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گزارشی از اقدامات حوزه بهداشت ودرمان بعد از پیروزی انقالب اسالمی

روزگذشته صورت گرفت:

توزیع هدایای رهبر معظم انقالب
بین 12هزار دانش آموز حاشیه مشهد
خبیری /همزمان با دهه مب��ارک فجر هدایای مقام معظم
رهبریبین12هزاردانشآموزمحرومحاشیهشهرمشهد
توزیع شد".صالح"رئیسادارهمشارکتهایمردمیاداره
کلآموزشوپرورشاستاندرگفتوگوباخراسانرضوی
گفت:هدایایمقاممعظمرهبریبهدانشآموزانمحروم،
 12هزاردست لباس ش��امل6هزار دست پیراهن ،شلوار
وکفشبرایپسرانو6هزاردستمانتو،شلوار،چادروکفش
برای دختران اس��ت.وی اضاف��ه کرد  :این هدای��ا به ارزش
150میلیون تومان در مدارس حاش��یه شهر مشهد برای
تحویلبهدانشآموزانمحرومتوزیعشدهاست.ویافزود:
توزیعاینهدایاازروزگذشتهدرمدارسحاشیهشهرمشهد
برایاهدابهدانشآموزانبیبضاعتومحرومآغازشدهوتا
چندروزآیندهنیزادامهخواهدداشت.الزمبهذکراستکه
هدایایمقاممعظمرهبریبهدانشآموزانمحرومخراسان
رضوی هرس��اله میان این دان��ش آموزان توزیع می ش��ود.

باحضورتولیتآستانقدسرضوی

همزمانباروزپرستارصورتگرفت:

افتتاح 4بخش جدید
در بیمارستان رضوی

همزمان با ای��ام والدت حض��رت زینب کب��ری(س) و روز
پرس��تار ،چهار بخش جدید در بیمارستان فوق تخصصی
رضوی ب��ا حض��ور تولیت آس��تان قدس رضوی گش��ایش
یافت.به گزارش آستاننیوز ،سه بخش جدید شامل بخش
مراقبته��ای وی��ژه( ،)ICUبخش بس��تری وی��ژه(،)VIP
کلینیک طب س��نتی و همچنین بخ��ش ویژه کالسهای
آموزش به بان��وان ب��اردار در بیمارس��تان رض��وی افتتاح
ش��د.بخش مراقبته��ای وی��ژه به دلی��ل احس��اس نیاز،
دومین بخش مراقبت ویژه در این بیمارستان است که به
منظور مراقبت از بیم��اران مبتال به دیابت و فش��ار خون و
نیز بیماران مسن ،مجهز به همه امکانات نظیر «ونتیالتور»
و «مانیتورینگ  24س��اعته قلبی و تنفسی» با تختهایی
ویژه اس��ت تا در نخس��تین روزه��ای پ��س از جراحی این
بیم��اران از نزدیک تح��ت مراقبت های ویژه ق��رار گیرند.
کلینیک طب سنتی نیز برای برطرف کردن نیاز داروهای
مکمل بیماران تشکیل شده تا به شکلی علمی و در سطح
دانش��گاهی و همچنین با بهرهگیری از اساتید دانشکده
طب سنتی به این نیاز مراجعان پاسخ بگوید.

درمان «بهداشت

»

گــزارش
خبیری

نبود تجهیزات بهداش��تی ،درمانی ،پزش��کی
وکادر درمانی کافی ومتخصص در س��ال های
قبلازانقالباسالمیبهویژهدرمناطقمحروم،
رواجبیماریهایواگیر،مرگنوزادانومادران
ب��اردارو کیفیت پایین بهداش��ت ودرم��ان را به
دنبالداشتاماپسازپیروزیانقالببهتدریج
بهامرآموزشپزشکی،ایجادوتوسعهخانههای
بهداشت شهری وروستایی ،افزایش درمانگاه
ها وبیمارس��تان ها در نقاط مختلف ب��ه ویژه در
حاشیه ش��هر مش��هد توجه ویژه ای شده است.
آغاز دهه مبارک فجر وسی وهشتمین سالگرد
پیروزیانقالباسالمیبهانهایمیشودبرای
بررسیوضعیتگذشتهواقداماتانجامشدهدر
حوزهبهداشتودرماناستان.
دکتر"مصطفی مهرابی بهار" رئیس دانشگاه
علوم پزشکی مشهد درباره اقدامات بهداشتی
انجام ش��ده بعد از پیروزی انقالب اسالمی به
خراسان رضوی گفت :پس از پیروزی انقالب
اسالمی با توجه ویژه ای که به حوزه بهداشت
ش��ده اس��ت ش��اهد اقدامات قابل توجهی در
این حوزه در استان بوده ایم که به بخشی از آن
اشاره می شود.

••افزایشخانههایبهداشتاز 23به
728

وی اف��زود :یک��ی از نیازهای م��ردم در حوزه
بهداش��ت ،خان��ه ه��ای بهداش��ت هس��تند و
تع��داد ای��ن واحده��ا ک��ه درآن ه��ا خدم��ات
بهداش��تی ارائه می ش��ود قب��ل از انقالب در
اس��تان 23خانه بهداش��ت ب��وده ک��ه اکنون
به 728خان��ه بهداش��ت افزایش پی��دا کرده
است .وی اضافه کرد  :همچنین تعداد مراکز
بهداش��تی درمانی ش��هر قب��ل از انقالب 54
مرکز بوده که بعد از پیروزی انقالب اسالمی
ب��ه 159مرکز افزای��ش یافته اس��ت ودر کنار
این مراکز بهداشت ش��هری  ،مراکز بهداشت
روستایی اس��تان نیز از 30مرکز به 93مرکز
درحال حاضر افزایش پیدا کرده است.

س�لامت برنامه پزش��ک خانواده فعال ش��ده
اند.مهراب��ی بهار اضافه ک��رد :همچنین قبل
از پیروزی انقالب اسالمی ایمن سازی گروه
های هدف در حوزه بهداشت43درصد بوده
اما این موضوع بعد از انقالب مورد توجه قرار
گرفته واکنون میزان ایمن س��ازی گروه های
هدف به 99درصد افزایش یافته است.

••افزایش 54پایگاهبهداشتیاستان
به368

مهرابی بهار به پایگاه های بهداش��تی استان
اش��اره واظهارک��رد :پای��گاه ه��ای بهداش��تی
اس��تان قبل از پیروزی انقالب 54پایگاه بوده
است که در حال حاضر 368پایگاه بهداشتی
تحت پوش��ش دانش��گاه علوم پزش��کی مشهد
وجود دارد.وی گفت :تعداد مراکز بهداش��تی
دارای واحد های دندانپزشکی قبل از انقالب
و در س��ال 57حدود15مرکز بود ه اس��ت که
اکنون 121مرکز بهداشتی دارای واحدهای
دندانپزش��کی هس��تند.رئیس دانشگاه علوم
پزشکیمشهدبهفعالشدنداوطلبانسالمت
اشاره وتصریح کرد :قبل از انقالب فعال کردن
واس��تفاده از داوطلبان س�لامت مطرح نبوده
اس��ت که این امر بعد از پیروزی انقالب به ویژه
درچندسالاخیرموردتوجهقرارگرفتهواکنون
13هزارو241داوطل��ب س�لامت در ح��وزه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعال شده اند.

••ریشهکنیفلجاطفال

رئیس دانشگاه
علومپزشکی
مشهد:ایمن
سازی گروه های
هدف در حوزه
بهداشت43درصد
بوده اما این موضوع
بعد از انقالب مورد
توجه قرار گرفته
واکنون میزان ایمن
سازی گروه های
هدف به 99درصد
افزایش یافته است

وی به طرح های اجرا ش��ده در خصوص ریش��ه
کنی فلج اطفال در استان اشاره وتصریح کرد:
قبل از پیروزی انقالب در ای��ن باره اقدام جدی
انجام نش��ده اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی
2طرحضربتیواکسیناسیونبرایریشهکنی
فلجاطفالدراستانانجامشدهاست.

••کاهشمرگومیرمادرانباردار

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی مش��هد با بیان
این که می��زان مرگ ومیر م��ادران باردار قبل
از انقالب در ه��ر 100هزارنفر240نفر بوده
اس��ت اف��زود :ام��ا خوش��بختانه ب��ا اقدامات
انجام شده پس از پیروزی انقالب اسالمی این
تعداد ب��ه 18.9نفر کاهش پیدا کرده اس��ت.
مهرابی بهار گفت :میزان مرگ ومیر نوزادان
ت��ا 28روز نی��ز در س��ال 57ح��دود 40نوزاد
بوده که درحال حاضر به 10.22نوزاد در هر
هزارنوزاد کاهش پیدا کرده است.وی افزود:

•• 306تیمسالمتبرنامهپزشک
خانواده

وی ب��ا اش��اره به تش��کیل تی��م های س�لامت
پزش��ک خان��واده اف��زود :ای��ن تیم ه��ا قبل از
انقالب وجود نداشته است وبعد از انقالب این
موضوع نیاز س��نجی ش��ده واکنون 306تیم

میزان مرگ ومیر کودکان زیر یکسال نیز قبل
از پیروزی انقالب اس�لامی در حوزه دانشگاه
علوم پزشکی مشهد در هر هزارتولدزنده 111
نوزاد ب��وده که این عدد اکن��ون 14.37نوزاد
در هر ه��زار تولد زن��ده اس��ت.وی اضافه کرد
 :همچنی��ن میزان م��رگ ومی��ر ک��ودکان زیر
5سال قبل از انقالب ودرسال 57در هر هزار
تولد زنده 119نوزاد بوده که در س��ال 95به
16.39ن��وزاددر هر ه��زار تولد زن��ده کاهش
پیدا کرده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مشهد به اقدامات انجام شده در بخش درمان
بع��د از پی��روزی انقالب اس�لامی اش��اره کرد
وگف��ت :بع��د از پی��روزی انقالب اس�لامی در
بخش درمان نیز اقدامات بسیار خوبی به ویژه
در بحث ایجاد بلوک های زایمانی ورسیدگی
به هتلینگ بیمارس��تان ها به خص��وص بعد از
اجرای طرح تحول نظام س�لامت انجام ش��ده
اس��ت.وی اف��زود :یک��ی از دالیل م��رگ ومیر
نوزادان ومادران قبل از انقالب نبود امکانات
و تجهیزات پزشکی بود که به این موضوع بعد
از انقالب توجه ویژه ای شده و گوشه ای از این
اقدامات احداث 4هزارو102متر مربع بلوک
زایمان��ی وبهس��ازی 4هزارو628مت��ر مربع
بلوک زایمانی درحوزه دانشگاه علوم پزشکی
مش��هد بوده که در کنار این موارد 105واحد
دیگر نیز درحال س��اخت اس��ت.وی به تالش
برای کاهش عمل س��زارین در بع��د از انقالب
وبه ویژه بعد ازاجرای طرح تحول نظام سالمت
اش��اره واضافه ک��رد :در حال حاض��ر با تالش
ه��ای انجام ش��ده تع��داد عمل های س��زارین
در بیمارس��تان های دولتی به 35درصد ودر
بیمارس��تان ه��ای غی��ر دولتی ب��ه 56درصد
کاهش یافت��ه اس��ت.مهرابی بهار با اش��اره به
توسعه اورژانس های بیمارس��تانی وکلینیک
های ویژه بیمارس��تان ها گف��ت :در این مدت
4هزارو470متر مربع اورژانس بیمارس��تان
ه��ای دولت��ی و17هزارو400مترمرب��ع
کلینیک ویژه دربیمارستان های تحت پوشش
دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد احداث شده
و یا توس��عه یافته اس��ت.وی گف��ت :همچنین
4هزارو844مت��ر مرب��ع از مراک��ز تی��پ ی��ک
سرطان (تشخیص وغربالگری ) ومراکز شیمی
درمانی س��رپایی بهس��ازی ویا جدی��د احداث
شده است.

••تجهیزبیمارستانهایدولتی

ویبهگوشهایازتجهیزبیمارستانهایدولتی
در راس��تای اجرای هتلینگ در بع��د از پیروزی
انق�لاب اس�لامی اش��اره واظهارکرد :ب��ا توجه

به فرس��ودگی تجهیزات بیمارس��تانی واجرای
هتلینگ23دستگاهسیتیاسکن10،دستگاه
امآرآی540،دستگاهتلویزیون498،دستگاه
یخچال،هزارو29عددتختوتشکبیمارستانی
 ،هز ا ر و 2 0 9میز غذ ا  ،هز ا ر و 2 9ال ک��ر ،
ه��زارو 29پای��ه س��رم ،هزارو29پله پ��ای تخت
وهزارو371کنس��ول خری��داری وتحوی��ل
بیمارستانهایدولتیاستانشدهاست.
وی ب��ه اختص��اص پزش��ک متخص��ص مقی��م
دربیمارستان های دولتی اشاره وتصریح کرد:
در این راس��تا 565پزش��ک متخصص داخلی
،قل��ب ،ط��ب اورژانس،جراحی عموم��ی ،مغز
واعصاب،زنان،اطفال،بیهوشی،جراحیعروق
وجراحیمغزواعصابدربیمارستانهایدولتی
مشهدوسایرشهرستانهامستقرشدهاند.

••ایجاد 5هزارو688تختبیمارستانی

مهرابی به��ار با بی��ان این ک��ه بع��د از پیروزی
انقالب حدود 5هزار و 688تخت بیمارستانی
در اس��تان ایجاد شده اس��ت افزود :از ابتدای
انقالب  6بیمارس��تان طالقانی ،دکتر شیخ،
خاتم االنبیا(ص) ،ام البنین (س)  ،ابن س��ینا
وحجازی ب��ا هزارو522تخ��ت ثابت در بخش
دولتی11 ،بیمارس��تان مهرگان ،موس��ی بن
جعفر(ع)  ،فاراب��ی ،رضوی،قلب جواداالئمه
(ع) ،ثام��ن االئم��ه (ع)22 ،بهم��ن ،ام��ام
هادی(ع)  ،امام س��جاد(ع) ،ام��ام زمان (عج)
وامام حس��ین (ع) با 3هزارو430تخت ثابت
دربخ��ش خیری��ه وخصوصی و8بیمارس��تان
ولیعصر(ع��ج) بردس��کن ،خات��م االنبیا(ص)
تایباد،ثام��ن االئم��ه (ع) چن��اران22 ،بهمن
خواف،امام خمینی(ره) درگز ،لقمان حکیم
سرخس ،موسی بن جعفر (ع) قوچان وحضرت
ابوالفض��ل (ع) کاش��مر ب��ا 736تخ��ت ثابت
درشهر های استان احداث شده است.

••کاهشپرداختازجیببیمار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به کاهش
پرداخت��ی هزین��ه خدم��ات درمانی از س��وی
بیماران اش��اره کردوگفت :یک��ی از مهمترین
دس��تاوردهای حوزه بهداش��ت ودرم��ان بعد
از پی��روزی انق�لاب اس�لامی کاه��ش میزان
پرداخت��ی بیماران بس��تری وبس��تری موقت
ش��هری در بیمارس��تان ه��ای دولت��ی ب��ه
می��زان  82درص��د ،کاهش می��زان پرداختی
بیماران بستری وبس��تری موقت روستایی در
بیمارس��تان های دولتی به میزان 75درصد
وتامی��ن دارو وتجهی��زات م��ورد نی��از بیماران
توسط بیمارستان ها بوده است.

چهرهها وخبرها
مدیرمرکز پایش آالینده های زیست محیطی شهرداری مشهداعالم کرد:

کیفیت هوای 7ایستگاه مشهد در وضعیت هشدار

خبیری-کیفیت هوای مشهد روزگذشته در  7ایستگاه سنجش آلودگی هوا برای
گروه های حساس در وضعیت هشدار بود" .اسماعیلی " مدیرمرکز پایش آالینده
های زیس��ت محیطی ش��هرداری مش��هد درگفت وگو با خراس��ان رضوی گفت:
براساس اطالعات ایس��تگاه های س��نجش آلودگی هوای این مرکز ،کیفیت هوا
در ایستگاه های خیام جنوبی با شاخص ،131تقی آباد با شاخص ،128لشکر با
شاخص ،119سجاد با شاخص ،113حرم مطهر با شاخص ،112خیام شمالی
با شاخص 105وامامیه با شاخص 102در وضعیت هشدار برای گروه های حساس قرارداشت.
وی افزود :به شهروندان به ویژه بیماران قلبی  -عروقی  ،زنان باردار ،سالمندان وگروه های حساس توصیه
می شود از فعالیت بدنی در فضای باز در روزهایی که هوا در وضعیت هشدار قراردارد خودداری کنند.

در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت گرفت

انتخاب رئیس جدید نظام مهندسی ساختمان استان

مهندس حسین کامران دیسفانی شنبه شب گذشته با رای اکثریت اعضای هیئت
مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان اس��تان به ریاست سازمان انتخاب شد و از
دیروز  17بهمن ماه ش��روع به کار کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان ،مهندس
کامران دیسفانی دانش آموخته دانشگاه پلی تکنیک تهران در سال  1354است.
کامران دیسفانی مدت  9سال ( )62-71معاونت فنی و اجرایی اداره کل مسکن و
شهرسازیخراسان رادرکارنامهخوددارد.همچنینوی در 4دورهعضوهیئتمدیره
نظام مهندسی ساختمان خراسان از سال های  1373لغایت  1385بود که طی این مدت 10،سال ریاست
این سازمان را بر عهده داشت.از سال گذشته علی سیفی به مدت یک سال ریاست سازمان نظام مهندسی را
عهده دار بود و حدود یک ماه نیز توتونچی ریاست این سازمان را برعهده داشت که پس از یک ماه استعفا داد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت درمشهد :

پرستاران پروانه صالحیت حرفه ای می گیرند

عسکری-معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان این
که  10هزار پرستارپروانه صالحیت حرفه ای دریافت
کرده اند ،افزود :طی  2تا  3سال آینده همه پرستاران
کشور پروانه صالحیت حرفه ای دریافت می کنند .وی
از به کار گیری  1004نیرو در دانشگاه علوم پزشکی
مشهد طی س��ال جاری خبرداد.به گزارش خراسان
رضوی دکت��ر «محمد میرزابیگی» با بی��ان این مطلب
در جشن روز پرستار در محل تاالر ابن سینای مشهد،
گفت :در حال حاضر برای  181دانش��کده پرستاری
در کش��ور ،تنها هزار و  500عضو هیئت علمی وجود
دارد.وی با بیان این که طی دو سال گذشته  40هزار

نیروی دانشگاهی پرستاری به بیمارستان های کشور
اضافه ش��ده اس��ت ،افزود :نس��بت به س��ال گذشته،
 1004نیرو به دانش��کده علوم پزشکی مشهد اضافه
ش��ده اس��ت.وی با گالیه از تغییر نک��ردن تعرفه های
پرستاری بیان کرد :دولت فعلی حداقل سه بار تغییر
در نرخ تعرفه ها را به ش��ورای عالی بیمه ارسال کرده
است اما متأس��فانه وزارت بهداش��ت تنها یک رأی در
این شورا دارد و سیستم بیمه ای کشور هم درست کار
نمیکند.ویگفت:اولینکارزیربناییدردولتفعلی
برای پرس��تاران س��طح بندی خدمات و مراقبت های
پرستاریبود.معاونوزیربهداشتبابیاناینکهطی3

آﮔﻬ� ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ اﺟﺮا�� ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ  ٢٤دادﮔﺎه
ﻋﻤﻮﻣ� ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ�ﮕﺎﻧ� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم
 ١١٠٫٤٫٩٥١٢٤٩آﻗﺎ� ﻋﻠ� ﻋﺎدل ﺳﺤﺮﺧﻴﺰ ﻣﺤ�ﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ  ٧٢٫٢٢١٫٤٢٣ر�ﺎل در ﺣﻖ آﻗﺎ� ﺳﻴﺪﺟﻮاد �ﻌﻘﻮﺑ�
و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ
ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻮﻧﺶ اﻗﺪاﻣ� ﻧ�ﺮده اﺳﺖ
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ اﻣﻮاﻟ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ در ﻗﺒﺎل اﺻﻞ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ
�ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر
ﮔﺮد�ﺪه در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٢٫١٨از ﺳﺎﻋﺖ  ١١اﻟ� ١١:٣٠
ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ
واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار ﻗﺮﻧ� ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻧ�  ٢٢و ٢٤
از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ
ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ﺷﺮوع و ﺑﻪ �ﺴﺎﻧ� �ﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ
اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه
اﻗﺪام ﮔﺮدد ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  %١٠از ﺑﻬﺎ� ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه ﻧﻘﺪا و
ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ از ﺑﺮﻧﺪه وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻨﺪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ و ﺑﺪﻫ�ﻫﺎ� ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎﻃ� ﺑﻪ ا�ﻦ
اﺟﺮا ﻧﺪارد.ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺤ�ﻮم ﺑﻪ در روز ﻣﺰا�ﺪه ﻣﺠﺪدا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﺑﺮ اﺳﺎس آن از اﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰا�ﺪه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.م
اﻟﻒ ٤٨٦٠١
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
ﺗﻌﺪاد � ٧٤ﺎرﺗﻦ  ٢٤ﻋﺪد� ﭼﺴﺐ ﻣﻮ Hair styling Gel
 ١٥٠ sprayﻣﻴﻠ�ﻟﻴﺘﺮ� ﻣﺎر� ورد ) (WORLDﺑﺎ ﺗﺎر�ﺦ
اﻧﻘﻀﺎ�  ٧٫٢٠١٨ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻋﺪد  ٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل و ﺟﻤﻌﺎ
 ٨٨٫٨٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل �ﻪ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
دادورز اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﺣﻘﻮﻗ� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻬﺪ -واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه

آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ اﺟﺮا�� ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ  ٥٠دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ�
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ�ﮕﺎﻧ� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم  ١١٠٫١٥٫٩٥٠٥٣٦آﻗﺎ�
ﻣﻬﺪ� ﺷﻮر�ﺪه ﻣﺤ�ﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ٧٧١٫٢١٩٫١٨٢
ر�ﺎل در ﺣﻖ ﻣﻬﺪ� دﻟﺸﺎد و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ١٧٫٢٩٣٫٩٥١ر�ﺎل ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻮﻧﺶ
اﻗﺪاﻣ� ﻧ�ﺮده اﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ اﻣﻮاﻟ� ﺑﻪ ﺷﺮح
ذ�ﻞ در ﻗﺒﺎل اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ�
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ ارز�ﺎﺑ�
و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪه در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٢٫١٨از ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٣٠اﻟ� ١١
ﺻﺒﺢ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه
واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار ﻗﺮﻧ� ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻧ�  ٢٢و  ٢٤از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه
ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ﺷﺮوع و
ﺑﻪ �ﺴﺎﻧ� �ﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺪاﻗﻞ %١٠
از ﺑﻬﺎ� ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ از ﺑﺮﻧﺪه وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ و ﺑﺪﻫ�ﻫﺎ�
ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻮده و
ارﺗﺒﺎﻃ� ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻧﺪارد.م اﻟﻒ ٤٨٦٠٢
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
 -١ﺗﻌﺪاد  ٢٥ﻋﺪد درب ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ� )درب اﺻﻠ�
ورود� آﭘﺎرﺗﻤﺎن( ﺑﺎ ﻗﻔﻞ �ﺎرﺗ� ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﻔﻞﻫﺎ� اﺿﻄﺮار� و
ﻗﻔﻞ ﻫﻨﺪﻟ� دارا� ﻓﺮم و رو�ﺶ ﭼﻮﺑ� و رو�ﻮب ﭼﻮب درﺟﻪ ��
و ﺷﺒ�ﻪ داﺧﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒ�ﻪ ﻓﻠﺰ� و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘ� �ﺎﻣﻞ
ﺑﺮا� ﻫﺮ درب ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻴﻦ از ﻧﻮع درﺟﻪ �� ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻋﺪد
 ٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل و ﺟﻤﻌﺎ  ٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
 -٢ﺗﻌﺪاد  ٢٥ﻋﺪد درب اﺗﺎق و ﺳﺮو�ﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ� ﺑﺎ ﻋﺮضﻫﺎ� ٩٥
ﺳﺎﻧﺘ�ﻣﺘﺮ و  ٨٥ﺳﺎﻧﺘ�ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻔﻞ و �ﺮاق و ﭼﻬﺎر ﭼﻮب و رو�ﻮب
ﭼﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘ� �ﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻴﻦ از ﻧﻮع درﺟﻪ �� ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ
ﻫﺮ ﻋﺪد  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل و ﺟﻤﻌﺎ  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ -واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه

 /٩٥٣٠٠١١٦آ

 /٩٥٣٠٠١١٥آ

سال گذشته ظرفیت دانشگاه های پرستاری کشور 2
برابر شده است ،تصریح کرد :در حال حاضر  60هزار
دانشجوی پرس��تاری در  181دانشکده پرستاری در
کشور مشغول تحصیل هستند«.محمدحسن عزتی»
مدیر پرستاری دانش��کده علوم پزشکی مش��هد نیز با
بی��ان اینکه باید ب��ه ازای ه��ر  50هزار نف��ر ،یک مرکز
مراقبت پرستاری در مشهد ایجاد شود ،افزود :در حال
حاضر برای  60مرکز در استان مجوزهای الزم صادر
شده اس��ت .وی با اعالم اینکه در حال حاضر  4هزار و
 536پرستار در بیمارستان های دولتی تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به کار هستند،

آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ اﺟﺮا�� ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ٤٢
دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ�ﮕﺎﻧ� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم
 ١١٠٫١٧٫٩٥٠١٠٥ﺣ�ﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺎﺗﺮ� ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﻬﻴﻤ�ﻧﻴﺎ ﺻﺎدر و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪ �ﻪ ﻣﺎ ﺗﺮ� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ�ﻪ
�ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ و از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺣﻀﻮر� ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٢٫١٨از ﺳﺎﻋﺖ ١٠
اﻟ�  ١٠:٣٠ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ�
ﻣﺸﻬﺪ واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار ﻗﺮﻧ� ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻧ�  ٢٢و
 ٢٤از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ
ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ﺷﺮوع و ﺑﻪ �ﺴﺎﻧ� �ﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ
اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه
اﻗﺪام ﮔﺮدد ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  %١٠از ﺑﻬﺎ� ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه ﻧﻘﺪا و
ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ از ﺑﺮﻧﺪه وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻨﺪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ و ﺑﺪﻫ�ﻫﺎ� ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎﻃ� ﺑﻪ ا�ﻦ
اﺟﺮا ﻧﺪارد.م اﻟﻒ ٤٨٦٠٣
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
 �� -١دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮار� ﭘﺮا�ﺪ ﺟ�ﺗ�ا��ﺲآ� ﻣﺪل  ١٣٨٥ﺑﻪ
رﻧﮓ ﻧﻘﺮها� ،اﻃﺎق و ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺒﻮرد و ﺻﻨﺪﻟ� و ﺗﻮدوز�
ﻓﺮﺳﻮده ،ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑ�ﺲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و ﺗﺎ�ﺮﻫﺎ� ﺟﻠﻮ� ﻋﻘﺐ
 ٥٠درﺻﺪ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎ و ﭼﺮاغﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ و ﺿﺒﻂ ﭘﺨﺶ
دارد �ﻪ ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس  ٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮد�ﺪه
و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
 �� -٢ﻋﺪد ﻓﻴﺶ ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ﺑﺎ اوﻟﻮ�ﺖ ) ٤١٩ﺑﺎﻧ� ﻣﻠﺖ( ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺞ و ز�ﺎرت ﺑﺎ �ﺪ � ٤٩٣٠٤ﻪ دو ﺷﻤﺎره
 ١٢٤٩٣٠٠٠٠٠١٧٤و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره � ١٢١١١٠٣١٢٢٤ﻪ
ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس  ١٨٫٢٨١٫٢٩٧ر�ﺎل ارز�ﺎﺑ� ﮔﺮد�ﺪه و ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ -واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه

 /٩٥٣٠٠١١٢آ

گفت :این عدد در بیمارس��تان های غیر دولتی هزار و
 870نفر اس��ت.وی عنوان کرد :در حال حاضر هزار
و  200کم��ک بهیار نیز در بیمارس��تان های مش��هد
مش��غول به کار هس��تند ،ضمن اینکه با کمبود 900
کمک بهیار در بیمارستان های مشهد مواجه ایم.
دکتر «س��یدرضا مظل��وم» رئی��س هیئت مدی��ره نظام
پرستاری مشهد نیز در این مراس��م با انتقاد از وضعیت
پرداخت حقوق در بیمارس��تان های بخش خصوصی
گفت:پرداختکفحقوققانونکار،زیبندهپرستاران
بیمارستانهایبخشخصوصینیست.ویهمچنین
با انتقاد از تأخیر یک ساله در پرداخت کارانه پرستاران
عنوانکرد:کارانهبهمنواسفندسالگذشتهپرستاران
بهزودیپرداختخواهدشد.دراینمراسمضمنتقدیر
از پرستاران نمونه مش��هدی ،به صورت نمادین پروانه
صالحیتحرفهایبه 4پرستاراهداشد.

آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ اﺟﺮا�� ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ  ٢٤دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ�
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ�ﮕﺎﻧ� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم  ١٢٫٢٤٫٩٢٠٠١٣آﻗﺎ�
ﻣﺠﻴﺪ -ﺳﻌﻴﺪ -وﺣﻴﺪ -ﺣﻤﻴﺪ -ﻣﺤﺴﻦ -ﺣﺴﻴﻦ -ﻓﺎﻃﻤﻪ -زﻫﺮا ﻫﻤﮕ�
ﻣﺤﺮر� ﻣﺤ�ﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ٤٦٣٫٨٠٧٫٥٦٧ر�ﺎل در ﺣﻖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺑﻠﺒﻠ� و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ١٥٥٫٠٠٠ر�ﺎل ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻮﻧﺶ اﻗﺪاﻣ� ﻧ�ﺮده اﺳﺖ
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ اﻣﻮاﻟ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ در ﻗﺒﺎل اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
و ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ�
دادﮔﺴﺘﺮ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪه در ﺗﺎر�ﺦ ٩٥٫١٢٫١٨
از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ٨:٤٥ﺻﺒﺢ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ�
ﻣﺸﻬﺪ واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار ﻗﺮﻧ� ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻧ�  ٢٢و  ٢٤از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه
ﺷﺮوع و ﺑﻪ �ﺴﺎﻧ� �ﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻨﺞ روز
ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از
اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  %١٠از ﺑﻬﺎ� ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه
ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ از ﺑﺮﻧﺪه وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ و
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ و ﺑﺪﻫ�ﻫﺎ� ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎﻃ� ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻧﺪارد.م اﻟﻒ ٤٨٦٠٦
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
�� ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎغ ﻣﺸﺎﻋ� واﻗﻊ در �ﻼﺗﻪ ﻣﺸﻬﺪﻗﻠ� ،ﺗﻮس  ،٨١اراﺿ�
ﺷﻬﺮدار� ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻘﺎ�ﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� �ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮ�ﺖ
ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار� در آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣ�ﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ از ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟ� و ﺟﻨﻮب آن دو ﻣﻌﺒﺮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ
�ﺮد ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﺑﺮ رو�
زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﻄﻴﺢ ،ﺧﺎ�ﺒﺮدار�،ﮔﻮدﺑﺮدار� ،ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن و
آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪ� آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﺳﺖ �ﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮد�ﺪه و اداﻣﻪ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و ﻫﻤﻴﺎر� اﻋﻀﺎ
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻌﺎرض ﺑﺮ رو� زﻣﻴﻦ ﻓﻮقاﻟﺬ�ﺮ ارزش
ر�ﺎﻟ�  ١٥٠ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از  ٧٧٢٫٨٦ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از  ١٠٠١٠ﺳﻬﻢ
ﺷﺸﺪاﻧﮓ زﻣﻴﻦ ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ده ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎﺳ�
دادﮔﺴﺘﺮ� در ﺣﺪود  ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد�ﺪه و از ﻃﺮ�ﻖ
ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋ� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ -واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه

 /٩٥٣٠٠١٧٣آ

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی:

تکمیلپروژههایآبفایاستاننیازمندهزارمیلیارداعتبار

مدیرعاملشرکتآبوفاضالبخراسانرضویاعتبارموردنیازبرایتکمیلپروژه
های ناتمام این شرکت را هزار میلیاردتومان اعالم کرد و گفت :عمر بخش زیادی از
این پروژه ها به  15سال قبل برمی گردد.حسین اسماعیلیان به ایرنا اظهارکرد:با
توجه به تاکیدات دولت مبنی براستفاده از سرمایه های بخش خصوصی ،طی یک
سال گذشته  2پروژه ایجاد تصفیه خانه فاضالب در ش��هرهای گلبهار و سبزوار با
سرمایه گذاری 100میلیاردتومان به مرحله اجرا رسیده است .اسماعیلیان ادامه
داد  :همچنین با سرمایه گذاری بخش خصوصی چندین پروژه آبرسانی و فاضالب دیگر نیز با اعتبار 400
میلیونتوماندردستاجراست.ویافزود:تاکنونشبکهجمعآوریفاضالبدرشهرهایگلبهار،سبزوار ،
نیشابوروتربتحیدریهاجراشدهودرحالبهرهبرداریاستودرهفتشهردیگراستاننیزدردستاجراست.
آﮔﻬ� دﻋﻮت اﻓﺮاز
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ آﻗﺎ�ﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﺗﺒﺮ�ﺰ� وﻫﺎﺷﻢ ﻣﻮﺳﻮ� و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ�
ﻣﺎﻟ�ﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋ� ازﺷﺸﺪاﻧﮓ ﭘﻼ�  ١١٣اﺻﻠ� اراﺿ� ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻮﻗﺎن
ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺖ ﻣﺸﻬﺪ )ﭼﻨﺎران( �ﻪ ﺳﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از ١٩٢ﺳﻬﻢ ﺷﺸﺪاﻧﮓ
ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻮﻗﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١٦٩٥٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼ�  ١١٣اﺻﻠ� واﻗﻊ
در ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺖ ﻣﺸﻬﺪ )ﭼﻨﺎران(ذ�ﻞ ﺻﻔﺤﺎت  ٢٢٦و ٢٢٩و٢٣٢دﻓﺘﺮ
ﺟﻠﺪ  ٩٢٧ﺑﻤﺎﻟ�ﻴﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺛﺒﺖ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺻﺎدر و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه
درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮاز ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋ� ﺧﻮد راﻧﻤﻮده و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه و
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ا�ﻦ اداره در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/١٢/١ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا�
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻓﺮاز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠ� ﻋﺰ�ﻤﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺮ
ﻣﺎﻟ�ﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋ� �ﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ در
اﺟﺮا� ﻣﺎده  ١٨آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا� ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤ� اﺑﻼغ ﻣ� ﮔﺮدد �ﻪ
در ﺗﺎر�ﺦ ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ در ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠ� ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻟ�ﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋ� ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻓﺮاز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ
ﻧﻘﺸﻪ و ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺮاز� ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ آﮔﻬ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼ� ﭼﻨﺎران
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻈﺎم زاده

 /٩٥٣٣٢١٨٤ش

آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ اﺟﺮا�� ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ٣٣
دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ�ﮕﺎﻧ� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم
 ١١٠٫٧٫٩٥٠١٦٠آﻗﺎ� ﻣﻬﺪ� ﺳﺎﻣﺎﻧ� ﻣﺤ�ﻮم اﺳﺖ
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ٦٫٦٥٥٫٠٩٤٫٤٢٨ر�ﺎل در ﺣﻖ آﻗﺎ�
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد� و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ٣٣٢٫٧٥٤٫٧٢١ر�ﺎل ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
دوﻟﺘ�  -١ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ �ﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
 -٢ ١٢٫٣١٫٩٣٠٢٧٦ﻣﺒﻠﻎ  ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ
�ﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  -٣ ١١٠٫٢٧٫٩٤٠١٧٤ﻣﺒﻠﻎ ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ �ﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  ١١٠٫٤٢٫٩٤٠١٢٨و  -٣ﻣﺒﻠﻎ
 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺒﻠﻎ ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ر�ﺎل ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﺑﺎﺑﺖ �ﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  ٩٣٠١٣٨٢ﺷﻌﺒﻪ
اول اﺟﺮا� ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
د�ﻮﻧﺶ اﻗﺪاﻣ� ﻧ�ﺮده اﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ اﻣﻮاﻟ�
ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ در ﻗﺒﺎل اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
دوﻟﺘ� ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ
ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪه در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٢٫١٨از ﺳﺎﻋﺖ ١١:٣٠
اﻟ�  ١٢:١٥ﺻﺒﺢ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ
واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار ﻗﺮﻧ� ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻧ�  ٢٢و  ٢٤از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ�
ﺷﺪه ﺷﺮوع و ﺑﻪ �ﺴﺎﻧ� �ﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ
واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد
ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  %١٠از ﺑﻬﺎ� ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ از
ﺑﺮﻧﺪه وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ و ﺑﺪﻫ�ﻫﺎ� ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎﻃ� ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻧﺪارد.م اﻟﻒ ٤٨٦٠٠
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
 ٢داﻧﮓ و  ٨٠٠٫٧ﻫﺰارم �� داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻣﻠ�
واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺶ ﺷﺮﻗ�  ١٢رﺟﺐزاده  ١٢ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
رﻧﮕﻴﻦ�ﻤﺎن دارا� ﭘﻼ� ﺛﺒﺘ�  ٢٣١٫١٥٩٧اﺻﻠ� ﺑﺨﺶ ٩
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٢١٥ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و اﻋﻴﺎن در  ٦ﻃﺒﻘﻪ
رو� ﻫﻤ�ﻒ ﻫﻤ�ﻒ ﭘﺬ�ﺮش و ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬ�ﺮا�� )رﺳﺘﻮران( ز�ﺮزﻣﻴﻦ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎ�ﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ٣٦واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
اﻗﺎﻣﺘ� ﻧﻤﺎ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺐ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ �ﻞ ﺣﺪود
١٦٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ �ﻪ ﺷﺸﺪاﻧﮓ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ�ﻪ �ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  ٣٩٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ �ﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٨٫٢٠٥٫٠٩٤٫٤٢٨ر�ﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ -واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه
 /٩٥٣٠٠١١٨آ

آﮔﻬ� دﻋﻮت اﻓﺮاز
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ آﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻴﺎض ﻣﺎﻟ� ﻣﺸﺎﻋ� ازﺷﺸﺪاﻧﮓ ﭘﻼ� ١١٣
اﺻﻠ� اراﺿ� ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻮﻗﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺖ ﻣﺸﻬﺪ )ﭼﻨﺎران( �ﻪ دو ﺳﻬﻢ
ﻣﺸﺎع از  ٦٤ﺳﻬﻢ ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻮﻗﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١٦٩٥٠٠٠ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼ�  ١١٣اﺻﻠ� واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺖ ﻣﺸﻬﺪ )ﭼﻨﺎران(ذ�ﻞ ﺻﻔﺤﻪ
 ٢٥٩دﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ  ٩١٧ﺑﻤﺎﻟ�ﻴﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺛﺒﺖ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺻﺎدر و ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮاز ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋ� ﺧﻮد راﻧﻤﻮده و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه و
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ا�ﻦ اداره در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/١٢/١ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا�
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻓﺮاز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠ� ﻋﺰ�ﻤﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺮ
ﻣﺎﻟ�ﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋ� �ﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ در
اﺟﺮا� ﻣﺎده  ١٨آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا� ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤ� اﺑﻼغ ﻣ� ﮔﺮدد �ﻪ
در ﺗﺎر�ﺦ ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ در ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠ� ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻟ�ﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋ� ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻓﺮاز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ
ﻧﻘﺸﻪ و ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺮاز� ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ آﮔﻬ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼ� ﭼﻨﺎران
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻈﺎم زاده
 /٩٥٣٣٢٢١٣ش

آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٣٢٤ﺻﺎدره از ﺳﻮ� ﺷﻌﺒﻪ
 ١٤اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره �ﻼﺳﻪ  ٩٤٠٤٢٥اﺟﺮا�
اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ :ﻋﻠ� اﺻﻐﺮ راﻫﺒ�
ﻋﺒﺎﺳ� ﻣﺤ�ﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ٧٢٩٫٥٠٠٫٤٤٠ر�ﺎل
اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺣﻖ ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻟﻴﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻴﻢ
ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
د�ﻮﻧﺶ اﻗﺪاﻣ� ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ  ٣دﺳﺘﮕﺎه
از اﻣﻮال در ﻋﻮض ﺑﺪﻫ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ ﻣﻌﺮﻓ� و ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس آﻗﺎ� ﻣﻬﻨﺪس ﻗﻨﺪﻫﺎر� ارز�ﺎﺑ�
و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪ در ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫١٢٫١٨ازﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ� ٩
ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﻃﺮﻗﺒﻪ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰا�ﺪه از
ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� و ﺑﺎ
ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺰا�ﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪا�ﺜﺮ ٢٠
درﺻﺪ ز�ﺮ ﻗﻴﻤﺖ �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ده
درﺻﺪ از ﺑﻬﺎ� آن ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ و ﻣﺎﺑﻘ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف
�� ﻣﺎه از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه وﺻﻮل ﻣ�ﮔﺮدد ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ
ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام
ﮔﺮدد.م اﻟﻒ ٥٠٦٤٩
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
 -١دﺳﺘﮕﺎه دوﺧﺖ ﻧﺎ�ﻠﻮن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼ� ﺳﺎﺧﺖ ا�ﺮان
ﻋﺮض ﻗﻠﺘ�  ٦٠ﺳﺎﻧﺖ اﻟ�ﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ� ﭼﻴﻨ� ٢ .ﻋﺪد
ا�ﻨﻮرﺗﺮ � ls٦٠٠ﻨﺘﺮل دﻣﺎ�  atbinﻣﺎﻧﻴﺘﻮر  hitechاﺑﻌﺎد
دﺳﺘﮕﺎه  ٣*١*١٫٨ﻣﺘﺮ .ﺧﺎ�ﺴﺘﺮ� رﻧﮓ ارزش دﺳﺘﮕﺎه
 ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
 -٢دﺳﺘﮕﺎه دوﺧﺖ ﻧﺎ�ﻠﻮن ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻗﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼ�
دارا� ﺳﺮو و ﻣﻮﺗﻮر  .ATcHدارا�  PLCﻣﺎر�  FATEKاﺑﻌﺎد
دﺳﺘﮕﺎه  ٤٫٢*٢*١٫٣ﻣﺘﺮ ٦ .دﺳﺘﮕﺎه �ﻨﺘﺮل دور -ﺳﺒﺰرﻧﮓ
ارزش ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه  ٢٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
 -٣دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻔﻮن .ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻠﻔﻮن ﺑﺎ ﻋﺮض  ٣٥اﻟ�  ٥٠ﺳﺎﻧﺖ .دارا� ﺗﺎﺑﻠﻮ� ﻗﺪرت
ا�ﺴﺘﺎده .دارا� دو دﺳﺘﮕﺎه ا�ﻨﻮرﺗﺮ  SENLANو ﻣﺪل .SBZK١
ا�ﺴﺘﺮودر .ﻫﻴﺘﺮ .اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه  ٤*١٫٢*٣ﻣﺘﺮ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ
ارزش دﺳﺘﮕﺎه  ٣٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﺟﻤﻊ ارزش ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ر�ﺎل  ٧٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ارز�ﺎﺑ� ﻣ�ﮔﺮدد.
آدرس اﻣﻮال :ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻃﻮس ﻓﺎز  ٢اﻧﺪ�ﺸﻪ  ٥ﭘﻼ� ٤٢٢
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﮕﺰ�ﺎن -ﻣﺪ�ﺮ اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﻃﺮﻗﺒﻪ
ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ
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