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شماره 10187

مواضع اخیر انگلیس در قبال ایران بررسی شد

آلزایمرانگلیسی
عابد ا کبری
ادامه از صفحه اول
آمریکاییها برای این هماهنگی بهاندازهای موضع باال را در
ش گرفتهاند که نسبت به فراهم شدن زمینههای مذا کراتی
پی 
از سوی بریتانیا و اروپاییها طی دیداری که باقری کنی با آنها
داشتهاماوا گرمطرح کردند.دراینارتباطندپرایس،سخنگوی
وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود «:از مذا کرات ایران و اروپا
ی کنیم اما «مقصد نهایی» مذا کرات باید در وین
استقبال م 
باشد ،جایی که ایاالتمتحده میتواند به موضوعاتی بپردازد
که ممکن است ایران بخواهد مطرح کند».
بوریس جانسون ،نخستوزیر بریتانیا در حاشیه نشست گروه
 20در رم ( بعد از لغو تمام تعرفههای اقتصادی ایجادشده از
سوی آمریکا( ترامپ) علیه اروپا بهمثابه استخوان تازه) به
تالشهای اخیر ایران برای تسریع برنامه هستهای و تالش
برای جلوگیری از کار بازرسان اشاره کرد«:ما توافق کردیم که
ادامه پیشرفتهای هستهای ایران و موانع بر سرکار آژانس،
احتمال بازگشت به برجام را به خطر میاندازد .برای گفتوگو
در مورد خطرات ناشی از تشدید برنامه هستهای ایران برای
امنیت بینالمللی گفتوگوهایی بین رهبران اروپایی و آمریکا
صورت گرفته است .ما عزم خود را برای اطمینان از اینکه ایران
هرگز نمیتواند به سالح هستهای دست یابد یا تولید کند،
ابراز کردیم و نگرانی شدید و فزاینده خود را در مورد سرعت
تحریکآمیزبرنامههستهای،مانندتولیداورانیومباغنایباال وفلز
اورانیوم اعالم کردهایم».
ع گیری حرف تازهای بعد از خروج دیده نمیشود.
در این موض 
صرفا ابراز نگرانیهایی از امنیت بینالمللی که با استناد به

حجتاالسالم رئیسی:

به پرداخت حقوق نجومی خاتمه داده شود
رئیسجمهور با اشاره به قابلتحمل نبودن پرداختهای نامتعارف در دولت و
شرکتهای دولتی ،از سازمان اداری و استخدامی خواست قبل از نهایی شدن
بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد
اقدام کند.
شفارس،حجتاالسالمسیدابراهیمرئیسیدرجلسههیئتدولتضمن
به گزار 
گرامیداشتهفتهبسیجوقدردانیازخدماتبسیجیانبههمهبخشهای کشور
گفت :بسیج در مسکنسازی ،اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی اقدامات خوبی
انجام داده است و میتواند برای همه بخشها گر ه گشا باشد.
رئیسجمهور با اشاره به فعالیت بسیج در طر ح غربالگری شهید سلیمانی
اظهار داشت :نقش بسیج بسیار اثرگذار و بسیجیان نیروهای مخلص و کارآمد
هستند و استفاده از این ظرفیت میتواند کارها را دقیقتر و سریع کند .امروز
بسیجی بودن و داشتن روحیه بسیجی از شاخصهای مهم تحرک و پویایی
در دولت است.
رئیسی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و موفقیت دولت در تأمین وا کسن و
وا کسیناسیون عمومی بیان داشت :پس ازموضوع کرونا مسئله اصلی دولت
معیشت مردم است ،وزرا نیز اقدامات انجامشده خود در این زمینه را برای
مردم تبیین کنند.
رئیسیدرموردمشکالتآبدراستانهایاصفهانوچهارمحالوبختیاری گفت:
باید مصوباتی که در این مورد انجامشده ،پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود.
مسئله تأمین آب شرب و کشاورزی مردم مهم است.
رئیسجمهورضمنتشکرازسرپرستوزارتآموزشوپرورشبرایبرگزاری کالسهای
مدارسبهصورتحضوری،بیانداشت:والدیندانشآموزانهمازبرگزاریتوأمان
کالسها بهصورت حضوری و غیرحضوری راضی هستند.
رئیسی با اشاره به موضوع حقوقهای غیرمتعارف تصریح کرد :حقوق یک حدی
دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکتهای دولتی مشخص
شودوبیشازآنمیزانهمنبایدپرداختشود.مردمانتظارشنیدناخباریدرباره
حقوقهای چند دهمیلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
رئیسجمهور در همینزمینهاز سازماناداریواستخدامی کشور خواستهرچه
سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین نظام پرداخت عادالنه
حقوق و دستمزد اقدام کند.
رئیسجمهورتأ کید کرد:شایدطبققانوندستگاههاییاجازهتعیینحقوقبرای
شرکتها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام
شود .پرداختهای نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکتهای دولتی قابلتحمل
نیست .رئیسی با تأ کید بر اهمیت یکصدایی در دولت گفت :سند تحول دولت در
 ۳۷مسئله اصلی کشور تدوینشده که بهزودی اعالم خواهد شد.

روایتهایرژیمصهیونیستیطرحودر رسانههاارائهمیشود.
بدون اینکه اشارهای به تمام کاستیها و بدعهدیهای خود و
شریک استراتژیکشان داشته باشند.
انگلیسیها معتقدند «وضعیت کنونی بر اهمیت را هحل
ی کند که بازگشت ایران و ایاالتمتحده به
مذا کرهای تأ کید م 
ی کند و زمینه را برای ادامه
پایبندی کامل به برجام را فراهم م 
تعامل دیپلماتیک برای حلوفصل موارد اختالفی باقیمانده
ع گیریهای رسمی خود
ی کند ».انگلیسیها در موض 
فراهم م 
صرفاازتصمیمبایدنبرایبازگرداندنایاالتمتحدهبهپایبندی
کاملبهبرجامتازمانی کهایرانهمین کارراانجامدهد،استقبال
ع گیریهایشهمراستا
ی کنند.ازنظرانگلیس کها کنونموض 
م 
با آلمان و فرانسه و اتحادیه اروپا به آمریکا نزدیک شده است
بازگشتسریعایرانبهمذا کراتراتنهاراهمطمئنبرایجلوگیری
چ کس نیست.
از تشدید تنش خطرنا کی است که به نفع هی 
انگلیسیهاباخطراستداللیتکراری6سال گذشتهبرپایبندی
ی گویند.جملهدیپلماتیکی کههیچ
بهتعهداتبرجامیسخنم 
ارزشافزودهای در مقابل اقدامات ایران و برای اقتصاد ایران
نداشته است .جایی که هیچیک از ابتکارات آنها برای نجات
توافق با ایران نتوانست پوششی بر وضعیت وخیم کشورهای
اروپایی بهخصوص انگلیس در برطرف کردن فاصله عمیق
میانادعایتأثیرگذاریوقابلیتسیاسیدر روابطفراآتالنتیک
باشد .رابطهای که پیشازاین مرشایمر در سفر خود به تهران
آن را با کمک گرفتن از استعاره سگ دستآموز توصیف کرده
بود که آمریکاییها میتوانند مسیر و جهت آن را تعیین کنند.
همانطور کهناتوانیاینهادرمقابلهمؤثرسیاسیباتحریمهای
فراسرزمینی آمریکا نشان داد.

مهدی شریفیان ،نماینده مردم تهران در مجلس:

رویکرددولتسیزدهمدرموضوعاتمختلف
نویدبخشبهبودشرایطاست

گرو ه سیاسی
مهدی شریفیان ،نماینده مردم تهران،
ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با «رسالت» ضمن
اشاره به اولویتهای دولت سیزدهم گفت :با

3

خبر

م کاری جدی
توجه به شرایط خاص کشور و ک 
کهدردولتهاییازدهمودوازدهمدرحوزههای
مختلف کشور شاهد بودیم ،دولت سیزدهم با
اولویتهای متعددی روبهرواست.
ویافزود:طبعاباتوجهبهاهمیتموضوعسالمت
مردم ،اولویت نخست دولت کنترل بیماری
کروناست کهدر اینراهباافزایشوارداتوا کسن
و اقدام همهجانبه در وا کسیناسیون عمومی
مردم ،به نظر میرسد آمار ابتال به این بیماری تا
حدودی کنترلشدهامااینبهمعنایپایانمبارزه
با این بیماری نیست و حتما مردم و دولت باید
هوشیارانه این مقابله را ادامه دهند.
سالمت ،معیشت و بهبود اقتصاد؛ اولویتهای
نخست دولت سیزدهم
عضو کمیسیوناجتماعیمجلسادامهداد:بعد
از مقابلهبابیماری کروناوحوزهسالمت،افزایش

نظر به اینکه مالک با تسلیم استشهادیه محلی گواهی شده ادعا نموده سند مالکیت یک سهم مشاع از نود سهم مشاع
از ششدانگ زمین پال ک  1516فرعی از  76اصلی واقع در بخش سه الیگودرز بنام حسین علی نجفی فرزند احمدعلی
صادر و تسلیم شده که به علت بی احتیاطی مفقود گردیده و نامبرده فوق تقاضای سند مالکیت المثنی نموده ضمن
گواهی عدم انجام معامله نسبت به سند مزبور طبق سوابق موجود در دفتر امال ک مراتب برابر تبصره یک ماده 120
آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت جهت اطالع عموم آ گهی میگردد تا چنانچه کسی یا ارگانی مدعی
انجام معامله و وجود سند مالکیت مذکور نزد خود میباشد یا حقوقی نسبت به پال ک فوقالذکر می باشند از تاریخ
نشر آ گهی به مدت ده روز موضوع را کتبا ضمن ارائه مستندات قانونی و ارائه اصل سند مالکیت به این اداره اعالم و
رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مدت فوق طبق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی به نام متقاضی خواهد شد.
سیدرضا بطحایی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک الیگودرز
=============================================================================
نظر به اینکه مالکین با تسلیم استشهادیه محلی گواهی شده ادعا نموده که سند مالکیت ششدانگ عرصه و
اعیان پال ک  7257فرعی از  76اصلی واقع در بخش سه الیگودرز بنام خانم فاطمه رضایی الیگودرزی نسبت
به سه دانگ فرزند صفر و آقای محمد ایزدپناهی فرزند رحیم نسبت به سه دانگ صادر و تسلیم شده که به علت
بی احتیاطی مفقود گردیده است و نامبرده فوق تقاضای صدور سند المثنی نموده ضمن گواهی عدم انجام
معامله نسبت به سند مزبور طبق سوابق موجود در دفتر امال ک مراتب برابر تبصره یک ماده  120آئین نامه اصالحی
قانون ثبت در یک نوبت جهت اطالع عموم آ گهی میگردد تا چنانچه کسی یا ارگانی مدعی انجام معامله و
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود میباشد یا دارای حقوقی نسبت به پال ک فوقالذکر می باشند از تاریخ نشر
آ گهی به مدت ده روز موضوع را کتبا ضمن ارائه مستندات قانونی و ارائه اصل سند مالکیت به این اداره اعالم
و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مدت فوق طبق مقررات اقدام به صدور سند
المثنی به نام متقاضی خواهد شد.
سیدرضا بطحایی
رئیس ثبت اسناد و امال ک الیگودرز
=============================================================================
آ گهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان زابل محکوم علیه مرحوم
جهانگیر راشکی فرزند خرم به شماره ملی  5339381188به پرداخت  560/259/740ریال بابت مهریه در حق
محکوم لها خانم بگم راشکی قلعه نو فرزند سهراب به شماره ملی  5339209083و مبلغ  28/012/987ریال بابت
حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است مقرر می دارد نظر به اینکه خودرو سواری پژو
به شماره انتظامی 236ل 55ایران  95متعلق به محکوم علیه در پرونده توقیف گردیده است که ارزش خودرو
با مشخصات نوع سواری سیستم پژو پارس سال رنگ سفید شماره انتظامی 236ل 55ایران  95مدل  1396با
توجه به بازدید صورت گرفته از خودروی فوق در پارکینگ امام رضا شهرستان زابل و با توجه به مشخصات فوق
و نوع و مدل ماشین براساس عرف بازار در حال حاضر قیمت آن به مبلغ  1/300/000/000ریال توسط کارشناس
ارزش گذاری و ارزیابی گردیده لذا با توجه به تقاضای محکوم لها خانم بگم راشکی قلعه نو فرزند سهراب به
شماره ملی  5339209083خودروی فوق از طریق مزایده در تاریخ  1400/9/20روز شنبه راس ساعت  10صبح به
فروش می رسد .متقاضیان میتوانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید
سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند .ضمنا فروش آن از قیمت پایه شروع و به کسی که باالترین
قیمت را پیشنهاد نماید مورد مزایده به او وا گذار میگردد همچنین کلیه هزینههای مربوطه به عهده برنده و
انتقال سند بنام خریدار تابع مقررات خواهد بود و خریدار می بایست مبلغ  10درصد پیشنهادی مزایده را فی
المجلس به حساب سپرده دادگستری زابل واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه به حساب سپرده دادگستری
واریز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تائید و تنفیذ مزایده توسط دادگاه صادر کننده رای نسبت
به انتقال سند پس از انقضای مهلت های قانونی به نام خریدار منتقل میگردد و در صورتی که خریدار مابقی
وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ  10درصد پیشنهادی
خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .تشریفات مزایده با
رعایت مواد  113به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده  129اجرا خواهد شد .به استناد ماده  131قانون اجرای
احکام مدنی در صورت نبود خریدار محکوم له نیز میتواند در قبال محکوم به خود از اموال مورد مزایده قبول
نماید .این آ گهی به تجویز مواد  114و  118و  119و  120و  122و  123قانون اجرای احکام مدنی در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار منتشر میگردد.
مالف 838
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زابل-زهرا خاتونی
=============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا قائم پناه با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود در دفتر اسناد رسمی شماره  67بیجار تصدیق
گردیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پال ک  445فرعی از  -29اصلی واقع در بخش شش بیجار به شماره
سریال  669705که سند مالکیت آن در ذیل ثبت  3708صفحه  374جلد  27بنام ایشان صادر و تسلیم گردیده به علت
نامعلوم مفقود گردیده و خواستار صدور سند مالکیت المثنی گردیده بنام خود گردیده است .لذا به استناد ماده 120
آئین نامه قانون ثبت و تبصره الحاقی آن بدینوسیله آ گهی میشود تا در صورتی که کسی مدعی انجام معامله و یا
وجود سند مالکیت مشروحه فوق در نزد خود است از تاریخ نشر آ گهی تا مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امال ک بیجار
مراجعه و مدارک خود را تسلیم دارد .در غیر این صورت و عدم مراجعه پس از انقضاء مدت مذکور نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی به نام مشارالیه اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/9/4:
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک بیجار-رسول رضایی
=============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا قائم پناه با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود در دفتر اسناد رسمی شماره  67بیجار تصدیق
گردیده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پال ک  134فرعی از  -1982اصلی واقع در بخش یک بیجار به
شماره سریال  029516که سند مالکیت آن در ذیل ثبت 10732صفحه  352جلد  70بنام ایشان صادر و تسلیم گردیده
به علت نامعلوم مفقود گردیده و خواستار صدور سند مالکیت المثنی بنام خود گردیده است .لذا به استناد ماده 120
آئین نامه قانون ثبت و تبصره الحاقی آن بدینوسیله آ گهی میشود تا در صورتی که کسی مدعی انجام معامله و یا
وجود سند مالکیت مشروحه فوق در نزد خود است از تاریخ نشر آ گهی تا مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امال ک بیجار
مراجعه و مدارک خود را تسلیم دارد .در غیر این صورت و عدم مراجعه پس از انقضاء مدت مذکور نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی به نام مشارالیه اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/9/4:
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک بیجار-رسول رضایی
=============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
مالک خانم زیبا تمیزی جونقانی که به موجب دو برگ استشهاد محلی گواهی شده در دفترخانه  64آبادان
مدعی میباشد که سند مالکیت به شماره  265603ج 91/به شماره دفتر  141صفحه  365ثبت  40335مربوط
به ششدانگ پال ک  2209/642بخش  3آبادان به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند
مالکیت نمودهاند .لذا در اجرای تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هرکس
که مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود میباشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت
ده روز اعتراض خود را کتبا و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند خریداری به این اداره اعالم نمایید در
غیر این صورت سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر و سند مالکیت مفقود شده از درجه اعتبار ساقط خواهد
شد .مورد ثبت طبق سند رهنی  128057مورخ  1392/2/26دفترخانه  45آبادان در رهن بانک مسکن شعبه
مرکزی آبادان در رهن میباشد.
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبادان -سیاوش جودکی
=================================================================================

سطحرفاهوبهبودمعیشتمردم،بسیارمهماست.
کنترلتورم،افزایشرشداقتصادی ،کاهشنرخ
بیکاریواقداماتیازایندستدربهبودمعیشت
مردم مؤثر است و دولت سیزدهم این موضوع را
در اولویت خود قرار داده است.
وی تصریح کرد :موضوع پروژهها و طر حهای
نیمهتمام هم یکی دیگر از این اولویتهاست.
دولتهای مختلف در سطح کشور پروژههای
بیشماریراآغاز کردهاند کهبههردلیلمدتزمان
طوالنیدر حالاجراماندهویارا کدشدهاند.این
طر حها و پروژههای نیمهتمام عالوه بر مشغول
کردنومعطلنگاهداشتنبخشیازظرفیتهای
کشور،درحوزههایمحلیموجب کاهشاعتماد
مردم به دولتها را ایجاد کرده است.
شریفیانباتأ کیدبرافزایشهزینههاییکپروژه
با گذشت زمان ،توضیح داد :مثال ا گراحداث
بیمارستانی کهمیتواندرسهسالآنرابهاتمام
رساند بیش از  13سال اجرای این پروژه طول
بکشد،طبعاعالوهبراینکهمردمازخدماتدرمانی
مناسبدر یکمنطقهبرخوردار نشدهاند،بلکه
کارآمدیآنبخشاز دولت کهمتولیاجرایاین
پروژهاستدرنگاهمردممنطقهمحلاحداثآن
بیمارستانزیرسؤالرفتهاست.بههمیندلیل

ی کنماولویتبعدیدولتحتمااتمام
منفکرم 
پروژههای نیمهتمام خواهد بود.
رسیدگی به مسائل اجتماعی و فرهنگی
اهمیت ویژهای دارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد:
رسیدگی به مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی
همبهلحاظاهمیتدراولویتدولتسیزدهمقرار
گیرد.دولتهایاخیربهمسائلفرهنگیواجتماعی
کهبهعنوانزیربنایبسیاریاز کارکردهایجامعه
شناختهمیشودبیتفاوتبودهاندوحتیباآنبا
بیمهری برخورد کردهاند.
ویدرپایانگفت:درمجموعهرچندرئیسجمهور
ی کند ،اما باید
محترم در این مورد صحبتی نم 
گفت دولت سیزدهم میراث دار دولتهایی
شده است که به دالیل مختلف ازجمله عدم
اعتمادبهتوانمندیهایداخلی ،گرهزدنهمه
شئون کشور به دولتهای خارجی و موضوعی
مثل مذا کرات و بیتوجهی به سیاستهای
مختلف کالن نظام ازجمله اقتصاد مقاومتی،
در شرایط بسیار نامناسبی کشور را به دولت
بعدی تحویل داد هاند ،اما رویکرد دولت
سیزدهم در موضوعات مختلف نویدبخش
تغییر در شرایط است.

آ گهی دعوت از مجاورین جهت بازدید محل و انجام نقشه برداری
با عنایت به اینکه وراث سلطان علی گلمحمدی و زیور بخش رزی مالک مشاعی یکباب خانه تحت پال ک  424فرعی از 38
اصلیواقعدر خرمدرهبخشسهزنجانطیدرخواستواردهشماره1400/8/22-4884بااعالمعدمدسترسیبهمجاورین
درخواستسندتکبرگنمودهاند.از آنجایی کهملکمذکور فاقدمتراژ ومساحتاست.لذادر اجرایدستور (کد914مجموعه
بخشنامههایثبتی)بدینوسیلهاز مجاورینملکدعوتمیگرددراسساعت12صبحمورخه1400/9/10در محلوقوعملک
به آدرس خرمدره خیابان شریعتی کوچه شماره یک پال ک  8حاضر تا به اتفاق نماینده و نقشه بردار این اداره نسبت به انجام
نقشه برداری و متراژ حدود ملک اقدام گردد .بدیهی است عدم حضورمجاورین مانع از عملیات ثبتی نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/9/4:
سعید بهرامی-رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خرمدره
=================================================================================
آ گهی مزایده مال غیرمنقول (نوبت دوم)
طبق پرونده اجرایی به کالسه  9901977و  9901978علیه محمد خدری حمید مبنی بر مطالبه وجه در حق آرمان بردستانی با
توجهبهاینکهاجرائیهبهمحکومعلیهابالغودر مهلتمقرر نسبتبهاجرایحکماقدامننمودهبنابهدرخواستمحکوملهبه
منظور استیفا حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناسی به استناد مواد  13الی  136قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام
متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده با مشخصات ذیل نماید.
مشخصات و مبلغ مورد مزایده :نوع وسیله سواری رنگ نقره ای مدل  1387شماره پال ک 712م  16ایران  58شماره موتور
 12487208799شماره شاسی  59E389177ارزش دقیق آن برابر است با  600/000/000ریال ارزیابی گردیده است .مزایده
روز چهارشنبه مورخه  1400/9/17راس ساعت  9الی  10صبح از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و شخصی که باالترین
قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست  %10از وجه پیشنهادی را نقدا
و فی المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حدا کثر ظرف مدت یکماه نماید .واال وجه تودیعی
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .عالقمندان میتوانند در وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام
شورای حل اختالف بوشهر جهت برگزاری مزایده حضور یابند.
تاریخ انتشار1400/9/4 :
مجید ذهاز-قاضی شورای حل اختالف شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان بوشهر
=================================================================================
رونوشت آ گهی حصروراثت
آقایعلیآزادیفرزندمالالهبهش.م3569844525بهشرحدادخواستبه کالسه1400/690مورخه1400/9/3از اینشورا
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مال اله آزادی فرزند حسن به ش.م 3569464776
در تاریخ  85/10/26اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1علی آزادی فرزند مال اله به ش.م  3569844528پسرمتوفی
 -2محمد آزادی فرزند مال اله به ش.م  4709656525پسرمتوفی
-3حسن آزادی فرزند مال اله به ش.م  3569833264پسرمتوفی
 -4نافیه آزادی فرزند مال اله به ش.م  3569857484دخترمتوفی
 -5فاطمه آزادی فرزند مال اله به ش.م  3569467457دخترمتوفی
 -6مریم آزادی فرزند مال اله به ش.م  3569436718دخترمتوفی
 -7حمدو آزادی فرزند مال اله به ش.م  3569467694دخترمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آ گهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/9/4 :
شعبه 1حوزه قضائیه عسلویه
=================================================================================
رونوشت آ گهی حصروراثت
خانم افسانه سرداری نیا فرزند فتح اهلل به ش.م  2371173576به شرح دادخواست به کالسه  1400/686مورخه 1400/9/3
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرشید زارع لقب فرزند مزعل به ش.م
 3520495805در تاریخ  1400/5/13اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1محمد زارع لقب فرزند فرشید به ش.م  3510832245پسرمتوفی
-2مارال زارع لقب فرزند فرشید به ش.م  3510685800دخترمتوفی
 -3افسانه سرداری نیا فرزند فتح اهلل به ش.م  2371173576همسرمتوفی
 -4مزعل زارع لقب فرزند حسین به ش.م  3520492954پدرمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آ گهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه 1حوزه قضائیه عسلویه
=================================================================================
رونوشت آ گهی تحریرترکه
آقای/خانمفاضل-مهری-صدیقه-پروانهوبیگمهمگیزنگنهباوکالتحمیدهعلمداریبهطرفیتیوسفحسینزنگنهوغیرهدارایشناسنامه
شماره-بهشرحدادخواستبه کالسه1400/226از ایندادگاهدرخواست گواهیتحریرترکهنمودهوچنینتوضیحداده کهشادروانعلی
زنگنه به ش.ش یک در تاریخ  1327/10/11اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1ا کبر زنگنه فرزند غالمحسین به ش.ش  558پدرمتوفی
 -2معصومه زنگنه فرزند محمد به ش.ش  559مادرمتوفی
ورثه پدر متوفی ا کبر زنگنه عبارتند از یوسف –حسین-احمد-محمود-غالمحسین-صفیه-خدیجه-روشن-خیرالنساء-زینب-عصمت
همگی زنگنه فرزندان ا کبر و فاطمه رضائیان همسر ایشان
ورثه مادر متوفی معصومه زنگنه عبارتند از غالمحسین-محمود-روشن-خیرالنساء-رباب همگی زنگنه و ا کبر زنگنه همسر ایشان
ورثه متوفی محمود زنگنه عبارتند از علی-فاضل-شایسته-مرجان-معصومه-زهرا-مهری-صدیقه-پروانه همگی زنگنه و بیگم خلیفه همسر ایشان
ورثه متوفی غالمحسین زنگنه عبارتند از عبدالمجید-سیاوش-باقر-هوشنگ-ایرج-مهین-شهین-فرنگیز فرزند ایشان و شهربانو
آزمون همسر ایشان
ورثه متوفی روشن زنگنه عبارتند از کیامرث-نادر-صابر-غالم-کاووس-رمضان فرزندان غالمحسین
ورثه ا کبر زنگنه فرزند غالمحسین عبارتند از :یوسف-حسین-احمد-محمود-غالمحسین-صفیه -خدیجه-روشن -خیرالنساء-زینب-
عصمت فرزندان و فاطمه رضائیان فرزند حسن همسر متوفی
ورثه رباب زنگنه فرزند ا کبر عبارتند از :عبدالرسول-اسکندر-عبدالحسن-اصغر-مهناز -مهوش
ورثه احمد زنگنه فرزند ا کبر عبارتند از مسعود-سعید-علی فرزندان و همسر بی بی شاه زنگنه فرزند محمدرضا
ورثه متوفی زینب زنگنه عبارتند از مهدی-محمد-حمید-هادی-فرزانه همگی شجاعی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.از کلیه ورثه یا نمایندگان قانونی آنها
و بستانکاران و مدیونین به متوفی و هر کس حقی بر ترکه دارد خواسته شود تا در روز شنبه  1400/10/4ساعت  5/10عصر جهت تحریر ترکه
تاریخ انتشار1400/9/4 :
حاضر شوند.
شورای حل اختالف چغادک
=================================================================================

آ گهی موضوع ماده  2قانون و آئین نامه اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
برابر رای اصالحی شماره  777مورخ  1400/6/22هیات موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت
از تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مژگان مهدیان
فرزند حسین به ش.ش  851کدملی/شناسه ملی  0492740135صادره از ری در ششدانگ به مساحت 86/68
مترمربع به شماره پالک  7فرعی از  99اصلی واقع در خیرآباد خریداری و متصرف از مالک رسمی بنیاد مستضعفان
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع مردم و باستناد ماده قانون و آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مراتب یک نوبت در روزنامه محلی یا کثیراالنتشار آ گهی میگردد .لذا در
صورت اعتراض ظرف مدت  20روز از تاریخ الصاق با انتشار آ گهی مراتب دادخواست را به مرجع قضایی ظرف مدت
 1ماه تقدیم و گواهی ارائه نماید .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/9/4:
سیدمحسن سادات حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک
=================================================================================

بسیج؛ قلب فرهنگ
انقالبی

شورای نگهبان در بیانیهای اعالم کرد:

بسیج مهمترین مؤلف ه قدرت راهبردی نظام
در بازدارندگی است
شورای نگهبان در بیانیهای به مناسبت هفته بسیج
اعالم کرد:بسیجاز مهمترینمؤلفههایقدرتراهبردی
نظام در بازدارندگی و اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی به
شمار میرود.
به گزارشخبرگزاریپایگاهاطالعرسانیشوراینگهبان،
شوراینگهبانبهمناسبتفرارسیدنپنجمآذرماه،سالروز
صدورفرمانتاریخیتشکیلبسیجمستضعفین،بیانیهای
صادر کرد .متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسالمی ایران یقینا از
دتعالی بود که بر ملت عزیز
برکات و الطاف جلیه خداون 
و انقالب اسالمی ایران ارزانی شد. (صحیفه امام ،جلد
 ،۲۱صفحه )۱۹۴
بسیج نهادی انقالبی برخاسته از متن مردم و گر ه گشای
مشکالت کشور در عرصههای مختلف است .این نهاد
مقدس یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت راهبردی

نظام در بازدارندگی و اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی
به شمار میرود.
بسیج دیوار مستحکمی در مقابله بانفوذ دشمنان
قسمخوردهانقالباسالمیایرانبودهودرایننبردخطیر
هموارهبسیجوبسیجیانجانبرکف،خوشدرخشیدهاند.
امروزه با توجه به نقشآفرینی بسیجیان با اخالص و با
بصیرت در عرصههایی مانند علم و فناوری ،فرهنگی و
سازندگی بهویژه در محرومیتزدایی و مردمیاری و نیز
مشارکت در طر حهای بزرگ ملی ،بر همگان روشنشده
که بسیج ،نهادی مسئولیتپذیر و راهگشا در پیشرفت
کشور برای عبور از گردنههای سخت ،جنگ نرم بهویژه
تهاجم همهجانبه دشمنان نظام است.
شورای نگهبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
اینشجرهطیبهوامامراحل،فرارسیدنپنجمآذر سالروز
تشکیلبسیجمستضعفینبهفرمانرهبرکبیرانقالباسالمی
ی گوید.
را به همه بسیجیان تبریک و تهنیت م 

ادامه از صفحه اول
همانندمحرموصفر کهبدونامامحسینقابلتصورنیست،
بسیجنیزواقعهایاست کهپیوندیهمیشگیباامامدارد.
بسیج جایی است برای فرزند خمینی بودن.
بسیج راهگشا است ،همچون کلیدی که هر قفلی را باز
می کند .روحیه بدون چشمداشت ،بدون خستگی،
همراه با نیروی عشق و ایمان و همراه با کار دقیق جمعی،
بسیج را تبدیل به عصای دست ملت ایران کرده است.
از زلزله کرمانشاه گرفته تا سیل لرستان و خوزستان ،از
روزهای یکهتازی کرونا گرفته تا جبهههای دفاع از حرم و
جابهجای مناطق محروم ایران ،با بسیجیها آشنایند و
با آنها خاطره دارند .در کنار تمام این خدمات عمرانی و
فرهنگی ،باید فراموش نکرد که جامه رزم ،زینت بسیجی
استوفنوننظامی،نمادماهیتجانبازانهفرهنگبسیج.
بسیج ابتکار بینظیر امام خمینی است که با انواع و اقسام
سربازی تفاوت فراوان دارد و تنها با خدمت خودخواسته،
خالصانه و از ته دل شناخته میشود.
نوبت اول

آ گهی تجدید مزایده عمومی (شماره /1400/2ت)

شهرداری کهریزک در نظر دارد به استناد مصوبه بند  5استانداری محترم تهران (جانشین شورای اسالمی شهر کهریزک) به شماره  1400/01/31727مورخ
 1400/7/20و تاییدیه هیات تطبیق مصوبات در فرمانداری ویژه شهرستان ری به شماره  2931/1/8872مورخ  1400/8/4نسبت به برگزاری تجدید مزایده
عمومی جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید.
موضوع تجدید مزایده عمومی

مدت اجرا پروژه

قیمت پایه مزایده (ریال) طبق نظر
کارشناس رسمی دادگستری

مبلغ سپرده
(ریال)

واگذاری پروژه جمع آوری و ساماندهی پسماندهای خشک
سطح شهر کهریزک براساس طرح تفکیک از مبدا (بازیافت)

یک سال شمسی

ماهانه 1/260/000/000

756/000/000

لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط (دارای اساسنامه مرتبط و منطبق با موضوع مزایده – گواهینامه تعیین صالحیت (معتبر) شرکت های خدماتی در رشته
خدمات عمومی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی – گواهینامه صالحیت ایمنی با گواهینامه دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار از وزارت تعاون  ،کار و رفاه
اجتماعی) دعوت می شود جهت دریافت اسناد تجدید مزایده  ،پس از چاپ آ گهی نوبت دوم از روز پنجشنبه مورخ  1400/9/11با همراه داشتن معرفی نامه
کتبی دارای مهر و امضا مجاز شرکت و تصویر گواهینامه تعیین صالحیت و اصل فیش واریزی وجه خرید اسناد تجدید مزایده به آدرس  :شهرری – جاده
قدیم قم – کهریزک – بلوار شهید بهشتی – ساختمان مرکزی شهرداری کهریزک – واحد امور قراردادها – شماره تماس  56523850مراجعه نمایند.
وجه خرید اسناد تجدید مزایده  :مبلغ  1/000/000ریال (دریافت فیش واریز وجه از واحد درآمد شهرداری)
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :تا پایان وقت اداری (ساعت  )14/30روز سه شنبه مورخ  1400/9/23به واحد دبیرخانه شهرداری
زمان بازگشایی پا کت های واصله  :ساعت  14/30روز چهارشنبه مورخ 1400/9/24
* قابل توجه اینکه :
 -1شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -2هزینه کارشناسی و آ گهی در تمامی مراحل به عهده برنده تجدید مزایده می باشد.
 -3برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/9/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/11
خ ش 1400/9/4

آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
به موجب پرونده اجرائی کالسه  140000055خانم محترم مرادی باستناد سند ازدواج شماره  3544مورخه
 1380/12/7تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره  4شهر همدان استان همدان جهت وصول تعداد صدعدد سکه طالی
تمام بهارآزادی طرح جدید عندالمطالبه مقوم شده به نرخ روز به مبلغ  12/270/000/000ریال مبادرت به صدور
اجرائیه علیه رضا تقوی نموده است که پرونده تحت کالسه  140000262در اداره اجرای اسناد رسمی همدان تشکیل
و اوراق اجرائیه در مورخه  1400/2/29وفق مقررات به مدیون ابالغ و به واحد اجرای اسناد رسمی کبودرآهنگ
ثبت گردیده که ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مسکونی به پال ک ثبتی (780هفتصد و هشتاد) فرعی از 238
(دویست و سی و هشت) اصلی به مساحت چهارصد و چهل و سه متر و شش دسیمترمربع ( 443/06مترمربع) واقع
در بخش  02ناحیه  00واقع در روستای دستجرد که یک برگ سند مالکیت به نام رضا تقوی فرزند نظامعلی صادر
شده است محدود به حدود شماال در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول دیوار به دیوار بطول 10/47
ده متر و چهل و هفت سانتی متر به شماره چهارصد فرعی دوم دیوار به دیوار بطول  4/68چهارمتر و شصت و هشت
سانتی متر به شماره چهارصدفرعی سوم دیوار به دیوار بطول  23/64بیست و سه متر و شصت و چهار سانتی متر
به شماره هفتصد و هشتاد و یک فرعی شرقا درب و دیوار بطول  11/55یازده متر و پنجاه و پنج سانتی متر به کوچه
جنوبا در هفت قسمت که قسمتهای دوم و چهارم آن شرقی است اول دیوار به دیوار بطول  18/98هجده متر و نود
و هشت سانتی متر به شماره چهارصد و دو فرعی دوم دیوار به دیوار بطول  7/85هفت متر و هشتاد و پنج سانتی متر
به شماره چهارصد و دو فرعی سوم دیوار به دیوار بطول  3/98سه متر و نود و هشت سانتی متر به شماره چهارصد و
سه فرعی چهارم دیوار به دیوار بطول  5/13پنج متر و سیزده سانتی متر به شماره چهارصد و سه فرعی پنجم دیوار
به دیوار بطول  2/82دو متر و هشتاد و دو سانتی متر به شماره چهارصد و سه فرعی ششم دیوار به دیوار بطول 4/63
چهارمتر و شصت و سه سانتی متر به شماره چهارصد و چهار فرعی هفتم دیوار به دیوار بطول  3/19سه متر و نوزده
سانتی متر به شماره چهارصد و پنج فرعی غربا در سه قسمت اول دیوار به دیوار بطول  4/63چهار متر و شصت و
سه سانتی متر به شماره چهارصد و چهار فرعی هفتم دیوار به دیوار بطول  3/19سه متر و نوزده سانتی متر به شماره
چهارصد و پنج فرعی غربا در سه قسمت اول دیوار به دیوار بطول  3/55سه متر و پنجاه و پنج سانتی متر به شماره
چهارصد و پنج فرعی دوم دیوار به دیوار بطول  8/82هشت متر و هشتاد و دو سانتی متر به شماره چهارصد و پنج
فرعی سوم دیوار به دیوار بطول  4/16چهارمتر و شانزده سانتی متر به شماره چهارصد فرعی که اعیانی احداثی
در ملک مذکور شامل ساختمانی دو طبقه مسکونی حدودا به مساحت  190مترمربع با طاق ضربی بدون نما درب
و پنجره های آلومینیومی و پروفیل آهنی میباشد به مالکیت آقای رضا تقوی فرزند نظامعلی به ش.ش 3153
دارای شماره ملی  4030239281به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان ثبت گردیده است که طبق نظر کارشناس
رسمی دادگستری ارزیابی اول ارزش کل عرصه و اعیان به مبلغ دو میلیارد و پانصدمیلیون ریال (2/500/000/000
ریال) ارزیابی شده است.پال ک فوق از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  1400/9/15در اداره ثبت اسناد و امال ک
کبودرآهنگ از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ ارزیابی شده (دو میلیارد و پانصدمیلیون ریال)
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب برق
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشترا ک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 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 بایت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/9/4:
مالف 339
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی کبودرآهنگ-بهرامی
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کبودرآهنگ
محمدصادق بهرامی
=================================================================================

حسین محمدی فرد – سرپرست شهرداری کهریزک
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (سند رهنی) پرونده اجرائی کالسه 140000493
به موجب پرونده اجرائی کالسه  140000493ششدانگ عرصه و اعیان پالک  42/6779اصلی بخش  7زنجان که ذیل دفتر الکترونیک
 139420327001019467ذیل ثبت صفحه  146دفتر  659به شماره ثبت  68821با شماره چاپی سند  555692سری الف سال  94به نام خانم
شهین جبالی ثبت و صادر شده است به نشانی :زنجان باالتر از پل ولیعصر عج مجتمع مسکونی هنرمندان بلوک  3طبقه یازدهم واحد
 231و سپس برابر سند رهنی  21596مورخ  94/11/24دفترخانه اسناد رسمی شماره  54شهر زنجان با موضوع الزم االجرای 361/598/191
ریال بانضمام کلیه خسارات و هزینههای قانونی در رهن بانک مسکن شعبه قائم زنجان قرار گرفته است و به علت عدم ایفای تعهد منجر
به صدور اجرائیه تحت کالسه  140000493گردیده است مورد وثیقه به مساحت  93/71مترمربع واقع در طبقه یازدهم بانضمام پارکینگ
به مساحت  12/50مترمربع واقع در همکف و انباری به مساحت  4/38مترمربع واقع در همکف حدود و مشخصات پالک مذکور طبق سند
شماال در سه قسمت اول دیواریست مشترک بطول  0/10ده سانتی متر به آپارتمان قطعه  230دوم دیوار و پنجره است به طول  4/25چهار
متر و بیست و پنج سانتی متر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است به طول  3/92سه متر و نود و دو سانتی متر به فضای حیاط
مشاعی شرقا دیواریست به طول  11/93یازده متر و نود و سه سانتی متر به فضای حیاط مشاعی جنوبا در سه قسمت اول نیم دیوار جلوی
بالکن بطول  2/75دو مترو هفتاد و پنج سانتی متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره است به طول  3/35سه متر و سی و پنج سانتی
متر به فضای حیاط مشاعی سوم دیواریست مشترک بطول  0/20بیست سانتی متر به آپارتمان قطعه  232غربا در نه قسمت که قسمتهای
پنجم و هفتم آن شمالی قسمت دوم آن جنوبی است اول دیواریست مشترک به طول  3/10سه متر و ده سانتی متر به آپارتمان قطعه 232
دوم دیواریست مشترک بطول  2/90دو متر و نود سانتی متر به آپارتمان قطعه  232سوم دیواریست مشترک بطول  0/10ده سانتی متر به
آپارتمان قطعه  232چهارم درب و دیوار است به طول  1/15یک متر و پانزده سانتی متر به راهرو پنجم دیواریست مشترک به طول 1/53
یک متر و پنجاه و سه سانتی متر به آپارتمان قطعه  230ششم دیواریست مشترک بطول  2/00دو متر به آپارتمان قطعه  230هفتم دیواریست
مشترک به طول  1/60یک متر و شصت سانتی متر به آپارتمان قطعه  230هشتم دیواریست مشترک بطول  4/80چهارمتر و هشتاد سانتی متر
به آپارتمان قطعه  230نهم دیواریست مشترک به طول  0/85هشتاد و پنج سانتی متر به آپارتمان قطعه 230
مشخصات منضمات ملک :پارکینگ به مساحت  12/5به حدود اربعه :شماال خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول  5/00پنج متر شرقا
خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول  2/50دو متر و پنجاه سانتی متر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول  5/00پنج متر
غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول  2/50دو متر و پنجاه سانتی متر
انباری به مساحت  4/38به حدود اربعه :شماال دیواریست به طول  2/66دو متر و شصت و شش سانتی متر به محوطه شرقا دیواریست به
طول  1/57یک متر و پنجاه و هفت سانتی متر به محوطه جنوبا دیواریست مشترک به طول  2/78دو متر و هفتاد و هشت سانتی متر به انباری
قطعه 202غربادر سهقسمت کهقسمتدومآنشمالیاستاولدربودیوار استبهطول0/83هشتادوسهسانتیمتربهمحوطهپارکینگ
دوم دیواریست به طول  0/15پانزده سانتی متر به ستون سوم دیواریست به طول  0/83هشتاد و سه سانتی متر به ستون که آپارتمان مورد
نظر شامل هال و پذیرایی دو اتاق خواب آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام میباشد کف واحد سرامیک دیوارهای داخلی گچ اندود و
سفیدکاری ورنگ آمیزی دیوارهای آشپزخانه کاشی آشپزخانه دارای کابینت  mdfپنجره ها  u.p.v.cسیستم گرمایش پکیج و رادیاتور بوده
همچنین ملک دارای امتیاز آب مشترک و برق مستقل و گاز مشترک میباشد .طبق نظریه  1400/8/12کارشناس رسمی ششدانگ عرصه و
اعیان این ملک برابر با  8/500/000/000ریال (هشت میلیارد و پانصدمیلیون ریال) ارزیابی گردیده که از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ
 1400/9/15در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده
ششدانگ عرصه و اعیان پالک 42/6779اصلی بخش  7زنجان از مبلغ  8/500/000/000ریال (هشت میلیارد و پانصدمیلیون ریال) شروع
و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق
اشترا ک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای 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 هزینههای
فوقاز محلمازادبهبرندهمزایدهمستردخواهدشدونیمعشروحقمزایدهنقداوصولمیگردد.ضمناچنانچهروز مزایدهتعطیلرسمی
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .ضمنا متذکر میگردد شرکت در مزایده منوط به
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی با شناسه  14007196437در وجه اداره اجرای اسناد
رسمی زنجان با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید
میگردد .مورد مزایده به موجب نامه وارده به شماره  1400/8/17-85009954فاقد پوشش بیمه ای میباشد.
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