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نویسد:  می  گویه  روزنامه 

و  آزمون  یک  معرض  در  ما  همه  اکنون  هم 
ایم  گرفته  قرار  انتخابات  نام  به  بزرگی  امتحان 
میزان  اواًل  که  اند  دوخته  چشم  جهان  تمام  و 
و  ببینند  صحنه  این  در  را  ایران  مردم  حضور 
ثانیًا نوع انتخاب و نگاه ملت ایران را هم ارزیابی 
که  کند  می  اقتضاء  سلیم  عقل  بنابراین  کنند، 
برتر  انتخاب  و  اول  وهله  در  گسترده  حضور  با 
مقدس  نظام  تقویت  موجبات  بعد،  مرحله  در 
هزاران  خون  حصل  ما  که  اسالمی  جمهوری 
آورده و خطرات و  شهید واال مقام است را پدید 
کامل  متن  نمائیم.  خنثی  را  دشمنان  های  نقشه 

زیراست: شرح  به  داشت  یاد 
الرحیم الرحمن  الله  بسم 

ُقوا ِفیِه«  )سورة شوری،  یَن َواَل َتَتَفرَّ ِقیُموا الدِّ
َ
ْن أ

َ
»أ

آیة ۱۳(
پا  بر  را  دین  که  است  شده  تأکید  کریم  قرآن  در 

نکنید. اختالف  آن  در  ولی  کنید 
اعم  مردم  همه  انتخابات،  فصل  شدن  نزدیک  با 
و  کاندیداها  مخالفین  هوادارانشان،  و  کاندیداها  از 
منتقدانشان، کسانی که رأی می دهند و کسانی که 
انقالب و کشور  و  به نظام  رأی نمی دهند، وفاداران 
که  هستند  امتحانات  معرض  در  همگی  میهن  و 
امیدواریم ملت بزرگ ایران از این امتحان عظیم نیز 

آید. بیرون  سرافراز  و  سربلند  گذشته  همانند 
وظیفه  قانونی  و  شرعی  و  اخالقی  موازین  رعایت 
خود  ورود  میزان  به  کس  هر  و  است  مردم  همه   اول 
در  یا  و  هایش  گیری  جهت  و  مواضع  و  مسائل  در 
بعضی  است،  مسئول  انزواطلبی  و  خود  ورود  عدم 
تصور می کنند که اگر هیچ موضعی نگیرند و یا اگر 
ماندن  دور  و  راه صحیح  نکنند،   انتخابات شرکت  در 
بسیار  اشتباه  یک  این  که  آن  حال  و  خطاست  از 
مانند  مهمی  مسئله  در  تفاوتی  بی  و  است  بزرگ 
و  کشور  سرنوشت  که  جمهوری  ریاست  انتخابات 
عاقالنه  راهکار  اصاًل  دارد،  بستگی  آن  به  انقالب 
دشمنان  که  است  چیزی  همان  دقیقًا  و  نیست  ای 
خواهند. می  ایران  اسالمی  نظام  و  کشور  پیشرفت 
پدیدار  مردم  آحاد  در  باید  وظیفه  احساس 

این  رعیته«  عن  مسئول  کلکم  و  راع  باشد، »کلکم 
فرمایش پیامبر اکرم )ص( است که می فرماید همه 
شما مسئول هستید و همه شما در برابر زیردستانتان 
مسئول  مردم،  فرمانروای  شوید،  می  بازخواست 
مرد  باشد،  پاسخگو  باید  آنان  برابر  در  و  است  مردم 
آنان بازخواست  به  سرپرست خانواده است و نسبت 

می شود، زن مسئول خانه شوهر و فرزندان اوست و 
در برابر آنان مسئولیت دارد، خالصه همه و هر کس 
و  کشیدن  کنار  دارند،  مسئولیت  و  وظیفه  نوعی  به 
فرار از مسئولیت راه چاره نیست، بلکه به مسئولیت 

است.  رستگاری  و  چاره  راه  کردن  عمل  درست 
و  کشور  شرایط  به  نسبت  بیداری  و  هشیاری 
منطقه، وضعیت نظام جمهوری اسالمی در مواجهه 
از  یکی  هم  جهانی  استکبار  و  بشریت  دشمنان  با 
ها  موضعگیری  و  اقدامات  در  باید  که  است  نکاتی 
مدنظر باشد و از همین رو فرموده اند: العالم بزمانه 
امام جعفر  اللوابس« فرمایش حضرت  ال تهجم علیه 
صادق )ع( است که هر کس زمانه خود را بشناسد،  

آورد. نمی  روی  او  سوی  به  شبهات 
زمانی  معمواًل  ها  نفهمی  و  ها  نادانی  شبهات، 
زمان  و  خود  شرایط  ما  که  آورد  می  هجوم  انسان  به 
خود را نشناخته باشیم، لذا دچار تردید و اشتباه در 

شویم.  می  تصمیمات 

●
کشور  شرایط  به  نسبت  بیداری  و  هشیاری 
در  اسالمی  جمهوری  نظام  وضعیت  منطقه،  و 
جهانی  استکبار  و  بشریت  دشمنان  با  مواجهه 
اقدامات  در  باید  که  است  نکاتی  از  یکی  هم 
همین  از  و  باشد  مدنظر  ها  موضعگیری  و 
علیه  تهجم  ال  بزمانه  العالم  اند:  فرموده  رو 
اللوابس« فرمایش حضرت امام جعفر صادق )ع( 
است که هر کس زمانه خود را بشناسد،  شبهات 

آورد. نمی  روی  او  سوی  به 
زمانی  ها معمواًل  نفهمی  و  ها  نادانی  شبهات، 
و  خود  شرایط  ما  که  آورد  می  هجوم  انسان  به 
و  تردید  باشیم، لذا دچار  را نشناخته  زمان خود 

شویم. می  تصمیمات  در  اشتباه 
●

هم اکنون همه ما در معرض یک آزمون و امتحان 
جهان  تمام  و  ایم  گرفته  قرار  انتخابات  نام  به  بزرگی 
ایران  مردم  حضور  میزان  اواًل  که  اند  دوخته  چشم 
نگاه  و  انتخاب  نوع  ثانیًا  و  ببینند  صحنه  این  در  را 
بنابراین عقل سلیم  کنند،  ارزیابی  را هم  ایران  ملت 
اول  وهله  در  گسترده  حضور  با  که  کند  می  اقتضاء 
نظام  تقویت  موجبات  بعد،  مرحله  در  برتر  انتخاب  و 
مقدس جمهوری اسالمی که ما حصل خون هزاران 
شهید واال مقام است را پدید آورده و خطرات و نقشه 

نمائیم. خنثی  را  دشمنان  های 
است  الهی  ای  عطیه  اسالمی  جمهوری  نظام 
همه  و  فرمود  عطا  ایران  ملت  به  متعال  خدای  که 
همه  هستند،  مسئول  آن  نگهداری  و  حفظ  برای 
مسئولیتی  و  پست  اسالمی  جمهوری  در  که  کسانی 
مردم  به  با خدمت خالصانه  باید  آورند  بدست می  را 
در  اگر  و  بکوشند  نظام  به  مردم  وفاداری  حفظ  در 
اعمال آنان سوء رفتار باشد به همان میزان در بدبین 
مسئولیت  اسالمی  جمهوری  نظام  به  مردم  کردن 
نظام  به  ربطی  گر چه سوء عملکرد مسئوالن  دارند، 
که  مردم  ولیکن  است،  آنان  خود  به  مربوط  و  ندارد 
و  اند  کشیده  زحمت  نظام  این  بقای  و  ایجاد  برای 
توانند  اند نمی  را فدای آن کرده  خون عزیزان خود 
آرمان  به  اسالمی  جمهوری  در  مسئولی  که  ببینند 
خیانت  مستضعفین  و  محرومین  و  شهداء    های 

فرموده  توصیه  بارها  راحل  امام  که  همانطور  و  کند 
مقام  و  پست  اسالمی،  جمهوری  در  مسئولیت  اند 
به  خالصانه  خدمتگزاری  برای  فرصتی  بلکه  نیست 
مردم است واقعًا کسانی که در هر عرصه ای کاندیدا 
می شوند اعم از ریاست جمهوری اسالمی،  مجلس 
باید  ارکان  دیگر  یا  و  شهر  شورای  اسالمی،  شورای 
این معنا را ابتدا در نفس خودشان بپذیرند که برای 
مقام  و  پست  اشغال  قصد  و  روم  می  خدمتگزاری 
رفتند  پیش  ِسداد  و  صالح  با  اگر  و  ندارم  گرفتن 
یتولی  هو  »و  کند  می  یاری  را  آنان  هم  خدا  قطعًا 

لحین«. لصا ا
حمایت از جمهوری اسالمی به معنای این نیست 
نمی  ظلم  کسی  به  نظام  این  در  باشیم  قائل  که 
این کشور  با وجود هزاران مسئول در  و مسلمًا  شود 
بی  مسئولین  توسط  مردم  از  آحادی  به  قطعًا  پهناور 
را غصب  و مسئولیت  نداشتند  که شایستگی  کفایت 
هم  همه  وظیفه  و  است  شده  تعدی  و  ظلم  کردند، 
مسئوالن  آن  و  بپردازند  مظلوم  از  دفاع  به  که  هست 
خود  رفتار  و  اعمال  پاسخگوی  باید  هم  لیاقت  بی 
های  رهبری  با  اسالمی  جمهوری  کلّیت  اّما  باشند، 
الله  آیت  حضرت  انقالب  معظم  رهبری  خردمندانه 
طی  را  صحیحی  مسیر  العالی(  )مدظله  ای  خامنه 
روزه  هر  و  پی  در  پی  های  دشمنی  از  و  کند  می 
و  کشور  این  با  همدستانشان  و  اسرائیل  و  آمریکا 
همچنان  اسالمی  جمهوری  شود  می  معلوم  نظام 
پایدار  عزیزش  شهیدان  و  راحل  امام  های  آرمان  بر 
حلقه  در  نفوذ  با  دشمنان  نگذاشته  تاکنون  و  مانده 
این  اال  و  برسند  اهدافشان  به  مسئوالن  و  مدیران 

نداشت.  معنا  دشمنی  همه 
قاسم  شهادت،   و  جهاد  سرداران  بلند  روح 
ها،  باکری  ها،  ها، خرازی  حججی  ها،  سلیمانی 
ها،  آوینی  ها،  برونسی  ها،   چمران  ها،  همت 
کاظمی ها،  صیاد شیرازی ها، فالحی ها، نامجوها، 
بسیج  و  سپاه  و  ارتش  شهیدان  همه   و  کالهدوزها 
دفاع  شهدای  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در 
با میراث  ما  ناظر هستند که  و  از حرم همگی شاهد 

کنیم؟!  می  چه  آنان 
بسیار  انتخابات  در  حضور  بحث  حال  ای  علی 
مهم است و رهبری معظم هم عالوه بر دعوت مکرر 

انتخاب صحیح، همه   و  انتخابات  به حضور در  مردم 
آحاد مردم را موظف کردند که بین اقوام و خویشان 
آنان را  باره گفتگو کنند و  و هم صنفان خود در این 

نمایند.  دعوت  انتخابات  در  حضور  به  نسبت 
از  مسلمًا  انتخابات،  در  شرکت  عدم  های  نغمه 
همه  باید  و  نیست  کشور  و  مردم  دلسوزان  ناحیه 
ها  آن  تفاوتی  بی  بدانند  و  کنند  مسئولیت  احساس 
استقالل  و  امنیت  ناکرده  خدای  و  دارد  ضرر  بسیار 
این  و  کند  مواجه می  با خطر  را  یکپارچگی کشور  و 
رأی  های  صندوق  پای  در  مردم  گسترده  حضور 
نقشه  و  شاد  را  شهداء  و  امام  طیبه  ارواح  که  است 
بر آب می  ایران را نقش  های خائنانه دشمنان ملت 

. کند
●

قاسم  شهادت،   و  جهاد  سرداران  بلند  روح 
باکری  ها،  ها، خرازی  حججی  ها،  سلیمانی 
آوینی  ها،  برونسی  ها،   چمران  ها،  همت  ها، 
ها،  فالحی  ها،  شیرازی  صیاد  ها،   کاظمی  ها، 
و  ارتش  شهیدان  همه   و  کالهدوزها  نامجوها، 
سپاه و بسیج در طول هشت سال دفاع مقدس 
ناظر  و  شاهد  همگی  حرم  از  دفاع  شهدای  و 

کنیم؟! می  چه  آنان  میراث  با  ما  که  هستند 
●

ما  و  است  بسیار  دشمن  تبلیغاتی  بمباران  امروزه 
برویم،  آنان  با  مقابله  به  شهدا  روح  از  مدد  با  باید 
فرصت  در  اسالمی  جمهوری  نظام  مخلص  وفاداران 
باقیمانده تا انتخابات تمام سعی و تالش خود را در 
گیرند  بکار  جامعه  مختلف  اقشار  به  بخشی  گاهی  آ
و انشاء الله در روز بیست و هشتم خرداد با وضو در 
اعالم  بخاطر  و  شده  حاضر  رأی  های  صندوق  پای 
وفاداری به روح مطهر حضرت امام )رض( که همواره 
یار و یاور مستضعفین بود و این نظام را برای احیای 
عالم  منجی  ظهور  مقدمات  برقراری  و  آنان  حقوق 
العالمین  )ارواح  عشر  ثانی  حجت  حضرت  بشریت 
مجدد  پیمان  برای  و  کرد  پا  بر  الفداء(  مقدمه  لتراب 
گاهانه  با ارواح همه شهدای واالمقام در انتخابات،  آ
دلسوز  و  خبیر  رهبر  این  هشدارهای  و  کنیم  شرکت 

نمائیم  آن عمل  به  و  توجه کرده  را 
► مرتضی نجفی قدسی   

●  حضور در انتخابات، پیمان مجدد با شهداست    ●

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اولآگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 
اصلی   ۱۰۵۹۹/۱۴۹۱ شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  مزایده  آگهی 
)هزاروچهارصدونودویک ویک فرعی از ده هزار وپانصدونود ونه اصلی(بخش 
یک قم مربوط به پرونده اجرایی شماره کالسه ۱۳۹۶۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۱۲۶۰ 
بموجب پرونده اجرائی کالسه بایگانی: ۹۶۰۱۳۱۶ له: بانک شهرقم برعلیه 
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( مستند سند رهنی شماره ۷۶۶۶۰ – ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ تنظیمی دفترخانه 
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نبش فرعی دوم جنب پالک ۴۵ متعلق به آقای حامد قیافه داودی از طریق 

مزایده به فروش می رسد: 
 ۱۴۹۱ شماره  به  ثبتی  پالک  مشخصات  ششدانگ  مشخصات  و  حدود 
فرعی از ۱۰۵۹۹ اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور قطعه واقع در 
بخش ۰۱ حوزه ثبت ملک اداره یک قم استان قم به مساحت ۳۵۹ متر 

حدود:  به  مربع 
شماال در دو قسمت اول پی است به طول ) ۲/۰۰( دو متر به ده متری به 

عرض ده متر 
دوم پی است به طول )۱۰/۰۰(ده متر به ده متری به عرض ده متر

شرقا: پی است بطول )۳۰/۰۰( سی متر به شماره یک هزارو چهارصد ونود 
ودو فرعی 

جنوبا: پی است بطول )۱۲/۰۰( دوازده متر به شماره یک هزار و پانصد 
وبیست و سه فرعی 

غربا : پی مشترک بطول )۲۷/۰۰( بیست و هفت متر به ۱۰ متری به عرض 
ده متر 

مشخصات مالکیت:
 ۲۴۷۸ شناسنامه  شماره  ابوالقاسم  فرزند  داودی  قیافه  حامد  مالکیت 
ملی  شماره  دارای  کرمانشاه  از  صادره  تولد:۱۳۶۰/۰۴/۰۵  تاریخ 
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۴۹۴۹۷۱ سری د سال ۱۳۹۱ که در صفحه ۵۰۵ دفتر امالک جلد ۱۷۴ 

است.  گردیده  ثبت   ۲۴۱۱۰ شماره  ذیل 
محدودیت: 

محدودیت دفتر امالک: رهنی شماره ۷۶۶۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ دفتر 
خانه اسناد رسمی شماره ۱۱ شهر قم که به نفع بانک شهر شعبه صفائیه به 

مبلغ ۱۲/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۵ سال ثبت شده.
حقوق ارتفاقی :ندارد                  بیمه : ندارد                 اجاره : ندارد 

مشخصات فنی ملک مزایده: 
عرصه ملک مورد بازدید به مساحت ۳۵۹ متر مربع با کاربری مسکونی و به 
صورت دونبش می باشد اعیانی ملک در هفت طبقه ) ۱ زیرزمین و پیلوت 
و پنج طبقه روی آن ( و ۱۱ واحد آپارتمان مسکونی مستقل احداث گردیده 

است. 
اسکلت بنای احداثی بتنی و سقف تیرچه بلوک و نمای ساختمان سنگ 
تراورتن می باشد. طبقه زیرزمین محل تامین پارکینگ و انباری و همکف 
شامل یک واحد مسکونی در حد سفت کاری می باشد طبقات اول تا پنجم 
شامل ۱۰ واحد آپارتمان مسکونی هرواحد دارای سه اتاق خواب پذیرایی 
و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و تراس می باشد و پوشش کف واحد ها 
با    upvc از جنس  ها  پنجره  کاری شده  بدنه ها سفید  و  سرامیک فرش 

و  سرمایش  سیستم   ، سرقت  ضد  واحد  ورودی  درب  دوجداره،  شیشه 
باشد.  گرمایش داکت اسپیلت می 

نظریه کارشناسی: 
کارشناس رسمی دادگستری با توجه به موارد فوق ارزش ششدانگ ملک 
–نوع سند  ابعاد   – موقعیت محلی مساحت عرصه  به  عنایت  با  و  موصوف 
مالکیت  - کیفیت و کمیت بنای احداثی و با توجه به عدم اتمام عملیات 
اجرایی و عدم اخذ سند تفکیکی برای واحدها و سایر عوامل موثر به شرح 

ذیل ارزیابی نموده است: 
۱- عرصه ۳۵۹ متر مربع به قیمت هر متر مربع ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 

ارزش کل ۷۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۲- اعیانی موجود ۱۳۹۴ متر مربع به قیمت هر مترمربع ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال    به ارزش کل: ۵۵/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
جمع ارزش عرصه و اعیان ششدانگ به مبلغ ۱۲۷/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابی   ) ریال  میلیون  پانصدو شصت  میلیاردو  و هفت  بیست  و  ) یکصد 

گردیده است.
روز  الی ۱۲ ظهر  از ساعت ۹ صبح  ثبتی مذکور  مزایده ششدانگ پالک 
چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در 
خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه ۷  - طبقه فوقانی  اداره ثبت اسناد 

و امالک بخش یک قم  - اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه ۱۲۷/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ) یکصدو بیست و هفت میلیاردو پانصد و شصت میلیون ریال(  شروع 

و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.
 شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت به شماره شبا  IR ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳ با 
شناسه واریز ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶ می باشد و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ 
مذکور  شبای  حساب  شماره  به  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  برگزاری 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب 
اعتبار  از درجه  فروش  این صورت عملیات  در  و  واریز خواهد شد.  خزانه 

ساقط و مزایده تجدید می گردد.
در  بود.  خواهد  مزایده  برنده  عهده  به  ارزیابی  مبلغ  بر  مازاد  الحراج  حق 
ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده خواهد بود.و درصورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار وفق ماده 
۱۲۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدارخواهد 
بود وهمچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشد وفق ماده ۱۲۵ آئین نامه 
اجرا اقدام میگردد. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت 
به مازاد با بدهکار بر اساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده 
طبق مقررات وصول خواهد شد. ضمنا تنظیم سند انتقال اجرایی منوط 
به مفاصاحساب دارائی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر می 

باشد.)م الف ۱۴۰۴۷(
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

اداره اجرای اسناد رسمی قم

حل  شورای  حقوقی   ۵۲ شعبه  از  صادره  اجراییه  موجب  به 
اختالف شهرستان قم که در شعبه ۵ اجرای احکام مدنی شورا 
زهرا  خانم  له  گردیده  ثبت   – شورا  ۵/۹۹ج/۲۰۷  شماره  به  قم 
محکوم  علیه  محکوم  ذکاوتی  عیوض  آقای  علیه  فرد  نریمان 
محکوم  درحق  ریال   ۱۷۶/۹۸۶/۳۵۰ مبلغ  پرداخت  به  است 
دولت  صندوق  حق  در  عشر  نیم  ریال   ۶/۸۲۴/۳۱۷ و  لها 
از  ایشان  االرث  سهم  علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  لها  محکوم 
است  کرده  معرفی  را  قم   ۲ بخش  اصلی   –  ۱۳۴/۱۹۴۱ پالک 
مواد  حسب  و  است  نموده  ارزیابی  ذیل  شرح  به  کارشناس  که 
۵۱و۱۳۱ ق.ا.ا.م مقدار ۷/۷۵۱۷ سهم مشاع از ۱۱۲/۴ سهم 
به استثناء قیمت  ۶۲۲/۲۵ سهم ششدانگ ملک فوق  از  مشاع 
رسید.  خواهد  فروش  به  محکوم  قبال  در  اعیان  و  عرصه  ثمنیه 
با  ملک  دقیق  گذاری  قیمت  و  ارزیابی  موضوع  موضوع: 
و  چهل  و  نهصد  و  هزار  یک  از   ۱۳۴ شماره  قطعه  مشخصات 
احتراما  آقای جعفر ذکاوتی  مالکیت  به  قم  یک اصلی بخش دو 
عطف به قرار شماره ۹۹۱۰۴۴۲۵۷۱۵۰۰۱۸۰ و شماره پرونده 
مورخ   ۹۹۰۰۲۰۷ بایگانی  و شماره   ۹۸۰۹۹۸۲۵۳۸۲۰۰۷۱۹

که:  رساند  می  استحضار  به   ۱۹/۱۱/۱۳۹۹
دقیق  گذاری  قیمت  و  ارزیابی  رسانی  بروز  قرارکارشناسی: 

الذکر  فوق  مشخصات  با  ملک 
بازدید  پیرو  و  فرد  نریمان  زهرا  خانم  گیری  پی  با  کار:  گردش 
کوچه  بین  توحید  خیابان   – قم  آدرس  به  محل  از  قبلی 
کد  با  ذیل  کروکی  مطابق  جواد(  امام  کوچه  )نبش  ۳۵و۳۷ 
شماره  به  ثبتی  پالک  و   ۰۶-۰۱۰-۰۴۳-۰۰۰۱ نوسازی 
سه  در  صرفا  ساختمان  قم  دو  بخش  اصلی   ۱۲۲/۱۰۴/۲۳۸۲

: طبقه
۷۱ متر مربع و  به مساحت حدود  با کاربری تجاری  ۱- همکف 

مربع  متر   ۲۷ مساحت  به  مسکونی 
به  دوم  طبقه  و  مترمربع   ۹۸ حدود  مساحت  به  اول  طبقه   -۲
باشد.  می  مسکونی  کاربری  با  مربع  متر   ۴۹ حدود  مساحت 
مورخ   ۴۲۹۸۹/۲ شماره  استعالم  به  عنایت  با   : ثبتی  جریان 
مقدار  قم   ۲ منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره   ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
قطعه  یک  ششدانگ  سهم   ۶۲۲/۲۵ از  مشاع  ۱۱۲/۴سهم 

اصلی   ۱۳۴/۱۹۴۱ پالک  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین 
ثبت  ذیل   ۴۲۷ دفتر   ۳۳۲ صفحه  در  قم  دوثبت  بخش  در  واقع 
و  است  شده  صادر  سند  و  ثبت  ذکاوتی  جعفر  نام  به   ۷۸۱۱۲
در  مذکور  پالک  از  دیگر  مشاع  سهم   ۴۹/۹۵ مقدار  ادامه  در 
۷۸۱۵۲ به نام جعفر ذکاوتی  ۴۲۷ ذیل ثبت  ۴۶۴ دفتر  صفحه 

است.  شده  صادر  سند  و  ثبت 
 : کارشناسی  نظریه 

موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  و  گرفته  صورت  بررس  به  توجه  با 
و  شهرداری  ضوابط  و  زمانی،محلی،مساحت،شوارع،ابعاد 
فارغ  اینجانب  نظر  به  کارشناسی،  نظریه  در  موثر  عوامل  سایر 
هجده  میزان  به  موصوف  ملک  پایه  قیمت  بدهی  هرگونه  از 

گردد. می  ارزیابی  ریال  میلیارد 
ساعت   ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ تاریخ  در  الذکر  فوق  موارد  گردید  مقرر 
جنب  ساحلی  خیابان  قم  آدرس  به  صبح    ۸:۴۵ الی   ۸:۳۰
مدنی  احکام  اجرای  واحد  حقوقی  های  دادگاه  ساحلی  زندان 
لذا  برسد.  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مزایده  اتاق 
در  توانند  می  دارند  را  مزایده  مورد  از  بازدید  قصد  که  افرادی 
مورد  از  اجرا  این  هماهنگی  با  مزایده  به  مانده  روز  پنج  مدت 
شرکت  مزایده  جلسه  در  تمایل  صورت  ودر  بازدید  مزایده 
که  کسانی  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  پایه  قیمت  نمایند 
شرکت  گردد.)که  می  واگذار  دهند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین 
بانکی  کارتهای  از  یکی  در  را  مزایده  مبلغ  بایست  می  کنندگان 
باشند(.  داشته  باشد همراه  نام خود شخص  به  که  عضو شتاب 
وعده  به  را  اموال  بهای  پرداخت  تواند  می  اجرا  دادورز   ضمنًا 
را  بها  درصد  ده  باید  مزایده  برنده  صورت  این  در  دهد.  قرار 
نماید  تسلیم  اجرا  قسمت  به  سپرده  عنوان  به  المجلس  فی 
حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی 
که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده او 
این  نفع دولت ضبط خواهد شد،  به  مزایده  از کسر هزینه  پس 
گردد  می  درج  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  گهی  آ

نمائید. مراجعه  واحد  به  بیشتر  اطالعات  جهت 
شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  مزایده  واحد  دادورز 

زارعی  رضا  قم- 

سازمان آگهی های روزنامه گویه آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

ارتباط با مدیرمسئول روزنامه گویه      09127625987


