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خبر
گلستاننمادوحدت
و همدلی در کشور است

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بزرگ اسامی
شمال کشور گفت :گلس��تان نماد وحدت و
نگین زیبای همدلی و اتحاد در کش��ور است.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطاع رس��انی
مرکز بزرگ اس��امی ش��مال کشور ،حجت
ااس��ام نورعلی دیلم در س��ومین جلس��ه
هماهنگ��ی هفته وحدت ،با بیان این که اتحاد
و همدل��ی باعث رحمت و دوری از یکدیگر
موجب عذاب اس��ت ،اظهار کرد :امام خمینی
(ره) مهمترین عامل پیروزی مسلمین را اتحاد
قلوب می دانس��ت و همواره بر این امر تاکید
داشت ،اکنون هم مقام معظم رهبری بر محور
اتحاد و یکپارچکی اقوام و مذاهب گوناگون
تأکید فراوان دارند.معاون فرهنگی و اجتماعی
مرکز بزرگ اسامی شمال کشور تصریح کرد:
در استان گلستان به برکت نماینده محترم ولی
فقیه در استان آیت اه نورمفیدی و علمای شیعه
و سنی ،وحدت بین اقوام مختلف زبانزد و در
کشور نمونه است.وی گفت :متأسفانه دشمن
همیشه به دنبال نفوذ در صف مسلمین است
و وظیفه نخبگان اجتماعی است که در راستای
ترویج فرهنگ وحدت و زندگی مسالمت آمیز
تاش نمایند .دیلم افزود :یکی از اقدامات مهم
در س��طح استان ،شناس��ایی موثرین و اقشار
مختلف اعم از دانشجویان و جوانان ،فرهنگیان
و کارمندان ،خیرین و معتمدین ،ورزشکاران
و هنرمندان ،بانوان و فعاان اجتماعی ،رسانه
ها و مطبوعات و س��ایر موثرین روس��تاها و
شهرهاس��ت و بای��د با برگ��زاری دوره های
آموزشی تحت عنوان زندگی مسالمت آمیز،
در راستای فرهنگ وحدت و ترویج همدلی
گامی موثر برداریم.

شکارچیانمتخلفمرالها
تحویل مقامات قضایی شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت:
ش��کارچیان متخلف حیات وحش استان در
ماموریت مش��ترکی با یگان حفاظت تهران و
کردکوی دس��تگیر و تحویل مقامات قضایی
شدند .به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی
محیط زیست گلستان ،امیر عبدوس اظهار کرد:
جانشینفرماندهییگانحفاظتمحیطزیست
گلستان با همکاری پلیس امنیت کردکوی پس
از کسب گزارش مردمی مبنی بر شکار غیرمجاز
م��رال در جنگل های شهرس��تان کردکوی و
اختفای اش��ه مرال شکار شده در دو منزل در
روستای بااجاده شهر کردکوی ،با اخذ مجوز
بازدید از منزل متخلفان از دادگستری شهرستان
کردکوی،نیروهایاجرایییگانحفاظتمحیط
زیست گلستان موفق شدند ،مقداری از اشه دو
راس مرال و اشه چهار طاقه قرقاول شکارشده
و یک طاقه قرقاول تاکس��یدرمی و یک قبضه
ساح شکاری دارای مجوز در بازرسی از منزل
متخلفان در روستای بااجاده کردکوی کشف
و صورتجلسه تخلف در محل تنظیم شد .وی
افزود :همزمان نیروهای یگان حفاظت محیط
زیس��ت گلستان به این موضوع پی بردند که
یکی از شکارچیان اصلی در شکار این دو مرال
به همراه مقداری از گوش��ت مرال شکار شده
ساکن شهر تهران بوده و خارج از استان گلستان
است که بافاصله با هماهنگی یگان حفاظت
اس��تان تهران ،با اخذ نیابت قضایی و ورود به
منزل این شکارچی ،میزان  ۲۰کیلوگرم گوشت
مرال ش��کار شده ،جمجمه یک راس مرال نر
به همراه ش��اخ و یک قبضه ساح گلوله زنی
قاچاق کش��ف و ضبط ش��د .عبدوس ضمن
تقدیرازعملکردنیروهاییگانحفاظتمحیط
زیست اس��تان گلستان به خصوص جانشین
فرماندهی این یگان اظهار کرد :گوش��تهای
مکش��وفه در دو استان گلستان و تهران ،برای
بررسیهای بیشتر تحویل آزمایشگاه تشخیص
ژنتیک خواهد ش��د .مدیرکل حفاظت محیط
زیست گلستان درباره سرنوشت متخلفان این
پرونده گفت :متخلفان به همراه صورتجلسه
تخلف و اجزا و لوازم کش��ف ش��ده تحویل
مقامات قضایی شهرس��تان کردکوی و تهران
ش��دند .وی اظهار کرد :افراد دستگیر شده از
شکارچیانی بودند که سابقه شکار غیرمجاز و
دستگیر شدن توسط نیروهای یگان حفاظت
محیط زیست استان گلستان را در سالهای قبل
در مناطق استان گلستان داشتند.

معلوانیكهفراموششدهاند

بیتوجهی به مشکات معلوان یعنی عدم بهرهمندی از
ظرفیت و پتانسیلهای بخش��ی از افراد جامعه و این امر
میتواند جامع��ه را با چالشهای مختلف مواجه کند .به
گزارش فارس ،در س��ال  ۱۹۹۲میادی از س��وی مجمع
عمومی سازمان ملل متحد سه دسامبر یا  ۱۲آذر به عنوان
روز جهانی معلوان اعام شد .هدف از نامگذاری چنین
روزی به نام روز جهانی معلوان ارتقا رشد اذهان عمومی
درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف و افزایش
آگاهی در این رابطه بوده اس��ت .اگر چه مهمترین هدف
از نامگ��ذاری روزی به نام روز معلوان ،یادآوری حقوق
این قشر و آگاهی دیگر افراد جامعه به این موضوع است
اما گویی فاصله زیادی میان این اهداف تا واقعیت ،حداقل
در کشور ما وجود دارد ،شاید برخی از مسووان کارنامه
درخشانی در خصوص پیگیری مطالبات معلوان طی چند
س��ال اخیر از خود ارائه دهند اما واقعیت امر این است که
هنوز اقدامات ازم برای رفع مشکات معلوان ،افرادی که
البته جمعیت قابل توجهی در جامعه محسوب میشوند
مناسب نیست ،به عنوان مثال قانون جامع حمایت از حقوق
معلوان که میتواند مشکاتی نظیر درمان ،اشتغال ،بیمه و
 ...که به عنوان مهمترین مشکات معلوان مطرح میشود
را حل کند هنوز برای اصاح شدن پشت درهای مجلس
منتظر تصویب نمایندگان اس��ت .با این وجود اگر چه به
کرات شعار معلولیت ،محدودیت نیست را شنیدهایم اما
عدم مناسبس��ازی فضاهای شهری برای معلوان ،نبود
وسایل حمل و نقلیه عمومی ،عدم دسترسی به مکانهای
گردش��گری و تفریحی و مش��کات مربوط به اشتغال
معلوان موجب ش��ده تا بسیاری از افراد این قشر به رغم
خواس��ته قلبی خود گوشهنشینی را به حضور در جامعه
ترجیح دهند و جمله معلولیت محدودیت نیست را تنها به
چشم یک شعار تلقی کنند.
بیبرنامگیدستگاههایدولتیبرایاشتغالمعلولین
در همی��ن رابطه عضو هیئ��ت مدیره کانون سراس��ری
انجمنهای معلوان کش��ور یکی از مهمترین مشکات
معلوان را عدم دس��تیابی به شغلی مناسب عنوان کرد و
گف��ت :یکی از وظایف س��ازمان بهزیس��تی در معاونت
توانبخشی پرداختن به اش��تغال معلوان است .رضا شاه
حس��ینی تصریح کرد :در دولتهای مختلف به فراخور
زمان و مکان یکسری طرحها برای ایجاد اشتغال معلوان
انجام شد که البته ش��دت اجرای آن طرحها در زمانهای
مختلف متفاوت بوده است .وی بیان کرد :در حال حاضر

سازمانبهزیستیدرحالپیگیریطرحهایاشتغالحمایتی
است در واقع این طرحها از الگوبرداری طرحهای موفق
س��طح جهان در کشورمان اجرا خواهد شد ،در این طرح
یک معلول از لحاظ توانمندیهایی که دارد ارزیابی شغلی
میشود و بر اساس توانمندی مشغول به کار خواهد شد و
خدمات حمایتی از بهزیستی را دریافت خواهد کرد .عضو
هیئت مدیره کانون سراسری انجمنهای معلوان کشور با
بیان اینکه در دستگاههای اجرایی هنوز اقدام خاصی برای
اشتغال معلوان صورت نگرفته است افزود :طبق ماده هفت
قانون جامع حمایت از حقوق معلوان باید سه درصد از
استخدامیهای کشور به اشتغال معلوان اختصاص یابد
اما در این زمینه س��ازمانهای دولتی از جمله آموزش و
پرورش هنگام اس��تخدام نیرو بخشنامهای تحت عنوان
س��امت جس��می دارند که این امر موج��ب اعتراض
معلوان ش��ده چرا که این کار مغایر با حقوق شهروندی
است .شاهحسینی خواستار تغییر نگاه مدیران به مشکات
معلوان شد و گفت :باید با هماندیشی و فرهنگسازی
موجب تغییر نگاه به مشکات و مسائل معلوان شد و این
اصل که معلولین به عنوان فردی از جامعه باید در جنبههای
مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مشارکت
داشته باشند را نهادینه کرد.
مناسبسازی  ۱۵درصد از مبلمان شهری در گلستان
ویدرخصوصمناسبسازیمبلمانشهریبرایمعلوان
گلستان گفت :اقدامات خوبی در ستاد مناسبسازی استان

انجام شده و گلستان جزو استانهای پیشرو در این رابطه
محسوب میش��ود ،در حالیکه نسبت به سایر استانهای
کشور از عملکرد خوبی برخوردار هستیم اما این اقدامات
راضیکننده نیست .کارشناس ستاد مناسبسازی محیط
و مبلمان شهری گلس��تان ادامه داد :کمتر از  ۱۵درصد از
اهداف ما در خصوص مناسبسازی مبلمان شهری محقق
شده است در واقع نیاز داریم با فرهنگسازی بستر مناسب
برای حضور معلوان در جامعه و مشارکت اجتماعی فراهم
شود .شاه حسینی ابراز کرد :بسیاری از مدیران فکر میکنند
به دلیل کم بودن تعداد معلوان ،نیازی به هزینه یا اختصاص
اعتبار برای رفع برخی از مشکات این قشر وجود ندارد
در صورتی که این امر یک الزام قانونی است و اگر مدیری
از انجام آن سر باز زند پیگرد قانونی خواهد داشت .به گفته
وی بس��یاری از مدیران کمبود اعتبار را دلیل عدم اجرای
طرح برای مناسبسازی عنوان میکنند در حالیکه طبق
قانون ،مناسبس��ازی باید در طراحی ساختمان یا بنا قبل
از س��اخت آن دیده ش��ود تا موجب دوباره کاری نشود.
شاهحسینی اقدامات خوب برای احقاق حقوق معلوان در
کشورهای پیشرفته را مرهون پیگیری افراد و سازمانهای
فعال در این زمینه عنوان کرد و گفت :در کشورهای اروپایی
تا حد زیادی بحثهای مربوط به مناسبسازی و حقوق
اجتماعی معلوان رعایت میش��ود و دلیل پیشرفت آنها
این بوده که اقدامات خود را خیلی زودتر از کشور ما و با
تاش و زحمات فراوان شروع کردند در حالیکه در کشور

فرماندهی انتظامی شهرستان گنبدکاووس از فوت شدن
کودک س��ه س��اله گنبدی بر اثر ضرب و شتم از سوی
پدر خبر داد.سرهنگ محمود علی فر در گفتگو با مهر
از فوت شدن پسربچه سه س��اله گنبدی در اثر کودک
آزاری خبر داد و اظهار کرد :روز چهارشنبه هشت آذرماه
حوالی ساعت  ۱۸و  3۰دقیقه عصر کودک سه ساله ای
در بیمارس��تان طالقانی بستری می شود که پزشکان در
معاینات اولیه متوجه آثار کبودی بر بدن کودک شده و

انتقال کودک با این شرایط را به نیروی انتظامی اطاع می
دهند .وی افزود :با اعزام نیروها به بیمارستان و بررسی
همراهان کودک متوجه می شوند پدر کودک در انتقال
فرزندش به بیمارس��تان نقش داش��ته ولی تنها یکی از
همسایه ها در کنار کودک حضور دارد .علی فر ادامه داد:
با تحقیقات بیشتر متوجه شدیم پدر این پسر بچه قبا
سابقه ضرب و شتم فرزند خود را داشته اما با مواجه با
ماموران پلیس منکر هر گونه دخالت در وضعیت پسرش

کودک  3ساله گنبدی
قربانی کودک آزاری شد

می شود.وی افزود :در نهایت این پدر خطاکار زمانی که
با دایل و مدارک کافی رو به رو می شود ضرب و شتم
فرزند خود را قبول می کند و شیطنت بیش از حد کودک
را عام��ل این ضرب و ش��تم عنوان می کند .فرماندهی
انتظامی شهرس��تان گنبدکاووس ادامه داد :متاسفانه این
ک��ودک بر اثر جراح��ات وارده عصر روز جمعه فوت
شد.علی فر گفت :در حال حاضر برای این فرد پرونده
ای تشکیل شده و به دادسرا اعزام شده است.

آگهيهاي ثبتي
آگهیتحدیدحدوداختصاصی
بدینوسیله اعام می گردد به استناد ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف ،تحدید
حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده است ،دارای پاک
 11755فرعی از  3اصلی بخش  3ثبت گرگان واقع در اراضی اوزینه به مساحت
 102/40مترمربع ملکی آقای علی اصغر آریاخواه فرزند عبداله ساعت  9صبح روز
چهارشنبه مورخه  1396/10/6در محل وقوع ملک واقع در گرگان � سجادیه � بین
کوچه 1و � 3کوچه مس��جد � سمت چپ � قواره دوم � کدپستی 4914856668
بعمل خواهد آمد .از این رو چنانچه مجاور یا هر شخصی نسبت به حدود یا حقوق
ارتفاقی در ملک مذکور حقی برای خود قائل است می تواند ظرف سی روز از تاریخ
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پاک به اداره
ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان تسلیم و عاوه بر آن ظرف یک ماه از تاریخ
تقدیم اعتراض به اداره ثبت ،دادخواست خود را به مرجع ذیصاح قضایی تقدیم و
رسید آنرا ارائه نماید .در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می¬تواند
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت
تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات
مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
محمد اسماعیل پور � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  1001م الف

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

بدینوسیله اعام می گردد به استناد ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف ،تحدید
حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است ،دارای پاک 2859
فرعی از  108اصلی بخش  3ثبت گرگان واقع در اراضی باکرمحله به مس��احت
 154/18مترمربع ملکی آقای مهدی محمدنژاد فرزند محمد ساعت  9صبح روز
پنجش��نبه مورخه  1396/10/7در محل وقوع ملک واقع در گرگان � خیابان امام
رضا � بین  45و � 47کدپس��تی  ....بعمل خواهد آمد .از این رو چنانچه مجاور یا
هر ش��خصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی در ملک مذکور برای خود
قائل اس��ت می تواند ظرف سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود
اعتراض خود را کتبا با ذکر ش��ماره پاک به اداره ثبت اس��ناد و اماک شهرستان
گرگان تسلیم و عاوه بر آن ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به اداره ثبت،
دادخواست خود را به مرجع ذیصاح قضایی تقدیم و رسید آنرا ارائه نماید .در غیر
اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوطه مراجعه و
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید .بدیهی است
در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور س��ند
مالکیتخواهدنمود.
محمد اسماعیل پور � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  1009م الف

آگهیفقدانسندمالکیت

آقای ارازمحمد شیرمحمدی فرزند عاشور محمد به شماره ملی  2031927884با
ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق ،مدعی شده که سند مالکیت مقدار  1316سهم
مشاع از  10752سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین بمساحت  92/14مترمربع
به شماره ورقه مالکیت  551922بپاک  5635فرعی از  � 1اصلی بخش  10حوزه
ثبتی گنبد ذیل ثبت  5887ص  256ج  365بنام آقای ارازمحمد شیرمحمدی فرزند
عاشور به شماره ملی  6289683667ثبت و صادر گردیده است به علت جابجائی
مفقود گردیده است ،تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده لذا
براب��ر تبصره یک اصاحی ماده  120آیین نام��ه قانون ثبت مراتب یک نوبت در
روزنامه کثیراانتشار آگهی می گردد و هر کس مدعی وجود سند مالکیت یا سند
معامله نزد خود باشد ظرف (10ده) روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مستندات به
این اداره ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات
اقدام خواهد شد.
سارانی � رییس اداره ثبت اسناد و اماک گنبد �  8510م الف

آگهیفقدانسندمالکیت
01732251316

ما قوانین پایه زیادی در این خصوص وجود دارد اما برای
رفع مشکات معلوان نیاز به قانونی که پشتوانه اجرایی از
مجلس داشته باشد داریم.
حقوقحداقلیشهروندیبرایمعلولین
از س��ویی دیگر یک کارش��ناس ارشد جامعه شناسی در
استان ،مشکات و مسائل مربوط به معلوان در جامعه را
بیشمار عنوان کرد و گفت :واقعیت این است که معلوان
در جامعه ما حتی از حداقل حقوق شهروندی برخوردار
نیستند .فاطمه سیدی تصریح کرد :مسووان در حوزههای
مختلف به راحتی حقوق معلوان را نادیده میگیرند گویی
چنین قشری در جامعه ما وجود ندارد ،مدیران شهری در
بحثهای مربوط به مناسبسازی مبلمان شهری جدیت
ازم را از خود نشان نمیدهند و خیلی راحت با بیان این
جمله که بودجه ازم برای مناسبسازی نداریم از اجرای
چنین برنامههای در س��طح شهر شانه خالی میکنند .وی
ادامه داد :حتی قانونهای مصوب ش��ده برای حمایت از
حقوق معلوان به راحتی زیر پا گذاش��ته میشود و به آن
توجهی نمیشود به عنوان مثال طبق قانون جامع حمایت
از معلولین باید  3درصد از استخدامی دستگاههای دولتی
به معلوان اختصاص یابد اما در کمال تعجب و ناباوری
یکی از مهمترین شرایط شخص شرکتکننده در آزمون
اس��تخدامی یا جذب نیرو داش��تن س��امت جس��می
است!کارش��ناس جامعهشناسی بیان کرد :در مناسبتها
و روزهایی که به نام معلوان نامگذاری ش��ده است به
کرات شعار معلولیت محدودیت نیست را سر میدهیم
و از معلوان میخواهیم در جامعه مشارکت داشته باشند
حال آنکه از خود نمی پرسیم برای حضور معلوان در
جامعه چقدر زیرس��اختها را فراهم کردهایم؟س��یدی
خاطرنش��ان کرد :بیتوجهی به مشکات معلوان این
تص��ور را در اذه��ان به خصوص قش��ر معلول تقویت
میکند که مسائل آنها برای مسووان جدی نیست که این
امر میتواند عاوه بر مش��کات جسمی که این قشر با
آن مواجه هستند بر مشکات روحی آنها نیز افزوده کند.
وی در پایان یادآور شد :اگر چه جمعیت معلوان استان
گلستان حدود  ۶/۲است و در مجموع حدود  ۲۰درصد
از مردم جهان با معلولیت مواجه هستند اما این تعداد نیز
رقم قابل توجهی است ،بیتوجهی به مشکات معلوان
یعنی عدم بهرهمندی از ظرفیت و پتانس��یلهای بخشی
از اف��راد جامعه و این امر میتواند جامعه را با چالشهای
مختلفمواجهکند.

آقای محمد ایمری فرزند موسی به شماره شناسنامه 1368با ارائه دو برگ شهادت
ش��هود مصدق ،مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یکبابخانه

بمساحت  276/10مترمربع به شماره ورقه مالکیت  873167الف  91بپاک 16610
فرعی از  � 1اصلی بخش  10حوزه ثبتی گنبد ذیل ثبت  14188ص  103ج 107
بنام آقای محمد ایمری فرزند موسی به شماره شناسنامه  1368ثبت و صادر گردیده
اس��ت و برابر سند رهنی  1394/9/29 � 1394/8/5 � 119573 � 119442دفتر 18
گنبد بنفع بانک مس��کن بمبالغ 1350000000و  1150000000ریال در رهن قرار
گرفته است و برابر نامه  1396/6/21 � 1395/9/9 � 950521 � 960337شعبه اول
دادگاه حقوقی گنبد در قبال مبلغ  2000000000 � 2500000000دو میلیارد ریال
بازداشت گردیده است ،به علت جابجائی مفقود گردیده  ،تقاضای صدور المثنی سند
مالکیت را از این اداره نموده لذا برابر تبصره یک اصاحی ماده  120آیین نامه قانون
ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی می گردد و هر کس مدعی
وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف (10ده) روز مدارک اعتراض
را ضمن ارائه مستندات به این اداره ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای
مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد.
سارانی � رییس اداره ثبت اسناد و اماک گنبد �  8511م الف

آگهیفقدانسندمالکیت

آقای محمد احمدی فرزند حبیب به شناسنامه  70صادره بیارجمند شاهرود کدملی
 6429891070با ارائه گواهی شهادت و شهود که در دفتر اسناد رسمی شماره 111
تصدیق و امضا شده اعام نموده سند مالکیت چاپی دفترچه ای الف547734/85/
شش��دانگ اعیانی احداثی در قطعه زمین موقوفه آستان قدس رضوی بمساحت
 144.40مترمرب��ع به پاک  682فرع��ی از  � 3775 � 3761اصلی واقع در گرگان
بخش یک حوزه ثبتی گرگان که ذیل ثبت  16740صفحه  216دفتر جلد  110بنام
نامبرده صادر گردیده و بموجب سند رهنی شماره  63164مورخه  1385/8/8دفتر
اسناد رسمی یک گرگان در هن بانک مسکن شعبه  5آذر گرگان می باشد بعلت
جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت خود را از این
اداره نموده است .از این رو باستناد ماده  � 120اصاحی آیین نامه قانون ثبت مراتب
در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ
آگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نماید
در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
محمد اسماعیل پور � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  1018م الف

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت
 206.46مترمربع دارای پاک  1970فرعی از  � 210اصلی بخش  3ثبت گرگان واقع
در اراضی سرخنکاته آقای شهریار طوسی نژاد فرزند خدابخش در ساعت 11.30
صبح روز چهارشنبه  1396/10/6در محل وقوع ملک واقع در گرگان سرخنکاته
خیابان رسالت روبروی اداره برق به عمل خواهد آمد از این رو چنانچه مجاوری
نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی
روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره
پاک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عاوه بر آن ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی تقدیم
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به
صدور سند مالکیت خواهد نمود.
محمد اسماعیل پور � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  1011م الف

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت
 206.48مترمرب��ع دارای پاک  1972فرعی از  � 210اصلی بخش  3ثبت گرگان
واقع در اراضی سرخنکاته آقای شهریار طوسی نژاد فرزند خدابخش در ساعت 9
صبح روز چهارشنبه  1396/10/6در محل وقوع ملک واقع در گرگان سرخنکاته
خیابان رسالت روبروی اداره برق به عمل خواهد آمد از این رو چنانچه مجاوری
نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی

روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره
پاک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عاوه بر آن ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی تقدیم
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به
صدور سند مالکیت خواهد نمود.
محمد اسماعیل پور � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  1012م الف

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت
 206.89مترمربع دارای پاک  1969فرعی از  � 210اصلی بخش  3ثبت گرگان واقع
در اراضی سرخنکاته آقای شهریار طوسی نژاد فرزند خدابخش در ساعت11صبح
روز چهارشنبه  1396/10/6در محل وقوع ملک واقع در گرگان سرخنکاته خیابان
رسالت روبروی اداره برق به عمل خواهد آمد از این رو چنانچه مجاوری نسبت
به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پاک به
اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عاوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی تقدیم نماید در
غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوطه مراجعه
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است
در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور س��ند
مالکیتخواهدنمود.
محمد اسماعیل پور � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  1013م الف

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت
 196.11مترمرب��ع دارای پاک  1973فرعی از  � 210اصلی بخش  3ثبت گرگان
واقع در اراضی سرخنکاته آقای شهریار طوسی نژاد فرزند خدابخش در ساعت10
صبح روز چهارشنبه  1396/10/6در محل وقوع ملک واقع در گرگان سرخنکاته
خیابان رسالت روبروی اداره برق به عمل خواهد آمد از این رو چنانچه مجاوری
نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی
روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره
پاک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عاوه بر آن ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی تقدیم
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به
صدور سند مالکیت خواهد نمود.
محمد اسماعیل پور � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  1014م الف

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت
 204.07مترمربع دارای پاک  1971فرعی از  � 210اصلی بخش  3ثبت گرگان واقع
در اراضی سرخنکاته آقای شهریار طوسی نژاد فرزند خدابخش در ساعت 9.30
صبح روز چهارشنبه  1396/10/6در محل وقوع ملک واقع در گرگان سرخنکاته
خیابان رسالت روبروی اداره برق به عمل خواهد آمد از این رو چنانچه مجاوری
نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی
روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره
پاک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عاوه بر آن ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی تقدیم
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به
صدور سند مالکیت خواهد نمود.
محمد اسماعیل پور � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان � 1015

خبر
چهارمین دوره نمایشگاه
سوگواره عکس حماسه خون
در گرگان افتتاح شد

چهارمین دوره نمایش��گاه س��وگواره عکس
حماسه خون در حوزه هنری گلستان افتتاح
شد .به گزارش مهر ،چهارمین دوره نمایشگاه
س��وگواره عکس حماسه خون شامگاه شنبه
در حوزه هنری گلس��تان افتتاح ش��د .رئیس
حوزه هنری گلستان در نشست خبری پیش
از افتتاح این نمایشگاه اظهار کرد ۶۵ :هنرمند
و عکاس در چهارمین دوره سوگواره عکس
حماس��ه خون مشارکت داشتند و  ۴۹۷اثر در
این دوره از س��وگواره عکس حماسه خون
به دبیرخانه این سوگواره رسید .نقی محمد
نژاد افزود :از تعداد آثار رس��یده به دبیرخانه
س��وگواره در نهای��ت  ۴۰اثر به عن��وان آثار
برگزی��ده از  ۲۴هنرمند و عکاس انتخاب و
به نمایش گذاشته میشود .وی ادامه داد :آثار
رسیده به دبیرخانه سوگواره توسط ابوالقاسم
قاسمی ،داوود عامری و محمدجواد مکتبی
داوری ش��ده و از تاریخ  ۱۱الی  ۲۴آذرماه به
نمایش عموم گذاشته می شود .محمد نژاد از
تهیه نرمافزار و کتاب دیجیتال این سوگواره
خبر داد و افزود :محصوات تولید ش��ده در
مراس��م اختتامیه رونمایی میش��ود .محمد
نس��ایی  ،راحله حصاری ،محمد مهدی امیا،
محدثه عامری  ،محمد کامرانی ،سحر حسن
زاده ،سعیده امیری ،فائزه کابلی ،بهادر متکی،
محمد حسین پیله ور ،ساناز منعمی ،روح اه
قادری ،پوریا س��بحانی ،محمد قجر ،هادی
رعیت ،آرمین سرابی ،سینا طاهر نسب ،سید
حسین سیدین ،سیدرضا میرکاظمی از جمله
عکاسانی هستند که آثارشان در این سوگواره
به نمایش درآمده است.

جشنوارهتوانمندیهای
معلوان در قاب عکس
در گنبد کاووس افتتاح شد

رئیس بهزیس��تی شهرس��تان گنب��دکاووس
گف��ت :از  ۱۲ت��ا  ۱۸آذرم��اه ،روز جهان��ی
معلولین است و نخستین نمایشگاه عکس،
با محوریت روستا معلول در استان گلستان
به میزبانی شهرس��تان گنب��دکاووس افتتاح
شد .به گزارش تسنیم ،محمدرضا فشایی در
مراسم افتتاح نخستین جشنواره عکس استان
در گنب��دکاووس واقع در پارک ش��هرداری
اظهار داش��ت :در این نمایشگاه ۴۵ ،عکس
با موضوعات معلولین و همساان ،خانواده
و معلولین ،مشارکت معلوان در فعالیتهای
اجتماعی ،خاقیت معلولین ،اوقات فراغت،
هن��ر ،مدرس��ه و غیره ق��رار دارد و منتخبان
عکسها در پایان روز  ۱۸آذرماه از نگاه بازدید
کنندگان انتخاب و جوایزی اهدا خواهد شد.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان گنبدکاووس
افزود :در شهرس��تان گنبدکاووس ،حدود ۷
هزارو  ۴۰۰معلول جسمی ،حرکتی ،بینایی،
شنوایی ،روانی و غیره تحت پوشش بهزیستی
هستند و از خدمات این نهاد بهرهمند هستند.
فش��ایی تصریح کرد ۱۴ :مرک��ز نگهداری،
توانبخش��ی ،حرفهآموزی در این شهرستان
فعالیت دارن��د که  ۴مرکز ،بیم��اران روانی،
سالمندان ،جسمی  -حرکتی و پسران ذهنی
باای  ۱۴سال بصورت شبانه روزی خدمات
میدهند .رئیس اداره بهزیس��تی شهرس��تان
گنبدکاووس تاکید کرد :با توجه به اینکه مرکز
نگهداری س��المندان در استان تعطیل شده،
سالمندان اس��تان در شهرستان گنبدکاووس
نگهداری میش��وند و در حال حاضر حدود
 ۱۰۰نف��ر در این مرکز وج��ود دارند ،ضمن
اینکه در مراکز روزانه به صورت متوسط 33
نفر و در مراکز ش��بانهروزی به طور متوسط
 ۵۰تا  ۷۰نفر نگهداری میش��وند .فش��ایی
گف��ت :برگ��زاری نمایش��گاه توانمندیهای
معلولین و نمایشگاه عکس ،برگزاری اردوی
تفریحی ،جشن روز جهانی معلولین و تجلیل
از معلولین نخبه ،در حوزه ورزش��ی ،علمی،
اقتصادی و غیره ،بازدید از کارگاه های حرفه
آموزی ،دیدار با معلولین قطع نخاع و غیره از
برنامه های این هفته بهزیستی شهرستان است.
عبدالقدیر کریمی فرماندار ویژه شهرس��تان
گنبدکاووس هم در این مراسم اظهار داشت:
این هفته ،زمان مناسبی است تا از ظرفیت آن
در جهت احوالپرسی و ایجاد امید و انگیزه
و ارتقاء اعتماد به نفس معلولین استفاده کنیم.
معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه شهرس��تان
گنبدکاووس افزود :باید در این هفته آسیبها
و مش��کات این حوزه احصاء ش��ده و در
برخی سیاستها و روشها تغییر ایجاد کنیم،
تا ش��رایط بهتری برای ای��ن افراد در جامعه
فراهم ش��ود .کریمی تصریح کرد :در حوزه
شهرستان گنبدکاووس ،فعالیتهای خوبی در
بخش معلولین صورت گرفته است.

