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خبر
هادی نامور پیشکسوت عرصه
تئاتر گلستان درگذشت

‹محمدهادی نامور› از هنرمندان استان گلستان
و پیشکسوت عرصه تئاتر و تلویزیون کشور
پنجشنبه به علت بیماری قلبی دارفانی را وداع
گفت.مرحوم نامور در عرصه نویسندگی و
کارگردانی سینما و تلویزیون نیز فعال بود.
از جمله آثار فاخر و مهم این پیشکس��وت
و هنرمن��د گلس��تانی می توان به س��ریال
تلویزیونی «صالح آسیابان» و فیلم سینمایی
«یارش» اشاره کرد.

متن قرآن در زندگی و جامعه
ما به درستی جاری نیست

كشت كلزا امکان پايداری گندم را افزايش میدهد
مش��اور وزیر و مجری طرح دانهه��ای روغنی بابیان
اینکه میزان عملکرد در غات هرس��ال نسبت به سال
گذشته با کاهش مواجه میشود ،گفت :کشت محصول
کلزا امکان پایداری گندم را افزایش میدهد .به گزارش
مهر ،علیرضا مهاجر در سی و دومین جشنواره انتخاب
و معرفی نمونههای بخش کش��اورزی گلستان اظهار
کرد :کش��اورزی در همه دنیا از اهمیت بسیار ویژهای
برخ��وردار اس��ت و مواد غذایی یک��ی از ارکان ثبات
هر نظام محس��وب میش��ود .وی افزود :تولید داخلی
یک��ی از بحثهای مهم در اقتصاد مقاومتی به ش��مار
میرود که ای��ن موضوع باید بیش��تر موردتوجه همه
مس��ئوان مربوطه ق��رار گیرد.مش��اور وزیر و مجری
طرح دانههای روغنی ،گلس��تان را یکی از استانهای
برخوردار از منابع دانس��ت و گفت :گلس��تان به دلیل
اینکه از خاک خوب و از آب مناسبی برخوردار است
میتواند تولید مناس��بی انجام دهد .البته اگر آب استان
توسط اس��تانهای دیگر استفاده نش��ود و این منطقه
را تبدیل ب��ه کویر نکنند یک اس��تان خوبی در تولید
کش��اورزی خواهیم داش��ت .وی در خصوص بحث
پایداری تولید محصوات کشاورزی در استان ،افزود:

 ۹۵درصد روغن کشور
وارداتی است
معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن
کریم با اش��اره به اینکه سبک زندگی روح
اصلی حاکم بر تمدن اسامی است ،گفت:
متن قرآن در زندگی و جامعه ما به درستی
جاری نیس��ت .به گ��زارش مه��ر ،مهدی
شکری در کارگاه سبک زندگی با رویکرد
قرآن کریم با اش��اره به اینکه سبک زندگی
روح اصلی حاکم بر تمدن اس��امی است،
افزود :انقاب اس��امی دایه دار بازآفرینی
این تمدن است .معاون آموزش و پژوهش
سازمان دارالقرآن کریم گفت :قرآن توانایی
پاس��خگویی به نیازه��ای بش��ر را دارد و
س��عی داریم با برگزاری اینگونه برنامهها،
تمدن��ی که رو به افول اس��ت را احیا کنیم.
وی تصری��ح ک��رد :تم��دن دارای دو جنبه
همچون س��ختافزاری و نرمافزاری است
که بعد از پیروزی انقاب اس��امی در بعد
سختافزاری پیشرفتهای خوبی داشتیم.
ش��کری اظهار کرد :اگرچه دش��من سعی
داش��ت از پیش��رفتهای ایران جلوگیری
کند اما در رشتههای مختلف علوم توانستیم
گامهای بلن��دی برداریم و از چش��مانداز
روشنی برخوردار هستیم.وی سبک زندگی
را اصل تمدن دانست و افزود :گرچه قرآن
در ظواه��ر زندگیه��ا رعایت ش��ده اما با
جاری و س��اری شدن متن قرآن در زندگی
و جامع��ه فاصل��ه داریم و بای��د برای این
موضوع آسیبشناسی هایی صورت گیرد.
معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن
کریم گفت :تا زمانی که آسیبشناس��یها
بهدرس��تی انجام نش��ود نمیت��وان تجویز
درس��ت انجام داد.در ادامه س��ید مصطفی
حس��ینی واعظ ،رئیس اداره ام��ور قرآنی
اداره کل تبلیغات گلس��تان اظهار کرد :در
زمینه تدبر ،فهم قرآن و پرداختن به محتوا
آیات قرآن کریم س��ازمان دارالقرآن کریم
طرحها و برنامههای خوبی ازجمله ترویج
س��بک زندگی قرآنی و مه��ارت زندگی با
ق��رآن را آغاز کرده اس��ت.وی افزود :این
کارگاه برای نخس��تین بار امسال در استان
برگزارش��ده که سعی اس��ت تا پایان سال
بیش از  20کارگاه دیگر با محوریت سبک
زندگی قرآن کریم برگزار کنیم.

کمک  ۵۰میلیارد تومانی خیران
به بخش مدرسه سازی گلستان

مجری طرح دانههای روغنی کش��ور با بیان اینکه 95
درصد روغن در کش��ور وارد میشود ،تاکید کرد114 :
کارخانه پنبهپاککنی تعطیل و دهها کارخانه روغنکشی
تغییر فاز دادند و یک ش��رایط بدی را در کش��ور پیدا
کردیم .به گزارش تس��نیم ،علیرضا مهاج��ر افزود75 :
درصد صنایع از جمله صنایع دفاعی ما به پنبه وابسته
دبیر ستاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت :در
س��ال  2016رتبه علمی ایران در شیات به  6رسید اما
همچنان از ظرفیت نخبگان استفاده نمی کنیم .به گزارش
مهر ،محمدسعید سیف در نشست اجتماعات نخبگانی
پیرامون راهکارهای پیش��رفت صنایع دریایی گلستان،
اظهار کرد :دو س��وم سطح زمین دریاست و حدود 90
درصد از تجارت جهان��ی از طریق اقیانوس انجام می
شود ،از این جهت حضور در اقیانوس می تواند مالکیت
به وجود آورد .وی اضافه کرد :با وجود رش��د جمعیتی
که در جه��ان وجود دارد ،بدون تردید در آینده نزدیک
وابس��تگی تأمین مایحتاج ما به دریا بیشتر خواهد شد.
سیف با بیان اینکه بشر هنوز به نصف عمق دریا نرسیده
اس��ت ،اضافه کرد :صنعت دریا خوش��ه ای از مسائل
مختلف مانند ش��یات ،نفت و گاز ،توریس��م دریایی،
ورزش های دریایی اس��ت زیرا همه این مسائل به هم
مرتبط هستند .وی گفت :کشور ما با داشتن پنج هزار و
 800کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب دارای ظرفیت

گلستان درگذشته از محصوات پنبه و دانههای روغنی
برخ��وردار بود ام��ا فکورانه و با دقت این کش��ت از
اس��تان برداشته شد و در همین راس��تا هیچ اعتراضی
از کس��ی انجام نش��د .مهاج��ر ،پنب��ه را محصولی با

عنوان طای س��فید دانس��ت ،اظهار کرد :بعد از نفت
بیش��ترین صادرات ایران مربوط به پنبه بود که امروز
با برداشتن این محصول  114کارخانه پنبهپاککنی در
اس��تان تعطیل شد .وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای

اس��ت و به واسطه این امر بسیاری از صنایع ما از بین
رفته است.وی با بیان اینکه علت بیکاری در کشور این
است که زیرساختهای خود را خراب میکنیم ،گفت:
بسیاری از کشاورزان بخش کشاورزی ما که تحصیات
دانش��گاهی دارند از دانش و تجارب باایی در بخش
کشاورزی برخوردار نیستند و این یک مصیبت بزرگی
است که گریبانگیر همه ما شده و باید از این وضعیت
خارج ش��ویم تا یک کشور پویا را برای آیندگان خود
یادگار بگذاریم .مجری طرح دانههای روغنی کش��ور
به تناوب کش��ت کلزا و گندم اشاره کرد و تاکید کرد:
بسیاری از کشورها برای مقابله علفهای هرز در گندم
از س��موم در کل��زا و برای جلوگی��ری از بیماریها و
علفهای هرز کلزا در زمان داشت گندم استفاده کردند
و کشاورزی را تلفیقی دنبال میکنند.مهاجر یادآور شد:
امسال  851تن بذر بهاره کلزا در کشور تهیه کردیم که

این میزان برای  150هزار هکتار بود .اما با استفاده بخش
کشاورزان  251تن بیشتر از حد هکتار بذر مازاد استفاده
شد و ما مجبور شدیم از کشور آلمان بذر کلزا وارد کنیم.
مجری طرح دانههای روغنی کشور با بیان اینکه استفاده
از بذر مازاد کلزا س��بب کاهش راندمان تولید میشود،
افزود :بیش از  60هزار هکتار در اس��تان گلستان کلزا
کشت شده و اگر کشاورزان به دستورات کارشناسان
در زمان داشت کلزا از قبیل استفاده از کود و سم گوش
و عم��ل کنیم میتوانیم  3تا  4تن در هکتار تولید کلزا
داش��ته باش��یم.وی با بیان اینکه  3تا  4هکتار در استان
گلس��تان کارنده کلزا اختصاص دادیم تا بذر کلزا را در
هکتار بهینه مصرف کنیم ،افزود :با مهندسی معکوس 2
هزار و  500کارنده کلزا که از اتریش وارد ایران ش��ده
بود س��اخته شد و با قیمت مناسب و ارزانتر از نمونه
خارجی در اختیار بخش کشاورزان قرار گرفت.مجری

ظرفيتنخبگاندرشياتبهكارگرفتهشود
های عظیمی در توسعه
دریای��ی اس��ت و این
مس��أله نیاز ب��ه وجود
یک بان��ک اطاعاتی
دقیق به روز از شرایط
محیط��ی دریاه��ای
کشور را بیش از پیش
نمایان می کند .سیف
بیان ک��رد :همس��ایه
های ش��مالی کش��ور
م��ا به دری��ای آزاد راه ندارند و بهترین مس��یر برای آن
ها ایران است ،یعنی  400میلیون نفر وابسته ما هستند.
وی گف��ت :در آینده حجم حمل و نقل و صادراتی که
از دریا صورت می گیرد ،عددی بزرگ اس��ت بنابراین

آگهيهاي ثبتي

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی ش��ماره  139660312002001792مورخ  1396/9/28در کاسه پرونده
 1391114412002000276هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی کردکوی تصرفات
مالکانه و بامعارض متقاضی آقای بمانعلی مرادی مقدم فرزند سیف اله بشماره
شناسنامه 11کد ملی 5729550685صادره از بردسکن در ششدانگ اعیانی بانضمام
 764س��هم مش��اع از  864سهم شش��دانگ عرصه که بقیه آن وقف عام است به
مساحت  50/27متر مربع پاک باقیمانده  2اصلی واقع در گلستان بخش  2حوزه
ثبت ملک کردکوی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و بعد از اخذ رسید ،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند صادر خواهد شد.
عبدالرحمن ایری -کفیل ثبت اسناد و اماک کردکوی -م.الف8669 -
تاریخ انتشار نوبت اول96/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/9 :

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان
گفت :از س��ال  78مبل��غ  70میلیارد تومان
تعهد خیران مدرسهساز را داشتیم که تاکنون
 50میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده است.
به گزارش مهر ،عماد مخدومی در جلس��ه
ش��ورای آموزش و پرورش گلستان با ابراز
تش��کر از خیران مدرسه س��از ،اظهار کرد:
از س��ال  78مبلغ  70میلی��ارد تومان تعهد
خیران مدرسهس��ازی را داشتیم که تاکنون
 50میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده است.
وی گفت :حدود  496پروژه با مش��ارکت
خیران ساخته ش��ده که هزار و  860کاس
درس را شامل می شود.مخدومی بیان کرد:
امسال هم بیش از  10میلیارد تومان خیران به
گونه های مختلف که شامل واگذاری زمین،
منزل مسکونی ،آپارتمان و وجوه نقد است،
به بخش نوس��ازی مدارس کمک کرده اند.
وی خاطرنش��ان کرد :جشنوارههایی که در
حوزه مدرسهسازی انجام میشود انگیزهای
برای حضور بهتر خیران فراهم خواهد کرد
و آورده خوبی هم به دنبال خواهد داشت.

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
 11853فرعی از  3اصلی بخش  3ثبت گرگان واقع در اراضی اوزینه به مساحت
 50/77مترمربع ملکی آقای محس��ن مهاجرمنقوش فرزند محمد ساعت  9صبح
روز شنبه مورخ  1396/11/21در محل وقوع ملک واقع در گرگان � شهرک سپاه
� چناران  � 68فرعی  � 4س��مت راست � کدپستی  4915895635بعمل 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
آن��را 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 سند مالکیت خواهد نمود.
محمد اسماعیل پور � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان �  1028م الف

آگهیفقدانسندمالکیت

آقای س��یدمهدی حس��ینی وکالتا از طرف وراث میراس��معیل با ارائه دو برگ
استشهادیه گواهی شده ادعا نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  145مترمربع دارای پاک شماره  752فرعی از  � 48اصلی واقع در
خوردیماق بخش نه حوزه ثبتی مینودشت ذیل ثبت  23940صفحه  106دفتر

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

باید در این زمینه بیشتر
س��رمایه گذاری کنیم.
سیف تصریح کرد :با
خرید کش��تی  25نفر
ب��ه کار مش��غول می
ش��وند ،اگر کشتی را
مونتاژ کنیم  750نفر و
اگر ه��م قطعات آن را
خود بسازیم سه هزار
نفر ش��اغل می شوند.
سیف اضافه کرد :بیشترین منابع نفت و گاز را داریم که
در س��احل و دریا واقع شده اند ،حضور در دریا اهمیت
استراتژیک هم برای ما خواهد داشت .سیف همچنین به
جذب انرژی ها از دریا اشاره کرد و گفت :در دنیا نمونه

جلد  110که بنام اسمعیل حسینی فرزند میرمحمد صادر و تسلیم گردیده بود
به هنگام جابجایی مفقود شده و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را
از این اداره نموده است .از اینرو باستناد ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب
در ی��ک نوبت آگهی می گردد تا هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله
دیگری انجام داده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود باشد ظرف مدت
ده روز از تاریخ آگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مس��تندات
به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر
مقررات نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد .سند مالکیت
بنام میراسمعیل حسینی صحیح می باشد.
حسین باغبانی � رییس ثبت اسناد و اماک مینودشت �  8632م .الف

آگهیفقدانسندمالکیت
نظر به اینکه آقای احسان کلته فرزند دوردی طبق درخواست وارده به شماره 3776
مورخه  1396/10/18با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه 57
� آق قا ادعا نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین دارای پاک 545
فرعی از سه � اصلی واقع در اراضی آق بخش شش ثبت آق قا که به نام احسان
کلته صادر و تسلیم گردیده بود بعلت جابجائی مفقود شده و تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی را از این اداره نموده است از این رو به استناد 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 می باشد
باید تا ده روز پس از انتشار آگهی ،به ثبت محل مراجعه و اعتراض کتبی خود را
ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای
مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
مضافا اینکه تمامت ششدانگ پاک فوق الذکر طبق سند رهنی شماره  7784مورخ
 1392/2/28تنظیمی دفتر اسناد رسمی  � 57آق قا در رهن بانک مسکن شعبه آق
قا قرار گرفته است.
مهدی شاه مهری � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک آق قا �  1035م الف

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر آراء ص��ادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان مینودشت تصرفات
مالکانهوبامعارضمتقاضیانمحرزگردیدهاست.لذامشخصاتمتقاضیانواماک
موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز از
طریق روزنامههاي کثیراانتشار و محلي آگهي می شود .در صورتي که اشخاص ذي
نفع به آراء اعام شده اعتراض داشته باشند از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي
محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به اداره ثبت مینودشت تحویل دهد .در
این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است .در صورتي که
اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض ،گواهي تقدیم دادخواست به

اعامشده اکنون  75صنایع وابسته به پنبه است ،افزود:
در حال حاضر جوانان جامعه با مشکل اشتغال مواجه
هستند که توجه نداشتن به زیرساختها یکی از دایل
مهم و اصلی این موضوع محس��وب میشود .مشاور
وزیر و مجری طرح دانههای روغنی بابیان اینکه میزان
عملکرد در غات هرس��ال نس��بت به سال گذشته با
کاهش مواجه میش��ود ،گفت :تنه��ا گزینهای که در
بخ��ش کش��اورزی میتوان به آن رس��ید کلزا بود که
نیازمند کمتر به آبیاری اس��ت و امکان پایداری گندم
را افزایش میدهد .وی تصریح کرد :امس��ال  851تن
بذر بهاره برای کش��ور تهیه ش��د که از این مقدار بذر
 251تن بیشتر از نیاز حداکثر کشور بود و برای جبران
کمبود آن به آلمان مراجعه کردیم .مهاجر اظهار کرد:
پتانسیل استان گلستان بیشتر ازآنچه استفاده میشود،
است که میطلبد کشاورزان نکات فنی را مورد توجه
خود قرار دهند .وی افزود :کنجد یکی از محصوات
س��نتی بود که امروز با تهیه بذر مناسب امکان کاشت
و برداش��ت مکانیزه آن فراهمش��ده و امید اس��ت در
س��الهای آینده با کمک این محصول بتوانیم روغن
باکیفیت در کشور تولید کنیم.
طرح دانههای روغنی کش��ور یادآور ش��د :اختصاص
بذر مناسب کلزا و خرید و پرداخت به موقع مطالبات
کش��اورزان از موضوعات دیگری بود که دنبال کردیم
تا تولید کلزا را در کش��ور توس��عه دهیم.وی به کشت
سویا در گلستان اشاره کرد و افزود :در همه استانهای
کشور سویا قابل کشت است و در استان خوزستان این
محصول را کشت کردیم.مجری طرح دانههای روغنی
کشور با بیان اینکه در دمای باای  50درجه سویا قاف
بسته و مشکلی نداشته ،افزود :در  30سال گذشته علت
عدم قافبندی سویا را متوجه نشدیم و کارشناسان ما
در امس��ال به این نتیجه رسیدند که با تغذیه مناسب و
سمپاش��ی سویا قاف میبندد .وی گفت :با تولید بذر
مناس��ب کنجد در  2نقطه اس��تان توانستیم به صورت
مکانیزاس��یون برداش��ت کنیم و در سالهای آینده این
سیاست را دنبال میکنیم.
های صنعتی آن ساخته شده اما در کشور ما بسیار ضعیف
اس��ت.وی به ش��یات گریزی زد و افزود :روند توسعه
شیات در کشور بیش��تر سنتی است ،شیات هم برای
اش��تغال و هم برای غذا بسیار مهم است و باید کمبودها
را جبران کنیم .س��یف تصریح کرد :بحث مهندسی زیر
س��طحی جزو پیچیده ترین تکنولوژی های ما است و
اجرای آن گران قیمت است و کاربردهای نظامی جدی
دارد و کش��ور ه��م از بُعد نظامی و نف��ت و گاز به دریا
اهمیت می دهد .وی با بیان این که جمعیت ساحل نشین
باید افزایش یابد ،گفت :از بعد ناوگان دریایی و شرکت
رتبه  21را در دنیا داریم و رش��د ناوگان و زمینه ساخت
کشتی به خوبی فراهم شده است.سیف با بیان این که ما
از نخبگان در این زمینه توسعه شیات استفاده نمی کنیم،
تصریح کرد :تصمیم گیران ما تاکنون سوار کشتی نشده اند
و از نزدیک با مشکات و خطرات کار آگاهی ندارند .وی
گفت :برای توسعه چرخه ای از مسائل گوناگون در کنار
هم هستند و نباید نگاه جزیره ای داشته باشیم تا بتوانیم
محیط ازم برای رشد را فراهم کنیم.

دادگاه عمومي محل را ارائه نکند ،اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت
نماید .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
آگهی نوبتی و تحدید حدود قسمتی ازپاک -26اصلی بخش نه محدودی شهری
مینودشت
-1کاسه 1393114412006000177آقای/خانم مهدی نیازی فرزند تقی به مقدار
 28سهم مشاع از 120سهم و تنظیم اظهارنامه ثبتی به مقدار  92سهم مشاع از 120
سهم مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 162/54
مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی از پاک -26اصلی آن
انتقالی مع الواسطه از عیسی قزل سوفلو
پاک -35اصلی بخش نه محدودی شهری مینودشت
-2کاس��ه -1395114412006000049آقای/خانم مریم رضائی نسب فرزند
مصیب درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  390/28مترمربع
از پاک فرعی  11و  12انتقالی مع الواسطه از حسن قره جلو
پاک -48اصلی بخش نه محدودی شهری مینودشت
-3کاسه -1395114412006000066آقای/خانم طاهره پیمانجو فرزند سید
محمد در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  218مترمربع
پاک فرعی  356انتقالی مع الواسطه از محمد صادق کرامتلو
پاک  -118اصلی بخش نه محدودی شهری مینودشت
-4کاس��ه -1393114412006000169آقای/خانم س��ید اس��ماعیل حسینی
وزی��ری فرزند س��ید ابراهیم در شش��دانگ یک قطعه زمین ب��ا بنای احداثی
بمس��احت  201/08مترمرب��ع پاک فرعی  1210انتقالی مع الواس��طه از قدم
میرشاهی دوزین
-5کاس��ه -139311441200600170آقای/خانم سید اصغر حسینی وزیری
فرزند س��ید ابراهیم در شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت
 152/32مترمربع پاک فرعی  1210انتقالی مع الواس��طه از قدم میرش��اهی
دوزین
تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه 1396 / 10/09
تاریخ انتشار نوبت دوم :شنبه 1396 /10/23
حسین باغبانی  -رئیس ثبت اسناد و اماک مینودشت -م .الف8592-

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای احسان کلته فرزند دوردی طبق درخواست وارده به شماره
 3776مورخه  1396/10/18با ارائه دو برگ استش��هادیه گواهی ش��ده توسط
دفترخانه  � 57آق قا ادعا نموده که س��ند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین
دارای پاک  545فرعی از س��ه � اصلی واقع در اراضی آق بخش ش��ش ثبت
آق قا که به نام احسان کلته صادر و تسلیم گردیده بود بعلت جابجائی مفقود
ش��ده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را از این اداره نموده است از این
رو به اس��تناد ماده  120اصاحی آیین نامه قان��ون ثبت مراتب در یک نوبت
آگهی می گردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده
یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د باید تا ده روز پس از انتشار
آگهی ،به ثبت محل مراجعه و اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه سند مالکیت
یا س��ند معامله تس��لیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور
برابر مقررات نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد .مضافا
اینکه تمامت شش��دانگ پاک فوق الذکر طبق سند رهنی شماره  7784مورخ
 1392/2/28تنظیمی دفتر اسناد رسمی  � 57آق قا در رهن بانک مسکن شعبه
آق قا قرار گرفته است.
مهدی شاه مهری � کفیل اداره ثبت اسناد و اماک آق قا �  1034م الف

خبر
امامجمعهگرگان:

قیام مردم پاسخ کوبندهای
به اغتشاشگران بود

امامجمع��ه گرگان گفت :بعد از اغتشاش��ات
مردم در تمام ش��هرها و حتی روستاها مقابل
اغتشاشگران قیام کردند و پاسخ کوبندهای به
آنها دادند.به گ��زارش خبرنگار مهر ،آیتاه
س��ید کاظم نورمفیدی در خطبههای عبادی
سیاسی نماز جمعه شهرستان گرگان اظهار کرد:
امیر المومنین در معرفی و شناساندن ذات اقدس
الهی به نکاتی در خطبه  181نهجالباغه اشاره
کردند که انس��ان با حواس ظاهری نمیتواند
خداوند را بشناسد.وی با اشاره به اینکه خداوند
عقلی را به انسان عطا کرده که با آن میتواند پی
به اسرار ببرد ،افزود :این عقل است که انسانها
را بهسوی خداوند راهنمایی میکند به شرطی
که خاصیت اصلی خود را از دست نداده باشد.
وی با اش��اره به اینکه خداوند ش��ب را برای
آرامش انسانها به وجود آورده ،تصریح کرد:
نه نور س��تارگان آس��مان مانع تاریکی شب
میشود و نه تاریکی شب میتواند مانع نور ماه
در آسمان شود که این نکات معجزهای است
که امیرالمؤمنین به آنها اش��اره دارند.آیتاه
نورمفیدی در خطبه دوم با اشاره به مسائلی که
طی چند روز گذشته در فضای مجازی رخداد،
اظهار کرد :در فضای مجازی در مورد آنچه در
مجلس خبرگان بعد از ارتحال امام گذش��ت
حرفهایی از قول رهبر معظم انقاب زدند و
گفتند انتخاب ایشان موقتی بود که این حرفها
اساس ندارد و دروغ است.وی افزود :آنچه در
مجلس خبرگان اتفاق افت��اده بود و من خود
بهعن��وان یکی از ش��اهدان در آن روز حضور
داش��تم ایش��ان از قبول کردن این مسئولیت
خودداری میکردند چراکه قرار بود مسئولیت
بسیار سنگینی بر عهده ایشان گذاشته شود.
وی ادامه داد :برخی از بزرگان همچون آیتاه
فاضل هم حضور داشتند که ایشان تذکر دادند
که اگر این مسئولیت را قبول نکنید این باربر
زمین میماند که این باعث شد تا ایشان قبول
کردند.امامجمعه گرگان گفت :اینکه مسئولیت
ایشان موقتی بود آن مسئله دیگری است .امام در
زمان حیات دستور فرمودند بازنگری صورت
گی��رد که  97درصد مردم ب��ه قانون بازنگری
ش��ده رای دادند.وی با اشاره به اغتشاش های
اخیر در برخی شهرهای کشور ،تصریح کرد:
بعد از اغتشاشات مردم در تمام شهرها و حتی
روس��تاها در مقابل اغتشاشگران قیام کردند و
پاس��خ کوبندهای به آنها دادند و از استقال،
ش��هدا و امام دف��اع کردند.آیتاه نورمفیدی
اظهار کرد :بعد از وق��وع این اتفاقات ترامپ
رئیسجمهور فعلی آمریکا به نماینده خود در
سازمان ملل دستور داد تا مس��ائل ایران را در
شورای امنیت مطرح کند و در آنجا از آشوب
گران دفاع شود .این مسئله مطرح شد و بهجای
اینکه علیه ایران تمام شود علیه آمریکاییها تمام
شد و تمام اعضا شورای امنیت با این موضوع
مخالف��ت کردند.وی تصریح ک��رد :در مقابل
این اتفاق نماینده روسیه گفت آنچه که باعث
میشود به مسئله جهانی لطمه وارد شود باید
در شورای امنیت مطرح شود و اینیک مسئله
داخلی ایران است ،و ایشان به نماینده آمریکا
اشاره داشتند که اینجا جایی برای تسویهحساب
نیست.امامجمعه گرگان اش��ارهای به سخنان
نماینده روسیه کرد و گفت :ایشان در پاسخ به
نماینده آمریکا گفتند اگر بخواهیم به این مسئله
بپردازیم باید مشکاتی که در آمریکا به وجود
آمده بود را در شورای امنیت مطرح میکردیم.
وی افزود :این برخوردها نشان داد آمریکاییها
بر یک مبنای درست حرکت نمیکنند هرکجا
که منافع استعماری درخطر افتد باطل را حق
و حق را باطل میکنند .آنهای میخواس��تند
از این راه علیه ایران توطئه کنند اما نتوانستند به
اهدافخودبرسند.آیتاهنورمفیدیاظهارکرد:
رئیسجمهور امروز آمریکا سعی دارد تا برای
همه عالم تصمیمگیری کند ولی از تعادل روحی
برخوردار نیست.وی با یادآوری سالگرد رحلت
هاشمی رفسنجانی ،گفت :ایشان از 60سال قبل
یار امام و همراه انقاب بودند و با شرایطی که
مخالفین ایش��ان ایجاد کرده بودند همه آنها را
تحمل کرد و اجازه نداد این موضوع باعث شود
تا از انقاب جدا شود.

جانباز  ۷۰درصد گلستانی به
درجه رفیع شهادت نائل شد

جانباز 70درصداهلشهرستانعلیآبادکتولدر
بیمارستان صیاد شیرازی گرگان به درجه رفیع
شهادت نائل شد.به گزارش خبرنگار مهر ،سید
مرتضی حسینی ،جانباز  70درصد شهرستان
علی آبادکتول که بر اثر عوارض هش��ت سال
دفاع مقدس در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان
بستری بود به خیل یاران شهیدش پیوست.وی
در س��ال  66در عملیات ف��او از ناحیه دو پا و
همچنین عوارض مواد شیمیایی در هشت سال
دفاع مقدس به درجه رفیع جانبازی  70درصد
نائل شده بود.این شهید بزرگوار ،در بیمارستان
صیاد ش��یرازی تحت مراقبت شیمی درمانی
بود و ساعت  14پنجش��نبه ( 21دی) ،پس از
تحمل سال ها بیماری به درجه رفیع شهادت
رسید.مراسمتشیعپیکرشهیدحسینیروزشنبه
برگزار می شود و زمانبندی آن به زودی اعام
خواهد شد.

