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تاکید بر توسعه همکاری 
های سازمان منطقه آزاد 

انزلی و بانک ملی
بین  امور  و  روابط عمومی  مدیریت  گزارش  به 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای توسعه 
همکاری ها جهت ارائه تسهیالت و حمایت از 
فعالین اقتصادی نشست و گفتگوی احمد رضا 
رجبی مدیر امور شعب بانک ملی گیالن و عیسی 
فرهادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان 

منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
دو  و  کاسپین  بندر  فعالیت  به  اشاره  با  نشست 
شهرک صنعتی در این منطقه بیان کرد : با توجه 
به موقعیت جغرافیایی ممتاز منطقه آزاد انزلی و 
روابط تجاری با کشورهای حاشیه خزر و اوراسیا 
حجم نقدینگی مناسبی از سوی سرمایه گذاران، 
تجار و بازرگانان در این منطقه در حال تبادل بوده 
و با توجه به فعالیت بیش از ۱۶۰ واحد تولیدی در 
دو شهرک صنعتی، بانکها می تواند با ارائه خدمات 
به فعالین اقتصادی و واحدهای تولیدی موجب 

رونق فعالیت های اقتصادی شود.

احمد رضا رجبی مدیر شعب بانک ملی گیالن 
نیز با استقبال از افزایش همکاری های دو سویه 
مناسب در حوزه  تسهیالتی  ارایه طرح های  بر 

سرمایه گذاری و صنعتی تاکید نمود.
ارائه  بر  مبنی  همکاری  افزایش  به  وی 
و  مالی  ریالی،  ارزی،  از  اعم  بانکی  خدمات 
حمایت  و  سازمان  به  الکترونیک  بانکداری 
صادرات  و  تولید  جهت  گذاران  سرمایه  از 
نمود. اشاره  بانک  جاری  مقررات  رعایت   با 

برگزاری جلسه مالقات عمومی سرپرست 
شهرداری با شهروندان

به خواسته های بیش از
 ۴۰ نفر از شهروندان 

رسیدگی شد
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

رجوع  ارباب  تکریم  طرح  اجرای  راستای  در 
مردمی  مالقات  شهروندان  با  مستقیم  ارتباط  و 
چهره به چهره  با مهندس بابا حسینی سرپرست 
مورخ  صبح  امروز  شهر  نسیم  شهرداری 

۱۰/۸/۱۴۰۱برگزار گردید.

نصب دکل Bts مخابراتی 
در بلوار کشاورز 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
بابا حسینی سرپرست شهرداری بااعالم این خبر 
btsمخابراتی  دکل  یکدستگاه  نصب   : گفت 
جهت تامین آنتن دهی تلفن های همراه اول و 
بلوار کشاورز  آسایش شهروندان عزیز واقع در 

مورد بهره برداری قرار گرفت
 وی همچنین افزود : عدم آنتن دهی شبکه تلفن 
همراه از مشکالتی بود که شهروندان محترم در 
بلوار کشاورز دغدغه آن را داشتند که به حمداهلل 
سبز  سیما،منظروفضای  سازمان  در  ما  همکاران 
شهری به طور جد پیگیر این موضوع بودند که 

این مشکل برطرف شود .
 بابا حسینی در پایان از حمایت اعضای شورای 
اضافه  و  نمود  قدردانی  و  تشکر  شهر  اسالمی 
شهری  مدیریت  در  همدلی  و  حمایت  با  کرد 
انشااله شاهد شکوفایی  و شورای اسالمی شهر 
های عمرانی بیشتری در سطح شهر خواهیم بود.

مجهزترین مرکز ناباروری 
غرب کشور در کرمانشاه 

راه اندازی می شود
گفت:  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
در  کشور  غرب  ناباروری  مرکز  مجهزترین 
بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه طی یکی دو 

سال آینده ساخته می شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  محمدی  قباد   
کرمانشاه، با بیان اینکه نرخ باروری در استان به 
۱.۵ رسیده است، اظهار کرد: حدود ۳ هزار و ۲۲۴ 

نفر زوج نابارور در استان شناسایی شده است.
و  یک هزار  ناباروری  مرکز  یک  ساخت  از  وی 
و  داد  خبر  استان  در  مجهز  بسیار  متری   ۲۰۰
گفت: این مرکز در بیمارستان معتضدی طی یکی 
دو سال آینده ساخته می شود که مرکزی کامل و 

مجهز برای غرب کشور خواهد بود.

اجرا  از  بوشهر  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
شش پروژه سدسازی در استان خبر داد و گفت: 
در  قبول  قابل  فیزیکی  پیشرفت  با  پروژه ها  این 
استان بوشهر در حال اجرا و پروژه سد باغان با 

پیشرفت ۸۷ درصد در آستانه آبگیری است.
استان  تاریخی  و  دیرینه  مهم  مطالبات  از  یکی 
بوشهر تأمین آب در بخش های شرب، کشاورزی، 

صنعت، معدن و محیط زیست است.
در سال های اخیر در تأمین آب شرب، کشاورزی 
بوشهر  استان  در  موثر  و  مهم  اقدامات  و صنعت 

انجام شده است.
اجرا طرح های شیرین سازی آب دریا 

در استان
ظرفیت  با  دریا  آب  شیرین سازی  طرح های  اکنون 
افزون بر ۱۵۰ هزار مترمکعب در شهرها و روستاهای 
استان بوشهر در حال اجرا است که تکمیل آنها تحول 

اساسی در این حوزه ایجاد می کند.
ساخت طرح های دیگر برای تأمین منابع آب توسط 

شرکت آب منطقه ای در حال اجرا است.
با تشریح وضعیت  علی محمدی در گفت وگویی 
تأمین آب، اظهار داشت: آخرین مطالعات هواشناسی 
نشان از دنباله دار بودن تأثیرات تغییر اقلیم در جهان 
دارد و آب و هوای ایران نیز یکی از کشورهای بسیار 

آسیب پذیر در مقابل این تغییرات است.
منابع آب  تا  امر موجب آن شده  این  افزود:  وی 
پایدار دچار تنش های شدید شود و سیالب های 
پیش بینی  غیرقابل  آماری  دوره های  در  بزرگ، 

به عنوان عارضه ای مخرب شناخته شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: در 
این شرایط، مدیریت و کنترل سیالب ها، به عنوان 
استان  در  دسترس  در  آب  منابع  معدود  از  یکی 

بوشهر از اهمیت باالیی برخوردار است.

ساخت 6 پروژه سد در استان بوشهر
در  شده  انجام  مطالعات  با  کرد:  عنوان  محمدی 
سنوات اخیر، طرح های توسعه منابع آب در برخی 
از حوزه های دارای ظرفیت و یا دارای خطرپذیری 
باال آغاز شده و هم اکنون ۶ پروژه سد سازی با 
در  بوشهر  استان  در  قبول  قابل  فیزیکی  پیشرفت 

حال ساخت است.
وی اظهار کرد: همچنین مطالعات ۴ پروژه شامل 
سدهای با کاربری شرب، کشاورزی و صنعت در 
مناطق مختلف استان بوشهر انجام شده و ۲ پروژه 

دیگر در مرحله مطالعات به سر می برند.
اشاره  با  بوشهر  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  دهرود  سد  گفت:  اجرا  آماده  طرح های  به 
است  پروژه ها  این  از  یکی  دشتستان  شهرستان 
به  مترمکعب،  میلیون   ۱۰.۵ مخزن  حجم  با  که 
زیرزمینی،  آب  سفره های  بر  فشار  کاهش  منظور 
بهبود شرایط کشاورزی به ویژه گلخانه ها و تأمین 

بخشی از آب شرب منطقه آماده اجرا است.
از  پروژه،  این  کرد:  تصریح  محمدی  علی 
به  جمهوری  ریاست  سفر  مصوب  طرح های 

استان بوشهر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر اظهار کرد: 
تأمین آب یکی از اولویت های اصلی استان بوشهر 
است و به منظور بهره برداری حداکثری از رواناب های 
موجود در استان، ۶ پروژه سد سازی در استان بوشهر 

آماده اجرا و یا در حال مطالعه است.
پروژه سد باغان با پیشرفت 87 درصد 

در آستانه آبگیری
وی بیان کرد: شهرستان جم یکی از مناطق دارای 
محدودیت در راستای تأمین آب شرب است که 
هم اکنون پروژه سد باغان با پیشرفت ۸۷ درصد 
از آب شرب  بخشی  تأمین  و  آبگیری  آستانه  در 

این شهرستان در حال احداث است.
پروژه  دیگر  نیز  کرد: سد کالکل  اضافه  محمدی 
تأمین آب شرب شهرستان جم است که با حجم 
پایان  مرحله  در  مترمکعب،  میلیون   9.۴ مخزن 

مطالعات و شروع عملیات اجرایی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: سد 
عنبری دیگر پروژه مطالعاتی این شرکت است و 
به منظور کنترل سیالب های مخرب کوهستان های 
از  ناشی  خسارات  کاهش  و  شبانکاره  باالدست 
سیالب ها در اراضی مسکونی و کشاورزی مناطق 

پیرامونی خود احداث خواهد شد.
وی اضافه کرد: این سد با حجم مخزن ۵.۳ میلیون 
مخرب،  سیالب های  کنترل  بر  عالوه  مترمکعب، 
آبی پایدار و قابل استفاده در بخش کشاورزی را 

تأمین خواهد کرد.
از  نیز یکی  علی محمدی شمال استان بوشهر را 
افزود:  و  کرد  عنوان  سیالب  تأثیر  تحت  مناطق 
شمال استان بوشهر نیز از جمله مناطق آسیب پذیر 
رواناب های  بر  عالوه  که  است  سیالب ها  در 
تولیدی منطقه، از بخشی از رواناب های استان های 

باالدست نیز برخوردار است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: هم 
اکنون ۳ پروژه در مناطق چهار روستایی، دره گپ 
و دره رجدون در مراحل مختلف مطالعات به سر 
می برد و با تکمیل مطالعات، آمادگی احداث این 

پروژه ها نیز وجود دارد.
را  مذکور  پروژه های  مخازن  تجمعی  حجم  وی 
نشان  خاطر  و  دانست  مترمکعب  میلیون   ۱۱۳.۲
کرد: با تکمیل آنها، ظرفیت بزرگی به تأمین منابع 

آب از داخل استان بوشهر افزوده خواهد شد.
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وزیر بهداشت:6 پروژه سدسازی در استان بوشهر اجرا شد 
کشور امروز نیازمند تولید است

گفت:  پرشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
به سمت  باید  تولید است و  نیازمند  امروز  کشور 
خود کفایی در حوزه دارو و تجهیزات حرکت کنیم.
بهرام عین الهی در حاشیه مراسم ارتقاء دانشکده 
جمع  در  دانشگاه  به  نیشابور  پزشکی  علوم 
رغم  علی  خوشبختانه  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
تحریم ها و تهدیدهای دشمن شاهد رشد علمی 
بسیار خوبی در کشور هستم و اغتشاشات اخیر 
نیز در راستای عدم رشد علمی جمهوری اسالمی 

ایران بود که منجر به شکست شد.
افزود:  پرشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
دانشمندان، دانشجویان و اساتید ما به شدت در حال 
فعالیت هستند و ما در حوزه دانشگاهیان در یکسال 

اخیر دولت سیزدهم به رشد ۴۳ درصدی رسیدیم.
وی بیان کرد: در حوزه شهرک های علم و فناوری 
نیازمند  امروز  کشور  و  داریم  فعال  شهرک   ۱۲
تولید است و باید به سمت خود کفایی در حوزه 

دارو و تجهیزات حرکت کنیم.
عین الهی ابراز کرد: خوشبختانه با تالش مسئولین 
و پزشکان ایرانی قوی ترین کشور منطقه در حوزه 

در  ما  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری  سالمت 
فاصله  با  سالمت  پیشرفت  شاخص های  تمام 

زیادی از کشورهای منطقه جلو هستیم.
اظهار  پرشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
کرد: متاسفانه مصرف سیگار در کشور به شدت 
نیز  در کشور  میر  و  مرگ  درصد  و ۱۳  باالست 
راستا  این  در  دارد  اختصاص  سیگار  مصرف  به 
قانون  مجلس  نمایندگان  اهتمام  با  امیدواریم 

مالیات بر سیگار در کشور وضع شود.

درآمد گمرکات سیستان و بلوچستان ۲۹6 درصد
 افزایش داشته است

 ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان و مدیرکل 
گمرک زاهدان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 
 ۶۰۰ و  هزار   ۱۱ بیش از  استان  گمرکات  درآمد 
میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۲9۶ درصد افزایش داشته است.
اظهارداشت:  گفت وگویی  در  خاشی  محمدعلی 
گمرکات  طریق  از  صادراتی  کاالی  کل  ارزش 
سیستان و بلوچستان از ابتدای سال تاکنون ۷۴۷ 
میلیون و ۳۶۶ هزار و ۵۱ دالر و از نظر وزنی۲ 
میلیون و ۲۵9 هزار و ۵۲9 تن بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش سه درصد 

و از نظر وزن یک درصد کاهش داشته است.
گمرکات  از  قطعی  صادرات  کرد:  بیان  وی 
آزاد،  منطقه  و  چابهار  میلک،  میرجاوه،  زاهدان، 
بازارچه پیشین، گمشاد، کوهک و جالق سراوان 

و بازارچه ریمدان بوده است.
افزود:  بلوچستان  و  سیستان  گمرکات  ناظر 
فقره   ۷۱۳ و  هزار  چهار  تاکنون  سال  ابتدای  از 
اظهارنامه صادراتی به ارزش ۱۲۳ میلیون و ۸۴۲ 
هزار و ۳۵۱ دالر به وزن بیش از ۸9۰ هزار و ۶۴۲ 
به مدت مشابه سال  نسبت  که  تن تشکیل شده 
قبل از نظر تعداد پروانه ۳۵ درصد، از نظر وزن 

۶۵ درصد و از نظر ارزش ۴۲ درصد افزایش را 
نشان می  دهد.

وی افزود: عمده اقالم صادرات قطعی گمرکات 
سیمان،  مدت  این  در  بلوچستان  و  سیستان 
تراورتن، کک زغال، زغال سنگ  کلینکر، سنگ 
کشاورزی،  سم  بار،  تره  گاز،  خرما،  حرارتی، 
درختی،  سیب  رختشویی،  پودر  فرنگی،  گوجه 
محصوالت  سایر  و  تیزابی  کشمش  بخارا،  آلو 
به  که  بوده  مجاز  خوراکی  مواد  و  کشاورزی 
عراق،  هند،  افغانستان،  پاکستان،  کشورهای 
کویت، امارات، ترکمنستان، ازبکستان و اندونزی 

صادر شده  است.
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دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵9 شهر گنبدکاووس استان گلستان - موضوعات الزم االجرا: ۵/۱۰۵/۳۱۲/۰۲۵ )پنج میلیارد و 
صد و پنج میلیون و سیصد و دوازده هزار و بیست و پنج ریال( - اصل طلب: ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود: ۵۸۳/۴۵۸/۳۱۶ ریال 
خسارت تاخیر تادیه: ۲/۱۱۶/۸۵۳/۷۰9 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ خسارت تاخیر روزانه: ۱/۷۰۰/۰۰۰ 
ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ حق الوکاله: ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال - مورد مزایده وضعیت ثبتی پالک ۲۱۰۷۶ 
فرعی از ۱ اصلی )بیست و یک هزار و هفتاد و شش فرعی از یک اصلی( بخش ۱۰ ناحیه ۰۱ به شرح ذیل اعالم می گردد. 
مشخصات ملک یک قطعه زمین به پالک ثبتی ۲۱۰۷۶ فرعی از ۱ اصلی )بیست و یک هزار و هفتاد و شش فرعی از یک 
اصلی(، قطعه ۳ در طبقه و واقع در بخش ۱۰ ناحیه ۰۱ حوزه ثبت ملک گنبدکاووس استان گلستان به مساحت ۳۳۲.۱ متر 
مربع )سیصد و سی و دو متر و ده دسیمتر مربع( - متن ملک شماره بیست و یک هزار و هفتاد و شش فرعی از یک اصلی 
قطعه سه تفکیکی واقع در ناحیه یک بخش ده حوزه ثبتی گنبدکاووس استان گلستان به مساحت )۳۳۲/۱( سیصد و سی و 
دو متر و ده دسیمتر مربع به حدود: شماالً: در دو قسمت اول پی است بطول)۲۳/۲۰( بیست و سه متر و بیست سانتیمتر به 
تصرفی صفرمحمد اخالقی دوم پی است بطول)۲/۱۶( دو متر و شانزده سانتیمتر به قطعه یک تفکیکی شماره چهل هزار و 
سیصد و سی و پنج فرعی شرقًا: در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است. اول پی است بطول)۳/۰۰( سه متر به کوچه 
احداثی دوم پی است بطول)۱۴/۰۰( چهارده متر به قطعه دو تفکیکی سوم پی است بطول)۲۲/۵۵(  بیست و دو متر و پنجاه و 
پنج سانتیمتر به قطعه دو تفکیکی جنوبًا: دیوار بدیوار بطول)۱۱/۴۵( یازده متر و چهل و پنج سانتیمتر به تصرفی کر غربًا: دیوار 

بدیوار بطول)۲۵/۵۰( بیست و پنج متر و پنجاه سانتیمتر به تصرفی مدرسه پلی حاجی.
 مشخصات مالکیت: مالکیت سن آی/ پورلی فرزند الیاس شماره شناسنامه ۲۰۲۲۰۳۲۰۶۳ تاریخ تولد ۱۳9۶/۰۲/۱9 صادره 
از گنبدکاووس دارای شماره ملی ۲۰۲۲۰۳۲۰۶۳ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان متن 
سهم: عرصه و اعیان یک قطعه زمین موضوع سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی ۱۲۷۵۰۴ سری ب سال 9۶ با شماره دفتر 
الکترونیکی ۱۳9۷۲۰۳۱۲۰۰۴۰۰۱۴۱9 ثبت گردیده است. - محدودیت: محدودیت دفتر امالک: رهنی شماره ۱۷9۱۶ مورخ 
۱۳9۷/۰۴/۰۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵9 شهر گنبدکاووس استان گلستان که بنفع بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان 
خاتم االنبیا گنبدکاووس به مبلغ ۲/۸۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۳۶ ماه ثبت شده. اجرائیه صادره منجر به تشکیل پرونده 
اجرایی به کالسه ۱۴۰۱۰۰۲۸۴ شده که پس از ابالغ اجرائیه به مدیون و ارجاع امر به کارشناس ذیصالح مشارالیه به شرح 
ذیل توصیف و ارزش گزارش نمودند )توصیف اجمالی مورد مزایده(: جانمایی ملک موضوع ارزیابی: آدرس روستای پلی 
حاجی خیابان خلیج فارس کوچه خلیج فارس ۶ کدپستی ۴9۷۸۱۷۵۱9۲ ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی به 
پالک ثبتی پالک ۲۱۰۷۶ فرعی از ۱ اصلی )بیست و یک هزار و هفتاد و شش فرعی از یک اصلی( بخش ده ناحیه یک حوزه 
گنبد به مساحت )۳۳۲/۱( سیصد و سی و دو متر و ده دسیمتر مربع که حدود اربعه آن مطابق سند مالکیت می باشد حقوق 
ارتفاقی ندارد و در زمان بازدید ملک در تصرف آقای اخالقی می باشد اعیانی مذکور شامل ساختمان یک طبقه با ساختار 
آجری و بمساحت حدود یکصد مترمربع و دارای نمای پودر سنگ بوده و پوشش کف ساختمان از نوع بتن و آشپزخانه 
سرامیک و دارای کابینت ام دی اف و پوشش دیوارها از نوع گچ و دارای سقف کاذب اتوبوسی و جنس درب و پنجره ها از 
نوع چوب و آهن و آلومینیوم بوده و سرویس بهداشتی در پشت ساختمان و تا ارتفاع یک متر سرامیک می باشد دارای امتیاز 
آب و برق و گاز می باشد مطابق نامه شماره ۴۰۱ مورخ ۱۳9۷/۰۳/۳۰ دهیاری پلی حاجی مستحت اعیانی یکصد مترمربع 
اعالم گردیده است در زمان بازدید برای ملک مذکور راه مستقل مطابق سند مالکیت نبوده و بصورت مشترک از داخل ملک 
مجاور )ملک پدری( در حال تردد می باشد ارزش ریالی ششدانگ پالک مذکور با در نظر گرفتن نوع و ساختار بنا، قدمت و 
موقعیت ساختمان و امتیازات منصوبه و اینکه هیچگونه دینی به اشخاص حقیقی یا حقوقی نداشته باشد و کلیه عوامل موثر و 
عرف محل جمعًا به مبلغ هشت میلیارد ریال معادل هشتصد میلیون تومان برآورد و تعیین می گردد.  وضعیت بیمه نامه برابر 
نامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۱۰۱۷۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ مورد وثیقه فاقد بیمه نامه می باشد. مقررات مزایده: قیمت پایه مزایده: 
۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)هشت میلیارد ریال( معادل هشتصد میلیون تومان. بستانکار بدلیل عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون 
تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از سیر مراحل اجرائی و قطعیت ارزیابی و عدم وصول اعتراض، پالک های ثبتی فوق از 
ساعت 9 صبح الی ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی)۱۴۰۱/۰۸/۲۸( در 
شعبه اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گنبدکاووس واقع در خیابان امام خمینی جنوبی جنب هالل احمر 
از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هشت میلیارد ریال( معادل هشتصد میلیون 
تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. *شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است لیکن طالبین و خریداران یا نماینده 
قانونی ایشان مکلفند در تاریخ و موعد مقرر ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده ثبت منضم به در خواست 
نامه شرکت در جلسه تقدیم دارند، برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و چنانچه ظرف فرجه مذکور مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
تجدید می گردد. ضمنًا فروش مال به نسیه جایز است در صورتی که متعهد له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را 
نقداً دریافت یا نسبت به آن نسیه را قبول نماید در هر صورت خود مسوول وصول خواهند بود و شعبه اجرا در خصوص 

مسوولیتی نخواهد داشت لیکن حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. م.الف: 9۷9۳
تاریخ انتشار: شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک )۱۴۰۱/۰۸/۱۴(

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

۴2 طرح بزرگ صنعتی معدنی با ۱5 هزار میلیارد دالر در کشور اجرایی می شود
طرح   ۴۲ گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
بزرگ صنعتی و معدنی کشور با ۱۵ هزار میلیارد 

دالر در کشور در حال اجرا است.
 سید محمد حسینی شامگاه چهارشنبه در یادواره 
شهدا علی آباد کتول با اشاره به فعالیت های دولت 
در  یک سال گذشته، اظهار داشت: ۴۲ طرح بزرگ 
صنعتی معدنی در کشور با ۱۵ هزار میلیارد دالر 
در حال اجرا است و بیش از ۲ هزار واحد تولیدی 

تعطیل و یا نیمه تعطیل وجود داشت که با همت 
همه در حال بازگشت به تولید هستند.

وی افزود: کارهای بزرگی در دولت در حال اجرا 
است که به زودی ثمرات آنها را در نقاط مختلف 
کشور به خصوص مناطق محروم خواهیم دید و 
در این مسیر برخورد با مدیران متخلف در دستور 

کار جدی دولت قرار دارد.


