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مرد سالخورده كه سهس�ال قبل همسر سابقش را به قتل
رسانده و متواري شدهبود بازداشت شد .وي پس از انتقال
به زندان تالش كرد به زندگي خودش پايان دهد ،اما با كمك
مأموران از مرگ فاصله گرفت .او در آخرين بازجوييها به
قتل اعتراف كرد و گفت كه عذاب وجدان رهايش نميكرده
براي همين تصميم به خودكشي گرفته بود .وی توضيح داد
كه جسد را مثله كرده و در نقاط مختلف شهر رها كرده است.

اعتراف به قتل كارگر
ساختماني به خاطر سروصدا

مردي كه از سروصداي كارگرهاي ساختمان در حال ساخت به ستوه
آمدهبود با يكي از آنها درگير ش�د و حادث�هاي خونين رقم خورد.
متهم در جلس�ه رس�يدگي به پرونده ماجراي حادثه را شرح داد.

به گزارش جوان۲۴ ،آذرسال ،۹۸مأموران كالنتري ۱۵۰تهرانسر از مرگ
مشكوك مرد جواني در يكي از بيمارستانهاي شهر باخبر و راهي محل
شدند .جسد متعلق به يك كارگر ساختماني به نام اصغر بود كه در درگيري
با مرد همسايه با ضربات چاقو زخمي شده و بعد از سقوط از ساختمان به
بيمارستان منتقل شد اما بر اثر شدت خونريزيها فوت كرده بود.
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني ،تحقيقات در اين زمينه آغاز ش��د تا
اينكه مأموران بعد از تحقيق از شاهدان حادثه مرد همسايه به نام بهمن
۳۶ساله را بازداشت كردند .متهم در روند بازجوييها به قتل اعتراف كرد
و گفت با مقتول به خاطر سر و صدا و ايجاد مزاحمت درگير و مرتكب قتل
شده است.
متهم بعد از اقرار به جرم و بازسازي صحنه راهي زندان شد و پرونده بعد
از صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.
متهم در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه به
رياست قاضي زالي قرار گرفت.
ابتداي جلس��ه اوليايدم درخواس��ت قصاص كردند .در ادامه متهم در
جايگاه ايستاد و با اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت« :روبهروي خانه ما
ساختماني در حال ساخت بود و در آن چند كارگر شبانه روز مشغول كار
بودند .آنها هميشه سر و صدا ميكردند و مراعات حال ما را نميكردند.
حتي شبها هم از دست آنها آسايش نداشتيم .چند روز قبل از حادثه از
سر كار به خانه برگشتم كه همسرم گفت از سر و صداي كارگران و اذيت
آنها خسته شده است و فرزندانمان هم آرامش ندارند .مقابل ساختمان
رفتم و به كارگران تذكر دادم و برگشتم».
متهم ادامه داد« :از آن روز به بعد انتظار داشتم آنها بيشتر مراعات كنند اما
كارگران اهميتي به حرفم ندادند و كار خودشان را ميكردند .اين گذشت
تا روز حادثه .آن روز اصغر را مقابل خانه ديدم و از او خواهش كردم سر و
صدايشان را كم كنند .اما او با بياعتنايي از كنارم رد شد و به ساختمان
رفت .انگار نه انگار كه حرفي زدهام .اين رفتار مرا خيلي عصباني كرد به
همين خاطر پشت سر او وارد ساختمان شدم و در يكي از طبقات با هم
درگير شديم .در آن درگيري كنترل اعصابم را از دست دادم و با چاقويي
كه روي زمين افتادهبود ،چند ضربه ب��ه او زدم كه ناگهان اصغر از باالي
ساختمان به پايين افتاد .مقتول خونين روي زمين بود كه پدرم خودش
را به ما رساند و همان موقع او را سوار ماشين كرد و به بيمارستان برد اما
بيفايده بود».
متهم در آخر گفت« :به خاطر سر و صداي كارگران من و خانوادهام آسايش
نداشتيم .باور كنيد نه شب داشتيم و نه روز .خيلي سعي كردم با حرف و
تذكر آنها را متقاعد كنم كه رفتارشان اشتباه است اما آنها اهميتي ندادند
و كار به جايي رسيد كه ناخواسته مرتكب قتل شدم .از كاري كه كردهام
پش��يمانم .باور كنيد قتل اتفاقي بود و در يك لحظه كنترل اعصابم را از
دست دادم».
در پايان هيئت قضايي با ختم جلسه وارد شور شد.

 پسر ناخلف به قتل پدر اقرار کرد

پس�ري ك�ه مته�م اس�ت پ�س از مش�اجره ب�ا پ�درش در
شهرس�تان دماوند وي را به قتل رساندهاس�ت ،بازداش�ت ش�د.

سرهنگ حس��ين فاضلي فرمانده انتظامي شهرس��تان دماوند گفت:
ظهر روز گذش��ته مأموران پليس دماوند از درگي��ري خونين در يكي
از محلههاي شهر با خبر شده و در محل حاضر شدند .بررسيها نشان
داد كه مردي ميانسال در جريان درگيري با پسرش جان باخته است.
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني پسر جوان بازداشت شد .وي در
بازجوييها به جرمش اعتراف كرد و گفت :از مدتي قبل با پدرم به خاطر
اختالفهاي خانوادگي درگيري داشتم .ساعتي قبل سر همان موضوع
مشاجره كرديم كه كنترلم را از دست دادم و حادثه خونين اتفاق افتاد.
تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

به گزارش جوان ،اوايل ديس��ال ۹۷زن ميانس��الي در تهران
سراسيمه به اداره پليس رفت و از گم ش��دن ناگهاني خواهر
45سالهاش خبر داد .وي در توضيح ماجرا گفت :چند سال قبل
خواهر كوچكم شيما با مردي به نام بهنام كه همسرش فوت
كردهبود ،ازدواج كرد .مدتي آنها با هم زندگي كردند از آنجايي
كه اختالف سني زيادي با هم داشتند و خواهرم خيلي كوچكتر
از ش��وهرش بود كم كم با هم مش��كل پيدا كردند و سرانجام
خواهرم از او جدا شد .پس از اين شيما همراه من زندگي ميكرد
تا اينكه روز قبل براي مالقات با شوهر سابقش از خانه بيرون
ي او
رفت و ديگر به خانه برنگش��ت .االن احتمال ميدهم برا 
اتفاق بد رخ داده باشد و درخواست كمك دارم.
با شكايت زن ميانسال پرونده به دس��تور بازپرس جنايي در
اختيار تيمي از كارآگاه��ان ادارهيازده��م پليسآگاهي قرار
گرفت.
بررس��يهاي پليس نش��ان داد ش��يما آخرين بار با ش��وهر
سابقش ديده شدهاست .بنابراين تيم جنايي در نخستين گام
بهنام۷۰ساله را به اداره پليس احضار و از وي تحقيق كردند.
وي در ادعايي گفت :چند سال قبل همسرم فوت كرد و من و
بچههايم را تنها گذاشت .وقتي بچههايم بزرگ شدند و ازدواج
كردند من تنهاتر شدم و به فكر ازدواج افتادم تا اينكه با شيما و
خواهرش آشنا شدم و بعد با شيما ازدواج كردم .زندگي خوبي
داشتيم ،اما كمكم به خاطر اختالف س��ن كه از من ۳۰سال
كوچكتر بود با هم به مشكل برخورديم .خيلي تالش كردم با
او كنار بيايم اما فايدهاي نداشت و در نهايت از من جدا شد .از
آنجايي كه شيما را خيلي دوست داشتم هميشه تلفني با او در
تماس بودم و ميخواس��تم به زندگي برگردد به همين خاطر

روز حادثه با او قرار مالقات گذاش��تم و با ه��م حرف زديم ،اما
دوباره به توافق نرس��يديم و از هم خداحافظي كرديم و ديگر
از او خبري ندارم.
فرار مشكوك
با انكار مرد سالخورده تحقيقات مأموران ادامه پيدا كرد ،اما
هیچ ردي از زن گمشده پيدا نكردند تا اينكه متوجه شدند،
بهنام پس از گذشت چند روز از بازجويي محل زندگياش را
تغيير داده و به مكان نامعلومي گريخته اس��ت .بدين ترتيب
مأموران به بهنام مشكوك ش��دند و وي را به عنوان مظنون
تحت تعقيب قرار دادند.
از س��وي ديگر مأموران در بازرس��ي از خانه بهن��ام متوجه
لكههاي خوني روي در و ديوار شدند كه حكايت از آن داشت
جنايتي در آنجا رخ دادهاست .مأموران تحقيقات خود را ادامه
دادند تا اينكه پس از گذش��ت سهسال از حادثه موفق شدند
متهم را بازداشت كنند.
اعتراف به قتل پس از خودكشي
متهم پس از دستگيري جرم خود را دوباره انكار كرد و همان
ادعاي قبلي خود را تكرار كرد .متهم در حالي كه مدعي بود
از سرنوشت همسر سابقش بيخبر است با توجه به داليل و
شواهد مجرم شناخته شد و راهي زندان شد .چند روز قبل به
مأموران پليس خبر رسيد متهم در زندان اقدام به خودكشي
ناموف��ق كرده و روانه بيمارس��تان شدهاس��ت .متهم پس از
بهبودي نسبي با اعتراف به قتل همسر سابقش گفت :وقتي
طالق گرفت خيلي تالش كردم ب��ه زندگي بر گردانمش اما
تالش��م بيفايده بود تا اينکه روز حادثه با هم درگير شديم و
خفهاش كردم .بعد جسد او را مثله كردم و در مناطق تهران
رها كردم .من خيلي تالش كردم مأم��وران را فريب دهم به
همين خاطر قتل را انكار كردم ،ام��ا در زندان عذاب وجدان
رهايم نميكرد تا اينكه تصميم گرفتم به زندگيام پايان دهم،
اما وقتي نجات پيدا كردم به قتل اعتراف كردم.
متهم در ادامه به دستور قاضي حبيباهلل صادقي براي تحقيقات
بيش��تر در اختيار كارآگاه��ان ادارهده��م پليسآگاهي قرار
گرفت.

صدها کشته و ناپدید در سيالب سهمگين غرب اروپا

جاري ش�دن سيالبس�همگين در غ�رب اروپا
بي�ش از ص�د كش�ته برجاي گذاش�ته اس�ت.
س�يالب در كش�ور آلمان كه در صد س�ال اخير
بيس�ابقه اعالم ش�ده تاكن�ون م�رگ 81نفر و
ناپديد ش�دن ه�زارو 300نفررا رقم زده اس�ت.

بارش  24ساعته باران شديد و جاري شدن سيالب
در چند روز گذشته غرب اروپا خصوصاً كشور آلمان را
به شدت تحت تأثير قرار داده است .كشورهاي بلژيك،
هلند و لوگزامبورگ به شدت تحت تأثير طغيان آب
رودخانهها قرار دارند .مقامهاي بلژيك مرگ 11نفر
را در جريان سيالب تأييد كرده و گفتهاند كه تالش
براي يافتن افرادي هم كه ناپديد ش��دهاند ،جريان
دارد .رسانههاي آلمان از سيالب اخير اين كشور به
عنوان «س��يلمرگ» ياد كردهاند .باال آمدن سطح
آب رودخانه راين و رودهاي منش��عب از آن نگراني
از طغيان اين رودخانهها را افزايش داده است .آنگال
مركل ،صدراعظم آلمان هم كه در واشنگتن به سر
ميبرد در جريان ديدار با رئيسجمهور اين كش��ور
گفت كه احتمال م��يرود در روزه��اي آينده ابعاد
ناگوارتري از فاجعه س��يل خود را نش��ان دهد .در
تصاوير منتشر ش��ده خانه ،خيابان و خودروها غرق
در آب هس��تند و درختان هم ريش��هكن شدهاند.
جريان سيالب بيشاز همه ساكنان شمال اين كشور
خصوصاً ايالتهاي راين -وستفالن و راينالند -فالتس
را تحت تأثير قرار دادهاست .در حال حاضر تالشهاي
امدادگران براي يافتن هزارو 300نفر از ساكنان اين
مناطق كه اطالعي از آنها در دس��ت نيست جريان
دارد .در اين مناطق امدادگران به همراه نيروهايي از
ارتش در تالش هستند به افرادي كه در نقاط امني
مثل پش��ت بام خانههايش��ان پناه گرفتهاند كمك
كنند .امدادگران اعالم كردهاند به دليل دش��واري

*آگهی مناقصه نوبت دوم *
موسس�ه عمران صنعت وابس�ته به قرارگاه خاتم االنبیا
(ص) در نظر دارد برای تأمین مصالح س�نگی شامل خرید
و حم�ل 20000تن ماس�ه و 20000تن ش�ن شکس�ته واقع
در پ�روژه آزادراه اراک-خ�رم آباد را از طری�ق برگزاری
مناقص�ه ب�ه پیمان�کار واج�د ش�رایط واگ�ذاری نماید.
"#م�دت اج�رای کار ۶۰روز م�ی باش�د.
" #کلی�ه ماش�ین آالت کار به عه�ده پیمانکار میباش�د
"#مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 200000000ریال می باشد
#ل�ذا از کلی�ه پیمان�کاران واج�د ش�رایط ک�ه تمایل به
ش�رکت در مناقص�ه را دارند دع�وت می ش�ود از تاریخ
چاپ آگهی به م�دت ۴روز جهت دریافت اس�ناد مناقصه
به آدرس اس�تان لرس�تان جاده خرم آباد_بیرانش�هر-
جن�ب روس�تای خلی�ل بیگ�ی-کارگاه موسس�ه
عم�ران صنعت-واح�د قرارداده�ا مراجع�ه نماین�د.
ش�ماره تلف�ن دفت�ر مرک�زی -۰۲۱۲۲۷۸۰۳۸۷-
 ۰۲۱۲۲۷۶۲۰۰۹ -۰۹۱۷۷۴۲۷۰۱۵داخل�ی ۱۱۲و *۱۲۴
"#هزینه چاپ آگه�ی بر عه�ده برنده مناقصه می باش�د

*موسسه عمران صنعت*

برخي از اين مناطق امكان كم��ك به افرادي كه در
خانههايش��ان گرفتار ش��دهاند با قاي��ق هم ممكن
نيس��ت .بس��ياري از اين افراد به دليل رانش زمين
پس از جاري شدن سيالب ناپديد شدهاند .آنماري
مولر ۶۵ ،ساله در ماين گفت«:هيچ كس انتظار اين
حادثه را نداشت ،اين همه باران از كجا آمد؟ ديوانهوار
است .چنان صداي مهيبي داشت و با چنان سرعتي
آمد كه فك��ر كردي��م در را ميش��كند ».مقامهاي
محلي در اين ايالتها اعالم كردهاند كه احتماالً در
روزهاي پيش رو ش��مار قربانيان اضافه خواهد شد.
آنها تغيير اقليم را دليل بروز اين حادثه اعالم كردهاند
و پيشبيني كردهاند اين رويدادها دوباره تكرار شود؛
چراكه تغيير اقليم محدود به يك كش��ور نميشود.
كارشناس��ان ميگويند كه تغيير اقليم باعث وقوع
بيشتر رويدادهاي شديد آب و هوايي خواهد شد.

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
ش�رکت تعاوني توليدي توزيعي مصباح پيام نور به ش�ماره ثبت  142208و شناس�ه ملی
 10101851988باتوجه به ع�دم حد نصاب اعضای حاضر در جلس�ه مجم�ع نوبت اول لذا
جلس�هه مجمع عمومی عادی س�الیانه نوبت دوم ش�رکت تعاونی تولیدی توزیعی مصباح
پیام نور راس س�اعت راس س�اعت 8:30صبح روز دوش�نبه م�ورخ 1400/05/11در محل
سالن اجتماعات شهید شوش�تری واقع در بزرگراه بسیج  ،بلوار هجرت تشکيل مي گردد.
لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت
مقرر در محل مذکور حضور به هم رس�انيد و يا و کيل /نماينده خ�ود را کتب ًا معرفي نماييد.
به موجب م�اده  19آئین نامه نحوه تش�کیل مجامع عموم�ی؛ تع�داد آراء وکالتی هر عضو
حداکثر3رأی و هرش�خص غیرعضوتنها ی�ک رأی خواهد بود .و اعض�اي متقاضي اعطاي
نمايندگي،ميبايس�ت بههم�راه نماين�ده خود حداكث�ر ت�ا تاري�خ 1400/05/10در محل
تعاونی حاضر تا پس از احراز هوي�ت و تأييد وكالت ،برگه ورود به مجم�ع را دريافت دارند.
دستور جلسه :

 -1ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس
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جاری

 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار

 -5تعيين خط مشي آينده شرکت تعاوني

تاریخ چاپ 1400/4/26

رئیس هیئت مدیره
عباس ابوالفضلی زرگر

عامل قتل درهفرحزاد:
منقاتلنيستم

پسر جواني كه متهم است پس�رعمهاش را با شليك گلوله در دره
فرحزاد به قتل رس�انده اتهام را به گردن عم�وي مقتول انداخت.

به گزارش جوان ،سال گذش��ته مأموران پليس پايتخت از درگيري
مس��لحانه در دره فرحزاد باخبر و راهي محل ش��دند .بررس��يهاي
اوليه نشان ميداد درگيري بين چند مرد اتفاق افتاده است و در آن
درگيري يكي از آنها به نام مراد 29ساله با شليك گلوله زخمي و راهي
بيمارستان شده است.
تحقيقات ادامه داش��ت تا اينكه خبر رس��يد مراد قبل از رسيدن به
بيمارس��تان فوت كردهاس��ت .با فوت پس��ر جوان پرونده با موضوع
قتل عمد تشكيل ش��د و در اولين گام از تحقيقات ،شاهدان حادثه
يكبهيك مورد تحقيق قرار گرفتند و گفتند مقتول با شليك گلوله از
سوي پسردايياش كشته شده است.
به اين ترتيب پسردايي مقتول به نام اشكان كه در آن حادثه از ناحيه پا
مجروح شده بود مورد تحقيق قرار گرفت ،اما قتل را انكار كرد و گفت:
«قبول دارم در آن درگيري حضور داشتم ،اما با پسرعمهام مشكلي
نداشتم .مدتي بود با عموي او به نام مجيد اختالف مالي داشتم .قب ً
ال
چند بار با هم درگير شده بوديم .شب حادثه مشغول صحبت با مراد
بودم كه عموي او و چند نفر ديگر آمدند و دوباره درگير ش��ديم .باور
كنيد در آن درگيري اسلحه نداش��تم و به مقتول شليك نكردم ».با
انكار متهم اما بنا به گواهي ش��اهدان حادثه وي به اتهام قتل عمد به
زندان رفت و پرونده در اولين جلسه محاكمه روي ميز هيئت قضايي
شعبهدهم دادگاه كيفري يك استان تهران قرار گرفت .در آن جلسه
اوليايدم درخواست قصاص كردند.
در ادامه مته��م در جايگاه ايس��تاد و با انكار جرم��ش گفت« :من با
پسرعمهام هيچ اختالفي نداشتم .قب ً
ال هم در همه مراحل بازجويي
گفتهام به او گلولهاي ش��ليك نكردهام و قاتل نيستم .من با عموي او
اختالف مالي داش��تم و چند بار س��ر اين موضوع با هم درگير شده
بوديم ».متهم در خصوص ش��ب حادثه گفت« :پسر داييام در دره
فرحزاد كار ميكرد .آن شب به آنجا رفتم تا پس��ر او را ببينم .همان
طور كه مش��غول صحبت بوديم يكباره عموي او ب��ه همراه چند نفر
ديگر آمدند .وقتي من و مجيد چش��م در چشم شديم به خاطر كينه
قبلي كار به درگيري كش��يد .مجيد مس��لح بود كه ناگهان شروع به
تيراندازي كرد .از ترس پا به فرار گذاشتم ،اما يك تير به پايم خورد و
مجروح شدم .همان موقع صداي فرياد پسر عمهام را شنيدم .برگشتم
و نگاهش كردم .ديدم تير خورده و خونين روي زمين افتادهاس��ت.
احتماالً يكي از تيرهايي كه عمويش ش��ليك كرده ناخواس��ته به او
برخورد كرده و موجب مرگش شده بود».
متهم در آخ��ر گفت« :نمي دانم چ��را ش��اهدان دروغ گفتهاند .آنها
دوس��تان مجيد بودند و حتماً ميخواهند مرا قاتل معرفي كنند .آن
شب من اس��لحهاي همراهم نبود كه بخواهم ش��ليك كنم .بيدليل
بازداشت شدم و تقاضا دارم حرفم را قبول كنيد».
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد.

بازداشت يك مظنون
در آتشسوزي مرگبار جنوب تهران

نگهبان كارگاه مبلس�ازي در حادثه آتش�يني كه منجر به مرگ
پنج نف�ر از كارگران ش�ده هن�گام فرار از محل بازداش�ت ش�د.

به گزارش جوان ،جالل ملكي ،سخنگوي آتشنشاني تهران در توضيح
حادثه گفت :حادثه آتشس��وزي در يك كارگاه تولي��د صنايع چوبي
اتفاق افتاد .ساعت ۲۰:۵۷شامگاه پنجش��نبه بود كه آتشنشانان پنج
ايس��تگاه بعد از اطالع از وقوع حادثه خود را به محل حادثه در خيابان
عليآباد پاكدانه در غرب بزرگراه آزادگان رساندند .كارگاهي كه حادثه
آتشس��وزي در آن اتفاق افتادهب��ود در گاراژ بزرگي قرار داش��ت كه
كارگاههاي زي��ادي در آن فعال بود و احتمال داش��ت كه آتش به آنها
سرايت كند.
همزمان با حضور آتشنشانان آنها بعد از ايمن كردن محل به تيمهاي
جداگانه تقسيم شدند .تيمي از آتشنشانان وقتي خود را به كانون آتش
رساندند با در بسته مواجه شدند بنابراين با دستگاه برش در را گشوده و
زماني كه وارد شدند در يكي از اتاقكها با اجساد پنج كارگر كه همگي
تبعه افغان بودند مواجه شدند .آتشنش��انان همچنين چهار نفر ديگر
را كه دچار جراحت ش��دهبودند از محل خارج و با كم��ك امدادگران
اورژانس راهي بيمارستان كردند .همزمان تيمي ديگر از آتشنشانان
عمليات اطفاي حريق را انجام داده و در ش��رايطي كه شعلههاي آتش
حتي س��قف آجري را تخريب كرده بود ،موفق به مهار آتش و س��پس
اطفاي كامل آن شدند.
در ش��اخه ديگري از بررس��يها س��روان محمد نظ��ري ،رئيس مركز
فرماندهي پليس پيش��گيري ته��ران گفت :مأم��وران كالنتري۱۵۲
خانيآبادنو هنگام حض��ور در محل يكي از نگهبانه��ا را كه قصد فرار
داشت بازداشت كردند .وي گفت كه تحقيقات براي بررسي علت اين
حادثه در جريان است.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
برابر ماده  121آئین اجرای مفاد اسناد رس�می الزم االجرا و به موجب ش�ماره پرونده  1399040031420014/1و شماره بایگانی
 9900152بشرح ذیل بفروش می رسد:
 .1ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه بشماره پالک  375فرعی از  120اصلی پالک  119فرعی از  120اصلی واقع درقریه چلک گرمی بخش  20اردبیل.
با حدود مشخصات ملک :شماال :اول  2متر پی است دوم به طول  5متر سوم بطول  2مترشقی است چهارم بطول  16/50متر هر سه جزء دیواریست پنجم
بطول  3متر دیواریست به دیوار ششم  4متر پی است به پی همگی به قطعه  . 65شرقا :بطول  13متر دوم  4متر به طور مایل هر دو جزء پی است به کوچه
جنوبا :بطول  14/50متر دیواریست دوم بطول  21/20متر پی است هر دو جزء به راه و غربا :بطول  15متر پی است به قطعه  92به مساحت ( )447.65با
شماره دفتر بازداشتی الکترونیک  139905803004000348مورد ثبت شماره  21697در صفحه  510دفتر  141دفاتر بخش بیست گرمی حوزه ثبت
ملک گرمی مالک خانم/آقای عباداله آقالو شماره ملی نام پدر محمود مالک ثبت گردیده است  -2ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ بشماره پالک 344
فرعی از  120اصلی پالک  119فرعی از  120اصلی واقع درقریه چلک گرمی بخش  20اردبیل .با حدود مشخصات ملک :شماال :بطول  36متر پی به پی
قطعه  .11شرقا :اول بطول  27متر پی به پی جزئی از  298فرعی دوم بطول  20/50متر پی به پی جزئی از پالک  299فرعی جنوبا :بعلت مثلث الشکل بودن
فاقد حد جنوبی می باشد و غربا :بطول  42متر پی است به کوچه به مساحت  798متر مربع به مالکیت عباداله آقالو فرزند محمود به میزان سهم  6از کل
سهم  6به عنوان مالک (شش دانگ) که سند مالکیت به شماره چاپی  0406112سری پ سال  85که در صفحه  433دفتر امالک جلد  141ذیل شماره
 21673ثبت گردیده است -2 .سپس هر دو پالک برابر بازداشنامه وارده بشماره  139985603004003111-1399/08/06دفتر امالک به موجب سند
ازدواج شماره  1362/12/07-265959موضوع الزم االجرای مهریه پرونده کالسه فوق طبق شاخاص بهاء سال  1398در قبال مبلغ ()3/343/377/743
سه میلیارد و سیصد و چهل و سه میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و چهل و سه ریال بازداشت و به متعهد ابالغ گردیده و برابر گزارش وارده
به شماره 1400/03/04-1340005003142000484کارشناس رسمی ملک مورد بازداشت عبارت است از -1 :ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه
تحت پالک ثبتی  375فرعی از اصلی مزبور بنام قطعه  66دارای عرصه  65/447متر مربع و اعیان ساختمان مسکونی خشتی و انضمام کاهدان و طویله با
سقف چوبی در یک طبقه همکف جمعا به مساحت  270متر مربع با قدمت حدود  30سال احداث گردیده و حد شرقی ملک مزبور مشرف به کوچه  6متری
و دره و حد غربی متصل به گذر سرازیری به عرض حدود  3متر می باشد .ابنیه های احداثی داخل عرصه از مصالح خشت و گل با درب و پنجره های آهن و
چوب و سیستم گرمایشی خانه بخاری گازی و حیاط خاکی و پیرامون عرصه با مصالح خشت و گل محصور می باشد .ملک دارای انشعابات آب و برق و گاز
و موقع بازدید دارای سکونت می باشد -2.ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ تحت پالک  344فرعی بنام قطعه  13دارای عرصه به مساحت  798متر
مربع به شکل مثلث و اعیان تعدادی درختان مثمر گردو داخل عرصه باغ موجود می باشد .حد شرقی ملک متصل به باغ همسایه به شماره قطعه  15و 16
و حد شمالی متصل به ملک شکر آقالو و حد غربی به طول  42متر متصل به کوچه  6متری طرح هادی می باشد .فلذا ارزش امالک موصوف اعم از عرصه،
اعیان و منصوبات و متعلقات مربوطه و با امعان نظر بر موقعیت مکانی ،کاربری ،متراژ ،قدمت بنا و اعیانی ،مصالح مصرفی و راه دسترسی برای ردیف(1اول)
ششدانگ یک باب خانه  375فرعی به مبلغ  1/600/000/000ریال معادل یکصد و شصت میلیون تومان و برای ردیف(2دوم) یک قطعه باغ به شماره
پالک  344فرعی مبلغ  2/400/000/000ریال معادل دویست چهل میلیون تومان برآورد و تعیین گردیده است .مزایده ششدانگ پالک فوق روز دوشنبه
مورخ  ( 1400/05/11یازدهم مرداد هزار و چهار صد ه-ش) از س��اعت  9صبح الی  12ظهر در واحد اجرایی اسناد رسمی گرمی به نشانی  :گرمی محله
هالل احمر – خیابان شهید دکتر بهشتی -روبروی مسجد امام حسین(ع) – اداره ثبت اسناد و امالک از طریق مزایده به فروش می رسد .شرکت در جلسه
مزایده برای عموم آزاد بوده و با حضور خریداران و نمایندگان قانونی آنها منوط به پرداخت ده درصد از مبالغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت به صورت
حضوری با باالترین قیمت پیشنهادی می باشد .برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مقرر مانده فروش را بحساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بحساب خزانه دولت واریز خواهد
شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد .الزم بذکر است کلیه هزینه های قانونی و بدهی های مربوطه (بدهی
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره) تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده و نیم عشر و حق مزایده
نقدا وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی مصادف گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد
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