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اخبار
شهردار باقرشهر از تصویب طرح
ساخت طبقه چهارم در خصوص برخی
از اراضی باقرشهر خبر داد

شهردار باقرشهر با تاکید برنوسازی شهری از
مصوبات خوب شهرسازی در خصوص بخشی از شهر
باقرشهر خبر داد .علی کیوانی  -باقرشهر  ،شهردار
باقرشهر درگفتگو با خبرنگار ما از تصویب تراکم ۲۴۰
درصدی در خصوص اراضی چرمسازی و امیرکبیر
باقرشهر خبر داد .علیرضا ناصری پورگفت  :با پیگیری
های شورای شهر و شهرداری در کمیسیون ماده۵
استان تهران تراکم  ۲۴۰درصدی درخصوص اراضی
چرمسازی سابق و انبار امیر کبیر به تصویب رسید و
این اراضی ،امالکشان می تواند نسبت به قبل یک
طبقه مازاد داشته باشد .شهردار باقرشهر با لزوم برنامه
ریزی در خصوص بافت های قدیمی شهر اظهار داشت
 :امروز شاهد رعایت اصول شهرسازی در بافت های
جدید هستیم مثال درشهرک ارغوان با رعایت این
اصول هم بناها مستحکم شده و هم در راستای آن
رفاه شهروندان و آسایش آنها تامین می شود که این
موارد حاصل رعایت اصول شهرسازی است که باید در
تمامی شهر اجرا شود .وی اراضی موجود را از بافت
های جدید شهری برشمرد و تصریح کرد  :با تصویب
این طرح که موجب تشویق شهروندان برای ساخت و
ساز در این اراضی می شود ما شاهد افزوده شدن بافت
نو به شهر هستیم که در آن اصول شهرسازی رعایت
شده و ایمن تر از بافت های موجود است واز طرفی از
تراکم جمعیت بافت های فرسوده شهری کاسته می
شود و این روال عالوه بر ایجاد شهری نو به ایمنی
شهروندان نیز کمک شایانی می کند .

هزینه دقیق پروژه دور برگردان باقرشهر
با دستور شهرداری باقر شهر مشخص شد

پیرو برخی ابهامات در خصوص هزینه پروژه
دور برگردان تقاطع خیابان شهید فیروزی با دستور
شهردار باقرشهر هزینه این پروژه تا کنون مبلغ 130
میلیون تومان اعالم شد .علی کیوانی -باقرشهر  ،با
توجه به اعالم اعتبار  ۵۰۰میلیون تومانی اجرای
پروژه دوربرگردان تقاطع خیابان شهید فیروزی و
خیابان شهید رجایی و مشکالت و همچنین ابهامات
موجود در اعتباراین پروژه با دستور شهردار مبلغ
دقیق هزینه های انجام شده مشخص شد .این پروژه
که در گذشته با اعتبار تقریبی  ۵۰۰میلیون تومان
قرار داد آن منعقد و طرح برنامه ریزی شده بود به
علت مشکالت موجود و نارضایتی برخی از شهروندان
مجاور محل پروژه طی مکاتبات شورای شهر و برنامه
ریزی مجدد در حجم کوچکتری انجام گرفت به
صورتی که در طرح اولیه این پروژه الین های تند
رو ،کند رو طراحی شده و اجرای طرح به صورتی
بوده که تریلی ها هم بتوانند از این دور برگردان
استفاده کنند که طی طرح دوم این پروژه در مقیاس
کوچکتری اجرا شد و تا کنون نزدیک به  ۱۳۰میلیون
تومان برای این پروژه هزینه شده که شامل عقب
نشینی محور ،عملیات عمرانی ،جدول گذاری و نصب
چراغ راهنمایی و رانندگی و … .می باشد.

نوشهر میزبان وداع و تشیع سه شهید گمنام واالمقام دوران دفاع مقدس

امام جمعه نوشهردر جلسه فرهنگ عمومی از
وداع و تشیع سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس
در روز پنجشبه خبر داد و در این خصوص اظهار
داشت  :در گذشته سه شهید گمنام در دانشگاه
نیروی دریایی امام خمینی تدفین شدند و بار دیگر
میزبان سه شهید گمنام دیگر دوران دفاع مقدس
خواهیم بود  .حجت االسالم مشایخ در ادامه بیان
داشت  :در روز چهارشنبه همزمان با نماز مغرب
و عشاء مراسم وداع با این سه شهید واال مقام را
خواهیم داشت و در روز پنجشبه نیز مراسم تشیع
را در پارک نوید برگزار خواهیم کرد .امام جمعه
نوشهر در خصوص مشخصات این سه شهید اظهار
داشت  :شهید 20ساله شهادت :تک عملیاتی
دشمن در سال  - 67منطقه عملیاتی زبیدات -
شهید 20ساله شهادت :عملیات رمضان منطقه
عملیاتی شرق بصره  -شهید  23ساله شهادت:
عملیات والفجر 4منطقه عملیاتی پنجوین
حجت االسالم مشایخ مسوولین درادامه با
بیان اینکه مسوولین در نظم دهمی امور شهری
توجه کنند ابراز داشت  :با توجه به ایام نوروز و
تعطیالت نوروزی گرانفروشی و کم فروشی را به
دقت رصد کنند تا کام مردم تلخ نشود  .وی

تاکید کرد  :با توجه به درخواست بازاریان مبنی بر
تعطیلی سه شنبه بازار  ،بهترین کار این است که
بازار خود در نرخ خود دقت و مالحظه داشته باشد
که سه شنبه بازار زیاد اهمیت نداشته باشد  .مشایخ
خاطر نشان ساخت  :ادارات برق ،آب  ،بیمارستان
 ،مخابرات  ،پلیس  ،تاکسیرانی  ،باید بیشترین

آمادگی را در ایام نوروز داشته باشند  .شهردار
نوشهر نیز در این مراسم بیان داشت  :در ایام نوروز
مجموعه فعالیت ما با توجه به اینکه نوشهر شهری
گردشگر پذیر است اقدامات خوبی را برنامه ریزی
کردیم ونسبت به نور پردازی ،روشنایی معابر ؛
لکه گیری آسفالت اقدام کردیم  .مجید شعبان نژاد

در ادامه اظهار داشت  :نصب المان را در دستور
کار داریم رنگ امیزی و سفره هفت سین در مرکز
شهر از دیگر برنامه های شهرداری در میزبانی
گردشگران خواهد بود  .فرماندار شهرستان نوشهر
نیز بیان داشت  :آسیب شناسی در هر مراسمی باید
وجود داشته باشد و از نقاط ضعف و قوت در جهت
برطرف آن کوشا باشیم و نباید در خدمات دهی
به گردشگران کلیشه ای رفتار کنیم و باید ایده
های جدیدی را در هر دوره ارائه کرد  .صفر نژاد
در ادامه با بیان اینکه ما مدیون خون شهدا هستیم
و حرمت شهداء گمنام باید حفظ شود گفت  :در
حقیقت ما گمنام هستیم و شهدا نامداران واقعی
هستند  .لذا باید در برگزاری مراسم شهدا تمام
تالش خود را بکار گیریم که بهترین مراسم برگزار
شود .وی خاطر نشان ساخت  :آمادگی کامل همه
ادارات در ایام نوروز را خواهیم داشت و کشیک
های مختلف را در خدمات دهی مطلوب در دستور
کار قرار دادیم  .وی همچنین در بحث اسکان
مسافردر مراکز آموزش و پرورش گفت  :با توجه به
کمبود امکانات باید تعداد فضای اسکان را بر اساس
مقدار امکانات طراحی کرد تا خدمات مطلوبتری را
به مسافران ارائه دهیم .

مراسم تجلیل از کارکنان مراکز پاسخگویی  2010 ، 2021 ،2020و  118مخابرات منطقه لرستان
طی مراسمی با حضور مدیر مخابرات منطقه  ،مدیران و معاونین
از کارکنان مراکز  2010 ، 118 ، 2020و  2021تجلیل بعمل آمد
.مدیر مخابرات منطقه لرستان در این آیین با اشاره به فعالیت شبانه
روزی کارمندان این بخش گفت :این مراکز با  90اپراتور به ارایه
خدمات مخابراتی به مردم می پردازد .مهندس محمودی افزود:
خدمات این مراکز به صورت نوبتی و شبانه روزی انجام و از مشاغل
سخت محسوب می شود و اپراتورهای این بخش ها از زحمت کش
ترین کارمندان فعال در شرکت هستند .وی گفت  :مشتری ،قلب
سازمان است نادیدهگیری مشتریان ،نشانه عدم مسئولیتپذیری،
تعهد و خالف رفتار حرفهای است و هر مسئله و برخوردی از سوی
مشتریان و اربابرجوع باید در کمال صبر و ادب پاسخ داده شود و
باید همیشه در جهت خدمت به مردم و در جهت مشتری مداری
عمل کنیم تا در پی آن نیز انتظار وفاداری از مشتریان را داشته

باشیم .محمودی در پایان گفت :رویکرد مجموعه مخابرات ایران در
بحث پاسخگویی ،متمرکزسازی سیستمها  ،ارائه ارزیابی های مبتنی
بر SLAو در نهایت تمرکز و تجمیع تمام مراکز پاسخگویی است.
مهندس شمسی فر ،مشاور مدیر در امور فنی نیز در این آیین گفت:
تجلیل از کارکنان این بخش ها و قدردانی زحمات شبانه روزی آن ها
با توجه به اینکه بیشتر این افراد را بانوان تشکیل می دهند ،ضروری
است.
مهندس شمسی فر در ادامه با اشاره به اهمیت پاسخگویی و
راهنمائی صحیح مشتریان ،کار در این مراکز را بسیار حساس و مهم
دانست و افزود  :همه ما باید در خدمت مشتری باشیم و هر کدام
وظایفی داریم و متعهد هستیم که به وظایف خود عمل کنیم.در ادامه
مدیران ارشد منطقه در فضایی صمیمی با حضور در جمع کارکنان
این مراکز با آنها دیدار و گفتگو کردند و به سئوالت همکاران نیز پاسخ

گ آب و آیینه به مناسبت میالد
جشن بزر 
باسعادت حضرت فاطمه(س) با حضور کارمندان
بانوی شهرداری و بانوان شهر برگزار شد.علی
کیوانی -کهریزک؛ به مناسبت فرا رسیدن روز
بزرگداشت مقام زن؛ جشن بزرگ میالد آب و
آیینه با مشارکت امور بانوان و واحد روابط عمومی
شهرداری کهریزک و با حضور شهردار و اعضای
شورای شهر برگزار شد.مهندس نعمت زاده؛ روز
بزرگداشت مقام زن را به تمامی بانوان شهر و
شهرداری کهریزک تبریک گفت و اظهار داشت:
زنان یکی از بازوهای مهم اجرایی در اداره امور

دادند .در این آیین که به همت روابط عمومی و در تاالر حامی برگزار
شد از کارکنان این مراکز به صرف شام پذیرایی شد.

وی خاطرنشان کرد :افزایش و توسعه ۶
هکتاری فضای سبز ،اجرای طرح تامین روشنایی
در تمامی نقاط تاریک شهر ،آسفالت معابر،
جدولگذاری و سنگفرش معابر فرعی و محور اصلی
جاده قدیم تهران قم ،تجهیز و افتتاح بوستان
صادق آباد ،آماده سازی و احداث بوستان مسکن
مهر ،کلنگ زنی بوستان مشاهیر و بوستان محلی
کریم آباد ،ارتقای زیباسازی دیداری شهر ،اصالح
هندسی پل شهید بهشتی و میدان عبدل آباد و....
بخشی از طرح هایی است که در این بازه زمانی در
مجموعه مدیریت شهرداری به اجرا درآمده است.

شهردار کهریزک در ادامه این مراسم به قید قرعه
هزینه رفت و برگشت سفر زیارتی مشهد مقدس
را به  ۵بانوی شهرداری کهریزک اهداء کرد تا
این عزیزان به نیابت از سوی سایر همکاران خود
در مشهدالرضا(ع) نایب زیاره باشند.مریم شرفی،
مسئول امور بانوان شهرداری کهریزک؛ ضمن
گرامیداشت مقام زن در آیینی ویژه در پایان این
مراسم با اهدای هدیه از بانوان کارمند شهرداری
کهریزک تقدیر بعمل آورد و به تمامی بانوان حاضر
در جشن آب و آیینه با اهدای شاخه های گل این
ایاممبارک ،شادباش گفته شد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﺯﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 31850ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320878931ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1396,09,09ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ -
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  12ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ-ﭘﻼﻙ -75ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﻜﻒ -ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  1316943551ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ1 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(155794
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ) 0/629ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 32615ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  7182ﺍﺻﻠﻲ ﻗﻄﻌﻪ  12ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪ ﺍﺯ 3916
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ 2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻼﺳﻪ 950148/25ﺝ( ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ950148/25ﺝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮔﻞ ﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ255/680/978ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﻣﺒﻠﻎ 25/413/153ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ39/785/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﻭﻱ -ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ -ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 157/629/075ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ  96ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 478/508/206ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﺭﺍﺯﻱ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﺜﻢ ﺷﻴﺨﻲ ﻭﺍﻳﻀ ًﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺩﻳﻊ
ﻣﺒﻠﻎ 35/811/703ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ
ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 32615ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  7182ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ 2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﻴﺎﻧﭙﻮﺭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  4/900/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻬﺎﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻠﻚ
ﭘﻼﻙ  32615/7182ﺑﺨﺶ  2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﻴﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻠﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺻﺪﻡ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  36ﺷﺮﻗﻲ ﭘﻼﻙ  3ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭﺍﺣﺪ 12ﺍﻟﻒ( ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﺛﺒﺘﻲ :ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 203308ﺳﺮﻱ ﺍﻟﻒ  93ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ
ﺛﺒﺘﻲ 139606001151001984ﻣﻮﺭﺥ  1396/8/14ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻟﻮﻳﺰﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ )ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﻃﻠﻖ( ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  32615ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  7182ﺍﺻﻠﻲ ﻗﻄﻌﻪ 12ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ 3916
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺨﺶ 2ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 88/44
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﻃﺒﻘﻪ  4ﻛﻪ  2/82ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ
ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ  6ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  10/8ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ
ﻗﻄﻌﻪ  7ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  3/06ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﺯ
ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﻠﻚ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ
ﻣﻠﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻲ  97500ﻣﻮﺭﺥ  1393/5/15ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  138ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﻴﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺏ( ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ :ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ  7ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ  15ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ  5ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻫﺮ
ﻃﺒﻘﻪ  3ﻭﺍﺣﺪ ﻭ  2ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻭﻝ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭﺍﻧﺒﺎﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻫﻤﻜﻒ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻨﮓ
ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﻳﻮ ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ ﻛﻒ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﺣﻴﺎﻁ
ﺳﻨﮓ ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ 1/5ﻣﺘﺮ ﺳﻨﮓ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺮﺩﻩ ﻓﻠﺰﻱ
ﻭﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﻃﺒﻘﻪ  4ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻮﺭ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ  2ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻒ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ
ﺳﻨﮓ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻮﻟﺮﺁﺑﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﺗﻮﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺷﻮﻓﺎژ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺝ( ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﻠﻚ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺁﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺎﺕ
ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻛﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ
ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ
ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ 4/900/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ) 0/629ﺷﺸﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ
ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  32615ﻓﺮﻳﻊ ﺍﺯ  7182ﺍﺻﻠﻲ ﻗﻄﻌﻪ 12
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  3916ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ 2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/1/18ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻲ 10:30ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﺳﻤﻴﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻴﺒﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2171299008005ﺑﻨﺎﻡ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺒﺾ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ 10ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻞ ﺛﻤﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ.

110/168453

اخبار
مدیر منطقه چهار شهرداری اراک گفت

طی اسفندماه سال جاری  1210تن
آسفالت در منطقه توزیع می شود

قاسمی مدیر منطقه چهار شهرداری در
خصوص اقدامات دایره امانی این منطقه در
راستای اهداف ستاد استقبال از بهار شهرداری
اراک اظهار داشت :با توجه به اینکه کالنشهر
اراک به نوعی شاهراه مواصالتی کشور محسوب
می گردد  ،لذا با نزدیک شدن به سال جدید و
آغاز سفرهای نوروزی شاهد حجم باالیی از تردد
مسافران نوروزی به سمت استان های جنوبی و
غربی کشور و بلعکس می باشیم که با توجه به
اهمیت این موضوع و از طرفی اهمیت حفظ شان
و مرتبه استان مرکزی و کالنشهر اراک در میان
دیگر استان های کشور که یکی از دغدغه های
مسئولین استان و خصوصا شهرداری اراک می
باشد  ،سعی نمودیم با همت پرسنل دایره امانی
و مساعدت و همکاری صمیمانه مدیران و معاونین
ستادی و روسای سازمانهای تابع شهرداری و البته با
استفاده از تجربیات و ارشادات جناب آقای مهندس
تاجران دراین زمینه اقدامات مفید و موثری را به
انجام برسانیم .وی اظهارداشت:با توجه به اهمیت
مبحث عبور و مرور شهری که نقش به سزایی هم
در ارتقا منظر شهری دارد از ابتدای اسفند ماه تا
به امروز  20/12/1396مساحتی بالغ بر 5880متر
مربع از معابر محدوده این منطقه با پخش بیش از
 890تن آسفالت بهسازی شده و تا پایان اسفند ماه
طبق برنامه ریزی های انجام شده آسفالت مساحتی
در حدود  2240متر مربع از معابر منطقه و تهیه
 320تن آسفالت بدین منظور در برنامه کاری دایره
امانی منطقه گنجانده شده است .

آیین گرامیداشتی در شرکت ملی
پخش فراورده های نفتی منطقه
گلستان برگزار شد

جشن بزرگ آب و آیینه به مناسبت میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)
شهر و کشور هستند و این قشر عالوه بر مشارکت
میدانی در امور جامعه ،نقش پشتیبانی و حمایت
معنوی از مدیران توانمند کشور را دارند ودر پس
هرموفقیت و کارآمدی مسئوالن ردپایی از حضور
چشمگیر بانوان به چشم می آید.شهردار کهریزک
در ادامه به اقدامات و عملکرد یکصد روزه شهرداری
کهریزک در مدت زمان سکانداری مدیریت شهری
افزود :در این مدت زمان کوتاه ،تعداد قابل توجهی
از پروژه های شهر در حوزه عمران ،ترافیک ،ورزش،
فرهنگ و امور خدماتی شهر مصوب و تاقبل ازپایان
سال  ۹۶اجرا و به بهره برداری رسید.

شماره 2441

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ  25ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و روز
درختکاری آیین گرامیداشتی باحضور سرپرست
و جمع کثیری از کارکنان شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.به
گزارش روابط عمومی ،حبیبی سرپرست منطقه با
تبریک این مناسبت به بیان اهمیت درختکاری و
حفظ منابع طبیعی در فرهنگ اسالمی پرداخت.
ایشان خاطر نشان کرد :مقوله های منابع طبیعی،
محیط زیست و درختکاری مسایل مهمی هستند
که به اصل حیات اجتماعی و طبیعی انسان مرتبط
می باشند و همه ما موظف به حفظ طبیعت و
محیط زیست هستیم و باید این امانت الهی را برای
نسلهای آینده حفظ کنیم.این مقام مسوول افزود:
توسعه فضای سبز و حفظ زیبایی و محیط زیست
از جمله برنامه های مورد توجه شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی می باشد.گفتنی است :در روز
درختکاری  ۵۰۰اصله نهال شامل :پرتقال ،نارنج،
کاج ،توت،زیتون،آلو و انار توسط کارکنان در فضای
سبز ستاد منطقه و انبارهای نفت گرگان و گنبد
کاشته شد.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ )ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ( ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 1396/4/26 – 9610422185600005ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 1006ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺭﻭﺣﻲ ﻛﻨﺪﻭﺍﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﻼﻙ 489ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻠﻲ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ -2ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻤﺎﻉ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺭﻭﺣﻲ ﻛﻨﺪﻭﺍﻧﻲ ﻭ
ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﻠﻴﺤﻪ ﭘﺎﻛﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻙ ﻏﺮﺏ ﻓﺎﺯ ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﻬﺴﺘﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻼﻙ 13ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺛﺒﺘﻰ :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ  1262/1ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ
ﺣﻘﻮﻕ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﭽﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻮﺭﺥ 1368/1/10ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻧﺎﻡ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻖ ﻛﺴﺐ ﻭ ﭘﻴﺸﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1396/6/7 -9600188ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ
9/360/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ  -2ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ  74/26381ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  3/32ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ  196ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﺎﻡ ﻗﻄﻌﻪ
 4ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1376/6/6 -24103ﺑﺎ ﭘﻼﻙ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 75/5167ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ  989/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻃﺒﻖ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 24103ﻣﻮﺭﺥ  1376/6/6ﻣﻘﺪﺍﺭ  300/20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﻭﻗﻒ ﺁﺳﺘﺎﻥ
ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻧﻴﺰ ﺍﺧﺬ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﻯ  -1 :ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ
ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ 48ﻣﺘﺮ ﻛﻒ ﺳﻨﮓ ﺩﻳﻮﺍﺭﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻏﺬ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻃﺮﺡ
ﻛﻤﺪ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻮﺑﻲ ﺳﻘﻒ ﻃﺮﺡ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﺸﺮﻗﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﺸﺮﻗﻲ
ﺁﺑﺪﺍﺭﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ
ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  216380ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  -2ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺴﺎﺣﺖ  989/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  300/2ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻭﻗﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻏﻴﺮﺍﻭﻗﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺑﺎ  689/4ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ
ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ  2ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ  1376/6/6 -24103ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 110ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﻜﻒ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 112ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  198ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ
ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  196ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺯﻳﺮﻳﻦ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎﻱ  196-198ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺩﺭ
ﺣﻴﺎﻁ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻓﺎژ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻮﻟﺮﺁﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﻟﻦ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﭘﻦ
ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺍﻡ ﺩﻱ ﺍﻑ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺍﻃﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﻪ ﺍﻃﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
ﻭ ﺣﻤﺎﻡ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ  :ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻭﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ -1ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺻﺮﺍﻓﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ 38/500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ  -2ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ 23/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ  97/1/20ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ9
ﻟﻐﺎﻳﺖ 11ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻓﻴﺎﺽ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ12
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ38/500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ23/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ
ﻣﻜﻠﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭ ﻗﺒﺾ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻞ ﺛﻤﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻃﻲ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ) .ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ( ﺑﻨﺎﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ
ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻚ
ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
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