» خبر

دخالت آمريکا در انتخابات 47کشور دنيا
استاد دانشگاه کارنگي ملون آمريکا مي گويد دو سوم از موارد
دخالت آمريکا در انتخابات ديگر کشورها پنهاني و يک سوم از اين
موارد هم آشکارا بوده است.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به
نقل از «سي ان ان» ،دولت آمريکا در بازه زماني بين سال هاي
 1946تاکنون در  81انتخابات در  47کشور دنيا دخالت کرده
است .رسانه هاي آمريکا از مدت ها پيش در حال گزارش و بررسي
زواياي مختلف دخالت روسيه در انتخابات اين کشور هستند اما
پرسشي که در اين ميان کمتر پرسيده مي شود اين است که آيا
آمريکا در هيچ انتخاباتي در دنيا دخالت نمي کند؟ آيا آمريکا
براي اعمال نفوذ در دستگاه هاي حاکميتي ديگر کشورها و در
نتيجه حاکم شدن دولت هاي هوادار واشنگتن در اين کشورها
اقدام به دخالت نکرده است؟ و اگر دخالت کرده چه موفقيت هايي
به دست آورده است؟ داو لوين ،کارشناس نهاد سياست و راهبرد
در دانشگاه کارنگي ملون در گفتگو با «سي ان ان» با بيان اينکه
موضوع دخالت آمريکا را در انتخابات ديگر کشورها از ديدگاه
علوم اجتماعي بررسي کرده است گفت :تحقيقاتم در اين زمينه
مدت ها پيش از آنکه خبرساز شود ،آغاز شده بود .لوين با بيان
اين که موضوع دخالت قدرت هاي بزرگ را در انتخابات ديگر
کشورها مورد مطالعه و کنکاش قرار داده است ،افزود « :آمريکا
در بازه زماني  1946تاکنون در  81انتخابات در  47کشور دنيا
دخالت کرده است».

نيويورکتايمز:

ايران بزرگترين برنده
تحوالت عراق است
نشريه نيويورک تايمز در گزارشي با اشاره به نفوذ اقتصادي ايران
در عراق نوشت که ايران برخالف آمريکا بزرگترين برنده تحوالت
عراق است.به گزارش خبرگزاري ميزان،نشريه نيويورکتايمز در
گزارشي ضمن ارائه شواهدي عملي از اوضاع کنوني عراق مينويسد
که ايران بزرگترين برنده و آمريکا بزرگترين بازنده تحوالت عراق
است.نيويورکتايمز به نقل از مشاهدات خبرنگار خود در عراق
تصريح ميکند که تمام بازارها و قفسه مغا زههاي بغداد پر از کاالها
و مواد غذايي ايراني است؛ در ساختمانسازي عراق تماماً از مصالح
ساختماني ايراني استفاده ميشود.اين روزنامه آمريکايي با اشاره به
روابط حسنه مقامات ارشد دولت عراق با ايران ميافزايد رسانههاي
عراق و تلويزيون اين کشور هميشه برنامههايي درباره تمجيد ايران
دارند.نويسنده درپايان با ارائه شواهدي ديگر از نفوذ فرهنگي،
سياسي و نظامي ايران در عراق مينويسد که نفوذ ايران در يمن،
افغانستان ،سوريه و لبنان نيز چنين وضعيتي دارد.

رئيس ديده بان حقوق بش ر:

جرم  ۴۱درصد از اعدام شدگان
در عربستان ،سياسي است
رئيس ديده بان حقوق بشر با انتشار پيامي عنوان داشت که ۴۱
درصد از افرادي که در عربستان سعودي اعدام شده اند جرمي
غير از فعاليت هاي سياسي نداشته اند.به گزارش خبرگزاري
مهر« ،کنت راث» رئيس ديده بان حقوق بشر در اين پيام که در
توئيتر منتشر شده مي نويسد ۴۱ :درصد از افرادي که در سال
 ۲۰۱۷در عربستان سعودي اعدام شده اند به دليل ارتکاب جرائم
غير خشونت بار از قبيل حضور در اعتراضات سياسي به مرگ
محکوم شده اند.

»

سخنگوي وزارت امور خارجه اعالم کرد :هيچگونه ارتباطي خارج از برجام بين
ايران و آمريکا وجود ندارد« .بهرام قاسمي» اين مطلب را در ديدار از دفتر
خبرگزاري تسنيم بيان کرد .معاون وزير امور خارجه در اين ديدار درباره تماس با
آمريکا در دوره ترامپ گفت :در بحث برجام و کميسيون مشترک در صورت نياز
با آمريکاييها کنار کميسيونها صحبت کردهايم .هيچ نوع کانال ارتباطي خارج
از برجام بين ما و دولت آقاي ترامپ فع ً
ال وجود ندارد.معاون وزير امور خارجه
درباره تماس با آمريکا يا ردوبدل پيام بهصورت غيرمستقيم در دوره ترامپ اظهار
داشت :در بحث برجام و کميسيون مشترک در صورت نياز با آمريکاييها صحبت
کردهايم .کنار کميسيون بر اساس مکانيسمي که تعريف شده ميتوانيم با تک تک
کشورها درباره برجام صحبت هم کنيم .کنار جلسات قبلي احتماالً صحبتهايي

شده با آمريکاييها و صحبت وجود داشته و دارد در محدوده برجام و هيئت
مذاکره کننده هم صالحيتهايي که توسط حاکميت دارند در حد برجام است
و خارج از آن مذاکرهاي نداريم .هيچ نوع کانال ارتباطي هم بين ما و دولت آقاي
ترامپ فع ً
ال وجود ندارد .در برجام نيز کنار کميسيونهاي مشترک اتفاق افتاده
است.وي همچنين درباره سفر ظريف به نيويورک و احتمال تشکيل نشستي
درخصوص برجام نيز گفت :آقاي ظريف در مجمع عالي سياسي سازمان ملل
حضور مييابد و سخنرانيها و مصاحبههايي خواهد داشت.سخنگوي وزارت امور
خارجه در بخش ديگري از سخنان خود درباره مهمانان خارجي حاضر در مراسم
تحليف رياست جمهوري نيز اظهار داشت :تعدادي از کشورها حضور خود و سطح
آن را اعالم کردهاند که ظرف هفته آينده مشخص ميشود.

سخنگوي وزارت خارجه:

ارتباطي
خارج از برجام
با آمريكايي ها
وجود ندارد

بين الملل
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اردوغان:

گردن عوامل کودتاي  15ژوئيه را خواهم زد

رئيسجمهور ترکيه به هوادارانش وعده داد تمامي
عوامل کودتاي نافرجام  15ژوئيه در اين کشور را
مجازات خواهد کرد.اردوغان گفت :گردن عوامل
کودتاي  15ژوئيه را خواهم زد.
به گزارش گروه بينالملل باشگاه خبرنگاران
جوان؛ به نقل از خبرگزاري فرانسه،رجب طيب
اردوغان ،رئيس جمهور ترکيه روز شنبه وعده داد
گردن عوامل اقدام به کودتا در تابستان گذشته در

اين کشور را که آنکارا به فتح اهلل گولن ،خطيب
ترکيه اي ساکن آمريکا نسبت مي دهد و او اين
اتهام را رد مي کند ،مي زند.
اردوغان در مراسمي در سالگرد کودتاي نافرجام
 15ژوئيه  2016در جمع هزاران نفر که در
استانبول تجمع کردند ،گفت « :قبل از هر چيز
ما گردن اين خائنان را خواهيم زد ».
رئيس جمهور ترکيه تاکيد کرد طرح اجراي
دوباره حکم اعدام را در صورت تصويب در پارلمان
تاييد خواهد کرد « :ما حکومتي داريم که در
آن قانون حاکم است .در صورتي که اين طرح
بعد از تصويب در پارلمان به من ارائه شود من
آن را امضا خواهم کرد ».رئيس جمهور ترکيه
شامگاه شنبه در استانبول بناي بزرگداشت 429
نفري را که در شب کودتاي نافرجام کشته
شدند ،افتتاح کرد.

در ميان  سكوت مجامع بين المللي؛

خشونت ها ضد مسلمانان ميانمار افزايش يافته است
مسلمانان روهينگيا در ميانمار از حقوق اساسي ،حق
شهروندي ،آزادي در جابهجايي و غيره در اين کشور
محروم هستند.به گزارش خبرگزاري صداوسيما،
خشونت ها ضد مسلمانان ميانمار افزايش يافته
است.پليس ميانمار غيرنظاميان از اقليت مسلمان
را بهطور سيستماتيک مورد ضرب و شتم قرار
مي دهد .ده ها هزار مسلمان به دليل عمليات نظامي
از منطقه گريختهاند.ده ها تن از اين مسلمانان نيز
در جريان سرکوب پليس و نيروهاي دولتي ميانمار
کشته شدهاند .افرادي که گريختهاند در بنگالدش
به سر مي برند و ميگويند که به دست نيروهاي
امنيتي ميانمار مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتهاند.
دولت ميانمار به رهبري آنگ سان سوچي گفت ه
است که اين اتهامات ساختگي هستند و در مقابل
فشارهاي بين المللي در حفاظت از اين اقليت مسلمان
ايستادگي کرده است.گفتني است مسئوالن بررسي

اين خشونتها عليه مسلمانان سوء استفاده نيروهاي
امنيتي از مسلمانان روهينجا را رد کرده اند .اين
مسئوالن مدعي هستند که تعداد جمعيت ،مساجد
و بناهاي مذهبي اقليت مسلمان در منطقه نشان
مي دهد که هيچ موردي از نسل کشي و اعمال
فشار بر آنها صورت نگرفته است.ميانمار مسلمانان
روهينجا را بهعنوان يکي از اقليت هاي ساکن اين
کشور به رسميت نمي شناسد.

نقشه خطرناک واشنگتن براي کردها

كارت سواري پيكان مدل  74به رنگ سفيد مدل  74داراي شماره موتور  01127417579و شاسي IN74420073
و شماره انتظامي 113س -58ايران  23مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين كاميون كشنده به شماره موتور  ،120617033157كارت سوخت ،گواهينامه ،كارت هوشمند
راننده ،كارت هوشمند ماشين كاميون كشنده به نام علي اميري اظماره مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
مدرك كارشناسي اينجانب منوچهر شفيعي كرباسكي فرزند :احمدعلي به شماره شناسنامه 614 :به شماره
ملي 0937830437 :به شماره مدرك 771091154 :رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد
زاهدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) سواري سمند  LXEF7به رنگ سفيد روغني مدل  1393و شماره پالك
389-32هـ 26و شماره موتور  147H00996055و شماره شاسي  NAACR1HSXEF580874به
نام شوكت عربنژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند مالكيت (برگ سبز) سواري سمند به شماره پالك انتظامي ايران 764-26ص 45به رنگ سفيد
صدفي روغني مدل  1386و شماره موتور  12486195017و شماره شاسي  73504490به نام احمد
حسينزاده مقدم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،كارت سبز خودرو پژو پارس سيستم پژو رنگ خاكستري متاليك مدل خودرو  1385و شماره
پالك ايران 382-18س 59و شماره موتور  12485206665و شماره شاسي  19385711مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كارخانه و شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودروي سواري پرايد  131به رنگ :سفيد روغني مدل
 1393و شماره پالك963 :ج -82ايران  95و شماره شاسي  NAS411100E3685047و شماره موتور
 5199213به نام عبدالرزاق هاشمينژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني سواري پژو  405جيالايكس  1800آي به رنگ مشكي متاليك مدل  1381و شماره شاسي
 81017198و شماره موتور  22568103693و شماره انتظامي 842س -81ايران  82به نام ميثم قبادي
پاشا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز)خودروي سواري پرايد  GTXرنگ سفيد روغني مدل  1380و شماره
موتور  00226247و شماره شاسي  S1412280686033و شماره پالك ايران 283-71ج 97به نام
اينجانب اسماعيل شاهبندري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو  405 GLXIمدل  87رنگ نقرهاي متاليك به شماره پالك 522د-55
ايران  73و شماره موتور  12487225695و شماره شاسي  NAAM11CA39K956291به نام ابراهيم
يگانهدوست مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ماشين سمند  LXمدل  1390رنگ سفيد و شماره شهرباني 448ب -85ايران  51و شماره موتور
 12490089206و شماره شاسي  NAAC91CC9BF867892به نام محمدامين رحيمي دهگالن فرزند
محمود به شماره ملي  5589345456مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد صبا رنگ سفيد شيري روغني مدل  1378به شماره پالك ايران -79
525ص 77و شماره شاسي  S1412278597935و شماره موتور  00112934متعلق به حامد بهرامي
حصاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري سايپا  141SEبه رنگ سفيد روغني مدل  1395داراي شماره موتور 5543653/M13
و شماره شاسي  MAS411100G3463877و شماره پالك 267-34ص 88به نام مسعود مهتدي شش
 6408محل صدور انديمشك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد جيتيايكسآي سفيد روغني مدل  1388به شماره پالك ايران 277-53س15
به نام پروين روحاله ورنوسفادراني به شماره موتور  2833243و شماره شاسي S1412288218620
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو پيكان وانت بار تيپ  1600مدل  1384به شماره انتظامي 867ق -11ايران  78و شماره
شاسي  12145776و شماره موتور  11284069511مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (سند مالكيت) خودروي سواري تيبا به شماره انتظامي 563-17ق 79و شماره موتور 8188634
و شماره شاسي  NAS821100F1023533به نام آكام پورعزيز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد1301 .
برگ سبز و سند كمپاني خودرو كاميونت ون نيسان مدل  1383آبي روغني به شماره پالك ايران -23
371س 59به نام شكراله صرامي فروشاني به شماره موتور  268314و شماره شاسي  D62095مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پرايد صبا مدل  1383به شماره پالك 297-98ب 12و شماره موتور
 009886393و شماره شاسي  S1412283365726به مالكيت سمير ايار مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني خودرو سواري سيستم پرايد تيپ جيتيايكسآي مدل  1384به شماره انتظامي
244-17ق 65و شماره موتور  01302416و شماره شاسي  S1412284660946به نام كامران قاسمي
دربرود فرزند نصرت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1299 .
برگ سبز سواري سيستم پژو تيپ  405GLXIمدل  1390به رنگ نقرهاي متاليك داراي پالك 786-41د58
و شماره موتور  12490080800و شماره شاسي  NAAM11CAABE088015به نام محمدعلي ساالروند
شش  303صادره دورود نام پدر جعفر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين و برگ سبز خودروي سواري پژو  206اسدي  1600به شماره پالك شهرباني ايران -99
462ي 22مدل  1395و شماره موتور  166B0006476و شماره شاسي NAAP41FE4GJ781274
به مالكيت خانم نزهت مظفري رضا بيگلو نام پدر نعمت شش  5406به كد ملي  0067091385مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند خودروي سواري پژو  206مدل  93رنگ سفيد روغني به شماره پالك 557هـ -45ايران
 43و شماره موتور  163B0072430و شماره شاسي  NAAP13FE4EJ489402به نام احمدرضا حاجي
رحيمي ريزي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند كمپاني خودرو سواري پژو  GLI405رنگ نوكمدادي روغني
مدل  1384به شماره موتور  12484195719و شماره شاسي  16227021و شماره پالك ايران -81
491ب 11به نام و مالكيت اينجانب بهادر شارقي بروجني فرزند احمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پژو  206مدل  1389به شماره انتظامي 557-66د 14و
شماره شاسي  NAAP23FGOBJ164110و شماره موتور  13589007353به مالكيت شاهين فرهي
فرزند شهابالدين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو پرايد سواري به شماره پالك 587-72ط 72و شماره موتور 2269404
و شماره شاسي  S1412286681062به نام فائضه ساالريمقدم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز پژو  206سفيدرنگ مدل  1394به شماره انتظامي 355-99س 93و شماره موتور 0019708
و شماره شاسي  211594مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و كارت شناسايي موتورسيكلت ساوين مدل  1393به شماره موتور  034949و شماره بدنه
 9339123مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه كشاورزي اينجانب حسن دنكوپ فرزند قربانعلي به مساحت يك هكتار واقع در روستاي الستان از
توابع بخش كماالن شهرستان عليآباد كتول مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري پيكان مدل  75رنگ سفيد شش ايران 178-65ب 82و شم
 1127566293و ش شاسي  75566448مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (سند مالكيت) يك دستگاه سواري پژو تيپ 405جيالايكسآي  8/1رنگ نقرهاي متاليك مدل
 1385به شماره پالك 792-66ي 86و شماره موتور  12485152537و شماره شاسي  24241440به
نام خانم بهاره عامري كد ملي  0013359746مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كارخانه و برگ سبز سواري سمند مدل  85به شماره انتظامي 898-25م 36و شماره موتور
 12485208016و شماره شاسي  17644679متعلق به اينجانب سليمان عدلي اشتلق مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

برگزار خواهد شد .به راستي افرادي مانند مسعود
بارزاني به کدام سو مي روند؟ آيا بازي در زمين
اياالت متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي به قيمت
ايجاد بحرانهاي امنيتي و سياسي مزمن و دامنه دار
در اقليم کردستان قابل قبول است ؟مسعود بارزاني
در تازه ترين سخنان خود اعالم کرده است که تا

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب سمانه ميرفندرسكي فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 24764
صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره
 148510105806و تاريخ  96/4/1مفقود گرديده است .از يابنده تقاضا ميگردد اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني تهران ،خ آزادي ،خ اسكندري شمالي ،خ فرصت
شيرازي ،پالك  ،136صندوق پستي  13185/768ارسال نمايد.
برگ سبز ،سند محضري و سند كارخانه موتورسيكلت باجاج رنگ قرمز مدل  1389به شماره موتور
 NEOJCGBSG80055و شماره تنه  NEO200B8946141و شماره پالك  17774-112به نام
اينجانب علي خوشناموند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سواري مزدا تيپ  3مدل  1386به رنگ نقرهاي متاليك و شماره شهرباني ايران 457-38د 58و
ش شاسي  NAGASX7CC11B00076و شماره موتور  LF10283406به نام عطاء حديدي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سندهاي برگ دوم (كارخانه) و سوم (راهور) موتورسيكلت ساوين قرمزرنگ مدل  125CDI 95به شماره
شهرباني  511-43452و شماره موتور  0124NDR088605و شماره VIN-NDR125B9507175
به نام كاظم ابوالفتحي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت خودروي سواري پارس سفيدرنگ مدل  1389به شماره شهرباني 871ج -88ايران
 66و شماره موتور  12489168733و شماره شاسي  NAAN01CA7BK475974مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب شاهين فرهي فرزند شهابالدين مالك خودروي سواري پژو  206مدل  1389به شماره انتظامي
557-66د 14و شماره شاسي  NAAP23FGOBJ164110و شماره موتور 13589007353به علت
فقدان اسناد فروش (برگ كمپاني) تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت خودروي دوكابين وانت تويوتا هايلوكس  2700CCبه رنگ
نقرهاي روغني به نام يوسف دهقان مدل  2008به شماره انتظامي 781س -77ايران  95و شماره
موتور  2TR6486771و شماره شاسي  MR0FX226681308003مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه بهرهبرداري چاه آب به نام اسكندر نارويي روستاي پشتكوه خاش اسكندرآباد مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد مدل  1392به نام يحيي پيام به شماره انتظامي
584س -13ايران  95و شماره موتور  124K0191021و شماره شاسي NAAN01CA7DH676743
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد  132مدل  1388به شماره انتظامي 119ج -42ايران  95و شماره موتور
 3125516و شماره شاسي  S142288112436مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودروي كاميون كمپرسي بنز  10تن مدل  1970به شماره انتظامي 937ع-35
ايران  32و شماره موتور  005576و شماره شاسي  683063مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب محمد كماليفر فرزند ملكمحمد به شماره شناسنامه  802صادره
از زاهدان در مقطع كارشناسي پيوسته رشته مهندسي عمران صادره از واحد دانشگاهي زاهدان
به شماره  94/2/28-139310900566مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده
تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان به نشاني ميدان دكترحسابي
دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
كارت هوشمند كاميون باري مدل  1354به شماره  424809و شماره انتظامي ايران 631-23ع22
و شماره موتور  10007309و شماره شاسي  14105452به نام كريم ساسولي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز اتومبيل پيكي مدل  1382به شماره پالك 161ص -54ايران  53و شماره
شاسي  PSW68F2008015و شماره موتور  M11108603به نام فرزاد ذوالفقاري عاشقآبادي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي وانت آريسان مدل  1394به شماره انتظامي 215ص -32ايران  95و شماره
موتور  118J0007555و شماره شاسي  NAAB66PE3FV516286مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو پژو مدل  1395رنگ سفيد به شماره انتظامي ايران 481-43ي 28و شماره موتور
 139B0125896و شماره شاسي  NAAM31FEXGR039453به مالكيت غالم دستگير عبدالهي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو پژو پارس مدل  1387رنگ سفيد به شماره انتظامي ايران -43
323ن 21و شماره موتور  12487000882و شماره شاسي  NAAN21GA78E400578به مالكيت
زمان محمود صالحي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو آردي  1600رنگ طوسي روشن روغني مدل  1382به شماره پالك
ايران 234-53ل 61به نام سميه غفاري قهفرخي و شماره موتور  22328204749و شماره شاسي
 IN82705126مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور پژو  405به شماره شاسي  8K901396و شماره انتظامي 675ي -33ايران 22
به نام محمد زرگري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب سيروس شفيعي مالك پژو  405به شماره موتور  124K0704171و شماره شاسي  FR221157به
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شركت طراحي و توليد قطعات مهندسي شهاب شمس مالك سوزوكي ويتارا به شماره شاسي
 FK950650و شماره انتظامي 588م -44ايران  11به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص
تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمدمقداد خدابنده مالك تندر  90به شماره موتور  100015406RD302824و شماره
شاسي  EA236695به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد
مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به
دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
اينجانب جعفر شاهرخ مالك پژو  405به شماره موتور  124K0939511و شماره شاسي  GK479255به
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب منيره ميرزاآقايي مالك سمند به شماره موتور  12489119293و شماره شاسي  AF830560به
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه
نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

زماني که کردها مستقل نشوند ،وقوع جنگهاي
خونين را بعيد نميداند! آيا بارزاني نمي داند که چه
آثار و تبعات شومي در صورت استقالل کردستان
در انتظار اين منطقه است ؟ بارزاني که براي جلب
نظر مقامات اروپايي در ارتباط با موضوع برگزاري
همه پرسي جدايي کردستان از عراق به اروپا سفر

خبر »

اروپا و آمريکا در مورد برجام
دچار اختالف شدهاند

عواقب شوم استقالل کردستان

ادامه از صفحه اول
«ناظم الدباغ» نماينده منطقه کردستان عراق در
تهران ،پافشاري کردها بر برگزاري همهپرسي در
منطقه کردستان عراق در تاريخ  25سپتامبر (سوم
مهرماه) را تاکتيک مذاکراتي براي اعمال فشار بر
بغداد و وادار ساختن آن به عمل به وعدهاش درباره
پروندههاي انرژي و تقسيم قدرت دانست و گفت:
ُکردها ترجيح ميدهند به عنوان بخشي از عراق
باقي بمانند.مقامهاي بلندپايه دولتي و برخي احزاب
سياسي کردستان عراق تاريخ برگزاري همهپرسي
براي اعالم استقالل کردستان عراق را  ۲۵سپتامبر
 ۲۰۱۷اعالم کردهاند .برخي احزاب نيز با اين اقدام
مخالفت کردهاند.اين تصميم در نشستي در اربيل
عراق به رياست مسعود بارزاني رئيس دولت کردستان
عراق گرفته شد؛ کسي که گفته ميشود دوره رياست
او به پايان رسيده و رياست او غيرقانوني است.در
بيانيهاي که در پايان آن نشست منتشر شد ،آمده
است که رأيگيري در سه استان تشکيلدهنده اين
منطقه و همچنين نواحي خارج از مديريت منطقه

واشنگتن پست:
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يک روزنامه آمريکايي از بروز اختالف ميان اروپا و آمريکا بر سر برجام ،خبر
داد .به گزارش فارس ،روزنامه واشنگتن پست ،با مقايسه ورود شرکتهاي
خودروسازي و نفتي اروپا به ايران با سياست ترامپ مبني بر تقابل بيشتر
با تهران ،اين امر را عامل دورتر شدن موضع اين دو در قبال ايران و ايجاد
ابهام در سرنوشت برجام دانسته است .بر پايه همين گزارش ،اين روزنامه
در مقالهاي به رويکردهاي کام ً
ال متفاوت و حتي متضاد اروپا و آمريکا
در بهرهگيري از فرصتهاي اقتصادي برجام پرداخته است.در ابتداي اين
گزارش آمده است« :وقتي غول انرژي فرانسه يعني توتال قراردادي تاريخي
با ايران امضا کرد ،اين شرکت اين توافق سرمايهگذاري  ۵ميلياردي را به
عنوان ابتکاري پيشگامانه براي ايجاد صلح ،ستود».پاتريک پويانه به هنگام
امضاي قرارداد در تهران ،گفت« :ما براي ساختن پل به اينجا آمدهايم نه
براي ديوارکشي .توسعه اقتصادي هم راهي است براي ايجاد صلح».اين
اولين قرارداد ايران با شرکتهاي اروپايي در حوزه انرژي پس از برداشته
شدن تحريمهاي اين کشور از سال گذشته است.

گري سيک:

کرده ،در اظهاراتي تفرقه افکنانه مدعي شد که
«متأسفانه شيعيان عليه کردستان ايستاده و سهم
منطقه کردستان را از بودجه کلي قطع کردهاند».
وي در ادامه ادعاهاي خود گفت :شيعياني که دولت
عراق را رهبري ميکنند ،اقدامات سياسي و اقتصادي
عليه منطقه کردستان اتخاذ کردهاند.رئيس منطقه
کردستان عراق ضمن تهديد دولت عراق اظهار
داشت :تا زماني که در يک وطن نميتوانيم مانند
شرکا زندگي کنيم ،بهتر است همانند دو همسايه
صلحطلب به زندگي ادامه دهيم!به عبارت بهتر ،بارزاني
سعي کرده است استقالل کردستان را مترادف با
ايجاد صلح و آرامش قلمداد کند! اين در حالياست
که بسياري از کردها با اين گزاره ادعايي مخالف
بوده و نسبت به آثار و تبعات استقالل کردستان
به بارزاني هشدار داده اند .در چنين شرايطي بهتر
است بارزاني مروري بر سرنوشت افرادي داشته باشد
که با اتکا به اياالت متحده و رژيم اشغالگر قدس،
امنيت خود و هموطنان و سرزمينشان را قرباني
مطامع واشنگتن و تل آويو نمودند.

مجاهدين خلق به هر مهمان در همايشها
 50تا  100هزار دالر پرداخت ميکنند

گري سيک فاش ساخت که گروهک منافقين در همايشهاي خود به
مهمانان مهم خود هداياي نقدي کالني مي پردازند .اين مقام ارشد
سالهاي دور دولت آمريکا از جمله مشاور امنيتي ملي «جيمي کارتر»
رئيس جمهور سالهاي  77تا  81ميالدي اين مطلب را در گفتگو با
نشريه «ايرانيست» فاش ساخت .وي درباره گروهک منافقين و گزينه
مورد نظر ترامپ براي جايگزيني با جمهوري اسالمي گفت« :آنها بين
 50تا  100هزار دالر به اشخاص براي سخنراني و ترويج پيامشان مبني
بر اقدام خشونت آميز عليه نظام ايران و براندازي آن پرداخت ميکنند.
اگر منبع منابع مالي آنها را تشخيص مي داديم ،آنگاه بهتر اين افراد
را مي شناختيم .منابع آنها قابل توجه بوده و داراي نفوذ سياسي
زيادي هستند».گري سيک در باره اظهارت اخير «رکس تيلرسون»
وزير خارجه آمريکا که درباره تغيير نظام ايران سخن گفته بود و اين
که چرا واشنگتن متوجه نشده روش برخورد با ايران چنين نيست،
گفت« :تغيير نظام همواره ايدهاي وسوسه برانگيز است .دولتها در همه
جا فکر ميکنند که ميتوانند حکومت را تغيير يا حاکماني را جابهجا
کنند و همه چيز خوب به پيش مي رود .اما معموال اين رويکرد نتايج
معکوس و تبعات ناخوشايندي را در پي دارد.

آگهي مزايده اموال منقول و غيرمنقول پروندههاي اجرايي
با شماره بايگاني  9100023و  9200035و 9200036

بستانكار :بانك صادرات استان چهارمحال و بختياري
بدهكار :شركت تعاوني توليدي صنعتي ماوي رنگ
موارد مزايده :ششدانگ پالكهاي ثبتي  181/373و  182/32و  1260 - 540/387و  534/289و ماشينآالت و تاسيسات شركت تعاوني توليدي صنعتي ماوي رنگ با مشخصات ذيل:
 -1ششدانگ پالك ثبتي  373فرعي از  181اصلي بخش ده ثبتي كه در صفحه  285دفتر  46محلي اداره ثبت اسناد و امالك بروجن به نام آقاي عليرضا صابريان ثبت و سند مالكيت به مساحت
 213/50مترمربع با حدود اربعه ذيل صادر گرديده است شماال :به طول  9/60متر درب و ديواري است به خيابان  20متري .شرقا :به طول  21/80متر ديواري است به زمين محصور و مغازه
متصله  374جنوبا به طول  9/65متر به ديوار خانه  376غربا جمعا به طول  22/55متر ديواري است اول به خانه پالك  83فرعي دوم به زمين محصور  84فرعي و فاقد حقوق ارتفاقي
است كه طبق گزارش مورخ  1395/11/4كارشناسان رسمي دادگستري ملك موصوف واقع در بروجن بلوار بوعلي خيابان  15خرداد جنوبي خيابان  20متري ميباشد مشخصات كلي ملك:
ساختمان مورد اشاره به مساحت اعياني حدود  300مترمربع در دو طبقه داراي ديوارهاي باربر از آجر و مالت ماسه سيمان  ،پوشش سقف همكف از تيرچه بلوك و سقف اول از تيرآهن كه به
صورت طاق ضربي اجرا گرديده ،داراي نماي داخلي ديوارها و زير سقف از اندود گچ و رنگ روي آن و نماي ديوار آشپزخانه از كاشي و كف سراميك ميباشد .نماي حياط از سنگ نما و
پوشش كف آن از موزائيك است .همچنين قدمت ساخت ساختمان حدود  17سال و ساختمان داراي يك سري امتيازات آب ،برق و گاز است كه قيمت كل شش دانگ اين ملك شامل عرصه،
اعياني ،امتيازات و حياطسازي دو ميليارد و يكصد و پنجاه و چهار ميليون و پانصد هزار ريال برآورد گرديده است.
 -2ششدانگ پالك ثبتي  32فرعي از  182اصلي بخش ده ثبتي كه در صفحه  463دفتر  16محلي اداره ثبت اسناد و امالك بروجن به نام آقاي نيازعلي يعقوبي ثبت و سند مالكيت به مساحت
 300مترمربع با حدود اربعه ذيل صادر گرديده است .شماال :به طول  12متر به زمين  51فرعي .شرقا :به طولهاي  23متر و  2متر پي ديواري است به زمين  31فرعي و خيابان سوم ،جنوبا:
به طول  12متر پي ديواري است به خيابان سوم .غربا :به طول  25متر پي ديواري است به پالك  33فرعي و فاقد حقوق ارتفاقي است كه طبق گزارش مورخ  1395/11/4كارشناسان رسمي
دادگستري ملك موصوف يك ساختمان با كاربري مسكوني است واقع در بروجن :محله شهيد رجايي  -خيابان سوم  -كوچه شادي  6به مساحت عرصه حدود  300مترمربع .مشخصات كلي
ملك :ساختمان مورد اشاره به مساحت اعياني حدود  300مترمربع شامل همكف و زيرزمين داراي ديوارهاي باربر از آجر و مالت ماسه سيمان،پوشش سقف همكف از تيرچه بلوك و سقف
زيرزمين از دال بتني ،داراي نماي داخلي ديوارها و زيرسقف از اندود گچ و رنگ روي آن و نماي ديوار آشپزخانه پالستر سيمان سفيد ميباشد .همچنين قدمت ساختمان حدود  30سال
و ساختمان داراي يكسري امتيازات آب ،برق و گاز است كه قيمت كل شش دانگ اين ملك شامل عرصه،اعياني ،امتيازات و حياطسازي مبلغ دو ميليارد و هفتصد ميليون ريال تمام برآورد
گرديده است.
 -3ششدانگ پالك ثبتي  289فرعي از  534اصلي بخش ده ثبتي كه در صفحه  321و  324دفتر  76محلي به نام آقاي احمدآموزان و خانم حكيمه صفائيان بالسويه ثبت و سند مالكيت
به مساحت  318/50مترمربع با حدود اربعه ذيل صادر گرديده است شماال :به طول  10/20متر ديواري است به پالك  14فرعي .شرقا :اول جمعا به طول  27/30متر ديوار به ديوار خانه
شريفي پالك  15فرعي و خانه سليمان رافعي پالك  60فرعي دوم كه جنوبي است به طول  4متر سوم به طول  8/35متر چهارم كه شمالي است به طول  4/10متر پنجم به طول  3/95متر
كال ديوار به ديوار پالك  60فرعي ،جنوبا :به طول  7/65متر دربها و ديواري است به كوچه مهرداد .غربا :به طول  21متر جاي پي ديواري است دوم كه جنوبي است به طول  2/70متر
سوم به طول  20/10متر ديواري است به پالك  58فرعي و فاقد حقوق ارتفاقي است كه طبق گزارش مورخ  1395/11/4كارشناسان رسمي دادگستري ملك موصوف واقع در بروجن خيابان
دفتري كوچه شهيد مهرداد عزيزي و يك ساختمان با كاربري مسكوني است به مساحت عرصه حدود  318/50مترمربع مشخصات كلي ملك :ساختمان مورد اشاره به مساحت اعياني حدود
 215مترمربع در  1/5طبقه داراي شناژ قائم و افقي و ديوارها باربر از آجر و مالت ماسه سيمان ،پوشش سقف از تيرچه بلوك و داراي نماي داخلي ديوارها و زير سقف از اندود گچ و رنگ
روي آن و ديوار آشپزخانه از كاشي و كف سراميك ميباشد .نماي حياط از سنگ نما و پوشش كف آن از موزائيك است .همچنين قدمت ساختمان حدود  15سال و ساختمان داراي يكسري
امتيازات آب و فاضالب ،برق و گاز خانگي است كه قيمت كل شش دانگ اين ملك شامل عرصه ،اعياني ،امتيازات و حياطسازي مبلغ سه ميليارد و هفتصد و هفتاد و هشت ميليون و دويست و
پنجاه هزار ريال برآورد گرديده است.
 -4ششدانگ پالك ثبتي  387فرعي از  1260 - 540اصلي بخش ده ثبتي كه در صفحه  376دفتر  130محلي به نام شركت تعاوني توليدي صنعتي ماوي رنگ ثبت و سند مالكيت به مساحت
 5992مترمربع با حدود اربعه ذيل صادر گرديده است .شماال :در دو قسمت كه قسمت دوم پخي شكل است به ترتيب به طولهاي  96متر و  5/65متر جاي درب و ديواري است به خيابان 20
متري .شرقا :به طول  56متر درب و ديواري است به خيابان  35متري .جنوبا :جمعا به طول  100متر جاي پي ديواري است به پالكهاي  388و  389و  .390غربا :به طول  60متر جاي پي
ديواري است به پالك  386فرعي و فاقد حقوق ارتفاقي است و طبق گزارش مورخ  1395/11/4كارشناسان رسمي دادگستري ملك مربوطه واقع در بروجن شهرك صنعتي ،داراي عرصه
به مساحت حدود  5992مترمربع و مشخصات كلي ملك:
ملك مورد اشاره داراي چهار ساختمان مجزا به شرح ذيل ميباشد:
 -1سالن توليد به مساحت اعياني حدود  720مترمربع به صورت سوله با حداكثر ارتفاع رخ حدود  8/5مترمربع داراي ديوارهاي جانبي  35سانتي از آجر سوراخدار با مالت ماسه سيمان
با نماي دو طرف و بندكشي شده و كفسازي با بالستر بتني است.
 -2ساختمان اداري واقع در خود سالن اصلي توليد به مساحت  240مترمربع داراي ديوارهاي  35سانتي از آجر و مالت ماسه سيمان كه شامل قسمتهاي آزمايشگاه ،آبدارخانه و
سرويسهاي بهداشتي ميباشد.
 -3ساختمان نگهباني به مساحت اعياني حدود  70مترمربع داراي پوشش سقف از تيرچه بلوك و ديوارهاي باربر از آجر و مالت ماسه سيمان ،درب و پنجرههاي فلزي ،دربهاي داخلي
چوبي و داراي كفسازي از موزائيك ميباشد.
 -4ساختمان موتورخانه به مساحت اعياني حدود  31مترمربع به صورت سفتكاري و در زيرزمين واقع شده ،داراي پوشش سقف از تيرچه بلوك و ديوارهاي باربر از آجر و مالت ماسه
سيمان است.
 -5حصاركشي و درب ورودي فلزي كه حصاركشي به طول حدود  150متر با مشخصات  40سانتيمتر سنگ قرنيز 1/10 ،متر آجرچيني با آجر لفتون و بندكشي شده به ضخامت  35سانتيمتر
و نرده فلزي به ارتفاع يك متر و در دو ضلع ديگر به همين طول ،ديوار حصار با آجر  35سانتي به ارتفاع حدود  2/5متر.
لذا ارزش كلي اين ملك شامل عرصه و اعياني و بدون در نظر گرفتن امتيازات و تاسيسات برقي و مكانيكي مبلغ پنج ميليارد و ششصد و هشتاد و يك ميليون و چهارصد و چهل هزار ريال
برآورد گرديده است.
 -7تجهيزات و ماشينآالت مورد مزايده شركت ماوي رنگ به شرح ذيل
 -1دو دستگاه ميكسر ساخت ماشينسازي زرگريان به ظرفيتهاي  2و  2/5تن به شماره توليدهاي  961524و  961573و نوعهاي  75-MHو 40-MH
 -2دو دستگاه آسياب پرميل ساخت ماشينسازي زرگريان به ظرفيتهاي  2و  2/5تن به شمار ه توليدهاي  961553و  981539و نوعهاي  60-PSو 80-PS
 -3خط پركن رنگ  1تا  4ليتري ساخت شركت طراحي مهندسي نوبال صنعت (يك خط)
 -4يك دستگاه شيرينگ پك با دهانه حدود  40*60سانتيمتر با مولد برقي ،ساخت ايران
 -5يك دستگاه ميكسر خميركن بتونه حدود  30كيلوگرم با موتور  2اسب بخار ساخت چين
 -6يك دستگاه جرثقيل  2تن به همراه پايه با دهانه حدود  3متر
 -7يك دستگاه همزن بشكه دوتايي براي بشكه  220ليتري با موتور الكتريكي  1/18كيلووات ساخت  - 8-ARMENIAيك دستگاه ميكسر كوچك آزمايشگاهي با موتورالكتريكي 0/75
كيلووات.
 -9مخازن فوالدي  2تن (سه عدد)  1تن ( 17عدد)
 -10يك دستگاه تابلو برق اصلي شركت با ابعاد تقريبي  2*2متر مجهز به سه آمپر و يك ولتمتر كه مجموع ماشينآالت در ده بند به مبلغ هشتصد و ده ميليون ريال ارزيابي گرديده است كه
چون اموال فوقالذكر طبق اسناد رهني شماره  73439مورخ  1381/11/29تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  58بروجن و  101174مورخ  1384/6/31و  105358مورخ 1385/8/20
و  105501مورخ  1385/9/6تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  80بروجن در رهن بانك صادرات قرار گرفته از ساعت  9صبح الي  12ظهر روز دوشنبه مورخ  1396/5/16در محل اجراي
ثبت اسناد بروجن از طريق مزايده حضوري نقدا به فروش ميرسد .مزايده از مبلغ ارزيابي شروع پالك ثبتي  181/373از مبلغ دو ميليارد و يكصد و پنجاه و چهارميليون و پانصد هزار ريال
و پالك  182/32از مبلغ دو ميليارد و هفتصد ميليون ريال و پالك ثبتي  534/289از مبلغ  2/310/250/000ريال و پالك  544/843از مبلغ سه ميليارد و هفتصد و هفتاد و هشت ميليون
و دويست و پنجاه هزار ريال و پالك  387فرعي از  1260 - 540اصلي از مبلغ پنج ميليارد و ششصد و هشتاد و يك ميليون و چهارصد و چهل هزار ريال و ماشينآالت و تجهيزات شركت
ماوي رنگ از مبلغ هشتصد و ده ميليون ريال شروع و به هر كس كه باالترين قيمت پيشنهادي را داشته باشد فروخته ميشود .الزم به ذكر است پرداخت بدهيهاي مربوط به آب برق گاز اعم
از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده
باشد يا خير به عهده برنده مزايده ميباشد و تنظيم سند انتقال منوط به ارائه مفاصاحساب است و هزينههاي قانوني اعم از حق حراج و نيمعشر اجرائي طبق مقررات وصول خواهد شد ضمن
آن كه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينههاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد ميگردد .ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد ،مزايده روز
اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
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