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پرفروش شدن کتاب خاطرات »ویل اسمیت«
با اعــام خبر انتشــار کتاب 
خاطــرات »ویل اســمیت«، این 
کتــاب به ســرعت به یکــی از 
»آمازون«  آثــار  پرفروش تریــن 
تبدیل شد. به گزارش ایسنا و به 
نقل از ددالین، انتشارات »پنگوئن 
پرس« روز یکشنبه از انتشار کتاب 

خاطرات »ویل اســمیت« هنرپیشه مشهور آمریکایی در نهم نوامبر خبر داد و این 
هنرپیشه نیز با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرام خود از تصویر جلد این کتاب 
که با عنوان »ویل« منتشــر خواهد شد رونمایی کرد. این کتاب از بیستم ژوئن در 
رتبه نخست پرفروش ترین کتاب های خاطرات و زندگی نامه های بازیگران »آمازون« 
قرار گرفته است. »اسمیت« اعام کرده است پس از دو سال کار کردن بر روی این 
کتاب آمادگی انتشــار خاطرات خود را پیدا کرده است. این کتاب توسط انتشارات 
»پنگوئن پرس« منتشــر خواهد شد و »مارک منسون« نیز از نویسندگان این اثر 
است. کتاب »ویل« به داستان زندگی و حرفه »اسمیت« می پردازد و روایتی از روند 
بزرگ شدن او در غرب فیادلفیا تا تبدیل شدنش به یک هنرپیشه است. »اسمیت« 
همچنین راوی کتاب صوتی »ویل« خواهد بود. »ویل اسمیت« دو بار نامزد کسب 
جایزه اسکار و چهار مرتبه برنده جایزه گرمی بوده است. »مردان سیاه پوش« و »در 

جست وجوی خوشبختی« از جمله آثار این هنرپیشه به شمار می روند.

ابوالفضل شاه کرم درگذشت
ابوالفضــل شــاه کرم، بازیگر 
تئاتر، ســینما و تلویزیون بامداد 
دیروز، دوشــنبه 31 خرداد ماه 
درگذشت. سمانه شاه کرم، دختر 
ایــن بازیگر در گفتگو با ایســنا 
درباره دلیل فوت او توضیح داد: 
حــدود 20 روز پیــش پدرم به 

دلیل مشــکات کلیه در بیمارستان بستری شد و در ادامه به دلیل تورم شدید 
در ناحیه شکم به آی سی یو منتقل شد . سپس به علت پارگی اثنی عشر تحت 
عمل جراحی قرار گرفت. او ادامه داد: پدرم چند روزی در آی سی یو بستری بود 
و بعد به بخش عمومی منتقل شد و همه چیز خوب پیش می رفت بود تا اینکه 
دوباره تورم شــکم آغاز و مشخص شد ریه اش آب آورده است و از روز سه شنبه 
هفته پیش بتدریج هوشیاری اش هم کم شد. به گفته او، این بازیگر بامداد روز 
چهارشــنبه دوباره تحت عمل جراحی قرار گرفت که به مراتب سخت تر از عمل 
قبلــی بود. چراکه در این مدت تنها ده درصد ریه او کار می کرد و تنفســش با 

دستگاه انجام می شد .

رقابت فیلم مهرداد اسکویی در جوایز آسیاپاسیفیک
بــی  »ســایه های  مســتند 
خورشــید« به کارگردانی مهرداد 
مســابقه  بخــش  در  اســکویی 
آســیا  جوایز  بلند  مســتندهای 
پاسیفیک رقابت می کند. به گزارش 
ایســنا، چهاردهمین دوره جوایز 
ســینمایی آسیاپاسیفیک امسال 

در تاریخ 11 نوامبر )پنجشــنبه 20 آبان ماه( برگزار می شود و نامزدهای نهایی این 
جوایز شامل پنج نامزد شاخه بهترین مستند بلند در اواسط اکتبر به صورت رسمی 
معرفی خواهند شد.  مستند »سایه های بی خورشید« اولین نمایش جهانی خود را در 
سی ودومین جشنواره بین المللی مستند آمستردام )ایدفا( تجربه کرد و موفق به کسب 
جایزه بهترین کارگردانی از این رویداد معتبر سینمایی شد و پس از آن در  چندین 
جشنواره بین المللی دیگر از جمله بیگ اسکای آمریکا، مونیخ آلمان، کراکو لهستان، 
داک اِج نیوزولند، میلینیوم بلژیک، حقوق بشــر ژنو، هلسینکی فناند، »ژان روش« 
فرانســه،  داکوفست کوزوو، جشنواره مستند اوپن سیتی لندن، جشنواره فیلم داکا، 

جشنواره فیلم زوریخ، جشنواره مستند زاگرب و... نیز به روی پرده رفته است.

اخبار کوتاه

در طی این ســال ها ســریال های مختلفی با محوریت 
کانون خانواده از شبکه های مختلف سیما پخش شدند که 
نتوانستند آنطور که باید با مخاطب ارتباط برقرار کرده و تا 
انتها او را پای جعبه جادویی تلویزیون نگه دارند. بهگزارش 
هنر آناین، نهاد خانواده از اصلی ترین بنیان های شکل گیری 
هر جامعه ای محسوب می شود. افراد آموزش های اولیه را در 
بســتر خانواده کســب می کنند و از همین رو برای جامعه، 
عنصر خانواده، عنصری کلیدی محســوب می شود. در همه 
ادیان، خانواده نهادی مقدس و محترم محســوب می شود. 
در دین اسام نیز بنای مقدس خانواده محبوب ترین نهاد در 
نزد خداوند است، همه متفکرانی که درباره سازمان جامعه 
اندیشیده اند بر اهمیت خانواده و نقش حیاتی آن بر جامعه 
تاکید کرده اند، جامعه ای که از خانواده های ســالم برخوردار 
نباشد، نمی تواند ادعای سامت کند ، همچنان که هیچ یک 
از آسیب های اجتماعی، بدون تاثیر خانواده پدید نیامده اند. 
رسانه نیز از عناصر مهم جامعه است که دارای وظایف خاص 
و تعریف شــده خود است، اما رابطه ای که بین این دو نهاد 
مهم اجتماعی وجود دارد نیــز به نوبه خود از اهمیت قابل 
توجهی برخوردار است. تلویزیون به عنوان یکی از مهمترین 
وســایل ارتباط جمعی همواره مانند یکی از اعضای خانواده 
است که بر ســایرین تاثیر میگذارد و ساخت آن را متحول 
می ســازد. درطی این سال ها آثار ســریالی بسیاری درباره 
کانون خانواده و مسائل و مشکات آن از شبکه های مختلف 
سیما پخش شــده است. سریال های ایرانی و خارجی که با 
محوریــت خانواده تولید، دوبله و نمایش داده شــده اند، اما 
اغلب این آثار به نمایش درآمده فاصله زیادی با تفکر خانواده 
ایرانی و ســبک زندگی ایرانی- اسامی داشته و به همین 
دلیــل چندان مورد توجه و وثــوق مخاطبان قرار نگرفتند. 
اهمیت تلویزیون در فضای فرهنگی و اجتماعی دهه هفتاد 
با توجه به مواردی همچون گســترش و تنوع یافتن کیفی 
و کمی ژانرها و برنامه های تلویزیونی و همچنین دســتیابی 
سریال های تلویزیونی شاخص در این دوره به مخاطبان بی 
سابقه در اقصی نقاط کشــور، کاما برجسته است و فصل 
جدیــدی از تاریخ تلویزیون در ایران را رقم می زند تا حدی 
که در این دهه آثار شاخص و متنوعی در سینما و تلویزیون 
شــکل می گیرد و می توان از آن به دهه طایی یاد کرد. در 
این مقطع زمانی تحوالت و تعارضات ناشی از رویارویی سنت 
و مدرنیته و تغییرات سبک زندگی در تلویزیون به ویژه در 

تولید سریال ها و مجموعه های نمایشی نمود بیشتری یافت 
و باعث شــد تا در عمق خانه ها رســوخ کند. در این میان 
چند ســریال بودند که در ذهن مخاطبان ماندگار شدند که 
می توان به شــاخص ترین آن ها یعنی ســریال »پدرساالر« 
ساخته اکبر خواجویی اشــاره کرد که در اوایل دهه هفتاد 
به روی آنتن رفت و با گذشــت بیش از بیست سال از زمان 
نمایش این ســریال همچنان مخاطبان از آن یاد می کنند. 
در واقع این سریال نخستین ســریالی بود که به تعارضات 
سبک زندگی ســنتی  پرداخت و مخاطب را برای نخستین 
بار با سبک زندگی مدرن مواجه کرد. روایت زندگی اسداهلل 
خــان و فرزندانش در دهه هفتادی کــه مخاطب به مانند 
امروز با انواع و اقسام رسانه ها بمباران اطاعاتی نشده بود، و 
مواجه آن ها با این زندگی سنتی و تاش برای تغییر موجب 
شــد تا این ســریال مورد توجه قرار گیرد و تبدیل به یکی 
از پرمخاطب تریــن و بحث برانگیز ترین ســریال های تاریخ 
تلویزیون شود. در ســریال »پدر ساالر« عاوه بر متن قوی 
و بازی های درخشــان نمایش سبک زندگی حول دو محور 
اصلی بازنمایی شــده اســت، اول تفاوت نسلی و دوم تقابل 
زندگی ســنتی با زندگی نوگرا؛ دو عامل اصلی که مخاطب 

درگیر آن است و می تواند با آن ارتباط برقرار کند. اما درست 
با گذشت دو دهه و در اوایل دهه 90 سریال دیگری به روی 
آنتن رفت تحت عنوان »پایتخت« که آن نیز توانست مورد 
توجه و وثوق قرار گیرد. هرچند حاال دیگر جامعه به سمت 
زندگی مدرن رفته و تقریبا جای زندگی سنتی دهه هفتاد 
را به خوبی پرکرده اســت، اما در این سریال نیز عناصری از 
زندگی سنتی به چشم می آید. خانواده همچنان کانون اصلی 
قصه اســت و اتفاقاتی که در پــی آن رخ می دهد حول این 
محور می گردد. سریال تا فصل چهارم همچنان مورد توجه 
مخاطب است و با آن که حاال شبکه های متعدد تلویزیونی، 
ماهواره ای و اینترنتی شــکل جــدی گرفته اند و به وضوح 
نقش جدی در زندگی مخاطبان ایفا می کنند، اما ســادگی 
شــخصیت ها و روایتی که از مشکات آن ها در این زندگی 
مدرن دارد، مورد توجه است. یکی از ویژگی های این خانواده 
تقســیم کار سنتی و طبیعی بین زن و مرد است که در آن 
مرد خانواده نقش مدیریــت و رهبری، کار بیرون از خانه و 
کسب درآمد برای رفاه اعضای خانواده خود را برعهده دارد 
و زن به عنوان مکمل مرد، مدیریت امور درون خانه،تربیت 
فرزندان و خانه داری، را برعهده دارد. هرچند این ســریال 

در دو فصل آخر با اشــکاالت بســیاری همراه بود که پیام 
ابتدایی خود را نیز تحت الشعاع قرار داد ،اما باز هم در میان 
آثار پرمخاطب جای گرفته است و می توان درباره آن بحث 
داشــت. در طی این سال ها آثاری با محوریت خانواده کم از 
تلویزیون پخش نشــده است اما در سال های اخیر مجموعه 
دیگری که مورد توجه واقع شده است، سریال»نون خ« است 
معطوف به جهت گیری اخاقی و پذیرش نقش ها در خانواده 
و جامعــه و  با نمایش فداکاری و گذشــت که بیان کننده 
فضایل اخاقی در خانواده های اخاق مدار و ســنتی است. 
در چنین شرایطی کلیت فرایند اجتماعی و روانشناختی این 
مجموعه تلویزیونی، درصدد همسویی و نزدیک کردن روابط 
و اخاقیات در خانواده به ســمت اصــول و فضایل اخاقی 
و جهت گیــری به اخاق حمیده بوده اســت  که با توجه 
به عدم موفقیت ســریال »پایتخــت« در دو فصل اخیر آن 
مورد توجه واقع شــد. کوچ از تهران به سمت شهرستان ها، 
نمایش رنگ و لهجه های دیگر و سادگی و صمیمیت مردم 
شهرســتان از نکات قابل توجهی است که در این اثر دیده 
می شــود. این روزها آنتن شبکه یک ســیما خود را آماده 
می کند تا با ســریال »دودکش« یکی دیگر از سریال هایی 
که با محوریت خانواده تولید شده است، شب های تابستانی 
مخاطبان را پر کند. سریالی که فصل اول آن در دهه نود از 
تلویزیون پخش شد، باز هم کانون خانواده ای ساده که دور 
هم جمع شده اند تا بتوانند دوشادوش یکدیگر بر مشکات 
فائق آمده و آن ها را یک به یک پشــت ســر بگذارند با این 
تفاوت که پر از اصطاحات و گفتمان هایی اســت که برخی 
از آن هــا تبدیل به تکه کام های امروز جامعه شــده اند. اما 
باید پذیرفت که با وجود ســاخت سریال های متعدد درباره 
خانواده هنوز هیچ یک نتوانســتند آنطور که باید و شاید به 
مانند سریال »پدرساالر« موفقیت خود را برای سال ها حفظ 
کنند و در اذهان باقی بمانند. خود این موضوع نیازمند یک 
آســیب شناسی جامع از سوی متخصصان امر است که چرا 
با گذشــت بیش از دو دهه سریال سازی سیما به آن حجم 
از موفقیت نرسیده است که بتواند  جایگزینی داشته باشد. 
چرا خانواده ای که در آثار تلویزیونی به نمایش در می آیند با 
وجود سادگی هایی که به همراه دارند، اما در واقع از خانواده 
ایرانی امروز دور هستند و همین عامل نیز موجب می شود 
تا مخاطب نتواند با آن ارتباط برقرارکند و بسیاری چراهای 

دیگر که باید به تک تک آن ها پاسخ گفت.

علیرضا معصومی گفت: سرعت یک عنصر مهم در 
این نقاشی هاست و می خواستم سرعت دیدن منظره 

را در کارهایم به وجود آورم.
 نمایشگاه آثار علیرضا معصومی با عنوان »در پرده 
زمان« در گالری اُ برگزار شد. معصومی در گفت وگو 
بــا هنرآناین با بیان اینکه در این مجموعه 2۷ اثر با 
تکنیک اکریلیک روی بــوم و روان نویس روی کاغذ 
به وجود آمده اســت، گفت: ایــن مجموعه در ادامه 
نمایشگاه هایی اســت که قبًا در گالری اثر و گالری 
خط سوم دبی داشتم. حدود هشت سال پیش شرایط 
گوناگون پیــش آمد که باعث شــد کارهایم به این 
سمت برود. آتلیه ای در جاجرود داشتم و مجبور بودم 
که هر روز مســیر تهران تا آتلیه را طی کنم. به  این  
ترتیب جاده تبدیل به یک عنصر مهم در زندگی من 
شــد و انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر، جابه جایی 

و ســرعت، در ذهنم پررنگ شد. معصومی ادامه داد: 
مناظر مختلف را در حالی که با سرعت از کنار آن ها 
عبور می کردم از پشــت شیشه خودرو می دیدم. اهل 
ایستادن در فضا و طراحی اولیه نبودم و درعین حال 
دوســت نداشتم از مناظر عکاسی کنم، زیرا احساس 
می کــردم ایــن کار ذهنم را تنبل می کنــد. در این 
شرایط چشم و مغزم فعال تر می شد، چشم مانند شاتر 
دوربین عمل می کرد و مغز یک تصویر را ثبت می کرد 

تا بعداً بتوانم آن را در آتلیه پیاده کنم.
او بــا بیان اینکه در حین رانندگی یک طرح اولیه 
بــرای خود ایجاد می کند، افزود: پس از رســیدن به 
آتلیه اقدام به پیاده کــردن این طرح می کردم. ابتدا 
ممکن بود بخش هایی از آن فراموش شــود اما بعد از 
مدتی تمرین و ممارســت به مرور بافت ها و فرم ها به 
دســت می آیند. برایم مهم بود که آن سرعت دیدن 

منظــره را در کارهایم نیز به وجــود آورم و در واقع 
سرعت یک عنصر مهم در این نقاشی ها است.

معصومی دربــاره میزان وفــاداری به طبیعت یا 
پرداختن به دیدگاه شــخصی گفــت: به نظر من در 
همان زمان که به جســتجوی افکار و اندیشــه های 
درونی خودمــان گام برمی داریم، در همان لحظه از 
خودمان دور می شویم. سعی کردم در کل پروسه این 
نمایشگاه هم خودم را ببینم و هم خود را نبینم، یعنی 
هم ایده های شــخصی را پرورش دهم و هم از آن ها 
دوری کنم. در پروسه کاری من همیشه مبارزه ای بین 
اینها وجود دارد. عقیده دارم بیان خود اگر از حد میانه 
عبور کند ممکن اســت تبدیل به خودخواهی شود. 
ممکن اســت این اتفاق در یک پروژه مناسب باشد 
اما من در این نمایشــگاه سعی کردم کمی خودم را 

فراموش کنم. 

جشــنواره فیلم ترایبکا با نمایش فیلم »گاو خشمگین« 
و گفتگــوی ویدئویی »لئونــاردو دی کاپریو« بــا »مارتین 
اسکورســیزی« و »رابرت دنیرو« به کار خــود پایان داد. به 

گزارش ایســنا به نقل از ددالین، بیســتمین جشنواره فیلم 
»ترایبکا« شب گذشته )یکشنبه 30 خرداد( با نمایش فیلم 
معروف »گاو خشمگین« و پخش مصاحبه ویدئویی از پیش 
ضبط شده »لئوناردو دی کاپریو« با »مارتین اسکورسیزی« 
و »رابــرت دنیرو« کارگردان و بازیگر این فیلم جریان ســاز 
محصــول 19۸0 میادی به کار خود پایــان داد.  »مارتین 
اسکورسیزی« فیلم »گاو خشمگین« نتیجه همه آن چیز که 
دوست داشته توصیف کرد و گفت که برایش مهم نبوده چه 
اتفاقی برای فیلم می افتد و یا فیلم دیگری پس از آن خواهد 

ســاخت یاخیر.  ایده اولیه فیلم »گاو خشــمگین« بر اساس 
کتاب خود زندگی نامه نوشته »جیک الموتا« شکل گرفته که 
در ابتدا »دنیرو« مجذوب آن می شود اما اسکورسیزی در ابتدا 
به سبب عدم عاقه به ورزش، پیچیدگی ساخت و صحنه های 
خونین مبارزه عاقه ای به ســاخت آن نداشت اما در نهایت 
این فیلم در فرمت ســیاه و ســفید مقابــل دوربین می رود.  
»رابــرت دنیرو« در ایــن مصاحبه بــه »دی کاپریو« گفت: 
نمی دانستیم فیلم »گاو خشــمگین« چقدر خوب از کار در 
میآید، ما می دانستیم که فیلم خاصی است.  سابقه همکاری 

»اسکورسیزی« و »دنیرو« به بیش از ۵0 سال می رسد که با 
فیلم »خیابان های پائین شهر« آغاز شد و با »راننده تاکسی« 
در دهه 19۷0، »گاو خششــمگین« در 19۸0 و فیلم »مرد 
ایرلندی« در سال 2019 ادامه یافت و این دو چهره سرشناس 
سینمایی هم اکنون نیز مشغول همکاری در فیلم »قاتان ماه 
کامل« هســتند که با بازی »لئوناردو دی کاپریو« نیز همراه 

است. 
این مصاحبه در لوکیشن ساخت فیلم »قاتان ماه کامل« 

در اوکاهاما برای جشنواره فیلم ترایبکا ضبظ شده بود.

 نگاهی به سریال هایی که با موضوع خانواده درخشیدند

جای خالی خانواده در سفره تلویزیون

علیرضا معصومی از نمایشگاه »در پرده زمان« در گالری اُ می گوید 

 تغییر واقعیت ها در سرعت باال

جشنواره فیلم ترایبکا با نمایش فیلم »گاو خشمگین« به کار خود پایان داد

مصاحبه »دی کاپریو« با »اسکورسیزی« و »دنیرو«

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره 14006031۸003000939-1400/02/2۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی فاطمه شهبازی کاشمی 
فرزند حسین به شماره ملی 26۷9۷۵۷424 نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 1۸۸/20 متر مربع به 
شــماره پاک 2۸۷6 فرعی مفروز و مجزی شــده از پاک شماره 16۵ فرعی از 62 اصلی واقع در کاشم بخش 24 گیان 
از مالکیت رســمی محمدرضا شــهبازی محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه 

دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 256مالف
تاریخانتشاراول:1400/03/18تاریخانتشاردوم:1400/04/01

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره 14006031۸00300093۵-1400/02/22 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی صنم محمدزاده گیگاسری 
فرزند محمدابراهیم به شماره ملی 266۸4۵1۵66 نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت 216 متر مربع به شماره 
پاک 2۸۷۸ فرعی مفروز و مجزی شده از پاک شماره 1۸4 فرعی از 62 اصلی واقع در کاشم بخش 24 گیان از مالکیت 
رسمی محمدعلی مومنی محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 247مالف
تاریخانتشاراول:1400/03/18تاریخانتشاردوم:1400/04/01

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره 14006031۸003000934-1400/02/2۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی مهدی داداری فرزند هادی 
به شــماره ملی 00۵41۵1902 نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت 23۵/90 متر مربع به شماره پاک 2۸۷۷ 
فرعی مفروز و مجزی شــده از پاک شــماره 1۸4 فرعی از 62 اصلی واقع در کاشــم بخش 24 گیان از مالکیت رسمی 
محمدعلی مومنی محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی 
که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 245مالف

تاریخانتشاراول:1400/03/18تاریخانتشاردوم:1400/04/01

سرپرستثبتاسنادوامالکشهرستانفومن-سیدروشنآقازادهدافساری

سرپرستثبتاسنادوامالکشهرستانفومن-سیدروشنآقازادهدافساری

سرپرستثبتاسنادوامالکشهرستانفومن-سیدروشنآقازادهدافساری

آگهی دعوت از سهامداران شرکت صنایع شیمیایی و 
سلولزی نگارآذر )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 127103 و شناسه ملی 10101705020
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت صنایع شیمیایی و سلولزی نگارآذر 
)ســهامی خاص( به شماره ثبت 127103و شناســه ملی 10101705020یا 
نماینده قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ1400/04/15
در آدرس تهران – محله عباس آباد -اندیشــه – خیابان شهید محمد حسین 
علی اکبری – خیابان آزادی - پاک 3۸  - کدپستی: 1۵۷69339۷1 تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
- بررســی و اتخاذ تصمیم درخصوص فــروش دو دانگ از زمین متعلق به 
شرکت صنایع شیمیایی و سلولزی نگارآذر به شرکت صنایع شیمیایی ره توشه 
جاوید بدون تصویب و اطاع به مجمع عمومی و بازرسان شرکت و عدم رعایت 

شرایط شکلی مربوطه
- معامله مدیران وقت شرکت با خود 

- سایر موارد که در صاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
هیاتمدیرهشرکتصنایعشیمیاییوسلولزینگارآذر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت سینا گچ سمنان )سهامی خاص( مثبوت 

به شماره 489 و شناسه ملی10860248397 
بدین وسیله به اطاع کلیه سهامداران محترم می رساند که مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده درخصوص اتخاذ تصمیمات ذیل ساعت 1۸:00 عصر 
روز شــنبه مورخه 1400/04/12به آدرس سمنان – مومن آباد – کیلومتر 14 
جاده فیروزکوه – شرکت سیناگچ تشکیل می گردد؛ ضمنا سهامداران محترمی 
که برای حضور در مجمع عمومی عادی معذور می باشــند می توانند با اعطاء 
وکالت تنظیمی در دفتر اســناد رسمی وکیل خود را معرفی نمایند. شایسته 
اســت جهت پیشبرد اهداف شرکت و اتخاذ تصمیم تمامی سهامداران حضور 
بهم رســانند ضمنا ارائه کپی کارت ملی از ســوی تمامی سهامداران محترم 

حاضر الزامی می باشد. 
دستورجلسهمجمععمومیعادی:

1- اتخاذ تصمیم درخصوص نقل و انتقال مورد درخواست کتبی ارائه شده 
2- اتخــاذ تصمیــم درخصوص تامین منابع مالی از محــل آورده و اموال 
شرکت و اعطای نمایندگی به آقای محمد مومن آبادی درخصوص نقل و انتقال 

سهام های مورد انتقال
اعضایهیاتمدیرهشرکتسیناگچسمنان

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 
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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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