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به بهانه هفته بهزیستی

وضعیت نگران کننده
 اعتیاد در استان گلستان

■  بامسوولیت سردبیر

معضالت  ترین  مهم  از   یکی  اعتیاد 
اجتماعی است که آسیب های اجتماعی 

متعددی را  نیز به همراه دارد.
امروز با توجه به مشکالت اقتصادی که 
گاهی الینحل به نظر می رسد و شیوع 
ویروس کرونا که دو سالی است شیوه 
ی زندگی همه ما را تحت تاثیر قرار داده 
و آسیب های روحی و روانی و اقتصادی 
ناشی از آن، مصرف مواد مخدر به تائید 
بسیاری از کارشناسان به صورت های 
مختلف سنتی و صنعتی  در حال افزایش 
است به گونه ای که حتی سن اعتیاد پایین 

آمده و همه سنین را درگیر کرده است. 
البته  کشور  کل  در  اعتیاد  وضعیت 
از  گلستان  استان  اما  نیست  مطلوب 
جمله استان هایی است که همواره از این 
معضل رنج می برد و با وجود اقدامات 
زیادی که برای جمع آوری و بازپروری 
معتادان در استان انجام شده و به رغم 
مراکز بازپروری متعدد در استان امروز 
متاسفانه پدیده اعتیاد در استان گلستان 
شده  تبدیل  اجتماعي  اي  مساله  به 
است.استفاده از رویکردهای پیشگیرانه 
که به سالمت جامعه کمک می کند و 
وجود سازمان های متعدد مردم نهاد در 
استان  در  اجتماعی  آسیب های  حوزه 
متخصصین  ظرفیت  از  گیری  بهره  و 
علوم اجتماعی، جامعه شناسی و سایر 
رشته های مرتبط هم نتوانسته است ما را 
به وضعیت مطلوب برساند و این نشان 
می دهد اقدامات در این حوزه ناکافی 
بوده است.با توجه به پایین آمدن سن 
استعمال مواد مخدر ضرورت دارد که 
آموزش و پرورش در خط مقدم آگاهی 
گیرد  قرار  اعتیاد  از  پیشگیری  و  دهی 
و  طرح توانمند سازی دانش آموزان و 
عملیاتی  را  مراقبتی  خود  آموزش های 
کند.در حال حاضر نرخ اعتیاد در استان 
گلستان رو به افزایش است ،  باال بودن 
نرخ اعتیاد و به تبع آن افزایش آسیب 
های متعدد اجتماعی برای استان گلستان 
با پیشینیه اصیل و غنی فرهنگی زیبنده 
نیست بنابراین  باید با برنامه ریزی دقیق و 
هدفمند، برنامه های مقابله با اعتیاد به مواد 
مخدر را متناسب با شرایط بومی استان 
تدوین و گرایش جوانان به مواد مخدر 
را ریشه یابی کرد تا آسیب های اجتماعی 

ناشی از آن کنترل و مهار شود.

یادداشت اول ۱۶۰ میلیارد ریال برای بازنگری طرح 
هادی روستایی اختصاص یافت

مشاوره وسرمایه گذاری در بورس
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وجود 4هزار حلقه چاه 
فاقد مجوز در گرگان

2
عرضه روزانه ۱3۰
 تن گوشت مرغ

۱۹ بند خاکی در 
گلستان احداث شد

5

گلستان در 
آتش کرونا

7

از مسووالن می خواهیم
 للدوین را از یاد نبرند

استاندار گلستان درباره خطر تبدیل استان به یک چاله 
بزرگ هشدار داد. حق شناس می گوید: گزارش سازمان 
نقشه برداری نشان می دهد فرونشست گلستان ساالنه ۲۲ 
سانتی متر است و در چند سال آینده استان گلستان به یک 
چاله تبدیل خواهد شد که یکی از علل عمده آن برداشت بی 
رویه آب به ویژه چاه های عمیق است.وی با اشاره به آمار 

۱۶ هزار حلقه چاه غیر مجاز دراستان می گوید الزم است 
شرکت آب منطقه ای برای بستن آن ها اقدام کند.استاندار از 
جهاد کشاورزی استان خواست با صدور مجوز ساخت 
گلخانه به کسانی که چاه های آن ها بسته شده کمک کند.وی 
همچنین از صدا وسیما خواسته با اطالع رسانی گسترده مردم 
را از خطر چاه های غیر مجاز و فرونشست زمین آگاه کند. 

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان، دراستان 
گلستان افزون بر ۲۲۰ هزار نفر کشاورزند که حدود ۱۵۰ 
هزارنفر آن ها در حوزه زراعی و باغی فعالیت داشته و بیش 
از ۹۰ درصد آن ها خرده مالک با مدیریت حداکثر ۴ هکتار 

زمین هستند و...
ادامه صفحه 3

گلستان به یک چاله 
بزرگ تبدیل خواهد  شد
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اهدای گوشت قربانی
 به نیازمندان در گرگان
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ارائه خدمت برای ساخت و سازهای 
غیرمجاز خالف قانون است

خدمت  ارائه  کرد:  اظهار  گلستان  استاندار 
دستگاه های خدمت رسان نظیر آب, برق, 
گاز و ... برای ساخت و سازهای غیرمجاز 
مشمول  و  قانون  خالف  ملی  اراضی  در 
روابط  گزارش  به  است.  قانونی  برخوردار 
عمومی، هادی حق شناس در جلسه شورای 
غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  از  پیشگیری 
استان تصریح کرد: در 3 محور ناهارخوران، 
شصت کال و توسکستان اصلی ترین ساخت 
و سازهای غیرمجاز صورت گرفته و اگر در 
گذشته برخوردهای قاطع صورت می گرفت 
یقیناً شاهد اتفاقات فعلی نبودیم. وی افزود: 
براساس مصوبه شورای عالی معماری ۱۲ 
هکتار عالوه بر ۴۸ هکتار روستای زیارت 
مشمول بافت خواهد شد و دستگاه هایی 
نظیر بنیاد مسکن می توانند به ارائه خدمت 
که ساخت و سازهایی  بپردازند و کسانی 
ارائه  مشمول  نباید  دارند  بافت  از  خارج 
خدمت شوند. استاندار گلستان یادآور شد: 
پیشنهاد ما در خصوص ساخت و سازهای 
معماری  عالی  شورای  به  زیارت  روستای 
تبدیل زیارت به شهرکی منفصل از گرگان 
است. حق شناس خاطر نشان کرد: معاونت 
جهت  ای  کمیته  عمرانی  امور  هماهنگی 
بررسی و تفحص پرونده های ارجاعی به 
کمیسیون ماده ۱۰۰ و نتایج احکام قلع و قمع 
های صادره در ۲-3 سال اخیر را ارائه کند. 
وی گفت: پرونده هایی که مکلف به رفع 
مشکالت قانونی خود در مدت زمان تعیین 
شده بودند و دستورات قضایی و یا احکامی 
برای آنان صادر شده بود، امور اراضی موظف 

به اقدام قانونی در قبال آنهاست. 

کشف 35 پرنده وحشی
 غیرمجاز از یک شکارچی

ماموران انتظامی بندرترکمن در غرب گلستان 
طی عملیات مشترک با محیطبانان شهرستان، 
از مخفیگاه یک شکارچی غیرمجاز 3۵ قطعه 
را کشف  نوع کوکرسفید  از  پرنده وحشی 
به گزارش روابط عمومی،  و ضبط کردند. 
جانشین انتظامی شهرستان ترکمن با تایید این 
خبر گفت: به دستور دادستان، این پرندگان 
در زیستگاه های ساحلی  توسط محیطبان 
ابراهیم  زارع  می شوند.  رهاسازی  گلستان 
افزود: عالوه بر مجازات های قانونی حبس 
و جزای نقدی، شکارچی متخلف باید ۷۰ 
میلیون ریال جریمه بابت جریمه ناشی از شکار 
غیرمجاز این پرندگان پرداخت کند. وی اظهار 
داشت: فرد متخلف از این کوکرها به عنوان 
طعمه برای به دام انداختن پرندگان شکاری 
در زیستگاه های منطقه استفاده می کرد. طبق 
قوانین شکار و صید، حمل، عرضه و فروش 
جانوران وحشی و اجزای زنده و مرده آن ها 
جرم محسوب شده و حسب مورد متخلفان 

به حبس یا جزای نقدی محکوم می شوند. 

افزایش ۱25 لیتر در ثانیه
 آب شرب به منابع تامین

مدیر امور آب و فاضالب گرگان گفت: 
تاکنون ۱۲۵ لیتر در ثانیه آب شرب به منابع 
تامین مرکز استان افزوده شد. به گزارش 
روابط عمومی، قربان غالمی با اعالم این 
خبر افزود: با توجه به مصوبه مدیریت 
تامین ۲۰۰  بر  مبنی  بحران شهرستان 
لیتر در ثانیه از محل طرحهای شرکت 
آب منطقه ای )بخش دولتی( و استفاده 
تاکنون  خصوصی  بخش  ظرفیت  از 
به  ثانیه  بر  این میزان آب ۱۲۵لیتر  از 
منابع تامین مرکز استان افزوده شد. وی 
با حمایتهای مدیرعامل  تصریح کرد: 
شرکت، فرماندار شهرستان و مجموعه 
همکاران ستادی گرگان و آب منطقه 
ای در هفته های آتی نسبت به تامین 

مابقی نیاز آبی تا میزان ۲۰۰ لیتردر ثانیه 
اقدامات الزم صورت خواهد گرفت. 
غالمی افزود: تامین همین میزان آب 
در  مثبتی  بسیار  تغییر  استحصالی 
آب  توزیع  و  آبرسانی  شبکه  باالنس 
شهر گرگان صورت گرفت و امیدواریم 
بتوانیم با مدیریت شبکه جهت توزیع 
وی  نماییم.  اقدام  شرب  آب  مناسب 
در  آب  پایداری  مشکل  کامل  رفع 
ارتفاعات شهر گرگان را از دیگر اقدات 
از  استفاده  افزود:  امور برشمرد و  این 
ناوگان آبرسانی سیار در برخی از نقاط 
با  ها  بیمارستان  و  اداری  مسکونی، 
رعایت مراحل کامل کیفی به صورت 
این  فعالیتهای  دیگر  از  روزی  شبانه 

امور بوده است. قربان غالمی افزود: در 
حال حاضر شهرستان گرگان با ۴۷۰ 
لیتر در ثانیه کمبود آب شرب مواجه 
بواسطه  فعلی  وضعیت  در  که  است 
خشکسالی بی سابقه و بحران کرونا 
شاهد افزایش مصرف آب  هستیم و 
به  نزوالت جوی  به کاهش  توجه  با 
میزان 3۵ درصد باید نهایت توجه در 
را  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  امر 
پایان از همه  داشته باشیم. غالمی در 
مشترکان خواست با توجه به گرمای 
بی سابقه و رعایت کامل صرفه جویی 
و کاهش مصارف غیر ضرور؛ همکاران 
این امور را در خدمات رسانی مطلوب 

یاری نمایند.

مدیر امور طیور جهادکشاورزی گلستان 
تا   ۱۲۰ روزانه  حاضر  حال  در  گفت: 
۱3۰ تن گوشت مرغ با قیمت مصوب 
به  می شود.  عرضه  استان  سطح  در 
اظهار  تخله  عبدالغفار  ایسنا،  گزارش 
با  سال  از  زمان  این  در  همواره  کرد: 
هوایی، جوجه  و  آب  شرایط  به  توجه 
ریزی کمتری در سطح کشور انجام می 
در  نوسان  باعث  مسئله  همین  و  گیرد 
عرضه و تقاضای گوشت مرغ می شود.
وی افزود: در استان گلستان با توجه به 
بهتری که نسبت  شرایط آب و هوایی 
به میانگین کشوری دارد، از نظر تولید 
مشکل خاصی نداریم. مدیر امور طیور 
جهادکشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: 
تا  در حال حاضر در استان در هر ماه 
ریزی  جوجه  قطعه  میلیون   ۱۲ حدود 
مناسبی  شرایط  که  گیرد  می  انجام 

است. تخله با بیان اینکه افزایش قیمت 
باالرفتن  گوشت قرمز و ماهی موجب 
تقاضا برای مصرف گوشت مرغ  شده 
است، گفت: در گذشته میانگین مصرف 
گوشت مرغ در استان بین ۶۰ تا ۷۰ تن 

بوده اما االن این میزان به ۱۲۰ تا ۱3۰ 
تن افزایش یافته است. وی گفت: گرما 
پرورش  زمان  شدن  تر  طوالنی  باعث 
موجب  مسئله  همین  و  شود  می  مرغ 
فاصله افتادن بین زمان عرضه و تولید 

تغییرات  خاطر  همین  به  و  شود  می 
از استان ها شاهد  قیمتی را در برخی 
حجم  به  توجه  با  گلستان  در  هستیم. 
تولید، کمبودی در عرضه مرغ نداریم. 
مدیر امور طیور جهادکشاورزی گلستان 
بیان کرد: در استان روزانه آمار فروش و 
نیازها را در سطح بازار بررسی می کنیم 
تا خللی در توزیع ایجاد نشود. وی در 
ادامه با اشاره به اینکه تامین نهاده از طریق 
سامانه بازارگاهی انجام می گیرد، گفت: 
در ماه در ۲ تا 3 مرحله نهاده مورد نیاز 
و  می شود  عرضه  سامانه  در  مرغداران 
جوجه  وضعیت  به  توجه  با  مرغداران 
ریزی نسبت به خرید نهاده اقدام می کنند. 
تخله بیان کرد: این نهادها از طریق شرکت 
های خصوصی وارد کننده و یا شرکت 
پشتیبانی امور دام از بنادر جنوبی و شمالی 

کشور تامین می شود.

عرضه روزانه ۱۳۰ تن گوشت مرغ

الیروبی و پاکسازی رودخانه در 
منطقه یک شهرداری گرگان 

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان 
پاکسازی  و  اتمام عملیات الیروبی  از 
رودخانه در سطح منطقه یک خبر داد. 
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  اعالم  با  ساالری  احمد  گرگان، 
پاکسازی  و  الیروبی  گفت:  خبر 
سید  پل  فاصل  زیارت حد  رودخانه 
ابتدای  از  که  جانبازان  پل  و  مسعود 
استفاده  با  بود  سال جاری آغاز شده 
پایان  به  از ظرفیت بخش خصوصی 

پاکسازی  طرح  افزود:  رسید.ساالری 
راستای  در  ها  رودخانه  الیروبی  و 
سالمت  و  بهداشت  ارتقاء  طرح 
گذاری  رسوب  از  شهری،جلوگیری 
و آماده سازی مسیر عبور رودخانه از 
شهر گرگان و به منظور انتقال سیالب 
های احتمالی در مجموع ۵ کیلومتر به 
رودخانه  از سطح  میزان ۶۰۰ ساعت 
پاکسازی و الیروبی شد. وی ادامه داد: 
متاسفانه بعضی از شهروندان زباله های 

خود را بدون توجه به مسائل بهداشتی 
و و زیباسازی شهری به داخل حریم 
رودخانه می  ریزند که باعث آلودگی 
بصری  نازیبایی  و  محیطی  زیست 
معاون  شود.  می  رودخانه  سطح  در 
در  گرگان  شهرداری  شهری  خدمات 
پایان از عموم شهروندان که در حاشیه 
سکونت  شهر  سطح  های  رودخانه 
دارند درخواست کرد از ریختن زباله و 
ضایعات در حریم خانه خودداری کنند.

اجرای طرح تامین مسکن روستایی
بنیاد مسکن گلستان گفت: مرحله اول اجرای  مدیرکل 
طرح تامین مسکن روستایی با هدف کمک به جهش تولید 
و مهاجرت معکوس در ۲۰۰ روستا و آبادی استان اجرا 
می شود. به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن گلستان، 
سید محمد حسینی اظهار داشت: تامین مسکن جوانان، 
مستاجران، زوج های جوان و عالقه مندان به سکونت در 
روستاها، کمک به رونق تولید، اشتغال و اقتصاد روستاها، 

جلوگیری از حاشیه نشینی در شهرها، پیشگیری از ساخت و 
سازهای غیرمجاز، کنترل قیمت زمین و مسکن در روستاها 
و مقابله و پیشگیری از خسارتهای جانی و مالی در حوادث 
غیرمترقبه از دیگر اهداف ساخت این خانه ها است.وی بیان 
کرد: در مرحله اول اجرای این طرح ۱۶ هزار و ۷۵۰ متقاضی 
مسکن روستایی در سامانه بنیاد مسکن استان ثبت نام کردند 
که پایش واجدین شرایط از عید قربان تا عید غدیر انجام 

خواهد شد. مدیرکل بنیاد مسکن گلستان افزود: این نهاد 
برای ساخت خانه های روستایی تسهیالت قرض الحسنه 
پنج درصدی با بازپرداخت ۲۰ ساله و اقساط ماهیانه هفت 
میلیون ریالی پرداخت می کند. حسینی با بیان اینکه هر واحد 
مسکونی یک مهندس طراح و یک مهندس ناظر دارد، ادامه 
داد: تسهیالت ساخت مسکن روستایی در تمامی روستاها و 
شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر قابل دریافت است.

www.golshanemehr.com
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خبر

پایش فروشگاه های عرضه سموم 
و کود کشاورزی گنبد کاووس

رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان 
گنبد کاووس از بازرسی و پایش فروشگاه 
های عرضه سموم و کود کشاورزی توسط 
وتجارت  صنعت،معدن  اداره  بازرسین 
در  مشترکی  گشت  قالب  در  شهرستان 
این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط 
به  اشاره  با  عمومی، خلیل رجبلی گفت: 
بر  نظارت  اکیپ  بازدید مستمر و سرزده 
شامل  کشاورزی  سموم  فروش  مراکز 
وتجارت  معدن  صنعت،  اداره  بازرسان 
جهاد  مرکز  و  مدیریت  کارشناسان  و 
از  کاووس  گنبد  شهرستان  کشاورزی 
مجاز  نباتی  سموم  عرضه  های  فروشگاه 
در این شهرستان، گفت: واحدهای فروش 
در  شیمیایی  کود های  و  سموم  عرضه  و 
و  رصد  مورد  کاووس  گنبد  شهرستان 
این  هدف  رجبلی  گرفت.  قرار  پایش 
و  گرانفروشی  از  جلوگیری  را  پایش ها 
گذشته  تاریخ  و  غیرمجاز  سموم  توزیع 
برشمرد و افزود: در این بازدید به صاحبان 
انقضاء  و  تولید  تاریخ  درباره  فروشگاه ها 
سموم و کود ها موارد الزم ارائه شد. وی 
سموم  فروشگاه های  بازدید  اینکه  بیان  با 
انجام می شود،  کشاورزی بصورت مستمر 
تصریح کرد: نصب تابلو مجوز پروانه فعالیت 
و استفاده از فاکتور فروش و حضور گیاه 
فروشگاه  در  فنی  مسوول  بعنوان  پزشک 
به  پایان  این مقام مسئول در  الزامی است. 
فروشگاه های فاقد پروانه فعالیت توصیه 
کرد: در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه 
اقدام کنند، در غیر اینصورت فروشگاه آنها 
پلمپ شده و برخورد قانونی با آنها صورت 

خواهد گرفت.

ادامه از صفحه ۱- ساالنه ۵ میلیون و 
۵۰۰ هزار تن محصول تولید می کنند.
کشاورزان گلستانی پارسال بیش از ۸۵ 
درصد   ۱3 از  بیش  یعنی  هکتار  هزار 
کشت  زیر  ر  استان  زراعی  زمین های 
شالی بردند که این رقم امسال در پی 
خشکسالی با ۱۴ هزار هکتار کاهش به 
۶۱ هزار هکتار رسید.محمد رضا عباسی 
جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
می گوید:متوسط  گلستان  کشاورزی 
 ۱3 حدود  شالیزار  هکتار  هر  مصرف 
این  با  است.  آب  مکعب  متر  هزار 
حساب کشاورزان استان پارسال حدود 
یک میلیارد و ۱۰۵ میلیون متر مکعب 
آب مصرف کردند و امسال حدود ۸۰۰ 
میلیون متر مکعب آب مصرف می کنند 
که بیشتر آن از آب چاه تامین می شود.

هواشناسی  کل  مدیر  داداشی  بخش  نور 
این درحالی است  گلستان هم می گوید: 
 ۵۰۰ پارسال  بارندگی  متوسط  آمار  که 
متر  میلیارد  یعنی حدود ۱۰  بود  میلیمتر 
که  بارید  گلستان  به  باران  آب  مکعب 
آن  مکعب  متر  میلیارد  نیم  و   ۲ حدود 
آب های  صورت  به  مصرف  چرخه  در 
است.  آمده  در  زمینی  زیر  و  سطحی 
سید محسن حسینی مدیر عامل شرکت 
می گوید:امسال  گلستان  منطقه ای  آب 
میلیون   ۲۶۰ که  استان  سد   ۱۴ ذخیره 
متر مکعب ظرفیت دارد در پایان خرداد 
به ۲۰ درصد رسید در حالی که پارسال 
درصد حجم   ۴۰ حدود  مشابه  زمان  در 
سد های استان آب داشتیم.وی می افزاید: 

به علت وجود ۲۰ هزار حلقه چاه مجاز 
و ۱۶ هزار حلقه چاه غیر مجاز، مصرف 
اندازه  به  زمینی  زیر  آبخوان های  در  آب 
حجم ظرفیت ۱۴ سد استان برداشت شده 
زیر  آب  امسال سطح  که  بطوری  است، 
زمینی استان ۵ متر کاهش یافته است.مدیر 
کل هواشناسی گلستان می گوید: بارندگی 
جاری حدد  آبی  سال  در  استان  متوسط 
از  یعنی 3۰ درصد کمتر  متر  میلی   ۲۴۰
تابستان  آغاز  است.با  پارسال  متوسط 
قطع شدن آب در بیشتر شهر های استان 
اعتراضات مردم را در پی داشت.هرمزی، 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
می گوید: برای تامین آب آشامیدنی شهر 
گرگان ۴۰۰ متر مکعب کمبود داریم که 
برای جبران آن ۲ حلقه چاه جدید با ۴۵ 
متر مکعب وارد مدار کردیم و با همکاری 
چاه های  ب  آ  از  استفاده  و  کشاورزان 
این  از  بخشی  آشامیدن  قابل  کشاورزی 
کمبود را جبران می کنیم. این درحالیست 

زیر  آب  منابع  از  رویه  بی  استفاده  که 
زمینی و خالی شدن آب سد ها در استانی 
که جزو ۵ استان دارای بحران خشکسالی 
است به بروز فاجعه نزدیک تر شده است.
گزارش سازمان نقشه برداری می گوید ۲۰ 
درصد مساحت استان گلستان فرونشست 

داشته است.
محمد رضا عباسی، معاون بهبود تولیدات 
گیاهی جهاد کشاورزی استان می گوید:۵۹ 
هکتار گلخانه هم اکنون در حال تولید و 

۷۵ هکتارنیز در دست ساخت است.
بیشتر  مالکی  خرده  و  وسعت  بودن  کم 
زمین ها از یک سو و کوچک شدن آن ها 
به علت قانون ارث که هر ۲۰ سال اتفاق 
می افتد از سوی دیگر تهدیدی برای بهره 

وری زمین های کشاورزی است.
با سخت تر شدن وضع معیشت و اقتصاد 
خانوار، کشاورزان ناچار به سوی کشت 
زمین های  در  که  می روند  محصوالتی 
در  را  آن ها  زندگی  خرج  هم  کوچک 

بیاورد و هم بتوانند با پول آن زمین های 
خود را برای کشت بعدی آماده کنند.

از شالیکاران شرق استان که  حاج علی، 
استفاده  شالی  کشت  برای  چاه  آب  از 
 ۴ حدود  هکتار  هر  از  می گوید:  می کند 
تن شالی بدست می آید که با فروش آن 
۶۰ میلیون تومان عاید مان می شود که در 
آمد آن از محصوالت دیگر بیشتر است.
محمد رضا عباسی، معاون بهبود تولیدات 
می گوید:  استان  کشاورزی  جهاد  گیاهی 
شالی  کشاورزان  هم  که  موجود  راهکار 
شود،  جویی  صرفه  آب  هم  و  بکارند 
خشکه کاری برنج است که در سال های 
اما امسال  اخیر مورد توجه قرار گرفت، 
به علت کاهش بارندگی سطح زیر کشت 
است. یافته  کاهش  هم  کاری  خشکه 
هر  آب  مصرف  میزان  می گوید:  عباسی 
هکتار شالی به روش غرقابی ۱۴ هزار متر 
مکعب است که با روش خشکه کاری ۵۰ 

درصد کاهش می یابد.
از  بخشی  آبی  کم  پی  در  می گوید:  وی 
در حال خشک  زمین های شالی خشک 
شدن است.جواد تیموری، معاون حفاظت 
منطقه ای  آب  شرکت  برداری  بهره  و 
میزان  تعیین  برای  می گوید:  گلستان 
عملکرد و بهره وری در دنیا از شاخص 
میزان تولید ماده خشک به ازای مصرف 
که  می شود  استفاده  آب  مکعب  متر  هر 
 ۲ حدود  مصر  کشور  در  شاخص  این 
کیلو گرم و در کشور ترکیه حدود یک 
و نیم کیلو گرم است در صورتی که در 
کشور های اروپایی به گلخانه ای عظیم به 

حدود ۵ تا 3۵ کیلوگرم هم می رسد.

گلستان به یک چاله بزرگ تبدیل خواهد شد

مفقود ی
پروانه مطب  

دکتر سیما بغدادی 
متخصص پوست به شماره 

نظام پزشکی 32747 و کد 

ملی 2۰3۰۰7۸۰77 فرزند 

محمد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

 وزیر بهداشت به بستری شدن 
بیش از ۹۰۰ بیمار کرونایی
 در گلستان توجه کند

نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه ۹۰۰ نفر از مردم استان 
گلستان به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
در بیمارستان بستری هستند از وزیر 
بهداشت و معاون امور حقوقی مجلس 
بهداشت  استان های وزارت  امور  و 
ورود  موضوع  این  به  که  خواست 

کند. ، نیکزاد در جلسه علنی مجلس 
استان  نمایندگان  از  تعدادی  گفت: 
گلستان به این نکته اشاره کرده اند که 
بیش از ۹۰۰ نفر از مردم این استان 
به خصوص در شرق این استان به 
بیمارستان  در  کرونا  شیوع  علت 
آقای  از  افزود:  وی  هستند.  بستری 
موهبتی معاون امور حقوقی مجلس 
و امور استان های وزارت بهداشت 
درخواست می کنم به وزیر بهداشت 
هم تأکید کنند که به این موضوع با 
شدت و قدرت ورود پیدا کنید تا در 
استان گلستان با مشکل دچار نشویم 
در شرق  نفر  از ۹۰۰  بیش  که  چرا 

استان در بیمارستان بستری هستند.

2۰ واحد نانوایی 
به دلیل ابتالی کارکنان
 به کرونا تعطیل شد

مدیرعامل اتحادیه خبازان گلستان از 
در  نانوایی  واحد  تعطیلی حدود ۲۰ 
این استان به دلیل ابتال همه کارکنان 
آن به کرونا خبر داد و گفت: با تداوم 
این  به  مبتالیان  آمار  صعودی  روند 
بیماری، احتمال افزایش شمار تعطیلی 
واحدهای خبازی بیشتر خواهد شد. 
محمدرضا حجی زاده اظهارداشت: از 

ابتدای شیوع کرونا در کشور ۹۰ درصد 
مختلف  مقاطع  در  شغلی  گروه های 
تعطیل شدند اما فعالیت نانوایی ها به 
عنوان تامین کننده غذای اصلی مردم 
با وجود ارتباط مستقیم با خریدار، هیچ 
وقت متوقف نشد. وی افزود: با توجه 
به روند صعودی آمار مبتالیان به کرونا 
در گلستان و احتمال افزایش ابتالی 
کارکنان نانوایی ها به این بیماری و نیز 
به منظور جلوگیری از تعطیلی واحد 
خبازی از مجموعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان تقاضا می شود، 
این  فعاالن  به  کرونا  واکسن  تزریق 

صنف را در برنامه قرار دهد.

۱۹ بند خاکی در گلستان احداث شد
مدیر کل منابـع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: ۱۹ 
بند خاکی در گلستان طی دو سال با اهداف آبخیزداری و 
آبخوان داری مورد بهره برداری قرار گرفت. به گزارش 
مهر، عبدالرحیم لطفی اظهار کرد: در سال ۹۸ و ۹۹ از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱۱۰ میلیارد تومان 
به اداره کل منابع طبیعی استان گلستان ابالغ شد که از 
اعتبارات فوق ۸۶ میلیارد تومان جهت اجرای عملیات 
قالب  استان در  آبخوان داری در سطح  آبخیزداری و 
 ۱۰۰ حدود  و  گیر  شاخه  سازه   ۲۰ خاکی،  بند   ۱۹
سازه سنگ مالتی و گابیون انجام شد. مدیرکل اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان تصریح 
کرد: با مشارکت مردم آبخیزنشین، سه مورد بند خاکی 

در منطقه ماسان شهرستان گنبدکاووس جهت کنترل 
فرسایش گالی و دو مورد سازه سنگ مالتی در روستای 
وامنان شهرستان آزادشهر مورد اجرا قرار گرفت. لطفی 

بیان کرد: هدف از اجرای طرح های آبخیزداری کنترل 
رسوب و جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش اثرات 
خشک سالی و تغییر اقلیم، تغذیه سفره های زیرزمینی، 
سیل  خسارات  کاهش  سطحی،  آب های  استحصال 
تأسیسات زیر بنایی و اراضی کشاورزی و باغات است. 
وی گفت: استان گلستان به عنوان یکی از مناطق گرم و 
خشک کشور با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می کند، 
در سال های اخیر در پی بارش های پیاپی خسارت هایی 
به بخش کشاورزی وارد شد، به همین دلیل بهره گیری 
درست از روان آب های ناشی از بارش باران در فصول 
مختلف سال می تواند راهکاری برای برون رفت از این 

بحران باشد.
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برگزاری دوره های مجازی صنایع  دستی

 

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۲۵۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای علی اصغر علی 
نژاد بشناسنامه ۴۰۴ کد ملی ۲۱۲۱۹۷۱۷۷۷ صادره از گرگان فرزند علی محمد متقاضی کالسه پرونده 
۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱33۴ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 3۱۲,3۶ 
مترمربع از پالک ۱۰۸- اصلی واقع در اراضی باکرمحله بخش 3 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت 
از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 

تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۵/۰۲/ ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷3۵۱

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۰۴۴۱ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۶3 
تقاضای خانم نسیم دائمی به شماره شناسنامه ۴۵۹ و کد ملی ۲۱۲۰۷۲۴۹۱۱ صادره از گرگان فرزند ذبیح اله در 
ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام ششدانگ عرصه باستثناء یک سهم مشاع از ۴۵ سهم ششدانگ 
باضافه دو هشتم از یک سهم از 33 سهم از ششدانگ عرصه که وقف است بمساحت ۴۷۵۶ مترمربع از 
پالک شماره ۲۲3- اصلی واقع در اراضی چالکی بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از 
انتقال از مالک رسمی آقای ذکری رضائی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست 

خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷3۵۷

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۲۵۴ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمدحسین 
حسام بشناسنامه 3۱۰۹۸ کد ملی ۲۱۲۰3۰۰۷۰۴ صادره از گرگان فرزند محمدعلی متقاضی کالسه پرونده 
۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۵3 در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت ۶۸,۵۰ 
مترمربع از پالک 3- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش 3 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از 
تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از 
این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و 

گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۵/۰۲/  ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷3۶۰

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۲۵۱ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حسین منوچهری 
نوکنده بشناسنامه ۷۸۷۱ کد ملی ۲۱۲۲۷3۴۷۱۱ صادره از گرگان فرزند حجت اله متقاضی کالسه پرونده 
۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۶۷ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت ۱۵۰ 
مترمربع از پالک 3- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش 3 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از 
تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این 
رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان 

آگهي هاي ثبتي

خبر

وجود 4هزار حلقه چاه 
فاقد مجوز در گرگان

 ۹ حاضر  حال  در  گفت:  گرگان  فرماندار 
هزار و ۹۹۵ حلقه چاه در گرگان وجود دارد 
که پنج هزار و ۴۵۰ حلقه، مجوز و پروانه 
تکلیف   تعیین  مابقی  و  دارند  بهره برداری 
نشده است. به گزارش روابط عمومی، محمد 
حمیدی در جلسه شورای حفاظت از منابع 
آب شهرستان اظهارکرد: میزان بارش ها در 
شهرستان گرگان از ابتدای فروردین تا اواسط 
تیرماه نسبت به سال قبل 33 درصد و در 
مقایسه با دوره بلند مدت 3۰ درصد کاهش 
آورد  افزود:  گرگان  فرماندار  است.  داشته 
رودخانه ها هم نسبت به سال گذشته کاهش 
۵3 درصدی را تجربه کرده و آبخوان های 
کم عمق هم نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب کاهشی 
بوده است. وی بیان کرد: در حال حاضر ۹ 
هزار و ۹۹۵ حلقه چاه در شهرستان وجود 
دارد که پنج هزار و ۴۵۰ حلقه، مجوز و پروانه 
بهره برداری دارند و مابقی تعیین تکلیف نشده 
است. حمیدی گفت: به دلیل مشکالت آبی 
و کمبود های ناشی از آن، لزوم تعیین تکلیف 
هر چه سریع تر چاه های غیرمجاز باید در 
دستور کار شرکت آب منطقه ای قرار گیرد. 
فرماندار گرگان اضافه کرد: از مردم هم انتظار 
می رود در شرایط کنونی و با توجه به کاهش 
بارندگی و معضل خشکسالی، از حفر چاه 
های غیر مجاز خودداری کرده در غیر این 
دستور  با  شناسایی  صورت  در  صورت 

مقامات قضایی پلمب خواهند شد.

بازرس قالبی دستگیر شد
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: فردی 
که ادعا می کرد بازرس قوه قضاییه در  استان 
های شمالی کشور است در گلستان شناسایی 
و دستگیر شد. به گزارش روابط عمومی، 
از دریافت  اظهارکرد: پس  هادی هاشمیان 
گزارشی مبنی بر اینکه فردی خود را بازرس 
قوه قضاییه در استان های شمالی معرفی و در 
صدد سوء استفاده است، موضوع در دستور 
کار حفاظت و اطالعات دادگستری گلستان 
قرار گرفت. رئیس کل دادگستری گلستان 
ادامه داد: با تالش و پیگیری شبانه روزی 
دادگستری  اطالعات  و  حفاظت  کارکنان 
وی  شد.  دستگیر  و  شناسایی  متهم  استان 
افزود: این فرد با اعالم اینکه سمت ویژه ای 
در قوه قضاییه دارد ادعا می کرد می تواند 
در پرونده ها اعمال نفوذ کند. هاشمیان به 
مراجعان دستگاه قضایی توصیه کرد: پرونده 
های خود را از مسیر قانونی دنبال کنند و 
اگر با کسانی مواجه شدند که ادعای اعمال 
نفوذ در پرونده ها را دارند فریب نخورند تا 
هم مال خود را ازدست ندهند و هم از دفاع 
قانونی در پرونده خود بازنمانند. وی گفت: 
هم استانی ها اگر تخلفات اینچنینی را دیدند 
دادگستری  اطالعات  و  حفاظت  به  را  آن 

استان اطالع دهند.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی گلستان گفت: در سه  ماهه 
نخست امسال، ۲۷ دوره آموزشی صنایع  
حضوری  و  مجازی  صورت  به  دستی 
نفر   3۸۴ آن  در  و  برگزار  گلستان  در 
احمد  مهر،  گزارش  به  دیدند.  آموزش 
تجری اظهارکرد: با شیوع کرونا برگزاری 
صنایع دستی  حوزه  آموزشی  دوره های 
به صورت حضوری تا حدی غیرممکن 
است و سعی شد تا این دوره ها با تعداد 
شود.  برگزار  استان  سطح  در  محدود 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی استان گلستان با بیان این  که 
آموزش صنایع دستی بر اساس ابالغیه از 
سوی معاونت صنایع  دستی کشور در دو 
گروه آموزش تخصصی شاغالن صنایع 
 دستی و آموزش ترویجی عمومی اجرایی 
می شود، اضافه کرد: در سه ماهه نخست 
آموزشی  دوره   ۲۷ تعداد  جاری  سال 
صنایع  دستی در قالب آموزش شاغلین و 
دوره های آموزشی ترویجی کوتاه  مدت 

برای 3۸۴ نفر اجرایی شد. وی اضافه کرد: 
از این تعداد دوره آموزشی، ۱۱ دوره در 
حوزه آموزش شاغلین صنایع دستی برای 
۱۴۸ هنرمند در رشته های تجاری سازی، 
رنگرزی سنتی، پالس بافی، اشتغال زایی 
و کسب وکار و غیره برگزار شد. همچنین 
صنایع دستی  عمومی  آموزشی  دوره   ۱۶
هم برای ۲3۶ عالقه مند به صنایع دستی 

در رشته های گلیم بافی، تراش سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی، چرم دوزی، قلم زنی، 
سفال،  لعاب  و  سفالگری  سازی،  ملیله 
نساجی سنتی، مینای سفال، حصیربافی 
اجرایی  پیشرفته  و  مقدماتی  رده های  در 
دوره های  کرد:  خاطرنشان  شد.تجری 
آموزشی شاغلین صنایع دستی در رده های 
عمومی و تخصصی و با هدف پایداری 

اشتغال موجود در این حوزه و ارتقاء سطح 
دانش، مهارت شاغلین، برای همه فعاالن 
ازجمله  سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی 
و  صادرکنندگان  هنرمندان،  صنعتگران، 
تولیدکنندگان برگزار می شود. وی گفت: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت 
به  صنایع دستی  رشته های  آموزش  در 
 صورت حضوری، در سه ماهه اول سال 
۱۴۰۰ هنرمندان شاخص و توانمند استان 
در راستای توسعه و ترویج این هنر صنعت 
به آموزش صنایع  دستی به  صورت مجازی 
میراث فرهنگی،  مدیرکل  پرداختند.  هم 
با  گلستان  صنایع دستی  و  گردشگری 
مجازی  دوره های  این  این که  به  اشاره 
الکترونیک  در رشته های سفال، تجارت 
محصوالت  فروش  و  بازاریابی  و 
صنایع دستی و غیره اجرایی شده است، 
بیان کرد: آموزش مجازی این فرصت را به 
عالقه مندان می دهد که با کمترین هزینه و 
در منزل، رشته صنایع دستی موردنظر خود 

را از طریق فضای مجازی آموزش ببینند.

پایگاه فرهنگی اجتماعی 
سازمان تبلیغات موفق 
عمل کرده است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان 
گفت: پایگاه فرهنگی اجتماعی سازمان 
تبلیغات موفق عمل کرده است.  شهربانو 
برهانی در نشست ویدئو کنفرانس وزارت 
کشور با محوریت پایگاه های فرهنگی 
در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  اجتماعی 
دفتر  اظهارکرد:  گرگان  انجیراب  محله 
تسهیل گری محله انجیراب با همکاری 
امام پایگاه فرهنگی  و مشارکت خوب 
با راه  سازمان تبلیغات اسالمی توانسته 
اندازی کارگاه های آموزشی در زمینه های 
مهارت افزایی زندگی ساکنان این محله، 
های  دستگاه  و  نهادها  حمایت  جذب 

حمایتی برای رفع مسائل و نیازهای گروه 
های آسیب پذیر محله، شناسایی خیرین 
و نهادهای عالقمند به فعالیت در محله و 
شناسایی افراد تاثیرگذار و فعال خدمات 
خوبی ارایه کند. مدیرکل امور اجتماعی 
اندازی  راه  افزود:  گلستان  استانداری 
این محله، احداث زیرگذر،  مدرسه در 
راه اندازی تولیدی های اشتغال زایی و 
آموزش مختلف فرهنگی و اجتماعی از 
اهم فعالیت های شاخص دفتر تسهیلگری 
و پایگاه فرهنگی اجتماعی انجیراب بوده 
است.وی با بیان این جمله که ارتباط و 
همکاری بین فعالیت پایگاه فرهنگی و 

دفتر تسهیلگری رخ داده است، افزود: همه 
برنامه ها در دفتر تسهیل گری با همکاری 
پایگاه فرهنگی اجتماعی و سایر دستگاه 
ها بوده و این دفتر توانسته است با تهیه 
مونوگرافی محله و استفاده از ظرفیت امام 
پایگاه، سرمایه اجتماعی و فرهنگی محله را 
باال ببرد. برهانی با تقدیر از زحمات خوب 
دفتر تسهیلگری انجیراب خاطرنشان کرد: 
از زمانی که این مرکز در محله انجیراب راه 
اندازی شده است، مراجعان به استانداری 
و فرمانداری گرگان از این محله کم شده 
و این نشان از اهمیت این مرکز و نقش 

آفرینی موثر آن است.
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گلستان در 
آتش کرونا

با  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
استان  در  کرونا  صعودی  روند  به  اشاره 
گفت: هم اکنون هزار و سه بیمار کرونایی 
در مراکز درمانی گلستان بستری هستند.به 
گزارش مهر، عبدالرضا فاضل در خصوص 
روند  اظهارکرد:  کرونا  وضعیت  آخرین 
ابتال و بستری های کرونایی در  صعودی 
گلستان همچنان ادامه دارد و میزان بستری 
ها از مرز هزار نفر عبور کرد.رئیس دانشگاه 
اکنون  هم  افزود:  گلستان  پزشکی  علوم 
استان  درمانی  مراکز  در  نفر  سه  و  هزار 
بستری بوده که از این تعداد ۱3۹ در آی 
سی یو تحت مراقبت بوده و 33 نفر هم 
به دستگاه ونتیالتور متصل هستند.وی بیان 
کرد: وضعیت استان با در نظر گرفتن میزان 
هستند  درمان  تحت  منازل  در  که  افرادی 
وخیم تر از اسفندماه ۹۸ است و از مردم می 
خواهیم که در رعایت پروتکل ها جدیت 
اینکه  بیان  با  باشند.فاضل  داشته  بیشتری 
قبیل  از  ها  شهرستان  از  بعضی  گلستان 
مینودشت، رامیان و آزادشهر در وضعیت 
اگر  دارند، گفت:  قرار  قرمز و سیاه  فوق 
کاهش  با  نشود  متوقف  افزایشی  روند 
روبرو  بیمارستانی  تخت  و  تجهیزات 
خواهیم بود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مبتالشدن  به  نسبت  همچنین  گلستان 
کودکان هشدار داد و گفت: میزان بستری 

کودکان هم افزایش یافته است.

افزایش مصرف برق
 با گرم شدن هوا 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
افزایش  شاهد  دما  افزایشی  روند  با  گفت: 
میزان مصرف برق در گلستان هستیم لذا برای 
جلوگیری از خاموشی ها مردم باید همکاری 
الزم را داشته باشند. به گزارش مهر، علی اکبر 
نصیری اظهارکرد: با افزایش دما در استان 
روند افزایشی مصرف برق هم آغاز شده 
به گونه ای که روزهای گذشته در ساعت 
اوج بار )ساعت ۱۲ الی ۱۸( مصرف برق 
به هزار و ۱۹۰ مگاوات رسید. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان افزود: 
پیش بینی می کنیم با توجه به شدت هوای 
روزهای  در  برق  مصرف  استان  در  گرم 
آتی بیشتر هم شود. وی با بیان اینکه برای 
داشتن برق پایدار نیازمند همکاری مردم 
باید  اداری  مشترکان  داد:  ادامه  هستیم، 
۵۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند. 
نصیری اضافه کرد: در خصوص مشترکان 
تجاری هم از هفته پیش اقدام فراگیری را 
آغاز کرده و با بازرسانی که در کل استان 
فعال شدند به مشترکان تجاری پرمصرف 
می  آنها  به  را  الزم  تذکرات  و  مراجعه 
دهیم و در صورت عدم رعایت با مجوز 

دادستانی برق آنها قطع خواهد شد

وآبخیزداری  طبیعی  منابع  مدیرکل 
هزار   ۴۴۷ حدنگاری  گفت:  گلستان 
محدوده  در  هیرکانی  جنگل  از  هکتار 
تصرف  از  جلوگیری  برای  استان  این 
سودجویان به پایان رسیده و پنج هزار 
نقشه برداری  زودی  به  باقیمانده  هکتار 
خواهد شد. به گزارش ایرنا، عبدالرحیم 
لطفی اظهار داشت: عالوه بر جنگل های 
هیرکانی، حدنگاری یک میلیون و ۱۸۰ 
و  میلیون  یک  مجموع  از  هکتار  هزار 
3۹۷ هزار هکتار اراضی ملی زیر پوشش 
وآبخیزداری  طبیعی  منابع  کل  اداره 
و  ساحل  مرتع،  جنگل،  شامل  گلستان 
مستثنیات به پایان رسیده و یا در حال 
انجام است. وی بیان کرد: اجرای طرح 
حدنگاری اراضی ملی گلستان از سال 
۹۴ آغاز شد اما طی یکسال اخیر انجام 
آن شدت گرفته و در حال اتمام است. 
وی حدنگاری و تثبیت مالکیت دولت 
مولفه  را  ومرتعی  جنگلی  اراضی  در 

جنگلی  های  عرصه  از  حفاظت  مهم 
در  این طرح  دانست و گفت:  گلستان 
از جنگلهای هیرکانی  راستای حفاظت 
به عنوان یک میراث ارزشمند طبیعی در 
حال انجام است. مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری گلستان ادامه داد: واگذاری 
به سیستم  بی سیم های دیجیتال مجهز 

ردیابی ماهواره ای به نیروهایی حفاظتی 
و  نیاز  مورد  انفرادی  تجهیزات  ارائه  و 
از  دیگر  یکی  شخصی،  دفاع  امکانات 
اقدامات انجام شده در راستای حفاظت 
از جنگل های هیرکانی استان است. لطفی 
در  آتش  پایش  های  دوربین  نصب  به 
جنگل های گلستان اشاره کرد و افزود: 

تاکنون سه دستگاه از این دوربین ها در 
مناطق جنگلی درازنو کردکوی، ارتفاعات 
آزاد شهر و جنگل های عرب داغ کالله به 
بهره برداری رسید. وی همچنین ابتالی 
گلستان  از عرصه های جنگلی  بخشی 
به آفات و بیماری را تهدیدی مهم برای 
این عرصه ها دانست و گفت: تغییر اقلیم، 
ورود غیرمسووالنه انسان به طبیعت همراه 
با برداشت بیش از حد و حذف گونه های 
بومی و کاشت گونه های غیربومی باعث 
به  و  طبیعت شده  تعادل  ریختگی  بهم 
بروز برخی بیماری و آفات منجر گردید. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
گفت: این اداره کل برای مبارزه با آفت و 
بیماری در این عرصه ها هر ساله اقداماتی 
چون محلول پاشی، اقدامات مدیریتی و 
عملیات بهداشتی انجام داده و در کنار آن، 
از پایه های سالم شمشاد برای قلمه گیری 
و تولید نهال استفاده می کند تا ذخیره 

ژنتیکی این گونه به غنای کامل برسد. 
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مبارزه با بیماریهای 
همه گیر در سرزمین استرآباد

عباس راییجی

به علت وضعیت سطح بهداشت بسیار 
پایین جامعه و بهداشت محیطی بدتر از 
آن بیماری ماالریا یا تب نوبه به فراوانی 
اقلیم گربیانگیر ساکنانش می  در این 
شد و قربانی می گرفت. تا حدی که 
در زمان قاجار وقتی یکی از سیاحان 
استان  فعلی  سرزمین  وارد  اروپایی 
گلستان و استرآباد آن زمان می شود 
وقتی  نویسد  می  اش  سفرنامه  در 
وارد این اقلیم شدم در شهر کردمحله 
شخصی میزبانم شد که همسرش مبتال 
به بیماری ماالریا بود و من جوهر گنه 
گنه داروی این بیماری را در توشه سفرم 
داشتم اما برای خودم آن را حفظ کردم 
و به میزبانم ندادم.) جوهر گنه گنه  از 
درختی با همین نام استخراج می شود 
که  از ارض جدید منظورش امریکای 
فعلی آورده می شد و در آن زمان بسیار 

کمیاب بود(
 داستان ماالریا  و همه گیری هایش 
در ایران تا حدود پنجاه سال قبل همین 
طور ادامه داشت تا بعد از ده ها سال 

باالخره ریشه کن شد و از سالی شصت 
به  اکنون  هم  ایران  در  مبتال  هزارنفر 
شصت نفر دقت کنید شصت تا تک 
نفری بقول عوام رسید.برای مبارزه با 
شد.  طی  نشیبهایی  فرازو  چه  ماالریا 
اول اینکه بسیاری از مردابها و نیزارها 
که حتی اطراف شهر گرگان تا آق قال 
کردند.  را هم شامل می شد، خشک 
بعدترها درخت اوکالیپتوس  از استرالیا 
آورده و کاشته شد اما این کارها موثر 
واقع نشد. بعدتر در دهه سی و چهل در 
چندین مرحله در برنامه ای سراسری و 
منسجم با امر دولت و حضور کارکنان 
وزارت بهداری وقت سم پاشی با د. د. 
ت انجام شد که هنوز هم یادگار این 
از خانه  حرکت سراسری در بسیاری 
های قدیمی و تاریخی همچون خانه  
تاریخی شیر محمدی گمیشان که هم 
اکنون با تالش نوه سازنده بنا بازسازی و 
تبدیل به اقامتگاهی بسیار زیبا بومگردی 
شده می توانم ببینیم.داستان این مبارزه 
ادامه داشت و همچنان ماالریا قربانی 

می گرفت تا اینکه سرانجام دولت وقت 
بین  سازمانهای  به  یاری  دست  ایران 
المللی دراز کرد و این بار دانشمندان 
علمی  روشهای  با  شناسان  زیست  و 
بیولوژی بدون استفاده از هر گونه سم و 
آلوده کردن محیط توانستند برای همیشه 
این بال را از سرزمین تاریخی جرجان 
و استرآباد دفع کنند. ماهی کوچکی و 
پشه خواری بنام گامبوزیا که اندازه بالغ 
ترینش فقط شش سانتی متر می شد را 
در اوایل دهه بیست از کشور ایتالیا وارد 
ایران کردند  و با تکثیر و رها سازیش در 
آبهای راکد و جاری منطقه گام جدیدی 
ماهی  این  اولیه  زادگاه  شد.  برداشته 
آمریکای جنوبی بوده است و این ماهی 
پشه خوار است و با خوردن الرو پشه 
آنوفل در رودخانه ها و مردابها موجب 
این  از  بیماری  این  همیشگی  نابودی 
سرزمین شده است. ماهی گامبوزیا هنوز 

هم در آبهای گلستان وجود دارد .

گردشگر و فعال محیط زیست 

پایان حدنگاری جنگل های  هیرکانی

چهار مرکز واکسیناسیون 
کرونا در مینودشت فعال شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان مینودشت از 
فعال شدن چهار مرکز برای واکسیناسیون 
افراد باالی ۶۰ سال علیه ویروس کرونا 
و  دوزین  و  مینودشت  شهرهای  در 
روستاهای القجر و قلعه قافه خبر داد 
و از جامعه هدف شهرستان خواست 
مراجعه  مراکز  این  به  سریعتر  هرچه 
کنند. محمدعلی حدادی، از تزریق پنج 
هزار دوز واکسن کرونا به افراد واجد 
شرایط در مینودشت خبر داد و گفت: 
۲ هزار و ۹۶۸ فرد باالی ۷۰ سال در 
این شهرستان زندگی می کنند که تاکنون 
۷۶ درصد آنان واکسن کرونا دریافت 
کردند. حدادی از سالمندان باقی مانده 
در گروه سنی ۷۰ سال به باال خواست 

برای  سال  باالی ۶۰  افراد  با  همزمان 
به چهار مرکز  دریافت واکسن کرونا 
مینودشت  شهرستان  سطح  در  فعال 
مراجعه کنند. وی با اشاره به ترخیص 
۱۲ بیمار کرونایی و بستری ۲3 بیمار 
جدید مبتال به کرونا طی ۲۴ ساعت 
گذشته در بیمارستان فاطمه الزهرا)س( 
مینودشت، افزود: هم اکنون از مجموع 
۷۰ تخت  پیش بینی شده برای بیماران 
در  آن  تخت  شهرستان، ۴3  کرونایی 
بیماران است. مدیر شبکه  اختیار این 
شمار  مینودشت،  درمان  و  بهداشت 
درمانی  مراکز  به  کننده  مراجعه  افراد 
این شهرستان با ظن ابتال به کرونا را 
همچنان صعودی دانست و گفت: برای 

کاهش فشار بر بیمارستان فاطمه الزهرا، 
پذیرش سرپایی بیماران کرونایی همزمان 
در ۶ مرکز بهداشت انجام و درمان آنها 
در منزل صورت می گیرد. حدادی تاکید 
کرد: کاهش آمار مبتالیان به کرونا در 
تعطیلی  استمرار  مستلزم  مینودشت 
تفرجگاه ها، ورود جدی دادگستری و 
نیروی انتظامی در محدود کردن مراسم 
عروسی و عزا و همکاری بیشتر مردم 
در رعایت شیوه نامه های بهداشتی در این 
شهرستان است. وی گفت: هم اکنون ۶۵ 
درصد از مردم مینودشت شیوه نامه های 
بهداشتی مقابله با کرونا را رعایت می کنند 
که باید این میزان حداقل به ۹۰ درصد 

افزایش یابد.

))
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آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 

۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۶۸۰ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۸۸ تقاضای آقای غالمعلی کرمی به شماره شناسنامه ۲۱۹۲۸ کد ملی 
۲۱۲۰۲۱۸۹۹۴ صادره از گرگان فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است بمساحت ۲۰۴/۶3 مترمربع واقع در اراضی مازاد سعدآباد از پالک شماره ۱۴3 فرعی از 
۱۲3- اصلی بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی بدیل 
خمر به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می 
شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را 

به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۴/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۲3۴

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۸ و ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۷ هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۷۸ و ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۷۷ 
تقاضای ۱- خانم فرشته فخرالدین به شماره شناسنامه ۲۲۴۰۰۱۹۵۴۹ و کد ملی ۲۲۴۰۰۱۹۵۴۹ 
صادره از کردکوی فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است ۲- آقای مهدی عباسی شیرسوار به شماره شناسنامه ۴۴۵3 و کد ملی ۲۱۲۱۶۴۹۴۲۵ 
صادره از گرگان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده است بمساحت کل عرصه ۲۰۰ مترمربع واقع در اراضی مازاد سعدآباد از پالک شماره 
باقیمانده ۱۹۱ فرعی از ۱۱۸/۱۲3- اصلی بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از 
انتقال از مالک رسمی محسن مهیائی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۴/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۲3۶

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۶۸۱ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸۶۴ تقاضای آقای سیدجعفر هاشمی به شماره شناسنامه ۶۵ کد 
ملی ۲۱۲۱۱۹۸۵۶3 صادره از گرگان فرزند سیدکاظم در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به 
انضمام ۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است بمساحت 
۲۴۱/۵ مترمربع از پالک شماره ۱۲- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت 
گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای محمدصفرخان موذنی به متقاضی 
دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو 
اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع 

ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۴/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۲۴3

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۲ و ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۹۰۴ و ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۱ 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه های ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۲۶ و 
۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۲۸ و ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۲۷ تقاضای ۱- آقای مجتبی مولودی به 
شماره شناسنامه ۵۲ و کد ملی ۲۱۲۱۲۵۰۰۸۵ صادره از گرگان فرزند عیسی در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه ۲- خانم سارا مولودی به شماره شناسنامه ۶۰۰ و کد ملی 
۲۱۲۱3۸۲۷3۶ صادره از گرگان فرزند زین العابدین در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب مغازه 3- خانم آنیتا مولودی به شماره شناسنامه ۲۴۱ و کد ملی ۲۱۲۱۸۵۹۷۱3 
صادره از گرگان فرزند زین العابدین در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب مغازه بمساحت کل: ۲۵/۵۴ مترمربع واقع در اراضی شهری از پالک ۲۲ الی ۲۴ فرعی از 
۱۲۲- اصلی بخش یک حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به 
متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را 

به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۴/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۲۶۲

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۷۵۰ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 
۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۶۸ تقاضای آقای محمدحسین اسماعیلی به شماره شناسنامه ۵۲۰۲ کد 
ملی ۴۵۹۰۵۱۴۱۵۱ صادره از شاهرود فرزند ابراهیم در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به 
انضمام ۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است بمساحت 
۲۲۵ مترمربع از پالک شماره ۱۲- اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت 
گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای علی اکبری به متقاضی دارد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو 
اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به 

مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۴/۱۶تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۲

علی برقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان م.الف ۷۲۵۹
م.الف ۷3۵۶

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۱۷۵۰ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
محمد رضائی بشناسنامه ۲۲۶۰۰۱۱۶۸3  و کد ملی ۲۲۶۰۰۱۱۶۸3 صادره از علی آباد فرزند 
محمدحسین متقاضی کالسه پرونده ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۷۲ در ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است بمساحت ۹۶,۸۰ مترمربع از پالک 3- اصلی واقع در اراضی اوزینه 
بخش 3 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به 
رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 

تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷3۲۱

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱3۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۱۸۶ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
محمدباقر کیانی بشناسنامه 3۲۹ کد ملی ۲۲۴۹۰۷۶۵۹۶ صادره از کردکوی فرزند موسی متقاضی 
کالسه پرونده ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸۵۱ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است بمساحت 3۴۴,۵۰ از پالک 3- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش 3 حوزه ثبت گرگان طبق 
رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با 
ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۵/۰۲/  ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷3۲۸

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۱۹۹ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
علیرضا لک زائی بشناسنامه ۱۹۹ کد ملی ۶۲۴۹۴۰۹3۵۱ صادره از آزادشهر فرزند غالمحسین 
متقاضی کالسه پرونده ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۶۶ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است بمساحت ۱۷۰,۲۰ از پالک ۸۹- اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش 
3 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره 
فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۵/۰۲/  ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷33۴

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۲۰۵ و ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۲۰۴ و ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۲۰۰ 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض ۱- محمداحسان جمالی نسب بشناسنامه ۴۴۸۱ کد ملی 
۲۱۲۲۵۹۴3۷3 صادره از گرگان فرزند علی متقاضی کالسه پرونده ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲3۴۹ 
دریک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است ۲- بهرام 
جمالی عسکرانی بشناسنامه ۸۴۶۱ کد ملی ۱۲۹۲۷۹۴3۴۸ صادره از اصفهان فرزند منصور متقاضی 
کالسه پرونده ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲3۴۸ دریک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 

که در آن احداث بنا شده است 3- غالمرضا شاهینی بشناسنامه ۱۱ کد ملی ۶۴۲۹۹۴۸۴۹۸ صادره 
از بیارجمند فرزند عیدمحمد متقاضی کالسه پرونده ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲3۴۷ در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت کل ششدانگ 
۲۵۴,۲۶ مترمربع از پالک ۱۰۸- اصلی واقع در اراضی باکرمحله بخش 3 حوزه ثبت گرگان طبق 
رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با 
ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۵/۰۲/ ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷3۴۰

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۱۹۸ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای عباسعلی مالشاهی بشناسنامه ۱۲ کد ملی ۵33۹۸3۵۰3۰ صادره از زابل فرزند محمدحسین 
متقاضی کالسه پرونده ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۲۹ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است بمساحت ۱۴۰,۷۰ از پالک 3- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش 3 حوزه 
ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق 
الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را 
با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷3۴۲

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۲۵۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم 
پری سلطانی بشناسنامه ۸۹ کد ملی ۵۴۰۹۷۲۷۲۲3 صادره از نائین فرزند میرزامحمد متقاضی 
کالسه پرونده ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲3۹۴ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است بمساحت ۱۶۱ مترمربع از پالک 3۸۶۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه 
محمدصادق باباصادقیان بخش 3 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی 
دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو 
اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 

قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۵/۰۲/ ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷3۴۷

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۲۵۶ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم 
پری سلطانی بشناسنامه ۸۹ کد ملی ۵۴۰۹۷۲۷۲۲3 صادره از نائین فرزند میرزامحمد متقاضی 
کالسه پرونده ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۰۶ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است بمساحت 3۷۴,۵۰ مترمربع از پالک 3۸۶۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی واقع در اراضی خارج از 
مزرعه محمدصادق باباصادقیان بخش 3 حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات 
متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع 

ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷3۴۹

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۴۲۱۲ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم 
منیژه مقصودلو بشناسنامه 3 کد ملی ۴۵۷۹۵۶۱۶۴3 صادره از دامغان فرزند محمدعلی متقاضی 
کالسه پرونده ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۶۷ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است بمساحت ۲۷۲,۵۰ مترمربع از پالک 3- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش 3 حوزه ثبت 
گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 

را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷3۵3

آگهي هاي ثبتي
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از مسووالن می خواهیم
 للدوین را از یاد نبرند

گفت و گو : مرضیه قاسمعلی

اینجانب  باسالم.  کنید؟  معرفی  را  خودتان  لطفا 
غالمرضا طهماسبی مدت ۱۰ سال در خدمت مردم 
عزیز ومهمان نواز روستای للدوین هستم.اینجانب دارای 
مدرک کاردانی کسب و کار و کاردانی مدیریت سازمان 
شهرداری ها ودهیاری ها می باشم و هم اکنون در رشته 

کسب و کار مشغول تحصیل هستم.

در مورد موقعیت جغرافیایی و مردم روستا توضیح 
دهید ؟روستای للدوین، در فاصله ی ۱۲ کیلومتری 
مرکز شهر گرگان  واقع شده و فاصله زمانی تا روستا ۱۰ 
دقیقه می باشد.  شغل مردم روستا کشاورزی و دامداری 
می باشد.  محصوالت روستا انواع سبزیجات، سیب 
زمینی،پیاز، گندم ، شالی می باشد.شاید معنی "للدوین " 
برایتان جالب باشد.) لل( به معنی پشه و )دوین( به معنی 
دویدن( ، بخاطر کانال های آِب مانده در اطراف روستا 
وپشه زیاد  و فرار مردم از دست پشه ها، معنی گرفته 
است .روستای للدوین، یک تپه ی میراث فرهنگی در 
کالبد خود دارد که به نام تپه بنیاد ثبت گردید وهمچنین 
زال تپه و گورستان قدیمی )پیر بند( وشهر قدیمی قنبران 
این روستای تاریخی بشمار می رود.  آثار ارزنده  که 
روستای للدوین   ۸۰۰ نفر و۱۷۰ خانوار جمعیت دارد 

که این آمار جدید روستا می باشد.

 از قهرمانان ورزشی روستای خود صحبت کنید؟ 
جوانان والیبالیست للدوین در بین روستاهای شهر گرگان 
حرفی برای گفتن دارند و همچنین در رشته کبدی، 
کشتی آزاد و فرنگی، قهرمان کشوری تحویل جامعه 

ورزشی داده است.

و  قهرمانان   هم  محلی  کشتی  در  للدوین  روستای 
پیشکسوتانی همچون آقاجان، رسول، مرتضی، نجف 
و عظیم طهماسبی، سید حسین حسینی و... در پرونده 
خود به ثبت رسانده است.ولی مسئوالن بدانند، جوانان و 
مردم ورزش دوست للدوین حتی از یک زمین ورزشی 
محروم هستند تا برسد به یک سوله ورزشی .  در برخی 
از روستاهای اطراف، دو سالن ورزشی وجود دارد ولی 
مردم ما از یک سالن هم بی بهره اند. آیا این از نگاه 

مسئوالن، بدور مانده و حقایق جامعه را نمی بینند؟

آقای طهماسبی  چه کارهای عمرانی در روستای شما 
انجام شده است؟  در چند سال اخیر با اجرای طرح 
هادی جدول و پازل پیاده رو بطول هزار متر وتعریض 
تیرهای برق و کارهای عمرانی دیگر همچون اجاره 
های   وست  وسایل  تجهیز  و  بازسازی  و  مدرسه 
قرار  عموم  اختیار  در  ورزش  خانه  بعنوان  ورزشی 
استقبال خوبی شده است. همچنین صدور  دارد و 
سند روستایی صادر شده به تعداد ۱۵۰ فقره و در 
حال صدور به تعداد ۲۰۰ فقره در دست اقدام است.
کارهای  از  جلوگیری  باعث  اگو  طرح  مشکالت 
عمرانی همچون آسفالت گردیده که هنوز بالتکلیف 
رها شده است. ممنون که این فرصت در اختیار این خادم 
گذاشته شد تا بتوانم کمی با مردم خوبم ومسووالن پر 
تالش درد دل کنم. دهیاری للدوین  با همکاری شرکت 
مرغ پیگیر در سال گذشته حدود۲ کیلومتراز جاده بین 
مزارع را توسعه و بازسازی کرد و امسال هم حدود۱ 
کیلومتر از جاده بین مزار ع وخیابان راه اهن روستا را 

بازسازی وتوسعه داده ایم.

در ضمن امسال هم یک کیلومتر از جاده بین مزارع با 
همکاری جهاد کشاورزی ودهیاری توسعه وباز سازی 
شده است.در سال ۹۷ تعداد ۴۰۰ اصله نهال  نارنج 
توسط دهیاری در پیاده روها کاشته شده که امیدواریم 
سال آینده جشن شکوفه های نارنج رو داشته باشیم و 
امسال هم تعداد ۴۰۰ اصله  نهال انجیر، گردو، زیتون، 
سروخمره ای و همچنین صنوبر برای کاشت تهیه 

کردیم که در دستور کاشت قرار دارد.
یکی از  مشکالت ما در کاشت نهال قسمت نگهداری 

آن است که مدیریت باالیی الزم دارد.
اینجانب خادم مردم  در سال ۸۷ بیشتر کوچه های 
روستا را با همکاری مردم آسفالت نموده ایم .هم اکنون 
بخاطر کنده کاری های زیاد ادارات) اب وگاز و.....

خیلی اوضاع نابسامانی دارد(

مشکل و درخواست مهم مردم روستا چیست؟ادامه 
و اجرای طرح هادی.ساخت سوله ورزشی. پیگیری 
وتعامل با آموزش وپرورش جهت در اختیار قرار دادن 
زمین که خودمان رایگان برای اجرای کارهای عمرانی 

دراختیار گذاشتیم.

و حرف آخر 
از مسووالن می خواهیم للدوین را از یاد نبرند.  چون 
گنجینه ای ورزشی در آن نهفته که با حضور جوانان 
شکوفا می باشد وباالتر از آن مردمانی فهیم ومهمان 
روستاها  به  درست  نگرش  با  اخر  در  و  دارد.  نواز 
استان  دوراندیش  نگرشی  با  و  بسازیم  را  شهرها 

وکشورمان را آباد کنیم.

))

 

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱4۰۰ ثبت اسناد و امالک 
ناحیه دو گرگان باستناد ماده ۱2 قانون ثبت و مادتین 52 و 
5۹ آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که در حوزه 
ثبتی شهرستان گرگان در سه ماهه چهارم سال ۱3۹۹ از آنان 
پذیرش ثبت بعمل آمده و یا به دستور آراء صادره از هیئت 
نظارت و یا به اختیارات تفویضی می بایست تجدید آگهی 

شود به شرح ذیل آگهی می گردد.

بخش سه ثبت گرگان
ردیف ۱- پالک شماره ۲۰۰ فرعی از ۱۷- اصلی خانم حوا چاره دوست 
فرزند امیر ۱۱ سهم مشاع از ۱۴۰ سهم ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 

احداثی به مساحت ۱3۷/3 مترمربع واقع در اراضی جلین علیا
ردیف ۲- پالک شماره ۵۴۵۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی خانم فاطمه سلطان 
مشکانی فرزند علی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۵۴/۸۵ 

مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف 3- پالک شماره ۵۴۹۵ فرعی از ۱۰۷- اصلی خانم معصومه محسنی 
کوتنایی فرزند علیجان دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت 
۴۰۰/۰۵ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان 

چاله باغ
ردیف ۴- پالک شماره ۶۴۶۰ فرعی از ۱۰۷- اصلی آقای قاسم زراعتی 
فرزند محمدعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۹۸/۸۰ 

مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۵- پالک شماره ۶۷۹۷ فرعی از ۱۰۷- اصلی آقای حسن حسام 
فرزند حسین و بیتا همراهی فرزند محمد دو دانگ مشاع از ششدانگ 
موقوفه  مزرعه  خارج  در  واقع  مترمربع   ۲۴۱/۰۸ مساحت  به  عرصه 

محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۶- پالک شماره ۶۸۶۴ فرعی از ۱۰۷- اصلی خانم زینب خاتون 
مقصودلو فرزند محمدعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت 
۱۲۸/۱۷ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان 

چاله باغ
ردیف ۷- پالک شماره ۶۸۶۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی خانم مینا و میترا قجر 
سرکالته فرزندان شعبان دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت 
۱۴3/۷۵ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان 

چاله باغ
ردیف ۸- پالک شماره ۶۸۷۱ فرعی از ۱۰۷- اصلی آقای علی اکبر گرجی 
فرزند علی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۱۰۷/۷۰ مترمربع 

واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۹- پالک شماره ۶۸۷۲ فرعی از ۱۰۷- اصلی خانم عالیه کالته میمری 
فرزند پیرعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۱3۰ مترمربع 

واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۱۰- پالک شماره ۶۸۷3 فرعی از ۱۰۷- اصلی خانم بی بی ملک 
حسین آباد فرزند غالمرضا دو دانگ مشاع از عرصه به مساحت ۱۴۰/۲3 

مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۱۱- پالک شماره ۶۸۷۵ فرعی از ۱۰۷- اصلی خانم مریم رضازاده 
فرزند رجبعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۹۱/۷۷ مترمربع 

واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۱۲- پالک شماره ۶۸۷۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی خانم فاطمه بیانی فرزند 
محمد دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۱۴۵/۱3 مترمربع واقع 

در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۱3- پالک شماره ۶۸۹3 فرعی از ۱۰۷- اصلی خانم شهناز فرازی 
فرزند الرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۷۴/۹ مترمربع واقع 

در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۱۴- پالک شماره ۶۸۹۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی ۱- آقای غالمحسین 
کریمی نژاد فرزند میرزا ابراهیم ۲- عزیزاله جهان بخش فرزند محمد دو دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت 3۹۸ مترمربع واقع در خارج مزرعه 

موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۱۵- پالک شماره ۶۸۹۸ فرعی از ۱۰۷- اصلی ۱- فاطمه کاویانی 
لیوانی فرزند بخشعلی ۲- طاهره رحیمی النگ فرزند حشمت اله 3- نریمان 
قلی زاده بی باالن فرزند ابوذر ۴- عباس فرامرزی فرزند یزدان دو دانگ مشاع 
از ششدانگ عرصه به مساحت ۸۴/3۲ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه 

محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۱۶- پالک شماره ۶۹۰۹ فرعی از ۱۰۷- اصلی ۱- غالمحسین کریمی 
نژاد فرزند میرزا ابراهیم ۲- عزیزاله جهان بخش فرزند محمد دو دانگ مشاع 
از ششدانگ عرصه به مساحت 3۷۵ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه 

محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۱۷- پالک شماره ۶۹۱۰ فرعی از ۱۰۷- اصلی آقای ذبیح اله شهریاری 
فرزند حسین دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۱3۰ مترمربع واقع 

در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۱۸- پالک شماره ۶۹۱۱ فرعی از ۱۰۷- اصلی آقای محمدهادی 
دهنوی فرزند محمدصادق دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت 

۱۰۲ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۱۹- پالک شماره ۶۹۱۲ فرعی از ۱۰۷- اصلی خانم هدی رعیت فرزند 
حسن دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۱۱۵/۱۵ مترمربع واقع در 

خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۲۰- پالک شماره ۶۹۱3 فرعی از ۱۰۷- اصلی ۱- جواد فردین فرزند 
محمدعلی ۲- فائزه جاللی فرزند عباسعلی 3- مرضیه رحیمی نسب فرزند 

جانعلی ۴- فاطمه کبودوند فرزند محمدعلی ۵- فاطمه نائینی زاده قمی فرزند 
غالمحسین ۶- بهناز نیک پیام فرزند مصطفی ۷- سیدمحمود حجازی فرزند 
سیدجواد ۸- الهام مجریان گلوگاهی فرزند انوشیروان ۹- بیتا طباطبائی عمید 
فرزند فریدون ۱۰- فرشته جاللی فرزند عباسعلی ۱۱- سیدجواد حسینی راد 
فرزند یداله ۱۲- منیره رحیمیان فرزند تاج محمد دو دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه به مساحت 3۹۸/۲۵ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق 

باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۲۱- پالک شماره ۶۹۱۴ فرعی از ۱۰۷- اصلی آقای نعمت اله حیدری 
فرزند احمد دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۱3۸/۵۰ مترمربع 

واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۲۲- پالک شماره ۶۹۱۵ فرعی از ۱۰۷- اصلی آقای خلیل رضوانی 
فرزند محمد دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۲۵۰ مترمربع واقع 

در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۲3- پالک شماره ۶۹۱۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی ۱- نجمه سیدکلبادی 
فرزند سیدمصطفی ۲- عبدالحسین ناصری فرزند ابراهیم 3- مریم اسالمی 
فرزند محمد ۴- سحر احمدی فرزند محمدباقر ۵- محمدهادی واثقی فرزند 
محمود ۶- علی اصغر صفاری فرزند غالمرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه به مساحت 3۷۵ مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق 

باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۲۴- پالک شماره ۶۹۲۵ فرعی از ۱۰۷- اصلی ۱- آقای محمدرضا 
نیک فرجام فرزند رمضانعلی ۲- سیدمحمد موسوی فرزند سیدحسین دو 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۱۲۲/۴۰ مترمربع واقع در خارج 

مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۲۵- پالک شماره ۶۹3۵ فرعی از ۱۰۷- اصلی آقای شعبانعلی غفاری 
فرزند قنبر دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت ۸۴/۵۰ مترمربع واقع 

در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
ردیف ۲۶- پالک شماره ۶۹3۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی آقای حسین دزیانی 
فرزند محمدتقی دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت 3۰۴/۱۰ 

مترمربع واقع در خارج مزرعه موقوفه محمدصادق باباصادقیان چاله باغ
آگهی های نوبتی و تحدید حدود جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر گاه 
شخص یا اشخاصی نسبت به پالک های باال اعتراض دارند می توانند از تاریخ 
انتشار نوبت اول بمدت نود روز مطابق ماده ۱۶ قانون ثبت و در خصوص 
آگهی تحدید حدود کسانیکه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی معترضند ظرف 
مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی مطابق ماده ۵۶ آئین 
نامه، اعتراض خود را به صورت کتبی به این اداره تسلیم و برابر تبصره ۲ ماده 
واحد معترض می بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم به مرجع ثبتی، 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی اقدام و گواهی مبنی بر تقدم دادخواست 

را به این اداره تسلیم نماید در غیراینصورت عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

حجت اهلل تجری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان م.الف ۷۲۸۹

آگهي هاي ثبتي

))

مشکالت روستا 
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روند صعودی ابتالء و بستری های کرونایی سبب اعمال محدودیت های جدید در گلستان شد

 مهر - باوجود تشدید محدودیت های 
کرونایی در گلستان و بسته شدن تفرجگاه 
ها اما همچنان شاهد حضور مردم در برخی 
از محورهای گردشگری هستیم، امری که 

وضعیت استان را بحرانی تر می کند.
بستری های  و  ابتالء  صعودی  روند 
محدودیت های  اعمال  سبب  کرونایی 
جدید در گلستان شد.با توجه به شرایط 
استان و چهاررقمی شدن میزان بستری ها 
خروج  و  ورود  و  مسدود  تفرجگاه ها 
و  قرمز  شهرهای  »از«  و  »به«  خودروها 
نارنجی ممنوع شد.بر این اساس طبق گفته 
استاندار گلستان حضور در تفرجگاه ها و 
پارک های جنگلی مشمول باالترین رقم 
جریمه خواهد بود، اما علیرغم تصویب 
محدودیت های تردد در تفرجگاه ها شاهد 
حضور مردم بومی و گردشگران در برخی 
از محورها از قبیل ناهارخوران، توسکستان، 

هزارپیچ، شصت کالً و غیره هستیم.
تشدید  از  گرگان  فرماندار  که  هرچند 
نظارت ها در اجرای مصوبات خبرداده اما 
در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و اگر نظارت 
توسط دستگاه های متولی مانند نیروهای 
انتظامی در مسدودسازی و اعمال قانون 
نیابد موجب بدتر شدن شرایط  افزایش 

استان هم خواهد شد.

اتراق در ناهارخوران ممنوع
به  خصوص  این  در  گرگان  فرماندار 
خبرنگار مهر گفت: در محور ناهارخوران 
از پل سیدمسعود به بعد محدودیت تردد 
غیربومی  خودروهای  به  و  بوده  برقرار 
اجازه عبور و مرور داده نمی شود.محمد 
حمیدی بیان کرد: به موجب مصوبه ستاد 
کرونای شهرستان هرگونه اتراق و برپایی 
چادر در محور ناهارخوران ممنوع بوده و 

با کسانی که از اجرای این مصوبه تمکین 
شد.وی  خواهد  قانونی  برخورد  نکنند 
اضافه کرد: همچنین برای جلوگیری از 
اتراق خانواده ها در حاشیه این محور چراغ 
خیابان ها در هنگام شب خاموش شده که 
این طرح تاکنون توانسته به کاهش ترددها 
تردد  افزود:  گرگان  کند.فرماندار  کمک 

عدم  صورت  در  سواری  خودروهای  با 
توقف در این تفرجگاه بالمانع است.ی 
بیان کرد: همچنین تفرجگاه های هزارپیچ 
و النگدره مسدود شده و در صورتی که 
ناهارخوران  محور  در  مردم  اتراق  روند 
ادامه داشته باشد مجبور به انسداد آن هم 
خواهیم شد.حمیدی با اشاره به بسته بودن 

محور توسکستان، گفت: تردد در محور 
پالک  با  خودروهای  برای  توسکستان 
گرگان  است.فرماندار  ممنوع  غیربومی 
گفت: اتراق در تفرجگاه ها در شرایط عادی 
ایرادی ندارد اما زمانی که مشاهده می کنیم 
مردم پروتکل ها را رعایت نمی کنند مجبور 

به اعمال محدودیت هستیم.

تردد در جاده ها کاهش یافت
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گلستان هم در این خصوص به خبرنگار 
مهر گفت: به استناد خروجی های سامانه های 
تردد شمار برخط در ۵۲ محور شبکه راه های 
گلستان، نرخ جریان تردد ساعتی در دو روز 
قربان( ۲33 است.مهدی  )عید  تعطیالت 

میقانی افزود: این نرخ نسبت به مدت مشابه 
با نرخ 3۶۴ حدود 3۵ درصد  قبل  هفته 
سال  مشابه  روز  دو  به  نسبت  و  کاهش 
گذشته ۱۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی همراهی مردم در پرهیز از سفرهای 
غیرضروری و عدم حضور در تفرجگاه ها 
را در کاهش شیوع کرونا مؤثر برشمرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم 
گفت: هم اکنون هزار و ۸۰ بیمار کرونایی 
در گلستان بستری بوده که از این تعداد ۱3۲ 
نفر در آی سی یو تحت مراقبت بوده و حال 
۴۴ نفر از آنها وخیم است.عبدالرضا فاضل 
بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۰ بیمار 
جدید در مراکز درمانی بستری شده و شاهد 
روند صعودی شیوع بیماری هستیم.وی بیان 
کرد: بدون تردید همراهی مردم در رعایت 
پروتکل ها و عدم حضور در دورهمی ها 
و تجمعات می تواند به روند نزولی بیماری 
کمک کند.فاضل اضافه کرد: وضعیت استان 
با در نظر گرفتن میزان افرادی که در منازل 
تحت درمان هستند وخیم تر از اسفندماه ۹۸ 
است و از مردم می خواهیم که در رعایت 
پروتکل ها جدیت بیشتری داشته باشند.وی 
با بیان اینکه گلستان بعضی از شهرستان ها 
از قبیل گرگان، مینودشت، رامیان و آزادشهر 
در وضعیت فوق قرمز و سیاه قرار دارند، 
گفت: اگر روند افزایشی متوقف نشود با 
کاهش تجهیزات و تخت بیمارستانی روبرو 
خواهیم بود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مبتالشدن  به  نسبت  همچنین  گلستان 
کودکان هشدار داد و گفت: میزان بستری 
کودکان هم افزایش یافته است.میزان ابتالی 
کرونا در گلستان همچنان بر روی دور تند 
قرار دارد و در این بین همراهی مردم در 
رعایت پروتکل ها می تواند به کاهش شیوع 

بیماری کمک کند.

 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان از 
صدور مجوز اولیه شیرین سازی 3۲ میلیون متر 
مکعب از آب دریا برای شرب در استان خبر 
داد.سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگاران 
اظهار کرد: بخش زیادی از آب شرب در استان از 
سفره های زیرزمینی بوده و برای میان و بلند مدت 
برنامه ریزی شده از ظرفیت سدها استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: 
بخشی از آب شرب استان هم در افق ۱۴۲۵ 
باید از طریق شیرین سازی آب دریا تأمین شود.
وی گفت: مطالعات و برآوردهای متعددی در 
این باره انجام شده و درخواست استان مجوز 
۱۰۰ میلیون مترمکعب شیرین سازی آب دریای 
خزر است تا ۵۰ میلیون مترمکعب آب شیرین 

تولید شود.طبق گفته حسینی این آب که در 
شهرستان های غرب استان از جمله بندرترکمن، 
گمیشان، کردکوی، بندرگز، آق قال و گرگان 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.وی بیان کرد: 
پیگیری های زیادی را از سال های قبل به ویژه از 
نیمه دوم سال ۹۹ تاکنون انجام دادیم و بر اساس 
این پیگیری ها فعالً با بخشی از این درخواست 

موافقت شده است.مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای گلستان ادامه داد: بر همین اساس 3۲ میلیون 
مترمکعب مجوز شیرین سازی برای تامین نیاز 
شرب و بهداشت نقاط جمعیتی از آب دریای 
خزر در افق ۱۴۲۵ موافقت شده که مراحل بعدی 
از جمله جذب سرمایه گذار در برنامه شرکت 

قرار دارد.

خبرپرسه دلتا در تفرجگاه ها

۱۶۰ میلیارد ریال برای
 بازنگری طرح هادی روستایی 

اختصاص یافت

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۶۰ گفت:  گلستان 
روستای  هادی ۱۵۰  بازنگری طرح  برای 
که  یافته  اختصاص  در سال ۱۴۰۰  استان 
اعتبار  لحاظ  از  قبل  های  سال  به  نسبت 
برخوردار  باالیی  رشد  از  روستا  تعداد  و 
کرد:  بیان  حسینی  سیدمحمد  است. 
و  اولویت  دارای  روستاهای  این  فهرست 
نرخ رشد جمعیت باال و مستقر در حریم 
شهرها برای اجرای طرح بازنگری هادی 
روستایی آماده شده و انتخاب پیمانکاران 
نیز  نقشه بردار و مشاور در شهرستان ها 
به زودی آغاز می شود.به گفته وی زمان 
هادی  طرح  بازنگری  اجرای  نیاز  مورد 
پیمانکاران،  انتخاب  شامل  روستایی 
برداری، جمع بندی مصوبات کمیته  نقشه 
کارشناسی متشکل از دستگاه های عضو و 
به فرمانداری ها  ابالغ آن پس از تصویب 
و بخشداری های استان، بین سه تا چهار 
ماه به طول می انجامد ولی این اداره کل 
تالش می کند تا روستاییان ذی نفع سریعتر 
از مزایای بازنگری برخوردار شوند. طرح 
هادی به عنوان شناسنامه روستا، توسعه و 
کاربری های مورد نیاز را مشخص و تامین 
می کند که افق اجرای آن پس از تهیه آن 
توسط بنیاد مسکن، ۱۰ ساله است. طرح 
ایجاد  از جمله  اهدافی  با  هادی روستایی 
توجه  با  روستاها  عمران  و  توسعه  زمینه 
به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، 
ایجاد  طریق  از  امکانات  عادالنه  تامین 
رفاهی،  تولیدی،  اجتماعی،  تسهیالت 
بهبود  و  روستا  فیزیکی  وضعیت  هدایت 
مسکن روستائیان و خدمات محیط زیستی 
انقالب  مسکن  بنیاد  توسط  عمومی  و 
اسالمی اجرا می شود. حسینی اضافه کرد: 
در حال حاضر طرح هادی ۴۰۰ روستای 
گلستان نیازمند بازنگری است که تاخیر در 
قیمت زمین در  افزایش  باعث  آن  اجرای 
روستا، مهاجرت به شهرها برای سکونت 
ارایه خدمات دستگاه ها می  و مشکل در 
شود.وی ادامه داد: سال قبل این اداره کل 
با پیگیری و همکاری دستگاه های اجرایی 
مرتبط در استان،موفق شد طرح هادی ۶۰ 
روستا را از محل اعتبارات ملی بازنگری 
اجرای  میانگین ساالنه  کند، در حالی که 
طرح بازنگری هادی در روستاهای استان 
تا ۲۵ روستا در نظر گرفته می شود.طبق 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  گزارش 
باالی  روستای  هادی ۹3۶  گلستان طرح 
 ۶۶۷ در  که  شده  تهیه  استان  خانوار   ۲۰
در  یا  و  گردیده  اجرا  این طرح  روستاها 

حال انجام است.

هرچند که فرماندار گرگان از تشدید نظارت ها در اجرای 
مصوبات خبرداده اما در عمل چنين اتفاقی نيفتاده و اگر نظارت توسط 

دستگاه های متولی مانند نيروهای انتظامی در مسدودسازی و اعمال قانون 
افزایش نيابد موجب بدتر شدن شرایط استان هم خواهد شد.

برداشت 2۸ هزار تن 
انواع آلو از باغ های گلستان

معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی 
گلستان گفت: پیش بینی می شود امسال 
۲۸ هزار تن انواع آلو از باغ های استان 
برداشت شود. نوید رضا فراهانی اظهار 
کرد: سطح باغ های انواع آلو در استان 
گلستان به دو هزار و ۴۵۰ هکتار می رسد 
که از این مقدار دو هزار و 3۰۰ هکتار 
آن بارده است. معاون مدیریت باغبانی 

باغات  از  آلو  برداشت  افزود:  گلستان 
و  دارد  ادامه  پایان شهریور  تا  گلستان 
پیش بینی می شود ۲۸ هزار تن آلو از 
سطح باغ های بارده برداشت شود. وی 
باغ های  از  هکتار  هر  عملکرد  افزود: 
بارده، ۱3 تن در هکتار است که با توجه 
به خشکسالی امسال یک تن در هکتار 
نسبت به سال گذشته کاهش عملکرد 

داشته است. فراهانی ادامه داد: باغ های آلو 
استان گلستان در شهرستان های رامیان، 
بندرگز، کردکوی و گرگان وجود دارد. 
معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی 
گلستان در پایان گفت: قطره طال، قمی، 
سانتراروزا و مریتانی به ترتیب بیشترین 
انواع آلویی است که در استان گلستان 

برداشت می شود. 

آب دریای خزر در گلستان شیرین سازی می شود


