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خبر
 1۵0کاس طرح اوقات فراغت
در خانه های فرهنگ گرگان
برگزار می شود

رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی
شورای اسامی شهر گرگان از برگزاری ۱۵۰
کاس آموزش��ی ،هن��ری ،مهارتی و قرآنی
در طرح اوق��ات فراغت خانه های فرهنگ
گ��رگان خبر داد .محمدابراهیم جرجانی در
گفتگو با مه��ر اظهار کرد :برگ��زاری دوره
های آموزش شهروندی ،آموزش در حوزه
س��امت ،طرح های فوق برنامه اردویی و
تفریحی ،برنامه های آم��وزش قرآن ،دوره
های آموزش��ی هنری ،علم��ی و مهارتی از
جمله برنامه های پیش بینی ش��ده سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری در
طرح اوقات فراغت خانه های فرهنگ است.
وی با اشاره به این که با شروع فصل تابستان
یکی از مهمتری��ن دغدغه های خانواده ها،
بح��ث اوق��ات فراغ��ت و اس��تفاده از این
فرصت ارزشمند است ،افزود :برنامه ریزی
برای اس��تفاده بهینه از اوقات فراغت قطع ًا
می تواند در رش��د و شکوفایی و شناسایی
اس��تعدادها بسیار موثر باش��د و در این بین
خانه های فرهنگ نقش برجسته ای دارند.
جرجانی با اشاره به فعالیت  ۱۴خانه فرهنگ
زی��ر مجموعه س��ازمان فرهنگی ورزش��ی
شهرداری در سطح شهر ادامه داد :در برنامه
ه��ای طرح اوقات فراغت امس��ال آموزش
های شهروندی در خصوص اصاح الگوی
مصرف با مشارکت سازمان آب و فاضاب
هم پیش بینی ش��ده است.وی تصریح کرد:
نهادینه کردن نش��اط اجتماعی برای کاهش
افس��ردگی ،اضطراب و اس��ترس و رسیدن
سامت رفتاری ،جسمی و روحی و روانی
در بین شهروندان از مهم ترین موضوعاتی
اس��ت که باید مورد توج��ه و برنامه ریزی
ق��رار بگیرد.رئی��س کمیس��یون فرهنگی،
اجتماعی ،ورزش��ی ش��ورای اسامی شهر
گ��رگان با تأکید بر این که باید با برگزاری
برنامه های مختلف از جمله طنز ،مسابقات
ورزشی در محات مختلف ،موسیقی های
بومی ،هنرهای خیابانی ،مس��ابقات نقاشی
و برگزاری جشنوارهای فرهنگی و هنری
نشاط اجتماعی جامعه را باا ببریم ،افزود:
فعالیتهای نشاط آور در جامعه نیاز فوری
و حیاتی است و باید باور داشته باشیم که
هر چه نش��اط اجتماعی در جامعه افزایش
یاب��د ،آس��یبهای اجتماعی ه��م کاهش
خواهد یافت.جرجان��ی همچنین با تأکید
بر ضرورت برگ��زاری روز ملی گرگان و
هفته فرهنگی گرگان با اجرای برنامه های
متنوع خاطر نشان کرد :با توجه به مصادف
ش��دن این مناسبت ها با ایام ماه محرم باید
با برنامه ریزی مناسبت نسبت به برگزاری
این مناسبت اقدام شود.

توسعه گردشگری هزارپيچ از بار
ترافيكیناهارخورانمیکاهد

رئیس شورای اس��امی شهر گرگان گفت:
توس��عه محور گردش��گری هزارپیچ از بار
ترافیکی ناهارخ��وران می کاهد .به گزارش
مهر ،فائ��زه عبداللهی با اش��اره به ترافیک
می��دان ناهارخ��وران ،اظهار ک��رد :پلیس
راهور از س��اعت  ۶عصر تا دو ش��ب در
این مکان همش��هریان را هدایت می کند و
بار ترافیکی ای��ن محل زحمت دوچندانی
را ب��رای پلی��س ب��ه وجود آورده اس��ت.
عبدالله��ی با بی��ان این که بای��د برای این
مس��أله چاره اساس��ی اندیش��ید ،افزود :با
جانمایی مناس��ب و توزی��ع امکانات باید
این مسأله برطرف ش��ود تا سیل جمعیت
را دیگر در آن جا شاهد نباشیم .وی گفت:
محور گردشگری هزارپیچ اگر توسعه یابد
از بار ترافیکی ناهارخوران کاس��ته خواهد
ش��د .رئیس شورای اس��امی شهر گرگان
همچنین احداث پارك مس��افر را از دیگر
ضروریات خواند و اف��زود :در ورودی و
خروجی ش��هرها فضاهایی به عنوان پارك
جه��ت اس��تراحت و اتراق مس��افران در
نظر گرفته می ش��ود که اگ��ر این عمل در
گرگان هم اتفاق بیفتد از هجوم مس��افران
جلوگیری می ش��ود .وی اضاف��ه کرد :در
سنوات گذشته پارك ملت برای این کار در
نظر گرفته شده بود امسال هم تدبیری شود
تا ب��ا هماهنگی نی��روی انتظامی این عمل
محقق ش��ود.عبداللهی امنیت را مهم ترین
امر برای مس��افر برش��مرد و ادامه داد :می
توان از فضاهایی که در اختیار مردم اس��ت
برای این کار اس��تفاده کرد ،مردم راغب به
سرمایه گذاری هستند و می توان با نظارت
این عمل را به آن ها سپرد.
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بيشاز 46هستهفرهنگیدرگلستانراهاندازیشد
معاون فرهنگی ،پژوهش��ی و آموزشی اداره کل تبلیغات
اسامی گلستان گفت :بیش از  46هسته فرهنگی جهت
غنی س��ازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در سطح
گلستان راه اندازی شد .حجت ااسام علی اکبر سایری
در گفتگو با مهر اظهار کرد :اداره کل تبلیغات اس��امی
گلس��تان جهت غنی س��ازی اوقات فراغ��ت جوانان و
نوجوانان همچون دیگر دس��تگاههای فرهنگی قدمهای
بزرگی برداش��ته و برنامههای زیادی در دستور کار خود
قرار داده اس��ت .وی با اش��اره به اینک��ه دوران جوانی و
نوجوانی فرصتی است که دیگر باز نمی گردد ،افزود :این
ایام بهترین فرصت برای رش��د علمی ،فکری و اعتقادی
جوانان و نوجوانان است که باید برنامه ریزیهای دقیقی
در این زمینه صورت گیرد .معاون فرهنگی ،پژوهشی و
آموزشی اداره کل تبلیغات اسامی گلستان با بیان اینکه
اگر از این فرصتها به خوبی بهره برداری نش��ود قطعا
ضرر خواهیم کرد ،گفت :امروز اگر نتوانیم اوقات فراغت
جوانان و نوجوانان را به خوبی غنی سازی کنیم دشمن از
این فرصت استفاده خواهد کرد.وی با اشاره به اینکه برای
مقابله با توطئههای دشمنان نیاز است سازمانهای فرهنگی

 ۵000کارآموز گلستانی در دورههای
آموزشی مهارتی شرکت کردند

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری
گلستان از درج نام روستای شاهکوه شهرستان گرگان
در فهرس��ت آثار میراث غیرمنقول کش��ور خبر داد و
گفت :این س��ومین بافت تاریخی روستایی استان بوده
که ثبت ملی می شود .به گزارش ایرنا از روابط عمومی
ای��ن اداره کل ،ابراهیم کریمی گفت :بافت تاریخی این
روستا  17تیرماه سال جاری با هدف حفظ و حراست
از میراث ارزش��مند گذش��تگان ،معرفی نوع معماری
خاص و همزیستی مسالمت آمیز میان انسان و طبیعت

صنايع گلستان در زمين های
کم بازده شمال ايجاد می شود

مدیر امور اراضی س��ازمان جهادکشاورزی گلستان
گفت :برنامه توس��عه و ایج��اد واحدهای صنعتی
جدید این اس��تان در اراضی کم بازده (کشاورزی)
شمال خواهد بود .به گزارش ایرنا ،حسن خسروی
اظهار کرد :متاس��فانه در گذش��ته بیشتر زمین های
واگذار شده برای ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی

مزايده

خصوصا سازمان تبلیغات اسامی در بحث اوقات فراغت
به صورت جدی ورود پیدا کند ،تصریح کرد :برای ایجاد
روحیه باورهای دینی و با نش��اط نگهداش��تن جوانان و

نوجوان��ان باید برنامههای مختلفی در دس��تور کار خود
قرار داد که در همین راس��تا س��ازمان تبلیغات اس��امی
برنامههای متعددی در جهت غنی سازی اوقات فراغت

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت :طی سه
ماه نخس��ت امسال بیش از پنج هزار نفر در دوره های
آموزش��ی مهارتی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
گلستان شرکت کردند .به گزارش مهر به نقل از روابط
عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان ،سید
علیرضا حس��ینی طلب از شرکت پنج هزار و  714نفر
در دورههای آموزش��ی مهارتی آموزش��گاههای فنی و
حرفهای آزاد اس��تان طی سه ماهه نخست امسال خبر
داد و اظه��ار کرد :برای این تع��داد از افراد معادل یک
میلی��ون و  21۸هزار و  2۵۵نفر س��اعت آموزش اجرا

شده است .وی افزود :از این تعداد چهار هزار و  26نفر
دوره معادل  9میلیون و  1۸6هزار و  ۸6۸نفر س��اعت
مرب��وط به بانوان و هزار و  6۸۸نف��ر دوره معادل 299
هزار و  ۵66نفر ساعت مربوط به آقایان است .مدیر کل
آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت :خوشه خدمات
با تعداد چهار هزار و  ۵1۵کارآموز ،خوشه کشاورزی
با تعداد  123کارآموز در این مدت فعالیت داش��ته و
بیشترین تعداد کارآموز در رشته مراقبت زیبایی با هزار
و  46۰نفر بوده اس��ت .وی تصری��ح کرد :در جهت
ارتقاء علمی مدیران و مربیان ،چهار هزار و  96۰نفر

روستایشاهكوهگرگانثبتملیشد
و ترویج مقوله گردش��گری فرهنگی در فهرس��ت آثار
میراث غیرمنقول کش��ور ثبت ش��د .به گ��زارش ایرنا
شاهکوه روستایی کوهستانی دارای مساحتی حدود 23
هکتار در فاصله  7۵کیلومتری از شهر گرگان و در مرز
بین اس��تان های گلستان و سمنان واقع است.وی ادامه

گلستان در زمین های مس��تعد کشاورزی واقع در
جنوب اس��تان بوده اس��ت .به گفته وی شهرک ها
و نواحی صنعتی موجود در گلس��تان هنوز ظرفیت
ایج��اد واحده��ای صنعت��ی جدید را دارن��د و در
ص��ورت تکمیل ظرفیت نیز اجازه توس��عه در این
مناطق داده نخواهد ش��د .گلس��تان در مجموع 24
ش��هرک و منطقه ویژه اقتصادی با وسعت  2هزار
هکت��ار دارد که اکنون  6۵۰واحد در ش��هرک ها و
نواحی صنعتی استان با ظرفیت اسمی ایجاد اشتغال
حدود  12هزار نفر (در شهرک ها و نواحی صنعتی)
فعال اس��ت .پی��ش از این حج��ت اه خلیل زاده
مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی گلستان از
اضافه نکردن اراضی به شهرک ها و نواحی صنعتی
موجود در استان به علت با ارزش بودن زمین های
کشاورزی سخن گفته بود.

 ۸۸ميليارد تومان تسهيات
ازدواج در گلستان پرداخت شد
اس��تاندار گلستان گفت :در سه ماهه اول سال 97
ح��دود  ۸۸میلی��ارد تومان تس��هیات ازدواج در
گلس��تان پرداخت ش��د .به گزارش مهر به نقل از
پایگاه اطاع رسانی استانداری گلستان ،سید مناف
هاش��می اظهار کرد :در س��ه ماهه اول سال  97در
استان  ۸۸میلیارد تومان تسهیات ازدواج پرداخت
شده است .وی افزود :همچنین بیش از  3۰1میلیارد
تومان تس��هیات ازدواج هم در سال  96به جوانان

آموزش عمومی و  9هزار و  176نفر ساعت آموزش
خصوصی برگزار شد .حس��ینی طلب اظهار کرد :در
این مدت  12جلس��ه هم اندیش��ی ،دو جلسه هیئت
نظارت اس��تان برگزار شد و جهت بررسی عملکرد و
اعمال صحیح سیاستهای سازمان از آموزشگاههای
فن��ی و حرف��های آزاد 2۸۸ ،مورد بازرس��ی صورت
گرفت .وی در پایان با اشاره به ارزشیابی شاخصهای
آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد خاطرنشان کرد :از
 11آموزشگاهی که درخواست رتبه بندی داده بودند
 1۰گواهینامه رتبه بندی صادر شد.
مردمان منطقه است ،اشاره کرد .به گفته وی؛ با توجه
به ثبت اثر در فهرس��ت آثار ملی کش��ور کلیه ساخت
و سازها ،بهس��ازی و نوسازی در محدوده این روستا
تابع مقررات و قوانین سازمان میراث فرهنگی شده و
هرگونه اقدام بدون هماهنگی و اس��تعام از این اداره
کل ممنوع اس��ت .ش��اهکوه پس از زیارت شهرستان
گرگان و فارس��یان قانچی از توابع شهرستان آزادشهر
به عنوان س��ومین بافت تاریخی روستایی گلستان در
فهرست آثار میراث غیرمنقول کشور ثبت ملی شد.

پرداخت شد .هاش��می یادآور شد :ساماندهی امور
جوانان نیازمند عزم عمومی و حل مش��کل اشتغال
جوان��ان تنها وظیف��ه اداره کل تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی نیس��ت و به همین دلیل  1۸دس��تگاه در
ستاد ساماندهی امور جوانان عضو هستند .استاندار
گلس��تان با اش��اره به این که مقرر ش��د هر کدام از
دس��تگاه ها در جلسه آینده سه طرح را به دبیرخانه
س��تاد جوان ارائه کنند ،اف��زود :اولویت نگاه کار ما
در تمام زمینهها باید جوانان باش��ند و در بسیاری از
موارد حتی بدون هیچ هزینهای میتوانیم از استعداد
و توان جوانان استفاده کرده و موفق شویم .هاشمی
خاطر نش��ان کرد :نباید از جوانان غفلت کنیم چرا
که جوانان نقش بسزایی در انقاب ،جنگ تحمیلی
داش��تند و ام��روز هم با اعتماد به آن��ان به موفقیت
خواهیم رسید.

قرارگاه عملياتی لشکر  30ارتش در نظر دارد
يک باب گاراژ غيرتجاری واقع در خيابان ماقاتی روبروی اداره بازرگانی به مساحت  700مترمربع را از طريق مزايده و به قيمت کارشناسی
شده بصورت اجاره واگذار نمايد .عاقمندان می توانند جهت مشاهده مكان و دريافت فرم پيشنهاد اجاره بها حداکثر تا تاريخ  97/۵/4به دفتر
مديريت مهمانسرای وايت لشكر  30واقع در ميدان فخرالدين اسعد گرگانی مراجعه فرمايند.

آگهيهاي ثبتي
آگهی موضوع ماده -3قانون وماده -13آئين نامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر آراء صادره هیات حل اختاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان آق قا
تصرفاتمالکانهوبامعارضمتقاضیانمحرزگردیدهاست.لذامشخصاتمتقاضیان
واماك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی
میشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد واماك شهرستان آق قا تسلیم و پس از اخذ رسید .ظرف مدت
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش هفت ثبت آق قا
.۱کاسه-۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰8۰۰۰۱۰9آقایانادردیامانزادهسیدفرزندعاشوربشماره
شناسنامه  ۳۵۶9صادره از آق قا به شماره ملی ۴9۷9۰۷۵8۳۵ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی بمساحت  ۲۳8.۵۵مترمربع مفروز ومجزا شده از پاك۱۳۴۱
فرعی از-۴اصلی واقع در اراضی مرتع شوره زار بخش ۷از سهمی عبدالکریم باش
قره
.۲کاس��ه  -۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰8۰۰۰۰۶۴آقای هوش��نگ جاهد فرزندقربان محمد
بشماره شناسنامه  ۲۶۱8صادره ازگنبدکاووس به شماره ملی  ۲۰۳۰۶۲۳۰۲۴در سه
دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  ۳۰۲۶.۵۰مترمربع
مفروز ومجزا شده از پاك۶8۴فرعی از-۱اصلی واقع در اراضی آق قا بخش ۷از
سهمیمحمدظفرافشار
.۳کاسه -۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰8۰۰۰۰۶۳خانم فریبا صحنه فرزندتاج محمد بشماره
شناس��نامه  99۵صادره ازگرگان به ش��ماره ملی ۲۱۲۱9۰۷۲۳8در سه دانگ مشاع
ازشش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  ۳۰۲۶.۵۰مترمربع مفروز
ومجزا شده از پاك۶8۴فرعی از-اصلی واقع در اراضی آق قا بخش  ۷از سهمی
محمدظفرافشار
 .۴کاسه —۱۳9۱۱۱۴۴۱۲۰۰8۰۰۰۶۷۶آقای تاج محمدباهری فرزند نوری هان
بشماره شناسنامه ۱۳9۳صادره ازگمیشان به شماره ملی ۶۲89۶۱۴۳۰۴ششدانگ

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

داد :از ویژگ��ی های کلی معم��اری جالب توجه بافت
تاریخی روستایی ش��اهکوه می توان به مواردی چون
تطاب��ق با ویژگی های طبیع��ی و اقلیمی منطقه ،بومی
بودن مصالح ،سادگی و در عین حال تنوع ،همجواری
زندگی و معیش��ت که منت��ج از ویژگی های فرهنگی

ب��رای جوانان و نوجوانان در دس��تور کار خود قرار داده
است.س��ایری اظهار کرد :راه اندازی هستههای فرهنگی
جوان یکی از برنامههای مهم اداره کل تبلیغات اس��امی
گلس��تان محسوب میشود که تا کنون بیش از  46هسته
فرهنگی در س��طح استان گلستان راه اندازی شده است.
وی یادآور شد :هریک از این هستههای فرهنگی موظف
هستند یک نشریه در قالب  7۰صفحه از محتوای جلسات
کارگروهی که برگزار میشود تهیه کنند .معاون فرهنگی،
پژوهش��ی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسامی گلستان
برگ��زاری کاسهایی تحت عنوان «بوس��تان معرفت»
وی��ژه نوجوانان زیر  1۵س��ال را از دیگر برنامههای اداره
کل تبلیغات اسامی گلس��تان اعام کرد و گفت :اکنون
بیش از  13۰کاس «بوستان معرفت» در سطح روستاهای
گلستان توسط روحانیون مستقر در حال برگزاری است.
وی افزود :برگزاری کاسهای قرآن در س��طح استان و
برنامههای اردویی از دیگر برنامههایی اس��ت که توسط
اداره کل تبلیغات اس��امی گلس��تان در اس��تان برگزار
میشود .سایری خاطرنشان کرد :طرح اوقات فراغت از
ابتدای  1۰تیر آغاز و تا  2۰مرداد ادامه دارد.

یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۳۷مترمربع مفروز ومجزا شده از پاك۱9۵
فرعی از-۱اصلی واقع در اراضی آق قا بخش ۷از سهمی بهرام محمد ساق
.۵کاسه-۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰8۰۰۰۲۱۳آقایشاگلدیرجبپورفرزندحاجیگلدی
بشماره شناسنامه ۲۵صادره ازبندرترکمن به شماره ملی۲۲۳9۶8۱۵۶۱ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  ۲۴مترمربع مفروز ومجزا شده از پاك ۵فرعی
از-۱اصلی واقع در اراضی آق قا بخش ۷از سهمی مهین دخت تاج بخش
 .۶کاسه—۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰8۰۰۰۲۰۲آقای خوجه قدیرزاده فرزند سطلق بشماره
شناسنامه  ۵۲8۲صادره از آق قا به شماره ملی ۴9۷9۰9۲9۷۷ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی بمساحت  ۳۰۰.۱۰مترمربع مفروز ومجزا شده از پاك ۳۴9
فرعی از-۱اصلی واقع در اراضی آق قا بخش ۷از سهمی قوشه آقا دولتخواه چاروا
بخش دوازده ثبت آق قا
 .۷کاس��ه —۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰8۰۰۰۱۱9آقای اکبرس��نچولیان فرزند خدارحم
بشماره شناسنامه  ۱8۱۵صادره از آزادشهر به شماره ملی ۶۲۴9۵۷۵9۰۱ششدانگ
یک قطعه زمین به صورت مزروعی بمساحت ۷۳۰۲۴مترمربع مفروز ومجزا شده
از پاك  ۲۲فرعی از-۱اصلی واقع در اراضی شیخ موسی بخش ۱۲از سهمی محمد
تقیشریعتی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیتصادرخواهدنمود.
آگهیاصاحی:
.8کاسه—۱۳9۶۱۱۴۴۱۲۰۰8۰۰۰۱۳9آقایمحمدایریفرزندنورمحمدآقابشماره
شناسنامه۲۴صادره ازگمیشان به شماره ملی۶۲898۵8۳9۴ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی بمساحت کل ۱۴۶.۰9مترمربع بعنوان قسمتی از پاك های  :الف-
۲۷۳۶فرعی از یک اصلی بخش  ۷به مساحت۱۷.۵۶۵مترمربع از سهمی عبدالکریم
صحنه و میزان ۱۲۱.۵۶۵مترمربع از س��همی متقاضی از پاك  ۲۷۳۶فرعی از یک
اصلی بخش  ۷ثبت اق قا که جمعا به مس��احت۱۳9.۱۳متر مربع از پاك فوق
الذکر میباش��د و ب  -قس��متی ازپاك  ۷۰۰فرعی از یک اصلی جزئی از قطعه
هشتم تفکیکی بخش ۷به مساحت۵.۷8متر مربع از سهمی بنیاد مستضعفان انقاب
اس��امی (اداره کل اموال واماك استان گلس��تان)و قسمتی از پاك ۷۰۰فرعی از
-۱اصلی بخش۷به مساحت۱.۱8متر مربع واقع در اراضی آق قا جزئی از کوچه
احداثی از س��همی شهرداری اق قا که در آگهی قبلی قسمت(« که جهت تجمیع

قس��متی از پاك ۲۷۳۶فرعی از یک اصلی بخش ۷به مساحت۱۷.۵۶۵از سهمی
عبدالکریمصحنهو۱۲۱.۵۶۵مترمربعازسهمیمتقاضیجمعابهمساحت۱۳9.۱۳متر
مربع با قسمتی ازپاك ۷۰۰فرعی از یک اصلی بخش ۷به مساحت۵.۷8متر مربع
از سهمی بنیاد انقاب اس��امی (اداره کل اموال واماك استان گلستان)قسمتی از
پاك ۷۰۰فرعی از یک اصلی بخش۷و با قسمتی از۷۰۰فرعی از -۱اصلی بخش۷به
مس��احت۱.۱8متر مربع واقع در اراضی آق قا حوزه ثبت ملک آق قااز س��همی
شهرداری»)قیدو چاپ نگردیده بود که بدینوسیله اصاح می گردد.
-9کاسه  -۱۳9۱۱۱۴۴۱۲۰۰8۰۰۰۱۵8خانم شایسته رخشانی فرزندمحمد رحیم
بشماره شناسنامه ۱۲۳۰۶صادره ازعلی آباد به شماره ملی ۲۲۶89۴۰۶9۱ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۲۳۱/۱۳مترمربع مفروز ومجزا شده قسمتی
از باقیمان��ده پاك  ۱۲فرعی از از س��ه اصلی واق��ع در اراضی قریه آق (محله آق
تکه خان)بخش ش��ش ثبت آق قا از سهمی مشاعی مرحوم رجب ایزدی که در
آگهی قبلی از پاك۲اصلی بخش شش اراضی دوگونچی قید چاپ گردیده بود بکه
بدینوسیله اصاح می گردد.
.۱۰کاسه-۱۳9۲۱۱۴۴۱۲۰۰8۰۰۰۴۶۶خانمثناتوصیفیانفرزندحمیدرضا بشماره
شناس��نامه  ۴9۷۰۴۴8۶۶۳صادره از اق قا به شماره ملی۴9۷۰۴۴8۶۶۳ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت کل ۱۲۶.۳۳مترمربع که میزان
۲۶.۶۰متر مربع ان بعنوان قس��متی از پ��اك ۲۲9۳فرعی از یک اصلی واقع
در اراض��ی آق قا بخش ۷حوزه ثبت آق قا از س��همی عرازقلی توصیفیان
و همچنی��ن قس��متی از پاك ۵فرعی از یک اصلی بخ��ش ۷ثبت آق قا به
مس��احت 99.۷۳مترمربع از سهمی مهین دخت تاج بخش که در آگهی های
قبلی مساحت اشتباها  ۱۲۶.۳۳واز یک قطعه قید شده بود که بدین وسیله اصاح
می گردد.ضمن َا اعام میدارد مهلت اعتراض نس��بت به آگهی اصاحی یک ماه از
تاریخ اولین انتش��ار آگهی میباشد  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات اداره ثبت اسناد واماك آق قا سند مالکیت بنام
متقاضیان صادرخواهد نمود .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد نمود.
مهدی شاه مهری -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان آق قا -م.الف1518
تاریخ انتشارنوبت اول:روز شنبه مورخ 1397/ 04 /02
تاریخ انتشارنوبت دوم :روزچهارشنبه مورخ 1397/ 04 / 20

خبر
سوادآموزی به
افراد  10تا  20سال
گنبدکاووس در اولويت است

رییس اداره سوادآموزی گنبدکاووس گفت:
س��وادآموزی به بیس��وادان  ۱۰تا  ۲۰س��ال
اولویت نخس��ت این اداره در س��ال جاری
بوده و بر این اس��اس کار شناس��ایی و ثبت
ن��ام این افراد ش��روع ش��ده اس��ت .حاجی
قربان شیری قابوس در گفتگو با ایرنا گفت:
افراد این گروه س��نی که نیازمند سوادآموزی
هستند ،بیشتر در مناطق روستایی گنبدکاووس
زندگی م��ی کنند و برای شناس��ایی و ثبت
نام آنان همکاری بیش��تر بهورزان و دهیاران
روس��تاها ضروری اس��ت .وی ،سوادآموزی
به کشاورزان کم س��واد یا بیسواد را از دیگر
برنامه های این اداره در سال جاری ذکر کرد
و گفت :در این طرح که سهمیه گنبدکاووس
 ۷۵نفر تعیین شده ،آموزش این گروه با کتاب
های ویژه کش��اورزی که برای آنان طراحی
و چاپ ش��ده ،انجام می شود .شیری قابوس
اضافه کرد :درسال گذشته سهمیه ثبت نامی
اداره س��وادآموزی گنبدکاووس در سه دوره
سوادآموزی ،تحکیم و انتقال و اتباع خارجی،
یک هزار و  8۵۶نفر بود که محقق ش��د .وی
گفت :پارسال در دوره سوادآموزی  8۴8نفر،
در دوره تحکیم  ۳۰۰نفر ،در دوره انتقال ۵۵8
نف��ر و اتباع خارجی  ۱۵۰نفر ثبت نام کردند
ک��ه در نهایت  ۵8درصد آن��ان در امتحانات
پایان دوره قبول ش��دند .وی به اجرای برنامه
آموزش رایانه به  ۱۰۰نفر از سوادآموزان دوره
انتقال برای اولی��ن بار به صورت پایلوت در
شهرستان گنبدکاووس در سال گذشته اشاره
ک��رد و گفت :از این تعداد  ۵۷نفر با کس��ب
نمره قبول��ی موفق به طی این دوره ش��دند.
رییس اداره نهضت سواد آموزی گنبدکاووس
همچنین گف��ت :ای��ن اداره در فعالیت های
حوزه س��وادآموزی از شهرس��تان های برتر
گلستان است و امسال بیش از دو هزار سهمیه
برای سوادآموزی در دوره های مختلف برای
این شهرستان پیش بینی شده است.

محيط بان راميانی بر اثر شليک
شكارچی غيرمجاز زخمی شد

رئی��س اداره حفاظت محیط زیس��ت گنبد
کاووس ،رامیان و آزادشهر گفت :یک محیط
بان رامیانی مورد اصابت تیر ش��کارچی غیر
مجاز قرار گرفت و زخمی ش��د .به گزارش
مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت
محیط زیست گلستان ،غامرضا کریمی اظهار
کرد :ش��کارچی غیرمجاز با گلوله س��اچمه
ای محیط بان رامیانی را زخمی کرده اس��ت.
کریمی گفت :صبح دوش��نبه در حد فاصل
روس��تای ش��ش آب و قورچ��ای از تواب��ع
باادست رامیان و حاشیه جنگل ،محیط بان
رامیانی یک شکارچی غیر مجاز ،حدودا ً ۵۰
ساله ،قدبلند و با لباس قرمز را در حال شکار
مش��اهده می کنند.وی افزود :محیط بان فوق
به ش��کارچی غیر مجاز ایس��ت داده که وی
اعتنا نکرده و ابتدا اقدام به ش��لیک هوایی و
سپس به س��مت محیط بان شلیک می کند.
کریمی تصری��ح کرد :ش��کارچی غیرمجاز
در مرحل��ه بعد اقدام به درگیری و ش��لیک
مس��تقیم به محیط بان می کند که محیط بان
اصغر بذرافشان ،از ناحیه دست مجروح می
شود.وی خاطرنشان کرد :شکارچی غیرمجاز
سپس کوله پشتی خود را رها کرده و فرار می
کند که از وی دو عدد فش��نگ ساچمه زنی
و یک کوله پشتی پاستیکی آبی رنگ با بند
قهوه ای کش��ف می شود.کریمی عنوان کرد:
اقدامات اولیه بر روی دست محیط بان زخمی
توسط نیروهای امدادی هال احمر ،مستقر در
روستای شش آب انجام شده و سپس توسط
اورژانس  ۱۱۵به بیمارستان آزادشهر منتقل می
شود و حال فعلی وی مساعد بوده و مراحل
درمانی انجام ش��ده و به منزل شخصی خود
منتقل شده است.رئیس اداره حفاظت محیط
زیست گنبد ،رامیان و آزادشهر گفت :وسایل
کشف ش��ده تحویل پلیس آگاهی برای سیر
مراحل قانونی ش��ده اس��ت.کریمی در پایان
خاطرنش��ان کرد :کس��انی که از ش��کارچی
غیرمجاز متخلف با مشخصات فوق اطاعی
دارن��د می توانن��د ب��ه اداره حفاظت محیط
زیست رامیان ،آزادشهر و گنبد و یا به شماره
تلفن  ۳۳۳8۵۷9۰اطاع دهند.
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