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می خواهم
اکنون این تغییر
رخ دهد تا
هزینه اش برای
سرپرستفعلی
شهرداری باشد
و به سرپرست
بعدی شهرداری
سرایت نکند.

گزارشی از یک روز پر تنش شورای شهر بوشهر در مورد آینده باشگاه شاهین شهرداری بوشهر

شاهین در هوا


فعالیتباشگاه
بدون اساسنامه
روال قانونی
ندارد و انتظار
می رود سریع تر
این مسئله مرتفع
شود تا ساختار
باشگاهانضباط
بیشتری پیدا کند،
چرا که شورا و
شهرداری این
تیم را فقط برای
یکی ،دو سال
نمی خواهد.


مشخصنیست
با چه فرمولی
به این اعداد می
رسیم ،درحالی
که این ارقام در
بودجه شهرداری
بوشهر عددهای
درشتی است
و باید حداقل
آنالیزی از باشگاه
شاهین شهرداری
درباره برنامه اش
برای هزینه کرد
آن داشته باشیم.

شورای شهر بوشهر در نشستی پرتنش ،با افزایش ۲
میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان دیگر به اعتبارات باشگاه
شاهین شهرداری در سالجاری موافقت کرد .رییس
شورای شهر بوشهر در این خصوص گفت :همچنین در
بودجه امسال شهرداری  ۴٫۸میلیاردتومان برای این تیم در
نظر گرفته شده و مجموعا با مصوبه اخیر ۶ ،میلیاردتومان
برای این تیم در لیگ یک در نظر گرفته شد.
به گفته ابوذر دهدار ،همچنین مدیریت باشگاه ۱٫۷
میلیاردتومان به عنوان بدهی فصل قبل و ماقبل اعالم
کرده که مقرر شد با بررسی اسناد توسط حسابرس
رسمی شورا ،برای آن تصمیم گیری شود.
این جلسه که به صورت علنی با حضور خورشیدیان
سرپرست شهرداری و دمشقی مدیرعامل باشگاه شاهین
شهرداری برگزار شد ،با حاشیه هایی همراه بود.
 طی سه سال به لیگ یک صعود کردیم
در این جلسه که هاشم زاده و
نصرتی از اعضای شورا غایب
بودند ،ابتدا مدیرعامل باشگاه
شاهین شهرداری گزارشی از
عملکرد این تیم در لیگ دو
داد و گفت :طی سه سال از
احیای باشگاه شاهین ،موفق
به صعود به لیگ آزادگان شدیم ،در حالی که انتظار
زمان بیشتری می رفت و باشگاههای مثل شهرداری
بندرعباس ،نفت و گاز گچساران و  ...با گذشت  ۵تا ۶
سال هنوز پشت در لیگ آزادگان به سر می برند.
محمد دمشقی در ادامه با بیان اینکه از فصل قبل هنوز
 ۳۰درصد قرارداد بازیکنان ،پاداش صعود آنها و پاداشی
که در قرارداد پاشازاده سرمربی تیم دیده شده پرداخت
نگردیده ،ادامه داد :مجموع ًا از فصلی که پشت سر
گذاشتیم و فصل ما قبل آن حدود یک میلیارد و ۷۵۰
میلیون تومان بدهی داریم.
وی در ادامه خواستار تسریع در تصمیم گیری شورا
جهت تصویب بودجه تیم شاهین شهرداری شد تا زودتر
تمرینات تیم آغاز گردد.
 بنای شورا حمایت تمام قد از تیم شاهین شهرداری
است ،اما…
در ادامه ،رییس شورای شهر
بوشهر با بیان اینکه بنای شورا
حمایت تمام قدر و استوار
از تیم شاهین شهرداری در
لیگ آزادگان است ،گفت:
با حمایت شورای پنجم
و تالش بازیکنان ،کادر فنی ،مدیریت تیم و حمایت
هواداران صعود شاهین شهرداری بوشهر به لیگ آزادگان
رقم خورد ،اما چند ایراد وجود دارد که نیازمند اصالح
است تا هزینه کرد بیت المال به شکل مطلوبی بوده و
قادر باشیم به دستگاههای نظارتی هم پاسخگو دهیم.
ابوذر دهدار ادامه داد :شهرداری برای سالجاری ۷۰۰
میلیون تومان به تیم اختصاص داد که مجوز شورا یا
قانون بودجه نداشت .وی با بیان اینکه آقای دمشقی
را انسانی پاک دست و شریف می دانیم ،ولی ایراداتی
در روند مالی باشگاه مشاهده می شود ادامه داد :عدم
ارائه اظهارنامه مالیاتی طی سه سال گذشته که می تواند
منجر به انباشت جرایم مالیاتی شود ،یا در زمینه ثبت
موسسه در اداره ثبت شرکت ها و لحاظ کردن تغییرات
و ابالغ های هیات مدیره در آن طی نشده ،همچنین
مجمع ساالنه که باید به بررسی و اعالم نظر عملکرد مالی
ساالنه بپردازد برگزار نشده است .عالوه بر آن ،در بررسی
قراردادهای منعقده بعضا مواردی وجود دارد که از سقفی
که بودجه تعیین کرده گذشته و نیازمند مجوز بوده و چند
مورد که هنوز برای من قطعی نشده و باید در جمع شورا

و شهرداری بررسی شود.
به گزارش خلیج فارس ،دهدار در ادامه خطاب به
دمشقی اظهار داشت :ایراداتی که بیان شد بر مجموعه
شورا و شهرداری وارد است نه فقط آقای دمشقی ،اما
شورا ضمن حمایت تمام قد از تیم شاهین شهرداری در
لیگ یک ،امروز با افزایش بودجه این تیم برای شروع
سریع تر تمرینات موافقت می کند ،اما انتظار داریم در
زمینه هزینه کرد اعتبارات که پول بیت المال و عوارض
شهروندان است ،شاهد انضباط جدی تری در باشگاه
باشیم تا قادر به پاسخگویی به افکار عمومی باشیم و در
صورت ورود دستگاههای نظارتی ،ایرادی وارد نشود.
وی در پایان با اشاره به شایعات مطرح شده درباره
تغییرات در مدیریت و هیات مدیره باشگاه شاهین
شهرداری بوشهر اظهار داشت :از آقای دمشقی و هیات
مدیره می خواهیم بدون توجه به این مسائل با تمام همت
به فعالیت پرداخته و تغییرات هم از اختیارات شهردار
می باشد.
 پاسخ دمشقی به دهدار
در ادامه مدیرعامل شاهین شهرداری بوشهر به ایرادات
مطرح شده از سوی رییس شورا واکنش نشان داد و
گفت :ثبت باشگاه در اداره ثبت شرکت ها برای تیم های
لیگ یک و لیگ برتر که حرفه ای هستند الزامی است
و برای ما که تاکنون در لیگ دو بوده ایم اجباری نبوده
است .در این بین ،دهدار اظهار داشت :وقتی تیمی از
درآمدهای دولتی یا دستگاههای عمومی نظیر شهرداری
ارتزاق می کند ،باید دارای اسناسنامه و روند ثبت باشد،
ولی اگر تیمی خصوصی باشد این توجیه می تواند قانع
کننده باشد که برای تیم شهرداری که ردیف بودجه داشته
صدق نمی کند .دمشقی همچنین درباره موضوع مالیاتی
باشگاه گفت :طبق قانون ،بازیکنان و کادر فنی باید
خودشان نسبت به تسویه مالیاتی اقدام کنند و نیازی به
تکمیل اظهارنامه از سوی باشگاه نبوده است .با این حال
دهدار رییس شورا معتقد بود :باشگاه شاهین شهرداری
مودی مالیاتی محسوب می شده و باید برای پیشگیری
از جرایم در آینده ،بصورت مستقل نسبت به اظهارنامه
مالیاتی اقدام می کرده است.
 باشگاهی که اسناسنامه مصوب ندارد ،فعالیتش
دارای ایراد قانونی است
اکبر توسلی عضو شورا نیز
اظهار داشت :علیرغم همه
مشکالت در حوزه عمران
شهری ،شورا و شهرداری
در راستای ترویج نشاط و
شادابی شهروندان با حمایت
خود باعث صعود تیم شاهین
شهرداری به لیگ دسته یک کشور شدند و انشاهلل شورای
پنجم حمایت قاطعانه خود از از این تیم را ادامه می دهد،
اما انتظار می رود برخی اشکاالت نیز مرتفع گردد.
وی با بیان اینکه اساسنامه باشگاه شاهین به تصویب
نرسیده ادامه داد :فعالیت باشگاه بدون اساسنامه روال
قانونی ندارد و انتظار می رود سریع تر این مسئله مرتفع
شود تا ساختار باشگاه انضباط بیشتری پیدا کند ،چرا که
شورا و شهرداری این تیم را فقط برای یکی ،دو سال
نمی خواهد .توسلی همچنین خواستار ارائه نمونه ای
از صورتجلسه های هیات مدیره باشگاه به شورا شد و
گفت :بعضا گفته می شود که تصمیمات خارج از هیات
مدیره و بصورت شخصی بوده که برای بررسی دقیق
تر ،قبال خواستار ارائه نمونه ای از صورتجلسه هیات
مدیره باشگاه شدیم ،ولی هنوز چیزی به شورا ارسال
نشده است.
در این بین دمشقی اظهار داشت :من عضو هیات مدیره
نبوده ام ،ولی اطالع دارم که دبیر و دفتر صورتجلسه

داشته که مصوبات شان نیز ثبت می شده و سرپرست
شهرداری که در جلسه حضور دارد می تواند به شورا
ارائه نماید .وی در ادامه با اشاره به سابقه عضویتش در
دوره اول شورای شهر اظهار داشت :نظارت شورا باید
بصورت عالیه باشد نه اینکه منجر به اخالل در روند
کار شهرداری شود و از شورا نیز تقاضا داریم در زمینه
تصویب بودجه باشگاه جهت سرعت در شروع تمرینات
و جذب بازیکنان همراهی داشته باشند ،چون فرصت
زیادی را برای لیگ یک از دست داده ایم.
 فعالیت باشگاه شاهین شهرداری غیرقانونی نبوده
طاهره شمشیری دیگر عضو
شورا نیز از اظهارنظر توسلی
همکار در شورا که فعالیت
باشگاه شاهین شهرداری
بدون اسناسنامه مصوب را
خالف قانون دانسته بود انتقاد
کرد و گفت :شهرداری دارای
قوانینی می باشد که اجازه هزینه کرد و تصمیم گیری
هایی در این خصوص می دهد و درست نیست با این
صراحت گفته شود فعالیت آنها طی سه سال گذشته
که منجر به صعود تیم شده غیرقانونی است .وی ابراز
امیدواری کرد :با تصویب بودجه باشگاه ،موج امیدواری
و شادی که در فوتبالدوستان شهر ایجاد شده حفظ و
شاهد حضور مقتدرانه این تیم در لیگ آزادگان باشیم.
 عبداهلل زاده :اعضای شورا پشت سرم سنگر نگیرند؛
انتقاداتم به دمشقی مدیریتی است
ندا عبداهلل زاده دیگر عضو
شورای شهر بوشهر نیز با
بیان اینکه خانواده من از
باشگاه شاهین بوده و کسی
نمی تواند مرا از این باشگاه
جدا کند ،گفت :در سال ۹۴
وقتی الیحه خرید امتیاز تیم شاهین در لیگ دو توسط
شهرداری به شورا آمد ،در راستای احیای این تیم ،با
التماس نظر موافق همکاران را در شورا گرفتم و با  ۶رای
از  ۱۱عضو مصوب شد ،امروز هم به عنوان یک شهروند
و عضوی ورزشی در شورا حق دارم انتقاداتم را بازگو
کنم و از همکارانم می خواهم پشت سر من سنگر نگیرند.
وی با بیان اینکه اگر انتقادی از دمشقی مدیرعامل باشگاه
داشته ام انتقادی مدیریتی بوده وگرنه ایشان را انسانی
اخالقی و پاکدست می دانم ،ادامه داد :در  ۲۲اردیبهشت
سال جاری که الیحه ای از سوی شهرداری جهت تامین
 ۶میلیارد تومان برای بودجه شاهین شهرداری ارسال
شد ،وقتی در صحن شورا مطرح گردید ،با نظر مساعد
همه اعضاء مقرر شد ابتدا گزارش عملکرد سال  ۹۶تیم
ارائه شود و بعد رقم پیشنهادی نعیین گردد ،حتی آسایش
دیگر عضو شورا گفت من به بیشتر از  ۵میلیارد برای این
تیم رای نمی دهم ،اما از همان شب در فضای مجازی
علیه من شروع شد و گفتند عبداهلل زاده برای شاهین
شرط گذاشته ،در حالی که این شرط مربوط به همه
اعضا بوده است .وی با بیان اینکه همه می دانند خانواده
ما شاهینی هستند و کسی نمی تواند ما را از این تیم جدا
کند ،خطاب به دمشقی گفت :شک نکنید اگر افرادی از
همین شورا که گزینه شهرداری بودند به این سمت می
رسیدند ،یکی از اولویت های تغییرات شان ،برکناری
شما بود ،پس اینطور نباشد که برخی در شورا پشت سر
من سنگر بگیرند و شب به شما زنگ بزنند و جلسه را
به نحو دیگری روایت کنند .وی با بیان اینکه شهرداری
الیحه  ۶میلیاردی به شورا ارسال کرد اما امروز دمشقی
در آنالیز خود برای لیگ یک  ۷میلیارد و چهارصد میلیون
تقاضا داده ،ادامه داد :اگر شورا همان دو هفته پیش با
الیحه  ۶میلیاردی موافقت می کرد ،برای بقیه هزینه تیم
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و مطالبات چه برنامه ای داشتید ،چون نباید روی متمم
حساب کرد ،چرا که احتمال دارد شورا آن را مصوب
نکند .عبداهلل زاده در ادامه با بیان اینکه شنیده ایم باشگاه
شاهین شهرداری با پاشازاده برای لیگ یک قرارداد بسته،
خطاب به دمشقی گفت :نمی دانیم در قرارداد پاشازاده به
چه نکاتی اشاره شده ولی درخواست دارم در صورت
انتخاب سرمربی غیر بومی ،برای دستیاران ،بدنساز و
کمک ها از نیروهای بومی توانمند استفاده شود و اینگونه
نشود که نیروهای بومی به فراموشی سپرده شوند ،ضمن
اینکه حمایت از تیمهای پایه شاهین که نتایج خوبی نیز
گرفتند در سال جاری استمرار یابد.
 عبداهلل زاده گفت دمشقی باید اکنون تغییر کند تا
هزینه اش را سرپرست بعدی شهرداری ندهد
عبدالخالق برزگرزاده دیگر
عضو شورا نیز ضمن تبریک
صعود تیم شاهین شهرداری
به لیگ یک گفت :افتخار می
کنم که در شورای چهارم
نقشی کوچک در احیای این
تیم و تزریق روحیه نشاط در
شهر داشتم ،اما برای ما جای سوال است که چرا برخی
همکاران طی این مدتی که از شروع کار شورای پنجم
می گذرد ،به ایراداتی مثل نبود اسناسنامه یا شفافیت مالی
توجهی نداشتند ،اما تیم که صعود کرد و باید برای لیگ
یک آماده شود ،ایرادات پررنگ می شود و شاهدیم که
طی  ۱۵روز اخیر چه نگرانی و بحث هایی در میان
هواداران این تیم رقم خورد.
وی با بیان اینکه برخی همکاران ما باید با مردم صادق
باشند و بگویند که منافع شان در نفوذ به تیم شاهین است،
ادامه داد :مثال چند هفته قبل ندا عبداهلل زاده خطاب به
قاسمی سرپرست وقت شهرداری گفت که باید دمشقی
تغییر کند ،اما وی پاسخ داد که این مسئله از اختیارات
هیات مدیره باشگاه است .من همان جا به عبداهلل زاده
گفتم فرصت دهید ،من می توانم دمشقی را تغییر دهم،
ولی عبداهلل زاده پاسخ داد می خواهم اکنون این تغییر رخ
دهد تا هزینه اش برای سرپرست فعلی شهرداری باشد و
به سرپرست بعدی شهرداری سرایت نکند.
 عبداهلل زاده :به حرمت سن و موی سفیدت چیزی
نمی گویم
ندا عبداهلل زاده که با چشمانی حیرت زده به برزگرزاده
نگاه می کرد ،گفت :کی من اینگون حرف زدم؟
برزگرزاده هم گفت :سر همین جایی که االن نشسته اید
با هم صحبت کردیم!
عبداهلل زاده خطاب به برزگرزاده گفت :به حرمت موی
سفید و سنت دیگر حرفی نمی زنم!
در ادامه وقتی برزگرزاده می خواست درباره نحوه
حمایت شورای قبل از تیم شاهین مثال آورده و عبداهلل
زاده را در این خصوص شاهد گرفت ،وی خواستار آن
شد که وی را مورد خطاب قرار ندهد و گفت :شماره
ات نیز در موبایلم بالک کردم!
 دوالبی :به راحتی درباره اختصاص چند میلیارد
صحبت می کنیم
پویا دوالبی عضو شورا
نیز با بیان اینکه همکاران
ما در شورا طوری درباره
اختصاص  ۳یا  ۴میلیارد به
تیم شاهین صحبت می کنند
که گویا یک بازیکن حرفه
ای هستند ،گفت :مشخص
نیست با چه فرمولی به این اعداد می رسیم ،درحالی که
این ارقام در بودجه شهرداری بوشهر عددهای درشتی
است و باید حداقل آنالیزی از باشگاه شاهین شهرداری
درباره برنامه اش برای هزینه کرد آن داشته باشیم.
وی ادامه داد :حقیقتا در فضای مبهم و مه آلودی در حال
تصمیم هستیم و اینکه گفته شود بدون هرگونه آنالیز
قیمتی از باشگاه رقمی مصوب شود چون فرصت کم
است ،توجیه خوبی نمی باشد.
در همین زمینه دهدار رییس شورا گفت :در فضای
فوتبال و اغلب ورزش های حرفه ای تنها هزینه های
جاری مثل هتل و ایاب و ذهاب قابل پیش بینی است،
ولی جذب بازیکنان نیازمند چانه زنی می باشد و متغیر
است .دوالبی هم اظهار داشت :برای مذاکره با بازیکنان
که متغییر می باشد هم فردی حرفه ای وارد کار می
شود و صحیح نیست بدون هیچ حدنصاب و خط کشی
وارد کار شد .نهایت ًا در زمان تصویب  ۲٫۲میلیاردتومان
دیگر برای تیم شاهین شهرداری و افزایش بودجه آن
به  ۶میلیارد تومان ،دوالبی رای موافق نداد .از حاشیه
های این جلسه ،درخواست برزگرزاده مبنی بر قول
صعود از سوی مدیرعامل تیم و سرپرست شهرداری در
ازای تصویب بودجه  ۶تا  ۷میلیاردی بود ،در غیر این
صورت می توان با  ۳میلیاردتومان این تیم را در لیگ یک
نگه داشت و مابقی اعتبار را صرف حقوق باقی مانده
کارگران فضای سبز ،پسماند و سایر مطالبات زمین مانده
شهرداری قرار داد.
در این بین ،ندا عبداهلل زاده گفت هیچ مربی و مدیرعاملی
چنین تضمینی نخواهد داد و دمشقی هم اظهار داشت:
ما تیمی مقتدر خواهیم بست ولی نمی توانیم قول صعود
دهیم.

محمد شریفی:

با سایپا قرارداد دارم،
قرارداد  ۵ساله با استقالل کجا بود!

طی یکی دو روز گذشته شایعه قرارداد  ۵ساله محمد شریفی
با باشگاه استقالل در فضای مجازی پیچید که این بازیکن
آن را تکذیب کرد.
به گزارش پیام عسلویه این بازیکن جوان بوشهری که سابقه
بازی در جام جهانی نوجوانان را در کارنامه دارد با توجه به
مدت باقی مانده قراردادش با تیم تهرانی به سایپا باز خواهد
گشت .شریفی در این باره گفت:خودم هم از شنیدن این خبر
شوکه شدم.استقالل و پرسپولیس دو تیم بزرگ ایران هستند
اما من تا این لحظه هیچ پیشنهاد رسمی از این دو باشگاه
نداشته ام و نمیدانم خبر قرارداد  ۵ساله من با استقالل از کجا
بیرون آمده است! دو فصل دیگر با سایپا قرارداد دارم و به
زودی راهی تهران خواهم شد تا در تمرینات شرکت کنم.
وی در مورد پیشنهادات خارجی که برایش رسیده اینگونه
پاسخ داد:شاید قسمت شد لژیونر شوم هر چه صالح خدا
باشد همان خواهد شد!

برترینهای تنیس روی میز استان
معرفیشدند

مسابقات تنیس روی میز جام رمضان استان بوشهر برگزار و
نفرات برتر آن معرفی شدند.
به گزارش پیام عسلویه به نقل از ایرنا؛ در این مسابقات
محمدرضا خزایی و عباس میر مقام از برازجان به ترتیب اول
و دوم شدند و رضا صادرپور از بوشهر و مجید ایروانپور از
برازجان به مقاوم سوم مشترک دست یافتند.
مسابقات جام رمضان انفرادی بزرگساالن استان با حضور
 70بازیکن از شهرهای بوشهر ،برازجان ،گناوه ،آبدان و کلمه
در برازجان برگزار شد .در این مسابقات ابتدا بازیکنان در 22
گروه سه نفره و دو گروه  2نفره تقسیم شدند که از هر گروه
دو بازیکن به دور بعد راه یافتند و با قرار گرفتن در جدول
حذفی با یکدیگر به رقابت پرداختند .پس از انجام بازی ها،
نفرات برتر مشخص و به رسم یابود جوایزی به آنها اهدا
شد .بازیکنان متولد  1382به باال و پیشکسوتانی که بهترین
نتیجه را در مسابقه نسبت به رده سنی خود داشتند به رسم
یادبود جوایزی به آنها اهدا شد.
عرفان محمد حسینی ،محمود نصرتی ،علیرضا شیخیانی،
سید عارف حسینی ،تارا سوری در رده سنی متولدین 82به
باال و پیشکسوتان عبدالرضا گل افشان و عباس ناظمی از
جمله ورزشکارانی بودند که عالوه بر نفرات برتر مورد
تجلیل قرار گرفتند.
حسن بهزادی از برازجان نیز به عنوان بازیکن اخالق این
دور از مسابقات شناخته شد.

آگهـــی های ثبتـــی
آگهي مزايده اموال غير منقول (اسناد رهني)

به موجب پرونده اجرايي كالسه 9400783بين بانك ملت بوشهر و عبدالرضا
غريبي بعنوان وام گيرنده و راهن :ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مسكوني
طبقه همكف پالك شماره ( 33سي و سه) فرعي از ( 1206هزارو دويست
و شش) اصلي به مساحت  96متر مربع (نودو شش متر مربع) در بخش دو
شهرستان بوشهر كوي دواس به آدرس :بوشهر – كوي دواس –خيابان خليج
فارس-خيابان ميثم-كوچه ميثم-30فرعي دوم سمت راست –داخل كوچه
پالك سوم سمت راست ،كه در دفتر  197و صفحه  142بنام عبدالرضا غريبي
صادر و تسليم گرديده است/.
محدود به حدود پالك فوق طبق گردش ثبتي :شماالً در  5قسمت اولبطول  2/40متر ،دوم كه غربي است بطول  90سانتي متر ،سوم بطول 2/30
متر ،چهارم كه شرقي است بطول  80سانتي متر پنجم بطول  4/10متر ك ً
ال
ديواريست به حياط خلوت مشاعي ،شرق ًا بطول  11/20متر ديواريست به
ديوار پالك  ،1206/5جنوب ًا بطول  7/70متر ديواري است به حياط مشاعي،
غرب ًا در سه قسمت اول بطول  4/40متر ،دوم كه جنوبي است بطول 1/10
متر ك ً
ال ديواريست به راه پله مشاعي ،سوم بطول  6/80متر ديواريست بديوار
پالك  ،1206/32ضمن ًا كف پالك مذكور عرصه مشترك و سقف آن را كف
پالك  1206/35مي باشد،كه طي سند رهني  18991مورخ  1393/08/05دفتر
 18بوشهر در قبال مبلغ  640/000/000ريال (ششصدو چهل ميليون ريال)،
نزد بانك ملت بوشهر در رهن قرار گرفته است/.
مشحصات پالك فوق الذكر طبق نظر كارشناس رسمي :ملك مذكور يكدستگاه آپارتمان مسكوني دو خوابه در طبقه همكف از يك ساختمان دو طبقه
مي باشد .اين ساختمان داراي  4واحد مسكوني بصورت طبقه همكف و اول
هر طبقه شامل دو واحد مسكوني مي باشد .سازه ساختمان از نوع اسكلت
فلزي با سقف تيرچه بلوك مي باشد .درب ورودي و پنجره ها فلزي ،درب
اتاق ها چوبي ،درب سرويس آلومينيوم كف واحد موزائيك كابينت فلزي مي
باشد .نماي ساختمان و ديوار حياط سراميك مي باشد.
واحد مذكور حق استفاده از پاركينگ را ندارد .قدمت بنا حدود  14سال مي
باشد .ساختمان داراي برق تك فاز  25آمپر و آب شهري يك انشعاب 1/2
(نيم اينچ) و لوله كشي گاز شهري و يك خط تلفن ثابت مي باشد .لذا جمع ًا
بمبلغ  1/536/000/000ريال (يك ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون
ريال) ارزيابي گرديده است/.
 پالك فوق از ساعت  9الي  12روز يكشنبه مورخ  1397/04/17واقع دراجراي ثبت اسناد بوشهر از طريق مزايده به فروش ميرسد.
 مزايده از مبلغ  1/536/000/000ريال (يك ميليارد و پانصد و سي و ششميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا ًفروخته ميشود.
الزم بذكر است بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا
حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي
هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده از اينكه رقم قطعي آن
معلوم شده باشد يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود
مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد
خواهد شد و نيم عشر اجرايي و حق مزايده نقدا ً وصول مي گردد/.
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