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گزارش

موسســه فیچ از پتانسیل رشد باالی هشت درصدی اقتصاد ایران در صورت 
احیای برجام خبر داد.به گزارش ایســنا، موسســه اعتباری فیچ- یکی از ســه 
موسســه برتر رتبه بندی جهان- به بررســی وضعیت اقتصاد ایران و ریسک ها 
و احتماالت پیش روی آن پرداخته اســت. نکات برگزیده این گزارش به شرح 
زیر اســت:جو بایدن- رییس جمهــور آمریکا- تاکنون بارهــا و بارها از تمایل 
دولتش برای بازگشــت به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ به شرط پایبندی تهران 
به تعهداتش خبر داده اســت. نظر ما بر این است که در نهایت طرفین )بر سر 
بازگشت متقابل به تعهداتشــان(  به توافق خواهند رسید، با این حال باید این 
نکته را هم اضافه کنیم که رسیدن به چنین توافقی احتماال به ماه ها زمان نیاز 
خواهد داشت.  ما معتقدیم که شانس کمی برای توافق بر سر تمام موارد اختالفی 
از جمله موشکی و منطقه ای وجود دارد و این یعنی روابط ایران و آمریکا حتی 
پس از احیای برجام پرنوســان و پرتنش باقی خواهد ماند.پیش بینی میکنیم 

که رشــد اقتصادی ایران در سال جاری ۴.۳ درصد و در سال آینده ۸.۲ درصد 
باشــد با این شــرط که دولت بایدن به توافق هسته ای بازگردد و معافیت های 
تحریمی صادر کند. در این صورت صادرات نفت ایران بیشــتر خواهد شد، فشار 
روی ریال کمتر و افزایش نرخ تورم محدودتر خواهد شد و در نتیجه به تدریج، 
شاهد احیای تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری خواهیم بود.  کماکان اصلی ترین 
ریسک، باال گرفتن تنش ها بین ایران و آمریکا است که می تواند احیای توافق را 
غیرممکن سازد. بحران کرونا در ایران نیز می تواند بیشتر از چیزی که انتظارش 
را داریم طول بکشد در این صورت اخالل در فعالیت های اقتصادی ایرات تا سال 
۲۰۲۳ طول خواهد کشــید و ریسک بی ثباتی های سیاسی هم ایجاد می شود. 
اقتصاد ایران دارنده دومین ذخایر بزرگ نفت در جهان پس از عربستان و دومین 
ذخایر بزرگ در جهان پس از روســیه محسوب می شود.به جز نفت و گاز، ایران 
دارای منابع طبیعی دیگری نیز هست و بخش کشاورزی نیرومندی دارد.ایران 

شــرایط جمعیتی بسیار مناسبی دارد. جمعیت به قدر کافی باال و همچنین به 
میزان کافی تحصیلکرده اســت. تحریم های بین المللی به میزان زیادی باعث 
محدودیت در تجارت خارجی شده اند.بخش بانکی در شرایط شکننده ای قرار 
دارد و این روی در دسترس بودن اعتبارات بانکی اثر گذاشته است.قانون گذاری 
نامناسب باعث ایجاد فضای چالش برانگیزی شده که سرمایه گذاران خارجی را 
فراری داده اســت.  بخش گاز هنوز در حال توسعه است و فضای قابل توجهی 
برای توســعه آن و به حداکثر رساندن کسب درآمد از آن وجود دارد.ایران یک 
بازار بزرگ است که شرکت های خارجی عالقه به حضور در آن دارند.  در صورت 
رفع تحریم های آمریکا، تجارت خارجی ایران پتانســیل رشد بسیار باالیی دارد.

در نتیجه کاهش صادرات نفتی، وضعیت اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفته است. هر 
چند صندوق توســعه ملی برای حفاظت از اقتصاد در زمان کاهش قیمت نفت 
یا کاهش صادرات نفتی ایجاد شده اما کارکرد آن اخیرا بیشتر محدود به تامین 
مالی مخارج دولت شده است.در صورت نرسیدن به توافق با آمریکا و اتخاذ یک 
سیاست هسته ای تهاجمی، ریسک آسیب به تجارت خارجی از جمله در تجارت 

با چین، روسیه و هند وجود دارد.  

روزهای بهتر در انتظار اقتصاد ایران

انعکاس سودآوری در ترازنامه بانک صادرات ایران
مدیرعامــل بانک صــادرات گفت: برنامــه عملیاتی ۳۰ ماهه بــرای بهبود 
شاخص های مالی بانک در سه مرحله توقف روند افزایشی زیان، بازگرداندن بانک 

به روند کاهشی زیان و ورود به منطقه سود به نتیجه رسیده است.
به گزارش بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی در جمع مدیران و رؤســای 
حوزه ها و شــعب استان گلســتان در مراسم تکریم و معارفه مدیریت شعب این 
اســتان، اظهار کرد: در بین بانک های بزرگ کشــور اولین بانکی هستیم که ۳۱ 
خرداد مجمع برگزار می کنیم. بر اساس صورت های مالی، بانک صادرات ایران به 
طور کامل از زیان انباشته خارج شده و ساختار مالی آن اصالح شده است.وی با 
یادآوری اینکه بانک در ســال ۹۶ روزانه ۱۰ میلیارد تومان و به عبارتی ۳۵ هزار 
میلیارد ریال ساالنه زیان می داد، گفت: بانک صادرات ایران طوفان های سهمگینی 
را از ســر گذرانده و اگر یک بانک متوســط بود، آسیب جدی و غیرقابل جبران 
می دید.صیــدی ابراز کرد: امروز بانک از نظر منابع، مصارف و نقش آن در تولید 
در وضعیت بسیار مناسبی است. منابع بانک یا مستقیماً وارد بخش تولید شده یا 
در زنجیره تولید است. وقتی تقاضا را تحریک می کنیم و مثاًل به یک داروخانه در 
قالب طرح طراوت تســهیالت پرداخت می کنیم، یا به یک سازنده درب و پنجره 
برای خرید پروفیل تســهیالت می دهیم و به همین ترتیب به تأمین کننده مواد 

اولیه باالدستی هم تسهیالت می دهیم، اینها زنجیره تولید را تشکیل می دهند.

افزایش سقف تراکنش های بانک مسکن
بانک مسکن اعالم کرد که سقف مجموع انتقال وجوه) با مبدا حساب( بانک 
مســکن با بهره گیری از رمز یک بار مصرف تا ۱۰۰ میلیون تومان)یک میلیارد 
ریال( افزایش یافته اســت.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، بانک 
مسکن در یک اطالعیه سقف تراکنش ها در پایا و ساتنا، پرداخت اقساط و انتقال 

داخل بانکی را منتشر کرد. 
در این اطالعیه تاکید شــده است که »با توجه به امکان اختصاص انواع رمز 
یکبار مصرف )رمزنما، پیامکی، دســتگاه( OTP به حساب در درگاه همراه بانک 
و اینترنت بانک و ارتقای امنیت درگاه های مذکور و همچنین در راســتای اجابت 
درخواست های متعدد مشتریان، شعب و مدیریت ها مبنی بر افزایش سقف های 
انتقال وجوه در این درگاه ها، سقف مجموع مبلغ انتقال وجه )با مبدأ حساب( در 
درگاه های الکترونیکی برای مشتریان حقیقی و حقوقی ایرانی، به صورت روزانه و 
با استفاده از رمز یکبار مصرف از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مطابق بیشینه مجاز 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، به میزان ۱۰۰ میلیون تومان 
اعمال شده است. « در بخشی از این بخشنامه حداکثر میزان تراکنش انتقال وجه 
پایا ۱۰۰ میلیون تومان با رمز یکبار مصرف و ۲۵ میلیون تومان بدون رمز یکبار 

مصرف گزارش شده است. 

تاکید مدیرعامل بانک سینا
 بر افزایش بهره وری و کارایی شعب 

مدیرعامل بانک ســینا در سفر به استان خوزســتان که به همراه جمعی از 
مدیــران بانک صورت گرفت، بر ضرروت افزایش بهره وری و کارایی شــعب در 
جهت افزایش رضایتمندی مشتریان تاکید کرد.ایمانی در دیدار با همکاران باجه 
و شعبه دزفول و شعبه اندیمشک، ضمن تشریح نقاط قوت و ظرفیت های طبیعی 
استان خوزســتان، بر لزوم تالش جهت افزایش بهره وری بیشتر و کارایی باالتر 
شــعب اشاره کرد و گفت: بانک ســینا همواره با ارائه ایده ها و برنامه های نوین، 
گام های مثبتی در جهت ارتقاء بهره وری و کارایی در تمام شــاخص ها برداشته 
اســت تا زمینه رضایتمندی بیش از پیش مشــتریان را فراهم نماید.وی در این 
دیدار به اهمیت جذب منابع به ویژه منابع ارزان قیمت و اعطای تســهیالت به 
بنگاه های مولد اشــاره کرد و افزود: اولویت و هدف بانک در حوزه تخصیص طی 
ســال ۱۴۰۰ تحقق شعار سال مبنی بر اشتغال زایی و رفع موانع است و باید از 
ظرفیت های بانک در جهت کمک به ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخل و توسعه 
رونق اقتصادی کشور بهره جست.مدیرعامل بانک سینا، مشتری مداری و کسب 
رضایت مشــتریان را از عوامل موفقیت بانک دانســت و افزود: تعامل با صاحبان 
کســب و کار تاثیر بسزایی در افزایش سهم بازار بانک دارد و بستر مناسبی برای 

رضایتمندی مشتریان فراهم می کند.

بانک و بیمه

اقتصاد ایران سال ها است که روی خوش به خود ندیده 
و در اثر عوامل داخلی و خارجی در ورطه سقوط قرار گرفته 
اســت. با این حال بانک مرکزی از رشد اقتصادی در ایران 
طی سال گذشته بویژه در سه ماهه پایانی سال ۹۹ با نفت به 
میزان ۳.۶ درصد خبر داده است. این درحالی است که این 
داده با آماری که مرکز آمار ایران اعالم کرده؛ متفاوت است.

به گزارش »مردم ســاالری آنالین«، مشکالت عدیده ای 
باعث شده تا اقتصاد ایران به اندازه ظرفیت خود توسعه پیدا 
نکند. تحریم یکی از مهمترین این مشــکالت است که طی 
۴۰ ســال گذشــته تا امروز همراه اقتصاد ایران بوده است. 
در کنــار این موضوع نبود مدیریت صحیح و شــکل گیری 
نظام اقتصادی دولتی باعث شد تا رانت و فساد و استفاده از 
مدیران غیرمتخصص در حوزه اقتصادی افزایش یابد و این 
امر به عقب ماندگی ایران در این اقتصاد دامن زد.طی چهار 
دهه گذشته برنامه های زیادی برای توسعه اقتصادی از جمله 
برنامه چشم انداز ۲۰ ساله یا توسعه چهارم و پنجم و ششم 
و ... نوشته شــد که هیچکدام به درستی و کامل به مرحله 
اجرا نرسید که به عقیده کارشناسان اقتصادی اگر همه چیز 
براساس برنامه و با حضور افراد متعهد به منافع ملی و مدیر و 
مدبر پیش می رفت امروز ایران یکی از قدرت های اقتصادی 

منطقه بود.
بانــک جهانی به عنــوان یکی از نهادهــای بین المللی 
اقتصادی، هرسال پیش بینی هایی را درباره رشد اقتصادی 
کشورها منتشر می کند. ســهم ایران در این پیش بینی ها 
همیشــه رشد اقتصادی یکی دو درصدی بوده به جز برخی 
از سال ها که رشد صفر یا منفی پیش بینی شده بود. با این 
حال رشد اقتصادی واقعی در اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها 

همواره سخت به دست می آید.
سال 99 و رشدی که در زمستان اتفاق افتاد

اقتصاد کشــور دچار رکود تورمی ناشی از افزایش حجم 
نقدینگی به دلیل اقدامات تولید پول بدون پشتوانه از سوی 
دولت در بخش های مختلف و بی اعتمادی مردم به سرمایه 
گذاری در بازارهای سرمایه ای مانند بورس و خروج پول از 

سیستم بانکی شده است. این رکود تورمی به کسب و کارهای 
زیادی آسیب زد. در کنار این موضوع شیوع اپیدمی کرونا نیز 
اقتصاد ایران را مانند سایر اقتصادهای جهان کوچک تر کرد 
و ضربه های زیادی را به مشــاغل وارد آورد. در واقع بخشی 
از رکود اقتصادی ناشــی از همین کرونا اســت که آثار آن 
را در بخش های مختلفی می توان دید.با این حال آمارهایی 
که بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی داده نشان می دهد 
که در ســه ماهه پایانی سال ۹۹، اقتصاد کشور با نفت ۳.۶ 
درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد رشــد داشته است. این خبر 
خوبی است که اقتصاد کشور توانسته در شرایط تحریمی و 
مشکالت داخلی رشــد کند و به نوعی از رکودتورمی خارج 
شــود، اما نکته قابل تامل اینجاست که داده های مرکز آمار 
ایران ارقــام متفاوتی را برای رشــد اقتصادی تثبیت کرده 
اســت. به طوری که بر اســاس گزارش مرکز آمار محصول 

ناخالص داخلی با احتســاب نفت در سال گذشته به ٧۰٧ 
هزار میلیارد تومان رسیده است. درحالیکه در سال ۱۳۹۸ 
حدود ٧۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و نشــان از رشــد ٧.۰ 
درصــدی محصول ناخالص داخلی با نفت در ســال ۱۳۹۹ 
دارد. بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی 
۳.۶ درصد اســت، در مرکز آمار ۰.٧ درصد گزارش شده و 
اختالف ۲.۹ درصدی دارد. رشــد بــدون نفت هم در بانک 
مرکــزی ۲.۵ درصد و در مرکز آمــار نزدیک به صفر اعالم 
شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد، 
ولی در مجموع بار دیگر اختالف آماری بین دو نهاد را مورد 
تاکید قرار می دهد. رئیس جمهور نیز در اظهاراتش به آمار 
رشــد اقتصادی بانک مرکزی اســتناد و آن را اعالم کرده و 
اشاره ای به آمار مرکز آمار که رشد کمتری را نشان می دهد 

نداشته است.

 تاثیر رشد اقتصادی چه شد؟
رشد اقتصادی به معنای خروج از رکود و بهبود وضعیت 
است، اما آثار رشدی که بانک مرکزی و رئیس جمهوری از 
آن صحبت کرده اند در جامعه مشخص نیست. هر چند که 
شاید در برخی از الیه های اقتصادی خارج از معیشت مردم 
این رشد موثر بوده باشد. البته برخی از کارشناسان اقتصادی 
این رشــد را غیرواقعی می دانند چراکه در زمستان گذشته 
اتفــاق خاصی در عرصه اقتصادی نیفتاده اســت که بتواند 
چنین اثری را در اقتصاد بگذارد.جمشید عدالتیان  شهریاری، 
عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته است: »دو فرضیه 
درباره این آمارها مطرح است، اول اینکه امکان دارد ما دوباره 
رشد منفی را تجربه کرده باشیم و این رشد منفی در بخش 
نفت و گاز بوده باشد که امسال این رشد متوقف شده است. 
از طرفی گفته می شود که صنعت با هشت درصد رشد همراه 
بوده که شــاید این موضوع به رشــد اقتصادی کمک کرده 
باشد.  از سویی به نظرم به دلیل شیوع کرونا بخش خدمات 
باید با رشد منفی روبه رو شده باشد، در حوزه کشاورزی هم 
که وضعیت به دلیل خشکســالی و کم آبی مناسب نبوده و 
با این تفاســیر تنها جایی که می توانسته رشد کند همین 
بخش صنعت بوده اســت.« او با اشــاره به آمارهای جهانی 
در مورد رشد اقتصادی ایران اضافه کرد: »براساس آمارهای 
اعالمی مراکز جهانی ر شــد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹، 
۱.٧ درصد بوده و بعید است که خیزش عجیبی در زمستان 

گذشته صورت گرفته باشد.«
 برجام و رشد اقتصادی 

اقتصاد ایران تحت شدیدتری تحریم ها و کرونا و مدیریت 
نادرست در حال کوچتر شــدن است و این موضوعی قابل 
نفی نیســت، اما با افزایش انتظارات برای به نتیجه رسیدن 
مذاکرات ویــن درباره احیای برجام و لغو تحریم های اضافه 
شــده در دوران خروج آمریــکا از برجام، افزایش ســطح 
واکسیناسیون که البته االن در وضعیت نامعلومی قرار دارد و 
بهبود روند مدیریت اقتصاد در دوره جدید ریاست جمهوری؛ 
امیدهایی است که سیگنال های مثبتی را به اقتصاد می دهد.

وقتی آمارهای رشد اقتصادی با هم مغایر است

رشد اقتصادی؛ از آمارسازی تا واقعیت!
محمد سیاح

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت178/57 یکصد و هفتاد و هشت متر و پنجاه و هفت دسیمتر مربع که 2/76 

دو متر و هفتاد و شش دسیمتر مربع آن بالکن است قطعه هشتم تفکیکی در سمت جنوب غربی طبقه دوم به پالک شماره یازده 
هزار و نهصد و هشت فرعی ازشماره 33 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران 
با انضمام پارکینگ قطعه سوم تفکیکی به مساحت10/8 ده متر و هشتاد دسیمتر مربع واقع در مرکز زیرزمین اول و انباری قطعه 
سوم تفکیکی به مساحت 5/20  پنج متر و بیست دسیمتر مربع واقع در مرکز  زیرزمین اول محدود به حدود حدود آپارتمان شماال 
در هفت قسمت که قسمتهای دوم و ششم آن غربی است اول دیوار و پنجره است به طول سه متر و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر 
مشاعی دوم دیوار و پنجره است به طول چهار متر و سی سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی سوم دیواریست مشترک به طول سه متر 
به آپارتمان مسکونی قطعه 5 شماره11905 فرعی چهارم دیواریست مشترک به طول دو متر و چهل سانتیمتر به آپارتمان مسکونی 
قطعه 5 شماره11905 فرعی پنجم دیواریست مشترک به طول نود سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 5 شماره11905  فرعی هفتم 
دیواریست مشترک به طول یک متر و پنجاه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 5 شماره 11905 فرعی شرقا در شش قسمت که 
قسمت های سوم و پنجم آن شمالی است اول دیواریست به طول یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی دوم 
دیواریست به طول پنجاه و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی چهارم دیواریست به طول پنج متر و سی سانتیمتر به راه پله 
و اسانسور مشاعی پنجم دیواریست به طول یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی ششم دیواری مشترک به 
طول ده متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به آپارتمانی مسکونی قطعه 7 شماره 11907 فرعی جنوبا در سه قسمت  اول دیوار و پنجره است 
به طول چهار متر و چهل و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم نرده ایست به طول دو متر و چهل و پنج سانتیمتر به فضای 
حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است به طول پنج متر و پنجاه سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا دیواریست به طول یازده متر 
و پانزده سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه 16 پالک 693 فرعی قرار دارد بانضمام انباری به حدود اربعه شماال 
د رب و دیوار است به طول دو متر به راه پله و راهرو شرقا در دو قسمت اول دیواریست مشترک به طول یک متر و نود سانتیمتر به 
انباری قطعه 2 دوم دیواریست مشترک به طول هفتاد سانتیمتر به انباری قطعه 1 جنوبا دیواریست بطول دو متر به تاسیسات غربا 
دیواریست مشرک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 4 بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه 
مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر 
جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول 
چهار متر و هشتاد سانتیمتر به پارکینگ قطعه دو که ذیل ثبت 534253 صفحه 68 دفتر امالک جلد2566 ثبت و مع الواسطه به نام 
آقای سید محمد باقر صدوقی منتقل گردیده است و به موجب اسناد رهنی شماره 1879 مورخ86/5/15 رهنی شماره 1506 مورخ 
86/2/9 در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته است که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت شماره 4507 ص 
)9002627( شده است و برابر نظریه شماره 105-99/8مورخ99/10/15  کارشناسان رسمی توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است 
از ملک فوق واقع است در تهران فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به لواسانی خیابان کوهستان هشتم پالک 54 جدید9 قدیم مورد 
ارزیابی مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند مالکیت 1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی به میزان 1200 متر مربع تقلیل 
یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت جنوبی بوده که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی شامل زیرزمین 1- جهت 
انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 135/38 متر مربع و همکف جهت البی و پارکینگ و 5 طبقه 
باالی همکف شامل هر طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 20 واحد بوده احداث گردیده است قدمت ساخت حدود 10 سال بوده و 
زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر مربع و زیربنای مفید20 واحد در5 طبقه 3578/96 متر مربع می باشد واحد قطعه هشتم  تفکیکی 
 OPEN واقع در طبقه دوم جنوب غربی به شماره پالک ثبتی 11908 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه
با کابینت MDF به مساحت172/74 متر مربع و بالکن به مساحت2/76 متر مربع و انباری به مساحت6/15 متر مربع و دارای یک 
واحد پارکینگ می باشد  توضیح اینکه در بازدید مشاهده گردید که دیوار وسط مابین واحد 5 برداشته شده است .مجموعه دارای 
UPVC برخوردار است و به مبلغ 82/770/000/000 ریال  آسانسور نمای سنگ و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های 
هشتاد و دو میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر 
در روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان 
انقالب بعد از خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی ثبت استان تهران سالن مزایده از 
طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 82/770/000/000 ریال هشتاد و دو میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال 
شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه ورایز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود و تحت 
شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی 
وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 13006013-1400/03/05 بستانکار 
بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار 

اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
11614 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت183/51 یکصد و هشتاد و سه متر و پنجاه و یک دسیمتر مربع که 8/46 هشت متر و چهل 

و شش دسیمتر مربع آن پیشرفتگی در دو قسمت 3/14 سه متر و چهارده دسیمتر مربع آن بالکن و بالکن پیشرفته است قطعه سیزدهم تفکیکی 
در سمت شمال غربی طبقه چهارم به پالک شماره یازده هزار و نهصد و سیزده فرعی از شماره سی و سه اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 
7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران با انضمام پارکینگ قطعه هفدهم تفکیکی به مساحت10/8 ده متر و هشتاد دسیمتر مربع 
واقع در مرکز همکف و انباری قطعه نوزدهم تفکیکی به مساحت6/79 شش متر و هفتاد و نه دسیمتر مربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین 
اول محدود به حدود حدود آپارتمان شماال در هفت قسمت  که قسمت چهارم آن شرقی است اول دیوار وپنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان 
به طول سه متر و هشت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری دوم نرده ایست پیشرفتگی به طول دو متر و پانزده سانتیمتر به فضای خیابان 12 
متری سوم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول دو متر و پنجاه سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری چهارم دیواریست پیشرفتگی 
به طول پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری پنجم دیواریست پیشرفتگی به طول سی و پنج سانتیمتر به فضای خیابان12 متری 
ششم دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری هفتم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول 
سه متر و پنجاه وهفت سانتیمتر به فضای خیابان12 متری شرقا در چهار قسمت که قسمت سوم آن جنوبی است اول دیواریست مشترک به 
طول هشتاد و پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 14 شماره11914 فرعی دوم دیواریست مشترک به طول نه متر و شصت سانتیمتر به 
آپارتمان مسکونی قطعه 14 شماره11914 فرعی سوم درب و دیوار است به طول یک متر و هفتاد سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی چهارم 
دیواریست به طول سه متر و چهل و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی جنوبا در هشت قسمت که قسمت سوم آن شرقی قسمت هفتم 
آن غربی است اول دیواریست بطول شصت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی دوم دیواریست مشترک بطول یک متر و پنجاه سانتیمتر به 
آپارتمان مسکونی قطعه 16 شماره11916 فرعی سوم دیواریست مشترک به طول یک متر و بیست سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 16 شماره 
11916 فرعی چهارم دیواریست مشترک به طول نود سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 16 شماره 11916 فرعی پنجم دیواریست مشترک به 
طول دو متر و چهل سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 16 شماره11916 فرعی ششم دیواریست مشترک به طول سه متر به آپارتمان مسکونی 
قطعه 16 شماره 11916 فرعی هفتم دیوار و پنجره است به طول یک متر و هشتاد سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی هفتم دیوار و پنجره است 
به طول سه متر و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی غربا در دو قسمت اول دیواریست به طول چهارده متر و پانزده سانتیمتر به درز انقطاع 
مورد تفکیک که ماورای آن قطعه 16 پالک 693 فرعی قرار دارد دوم دیواریست پیشرفتگی به طول هشتاد و پنج سانتیمتر به فضای خیابان12 
متری بانضمام انباری به حدود اربعه شماال دیواریست بطول دو متر و هفتاد سانتیمتر به پر خیابان12 متری شرقا دیواریست به طول دو متر و 
شصت سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه دوم قرار دارد جنوبا دیواریست مشترک به طول دو متر و پنج سانتیمتر به 
انباری قطعه 20 غربا در دو قسمت اول درب و دیوار است به طول نود و شش سانتیمتر به راه پله و راهرو دوم دیواریست مشترک به طول یک 
متر و نود سانتیمتر به انباری قطعه 18 بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج 
سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو 
متر و بیست و پنج سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر به پارکینگ قطعه 16 که ذیل ثبت 
534258 صفحه 83 دفتر امالک جلد2566 ثبت و مع الواسطه به نام آقای سید محمد باقر صدوقی منتقل گردیده است و به موجب اسناد رهنی 
شماره 1879 مورخ86/5/15 رهنی شماره 1506 مورخ 86/2/9 در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته است که به علت عدم ایفای تعهد منجر 
به صدور اجراییه تحت شماره 4507 ص )9002627( شده است و برابر نظریه شماره 1015-99/13 مورخ99/10/15  کارشناسان رسمی توصیف 
اجمالی مورد وثیقه عبارت است از ملک فوق واقع است در تهران فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به لواسانی خیابان کوهستان هشتم پالک 54 
جدید9 قدیم مورد ارزیابی مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند مالکیت 1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی به میزان 1200 متر مربع 
تقلیل یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت جنوبی بوده که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی شامل زیرزمین 1- جهت انباری و 
پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 135/38 متر مربع و همکف جهت البی و پارکینگ و 5 طبقه باالی همکف شامل هر 
طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 20 واحد بوده احداث گردیده است قدمت ساخت حدود 10 سال بوده و زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر 
مربع و زیربنای مفید20 واحد در5 طبقه 3578/96 متر مربع می باشد واحد قطعه سیزدهم  تفکیکی واقع در طبقه چهارم شمال غربی به شماره 
پالک ثبتی 11913 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه OPEN با کابینت MDF به مساحت183/51 متر مربع و دارای 
پیشرفتگی به مساحت 8/46 متر مربع و بالکن به مساحت3/14 متر مربع و انباری به مساحت5/28 متر مربع و دارای یک واحد پارکینگ می 
باشد مجموعه دارای آسانسور نمای سنگ و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های UPVC برخوردار است و به مبلغ 85/880/000/000 
ریال هشتاد و پنج میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال  ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در 
روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان انقالب بعد از 
خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی ثبت استان تهران سالن مزایده از طریق مزایده حضوری 
بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 85/880/000/000 ریال هشتاد و پنج میلیارد و هشتصد  و هشتاد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس 
از اخذ شناسه ورایز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع 
وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم 
نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و 
مصرف و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم 
سند انتقال موکول به ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 1400/03/05-13006013 
بستانکار بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار 

اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
11611 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت182/46 متر مربع که 8/37 مترمربع آن پیشرفتگی در دو قسمت 3/14 متر 

مربع آن بالکن پیشرفته است قطعه چهاردهم تفکیکی در سمت شمال شرقی طبقه چهارم به پالک شماره 11914 فرعی از 33 اصلی 
مفروض و مجزا شده از 7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ قطعه 9 واقع در شرق زیرزمین اول 
به مساحت10/8 متر مربع و انباری قطعه 3 واقع در سمت مرکزی زیرزمین اول به مساحت 5/2 محدود به حدود حدود آپارتمان 
شماال در هفت قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان به طول سه متر و پنجاه و 
هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری دوم دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای خیابان12 متری سوم 
دیواریست پیشرفتگی به طول سی و پنج سانتیمتر به فضای خیابان12 متری چهارم دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه و هفت 
سانتیمتر به فضای خیابان12 متری پنجم دیوار وپنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول دو متر و چهل سانتیمتر به فضای خیابان 
به فضای خیابان12 متری هفتم دیوار و پنجره قسمت  پانزده سانتیمتر  و  به طول دو متر  نرده ایست پیشرفتگی  12 متری ششم 
پیشرفتگی ساختمان بطول سه متر و هشت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری شرقا در دو قسمت اول دیواریست پیشرفتگی به 
طول هشتاد و پنج سانتیمتر به فضای خیابان12 متری دوم دیواریست به طول چهارده متر و پانزده سانتیمتر به درز انقطاع مورد 
تفکیک که ماورای آن قطعه دوم قرار دارد جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول دیوار و پنجره ایست به طول سه 
متر و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی دوم دیوار و پنجره است به طول یک متر و هشتاد سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی 
سوم دیواریست مشترک به طول سه متر به آپارتمان مسکونی قطعه 15 شماره 11915 فرعی چهارم دیواریست مشترک به طول یک 
متر و پنجاه سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی هشتم دیواریست مشترک به طول نه متر و شصت سانتیمتر به اپارتمان مسکونی 
قطعه 13 شماره 11913 فرعی نهم دیواریست مشترک بطول هشتاد و پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 13 شماره11913 
فرعی بانضمام انباری به حدود اربعه شماال درب و دیوار است به طول دو متر به راه پله و راهرو شرقا دیواریست مشترک به طول 
دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 5 جنوبا دیواریست به طول دو متر به تاسیسات غربا دیواریست مشترک به طول دو متر و 
شصت سانتیمتر به انباری قطعه 7 بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست 
و پنج سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی بطول چهار متر و هشتاد سانتیمتر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است به 
طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر به پارکینگ قطعه 
8 که ذیل ثبت 534259 صفحه 86 دفتر امالک جلد2566 ثبت و مع الواسطه به نام آقای سید محمد باقر صدوقی منتقل گردیده 
است و به موجب سند رهنی شماره 1879 مورخ 86/5/15 رهنی شماره 1506 مورخ86/2/9 در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته 
است که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت شماره 4507 ص )9002627( شده است و برابر نظریه شماره 1015- 
99/14مورخ99/10/15  کارشناسان رسمی توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از ملک فوق واقع است در تهران فرمانیه دیباجی 
شمالی نرسیده به لواسانی خیابان کوهستان هشتم پالک 54 جدید9 قدیم مورد ارزیابی مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند 
مالکیت 1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی به میزان 1200 متر مربع تقلیل یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت 
جنوبی بوده که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی شامل زیرزمین 1- جهت انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با 
مساحت 135/38 متر مربع و همکف جهت البی و پارکینگ و 5 طبقه باالی همکف شامل هر طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 
20 واحد بوده احداث گردیده است قدمت ساخت حدود 10 سال بوده و زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر مربع و زیربنای مفید20 
واحد در5 طبقه 3578/96 متر مربع می باشد واحد قطعه چهاردهم   تفکیکی واقع در طبقه چهارم شمال شرقی  به شماره پالک 
ثبتی 11914 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه OPEN با کابینت MDF به مساحت182/46 متر مربع 
و دارای پیشرفتگی به مساحت 8/37 متر مربع و بالکن به مساحت3/14 متر مربع و انباری به مساحت5/28 متر مربع و دارای یک 
واحد پارکینگ می باشد توضیح اینکه در بازدید مشاهده گردید که دیوار وسط مابین واحد5 برداشته شده است . مجموعه دارای 
UPVC برخوردار است و به مبلغ 85/390/000/000 ریال  آسانسور نمای سنگ و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های 
هشتاد و پنج میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال  ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در 
روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان انقالب 
بعد از خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی ثبت استان تهران سالن مزایده از طریق 
مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 85/390/000/000 ریال هشتاد و پنج میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال شروع 
و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه ورایز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است 
لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود و تحت شناسه 
اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی 
وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 13006013-1400/03/05 بستانکار 
بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار 

اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
11612 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت183/51 مترمربع که 8/46 هشت متر و چهل و شش دسیمتر مربع آن پیشرفتگی 

در دو قسمت 3/14 سه متر و چهارده دسیمتر مربع آن بالکن و بالکن پیشرفته است قطعه نهم تفکیکی سمت شمال غربی طبقه سوم به 
پالک شماره 11909 فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران با انضمام پارکینگ11  
به مساحت10/8 متر مربع واقع در مرکز همکف و انباری15  به مساحت5/28 متر مربع واقع در شمال زیرزمین اول محدود به حدود  حدود 
آپارتمان شماال در هفت قسمت  که قسمت چهارم آن شرقی است اول دیوار وپنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان به طول سه متر و هشت 
سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری دوم نرده ایست پیشرفتگی به طول دو متر و پانزده سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری سوم دیوار و 
پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول دو متر و پنجاه سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری چهارم دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه 
به فضای خیابان12 متری ششم  و پنج سانتیمتر  به طول سی  به فضای خیابان 12 متری پنجم دیواریست پیشرفتگی  و هفت سانتیمتر 
دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری هفتم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول 
سه متر و پنجاه وهفت سانتیمتر به فضای خیابان12 متری شرقا در چهار قسمت که قسمت سوم آن جنوبی است اول دیواریست مشترک 
به طول هشتاد و پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 10 شماره11910  فرعی دوم دیواریست مشترک به طول نه متر و شصت سانتیمتر 
به آپارتمان مسکونی قطعه 10 شماره11910  فرعی سوم درب و دیوار است به طول یک متر و هفتاد سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی 
چهارم دیواریست به طول سه متر و چهل و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی جنوبا در هشت قسمت که قسمت سوم آن شرقی 
قسمت هفتم آن غربی است اول دیواریست بطول شصت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی دوم دیواریست مشترک بطول یک متر و 
پنجاه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 12 شماره11912 فرعی سوم دیواریست مشترک به طول یک متر و بیست سانتیمتر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 12  شماره 11912 فرعی هفتم دیوار و پنجره است به طول یک متر و هشتاد سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی هشتم دیوار 
و پنجره است به طول سه متر و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی غربا در دو قسمت  اول دیواریست به طول چهارده متر و پانزده 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه 16 پالک 693 فرعی قرار دارد دوم دیواریست پیشرفتگی به طول هشتاد و پنج 
به پر خیابان12 متری  اربعه شماال دیواریست بطول دو متر و سه سانتیمتر  به حدود  انباری  بانضمام  به فضای خیابان12 متری  سانتیمتر 
شرقا دیواریست  مشترک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 16 جنوبا درب و دیوار است به طول دو متر و سه سانتیمتر به 
راه پله و راهروغربا دیواریست مشترک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 14 بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط 
فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج  
سانتیمتر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی بطول چهار متر و هشتاد سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر 
و بیست و پنج سانتیمتر که ذیل ثبت 534254 صفحه 71 دفتر امالک جلد2566 ثبت و مع الواسطه به نام آقای سید محمد باقر صدوقی 
منتقل گردیده است و به موجب سند رهنی شماره 1879 مورخ 86/5/15 رهنی شماره 1506 مورخ 86/2/9 در رهن بانک اقتصاد نوین 
قرار گرفته است که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت شماره 4507 ص )9002627( شده است و برابر نظریه شماره 
1015-99/9 مورخ99/10/15  کارشناسان رسمی توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از ملک فوق واقع است در تهران فرمانیه دیباجی 
شمالی نرسیده به لواسانی خیابان کوهستان هشتم پالک 54 جدید9 قدیم مورد ارزیابی مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند مالکیت 
1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی به میزان 1200 متر مربع تقلیل یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت جنوبی بوده 
که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی شامل زیرزمین 1- جهت انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 135/38 
متر مربع و همکف جهت البی و پارکینگ و 5 طبقه باالی همکف شامل هر طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 20 واحد بوده احداث 
گردیده است قدمت ساخت حدود 10 سال بوده و زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر مربع و زیربنای مفید20 واحد در5 طبقه 3578/96 
متر مربع می باشد واحد قطعه نهم  تفکیکی واقع در طبقه سوم شمال شرقی به شماره پالک ثبتی 11909 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب 
و هال و پذیرایی اشپزخانه OPEN با کابینت MDF به مساحت183/51 متر مربع و دارای پیشرفتگی به مساحت 8/46 متر مربع و بالکن 
به مساحت3/14 متر مربع و انباری به مساحت5/28 متر مربع و دارای یک واحد پارکینگ می باشد مجموعه دارای آسانسور نمای سنگ 
و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های UPVC برخوردار است و به مبلغ 85/060/000/000 ریال هشتاد و پنج میلیارد و شصت 
میلیو ن ریال  ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان انقالب بعد از خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 
از مبلغ  از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده  919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی ثبت استان تهران سالن مزایده 
85/060/000/000 ریال هشتاد و پنج میلیارد و شصت میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد 
شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه ورایز اعالمی و 
حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش 
واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 
در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب 
و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و 
تنظیم سند انتقال موکول به ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 13006013-
1400/03/05 بستانکار بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به 

منزله انتشار اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
11615 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت178/57 یکصد و هفتاد و هشت متر و پنجاه و هفت دسیمتر مربع که 2/76 

دو متر و هفتاد و شش دسیمتر مربع آن بالکن است قطعه هشتم تفکیکی در سمت جنوب غربی طبقه دوم به پالک شماره یازده 
هزار و نهصد و هشت فرعی ازشماره 33 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران 
با انضمام پارکینگ قطعه سوم تفکیکی به مساحت10/8 ده متر و هشتاد دسیمتر مربع واقع در مرکز زیرزمین اول و انباری قطعه 
سوم تفکیکی به مساحت 5/20  پنج متر و بیست دسیمتر مربع واقع در مرکز  زیرزمین اول محدود به حدود حدود آپارتمان شماال 
در هفت قسمت که قسمتهای دوم و ششم آن غربی است اول دیوار و پنجره است به طول سه متر و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر 
مشاعی دوم دیوار و پنجره است به طول چهار متر و سی سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی سوم دیواریست مشترک به طول سه متر 
به آپارتمان مسکونی قطعه 5 شماره11905 فرعی چهارم دیواریست مشترک به طول دو متر و چهل سانتیمتر به آپارتمان مسکونی 
قطعه 5 شماره11905 فرعی پنجم دیواریست مشترک به طول نود سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 5 شماره11905  فرعی هفتم 
دیواریست مشترک به طول یک متر و پنجاه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 5 شماره 11905 فرعی شرقا در شش قسمت که 
قسمت های سوم و پنجم آن شمالی است اول دیواریست به طول یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی دوم 
دیواریست به طول پنجاه و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی چهارم دیواریست به طول پنج متر و سی سانتیمتر به راه پله 
و اسانسور مشاعی پنجم دیواریست به طول یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی ششم دیواری مشترک به 
طول ده متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به آپارتمانی مسکونی قطعه 7 شماره 11907 فرعی جنوبا در سه قسمت  اول دیوار و پنجره است 
به طول چهار متر و چهل و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم نرده ایست به طول دو متر و چهل و پنج سانتیمتر به فضای 
حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است به طول پنج متر و پنجاه سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا دیواریست به طول یازده متر 
و پانزده سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه 16 پالک 693 فرعی قرار دارد بانضمام انباری به حدود اربعه شماال 
د رب و دیوار است به طول دو متر به راه پله و راهرو شرقا در دو قسمت اول دیواریست مشترک به طول یک متر و نود سانتیمتر به 
انباری قطعه 2 دوم دیواریست مشترک به طول هفتاد سانتیمتر به انباری قطعه 1 جنوبا دیواریست بطول دو متر به تاسیسات غربا 
دیواریست مشرک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 4 بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه 
مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر 
جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول 
چهار متر و هشتاد سانتیمتر به پارکینگ قطعه دو که ذیل ثبت 534253 صفحه 68 دفتر امالک جلد2566 ثبت و مع الواسطه به نام 
آقای سید محمد باقر صدوقی منتقل گردیده است و به موجب اسناد رهنی شماره 1879 مورخ86/5/15 رهنی شماره 1506 مورخ 
86/2/9 در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته است که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت شماره 4507 ص 
)9002627( شده است و برابر نظریه شماره 105-99/8مورخ99/10/15  کارشناسان رسمی توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است 
از ملک فوق واقع است در تهران فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به لواسانی خیابان کوهستان هشتم پالک 54 جدید9 قدیم مورد 
ارزیابی مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند مالکیت 1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی به میزان 1200 متر مربع تقلیل 
یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت جنوبی بوده که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی شامل زیرزمین 1- جهت 
انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 135/38 متر مربع و همکف جهت البی و پارکینگ و 5 طبقه 
باالی همکف شامل هر طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 20 واحد بوده احداث گردیده است قدمت ساخت حدود 10 سال بوده و 
زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر مربع و زیربنای مفید20 واحد در5 طبقه 3578/96 متر مربع می باشد واحد قطعه هشتم  تفکیکی 
 OPEN واقع در طبقه دوم جنوب غربی به شماره پالک ثبتی 11908 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه
با کابینت MDF به مساحت172/74 متر مربع و بالکن به مساحت2/76 متر مربع و انباری به مساحت6/15 متر مربع و دارای یک 
واحد پارکینگ می باشد  توضیح اینکه در بازدید مشاهده گردید که دیوار وسط مابین واحد 5 برداشته شده است .مجموعه دارای 
UPVC برخوردار است و به مبلغ 82/770/000/000 ریال  آسانسور نمای سنگ و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های 
هشتاد و دو میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر 
در روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان 
انقالب بعد از خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی ثبت استان تهران سالن مزایده از 
طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 82/770/000/000 ریال هشتاد و دو میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال 
شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه ورایز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود و تحت 
شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی 
وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 13006013-1400/03/05 بستانکار 
بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار 

اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
11614 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت183/51 یکصد و هشتاد و سه متر و پنجاه و یک دسیمتر مربع که 8/46 هشت متر و چهل 

و شش دسیمتر مربع آن پیشرفتگی در دو قسمت 3/14 سه متر و چهارده دسیمتر مربع آن بالکن و بالکن پیشرفته است قطعه سیزدهم تفکیکی 
در سمت شمال غربی طبقه چهارم به پالک شماره یازده هزار و نهصد و سیزده فرعی از شماره سی و سه اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 
7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران با انضمام پارکینگ قطعه هفدهم تفکیکی به مساحت10/8 ده متر و هشتاد دسیمتر مربع 
واقع در مرکز همکف و انباری قطعه نوزدهم تفکیکی به مساحت6/79 شش متر و هفتاد و نه دسیمتر مربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین 
اول محدود به حدود حدود آپارتمان شماال در هفت قسمت  که قسمت چهارم آن شرقی است اول دیوار وپنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان 
به طول سه متر و هشت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری دوم نرده ایست پیشرفتگی به طول دو متر و پانزده سانتیمتر به فضای خیابان 12 
متری سوم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول دو متر و پنجاه سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری چهارم دیواریست پیشرفتگی 
به طول پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری پنجم دیواریست پیشرفتگی به طول سی و پنج سانتیمتر به فضای خیابان12 متری 
ششم دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری هفتم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول 
سه متر و پنجاه وهفت سانتیمتر به فضای خیابان12 متری شرقا در چهار قسمت که قسمت سوم آن جنوبی است اول دیواریست مشترک به 
طول هشتاد و پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 14 شماره11914 فرعی دوم دیواریست مشترک به طول نه متر و شصت سانتیمتر به 
آپارتمان مسکونی قطعه 14 شماره11914 فرعی سوم درب و دیوار است به طول یک متر و هفتاد سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی چهارم 
دیواریست به طول سه متر و چهل و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی جنوبا در هشت قسمت که قسمت سوم آن شرقی قسمت هفتم 
آن غربی است اول دیواریست بطول شصت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی دوم دیواریست مشترک بطول یک متر و پنجاه سانتیمتر به 
آپارتمان مسکونی قطعه 16 شماره11916 فرعی سوم دیواریست مشترک به طول یک متر و بیست سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 16 شماره 
11916 فرعی چهارم دیواریست مشترک به طول نود سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 16 شماره 11916 فرعی پنجم دیواریست مشترک به 
طول دو متر و چهل سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 16 شماره11916 فرعی ششم دیواریست مشترک به طول سه متر به آپارتمان مسکونی 
قطعه 16 شماره 11916 فرعی هفتم دیوار و پنجره است به طول یک متر و هشتاد سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی هفتم دیوار و پنجره است 
به طول سه متر و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی غربا در دو قسمت اول دیواریست به طول چهارده متر و پانزده سانتیمتر به درز انقطاع 
مورد تفکیک که ماورای آن قطعه 16 پالک 693 فرعی قرار دارد دوم دیواریست پیشرفتگی به طول هشتاد و پنج سانتیمتر به فضای خیابان12 
متری بانضمام انباری به حدود اربعه شماال دیواریست بطول دو متر و هفتاد سانتیمتر به پر خیابان12 متری شرقا دیواریست به طول دو متر و 
شصت سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه دوم قرار دارد جنوبا دیواریست مشترک به طول دو متر و پنج سانتیمتر به 
انباری قطعه 20 غربا در دو قسمت اول درب و دیوار است به طول نود و شش سانتیمتر به راه پله و راهرو دوم دیواریست مشترک به طول یک 
متر و نود سانتیمتر به انباری قطعه 18 بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج 
سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو 
متر و بیست و پنج سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر به پارکینگ قطعه 16 که ذیل ثبت 
534258 صفحه 83 دفتر امالک جلد2566 ثبت و مع الواسطه به نام آقای سید محمد باقر صدوقی منتقل گردیده است و به موجب اسناد رهنی 
شماره 1879 مورخ86/5/15 رهنی شماره 1506 مورخ 86/2/9 در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته است که به علت عدم ایفای تعهد منجر 
به صدور اجراییه تحت شماره 4507 ص )9002627( شده است و برابر نظریه شماره 1015-99/13 مورخ99/10/15  کارشناسان رسمی توصیف 
اجمالی مورد وثیقه عبارت است از ملک فوق واقع است در تهران فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به لواسانی خیابان کوهستان هشتم پالک 54 
جدید9 قدیم مورد ارزیابی مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند مالکیت 1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی به میزان 1200 متر مربع 
تقلیل یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت جنوبی بوده که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی شامل زیرزمین 1- جهت انباری و 
پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 135/38 متر مربع و همکف جهت البی و پارکینگ و 5 طبقه باالی همکف شامل هر 
طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 20 واحد بوده احداث گردیده است قدمت ساخت حدود 10 سال بوده و زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر 
مربع و زیربنای مفید20 واحد در5 طبقه 3578/96 متر مربع می باشد واحد قطعه سیزدهم  تفکیکی واقع در طبقه چهارم شمال غربی به شماره 
پالک ثبتی 11913 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه OPEN با کابینت MDF به مساحت183/51 متر مربع و دارای 
پیشرفتگی به مساحت 8/46 متر مربع و بالکن به مساحت3/14 متر مربع و انباری به مساحت5/28 متر مربع و دارای یک واحد پارکینگ می 
باشد مجموعه دارای آسانسور نمای سنگ و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های UPVC برخوردار است و به مبلغ 85/880/000/000 
ریال هشتاد و پنج میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال  ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در 
روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان انقالب بعد از 
خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی ثبت استان تهران سالن مزایده از طریق مزایده حضوری 
بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 85/880/000/000 ریال هشتاد و پنج میلیارد و هشتصد  و هشتاد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس 
از اخذ شناسه ورایز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع 
وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم 
نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و 
مصرف و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم 
سند انتقال موکول به ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 1400/03/05-13006013 
بستانکار بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار 

اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
11611 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت182/46 متر مربع که 8/37 مترمربع آن پیشرفتگی در دو قسمت 3/14 متر 

مربع آن بالکن پیشرفته است قطعه چهاردهم تفکیکی در سمت شمال شرقی طبقه چهارم به پالک شماره 11914 فرعی از 33 اصلی 
مفروض و مجزا شده از 7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ قطعه 9 واقع در شرق زیرزمین اول 
به مساحت10/8 متر مربع و انباری قطعه 3 واقع در سمت مرکزی زیرزمین اول به مساحت 5/2 محدود به حدود حدود آپارتمان 
شماال در هفت قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان به طول سه متر و پنجاه و 
هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری دوم دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای خیابان12 متری سوم 
دیواریست پیشرفتگی به طول سی و پنج سانتیمتر به فضای خیابان12 متری چهارم دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه و هفت 
سانتیمتر به فضای خیابان12 متری پنجم دیوار وپنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول دو متر و چهل سانتیمتر به فضای خیابان 
به فضای خیابان12 متری هفتم دیوار و پنجره قسمت  پانزده سانتیمتر  و  به طول دو متر  نرده ایست پیشرفتگی  12 متری ششم 
پیشرفتگی ساختمان بطول سه متر و هشت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری شرقا در دو قسمت اول دیواریست پیشرفتگی به 
طول هشتاد و پنج سانتیمتر به فضای خیابان12 متری دوم دیواریست به طول چهارده متر و پانزده سانتیمتر به درز انقطاع مورد 
تفکیک که ماورای آن قطعه دوم قرار دارد جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول دیوار و پنجره ایست به طول سه 
متر و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی دوم دیوار و پنجره است به طول یک متر و هشتاد سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی 
سوم دیواریست مشترک به طول سه متر به آپارتمان مسکونی قطعه 15 شماره 11915 فرعی چهارم دیواریست مشترک به طول یک 
متر و پنجاه سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی هشتم دیواریست مشترک به طول نه متر و شصت سانتیمتر به اپارتمان مسکونی 
قطعه 13 شماره 11913 فرعی نهم دیواریست مشترک بطول هشتاد و پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 13 شماره11913 
فرعی بانضمام انباری به حدود اربعه شماال درب و دیوار است به طول دو متر به راه پله و راهرو شرقا دیواریست مشترک به طول 
دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 5 جنوبا دیواریست به طول دو متر به تاسیسات غربا دیواریست مشترک به طول دو متر و 
شصت سانتیمتر به انباری قطعه 7 بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست 
و پنج سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی بطول چهار متر و هشتاد سانتیمتر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است به 
طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر به پارکینگ قطعه 
8 که ذیل ثبت 534259 صفحه 86 دفتر امالک جلد2566 ثبت و مع الواسطه به نام آقای سید محمد باقر صدوقی منتقل گردیده 
است و به موجب سند رهنی شماره 1879 مورخ 86/5/15 رهنی شماره 1506 مورخ86/2/9 در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته 
است که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت شماره 4507 ص )9002627( شده است و برابر نظریه شماره 1015- 
99/14مورخ99/10/15  کارشناسان رسمی توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از ملک فوق واقع است در تهران فرمانیه دیباجی 
شمالی نرسیده به لواسانی خیابان کوهستان هشتم پالک 54 جدید9 قدیم مورد ارزیابی مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند 
مالکیت 1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی به میزان 1200 متر مربع تقلیل یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت 
جنوبی بوده که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی شامل زیرزمین 1- جهت انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با 
مساحت 135/38 متر مربع و همکف جهت البی و پارکینگ و 5 طبقه باالی همکف شامل هر طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 
20 واحد بوده احداث گردیده است قدمت ساخت حدود 10 سال بوده و زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر مربع و زیربنای مفید20 
واحد در5 طبقه 3578/96 متر مربع می باشد واحد قطعه چهاردهم   تفکیکی واقع در طبقه چهارم شمال شرقی  به شماره پالک 
ثبتی 11914 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه OPEN با کابینت MDF به مساحت182/46 متر مربع 
و دارای پیشرفتگی به مساحت 8/37 متر مربع و بالکن به مساحت3/14 متر مربع و انباری به مساحت5/28 متر مربع و دارای یک 
واحد پارکینگ می باشد توضیح اینکه در بازدید مشاهده گردید که دیوار وسط مابین واحد5 برداشته شده است . مجموعه دارای 
UPVC برخوردار است و به مبلغ 85/390/000/000 ریال  آسانسور نمای سنگ و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های 
هشتاد و پنج میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال  ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در 
روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان انقالب 
بعد از خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی ثبت استان تهران سالن مزایده از طریق 
مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 85/390/000/000 ریال هشتاد و پنج میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال شروع 
و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه ورایز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است 
لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود و تحت شناسه 
اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی 
وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 13006013-1400/03/05 بستانکار 
بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار 

اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
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آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت183/51 مترمربع که 8/46 هشت متر و چهل و شش دسیمتر مربع آن پیشرفتگی 

در دو قسمت 3/14 سه متر و چهارده دسیمتر مربع آن بالکن و بالکن پیشرفته است قطعه نهم تفکیکی سمت شمال غربی طبقه سوم به 
پالک شماره 11909 فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران با انضمام پارکینگ11  
به مساحت10/8 متر مربع واقع در مرکز همکف و انباری15  به مساحت5/28 متر مربع واقع در شمال زیرزمین اول محدود به حدود  حدود 
آپارتمان شماال در هفت قسمت  که قسمت چهارم آن شرقی است اول دیوار وپنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان به طول سه متر و هشت 
سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری دوم نرده ایست پیشرفتگی به طول دو متر و پانزده سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری سوم دیوار و 
پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول دو متر و پنجاه سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری چهارم دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه 
به فضای خیابان12 متری ششم  و پنج سانتیمتر  به طول سی  به فضای خیابان 12 متری پنجم دیواریست پیشرفتگی  و هفت سانتیمتر 
دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری هفتم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول 
سه متر و پنجاه وهفت سانتیمتر به فضای خیابان12 متری شرقا در چهار قسمت که قسمت سوم آن جنوبی است اول دیواریست مشترک 
به طول هشتاد و پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 10 شماره11910  فرعی دوم دیواریست مشترک به طول نه متر و شصت سانتیمتر 
به آپارتمان مسکونی قطعه 10 شماره11910  فرعی سوم درب و دیوار است به طول یک متر و هفتاد سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی 
چهارم دیواریست به طول سه متر و چهل و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی جنوبا در هشت قسمت که قسمت سوم آن شرقی 
قسمت هفتم آن غربی است اول دیواریست بطول شصت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی دوم دیواریست مشترک بطول یک متر و 
پنجاه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 12 شماره11912 فرعی سوم دیواریست مشترک به طول یک متر و بیست سانتیمتر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 12  شماره 11912 فرعی هفتم دیوار و پنجره است به طول یک متر و هشتاد سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی هشتم دیوار 
و پنجره است به طول سه متر و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی غربا در دو قسمت  اول دیواریست به طول چهارده متر و پانزده 
سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه 16 پالک 693 فرعی قرار دارد دوم دیواریست پیشرفتگی به طول هشتاد و پنج 
به پر خیابان12 متری  اربعه شماال دیواریست بطول دو متر و سه سانتیمتر  به حدود  انباری  بانضمام  به فضای خیابان12 متری  سانتیمتر 
شرقا دیواریست  مشترک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 16 جنوبا درب و دیوار است به طول دو متر و سه سانتیمتر به 
راه پله و راهروغربا دیواریست مشترک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 14 بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط 
فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج  
سانتیمتر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی بطول چهار متر و هشتاد سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر 
و بیست و پنج سانتیمتر که ذیل ثبت 534254 صفحه 71 دفتر امالک جلد2566 ثبت و مع الواسطه به نام آقای سید محمد باقر صدوقی 
منتقل گردیده است و به موجب سند رهنی شماره 1879 مورخ 86/5/15 رهنی شماره 1506 مورخ 86/2/9 در رهن بانک اقتصاد نوین 
قرار گرفته است که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت شماره 4507 ص )9002627( شده است و برابر نظریه شماره 
1015-99/9 مورخ99/10/15  کارشناسان رسمی توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از ملک فوق واقع است در تهران فرمانیه دیباجی 
شمالی نرسیده به لواسانی خیابان کوهستان هشتم پالک 54 جدید9 قدیم مورد ارزیابی مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند مالکیت 
1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی به میزان 1200 متر مربع تقلیل یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت جنوبی بوده 
که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی شامل زیرزمین 1- جهت انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 135/38 
متر مربع و همکف جهت البی و پارکینگ و 5 طبقه باالی همکف شامل هر طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 20 واحد بوده احداث 
گردیده است قدمت ساخت حدود 10 سال بوده و زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر مربع و زیربنای مفید20 واحد در5 طبقه 3578/96 
متر مربع می باشد واحد قطعه نهم  تفکیکی واقع در طبقه سوم شمال شرقی به شماره پالک ثبتی 11909 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب 
و هال و پذیرایی اشپزخانه OPEN با کابینت MDF به مساحت183/51 متر مربع و دارای پیشرفتگی به مساحت 8/46 متر مربع و بالکن 
به مساحت3/14 متر مربع و انباری به مساحت5/28 متر مربع و دارای یک واحد پارکینگ می باشد مجموعه دارای آسانسور نمای سنگ 
و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های UPVC برخوردار است و به مبلغ 85/060/000/000 ریال هشتاد و پنج میلیارد و شصت 
میلیو ن ریال  ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان انقالب بعد از خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 
از مبلغ  از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده  919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی ثبت استان تهران سالن مزایده 
85/060/000/000 ریال هشتاد و پنج میلیارد و شصت میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد 
شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه ورایز اعالمی و 
حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش 
واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 
در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب 
و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و 
تنظیم سند انتقال موکول به ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 13006013-
1400/03/05 بستانکار بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به 
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