فراخوان دهمین جشنواره تئاتر استان خراسان
شمالی منتشر شد

معاون هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان شمالی از انتشار فراخوان
دهمین جشنواره تئاتر استان خبرداد.
حسن عابدی افزود :درسالی که به تدبیر مقام معظم رهبری مزین به نام سال

همدلی و همزبانی است و به استناد بخشنامه اداره کل هنرهای نمایشی ،معاونت
امور هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان شمالی با همکاری اداره
کل هنرهای نمایشی کشور و انجمن هنرهای نمایشی خراسان شمالی دهمین
جشنواره تئاتر استان درسال  ۱۳۹۴و با هدف ارتقاء سطح کیفی آثار و ارتباط موثر
تماشاگران با آثار نمایشی برگزار می کند.

 3گـونــاگــون

www.nkh-armaghan.ir
شنبه  23خرداد  1394شماره 470

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد در اوقات و فراغت  94جهت استفاده عموم شهروندان
در پایگاه های ذیل دوره های مختلف آموزشی ،هنری ،علمی ،ورزشی و ...برگزار می نماید .

.1خانه فرهنگ آفرینش -خیابان امیریه جنوبی 32221552

.2مجتمع فرهنگی و هنری غدیر ،خیابان ابونصر فارابی  32263584و 32263583
.3سالن ورزشی مهربانو ،شهربازی 32429114
.4سالن ورزشی پارک آفرینش
.5بوستان آموزشی پارک ترافیک
.6کتابخانه دانشوران ،روبروی بیمارستان تامین اجتماعی 3233400
لیست کالسهای اوقات فراغت خانه فرهنگ آفرینش
شهرداری بجنورد 1394
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درجه 1ICDL

37

تابلو فرش

56

الگوی لباسهای کشی

21

درجه 2ICDL

38

22

فتوشاب

قالب بافی
بافندگی بادست
عروسک بافی

57

کیف دوزچرم وپارچه ای

58

نقاشی روی پارچه  ،سفال  ،شیشه  ،تابلو

23

اتوکد

39

کاریکاتور

59

سفره آرایی

24

نرم افزار میکس صدا

40

ساخت جعبه های کادوئی

60

اریگامی

25

خیاطی متری
خیاطی الگویی
خیاطی ( لباس کودک  ،سرویس
آشپزخانه  ،سرویس خواب  ،لباس خواب)

41

مجسمه سازی

61

بازهای فکری

42

رباتیک برادران

62

دومینو

گلسازی بلندر ـ روپایی ـ چرم

43

رباتیک خواهران

63

خالقیت باایفلت

44

ماکت سازی کودکان
مدل سازی ونازک بری

64

گرافیک

کالژ کاشی

65

خالقیت باوسایل دورریز

66

سازه های ماکارانی

67

هنروخالقیت

68

راکت آبی

69

گالیدرـ بی سازه ـ باسازه

70

جاذبه های شیمی

71

رباتیک ـ روبات تعقیب خط ـ جنگجو

72

روتختی ـ پرده

73

تصویر سازی

74

آشپزی شیرینی پزی

75

آیینه کاری روی سفال

ردیف

نام کالس

1

نقا شی کودکان

2

رنگ وروغن

3

طراحی بزرگساالن

4

خوشنویسی وخط تحریری

5

قرآن کودکان

6

کیفهای کنفی

26

7

کاردستی خالق

27

هویه کاری

8

قصه گویی وتصویر گری کتاب قصه

28

شمع سازی

45

9

سفالگری کودکان

29

گلهای کریستالی

46

آموزش نگارگری مقدماتی (سیاه قلم)

10

پتینه

30

گلسازی گلهای الیافی

47

عکاسی

11

طراحی سنتی ـ نقاشی روشیشه وسفال

31

منبت

48

خبرنگاری

12

معرق( چوب ـ سنگ ـ شیشه ـ کاشی)

32

تذهیب

49

ارکامی کاردستی ماکت

13

طراحی روی پارچه

33

گلیم بافی

50

دوخت شال کاله

15

زبان ترم ( 1باالی 7سال)

34

درویش دوزی

51

معرق کاشی شیشه سنگ

16

زبان ترم 1و 2

35

17

زبان ترم 4و3

چهل تکه  ،سنگ دوزی  ،پته دوزی ،
موکت دوزی  ،سرمه دوزی

52

قصه گویی کودکان

18

زبان کودکان (زیر 7سال)

36

53

داستان نویسی

19

کامپیوتر کودکان

دوخت جعبه کادوئی باپارچه  ،مقهان
دوزی  ،شماره دوزی
روبان دوزی  ،ترکمن دوزی

54

مینیاتور

55

گلهای پارچه ای وگریت پارچه

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی

شماره29/18447 :

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه احدی از ورثه آقای برات محمد برزوئی فرزند تقی به شماره
شناسنامه  17730باستناد دو برگ استشهاد گواهی امضا شده منضم به
تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول
به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ به شماره
چاپی  624458پالک  220فرعی از  155اصلی واقع در بخش دو به
آدرس نیروگاه کوچه شهید مقرب پ  40که متعلق به وی می باشد بعلت
جابجایی مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت
اولیه ذیل ثبت  25690صفحه  397دفتر امالک جلد  116بنام نامبرده فوق
صادر و تسلیم و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق تبصره
اصالحی والحاقی به ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت
آ گهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آ گهی معامله
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده
روز از انتشار این آ گهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت
یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی
اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.
مهران وحدت
رئیس ثبت اسناد و امالک بجنورد

