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نقش آمريکا در کشتار کودکان يمني

بخش سياسي خارجي
جنايات ائتالف منحوس سعودي عليه يمني ها همچنان ادامه
دارد .هر روزه ،زنان و کودکان و دانش آموزان و نوزادان توسط
سعوديها و حاميان غربي و صهيونيستي آنها هدف قرار داده
مي شوند .در اين ميان ،شاهد سکوت مرگبار سازمان ملل متحد
و ديگر نهادهاي به اصطالح مستقل ! بين المللي هستيم.هر اندازه
زمان مي گذرد ،بر تعداد مخالفان جنگ يمن در آمريكا نيز افزوده
مي شود .حتي برخي رسانه هاي آمريکايي که تا قبل از اين ،از
جنگ يمن به صورت غير مستقيم حمايت مي کردند و در قبال
کشتار ملت يمن سکوت کرده بودند ،به منتقدين اين جنگ تبديل
شده اند .اخيرا ' نيويورک تايمز' در مقاله اي با اظهار شرمساري
نسبت به کشتار روزانه کودکان يمني که قرباني بمباران جنگنده هاي
عربستاني مي شوند ؛ نوشت :حقيقتا وحشتناک و مايه شرمساري
است؛ بمبي که روي اتوبوس حامل دانش آموزان يمني فروريخته
شد ،آمريکايي بود و کاخ سفيد بايد در قبال جنايات ائتالف به
رهبري عربستان در يمن ،پاسخگو باشد.
اين رسانه آمريكايي نوشت  :حتي فرمانده ارشد نيروي هوايي
آمريکا در خاورميانه هفته پيش در مصاحبه اي از اينکه در
عمليات هوايي در يمن غيرنظاميان کشته مي شوند عميقا اظهار
تاسف کرده بود اما اين اظهار تاسف ها کافي نيست  .همدست
اقداماتي است که براساس گزارش جديد سازمان ملل ؛ از آن به
عنوان ' کشتار جنايي ' نام برده شده است .عربستان سعودي
با مشارکت متحدان خود بيش از سه سال است که در يمن
مي جنگد و منازعه يمن بي محابا ادامه پيدا کرده است .سازمان
ملل و گروههاي مدافع حقوق بشر مي گويند که اين جنگ هوايي
به رهبري عربستان است که اين کشور فقير را تبديل به يک '
کابوس بشري ' کرده است و بي حساب و کتاب و بدون رعايت
نظامي و غيرنظامي ،آدم مي کشد.
کماکان حمالت هوايي به رهبري سعودي اهداف غير نظامي را
در يمن هدف قرار مي دهد و افراد بي گناه را به خاک و خون
مي کشاند.آنچه مسلم است اينکه فارغ از هر نکته اي که نيويورک
تامز و ديگر رسانه هاي آمريكايي به آن اشاره کنند ،اياالت متحده
آمريكا يكي از اصلي ترين بازندگان جنگ يمن محسوب مي شود.
رژيم متوحش سعودي حدود سه سال و نيم قبل با حمايت
مستقيم دولت اوباما ،جنگ يمن را آغاز كرد .در آن زمان قرار
بود سعوديها در فاصله اي كوتاه ( ده روزه) يمن را تصرف كنند
اما امروز پس از بيش از سه سال در نبرد يمن شكست خورده
و ناكام مانده اند .طي روزهاي اخير ،برخي رسانه هاي آمريكايي
خواستار پايان بخشيدن حمايت دولت اين كشور از جنگ يمن
شده اند .الزم به ذكر است كه علي رغم حضور جمهوري خواهان
در قدرت و تغيير دولت آمريكا ،همچنان حمايت واشنگتن از
آل سعود در جنگ يمن حفظ شده است .بر اين اساس اياالت متحده
نيز به مانند عربستان سعودي در كشتار زنان و كودكان و مردان
بي دفاع يمني نقش مستقيم و بي واسطه اي ايفا مي كند  .بر اين
اساس ،دولت فغلي اياالت متحده هم مانند دولت سابق آمريكا در
دوره رياست جمهوري باراك اوباما در تالش است تا هم فاصله با
كمپين سعودي را حفظ كند و هم با فروش بمب به آن و دادن
اطالعات و سوخت رساني به جنگنده هايش از اين كشور حمايت
كند .به نظر مي رسد وعده سعودي ها و هم پيمانان اماراتي آن ها
براي شكست سريع انصاراهلل يمن به يك باتالق تبديل شده و آن ها
را در شرايط دشواري قرار داده است.پيامد ملموس اين جنگ كشته
شدن ده ها هزار نفر و همانطور كه سازمان ملل اعالم كرده ايجاد
بدترين بحران بشري جهان است كه در آن  ۸ميليون نفر در آستانه
قحطي و يك ميليون نفر به وبا مبتال هستند.
منبع:نيويورک تايمز
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وزير خارجه فرانسه با اذعان به پايبندي تهران به اصول بنيادين توافق هسته اي
گفت« :مقامات ايران نبايد از بحثو مذاکره در مورد سه موضوع حساس که مايه
نگراني ماست ،اجتناب کنند».به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دويچه وله« ،ژان
ايو لودريان» وزير خارجه فرانسه روز پنجشنبه هشتم شهريور ( ۳۰اوت) پيش از
ورود به اجالس وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در وين اظهار داشت« :ايران بايد
به اصول بنيادين معاهده هستهاي احترام بگذارد و من فکر ميکنم اين کار را انجام
ميدهد ،اما با اين حال ايران نميتواند از بحثو مذاکره در مورد سه موضوع بزرگ
ديگر که مايه نگراني ماست ،اجتناب کند».وزير خارجه فرانسه در اين رابطه از آينده
تعهدات هستهاي ايران پس از سال  ،۲۰۲۵برنامه ساخت و گسترش موشکهاي
دوربرد ايران ،و نقشي که ايران قرار است براي برقراري ثبات در منطقه خاورميانه

ايفا کند ،نام برد.لودريان تأکيد کرد« :ما بايد درباره اين موضوعها مذاکره کنيم
و ايران بايد بداند اين پيامي است که من از وين براي اين کشور ميفرستم».به
منتقدان توافق هستهاي «برجام» ميگويند که اين توافق به شدت محدود به مسئلهي
فعاليتهاي هسته اي ايران است و هيچ محدوديتي براي دخالتهاي ادعايي ايران
وزير خارجه فرانسه:
در مناقشههاي خاورميانه يا برنام ه ساخت موشکهاي دوربرد اين کشور قائل نشده
است.از سوي ديگر ،با خروج آمريکا از برجام قرار است از ماه نوامبر (  ۱۳آبان) ايران نبايد از مذاکره
دور دوم تحريمهاي آمريکا آغاز شود که هدف آن جلوگيري از فروش نفت ايران و
قطع دسترسي ايران به نظام بانکي جهاني است.در مقابل ،اتحاديه اروپا ميکوشد بر سر موضوعات حساس
با آغاز دور دوم تحريمهاي آمريکا عليه تهران راههايي را
بماند .بيابد که ايران بتواند به و نگران کننده بپرهيزد!
فروش نفت خود ادامه دهد و معامالت بانکي برقرار

بين الملل
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ظريف:

باقي ماندن در برجام ،تنها گزينه ايران نيست

محمد جواد طريف وزير امور خارجه ايران با
تاکيد مجدد بر لزوم تعهد عملي به برجام و
تالش براي عادي سازي مراودات اقتصادي ايران
با جهان ،اعالم کرد که باقي ماندن در توافق
هسته اي ،تنها گزينه موجود براي جمهوري
اسالمي نيست.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم،
ظريف در پيامي توئيتري اعالم کرد« :چنانچه

هدف ،حفظ برجام باشد ،آنگاه از شهامت به
خرج دادن براي عمل به تعهدات به منظور عادي
سازي روابط اقتصادي ايران به جاي مطرح کردن
خواسته هاي نامربوط ،هيچ گريزي نيست».وي
افزود« :باقي ماندن به عنوان يکي از طرف ها
(در برجام) براي همچنان احترام گذاشتن به
توافق ،در عمل و نه فقط در کالم ،تنها گزينه
ايران نمي باشد».وي همچنين تصويري از تيتر
خبري را منتشر کرد که نشان دهنده تاييد مجدد
پايبندي ايران به برجام توسط آژانس بين المللي
انرژي هسته اي است.آژانس بين المللي انرژي
اتمي در گزارش جديدي  ،بر ادامه پايبندي
ايران بر تعهدات توافق هستهاي تاکيد کرد.اين
دومين گزارش فصلي آژانس از زماني است که
رئيس جمهور آمريکا اعالم کرد که کشورش از
برجام خارج ميشود.

احتمال دارد از سازمان تجارت جهاني خارج شويم
رئيس جمهور آمريکا هشدار داد اگر سازمان تجارت
جهاني نحوه برخوردش با واشنگتن را تغيير ندهد،
از اين نهاد خارج خواهد شد.به گزارش خبرگزاري
تسنيم به نقل از «بي بي سي» ،دونالد ترامپ هشدار
داد اگر سازمان تجارت جهاني نحوه تعاملش با آمريکا
را تغيير ندهد اين سازمان را ترک خواهد کرد.ترامپ
در مصاحبهاي با شبکه خبري بلومبرگ گفته است«گر
رفتارشان را تغيير ندهند از سازمان تجارت جهاني
بيرون ميآيم».سازمان تجارت جهاني براي تدوين
قوانيني جهت تجارت جهاني و حل مناقشات ميان
کشورها تشکيل شده است.ترامپ که به دنبال وضع
سياستهاي حمايتي از اقتصاد آمريکاست و ميگويد
اين سازمان با آمريکا غيرمنصفانه برخورد ميکند.
اين درحالي است که واشنگتن اخيرا مانع انتخاب
قضات جديد در سازمان تجارت جهاني شده است،
کاري که بالقوه ميتواند اين سازمان را در صدور

لوله روتورها و بيلوزهايي که از روز اجرا توليد شده اند تحت نظارت مداوم
آژانس قرار داشته اند( .بند  )70ايران با استفاده از فيبر کربن لوله هاي
روتور توليد کرده که توسط آژانس نمونه برداري و آزمايش شده و تمامي
آنها تحت اقدامات نظارتي و مراقبتي آژانس بوده است.
ايران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و مومهايالکترونيکي آنالين در زمينه غني سازي استفاده نمايد تا بدينوسيله وضعيت
آنها در اماکن هسته اي به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوري خودکار ثبت
سوابق اندازه گيري توسط ادوات اندازه گيري نصب شده آژانس تسهيل گردد
(بند  .)67.1ايران بنا به درخواست آژانس نسبت به صدور رواديد درازمدت
براي بازرسان منصوب آژانس اقدام نموده و براي آژانس در اماکن هسته اي،
محل کار مناسب فراهم نموده و استفاده از محل کار در مکان هاي نزديک
سايتهاي هسته اي در ايران را تسهيل نموده است (بند .)67.2
 ايران کماکان به آژانس اجازه داده  -تا از طريق اقدامات مورد توافق باايران ،از جمله از طريق اقدامات مراقبتي و نظارتي  -بر تمامي کنسانتره
سنگ اورانيوم ( )UOCتوليد شده در ايران يا کسب شده از ديگر منابع
و منتقل شده به تاسيسات تبديل اورانيوم ( )UCFدر اصفهان (بند ،)68
نظارت نمايد .همچنين ،ايران تمامي اطالعات ضروري براي قادر نمودن
آژانس جهت راستي آزمايي توليد کنسانتره سنگ اورانيوم ( )UOCو
موجودي انبار  UOCتوليد شده در ايران يا کسب شده از هر منبع ديگري
را ارائه نموده است (بند .)69
ايران اجراي موقت پروتکل الحاقي موافقتنامه پادمانها بر اساسماده  )b( 17پروتکل الحاقي ،تا زمان الزم االجرا شدن آن را ادامه مي دهد.

سند كمپاني ،شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت خودروي سواري سانتافه مدل  2015به رنگ مشكي متاليك
و شماره شاسي  KMHSU81C5FU454973و شماره موتور  G4KEFU555033و شماره پالك ايران
841-69و 24به نام خانم حميده دوگونچي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك (برگ سبز ،سند كمپاني و )...سواري پيكان مدل  79به شماره پالك انتظامي 623د -99ايران
 19و شماره شاسي  IN79494578و شماره موتور  11127991624مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو مزدا سواري  N3مدل  1391به شماره پالك ايران 772-72ط 73و شماره
موتور  LF11135613و شماره شاسي  NAGSXCC23B8604455به نام زهرا عباسزاده مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب محمدرضا حسننژاد مالك خودرو پژو سواري  206به شماره بدنه  11801656و شماره موتور
 10FX5V2268151و شماره پالك ايران 291-82ن 14به علت فقدان سند كمپاني و برگ سبز خودرو
تقاضاي رونوشت المثني اسناد خودرو مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت
شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مرتضي تاري صالحالدينكال مالك خودرو سمند سواري الايكس به شماره بدنه  17627616و شماره
موتور  12485067489و شماره پالك ايران 443 -72ص 36به علت فقدان سند كمپاني و برگ سبز خودرو
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت
مراجعه نمايند .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
نوبت دوم شركت تعاوني اعتبار كارمندان و فرهنگيان شاغل و
بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان شاهين دژ

شماره ثبت 50
شناسه ملي 10862050694
بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني اعتبار
كارمندان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان شاهين دژ راس ساعت  6بعدازظهر
روز شنبه مورخ  97/6/24در محل دفتر شركت تعاوني واقع در بلوار پاسداران روبه روي سپاه پاسداران
جنب مدرسه الزهرا دبيرستان بزرگساالن عالمه جعفري شركت تعاوني اعتبار تشكيل ميگردد .از عموم
سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت
مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند با توجه به مفاد ماده  19آيين نامه نحوه تشكيل مجامع
عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه
به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء يا غير اعضاء واگذار نمايد .و در اين صورت هر عضوي
ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي با وكالت و هر شخص غير عضو تنها يك راي با وكالت
داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل
از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده وتوسط هيئت مديره بازرس بررسي
و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي با تاييد يكي از دفتر خانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه
 -1استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان
 -2اتخاذ تصميم در خصوص تصويب صورتهاي مالي سال 1396
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال 1396
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1396
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منشي هيئت مديره-فضل اهلل دهقانزاده

شركت تعاوني مصرف بيمارستان تامين اجتماعي هشتگرد

آراي جديد فلج کند.اياالت متحده در ماههاي اخير
در جبهههاي مختلفي درگير مناقشههاي تجاري
تالفيجويانه بوده است.مناقشه تجاري با چين
عمال به گالويز شدن دو قدرت بزرگ اقتصادي
جهان براي نفوذ هر چه بيشتر تبديل شده و توجه
بسياري را به خود جلب کرده است.ترامپ بر شماري
از کاالهاي وارداتي در آمريکا تعرفههاي گمرکي
وضع کرده است.

آژانس به ارزيابي اظهارنامه هاي ايران ذيل پروتکل الحاقي ادامه داده است
و تحت پروتکل الحاقي دسترسي هاي تکميلي به همه سايتها و اماکن
مورد نياز براي بازديد در ايران داشته است .همکاري بموقع و فعاالنه از
سوي ايران در ارائه چنين دسترسي ،اجراي پروتکل الحاقي را تسهيل و
اعتماد را افزايش ميدهد.
 همانگونه که قب ًال گزارش شد ،در ژانويه  ،2018آژانس از ايران
درخواست نمود تا بر اساس پروتکل الحاقي روشن سازي و توضيحات
بيشتري در خصوص ط رحهايش در مورد توسعه چرخه سوخت هسته اي،
شامل فعاليتهاي تحقيق و توسعه براي پيشران هسته اي دريايي ارائه
نمايد ]27[.طي نامه مورخ  28آوريل  ،2018ايران به آژانس اطالع داد
« طي پنج سال اول ،هيچ نوع تاسيساتي دخيل نخواهد بود و موتورها /
رآکتورهاي با سوخت هسته اي براي اهداف غير نظامي ( )Civilianمورد
استفاده قرار خواهد گرفت» و اطالعات بيشتر در قالب نسخه روزآمد شده
بعدي اظهارنامه هاي سال ( 2017پروتکل الحاقي) به آژانس ارائه ميگردد.
در ماه مه  ،2018ايران اين اطالعات را طي اظهارنامههاي روزآمد شده
سال  2017به آژانس ارائه نمود.
 راستي آزمايي و نظارت آژانس بر ساير تعهدات مرتبط هسته اي ايرانذيل برجام ،شامل تعهداتي که در بخش هاي  D، E، Sو  Tضميمه يک
برجام تصريح شده ،ادامه دارد.
طي مقطع زماني اين گزارش ،آژانس در جلسات گروه کاري خريدکميسيون مشترک شرکت نکرده است( .برجام ،ضميمه چهار -
کميسيون مشترک ،بند .)6.4.6

پيرو آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مرحله

دوم نوبت دوم شركت تعاوني مرزنشينان همت كار آفرين مغان
گرمي مندرج در مورخ  97/5/3از كليه اعضا نمايندگان منتخب

حوزهها در مورخه  95/6/3دعوت ميشود صحيح ميباشد.

رئيس ائتالف الفتح گفت :هرگونه دولتي را که توسط آمريکا در عراق تشکيل
شود سرنگون خواهيم کرد.به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از الميادين ،هادي
العامري رئيس ائتالف الفتح گفت :ما هرگونه دولتي را که آمريکا در عراق تشکيل
دهد ،مزدور ميدانيم و ظرف دو ماه اين دولت را سرنگون خواهيم کرد .العامري
اين سخنان را روز پنج شنبه و در ديدار با "برت مک گورک" نماينده دونالد
ترامپ در ائتالف آمريکايي مدعي مبارزه با داعش ،مطرح کرد.از زمان آغاز روند
انتخابات پارلماني عراق تاکنون "برت مکگورک" فرستاده دونالد ترامپ رئيس
جمهور آمريکا در حال رايزني با رهبران احزاب و گروههاي عراقي بوده است.
گروههاي سياسي در عراق اعالم کردند که نماينده ترامپ ،فشارهايي را براي
تشکيل دولت عراق تحميل ميکند.اين در حالي است که شماري از شهروندان
عراقي روز چهارشنبه با برگزاري تظاهرات مقابل ورودي منطقه "الخضراء"
دخالتهاي آمريکا در تشکيل دولت عراق را محکوم کردند.تظاهراتکنندگان
پارچهنوشتههايي همراه داشتند که روي آن ها نوشته بود کساني که با نماينده
ترامپ نشست برگزار ميکنند ،به خون شهدا خيانت ميکنند.

پنتاگون:

خاک آمريکا در مقابل سالحهاي پيشرفته
روسي و چيني آسيبپذير شده است
وزارت دفاع آمريکا اعالم کرد واشنگتن به دنبال ظهور سالحهاي پيشرفته
روسي و چيني آسيب پذير شده است.به گزارش گروه بين الملل باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاري اسپوتنيک ،وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون)
اعالم کرد خاک آمريکا به دنبال ظهور سالح هاي پيشرفته روسي و چيني
که قادر هستند هزاران کيلومتر فاصله را بپيمايند ،آسيب پذير شده است.
روزنامه ميليتري تايمز به نقل از ژنرال ترنس اوشانسي ،فرمانده دفاع هوافضاي
آمريکاي شمالي ،اعالم کرد در صورت بروز جنگ آمريکا نمي تواند از خاک
خود در مقابل سالح هاي روسي و چيني دفاع کند.اين ژنرال آمريکايي در
يکصد و چهلمين کنفرانس انجمن گارد ملي آمريکا اعالم کرد "اوضاع در
حوزه امنيت در حال تغيير است .پيش تر ما فکر مي کرديم اقيانوس ها و
کشورهاي دوستي که در شمال و جنوب ما را احاطه کرده اند ،کشور ما
را آسيب ناپذير مي کنند اما از زماني که برخي رقباي ما قادر شده اند
خاک ما را مورد تعرض قرار دهند ،اوضاع تغيير کرده است".اين ژنرال
آمريکايي همچنين پيکربندي مجدد راهبرد دفاعي آمريکا را خواستار شد .وي
خاطر نشان کرد "ما بايد در قدرت دفاعي کشور خود به طور اساسي
تجديد نظر کنيم و به نحوه محافظت از خود در برابر دشمني که از نظر
قدرت با ما برابري مي کند ،فکر کنيم".

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي
نوبت دوم

دادگستري كل استان آذربايجانغربي در نظر دارد طبق موافقتنامه ملي به شماره  108100و در قالب قرارداد سرجمع (موضوع بخشنامه
شماره  96/1299188مورخه  )1396/5/4با واگذاري اوراق خزانه اسالمي جهت احداث پروژه دادسراي عمومي و انقالب شهرستان نقده به
شماره طرح  1201012008نسبت به شناسايي پيمانكاران واجد صالحيت (حداقل پايه  4ابنيه و  5تاسيسات) از طريق برگزاري مناقصه عمومي
يكمرحلهاي با شرايط و مشخصات ذيل اقدام نمايد.
 .1نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار :دادگستري كل استان آذربايجانغربي به نشاني اروميه ميدان انقالب تلفن 044-32232761
 .2موضوع مناقصه :احداث دادسراي عمومي و انقالب شهرستان نقده با زيربناي  2100به صورت اسكلت فلزي با سقف كامپوزيت در
 3طبقه
 .3منبع تامين مالي :اعتبار پروژه صرفا به صورت واگذاري اسناد خزانه اسالمي ميباشد.
 .4نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :ضمانتنامه بانكي معتبر به مبلغ  2/920/000/000ريال
 .5برآورد اوليه 70/879/631/652 :ريال براساس فهرست بهاي پايه سال 1397
 .6نحوه دريافت و تحويل اسناد :متقاضيان ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت  7روز با ارائه معرفينامه و فيش واريزي به مبلغ
 5/000/000ريال به شماره حساب  2171290071008به نام عامل ذيحساب دادگستري استان آذربايجانغربي نسبت به خريد اسناد مناقصه و
استعالم ارزيابي كيفي اقدام و پس از تكميل به انضمام مدارك و مستندات خواسته شده حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  97/6/20با اخذ
رسيد به مديريت فني و مهندسي دادگستري استان آذربايجانغربي به نشاني فوق تحويل نمايند.
 .7جلسه گشايش پاكت قيمت پيشنهادها در روز سهشنبه ساعت  10صبح تاريخ  97/06/27در محل فوق برگزار خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/10 :
1943
خ ش97/6/6 :

دادگستري كل استان آذربايجانغربي

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي
اجراي جدولگذاري فضاي سبز جنب بلوار قائم
پياده روي خيابان بهشتي و خيابان  11متري انتهاي بلوار قائم
نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانوني جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول در تاريخ
 97/6/4رسميت پيدا نكرد .بدين وسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني دعوت ميشود تا در مجمع
عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم كه راس ساعت  -روز دوشنبه مورخ  97/6/26در محل سالن
اجتماعات بيمارستان واقع در هشتگرد قديم  -بلوار امام جنب بانك رفاه شركت تعاوني بيمارستان تامين
اجتماعي تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
يادآور ميشود :
در صورتي كه حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد ميتواند حق حضور و اعمال راي از سوي
خود را به نماينده تام االختيار خود واگذار نمايد در اين صورت هيچ عضوي نميتواند نمايندگي بيش
از  3عضو را بپذيرد.
و هر فرد غير عضو تنها نمايندگي  1عضو را ميتواند بپذيرد.
برگههاي نمايندگي مزبور با امضايرئيس هيئت مديره معتبر خواهد بود همچنين جهت بررسي وكالتنامهها
و صدور برگه حضور در مجمع در تاريخ  97/6/17به محل دفتر تعاوني مراجعه فرماييد.
اين مجمع با هر تعدادي براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هيئت مديره و بازرس  /بازرسان
 -2انتخاب اعضا اصلي و علي البدل هيئت مديره
 -3انتخاب اعضا اصلي و علي البدل بازرس
 -4رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سالهاي 94و95و96
تاريخ انتشار 97/6/10
هيئت مديره
خ ش 97/6/10

العامري:

خبر »

هرگونه دولتي را که توسط آمريکا
تشکيل شود سرنگون ميکنيم

آژانس در گزارشي جديد بر ادامه پايبندي ايران به برجام تاکيد کرد

آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارشي جديد بر ادامه پايبندي ايران بر
تعهدات توافق هستهاي تاکيد کرد.
به گزارش تسنيم و بر اساس اين گزارش ،اين دومين گزارش فصلي
آژانس از زماني است که رئيس جمهور آمريکا اعالم کرد که کشورش از
برجام خارج ميشود.
در قسمتي از اين گزارش آمده است :
 از تاريخ  16ژانويه ( 2016روز اجراي برجام) آژانس اجراي تعهدات مرتبطهسته اي ايران ذيل برجام را منطبق با رويه هاي پادماني استاندارد آژانس
و به شيوه اي بيطرفانه و عيني راستي آزمايي و نظارت نموده است
هيچ اورانيوم غني شده اي از طريق فعاليتهاي تحقيق و توسعه انباشتنگرديده ،و غني سازي تحقيق و توسعه ايران انجام شده با يا بدون اورانيوم
و با استفاده از سانتريفيوژها در چارچوب محدوديتهاي تعريف شده در
برجام بوده است (بندهاي .)32-42
ايران اظهارنامه هاي مربوط به توليد و موجودي لوله هاي روتور سانتريفيوژو بيلوز ( )Bellowsرا به آژانس ارائه نموده و اجازه راستي آزمايي اقالم در
موجودي را به آژانس داده است ( بند  .) 80/1آژانس نظارت مداوم شامل
استفاده از اقدامات نظارتي و مراقبتي را انجام داده و راستي آزمايي نموده
که تجهيزات اعالم شده براي توليد لوله هاي روتور و بيلوزها براي توليد
سانتريفيوژ فقط براي فعاليتهاي مشخص شده در برجام استفاده شده اند
( بند  .) 80/2ايران هيچگونه سانتريفيوژ  1-IRرا براي جايگزيني با آنهايي
که خراب شده و يا از کار افتاده اند توليد نکرده است (.بند )62
 .-همه لوله هاي روتور اعالم شده ،بيلوزها و مجموعه هاي روتور شامل

اينجانب يونس دوگونچي آتاباي مالك خودروي سمند ايكس  7مدل  1382و به شماره بدنه 81217537
و شماره موتور  32908114941شماره پالك ايران173-69و 81به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه احدي ادعايي در خصوص خودروي
فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت
شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  82رنگ سفيد شش ايران  754-45ب  77مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
كارت ماشين و برگ سبز خودرو كاميونت ون نيسان مدل  1386به رنگ آبي شماره پالك 236د42
ايران  44با شماره موتور  360156با شماره شاسي  J047138مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز (شناسنامه) موتورسيكلت هرماس (تكاور) به رنگ نقرهاي مدل  1386به شماره موتور 200750406
و ش شاسي  ND2125A8656524و ش پالك  82122-812به نام سليمان حبيبي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت ال  90مدل  90رنگ سفيد شش ايران 552-77ط  11مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالكيت و كارت زانتيا مدل  85رنگ سفيد شش ايران  942-57د  32ش م 00517287-
ششاسي  1512284135767مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند كمپاني سمند مدل  87رنگ نقرهاي شش ايران 679-65ي  13ش م  12487000733 -ش
شاسي  73507230مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و كارت اتومبيل  MVM X23قرمز متاليك مد ل  1390به شماره انتظامي 445د 83ايران
 23به شماره شاسي  NATGBAXK201004350و شماره موتور  MVM484FAFA003987مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سايپا  111پرايد هاچ بك مدل  1395رنگ سفيد به شماره انتظامي
ايران 447 -13ب 44و شماره موتور  M13/5581358و شماره شاسي NAS431100G5861533
به مالكيت سعيد بخشش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز كاميون كشنده فائو ( )FAWمدل 93به رنگ سفيد روغني به شماره موتورCA6DM242E352409973
شماره شاسي  N5T6CA418EDT01011و به شماره پالك  398-24ع  34به نام حبيب ظهيري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند فلزي كاويان مدل  1387به شماره انتظامي 739ع  -71ايران  85به شماره هوشمند
 2109093مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پژو پارس مدل  1393به شماره انتظامي 424ب-95ايران
 52و شماره موتور  139B0053777و شماره شاسي  NAAN11FC9EK619154به رنگ سفيد مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت پالك خودرو وانت تويوتا استاوت  2000به رنگ سبز روغني مدل  1980به شماره پالك  977س
-46ايران  95به شماره موتور  1938658و شماره شاسي  110022079به نام عبدالواحد دل مرادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اينجانب خانم حميده دگونچي مالك خودروي پژو پارس مدل  1394به شماره بدنه NAAN11FV0FK875435
و شماره موتور  164B0020560و شماره پالك ايارن 663-69و 48به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است .لذا چنانچه حدي ادعايي در خصوص خودروي فوق
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت
مراجعه نمايند .بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت خودروي سواري پژو پارس به رنگ سفيد روغني مدل  1394و
به شماره موتور  164B0020560و شماره شاسي  NAAN11FV0FK875435و شماره پالك ايران
663-69و 48به نام خانم حميده دوگونچي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل پروانه تردد خودروسواري استيشن سيستم هيونداي تيپ توسان شماره گذاري منطقه آزاد اروند
به شماره پالك  26797رنگ سفيد مدل  2015به شماره موتور  G4NAEU440926و شماره شاسي
 E3FU981913 81 KMHJTمفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و يك برگ از سند نيسان مدل  82آبي شماره انتظامي 38ايران  195ه  15شماره موتور 212909
شماره شاسي  10850به نام فرشته حسن گاويار مفقود و فاقد اعتبار است.
دانشنامه اينجانب رضا خداخواه فرزند محمد قاسم به شماره شناسنامه  525متولد  1361صادره از مشهد
مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي تكنولوژي ساختمان صادره از مركز آموزش علمي كاربردي
شهرداري مشهد با شماره  11/3/2672/88مورخ  1394/04/20مفقود گرديده است و فاقد اعتبار
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه علمي كاربردي شهرداري مشهد به نشاني
مشهد بلوار پيروزي بلوار اردالن بين دالوران  7و 9ارسال نمايد.
سند مالكيت وسيله نقليه (برگ سبز) به شماره انتظامي  457ق  23ايران  82مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است .مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سند كمپاني سواري برليانس هاچ بك مدل  95رنگ نوك مدادي شماره انتظامي 949ب-41ايران
 23و شماره موتور  035844شماره شاسي  1001808به نام حسن جعفرزاده مرقي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهسا حسيني فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه  1920195076صادره
از انديمشك در مقطع فوق ديپلم رشته كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي دزفول به شماره 2493224
تاريخ  93/8/28مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول به نشاني صندوق پستي  6461645169ارسال نمايند.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  2713906متعلق به اينجانب رحمتاله ترابي مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري فائو ( )FAWمدل  1397رنگ مشكي متاليك به شماره انتظامي
ايران 883-67ج 74و شماره موتور  GA4GB16219143و شماره شاسي NAGS8CE25JA462682
به مالكيت سجاد جعفري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پيكان  1600مدل  1379به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران -23
596س 61و شماره موتور  11127955862و شماره شاسي  IN79460395به مالكيت يوسف تقي مومني
ورنوسفادراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند ،برگ سبز ،كارت مربوط به موتورسيكلت تريل نامي  200به رنگ قرمز و شماره پالك  78682-564به
نام صدراهلل محمدي فرزند نورعلي ش كد ملي  5999989299و شماره شاسي NBEXXX200F8800038
و شماره موتور  NBEF0000653مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهي موقت اينجانب هادي ملكي حسنآباد فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  87صادره از رفسنجان در
مقطع كارشناسي در رشته كشاورزي از دانشگاه ميبد يزد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به آدرس دانشگاه آزاد ميبد يزد ارسال نمايد.
سند كمپاني و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري سمند مدل  1392به شماره انتظامي -27
585ص 87و شماره موتور  124K0194229و شماره شاسي  NAAC91CC3DF631726به نام منصور
شيخو چشمهگل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1961 .
سند كمپاني و برگ سبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سواري پژو به شماره انتظامي 316-27ي 47مدل
 1390و شماره شاسي  NAAM11CA3BK640167و شماره موتور  1240007036به نام جالل مرادي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد1962 .
برگ سبز و برگ كمپاني سواري رانا  TU5مدل  1393به رنگ مشكي متاليك و شماره پالك ايران
125-22د 19و شماره موتور  163B0004201و شماره شاسي  NAAU01FE2ET039911به نام عبداله
پارسامنش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل  1389به رنگ سفيد شيري و شماره انتظامي ايران 445-13ي44
و شماره موتور  11489061568و شماره شاسي  NAAA36AA9BG228531مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.

ترامپ:
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شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :اجراي جدولگذاري فضاي سبز جنب بلوار قائم -پيادهروي
خيابان بهشتي و خيابان  11متري انتهاي بلوار قائم) به شماره  200975674000008را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار
نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت
قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1397/6/3ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  ،ساعت  18:00روز دوشنبه تاريخ 97/6/12
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19:00روز پنجشنبه تاريخ 97/6/22
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  18:00روز يكشنبه مورخ 97/6/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-413205077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

تاريخ انتشار نوبت اول 97/6/3
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/10
خ ش 97/6/3

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي
شهر سيرجان
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مينودشت  -خ كمربندي
مشخصات ثبتي ملك
ششدانگ يك قطعه زمين زراعي به مساحت  0/78هكتار ( 7800مترمربع) بخش  11حوزه ثبتي گنبد به شماره پالك  51فرعي از يك اصلي
مقدار  1/47دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت  192/6مترمربع به شماره پالك  1215/721فرعي از  74اصلي بخش  9حوزه ثبت گاليكش
ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با اعياني احداث به مساحت  1110مترمربع داراي پالك ثبتي  1247فرعي از يك اصلي واقع در اراضي لبوان غربي بخش  2ثبت بندرگز
ششدانگ يك قطعه زمين بناي احداثي به مساحت  3266مترمربع (به صورت يك واحد گاوداري متروكه) داراي پالك ثبتي  92فرعي از  5اصلي واقع در اراضي جداكنده بخش  2ثبت بندرگز به استثناي مقدار  25سهم مشاع از  120سهم ششدانگ عرصه كه وقف عام است
ششدانگ عرصه و اعيان يك واحد آپارتمان به شماره پالك ثبتي  6409فرعي از  3اصلي مجزي شده  9143فرعي از اصلي مذكور بخش  3حوزه ثبت ملك گرگان استان گلستان به مساحت ( 76/2هفتاد و شش متر و  20دسي مترمربع) واقع در سمت غربي طبقه دوم كه  2/30مترمربع آن تراس است به انضمام انباري شماره  4به مساحت  3/48مترمربع واقع در طبقه همكف اين واحد فاقد پاركينگ ميباشد
مقدار  295/4686سهم مشاع از يكهزار سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت  474مترمربع به شماره پالك  2506فرعي از  1013فرعي از  35اصلي بخش  90ثبت مينودشت
نوع ملك
زراعي
زمين شهري
منزل روستايي
گاوداري
آپارتمان
تجاري مسكوني
متراژ
عرصه
 7800مترمربع
 192/6مترمربع كل ششدانگ
 1110مترمربع
 3266مترمربع
 474مترمربع (كل ششدانگ)
اعيان
حدود  425مترمربع
حدود  508مترمربع
 79/68مترمربع (با احتساب انباري)
 512مترمربع (كل ششدانگ)
قيمت پايه (ريال)
190000000
207000000
828000000
1341000000
1992000000
3220607740
نحوه پرداخت ثمن معامله
بند الف جدول صدرالذكر
شرايط بند الف جدول صدرالذكر
بند الف جدول صدرالذكر
بند الف جدول صدرالذكر
بند الف جدول صدرالذكر
بند الف جدول صدرالذكر
توضيحات
ملك با وضعيت موجود
ملك با وضعيت موجود سهم بانك به صورت مشاعي است
ملك با وضعيت موجود
ملك با وضعيت موجود ضمنا مقدار  25سهم از  120سهم ششدانگ عرصه وقف عام است
ملك با وضعيت موجود ،مساحت ملك با احتساب انباري ميباشد .ضمنا ملك در تصرف شخص ثالث ميباشد.
ملك با وضعيت موجود ،سهم بانك به صورت مشاعي است
مديريت شعب بانك كشاورزي استان گلستان
تاريخ انتشار97/6/10 :
خ ش97/6/10 :

آگهي

شنبه  10شهريور 1397
 20ذي الحجه -1439اول سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9300

آگهي مزايده امالك مازاد
آگهي  -بابايي 97/6/9
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مزايده مرحله سوم (شش ماهه اول سال )1397
امالك مازاد مديريت بانك كشاورزي استان گلستان

مديريت شعب بانك كشاورزي
استان گلستان

مديريت شعب بانك كشاورزي
استان گلستان

مديريت شعب بانك كشاورزي استان گلستان در نظر دارد امالك مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به صورت نقدي و اقساطي به فروش برساند.
متقاضيان ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر به مدت  10روز از تاريخ  97/6/10الي  ،97/6/19همهروزه به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت  8لغايت  14جهت كسب اطالعات بيشتر و
اخذ اوراق شركت در مزايده به شعب مربوطه و با مديريت بانك كشاورزي به نشاني :گرگان  -ميدان شهرداري  -ابتداي خ وليعصر  -مقابل سينما بهمن مراجعه نمايند .جهت شركت در مزايده
پاكتها ميبايستي ظرف مدت  10روز از تاريخ  97/6/20الي  97/6/31مستقيما توسط شركتكننده به دفتر حراست مديريت بانك كشاورزي در استان واقع در ميدان شهرداري  -ابتداي خ
وليعصر  -مقابل سينما بهمن  -طبقه سوم تحويل داده شود.
توضيحات:
 -1بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شركت در مزايده براي تمامي شركتكنندگان در مزايده الزامي ميباشد و امضاي اوراق مزايده و شركت در مزايده به منزله
بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شركتكننده بوده و هر گونه ادعايي برخالف آن مردود ميباشد.
 -2براي شركت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان  5درصد قيمت پايه هر ملك به صورت نقدي نزد بانك كشاورزي شعبه محل وقوع ملك يا هر يك از شعب بانك كشاورزي در استان به
حساب بستانكاران موقت و يا ارائه ضمانتنامه بانكي و يا چك بانكي بابت شركت در مزايده ،الزامي است .هرگاه نفرات اول ،دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند سپرده و ضمانت آنها ضبط
و چك به نفع بانك وصول خواهد شد.
 -3اوراق شركت در مزايده در واحد دبيرخانه به آدرس فوقالذكر موجود و پيشنهاددهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و به انضمام
فيش واريزي مربوط به  5درصد قيمت پايه در پاكت الك و موم شده (با قيد مربوط به ملك رديف () آگهي) تسليم دفتر حراست مديريت و رسيد دريافت نمايند .براي هر ملك بايد پيشنهاد و
اوراق و پاكت مستقل تهيه و تنظيم و تكميل و امضاء شده و ارائه گردد.
 -4امالك با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد مالكيت صادر شده واگذار ميگردند و در صورت وجود متصرف ،تخليه بر عهده خريدار ميباشد.
 -5بانك در رد يك يا تمامي پيشنهادات مختار ميباشد.
 -6قطعيت معامله منوط به موافقت بانك كشاورزي ميباشد.
تاريخ بازگشايي :ساعت  12روز دوشنبه مورخ  97/7/2مكان بازگشايي :مديريت بانك كشاورزي استان گلستان

جدول نحوه پرداخت ثمن معامله امالك تمليكي بانك كشاورزي
رديف

شرايط پرداخت

ميزان پرداخت نقدي

ميزان پرداخت غيرنقدي

1

الف

%100

-

2

ب

%50

 %50در اقساط  36ماهه (با سود بانكي)

3

ج

%30

 %70در اقساط  36ماهه (با سود بانكي)

نوع ملک

مشخصات ثبتی ملک

متراژ

ردیف

نام شعبه

آدرس

1

علی آباد
کتول

علی آباد.خ طالقانی شمالی.
جنب اداره پست

2

علی آبادکتول

علی آباد.مجتمع دامداران علی
آباد

3

گنبد

گنبد کیلومتر  60شمال سد بی
بی شیروان

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  30هکتار دارای پالک
 33/3080/50/3119اصلی بخش  14ثبت گنبد

4

گنبد

گنبد شرق روستای آرتق مختوم

 1165/38مترمربع مشاع از ششدانگ  339460مترمربع یک قطعه زمین
به صورت یک واحد گلخانه دارای پالک  67اصلی بخش  9ثبت گنبد

گلخانه

5

گنبد

گنبد روستای ایمر

ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  40000مترمربع ( 4هکتار)
دارای پالک  117فرعی از یک اصلی بخش  11حوزه ثبتی گنبد

زراعی

40000
مترمربع

6

بندرترکمن

گرگان .بلوار ناهارخوران عدالت
 66مجتمع مسکونی مهری طبقه
چهارم

مقدار  4/12دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان به
مساحت  115/67مترمربع دارای پالک  9079فرعی از  12اصلی مفروز و
مجزا شده از  7708بخش  4حوزه ثبت گرگان

آپارتمان

-

115/67
مترمربع کل
ششدانگ

7

بندرگز

بندرگز نوکنده شهرک صنعتی گز
غربی شرکت تک گلبرگ دانه

ماشین آالت سورتینگ میوه و مرکبات و متعلقات سردخانه و لوازم اداری

ماشین آالت

-

-

1/268/000/000

8

آق قال

آق قال ضلع شمالی جاده آسفالته
آق قال به سمت انبارالوم

مقدار  43154/1014سهم مشاع از  600هزار سهم عرصه و اعیان یک
قطعه زمین زراعی به مساحت زراعی کل 600هزار مترمربع(60هکتار)
دارای پالک ثبتی  521فرعی از  4اصلی بخش  7ثبت آق قال

زراعی

43154/1047
مترمربع

-

4/662/000/000

یک هزارو دویست وده سهم مشاع ازدوهزاروپنجاه وسه سهم عرصه واعیان
یک دستگاه ساختمان دو طبقه مسکونی به مساحت کل عرصه 205/3
(دویست و پنج متر و سی دسی متر مربع) دارای پالک ثبتی  1622فرعی
از  19اصلی بخش شش حوزه ثبت علی آباد
متراژ  44/55سهم مشاع از یکصد سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
به مساحت  491مترمربع بصورت یک واحد دامداری دارای پالک 2326
فرعی از  29اصلی بخش  6ثبت علی آباد

قیمت پایه (ریال)

عرصه

اعیان

منزل مسکونی

205/3
مترمربع

275/8
مترمربع

1/400/000/000

دامداری

218/74
مترمربع

-

150/000/000

زراعی

300000
مترمربع

-

669/000/000

1165/38
مترمربع

-

360/000/000

-

1/458/000/000

1/390/000/000

نحوه پرداخت
ثمن معامله

توضیحات

شرایط بند
الف جدول
صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود ضمن ًا
سهم بانک بصورت مشاعی است

شرایط بند
ب جدول
صدرالذکر
شرایط بند
ب جدول
صدرالذکر
شرایط بند
ب جدول
صدرالذکر
شرایط بند
الف جدول
صدرالذکر
شرایط بند
ب جدول
صدرالذکر
شرایط بند
الف جدول
صدرالذکر
شرایط بند
ب جدول
صدرالذکر

ملک با وضعیت موجود(سهم
بانگ بصورت مشاعی است)
ملک با وضعیت موجود
ملک با وضعیت موجود ضمنا
سهم بانک بصورت مشاعی است
ملک با وضعیت موجود
مقدار 4/12سهم مشاع از
ششدانگ اعیان و  4/12سهم
مشاع از شش سهم  4/5دانگ
از ششدانگ عرصه که 1/5
دانگ از ششدانگ عرصه آن
وقف می باشد.
صرفا ماشین آالت و تجهیزات
اداری می باشد
ملک با وضعیت موجود و سهم
بانک بصورت مشاعی است.

9

گنبد

گنبد واقع در روستاي ايمر

ششدانگ يك قطعه زمين زراعي به مساحت  0/78هكتار ( 7800مترمربع)
بخش  11حوزه ثبتي گنبد به شماره پالك  51فرعي از يك اصلي

زراعي

 7800مترمربع

-

190000000

بند الف جدول
صدرالذكر

ملك با وضعيت موجود

10

گاليكش

خيابان دستغيب  -دست راست

مقدار  1/47دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 192/6
مترمربع به شماره پالك  1215/721فرعي از  74اصلي بخش  9حوزه ثبت
گاليكش

زمين شهري

 192/6مترمربع كل
ششدانگ

-

207000000

شرايط بند الف
جدول صدرالذكر

ملك با وضعيت موجود سهم بانك
به صورت مشاعي است

11

بندرگز

بندرگز  -ابتداي روستاي ليوان
غربي

ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با اعياني احداثي به مساحت 1110
مترمربع داراي پالك ثبتي  1247فرعي از يك اصلي واقع در اراضي ليوان
غربي بخش  2ثبت بندرگز

منزل روستايي

 1110مترمربع

حدود 225
مترمربع

828000000

بند الف جدول
صدرالذكر

ملك با وضعيت موجود

12

بندرگز

بندرگز  -اراضي قريه جفاكنده

ششدانگ يك قطعه زمين بناي احداثي به مساحت  3266مترمربع (به
صورت يك واحد گاوداري متروكه) داراي پالك ثبتي  92فرعي از  5اصلي
واقع در اراضي جفاكنده بخش  2ثبت بندرگز به استثناي مقدار  25سهم
مشاع از  120سهم ششدانگ عرصه كه وقف عام است

گاوداري

 3266مترمربع

حدود 508
مترمربع

1341000000

بند الف جدول
صدرالذكر

ملك با وضعيت موجود ضمنا
مقدار  25سهم از  120سهم
ششدانگ عرصه وقف عام است

13

گرگان وليعصر

گرگان  -فلكه مدرس  -نبش
شمال شرقي طبقه دوم غربي

ششدانگ عرصه و اعيان يك واحد آپارتمان به شماره پالك ثبتي 6409
فرعي از  3اصلي مجزي شده  9143فرعي از اصلي مذكور بخش  2حوزه
ثبت ملك گرگان استان گلستان به مساحت ( 76/2هفتاد و شش متر و 20
دسي مترمربع) واقع در سمت غربي طبقه دوم كه  4/30مترمربع آن تراس
است به انضمام انباري شماره  4به مساحت  3/48مترمربع واقع در طبقه
همكف اين واحد فاقد پاركينگ ميباشد

آپارتمان

-

 79/68مترمربع
(با احتساب
انباري)

1992000000

بند الف جدول
صدرالذكر

ملك با وضعيت موجود ،مساحت
ملك با احتساب انباري ميباشد.
ضمنا ملك در تصرف شخص ثالث
ميباشد.

14

مينودشت

مينودشت  -خ كمربندي

مقدار  295/4686سهم مشاع از يكهزار سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه
زمين به مساحت  474مترمربع به شماره پالك  2506فرعي از  1013فرعي
از  35اصلي بخش  9ثبت مينودشت

تجاري
مسكوني

 474مترمربع
(كل ششدانگ)

 512مترمربع
(كل ششدانگ)

3220607740

بند الف جدول
صدرالذكر

ملك با وضعيت موجود ،سهم
بانك به صورت مشاعي است

تاريخ انتشار97/6/10 :
خ ش97/6/10 :
شناسه آگهي 235156

مديريت شعب بانك كشاورزي استان گلستان

