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مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان گیالن :

برگزاری مانور جهادی
 با هدف پیشگیری از 
حوادث احتمالی در 

اشكورات رودسر
محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیالن 
از اجرای طرح بزرگ افزایش تاب آوری با هدف 
اشکورات  در  احتمالی  حوادث  از  پیشگیری 

رودسر با فعالیت 21 اکیپ عملیاتی خبر داد.
مهدیزاده گفت : این طرح بزرگ با فعالیت 21 
استان،  امورهای شرق  تمامی  از  عملیاتی  اکیپ 
در منطقه اشکورات رحیم آباد شهرستان رودسر 
با اعتباری حدود 2 میلیارد ریال به اجرا در آمد.

وی تاکید کرد: در روستاهای توکاس و پیاغوزبن 
مقره دو  تعویض 265 عدد  اشکورات  توابع  از 
همت  به  شبکه  تعمیرات  و  متعلقات  و  پله 

همکاران با موفقیت انجام شد.
با  همزمان  افزود:  گیالن  برق  توزیع  مدیرعامل 
سراسر کشور و با هدف افزایش تاب آوری و 
پایداری شبکه های فشار متوسط و کاهش مدت 
زمانی خاموشی ها در اثر شرایط نامساعد جوی، 
برق  توزیع  شرکت  در  شبکه  آوری  تاب  طرح 

گیالن در حال اجرا می باشد.
مهدیزاده در مورد اهداف اجرای این طرح اظهار 
به  برق  در کشور   توزیع   : شبکه های  داشت 
در  همواره  گیالن   خیز  حادثه  استان  خصوص 
برنامه  این  و  است  طبیعی  آسیب های  معرض 
منظور حفظ  به  مشابه   های  و طرح  ها  ،مانور 
پایداری شبکه های برق پیش بینی شده است و 
این تعمیرات به صورت پیشگیرانه انجام می شود 
و هدف از آن برقدار کردن شبکه و برق رسانی 
مطمئن به مشترکان در کوتاهترین زمان ممکن به 
هنگام بروز مشکالت و بحران های طبیعی است.
وی گفت : ارایه خدمات مطلوب و تامین برق 
اولویتهای شرکت  مهمترین  از  پایدار  و  مطمئن 

توزیع برق استان می باشد.

ورود دو میلیون ُتن
 کاالی اساسی به کشور از 

بندر شهید رجایی
از  هرمزگان گفت:  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
ابتدای سال جاری تا کنون ۳۹ فروند کشتی به 
تُن   ۳2۷ و  هزار   ۷۷ و  میلیون  دو  تناژ  مجموع 
کاالی اساسی از طریق بندر شهید رجایی وارد 

کشور شده است.
دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  عباس نژاد  حسین 
وضعیت  آخرین  تشریح  در  امروز  هرمزگان 
بندرشهید  در  اساسی  کاالی  تخلیه  و  واردات 
و  هزار   2۷6 و  میلیون  یک  اظهارکرد:  رجایی 
22۳ تن گندم از ابتدای سال جاری تا کنون در 
بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده که در 
ثبت  به  واردات  افزایش  درصد   ۴۹ بخش  این 

رسیده است.
رجایی  شهید  بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه  امدیر 
گفت: درحال حاضر 2 کشتی شامل ۴1 هزار و 
۸۳۷ تُن روغن خوراکی و 6۷ هزار و ۹۷۰ تن 
در  رجایی  شهید  بندر  اسکله های  در  نیز  گندم 

حال تخلیه کاالهای خود هستند.
تا  روغن  تخلیه  کار  کرد  بینی  پیش  عباس نژاد 
چهار روز آینده به اتمام می رسد و گندم نیز به 
هفته  یک  طی  استراتژیک  محصول  یک  عنوان 
آینده تخلیه و از طریق حمل و نقل جاده ای و 

ریلی به استان های کشور ارسال خواهد شد.
 12 نیز  بندرعباس  لنگرگاه  در  وی؛  گفته  به 
فروند کشتی شامل هشت کشتی گندم، 2 کشتی 
ذرت و 2 فروند کشتی جو به مجموع تناژ ۷5۴ 
انجام  از  پس  که  دارد  وجود  تن   ۳۹6 و  هزار 
فرآیند اسنادی خود و آمادگی صاحبان کاال در 
اسکله های  در  کشتی ها  ممکن  زمان  کوتاه ترین 

اختصاصی پهلودهی می شوند.

کشف 72 هزار لیتر 
فراورده های نفتی قاچاق 

در هرمزگان
استان  انتظامی  ماموران  جانبه  همه  تالش  با 
و  شناسایی  ضمن  گذشته  هفته  در  هرمزگان 
لیتر  هزار   ۷2  ، خودرو  دستگاه   ۳5 توقیف 

فراورده های نفتی قاچاق کشف و ضبط شد.
مهرداد مشوق جانشین فرماندهی انتظامی استان 
هرمزگان صبح امروز اظهار کرد: طرح عملیاتی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به منظور جلوگیری از 
هدر رفت سرمایه های ملی، به مدت یک هفته 

در سطح استان اجرا شد.
اقدامات  با  که  این طرح  اجرای  در  افزود:  وی 
گسترده اطالعاتی و پایش مستمر نقاط جرم خیز 
 ، پذیرفت  استان صورت  های سطح  گلوگاه  و 
۳5 دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل و فعال 
در قاچاق سوخت شناسایی و در عملیات های 

جداگانه توقیف شدند.
سرهنگ مهرداد مشوق تصریح کرد: در این طرح 
با تالش همه جانبه صورت گرفته مجموعا ۷2 
هزار لیترگازوییل قاچاق کشف و تعداد ۳۷ متهم 
دستگیر و ۳۹ فقره پرونده تشکیل و متهمان جهت 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان با تأکید 
بر استمرار طرح های عملیاتی مبارزه با قاچاق به 
صورت روزانه در تمام نقاط استان، ارزش ریالی 
سوخت های قاچاق کشف شده در این طرح را 

1۹ میلیارد ریال عنوان کرد.

سال های ابتدایی پس از جنگ تحمیلی در کشور 
تدابیر  با  اما  داشت  وجود  دارویی  کمبودهایی 
بعد  دولت های  و  دولت وقت  در  اندیشیده شده 
به  کشور  مصرف  پُر  داروهای  از  بسیاری  آن  از 
متعددی  کارخانه های  و  شدند  تولید  سرعت 
اخیر  سالهای  در  گرفتند،  شکل  راستا  این  در 
نظارت های  و  پی درپی  تحریم های  به دنبال  اما 
از خارج و ساخت  میان واردات  تعادل  ضعیف، 
داخل از بین رفت و این روزها دولت ناتوان از 

تامین و تهیه داروی مورد نیاز مردم است.
این  که  خاص  داروهای  نبود  و  کمبود  کنار  در 
روزها بیماران را با مشکالت جدی روبه رو کرده 
گاهی  هم  ُمَسِکن ها  مثل  رایج  داروهای  است، 
نقل و  پیدا می شود؛ در بوشهر فروش  به سختی 
فروشگاه های  در  قاچاق  مختلف  داروهای   نباتی 
سوپرمارکت های  حتی  و  عطاری ها  ته لنجی، 
برای کسب  ایسنا  دیده می شود؛ خبرنگار  بوشهر 
از فروشگاه های ته لنجی  به یکی  بیشتر  اطالعات 

شهر بوشهر به صورت تصادفی سر زد.
بازار  در  قاچاق  داروی  که وجود  است  درست   
منکر  نمی توان  و  نیست  پوشیده  کسی  بر  کشور 
که  جایی  تا  شد  کشور  به  قاچاق  داروی  ورود 
بسیاری  مامن  پایتخت  در  خسرو  ناصر  خیابان 
داروهای  اقالم  فروشنده  یا  که  است  افراد  از 
غیرمجازند و یا خریداران ناچار که ناتوان از تهیه 
دارو. اما شرایط موجود این حقیقت را نمی تواند 
کنندگان  مصرف  سالمت  که  نمی کند  کتمان 
برای  به ویژه  دارد  قرار  جدی  خطر  معرض  در 
داروهایی که در داخل توان تولید آن را داریم و 
ضرورتی بر به جان خریدن ریسک داروی قاچاق 
وجود ندارد. تنها عزم مسئوالن مربوط را می طلبد 

تا درد دارو را در کشور درمان کنند.
علوم  دانشگاه  حرفه ای  و  محیط  بهداشت  مدیر 
مسئول  گفت:  گفت وگویی  در  بوشهر  پزشکی 
مواد  کنترل  و  محل  محیط  بهداشت  بر  نظارت 
غذایی بر عهده ماست اما اگر مشکلی وجود داشته 
موادغذایی  از  غیر  کاالیی  اگر  مثال  برای  باشد 
عرضه شود، بسته به نوع کاال به دستگاه مربوطه 
اعالم می کنیم تا برخوردهای الزم را انجام دهند.

میمنت توبه خاک با بیان اینکه از هفته گذشته مطلع 
به  مغازه ها رو  داروها در  برخی  شدیم که عرضه 
بهداشت  در  همکارانمان  افزود:  است،  افزایش 
محیط شهرستان بوشهر در خصوص عرضه دارو در 
فروشگاه های ته لنجی، عطاری ها و سوپرمارکت ها 
گزارش هایی داده اند. از این رو به مسئول بهداشت 
محیط این شهرستان گفته شد که به اتاق اصناف 
تذکر داده شود. ظاهرا اصناف فراموش کرده اند که 
نباید دارو بفروشند. همچنین به معاونت غذا و دارو 

استان بوشهر نیز گزارش داده شده است.
می دهیم،  انجام  ما  را  بازرسی ها  وی،  گفته  به 
اعالم  استان  دارو  و  غذا  معاونت  به  گزارش ها 
عهده  بر  را  آوری  جمع  وظیفه  آنها  و  می شود 
دارند. البته نا گفته نماند که تاکنون برخوردهایی 

هم در این حوزه انجام گرفته است.
در  نیز  بوشهر  شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
مدیر  صحبت های  خالف  بر  ایسنا  با  گفت وگو 
بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی 
خصوص  در  تاکنون  گزارشی  گفت:  بوشهر 
عرضه داروهای ُمَسِکن  در فروشگاه های ته لنجی 
بازرسی  نیاز باشد گشت های  اما شاید  نداشته ایم 

در این خصوص انجام بگیرد.
ما  عهده  بر  نظارت  کرد:  اضافه  حبیبی نیا  حمید 
برعهده  غیرمجاز  شبکه  در  عرضه  از  ممانعت  و 
باید  دارو  نوع  هر  است؛  دارو  و  غذا  معاونت 
داروخانه ها  یعنی  کشور  دارویی  مجاز  شبکه  در 
انجام بگیرد و در غیر این صورت اگر این کاال در 
عطاری، فروشگاه ته لنجی و سوپرمارکت به فروش 
برسد خالف قانون و معاونت غذا و دارو وظیفه 

جمع آوری را بر عهده دارد.
وی عنوان کرد: داروهای قاچاق ممکن است در 
از  آنها  فروشندگان،  اما  باشد  موجود  فروشگاه ها 
دید بازرسان پنهان و در گنجه های خود نگهداری 
می کنند و در صورتی که مشتری طلب کند به آنها 

فروخته می شود.
ادعای مطرح شده از سوی حبیبی نیا، رئیس مرکز 
بهداشت شهرستان بوشهر در حالی است که بازدید 
میدانی نشان می دهد داروهای قاچاق در عطاری ها 
و فروشگاه های ته لنجی در ویترین برای هر فردی 

قابل مشاهده است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
داروی  وجود  خصوص  در  گفت وگویی  در  هم 
عطاری های  و  ته لنجی  فروشگاه های  در  قاچاق 
سطح استان اظهار بی اطالعی کامل کرد و گفت: 
در این خصوص نیاز است که گشت های مشترکی 
با بازرسین صمت انجام شود تا در صورت وجود 

این معضل، برخوردهای الزم صورت بگیرد.
یحیی رضایی افزود: ما همه اصناف را نمی توانیم 
انتظار  کنیم،  نظارت  نیرو  محدودیت  به  توجه  با 
مجوز  اصناف  این  برای  که  دستگاه هایی  داریم 
صادر می کنند، کنترل های الزم را هم انجام دهند. 
ما  برای  کار  نکند  کمک  دیگر  دستگاه های  اگر 

بسیار سخت می شود.
وی بیان کرد: دارو کاالیی ویژه است، اینکه گفته 
می شود تنها از داروخانه خریداری شود بدان علت 
است که در یک مرکز علمی و با وجود مسئول فنی 
مربوط به آن علم و با نظارت عرضه صورت بگیرد.
بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون 
کرد:  اظهار  دارو  بودن  اصل  اهمیت  بر  تاکید  با 
داروخانه ها از مراکز معتبر و اصلی دارو را دریافت 
می کنند اما در سایر مراکز ممکن است دارویی که 
به فروش می رسد آن چیزی نباشد که گفته می شود 
و یا ُدز دارو مناسب بیمار نباشد و حتی مضر باشد.
در  دارو  نگهداری  شرایط  اینکه  بابیان  رضایی  
مراکز غیر از داروخانه ها استاندارد نیست، گفت: 
مکمل های  و  دارویی  مکمل های  دارو،  عرضه 
غذایی تنها در داروخانه ها مجاز است و حتی اگر 
دارو قانونی و تولید داخل هم باشد عرضه غیر از 

داروخانه خالف است.
وی با تاکید بر اینکه  اگر شخصی سالمت خود را 
می خواهد به هیچ عنوان نباید از این قبیل داروها 
از  خارج  کاالی  وقتی  کرد:  بیان  کند،  استفاده 
مجاری قانونی وارد می شود هیچ نظارتی بر روی 
آن نیست. بیوتروریسم چیزی نیست که با چشم 
تشکیل  مواد  عوارض  است  ممکن  شود  دیده 
دهنده پس از سال ها خود را نشان دهد و این طور 
نیست اگر یک دارو را مصرف کردیم و بالفاصله 
مشکلی پیش نیاید، پس دارو سالم است. عوارض 
یک دارو می تواند سال ها بعد خود را نشان دهد 
برای مثال فرض کنید اگر شما دارویی را مصرف 
مشکلی  فوراً  باشد  داشته  باالیی  سرب  که  کنید 
ایجاد نمی شود اما به تدریج در اندام هایی مثل کبد 

جمع می شود و مشکالتی  ایجاد می کند.
 قاچاق دارو از خطرناک ترین معضالت اجتماعی 
است، چرا که عالوه بر ایجاد خسارات مادی، تمامیت 
جسمانی اشخاص را نیز به خطر می اندازد. از این رو 
در شرایط تحریمی نیاز است که اقدامات موثری از 
سوی دولت برای حل این معضل انجام بگیرد.به ویژه 
برای بیماران خاص که به دالیلی همچون کمیاب 
بودن دارو مورد نیاز یا  باال بودن قیمت آن نسبت 
به توانایی مالیشان به بازارهای سیاه رو می آورند و 
از داروهایی استفاده می کنند که مشخص نیست در 

آینده چه پیامدهایی برای آن ها دارد.

استانها7

 قاچاق دارو از خطرناک ترین معضالت اجتماعی

آخرین خبرها از صدر فوالد خرم آباد
 ورود اولین محموله مواد اولیه به کارخانه

هکتار،   ۴۰ مساحت  با  فوالد«  »صدر  کارخانه 
ساالنه شش هزار تن فوالد تولید می کرد که حدود 
سال ۹6 به دالیلی، خط تولید آن متوقف شد و 

حدود 2۴۰ کارگر آن نیز از کار بیکار شدند.
موضوع شروع به فعالیت مجدد این کارخانه طی 
متولیان  و  مسئوالن  سوی  از  بارها  گذشته  سال 
کدام  هر  مسئوالن  و  است  شده  رسانه ای  امر 
واحد  این  افتتاح  برای  را  تاریخ  یک  نوعی  به 

صنعتی اعالم کرده اند.
در سال گذشته »محمد رزم« رئیس کل دادگستری 
خرم  مردم  نماینده  ویسکرمی«  »مهرداد  لرستان، 
و…  اسالمی  شورای  مجلس  در  چگنی  و  آباد 
تاریخ هایی را برای آغاز به کار این واحد تعطیل 
اقتصادی در مرکز استان اعالم کردند، تاریخ هایی 

که در موعد مقرر خود تحقق پیدا نکرد.
پیش از این نیز سیروس ابراهیمی معاون استاندار 
لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر از پای کار 
نیامدن سرمایه گذار این طرح برای آغاز فعالیت 
اجرایی آن انتقاد کرده بود، حاال مسئوالن کارخانه 
خبر از ورود اولین محموله ۳5۰ تنی شمش به این 
پروژه بعد از حدود شش سال تعطیلی و همچنین 
آماده تولید بودن آن تا 2۰ روز دیگر خبر می دهند.
کارخانه  مدیرعامل  مقام  قائم  بیگی  احمد  نادر 
صدر فوالد خرم آباد در این رابطه، اظهار داشت: 
اولیه وارد  به عنوان مواد  حدود ۳5۰ تن شمش 

کارخانه شده است.
وی عنوان کرد: در خط تولید نورد این کارخانه، 
کار  به  مشغول  کارگر  نفر   1۷۰ شیفت،  سه  در 
خواهند شد. بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، 
اظهار  رابطه،  این  در  نیز  لرستان  تجارت  و  معدن 
این کارخانه، سال  از وقفه و تعطیلی  بعد  داشت: 

دیگری  گذاری  سرمایه  گروه  به  کارخانه   ،1۴۰۰
تعیین  راستای  در  کرد:  عنوان  وی،  شد.  واگذار 
تکلیف بدهی های معوق این مجموعه به نظام بانکی 
متعددی  مصوبات  رسان،  خدمات  دستگاه های  و 
در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین رفع 
مشکالت این مجموعه در شورای تأمین استان در 

نظر گرفته شد.
مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی 
در مجلس شورای اسالمی نیز در این رابطه اظهار 
راستای  در  اولیه  مواد  میزان  این  ورود  داشت: 

تست اولیه کارخانه است.
که  اولیه  تست  این  امیدواریم  کرد:  عنوان  وی 
راه  بیشتر، شاهد  اولیه  مواد  با ورود  داد،  جواب 
اندازی کارخانه باشیم. نماینده مردم خرم آباد و 
چگنی در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
این مرحله، مرحله تولید میلگرد و کارکرد اولیه 
کارخانه صدر فوالد است و آنچه که ما به آن امید 
داریم در آینده نزدیک شاهد توسعه کارخانه و راه 

اندازی بخش ذوب آن هم باشیم.
به  هم  کارخانه،  ذوب  مرحله  گفت:  ویسکرمی، 
لحاظ اقتصادی لحاظ اقتصادی به صرفه تر است 

و هم اشتغالزایی بیشتری دارد.

تولید محصوالت دیم در کشور ۳۰ درصد رشد یافت
گفت:  کشور  دیم  تحقیقات  موسسه  رییس 
و  دیمزارها  در  تولید  جهش  طرح  اجرای  با 
جایگزینی ارقام جدید و مقاوم، تولید محصوالت 
دیم در یکسال اخیر ۳۰ درصد رشد داشته است.

آموزشی   مظفر روستایی روز دوشنبه در کارگاه 
جهش  )طرح  دیم  زراعی  محصوالت  بهزراعی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  در  دیمزارها(  در  تولید 
استان قزوین، افزود: این اتفاق درحالی رقم خورده 
که  ایم  بوده  رو  روبه  شدیدی  خشکسالی  با  که 
نشان می دهد در صورت استفاده از دانش نوین 

می توانیم به دستاوردهای خوبی دست یابیم.
و  فنی  توصیه های  به  اتکا  با  گفت:  مسوول  این 
به کارگیری ارقام جدید در مزارع می توانیم در 

حوزه دیم به کشت پایدار دست یابیم.
روستایی با بیان اینکه قزوین از استان های با ظرفیت 
باالی کشور در کشت و تولید محصوالت دیم به 
ویژه حبوبات و گندم است، گفت: ارقام جدید بذر 
گندم سال آینده با هدف افزایش چند برابری تولید 

در دیمزارهای استان قزوین کشت خواهد شد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
پرونده کالسه ۱۴۰۱۰۰2۸۴ مطروحه در شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس 

 - بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان خاتم االنبیاء گنبدکاووس شماره ثبت: ۷۴5۳ تاریخ ایجاد: 1۳۹۹/۰5/2۷ شناسه ملی: 
1۰1۰۰۳۳۴2۴5 -متعهد )راهن(: سن آی پورلی نام پدر: الیاس تاریخ تولد: 1۳۹6/۰2/1۹ شماره ملی: 2۰22۰۳2۰6۳ شماره 
شناسنامه: 2۰22۰۳2۰6۳ با والیت الیاس پورلی نام پدر: نورعلی تاریخ تولد: 1۳6۸/۰6/۰۹ شماره ملی: 2۰2۰15۰۳11 شماره 
 1۳۹۷/۰۴/۰5 سند:  تاریخ   ،1۷۹16 سند:  و شرطی: شماره  رهنی  سند  اجرائیه:  -مستندات صدور  شناسنامه: 2۰2۰15۰۳11 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 5۹ شهر گنبدکاووس استان گلستان - موضوعات الزم االجرا: 5/1۰5/۳12/۰25 )پنج میلیارد و 
صد و پنج میلیون و سیصد و دوازده هزار و بیست و پنج ریال( - اصل طلب: 2/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود: 5۸۳/۴5۸/۳16 ریال 
خسارت تاخیر تادیه: 2/116/۸5۳/۷۰۹ ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1۴۰1/۰۴/21 خسارت تاخیر روزانه: 1/۷۰۰/۰۰۰ 
ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1۴۰1/۰۴/21 حق الوکاله: 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال - مورد مزایده وضعیت ثبتی پالک 21۰۷6 
فرعی از 1 اصلی )بیست و یک هزار و هفتاد و شش فرعی از یک اصلی( بخش 1۰ ناحیه ۰1 به شرح ذیل اعالم می گردد. 
مشخصات ملک یک قطعه زمین به پالک ثبتی 21۰۷6 فرعی از 1 اصلی )بیست و یک هزار و هفتاد و شش فرعی از یک 
اصلی(، قطعه ۳ در طبقه و واقع در بخش 1۰ ناحیه ۰1 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس استان گلستان به مساحت ۳۳2.1 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 )۳۳2/1( سیصد و سی و دو متر 
و ده دسیمتر مربع به حدود: شماالً: در دو قسمت اول پی است بطول)2۳/2۰( بیست و سه متر و بیست سانتیمتر به تصرفی 
صفرمحمد اخالقی دوم پی است بطول)2/16( 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)1۴/۰۰( چهارده متر به قطعه دو تفکیکی سوم پی است بطول)22/55(  بیست و دو متر و پنجاه و پنج 
سانتیمتر به قطعه دو تفکیکی جنوبًا: دیوار بدیوار بطول)11/۴5( یازده متر و چهل و پنج سانتیمتر به تصرفی کر غربًا: دیوار 

بدیوار بطول)25/5۰( بیست و پنج متر و پنجاه سانتیمتر به تصرفی مدرسه پلی حاجی.
 مشخصات مالکیت: مالکیت سن آی/ پورلی فرزند الیاس شماره شناسنامه 2۰22۰۳2۰6۳ تاریخ تولد 1۳۹6/۰2/1۹ صادره 
از گنبدکاووس دارای شماره ملی 2۰22۰۳2۰6۳ با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان متن 
سهم: عرصه و اعیان یک قطعه زمین موضوع سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی 12۷5۰۴ سری ب سال ۹6 با شماره دفتر 
الکترونیکی 1۳۹۷2۰۳12۰۰۴۰۰1۴1۹ ثبت گردیده است. - محدودیت: محدودیت دفتر امالک: رهنی شماره 1۷۹16 مورخ 
1۳۹۷/۰۴/۰5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 5۹ شهر گنبدکاووس استان گلستان که بنفع بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان 
خاتم االنبیا گنبدکاووس به مبلغ 2/۸52/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۳6 ماه ثبت شده. اجرائیه صادره منجر به تشکیل پرونده اجرایی 
به کالسه 1۴۰1۰۰2۸۴ 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 6 کدپستی ۴۹۷۸1۷51۹2 ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی به پالک ثبتی پالک 
21۰۷6 فرعی از 1 اصلی )بیست و یک هزار و هفتاد و شش فرعی از یک اصلی( بخش ده ناحیه یک حوزه گنبد به مساحت 
)۳۳2/1( 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 ۴۰1 مورخ 1۳۹۷/۰۳/۳۰ 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 6۰/1۴۰1/1۰1۷16۰ مورخ 
1۴۰1/۰۸/۰۸ 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 ۹ صبح الی 12 ظهر روز چهارشنبه 
مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی)1۴۰1/۰۹/16( 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: 1۰۰۰۳- تاریخ انتشار: سه شنبه مورخ اول آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک )1۴۰1/۰۹/۰1(
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس


