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رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دســتگیری باند ســه نفره 
سرقت منزل در شمال شرق تهران خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سردار علیرضا لطفی 
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در اوایل خردادماه 
امســال طی وصول اخبــار مردمی مبنی بــر فعالیت یک 
باند سه نفره از ســارقان حرفه ای منزل در محدوده شمال 
شــرق تهران، موضوع به اداره هفدهم ارجاع شد.وی افزود: 
کارآگاهــان اداره هفدهم بــا آغاز تحقیقات پلیســی و با 
تالش های بی وقفه سرکرده باند به نام »فیروز« ۲۳ ساله به 
همراه دونفر دیگر از اعضای باند که ۲۷ و ۳۰ ساله بودند را 

مورد شناسایی قرار دادند.
ســردار لطفی ادامه داد: در ادامه و بررسی ها مشخص شد 
یکی از اعضای باند دارای یک فقره ســابقه ســرقت منزل 
در سال های گذشــته بوده است، با ادامه تحقیقات پلیسی 
مخفیگاه سارقان در محدوده شهرستان پردیس شناسایی 
و طی یک عملیات ضربتی در اوایل خردادماه دستگیر و در 

بازرسی از محل مقادیری طال، ساعت های لوکس به ارزش 
تقریبی۵۰۰ میلیون تومان کشف و به اداره هفدهم پلیس 
آگاهی منتقل شدند. وی افزود: سرکرده باند در بازجویی ها 
گفت، من به اتفاق اعضای باند در ســاعات آغازین شب با 
شناسایی طبقات اول و دوم ساختمان ها و پس از اطمینان 
ازاینکه کســی در منزل نیست وارد ســاختمان شده و با 
تخریب درب واحد اقدام به ســرقت اموال با ارزش از قبیل، 
طال، موبایل، ساعت، تلویزیون... کرده و اموال را به مالخر به 
قیمت ناچیزی می فروختیم و پول حاصله را یین خودمان 

تقسیم و صرف خوشگذارنی می کردیم.
رئیس پلیس آگاهــی پایتخت تصریح کــرد: اعضای باند 
ضمن اعتراف به ســرقت منزل، تاکنون ســه محل سرقت 
و مالباختگان مورد شناســایی قرار گرفته و بخشی از اموال 
مکشــوفه به شکات برگشت داده شــده است و تحقیقات 
تکمیلی برای شناسایی و دستگیر خریداران اموال مسروقه 

کماکان ادامه دارد.

قطع دست جوان تهرانی با قمه اوباش سرقت از منازل مردم به بهانه خوشگذرانی
در پارک شاهد

چهار پســر جوان در پارک شاهد خیابان ســردارجنگل درگیری خونینی را 
به راه انداختند. در این درگیری خونین پســر جوان از ناحیه دســت هدف 
ضربه قمه قرار گرفت و دست پسر جوان قطع شد.درگیری خونین در پارک 
شــاهد خیابان سردار جنگل باعث قطع شدن دست پسر جوان با ضربه قمه 
شد.به گزارش خبرنگار حوادث رکنا، ســاعت 1۲ شامگاه ۳۰ خرداد امسال 
صدای درگیری چند جوان در پارک شــاهد خیابان ســردار جنگل به گوش 
رســید.مردم وقتی دیدند 4 جوان قمه به دست به جان هم افتادند ماجرا را 
به پلیس 11۰ مخابره کردند و خیلــی زود تیمی از ماموران کالنتری 14۰ 
بــاغ فیض برای پایان دادن به این درگیــری خونین به محل درگیری اعزام 
شــدند.ماموران وقتی به محل درگیری رســیدند ۳ پســر جوان که قمه به 
دســت بودند پا به فرار گذاشتند و این در حالی بود که پسر ۳۰ ساله ای از 
ناحیه دســت هدف ضربه قمه قرار گرفته و دستش قطع شده و غرق خون 
روی زمیــن افتاده بود.همین کافی بود تا امدادگران اورژانس در محل حاضر 
شوند و پسر جوان برای درمان به بیمارستان رسول اکرم )ص( منتقل شد و 
ماموران در تحقیقات میدانی پی بردند که این درگیری بین 4 شــرور که از 
اراذل و اوباش هستند صورت گرفته است.بنا بر این گزارش، پسر جوان برای 
درمان در بیمارســتان رسول اکرم قرار دارد و تالش برای دستگیری عامالن 

این درگیری خونین در دستور کار ماموران پلیس تهران قرار گرفته است.

پلمب سه قهوه خانه متخلف در تهران
معــاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت از پلمب ســه قهوه خانه در 
پایتخت خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ نادر مرادی  
گفت: روز یک شــنبه تیم هایــی از ماموران اداره نظــارت بر اماکن عمومی 
پایتخــت، کنترل و نظارت بر صنوف را با جدیت و با به کارگیری تمام توان 
و اســتعداد موجود در دستور کار قرار دادند.وی افزود: در ساماندهی اصناف 
و برخورد با ناهنجاری ها، سی ام خرداد ماه از تعدادی سفره خانه های سنتی 
و قهوه خانه های ســطح شــهر تهران بازدید صورت گرفت.معاون نظارت بر 
اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ بیان داشــت: در این طرح نظارتی، 
مأموران به ســه واحد قهوه خانه مشــکوک شدند و در بازدید صورت گرفته 
دریافتند، متصدی سفره خانه با بستن در های ورودی و خروجی صنف خود 
بدون رعایت دستورالعمل های بهداشتی ضمن استعمال قلیان این محل را به 
پاتوقی برای افراد مجرم و انجام برخی رفتار های هنجارشکن کرده که با اخذ 
دستور قضائی واحد صنفی مذکور به علت تخلفات صنفی پلمب شد.این مقام 
انتظامی با اشاره به اینکه متصدی این سفره خانه برای سیر مراحل قضائی به 
دادسرا معرفی شد، خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا 
حفاظت از سالمتی شهروندان از اولویت های اصلی پلیس بوده و از شهروندان 
تقاضا دارم تا در صورت مشــاهده اینگونه موارد سریعا از طریق سامانه 11۰ 

با پلیس در میان بگذارند.

کشف بیش از ۱۳ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه
رئیــس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشــف بیش از 1۳ هزار لیتر 

گازوئیل خارج از شبکه نفتی، خبر داد.
به گزارش ایلنا، ســرهنگ علی ولیپور گودرزی گفت: به دنبال کسب خبری 
مبنــی بر اینکه یک کارگاه غیرمجاز ســوخت در محدوده کهریزک اقدام به 
ایجاد کارگاه غیرمجاز تغلیظ سوخت کرده است، رسیدگی به این موضوع در 
دســتور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی 

قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی از محل، فردی از تبعه یکی از کشورهای همسایه خود 
را کارگر کارگاه خوانده و مالک را شــخص دیگــری معرفی می کند؛ پس از 
هماهنگی قضائی و بازرســی از محل، چندین مخزن و استخر سوخت و دو 
مخزن حاوی فرآورده های نفتی کشف شد که براساس اعالم شرکت نفت ری 
حدود 1۳ هزار لیتر گازوئیل به ارزش تقریبی ۶۵۰ میلیون ریال، بوده است 

که به شرکت نفت تحویل داده شد.

اخبار کوتاه

زن چاقوکش که یکی از سارقان پرونده سرقت خودرو بود 
بازداشت شــد . فرامرز که توسط این زن اجیر شده بود به 
ســرقت خودرو با همدستی این زن چاقوکش اعتراف کرد.
به گزارش رکنا، 14خردادماه بود که نخســتین شکایت در 
پلیس آگاهی تهران مطرح شــد. این شــکایت درخصوص 
ســرقت یک خودروی لیفان توســط یک مــرد و زن بود. 
بالفاصله این خبر از طریق مرکز فرماندهی و کنترل پلیس 
آگاهی تهران بزرگ و دایره مبارزه با ســرقت وسایط نقلیه 
پایــگاه هفتم پلیــس آگاهی به کارآگاهان گشــت پلیس 
آگاهی مخابره شد.بررســی ها حاکی از آن بود سارقان پس 

از سرقت این خودرو، دست به زورگیری از مردم و مغازه ها 
می زدند. آنها همچنین سالح ســرد نیز به همراه داشته و 
بیشتر در محدوده شرق تهران زورگیری می کردند. با توجه 
به حساسیت موضوع گشــتزنی هدفمند برای شناسایی و 
دستگیری ســارقان در دستور کار واحدهای گشتی پلیس 
آگاهی قرار گرفت.تا اینکه ســاعت 4 بعدازظهر بیست ودوم 
خردادماه، کارآگاهان یگان گشــت پلیــس آگاهی هنگام 
گشــتزنی در محدوده خیابان پیــروزی به خودروی لیفان 
مظنون شــدند. این خودرو دارای راننده و سرنشــین بود 
که رفتارهای مشــکوکی داشــتند. با استعالم از مرکز پیام 

مشخص شد دارای سابقه ســرقت از حوزه کالنتری 1۰٩ 
بهارســتان است.راننده با مشاهده واحد گشت متواری شد. 
افســر اکیپ نیز برای جلوگیری از خسارت های احتمالی، 
با رعایت قانون بکارگیری ســالح تیرهوایی شــلیک کرد. 
درنهایت نیز با هوشیاری اعضای اکیپ با غافلگیری و ایجاد 
ترافیک مصنوعی خودروی مسروقه متوقف شد.کارآگاهان 
بالفاصله متهم به اســم »فرامرز« و سرنشــین آن به اسم 
»سهیال« را دســتگیر کردند. بررسی های بعدی نشان داد 
که متهم ردیف اول دارای ســوابق متعدد سرقت خودرو و 
داخل خودرو از محدوده پایگاه ششم است. همچنین متهم 

ردیف دوم نیز ســابقه متعدد سرقت داخل خودرو، سرقت 
منزل و چاقوکشــی در سطح شهر از محدوده پایگاه ششم 
را دارد.سرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند، رئیس مرکز عملیات 
پلیس آگاهی با اعالم این خبر گفت: کارآگاهان در بازرسی 
از داخل خودرو نیز دو قبضه ســالح شمشــیر و یک دیلم 
و از داخل کیف سرنشــین یک قبضه چاقو کشــف کردند. 
موضوع بالفاصله به مرکز پیام اطالع و نهایتا گزارشی در این 
خصوص تنظیم و خودرو به پارکینگ هدایت شد. متهمان 
نیز برای ســیر مراحل قانونی و بررسی بیشتر تحویل اداره 

دوم پلیس آگاهی شدند.

زن چاقوکش تهران را به هم ریخت 

رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر تهــران بزرگ از 
کشــف یک محموله ۲۵۸ کیلوگرمــی مرفین از یک 

کامیونت در برگراه فتح خبر داد.
سرهنگ عبدالوهاب حســنوند در گفت وگو با ایسنا، 
درایــن باه گفــت: مدتی قبل و در پــی وصول اخبار 
موثق از طریق گزارشــات مردمــی مبنی بر قاچاق و 
ترانزیت مــواد مخدر مرفین در پوشــش بار تجاری 
مراتب پیگیری و احراز خبر به ماموران عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب ســپرده شــد.  وی 
ادامه داد: به محض وصول خبر، بررسی های پلیسی و 
تحقیقات گسترده آغاز و در ادامه مشخص شد یکی از 
قاچاقچیان سابقه دار مواد مخدر مقادیر قابل توجه ای 
مرفین را از اســتان های جنوب شرقی کشور تهیه و با 
استفاده ازیک دستگاه کامیونت ضمن مخفی و جاساز 
نمودن آن اقدام به حرکت از یکی از شهرهای جنوبی 
کشور به ســمت تهران کرده است.حسنوند افزود: با 
تجمیع اطالعات بدســت آمده مراتب به مقام قضائی 
منعکس و دستور دســتگیری راننده و توقیف خودرو 

صادر شد. 

در ادامه یک گروه از ماموران زبده عملیات ویژه پلیس 
مبــارزه با مــواد مخدر فاتب پــس از هماهنگی های 
الزم اقدام به رصــد و پایش خودرو و محل های تردد 
احتمالی آن کردند.وی افزود: ماموران پس از چندین 
ساعت پایش و گشت زنی هدفمند، در نواحی مختلف 
شهر تهران در نهایت موفق شدند خودروی مذکور را 
در اتوبان فتح شناسایی و ضمن دستگیری راننده در 
بازرسی از خودرو مقدار ۲۵۸کیلوگرم مرفین را که به 
شکل ماهرانه در بار کامیونت جاساز شده بود، کشف 

و ضبط کنند.
رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب با بیان اینکه 
یک نفر نیز در این خصوص دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده به دادسرا معرفی شد، گفت: ماموران این پلیس 
در کلیه مسیرهای مواصالتی، بیراهه و تمامی میادین 
و مراکز ســطح شهر به صورت شــبانه روزی حضور 
دارند و این محورها را به طور مداوم و مســتمر تحت 
پوشــش اطالعاتی قرار می دهند و هر محموله ای از 
این مسیرها وارد تهران بشود تحت نظر قرار گرفته و 

کشف و متهمان آن نیز دستگیر خواهند شد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دســتگیری مردی 
که با وعده ازدواج اقدام به اغفال زنی جوان و اخاذی 

از وی کرده بود، خبر داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت وگو با ایسنا، 
دراین بــاره اظهارکرد: مدتی قبــل زن جوانی با در 
دست داشــتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه 
و اعــالم کرد که پس از آشــنایی با مردی در فضای 
تلگرام، این فــرد که خودش را یکی از آرایشــگران 
معروف تهران معرفی کرده بود اقدام به جلب اعتماد 
شــاکی کرده و در همین راســتا نیز به او پیشــنهاد 
ازدواج داده است.وی با اشاره به اظهارات شاکی ادامه 
داد: بــا ارائه پیشــنهاد ازدواج ارتباط بین این دو نفر 
افزایش پیدا کرده و به همیــن منظور نیز تصاویری 

میان دو طرف در فضای مجازی رد و بدل شد. 
امــا مدتی بعــد مرد جوان بــه جای وعــده ازدواج 
درخواســت های غیراخالقی و نامتعارفی را از شاکی 
مطرح و سپس حتی او را تهدید کرده که اگر مبالغی 
را به حساب او واریز نکند تصاویر خصوصی این زن را 

پخش خواهد کرد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به قرارگرفتن 
موضــوع در دســتورکار ماموران پلیــس فتا، گفت: 
ماموران پلیس با استفاده از شیوه و شگردهای خاص 
پلیسی اقدام به شناســایی متهم کرده و پس از اخذ 
مجوز قضایــی این فرد را در یکــی از محالت غربی 
تهران دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند که 
این فرد در آنجا تحت بازجویی قرار گرفته و در نهایت 
پس از مواجه شــدن با شــاکی به جرم خود اعتراف 

کرد.
به گفته گودرزی، متهم دستگیر شده اقرار کرد که از 
ابتدا با انگیزه مالی و به قصد اخاذی با این زن جوان 

وارد رابطه شده است.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشــاره به تشکیل 
پرونده برای متهم دستگیر شده، گفت: این فرد برای 
ادامه روند رسیدگی به جرم به همراه پرونده تشکیل 
شده روانه دادسرا شد. وی به شهروندان و به خصوص 
زنان هشــدار داد که از انتشــار و ارسال تصاویر خود 
در فضای مجــازی و به خصوص بــرای افراد غریبه 

خودداری کنند.

عاقبت خواستگاری تلگرامی به زندان رسیدکشف محموله بزرگ مرفین در بزرگراه فتح

افقي:
  1- پایتخت تایلند- بشر و انسان

۲- تبســم زدن- فیلمــی از مجید 
مجیدی

بیگنــاه-  ســخت-  دشــمن   -۳
بخش های اداری- طایفه غرب ایران

4- قبیله عرب جاهلیت- هزار کیلو- 
پایتخت کشور جزیره ای »نائورو« - 

جد رستم
۵- پایــدار و باقــی تــا مدت های 
طوالنی- آتشفشان ایتالیا- از عناصر 

اصلی
۶- کامل تــر- نت آخــر- پایتخت 

سوئیس
۷- رنج- پارچه روپوشــی- دریاچه 

روسیه
۸- تازه- پر ســود و منفعت- تکرار 

حرف دوم
٩- نوعی زمرد- نصب کننده- درجه 

حرارت
1۰- مسرور- تیر پیکاندار- آشکار

11- بخش کاغذ کنان در شهرستان میانه- به تکلف رزق جستن- 
سرور، آقا

1۲- داروی بیهوشی – به صورت غذای معین برای یک نفر- قیمت 
بازاری- صد و یازده

1۳- یکی از دو جنس- مسرور- مخفف آگاه- رود اروپایی
14 – کارگردان فیلــم برف های کلیمانجارو – فیلم 
مجید مجیــدی به بازیگری علــی نصیریان و جواد 

عزتی
1۵- امین- آزرده خاطر

عمودي:
 1- به بلندی فرستادن- جریانات پیوسته

۲- فیلمی از سعید روستایی- زمزمه کننده
۳ – یادداشــت- جاوید و همیشه- مژده دهنده- 

عالمت مفعولی
4- بدســت آوردن- معبــر رودخانه- شــهری در 

کاشان- حرف شانزدهم
۵- رودی در لهســتان- نام مجمــوع صورت های 

هشتگانه حروف جمل- محتوی نامه
۶- برای شکار می نشینند- ترانه- دودلی و شک 

۷- در پناه- رمانی از مودب پور
۸- جاودانگــی- معدن- مختــرع آمریکایی چرخ 

خیاطی
٩- ..... چو دیوانه ببیند خوشش آید- بهره
1۰- به نرمی رفتار کردن- رسوم- نفیس

11- سمت راست- دربان- از ییالقات تهران
1۲- آزار و شکنجه- گوشه فوتبالی- صوت تحسین ادبی- بی نظمی

1۳ – زمان بســیار کم- وســیله تزریق – برادر اصفهانی- ضمیر 
مونث فرنگی

14- کمد و گنجه- بیماری چشمی
1۵- صاحب هنر- فیلمی از سیف اهلل داد

جدول شماره 5464     

حل     جدول شماره 5463

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 یازدهم تفکیکی در سمت جنوب شرقی طبقه سوم به پالک شماره یازده 
هزار و نهصد و یازده 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 سیزدهم تفکیکی به مساحت10/8 ده متر و هشتاد دسیمتر مربع واقع در مرکز همکف و انباری 
قطعه سیزدهم تفکیکی به مساحت 5/28 پنج متر و بیست و هشت دسیمتر مربع واقع در سمت شمالی زیرزمین اول محدود به 
حدود حدود آپارتمان شماال در هشت قسمت که قسمتهای پنجم و هفتم آن شرقی قسمتهای دوم و سوم آن غربی است اول درب و 
دیوار است به طول یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی دوم دیواریست مشترک به طول یک متر و بیست 
سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 10 شماره 11910 فرعی ششم دیواریست مشترک به طول نود سانتیمتر به آپارتمان مسکونی 
قطعه 10 شماره 11910 فرعی هفتم دیواریست مشترک به طول دو متر و چهل سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 10 شماره 119910 
فرعی هشتم دیواریست مشترک به طول سه متر و به آپارتمان مسکونی قطعه 10 شماره 11910 فرعی هشتم دیواریست مشترک به 
طول سه متر به آپارتما مسکونی قطعه 10 شماره 11910 فرعی شرقا در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است اول دیوار و پنجره 
است بطول چهار متر و سی سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی دوم دیوار و پنجره است به طول سه متر و پنج سانتیمتر به فضای 
نورگیر مشاعی سوم دیواریست بطول یازده متر و پانزده سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه دوم قرار دارد 
جنوبا در سه قسمت اول دیوار و پنجره است به طول چهار متر و چهل و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا در سه قسمت 
که قسمت دوم آن شمالی است اول دیواریست مشترک به طول ده متر و پنجاه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 12 شماره 
11912 فرعی دوم دیواریست به طول یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی سوم دیواریست به طول پنج متر 
و سی سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی بانضمام انباری به حدود اربعه شماال دیواریست به طول دو متر وسه سانتیمتر به پر 
خیابان12 متری شرقا دیواریست مشترک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 12 جنوبا درب و دیوار است به طول دو 
متر و سه سانتیمتر به راه پله و راهرو غربا دیواریست مشترک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 12 بانضمام پارکینگ 
به حدود اربعه خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر به پارکینگ قطعه 12 شرقا خط  فرضی به 
محوطه مشاعی است به طول دومتر و بیست و پنج سانتیمتر جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد 
سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر که ذیل ثبت 534256 صفحه 77 دفتر 
امالک جلد2566 ثبت و مع الواسطه به نام آقای سید محمد باقر صدوقی فرزند 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 1015-99/11 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 38/135 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 11 تفکیکی واقع در طبقه سوم سمت جنوب شرقی به شماره پالک ثبتی 11911 فرعی از23 اصلی دارای 
دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه OPEN با کابینت MDF به مساحت178/57 متر مربع و بالکن به مساحت2/76 متر مربع و 
دارای یک واحد 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 آسانسور نمای سنگ و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های 
UPVC برخوردار است و به مبلغ 83/570/000/000 ریال هشتاد و سه میلیارد و پانصد 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 83/570/000/000 
ریال هشتاد و سه میلیارد و پانصد 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... 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 کثیراالنتشرا محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده 

در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
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هفتاد و شش دسیمتر مربع آن بالکن است قطعه هفتم تفکیکی در سمت جنوب شرقی طبقه دوم به پالک شماره 11907 فرعی از 33 اصلی 
مفروز و مجزی شده از شماره 7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران با انضمام پارکینگ قطعه اول تفکیکی به مساحت10/8 
ده متر و هشتاد دسیمتر مربع واقع در سمت غربی زیرزمین اول و انباری قطعه هشتم تفکیکی به مساحت 6/15 شش متر و پانزده دسیمتر 
مربع واقع در سمت شمال غربی زیرزمین اول محدود به حدود حدود آپارتمان شماال در هشت قسمت که قسمتهای پنجم و هفتم آن شرقی 
قسمتهای دوم و سوم آن غربی است اول درب و دیوار است به طول یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی دوم 
دیواریست به طول پنجاه و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی سوم دیواریست به طول یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله 
و آسانسور مشاعی چهارم دیواریست مشترک به طول یک متر و پنجاه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 6 شماره 11906 فرعی پنجم 
دیواریست مشترک به طول یک متر و بیست سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 6 شماره 11906 فرعی ششم دیواریست مشترک به 
طول نود سانتیمتر به اپارتمان مسکونی قطعه 6 شماره 11906 فرعی هفتم دیواریست مشترک به طول دو متر و چهل سانتیمتر به آپارتمان 
مسکونی قطعه شش شماره 11906 فرعی هشتم دیواریست مشترک به طول سه متر به آپارتمان مسکونی قطعه 6 شماره 11906 فرعی شرقا 
در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است اول دیوار و پنجره است به طول چهار متر و سی سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی دوم 
دیوار و پنجره است به طول سه متر و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی سوم دیواریست به طول یازده متر و پانزده 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 چهار متر 
و چهل و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است اول دیواریست مشترک به طول ده متر 
و پنجاه و پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 8 شماره 11908 فرعی دوم دیواریست به طول یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به راه 
پله و اسانسور مشاعی سوم دیواریست به طول پنج متر و سی سانتمتر به راه پله و اسانسور مشاعی بانضمام انباری به حدود اربعه شماال 
دیوارست به طول یک متر و هشتاد س انتیمتر به پر خیابان 12 متری شرقا در دو قسمت اول دیواریست مشترک به طول دو متر و شصت 
سانتیمتر به انباری قطعه 9 دوم درب و دیوار است بطول یک متر و سی دو سانتیمتر به راه پله و راهرو جنوبا دیواریست مشترک به طول یک 
متر به انباری قطعه 7 غربا دیوارست به طول سه متر و شصت و پنج سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه 16 پالک 693 
فرعی قرار دارد 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 به پارکینگ قطعه دو 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 که ذیل ثبت 534252 
صفحه 65 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 1015-99/7 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 38/135 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 هفتم تفکیکی واقع 
در طبقه دوم شمال شرقی به شماره پالک ثبتی 11907 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه OPEN با کابینت 
MDF به مساحت178/57 متر مربع و بالکن به مساحت2/76 متر مربع و دارای یک واحد انباری به مساحت6/15 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 82/770/000/000 ریال 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 واریز 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
11613 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان 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 بیستم تفکیکی در سمت جنوب غربی طبقه پنجم به پالک شماره یازده هزار و 
نهصد و بیست فرعی از شماره 33 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران با انضمام 
انباری قطعه چهاردهم  پانزدهم تفکیکی به مساحت10/8 ده متر و هشتاد دسیمتر مربع واقع در  مرکز همکف و  پارکینگ قطعه 
تفکیکی به مساحت 5/28 پنج متر و بیست هشت دسیمتر مربع واقع در سمت شمالی 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 17 شماره 11917 فرعی چهارم دیواریست مشترک به طول دو متر و چهل سانتیمتر به 
آپارتمان مسکونی قطعه 17  به  نود سانتیمتر  به طول  آپارتمان مسکونی قطعه 17 شماره 11917 فرعی پنجم دیواریست مشترک 
شماره11917 فرعی ششم دیواریست مشترک به طول یک متر و بیست سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 17 شماره11917 فرعی 
هفتم دیواریست مشترک به طول یک متر و پنجاه سانتیمتر به اپارتمان مسکونی قطعه 17 شماره 11917 فرعی شرقا شرقا در شش 
قسمت که قسمتهای  سوم و پنجم آن شمالی است اول  دیواریست به طول یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور 
مشاعی دوم دیواریست به طول پنجاه و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی سوم درب و دیوار است به طول یک متر و بیست 
و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور 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 دیوارست مشترک به طول ده متر و پنجاه و 
پنج متر و پنجاه سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا غربا دیوارست به طول 11 متر و 15 سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که 
ماورای آن قطعه 16 پالک 693 فرعی قرار دارد بانضمام انباری به حدود اربعه شماال دیواریست به طول دو متر و سه سانتیمتر به پر 
خیابان12 متری شرقا دیواریست مشترک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 15 جنوبا درب و دیوار است به طول دو 
متر و سه سانتیمتر به راه پله و راهرو غربا دیوارست مشترک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 13 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 است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر غربا 
خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر که ذیل ثبت 544724 صفحه 104 دفتر امالک جلد2566 
ثبت و مع الواسطه به نام آقای سید محمد باقر صدوقی منتقل گردیده است و به موجب سند 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 1015-99/20 مورخ99/10/18  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 
انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 38/135 متر مربع و همکف جهت البی و  زیرزمین 1- جهت 
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 20 تفکیکی واقع در طبقه پنجم جنوب غربی به شماره پالک ثبتی 11920 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب و هال و پذیرایی 
اشپزخانه OPEN با کابینت MDF به مساحت178/57 متر مربع و دارای بالکن به مساحت2/76 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 82/770/000/000 ریال 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
11610 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت178/57 متر مربع و دارای بالکن به مساحت2/76 متر مربع قطعه نوزدهم تفکیکی 

در طبقه پنجم سمت جنوب شرقی به پالک به شمراه 11919 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزا شده از 7257 فرعی از اصلی  مذکور 
واقع در بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ قطعه 8 به مساحت10/8 متر مربع واقع در سمت مرکز زیرزمین اول و انباری قطعه 18 
به مساحت 5 متر مربع واقع در سمت شمال زیرزمین اول محدود به حدود آپارتمان شماال در هشت قسمت که قسمتهای پنجم و 
هفتم آن شرقی قسمتهای دوم و سوم آن غربی است اول درب و دیوار است به طول یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله و 
اسانسور مشاعی چهارم دیواریست  مشترک به طول یک متر و پنجاه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 18 شماره 11918 فرعی 
پنجم دیواریست مشترک به طول یک متر و بیست سانتیمتر به آپارتمان مسکونی طعه 18 شماره 11918 فرعی ششم دیواریست 
مشترک به طول نود سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 18 شماره 11918 فرعی هفتم دیوارست مشترک به طول دو متر و چهل 
سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 18 شماره 11918 فرعی هشتم دیواریست مشترک به طول سه متر به آپارتمان مسکونی قطعه 
18 شماره11918 فرعی شرقا در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است اول دیوار و پنجره است به طول چهار متر و سی سانتیمتر 
به فضای نورگیر مشاعی دوم دیوار و پنجره است به طول سه متر و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی سوم دیواریست به طول 
یازده متر و پانزده سانتیمتر به  درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه دوم قرار دارد جنوبا در سه قسمت اول دیوار و پنجره 
است به طول پنج متر و پنجاه 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 چهار متر و چهل و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا در سه قسمت که 
قسمت دوم آن شمالی است اول دیواریست مشترک به طول ده متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 20 شماره 
11920 فرعی دوم دیواریست به طول یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی سوم دیواریست به طول پنج متر و 
سی سانتمتر به راه پله و اسانسور مشاعی بانضمام انباری به حدود اربعه شماال دیوارست به طول دو متر و سه  سانتیمتر به پر خیابان 
12 متری شرقا دیواریست مشترک به طول یک متر و نود سانتیمتر به انباری قطعه 19 جنوبا در دو قسمت اول درب و دیوار است 
به طول یک متر و پنج سانتیمتر به راه پله و راهرو دوم دیواریست به طول یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به راه پله و راهروغربا 
دیوارست مشترک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 17 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 
به پارکینگ قطعه 9  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 7 که ذیل ثبت 544723 صفحه 101 دفتر امالک جلد2566 
ثبت و مع الواسطه به نام آقای سید محمد باقر صدوقی منتقل گردیده است و به موجب سند 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 1015-99/19 مورخ99/10/18  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 
انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 138/38 متر مربع و همکف جهت البی و  زیرزمین 1- جهت 
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 نوزدهم تفکیکی واقع در طبقه پنجم سمت جنوب شرقی  به شماره پالک ثبتی 11919 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب و هال 
و پذیرایی اشپزخانه OPEN با کابینت MDF به مساحت178/57 متر مربع و بالکن به مساحت2/76 متر مربع و دارای یک واحد 
انباری به مساحت5 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 82/770/000/000 ریال 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 
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