
س���رویس شهرستان ها: همزمان با 
کاهش ش���دید دما و بارش برف پاییزی، 
شهر تاریخی ماسوله که این روزها با اجرای 
محدودیت های کرونایی خالی از مسافر و 

گردشگر است، سفید پوش شد.
ش���هر تاریخی ماس���وله به سبب 
موقعیت جغرافیایی و شرایط کوهستانی از 
آب و ه���وای مطبوع و خنکی برخوردار 
اس���ت که بارش برف ، زیبایی این شهر 

توریستی را دوچندان می کند.
ماسوله در جنوب غربی استان گیالن 
و در بخش فومن واقع شده و از معماری 

منحصر به  فردی برخوردار است.

قم �  خبرن���گار اطالعات: معاون امور 
داوطلبان جمعیت هالل احمر استان قم ضمن 
گرامیداشت روز جهاني داوطلب با بیان اینکه 
اعضاي داوطلب جمعیت در 4 گروه حمایت، 
مشارکت، مهارت و هدایت فعالیت مي کنند، 
تأکی���د کرد: در گروه حمایت افراد در زمینه 
کمك هاي مالي و جذب منابع با حضور خیرین 

براي رفع نیاز نیازمندان تالش مي کنند.
امیرحس���ین علیمرداني اف���زود: گروه 
مشارکت شامل افرادي است که توان، حرفه 
و ش���غل الزم را دارند و در برنامه هاي هالل 
احمر مش���ارکت مي کنند. در گروه مهارت 
نیز کس���اني مانند پزشکان متخصص حضور 
دارند و در برنامه هایي مانند اعزام کاروان هاي 
سالمت به روستاهاي محروم و حوادث، کمك 
رسان مردم هستند؛ گروه هدایت شامل افرادي 
است که توان فکري فرهنگي و آموزشي مانند 
اساتید دانشگاه ها و فرهنگیان دارند و مي توانند 

در آموزش مؤثر باشند.
وي ب���ه برنامه هاي جمعیت هالل احمر 
استان قم در هفته داوطلب اشاره کرد و گفت: 

دیدار حضوري با خانواده هاي داوطلبان فعال 
هالل احمر و قدرداني از آنها با اهداي لوح 
س���پاس که در طول یکس���ال اخیر در همه 
فعالیت هاي این جمعیت به صورت چشمگیر 
حضور داش���تند و همچنین دیدار با خیرین 
و مدیران ادارات و کارخانه هاي عضو هالل 
احم���ر  و قدرداني از آنها با حضور مدیران 
جمعی���ت هالل احم���ر از جمله برنامه هاي 

جمعیت در این هفته است.  
علیمرداني افزود: در اجراي طرح نیابت 
که به منظور دلجویي و دیدار با خانواده هاي 
شهدا به نیابت از فرزندان شهید آنها صورت 
خواهد گرفت با حضور خیرین، داوطلبان و 
مدی���ران جمعیت هالل احمر با خانواده هاي 
شهداي حرم و مدافعین سالمت دیدار خواهیم 

داشت. 
وي به اجراي طرح ماندگار اش���اره کرد 
و گف���ت: با توجه به اعالم س���ازمان انتقال 
خون مبني بر کم ش���دن فرآورده هاي خوني، 
داوطلب���ان  هالل احمر با اهداي خون خود 
باعث نجات جان بسیاري از افراد نیازمند به 

خون و فرآورده هاي آن مي شود و این طرح 
خیرخواهانه را اجرا مي کنند.

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر 
اس���تان قم افزود: طرح ناظران س���المت با 
همکاري و مشارکت دانشگاه علوم پزشکي 
در حال اجراست که در این طرح داوطلبان و 
اعضاء در خانه هاي هالل به منظور مهار، کنترل 
و اشاعه مسائل بهداشتي به عنوان ناظر سالمت 
حضور پیدا مي کنند و در صورت اخذ مجوز، 
آیین تجلیل از خدمات داوطلبانه خیرین، اعضا 
و داوطلبان را که در سطوح مختلف با جمعیت 
هالل احمر همکاري داشتند، برگزار خواهیم 
کرد تا بتوانیم به صورت شایسته از زحمات 

و خدمات آنها قدرداني کنیم.
وي خاطر نش���ان کرد: عالقمنداني که 
تمایل دارند یار و همراه ما باشند و به خانواده 
 بزرگ هالل احمر به عنوان داوطلب بپیوندند 
مي توانند از طریق مراجعه به جمعیت هالل 
احمرحوزه معاونت امور داوطلبان و تکمیل 
فرم عضویت به این خانواده بزرگ نوعدوست 

و حمایتگر در جامعه بپوندند. 

اصفه���ان � خبرنگار اطالعات: 
اجراي 12 خط اتوبوس هاي پرسرعت 
موس���وم ب���ه ) BRT ( به طول 160 
کیلومتر تا سال آینده براي شهر اصفهان 
برنامه ریزي و مصوب شده و تاکنون 
3 خط آن به طول 32 کیلومتر اجرا و 

به بهره برداري رسیده است.
مع���اون حمل و نقل و ترافیك 
شهرداري اصفهان با بیان این مطلب 
افزود: به زودي قطعه دوم خط س���وم 
) BRT (  اصفهان از میدان احمد آباد تا 
پایانه صمدیه به بهره برداري مي رسد.

مسعود بنده خدا با اشاره به این 
که چهارمین خط اتوبوس پرسرعت 
این ش���هر در مسیر خیابان آتشگاه � 
هشت بهشت به طول 18 کیلومتر با 
33 ایس���تگاه از محل اعتبارات اوراق 
مشارکت در حال ساخت است و تا 
پایان امس���ال به بهره برداري مي رسد 
ادامه داد: خط اتوبوس پر س���رعت 
خیاب���ان پروین هم در حال طراحي 

است.
او با بی���ان این که دولت براي 

توسعه خطوط اتوبوس هاي پرسرعت 
اصفهان حدود330 میلیارد تومان اوراق 
مشارکت به شهرداري اصفهان تخصیص 
داده است گفت: هزینه اجراي دیگر 
خطوط اتوبوس پرسرعت این شهر 
از محل اوراق مش���ارکت تامین شده 
اس���ت. بنده خدا همچنین گفت: در 
زمینه احداث تراموا در شهر اصفهان 
فعالیت ه���اي جدي صورت گرفته و 
در این رابطه تفاهم نامه اي با قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبیا )ص( مبادله شده 
و مطالعات اقتصادي این طرح در حال 

انجام است.
*اصفهان؛ ميزبان جشنواره ملي 

رسانه اي معلوالن
 س���ومین دوره جشنواره ملي 
رسانه اي معلوالن به صورت مجازي 

در اصفهان برگزار خواهد شد.
مدیر جش���نواره یاد شده با بیان 
ای���ن که این رویداد ملي در نیمه دوم 
آذرماه برگزار خواهد ش���د گفت: در 
ای���ن دوره در مجموع  بیش از 800 
اثر به دبیرخانه رسیده است. منصور 

گلناري افزود: براي پیشگیري از شیوع 
کرونا این دوره از جشنواره به صورت 
مجازي برگ���زار و از برگزیدگان به 
صورت نمادین قدرداني خواهد شد. 
او گفت: سومین دوره جشنواره ملي 
رسانه اي معلوالن در 12 بخش شامل 
عکس خبري، عکس سوژه اي، کلیپ، 
تیزر، مقاله اجتماعي، گویندگي، فن 
بیان، داستان کوتاه، مصاحبه مکتوب 
و تصوی���ري، خبر و گزارش برگزار 

خواهد شد.
* اصالح 300 کيلومتر از شبکه 

آبرساني روستاهاي استان اصفهان  
 شبکه آبرساني روستاهاي استان 
اصفهان براي تامین پایدار آب آشامیدني 
و کاهش هدر رفت آب در قالب طرح 

)100 � 300( اصالح مي شود.
مدی���ر عامل ش���رکت آب 
و فاضالب اس���تان اصفهان با بیان 
این مطلب افزود: بر اس���اس طرح 
مزبور، 300 کیلومتر از شبکه آبرساني 
روس���تاهاي استان در مدت100 روز 

اصالح خواهد شد.

هاش���م امیني با اشاره به این که 
در حال حاضر آب آشامیدني برخي 
روستاهاي استان به صورت سیار تامین 
مي ش���ود گفت: با اجراي طرح یاد 
شده، شبکه آبرساني بعضي روستاها 
براي تامین پایدار آب آش���امیدني به 
 تاسیسات شهرهاي نزدیك تر وصل 

خواهد شد. 
امیني با بیان این که آب آشامیدني 
حدود 56 شهر و 330 روستاي اصفهان 
از تنها سامانه آبرساني اصفهان بزرگ 
تامین مي شود گفت: سامانه دوم آبرساني 
اصفهان بزرگ براي بهره برداري باید از 
سال 87 تحویل شرکت آب وفاضالب 
استان مي شد که به دلیل مشکالت مالي 
 و بین استاني این طرح محقق نشد، ولي 
پیش بیني مي ش���ود که شرکت آب 
منطق���ه اي اصفهان به عنوان مجري 
ساخت سامانه دوم آبرساني اصفهان 
بزرگ، بخ���ش کوچکي از آن را تا 
تابستان سال آینده براي بهره برداري 
به ش���رکت آب و فاضالب تحویل 

دهد.  

  تخصيص 5 هزار آمپول درمان سالک  در دامغان
دامغان � خبرنگار اطالعات: رئیس شبکه بهداشت و درمان دامغان 
در جلس���ه بررسي وضعیت بیماري سالك در این شهرستان گفت: 
یکي از روش هاي درمان بیماري سالك تزریق آمپول گلوکانتیم است 
ک���ه 12 ه���زار آمپول آن به دامغان اختصاص یافته و تاکنون 5 هزار 
عدد آن از س���وي وزارت بهداشت و درمان در اختیار مرکز درماني 

دامغان قرار گرفته است.
پورمحمدي افزود: براي مبارزه با جوندگان تاکنون در 50 روستاي 
دامغان در 4 مرحله النه کوبي انجام شده است، درمان بیماري سالك 
به صورت رایگان است و افراد مي توانند با مراجعه به مراکز درماني، 

مداوا شوند.
به گفته  پور محمدي، روستاییان به ویژه باغداران باید در باغ ها 

با مخزن ها مبارزه کند و  سالك را از میان ببرند. 
ايجاد پارک علم و فن آوري در کاشان فرصت مغتنمي 

براي رشد کارآفريني است
کاش���ان � خبرنگار اطالعات: معاون برنامه ریزي و توس���عه 
فرمانداري کاشان گفت: ایجاد پارک علم و فناوري در کاشان فرصت 
مغتنمي براي رشد کارآفریني است از این رو وظیفه دستگاه هاي اجرایي 
و نهاد هاي دولتي و عمومي است که از این طریق به سهم خود از 

توسعه و رشد نبوغ در عرصه هاي گوناگون حمایت کنند.
مسعود خاندایي در دیدار از پارک علم و فناوري غیاث الدین 
جمش���ید کاشاني که به مناسبت هفته جهاني کارآفریني انجام شد، 
بیان کرد: کارآفریني یکي از مباحث روز دنیا اس���ت که در تمامي 
کشورها اهمیت دارد و مورد حمایت دولت ها قرار مي گیرد، چرا که 
افراد با بهره گیري از علم، دانش و تجربه با یك ایده و فکر جدید 

فرصت هاي شغلي بسیاري براي جامعه  ایجاد مي کنند.
وي توس���عه پارک هاي علم و فناوري را به نفع مردم و دولت 
دانست و تأکید کرد: شهرستان کاشان نقطه طالیي سرمایه گذاري در 
کش���ور اس���ت، چراکه با قرار گرفتن در مرکز ایران و همجواري با 
3 استان مهم و همچنین شاهراه ترانزیتي مي تواند محلي براي رشد 

سرمایه گذاري و توسعه در سطح ملي و جهاني باشد.
معاون برنامه ریزي و توس���عه فرمانداري ویژه کاش���ان در پایان 
دیدار از پارک علم و فناوري، با شبکه تلویزیون اینترنتي مانا، اولین 

تلویزیون اینترنتي منطقه، مستقر در این پارک گفتگو کرد. 
 فرايند صدور مجوز هاي کسب و کار در همدان

 نياز به اصالح دارد
همدان � خبرن���گار اطالعات: معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري همدان با تاکید بر اینکه فرایند گردش کار صدور مجوز هاي 
کسب و کار در همدان نیاز به اصالح دارد، گفت: از تجربه استان هاي 

موفق در زمینه صدور مجوزها استفاده شود.
ظاهر پورمجاهد در کارگروه اس���تاني تسهیل سرمایه گذاري و 
مقررات زدایي کسب و کار که به منظور تسریع در شروع و توسعه 
کس���ب و کارها، تسهیل در س���رمایه گذاري و شناسایي قوانین و 
مقررات مخل برگزار شد، اظهار کرد: 28 شاخص براي بهبود فضاي 

کسب و کار تعریف شده است. 
وي با بیان اینکه در سیماي اقتصادي استان همدان رتبه کسب 
و کار در سال 98 نسبت به 97 رشد داشته است افزود: باید بر روي 
شاخص هاي کسب وکار هایي که استان همدان در آنها ضعیف تر عمل 

کرده است تمرکز بیشتري شود.
مرمت 2  ُپل تاريخي در خمين

اراک � خبرنگار اطالعات: رئیس اداره میراث فرهنگي، گردشگري 
و صنایع دس���تي شهرستان خمین گفت: پل هاي تاریخي حاجي خان 
و پل جدید  روستاي جلماجرد شهرستان خمین با هدف  افزایش 

استحکام بنا مرمت مي شود.
 علي مش���هدي افزود: دیواره هاي روي پل حاجي خان به ارتفاع
 80 س���انتیمتر که نقش جان پناه را دارند و همچنین دیواره هاي پل 
جدید که در فاصله 100 متري پل حاجي خان واقع ش���ده اس���ت 

بازسازي، مرمت و بندکشي مي شود.
 پل تاریخي حاجي خان شهرستان خمین روي رودخانه اناربار 
یا قم رود در ورودي روس���تاي جلماجرد و در کنار محوطه تاریخي 
گلماگرد عتیق واقع ش���ده اس���ت و پل جدید به فاصله 100 متر در 
داخل این روس���تا، 2 پلي اس���ت که  محل عبور تجارت و مبادله 
فرهنگ مردمان دور و نزدیك و همچنین براي تردد اهالي این روستا 

در گذشته ها بوده است. 
مشهدي افزود: مجموعه پل هاي حاجي خان و پل جدید از بناهاي 
به جا مانده از دوره هاي قاجار و پهلوي اول اس���ت که در فهرست 

آثار ملي کشور به ثبت رسیده است. 
ثبت رکورد توليد ماهانه تختال در فوالد هرمزگان 

بندرعب���اس � خبرنگار اطالعات:معاون بهره برداري ش���رکت 
فوالد هرمزگان گفت: ش���رکت فوالد هرمزگان توانست در آبان ماه 
ب���ا تولی���د138  هزار و 226 تن تختال و صرفاً پس از 2ماه رکورد 

جدیدي را ثبت کند.
س���ید اصغر مدني  افزود: دستیابي فوالد مردان فوالد هرمزگان 
ب���ه رک���ورد تولید آن هم به فاصله کمت���ر از 2ماه از رکورد قبلي، 
نش���ان از عزم راسخ رس���یدن به رکوردي جدید در تولید سالیانه 
 و ثب���ت موفقیتي دیگر در این ش���رکت همزمان با س���ال جهش 

تولید است.
وي اظهار کرد: رکوردشکني ها در حالي ثبت شده که نام فوالد 
هرمزگان در لیس���ت تحریم هاي ظالمانه آمریکا قرار گرفته است و 
با همه گیري ویروس کرونا در جهش س���وم خود محدودیت ها در 

سطح شرکت همچنان ادامه دارد.  

س���رویس شهرستان ها: طی هفته های گذشته به 
رغم اعمال و تمدید اجرای محدودیت های کرونایی 
در گیالن، مازندران و گلس���تان به عنوان استان های 
شمالی کشورمان ، همچنان وضعیت شیوع این ویروس 
در این مناطق به ویژه در گیالن بحرانی است کما این 
که دکتر سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
هم در جریان سفر پریروز خود به این استان تاکید کرد 
که نمودار موارد ابتال و بس���تری روزانه مبتالیان کرونا 
در گیالن، صعودی است و این روند افزایشی به شکل 

نگران کننده ای ادامه دارد.
از همان هفته های نخست شیوع کرونا ، کارشناسان 
و مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا،از سفرهای شهروندان 
به اقصی نقاط کشور و به ویژه استان ها شمالی به عنوان 
عامل اصلی افزایش آمار مبتالیان به کرونا در مازندران 
و گیالن یاد می کردند. این قضیه چنان جدی بود که 
حتی برخی مسئوالن هم تاکید کردند که  رستوران ها و 
مغازه های شهرهای شمالی باید تعطیل شوند تا مسافران 

دیگر نتوانند به این شهرها سفر کنند!
این اظهارات مس���ئوالن این موضوع را در اذهان 
تداعی می کرد که عامل مهم و اصلی شیوع ویروس 
کرونا در اس���تان های شمالی کشور، مسافرت ساکنان 
پایتخت و دیگر مردم کش���ورمان به 2 استان یاد شده 
است اما شیوع بیش از پیش کرونا طی دو هفته گذشته 
در این استان ها به رغم جلوگیری از ورود خودروهای 
غیربومی و کاهش چشمگیر مسافران، نشان داد علت 
 اصل���ی و تام���ه  افزایش ش���یوع  کووید 19 در این
 اس���تان های گردش���گر پذیر را باید در موارد دیگر 
جستجو کرد نه این که ضمن ممانعت از سفر مردم، 
اقتص���اد بخش زیادی از مردم مازندران و گیالن را با 

مشکل مواجه کرد.
 ب���ا این حال اعمال محدودیت های کرونایی در 
هفتهای اخیر و ادامه آن در هفته جاری هم سبب 
نشد تا آمار مبتالیان به این ویروس در گیالن کاهش 
پیدا کند. لذا سفرهای بین شهری عامل اصلی شیوع 

کرونا نیس���ت اما می تواند سهم کمی در آن داشته 
باش���د که در صورت اعمال نظارت ها می توان این 
س���هم ناچیز را هم کمرنگ و مسافران را به رعایت 

پروتکل ها مجاب کرد.
از سویی دیگر و در حالی که مسئوالن در آن زمان 
از سفرها به مازندران و گیالن به عنوان یکی از علل 
اصلی شیوع کرونا یاد می کردند، در نیمه های آبان 

ماه که تردد بین استانی خودروها در25استان کشور به 
منظور کنترل وجلوگیری از شیوع کرونا ممنوع شد، 
اس���تان های یاد شده که همواره در ایام تعطیالت با 
هجوم مسافران مواجه هستند، جزو لیست 25 استان 
قرار نگرفتند!  واین در حالی بود که در همان زمان 

شهر رشت در وضعیت قرمز قرار داشت.
ضعف نظارت ها

عامل مهم دیگر در عدم موفقیت در کاهش آمار 
ش����یوع کرونا در گیالن  به نظارت ضعیف و اجرای 
ناقص محدودیت ها بازمی گردد . هرچند نباید حضور 

در مهمانی های خانوادگی ، شب نشینی ها و فراهم 
نبودن زیر ساخت های خدماتی در گیالن را در این 

مهم بی تاثیر دانست.
در گیالن هم کم نیستند مغازه دارانی که پشت 
کرکره های نیمه باز، مردم را به داخل دعوت می کنند 
و حض����ور مردم در صف های طویل خرید کاالهای 
اساسی نظیر روغن هم در خیابان ها  خودنمایی می 

کند. در این میان دست فروشان هم در خیابان های 
شهر  با دیدن ماموران فرار می کنند و بعد از دقایقی 
مجددا بس����اط خود را پهن می کنندو به این ترتیب 

سبب تشکیل تجمعات می شوند.
در همی����ن حال رئیس اتاق اصناف گیالن اعالم 
کرد که کسبه وبازاریان رشت از دریافت وام حمایتی 
استقبال نمی کنند. موضوعی که شاید  تنها یك دلیل 
داش����ته باشد ، این که  کاسبانی که مدتهاست کار و 
 کاسبی درستی نداش����ته اند توانایی پرداخت اقساط 
 وام ه����ای  12ت����ا 16درصدی را ندارند. پس به نظر 

می رسد مشکل عدم توفیق در مبارزه با کرونا ، فقط 
رعایت نکردن پروتکل ها توسط مردم نیست بلکه باید 
مسئوالن هم شخصا وارد فاز اجرایی شوند و فقط به 

اتخاذ محدودیت ها بسنده نکنند.
مردم همچنان مقصرند!

آبتین حیدرزاده معاون بهداش���تی دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن سهل انگاری وساده انگاری را عامل اصلی 
روند افزایشی کرونا در گیالن می داند و می گوید: به 
رغم اعمال محدودیت های دوهفته ای وتوصیه هایی 
که به شهروندان شده است به نظر می رسد همچنان 
بی توجهی وساده انگاری در گیالن رواج دارد که این 

امر منجر به افزایش شمار مبتالیان شده است .
از س���ویی همزمان با سراسر کشور در گیالن 
هم اجرای طرح ش���هید سلیمانی که طرحی محله 
محور،خانواده محور ومبتنی بر ش���عار هر خانه یك 
پایگاه سالمت از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت 
برای جلوگی���ری از همه گیری کرونا درحال اجرا 

است.
 ارسالن س���االری رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن دراین باره از شناس���ایی 1200مورد مشکوک به 
کرونا دراین طرح خبر می دهد  و می گوید: تس���ت 

19درصد این افراد مثبت بوده است.
وی با بیان این که از جمعیت 2میلیون و500هزار 
 نف���ری گیالن تاکنون بیش از 600هزار نفر غربالگری 
ش���ده اند ،ادامه می دهد:باگذشت حدود یك هفته از 
اجرای طرح شهید سلیمانی 2391گروه همکار و6733 
داوطلب بسیجی با دانشگاه علوم پزشکی گیالن همکاری 
می کنند که خوشبختانه اجرای این طرح در استان از 
پیشرفت 27درصدی برخوردار بوده وتاکنون 1200نفر 
در این طرح مشکوک تشخیص داده شدند  که 62درصد 
آن توسط پزشکان ویزیت و تست 19درصد ازاین تعداد 

مثبت شده است .
رضا صادق پور 
 خبرنگار اطالعات در رشت 
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تداوم آزمون و خطای مسئوالن برای مقابله با کرونا در شهر باران
اخبار شهرستان ها

اخبار كوتاه  

دعوت از داوطلبان براي پيوستن به جمعيت هالل احمر قم

  خطوط اتوبوس هاي پرسرعت   اصفهان  افزايش می يابند

شهر پلکانی گيالن سفيد پوش شد

ش�ركت �ح�د�� � بهر� ب�ر���� ������� ته�ر�� ش�ما� �� نظر ���� تعد��� 
ملك با كا�بر� تجا�� � تعد��� پا�كينگ �� تهر�� � ش��هر� قد�(غر�)- خيابا� 
فرحز��� � نبش خيابا�  سيما� �ير�� � مجتمع تجا�� پالتين �� �� طريق مز�يد� عمومى 
با ش��ر�يط �يژ� (بصو�� �قس��ا� بلند مد� � بد�� كا�مز�) ��گذ�� نمايد. متقاضيا� 
محت��ر� مى تو�نند �� تا�يخ 99/9/19 لغاي��ت 99/10/06 همه ���� بجز �يا� تعطيال� �� 
س��اعت 8:00 �لى 16:00 جهت �خذ �طالعا� � هماهنگ��ى با��يد �� محل � ��يافت فر� 
 ش��ركت �� مز�يد� � ���ئه پيشنها��� خو� به �فتر �مال� شركت ������� تهر�� � شما�
 به ���� تهر��: شهر� غر�� فا�5� خيابا� سيما� �ير�� � پال� 41 مر�جعه فرمايند.

درصد پرداخت 
نقدى

درصد پرداخت 
زمان تحويل

درصد پرداخت 
قسطى(باقى مانده)

درصد زمان 
درصد تخفيف درصورت پرداخت نقدى نسبت به 55% باقيماندهدوره اقساط(ماه)تنظيم سند

18%24ماهه%30%10%55%5

طبقهكاربريرديف
مبلغ پايه مزايده(ريال)مشخصات واحد

جمع كل پايه مزايده(ريال)پاركينگواحد تجارىمساحت واحدشماره پاركينگشماره واحد

s22544,471,484,000,0001,782,500,00073,266,500,000 28-15همكفتجارى1

22793,5196,782,850,0003,565,000,000100,347,850,000وs228 26-17همكفتجارى2

17294,7798,086,950,0003,910,000,000101,996,950,000وs173 25-18همكفتجارى3

s21059,0981,544,200,0001,782,500,00083,326,700,000 24-19همكفتجارى4

27685,8398,704,500,0003,565,000,000102,269,500,000وs277 20-23همكفتجارى5

320125,0795,303,340,0003,565,000,00098,868,340,000وs321 60-101اولتجارى6

s28747,752,112,250,0001,782,500,00053,894,750,000 59-102اولتجارى7

s27457,7763,113,725,0001,782,500,00064,896,225,000 61-146اولتجارى8

s26852,165,906,500,0001,782,500,00067,689,000,000 93-164اولتجارى9

24298,5562,579,250,0003,565,000,00066,144,250,000وs243 125-201دومتجارى10

s26571,9456,645,556,0001,782,500,00058,428,056,000 136-218دومتجارى11

s26058,0340,040,700,0001,782,500,00041,823,200,000 126-232دومتجارى12

s25368,2951,046,775,0001,782,500,00052,829,275,000 165-242دومتجارى13

s29777,956,391,810,0001,782,500,00058,174,310,000 171-243دومتجارى14

s29855,7648,093,000,0001,782,500,00049,875,500,000 170-244دومتجارى15

s31251,2342,418,440,0001,782,500,00044,200,940,000 151-258دومتجارى16

s30462,3950,223,950,0001,782,500,00052,006,450,000 172-259دومتجارى17

s32637,4128,824,405,0001,782,500,00030,606,905,000 182-268دومتجارى18

s32265,9839,383,462,0001,782,500,00041,165,962,000 189-301سومتجارى19

s32325,0117,265,900,0001,782,500,00019,048,400,000 200-320سومتجارى20

درصد پرداخت 
نقدى

درصد پرداخت 
زمان تحويل

درصد پرداخت 
قسطى(باقى مانده)

درصد زمان 
درصد تخفيف درصورت پرداخت نقدى نسبت به 55% باقيماندهدوره اقساط(ماه)تنظيم سند

18%24ماهه%30%10%55%5

طبقهكاربريرديف
مبلغ پايه مزايده(ريال)مشخصات واحد

جمع كل پايه مزايده(ريال)پاركينگواحد تجارىمساحت واحدشماره پاركينگشماره واحد

s23557,1638,474,396,0001,782,500,00040,256,896,000 190-330سومتجارى21

s23653,5333,991,550,0001,782,500,00035,774,050,000 228-338سومتجارى22

s23751,8835,797,200,0001,782,500,00037,579,700,000 217-349سومتجارى23

s23859,3240,930,800,0001,782,500,00042,713,300,000 232-350سومتجارى24

s23966,9543,885,725,0001,782,500,00045,668,225,000 233-353سومتجارى25

24075,0538,125,400,0003,565,000,00041,690,400,000وs241 246-401چهارمتجارى26

s32748,529,003,000,0001,782,500,00030,785,500,000 245-402چهارمتجارى27

s33033,0820,542,680,0001,782,500,00022,325,180,000 267-404چهارمتجارى28

s33133,3320,697,930,0001,782,500,00022,480,430,000 263-408چهارمتجارى29

s33232,6120,250,810,0001,782,500,00022,033,310,000 262-409چهارمتجارى30

s5124,1514,997,150,0001,955,000,00016,952,150,000 260-411چهارمتجارى31

s 5232,9620,468,160,0001,955,000,00022,423,160,000 257-414چهارمتجارى32

s5329,9819,651,890,0001,955,000,00021,606,890,000 255-416چهارمتجارى33

5791,0252,017,930,0003,910,000,00055,927,930,000وs58 254-417چهارمتجارى34

s5424,5914,139,250,0001,955,000,00016,094,250,000 290-436چهارمتجارى35

173,105,000,000** 1-پاركينگ36

111,955,000,000**2-پاركينگ37

172,990,000,000**2-پاركينگ38

111,782,500,000**3-پاركينگ39

172,817,500,000**3-پاركينگ40

آدرس مجتمع: شهرك قدس(غرب)ـ  خيابان فرحزادىـ  نبش خيابان سيماى ايرانـ  مجتمع تجارى پالتين

آگهى مزايده امالك    
1- پاكت پيشنها�� به همر�� �صل چك بانكى � يا ضمانت نامه بانكى �� �جه شركت �حد�� � بهر� بر���� ������� تهر�� � شما� به ميز�� 5% قيمت پايه ملك مو�� نظر طبق فر� شر�يط شركت �� مز�يد� همه ���� �� ساعت تعيين شد� قابل ��يافت �ست.

2- با�گشايى پاكت ها� پيشنها�� �� ��� يكشنبه مو�� 99/10/07 �نجا� خو�هد شد.
3- پيشنها��� فاقد سپر�� � يا مخد�� � مبهم � مشر�� �� ��جه �عتبا� ساقط � �عايت مفا� شر�يط شركت �� مز�يد� كه �� طريق �فتر �مال� ���ئه مى گر�� �لز�مى مى باشد. ضمنا� �مضا� پشت � ��� فر� تقاضا ضر��� �ست. 

4- هزينه محضر (حق �لثبت � حق �لتحرير) بالمناصفه به عهد� طرفين مى باشد.
5- شركت �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� مى باشد .

6- شركت �� مز�يد� � �خذ �طالعا� فر�� �مال� �� محل �فتر شركت �مكا� پذير �ست .(شما�� ها� تما� 09192488215 -09186739572- 29�88089326- 021) 
7- �خذ �طالعا� �� �فتر �مال� � با��يد �� �مال� � پا�كينگ ها ضر��� مى باشد. بديهى �ست �� صو�� عد� با��يد � �خذ �طالعا� ال�� مسئوليتى متوجه �ين شركت نخو�هد بو�.

8- تعد��� �� ��حدها �� �جا�� �شخا� �ست. كسب �طالعا� مربوطه �� �فتر �مال� شركت �لز�مى مى باشد.
9- پا�كينگ ما��� بر پا�كينگ تخصيص يافته به هر ��حد تجا�� فقط به مالكين � خريد���نى  كه �� شركت ������� تهر�� � شما� ��حد تجا�� خريد� �ند � يا �� �ين مز�يد� متقاضى خريد هستند ��گذ�� مى شو�.

10-  1% (يك ��صد) �قم پيشنها�� �� برندگا� مز�يد� بعنو�� هزينه ها� برگز��� مز�يد� ��يافت مى گر��.
11- شر�يط فر�� �مال� مند�� �� ليست مز�يد� به صو�� جد�� �يرخو�هد بو�. 


