2

جامعه  /اخبار شنبه 5آبان  /1397سال بیستم  /شماره 1760

www.golshanemehr.ir

خبر
 2بندر تجاری و مسافری
گلستان تعیین تکلیف شود

معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری
گلس��تان گف��ت :احداث دو بن��در تجاری
و مسافری اس��تان باید هرچه زودتر تعیین
تکلیف ش��ود.به گ��زارش مهر ،ب��ه نقل از
روابط عمومی استانداری گلستان میر محمد
غراوی در یازدهمین جلسه کمیته ساماندهی
و مدیری��ت مناطق س��احلی اس��تان که با
خلیلی ،مدیرکل مهندس��ی سواحل و بنادر
کش��ور برگزار شد ،اظهار کرد :منابع طبیعی
بای��د ظرف یک ماه حریم طبیعی س��واحل
استان را به این کمیته ارسال کند.وی افزود:
از ظرفیتهای خوب س��واحل اس��تان نیز
بای��د درزمینه گردش��گری و اش��تغالزایی
اس��تفاده ویژه ش��ود.معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری گلستان با اشاره به اینکه
پنج میلی��ارد تومان اعتب��ار جهت ایروبی
کاناله��ای چاپاقل��ی و خوزینی تخصیص
دادهشده است ،تصریح کرد :با ایروبی این
دو کان��ال آب دریای خزر به خلیج گرگان
میرسد.غراوی بابیان اینکه ادارهکل شیات
استان برای دادن مجوز به پرورشدهندگان
ماهیان خاویار در قفس ،با س��رمایهگذاران
همکاری ازم را داشته باشد ،گفت :موانعی
که در س��واحل برای ایجاد اش��تغالزایی و
گردشگری وجود دارد با همکاری مسئولین
استانی و کشوری برطرف شود.وی با ابراز
تأس��ف از اینک��ه شهرس��تانهای ترکمن،
گمیشان و بندرگز با توجه به اینکه ماهیت
ایجاد و تشکیل آنها فعالیتهای بندری و
تجاری ساحلی بوده است ،گفت :هماکنون
این شهرها متأسفانه این کاربریها را ندارد
و تقریب ًا از حیث انتفاع خارجشدهاند.غراوی
افزود :گرچه ش��اید طول نوار س��احلی ما
چندان گس��ترده نباش��د ولیک��ن انتظارات
فراوانی جهت استفاده حداکثری و کارایی از
همین مقدار اندک وجود دارد.

مغفولماندنآموزشآپارتماننشينیدرگلستان
علیرغم گس��ترش زندگی آپارتمان نشینی در گلستان اما
آموزش��ی در این زمینه به شهروندان داده نشده و این امر
نیازمند توجه بیشتر مسئوان است.به گزارش مهر« ،پنجره
طبقه ششم باز می شود ،دستی بیرون آمده و پارچه حاوی
پوست آجیل و خردههای پاستیک خوراکیهای مختلف
را در باغچه میتکاند»؛ این صحنه فیلم نیس��ت ،واقعیت
محض است و شاید برای شما هم آشنا باشد.با گسترش
و رش��د جمعیت ،بشر برای جبران کمبود فضا به زندگی
آپارتمانی نش��ینی روی آورد .آپارتمان ،واحدهایی از یک
مجموعه ساختمانی هستند که از یک پاک ثبتی خاص با
واحدهای مستقل بنا شده اند.این امر از زمان احداث مسکن
مهر در کشور گسترده شده و باید دید همراه این گستردگی
فرهنگ آن هم متناس��ب با آن در میان مردم نهادینه شده
است؟ آیا فرهنگ آپارتمان نشینی به مردم آموزش داده می
شود تا مردم حقوق یکدیگر را شناخته و مقررات خاص
آپارتمان ها را رعایت کنند؟مش��کات زندگی آپارتمان
نشینی در گلستان هم وجود دارد؛ یک شهروند آپارتمان
نشینگرگانیگفت:چندماهیاستکهآسانسورساختمان
ما خراب شد و نیاز به تعمیر دارد و براساس محاسبه قیمت،
هر یک از همسایه ها باید مبلغ مشخص بپردازند اما هنوز
این همراهی از طرف اهالی ساختمان صورت نگرفته است.
رضا محمدی افزود :ساکنان طبقه همکف معتقدند چون
کمتر از آسانسور استفاده می کنند ،بنابراین باید پول کمتری
بپردازن��د ولی به دلیل نبودن چنی��ن قانونی این موضوع
اینحل مانده است.وی اضافه کرد :مشکل به همین جا ختم
نمی شود ،افراد زباله های خود را در پارکینگ و مسیر پله
های می ریزند و به حقوق هم احترام نمی گذارند چنان که
گویی این محوطه ها متعلق به آن ها نیست.
نبود آیین نامه اجرایی برای قانون آپارتمان نشینی
یک کارش��ناس مسائل ش��هری معتقد است که آپارتمان
نشینی نیازمند فرهنگ و نظم خاصی است .زهرا کوچک
زای��ی در این زمینه گفت :در بُعد حقوقی قانون آپارتمان
نشینی وجود دارد اما آیین نامه اجرایی همه جانبه و کاملی
برای آن دیده نش��ده و به تبع آن آموزش های ازم هم به
مردم داده نش��ده اس��ت.وی افزود :در حالی که اگر به هر
فردی که آپارتمان می خرد یا اجاره می کند در همان بنگاه
معامات اماک ،آئین نامه اجرایی بدهند همین امر خود
تا حدودی در آش��نایی افراد با فرهنگ و ضوابط آپارتمان
نش��ینی مؤثر خواهد بود.کوچک زایی ادامه داد :البته همه
زوایای آیین نامه روشن نیست و همین امر منشأ اختافات

اس��ت مانند پرداخت هزینه تعمیر آسانسور برای ساکنان
طبقات مختلف.وی ب��ه لزوم وجود هی��أت مدیره در
آپارتمان ها تاکید کرد و گفت :متأسفانه اکثر آپارتمان ها
یک نفر را به عنوان نماینده تعیین می کنند که شاید به
سخنان وی هم توجه نکنند.
استفاده درست از قسمت های مشاع
کوچک زایی توضیح داد :فرهنگ آپارتمان نشینی شامل
استفاده درست و مناسب از قسمت های مشاع و پرداخت
هزینه های مش��ترک مربوط به آن ه��ا ،احترام به حقوق
همسایگان ،رعایت مقررات مربوط به آپارتمان نشینی
و تمام مواردی است که باعث می شود که زندگی صلح
آمیزی در کن��ار آدم هایی که تنها به اندازه یک دیوار با
آن ها فاصله داریم ،داش��ته باش��یم.وی گفت :برخی از
آپارتمان نشین ها با بیان این که «چهار دیواری اختیاری
است» از خود سلب مسئولیت کرده و حقوق دیگران را
نادیده می گیرند.
آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی در دستور کار دستگاه
های مختلف باشد
یک کارش��ناس علوم اجتماعی ه��م در این زمینه گفت:
آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی باید در دستور کار بخش
های گوناگون از جمله مدارس ،دانشگاه ها ،شهرداری ها و
نظام مهندسی ساختمان و مانند آن باشد.علی بهنژاد افزود:
مردم ما قوانین را نمی دانند بنابراین آپارتمان نشینی را به
سلیقه خود یاد گرفته و اعمال می کنند زیرا فرهنگ سازی
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بازدید کارشناسان انرژی اتمی
از کارخانه ید گلستان

رئیس صنعت ،معدن و تجارت گلس��تان از
بازدید کارشناس��ان س��ازمان انرژی اتمی از
کارخانه ید در گلس��تان خب��ر داد و گفت:
نگران��ی در خصوص پرتوزا بودن پس��اب
کارخانه کانس��ار خزر القاء نشد.حس��ینقلی
قوانلو در گفتگو با مهر اظهار کرد :در روزهای
پایانی مهرماه کارشناسان سازمان انرژی اتمی
به همراه کارشناسان صنعت ،معدن و تجارت
و محیط زیس��ت گلس��تان مجدد از کانسار
خزر بازدید داشتند.وی افزود :در این بازدید
نمونه گیری های مجدد از کارخانه و محوطه
اطراف ،مسیر انتقال پساب و ورودی پساب
به تااب انجام ش��د اما نگرانی در خصوص
پرتوزای��ی القاء نش��د.رئیس صنعت ،معدن
و تجارت گلس��تان گف��ت :بازدید و نمونه
برداری ها انجام ش��د اما پاسخ بررسی و
ارائه گزارش سازمان انرژی اتمی حدود
س��ه تا چهار ماه طول می کشد.وی ادامه
داد :کارشناس��ان ان��رژی اتمی در بازدید
اخیر ای��ن اطمین��ان را دادند ک��ه میزان
عناصر در پس��اب بیش��تر از ح��د مجاز
نیست و اگر باشد روش های حل مسئله
را اع��ام م��ی کنیم.قوانلو ب��ا یادآوری
ای��ن که درخص��وص س��ایر عناصر هم
س��ازمان محیط زیس��ت دو مهلت س��ه
ماهه ب��ه واحد تولی��دی داده بود که آن
هم به پایان رسیده است ،تصریح کرد :با
پایان این مهلت کانس��ار خزر در لیس��ت
واحدهای آاین��ده قرار می گیرد چرا که
با نزدیک ش��دن به اتمام مهلت از محیط
زیس��ت تقاضا کردیم مجدد این فرصت
را تمدید کند اما تاکنون پاس��خی مبنی بر
تمدی��دمج��دددریاف��تنک��ردهای��م.

کشف بیش از  2تن مرغ منجمد
فاقد مجوز در گمیشان

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان گمیش��ان از
کشف دو تن و  ۷00کیلوگرم مرغ منجمد
فاقد مجوز در گمیش��ان خبر داد.سرهنگ
عباس ی��اورزاده در گفتگو ب��ا مهر اظهار
ک��رد :مأم��وران انتظامی گمیش��ان از یک
خ��ودرو هزار و  ۸0قطع��ه مرغ که خارج
از شبکه توزیع و فاقد مجوز بهداشت بود،
کش��ف کردند.وی وزن این مرغ ها را دو
ت��ن و  ۷00کیلوگرم اع��ام کرد.یاورزاده
ادامه داد :در همین راس��تا یک نفر دستگیر
و بعد از تش��کیل پرون��ده تحویل مراجع
قضایی شد.

احتراما بدینوسیله به خانم هاجر عباسی فرزند نجفعلی به شماره شناسنامه  ۲۶و کدملی
 ۵۲09۸۶۸۵۸۳به نشانی گرگان � خیابان ایرانمهر کوی محتشم جنب کوچه بیارجمندی
پنجم پاک  ۳۳منزل برادر زوج ورثه مرحوم آقای غامرضا عبادی اباغ می گردد که
خانم فاطمه براتی به استناد سند نکاحیه شماره  4۶400مورخ  ۱۳۸4/4/۱دفتر ازداوج 4
و طاق  ۱۲گرگان با موضوع ازم ااجرا مبلغ سه میلیون تومان که پس از محاسبه به
نرخ روز  ۲04/9۷۸/۸۱0ریال بر علیه شما و آقای پوریا و محمد پارسا عبادی به قیمومت
اتفاقی خانم شهربانو جالی ورثه مرحوم که به علت عدم پرداخت بدهی مبادرت به
صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کاسه  9۷00۸4۱در این
اجرا تشکیل با توجه به گزارش مامور در آدرس تعیین شده مورد شناسایی قرار نگرفتید
لذا با توجه به درخواست بستانکار و طبق ماده  ۱۸و  ۱9آیین نامه اجرایی مفاد اسناد
رسمی به شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجراییه محسوب
است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار محل و یا نزدیک محل درج و منتشر می
گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
معاون اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان � حسین اسماعیلی �  ۲0۳9م الف

نشده اس��ت.وی ادامه داد :فرهنگ آپارتمان نشینی نیاز به
قانون سازی دارد و برای این امر باید بستر آموزش فراهم
شود تا مردم حقوق و وظایف خود را در قبال سایر ساکنان
آپارتمان بدانند.بهنژاد افزود :امروزه اش��تباه رایجی وجود
دارد و آن این که برخی از ساکنان آپارتمان ها در روابط با
همسایگان مانند زندگی در خانه های ویایی عمل می کنند
و چون این مباحث با زندگی آپارتمان نشینی سنخیتی ندارد
و از سویی با توجه به فرهنگ دینی ما ممکن است بعد از
مدتی مشکات جدی اجتماعی و خانوادگی به وجود آید.
سطح ارتباطات افراد و خانواده ها مشخص شود
بهنژاد تصریح کرد :باید سطح ارتباطات افراد و خانواده ها
مشخص شود و حالت کام ً
ا رسمی به خود گیرد تا آرامش
حاکم و تنش های آپارتمانی به حداقل رسد.یکی از دستگاه
هایی که باید متولی آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی باشد،
مدیریت شهری است .ناصر گرزین که رئیس کمیسیون
فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی شورای اسامی شهر گرگان
است ،اظهار کرد :شرایط جامعه امروز انسان ها را به سمت
زندگی صنعتی و آپارتمان نشینی سوق می دهد.
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری متولی آموزش
گرزین ادامه داد :یکی از برنامه ها و اهداف سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی ش��هرداری گرگان باا بردن فرهنگ
عمومی زندگی آپارتماننش��ینی است و این رسالت را از
چندین سال قبل آغاز کرده است.وی گفت :حتی در این
رابطه کتابچه هایی هم چاپ شده و به عنوان «آداب فرهنگ

آپارتمان نشینی» در اختیار مردم قرار گرفته است و همچنین
جلسات مختلفی را هم در مورد آپارتمان نشینی در خانه
های فرهنگ برگزار کردیم.گرزین با بیان این که درگیری
های ش��هروندی روز به روز در مجتمع ها زیاد می شود،
تأکید کرد :سازمان فرهنگی و ورزشی در این زمینه قدمهای
خوبی چه در زمینه چاپ کتاب و چه در زمینه کاس های
آموزش��ی برداشته است.وی اظهار کرد :این سبک زندگی
مشکات و معضات جدیدی هم پیش روی دارد بنابراین
ما باید یکی از ابزارهای خود را که آموزش است ،پررنگ
تر کنیم.گرزین اضافه کرد :باید در این آموزش ها قوانین
و مقررات آپارتمان ها بیان و تمام مسائلی که باید توسط
هر شهروند رعایت شود ،گوشزد شود.وی گفت :علیرغم
تاش سازمان فرهنگی و ورزشی در این زمینه اما کمبودها
و نواقصی هم وجود دارد که باید جبران شود.
آموزش��ی فرهنگ آپارتمان نشینی در بندرگز صورت
نگرفتهاست
فاضل جهانشاهی ،عضو شورای اسامی شهرستان بندرگز
هم گفت :همه شهروندان نیازمند دانستن فرهنگ آپارتمان
نشینی هستند و شهروندان بندرگز هم از این امر مستثنی
نیستند.وی افزود :با توجه به این که در چند سال اخیر (طی
هفت سال گذشته) ،بعد از اجرای طرح مسکن مهر تعداد
زیادی واحد مس��کونی آپارتمانی در شهر بندرگز ساخته
ش��ده آموزش این امر ضرورت دارد.جهانشاهی ادامه داد:
در واقع اوج آپارتمان سازی در بندرگز از وام های مسکن
مهر است که تعداد زیادی واحد مسکونی در این زمان به
شهر اضافه شد.وی گفت :اما این که شورای شهر بندرگز
آموزشی در راس��تای فرهنگ آپارتمان نشینی انجام داده
باشد ،خیر ،تا به حال اتفاق نیفتاده و برنامه آموزشی از طرف
شهرداری و شورای شهر بندرگز صورت نگرفته است.
آگاهی بخش مانع مراجعه به محاکم قضایی
جهانشاهی با بیان این که بخشی از مراجعات و درگیری
ها به علت عدم اطاع و آگاهی مردم نس��بت به قوانین
اس��ت ،افزود :می توان با آگاهی بخش��ی در این مورد
از حضور م��ردم در محاکم قضایی جلوگیری به عمل
آورد و بای��د م��ا این مهم را در دس��تور کار قرار دهیم.
عضو شورای شهر گنبدکاووس هم در این رابطه گفت:
در زمینه آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی شورای شهر
و ش��هرداری به صورت مستقیم وارد نشده ولی توسط
مشاورانی که در برخی از پروژه های اجتماعی قرارداد
دارد ،این موارد هم بیان می شود.

آگهی اباغ اجرا

آگهی اباغ اجرا

بدینوسیله به خانم مریم دماوندی فرزند ذبیح اله شناسنامه شماره ۲۱۷9۶صادره از گرگان
ساکن گرگان بلوار صیاد  ۱۵مجتمع شاه بلوط واحد  4اباغ می شود که بانک پارسیان
به استناد سند رهنی شماره  ۱9۶0۶و  ۱9۷۱۶تنظیمی دفتر  ۱09جهت وصول مبلغ
 ۸/0۳۳/999/۶9۷ریال تا تاریخ  9۷/4/۲0به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی اضافه می گردد طبق مقررات علیه شما و حمیدرضا
زرگری و عباس و حسین اسماعیلی اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کاسه
 9۷00۸۵۱در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور ،محل اقامت شما به شرح متن
سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرا مفاد اجراییه
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد ،نسبت به
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار
پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق
دولتی استیفا خواهد شد.
حسین اسماعیلی � معاون ثبت گرگان �  ۲0۳۶م الف

بدینوسیله به خانم مریم دماوندی فرزند ذبیح اله شناسنامه شماره  ۲۱۷9۶صادره از
گرگان ساکن گرگان بلوار صیاد  ۱۵مجتمع شاه بلوط واحد  4اباغ می شود که بانک
پارسیان به استناد سند رهنی شماره  ۱9409و  ۱9۷۱۵تنظیمی دفتر  ۱09گرگان جهت
وصول مبلغ  9/۸۱۲/۸۶۳/۵۵۲ریال تا تاریخ  9۷/4/۲0به انضمام خسارت تاخیر متعلقه
و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل به بدهی اضافه می گردد طبق مقررات علیه شما
و حمیدرضا زرگری و عباس و حسین اسماعیلی اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی
به کاسه  9۷00۸4۸در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور ،محل اقامت شما
به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرا
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود و
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد ،نسبت
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار
پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق
دولتی استیفا خواهد شد.
حسین اسماعیلی � معاون ثبت گرگان �  ۲0۳۷م الف

آگهيهاي ثبتي
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده  ۱3آیین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی در واحد ثبتی کردکوی تصرفات مالکانه و با معارض متقاضیان محرز
گردیده است  .لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور اطاع
عموم در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضیان 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 پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 -۱آقای شهزاد مهقانی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  ۵۷4و شماره ملی
 ۲۲49۱۶۳۷۲۳صادره از کردکوی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی که مقدار
 ۱۳/۳4سهم مشاع از  9۸سهم ششدانگ آن وقف عام است به مساحت ۱۱0۱4/9۷
متر مربع پاک باقیمانده  ۱۵اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک
کردکوی طبق رای شماره  9۷/4/۲۷– ۱۳9۷۶0۳۱۲00۲000۱۷4کاسه پرونده
۱۳9۲۱۱44۱۲00۲000۱09
 -۲آقای شهزاد مهقانی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  ۵۷4و شماره ملی
 ۲۲49۱۶۳۷۲۳صادره از کردکوی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی که مقدار

آگهی استعام
بهاء عمـومی

 ۱۳/۳4سهم مشاع از  9۸سهم ششدانگ آن وقف عام است به مساحت ۲۲۷0/۲۵
متر مربع پاک باقیمانده  ۱۵اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک
کردکوی طبق رای شماره  9۷/4/۲4– ۱۳9۷۶0۳۱۲00۲000۱۵۶کاسه پرونده
۱۳9۲۱۱44۱۲00۲000۱۱0
 -۳آقای بهنام اسکندری فرزند سیف اله به شماره شناسنامه  9و شماره ملی
 090۲۱۳۱۳۵4صادره از کاشمر در ششدانگ یک قطعه باغ که مقدار  ۱۳/۳4سهم
مشاع از  9۸سهم ششدانگ عرصه وقف عام است به مساحت  ۱0۲۲0متر مربع پاک
باقیمانده  ۱۵اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک کردکوی طبق رای شماره
 9۷/۵/۱۷– ۱۳9۷۶0۳۱۲00۲000۲۵0کاسه پرونده ۱۳9۲۱۱44۱۲00۲000۷۷4
 -4آقای مصطفی تیرگر فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه  ۲و شماره ملی ۲۲494۵۷۷۵۱
صادره از کردکوی در ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد مجتمع خدماتی -رفاهی
به مساحت  ۸۳9۲/۶4متر مربع پاک باقیمانده  ۵۳اصلی واقع در گلستان بخش ۲
حوزه ثبت ملک کردکوی طبق رای شماره  9۷/۷/۱9– ۱۳9۷۶0۳۱۲00۲0004۶۲کاسه
پرونده ۱۳9۵۱۱۱44۱۲00۲0000۵4
 -۵آقای عبداله رمضان نژاد فرزند رمضان به شماره شناسنامه  ۱4و شماره ملی
 ۲۲49۳۵۶۲۷0صادره از کردکوی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 ۱49۶0/4۸متر مربع پاک باقیمانده  ۶9اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت
ملک کردکوی طبق رای شماره  9۷/۶/۶– ۱۳9۷۶0۳۱۲00۲000۳0۶کاسه پرونده
۱۳9۱۱۱44۱۲00۲00۱۶۱۵
 -۶آقای نجیب اله جدی حسینی فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه  ۱۳9و شماره ملی
 ۲۲49۱۸۸۲۳۸صادره از کردکوی در ششدانگ اعیانی بانضمام  ۷۶4سهم مشاع از ۸۶4
سهم ششدانگ عرصه که بقیه آن وقف عام است به مساحت  ۶44/0۳متر مربع پاک
باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک کردکوی طبق رای شماره
 9۷/۷/۱۸– ۱۳9۷۶0۳۱۲00۲0004۵9کاسه پرونده ۱۳9۵۱۱44۱۲00۲000۱۳4

 -۷آقای عیسی تیمور زراء محله فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه  ۸و شماره ملی
 ۲۲49۳40۱۸۸صادره از کردکوی در ششدانگ اعیانی بانضمام  ۷۶4سهم مشاع از ۸۶4
سهم ششدانگ عرصه که بقیه آن وقف عام است به مساحت  ۸۳9/9۲متر مربع پاک
باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک کردکوی طبق رای اصاحی
شماره  9۷/۷/۲9– ۱۳9۷۶0۳۱۲00۲0004۷۶کاسه پرونده ۱۳9۱۱۱44۱۲00۲00۱0۶4
 -۸آقای هادی مهدیان فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه  ۱0۸۳۲و شماره ملی
 ۲۲4۸۵۲۸4۵0صادره از کردکوی در ششدانگ یک قطعه باغ که مقدار  ۱00سهم مشاع
از  ۸۶4سهم ششدانگ عرصه وقف عام است به مساحت  ۲09۶/۶۲متر مربع پاک
باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک کردکوی طبق رای شماره
 9۷/۷/۱0– ۱۳9۷۶0۳۱۲00۲0004۲0کاسه پرونده ۱۳9۷۱۱44۱۲00۲00000۸
 -9آقای احمد قائدی فرزند حسن به شماره شناسنامه  99۲و شماره ملی ۲۵۱۲0۳۸۷۶9
صادره از ارستان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی که مقدار  ۱00سهم مشاع از
 ۸۶4سهم ششدانگ عرصه وقف عام است به مساحت  ۳۵۱4۱/۳9متر مربع پاک
باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک کردکوی طبق رای شماره
 9۷/۷/۲۱– ۱۳9۷۶0۳۱۲00۲0004۶۳کاسه پرونده ۱۳9۵۱۱44۱۲00۲0000۶9
 -۱0آقای اسمعیل کیانی راد فرزند نعمت به شماره شناسنامه  ۱۵۸و شماره ملی
 ۲۲49۱۱۷۵۶۱صادره از کردکوی در ششدانگ اعیانی بانضمام  ۷۶4سهم مشاع از ۸۶4
سهم ششدانگ عرصه که بقیه آن وقف عام است به مساحت  ۲۳۳/0۵متر مربع پاک
باقیمانده  ۲اصلی واقع در گلستان بخش  ۲حوزه ثبت ملک کردکوی طبق رای شماره
 9۶/۷/۱9– ۱۳9۷۶0۳۱۲00۲0004۶۱کاسه پرونده ۱۳9۷۱۱44۱۲00۲0000۶۸
تاریخ انتشار نوبت اول 9۷/۸/۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم 9۷/۸/۲۱ :
عبدالرحمن ایری  -کفیل ثبت اسناد و اماک شهرستان کردکوی -م.الف9۷/۱۵۱ :

شهرداری گرگان در نظر دارد اجرای عملیات پارچه آرایی در سطح شهر را با مبلغ برآورد اولیه  1/844/250/000ریال
بدون تعدیل بر مبنای شرح خدمات پیوست آگهی به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید .لذا شرکت
های پیمانکاری می توانند از تاریخ  1397/8/5لغایت آخر وقت اداری مورخ  97/8/14به 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 استعام نسبت به تکمیل و ارائه اسناد
در پاکت ب(اساسنامه ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ،رزومه ،اسناد و مدارک شرکت در استعام) و
پاکت ج( پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت اک و مهر شده به واحد
دبیرخانه شهرداری به آدرس :گرگان ـ میدان شهرداری ـ شهرداری گرگان اقدام نمایند.

عبدالرضا دادبود ـ شـهردار گرگان تلفن تمـاس01732240752 :

نسخه اینترنتي
روزنامه گلشنمهر

خبر
مراسم یادبود شهید تاج محمد
باشقره برگزار گردید

کوثر قندهاری-شهید باشقره سومین شهیدي
اس��ت که امس��ال س��ازمان حفاظت محیط
زیس��ت برای حفاظ��ت از آب و خاک این
سرزمین داده است.سرپرست معاونت محیط
طبیعی س��ازمان حفاظت محیط زیست در
مراس��م یادبود ش��هید تاج محمد باشقره با
بیان این مطلب گفت:شهید باشقره  ۱۲4امین
ش��هیدی است که در راه حفاظت از طبیعت
و اب و خ��اک به فیض رفیع ش��هادت نائل
امده استحمید ظهرابی گفت :امسال در فاصله
یک ماه در کرمان  ۲محیط بان شهید و تعداد
زیادی جانباز و زخمی داشته ایم.
وی گفت :پیام این شهادت ها و فداکاری ها
این است که ما محیط زیستان و محیط بانان
دینمان را به این سرزمین ادا کردیم واز جان
عزیزتر نداریم ک��ه آن را هم فدای این آب
و خاک کرده ایم.سرپرس��ت معاونت محیط
زیست کشور گفت:محیط بانان کارمند دولت
هس��تند و مانند بقیه نیروهای دولتی حقوق
میگیرن��د اما دو و نیم برابر از بقیه کارمندان
مس��ئولیت اداری دارن��د و در مح��ل کار به
صورت شبانه روزی حضور دارند
وی اف��زود :در قانون خدمات کش��وری به
ازای هر  ۲4ساعت کار  4۸ساعت استراحت
است اما در حوزه محیط بانی به ازای هر 4۸
ساعت کار  ۲4ساعت استراحت است و آن
هم سنگین ترین و سخت ترین وظایف در
بدترین و دورترین محیط ها از جوامع انسانی
ب��ا کمترین امکانات و تجهی��زات  .ظهرابی
گفت  :همه محیط بانان در سراسر کشور با
این وضعیت و در چنین محیط هایی فعالیت
میکنند و من بعنوان یکی از مسئولین سازمان
حفاظت محیط زیس��ت معتقدم،مس��ئولین
حفاظت محیط زیس��ت و کشور به جامعه
محیط بانی بدهکار هستیم و بایستی تاش
کنیم تا دیر نش��ده اس��ت،جبران کنیم و این
جبران باید در دو حوزه باشد،یکی وضعیت
معیشت عزیزان که در این راستا تاش هایی
صورت گرفته در حال بهبود است اما باید
بهتر شود و حوزه دیگر:وضعیت سختی کار،
تجهیزات و امکانات مورد نیاز است که باید
تامین شودو امسال قریب به  40میلیارد تومان
تجهیزات برای محیط بانان سراسر کشور تهیه
و توزیع شده است .وی گفت :باید در کنار
این مسائل و تاشها نیم نگاهی به دایل و
ریشه های این رخدادها داشته باشیم و باید
تاش شود تا همه مردم و حتی جنایتکاران
متوجه بشوند صاحب این مملکت و آب و
خ��اک و منابع و حیوانات هس��تند و باید از
آن ه��ا محافظت کنند و وارد چنین درگیری
هایی نش��وند ک نتیجه اش فقط خسران و
نابودی اس��ت وی در پایان ضمن تشکر از
تاش مسئولین مربوط که توانستند عاملین
جنایت رابا س��رعت شناسایی کنند گفتآرزو
میکنیم این آخرین شهید محیط بان باشد و
دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم

 ۱۷مفسد اقتصادی
در گلستان معرفی شدند

رئیسکل دادگستری گلستان گفت :گلستان
بهعنوان نخس��تین استان ،اس��امی  ۱۷مفسد
اقتصادی را به مردم معرفی کرد.به گزارش مهر
به نقل از روابط عمومی دادگس��تری گلستان
هادی هاش��میان به عزم دس��تگاه قضایی
برای برخورد با مفاس��د اقتصادی اشاره و
اظهار کرد :دشمن عملکرد بد عدهای را به
همه نظام و حاکمیت گسترش میدهد تا از
این طریق بین مس��ئوان و مردم شکاف به
وجود بیاورند.رئیسکل دادگستری گلستان
بابی��ان اینکه مردم تخل��ف را میبینند ،اما
به دلی��ل معذوریتهای قانون��ی که برای
معرفی مجرمین داریم برخورد با متخلفان
برای آنها محس��وس نیست تصریح کرد:
ب��ه همین منظ��ور و در راس��تای عمل به
منوی��ات رهبر معظ��م انقاب اس��امی،
گلس��تان بهعنوان نخستین اس��تان اسامی
 ۱۷مفس��د اقتصادی را به مردم اعام کرد.
هاشمیان نقش رس��انهها را در امیدآفرینی
در جامع��ه پررنگ توصی��ف کرد و گفت:
خدماتی که انقاب اس��امی به مردم ارائه
داده ،قابلمقایس��ه با دوران گذشته نیست
و رس��انهها در کنار نق��د منصفانه ،باید به
رویداده��ای مثبت که موج��ب ایجاد امید
و نش��اط در جامعه میش��ود ،توجه داشته
باش��ند.وی آموزش را مهمترین مقوله در
هر نوع فعالیتی برش��مرد و گفت :دستگاه
قضایی اس��تان این آمادگ��ی را دارد برای
دومین بار ،دوره آموزش��ی حقوق رس��انه
و قان��ون مطبوع��ات را با هم��کاری خانه
مطبوعات استان برگزار کند.

