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آغاز برداشت پرتقال
 با پیش بینی ۲میلیون تن 

از باغ های مازندران
برداشت پرتقال در باغ های مرکبات مازندران از 
امروز پانزدهم آبان ماه طبق اعالم رسمی کارشناسان 
سازمان جهاد کشاوزی با کامل شدن قند این میوه 
پاییزی با پیش بینی ۲میلیون تن شروع شده است.

مرکبات  باغ  هکتار  ۱۱۵هزار  مازندران  استان   
هکتار  هزار   ۳۰ حدود  میزان  این  از  که  دارد 
مربوط به نارنگی است که برداشت زودرس این 

میوه از اول مهر آغاز شده بود.
ساالنه  مازندران  کشاورزی  جهاد  آمار  برپایه 
از  بیش  مجموع   در  مرکبات  های  باغ  این  از 
برداشت          محصول  تن  هزار   ۸۰۰ و  میلیون   ۲
می شود که حدود ۲ میلیون  تن آن انواع پرتقال 
است که نیمه دوم آبان زمان برداشت مرکبات از 

جمله پرتقال تامسون است.
امسال طبق مصوبه نشست مشترک اعضای اتاق 
شمالی  استان های  کشاورزی  جهاد  و  بازرگانی 
کشور، زمان برداشت پرتقال ۱۵ آبان ماه از باغات 
استان های مازندران، گیالن و گلستان اعالم شده 
برداشت  زمان  رعایت  با  که  مهمی  ،مقوله  بود 
محصول به طور حتم عالوه بر کاهش ضایعات، 
صادرات میوه های کیفی راحت تر انجام  می شود.
معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی مازندران 
روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت 
که امسال پیش بینی تولید پرتقال حدود ۲میلیون 
و  آب  مناسب  شرایط  به  توجه  با  که  است  تن 
هوایی و اجرای طرح احیاء و نوسازی باغ های 
افزایش میزان تولید در  مرکبات هر ساله شاهد 

واحد سطح هستیم.
حسین موالیی به افزایش قابل توجه آگاهی و توجه 
جدی باغداران به مسایل فنی باغدارای به خصوص 
رعایت زمان برداشت ، چیدن اصولی و انبارداری 
مناسب اشاره کرد و گفت: از آن جایی که شرایط 
خارجی  و  داخلی  بازار  در  عرضه  برای  پرتقال 
بهتری  سازی  بستری  دولت  حمایت  با  امسال 
صورت گرفته است، باغداران نسبت به برداشت و 

عرضه یکجای محصولشان خود داری کنند.
مازندران با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی کشور 
و ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور ساالنه بیش 
از هفت میلیون تن محصوالت کشاورزی تولید 
می کند که  ۱۰ درصد ارزش اقتصادی محصوالت 
کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

آذربایجان غربی کریدوری 
امن برای پرندگان مهاجر

 مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 
 ۷۰ داشتن  با  غربی  آذربایجان  اینکه،  بیان  با 
لحاظ  از  برتر  استان  سه  جزو  آبی  زیستگاه 
آید  می  شمار  به  کشور  در  پرندگان  زیستگاه 
با  مهاجر  پرنده  بال  هزار   ۳۰۰ ساالنه  گفت: 
شروع فصل پاییز به این استان مهاجرت می کنند.
با  در گفت و گو  ایلنا، سعید شهند  به گزارش 
فعلی  شرایط  به  توجه  با  کرد:  بیان  خبرنگاران، 
پاییزه  بارندگی های  اهمیت  و  ارومیه  دریاچه 
برای حضور پرندگان در استان تالش های الزم 
برای آبگیری به موقع تاالب های اقماری دریاچه 
ارومیه در جنوب و نیز تاالب های شمال استان و 

حاشیه رودخانه ارس انجام شده است.
و  سدها  بر  عالوه  فصل  این  در  داد:  ادامه  وی 
و  سولدوز  های  تاالب  استان،  های  رودخانه 
دورگه سنگی و حسنلو در نقده، کانی برازان و 
قوپی باباعلی و یوسف کند در مهاباد، نوروزلوی 
در میاندوآب، شیب لو در پلدشت، بوراالن در 
ماکو، درک در سماس و ناور و پیراحمدکندی در 

چالدران میزان پرندگان مهاجر و بومی هستند.
عرض های  از  پرندگان  اینکه  به  اشاره  با  شهند، 
شمالی و سیبری به این منطقه مهاجرت می کنند، 
آبزی و  آبزی، کنار  پرندگان  ادامه داد: مهاجرت 
دریاچه  و  تاالب ها  شرایط  به  استان  به  شکاری 
ارومیه بستگی دارد و فراهم بودن شرایط می تواند 

بستر خوبی برای پذیرش این پرندگان باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 
استان  به  مهاجر  پرندگان  گروه  اولین  داد:  ادامه 
شامل پرندگان شکاری از جمله عقاب ها، شاهین، 
کرکس ها  و  معمولی  و  کوچک  دلیجه  باالبان، 

هستند و درناها در سری بعد قرار دارند.
شهند، اضافه کرد: مهاجرت پرندگان آبزی و کنار 
آبزی در مراحل بعدی قرار دارد و شامل خانواده 
مرغابی ها و اردک سانان هستند که در تاالب های 

استان از ۱۵ شهریور تا دی ماه مستقر می شوند
کشف محموله

 سنگین داروی قاچاق 
سیستان و بلوچستان

محموله  گفت:  سراوان  مرزی  هنگ  فرمانده 
سنگینی از انواع داروی قاچاق شامل یک میلیون 
مرزبانان  توسط  دارو  قلم   ۲۵۳ و  هزار   ۱۴۶ و 

شهرستان کشف و ضبط شد.
سیستان  مرزبانی  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
داشت:  اظهار  فراهی،  حسینعلی  بلوچستان،  و 
کاال  قاچاق  با  مستمر  و  قاطع  مبارزه  راستای  در 
مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطالعاتی، 
از محل دپوی یک محموله قاچاق مطلع و بالفاصله 

با در نظر گرفتن تمهیدات الزم وارد عمل شدند.
وی بیان کرد: مرزداران هنگ مرزی سراوان در 
توانستند  هوشمندانه  و  کننده  غافلگیر  عملیاتی 
 9 توقیف  و  متهم  نفر  یک  دستگیری  ضمن 
دستگاه انواع موتورسیکلت، محموله سنگینی از 
 ۱۴۶ و  میلیون  یک  شامل  قاچاق  داروی  انواع 

هزار و ۲۵۳ قلم را کشف و ضبط کنند.

یا  و  دارو  تهیه  روند  بر  تحریم ها  تأثیر  روایت   
در  و  نیست  جدیدی  مقوله  دارویی  اولیه  مواد 
سال های مختلف و به فراخور فصول و یا شرایط 
اپیدمیولوژی بیماری های خاص، این مسأله خود 

را در اشکال مختلف نشان می دهد.
بیماری های  دوره  در  کمبودها  این  اوقات  گاهی 
فراگیر مانند کرونا نمایان شده و تنگناهای تامین 
ونتیالتور و یا واکسن را به رخ می کشد و برخی 
از سال ها خود را در حوزه واکسن آنفلوانزا و یا 

سرم و مانند آن بروز می دهد.
کمبودهای  یا  و  دارویی  اکنون هم مشکالت  هم 
آنتی  بخش  در  دارو،  توزیع  و  تولید  حوزه 
آشکار  کودکان  شربت های  یا  و  سرم  و  بیوتیک 
اخیر  هفته های  در  که  است  کسی  کمتر  و  شده 
یا  و  بیوتیک ها و سرم ها  آنتی  انواع  تامین  برای 
سرگردان  کودکان  ویژه  محلول  سوسپانسیون ها 

خیابان ها و داروخانه ها نشده باشد.
وضع  از  ناشی  مشکالت  این  از  برخی  هرچند 
حوزه  در  موجود  محدودیت های  و  تحریم ها 
بخش  اما  می افتد  اتفاق  دارویی  اولیه  مواد  تامین 
از  برخی  تعلل  از  ناشی  کمبودها  این  از  دیگری 
به  عرضه  و  تولید  حوزه  در  دارویی  شرکت های 
در  نظارت  متولیان  که  است  بازار  به  دارو  موقع 
این بخش باید این شرکت ها را شناسایی و با آنها 

برخورد کنند.
برخی  یا  و  بیوتیک  آنتی  داروهای  از  استفاده 
بیش  خرید  و  خودسرانه  صورت  به  شربت ها 
این  بر  هم  منزل  در  نگهداری  و  دارو  اندازه  از 

کمبودها دامن می زند.
داروهای  یا تجویز  و  از شبکه  دارو  خارج شدن 
تا  شده  سبب  هم  خانگی  حیوانات  برای  اطفال 
این  است،  عرضه  از  بیش  تقاضا  که  فصولی  در 

کمبودها خود را بیشتر نشان دهد.
در گلستان هم این کمبود وجود دارد و مردم برای 
تهیه دارو، داروخانه ها را یکی یکی پرس و جو 
به  خصوص  این  در  گرگانی  مادر  یک  می کنند. 

خبرنگار مهر گفت: فرزندم آسم کودکان داشته و 
بازار کمیاب  نیاز وی در  هم اکنون اسپری مورد 

شده است.
مریم نجم الدین افزود: هم اکنون به پنج داروخانه 

مراجعه کرده اما نتوانسته اند این دارو پیدا کنم.
از  برخی  که  می رسد  نظر  به  کرد:  اضافه  وی 
و  کرده  درست  سیاه  بازار  خود  برای  شرکت ها 

برای گران فروختن دارو آن را احتکار کرده اند.
داروی  نتوانستم  اما  کرده  مراجعه  داروخانه   ۵ به 
مورد نیازم را تهیه کنمیک جوان گلستانی هم که با 
نسخه در دست به دنبال تهیه آنتی بیوتیک بود به 
خبرنگار مهر گفت: روز گذشته برای تهیه دارو به 
چند داروخانه مراجعه کرده ام و موفق نشدم همه 

اقالم نوشته شده توسط دکتر را تهیه کنم.
وی با بیان اینکه تهیه یک ُمسکن ساده هم سخت 
دلیل  تنها  نمی توانند  تحریم ها  افزود:  است،  شده 
این کمبودها باشد، باید نظارت بیشتری در شبکه 
توزیع انجام شده تا شاهد فروش خارج از شبکه 

نباشیم.
گفت:  به  هم  گرگان  در  داروخانه  مسئول  یک 
و  بوده  تاریخ  طول  در  همواره  داروها  کسری 
عامل  چند  به  وابسته  کمبودها  این  بود،  خواهد 
بوده که شیوع یک بیماری، استفاده نابجا و عدم 
تطابق بیمه با سایت های تأیید دارو از این جمله 

است.
سرما  فصل  در  اکنون  هم  افزود:  دارخال  دکتر 
و  آنفلوانزا  واگیردار  بیماری های  شیوع  و 
آنتی  مصرف  امر  این  که  هستیم  سرماخوردگی 
بیوتیک ها را افزایش داده و با توجه به کمبودها، 

مردم در تنگنا قرار گرفته اند.
وی بیان کرد: مردم سعی می کنند تا داروی بیشتر 
تهیه کرده و خرید دو شربت در شرایط امروز هم 

به نوعی انبارکردن محسوب می شود.
دارخال ادامه داد: یکی دیگر از علل کمبود دارو، 
تجویز داروی انسانی برای حیوانات خانگی است 
افزایش  را  کودکان  داروهای  امر مصرف  این  که 

ازشبکه مصرف خود خارج  را  اقالم  این  و  داده 
کرده است.

زمینه  این  در  باید  داروخانه ها  کرد:  بیان  وی 
حیوانی  مصرف  به  داروها  تا  کرده  رفتار  دقیق تر 
آن  از  دارند  ضروری  نیاز  که  کودکانی  و  نرسد 

استفاده کنند.
دارخال با اشاره به تحریم ها عنوان کرد: نبود یک 
ماده اولیه مانند استارچ )نشاسته( تولید یک دارو 
کاهش  نتیجه  در  و  می کند  مختل  کشور  در  را 

عرضه اتفاق می افتد.
»نوشته  بین  تطابق  اوقات  گاهی  کرد:  بیان  وی 
به  ندارد،  وجود  قفسه«  »موجودی  و  پزشک« 
عنوان مثال یک برند خاص در نسخه نوشته شده 
ولی موجود نیست و در اینجا بیمار باید به توصیه 
پزشک داروساز توجه کرده تا مشکلش حل شود.
دارخال اضافه کرد: انتخاب ها هم سلیقه ای است 
برندهای  دارو  یک  که  بدانند  باید  مردم  ولی 

مختلف و اثرگذاری یکسانی دارند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
گفت:  مهر  خبرنگار  به  خصوص  این  در  هم 
استان وارد و توزیع آن  به  بیوتیک  آنتی  محموله 
از روز پنج شنبه آغاز شده است و پارت به پارت 

واردات و توزیع آن ادامه دارد.
پانیذ صدرایی تعداد داروهای وارد شده به استان 
را ۱۲ هزار قلم آنتی بیوتیک اعالم کرد و افزود: 
خواهد  ادامه  استان  سهیمه  ورود  با  توزیع  روند 

داشت.
بیان  دارویی،  اقالم  برخی  به کمبود  اشاره  با  وی 
ما  استان  خاص  و  است  کشوری  کمبودها  کرد: 
نیست زیرا تولید کم است و میزان تولید و تقاضا 

با هم همخوانی ندارد.
صدرایی اضافه کرد: به همان میزان که تولید کم 
استان ها هم کاهش می یابد و سازمان  شود سهم 
در  و  بوده  تولید  افزایش  دنبال  به  دارو  و  غذا 
مانند  نیست  پاسخگو  تولید  افزایش  که  مواقعی 

آنتی بیوتیک و سرم، واردات انجام می شود.
وی گفت: هم اکنون سرم از کشور هند و ترکیه و 
آنتی بیوتیک هم در مرحله اول از هند وارد شده و 

در بقیه موارد سعی بر افزایش تولید است.
مشکالت  مصرف،  افزایش  کرد:  تأکید  صدرایی 
و  تولید  کاهش  سبب  تحریم ها  و  گذاری  قیمت 

بروز این مشکالت شده است.
حجم  واردات  شاهد  گذشته  هفته  در  هرچند   
زیادی از انواع داروها از جمله آنتی بیوتیک ها به 
کشور بودیم و مقوله دسترسی به این اقالم راحت 
تر شده اما تا رسیدن به وضع مطلوب راه درازی 

در پیش است.
یقینًا نظارت بر عملکرد داروخانه ها و شرکت های 
تولید دارو در کنار فرهنگ سازی برای پرهیز از 
مصرف خودسرانه می تواند بخشی از دغدغه های 
را برطرف کند تا شاهد دسترسی راحت تر مردم 
بر این اقالم دارویی بوده و عرضه خارج از شبکه 

هم اتفاق نیفتد.
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فصل سرما و کمبود آنتی بیوتیک در استانها
 داروهای فصلی کمیاب شد

حمایت ۷۵۰ میلیون دالری دولت از صنایع دریایی
 ۷۵۰ بوشهر  استان  به  جمهور  رئیس  سفر  در 
دریایی  صنایع  حمایت  عرصه  به  دالر  میلیون 
مصوب شد که بر اساس برنامه ریزی ساالنه ۲۵۰ 
میلیون دالر به فعاالن ساخت شناور و سازه های 

دریایی استان بوشهر پرداخت می شود.
استان  مهم  ظرفیت های  از  یکی  دریایی  صنایع 
و  سازه ها  انواع  ساخت  که  است  بوشهر 
گفته  دارند.به  کار  دستور  در  دریایی  تأسیسات 
بوشهر  استان  تجارت  و  معدن  مدیرکل صنعت، 
کشتی  واحد   ۲۴ استان  این  صنایع  حوزه  در 

سازی فعالیت دارند.
مهدی صفوی ساخت شناور فلزی، فایبرگالس زیر 
۵۰۰ تن و سکو سازی را عمده فعالیت ۲۴ واحد 
کشتی سازی در استان دانست و اظهار داشت: با 
احتساب اشتغال غیرمستقیم حدود ۲۰ هزار نفر در 
بخش صنایع دریایی و کشتی سازی فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه صنعت کشتی سازی اشتغال زا و 
با ارزش افزوده باال است خاطر نشان کرد: با این 
ظرفیت الزم است برنامه ویژه  و مدون در راستای 

حمایت از فعاالن این حوزه تهیه و اجرا شود.
مدیرکل صمت استان بوشهر گفت: صنعت دریایی 
سرمایه در گردش باالیی نیاز دارد که انتظار است 

نسبت به تأمین آن اهتمام ویژه صورت گیرد.
صفوی یکی از مصوبات مهم سفر رئیس جمهور به 
استان بوشهر در مهرماه سال گذشته را تصویب ۷۵۰ 
میلیون دالر برای تزریق به صنایع دریایی دانست و 
تصریح کرد: تحقق این مصوبه سبب تحریک در 

واحدهای شناور سازی این استان می شود.

منابع  محل  از  اعتبار  تخصیص  داد:  ادامه  وی 
شناور  جایگزینی  برای  ملی  توسعه  صندوق 
داخل  تولیدی  شناور  با  خارج  ساخت  فرسوده 
این  در  سازی  شناور  صنعت  مشکالت  کشور 

استان را برطرف و سبب رونق آن می شود.
مصوبه  از  نیز  بوشهر  استاندار  عمرانی  معاون 
تسهیالت ۷۵۰ میلیون دالری سفر رئیس جمهور 
بیان  و  داد  خبر  بوشهر  استان  دریایی  صنایع  به 
میلیون  این مصوبه هر سال ۲۵۰  بر اساس  کرد: 
دالر از محل صندوق توسعه ملی به فعاالن صنایع 

دریایی استان پرداخت می شود.
وی از رفع مشکالت و چالش های پرداخت این 
تسهیالت و مصوبه ۷۵۰ میلیون دالری خبر داد 
با  می گیرد  صورت  که  پیگیری هایی  با  افزود:  و 
طرف شدن این مشکالت شاهد رفع این موانع و 
پرداخت تسهیالت مربوطه به فعاالن شناور سازی 

و سازه های دریایی باشیم.

مرکز پیوند قلب غرب کشور در کرمانشاه 
راه اندازی خواهد شد

با  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
قلب،  پیوند  مرکز  به  کشور  غرب  نیاز  به  اشاره 
گفت: مرکز پیوند قلب غرب کشور در کرمانشاه 

راه اندازی خواهد شد.
پرویز صوفیوند در گفتگویی با اشاره به اهمیت 
و  تجهیزات  و  قلب  پیوند  مرکز  راه اندازی 
این  راه اندازی  کرد:  اظهار  آن،  زیرساخت های 
با داشتن جراحان  تنها  نبوده و  مرکز کار آسانی 

قلب نمی توان این مرکز را راه اندازی کرد.
مرکز  راه اندازی  برای  اینکه  به  تاکید  با  وی 
بیشتر و  نیازهای  استان کرمانشاه  در  قلب  پیوند 
جدی تری الزم است، افزود: یک تیم پیوند قلب 
نیاز  و..  قلب  جراح  بیهوشی،  متخصصان  شامل 
است که تمامی اعضای این تیم باید به صورت 
در  تا  داشته  سکونت  کرمانشاه  استان  در  مقیم 

صورت نیاز در هر زمان پای کار باشند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه 

تصریح کرد: به منظور راه اندازی مرکز پیوند قلب 
نیازمند جراحان بومی در استان کرمانشاه بوده که 
تمایل به فعالیت جدی در تیم پیوند داشته باشند 
تأمین  و  زیرساختی  بحث  باید  آن  کنار  در  که 

تجهیزات مورد نیاز پیگیری شود.
صوفیوند با بیان اینکه غرب کشور از مرکز پیوند 
قلب محروم است، خاطرنشان کرد: به دلیل نیازی 
کشور  غربی  قسمت  در  مرکزی  چنین  جدی 
استان کرمانشاه پیگیر بوده که اولین مرکز پیوند 

قلب کشور در استان کرمانشاه راه اندازی شود.

تامین برق پایدار در تابستان امسال
 یکی از دستاوردهای دولت است

سرپرست فرمانداری کرمانشاه با بیان اینکه یکی از 
دستاوردهای دولت سیزدهم تامین برق پایدار در 
دوره اوج بار تابستان امسال بود، گفت: صنعت برق 
به همت متخصصان داخلی و همدلی مسووالن در 

مسیر پیشرفت قرار گرفته است.
نیروگاه  از  بازدید  در  رحیمی زنگنه«  »ابراهیم 
»زاگرس کوثر« کرمانشاه، افزود: یکی از برنامه های 
دولت مردمی آیت اهلل رئیسی افزایش تولید برق در 
زمینه  این  در  کوتاهی های گذشته  تا  است  کشور 
دولت  مدیریت  و  برنامه ریزی  با  و  شود  جبران 

تابستان امسال قطعی برق در کشور نداشتیم.
وی در ادامه گفت: کلنگ زنی طرح توسعه نیروگاه 
دولت  برنامه های  راستای  در  نیز  کوثر  زاگرس 

سیزدهم برای افزایش تولید برق است.
مدیرعامل نیروگاه زاگرس کوثر کرمانشاه نیز در این 
بازدید گفت: این نیروگاه دارای چهار واحد گازی 
سال  در  که  است  تولیدی  توان  مگاوات   ۶۴۸ با 
۱۳9۱ به بهره برداری رسید و گاز سوخت اصلی و 
گازوئیل سوخت پشتیبان این نیروگاه است که پیش 
از این برق تولیدی این نیروگاه به عراق صادر شده 
است. »محمدرضا صادقی« افزود: با توجه به برنامه 
گازی  نیروگاه های  ظرفیت  افزایش  برای  دولت 
ورودی  هوای  کن  خنک  سامانه  پروژه  اجرای  با 
نیروگاه  ظرفیت  به  مگاوات   ۶۰ )مدیا(  کمپرسور 
زاگرس کوثر اضافه شد تا ظرفیت این نیروگاه به 

۷۰۸مگاوات برسد.
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

و  هزار  سه  شماره  ثبتی  پالک  دارای  مربع  دسیمتر  سیزده  و  متر  پنجاه  و  دویست  بمساحت  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش 
دویست و پنجاه و شش فرعی از یکصد و نود و نه اصلی واقع در قریه کوسه بخش نه ثبت کالله با شماره مستند مالکیت 
۱۳99۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۱۶۰۵ تاریخ ۱۳99/۰۷/۲۴ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۰۱۸99۱ سری و سال 9۸ با شماره 
دفتر الکترونیکی ۱۳99۲۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۰۵۷ بنام علی ملکان فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۵۷۲ تاریخ تولد ۱۳۵۴/۰۵/۲۰ 
صادره از مینودشت دارای شماره ملی ۴۸۸۸۸۴۷۸۶۱ ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید. باستناد سند ازدواج شماره 
۵9۱۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۷ دفتر خانه ازدواج شماره ۴9 شهر گالیکش پرونده نیابتی کالسه ۱۴۰۱۰۰۰9۸ له خانم نرگس ملکان 
علیه علی ملکان بابت بدهی مهریه ایشان به مبلغ چهل و چهار میلیارد و دویست و شصت و دو میلیون و ششصد هزار ریال 
تشکیل، با طی مراحل تشکیل پرونده و ابالغ و غیره بدهکار قادر به پرداخت نبوده و به درخواست زوجه ششدانگ پالک 
بازداشت را نمود که طبق  ارزیابی و مزایده ملک مورد  بازداشت گردید. سپس بستانکار درخواست  مذکور در قبال طلب 
گزارش نظریه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ بیست و پنج میلیارد و شش میلیون و پانصد هزار 
ریال کل ملک ارزیابی شده ملک بصورت یک باب منزل مسکونی به مساحت یکصد و بیست و نه متر مربع و پنجاه دسیمتر 
مربع و پارکینگ بمساحت یکصد و بیست و نه متر مربع و پنجاه دسیمتر مربع که در حال حاضر بصورت کارگاه قنادی مورد 
بهره برداری قرار داشته و در هر طبقه نیز مساحت راه پله به میزان بیست متر مربع منظور شده است که با مصالح خوب 
عملیات ساختمانی انجام شده است برابر مشاهدات محل کف راه پله و قرنیز دیوارها با سنگ گرانیت و دارای نرده استیل 
بوده و کف ساختمان کاًل سرامیک و آشپزخانه و مطبخ نیز سرامیک کاری و دارای کابینت مناسب نمای ساختمان در طبقه 
فوقانی اجرا شده و کلیه انشعابات منصوب بوده و دارای ساختار اسکلت بتنی بوده لذا با در نظر گرفتن موقعیت مکانی ملک 
و همچنین کیفیت بنای موجود ششدانگ پالک مرقوم با حدوداربعه شماالً: دیوار بدیوار بطول )۲۷/۲۵( بیست و هفت متر و 
بیست و پنج سانتیمتر به باقیمانده یکصد و نود و نه اصلی شرقًا: درب و دیواریست بطول )9/۳۰( نه متر و سی سانتیمتر به 
خیابان جامی چهارم جنوبًا: دیوار به دیوار است بطول )۲۳/۴۰( بیست و سه متر و چهل سانتیمتر به شماره دو هزار و سیصد 
و هفتاد و دو فرعی از دویست و سیزده اصلی غربًا: درب و دیواریست بطول )۱۱/۱۰( یازده متر و ده سانتیمتر به کوچه جامی 
دوم آدرس محل شهرستان کالله بین خیابانهای جامی دو و جامی چهار قرار داد. با توجه به موارد فوق الذکر و در نظر گرفتن 
موقعیت مکانی و شرایط روز کل ملک مبلغ بیست و پنج میلیارد و  شش میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی می شود. از ساعت 
نه صبح الی دوازده ظهر )9 الی ۱۲( روز دوشنبه مورخ سی ام آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی )۱۴۰۱/۰۸/۳۰( 
در اداره ثبت اسناد و امالک کالله واقع در خیابان طالقانی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ دو میلیارد و 
شصت میلیون ریال 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 چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد باستناد ماده ۱۳۶-آیین نامه اصالحی اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳9۸ 
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است لیکن شرکت کنندگان 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 درخواست نامه شرکت در جلسه تقدیم دارند 
و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده صندوق ثبت 
واریز نماید. حقوق دولتی )نیم عشر و حق مزایده( از محل بهای فروش )ثمن معامله( تامین و کسر می گردد. ضمنًا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
حسب اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه نامه معتبر میباشد این آگهی پس از تائید نهایی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در 
سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار محلی است. م.الف: 9۸۱۳
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