
نماینده دولت در نهضت احیای واحد های اقتصادی 
سراسر کشور گفت: بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد 
اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل در دولت سیزدهم با 

اشتغالزایی ۸۰ هزار نفر احیاء شده است.
از  بازدید  مراسم  در  مدنی  امیرحسین  سید 
واحدهای صنعتی احیاء شده در شهر مشهد اظهار 
کرد: بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد اقتصادی تعطیل 
و نیمه تعطیل در دولت سیزدهم احیاء شده است.

واحد های  احیای  نهضت  در  دولت  نماینده 
اقتصادی سراسر کشور افزود: با احیای این ۲۷۰۰ 
اشتغالزایی  نفر  هزار   ۸۰ برای  مجموعا  واحد 
تومان  میلیارد  از ۵۰ هزار  بیش  صورت گرفته و 
 ۶۷ تاکنون  افزود:  وی  است.  شده  احیا  سرمایه 

شده  شناسایی  تعطیل  نیمه  و  تعطیل  واحد  هزار 
که تا پایان سال قرار است ۴ هزار واحد اقتصادی 
توسعه  معاون  حضور  با  شود.همچنین  احیا 
روستایی ریاست جمهوری نیز دو واحد تولیدی 

مبل سازی و سفال  به بهره برداری رسید.

 پدیده گرد و غبار یکی از مشکالت جدی موجود 
سال های  از  هرچند  که  بوده  جنوبی  خراسان  در 
گذشته استمرار دارد اما با ایجاد خشکسالی های ۲۰ 
سال اخیر تشدید شده که تأثیر منفی بسیاری بر روی 
شرایط زیست محیطی استان از نقاط مرزی گرفته تا 

مرکز و دیگر نقاط خراسان جنوبی گذاشته است.
و  گرد  پدیده  از  ناشی  پیامدهای  و  مشکالت 
اجتماعی،  بهداشتی،  مختلف  حوزه های  در  غبار 
از  یکی  و  است  محیطی  زیست  و  اقتصادی 
خسارات مهم ناشی از بروز این پدیده در خراسان 
جنوبی به خطر افتادن سالمت مردم نقاط مختلف 
استان به ویژه مرزها بوده که به سبب بروز این 
مرزی  نقاط  در  آنها  برای  زندگی  شرایط  پدیده 

استان بسیار سخت شده است.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  زاده،  عباس 
کار  جلسه  آخرین  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
علی  از  استان  غبار  و  پدیده گرد  با  مقابله  گروه 
و  گرد  پدیده  ملی  ستاد  دبیر  طهماسبی،  محمد 
غبار کشور، خواست با توجه به اهمیت حضور 
اولویت،  با  استان،  مرزی  نقاط  در  مرزنشینان 
زندگی  شرایط  سازی  مناسب  برای  اعتباری 

مرزنشینان تخصیص یابد.
دستگاه های  زمینه  این  در  اعتبار  تخصیص  با 
اجرایی می توانند اقدامات مناسبی در روستاهای 
مرزی خراسان جنوبی برای نگهداری جمعیت و 

تثبیت آن در این نقاط انجام دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در 
گفتگو با مهر از هزینه ۶۶ میلیون دالری مرگ های 
شدن  مبتال  دلیل  به  غبار  و  گرد  ذرات  از  ناشی 

افراد به بیماری های مختلف خبر می دهد.
شهر  در  تنها   ،۱۴۰۰ سال  در  شایسته  گفته  به 
بیرجند ۱۳۲ مرگ بر اثر ذرات گرد و غبار بوده 
است که نسبت به سال ۱۳۹۹، ذرات گرد و غبار 
افزایش یافته و تهیه برنامه عملیاتی برای مقابله با 

این پدیده نیاز با اختصاص اعتبار دارد.
معاون شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی هم 
دلیل  به  اقلیمی  شرایط  از  متأسفانه  اینکه  بیان  با 
به  بارندگی عقب هستیم، گفت: خیلی ها  کاهش 
که  ندارند  باور  استان  در  فرهنگی  مشکل  دلیل 
اقلیم فرا خشک قرار داریم و به همین دلیل  در 

خواستار برداشت از منابع آب استان هستند.
به گفته فرزانگان تعدیل چاه های کشاورزی در دو 
انجام  در خراسان جنوبی  به خوبی  سال گذشته 

شده است.
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امینی مدیرعامل  و  مازندران  استاندار  پور  حسینی 
از  جمعی  اتفاق  به  صنعتی  شهرکهای  شرکت 
مسئولین دستگاههای اجرایی استانی و شهرستانی، 
از شهرک صنعتی منصورکنده بابل و واحد تولیدی 

پیشرو پلیمر طبرستان بازدید کردند.
به گزارش امین و به نقل از  روابط عمومی شرکت 
شهرکهای صنعتی مازندران، سید محمود حسینی پور 
در این بازدید با اشاره به اینکه فعالیتهای چشمگیر 
که  است  حقیقت  این  نشانگر  صنعتی  واحدهای 
مازندران به عنوان یک استان مقتدر و پیشرفته مطرح 
می باشد گفت: عمده مشکالت کارآفرینان جهادگر، 
رابطه،  این  در  که  بوده  گردش  در  سرمایه  کمبود 
دولت انقالبی با حمایت بانکها، در صدد رفع مشکل 
است. استاندار مازندران بیان داشت: در خصوص 
حل مشکل تامین مواد اولیه، با جدیت پیگیر هستیم 
و عمده معضل مواد اولیه در مازندران، از پتروشیمی 
شهرکهای  شرکت  مدیرعامل  امینی  باشد.  می  ها 

صنعتی مازندران نیز در این بازدید گفت: خوشبختانه 
هیچگونه وقفه ای در روند تولید واحدهای صنعتی 
در سطح استان وجود ندارد و واحدهای تولیدی در 
راستای دانش بنیان نمودن تولیدات و روزآمد شدن 

فناوری، بسیار فعال و تاثیرگذار هستند.
برگزاری جلسه  با  ادامه،  در  بازدید و  این  از  پس 
شهرستان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
با بررسی مشکالت واحدهای تولیدی مبلغ  بابل، 
این  راکد  واحدهای  احیاء  برای  ریال  ۴۰۰میلیارد 

شهرستان تخصیص یافت.
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می گذرد  کرونا  ناخوانده  ویروس  از  هفت سویه 
کشور  در  زیادی  قربانیان  تاکنون  بیماری  این  و 
گذشته  سال  سه  طی  است.  گرفته  مازندران  و 
تالش های  و  درمان  کادر  جانفشانی  رغم  به 
صورت گرفته، تأمین واکسن مورد نیاز و رعایت 
پروتکل های بهداشتی، کرونا زخم خود را برجای 
بخش های  به  هنگفتی  خسارت های  و  گذاشت 

مختلف در کشور و مازندران وارد کرده است.
بر  بهداشتی  تدابیر  از غالب شدن واکسن و  پس 
سویه های قبلی کرونا، روند عادی انگاری، عدم 
یک  به  نزدن  ماسک  و  اجتماعی  فاصله  رعایت 
عرف تبدیل شد و با توجه به شیوع موج جدید 
بهداشتی  پروتکل های  به  توجه  ضرورت  کرونا، 

بیش از پیش احساس می شود.
طی روزهای اخیر شمار مبتالیان و بیماران شناسایی 
شده در مازندران به نسبت ماه های قبل روند جهشی 
یافته است است و در حال حاضر حدود ۵۰ بیمار 
مشکوک به کرونا در بیمارستان های تحت پوشش 

علوم پزشکی مازندران و بابل بستری هستند.
فرهاد غالمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
ساعت   ۲۴ طی  که  این  به  اشاره  با  گفتگویی  در 
استان  در  کرونا  به  مشکوک  بیمار  هشت  گذشته 
بستری شدند، گفت: این بیماران بر اساس تشخیص 
بالینی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران بستری هستند.
در  کرونا  به  مشکوک  بیمار  اینکه ۳۳  بیان  با  وی 
بیمارستان های استان بستری هستند، خواستار رعایت 
پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری های 
اجتماعی شد و گفت: برای پیشگیری از سویه جدید 

کرونا باید به پروتکل ها توجه ویژه ای داشته باشیم.
وی با اشاره به عادی انگاری و کاهش پروتکل های 
بهداشتی، تکرار و تداوم این وضعیت را هشداردهنده 
خواند و گفت: دستورالعمل های الزم برای مقابله با 

موج احتمالی کرونا ابالغ شده است.
بررسی ها نشان می دهد که شمار مراجعان سرپایی 
در  اخیر  هفته های  طی   ۱۹ کووید  بیمارستانی 
بر  عالوه  و  یافته  افزایش  کشور  همانند  مازندران 
این شمار بیماران بستری شده نیز رشد داشته است. 
سرمای زمستانی و بیماری های فصلی، حضور دانش 
آموزان در مدارس و ساده انگاری و عددم رعایت 
شیوع  برای  را  زمینه  پیش  از  بیش  دستورالعمل ها 

اپیدمی جدید کرونا مهیا کرده است.
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  علیپور  عباس  سید 
رنگ  وضعیت  به  اشاره  با  نیز  مازندران  پزشکی 
بندی کرونایی استان اظهار داشت: در حال حاضر 
آباد در  میاندورود و عباس  سه شهرستان گلوگاه، 
وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و ۱۹ شهرستان نیز 

وضعیت آبی دارند.
وی در گفتگویی، تکمیل واکسیناسیون، ماسک زدن، 
استقرار تهویه مناسب در اماکن سربسته، رعایت و 
مراقبت بهداشتی در تجمعات را الزامی دانست و 
افزود: متأسفانه رعایت پروتکل های بهداشتی کاهش 

یافته که این وضعتی مایه نگرانی است.
وی در عین حال با اظهار این که مشکلی از نظر 
تأمین واکسن وجود ندارد، واکسیناسیون را راه مهم 
برای پیشگیری از سویه کرونا دانست و خواستار آن 
شد تا افراد نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام کنند.

با توجه به شیوع موج جدید کرونا در بسیاری از 

مناطق جهان، دیر یا زود این ویروس به مازندران نیز 
خواهد رسید از این رو به تاکید متخصصان تزریق 
گسترش  و  انتقال  سرعت  زدن  ماسک  و  واکسن 

بیماری را کند خواهد کرد.
پزشکی  علوم  درمان  معاون  بابا محمودی  فرهنگ 
عفونی  بیماری های  تخصص  فوق  و  مازندران 
شیوع موج هشتم کرونا را در استان محتمل دانست 
و درباره اینکه آیا موج هشتم کرونا در ایران و به 
دنبال آن در مازندران محتمل است یا خیر، اظهار کرد 
است: ایجاد موج هشتم کرونا در تمام دنیا محتمل 
است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست هرچند 

امیدواریم که این اتفاق رخ ندهد.
وی گفت: با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۹ میالدی 
و ۱۳۹۸ در کشور ما این ویروس شیوع پیدا کرد و 
این پاندمی از چین تمام دنیا را در بر گرفت، اکنون 
نیز در ژاپن، کره و چین ایجاد گرفتاری کرده ما نیز 

نباید بی تفاوت باشیم.
استاد مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی دانشگاه 
به شدت  باید  افزود: مردم  مازندران،  علوم پزشکی 
این  تا  کنند  رعایت  را  بهداشتی  دستورالعمل های 

بیماری مجدداً برای جامعه ما ایجاد فاجعه نکند.
بابامحمودی در توصیه ای ادامه داد: در این راستا همه 
باید واکسن ها را تزریق کنند، زدن ماسک را جدی 

بگیرند و از تجمع در کنار همدیگر اجتناب کنند.
وی گفت: وقتی ژاپن با تمام توان و قدرتی که در 
آسیا دارد ۴۵۰ هزار نفر کشته داده است پس این 
خطر از ما دور نیست و رسانه ها در آگاهی سازی 

مردم باید بیش از پیش تالش کنند.
این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر زدن 
ماسک، گفت: مردم در حالت بی خیالی و بی تفاوتی 
نباشند و مسئله ماسک می تواند تا حد زیادی جلوی 

آنفوالنزا کرونا و سرماخوردگی را بگیرد.
موج  که  امیدواریم  اینکه  به  اشاره  با  بابامحمودی 
هشتم در مازندران شیوع پیدا نکند، خاطرنشان کرد: 
اما با توجه به احتماالت از اواسط تا اواخر بهمن ماه 
باید به فکر باشیم و شیوع محتمل است و قطعاً اگر 
مردم رعایت کنند و واکسینه شوند، کشور درگیری 

کمتری خواهد داشت.
تصور آن که بیماری کرونا پایان یافته خطرناک تر از 
ساده انگاری و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی 
دستورالعمل های  رعایت  با  باید  رو  این  از  است 
بهداشتی، فاصله گذاری های اجتماعی، ماسک زدن 

و تزریق واکسن، این بیماری را شکست داد.

استانها7
یارگیری کرونا در ایران

کویر در چنبره خشکسالی مردم بی تفاوت هستند!
گرد و غبار در کمین سالمت شهروندان

مشکالت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مازندران 
رفع خواهد شد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
پرونده کالسه ۹۴۰۰۲۴۷ مطروحه در شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک گنبد کاووس 

متعهد له )مرتهن(: بانک ملت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ به نشانی شهر گنبدکاوس خیابان شهید بهشتی بانک ملت شعبه مرکزی گنبد کاووس متعهد وام گیرنده و 
راهن(: عبدالرحمن افق عطا نام پدر: عراز گلدی شماره ملی: ۲۰۳۱۸۴۸۳۱۳ شماره شناسنامه: ۱۰ مستندات صدور اجرائیه: سند رهنی و شرطی شماره سند : ۳۲۹۸۰ ، 
تاریخ سند : ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ تنظیمی دفترخانه اسنادرسمی شماره ۱۱۵ - شهر گنبدکاووس موضوعات الزم االجرا : ۲.۶۴۶.۶۲۹.۲۱۰ ریال )دو میلیارد و ششصد و چهل و 
شش میلیون و ششصد و بیست و نه هزار و دویست و ده ریال( -اصل طلب: ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال – سود: ۸۹۴.۹۶۹.۸۶۵ ریال خسارت تاخیر تادیه: ۱۰۱.۶۵۹.۳۴۵ 
ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ خسارت تاخیر روزانه: ۱.۸۸۲.۵۸۰ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ - مورد مزایده پالک ثبتی 
۱۳۵۴۰ فرعی از یک اصلی )سیزده هزار و پانصد و چهل فرعی از یک اصلی( وضعیت ثبتی مورد مزایده: وضعیت ثبتی پالک ۱۳۵۴۰ فرعی از ۱ اصلی )سیزده هزار 
و پانصد و چهل فرعی از یک اصلی( بخش ۱۰ ناحیه ۰۱ به شرح ذیل اعالم می گردد. یک قطعه زمین به پالک ثبتی ۱۳۵۴۰ فرعی از ۱ اصلی )سیزده هزار و پانصد 
و چهل فرعی از یک اصلی(، مفروز و مجزا شده از ۹۸۸۹/۱۳۴۱ فرعی از اصلی مذکور، قطعه ۳۲ در طبقه و واقع در بخش ۱۰ ناحیه ۰۱ حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
استان گلستان به مساحت ۳۷۱.۴۵ متر مربع )سیصدو هفتاد و یک متر و چهل و پنج دسیمتر مربع( به حدود شماالً بطول ۱۳.۴۰ متر بدیوار قطعه ۳۳ تفکیکی بپالک 
۱۳۵۴۱ فرعی. شرقًا: اول بطول ۱۰.۵۰ متر دوم که شمالی است بطول ۸.۵۹ متر هر دو قسمت دیواریست بدیوار پالک ۳۲۳۷۳ فرعی سوم بطول ۹.۱۵ متر درب و 
دیواریست به خیابان خیام شمالی. جنوبًا بطول ۲۳.۸۰متر بدیوار قطعه سی تفکیکی پالک ۱۳۵۳۸ فرعی. غربًا اول بطول ۱۳.۷۰ متر دیواریست به پالک ۱۳۵۳۷ فرعی 
دوم بطول ۵.۸۰ متر دیواریست بدیوار پالک ۱۳۵۳۹ فرعی می باشد.  مشخصات مالکیت:  مالکیت عبدالرحمن/ افق عطا فرزند عراز گلدی شماره شناسنامه ۱۰ تاریخ 
تولد ۱۳۵۶.۰۳.۰۱ دارای شماره ملی ۲۰۳۱۸۴۸۳۱۳ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان متن سهم ۶ دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه 
با شماره مستند مالکیت ۲۹۲۴۵ تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۸۵۳۲۲۲ سری الف سال ۹۰ که در ۵۲۶ دفتر امالک جلد ۱۰۹ ذیل شماره 
۲۱۰۳۹ ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت ۳۲۹۸۰ تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۸۵۳۲۲۲ سری الف سال ۹۰ که در صفحه 
۵۲۶ دفتر امالک جلد ۱۰۹ ذیل شماره ۲۱۰۳۹ ثبت گردیده است. **** محدودیت دو مورد بازداشت دائم. بموجب دستور شماره ۹۴۰۰۱۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ 
صادره از اجرای ثبت گنبد در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ به نفع اوغول تاج اق اتابای و حقوق دولتی برای مالکیت عبدالرحمن افق عطا بازداشت می 
باشد. بموجب دستور شماره ۹۵۰۰۱۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ صادره از اجرای ثبت گنبد در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ به نفع بانک شهر شعبه گنبد برای مالکیت عبدالرحمن 
افق عطا بازداشت می باشد.  *** محدودیت دفتر امالک:  رهنی شماره ۳۲۹۸۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۵ - شهر گنبدکاووس که 
بنفع بانک ملت شعبه مرکزی گنبد ثبت شده است. اجرائیه صادره منجر به تشکیل پرونده اجرائی به کالسه ۹۴۰۰۲۴۷ شده که پس از ابالغ اجرائیه به مدیون و ارجاع 
امر به هیئت کارشناسان ذیصالح )گزارش ارزیابی مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴( به شرح ذیل توصیف و ارزش گزارش نمودند. )توصیف اجمالی مورد مزایده(: جانمایی ملک 
موضوع ارزیابی: آدرس گنبدکاووس خیابان خیام شمالی بعد از کوچه رحمانیه پالک ۹۷۸ پالک ثبتی مذکور دارای عرصه به مساحت سیصد و هفتاد و یک متر مربع و 
چهل و پنج دسیمتر مربع( )۳۷۱/۴۵ متر مربع( می باشد. اعیانی ملک مذکور یکباب مجتمع مسکونی بصورت چهار طبقه روی پیلوت و به زیربنای مجموع حدود ۱۳۶۵ 
مترمربع)یکهزار و سیصد و شصت و پنج متر مربع( و مشتمل ۱۲ واحد مسکونی)هر طبقه دارای ۳ واحد می باشد( و در زمان بازدید احداث ساختمان تمام نشده و 
دارای نواقصی بود و پایانکار ندارد طبقه همکف دارای مساحت ۲۵ متر مربع راه پله و مساحت ۲۴۸ متر مربع پارکینگ- طبقات اول الی چهارم هر طبقه مشتمل بر سه 
واحد مسکونی بمساحت مجموع سه واحد ۲۴۸ مترمربع و مساحت ۲۵ متر مربع راه پله می باشد در مجموع کل مساحت اعیانی مجتمع مسکونی مورد نظر با احتساب 
راه پله پارکینگ و " واحدهای مسکونی بمقدار ۱۳۶۵ متر مربع میباشد. مجتمع مورد نظر در زمان بازدید دارای سه امتیاز گاز، یک امتیاز برق و یک امتیاز آب می باشد 
اسکلت بنا فلزی و دارای سقف تیرچه و بلوک نمای سنگ پوشش کف پارکینگ سنگ و مقداری موزائیک سقف پارکینگ تایل، راه پله ها سنگ، پوشش کف واجدها 
سرامیک، پوشش بدنه دیوار واحدها اندود گچ، دربهای داخلی واحدها چوب و دربهای ورودی واحدها ضد سرقت میباشد سه واحد از مجتمع مذکور فقط سفت 
کاری انجام شده و نازک کاری و الباقی قسمت ها اجرا نشده است الباقی واحدها فاقد کابینت آشپزخانه، سینک و هود و همچنین فاقد شیرآالت می باشد. در زمان 
بازدید آسانسور مجتمع نصب نگردیده و راه اندازی نشده بود با توجه به موقعیت قرارگیری ملک، بافت منطقه، امکانات مجاور، مساحت زمین، نوع و کیفیت ساخت 
بنا و ... ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک پالک ثبتی مورد کارشناسی صرف نظر از بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین در صورت امکان 
انتقال به غیر در مجموع در تنظیم تاریخ گزارش برابر با ۴۴/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهل و چهار میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال( معادل چهار میلیارد و چهارصد 
و شصت و چهار میلیون تومان برآورد و اعالم میگردد. واحدهای مستثنی از مزایده :مطابق رای قطعی و اجرائیه واصله از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
گنبدکاووس به شماره بایگانی ۰۰۰۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ یک واحد آپارتمان به مساحت ۷۵ متر مربع طبقه ۵ واحد ۱۴ به خانم بایرام تاج عمری دوجی کد ملی 
۲۰۳۱۰۵۸۰۴۵ در مالکیت ایشان مستقر گردید.  بیمه نامه:  برابر نامه شماره ۱۴۰۱/۱۸۲۷۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷مورد وثیقه فاقد بیمه نامه می باشد. مقررات مزایده: 
قیمت پایه مزایده: ۴۴۶۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال )چهل و چهار میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال( معادل چهار میلیارد و چهارصد و شصت و چهار 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، پالکهای ثبتی فوق از 
ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز دوشنبه مورخ بیست و شش دی ماه یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی )۱۴۰۱/۱۰/۲۶( 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 میرسد.  مزایده از مبلغ پایه ۴۴/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهل 
و چهار میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال( معادل چهار میلیارد و چهارصد و شصت و چهار 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. ضمناً 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.  *** در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۰۲-اصالحی آئین نامه اجرا مراتب درخواست ارزیابی مجدد و بروزرسانی آن ابالغ الکترونیکی 
گردیده اما اقدامی از سوی آنان بعمل نیامده است )درخواست ارزیابی مجدد واصل نشده است(  محاسبات براساس رای ۷۹۴ دیوان انجام خواهد شد. م.الف: ۱۰۴۰۱

تاریخ انتشار: یک شنبه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک )۱۴۰۱/۱۰/۱۱(
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

ورود اولین کشتی رو_رو 
به مجتمع بندری انزلی در 

سال جاری
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با اشاره به 
ورود اولین کشتی رو_رو به مجتمع بندری انزلی 
در سال ۱۴۰۱ گفت: در روزهای آتی حدود ۵۰۰ 

خودرو آمادگی بارگیری می شوند.
و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اشاره  با  استان گیالن، حسین یونسی  دریانوردی 
به فعال بودن ترانزیت خودرو در مجتمع بندری 
انزلی اظهار داشت: با توجه به اینکه در بندرانزلی 
نیاز به کشتی رو_رو احساس می شد با پیگیری 
های انجام شده و مذاکراتی که با شرکت کشتیرانی 
سال  در  رو_رو  کشتی  اولین  گرفت،  صورت 

۱۴۰۱، روز دوم دی وارد بندرانزلی شد.
وی افزود: ۱۳۷ خودرو از مبدا اولیا روسیه به مقصد 
ارمنستان و ۲۷۳ خودرو از امارات به مقصد آکتائو 
قزاقستان از طریق بندرانزلی ترانزیت خواهند شد 
و در روزهای آتی نیز حدود ۵۰۰ خودرو آمادگی 

بارگیری هستند.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با بیان 
ترانزیت  بخش  در  ای  مالحظه  قابل  رشد  اینکه 
کاالهای نفتی و غیرنفتی داشته ایم، تصریح کرد: 
با برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد ارتقاء و 
رشد خطوط منظم رو_رو و الینر کانتینری در بندر 

انزلی و دیگر بنادر استان گیالن خواهیم بود.
یونسی با اشاره به روند رو به رشد ورود کشتی 
با  کرد:  خاطرنشان  انزلی  بندری  مجتمع  به  ها 
مذاکراتی که با صاحبان کاالها و کشتی ها داشتیم 
شاهد بازگشت بسیاری از آنان به بندرانزلی بودیم 
و این امر حاصل بازاریابی، مشتری مداری، کاهش 

بروکراسی اداری و همت همکاران بوده است.

مسمومیت با گاز ۹ تن از 
اعضای یک خانواده را 

راهی بیمارستان کرد
در پی نشت گاز Co در روستای حلیمه جان رودبار، 
۹ تن از اعضای یک خانواده راهی بیمارستان شدند.
علوم  دانشگاه  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
پزشکی گیالن )وب دا(؛ بامداد چهارشنبه ۹ دی ماه، 
در پی نشت گاز Co ناشی از احتراق ناقص در 
منزل مسکونی، ۹ تن از اعضای یک خانواده، راهی 

بیمارستان شدند.
روستای  در  بامداد  دقیقه  حادثه ساعت ۴۵  این   
شهرستان  توابع  از  رستم آباد  بخش  حلیمه جان 

رودبار، رخ داد.
از  پس  مصدومان  حادثه،  این  گزارش  پی  در 
توسط  اولیه  درمانی   - حمایتی  اقدامات  انجام 
آمبوالنس های مناطق رستم آباد و امام زاده هاشم، به 

بیمارستان سالمت رستم آباد منتقل شدند.

احیاء۲ هزار و ۷۰۰ واحد اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل 
برای ۸۰ هزار نفر شغل ایجاد شد


