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مدیر فنی تیم های ملی شطرنج منصوب شد
رئیس فدراسیون شطرنج 
در حکمــی مدیــر فنــی 
تیم های ملی این رشــته را 
منصوب کــرد.  بنا به اعالم 
فدراسیون شطرنج، »حسن 
فدراسیون  رئیس  تامینی« 
 « حکمی  طــی  شــطرنج 
امیررضــا پوررمضانعلی« را 
به عنوان مدیر فنی تیم های 
ملی منصوب کرد.   در حال حاضر پوررمضانعلی جوان ترین مربی ارشد فدراسیون 
جهانی شــطرنج است. هیات ریسه فدراسیون جهانی شطرنج )فیده(  تیرماه سال 
گذشــته عنوان مربی ارشد فدراسیون جهانی)FST( را برای استاد بزرگ شطرنج 

ایران تصویب کرد.

حاللی: خطیبی با این تراکتور شق القمر کرده است
 وزیر به آل کثیر گفته بود خانزاده را دریبل بزن؟

پیشــین  بازیکــن 
تراکتــور و پرســپولیس از 
صحبت های رسول خطیبی 
بعد  نشســت خبــری  در 
انتقاد  ســوپرجام  دیدار  از 
کرد.  اســماعیل حاللی در 
گفت وگــو با ایســنا درباره 
دیــدار ســوپرجام فوتبال 
ایران گفــت: بازی به دلیل 
تعطیلی طوالنی مدت لیگ، کیفیت الزم را نداشت و بازی سطح باالیی را شاهد 
نبودیم. پرســپولیس ۶۰ درصد از آن تیم همیشــگی بود و تراکتور هم آن قدر 
خــوب بازی نکرد که کمک کند این بازی جذاب از آب در بیاید. به عنوان بازی 
سوپرجام، انتظار باالتری داشــتیم و کاش بازی جذاب تر می شد. او ادامه داد: از 
قبل هم قابل پیش بینی بود که پرســپولیس می تواند تراکتور را شکست دهد و 
زور شاگردان خطیبی به پرسپولیس نمی رسد. تراکتور بازیکنان الزم برای تقابل 
با تیمی مثل پرسپولیس را نداشت و حتی آن ها بازیکنی برای تعویض نداشتند. 
بهترین بازیکن آن ها یعنی پیمان بابایی مصدوم بود و خط حمله تراکتور بی خطر 
بود. من فکر می کنم تا همین اآلن هم خطیبی شق القمر کرده که توانسته با تیم 
نصفه و نیمه ای که در ابتدای فصل خوب بسته نشد، از گروهش در لیگ قهرمانان 
آســیا صعود کند. حاللی درباره بهترین بازیکــن زمین از دیدگاه او گفت: اگر از 
۱۰ حساب کنیم، به نظر من بازیکنان پرسپولیس همه در حد ۶ و یا ۷ بودند و 
بازی شاخصی از هیچ کدام از بازیکنان شاهد نبودیم. به نظر من عملکرد نوراللهی 
و ســرلک چشم نوازتر از بقیه بود و اگر قرار باشــد بازیکنی را به عنوان بهترین 
بازیکن زمین انتخاب کنم، قطعا سرلک و یا نوراللهی خواهند بود. بازیکن پیشین 
پرســپولیس و تراکتور درباره مصاحبه بعد بازی رسول خطیبی گفت: متاسفانه 
مربیان و بازیکنان ایرانی که در این سال ها مقابل پرسپولیس شکست خورده اند، 
چنین حرف هایی را می زنند. تیم خطیبی حتی در حدی بازی نکرد که شــانس 
کشاندن بازی به وقت های اضافه را داشته باشد؛ بعد نمی فهمم چرا آن حرف ها را 
زده است. آیا مثال وزیر به آل کثیر گفته خانزاده را دریبل بزن یا مثال به لک گفته 
موقع کرنر خروج کن! متاسفانه این حرف های بی منطق در فوتبال ما تمامی ندارد 
و اکنون به عنوان یک توجیه از آن ها استفاده می شود.پلیتن توکیو، کمیته بین 
المللی المپیک و پارالمپیک برگزار و در مورد حضور تماشاگران در سالن مسابقات 
تصمیم گیری شــد. بر اساس نتیجه این جلســه، در سالن های مسابقه حداکثر 
۱۰ هزار تماشــاگر می توانند حضور داشته باشند اما به شرطی که از ۵۰ درصد 
ظرفیت ســالن بیشتر نباشند. همچنین مســابقاتی که در روز ۲۳ جوالی )اول 
مرداد (برگزار می شود نیز بدون تماشاگر خواهد بود. ممنوعیت حضور تماشاگران 
خارجی هم به قوت خود باقی اســت. یوشیهیده سوگا نخست وزیر ژاپن پس از 
این نشست اعالم کرد: اگر وضعیت شیوع کرونا در ژاپن بدتر شود مجبور به اعالم 

وضعیت اضطراری می شویم و المپیک بدون تماشاگر خواهد بود.

اخبار کوتاه

معاون اجرایی باشــگاه پرســپولیس تأکید کرد یحیی 
گل محمدی دو فصل دیگر با سرخپوشــان قــرارداد دارد و 

بحثی برای حضور او در تیم ملی مطرح نشده است. 
ابراهیــم شــکوری در گفت و گــو با خبرنگار ورزشــی 
خبرگزاری تسنیم درباره قهرمانی پرسپولیس در سوپرجام با 
پیروزی مقابل تراکتور اظهار داشت: بازیکنان ما در باالترین 
ســطح در حال بازی هســتند و قهرمانی در سوپرجام حق 
پرسپولیس بود. به خاطر این قهرمانی به هواداران و بازیکنان 
تبریک می گویم. این شــروع راه اســت و تیم ما فقط شب 
گذشته خوشحالی کرد. ما چهار جام دیگر در پیش داریم و 

فکر می کنم امسال اتفاقاتی تاریخی را شروع کردیم.
وی در واکنش به صحبت های رسول خطیبی پس از پایان 
بازی که گفته بود »به دولت و وزارت ورزش تبریک می گویم 
که در روزهای پایانی کارشــان یک جام دیگر به تیم شــان 
هدیه شــد.«، تصریح کرد: فکر می کنم زمانش رسیده که 
ما به ســمت حرفه ای گری برویم. فوتبال شرایطش در همه 
جای دنیا مشخص است و در زمین بازی انجام می شود. من 
احترام خاصی برای باشــگاه تراکتور و هوادارانش قائلم، اما 
این را باید هواداران تراکتــور بدانند و مطمئنم می دانند و 
فوتبال را می فهمند. در زمین مشخص بود چه تیمی قوی تر 
است و بقیه حرف ها فرافکنی و توجیه نتایج ضعیف و عدم 
کســب جام است. امیدوارم به جایی برسیم که همه فوتبال 
بازی کنند. به نظرم فوتبالی های کشــورهای دیگر اگر این 

صحبت ها را ببینند، خنده شان می گیرد.
معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس در واکنش به این پرسش 
که آیا AFC پاسخی به درخواست باشگاه پرسپولیس برای 
پرداخت مطالبات کالدرون از محل پاداش های این تیم داده 

است یا خیر، گفت: متأسفانه فعاًل جوابی نداده اند، ولی ما هر 
روز پیگیر هستیم.

»با توجه به اینکه در گذشته نیز باشگاه برای پرونده های 
دیگر بین المللی درخواست های مشابهی کرده بود و هر بار 
این درخواست با مخالفت AFC مواجه شده است، به نظر 
می رسد بار دیگر کنفدراسیون فوتبال آسیا با این درخواست 
مخالفت خواهد کــرد. آیا راه حل دیگــری برای پرداخت 
مطالبات کالدرون در نظر گرفته شــده اســت؟«، شکوری 
در واکنش به طرح این پرســش خاطر نشــان کرد: وظیفه 
ما در باشگاه پیگیری است و نباید ناامید شویم. خوشبختانه 

هــواداران به خوبــی درک کردند که در هفت هشــت ماه 
گذشــته ســیلی از پرونده های بین المللی به سمت باشگاه 

جاری شده است. 
ان شــاءاهلل با کمک هواداران این مشکل هم حل خواهد 

شد و امیدواریم این اتفاق بیفتد.
وی در مــورد اینکه آیا دلیل تأخیــر در تمدید قرارداد 
بازیکنان پرسپولیس مشکالت مالی است یا خیر، گفت: بحث 
تمدید قراردادها مالی نیست، ولی باید قبول کنیم طبیعی 
اســت بازیکنان ما به عنوان بهترین بازیکنان ایران و اینکه 
شاکله اصلی تیم ملی را تشکیل می دهند، پیشنهادات خوبی 

داشته باشند. در تالش هستیم با بازیکنان تمدید کنیم، ولی 
همانطور که گفتم باید قبول کنیم آنها پیشــنهادات خوبی 
دارند. امیدواریم بازیکنان هم در این راه کمک کنند. تا پایان 

فصل زمان مانده است و ما در چهار جام مدعی هستیم.
معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس در ادامه تصریح کرد: ما 
از بازیکنانی که قرار است تمدید کنند درخواست کردیم به 
باشگاه بیایند ولی این هم باید در نظر بگیریم که تیم مان هر 
چهــار پنج روز یک بار بازی دارد و تمرکز بازیکنان نباید به 
هم بخورد. فکر می کنم با عرقی که بازیکنان دارند و باشگاه 
هم دوســت دارد قراردادشان تمدید شــود، این اتفاق رخ 
خواهد داد. البته نباید فراموش کنیم بعضی از رقبای صنعتی 
ما که از بودجه دولتی استفاده می کنند و دیگر رقبای حوزه 
خلیج فارس پیشنهاد عجیب و غریبی به بازیکنان می دهند 

که این کار را سخت می کند.
شکوری درباره شایعاتی که پیرامون سرمربیگری یحیی 
گل محمــدی در تیم ملــی و عالقه  فدراســیون فوتبال به 
حضور ایــن مربی روی نیمکت تیم ملی مطرح می شــود، 
توضیح داد: گل محمدی با پرسپولیس قرارداد دو ساله دارد 
و ســرمربی ماست. ما افتخار می کنیم مربی با دانش ایرانی 
داریم که توانسته در سطح آسیا افتخارات بزرگی رقم بزند. 
گل محمدی مربی بســیار بادانشی است و در تاریخ 99/9/9 

هم دو سال قرارداد او را تمدید کردیم و سرمربی ماست.
»آیا تماســی از فدراســیون فوتبال برای جلب رضایت 
باشگاه پرسپولیس در این زمینه گرفته شده است یا خیر؟«، 
وی در پاسخ به این پرسش نیز گفت: خیر چنین بحثی اصاًل 
نبوده اســت. گل محمدی با ما قراردادش را دو ساله تمدید 

کرده است.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید همدلی رمز 
موفقیت سرخ پوشان پایتخت است.

فرشــاد پیوس در گفت وگو با ایســنا، درباره قهرمانی 
پرسپولیس در سوپرجام اظهار کرد: پرسپولیس تیم بسیار 
خوبی است و این روزها با عملکرد خوبش دل هواداران را 

شاد می کند.
ایــن تیم در خطــوط مختلف بازیکنان بســیار خوبی 
در اختیــار دارد که عملکرد خوبــی از خود به نمایش می 
گذارند. بازیکنان پرسپولیس دیگر قهرمانی های اینچنینی 
برایشان عادی شده و آن ها االن به دنبال قهرمانی در آسیا 
هســتند. این قهرمانی که دیشــب هم به دست آمد حق 
پرســپولیس بود چون برایش زحمت کشــیده بودند و در 
بازی برابر تراکتور هم نشان دادند که برتر از حریف هستند.
وی افــزود: در بازی برابر تراکتور پرســپولیس از نظر 
فنی عملکرد خیلی خوبی داشت، فوتبال شناور که متکی 
به اســتفاده از تمــام فضاهای زمین اســت ویژگی اصلی 
بازی پرســپولیس اســت. برابر تراکتور هم با همین شیوه 
پرسپولیس به خوبی بر حریف تسلط داشت. با وجود اینکه 
برخی بازیکنان تیم در اردوی تیم ملی بودند و خســته به 

تهران رســیده اند اما با این حال آنقــدر بازیکن خوب در 
پرســپولیس وجود دارد که کادر فنی دســتش باز باشد و 
بتوانــد بهترین نفرات را به زمین بفرســتد. نیمکت خوب 
برای هر تیمی یک نعمت است که پرسپولیس از آن بهره 

می برد.
پیوس همچنین گفــت: در پرســپولیس همدلی رمز 
اصلی موفقیت اســت چه در بین هواداران، چه کادر فنی 
و چه بازیکنان همه همدل هســتند تا تیم نتیجه بگیرد و 

قهرمانی های پی در پی به دست بیاورد. 
همین همدلی در پرســپولیس حــرف اول را می زند. 
در کنار این مســئله فوتبال تاکتیکی بســیار خوب که بر 
پایه حفظ توپ انجام می شــود باعث شده هیچ تیمی برابر 
پرســپولیس موفق نباشــد و تیم ما بتواند بر رقبا تسلط 

داشته باشد.
وی دربــاره عملکرد پرســپولیس در لیگ و رقابتش با 
ســپاهان هم گفت: من برنامه هــای بازی های پیش روی 
پرســپولیس را دیدم و واقعا این بازی ها سخت هستند اما 
آقای گل محمدی کارش را به خوبی بلد است و می داند. 
از بازیکنــان تیمش چگونه بازی بگیرد. قطعا از مهره هایی 

اســتفاده می کند که در هر بازی بــا آمادگی کامل بازی 
کنند. البته ســپاهان هم رقیب قدرتمندی اســت و شانه 
به شــانه پرسپولیس پیش می آید. سپاهان هم تیم بسیار 
خوبی اســت که از مربی جوان و خوبی مثل نویدکیا بهره 
می برد. قطعــا نویدکیا از مربیان آینــده دار فوتبال ایران 
اســت. با این حال من فکر می کنم پرســپولیس با ادامه 
همیــن روند می تواند در لیگ هم به قهرمانی برســد. این 

جام ها دیگر برای ما عادی شــده و مــا فقط از این به بعد 
به قهرمانی آســیا فکر می کنیم چرا که می توانیم در آسیا 
هم قهرمان شــویم. پرســپولیس با اتکا به تالش بازیکنان 
و کادر فنــی اش به اهداف خود یک به یک می رســد که 
این موضوع باعث خوشحالی هواداران شده است. هواداران 
سرمایه اصلی این تیم هستند که در سخت ترین شرایط به 

تیم کمک می کنند.

شکوری: بحثی برای حضور گل محمدی در تیم ملی نشده است

صحبت های خطیبی فرافکنی و توجیه نتایج ضعیفش است

پیوس: این قهرمانی ها برای پرسپولیس عادی شده است

نویدکیا آینده دار است
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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 
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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 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 

مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
11609 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 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
11617 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 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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