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خبر
تئاتر گلستان در کشور
شناخته شده است

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسامی گلستان از
تئاتر به عنوان هنر ش��ناخته شده گلستانی ها
در کشور یاد کرد و گفت :استعداد و توانمندی
هنرمندان استان نقطه قوت تئاتر گلستان است.
به گ��زارش مه��ر ،عادله کش��میری در آئین
اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان،
اظهار کرد :نمایش ،هنری زنده و پویاس��ت و
از این رو بیشترین تاثیرگذاری را بر مخاطب
دارد .وی ،هنر تئاتر را ابزاری مهم و اساس��ی
در انتقال مفاهیم ،رویدادها و نیازهای جامعه به
مخاطب دانست و افزود :باید با یک مدیریت
اساسی از قابلیت هنرهای نماشی به نحو احسن
استفاده کرد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی
گلستان اضافه کرد :نیاز است تا نمایش هایی
متناسب با موضوع فرهنگی جامعه و مخاطب
عام تولید شود زیرا این اقدام کمک بسیاری در
بهبود ارتباط بین مردم و هنرمندان تئاتر می کند.
وی با بیان اینکه هنر تئاتر ،نمایش هویت جامعه
است ،افزود :هنرمندان این عرصه می توانند با
خلق آثار نقش بسزایی در توجه دادن به هویت
جامعه ایرانی اسامی داشته باشند.این مسئول
گلستانی ادامه داد :باید به این ظرفیت در جامعه
توجه و برای آن سرمایه گذاری بیش از گذشته
ش��ود که یکی از اهداف برگزاری جش��نواره
های اس��تانی در همین راستا اس��ت.در ادامه
این جشنواره رئیس انجمن هنرهای نمایشی
استان گلس��تان هم ضمن اظهار امیدواری از
راهیابی برگزیدگان ای��ن دوره از رقابت ها به
جشنواره تئاتر فجر ،افزود :دو نمایش «مِرجن»
و «دش��من خدا» از بین  ۶اثر به مرکز انجمن
هنرهای نمایشی کشور معرفی می شوند تا پس
از رقابت با نمایش سایر استان ها ،برگزیدگان
به جشنواره تئاتر فجر راه یابند.محمد حسین
رستمانی با بیان اینکه  1۷اثر به دبیرخانه بیست
و نهمین جش��نواره تئاتر استانی راه یافته بود،
افزود :ازاین تعداد هش��ت اثر به جشنواره راه
یافت که دو اثر قبل از آغاز جشنواره انصراف
دادند.وی ارتقا سطح علمی و دانش فنی تئاتر
گلستان را از اهداف انجمن هنرهای نمایشی
اس��تان اعام ک��رد و گفت :در این راس��تا از
هیچ تاشی برای رشد نمایش استان مضایقه
نخواهیمکرد.

دولت الکترونیک راه
حل مشکات اقتصادی است

استاندار گلستان گفت :دولت الکترونیک راه
حل مشکات اقتصادی است .به گزارش مهر،
سید مناف هاشمی در نشست با فعاان فناوری
و ارتباطات گلستان که با حضور معاون رئیس
جمهور برگزار شد ،اظهار کرد :در موضوعات
مرتبط با شرکت های دانش بنیان تجربه زیادی
در کشور نداریم و سابقه آن به  ۱۵الی  ۲۰سال
می رسد در حالی که اقتصاد خوب و پر رونقی
در آن وج��ود دارد .وی اف��زود :چرخه علم و
ثروت با دانش بنیان کامل میشود و در این سال
که به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده چنین
نگاهی می تواند به توس��عه استان کمک کند.
هاشمی ادامه داد :اصلیترین راه حل موجود
مش��کات اقتص��ادی ،الکترونیک��ی کردن
دولت اس��ت و این نش��ان می دهد شرایط
خدمات اقتصادی و اداری با گذشته متفاوت
شده است و باید با روشهای متفاوتی که به
کار میبریم نتایجی از جمله ماندن جوانان
در کش��ور حاصل شود .استاندار گلستان با
بیان این که نخبگان حس��اس هستند و اگر
ب��ه آنها امکانات ندهی��م محیط دیگری را
انتخاب می کنند ،اظهار کرد :فضای اقتصاد
مقاومتی اس��تان در گذش��ته رون��ق زیادی
نداشته اما با همه این تفاسیر اتفاقات خوبی
در سنوات گذش��ته رخ داده است .هاشمی
افزود :گلستان ظرفیت خوبی در زمینه علم
و فناوری دارد که برخی از آنها بُرد جهانی
دارند.وی ادامه داد :در س��ال های گذش��ته
رونق خوبی در دانش بنیان کشور از جمله
حمل و نقل هوش��مند ،خریدهای اینترنتی،
بیوتکنولوژی ،دارویی و پزشکی اتفاق افتاد.
هاشمی تصریح کرد :در آخرین جمعبندی
وزارت ارتباطات ش��اخص ه��ای ارتباطی
استان در رشته های مختلف ارتقا داشته و به
پنج ۶ ،و هفت رسیده است.
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ايرانشهرگرگاندبيرستانباقیبماند
علیرغم مخالفت خانوادهها نس��بت به جابجایی مدرسه
نمون��ه دولتی ایرانش��هر با ام��ام علی (ع) در روس��تای
محمدآباد ام��ا آموزش و پرورش شهرس��تان گرگان بر
انتقال این مدرس��ه اصرار دارد .به گزارش مهر ،جابجایی
دانش آموزان یکی از قدیمی ترین مدارس ش��هر گرگان
ب��ه چالش بین خانواده ها و آم��وزش و پرورش گرگان
تبدیل شده و آن ها خانواده ها می گویند به دایل متعدد
حاضر به جابجایی مدرس��ه فرزندان خ��ود از جایی که
ثبت نام کرده اند (دبیرس��تان ایرانشهر) به مدرسه جدید
نیستند.اما محل جدید کجاست و چرا خانواده ها حاضر
به این جابجایی نیستند؟ دبیرستان پسرانه نمونه دولتی امام
علی (ع) از طرف بنیاد فرهنگی مصلی نژاد در روس��تای
محمدآباد گرگان ساخته شده و از محدوده شهر گرگان
هم فاصله دارد.این مدرس��ه با دو ه��زار و  ۷۰۰مترمربع
فضای آموزشی ۸۰۰ ،مترمربع فضای ورزشی و  2۰۰متر
فضای جانبی در سال گذشته کلنگ زنی شد و قرار است
شهریورماه سال جاری به بهره برداری برسد.این پروژه که
با اعتبار پنج میلیارد تومان ساخته شده ،دارای  1۶کاس
درس با امکاناتی مانند کتابخانه ،نمازخانه ،آزمایشگاههای
مجهز فیزیک و شیمی و کارگاه کامپیوتر و سالن آمفی تئاتر
است.گفته شده ،مدرسه از پروژههای بی نظیری بوده که
در شمال کشور ساخته شده است.در تیرماه سال جاری
آموزش و پرورش شهرستان گرگان اعل ام کرد که بنا دارد
مدرسه نمونه دولتی پسرانه ایرانشهر را به این مکان منتقل
کند و همین امر اعتراض خانوادهها را در پی داشته است.
ایرانشهر ثبت ملی شده است
مدرس��ه ایرانشهر که در س��ال  1۳1۷تأسیس و به عنوان
مدرسه ماندگار ثبت ملی شده است دو سال پیش با هزینه
دو میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان مقاوم سازی شد .در این
مدرسه حدود  ۴۵۰دانش آموز در مقطع متوسطه دوم در
رشتههای ریاضی و فیزیک ،علوم تجربی و علوم انسانی
در  1۶کاس تحصیل میکنند.یکی از عللی که مسئوان
آموزش و پرورش برای جابجایی مدرس��ه بیان میکنند،
خیر آن ،مبنی بر خاص بودن این مدرس��ه است،
انگیزه ّ
یعنی دانش آموزان خاص (نمونه دولتی یا تیزهوش��ان)
باید در آن تحصیل کنند .موضوعی که نصراه کش��یری
مدیر س��ابق آموزش و پرورش شهرستان گرگان نسبت
به آن واکنش نش��ان داد و گفت :هیچ قولی به خیر مبنی
بر تبدیل مدرسه فوق به نمونه داده نشده و صرف ًا قرار بر
ایجاد مدرسهای خاص بوده است .وی در اطاعیه ای
که در فضای مجازی منتش��ر کرده و در آن به صحبت
های مس��ئوان فعلی آموزش و پرورش واکنش نشان
داده ،افزود :مکانهای مختلف به خیّر معرفی شد تا این
مکان را انتخاب کرد.
تغییر کاربری ایرانشهر خاف قوانین است
کشیری گفت :سهم کل فضای آموزشی گرگان کمتر از
 1۸درصد اس��ت در حالی ک��ه  2۵درصد دانش آموزان
در گرگان حضور دارند و  ۵۸درصد مدارس به صورت
دو شیفته دائر بوده ،تغییر کاربری ایرانشهر خاف قوانین
است.در همین راستا یکی از والدین دانش آموزان مدرسه

درجهاعتبارساقطمیباشد.

ایرانش��هر به نمایندگی از خانوادهها گفت ۴۰۰ :خانواده
از این جابجایی ناراضی هس��تند و  1۷۰نفر طوماری را
امضا و مخالفت خود را اعام کردند.وی که خواست نام
او منتشر نش��ود ،افزود :برای رفتن به مدرسه معضاتی
از جمل��ه جاده وجود دارد و هم��ه میدانند که آن جاده
ترانزیتی است و خطر جانی دارد.نماینده خانوادهها ادامه
داد :ح��دود  ۵۰۰دانش آموز در صبح و ظهر از این محل
باید بروند و برگردند حال چه ترافیکی ایجاد خواهد شد.
پل عابر پیاده در مقابل مدرسه امام علی (ع) وجود ندارد
وی بیان کرد :روبروی مدرس��ه هم پل عابر پیاده وجود
ندارد و نزدیکترین پل حدود هزار متر با آن فاصله دارد و
دانش آموزان این مسیر را طی نمیکنند که از روی پل رد
شوند.وی تصریح کرد :در شرایط کنونی جامعه که همه
درگیر مشکات اقتصادی هستند خانوادههای زیادی توان
پرداخ��ت هزینه رفت و آمد به آن م��کان را ندارند؛ اگر
اکنون سرویس از در منزل تا مدرسه ایرانشهر  1۰۰هزار
تومان اس��ت برای آن مسیر باید  2۵۰هزار تومان در نظر
گرفت.نماینده خانوادهها گفت :مدرسه ایرانشهر مشکل
ساختمانی و ریزش و مس��ائلی از این دست ندارد و به
ِصرف این که یک خیّر پیدا ش��ده و مکانی را ساخته ما
نباید مدرسه را جابجا کنیم.
ایرانشهر نماد شهر است
وی اذعان کرد :اعام شده آموزش و پرورش تصمیم دارد
دبیرستان را به موزه تبدیل کند ولی اکنون چند قدم بااتر از
آن در پارک شهر موزه داریم مگر چند نفر در روز به آنجا
مراجعه میکنند؟نماینده خانوادهها اظهار کرد :مدرسهای با
قدمت  ۸۰س��ال ،المان و نماد آموزش و پرورش و شهر
است حال نباید با این مدرسه خاص کشور چنین رفتاری
کنیم.وی افزود :خانوادهها نس��بت به ای��ن امر اعتراض
دارند و هر جا که مراجعه کردند جواب درس��تی نشنیده
اند.نماینده خانوادهها اظهار کرد :ش��ورای تأمین شهر با
جابجایی مخالفت کرده اما در شورای آموزش و پرورش
استان به شرط برطرف کردن مشکات ترافیکی و رفع
نگرانی خانوادهها ،مصوب شده است.

آگهی مناقصه
عمومی

جابجایی در دفترچه راهنمای آزمون نیامده بود
وی ب��ا بیان این که این معضات هنوز برطرف نش��ده،
افزود :اگر قرار بر جابجایی بود باید در دفترچه راهنمای
آزمون ،مکان مدرسه محمدآباد ذکر میشد تا خانوادهها
حق انتخاب داشته باشند.وی ادامه داد :ما بر مبنای این که
مدرسه بین میدان شهرداری و ولیعصر واقع شده تصمیم
گرفتیم که فرزندانمان در آنجا تحصیل کنند ،حتی زمان
ثبت نام هم به ما اعام نشد که جابجایی صورت میگیرد.
نماین��ده خانوادهها تصریح کرد :انجم��ن اولیا و مربیان
جلس��های ترتیب داد و مخالفت خود را با آن اعام کرد.
وی اضافه کرد :دانشگاه فرهنگیان بهترین گزینه برای انتقال
به آن مکان است زیرا هم بچهها بزرگتر هستند و هم یک
زمان خاص رفت و آمد نمیکنند.
مش��کات مالی علت انص��راف برخ��ی از دانش
آموزان شده است
نماینده خانوادهها اظهار کرد :مقرر شده سرویس رفت و
آمد برای مدرسه بگذارند ولی برای آن هم باید هزینه داد و
یا اگر بچهای دیرتر به سرویس برسد تکلیف وی چیست
یا اگر زودتر تعطیل شود چگونه برگردد؟وی با بیان این
که مدرسه با شهر هفت کیلومتر فاصله دارد ،گفت :برخی
از بچهها با ش��نیدن خبر جابجایی انص��راف خود را از
تحصیل در مدرسه نمونه دولتی اعام کردند زیرا توانایی
تأمین هزینههای مالی آن را ندارند.وی بیان کرد :زندگی
خانوادهها تحت تأثیر این تصمیم گیری واقع شده و اگر
اتفاقی بیفتد چه کسی جوابگو خواهد بود؟
ایمنی مانع موافقت فرمانداری
نظر فرماندار ش��هر گرگان را در خصوص این جابجایی
جویا شدیم؛ سید ابوالقاسم صفوی گفت :به لحاظ ایمنی
نمیتوانی��م با این کار موافقت کنیم .وی افزود :مدرس��ه
ایرانشهر مانند میدان شهرداری ،بیمارستان پنج آذر ،پارک
شهر و میدان فخرالدین اسعد گرگانی نماد فرهنگی گرگان
است و باید به آن بها دهیم.صفوی ادامه داد :ایرانشهر باید
دبیرس��تان باقی بماند و مردم گرگان هم عاقهای به این
تغییر ندارند.وی اضافه کرد :به آموزش و پرورش تکلیف

تصویب در شورای اداری
برای مطلع ش��دن از آخرین تصمیم��ات در خصوص
جابجایی با مدیر آموزش و پرورش شهرس��تان گرگان
گفتگو کردیم ،بهجت تربتی نژاد گفت :براساس آنچه در
ش��ورای آموزش و پرورش استان تصویب شده حکم
برای ما ازمااجر است.وی افزود :از همه دستگاههای
اجرایی هم میخواهیم ما را در تأمین مس��ائل امنیتی و
ایمنی دانش آموزان و رفت و آمد به مدرسه نمونه امام
علی (ع) که توس��ط بنیاد فرهنگی مصلی نژاد س��اخته
ش��ده یاری کنند.تربتی نژاد افزود :خانوادهها صبوری
کنند و ما را با آرامش بیشتری کمک کنند که راحتتر
بتوانیم فعالیتهای آموزشی مدرسه نمونه ایرانشهر را
در نمونه امام علی (ع) انجام دهیم.
افزایش فضای آموزشی
وی تأکید کرد :این تجربه در بسیاری از مکانهای دیگر
هم انجام شده و چیز جدیدی نیست که نگران کننده باشد.
مدرسه تیزهوشان از گذشته تاکنون دورتر از شهر بوده و
دانش آموزان به آن رفت و آمد میکردند ،مدرس��ه نمونه
فنی و حرفهای سرداران شهید در  ۵۰۰متری مدرسه نمونه
ام��ام علی (ع) ق��رار دارد و دانش آموزان در آن تحصیل
میکنند.تربتی نژاد گفت :ما نیازمند این هستیم که فضای
آموزش��ی شهرس��تان گرگان را افزایش دهیم و کیفیت
کار آموزش با امکانات و تجهیزات و ش��رایط خوبی که
مدرسه امام علی(ع) دارد حتم ًا بااتر میرود.وی تصریح
کرد :از  2۵ش��هریور در مکان جدید مستقر میشویم و
امکانات مدرس��ه مهیا و کامل اس��ت و مش��کلی ندارد.
مدرسهای استاندارد با تجهیزات به روز در گرگان ساخته
ش��ده و آموزش و پرورش تصمیم دارد یکی از بهترین
دبیرستانهای خود را به آنجا منتقل کند اما به دلیل مکان
یابی اشتباه صورت گرفته ،دانش آموزان تمایلی به تحصیل
در آن را ندارند.در مسیر مدرسه بیش از یک ساعت وقت
دانش آموزان تلف میشود ضمن این که تأمین امنیت جان
بچهها هم مطرح است؛ حال تصمیم گیری در این موضوع
حساس که هر یک از طرفین اظهارنظرهای خود را دارند،
قدری مشکل است .امیدواریم با امعان نظر مسئوان این
مشکل برطرف شود؛ اش��تباهی رخ داده و برای رفع آن،
اشتباه دیگری مرتکب نشویم.

شهرداری گرگان در نظر دارد اجرای عملیات خرید لوازم نورپردازی ضلع شمال و جنوب خیابان شهید بهشتی حدفاصل میدان

استاندار گلستان گفت :با وجود همه فشارهایی
که کش��ور در زمینه اقتص��ادی تحمل می کند
صادرات گلستان در پنج ماهه امسال  ۴۳درصد
رشد داشته اس��ت .به گزارش مهر ،سید مناف
هاش��می در همایش طای��ه داران تبلیغ که با
حضور وزیر اطاعات و در امامزاده عبداه(ع)
گرگان برگزار شد ،اظهار کرد :به رغم پدیده های
ضد امنیتی گلستان در وضعیت امنیتی و سیاسی
مطلوبی قرار دارد .وی افزود :یکی از مهمترین
دایلایجادامنیتدراستانگلستانوحدتاقوام
و اتحاد آن بایکدیگر است که این مهم با درایت
نماینده ولی فقیه در گلستان و نیروهای امنیتی به
وجود آمده است.هاشمی افزود :در اغتشاشات
دی ماه  ۹۶گلستان از جمله استان های بود که
کمترین میزان خسارت و اعتراض ها را در آن
زمان نسبت به برخی استان ها داشت.استاندار
گلس��تان ادامه داد :یکی از اقدامات برجس��ته
برگزاری نمایش��گاه مجاهدت های خاموش
بوده که انجام آن نتیجه خوبی در پی داش��ت.
هاشمی یادآور شد :با وجود مشکات اقتصادی
در کشور نرخ بیکاری گلستان از  12.۶درصد
به  ۸.۸درصد کاهش یافته است.وی گفت :در
حوزهاشتغالرفعموانعتولیدواعطایتسهیات
روستایی گلستان در رتبه چهارم و پنجم کشور
قرار دارد و این نش��ان دهنده آن اس��ت که اگر
مسئوان در کنار یکدیگر قرار گیرند بسیاری
از مشکات اقتصادی حل خواهد شد.استاندار
تصریح کرد :با وجود همه فشارهایی که کشور
در زمین��ه اقتصادی تحمل می کن��د صادرات
گلستان در پنج ماهه امسال ۴۳درصد رشد داشته
است.وی افزود :در زمینه مبارزه با حیف و میل
های اقتصادی اتفاقات خوبی از جمله در حوزه
برخورد با برخی افراد سود جو در حوزه گندم
افتاده است و در حوزه سیاسی هم در برخورد
با کانون های شورش��ی منافقان موفقیت های
به دس��ت آمده است.به گفته استاندار گلستان
دریافت اعتبارات ملی در کنار اعتبارات استانی
از مهم ترین برنامه هایی است که در دستور کار
قرار دارد و امید داریم بسیاری از طرح های مهم
به خصوص در زمینه انرژی با حمایت دولت در
گلستانبهسرانجامبرسد.

آئین بزرگداشت چهره های
ادبی گلستان برگزار شد
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رشته تاسیسات برق و مکانیک می توانند از تاریخ  97/6/21لغایت آخر وقت اداری مورخ  97/6/31به واحد امور قراردادهای
شهرداری به آدرس گرگان ـ میدان شهرداری ـ شهرداری گرگان ـ طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی
 WWW.GORGAN.IRمراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف( تضمین شرکت
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عبدالرضا دادبود ـ شـهردار گرگان تلفن تمـاس01732240752 :
آگهيهاي ثبتي
آگهی اباغ اجراییه کاسه9700806 :
بدین وس��یله به آقایان آرین رجبی نس��ب فرزند قربانعلی به ش��ماره ملی:
 ۰۰۷۰۳21۷۳۶ش ش ۸۵21:و محمد رجبی نسب فرزند :قربانعلی به شماره
ملی 211۰۶۸۴۶۹۰ :و ش ش 211۰۶۸۴۶۹۰ :همگی به نشانی :گرگان � کوی
گرگانجدید � کوی س��عدی � منزل شخصی همگی وراث مرحوم قربانعلی
رجبی نسب اباغ می گردد که خانم سودابه اعوانی به استناد سند ازدواج شماره
 ۳۰۷۸۹با موضوع ازم ااجرا تعداد  1۵عدد سکه یک بهار آزادی از مجموع
تعداد  1۵۰عدد سکه طای تمام بهار آزادی بر علیه شما وخانم سوگند رجبی
نسب مبادرت به صدور اجراییه نموده که با کاسه پرونده  ۹۷۰۰۸۰۶تشکیل
و برابرگزارش مامور اجرا در آدرس تعیین شده مورد شناسایی قرار نگرفتید و
بستانکار هم نتوانسته شما را معرفی نماید لذا به تقاضای بستانکار و برابر ماده
 � 1۹آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی اجرائیه در یک نوبت در یکی از جراید
کثیراانتشار مجاز محل یا نزدیکترین به محل چاپ و درج و منتشر می گردد
چنانچه پس از 1۰روز از تاریخ انتشار که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب می گردد
نسبت به پرداخت بدهی اقدامی ننمایید عملیات اجرایی بر علیه شما تعقیب و
بجز این آگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری صادر
و منتش��ر نخواهد ش��د .ضمنا اجرائیه به خانم سوگند رجبی نسب در تاریخ
 1۳۹۷/۶/1۳اباغ گردید.
معاون اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان � حسین اسمعیلی �  1۸۴۶م الف

آگهی اباغ اجراییه پرونده اجرائی
کاسه  9601302اداره اجرای اسناد رسمی گرگان
طبق مقررات ماده  18آیین نامه اجرا
بدینوس��یله به آق��ای محمدرحیم خطی��ر فرزند اس��داله ش ش  1۸کدملی

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

رشد صادرات
از گلستان

شهرداریتاسهراهیبهارستانرابامبلغبرآورداولیه 3/997/000/000ریالبدونتعدیلبرمبنایمشخصاتفنیپیوستآگهی

در مناقصه) پاکت ب( اساسنامه ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ،صاحیت پیمانکاری و سایر اسناد و مدارک شرکت

فرزند حیدر به مساحت  6500متر

واقع در قرق مفقود گردیده و از

کردی��م که اجازه ندارد ای��ن کار را انجام دهد و مخالف
هرگون��ه تغییر کاربری به موزه و اداره هس��تیم .صفوی
توضیح داد :به لحاظ ایمنی مکانی که برای ساخت انتخاب
ش��ده به صاح بچهها نیست و طبیعی است که شورای
تأمین شهرستان با توجه به این فاکتورها عدم موافقت خود
را اعام کند و قاعدت ًا آموزش و پرورش موظف به اجرای
این تصمیم اس��ت .وی بیان کرد :اگر قرار است هرگونه
تغییری صورت گیرد تمام مسئولیتهای جانی و ایمنی
بر عهده آموزش و پرورش خواهد بود.صفوی اظهار کرد:
آموزش و پرورش مسئولیت ارتقاء سطح کیفی آموزش
و ارتقاء سطح فیزیکی مدارس را بر عهده دارد و مسئول
ایمنی بچهها نیست که چنین تصمیمی بگیرند.

خبر

 22۴۹۳۴۵۴۰۶به عنوان بدهکار به آدرس گرگان و آقای سیدحسین حسینی
فرزند محمد ش ش  2کدملی  21221۰1۰۳2و خانم عارفه چاوانی آذر فرزند
محمدتقی ش ش  2۹۴کدملی  1۳۷۶۴۹۹2۶۶ضامنین پرونده به نشانی گرگان
پرونده اجرائیه کاس��ه فوق اباغ می گردد که بانک صادرات ش��عبه فدائیان
گرگان به استناد قرارداد داخلی به شماره  ۸۵/۳/2۷ � ۶۳۹۸۰۷۹۵22۰۰۹جهت
وصول طلب خود مبادرت به صدور اجرائیه علیه شما را نموده و طلب خود
را به ش��رح موضوع ازم ااجرا به مبلغ  ۵۳/۳2۵/22۵ریال کل طلب تا پایان
تاریخ  ۹۶/12/1۶و از این تاریخ به بعد روزانه  ۹/۴1۹ریال به مبلغ فوق افزوده
می شود در ضمن اصل طلب مبلغ  1۷/1۹۰/۰۰۰ریال و خسارت تاخیر تادیه
 ۳۶/1۳۵/22۵ریال اعام نموده اس��ت و بس��تانکار نیز طبق نامه وارده شماره
 ۹۷/۵/۳۰ � ۶1۴۵درخواس��ت درج آگهی در روزنامه را نموده لذا مراتب مفاد
اجرائیه به شرح فوق با درج یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار در
اج��رای مقررات ماده  1۸آیین نامه اجرا آگهی می گردد چنانچه پس از اباغ
اجرائیه که ده 1۰/روز پس از تاریخ انتشار محسوب می شود نسبت به تعهد
خود عمل ننمایید حسبب درخواست بستانکار عملیات اجرایی پیگیری می
گردد و جز این آگهی؛ آگهی دیگری جهت اباغ اجرائیه صادر نخواهد شد.
معاون اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان � حسین اسمعیلی �  1۸۵۴م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای کامبیز عاشور محمدی فرزند عبدالمجید شماره شناسنامه  1۴۳۴۸با ارائه
وکالتنامه  1۳۹۶/۴/1۰ � 1۶۳۵2دفترخانه  ۸۶گنبد و با ارائه دو برگ ش��هادت
شهود مصدق ،مدعی شده که سند مالکیت مقدار  2۰سیر مشاع از  21۰سیر
مشاع از  2۴۰سیر ششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت  ۴۰۰۰مترمربع
به ش��ماره ورقه مالکیت  ۵1۳۷۵۴بپاک  2۷۶1فرعی از  � 1اصلی بخش 1۰

حوزه ثبتی گنبد ذیل ثبت  ۴12۹۶ص  2۸۹ج  2۳۴بنام آقای عبدالرحیم عاشور
محمدی فرزند حمید شماره شناسنامه  1۳ثبت ،صادر و تسلیم گردیده است،
بعلت جابجایی مفقود گردیده است ،تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از
ای��ن اداره نموده لذا برابر تبصره یک اصاحی ماده  12۰آیین نامه قانون ثبت
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش��ار آگهی می گردد و هر کس مدعی
وجود س��ند مالکیت یا سند معامله نزد خود باش��د ظرف(1۰ده) روز مدارک
اعتراض را ضمن ارائه مستندات به این اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت پس
از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد.
رییس اداره ثبت اسناد و اماک گنبد � سارانی �  ۸۳۸۶م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم آزاد ناسی فرزند ساری شماره شناسنامه  ۵۸22با ارائه دو برگ شهادت
شهود مصدق ،مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت
 ۷۵/۳۵مترمرب��ع به ش��ماره ورقه مالکیت  ۸۵۹۴۰۴ال��ف  ۹1بپاک ۴۸۵۸۴
فرع��ی از  � 1اصلی بخش  1۰حوزه ثبتی گنب��د ذیل ثبت  1۰2۷۴۸ص 2۶۹
ج  ۵۵1بنام خانم آزاده ناسی فرزند ساری شماره شناسنامه  ۵۸22ثبت ،صادر
و تسلیم گردیده است ،و برابر سند رسمی  1۳۹2/2/1۶ � 1۰۰۰۷دفترخانه ۶۰
گنبد در رهن بانک مس��کن قرار گرفته است ،بعلت جابجایی مفقود گردیده
است ،تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده لذا برابر تبصره
ی��ک اصاحی ماده  12۰آیین نامه قانون ثب��ت مراتب یک نوبت در روزنامه
کثیراانتشار آگهی می گردد و هر کس مدعی وجود سند مالکیت یا سند معامله
نزد خود باشد ظرف(1۰ده) روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مستندات به این
اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات
اقدام خواهد شد.
رییس اداره ثبت اسناد و اماک گنبد � سارانی �  ۸۳۸2م الف

نخستین آئین بزرگداش��ت چهره های ادبی
اس��تان با حضور مسئوان اس��تانی و اهالی
فرهن��گ و هن��ر در تاار فخرالدین اس��عد
گرگانی برگزار شد .به گزارش مهر ،مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسامی گلستان در نخستین
آئین بزرگداش��ت چهره های ادبی گلستان،
اظهار ک��رد :امروز گردهم آمدیم تا روز ملی
ش��عر و ادب فارسی را که با نام شاعر شهیر
ایرانی شهریار مزین شده گرامی بداریم .عادله
کش��میری از شاعران و نویسندگان به عنوان
میراث داران فرهنگ کهن یاد کرد و گفت :به
مفاخر استان که مایه فخر و مباهات هستند،
می بالیم .وی با اعام اینکه شعر برای تعالی
انسان است ،افزود :اگر شعر و هنر به سمت
تعالی انسان حرکت کند می توان گفت که ما
به اهدافمان نزدیک شدیم.مدیرکل فرهنگ و
ارش��اد اسامی گلستان با بیان اینکه فرهنگ
زندگی ما با شعر و ادبیات آمیخته شده ،افزود:
به واسطه تاثیرگذاری شعر و ادبیات بر رفتار و
فرهنگ جامعه ،توجه بیشتر به آن را ضروری
می کند.کش��میری ش��عر را به عنوان ابزاری
برای بی��ان فرهنگ و ادبیات ایران به س��ایر
کشورها دانس��ت و افزود :در دوران گذشته
نش��ان داده شده که شاعر ،شعر را به خدمت
هنر می گیرد تا مذهب و میهن را به جهانیان
معرفی کند.وی ادامه داد :دنیا ملت ایران را با
کتابهای بزرگ ،شعرای نامی ،فرهنگ کهن
ملی و ادبیات می شناس��د .به گفته مدیرکل
فرهنگ و ارش��اد اسامی گلستان ،آنچه که
عاشورا را در فرهنگ ایران سرپا نگه داشت
اشعار حماسی بسیار خوبی بود که در حوزه
دین و عاشورا سروده شد.در ادامه این جلسه
رئیس اتحادیه انجمن های علمی و آموزشی
معلمان ادبیات فارس��ی با بیان اینکه هنر و
فرهن��گ یکی از مؤلفههای اصلی تش��کیل
تمدنهای بزرگ بوده ،گفت :این هنر نقش
مؤثری در انسجام و ساختن هویت فرهنگی
جامع��ه دارد.علی اکبر کمالی نهاد ادامه داد:
نقش ش��اعران در اعتای فرهنگ و تمدن
ایرانی و اس��امی ،بس��ط معرف��ت الهی و
تجربه دینی بس��یار موثر است.وی با تاکید
بر اینکه نباید از ریشههای فرهنگی و ادبی
خ��ود غفلت کنیم ،افزود :امروز اگر ترجمه
اشعار و رمانهای انگلیسی را میخوانیم اما
از ریشههای ادبی و فرهنگی سرزمین خود
هم نباید غافل باشیم.

