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ورودی سدهای کشور همچنان منفی است

آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا ۱۷ دی ماه نشانگر پرشدگی تنها 
۳۸ درصد مخازن سدهای کشور است و میزان ورودی سدها نیز منفی ۱۲ 

درصد را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا،   میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تاکنون 
معادل ۵.۳۹ میلیارد مترمکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی 
معادل ۶.۱۳ میلیارد مترمکعب بوده ۱۲ درصد  منفی است. همچنین میزان 
پنج درصد کاهش  با  به سال قبل  نیز نسبت  کل خروجی سدهای کشور 
مواجه بوده است. حجم آب موجود مخازن اکنون ۱۸.۷۷ میلیارد مترمکعب 
ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۱۹.۳۹ میلیارد 
مترمکعب بوده سه درصد کاهش یافته است. وضعیت مخازن اکثر سدهای 
مهم شرب و کشاورزی نسبت به سال گذشته منفی است به طوری که در 
سد تهم استان زنجان و سد بیچار استان گیالن، سد اکباتان، آبشینه استان 
همدان و چاه نیمه های سیستان و بلوچستان، شهید رجایی استان مازندران 
و ساوه استان مرکزی با بیش از ۵۰ درصد کاهش مخازن سد مواجه هستیم. 
تنها در سد رودبار استان  لرستان، آزاد استان و درودزن مالصدرا به ترتیب با 
۵۷، ۳۵، و ۳۶ درصد رشد میزان مخازن سدها مواجه هستیم. همچنین ارتفاع 
کل ریزش های جوی کشور معادل ۶۰۹  میلیمتر است. این مقدار بارندگی 
نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت )۸۰.۱ میلیمتر( ۲۴ درصد کاهش 
و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۸۱.۹ میلیمتر( ۲۶ درصد کاهش را 

نشان می دهد.

درخواست روس نفت برای صادرات گاز به چین

شرکت روس نفت روسیه می خواهد گاز طبیعی از میادین خود در مناطق 
کراسنویارسک و ایرکوتسک را به خط لوله "قدرت سیبری ۲" منتقل کند که 

از طریق مغولستان، به چین گازرسانی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، شرکت گازپروم روسیه قصد دارد عرضه گاز از طریق 
خط لوله ۲۶۰۰ کیلومتری "قدرت سیبری ۲" را تا سال ۲۰۳۰ آغاز کند. این 

خط لوله می تواند ساالنه ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی منتقل کند.
متر  تریلیون   ۱.۵ روس نفت  نوشت:  گزارشی  در  کومرسانت  روزنامه 
مکعب گاز در میادین خود که در مسیر این خط لوله جدید واقع شده 

اند، دارد.
روسیه،  جمهور  رئیس  پوتین،  والدیمیر  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
است  داده  این کشور دستور  وزیر  نخست  معاون  نواک،  الکساندر  به 
درخواست روس نفت برای به حساب آوردن ذخایر گاز این شرکت در زمان 

ساخت این خط لوله را بررسی کند.

اتحاد خریداران نفت علیه اوپک جواب می دهد؟

پایین نگه داشتن قیمت با تشکیل کلوب خریداران 
گروه اقتصاد - واردکنندگان نفت غربی در سال 
۲۰۲۲ راه های بسیاری را برای پایین بردن قیمت 
نفت بررسی کردند که یکی از آنها، ایده تشکیل 

کلوب خریداران نفت بود.
به گزارش اویل پرایس، اولین بار ماریو دراگی، 
نخست وزیر وقت ایتالیا بود که ایده تشکیل کارتل 
خریداران نفت را مطرح کرد و بعد از آن، جانت 
یلن، وزیر خزانه داری آمریکا این ایده را مورد توجه 

قرار داد.
نسبت  نفت  بازار  کارشناسان  از  بسیاری  اما 
جهانی  تقاضای  هستند.  بدبین  ایده،  این  به 
پیدا  افزایش  قیمتها  شد  باعث  نفت،  برای  باال 
قیمت  در  بیشتری  قدرت  تولیدکنندگان  و  کند 
مازاد  ظرفیت  محدویت  باشند.  داشته  گذاری 
تولید کشورهای تولیدکننده بزرگ، به آنها قدرت 
بیشتری بخشید و خریداران نفت را در موضع 
ضعیف تری قرار داد. با این حال، برخی می گویند 
کارتل خریداران موفق خواهد بود؛ همان طور که 
سال گذشته جواب داد و باعث شد قیمت نفت از 

اوجی که پیدا کرده بود، عقب نشینی کند.
به عنوان مثال، در مقاله ای که اخیرا در وب 
مطرح  استدالل  این  شد،  منتشر  بارون  سایت 
شد که برداشت عظیم ۱۸۰ میلیون بشکه نفت از 
ذخایر نفت استراتژیک آمریکا که با دستور دولت 
بایدن انجام شد، اقدام موفقیت آمیزی بود؛ به 
خصوص که با برداشت هماهنگ از ذخایر نفت 

استراتژیک کشورهای دیگر همراه شد.
در واقع، قیمت نفت سال گذشته کاهش یافت 
هماهنگ  برداشت  با  حدودی  تا  کاهش  این  و 
کشورهای مصرف کننده از ذخایر نفت استراتژیک 
همزمان شد و این باور را ایجاد کرد که برداشت از 
ذخایر اضطراری، موفق بوده است. با این حال، 
کارشناسان بدبین می گویند این ۱۸۰ میلیون بشکه 
ذخایر  این  به  دوباره  باید  شده،  برداشت  نفت 

برگردند تا در خور این نام باشد.
نفت  صنعت  از  بی شماری  درخواستهای 
آمریکا برای افزایش تولید شده است و حتی این 
به  اما  است،  تبدیل شده  تهدید  به  درخواستها 
افزایش قابل توجه تولید منتهی نشده است. به 
همین دلیل، موفق ماندن برداشت از این ذخایر 

همچنان یک پرسش بدون پاسخ مانده است.
کلوب خریداران  ایده تشکیل  بعد،  اندکی  اما 
نفت و پیدا کردن قدرت تعیین قیمت، جای خود 
را به قطع واردات نفت روسیه برای مجازات پوتین 
برای حمله به اوکراین و کاهش درآمدهای نفتی 

میان  در  ابتدا  که  بود  ایده ای  این  داد.  مسکو، 
کشورهای گروه و سپس در اتحادیه اروپا جدی 
شد و به مجازات شدیدتر تحریم کامل نفت و 

سوخت روسیه تبدیل شد.
از سوی دیگر، مکانیزم سقف قیمت از سوی 
به  روسیه  نفت  عرضه  حفظ  برای  هفت  گروه 
بازارهای جهانی و کاهش درآمد نفتی این کشور 
طراحی شد. این مکانیزم، به جهان و به خصوص 
به غرب نشان داد نمی تواند عرض مدت چند ماه، 
نفت روسیه را به طور کامل کنار بگذارد. همچنین 
این حقیقت را نمایان کرد که خریداران نفت هرگز 
نمی توانند دست باالتری نسبت به فروشندگانی 
پیدا کنند که برای تغییر تولید به شکلی که به آنها 
اجازه دهد کنترل خود روی قیمتها را حفظ کنند، 
این  به دلیل  آماده هستند.  سازماندهی شده و 
که اتحادیه اروپا، خرید نفت روسیه که از طریق 
دریا حمل می شود را متوقف کرده، مجبور است 
از کشورهای خاورمیانه که روسیه در اوپک پالس 

شریک آنهاست، نفت وارد کند.
نفت در  بزرگ  واردکنندگان  که  دیگری  اقدام 
انجام  باال  قیمتهای  اثر  کردن  مالیم  برای  اروپا 
دادند، فراهم کردن یارانه سوخت بود. دولت های 

عضو اتحادیه اروپا برای کاهش تاثیر گرانی قیمت 
گاز، برای بنزین و دیزل، یارانه دادند و همچنین 
از درآمد اضافی شرکت های نفت و گاز مالیات 

دریافت کردند.
مصرف کننده  کشورهای  سوی  از  مداخله  این 
نفت، نشان داد راه های دیگری به جای خواهش 
از اوپک برای افزایش عرضه وجود دارد. در واقع 
تولید داخلی  افزایش  از جمله  راه های جایگزین 
همان طور که آمریکا پس از تحریم نفتی عربی 

دهه ۱۹۷۰ انجام داد، همواره وجود داشته است.
برای  اوپک  از  سفید  کاخ  درخواست  نه  اما 
افزایش تولید نتیجه بخش بود، نه درخواست از 
تولیدکنندگان داخلی. هیچ کدام از این رویکردها 
جواب نداد. شاید یک دلیل مهم و درست موثر 
واقع نشدن آنها، به دو کشور مصرف کننده بزرگ 

نفت یعنی چین و هند برمی گردد.
و  جهان  نفت  واردکننده  بزرگترین  که  چین 
بزرگترین مشتری همه اعضای اوپک پالس است  
و هند که سومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان 
است، می توانند نقش سازنده ای در هر گونه ابتکار 
خریداران نفت ایفا کنند. اما این دو کشور تاکنون 
از پیوستن به خریداران غربی امتناع کرده اند. در 

واقع، وقتی می توانند نفت مورد نیاز خود را به 
قیمت ارزان از روسیه دریافت کنند، چرا بخواهند 

چنین کاری انجام دهند؟
فروش  قیمت  سعودی  عربستان  همزمان، 
رسمی نفت خود به خریداران آسیایی را کاهش 

داده تا سهم بازارش در این منطقه را حفظ کند.
از  برای حمایت  آمریکا  وقتی وزیر خزانه داری 
ایده سقف قیمت برای صادرات نفت روسیه به 
آسیا رفت، رسانه ها دیدار او از ژاپن، کره جنوبی 
و وعده این کشورها برای حمایت از سقف قیمت 
را پوشش دادند اما هدف واقعی، چین و هند بود. 
این ماموریت و ایده کارتل نفت به یک دلیل ساده 
شکست خورد. مسئله به این مربوط می شود که 
چه کسی، بیشتر نیاز دارد. فعال به نظر می رسد 
به  باشد  داشته  نیاز  اوپک  که  این  از  بیشتر 
خریداران نفت در آمریکا و اروپا نفت بفروشد، 
اوپک  نفت  به  منطقه،  دو  این  نفت  خریداران 
بیشتر نیاز دارند. در آمریکا، نفت اوپک به عنوان 
یک کاالی وارداتی مورد نیاز نیست بلکه از این نظر 
مهم است که قیمت سوخت را ثابت نگه می دارد. 
برابر  در چنین وضعیتی، توازن قدرت به شکل 

میان خریداران و فروشندگان توزیع نشده است.

اخبار

اقدام دیگری که واردکنندگان 
بزرگ نفت در اروپا برای مالیم 

کردن اثر قیمتهای باال انجام 
دادند، فراهم کردن یارانه 

سوخت بود

 برگ سبز خودرو سمیرا کرامتی با کدملی0۶۷02۶12۵4 فرزندمنصور خودروی 20۶ رنگ قرمزمتالیک 
 10FSF94131134مدل 1۳۸2 باشماره پالک 2۶ ایران ۳4۶ ج ۶4 شماره شاسی ۸1۶2۹۶۳۶ شماره موتور

درتاریخ 1401/10/10 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.نوبت دوم )کد1401/10/292(

اصل برگ سبز خودرو راناپالس سقف شیشه ای مدل 1401 به رنگ سفید به شماره انتظامی ۹۸2 ن ۳۵ 
ایران 40 شماره موتور 1۸۸B0004010 و شماره شاسی NAAU۵14E۳NT340904 به نام علیرضا شیخی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/293(

 ef7 کارت خودرو محمود عبدالوند با کد ملی 4۹10۵011۷۷ شماره شناسنامه۹۳۸ فرزند اسداهلل خودرو سمند
 NAACR1HS3DF556026 رنگ سفید مدل 1۳۹2 شماره پالک ایران ۳2ط2۵۶ایران ۳۳ شماره شاسی
شماره موتور14۷H0041104به نام محمود عبدالوند در تاریخ 1401/10/1۶مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/10/294(

كارت شناسايي خودرو پرايد مدل ٩٥ به ش پالك ٦٢٣د٤١ايران ٥٥ و ش موتور M13/5621650 و شماره 
شاسي NAS431100G5868396 مفقود گردیده و فاقد اعتبار مي باشد.)کد1401/10/295(

بدینوسیله اعالم می گردد پروانه کسب از اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران بنام علی سلیمی 
به شماره شناسه صنفی 04۶۷221۷1۹ بتاریخ انقضا 140۵/11/02 از تاریخ 1401/0۸/04 مفقود واز تاریخ اعالن 

در آگهی فاقد اعتبار قانونی میباشد. نوبت اول )کد1401/10/296(

کارت شناسایی وسیله نقلیه هانیه توسل فرحی با کد ملی 04۵۳4۶4۶۵۳ فرزند محمود با شماره پالک
ایران20 ۳4۹ط۹۹ خودرو سواری فولکس گل مدل 1۳۸۶ شماره شاسی IR85521006660 و شماره 

موتور UDH375826 در تاریخ 01/10/1۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/297(

گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره 1۳۹۹0۷440۶2 و به شماره موتور 124۸۵1۹۷21۶مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/10/298(

کارت دانشجویی اینجانب فرهاد حسین بر به شماره دانشجویی 9800225 مقطع دکتری مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار می باشد. باشد.)1401/10/299(

  برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1390 و 
شماره پالک : 27ج 362 ایران 86 و شماره شاسی : Naacj1jc7bf287244 و شماره موتور : 14790011946  

به نام صاحب سند : شعبانعلی ابو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/10/300(

سند برگ سبز و سند کمپانی خودرو سمند سفید به پالک 27ج362 ایران 86 مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط میباشد

  سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودروو سند فروش  خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : بسترن 
b30  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : ١٣٩۶  و شماره پالک : ٢٢ -۵4٢ص٧١ و شماره شاسی : 
NAGS8CE25HA461468 و شماره موتور : CA4GB16224854  به نام صاحب سند : اکرم حسین زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/10/301(

کارت و بیمه نامه موتور سیکلت رکورد قرمز رنگ به شماره شهربانی 86925 ایران 11 و شماره موتور 
E034087 و شماره شاسی E8903674 بنام حسن فروتن به شماره ملی 0450428885 در تاریخ 1401/10/16 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/302(

کارت دانشجویی اینجانب زهرامنتظری دانشجویی رشته حقوق جزا و جرم شناسی مقطع کارشناسی ارشد 
حقوق جزا و جرم شناسی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
است .از یابنده تقاضا می شود آنرا به نزدیک ترین صندوق پستی بیاندازد و یا باشماره 09122098192 تماس 

حاصل فرماید.)کد1401/10/303(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی20۶به مدل ۹۷ به پالک ۳۹ب 2۸۹ ایران20 به رنگ سفید و به شماره 
شاسی jj687815 به شماره موتور 17280047475به مالکیت امیرحسین شکربیگی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/304(

    سند کمپانی  و برگ سبز خودروی   به نام وسیله نقلیه : پژو 20۷ دنده ای پاناروما  و رنگ خودرو : سفید و 
  NAAR03FE6NJ922021 : مدل وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک : ایران ۵0-4۸۹ب۵4 و شماره شاسی
و شماره موتور : 166B0066989  به نام صاحب سند : مرتضی مرتضایی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/10/305(

سند مالکیت و برگ سبز خودرو پژو 206SD سفید 1399 به شماره پالک 98 - 981 د 18 و شماره شاسی 
نام  به   VIN:NAAP41FE9LJ070812 کد و   163B0329115 موتور و شماره   NAAP41FE9LJ070812
شکوفه نظری به شماره ملی 4500947183 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/306(

سند مالکیت  و برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله 
: s1412287861123 و شماره موتور  ایران 64  و شماره شاسی  : 312د57  : 1387 و شماره پالک  نقلیه 
: الوان کانی کویر میبد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. : 2650606  به نام صاحب سند 

)کد1401/10/307(

 آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی( پرونده اجرایی 140100065
متعهد: عبدالرسول نورانی -  متعهدله: بانک سپه شعبه فجر اهواز 

معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز - فریبا آریایی نیا

بدین وسیله به اطالع عموم میرساند: ششدانگ 1- پالک ثبتی 2051/2783 )دو هزار و هفتصد و هشتاد و سه فرعی از 
دو هزار و پنجاه و یک اصلی( بخش 2 اهواز مساحت 59/11  متر مربع طبقه اول دارای انباری قطعه ۴ به مساحت 16/7 
متر مربع وانباری قطعه 1 به مساحت 2 متر مربع شماره دفتر الکترونیکی O 139۴20317123001396 که در صفحه 28 
دفتر امالک جلد 170 ذیل شماره 22020 ثبت گردیده است به مبلغ 6/900/000/000 ریال ) شش میلیارد و نهصد میلیون 

ریال( دارای 1 اتاق خواب هال و پذیرایی آشپزخانه 
2- ششــدانگ پالک ثبتی 2051/278۴ )دو هزار و هفتصد و هشــتاد و چهار فرعی از دوهزار و پنجاه و یک اصلی( 
بخش 2 اهواز به مساحت 59/11 متر مربع طبقه دوم دارای انباری قطعه 2 به مساحت 2 متر مربع و پارکینگ قطعه 1 به 
مساحت 11 متر مربع شماره دفتر الکترونیکی O 139۴20317123001398  که در صفحه 31 دفتر امالک جلد 170 ذیل 

شماره 22021 ثبت گردیده است. به مبلغ 7/200/000/000  ریال ) هفت میلیارد و دویست میلیون ریال(
3-  ششدانگ پالک ثبتی 2051/2785 ) دو هزار و هفتصد و هشتاد و پنج فرعی از دوهزار و پنجاه و یک اصلی ( بخش 
2 اهواز به مســاحت 59/11  متر مربع طبقه 3 پارکینگ قطعه 2 به مساحت 11 متر مربع و انباری قطعه 3 به مساحت 
3/38 متر مربع شــماره دفتر الکترونیکــی O 139۴20317123001۴00  که در صفحه 3۴ دفتر امالک جلد 170 ذیل 

شماره 22022 ثبت گردیده است. به مبلغ 7/000/000/000 ریال ) هفت میلیارد ریال(
 پالکهای ثبتی فوق الذکر به مالکیت آقای عبدالرســول نورانی فرزند بشــیر شــماره شناسنامه 9899 تاریخ تولد 
13۴۴/05/15 صادره از اهواز دارای شــماره ملی 1750582295 - موضوع ســند رهنی رهنی شماره 30238 مورخ 

1۴00/05/20 دفترخانه استاد رسمی شماره 331 شهر اهواز
مورد وثیقه به نشانی:  اهواز- خیابان قشقایی بین خیابان فرهنگ و گندمی پالک 10۴ -  طبق نظر کارشناس رسمی 
دادگستری ملک موصوف:  عبارت است مجتمع مسکونی دارای نما سنگ درب ورودی فلزی و فاقد آسانسور .که در 
اثر عدم پرداخت بدهی منجر به صدور پرونده اجرائی مکانیزه 1۴0100065 بوده است پس از ابالغ اجرائیه و قطعیت 
ارزیابی به بســتانکاری بانک سپه از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ پایه )جمع 3 فقره پالک ثبتی( 
21/100/000/000 ریال ) بیســت و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال( - )طبق کارشناسی رسمی دادگستری( بابت 
مطالبات بانک ســپه روز شنبه مورخ 1۴01/11/8 از ســاعت 9 الی 12 در محل اجرای ثبت اهواز -کوی نبوت جنب 
مجتمع قضایی شماره یک شهید باهنر- اداره اجرای اسناد رسمی اهواز برگزار میگردد مزایده از مبلغ اعالمی فوق 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یاحق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیزیدهی های مالیاتی 
و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 

خواهد شد ونيم عشر وحق مزایده نقداً وصول میگردد طبق اعالم بانک ملک فاقد بیمه است
حدود و مشخصات ملک مورد وثیقه : طبق وضعیت ثبتی به شماره ذیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 اهواز

1-   طبق وضعیت ثبتی 1۴0185617123002510  - 1۴01/۴/22 - پالک ثبتی 2051/2783
شــماال : در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربی، است. اول دیوار و پنجره است بطول )95/ 0( نود و پنج سانتیمتر به 
داکت دوم دیوار و پنجره اســت بطول )0/50( پنجاه سانتیمتر به داکت سوم دیواریست بطول )2/65( دو متر و شصت 
و پنج سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 877 فرعی از شماره 2051 اصلی شرقا : دیواریست بطول )11/77( یازده 
متر و هفتاد و هفت سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 879 فرعی از شماره 2051 اصلی جنوبا: دیوار و پنجره است 
بطول )6/00( شش متر به فضای معبر غربا : در سه قسمت ، که قسمت دوم آن شمالی، است . اول دیواریست بطول )17 
/ 7 ( هفت مترو هفده ســانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 577 فرعی از شماره 2051 اصلی دوم دیواریست بطول 

)۴0 / 2 ( دو متر وچهل سانتیمتر به راه پله سوم درب و دیوار است بطول )۴/10( چهار متر وده سانتیمتر به راه پله 
مشخصات منظمات ملک:

 انباری قطعه ۴ به مساحت 16.7 به حدود اربعه : شماال : در سه قسمت، که قسمت دوم آن غربی ، است . اول دیواریست 
بطول )0/95( نود و پنج ســانتیمتر به داکت دوم دیواریست بطول )0/50( پنجاه سانتیمتر به داکت سوم دیواریست 
بطول )2/65( دو متر و شــصت و پنج سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 877 فرعی از شماره 2051 اصلی شرقا: 
دیواریست بطول )۴/77( چهارمتر و هفتاد و هفت سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 879 فرعی از شماره 2051 
اصلی جنوبا :در دو قسمت ، اول دیوار و پنجره است بطول )30/ 3 (سه متر و سی سانتیمتر به پشت بام دوم دیواریست 

بطول )0/30( سی ســانتیمتر به راه پله غربا: درب و دیوار است بطول )۴/27( چهار متر و بیست و هفت سانتیمتر به 
راه پله

انباری قطعه 1 به مساحت 2 به حدود اربعه : شماال: دیواریست بطول ) 1/60( یک متر و شصت سانتیمتر به راه پله  شرقا: 
درب و دیوار اســت بطول )1/25( یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله جنوبا:دیواریست مشترک بطول )1/60( 
یک متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 2 غربا: دیواریست بطول )1/25( یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به فضای 

ملک مجاور شماره 577 فرعی از شماره 2051 اصلی
2- طبق وضعیت ثبتی 185617123002508 1۴0 - 1۴01/۴/22 پالک ثبتی 2051/278۴

 شــماال: در سه قسمت ،که قسمت دوم آن غربی، است. اول دیوار و پنجره است بطول )0/95( نود و پنج سانتیمتر به 
داکت دوم دیوار و پنجره اســت بطول )0/50( پنجاه سانتیمتر به داکت سوم دیواریست بطول )2/65( دو متر و شصت 
و پنج سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 877 فرعی از شماره 2051 اصلی شرقا : دیواریست بطول )11/77( یازده 
متر و هفتاد و هفت سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 879 فرعی از شماره 2051 اصلی جنوبا: دیوار و پنجره است 
بطول )6/00(  شــش متربه فضای معبر غربا : در سه قسمت،  که قسمت دوم آن شمالی، است. اول دیواریست بطول 
)7/17( هفت متر و هفده سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 577 فرعی از شماره 2051 اصلی دوم دیواریست بطول 

)2/۴0( دو متر و چهل سانتیمتر به راه پله سوم درب و دیوار است بطول )۴/10( چهار متر و ده سانتیمتر به راه پله
مشخصات منضمات ملک:

پارکینگ قطعه 1 به مساحت 11 واقع در طبقه0  به حدود اربعه: شماال خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )2/20( 
دو متر و بیست سانتیمتر شرقا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )5/00( پنج مترجنوبا: خط فرضی به محوطه 

مشاعی است بطول )2/20( دو متر و بیست سانتیمتر غربا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )5/00( پنج متر
 انباری قطعه 2 به مساحت 2 به حدود اربعه :شماال: دیواریست مشترک بطول )1/60( یک مترو شصت سانتیمتر به 
انباری قطعه 1 شرقا : درب و دیوار است بطول )1/25( یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله جنوبا:  دیواریست 
مشترک بطول )1/60( یک مترو شصت سانتیمتر به انباری قطعه 3 غربا :دیواریست بطول )1/25( یک متروبیست و 

پنج سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 577 فرعی از شماره 2051 اصلی
3-طبق وضعیت ثبتی 1۴0185617123002509 - 1۴01/۴/22 - پالک ثبتی 2051/2785

 شــماال :درسه قسمت، که قسمت دوم آن غربی است . اول دیوار و پنجره است بطول )0/95 ( نود و پنج سانتیمتر به 
داکت دوم دیوارو پنجره اســت بطول )0/50( پنجاه سانتیمتر به داکت سوم دیواریست بطول )2/65( دو متر و شصت 
و پنج سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 877 فرعی از شماره 2051 اصلی شرقا: دیواریست بطول )11/77( یازده 
متر و هفتاد و هفت ســانتیمتر به فضای ملک مجاور شــماره 879 فرعی از شماره 2051 اصلی جنوبا: دیوار و پنجره 
است بطول )6/00( شش متر به فضای معبر غربا: در سه قسمت، که قسمت دوم آن شمالی است. اول دیواریست بطول 
)7/17( هفت متر و هفده سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 577 فرعی از شماره 2051 اصلی دوم دیواریست بطول 

)2/۴0( دومتر و چهل سانتیمتر به راه پله سوم درب و دیوار است بطول ) ۴/10( چهار متر و ده سانتیمتر به راه پله 
مشخصات منضمات ملک:

پارکینگ قطعه 2 به مســاحت 11 واقع در طبقه 0 به حدود اربعه :شماال :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 
)2/20( دو متر و بیست سانتیمتر شرقا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )5/00( پنج متر جنوبا :خط فرضی 
به محوطه مشاعی اســت بطول )2/20(  دو متر و بیست سانتیمتر غربا :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 
)5/00( پنج متر انباری قطعه 3 به مساحت 3.38 به حدود اربعه :شماال :در دو قسمت، اول دیواریست مشترک بطول 
)1/60( یک متر و شصت سانتیمتر به اتباری قطعه 2 دوم درب و دیوار است بطول ) 10 / 1 ( یک متر و ده سانتیمتر به 
راه پله شرقا: دیواریست بطول )1/25( یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به پشت بام جنوبا:  دیواریست بطول ) 2/70( 
دو مترو هفتاد سانتیمتر به پشت بام غربا: دیواریست بطول )1/25( یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به فضای ملک 
مجاور شماره 577 فرعی از شماره 2051 اصلی ضمناً شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10 درصد مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار با خریداران 
میبایست تا قبل از شروع مزایده اصل فیش واریزی پرداختی 10 درصد را به اداره اجرا تسلیم و مابقی مبلغ نیز ظرف 

مدت 5 روز پس از مزایده به حساب سپرده های ثبت واریز نمایند.
 تاریخ انتشار: 1۴01/10/20

5/2۴7۴ م /الف 


