزش ش��رب دارن��د را تحویل
آب و فاض��اب می دهیم تا به ما پس��اب
تحوی��ل دهد و آن ه��ا آب فاضاب را به
آب قاب��ل اس��تفاده در فضای س��بز تبدیل
ک��رده و ش��هرداری آن را خری��داری می
کند.س��توده نیا گف��ت :دنبال این هس��تیم
ک��ه مکان های تفرجی ک��ه دارای خدمات
هس��تند را در سطح شهر افزایش دهیم.وی
به طرح س��ورتمه در هزارپیچ اش��اره کرد
و گفت :کتابچه طرح هزارپیچ را در س��ال
 ۹۲فرستادیم و مصوب شده و تنها شهری
هس��تیم که کارنامه مثبت واگذاری عرصه
جنگلی دارد.ستوده نیا تصریح کرد :همچنین
مکان زیپ این در هزارپیچ انتخاب شد که
اختاف ارتفاع آن  ۱۰۰متر و طول آن ۶۵۰
متر اس��ت که مش��اور در حال بررسی آن
است.وی گفت :در زمینه ساماندهی مسافر
سعی داریم از کارخانجات پنبه پاک کنی که
هیچ کاری امروزه انجام نمی دهند یا مکان
های دیگری که در دس��ت بررس��ی است،
استفاده کنیم.

سرقت یک و نیم میلیارد
تومانی سارقان نقابدار
از صرافی گرگان

خودباوری به روستاهای گلستان جان می دهد
بیش از هزار روس��تای گلس��تان در فراز و نش��یب های
تاریخی خود و با تاش بی وقفه و یا تعلل در بهره برداری
از ظرفیت ها و توانمندی ها به سرنوش��ت های متفاوتی
دچار ش��ده اند که بازتاب آن برای برخی مهاجرت های
گس��ترده و متروکه شدن و برای تعدادی دیگر شکوفایی
و رونق اقتصادی است .به گزارش ایرنا ،برخی روستاهای
گلستان این روزها به بنگاه های بزرگ اقتصادی تبدیل شده
و با تمرکز فراوان بر تولید یک یا چند محصول خاص به
دنبال پیدا کردن نام و نشانی در گستره ملی و حتی جهانی
برای خود هس��تند .تقویت ساختارهای محلی ،کمک به
رشد استعدادها و ظرفیت ها و بهره وری حداکثری از منابع
خدادادی این روستاها را به جلوه گاهی از رونق آفرینی و
درآمدزایی برای بومیان تبدیل کرده و با چرخاندن سیکل
مهاجرت زمینه را برای بازگرداندن به شهر رفته ها فراهم
آورده است .نمونه این روستاها در گلستان متعدد و بهترین
گزینه ها برای الگوس��ازی در ان��دازه های محلی و ملی
اس��ت .یکی از این روستاها وامنان در شهرستان آزادشهر
اس��ت؛ روستای بی رمقی که ساکنانش با کاشت گندم و
جو به سختی روزگار گذرانده و امرار معاش می کردند و
جوانانش هم آینده ای جز مهاجرت به شهرها برای خود
متصور نبودند .شاید بخت با آن ها یار بود که یکی از اهالی
به فکر کش��ت زغفران افتاد و با کاش��ت طای سرخ در
گوشه ای از باغچه خانه اش ،مسیر اقتصاد روستا را تغییر
داد .محصول و درآمد مناسب اهالی را وادار کرد به جای
کاشت غاتی که درآمدش به زحمت درو و جمع آوری
اش نمی ارزید ،کاش��ت محصول جدید را امتحان کنند
که نتیجه آن توسعه کاشت زعفران به بیش از  ۱۵۰هکتار

مردم با ماموریت های
مجموعهانتظامیآشنانیستند
ام��ام جمعه گنبدکاووس با اش��اره به کث��رت و تنوع
ماموریت های مجموعه انتظامی و مرزبانی ،خاطرنشان
کرد :بس��یاری از مردم با شرح وظایف این دو یگان
نظامی آشنا نیستند .به گزارش ایرنا ،حجت ااسام و
المسلمین محمود ترابی در دیدار با فرماندهان انتظامی
و مرزبان��ی و جمعی از پرس��نل این دو مجموعه در
گنبدکاووس به مناس��بت هفته ناجا ( ۱۳تا  ۱۹مهر)
گفت :آش��نا شدن مردم با ماموریت ها سبب افزایش
محبت و اعتماد آنان به این دو مجموعه می شود .وی
با قدردانی از تاش ها و زحمات انتظامی و مرزبانی
در انجام ماموریت ها ،افزود :مجموعه انتظامی بایستی
با استفاده از ظرفیت های رسانه ای و یا چاپ بروشور

زمین این روس��تا است .اهالی وامنان با کاشت زعفران به
درآمدهای باایی رسیدند و عاوه بر ایجاد انگیزه در حفظ
جوانان برای حضور در روستا ،افراد مهاجرت کرده را هم
ترغیب به دست کش��یدن از زندگی شهری و بازگشت
به روس��تا کردند .وامنان حاا آن روستای بی نام و نشان
 ۱۵سال قبل نیست؛ زعفران این روستا آرام آرام در حال
تبدیل شدن به برندی جهانی است که از رقیبان داخلی اش
س��بقت گرفته و می خواهد به ویترین بازارهای اروپایی
برسد .دیگر نمونه تحول آفرینی را باید در روستای عطاآباد
آق قا جس��تجو کرد .روس��تایی با آمار بیکاری و اعتیاد
فراوان و س��یل جوانان مهاجرت کرده به شهرها و استان

برای آگاهی بخشی به مردم نسبت به ماموریت ها اقدام
نمایند .حجت ااسام ترابی اضافه کرد :مادامی که عامه
مردم با ماموریت های انتظامی و مرزبانی آشنا نباشند،
این دو مجموعه را از نهادهایی کم اهمیت جامعه می
دانند .وی با تاکید برضرورت زنده نگه داشتن ارزش
های انقاب و نیز تقویت روحیه معنویت در پرسنل
انتظامی و مرزبانی ،تصریح کرد :توجه به این موارد در
سایه توکل به خدا ،موفقیت های شما را که از نهادهای
انقابی هستید در انجام ماموریت های محوله بیشتر
می کند.امام جمعه گنبدکاووس همچنین با اش��اره
به شرح وظایف نظامی و دیپلماتیک مرزبانی در
ای��ن منطقه ،گفت :این گونه ش��رح وظایف مایه
افتخار و نش��ان از جایگاه واای این شهرس��تان
مرزی اس��ت.حجت ااس��ام ترابی با یادآوری
برخ��ی بازدیدهای خود از پاس��گاه ه��ای نوار
مرزی گنبدکاووس افزود :این بازدیدها و تاش
های نیروه��ای مرزبانی در حراس��ت از مزرها،
دوران دفاع مقدس را در ذهن انس��ان تداعی می
کند که رزمندگان ما با ایثار و رش��ادت کم نظیر
خود دربرابر دش��منان می ایس��تادند.

های دیگر که رنگ و بویی از امید و زندگی نداشت و آرام
آرام در حال تخلیه و متروکه شدن بود .جرقه تحول این
روستا از ذهن یک جوان عطاآبادی در کارگاه مبل سازی
تهران زده ش��د .این جوان که در طراحی و س��اخت مبل
به مرحله اس��تادی و تبحر فراوان رسیده بود به فکر افتاد
ک��ه می تواند همین کاره��ا را در زادگاه خود انجام دهد
و به جای خریدن رن��ج غربت و دوری کارگاهش را در
روستایش برقرار کند .این جوان با ترس از امکان شکست
ایده بلند پروازانه خود به عطاآباد برگشت و در گوشه ای
از حیاط خانه ش��روع به ساختن مبل با آخرین الگوهای
جهانی کرد .نتایج این کار باور نکردنی بود؛ روستایی که هر

بیمارستان قلب کردکوی
به آی سیو اطفال نیاز دارد
مدیر داخلی بیمارستان امیرالمومنین(ع) کردکوی گفت:
بیمارس��تان قلب کردکوی مجهز به آی سی یو اطفال
نیس��ت اما با وس��ایلی که در اختیار دارد می توان آن
را ایج��اد کرد .علیرضا دهرویه در گفتگو با مهر اظهار
کرد :بیمارستان امیرالمومنین کردکوی تنها بیمارستان
فوق تخصصی جراحی قلب اس��تان اس��ت که در آن
آنژیوگرافی ،آنژیو پاس��تی و جراحی قلب باز انجام
می ش��ود .وی افزود :در حال حاض��ر حداقل روزانه
یک مورد عمل جراحی قلب باز توسط دو جراح قلب
(ریاحی و ش��مالی) در این مرکز انجام می شود .مدیر
داخلی بیمارس��تان امیرالمومنین (ع) کردکوی گفت:
این بیمارس��تان دارای چهار تخت آی سیو اپن هارت

روز شاهد مهاجرت جوانانش به شهرها بود و اعتیاد روح
و جسم جوانانش را مثل خوره می خورد و نابود میکرد با
به ثمر نشستن ایده ساخت مبل و رونق فروش آن ها ،به
جایی رسید که هم اینک  ۲۰۰کارگاه مبل سازی کوچک
و بزرگ دارد و دیگر کس��ی در این روستا نگران اعتیاد و
یا شغل جوانانش نیست.این دو نمونه شاخص روستایی
گلستان نمونه ای قابل اعتنا و اتکا برای روستاهایی است
که به جز چش��م داشتن به بودجه های دولتی راه دیگری
برای خروج از بحران ها و بهره وری بیشتر از ظرفیت ها
برای خود متصور نیستند.روستاهای بسیاری در گلستان
وجود دارد که با شاخصه های منحصر به فرد و نادر فقط
به تلنگری برای گذر از روزهای سخت و دشوار احتیاج
دارند.تا زمانی که چش��م یک روستا برای حل مشکات
به بودجه محدود دولتی باشد بی گمان باید آینده ای دور
و دراز را برای رفع آن مورد نظر داشت .اکنون بر خاف
گذشته می توان با قاطعیت بیشتری ادعا کرد خودباوری
رمز و راز نجات روستاهای گلستان از مشکات فراوانی
اس��ت که با آن دست و پنجه نرم می کنند.تقریبا نیمی از
جمعیت گلستان در روستاها زندگی می کنند که شناسایی
ظرفیت های بومی توسط اهالی ،بازپروری و شکوفا کردن
آن ها و حرکت به سمت بهره برداری هدفمند و بلند مدت
می تواند این روستاها را به مراکزی مهم و تاثیرگذار برای
تولی��د انواع محصوات و نقش آفرینی برای صادرات به
کشورهای دیگر تبدیل کند.ایده صادرات محصول از یک
روستای کوچک در گلستان بلند پروازانه است اما نتیجه
کاری که در وامنان و عطاآباد انجام ش��د ما را به سرانجام
شیرین این بلندپروازی ها امیدوار می کند.

(جراحی قلب باز)  ۲۳تخت سی سی یو و  ۱۱تخت
آی سی یو جنرال است .وی یادآور شد :در حال حاضر
بیمارستان امیرالمومنین کردکوی از نظر تجهیزات کامل
است و می تواند روزانه یک جراحی قلب را انجام دهد.
دهرویه اظهار کرد :در حال حاضر دستگاه پمپ قلب
به صورت امانت از بیمارستان صیاد به این بیمارستان
انتقال داده شده و کارهای خریداری این دستگاه برای
خود بیمارستان در حال انجام است .وی از ساخت اتاق
عمل جدید برای جراحی قلب در این بیمارستان خبر
داد و افزود :این اتاق عمل نیاز به تجهیزات دارد که در
دستور کار دانشگاه قرار گرفته و امید است هرچه زودتر
انجام ش��ود .دهرویه انجام پیون��د قلب را جزو برنامه
های بلند مدت بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی
عنوان کرد و افزود :این موضوع در برنامه اس��تراتژیک
پنج س��اله قرار دارد که اجرای آن زمان بر است.وی از
مراجعات بیماران خارجی به این بیمارستان یاد کرد و
گفت :بیمارانی از کشورهای آسیای میانه مانند ترکیه،
ترکمنس��تان و گرجس��تان برای درمان به بیمارستان
امیرالمومنین (ع) کردکوی مراجعه کردند که در بین آن
ها کشور ترکمنستان بیشترین مراجعات را داشته است.

فراخوان مزايده واگذاری حق بهره برداری (اجاره)
كافی شاپ

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از کافی شاپ هتل

به نشانی هتل مراجعه و پس از دریافت اسناد و شرایط مزایده ،حداکثر به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی ،مدارک و

جهانگردی ناهارخوران واقع در گرگان ـ انتهای بلوار ناهارخوران ـ ابتدای جاده زیارت و شماره تماس ۰۱۷۳۲۵4۰۰۳4

مبلغ پیشنهادی را به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند .ازم به ذکر است برنده شدن در مزایده هیچگونه

در قالب قرارداد اجاره اقدام نماید .بدینوسیله از متقاضیان دارای صاحیت ،با سابقه اجرای عملیات مشابه در صنعت

تعهدی برای شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی مبنی بر واگذاری آن واحد به آن متقاضی نخواهد داشت و در نهایت

کافی شاپ داری و با توان مالی مناسب دعوت بعمل می آید پس از انتشار آگهی به شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی

شرکت پس از بررسی های ازم در خصوص صاحیت کاری متقاضیان ،نسبت به اعام نام بهره بردار برنده ،اعام نظر

و جهانگردی به آدرس :تهران ،خیابان ولی عصر ،مقابل سه راه توانیر ،بن بست شمس ،پاک  ۳تلفن ۰۲۱۸۸۱۹4۵4۸ :یا

خواهد نمود .همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهيهاي ثبتي
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان با بیان
این که س��ارقان نقاب دار یک و نیم میلیارد
تومان از صرافی گرگان سرقت کردند ،گفت:
تحقیقات برای شناسایی آن ها ادامه دارد .به
گزارش مهر به نقل از پایگاه اطاع رس��انی
دادگستری کل گلستان ،سید رضا سیدحسینی
اظهار کرد :سارقان نقاب دار روز دوشنبه (۱۶
مهر) از یک��ی از صرافی های گرگان ،حدود
یک و نیم میلیارد تومان به سرقت بردند .وی
با رد ادعای سرقت مسلحانه از این صرافی،
افزود :س��ارقان با اس��تفاده از کلید در مغازه
را ب��از کرده اند و ب��ه گفته صاحب صرافی
حدود یک و نیم میلیارد تومان ارز و س��که
به سرقت رفته است.سید حسینی ادامه داد:
تحقیقات ابتدایی نشان می دهد سارقان کلید
را از کارگ��ر مغازه گرفته اند و ادعای کارگر
ای��ن صرافی مبنی بر این که دزدان نقاب دار
ب��ه زور و با تهدید ،کلی��د را از او گرفته اند
در حال بررسی است .به گفته دادستان مرکز
استان ،سرنخ هایی به دست آمده که در حال
بررسی است .خبری در فضای مجازی استان
گلستان مبنی بر سرقت مسلحانه از یکی از
صرافی های حیابان ولی عصر گرگان پخش
ش��د که پس از بررسی ها مشخص شد این
سرقت مسلحانه نبود و سارقان با استفاده از
کلید وارد این مغازه شده اند.

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده  ۱۳آیین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی کردکوی تصرفات مالکانه و با معارض
متقاضیان محرز گردیده است  .لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به
شرح ذیل به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و بعد از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
 -۱آقای میاد ترک فرزند اس��کندر به ش��ماره شناسنامه  ۳۶۱و شماره ملی
 ۲۲۴۹۸۴۲۷۱۱صادره از کردکوی در ششدانگ اعیانی بانضمام  ۷۶۴سهم مشاع
از  ۸۶۴سهم ششدانگ عرصه که بقیه آن وقف عام است به مساحت ۵۴۵/۱۵
متر مربع پاک باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک
کردکوی طبق رای شماره  ۹۲/۵/۲۶– ۱۳۹۲۶۰۳۱۲۰۰۲۰۰۲۸۵۹کاسه پرونده
۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲۰۰۲۰۰۰۰۵۴
 -۲آقای سید حسن حسینی شریفی فرزند نجیب اله به شماره شناسنامه  ۱۶۵و
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تاریخ انتشار نوبت اول 97/7/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/7/18 :
عبدالرحمن ایری  -کفیل ثبت اسناد و اماک شهرستان کردکوی
م.الف97/130 -

آگهيهاي ثبتي
آگهی اباغ اجرائیه پرونده اجرائی کاسه
 ۸۹۰۰۳۹6اداره اجرای اسناد رسمی گرگان طبق
مقررات ماده  ۱۸آیین نامه اجرا
بدینوسیله به آقای سیدعلی میراکبری فرزند حسن ش ش  ۱۳صادره از گرگان
به نشانی گرگان روستای مرزنکاته به عنوان ضامن پرونده اجرائیه کاسه فوق
اباغ می گردد که بانک سپه شعبه امام رضا گرگان به استناد قرارداد داخلی به
ش��ماره  ۸۶/۲/۲۳ � ۱۷۸۶۰۰۹۰۰جهت وصول طلب خود مبادرت به صدور
اجراییه علیه شما و آقای محمد آقایی فرزند محمدیوسف بعنوان وام گیرنده و
آقای محمد ش��یریانپور فرزند رضا(ضامن) را نموده و طلب خود را به شرح
موضوع ازم ااجرا به مبلغ  ۴۰/۸۲۸/۹۶۰ریال کل طلب تا پایان تاریخ ۸۹/۱/۱۴

۰۱۷۳۲۲۵۱۳۱6

شماره ملی  ۲۲۴۹۰۴۵۳۸۰صادره از کردکوی در ششدانگ اعیانی بانضمام ۷۶۴
سهم مشاع از  ۸۶۴سهم ششدانگ عرصه که بقیه آن وقف عام است به مساحت
 ۳۵۴/۹۱متر مربع پاک باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت
ملک کردکوی طبق رای شماره  ۹۷/۲/۳۰– ۱۳۹۷۶۰۳۱۲۰۰۲۰۰۰۰۱۵کاسه
پرونده ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۲۰۰۰۱۵۷
 -۳آقای محمدعلی رائیجی یانه سری فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه ۵۷۴
و ش��ماره ملی  ۲۱۸۰۹۰۶۲۴۲صادره از یانه سر در ششدانگ اعیانی بانضمام
 ۷۶۴سهم مشاع از  ۸۶۴سهم ششدانگ عرصه که بقیه آن وقف عام است به
مساحت  ۱۹۲/۱۰متر مربع پاک باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش
 ۲حوزه ثبت ملک کردکوی طبق رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۲۰۰۲۰۰۰۰۶۵
– ۹۷/۳/۳۰کاسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲۰۰۲۰۰۰۲۴۳
 -۴آقای قاس��م مصدق فرزند مرتضی به شماره شناسنامه  ۲۵۰و شماره ملی
 ۲۲۴۹۱۴۹۵۳۴ص��ادره از کردکوی در شش��دانگ یک س��اختمان که مقدار
 ۱۰۰س��هم مشاع از  ۸۶۴س��هم عرصه وقف عام است به مساحت ۲۶۵/۲۰
متر مربع پاک باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک
کردکوی طبق رای شماره  ۹۷/۳/۲۹– ۱۳۹۷۶۰۳۱۲۰۰۲۰۰۰۰۶۴کاسه پرونده
۱۳۹۵۱۱۱۴۴۱۲۰۰۲۰۰۰۱۶۷
 -۵خانم صدیقه کیاء فرزند خیراله به ش��ماره شناس��نامه  ۵۵و ش��ماره ملی
 ۲۲۴۹۰۸۹۴۱۸ص��ادره از کردکوی در شش��دانگ اعیانی بانیک قطعه زمین
مزروعی که مقدار ۱۰۰سهم مشاع از ۸۶۴سهم ششدانگ عرصه وقف عام است
به مساحت ۷۰۶۴متر مربع پاک باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش ۲
حوزه ثبت ملک کردکوی طبق رای اصاحی شماره۱۳۹۶۶۰۳۱۲۰۰۲۰۰۱۵۰۳
– ۹۶/۸/۲۷کاسه پرونده ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۲۰۰۰۰۹۳

 -۶خانم لیا یوس��فی فرزندعباس به ش��ماره شناس��نامه  ۳۸۱و شماره ملی
 ۲۲۴۹۱۲۴۵۸۲صادره از کردکوی در ششدانگ اعیانی بانضمام  ۷۶۴سهم مشاع
از  ۸۶۴سهم ششدانگ عرصه که بقیه آن وقف عام است به مساحت ۲۵۵/۰۴
متر مربع پاک باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک
کردکوی طبق رای شماره  ۹۶/۹/۲۸– ۱۳۹۶۶۰۳۱۲۰۰۲۰۰۱۷۹۳کاسه پرونده
۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۲۰۰۰۰۹۰
 -۷آقای عی اصغر نوده فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه  ۲۴۳۱و شماره ملی
 ۰۷۹۱۶۹۸۸۹۰صادره از سبزوار در ششدانگ اعیانی بانضمام  ۷۶۴سهم مشاع
از  ۸۶۴سهم ششدانگ عرصه که بقیه آن وقف عام است به مساحت ۲۰۳/۴۷
متر مربع پاک باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک
کردکوی طبق رای شماره  ۹۶/۹/۲۸– ۱۳۹۶۶۰۳۱۲۰۰۲۰۰۱۷۹۴کاسه پرونده
۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲۰۰۲۰۰۰۰۸۹
 -۸خانم فاطمه قاسمی نژاد فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه  ۵۹۴و شماره
ملی  ۶۴۳۹۳۸۶۱۳۱صادره از قوچان در ششدانگ اعیانی بانضمام  ۷۶۴سهم
مش��اع از  ۸۶۴سهم ششدانگ عرصه که بقیه آن وقف عام است به مساحت
 ۳۵۱/۳۱متر مربع پاک باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت
ملک کردکوی طبق رای شماره  ۹۶/۲/۳۰– ۱۳۹۶۶۰۳۱۲۰۰۲۰۰۰۰۱۳کاسه
پرونده ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۲۰۰۲۰۰۰۰۶۸

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

و از این تاریخ به بعد روزانه  ۲۲/۳۷۲ریال به مبلغ فوق افزوده می شود در ضمن
اصل طلب مبلغ  ۳۲/۵۵۷/۹۶۲ریال و خسارت تاخیر تادیه  ۳/۳۳۶/۹۶۰ریال
و س��ود  ۴/۹۳۴/۰۳۸ریال اعام نموده است و چون طبق گواهی مامور اباغ
امکان اباغ اجرائیه به علت مورد شناسایی قرار نگرفتن میسر نگردیده و بستانکار
نیز طبق نامه وارده شماره  ۹۷/۷/۹ � ۷۸۵۵درخواست درج آگهی در روزنامه را
نموده لذا مراتب مفاد اجراییه به شرح فوق با درج یک نوبت در یکی از روزنامه
های کثیراانتشار در اجرای مقررات ماده ۱۸آیین نامه اجرا آگهی می گردد چنانچه
پس از اباغ اجراییه که ده ۱۰/روز پس از تاریخ انتشار محسوب می شود نسبت
به تعهد خود عمل ننمایید حسب درخواست بستانکار عملیات اجرایی پیگیری
می گردد و جز این آگهی؛ آگهی دیگری جهت اباغ اجرائیه صادر نخواهد شد.
معاون اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان � حسین اسمعیلی �  ۱۹۶۷م الف

آگهی تغییرات شرکت فواد جهان
نمای گلستان سهامی خاص
به ش��ماره ثبت  ۱۰۴۹و شناس��ه ملی  ۱۴۰۰۵۸۷۸۵۶۴به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ۰۱/۰۷/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :
دستور جلسه کاهش تعداد مدیران و اصاح ماده اساسنامه .تعداد اعضاء هیأت
مدیره به  ۲نفرکاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان  -مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کردکوی -شناسه آگهی۲۶۴۳۶۶

خبر
دانشگاه های گلستان
به بودجه بیشتری برای توسعه
فعالیت ها نیازدارد

استاندار گلستان گفت :افزایش بودجه دانشگاه
ها و مدارس به بهبود کیفیت آموزشی و توسعه
فعالیت های آموزش عالی در این استان شمالی
و مرزی کمک خواهد کرد .به گزارش ایرنا و
براساس اعام استانداری گلستان ،سیدمناف
هاش��می در نشس��ت با اعضای کمیس��یون
آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای
اس��امی در تهران با اش��اره به ظرفیت باای
علمی دانش آموزان و دانشجویان این استان ،بر
توجه ویژه مجلس به منظور افزایش اعتبارات
تاکید کرد .به گزارش ایرنا امس��ال  ۳۴۸هزار
دانش آموز و نوآموز در افزون بر  ۲هزار و ۵۰۰
مدرسه عادی گلستان مشغول تحصیل هستند.
عاوه بر این در دانشگاه های استان بیش از۸۰
هزار دانشجو در رشته های مختلف تحصیل
م��ی کنند که ای��ن جمعیت در  ۱۴موسس��ه
آموزش عالی غیرانتفاعی ۱۲ ،واحد دانش��گاه
آزاد اس��امی ۱۲ ،واحد دانشگاه پیام نور۱۹ ،
مرکز علمی کاربردی ،سه دانشگاه دولتی ،یک
مرکز جامعه المصطفی ،دانشگاه فرهنگیان۵ ،
آموزشگاه و دانشکده فنی و حرفه ای مشغول
فراگیری علم و دانش و مهارت علمی هستند.

کاهش تولد
در گلستان

مدی��رکل ثبتاحوال گلس��تان گف��ت :آمار
تولد در  ۶ماهه نخس��ت امسال در مقایسه
با مدت مش��ابه س��ال  ۹۶مقدار  ۸.۹درصد
کاهش نشان میدهد.به گزارش مهر ،به نقل
از روابط عمومی ثبتاحوال گلستان ،ابوبکر
دولو اظهار کرد :در نیم سال اول امسال تعداد
 ۱۹هزار و  ۱۵۲واقعه حیاتی در گلس��تان به
وقوع پیوس��ته که در مقایسه با مدت مشابه
س��ال  ۹۶مق��دار  ۸.۹درصد کاهش نش��ان
میدهد .وی افزود :در نیم س��ال اول امسال
تع��داد چهار هزار و  ۳۸۰واقعه وفات اتفاق
افتاده است که نسبت به مدت مشابه هیچگونه
تغییری نداش��ته اس��ت .مدیرکل ثبتاحوال
گلستان به ازدواجهای واقعشده در نیم سال
اول  ۹۷اشاره و تصریح کرد :در نیمه نخست
امس��ال تعداد هشت هزار و  ۳۶۷مورد ازواج
در گلستان به وقوع پیوسته است که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  ۱.۱درصد کاهش را
نشان میدهد.دولو تعداد طاقهای واقعشده
در نیم سال اول  ۹۷را تعداد یک هزار و ۵۴۴
مورد برشمرد.وی به میانگین سن ازدواج زوج
و زوجه را در نیم س��ال اول  ۹۷اش��اره کرد
و گفت :میانگین سن ازدواج زوج برحسب
وقوع  ۲۷سال و زوجه  ۲۳۲سال است.دولو
با اشاره به نسبت جنسی بدو تولد در نیم سال
اول  ۹۷افزود :به ازای هر  ۱۰۲.۷تولد پس��ر
 ۱۰۰دختر متولدشده است.

توزیع کااهای اساسی
با نرخ مصوب در کاله بازار
را متعادل کرد

رئی��س اداره صنعت ،مع��دن و تجارت کاله
گفت :با انجام تمهیدات ازم و با هدف مبارزه
با گرانفروشی ،کنترل قیمت ها و تنظیم بازار،
توزیع کااهای اساسی به نرخ مصوب در این
شهرستان آغاز شده که به متعادل شدن عرضه
و تقاضای این کااها در بازار منجر شده است.
خداقلی بایندری مقدم درگفتگو با ایرنا ازتوزیع
پنج ت��ن رب گوجه به نرخ مص��وب دراین
شهرستان خبرداد و افزود :رب گوجه به اندازه
کاف��ی دراختیار چهارعامل فروش قرار گرفته
و ه��ر قوطی به نرخ مص��وب  ۹۰هزار ریال
به ش��هروندان عرضه می شود .وی همچنین
از توزیع روغن نبات��ی به نرخ مصوب دراین
شهرس��تان خبر داد و اظهار داشت :عاوه بر
روغن نباتی توزیع شده ،دوهزار و ۵۰۰کیلوگرم
روغ��ن نباتی به نرخ مصوب از طریق عاملین
فروش به ش��هروندان درحال عرضه است .به
گفته رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت کاله
براساس نرخ مصوب تنظیم بازار ،روغن نباتی
۵کیلوگرمی ادن به ن��رخ ۳۸۵هزار ریال۱.۵ ،
لیت��ری به نرخ  ۱۴۸هزار ری��ال و روغن ۸۱۰
گرمی معمولی به ن��رخ  ۵۵هزار ریال عرضه
می شود.بایندری مقدم خاطرنشان کرد :برنامه
ریزی های ازم برای تامین کااهای موردنیاز
مردم صورت گرفته و کمبودی در زمینه تامین و
توزیع کااهای اساسی دراین شهرستان وجود
ندارد.وی همچنین ازمردم درخواست کرد از
خری��د بیش از مصرف خان��وار و انبار کردن
کااها خودداری کنند تا زمینه س��وء استفاده
برخی افراد برای اجحاف و گرانفروش��ی به
مردم فراهم نشود.

