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خبر
تصویب طرح
حریم امنیتی مرز گلستان

استاندار گلستان گفت :طرح حریم امنیتی مرز
گلستان پس از ارائه توضیحات در بیست و
پنجمین نشست کار ویژه مرز شورای امنیت
کشور به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور،
تصویب ش��د .به گزارش ایرنا ،س��یدمناف
هاش��می اظهارکرد :در س��ال های گذش��ته
اقدام��ات موثری ب��رای کنترل و ب��اا بردن
ضری��ب حفاظتی و امنیتی مرز انجام ش��ده
که به دلیل مشخص نبودن نحوه مدیریت و
کنترل مرز ،فعالیت ها به علل مختلف مورد
آس��یب قرار گرفته اس��ت .وی افزود :اینک
با تصویب ط��رح حریم امنیتی مرز اس��تان
گلستان؛ اعتبارات مصوب ساانه در راستای
امنیت مرزی برای اجرای طرح هایی از جمله
مجهز ش��دن به دوربین های های مدار بسته
به اس��تان اختصاص خواهد یافت .استاندار
گلس��تان اظهار کرد :تعریف حریم مرزی با
ه��دف اجرای ماموریت های پیش��گیرانه و
جلوگیری از تهدی��دات احتمالی ضرورتی
مهم برای پایداری بیشتر امنیت کشور است.
هاشمی ادامه داد :طرح حریم امنیتی مرز استان
گلستان پس از مطالعات فراوان و بازدیدهای
میدانی به صورت مشترک با کارگروه امنیتی،
انتظامی و حقوقی کارویژه مرز شورای امنیت
کش��ور و کمیته امنیت و عم��ران مرز و کار
ویژه مرز شورای تامین استان تدوین و پس
از پیگیری ها به تصویب رس��ید .وی اظهار
ک��رد :در این طرح مح��دوده های امنیتی در
همه  ۴۳۸کیلومتر نوار مرزی اس��تان و نحوه
انجام فعالیت ها در این محدوده ها مشخص
شده است .استاندار گلس��تان گفت :در این
طرح توجه ب��ه پروتکل های بی��ن المللی،
تامین امنیت پایدار مرز و تسهیل برای انجام
ماموریت های مرزبانان در اولویت فعالیت ها
قرار گرفته است .وی افزود :در مراحل تدوین
و ویرایش طرح ،کاهش مشکات مرزنشینان
و فراه��م آوردن امکان انج��ام فعالیت های
اقتصادی ،کش��اورزی ،صنعت��ی و دامداری
توس��ط آنان و دس��تگاه های فعال در حوزه
مرزی مورد توجه ویژه قرار دارد .اس��تاندار
گلستان تسهیل در جذب اعتبارات در حوزه
مرزی ،کنترل تردده��ای غیرمجاز و کاهش
احتمال ایجاد مش��کل توس��ط کشور مقابل
برای تردد در ح��وزه مرزهای آبی و خاکی،
ایجاد اس��تراتژی واحد در تعامات با کشور
همسایه و توس��عه پایدار مناطق مرزی را از
نتایج اجرای این طرح دانست.

امنیت کشور مرهون صابت
نیروهای مسلح است

فرمانده انتظامی گلس��تان از نیروهای مسلح
به عنوان مس��تحکم ترین و باصابت ترین
ابزار نظام جمهوری اسامی ایران نام برد.
به گزارش مهر ،س��ردار علی اکبر جاویدان
در جم��ع کارکنان پای��ور و وظیفه قرارگاه
عملیاتی لش��کر  ۳۰و تی��پ  ۲۳۰متحرک
هجومی شهید متاجی گرگان با تبریک ایام
ده��ه فجر اظهار کرد :نظ��ام عزیز ما از هر
نظر نادر و ویژه است و باید از نعماتی که
به واس��طه پیروزی انقاب برخوردار شده
ایم خداوند را شاکر باشیم .سردار جاویدان
افزود :وجود ارزشمند وایت فقیه و اسام
ناب محمدی از جمله نعمت هایی هستند
که با پیروزی انقاب اسامی محقق شدند.
وی با اش��اره به حدیثی از امام اول شیعیان
گف��ت :امام علی (ع) ،نیروهای مس��لح را
ع��زت دین ،زینت زمامداران و مایه امنیت
برای مردم عنوان کرده است که این صفات
در نیروهای مس��لح ما به وضوح مشخص
و متجلی است .وی تصریح کرد :نیروهای
مسلح ،مس��تحکم ترین و باصابت ترین
ابزار حکومت و فراجناحی هس��تند و هیچ
امنیتی جز با صابت آنان تحقق نمی یابد.
فرمانده انتظامی گلس��تان با مقایسه شرایط
قب��ل با بعد از انقاب بی��ان کرد :آمریکا و
رژی��م طاغوت ت��اش بس��یاری کردند تا
مان��ع پیروزی انقاب ش��وند اما با درایت
و مدیری��ت امام راح��ل و همراهی مردم،
ه��دف آنها ن��اکام ماند .س��ردار جاویدان
ادام��ه داد :دش��من گمان می ک��رد پس از
چندی ،انقاب از مس��یر اصلی منحرف و
یا ساقط ش��ود اما از آنجایی که انقاب ما
الهی بود ،با قدرت به مس��یرش ادامه داده
است.وی با اشاره به ریشه های اختاف و
دش��منی امریکا با ایران گفت :ماهیت نظام
جمهوری اس��امی بر پایه ظلم س��تیزی و
ترویج اس��ام و ارزش های دینی اس��ت
و مناف��ع حیات��ی امری��کا  ۱۸۰درجه با ما
متفاوت است.

آلودگیساكنانمسکنمهرراآزارمیدهد
وضعیت نامساعد بهداشتی و زیست محیطی مسکن مهر
کاج گنبد کاووس ،ش��رایط زندگی را برای ساکنان این
مجتمع دشوار کرده و کودکان را در معرض بیماریهای
عفونی قرار داده اس��ت .نزدیک به چهار سال از افتتاح
و واگذاری مس��کن مه��ر کاج گنب��د کاووس که قرار
بود س��قفی امن و محیطی آرام برای س��اکنان آن باشد
میگذرد ،اما س��اکنان این مجتمع همچنان از ش��رایط
نامس��اعد زیس��ت محیطی و بهداش��تی محیط اطراف
رنج میبرند .زبالههای انباش��ت شده ،افزایش حیوانات
و حشرات موذی ،وضعیت نامناسب آسفالت و تجمع
فاضاب و آبهای سطحی از جمله مشکاتی است که
به گفته ساکنان این مجتمع سالها گریبان آنها را گرفته
و به طور خ��اص کودکان را در مع��رض بیماریهای
عفونی و ویروس��ی قرار داده اس��ت .س��اکنان مسکن
مهر کاج گنبدکاووس در حالی با این مشکات روبرو
هس��تند که آبان ماه امسال اسداه پناه یزدان ،سرپرست
مدیریت مسکن وساختمان ،راه و شهر سازی گلستان،
در مراسم افتتاح مجتمعهای مهر شهرک بهارستان گنبد
کاووس به رسانهها اعام کرد که دفع آبهای سطحی
و رفع مش��کات آب و فاضاب و بهداشت محیط در
مس��کن مهر کاج و زابل آباد ،توس��ط دولت و با اتکاء
مالی موجود در آن زمان بود تا با ارائه تسهیات ،آورده
متقاضی و یارانه انجام ش��ود که در حال حاضر مسکن
مهر کاج ،یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان کس��ر آورده
متقاضی دارد که در صورت پرداخت از طرف متقاضیان،
آمادگی رفع مش��کات آبهای س��طحی ،فاضاب و
آسانسور را خواهیم داشت.
پرداخت هزینه  ۴میلیون تومانی در توان ساکنان نیست
یکی از ساکنان این مجتمع با بیان اینکه برای فاضاب
هر واحد چاهی کنده ش��ده که استاندارد نیست ،گفت:
این چاهها امکان جذب آب فاضاب را ندارد ،به همین
خاطر آب فاضابهای خانگی پشت ساختمانها جمع
میشود .محمد علی سدنی افزود :برای حل این معضل
گفته شده که هر بلوک باید برای زیرسازی چهار میلیون
تومان هزینه کند که پرداخت این مبلغ در توان ساکنان
نیس��ت .وی نس��بت به بی توجهی برخی مسئوان به
مشکات مسکن مهر اش��اره کرد و گفت :جمع شدن
فاضاب باعث ش��ده تا بیماریهای بسیاری در فصل
گرما برای س��اکنان ایجاد ش��ود و ض��رورت دارد که

آزمون ورودی
تیزهوشان حذف شد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان
اینکه بر اساس تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش
برگزاری آزمونهای تس��تی در دوره ابتدایی ،استفاده از
کتب کمک آموزشی و ورود موسساتی که به این بهانه
وارد مدارس ابتدایی میشدند همگی ممنوع شد گفت:
همچنین دیگر آزم��ون ورودی م��دارس نمونه دولتی
و تیزهوش��ان برگزار نمیش��ود .رضوان حکیم زاده در
گفتوگو با ایسنا ،جزئیات ممنوعیت برگزاری آزمون
حامد قندهاری -مدیر صندوق کارآفرینی گلستان گفت:
از ابتدای س��ال تا کنون  ۴۳۲میلیارد ریال تسهیات برای
 ۵۲۸طرح به متقاضیان پرداخت شده است .حسن پهلوری
اظهار کرد :بیش از  ۹۰درصد کس��ب و کارهای استان را
مش��اغل خرد و کوچک بر عهده دارند که حمایت از این
صاحبان این مشاغل در اولویت وظایف صندوق قرار دارد.
وی افزود :سهم کش��وری این صندوق یک هزار میلیارد
تومان است که از این رقم سهم استان گلستان  ۳.۸۶درصد
معادل ۲۵۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که تاکنون
 ۱۴میلیارد تومان آن محقق ش��ده اس��ت .پهلوری افزود:
افرادی که در سامانه «کارا» برای دریافت تسهیات از این
صندوق ثبت نام میکنند ،تا سقف  ۵۰۰میلیون تومان و به
باا نسبت به طرح ارسالی خود تسهیات دریافت میکنند.
وی ادام��ه داد :از ابتدای س��ال تاکن��ون  ۴۳۲میلیارد ریال
تسهیات برای  ۵۲۸طرح به متقاضیان پرداخت شده است
که نزدیک به یک هزار ش��غل ایجاد کرده است .پهلوری

مسئوان رسیدگی کنند.
وضعیت آزار دهندهای را تحمل میکنیم
یکی دیگر از س��اکنان این مجتم��ع با بیان اینکه بعد از
گذشت چهار سال وضعیت زیست محیطی این مجتمع
و اطراف آن تبدیل به زبالهدانی شده است ،گفت :بوی
تعفن فاضابها و زبالهها از یک سو و از سوی دیگر
افزایش حیوانات موذی و آلوده چون پش��ه ،سوس��ک
و موش موجب آزار س��اکنان این مجتمع ش��ده است.
علی اعلمی افزود :زبالههای اطراف این مجتمع هر چند
ماه یکبار جمعآوری میش��ود و وضعیت جدولها و
جویهای آب نیز بسیار نامناسب است .وی با اشاره به
اینک��ه وضعیت آزار دهندهای را تحمل میکنیم ،گفت:
آلودگی اطراف این مجتمع به قدری زیاد ش��ده اس��ت
که خانوادهها نگران س��امت فرزندان خود هستند ،اما
با شرایط فعلی و تورم قیمت مسکن امکان جابجایی به
مکان دیگری را ندارند.
در قبال خواستههایمان هزینه پرداخت کردهایم
یکی دیگر از س��اکنان مجتمع مهر کاج گنبد کاووس با
اش��اره به بیان اینکه ادامه چنین وضعیتی در چند سال
اخی��ر باعث خجالت مس��ئوان گنبدی اس��ت ،گفت:
ساکنان حاضر در این مجتمع برای داشتن چنین مسکنی
به س��ازندگان آن پول پرداخت کردهاند و آنها موظند
ک��ه طبق قرارداد این مجتم��ع را با رعایت کامل اصول

ساخت و ساز تحویل دهند ،اما از زمان افتتاح تاکنون نه
فقط وضعیت این شهرک بهتر نشده که شرایط زندگی
را برای ساکنان دشوارتر کرده است .وی با بیان اینکه در
قبال خواستههایمان ،هزینه پرداخت کردهایم ،گفت :در
چهار سال اخیر ساکنان این مجتمع پیگیریهای زیادی
را برای رفع مشکات زیست محیطی داشتهاند ،اما هر
بار در برخورد با مسئوان به دربسته خوردهایم و جواب
سر باا شنیدهایم .سلیمی گفت :انصاف نیست که مشکل
کسری بودجه س��ازندگان را امروز ساکنان این مجتمع
برای رفع مش��کات تقبل کنند ،چرا که بیشتر آنها از
اقشار کم درآمد هستند.
پیگیری کردیم ،جوابی نگرفتیم
یکی دیگر از ساکنان این مجتمع که پیگیر رفع مشکات
این ش��هرک در دستگاههای اجرائی است ،گفت :برای
رفع مشکل زباله و جمعآوری روزانه آن بارها به سراغ
ش��هردار گنبد رفتیم که وی به صراحت اعام کرد این
مس��اله به شهرداری مربوط نمیشود .نادر بابایی افزود:
در ادامه این پیگیریها به سراغ محبوبی سرپرست وقت
مس��کن و شهرسازی که مس��کن مهر زیر این سازمان
اس��ت رفتیم؛ وی وعده داد مشکات خدمات شهری،
فضای س��بز و کمبود س��طلهای زبال��ه این مجتمع را
پیگی��ری میکند که تاکنون اقدامی ص��ورت نگرفته و
اطراف این مجتمع به زبالهدانی برای دیگر ش��هروندان

ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان در پایه هفتم
را تبیین و اظهار کرد :با توجه به مفاد سند تحول بنیادین و
اهدافی که برای دوره ابتدایی مبنی بر محور بودن جریان
تربیت در کلیه فعالیتهای آموزش و پرورش مشخص
شده ،در شورای عالی آموزش و پرورش تصمیم گرفته
شد در دوره ابتدایی مجالی را فراهم کنیم که این جریان
مهم تحت الشعاع هیچ امر دیگری قرار نگیرد.وی افزود:
از این جهت قرار ش��د کلیه عواملی که باعث میشوند
تعلیم و تربی��ت در دوره ابتدایی تغییر جهت دهد و به
یکسری آزمونهای تستی تقلیل یابد و محورهای اساسی
یاد ش��ده از جمله مهارت آموزی ،شاداب بودن و نشاط
داش��تن دانش آموزان به دست فراموشی سپرده شود را
مورد توجه جدی قرار داده و بر آنها تمرکز کنیم .معاون
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه
بر این اساس برگزاری آزمونهای تستی در دوره ابتدایی
و استفاده از کتب کمک آموزشی و ورود موسساتی که
به این بهانه وارد مدارس ابتدایی میشدند همگی ممنوع
میش��ود گفت :همچنین دیگر آزمون ورودی مدارس
نمونه دولتی و تیزهوشان برگزار نمیشود.حکیم زاده ادامه

داد :آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی در پایه هفتم اثرات
مخربی روی دوره ابتدایی داشت و یکی از مطالبات جدی
خانوادهها این بود زیرا با توجه به رقابت ناسالمی که شکل
گرفته بود ،پروسه بسیار استرس زایی بود و هزینههای
بسیاری نیز در برداش��ت .در این میان خانوادههایی که
متمکن بودند میتوانستند وارد کاسهای خاص شوند
که زمینه سودجویی برخی موسسات را فراهم کرده بود.
از س��وی دیگر خانواده هایی که شرایط مالی نداشتند
برچسب عدم توانمندی و باهوش نبودن به فرزندشان
میخورد که به لحاظ تربیتی آس��یب رس��ان بود .وی با
تاکید بر اینکه بازگرداندن نشاط به دوران کودکی و محور
قرار دادن تربیت  ۷.۵میلیون دانش آموز ابتدایی از مزایای
خوب این مصوبه است و اگر بگوییم فرزندان ما از این
غول اس��ترس زای آزمون ورودی رها شدند ،سخنی به
گزاف نگفتهایم ادامه داد :امروز میتوانیم خوشحال باشیم
یکی از مهمترین و ارزشمندترین تصمیمات گرفته شده
که میتواند مقدمات اجرایی شدن سند تحول را به شکل
صددرص��دی در دوره ابتدای��ی فراهم کند و جا دارد به
معلمان ابتدایی ،دانش آم��وزان و خانوادهها برای ایجاد

پرداخت تسهيات به  52۸طرح در گلستان
گفت :این صندوق طرحهای
جدیدی برای اش��تغالزایی
بخص��وص در مناط��ق
روستایی و محروم استان در
دس��ت دارد که اجرای طرح
 ۱۴روستای بدون بیکار که از
مصوبات استانی بوده است،
هم اکنون در دست بررسی و
اقدام است .وی افزود :در این طرح بنا داریم تا با شعار هر
روس��تایی یک محصول روستائیان را به کسب و کارهای
خرد ،اما پردرآمدی هدایت کنیم که س��قف تس��هیات

آگهيهاي ثبتي

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت
 288/86مترمربــع پاک  1956فرعــی از  89ـ اصلی بخش 3ثبت گرگان ملکی
خانم اقل¬دواق صدقی عرب¬علیا فرزند صوفی در ساعت  10صبح روز دوشنبه

آگهيهاي ثبتي

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان مینودشت
تصرفات مالکانه و با معارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات
متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت
به فاصله پانزده روز از طریق روزنامههاي کثیراانتشــار و محلي آگهي می
شــود .در صورتي که اشــخاص ذي نفع به آراء اعام شــده اعتراض داشته
باشــند از تاریــخ الصاق در محل تــا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل

نسخه اينترنتي
روزنامه گلشنمهر

اعطایی برای ای��ن متقاضیان
 ۲۰میلی��ون توم��ان در نظ��ر
گرفته شده است.مدیر صندوق
کارآفرینی امید گلستان ،بابیان
اینکه تعداد  ۹۰صندوق خرد
برای زنان روستایی راهاندازی
ش��ده اس��ت ،اظهار کرد :این
ط��رح از ابت��دای س��ال ۹۷
شروع خواهد ش��د که بر اساس آن در هر صندوق  ۳۰تا
 ۵۰زن روس��تائی سهیم هستند که با تسهیات ارائه شده
به آن توس��ط این صندوق متقاضیان زنان میتوانند از وام

تبدیل شده است .وی افزود :این منطقه مسکونی همانند
دیگر نقاط ش��هری از رفتگر روزانه ،تمیزی سطلهای
زباله ،جمعآوری زبالهها ،حضور بهداش��ت برای رفع
مش��کل آلودگی حش��رات موذی ،برخودار نیس��ت و
تاکن��ون هیچ ج��واب قانع کننده و یا اقدامی از س��وی
مسئوان برای رفع این مشکات صورت نگرفته است.
مشکل فاضاب به زودی رفع خواهد شد
در ادامه گزارش ،برای پیگیری بیشتر مشکات مطرح
شده از س��وی ساکنان مجتمع مهر کاج گنبد کاوس به
س��راغ سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان اداره کل
راه و شهرسازی گلستان رفتیم که وی با تائید مشکات
موجود در این مجتمع ،از ش��روع کار برای رفع مشکل
فاضاب این ش��هرک خبر داد .اسداه پناه یزدان با بیان
اینکه به دلیل کمبود اعتبار مشکل فاضاب این مجتمع
مدت مدیدی به حال خود رها شده بود ،گفت :در حال
حاض��ر اعتبار تکمیل طرح فاضاب این مجتمع تامین
ش��ده است و به زودی پیمانکار این طرح شروع به کار
میکند .وی افزود :از مشکل وضعیت آلودگی محیطی
توسط فاضاب گرفته تا زبالهها مطلع هستیم ،اما فقط
بخش تکمیل فاز فاضاب به این اداره کل باز میگردد.
پناه یزدان تشکیل هیات امنا را یکی از موارد رفع مشکل
زبال��ه برای این مجتمع عنوان ک��رد و گفت :برای رفع
این مش��کات بارها با شهرداری گنبد کاووس مذاکره
شده است و شهرداری نیز از ساکنان این مجتمع تقاضا
کرد تا با تش��کیل هیات امنا و یک نماینده به این امور
رس��یدگی کند .وی ادامه داد :تاکنون اهالی این مجتمع
اقدام به تشکیل هیات امنا و معرفی نماینده به شهرداری
نکردهاند ،اما مدام منتظر پیگیری شهرداری هستند .وی
گفت :با اینکه حضور در جلس��ه شورای مسکن گنبد
کاووس خارج از مسئولیتم بود ،اما برای حل معضات
مس��کن مهر کاج در این جلس��ه شرکت کردم و پیگیر
رفع مشکات زیست محیطی آن شدم .یزدان پناه افزود:
همکاری نکردن ساکنان این مجتمع برای تشکیل هیات
امنا و رس��یدگی شهرداری به وضعیت زیست محیطی
این مجتم��ع باعث بروز چنین مش��کاتی در اطراف
آن ش��ده است .وی گفت :با تش��کیل این هیات امنا و
انتخاب یک نماینده برای معرفی به ش��هرداری و مرکز
بهداشت خدمات رس��انی به این مجتمع و ساکنان آن
آسانتر خواهد شد.
چنین فرصت ارزشمندی تبریک بگوییم .معاون آموزش
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه ورود به
مدارس سمپاد پس از اتخاذ این تصمیم گفت :با توجه به
اینکه دیگر آزمونی برگزار نمیکنیم ،دیگر ورودی به پایه
هفتم در این مدارس نخواهیم داشت و دانش آموزان در
آزمون دوره دوم شرکت میکنند لذا تمرکز برای شناسایی
و جذب و دادن فرص��ت به این دانش آموزان منوط به
زمانی میشود که سنشان بیشتر شده باشد.حکیم زاده،
ارزشیابی توصیفی را مغایر با برگزاری آزمون در پایه هفتم
دانست و گفت :امیدواریم روی ابزارهای خوب در دوره
دوم برای شناسایی استعدادها هم کار شود و بچه ها صرفا
بر اساس یکسری مهارت های ریاضی برچسب تیزهوش
بودن و یا نبودن نخورند .با حذف آزمون ورودی تربیت
جانی دوباره در دوره ابتدایی میگیرد و فش��اری که به
خانواده ها وارد میش��د ،از بین میرود.وی اضافه کرد:
اکنون آنها که در دوره اول پذیرش ش��دند درسش��ان را
ادامه میدهند و وارد دوره دوم میش��وند ،اما برای سال
تحصیلی آین��ده پذیرش جدید در دوره اول متوس��طه
نخواهیمداشت.
 ۳۰میلیون تومانی برای کسب وکارهای کوچک بهره ببرند.
وی در ادامه تعداد طرحهای دهه فجر امسال را  ۱۹۲طرح
عنوان کرد و افزود :این طرحها با اعتبار  ۱۰میلیارد تومانی
و ایجاد  ۲۵۸فرصت ش��غلی افتتاح خواهد شد.پهلوری
گفت :تا کنون نزدیک به  ۲۶۴متقاضی وام ازدواج با مبلغ
دو میلیارد و  ۷۷۰میلیون تومان از این صندوق تسهیات
دریافت کردهاند.وی افزود :این صندوق با ایجاد تفاهمنامه
با دس��تگاههای اجرائی استان توانستیم سهم عمدهای در
ایجاد اشتغال گلستانیها داشته باش��د ،که این همکاری
نقش مهمی در کاهش بیکاری استان خواهد داشت.مدیر
صندوق کارآفرینی امید گلستان ،از اجرای برخی طرحهای
زنجیرهای اقتصادی در استان سخن گفت و افزود :در حال
حاضر برخی سرمایه گذاران با دریافت تسهیات با ارقام
باا از این صندوق سعی دارند کسب و کار های زنجیرهای
در اس��تان ایجاد کنند که بخش زیادی از مشکل بیکاری
استان بواسطه آن حل خواهد کرد.

 1396/12/14در محــل وقوع ملک واقع در گــرگان ـ جاده گرگان ـ جهاد
مرکزی ـ کوچه دانشــجو 13بعمل 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 ذیصــاح قضایی تقدیم نماید .در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا
نماینــده 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 ـ کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان ـ  1196م الف

نماید و گواهي تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشــت تحویل دهد.
در ایــن صورت اقدامــات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه اســت.
در صورتي کــه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض ،گواهي
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند ،اداره ثبت محل باید
مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست
آگهی نوبتی و تحدید حدود قسمتی از پاک -26اصلی بخش نه محدودی
شهری مینودشت
-1کاســه 1396114412006000034آقای/خانــم علی قزل ســفلو فرزند
قربانعلی به مقدار  28ســهم مشــاع از  120سهم و تنظیم اظهارنامه ثبتی به
مقدار 92سهم مشاع از  120سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی بمســاحت  188/85مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی
قسمتی از پاک -26اصلی آن انتقالی مع الواسطه از ذبیح اله قزل سوفلو
پاک -48اصلی بخش نه محدودی شهری مینودشت
-2کاســه  -1392114412006000006آقای/خانم ولی اه ســنجه ونلی
فرزند محمدرضا مقدار ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت
 149/14مترمربع پاک فرعی  375انتقالی مع الواسطه از ابراهیم قره سوفلو

-3کاســه  -139411441200600007آقای/خانــم مهســا میرزائــی فرزند
عباســعلی مقدار ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 139/76
مترمربع پاک فرعی  323انتقالی مع الواسطه از علیرضا علیزاده
 -4کاســه  -1395114412006000007آقای/خانم منصوره تقی زاده مالک
فرزند علی در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
بمســاحت  261/60مترمربع پاک فرعی  427انتقالی مع الواســطه از حسین
قره چماقلو
 -5کاســه  -1395114412006000006آقای/خانم میترا قزل ســفلو فرزند
علی اکبر در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
بمســاحت  261/60مترمربع پاک فرعی  427انتقالی مع الواســطه از حسین
قره چماقلو
 -6کاســه  -1392114412006000144آقای/خانــم علی شــهرکی فرزند
عباســعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 113/38
مترمربع پاک فرعی  292انتقالی مع الواسطه از عباسعلی شهرکی
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1396/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم :شنبه 1396/12/05
حسین باغبانی -رئیس ثبت اسناد و اماک مینودشت  /م –الف8685 :

خبر
کشف دو تن ماهی کفال
و کپور قاچاق در بندرترکمن

فرمان��ده انتظام��ی بندرترکمن از کش��ف دو
تن ماهی کپور و کف��ال قاچاق به ارزش ۳۲۰
میلیون ریال و دستگیری  ۲نفر خبر داد .حسین
پهلوان دلیر در گفتگو با ایرنا اظهار کرد :در این
عملیات ،مامورین یگان امداد از بازرس��ی دو
دستگاه وانت نیس��ان این میزان ماهی قاچاق
را کش��ف کردند ،متهمان با تشکیل پرونده به
مراجع قضایی دالت داده شدند و خودروها نیز
توقیف شد .وی صیانت و حراست از مواهب
الهی دری��ای خزر را به عن��وان یک تکلیف
عمومی دانست و افزود :یکی از وظایف نیروی
انتظامی ،حفاظت از انفال عمومی است و یکی
از راهکارهای جلوگی��ری از صید غیرمجاز،
فرهنگسازیواطاعرسانیاست.بندرترکمن
به سبب همجواری با دریای خزر تعداد زیادی
ماهیگیر و صیاد دارد که بخشی از آنان در قالب
تعاونی صیادی (پره) و شرکت های وابسته به
ماهیان خاویاری فعالیت می کنند و برخی نیز به
صورت غیر مجاز فعال هستند.

هیچکوتاهی
در برخورد با قصور پزشکی
سارینا نخواهیم کرد

معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی گلستان
بابی��ان اینکه در مورد پرونده س��ارینا توضیح
ازم را ب��ه مقام قضایی خواهیم داد ،گفت :در
برخورد با موارد قصور هیچ کوتاهی نخواهیم
کرد .عباس بدخش��ان در گفتگو با مهر اظهار
کرد :سارینا دختر هشتساله در روز (  ۲۵دی)
ماه ساعت  ۸:۳۰عصر به دلیل عفونت شدید به
مراکز درمانی مراجعه و بستری شد .وی افزود:
این بیمار در دو نوبت ویزیت میشود و پزشک
دارو برای آن تجویز میکند که در یک نوبت
دارو «مت��رو متازول» را تجویز میکند .معاون
درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت:
ویال مترومت��ازول که باید در س��رم ریخته
میش��د به دلیل ش��باهت زیاد بی��ن ویال و
دارو دیگر ،در س��رم ریخته و باعث کاهش
س��طح هوشیاری شدید کودک میشود .وی
تصریح کرد :زمانی که پرستار متوجه میشود
بیمار به خوابرفته سریع ًا به پزشک مراجعه
میکند و کارهای اولیه برای سمزدایی انجام
میشود و پسازآن دستور اعزام به بیمارستان
مجهز داده شد .بدخشان بابیان اینکه اگرچه
س��یر بیمار امیدوارکننده بود اما هنوز کاهش
س��طح هوش��یاری وجود دارد ،اظهار کرد:
حرکته��ای خود به خ��ودی در اندام مانند
باز کردن چشمها و نگاه کردن به اطراف در
بیمار وج��ود دارد و میتوان گفت روند رو
به بهبود اس��ت .وی با اشاره به اینکه اکنون
بررسیهای ریش��های انجام و گزارشها به
وزارت بهداشت ارسال ش��د ،تصریح کرد:
طی روزهای یکش��نبه و دوش��نبه بهمحض
اینکه پرونده ازلحاظ بررس��یهای خودمان
انجام شود به مراجع قانونی و قضایی فرستاده
خواهد شد تا مورد پیگیری قرار گیرد .معاون
درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت:
همراه با این پرونده خود خانواده ش��کایتی
را مطرح کردند که از طرف دس��تگاه قضایی
در ح��ال پیگیری اس��ت ،نامهها انجام ش��د
و ماهم جواب مقام قضای��ی را خواهیم داد
و در برخورد با م��وارد قصور هیچ کوتاهی
نخواهی��م کرد.وی افزود :ب��رای اینکه میزان
قصور مشخص ش��ود از داروخانه تا تزریق
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کشف  6۵0لیتر مشروبات الکلی
در کماان گلستان

رئیس دادگاه بخش کم��اان گفت ۶۵۰ :لیتر
مشروبات الکلی در کماان گلستان کشف شد.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطاع رس��انی
دادگستری گلستان ،موسی خاکزاد اظهار کرد:
 ۶۵۰لیتر مش��روبات الکلی از منزل شخصی
در کماان کش��ف و ضبط شد .وی گفت :در
رابطه با این پرونده یک نفر دستگیر شده است.
خاک��زاد افزود :پرونده این ف��رد در دادگاه این
بخش تشکیل و در مرحله رسیدگی است.

