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خبر
مردم آگاهی خود رانسبت به
حقوقشان افزایش دهند

مشاور زنان وزیر كشور:

افزایش نفوذ فرهنگ غرب بین
دختران ایرانی نگران کننده است

رئیس کل دادگس��تری استان گلستان با اشاره
به منشور حقوق شهروندی گفت :با توجه به
پیچیده بودن زندگی ،مردم آگاهی خود را نسبت
بهحقوقشانافزایشدهند.
به گزارش ایرنا هادی هاشمیان افزود :با اجرای
طرحآگاهیبخشیحقوقیدرواقعمیخواهیم
مردم نیز بیشتر با حقوق خود آشنا شوند ،زیرا
معتقدیم اگر افراد با حقوق شان آشنا باشند نه
به دیگران اجازه می دهند حق ش��ان را تضییع
کنند و نه خودش��ان حق دیگران را نادیده می
گیرند.وی تصریح کرد :مردم باید آگاهی های
حقوقی خ��ود را در اموری مانند عقد قرارداد،
پیش فروش و پیش خرید مسکن حتما افزایش
دهند و حتما با وکا و کارشناسان مشورت کنند
تا هم خودشان گرفتار عواقب ناآگاهی نشوند و
هم برای دستگاه قضایی تولید پرونده نکنند.وی
با اشاره به این که با اجرای طرح آگاهی بخشی
حقوقی ،از پرونده های ورودی به محاکم استان
کاسته می شود ،یادآور شد :دادگستری استان نیز
به منظور آگاهی بیشتر مردم از قوانین و مقرارت،
برنامه تلویزیونی س��یمای قانون را از شهریور
امس��ال به صورت زنده پخش می کند که این
خودبخشیازحقوقشهروندیاست.هاشمیان
در ادامه گفت :حقوق شهروندی در واقع یک
قانون اس��ت و تش��کیات قضایی در جهت
تقویت قانون ،کارها و امورات خود را انجام می
دهد و اگر قرار است تکلیفی اباغ شود ،آن هم
باید براساس و برابر قانون باشد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان خاطرنشان
کرد :یکی از وظایف ق��وه قضائیه در رعایت
قانون حقوق ش��هروندی بحث بازداشتگاه ها
و نحوه رس��یدگی در دادسراها می باشد که به
خوبی در حال انجام می باشد و از قدیم هم این
روال بوده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی اظهار داشت :در دادگستری کل استان نیز
دبیرخانه حقوق شهروندی ایجاد شده و مردم
با مراجعه به آن از حقوق خود و دیگران آگاهی
می یابند و این در روند رسیدگی به پرونده ها
تاثیربسزائیدارد.

ثبت گویش استرآبادی
در فهرست میراث فرهنگی
ناملموسکشور

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
گردش��گری استان گلس��تان از ثبت گویش
اس��ترآبادی در فهرس��ت می��راث فرهنگی
ناملموس کشور خبر داد.ابراهیم کریمی گفت:
گویش استرابادی (گرگانی) گویشی است که
در شهر گرگان و تعدادی از روستاهای اطراف
به آن سخن گفته می شود.وی اظهار داشت:
پس از بررسی سیر تاریخی زبان های ایرانی،
می توان گفت گونه گویش استرآبادی بازمانده
ای از زبان ایرانی غربی یعنی فارسی میانه است
که هنوز ردپایی از پارتی دری در این گویش
مش��اهده می ش��ود و با آن ارتباط تنگاتنگی
دارد.وی عن��وان کرد :گویش اس��ترآبادی به
ویژه در سطوح آوایی و واژگانی تفاوت های
قابل ماحظه ای با زبان فارس��ی دارد که می
توان بر اساس معیارهای جهانی به آن گویش
استرآبادی اطاق کرد.کریمی ادامه داد :واژگان
و مفاهیمی که در گویش اس��ترآبادی وجود
دارند عاوه بر مفاهیم مش��ترک با زبان های
دیگر ،ش��امل مفاهیمی هس��تند که به لحاظ
نوع زندگی کشاورزی ،باغداری و دامداری
دارای تنوع اس��ت.مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردش��گری استان گلستان
افزود :با توجه به اهمیت حفظ و حراست از
این گویش اصیل ،اداره کل میراث فرهنگی
استان گلستان با تشکیل جلسات کارشناسی
و دعوت از پژوهش��گران این حوزه اقدام به
تهیه پرونده ثبت اثر کرد که در ششم دی ماه
س��ال جاری در جلسه شورای عالی ثبت و
تعیین حریم کشور که با دستور کار پرونده
های میراث فرهنگی ناملموس برگزار شد،
گویش اس��ترآبادی به عن��وان یک گویش
منحص��ر به فرد با گس��تره فرهنگی ش��هر
اس��ترآباد(گرگان) در فهرست آثار فرهنگی
ناملموس کشور به ثبت رسید.

مشاور وزیر کش��ور در امور زنان و خانواده گفت :کم
توجهی به ظرافت های خانواده توس��ط برخی والدین
اقبال و توجه دختران و زنان ایرانی به فرهنگ غربی را
افزایش داده است که جای نگرانی جدی دارد.
ب��ه گزارش ایرنا فهمیه فرهمندپ��ور در دیدار با آیت
اه نورمفیدی نماینده ولی فقیه در اس��تان گلستان و
امام جمعه گ��رگان اظهار کرد :اگر آس��یب های این
رویگردانی فرهنگی توس��ط روحانیت و ائمه جمعه
تبیین و تشریح ش��ود ،امیدواری به کاهش آن تا حد
زیادی بیش��تر خواهد شد.مشاور وزیر کشور در امور
زنان و خانواده اظهار کرد :مشکاتی مانند فرار دختران

اخطار استاندار به مدیران گلستان؛

كشاورزی ،صنعت و گردشگری در اولويت است
اس��تاندار گلستان خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی
اس��تان گفت که جذب س��رمایه گذار داخلی و خارجی
در این خطه شمالی باید با اولویت سه محور کشاورزی،
صنعت و گردشگری مد باشد و هر مانعی در این مسیر تا
پایان هفته جاری باید مکتوب و گزارش شود.
به گزارش ایرنا حسن صادقلو در نشست هماهنگی پنجره
واحد سرمایه گذاری استان گلستان اظهار داشت :ضرروت
دارد تاش مسئوان دستگاه ها در شتاب بخشیدن به این
مهم که نقش به س��زایی در رونق و توسعه استان خواهد
داشت ،بیش از گذشته پررنگ شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه گلس��تان از فرصت ه��ای بکر برای
جذب سرمایه گذار در بخش های کشاورزی ،صنعت و
گردشگری برخوردار است ،گفت :اکنون تدوین و عمل به
نقشه راه سرمایه گذاری در استان برای استفاده بهینه از این
فرصت ها جزو ضروریات محسوب می شود.
اس��تاندار افزود :فعال ک��ردن دوباره ط��رح پنجره واحد
س��رمایه گذاری در گلستان با در نظر گرفتن آسان سازی
ارایه تسهیات به سرمایه گذار و همراه کردن دستگاه های
مرتبط و نظارت دقیق در عملیاتی شدن خدمات می تواند
جذب س��رمایه گذار و ثمر بخش��ی آن را دوچندان کند.
صادقلو به مسئوان دستگاه های عضو ستاد سرمایه گذاری
استان تا آخر هفته جاری فرصت داد که موانع قانونی در

انتقادنماینده
ولی فقیه از صداو سیما
نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان گفت :در
حالیکه برخی شبکه های خارجی با انواع و اقسام برنامه
ها به دنبال جذب خانواده های ایرانی هس��تند ،استفاده
تلویزیون کش��ورمان از کارشناس��انی که تمام تفکرشان
محبوس کردن زن��ان در خانه و محدود ک��ردن آنها در
جامعه است ،باعث رشد مخاطبان کانال های ماهواره ای
می شود .به گزارش ایرنا آیت اه سیدکاظم نورمفیدی در
دیدار با مشاور امور زنان و خانواده وزیر کشور و تعدادی
به گزارش مهر ،جلس��ه یکصدوبیست و نهم کمیسیون
توسعه ،عمران ،حمل و نقل شهری ،معماری و شهرسازی
شورای شهر گرگان شامگاه دوشنبه با دستورکار سیاست
های بودجه عمرانی سال 9۶برگزار شد.برنامه ریزی توسعه
شهری ،هدایت و دفع آب های سطحی ،حمل و نقل و بهبود
امور و مرور شهری ،ایجاد تاسیسات حفاظتی شهری ،بهبود
محیط شهری ،ایجاد اماکن فرهنگی ،ورزشی و توریستی،
ایجاد تاسیسات س��اختمان های اداری و ایجاد تاسیسات
اقتص��ادی و درآمد زا به عنوان هش��ت برنام��ه در حوزه
عمران مطرح شده است.رئیس کمسیون توسعه و عمران
و حمل و نقل ش��هری و معماری و شهرسازی گفت :در
جلسه گذشته هشت فصل در حوزه عمرانی مشخص شد
که در این جلسه به برنامه ریزی توسعه شهری و مطالعات
می پردازیم.وی گفت :بودجه شهرداری ها باید در پایان دی
ماه به شورای شهر فرستاده شود و اعضاء شورای شهر نیز
باید در اسفندماه کار تصویب بودجه را انجام دهد.سبطی با
بیان اینکه نگاه شورای شهر گرگان در خصوص بودجه عینا
برخواسته از قانون است ،افزود 40 :درصد بودجه شهرداری

جذب س��رمایه گذار و عملیاتی شدن طرح ها در استان
توسط هر دستگاه به دقت بررسی و راهکار آسان سازی آن
را به ستاد ارایه دهند.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و دبیر
کمیته سرمایه گذاری گلستان نیز با اشاره به اهمیت جذب
سرمایه گذار برای رشد اقتصادی استان گفت :تشکیل و
فعالیت پنجره واحد س��رمایه گذاری در منطقه ضروری

اس��ت زیرا عاوه بر آسان سازی ارایه خدمات به سرمایه
گذار ،در ش��تاب دادن دس��تگاه به فرایند سرمایه گذاری
کمک خواهد کرد.داوود طبرسا به طرح های آماده جذب
س��رمایه گذاری در گلستان اشاره کرد و افزود :اکنون 29
طرح تحول زا در بخش های مختلف برای جذب سرمایه
گذار تهیه و به زبان انگلیس��ی نیز ترجمه شده است.وی

گفت :این تعداد طرح به سازمان مرکزی سرمایه گذاری نیز
ارسال شده تا در جذب صاحبان سرمایه برای استان تسهیل
شود.وی همچنین از تهیه طرحی در قالب تور مجازی در
گلس��تان برای معرفی به سرمایه گذاران خبر داد و گفت:
تاکنون در قالب این طرح  ۱00نقطه گردشگری ،کشاورزی
و صنعتی استان شناسایی شده است.
وی از مس��ئوان دستگاه های عضو ستاد سرمایه گذاری
استان درخواست کرد :در تکمیل طرح تور مجازی استان
برای جذب سرمایه گذار همکاری بیشتری داشته باشند.
دبیر ستاد سرمایه گذاری گلستان به تهیه کتاب فرصت ها
و ظرفیت های اس��تان با  4۷5صفحه اشاره کرد و گفت:
تمام اطاعات فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری
گلس��تان تهیه و به زیر چاپ رفته است.در این نشست
اعضای ستاد سرمایه گذاری گلستان در خصوص توجه
به تبلیغات در جذب سرمایه گذار ،کنار گذاشتن سلیقه
ها ،استفاده از ظرفیت مشاوران سایر استان ها ،استفاده از
ظرفیت دستگاه قضایی ،حذف تشریفات زاید اداری و
کوتاه کردن زمان پاسخگویی به مکاتبات و بروز رسانی
مطالب طرح ها برای جذب سرمایه گذاران راهکارهایی
ارایه دادند.نشست های پنجره واحد سرمایه گذاری در
کشور از سال  88با هدف کمک به جذب سرمایه گذار
در استان ها فعال شده است.

از زنان فرهیخته استان گلستان افزود :گاهی برنامه هایی
از تلویزیون کش��ورمان پخش می شود که نه تنها جاذبه
ندارد بلکه با دافعه زیاد خانواده های ایرانی را به سمت و
سوی شبکه های ماهواره ای سوق می دهد.عضو مجلس
خبرگان رهبری با نام بردن از برخی شبکه های ماهواره
ای فارسی زبان اظهار داشت :اینها فقط با هدف تخریب
جایگاه خانواده راه اندازی شده اند و متاسفانه آسیب های
فراوانی را هم به جامعه ما تحمیل کرده اس��ت .آیت اه
نورمفیدی افزود :در مقابل تلویزیون ایران از کارشناسانی
برای بیان مس��ایل دینی اس��تفاده می کند که نگاهی جز
محدود کردن زنان در جامعه نداشته و به دنبال کم کردن
حضور این قشر موثر در اجتماع هستند.
امام جمعه گرگان نتیج��ه گیری کرد :در نتیجه اینچنین
رویک��ردی گرایش به ماه��واره در جامعه ایرانی نه تنها
کم نمی شود ،بلکه زیاد هم می شود.آیت اه نورمفیدی

همچنین گفت :بیان س��اده و عامه فهم مس��ایل توسط
روحانیون و نخبگان نق��ش زیادی در تبیین ارزش های
اسامی و انتقال آن به مردم و بخصوص نسل جوان دارد
که مصداق بارز آن امام خمینی (ره) است.
امام جمعه گرگان بیان کرد :ایشان با وجود آن که از دانش
بس��یار زیاد و سواد فوق العاده ای برخوردار بودند اما در
زمان سخنرانی های عمومی مسایل را با زبانی بسیار ساده
مطرح می کردند تا همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
آیت اه نورمفیدی ابراز کرد :در زمان حاضر شبکه های
ماهواره ای زیادی با زبان فارسی متزلزل کردن بنیان خانواده
ها را هدف قرار داده اند و از همه ابزار و ظرفیت خود برای
سست کردن کانون خانواده های ایرانی و ایجاد فاصله میان
آن ها استفاده می کنند .نماینده ولی فقیه در استان گلستان
گف��ت :یکی از ویژگی های خان��واده های ایرانی گرمی
ناشی از حضور اعضا در کنار یکدیگر است اما ورود بی

ضابطه و پردامنه موبایل ها و شبکه های اجتماعی نه تنها
این کانون گرم را به سردی نزدیک کرده بلکه خطر ورود
جوانان به مشکات فراوان ناشی از آن را هم افزایش داده
است .آیت اه نورمفیدی همچنین گفت :دانشگاه ها برای
تببین دقیق آموزه های اسامی ،بیان ساده مسایل دینی و
جلوگیری از گسترش فرهنگ غرب بیش از پیش نیازمند
اندیشمندانیچونشهیدمطهریاست.
امام جمعه گرگان افزود :بعضا برای راهنمایی جوانان و
بیان مسایل دینی در دانشگاه ها افرادی سکان تدریس را
در دست میگیرند که اندیشه های آنان با دستورات بیان شده
دین و راهنمایی های پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین
(ع) فاصله زیادی دارد .عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه
کرد :دانشگاه ها به شخصیت های نقد پذیر و اندیشمندی
همچون شهید مطهری و امثال او احتیاج دارند تا جوانان را
از گرداب های خطر نجات دهند.

کلنگ تله کابین و شهربازی
گرگان اسفند ماه به زمین می خورد
به مسایل عمرانی با اولویت پروژه
های نیمه تمام باید در نظر گرفته
شود.وی ادامه داد۱0:درصد بودجه
ش��هرداری باید برای بهداش��ت
شهری در نظر گرفته شود که این
اتفاق تا به حال نیافتاده است و 5
درصد بودجه نیز باید برای فرهنگ
شهر در نظر گرفته شود که این مورد هم مد نظر نبوده است.
رئیس کمس��یون توسعه و عمران و حمل و نقل شهری و
معماری و شهرس��ازی گفت :سه درصد بودجه شهرداری
طبق قانون باید به ورزش اختصاص داده شود که با توجه
به مساعد بودن نظر همه اعضاء این اتفاق می افتد.سبطی
نوبت اول

آگهیمناقصهعمومیيکمرحلهای
شماره 1395.4407

موضوع :انجام خدمات اداره گاز شهرستان مراوه تپه

محل دریافت(تحویل) اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه :گرگان ـ میدان بسیج ـ سایت اداری ـ شرکت گاز استان گلستان

مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به دبیرخانه مرکزی :ظرف مدت دو هفته از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه
و مهلت دریافت اسناد مناقصه از امور قراردادها بمدت  3روز از تاریخ دعوتنامه شرکت در مناقصه
تضمین های معتبر شرکت در مناقصه :بصورت یکی از تضمینهای

الف :ضمانت نامه بانکی یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی با مجوز بانک مرکزی ب :ضمانتنامه صادره از
موسسات بیمه گر دارای مجوز فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ج :انواع اوراق مشارکت
د :وجه نقد

ه  :ضمانتنامه صادره از صندوقهای ضمانت دولتی

با اش��اره به طرح تفصیلی تصریح
کرد :بعضی محله های ما الزامات
ازم را برای س��کونت گاه ندارد و
بعضی فاقد الزامات ایمنی در برابر
ساکنینهستند.ویهمچنینبهمنظر
مدیریت شهری اشاره کرد و گفت:
با این که هر س��اله به طور متوسط
 ۱0میلیارد تومان برای بازگشایی معابر در نظر گرفته ایم اما
ردیف این اعتبارجابه جا شده و اتفاقی نیافتاده است.سبطی
به نماد سازی در شهر تاکید کرد و اظهار کرد :انجام مطالعات
در راستای نمادسازی که به عنوان هویت شهر مطرح است
دارای اهمیت است اما شهر گرگان هیچ حرکتی در این راستا

انجام نداده اس��ت تا خاطره جمعی را در ذهن شهروندان
و گردشگران ایجاد کند.یکی از اعضاء شورای شهر گرگان
در ادامه جلسه گفت :باید بودجه سه ساله گذشته این دوره
شورای شهرگرگان را بررسی کنیم تا بتوانیم بودجه امسال را
هممصوبکنیم.فائزهعبداللهیدرخصوصبحثمطالعات
افزود :ابتدا باید رصد کنیم که چه مطالعاتی اتفاق افتاده است.
بح��ث مطالعات اهمیت باایی دارد و در دنیا هر پروژه ای
که بخواهد انجام شود با مطالعات دقیق اتفاق می افتد.وی
به طرح تفصیلی اشاره کرد و تصریح کرد :در حال حاضر
از طرحی استفاده می کنیم که مدت زمان آن از  ۱0سال هم
گذشته است اما در شهرهای دنیا طرح های  ۱0ساله معنایی
ندارد چرا که آن ها شهر را زنده می دانند و یک موجود زنده
بااین تغییر و تحوات و پیشرفت نمی تواند در یک نسخه
 ۱0ساله دوام بیاورد.عبداللهی اظهار کرد :طرح جامع موارد
کلی را بررسی می کند و طرح تفصیلی که موارد جزیی تر
پرداخته می شود مورد توجه ما نیست.وی ادامه داد :مطالعات
شهرسازی همه ساله در دستور کار ما بوده است اما این که
چقدرتوانسته ایم از آن بهره بگیریم دارای اهمیت است.

زمان و مکان كميسيون مناقصات :ساعت  10الی  11/30روز سه شنبه  95/11/26شرکت گاز استان گلستان

نحوه دريافت اسناد ارزيابی كيفی و مناقصه :مناقصه گران می بايست پس از واريز هزينه اوراق (بمبلغ  400/000ريال به

شماره حساب سيبا  2174634602001بانک ملی) بصورت حضوری مراجعه و پس از تحويل رسيد نسبت به دريافت اسناد
از امور قراردادها اقدام نمايند.

مبلغ تقريبی برآورد 6/630/000/000 :ریال

زمان دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه بصورت همزمان :حداکثر ظرف  7روز پس از اتمام مهلت آگهی نوبت دوم

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 332/000/000 :ریال

شركت كنندگان می توانند جهت كسب اطاعات بيشتر به آدرس اينترنتی  www.shana-irو يا پايگاه اطاع رسانی
الکترونيکی شركت گاز استان گلستان به آدرس ( www.nigc-golestan.irبخش آگهی ها ـ مناقصه های پيمان)
مراجعه و يا با شماره تلفن  32480365ـ  017واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومی شركت گاز استان گلستان

آگهيهاي ثبتي
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره  ۱۳۹۵۶0۳۱۲00۱0۵۱۹۳۹مورخ  ۹۵/۱0/۱۶هیئت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه

01732251316
01732241195

از منزل و آسیب های مشابه آن ناشی از کمبود عاطفه
می��ان اعضای خان��واده و توجه نکردن به خواس��ت
نوجوان��ان و جوانان اس��ت .وی بیان کرد :یکی از راه
های جلب توجه مردم به بازگرداندن گرما و صمیمیت
به کانون خانواده ها ،کم��ک موثر روحانیون و علما
و بیان مش��کات در تریبون ها و منابر اس��ت .وی
ادامه داد :مش��کل اصلی به وجود آمده در جامعه
که منجر به متزلزل ش��دن بنیان خانواده ها ش��ده
اس��ت ،کم توجه��ی به اصاح رواب��ط خانوادگی
است .مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده
افزود :روحانیت همچنان قشر مورد وثوق و مورد

تاکید و توجه مردم اس��ت و بیان آسیب ها توسط
آن��ان همراه ب��ا راهکارهای موثر م��ی تواند منجر
ب��ه کاهش آس��یب ه��ای اجتماعی رو ب��ه ازدیاد
در کش��ور ش��ود .فرهمندپور ادامه داد :اس��تمداد
از علم��ا و روحانی��ت ب��رای کمک ب��ه حل این
مشکات نافی مس��وولیت دولت در برنامه ریزی
و حل نارس��ایی ها نیست و اگر این تاش ها در
کنار یکدیگر و با هدف واحد ناشی از یک برنامه
اصولی همراه باش��د می توان��د نتایج دلخواه نظام
مقدس جمهوری اس��امی در کاهش آسیب های
اجتماعی را به همراه داش��ته باش��د.

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

مس��تقر در واح��د ثبت��ی تصرفات مالکانه بامعارض کاس��ه ش��ماره
 ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۲00۱000۵8۵متقاضی س��یدجلیل حس��ینی محمدآبادی
فرزند زین العابدین شناس��نامه  ۳۳۷۱کدمل��ی  ۲۲۳۹۵۱۳۷۲۱صادره
از گرگان  ۵۱س��هم از  ۶0سهم شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی که
مابقی آن وقف است بمساحت  ۱8۱۹0مترمربع واقع در اراضی امیرآباد
از پ��اک فرعی از  � 8۳اصلی بخ��ش  ۳ثبت گرگان لذا بمنظور اطاع
عم��وم مرات��ب در دو نوبت بفاصله  ۱۵روز آگهی می ش��ود از این رو
اشخاصیکه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با

ذکر ش��ماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض بمرجع ثبتی دادخواست خود را بمرجع
ذیصاح قضائ��ی تقدیم نماید بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات مبادرت به صدور
سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول۹۵/۱0/۲0 :
تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۱۱/۶:
محمد اسماعیل پور� کفیل اداره ثبت اسناد و اماک گرگان �
 ۶۶8۳م الف

دوشنبه  20دیماه  /1395سال هجدهم  /شماره 1539

خبر
کمک  28میلیارد ریالی
گلستانی ها به بهزیستی

مدیرکل بهزیس��تی گلس��تان از مشارکت 28
میلیارد و  4۷۱میلیون و  59۷هزار ریالی مراکز
دولتی و غیردولتی(خیرین) این اس��تان برای
کمک به بهزیستی استان در  9ماه گذشته خبر
داد.ابراهیم غفاری درحاش��یه همایش تجلیل
از خیرین بهزیس��تی اس��تان گلس��تان که در
گنبدکاووس برگزار ش��د گفت :از این میزان
کمک های نقدی و غیرنقدی به بهزیستی مبلغ
 ۱5میلی��ارد و  89۱میلیون و  ۱۷4هزار و 554
ریال آن توسط مراکز غیردولتی (خیرین) و بقیه
توسط مراکز دولتی بوده است.
وی ب��ا قدردان��ی از کمک ه��ای خیرین به
بهزیستی گلس��تان در  9ماه گذشته ،افزود :از
مجموع کمک های خیرین به این نهاد ،مبلغ سه
میلیارد و  502میلیون و  434هزار ریال توسط
خیرین شهرستان گنبدکاووس بوده است.
غفاری همچنین از احداث یک واحد ‹ش��یر
خوارگاه› با ظرفی��ت  20تا  30نوزاد در مرکز
گلستان خبر داد و اضافه کرد :زمین احداث این
طرح توس��ط خیرین گرگانی تامین شده و تا
پایان امسال عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
وی از اجرای یک طرح اقتصادی با مشارکت
خیرین در گنبدکاووس خبر داد و تصریح کرد:
مطالعات مقدماتی این طرح هم اکنون در حال
انجام اس��ت و پس نهایی ش��دن مطالعات و
کسب مجوزهای ازم ،عملیات اجرایی آن آغاز
می ش��ود.هم اکنون  200هزار نفر از جمعیت
یک میلیون و  900هزار نفری گلستان که ۱05
هزار نفر آن معلوان و خانواده های آنان هستند
و بقیه شامل زنان سرپرست خانوار ،کودکان بی
سرپرستوسالمندان،زیرپوششبهزیستیاین
استان قرار دارند.

مدیر مسكن راه و شهرسازی گلستان:

 94خانوار معلول
گلستانی خانه دار میشوند

مدی��ر مس��کن و س��اختمان اداره کل راه و
شهرسازی گلستان از تامین زمین و مسکن برای
 ۹۴خانوار معلول در استان خبر داد.
محمود تیموری با اش��اره به انعقاد تفاهم نامه
تامین مسکن خانوارهای معلولین واجد شرایط
و تحت پوشش س��ازمان بهزیستی در استان،
اظهار کرد :زمین و واحدهای مسکونی برای ۹۴
خانوار مذکور در استان تامین شده و به اقدام و
شروع عملیات اجرایی برای انجام سایر اقدامات
از سوی دستگاهها و نهادهای متولی نیاز دارد.
وی افزود :زمین و واحد مسکونی تامین شده
شامل تامین زمین برای ۳۷خانوار و تامین واحد
مسکونی برای ۵۷خانوار است.
تیموری به تش��ریح اقدامات انجام شده برای
تامین زمین این اقش��ار پرداخت و افزود :برای
 ۲۷خانوار از  ۳۷خانوار متعهد شده در تفاهم
نامه ،از اسفند ماه سال گذشته در شهرستانهای
گرگان ،آق قا ،آزادش��هر ،کردکوی و رامیان،
اراضی به مساحت  ۳۱۴۵.۲۶مترمربع ،تهیه و
طی قراردادی به انجمن خیرین مس��کن ساز
استان تحویل و واگذار شده است.وی با اشاره
به اینکه راه و شهرس��ازی گلستان در راستای
وظایف قانونی و نوع دوس��تانه خود ،تکالیف
محوله در این تفاهم نامه را در شهرستانهای یاد
شده تا این مرحله به اجرا درآورده ،خاطرنشان
کرد :در شهرس��تان علی آبادکتول برای تامین
زمین پنج خانوار از مددجویان هم پیگیریهای
ازم انجام ش��ده و اداره کل راه و شهرس��ازی
ب��رای خرید اراضی مورد نیاز این مس��ئله در
جلسات متعدد کمیته راهبری استان هم اعام
آمادگی کرده اما تاکنون زمینی که دارای س��ند
مالکیت و فاقد مشکل برای مددجویان باشد،
یافت نشده و کمیته مذکور نیز موردی معرفی
نکرده است.مدیر مسکن و ساختمان اداره کل
راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه تهیه زمین
برای این عزیزان در شهرس��تان عل��ی آباد در
دست پیگیری است ،افزود :در شهرستان رامیان
و گالیکش ،واگذاری زمین با معارضاتی روبرو
بوده که در دست پیگیری برای آزادسازی است.
تیموری ادامه داد :برای دو خانوار تحت الشعاع
تفاهمنامهمذکوردرشهرستانبندرگزهم،تعهد
زمین به تامین واحد مسکونی تبدیل شده که
یکی از آنها خریداری شده و دیگری در حال
خریداری است.وی تصریح کرد :اداره کل راه و
شهرسازی گلستان طی مدت زمان کوتاهی پس
از عقد تفاهم نامه ،اقدامات ازم از جمله تامین
و واگذاری زمین و معرفی واحدهای مسکونی
از محل پروژههای مسکن مهر در حال تکمیل
را معرفی کرده است.تیموری درباره واحدهای
در حال تکمیل مسکن مهر ،گفت :از آنجایی
ک��ه س��هم آورده متقاضیان نق��ش مهمی در
تکمیل س��ریعتر پروژههای معرفی شده دارد،
تعلل بسیار زیاد متقاضیان برای تکمیل سهم
آورده واحد مس��کونی مورد نظر ،اداره کل راه
و شهرسازی را با چالشهای متعددی روبرو
کرده است .

