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تشریح طرح ایران برای حل مناقشه قره باغ

ایران حضور تروریست ها را در 
منطقه تحمل نمی کند

پ��س از آغاز جنگ می��ان جمه��وری آذبایجان و 
ارمنس��تان، گزارش هایی مبنی بر حضور گروه های 
تروریس��تی تکفیری که از سوریه به منطقه قره باغ 
انتقال داده شده اند، منتشر شد که نشان از توطئه 
تازه ای ب��رای جان دادن دوباره به تروریس��ت های 
تکفی��ری وهابی کنار مرزهای جمهوری اس��امی 
دارد. ترکیه متهم اول در این پرونده است، شواهد 
و اسناد نشان می دهد که آنکار برای حمایت از جمهوری آذربایجان اقدام 
به اعزام تروریس��ت های تحت حمایت خود ب��ه آذربایجان برای جنگ در 
مناقش��ه قره باغ کرده اس��ت.دولت ترکیه تاکنون موضع روشنی در قابل 
این اتهام از خود نشان نداده اما تصاویری از تروریست های تکفیری تحت 
حمایت ترکیه که تا پیش از ایندر س��وریه حضور داش��تند، در آذربایجان 
منتشر شده که اثبات می کند این گروه در منطقه درگیری حضور دارند.

جمه��وری اس��امی ایران از ابت��دای درگیری میان ای��روان و باکو ضمن 
اعام بی طرفی نس��بت به جنگ و البته تأکید بر این که ارمنس��تان باید 
س��رزمین هایی که متعلق به آذربایجان اس��ت باز پس دهد س��عی کرد تا 
با دیپلماس��ی بی طرفی میاندار صحنه مناقش��ه قره باغ باش��د.اما برخی 
همچون ترکیه و روس��یه ب��ا حمایت های خود از آذربایجان و ارمنس��تان 
بر آتش جنگ دمیدند و باعث ش��دند ت��ا کارزار نبرد میان آن دو طوالنی 
تر ش��ود. فرماندهان نیروهای مس��لح جمهوری اس��امی ایران در زمینه 
حضور گروه های تروریس��تی در منطقه درگیری قره باغ هشدارهای جدی 
به طرف های درگیر و کش��ورهایی که در این ماجرا نقش داش��ته و دارند، 
داده اند. بازدید فرماندهان نیروی زمینی ارتش و س��پاه و استقرار نیروهای 
مس��لح و س��امانه های پدافند هوایی در مرزهای شمال غرب کشور، عاوه 
بر حراس��ت از مرزهای زمینی و هوایی، هش��داری به دو طرف درگیری و 

کشورهای مداخله گر در منطقه است.
اگر کوچکترین تعرضی از س��وی گروه های تروریستی تکفیری علیه ایران 
صورت گیرد، واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسامی بدون توجه به این 
که کشورهای درگیر همسایه ایران محسوب می شوند، مکان های استقرار 

این نیروها هدف قرار خواهد گرفت.
 خطر حضور گروه های تروریس��تی در جمه��وری آذربایجان برای همگان 
اس��ت، حتی آنهایی که از این نیروها برای دس��تیابی به اهداف خود بهره 
می برند. جمهوری اس��امی ایران طرح خود را برای حل مناقش��ه قره باغ 
به دو طرف درگیر و کش��ورهایی که در این بحران نقش دارند)روس��یه و 
ترکیه( ارائه داده اس��ت. مناقش��ه قرباغ اختافی است که باید در منطقه 
حل ش��ود و نباید اجازه داد پای کش��ورهای فرا منطقه ای به این مناقشه 
باز شود.در همین زمینه محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با بیان 
اینکه طرح ایران برای حل مناقشه قره باغ فقط مربوط به آتش بس موقت 

نیس��ت، گفت: به اطاع مقامات جمهوری آذربایجان، ارمنستان، روسیه و 
ترکیه رس��انده ایم که حضور تروریست ها در نزدیکی مرزهایمان را تحمل 
نخواهیم کرد. وی در گفت وگویی با خبرگزاری صدا و س��یما در خصوص 
ناامنی های ناش��ی از انتقال تروریس��ت ها به ویژه بقایای داعش به منطقه 
قره باغ و رایزنی های دستگاه دیپلماسی برای مقابله با آنان؛ درباره حضور 
تروریس��ت های تکفیری و احتمال حضور صهیونیس��ت ها در این منطقه، 
تاکید کرد: درباره نیرو های تروریس��تی تقریبا مطمئنیم که آنان در میانه 
درگیری ه��ا حاضر بودند و ما حتما تاکید کردیم ک��ه این اقدام به صاح 

هیچ کس نیست.
وی هش��دار داد: در مذاک��رات اخیر و حتی قب��ل از آن به اطاع مقامات 
آذربایجان و ارمنستان و نیز روسیه و ترکیه رساندیم که جمهوری اسامی 

ایران چنین چیزی را تحمل نخواهد کرد.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی بار دیگر تاکید کرد: اکنون این تروریس��ت ها 
در حاش��یه مرز های ما حضور ندارند، اما احتمال اینکه با فاصله از حاشیه 
مرز های ما حضور داشته باشند، کماکان باالست و ما این نگرانی را به طور 

جدی به طرفین اعام کردیم.
وزیر امور خارجه، طرح صلح جمهوری اس��امی ایران برای برقراری صلح 
در قره باغ را حرکت به س��مت حل و فصل این درگیری و به ویژه خروج 
نیرو های اشغالگر از مناطق اشغالی خواند.رئیس دستگاه دیپلماسی گف�ت: 
ما از ابتدای بحران قره باغ در رایزنی با کشور های منطقه اعم از جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان، روسیه و ترکیه این کار را پیگیری کردیم.
وی افزود: معتقدیم که بیش��ترین خس��ارت را در این جنگ کش��ور های 
منطق��ه می بینند و بیش��ترین تاثیرگذاری برای خاتم��ه جنگ را هم در 
منطقه همین کش��ور ها می توانند داش��ته باشند.ظریف تاکید کرد: در این 
چارچ��وب بدون آن که ت��اش کنیم با دیگر س��ازوکار های موجود مانند 
مینس��ک رقابتی داشته باش��یم این هدف و رایزنی ها را در پیش گرفتیم.

رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی گفت: متاس��فانه در ۳۰ س��ال گذش��ته کار 
مذاکرات به نتیجه نرس��یده و این تنش نیز همواره وجود داش��ته اس��ت، 
آن ه��م تنش هایی در کنار مرز های ما که غیرنظامیان و مردم از دو طرف 
تهدید ش��دند.ظریف تاکید کرد: از نکات مهم طرح کش��ورمان این است 
که فقط مربوط به آتش بس موقت نیس��ت، بلکه حرکت به س��مت حل و 
فصل درگیری ها براس��اس چارچوبی اس��ت که با اعام تعهد دو طرف به 
مجموعه ای از اصول آغاز می شود و بعد با اقداماتی به ویژه خروج نیرو های 

اشغالگر از همه مناطق اشغالی ادامه می یابد.
وزیر ام��ور خارجه، تضمین حقوق مردم، ایج��اد راه های ارتباطی، نظارت 
کشور های منطقه بر روند اجرای طرح و مسائلی از این قبیل را از دیگر از 
اجزای طرح صلح جمهوری اس��امی ایران برای برقراری صلح در منطقه 

قره باغ برشمرد.
وی همچنی��ن گف��ت: منتظریم که مقامات آذربایجان و ارمنس��تان و نیز 
دوس��تان روس و ترکیه ای ما، دیدگاه شان را درباره این طرح ارائه دهند.

هر چند ترکیه همسایه ایران و روابط خوبی میان دو کشور وجود دارد اما 
اقداماتی که آنکارا در قره باغ انجام داده اس��ت، دانسته یا ندانسته به زیان 
جمهوری اس��امی است و ایران باید به مقامات ترکیه هشدارهای الزم را 

بدهد. امنیت جمهوری اسامی ایران خط قرمز است.

ای��ن روزه��ا فایل��ی از دکتر مین��و محرز، در ش��بکه های 
اجتماعی دست به دست می چرخد که نشان می دهد لشکر 
مخالفان واکس��ن تاش می کنند تا ورود واکس��ن کرونا و 
آنفلوآن��زای وارداتی را خطرناک جل��وه دهند. این فایل به 
ش��کلی تنظیم شده است که گوینده این موارد را به موارد 
سیاسی ربط داده و با ترکیب آن با نظریه توطئه اعام می 
کند که وزیر بهداش��ت تحت تاثیر القائات بیگانگان تاش 
می کند تا چنین ش��رایطی را بر کشور حاکم کند و گوینده 
نیز به همین دلیل ممکن اس��ت ک��ه جان خود را به خطر 

انداخته باشد. 
بر اس��اس آنچه در این فایل آمده اس��ت دس��ت اندرکاران 
تولید واکس��ن تاش می کنند تا با استفاده از فناوری های 
نانوتکنول��وژی و با اس��تفاده از  DNA maker ها از این 
واکس��ن به عنوان ری موت کنترل در بدن افراد اس��تفاده 
کنند. به این ترتیب این با استفاده از کدهایی که در بیرون 
داده می شود، RNA در داخل بدن انجام شود و صاحبان 
این تکنولوژی از آن برای کنترل اقتصادی و امنیتی کشور 
ه��دف بهره می برن��د.  در حقیق��ت این ریم��وت در بدن 
پروتئین��ی تولید کرده و با فش��ار یک دکم��ه می توان در 
بدن صدها نفر انسان تولید پروتئنی کرد که انسان را تحت 
اختیار خود قرار دهد و یا به عنوان یک ساح بیوتکنولوژی 
اس��تفاده ش��ود. در این فایل همچنین ب��ه  اظهار نظر بیل 
گیتس، بنیانگذار ش��رکت مایکروسافت، اشاره شده که وی 
در این اظهار نظر، پیامدهای پاندومی کرونا در جهان امروز 
را "همه گیری اول" نامیده بود و تأثیر آن را با تاثیر "جنگ 
جهانی دوم" بر انسان در قرن گذشته مقایسه کرده و تاکید 
ک��رده بود که 7 میلی��ون نفر در اثر این بیماری از بین می 
روند و افراد غیر یهودی در لیس��ت این کشتار جمعی قرار 
دارند. در این فایل صوتی تاکید ش��ده این پروژه متعلق به 
ارتش امریکا بوده و از آنجا که این واکس��ن ها به تدریج کار 

می کنند، افراد متوجه مرگ خود نمی شوند. 
در این فایل صوتی به بخشهایی از کتاب مقدس مسیحیان 
)انجیل( اشاره شده و با تاکید بر اینکه چنین مسئله ای در 
این کتاب نیز مورد تاکید قرار گرفته اس��ت ، خاطرنش��ان 

شده است: در حال حاضر یکسری از این میکروچیپ ها در 
هلند آزمایش شده که با اسکن هر شخص امکان شناسایی 
تاریخچ��ه فعالیت ه��ای وی وجود دارد و ع��اوه بر آن به 

عنوان DNA maker  نیز عمل می کند. 
در این مطلب با اش��اره به اینکه پیش از این تاش ش��ده 
ب��ود تا این اقدام بر مردم امریکا با تزریق آنفوالنزای خوکی 
تحمیل شود، آمده است: از آنجا که مردم در امریکا زیر بار 
این اقدام نرفتند تاش می شود که چنین واکسنی به مردم 

کشورهایی چون چین و ایران تزریق شود. 
چنین ش��رایطی موجی از نگرانی در کشور به وجود آورده 
است اما باید دید چه اهدافی پشت این شایعه سازی دنبال 

می شود.
*واقعیت ماجرا چیست 

دکت��ر مینو مح��رز، متخصص بیماری ه��ای عفونی و عضو 
کمیته علمی س��تاد مقابل��ه با کرونا ضم��ن تکذیب فایل 
صوتی منتسب به خود در این باره در رسانه ها گفت: »این 
فایل صوتی صدای من نیست. همچنین در این فایل صوتی 
گفته شده که قرار است این واکسن ها مثل ریموت کنترل 
عمل کند و کش��تار دسته جمعی اتفاق بیفتد، که از پایه و 

اساس غلط است.«
او ادام��ه می دهد: »متاس��فانه آن دس��ته از اف��رادی که با 
واکسن مخالفت دارند در تاشند تا از طریق انتشار صوتی 
منتس��ب به من و ایجاد شایعه، مردم را بترسانند و مانع از 

تزریق واکسن شوند.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار می دارد: 
»من متخص��ص بیماری های عفونی هس��تم و بهترین راه 
پیش��گیری واکسن اس��ت؛ بنابراین با حرف هایی که در آن 

فایل صوتی زده شده است به طور کامل مخالفم.«
محرز با بیان اینکه شیطنت های عده ای در فضای مجازی، 
م��ردم را تحت تاثی��ر قرار می دهد، تصری��ح می کند: »من 
طرفدار واکسیناس��یون هر بیماری که در دنیا وجود دارد، 
هس��تم. در حال حاضر واکس��ن هایی که وارد کشور شده، 
یکی ساخت فرانسه است که سال ها از آن ها خرید می کنیم 
و دیگری ساخت هلند است که معاونت وزارت بهداشت نیز 
آن را تایید کرده اس��ت.« از سوی دیگر دکتر عباس مؤمن 
زاده متخص��ص بیماریهای عفون��ی در این باره به خبرنگار 
سیاست روز گفت : س��اخت واکسن و ایمنی حاصل از آن 
طول می کش��د و زمان می خواهد و اینگونه نیست که هر 

واکسنی که ساخته شود به راحتی وارد کشور شود. 

وی افزود: تمام واکس��ن هایی که وارد کش��ور می شود از 
س��وی وزارت بهداشت به ش��کل فنی و علمی ارزیابی می 
ش��ود. اینطور نیست که واکس��ن ها مانند داروها به راحتی 
اجازه واردات داش��ته باشند واکس��ن ها در زمره روشهای 
بیوشیمیایی محسوب می شوند و حتماً باید اجازه سازمان 
بهداش��ت جهانی را برای تزریق به افراد داش��ته باشند. در 
عین حال واکسن های که به کشور وارد می شوند بایستی 

حتماً از سوی سازمان غذا و دارو مجوز داشته باشند.
این متخصص بیماریهای عفونی با بیان اینکه قرار نیس��ت 
همه ایرانیان واکس��ن بزنند گفت: در زمان ورود واکس��ن 
ابت��دا افرادی که در معرض خطر قرار دارند واکس��ینه می 
شوند یعنی از هر 1۰۰ میلیون نفر 2 میلیون نفر و در این 
میان از این دو درصد تنها افرادی که ریسک باالی ابتا به 

بیماری را دارند واکسینه خواهند شد. 
مؤمن زاده با اش��اره به اینکه هر واکس��نی ممکن است در 
برخی از افراد با عوارضی همراه باش��د، تصریح کرد: باید به 
افرادی که با واکسیناس��یون مخالف هستند توضیح داد که 

ارزش این اقدام از عوارض آن به مراتب بیشتر است. 
وی گفت: از هر 5 میلیون کودکی که واکسن فلج اطفال را 
به ش��کل خوراکی دریافت می کنند یک نفر فلج می شود، 
اما اگر این اقدام صورت نگیرد تعداد کودکان بیشتری فلج 
می ش��وند.  این متخص��ص بیماری های عفون��ی در مورد 
پروسه ساخت واکسن به خبرنگار سیاست روز گفت: زمانی 
که واکس��ن را می س��ازند در مرحله اول و دوم آن را روی 
حیوانات و بعد روی تعداد بس��یار کمی از افراد امتحان می 
کنند و چنانچه مش��کلی به وجود نیاورد به افراد بیشتری 
تزریق می ش��ود و پس از بررس��ی ع��وارض و میزان ایجاد 
ایمنی به افراد تزریق می شود. یعنی بعد از 4 مرحله و تنها 
در بس��یاری از موارد خیلی خیلی ض��روری بعد از مرحله 

سوم تزریق واکسن انجام می شود. 
وی خاطرنشان ساخت؛ حتی تولید واکسن مراحل مختلفی 
دارد اگر واکس��ن ایرانی همه مراحل را با موفقیت بگذراند، 

ممکن است آبان سال آینده به دست آید.
*امکان انتقال بیماری از طریق واکسن 

این متخصص بیماری های عفون��ی درباره اینکه آیا ممکن 
اس��ت ، فاکتورهای خطرناکی از طریق واکس��ن وارد بدن 
کس��انی که واکس��ینه می شوند ش��ود ، خاطرنشان کرد : 
واکس��ن از غش��ای ویروس س��اخته می ش��ود و اصًا خود 
ویروس نیس��ت.  وی افزود: در مقابل آنتی ژن هایی که در 

پوس��ته ویروس وجود دارد، باید در بدن آنتی کور ساخته 
شود . 

*دالیل مخالفت ها چیست 
همواره در همه کش��ورها و از زمان تولید واکس��ن چه در 
ایران و چه در کشورهای مختلف بسیاری با تزریق واکسن 
مخالف بوده و عقیده داشته اند که خطرات احتمالی تزریق 

واکسن از تزریق  نکردن آن بیشتر است.
از س��وی دیگر عده ای نیز ادعای دانس��تن پشت پرده ها را 
دارند، می کوش��ند مخالفت با واکس��ن را در میان کاربران 
شبکه های اجتماعی گسترده تر کنند تا در این میان عاوه 
بر سایر فشارها نشان دهند که مسئولین کشور توجهی به 

مردم و سرنوشت آنها ندارند. 
در ای��ن میان می کوش��ند تا با القای ای��ن نکته که تزریق 
واکسن پروژه ای برای کنترل مردم و ممانعت از آزادی های 
مدنی آنهاس��ت اینگونه عنوان کنند که افراد به این ترتیب 
در اختیار و زیر ذره بین  دولتمردان بوده و مرگ و زندگی 

آنها از سوی دولت ها کنترل می شود. 
همچنین تاش می شود تا نشان داده شود که دولت مردان 

با تزریق واکسن برای پول مردم کیسه دوخته اند . 
چنین رویکردهایی درحالی دنبال می ش��ود که سخنگوی 
وزارت بهداش��ت اعام کرده اس��ت که متاس��فانه در طول 
تازه ترین آمار 4۳4 بیمار کووید1۹ جان خود را از دس��ت 
دادن��د و مجموع جان باختگان ای��ن بیماری به ۳5 هزار و 

2۹۸ نفر رسید. 
جواد جاویدنیا سرپرس��ت معاونت فضای مجازی دادستانی 
کل کش��ور، در رابطه ب��ا ش��ایعه پراکنی در فضای مجازی 
در خصوص ویروس کرونا گفت: قانون مش��خص اس��ت که 
نش��ر اکاذیب در فضای مجازی و تحریک مردم برای انجام 
اقداماتی که منجر به بروز ناامنی در جامعه شود جرم است 
و مرتکبی��ن از ناحی��ه مراجع قضایی م��ورد پیگرد قانونی 
ق��رار می گیرند. وی ادام��ه داد: در روزهای اخیر رصدهای 
خود را بر فضای مجازی در بحث نش��ر اکاذیب و شایعه در 
مورد ویروس کرونا انجام می دهیم. نیروی انتظامی و سایر 
دس��تگاه ها نیز به ما کمک کرده و پرونده های بسیاری در 

این زمینه تشکیل شده است.
در نهایت باید توجه داش��ت که این نوع ش��ایعه پراکنی ها 
حتی اگر برای ترس��اندن مردم یا تفریح انجام شود موجب 
کش��ته ش��دن امید در مردم ش��ده و تاثیر منفی بر افکار 

عمومی جامعه خواهد گذاشت . 

رسول اکرم )ص(: من تنها برانگیخته شده ام تا اخاق بزرگوارانه را به کمال رساند

تکمیل زنجیره تولید مواد غذایی در 
رامهرمز با مشارکت بنیاد برکت

بنیاد  مش��ارکتی  شرکت 
اجرای��ی  س��تاد  برک��ت 
فرم��ان امام ب��رای 2۹7 
نفر از اهال��ی رامهرمز در 
اشتغال  خوزستان  استان 

ایجاد کرده است.
در جریان سفر امیرحسین 
مدنی مدیرعامل بنیاد برکت به اس��تان خوزستان، 
شرکت سبز آرا بنه رامهرمز به عنوان طرح مشارکت 
اقتص��ادی بنگاه محور این بنیاد م��ورد بهره برداری 
قرار گرفت. شرکت مشارکتی بنیاد برکت در زمینه 
تولید و بس��ته بندی انواع سبزیجات تازه و منجمد 
و صیفی جات فعال است و ظرفیت تولید و فرآوری 

25۰ تن محصول را در سال دارد.
مدیرعامل بنیاد برکت درباره آغاز به کار این واحد 
تولیدی توضیح داد: ش��رکت س��بز آرا بنه باعث به 
زیر کش��ت رفتن 15 هکتار از زمین های روستایی 
رامهرمز ش��ده و برای 6۰ کشاورز ایجاد شغل کرده 
اس��ت. مدنی ادامه داد: ش��رکت مش��ارکتی بنیاد 
برکت در مجموع برای 25۰ نفر به شکل مستقیم و 
غیرمس��تقیم اشتغال زایی کرده که همه این نیروها 

از ساکنان و اهالی بومی منطقه هستند.
وی سرمایه گذاری برای افتتاح این واحد تولیدی را 
2۰ میلیارد ریال اعام کرد و گفت: با توس��عه فضا 
و تجهیزات این ش��رکت توسط بنیاد برکت، امکان 
تولید س��االنه 25۰ تن انواع سبزی و صیفی فراهم 
شده است.  مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: 
شرکت مشارکتی بنیاد در رامهرمز امکان صادرات 
محصوالت خود را به ش��کل تازه، منجمد و خشک 
شده به کش��ورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، 
ام��ارات، عمان و غی��ره دارد و به زودی این فرآیند 

آغاز می شود. 
مدن��ی با اش��اره ب��ه فعالیت های بنی��اد برکت در 
روستاهای کش��ور بیان کرد: بنیاد اساس کار خود 
را در حوزه های توانمندس��ازی، محرومیت زدایی و 
عمرانی در مناطق روستایی تعریف کرده و به ایجاد 

اشتغال در این مناطق ورود جدی داشته است.
وی با تاکید بر فعالیت بنیاد برکت در ۸ هزار روستا 
تصریح کرد: تا به امروز 62 هزار طرح اش��تغال زایی 
در این روس��تاها اجرا شده که ایجاد بیش از 1۸۰ 
هزار فرصت ش��غلی را به دنبال داش��ته و منجر به 
افزایش تولید محصوالت کش��اورزی و دامپروری از 
جمله گوشت قرمز، سفید، فرش دستبافت و عسل 

شده است. 
مدیرعام��ل بنی��اد برک��ت عن��وان ک��رد: بنیاد در 
حوزه های عمرانی و زیربنایی نیز در 25۰۰ روس��تا 
ورود کرده و تا به امروز 14۰۰ مدرسه و 227 خانه 
بهداش��ت را در این مناطق به بهره برداری رس��انده 
است. همچنین 1۸ هزار واحد مسکونی روستاییان 

نیز در دست ساخت است.

خبر

شایعه پراکنی ها در فضای مجازی با موضوع کرونا  

جوسازی مشکوک علیه 
واکسنی که هنوز نیامده است 
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آگهى مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایى کالسه 9901969
به موجب پرونده اجرائى کالسه فوق 14 سهم از 100 سهم ششدانگ 
پــالك ثبتى 64/1204 مفروز و مجزا شــده از 140 فرعى از 164 اصلى 
مذکور یــک قطعه زمین محصور به مســاحت 110408 متر مربع موضوع 
ســند مالکیت المثنى بشماره چاپى 277422 سرى الف سال 98با شماره 
دفتــر الکترونیکــى 139820331010021936 که تمامى ششــدانگ 
مورد ثبت برابر راى ماده 147 بشــماره 1503 مورخ 83/03/07 هیات 

رسیدگى به اسناد عادى بنام آقاى اکبر زارع ثبت گردیده است.
 محل وقوع ملک:کرج مشکین دشت بلوار امام خمینى میدان آزادگان 

ابتداى خیابان شهید زارع (جاده فردیس) 
حدود اربعه: شــماال: درب و دیواریســت بطــول 15/00 پانزده متر 
به خیابان شــرقا : دیواریســت بطول 53/70 پنجاه و ســه متــر و هفتاد 
ســانتیمتر بــه خیابان احداثى جنوبــا: به دیوار به طول 30/00 ســى متر 
به باقیمانده شــماره 140 فرعى از 164 اصلى غربا: در ســه قســمت که 
قســمت دوم آن شمالى اســت. اول به دیوار به طول 20/00 بیست متر 
بــه باقیمانده شــماره 140فرعى از 164 اصلى دوم دیواریســت به طول 
15/00 پانــزده متــر به باقیمانده شــماره 140 فرعى 164 اصلى ســوم 
دیواریســت به طول 33/30 سى وســه متر و سى سانتیمتر به باقیمانده 

شماره 140فرعى از 164 اصلى 
وصــف ملک:طبــق مــدارك مضبــوط در پرونــده ملک در شــهردارى 
مشــکین دشــت پالك تعرفه شــده داراى کاربرى تفریحى - گردشــگرى 
بــوده و در حــال حاضــر در تجمیع فیزیکى بــا پالك ثبتى مجــاور واقع در 
غرب ملک،رســتوران باغ گردو را تشکیل مى دهد که در حال حاضر تحت 
مدیریت متعهد علیه پرونده فعال بوده و مورد بهره بردارى مى باشد. در 
زمان بازدید در عرصه ملک مورد نظر ســاختمان و مســتحدثاتى به شــرح 
ذیل مالحضه گردید.-ساختمان دفتر ادارى - فضاى پذیرایى از مشتریان 
و مهمانان با ســازه فلزى سبک و سقف شــیروانى - نمازخانه - آشپزخانه 
و محل آماده نمودن غذا جهت ســرو به مشــتریان - آالچیق با سازه چوبى 
جهت اســتراحت کارگران - انبارى داراى دیوارهاى با نماى آجرى و سقف 
ســبک - سرویس هاى بهداشتى - مجموعه در چهار دیوارى محصور بوده 
بــا محوطه ســازى داراى حوضچه هاى آب نما مى باشــد - تعداد معدودى 

اشجار نیز در عرصه ملک با سنین متفاوت مالحضه گردید.
نظریــه کارشناســى: با عنایت به مــوارد فوق الذکــر و در نظر گرفتن 
موقعیــت و وضعیــت پالك مــورد تعرفه و در نظر گرفتــن عوامل موثر در 
ارزش گذارى امالك از قبیل کاربرى (تفریحى گردشگرى) مساحت و ابعاد 
هندســى و محل وقــوع ملک فاصلــه از مراکز جمعیتى و خدمات شــهرى، 
بررسى ها و اطالعات ماخوذه از مدارك و اسناد ابرازى در پرونده ملک در 
اداره ثبت اســناد و امالك کرج وضعیت کنونى بازار خرید و فروش امالك 
و تحقیقات از مطلعین محلى ، ارزش روز ملک مورد نظر در صورت اصالت 
مدارك و مستندات ابرازى و عدم وجود موانع قانونى و حقوقى منع بیع و 
نداشتن معارض مالکیت و غیره مبلغ 49/683/600/000 ریال معادل 
چهار میلیارد و نهصد و شــصت وهشــت میلیون ســیصد و شــصت هزار 
تومان تقویم و اعالم مى گردد. شایان ذکر است که ارزیابى حاضر با توجه 
به اســناد و مدارك ابرازى و وضعیت کنونى ملک مورد تعرف انجام شده 
اســت و در صورت ابــراز هرگونه مدرك جدید، حکم،دســتور العمل و یا 
مجوز صادره از مراجع ذیصــالح این ارزیابى قابل تجدید نظر خواهد بود.
ارزش 14 ســهم از 100ســهم ششــدانگ پالك فوق با تمامى متعلقات و 
امتیازات و انشعابات به مبلغ 6/955/704/000 ریال براورد مى گردد. 
مزایده از ســاعت 9 الى 12 روز ســه شــنبه مورخ 99/08/27 در اداره 

اجراى اســناد رســمى کرج واقع در میدان آزادگان ابتداى خیابان مطهرى 
از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 6/955/704/000 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود.الزم به 
ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراك ومصــرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد 
و نیــز بدهى هــاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تــا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده 
مزایده اســت و نیــز در صورت وجود مازاد،وجــوه پرداختنى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر 
و حــق مزایده نقدا وصول مى گردد. ضمنا (وفق ماده 136 اصالحى آیین 
نامــه اجرا شــرکت در مزایده منوط بــه پرداخت ده درصــد از مبلغ پایه 
کارشناســى به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او 
در جلســه مزایده اســت ، برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور فابل استردادنبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد، در این صورت عملیات فروش  از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید مى گردد.)
چنانچــه روز مزایده تعطیل رســمى گردد، مزایــده روز ادارى بعد از 

تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار:1399/08/12
تاریخ مزایده:1399/08/27

از طرف رییس اجراى ثبت کرج - معصومه قاسمى

آگهی مفقودي
بــرگ ســبز (شناســنامه) خــودرو ســواري سیســتم پــژو تیــپ  
مدل1391برنــگ نقــره اي متالیــک شــماره موتــور  شــماره شاســی 
 و شــماره پالك ایــران 83-795م36 به نام وحید آهوئی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بندر عباس 
*********************************************

جواز اســلحه سالح 1 لول گلوله زنی مدل گلنگدنی کالیبر 270 شماره سالح 5795 
ســاخت اطریش به نام عماد حســینی قشــمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد. بندر عباس
*********************************************

برگ ســبز و ســند کمپانــى وانت مزدا تیــپ  کارا رنگ نقــره اى آبى متالیک 
مدل 1394 شــماره موتور  شــماره شاسى  
شــماره پالك ایران82-673د33 به نام داوود اســدى نیــا مفقودگردیده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى
*********************************************

بــا   405 پــژو  خــودرو    ... و  کمپانــى  سبز-ســند  کارت  شــامل  مــدارك  کلیــه 
شــماره پــالك ایــران82-287ل44 شــماره موتــور  شــماره شاســى 
 رنگ ســفید مدل 1396 به نــام محمد مرادى مفقودگردیده و 

فاقد اعتبار مى باشد. سارى
*********************************************

ســند مالکیت موتور ســیکلت حصان مدل 1391 شماره پالك ایران25275-589 
شــماره موتــور  شــماره شاســى  مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
*********************************************

برگ ســبز ســوارى پژو 405 به رنگ مشــکى متالیک مدل 1383 به شــماره موتور 
12482045486 و شــماره شاسى 82059858 و شماره پالك ایران 82- 247 ط 29 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
*********************************************

شناسنامه مالکیت و سند کمپانى سوارى پژو به شماره پالك ایران82- 771 ن 92 
و شــماره موتور  به نام ســمیرا پرواز مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سارى
*********************************************

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی


