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چهارشنبه  28اردیبهشت  17 1401شوال  18 1443می 2022

یازدهمین جشنواره ملی بهارنارنج در بابل افتتاح شد

خبر كوتاه
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل:

حذف ارز ترجیحی به نفع
تولید و صادرات است

اردبیل رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و
معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت :حذف
ارز ترجیحی چهار هزار و  200تومانی به نفع
تولید و صادرات است و بخش خصوصی از این
حرکت جهادی دولت استقبال میکند.حسین
پیرمؤذن در جلسه شورای گفتو گوی دولت و
بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار
کرد :امروز یکی از حساسترین و پرافتخارترین
روزهای کشور در تحقق جراحی اقتصادی است
که آثار و تبعات آن را در ماههای آینده شاهد
خواهیم بود.وی تصریح کرد :به رغم تالش
رسانههای خارجی در ایجاد یأس و ناامیدی در
کشور و تبلیغات سوء در مسیر زیر سؤال بردن
تصمیم اخیر دولت در اصالح نظام یارانهها،
عدالت اجتماعی و اقتصادی ایجاب میکند تا
جلوی توزیع ارز چهار هزار و  200تومانی که
رانت و سودجویی را وارد اقتصاد کشور کرده،
از بین رفته و یارانه به شکل مستقیم به جیب
مردم برود.

شرکت گاز و اداره کل
تامین اجتماعی استان گیالن تفاهم نامه
همکاری امضا کردند

همزمان با اجرای برنامه میز خدمت جهادی
شرکت گاز گیالن در مصلی شهر رشت ،تفاهم نامه
همکاری درجهت پوشش بیمه ای فرگیر مابین
شرکت گاز و اداره کل تامین اجتماعی استان
گیالن به امضاء رسید.به گزارش روابط عمومی گاز
گیالن  -عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن درخصوص مفاد این تقاهم نامه
گفت :بر اساس این قرارداد همکاری شرکت گاز
استان گیالن متعهد شد تا مطالب آموزشی پوشش
بیمه ای فرگیر و نیز آدرس سامانه انعقاد قرارداد
بیمه در درگاه های مختلف و به انحاء مختلف
اطالع رسانی نماید.وی فراهم نمودن زمینه اطالع
رسانی حضوری و حقیقی به خانواده کارکنان
شرکت گاز و همچنین انجام تبلیغات محیطی
در فضاری اداری ،مراسم ها و نشست ها را از
دیگر تعهدات شرکت گاز استان گیالن در این
تفاهم نامه عنوان کرد.جمال نیکویی همچنین
درخصوص تعهدات طرف مقابل گفت :بر اساس
این تفاهم نامه اداره کل تامین اجتماعی موظف
به تهیه محتوای آموزشی با موضوع آشنایی با طرح
بیمه دانشجویان و زنان خانه دار و همچنین اطالع
رسانی نحوه انعقاد قرارداد بیمه در سامانه خدمات
غیرحضوری  es.tamin.irمی باشد.مدیرعامل گاز
گیالن در خاتمه با اشاره به اینکه این تفاهمنامه در
راستای مسئولیتهای اجتماعی شرکت گاز استان
می باشد ،گفت :امیدواریم تا با مشارکت و تعامل
هرچه بیشتر با سایر نهادها و ادارات دولتی بتوانیم
زمینه آسایش و رضایتمندی مردم شریف گیالن
را فراهم نماییم

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابل
یازدهمین جشنواره ملی بهارنارنج با حضور
دکترشاهین کالنتری بنگرشهرداربابل  ،محمدزمان
یعقوبی ،سیدکمیل هاشمی اعضای شورای اسالمی
شهر بابل مسئولین شهرستانی ،معاونین و مدیران
شهرداری و با شرکت پرشور مردم شهر بهارنارنج
در گلستان نوشیروانی بابل برگزار شد.در این آئین
دکترشاهین کالنتری بنگرشهرداربابل با سخنانی
ضمن خوش آمدگی به حضار و همچنین تقدیر
و تشکر از حضور پرشور مردم هدف از برگزاری
جشنواره بهارنارنج را برپایی جشن و نشاط دربین
مردم و رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت :امیدوارم
یازدهمین جشنواره ملی بهارنارنج را بهتر و
پرشورتر از سال های گذشته و آنچه در شان مردم
و شهر بابل است برگزار نماییم  .ایشان عنوان کرد:
بهارنارنج اصالت بابل و بابلیهاست .ذات میوه
نارنج تلخ است اما اگر بتوانیم به درستی از ان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان :

امروزه نقش روابط عمومی در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی بسیار مهم و قابل توجه است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در نشست با کارکنان
دفتر روابط عمومی شرکت گفت :نقش روابط عمومی در کمک به
تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک ،بسیار قابل توجه است.
سید محمد حسینی نژاد ضمن تبریک  ۲۷اردیبهشت “روز جهانی
ارتباطات و روابط عمومی” ،بیان کرد :اهمیت جایگاه روابط عمومی
در دورانی که اطالع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است ،دو چندان
گردیده به گونهای که بخشی از موفقیت سازمان ها ،به عملکرد روابط
عمومی وابسته است .وی با اشاره به این که روابط عمومی به عنوان
اصلی ترین حلقه اتصال بین مدیران و کارکنان ،مسئولیت خطیری در
فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان دارد تصریح کرد :به
همین دلیل توجه ویژه به روابط عمومی ،به عنوان نهادی که می تواند

به صورت نظام مند ،برنامه ریزی شده و سنجیده ،در جهت ایجاد،
حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند ،بسیار
حائز اهمیت است.
حسینی نژاد خاطرنشان کرد :برای گذر از پیک بار تابستان
امسال ،نقش روابط عمومی برای موضوعات آموزش ،فرهنگ سازی،
مدیریت بهینه مصرف برق و اطالع رسانی ،کلیدی است و در این
زمینه می بایست با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها ،بیش از پیش
تالش نمود .گفتنی است :به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط
عمومی ،از رابطین روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان های
هشتگانه و امور برق بسطام با اعطای لوح تقدیر مدیرعامل شرکت و
هدایایی تجلیل به عمل آمد.

اعمال مدیریت مصرف برق هوشمند ضروری است

مهندس مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق
گیالن خبر داد :به منظور انسجام بخشی فعالیت
ها و همچنین ارائه گزارش عملکرد و چالش های
پیش رو از سوی واحدهای تابعه جلسات منظم با
امورهای اجرایی بصورت هفتگی برگزار می شود.
این جلسات به منظور جلوگیری از اتالف وقت
و هزینه بصورت ویدئوکنفراس با حضور تمامی
امورهای تابعه برگزار می شود و در اولین دور از
آن ،امورهای توزیع برق یک رشت ،آستارا و رودسر
به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع
برق گیالن در این جلسه اظهار داشت :افزایش

آگهي مزایده اموال منقول (اسناد ذمه )

به موجب پرونده اجرائي کالسه  ۱۴000۱0۹6يک دستگاه خودروي پرايد جي ال
ايكس آي تحتمالكیت حسین پارسا به شماره انتظامي  ۳۴5ب  ۷۱ايران  ۸6به رنگ
نقره اي مدل  ۱۳۸5به شماره شاسي  S۱۴۱۲۲۸5۹۷0۳۴0و شماره موتور ۱۷۴۱۳5۹
که طبق نظر کارشناس رسمي در گزارش تقديمي و به استناد تصوير اسناد و مدارک
ابرازی بستانكار و با لحاظ جهات وعوامل موثر در ارزيابي مفروض به صحت و اصالت اسناد
و مدارک ابرازی و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی وديون مترتب بر خودرو و بدون در
نظر گرفتنهرگونه بازداشتي و امثالهم شش دانگ خودروی مذکور با در نظرگرفتن جهات
موثر در ارزيابي بر پايه مزايدهبه مبلغ  000/000/550ريال ارزيابي شده ومشخصات آن
به شرح اخیر الذکر  :وضعیت ظاهري و فني خودرو ( داشبورد -صندلي-شیشه ها-چراغها
 سپرها و ) ...سالم ،موتور-گیربكس و ديفرانسیل به ظاهر سالم و در حد مدل کارکردهمیباشد ،گلگیر جلو سمت چپ و درب موتور نیاز به بازسازي دارد و ساير قسمتها رنگ
پريدگي و خط وخش دارد ،خودرو موصوف از ساعت  ۹الي  ۱۲روز چهارشنبه مورخ
 ۱۱/0۳/۱۴0۱در اداره اجراي اسنادرسمي سمنان واقع در میدان مطهری بلوار مدرس
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان طبقه دوم از طريق مزايده به فروش مي رسد،
مزايده از مبلغ 000/000/550ريال شروع و به باالترين قیمت پیشنهادي نقدا ً فروخته
مي شود .الزم به ذکر است درصورتي که مورد مزايده داراي هرگونه بدهي باشد اعم از
بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري وغیره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن
معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ونیز در صورت وجود مازاد ،وجوه
پرداختي ،پس از مراحل قانوني بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد بهبرنده مزايده مسترد
خواهد شد و نیم عشر و حق مزايده نقدا ً وصول مي گردد که بر عهدهبرنده مزايده است
و در صورت عدم شرکت خريدار ،مورد مزايده به بستانكار در ازای اخذ هزينه های قانوني
واگذار خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطیل رسمی گردد،مزايده روز اداری بعد
از تعطیلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد .ضمنا مستندا به ماده ۱۳6
آيین نامه اجرا شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ پايه مزايده می باشد.
رئیس اجرای اسناد رسمی سمنان -راضیه میرحاج تاریخ انتشار ۱۰۴۱/۲/۸۲:
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به موجب پرونده اجرائی کالسه  ۱۴000۱۸۱0ششدانگ پالک ثبتی  60۳فرعی
از  ۳6۱۱اصلی واقع در بخش دو غرب بابل به مساحت  ۲۷5مترمربع به نام آقای
عبداله همت پرست ثبت و صادر گرديده است .طبق سند رهنی شماره  ۱۴۳65مورخ
 ۹۸/0۲/0۹دفترخانه شماره  ۳۸۷شهر خوشرودپی در رهن بانک ملت قرار گرفته است با
حدود و مشخصات مندرج به شرح ذيل  :شماال در سه قسمت اول به ديوار به طول 6/۴0
به شماره  ۳۹۷فرعی از  ۳6۱۱اصلی دوم به ديوار به طول  ۱/۱0به شماره  ۳۷5از ۳6۱۱
اصلی سوم به ديوار به طول  0/۹0به شماره  ۳۷6فرعی از  ۳6۱۱اصلی شرقا پی به پی
به طول  ۲۲/۳0به شماره  60۲فرعی جنوبا در دو قسمت اول پی است به طول  ۷/60به
کوچه احداثی به عرض  6متر دوم پی به پی به طول  ۱۱/۴0به شماره  650فرعی غربا به
ديوار به طول  ۱۹/۱0به شماره  60۴فرعی از  ۳6۱۱اصلی  ،طبق نظر کارشناس رسمی
دادگستری ،پالک واقع در بابل – میدان واليت – جنب زورخانه – بحر ارم شرقی پشت
مسجد فاطمه زهرا کوچه کمیل  6پالک  ۲5می باشد در داخل ملک يک ساختمان به
صورت يک طبقه روی همكف ( طبقه همكف سوئیت به مساحت تقريبی  ۸0مترمربع
و پارکینگ به مساحت تقريبی  5۹مترمربع ) و طبقه اول به مساحت تقريبی ۱۳۹
مترمربع ،دارای دو خواب ،هال و پذيرايی ،آشپزخانه با کابینت ،حمام و سرويس ،اسكلت
بنا فلزی و مصالح بنائی ،سقف نهايی شیروانی ،دربها چوبی و کف سرامیک است حدود
اربعه ملک در وع موجود با سند مطابقت داشته و در زمان بازديد در تصرف مالک قرار
داشته است مدرکی دال بر اين که مورد ارزيابی بیمه است يا خیر ارائه نشده است بر
اساس مدارک موجود عرصه ملک حدودا  ۱6متر تعريض دارد که به بنا برخورد ندارد
پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز چهارشنبه مورخ  ۱۴0۱/0۳/۱۱از طريق مزايده به
فروش می رسد .مزايده از مبلغ  ۳۴/000/000/000ريال معادل سه میلیارد و چهارصد
میلیون تومان شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .ضمنا يادآور
می شود شرکت در مزايده منوط به واريز ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی به حساب
سپرده ثبت به شماره شبا  ir ۴۸0۱0000۴05۳0۱۳۲0۷550۳۸6به شناسه سپرده
 ۹۴۴۱0۸55۳۱۱۷000000000000000000متعلق به سازمان ثبت اسناد وامالک
کشور می باشد .شايان ذکر است در صورت عدم برنده شدن شرکت کننده در مزايده،
استرداد مبلغ سپرده واريزی به علت رعايت تشريفات اداری و قانونی زمانبر خواهد بود
ضمنا برنده مزايده مكلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ
مزايده واريز نمايد .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از
حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نیز
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن
معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه
پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نیم عشر
و حق مزايده نقدا وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز مزايده تعطیل رسمی گردد ،مزايده
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشارآگهی :چهارشنبه ۱۴0۱ /0۲/۲۸
علی اکبری -رئیس واحد اجرای اسناد رسمی بابل

همگرایی و همفکری ،استفاده از تجربیات امورهای
توزیع برق موفق در کنار کاهش فاصله بین صف
و ستاد از مهمترین اهداف این جلسات است و
مصوبات آن باید بصورت جدی پیگیری و بصورت
دوره ای گزارش پیشرفت ارائه شود.وی تاکید کرد:
به طبع هر دستگاه خدمت رسان با چالش هایی
مواجه است و ضروری است امورهای اجرایی چالش
های اصلی و اساسی خود که نقش مهمی در تامین
رضایت مردم دارد را در اولویت اجرا قرار دهند.
مدیرعامل توزیع برق گیالن افزود :تبیین
سیاست های ستادی و پیگیری اجرای آنها،
جلوگیری از انحراف معیار و رصد و پایش عملکرد

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسايی سواری هاج بک ام  .وی  .ام
 AT-X۲۲مدل  ۱۳۹۷به شماره انتظامی  ۳0ايران  5۹۳د  ۴۳شماره موتور
 MVMD۴G۱5BAGJ0۱05۱۱شماره شاسی  NATFBABW۴J۱00۹5۹0متعلق
به بنفشه شاقی گاو دره مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسايی وانت نیسان  ۲۴00مدل  ۱۳۷6به شماره
انتظامی  ۸۲ايران  ۹6۹ص  ۳۹شماره موتور  00۱۱۱۳۴۴شماره شاسی 00C۱۲۷۱۱
متعلق به جمال درزی نژاد رمی مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  ۱۴0۱60۳۱۲00۴000۷۸۴مورخه۱۴0۱/0۲/۱۷موضوع کالسه
 ۱۴00۱۱۴۴۱۲00۴0000۹۴هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای رضا ناصری شیره جینی فرزند
سیفعلی بشماره شناسنامه  ۲۱۲۲۱و شماره ملی  ۲0۳0۲۱۱6۴۸در ششدانگ
يک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  ۱05مترمربع جدا شده از پالک شماره
۳۲5۲۴فرعی از -۱اصلی واقع درگنبدکاووس شهرک بهارستان کوچه پیچک دوم بخش
 ۱0حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت سهم مالكیت مشاعی بوده ،لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱5روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايی
تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.م.الف۸۴۳۷
تاريخ انتشار نوبت اول –۱۴0۱/0۲/۲۸:تاريخ انتشارنوبت دوم۱۴0۱/0۳/۱۱:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  ۱۴0060۳۱۲00۴00۸6۷۳مورخه۱۴00/۱۲/۲۲موضوع کالسه
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲00۴00۱۱۲۲هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم شريفه خاوند فرزند محمد برات بشماره
شناسنامه و شماره ملی  ۲0۲0۲۱5۳5۷در ششدانگ يک قطعه زمین احداث بنا
شده به مساحت  ۱66/50مترمربع جدا شده از پالک شماره  ۲۱۱66فرعی از -۱اصلی
واقع درگنبدکاووس خیابان شريعتی غربی کوچه  ۱۲بخش  ۱0حوزه ثبت ملک گنبد
خريداری ملک مع الواسطه از آقای وراث نیاز مراد آق آتابای  ،لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت يک ماه
از تاريخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر
خواهد شد.م.الف۸۴۳5
تاريخ انتشار نوبت اول –۱۴0۱/0۲/۲۸:تاريخ انتشارنوبت دوم۱۴0۱/0۳/۱۱:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  ۱۴0060۳۱۲00۴006۸۴6مورخه۱۴00/۱0/۲۱موضوع کالسه
 ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲00۴000۷6۲هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی بازور فرزند محمد حسین بشماره
شناسنامه و شماره ملی  ۲0۲0۲۹۳۲6۹در ششدانگ يک قطعه زمین احداث بنا
شده به مساحت  ۹۴/۳۸مترمربع جدا شده از پالک شماره  ۱05۱6فرعی از -۱اصلی
واقع درگنبدکاووس روستای زابل آباد بخش  ۱0حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع
الواسطه از قلیچ کوچكی ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱5روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض،دادخواست
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.م.الف۸۴۳۹
تاريخ انتشار نوبت اول –۱۴0۱/0۲/۲۸:تاريخ انتشارنوبت دوم۱۴0۱/0۳/۱۱:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

امورها جز اهداف اصلی این شرکت در خالل
برگزاری این جلسات است.مهدیزاده گفت :برخورد
مناسب با مشترکین و پاسخگویی صحیح به آنها
درخواست اصلی ما از امورهای اجرایی می باشد
زیرا با توجه به برخی نقصان های موجود ،تکریم
ارباب رجوع در جلب رضایت مشترکین بدیهی و
حیاتی است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توزیع برق
گیالن بر هوشمندسازی و کنترل پذیری مشترکین
تاکید کرد و افزود :با توجه به شرایط صنعت برق،
اعمال مدیریت مصرف برق هوشمند کامال مورد
نیاز است و تمامی امورهای تابعه شرکت باید تالش

اخبار
دستگیری عامالن کالهبرداری
 25میلیاردی در گلستان

سردار “سعید دادگر” اظهار داشت:
بدنبال شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر
کالهبرداری از آنان ،رسیدگی به موضوع در
دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار
گرفت.
وی افزود :طی بررسی های تخصصی
ماموران مشخص شد ،متهمان با درج تبلیغ
دستگاه استخراج ارز دیجیتال با سودآوری کالن
در فضای مجازی  ،شاکیان را به کارگاه خود
دعوت و پس از نمایش دستگاه های مورد نظر،
اعتماد آنان را جلب و مبالغ هنگفتی نیز دریافت
کرده اند.
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت:
مالباختگان پس از گذشت مدتی از نصب و راه
اندازی دستگاه های استخراج ارز دیجیتال پی
بردند این دستگاه ها هیچ سود دهی نداشته و
بصورت سوری کار می کنند و متهمان نیز به
مکانی نامعلوم متواری شده اند.
سردار دادگر تصریح کرد :با اشراف اطالعاتی
و تالش ماموران ،هر دو متهم شناسایی و پس از
کسب مجوزهای قانونی در یک عملیات پلیسی
دستگیر شدند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد:
متهمان در تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با
مستندات پلیس ،به کالهبرداری از  6نفر به
میزان  25میلیارد ریال اعتراف کردند.فرمانده
انتظامی گلستان گفت :متهمان پس از تشکیل
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی
معرفی شدند.

بیش از  ۲۹میلیارد ریال
کاالی احتکاری در گلستان کشف شد

مدیرعامل توزیع برق گیالن

سند کمپانی خودرو سواری کارنیسان تیپ رونیزمدل  ۱۳۸۴شماره پالک  ۲۳۹ – ۴۷ط
 ۸۳شماره موتور  KA۲۴۸۳۲56xشماره شاسی  ۲۲۳0۴۱00بنام عرفان ناطقی نام پدر
داود مفقود گرديد وازدرجه اعتبار ساقط میباشد
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی مزایده

بهره ببریم ترشیاش برتلخی غلبه خواهد کرد.از
دید بنده هویت هر انسان اصالت آن است.همین
که بابلی باشی دلت واسه شهرت میتپه.در رویداد
اکو در ساری بنده تالش کردم تا در آن شهر و
همایش و در بین همه مدیران عالی کشور مجری

برنامه ،جشنواره بهار نارنج ما را اعالم کند تا همگان
بدانند تنها شهر بهار نارنج دنیا بابل است.
شاهین کالنتری بنگر شهردار بابل اذعان
داشت :با توجه به اینکه برگزاری این جشنواره یک
آیین سنتی میباشد،جهت هر چه بهتر برگزاری

این مراسم باید همت گماشت تا این جشنواره
جایگاه ویژهایی در شهرستان،استان و کشور را به
خود اختصاص دهد.ضمن تقدیر و تشکر از عوامل
برگزاری جشنواره در این دوره و دورههای قبل
یکی از افتخارات فرهنگی شهر برگزاری جشنواره
بهار نارنج میباشد که به همت و تالش همه
عوامل شهرداری و حمایت اعضای شورای اسالمی
شهر و رئیس کمیسیون فرهنگی شورا برگزار
شد.دکترکالنتری شهردار بابل در پایان گفت:
باید در بخشهای اجرایی سعی دوچندان کرد و
از پتانسیلهای موجود و بومی شهر بابل استفاده
نمود و مهمترین برنامه سازمان فرهنگی شهرداری
بابل در طول سال برگزاری جشنواره ملی بهارنارنج
است.الزم به ذکر است یازدهمین جشنواره ملی
بهارنارنج از تاریخ  ۲۳الی  ۲۹اردیبهشت از ساعت
 ۵بعدازظهر تا  ۱۰شب در گلستان نوشیروانی
برگزار میباشد.

شماره 3435

وافر در این زمینه اعمال کنند.
گفتنی است در این جلسه قائم مقام اجرایی،
مدیر توزیع برق شهرستان رشت و معاونین شرکت
نقطه نظرات حوزه کاری خود در باب موضوعاتی
همچون گذر از پیک تابستان ،جلوگیری از سرقت
سیم ،تکریم ارباب رجوع ،وصول مطالبات ،احداث
کابل خودنگهدار و برکناری شبکه فرسوده و
مدیریت هزینه ها باتوجه به بودجه انقباضی از
سوی وزارت نیرو بیان کردند و مدیران و کارکنان
امورهای توزیع برق یک رشت ،آستارا و رودسر نیز
به ارائه عملکرد ،برنامه های آتی و تشریح چالش
های خدمت رسانی پرداختند

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت :در
طرح عملیاتی قرارگاه استانی امین در استان
گلستان بیش از  ۲۹میلیارد و  ۶۰۰میلیون
ریال کاالی احتکاری در استان کشف شد.و به
نقل از پایگاه خبری پلیس ،سردار سعید دادگر،
اظهار داشت :طرح عملیاتی قرارگاه استانی امین
با اولویت مقابله با قاچاق ،احتکار و اخالل در
تولید و توزیع کاالهای اساسی و معیشت محور،
روز گذشته در دستور کار ماموران پلیس امنیت
اقتصادی گلستان قرار گرفت.وی افزود :در
این راستا روز گذشته ماموران موفق شدند در
عملیاتی  50تن شکر 9 ،تن و  200کیلوگرم
روغن خوراکی و  8هزار و  500نخ سیگار قاچاق
کشف کنند.فرمانده انتظامی استان گلستان
گفت :برابر اعالم کارشناسان ارزش این مقدار
کاالی کشف شده  29میلیارد و  600میلیون
ریال برآورد شده است.سردار دادگر با اشاره به
دستگیری  3متهم در این عملیات ،خاطرنشان
کرد :پلیس گلستان شبانهروز برای دفاع
از آرامش و امنیت مردم تالش کرده و اجازه
فعالیت به قانونشکنان نمیدهد.

اهدا کمک یک میلیارد ریالی به آزادسازی
زندانیان جرایم غیر عمد در گلستان
مسوول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
گلستان از کمک یک میلیارد ریالی به ستاد دیه استان خبر داد.به گزارش
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان ،مرتضی
مقدس ضمن اعالم این خبر افزود :به منظور جذب کمک های انسان دوستانه
در راستای ایفای مسوولیتهای اجتماعی خود جهت آزادسازی زندانیان غیر
عمد در ماه مبارک رمضان ،با مساعی و راهنماییهای مدیر شرکت ملی پخش
فراورده ای نفتی منطقه گلستان ،اقدام به اطالع رسانی جهت جذب افراد
نیکوکار گردید.وی بیان داشت :به همین منظور شرکت صحرا گاز استان
گلستان(موزع گاز مایع) اقدام به واریز مبلغ یک میلیارد ریال جهت آزادسازی
زندانیان غیر عمد به حساب ستاد دیه استان گلستان کرد.گفتنی است عیسی
افتخاری ،مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با اعطای
لوحی از حمید موحد مدیر عامل شرکت صحرا گاز تقدیر کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل خبر داد:

پرداخت  ۱۸۰۰میلیارد ریال
تسهیالت به کارآفرینان اردبیل

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل گفت :هزار و ۸۰۰
میلیارد ریال تسهیالت به کارآفرینان در بخشهای مختلف صنعتی ،تولیدی،
گردشگری و کشاورزی استان اردبیل پرداخت شده است .داود شایقی ۲۶
اردیبهشت با اعالم این خبر اظهار کرد :پرداخت تسهیالت از محل تبصره
 ۱۸در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و سرمایهگذاران بخشهای مختلف
اقتصادی استان میتوانند از این ظرفیت در تأمین نیازمندی خود استفاده
کنند .وی تصریح کرد :بانکهای عامل در پرداخت این تسهیالت با ابالغ
بخشنامهها و قوانین و مقررات بودجهای سال جاری شرایط مطلوبی را ایجاد
میکنند تا سرمایهگذاران با دغدغه کمتر این منابع حمایتی را دریافت کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل گفت:در سال جاری نیز با
ابالغ سهمیه استان در پرداخت تسهیالت از محل تبصره  ۱۸امیدواریم منابع
موردنیاز به طرحهای نیمهتمام و تولیدی و صنعتی اشتغالآفرین اختصاص یابد
که قطعاً شرکتهای دانشبنیان در اولویت خواهند بود.

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160312004000712مورخه1401/02/12موضوع کالسه
 1400114412004000759هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید مولوی فرزند یحیی بشماره شناسنامه
 2817شماره ملی  2032084805در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده
به مساحت  78/64مترمربع جدا شده از پالک شماره  37506فرعی از -1اصلی واقع
درگنبدکاووس خیابان بالل حبشی خیابان آرمان بعد از فرع دوم بخش  10حوزه ثبت
ملک گنبد خریداری ملک مع الواسطه از آقای قربان محمد مشرقی  ،لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.م.الف8451
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/02/28:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/03/11:
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری پژو  206مدل  1386به شماره
انتظامی  92ایران  995ج  15شماره موتور  14186002714شماره شاسی 10876614
متعلق به محمد رمضانپور ساسی مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.

