
از  مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل   
فجر  تئاتر  جشنواره  هفتمین  و  بیست  میزبانی 
استان خبرداد و گفت:  این  در  منطقه سه کشور 
در  استان های مختلف کشور  از  تئاتر  ۱۹ گروه 

این جشنواره حضور خواهند داشت.
جشنواره  برگزاری  روزهای  به  شدن  نزدیک  با 
نشست  مازندران،  میزبانی  به  تئاتر  ای  منطقه 
خبری دبیر جشنواره تئاتر فجر منطقه ۳ کشور با 
حضور جمعی از خبرنگاران و فعاالن رسانه ای 

استان مازندران برگزار شد.
به گزارش امین و به نقل از روابط عمومی اداره 
ستاد  و  مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
مناطق  تئاتر  جشنواره  هفتمین  و  بیست  خبری 
مطبوعاتی  و  نشست خبری  مازندران:  در  کشور 
دبیر جشنواره تئاتر فجر منطقه ۳ کشور به همراه 
اطالع  کمیته  رئیس  و  جشنواره  دبیر  جانشین 
رسانی و روابط عمومی این جشنواره برگزار شد. 
تئاتر فجر منطقه ۳  در این نشست دبیر جشنواره 
کشور گفت: مازندران، استان زرخیزی از نظر داشته 
های فرهنگی و هنری است که مجموعه ای از بی 
نظیر ها و کم نظیر ها را در خود جمع کرده است؛ 
بهترین نویسندگان، بهترین اهالی رسانه و بهترین 
چهره های فرهنگی هنری به  این استان تعلق دارند.
حسین جوادی عنوان کرد: در تئاتر و هنر نمایش، نیز 
شخصیت های بزرگی در استان داشته ایم که کارهای 
خوبی را از این استان ارائه داده اند و  جمعیت کثیری 
را برای دیده شدن پای کار کشیده اند.جوادی با اشاره 
اینکه نمایش یکی از رشته های پرمخاطب و  به 
تاثیرگذاری  بر   است  زیادی  مندان  عالقه  دارای 
خاص آن نیز تاکید کرد و در ادامه گفت: یک اتفاق 
خوب و رویداد بزرگ در کشور رخ می دهد و آن 
هم جشنواره تئاتر فجر است که به عنوان یک اتفاق 
در آمال و آرزوهای اهالی نمایش برای رسیدن به 
می شود  دیده  تدارک  قبل  ها  ماه  از  که  است  آن 
و جشنواره های مختلف برای آن برگزار می شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران در این 
رابطه افزود: ما چندی پیش جشنواره تئاتر استان 
منطقه ای  به مرحله  منتخبان آن  ایم که  را داشته 
راه یافته اند. که با تدابیر و تمهیدات مرکز هنرهای 
این  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نمایشی 
جشنواره ها در ۴ منطقه کشور ساماندهی شده اند.  
مازندران  از  گروه  دو  اینکه  بیان  با  دبیر جشنواره 
متشکل از گروه های نمایشی شهرستانهای بابلسر 
و ساری که برای حضور در این رقابت ها انتخاب 
شده اند قرار است در روزهای آینده در شهر شیراز 
و میزبانی استان فارس رقابت خود را با سایر گروه 
های حاضر در این منطقه آغاز کنند اضافه کرد: رسم 
این جشنواره بر این است استانی که جشنواره منطقه 
آن  در  را  آثار خود  نمی تواند  کند،  برگزار می  ای 
جشنواره  میزبانی کند و بنابراین ما باید از ۹ استان 
دیگر میزبانی کنیم که در این دوره مجموع ۱۹ گروه 

نمایشی وارد استان خواهند شد و به مدت پنج روز 
ما در خدمت و میزبان این گروه ها خواهیم بود.

مدیر کل و دبیر جشنواره اظهار داشت: روزهای 
سختی را طی این چند روز آینده خواهیم داشت 
که از یک ماه قبل معاونت امور هنری اداره کل 

درگیر هماهنگی امور اجرایی آن هستند.
اتفاق بزرگ  ابراز این مطلب که این یک  با  وی 
باالخص  هنری  عرصه  در  مهم  بسیار  رخداد  و 
بندی  افزود: زمان  نمایشی است  عرصه هنرهای 
و جدول بندی اسکان و پذیرایی انجام شده هر 
چند بسیار وقت گیر و مشکل، اما خوشبختانه در 

حال طی مراحل پایانی است.
اینکه برخی  ابراز خشنودی از  با  حسین جوادی 
نگاه  از  و  آمده اند  کار  پای  اجرایی  دستگاه های 
ویژه استاندار و معاونت سیاسی امنیتی و انتظامی 
مازندران  استانداری  مجموعه  های  حمایت 
قدردانی کرد و گفت: بحمداهلل تاکنون نظر مساعد 

وزارتخانه نیز استحصال شده است. 
از  مازندران  در  تئاتر  ای  منطقه  جشنواره  دبیر 
خبرنگاران بابت تالش ها و تحمل سختی ها و 
رنج ها در پوشش وقایع و رویدادها و  حضور به 
موقع در بزنگاه های مختلف تقدیر و تشکر کرد 
و انتظارات خود را در حمایت از این رویداد مهم 
انعکاس  به ویژه در پوشش و  فرهنگی هنری و 

خبری این جشنواره از رسانه ها بیان کرد. 
در ادامه این جلسه نیز محمد تقی روحی به عنوان 
جانشین دبیر و معاون امور هنری و سینمایی اداره 
با ارائه گزارشی از  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به  جشنواره،  این  ریزی  برنامه  و  اجرایی  روند 
تشریح شرایط و نحوه پذیرش، حضور و جدول 
های  استان  و  ها  گروه  جشنواره،  این  اجراهای 
به  ادامه  در  و  پرداخت  این جشنواره  در  حاضر 

پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. 
ماه  دی   ۲۱ تا   ۱۸ از  این جشنواره  است  گفتنی 
سال جاری در ساری و در سالن های بلک باکس 
و سلمان هراتی مجتمع فرهنگی هنری اداره کل 
هنری  حوزه  سالن  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مازندران در دو نوبت صبح و عصر با حضور ۱۹ 

گروه نمایشی برگزار خواهد شد. 
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همواره  لرستانی ها  و  لرستان  مطالبه  محوری ترین 
ایجاد اشتغال بوده است، مسئله  بیکاری و  مشکل 
و چالشی که طی سال های گذشته هرروز بر عمق 
آن افزوده شده و همچنان زخم های حوزه صنعت و 

تولید آن را تشدید می کند.
صنعتی،  بزرگ  واحدهای  از  بهره برداری  عدم 
بخش  بودن  سنتی  موجود،  صنایع  تعطیلی 
حوزه  ظرفیت های  از  غفلت  و  کشاورزی 
بر  از مشکالتی است که  تنها بخشی  گردشگری 

بیکاری لرستانی ها دامن می زند.
این در حالی است که جمع شاخص هایی مانند نرخ 
پایین، تورم باال،  بیکاری باال، میزان سرمایه گذاری 
قرارگیری در لیست استان های با نرخ اشتغال ناقص 
و … به راحتی می تواند اوضاع اقتصادی نامناسبی را 

در یک استان رقم بزند.
حجت االسالم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری هم در 
جریان سفر خود به لرستان بارها به این معضل بزرگ 

لرستان و لرستانی ها اشاره کرد.
به  فرودگاه خرم آباد  در  بدو ورود  از همان  وی 
این چالش اشاره داشت و اظهار کرد: در لرستان 
زیرساختی  ظرفیت  اینکه  علی رغم  شاهدیم 
واحدهای  از  برخی  صنایع  در  اما  دارد  خوبی 
صنعتی نیمه تعطیل است و برخی هم تعطیل شده 
است و این شرایط در حالی است که لرستان نیاز 

بسیاری به کار و ایجاد اشتغال دارد.
وی گفت: این شرایط به شدت ما را رنج می دهد؛ در 
لرستان پسران و دختران تحصیل کرده بسیاری داریم 

که از بیکاری رنج می برند.
این  در  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی  حجت االسالم 
استان ظرفیت های آب وخاک و کشاورزی وجود 
اظهار داشت: محور  فراوان است،  بیکار  اما  دارد 
را  مشکالت  و  موانع  است  این  ما  برنامه های 
تصمیم  استان  در  می شود  آنچه  و  کنیم  بررسی 

بگیریم و مابقی را در تهران رسیدگی کنیم.
مرور این اظهارات نشان می دهد که شاه بیت اظهارات 
لرستان  به  سفر  جریان  در  انقالبی  دولت  رئیس 
موضوع بیکاری و لزوم اشتغال زایی در استان است 
به طوری که حتی به وزیر سابق کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی مأموریت ویژه داد تا برنامه ای برای رفع 

این چالش بزرگ تدوین کند.
این حجت اهلل عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی لرستان بود که در جریان سفر دولت 
به این استان و در شورای برنامه ریزی اعالم کرد که 
قرار است ۴۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ 

در لرستان ایجاد شود.
احمدرضا  سید  االسالم  حجت  اخیراً  همچنین 
شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان در خطبه های 
نماز جمعه با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور 
و  دقت  با  باید  مصوبات  این  گفت:  لرستان،  به 
داریم  اطالع  که  شوند،  پیگیری  و  انجام  سرعت 
این  که  است  این  نکته  اما  است،  انجام  حال  در 
اشتغال  و  تولید  عنوان  به  که  سالی  در  مصوبات 
دانش بنیان نام نهاده شده، باید منتهی به ایجاد شغل 
شوند، اگر مصوبات ۱۰۰ درصد انجام بگیرد اما باز 
در درون خانواده ها مشاهده شود که تعداد بیکاران 
جای  بر  را  کار  شیرینی  و  آثار  هستند،  همان ها 
سفر  مصوبات  این  از  هدف  و  گذاشت  نخواهد 
رئیس جمهور این است که تولید و اشتغال دانش 
بنیان شکل بگیرد و رنگ خوشحالی و مسرت را بر 

چهره پدران، مادران و جوانان مشاهده کنیم.
بنا بر این گزارش، به سراغ علی جهانی مدیرکل 
از  تا  رفتیم  لرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
آخرین خبرها در رابطه با سهمیه ۴۰ هزار فرصت 
این سهمیه  که  ببینم  و  مطلع شویم  استان  شغلی 
ایجاد اشتغال با توجه به دغدغه و تأکیدات رئیس 
لرستان  در  فقیه  ولی  نماینده  همچنین  و  جمهور 

محقق شده است یا نه؟
علی جهانی در گفت و گویی با بیان اینکه سهمیه ای 
که برای لرستان در نظر گرفته شده ایجاد حدود ۴۰ 
هزار فرصت شغلی است، اظهار داشت: در این راستا 
سامانه »رصد« از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و همچنین وزارت کشور ابالغ شده است.

وی با بیان اینکه یک سهمیه ایجاد شغل برای هر 
استان در نظر گرفته شده و به استان های مختلف 
کشور نیز ابالغ شده است، عنوان کرد: در این راستا 
دستگاه های اجرایی سهمیه اشتغال ایجاد شده خود 

را در این سامانه ثبت کرده اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر 
اینکه هر کدام از دستگاه های استان بر اساس ظرفیتی 
که داشته اند، آمار اشتغال خود را اعالم کرده اند، بیان 
داشت: از مجموع ۴۰ هزار تعهد و سهمیه ایجاد شغل 
برای لرستان، حدود ۲۵ هزار و ۵۲ شغل محقق شده 

است، این عدد نیز از سوی ۴۴ دستگاه اجرایی استان 
تا تاریخ ۲۵ آذر ماه اعالم شده است.

شغل،  هزار   ۲۵ این  اینکه  بر  تاکید  با  جهانی 
سوی  از  که  است  شغلی  فرصت های  مجموع 
سامانه  در  و  اعالم  استان  اجرایی  دستگاه های 
به  ما  کرد:  تصریح  است،  شده،  ثبت  »رصد« 
و  می کنیم  چک  را  سامانه  این  روزانه  صورت 

اطالعاتی که مورد نیاز است را اخذ می کنیم.
موی، بیان داشت: طی هفته جاری کارگروه اشتغال 
این کارگروه مورد  برگزار و موضوعات در  استان 

بررسی قرار گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان 
تعهد  به  که  دستگاه هایی  کارگروه  این  در  اینکه 
خود عمل نکرده و آمار اشتغال خود را در سامانه 
ثبت نکرده بودند، مورد تذکر قرار گرفتند، گفت: 
این دستگاه ها قول داده اند که طی هفته های آینده 

این کار را انجام دهند.
بعضی  اینکه  بیان  با  ادامه سخنان خود  در  جهانی 
افراد اعالم می کنند که واقعاً ۲۵ هزار شغل در  از 
استان ایجاد شده است؟ ادامه داد: ما اعالم می کنیم، 
آن چیزی که برای ما مالک است این سامانه »رصد« 
است، ممکن است ما در انظار نبینیم که چه کسی 
به کار مشغول شده، اما آماری که در سامانه »رصد« 

هست را ما می بینیم.
وی با اشاره به راستی آزمایی آمار و اشتغال ایجاد 
وزارت  توسط  اجرایی،  دستگاه های  از سوی  شده 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: این امر از طریق 

تماس تلفنی با افراد انجام می گیرد.
فعاًل راستی آزمایی شغل های ایجاد شده را از طریق 
برقراری تماس تلفنی با افراد شروع کرده ایممدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه البته 
برخی از افراد با وجود دریافت تسهیالت اشتغال، 
این  بر  مبنا  گفت:  نمی کنند،  شغل  ایجاد  به  اقدام 
است که وقتی این تسهیالت پرداخت می شود، یعنی 
اشتغالزایی صورت گرفته، هر فردی که این تسهیالت 
را دریافت می کند به عنوان شاغل محسوب می شود.
ایجاد  آزمایی  راستی  فعاًل  اینکه  بیان  با  جهانی 
شغل ها را از طریق برقراری تماس تلفنی با افراد 
آزمایی  راستای  همچنین  افزود:  کرده ایم،  شروع 
به صورت میدانی را انجام خواهیم داد و این امر 
نیز از سوی کارگروههایی که ما با آنها عقد قرار 

داد داشته ایم انجام می گیرد.
شروع  را  آزمایی  راستی  چون  داشت:  بیان  وی، 
در  رابطه  این  در  کاملی  گزارش  هنوز  کرده ایم، 
دست نداریم. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
لرستان در ادامه سخنان خود با طرح این سوال که 
شاغل  کند،  کار  هفته  در  ساعت  یک  فردی  اگر 
این  داشت:  بیان  دارد؟  صحت  می شود،  حساب 
کار  قانون  این  نیست،  لرستان  به  مختص  تنها 

جهانی است و تنها برای کشور ما نیست.
جهانی، گفت: تعریفی که از این کار شده، این است، 
شاید دیدگاه ما این باشد که یک ساعت کار در هفته، 
چیز معنا داری نباشد، اما این تعریفی است که از کار 

اعالم شده است.
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صدیقی نام پدر: اسمعیل محل صدور ایران تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۱۰/۲۰ شماره ملی ۲۰۳۱۵7۲۹7۰ مستندات صدور اجرائیه: سند ازدواج: شماره سند: ۹۲6، 
تاریخ سند: ۱۳7۵/۰6/۰7 دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج شماره ۲۰۲ شهر گنبدکاووس استان گلستان موضوعات الزم االجرا: ۲/۲7۰/۸۹۳/۸۰۵ 
ریال ) دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون و هشتصد و نود و سه هزار و هشتصد و پنج ریال(  -وصول مهریه: ۸۹۸٬۸۹۳٬۸۰۵ ریال، شرح:  مبلغ بیست 
میلیون ریال معادل دو میلیون تومان وجه رایج کشور جمهوری اسالمی ایران عندالمطالبه به نرخ روز محاسبه شده - وصول مهریه: ۱/۳7۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال، 
شرح: تعداد چهارده )۱۴( عدد سکه تمام بهار آزادی به ارزش روز عندالمطالبه به اجراء گذاشته شود. وضعیت ثبتی مورد مزایده: وضعیت ثبتی پالک 
۴۹۸7۲ فرعی از ۱۲۹۰ اصلی بخش ۱۰ ناحیه ۰۱ به شرح ذیل اعالم می گردد. مشخصات ملک یک قطعه مغازه به پالک ثبتی ۴۹۸7۲ فرعی از ۱۲۹۰ 
اصلی )چهل و نه هزار و هشتصد و هفتاد و دو فرعی از یکهزار و دویست و نود اصلی( مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور، در طبقه و واقع در 
بخش ۱۰ ناحیه ۰۱ حوزه ثبت ملک گنبدکاووس استان گلستان به مساحت 666 متر مربع( به حدود شماالً: به دیوار بطول )۲۸/۰۰( بیست و هشت متر 
به شماره نوزده فرعی از یک هزار و دویست و نود اصلی شرقًا: دیوار به دیوار است بطول )۱۸/۲۰( هجده متر و بیست سانتیمتر به شماره بیست و یک 
فرعی از یک هزار و دویست و نود اصلی جنوبًا: در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است. اول دیوار به دیوار است بطول  )۲۱/۰۰( بیست و یک متر 
به اشخاص دوم دیوار به دیوار است بطول  )6/6۲( شش متر و شصت و دو سانتیمتر به اشخاص سوم دیوار مشترک بطول )۸/۰۰( هشت متر به اشخاص 
غربًا: درب و دیوار بطول )۲۲/7۸( بیست و دو متر و هفتاد و هشت سانتیمتر به خیابان حافظ جنوبی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مقدار ۴۵6/7۱ متر 
مربع را برابر سند رسمی شماره ۱۳۸۴7۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ دفترخانه ۱۲ گنبد به آقایان مهدی- مجید- حمید همگی صدیقی انتقال قطعی نموده که سند 
مالکیت آن ذیل جلد ۴۰۸ صفحه ۱۸7 الی ۱۹۳ صادر و تسلیم شده است. سند مالکیت مقدار ۱۵۲/۲۳ متر مربع مشاع از ۴6۵/7۱ متر مربع مشاع از باقیمانده 
ششدانگ عرصه یک قطعه زمین بمساحت 666 متر مربع دارای پالک ثبتی ۱/۱۲۹۰/۲۰- اصلی واقع در بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبدکاووس خیابان حافظ 
بنام مجید صدیقی فرزند اسمعیل ذیل ثبت ۸۳۵۵7 صفحه ۱۹۰ دفتر جلد ۴۰۸ چاپی ۵۳۲77 ثبت و صادر گردیده است. محدودیت یک مورد بازداشت 
دائم بموجب دستور شماره ۱۴۰۰۰۵۸۱۲۴۱6۰۰۰۱۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ صادره از واحد اجرای رسمی گنبد کاووس ذیل شماره بازداشتی ۱۴۰۰۰۰۰۲7 
به مبلغ ۲۲7۰۸۹۳۸۰۵ به نفع فاطمه اسکندریان و صندوق دولت برای مالکیت مجید صدیقی بازداشت می باشد.  اجرائیه صادره منجر به تشکیل پرونده 
اجرائی به کالسه ۱۴۰۰۰۰۰۲7 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: محل معایت=نه شده شامل اعیانی راهرو 
جهت ورود به گاراژ پشت از نوع سازه آجری غیر مسلح با سقف طاق ضربی با قدمت حدود سی سال به مساحت حدود سی متر مربع مشغول به فعالیت 
تراشکاری و نیز یکباب تجاری به مساحت حدود سی متر مربع که در حال حاضر فعالیت کسب آن نمایندگی فروش پمپ تبریز بوده همچنین در داخل 
گاراژ ضلع جنوبی اعیانی تراشکاری به مساحت حدود 7۰ متر مربع از نوع سازه آجری غیر مسلح با سقف شیروانی با پوشش حلبی مشاهده شد ملک 
موصوف شامل مغازه بر خیابان حافظ راهرو و پشت گاراژ به همراه تراشکاری طبق مشاهدات بعمل آمده در حال حاضر در اختیار برادران صدیقی بوده 
حدود اربعه مندرج در سند مالکیت با حدود عرصه موجود در طبیعت انطباق دارد ارزیابی ملک موصوف با فرض وجود هرگونه معارض و مدعی صورت 
میگیرد لذا با توجه به موقعیت مکانی تحقیقات محلی نوع و قدمت سازه و مصالح مصرفی ارزیابی به مبلغ ۳6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سی و شش میلیارد 
ریال( معادل سه میلیارد و ششصد میلیون تومان برآورد می گردد. مقررات مزایده: قیمت پایه مزایده: ۳6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سی و شش میلیارد ریال 
)معادل سه میلیارد و ششصد میلیون و تومان(. بستانکار بدلیل عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از سیر مراحل 
اجرائی و قطعیت ارزیابی عدم وصول اعتراض، پالکهای ثبتی فوق از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز یک شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد 
و یک خورشیدی)۱۴۰۱/۱۱/۰۲( در شعبه اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گنبدکاووس واقع خیابان امام خمینی جنوبی جنب 
هالل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ پایه ۴۴/6۴۰/۰۰۰/۰۰۰ )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. 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. *** 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(./. م.الف: ۱۰۵۳۰- تاریخ انتشار: یکشنبه مورخ هجدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک )۱۴۰۱/۱۰/۱۸(
رضاسارانی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکگنبدکاووس

طی۹ماههسالجاری
نشتیابیحدود۱۹۰۰
کیلومترخطلولهانتقال
گازمنطقه۹عملیاتی

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از نشت یابی 
این  گاز  انتقال  لوله  خط  کیلومتر   ۱۹۰۰ حدود 

منطقه عملیاتی در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش امین و به نقل از  روابط عمومی منطقه 
در  مفخمی،  الدین  محی  گاز،  انتقال  عملیات   ۹
تشریح این خبر اظهار کرد: شرایط جغرافیایی این 
منطقه به واسطه جنگل، کوه و مجاورت با دریا و 
همچنین وجود رودخانه های خروشان در مسیر 
خط لوله، این منطقه را از دیگر مناطق متمایز و 
نشت یابی از خطوط لوله را دشوارتر کرده است.

مدیر منطقه ۹ در ادامه افزود: با توجه به شرایط 
گیالن،  شمالی  استان  سه  جغرافیایی  سخت 
با  بازرسی  واحد  مازندران، همکاران  و  گلستان 
و  هزار  یک  ناپذیر،  خستگی  کوشش  و  تالش 
۸۹۹ کیلومتر از خطوط لوله گاز در منطقه را در 
۹ ماهه سال جاری مورد نشت یابی قرار داده اند.
وی هدف از انجام عملیات نشت یابی را حفظ 
کاهش  همچنین  و  ایمنی  ضریب  افزایش  و 
خطرهای زیست محیطی عنوان کرد و افزود: این 
امر موجب پایش مستمر خطوط لوله انتقال گاز 
شده و از بروز حوادث ناگوار و هدررفت گاز 
طبیعی به عنوان سرمایه ملی جلوگیری می کند.

واحد  همکاران  از  قدردانی  ضمن  مفخمی 
بازرسی فنی و تاکید بر لزوم بازرسی های مستمر 
جهت تحقق انتقال ایمن، پایدار و بهره ور گاز 
طبیعی خاطرنشان کرد: همچنین تعداد تجهیزات 
به  زمانی،  بازه  این  در  بازرسی شده  کاالهای  و 

ترتیب ۲۵7 و ۳۲ مورد بوده است.
بهمناسبتروزرشت؛

بازدیدسرپرستشهـرداری
رشتازنمایشگاهانجمن

مجموعهداران
 به گزارش واحد 
مدیریت  خبر 
و  ارتباطات 
الملل  بین  امور 
شهرداری رشت، 
ست  پر سر
رشت  شهرداری 
در  رشت  روز  مناسبت  به  که  نمایشگاهی  از 
عمارت تاریخی پست واقع در پیاده راه فرهنگی 
برگزار شد دیدن کرد.مهندس یزدانی در این دیدار 
به  مجموعه ها، تصاویر و اسناد تاریخی مربوط 
پست گیالن را بخشی از هویت فرهنگی گیالن 
دانست و تداوم انجام اینگونه نمایشها را در رشد 

و پویایی فرهنگی شهر قابل اهمیت ذکر کرد.
داران  مجموعه  انجمن  همت  به  نمایشگاه  این 
بازدید عموم شهروندان  برای  اکنون  گیالن، هم 

در عمارت پست رشت در حال اجراست .


