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گزارش

ملیحه مرادی

سرويس اقتصادي 88498433

اقتصاد کشور نیاز به آواربرداری دارد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس :كمتر شاخص اقتصادي را ميتوان يافت كه مثبت باشد

حذف دالر از تجارت تركيه و چين

رئيسجمهور تركيه اعلام كرد :يك قرارداد س�وآپ ارزي ديگر
ب�ه ارزش  3/6ميليارد دالر ب�ا چين امضا كرده اس�ت كه مجموع
رقم حذف دالر از مبادالت دو كش�ور به ۶ميليارد دالر ميرس�د.

به گزارش بلومب��رگ ،رجب طيب اردوغ��ان رئيسجمهور تركيه در
روز يكشنبه اعالم كرد :كش��ورش يك قراردادسوآپ يا معاوضهاي
ب��ه ارزش  3/6ميليارد دالر با چين امضا كرده اس��ت .ب��ه اين ترتيب
ارزش معامالت با ارزهاي دو كش��ور بين چين و تركي��ه به 6ميليارد
دالر ميرسد.
اين قرارداد با يكي از بزرگترين ش��ركاي تجاري تركيه باعث تقويت
تجارت با ارز داخلي و دوري از دالر ميش��ود ،بنابراين از ذخاير بانك
مركزي اين كشور هم پشتيباني خواهد شد.
اردوغان اين خبر را قبل از س��فر به بروكس��ل براي اجالس ناتو اعالم
كرد ،ولي زم��ان امضاي آن را ذك��ر نكرد .تركيه اولين ب��ار در 2012
يك قرارداد س��وآپ ارزي با چين امضا ك��رد و قراردادهاي بعدي اين
امكان را به ش��ركتهاي تركيه داد تا واردات خودرو از چين را با يوآن
پرداخت كنند.

وعده گروه ۷براي دوري از زغال سنگ

س�ران گروه ۷متعهد ش�دند به حمايت دولتي براي توليد نيروي
زغالسنگ حرارتي بينالمللي تا پايان س�ال  ۲۰۲۱خاتمه دهند.

به گزارش ايسنا ،سران كشورهاي صنعتي گروه ۷شامل انگليس ،امريكا،
كانادا ،ژاپن ،فرانس��ه ،آلمان و ايتاليا تحت رياست دورهاي انگليس در
كورنوال انگليس ديدار و در بيانيه مش��تركي اع�لام كردند ،ما اكنون
متعهد هستيم به حمايت دولتي مس��تقيم جديد براي توليد نيروي
زغال س��نگ حرارتي بينالمللي تا پايان سال  ۲۰۲۱شامل مساعدت
توسعه رسمي ،فاينانس صادرات ،س��رمايه گذاري و حمايت از توسعه
تجاري و مالي خاتمه دهيم.
به منظور حمايت از كشورهاي در حال توسعه براي كنار گذاشتن زغال
سنگ ،كشورهاي كانادا ،آلمان ،انگليس و امريكا موافقت كردند حداكثر
 2ميلي��ارد دالر براي حمايت از فعاليت صندوقهاي س��رمايهگذاري
اقليمي فراهم كنند.
س��ران اين گروه همچنين برنامه كربنزدايي صنعتي گروه ۷را كليد
زدند كه هدف آن تس��ريع نوآوري ،بهكارگيري فن��اوري كربنزدايي
و هماهنگكردن اس��تانداردها در صنايعي مانند سنگ آهن و فوالد،
سيمان ،موادشيميايي و پتروش��يمي به منظور رسيدن به آاليندگي
صفر در كل اقتصاد است.
براي نخستين بار سران گروه ۷توافق كردند اهداف اقليمي كوتاه مدت
و بلندمدت با ه��دف محدودكردن گرمايش جهاني ب��ه  1/5درجه را
يكدست كنند .سران اين گروه اعالم كردند ،ما متعهد هستيم تا سال
 ۲۰۵۰آاليندگيها را به صفر برسانيم و آاليندگيهاي جمعي اين گروه
را تا سال  ۲۰۳۰نصف كرده و فاينانس اقليمي را تا سال  ۲۰۲۵افزايش
داده و بهبود دهيم و حداقل  ۳۰درصد از زمينها و اقيانوسها را تا سال
 ۲۰۳۰حفاظت يا حمايت كنيم.

سوء مديريت وزارت نفت
در عرضه داخلي ميعانات

بررس�ي مصاديق متع�دد و مهم س�وء مديري�ت وزارت نفت در
عرضه داخلي ميعان�ات گازي پ�ارس جنوبي ك�ه ضربه محكمي
ب�ه اقتص�اد پااليش�گاههاي كوچ�ك در دوره تحريمه�ا زده
اس�ت ،بار ديگر نش�ان ميدهد كه مش�كل اصلي اقتصاد ايران،
تحريمهاي داخلي و خودتحريمي اس�ت نه تحريمهاي خارجي.

به گزارش فارس ،عرضه ميعانات گازي پارس جنوبي تا سال گذشته
در بورس و از سوی ش��ركت ملي نفت ايران صورت ميپذيرفت ،ولي
بنا به صالحديد برخي اف��راد ،عرضهكننده خوراك پااليش��گاههاي
كوچك و متوسط تغيير كرد و شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
ايران مس��ئول عرضه و فروش اين كاال در بورس گردي��د .اين تغيير
مشكالت بيش��ماري براي ش��ركتهاي خصوصي متعدد و فعال در
زمينه صادرات مشتقات نفتي ايجاد کرد تا جايي كه راهي جز تسليم
در مقابل اين تصميم غيركارشناس��ي مدي��ران وزارت نفت براي اين
شركتها باقي نماند.
به نظر ميرسد شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران
به عنوان متول��ي عرضه با وج��ود تحريمها و تكميل ب��ودن ظرفيت
مخازن ذخيره ،عالقهاي به عرضه ميعانات در داخل كش��ور و تأمين
خوراك توليدكنندگان كه عمدتاً از سوی بخش خصوصي و با سرمايه
مردمي مديريت ميش��ود ،ندارند و با ايجاد ش��رايط ع��دم اطمينان
براي ش��ركتهاي توليدكننده و با باال بردن ريس��ك تأمين خوراك،
نه تنها سرمايهگذاران بخش خصوصي را از ورود به اين حوزه برحذر
ميدارند بلكه توليدكنندگان داخلي را با چالش توقف توليد و بيكاري
كارگران مواجه كرده اس��ت .اين در حالي اس��ت كه اي��ن صنعت از
مزيتهاي كشور در شرايط تحريم شركتهاي بزرگ و دولتي نفتي
به شمار ميآيند.
ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در سال  99با
وجود تحريمهاي بينالمللي و شرايط س��خت فروش ميعانات گازي
عسلويه در بازارهاي جهاني و عدم بازگشت پول به كشور و با توجه به
ظرفيتهاي موجود در بخش خصوصي كه از اين ماده به عنوان خوراك
شركتهاي پتروپااليش��ي و ميني ريفاينريها استفاده ميشود تنها
2ميليون و  175هزار بش��كه عرضه در رينگ داخلي گذاشته كه براي
اين مقدار حدود 2ميليون و  772هزار بشكه تقاضا در بورس انرژي ثبت
ش��ده كه بيانگر عدم عرضه مكفي به منظور پاسخ به نياز توليدكننده
داخلي و عدم حمايت از توليدكننده است.
اين روند نامنظم در سال  1400هم ادامه داشته و در حالي كه در ماه
سوم امسال هستيم تنها  100هزار بش��كه ميعانات گازي و آن هم در
فروردين عرضه شده كه اين موضوع در سال پشتيبانيها و مانعزداييها
از مصاديق ايچاد مانع براي ش��ركتهاي پااليشي در بخش خصوصي
است ،اين در حالي است كه ظرفيت توليد تنها يكي از پااليشگاههاي
كوچك حدود  150هزار بشكه در ماه است.
متأسفانه وزارت نفت با انجام عرضههاي قطره چكاني و نامنظم شرايط را
به منظور برنامهريزي توليد و دسترسي به خوراك براي توليدكنندگان
در ميني ريفاينريها س��خت كرده و كم��اكان به خام فروش��ي اين
ماده ارزش��مند با قيمتي ارزانتر در رينگ بينالمل��ل ادامه ميدهد
به طوري كه در آذرماه پارس��ال قيمت درنظر گرفته ش��ده براي تجار
خارجي  172دالر و براي توليدكننده داخلي  256دالر به ازاي هر تن
بوده است.

از كنار ميانگين رشد اقتصادي صفر در هشت
س�ال گذش�ته ش�ايد بتوان عبور كرد ،اما از
معطلكردن كش�ور با برجام نميتوان حتي به
سختي گذش�ت ،زيرا آبخوردن مردم هم به
مسئله برجام گره زده شده و از مصرفكننده
تا توليدكننده لنگ نتيج�ه مذاكرات برجام و
اخم و لبخندهاي مذاكرهكنن�دگان بودند؛ در
يك كالم ص�در تا ذيل اقتصاد در اين س�الها
شرطي شده است و هماكنون نيز همه منتظرند
تا ببينند نتيج�ه مذاكرات وين چه ميش�ود.

بررسي آمار و ارقامهاي اعالم شده از سوي برخي
اقتصاددانان نشان ميدهد كه در يك دهه گذشته
ميانگين رشد اقتصادي كشور صفر و ميانگين نرخ
تورم ۲۴درصد بوده است .از طرفي ميانگين رشد
تشكيل سرمايه ناخالص در كش��ور ،منهاي 2/5
درصد و ارزش پول ملي كشور در دو نوبت و هر نوبت

حداقل۲۵۰درصد كاهش يافته است.
اقتصاددانان بر اين عقيدهاند ك��ه در حال حاضر
كش��ور با چالشهاي عديدهاي همچ��ون «تورم
ساختاري»« ،رش��د اقتصادي پايين»« ،پاندمي
كرونا و واكسيناسيون سريع»« ،مذاكرات هستهاي
و رفع تحريمها»« ،پنجره جمعيتي و حل معضل
اش��تغال»« ،تأمي��ن اجتماع��ي و صندوقهاي
بازنشستگي»« ،بهبود فضاي كسبوكار»« ،بحران
منابع آبي»« ،خروج سرمايه » و «خصوصيسازي و
آزادسازي» مواجه است.
اشخاصي كه خود را كاردان و آشنا به سياستها
و فنون اقتصادي ب��راي بهبود وضعي��ت اقتصاد
ميدانستند طي هشت سال گذشته اقتصاد را به
شكلي اداره كردند كه بسياري از اساتيد دانشگاه
و كارشناس��ان اقتصاد در مورد پايان يافتن زمان
براي اصالحات اقتصادي و تغيير حكمراني اقتصاد

هشدار ميدهند و بر اين باورند كه تيم اقتصادي
قوي در دولت آتي به شكل فراجناحي بايد اقتصاد را
از باتالق ركود تورمي نجات دهد.
در همين رابطه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس
محمدرضاپورابراهيميمعتقداست:شرايطخاصي
در حوزه اجرايي كشور حاكم بوده و انتخابات فرصت
بسيار خوبي براي تغيير در قوه مجريه كشور است.
وي با بيان اينكه تقريباً روند شاخصهاي اقتصادي
كشور به عنوان مثال شاخص درآمد ملي ،جذب
سرمايهگذار خارجي و رشد اقتصادي خوب نيست،
افزود :براساس آخرين آمار ارائه شده كمتر شاخص
اقتصادي وجود دارد كه مثبت باشد.
صفر و صفر
رئيسكميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
با اشاره به اينكه ظرفيتي كه در اقتصاد ايران وجود
دارد بهراحتي ميتواند مسير حركت ما را تغيير داده

و بهسمت پيشرفت ببرد ،گفت :نرخ رشد اقتصادي
كشور تقريباً صفر اس��ت و اين در حالي است كه
ظرفيتهاي عظيمي در كشور ما وجود دارد.
وي با اش��اره به اينكه س��هم تحريمها در اقتصاد
غيرقابل انكار اس��ت ،اما اين نرخ ه��م قابل قبول
نيست ،ادامه داد 350 :هزار ميليارد تومان كسري
بودجه داري��م و دولتي هم كه در آينده مس��تقر
ميشود اول بايد كسري بودجه را تأمين كند.
پورابراهيمي با بيان اينك��ه تغييرات قيمتهاي
جهاني مانند قيمت نف��ت بر اقتصاد كش��ور اثر
ميگذارد ،ادامه داد :از سوي ديگر شيوع ويروس
كرونا بر اقتصاد تمام كش��ورهاي دنيا اثر گذاشته
است.
وي با اشاره به اينكه تنها راه رفع مشكالت اقتصادي
كش��ور تكيه و تقويت عوامل دروني كشور است
بيان ك��رد :حضرت آقا در بياني��ه گام دوم انقالب
بر موضوعات اقتصادي و استفاده از ظرفيتهاي
اقتصادي تأكيد كردند و با توانمندي دروني ميتوان
عوامل بيروني بر اقتصاد كشور را كنار زد.
پورابراهیمی با اشاره به اينكه در جلسات سران قوا
كهشركتميكرديمبعدازگزارشآقايجهانگيري
رئيسجمهور درخواس��ت مجوز برداشت پول از
صندوق توسعه ملي را عنوان ميكرد ،افزود :تفكري
ميتواند كشور را نجات بدهد كه به ياري و مدد الهي
باور قلبي داشته باشد و از تمام ظرفيتهاي داخلي
استفاده كند.
خيانتي بزرگ
پورابراهيمي با بيان اينكه گره زدن تمام مشكالت
اقتصاديكشوربهبرجامخيانتيبزرگاست،تصريح
كرد :ديپلماس��ي دولت در مذاكرات ،ديپلماس��ي
التماسي و وادادگي بود و نتيجهاش اين شد.
وي با اش��اره به اينك��ه ذرهاي از مناف��ع ملي در
مجلس ش��وراي اس�لامي كوتاه نخواهيم آمد،
گفت :اميدواريم با اس��تقرار دول��ت انقالبي آثار
معيشتي را در زندگي مردم ببينيم و اعتقاد دارم
با خرابيهاي ايجاد ش��ده تا دو سال فقط بايد از
اقتصاد كشور آواربرداري شود.
هر چند در اين سالها تحريم و شيوع كرونا مانع
از بهبود وضعيت اقتصاد ايران شد اما بالتكليف
كردن ايران با برجام براي خ��ود تحريم نامرئي
بود ،بهطوري كه ه��م اكنون آين��ده برجام در
هالهاي از ابهام است.
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سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

23,330

7,120

-430

گزیده خبر

مشكالت الستيكي كاميونداران همچنان پابرجاست
دبير كانون انجمنهاي صنفي كاميونداران كشور
به مشكالت توليد ،تأمين و توزيع الستيك مورد
نياز كاميونداران در بازار اش�اره كرد و گفت :اين
مشكالت همچنان پابرجاست و بايد به اين نكته
توجه كرد ك�ه در اين زمينه امنيت و معيش�ت
كاميونداران از همه چيز مهمتر است و نبايد به نام
حمايت از توليد داخل از جيب مردم هزينه كنيم.

احمد كريمي در گفتوگو با ايسنا ،درباره مشكالت
كاميونداران براي تأمين الس��تيك مورد نيازشان
در بازار اظهار كرد :در ش��رايط كنوني اس��تفاده از
الستيكهاي س��يمي به جاي نخي مصرف بيشتر
و مزيت بيش��تري براي كاميونداران از نظر امنيت،
كيفيت و صرفه اقتص��ادي دارد ،اما ب��ه غير از برند
داخلي ،كارخانههاي ديگر ،الستيكهاي نخي توليد
ميكنند ،البته در اين زمينه اگر حقايقي را بگوييم،
برخي اينگونه تصور و برداشت ميكنند كه مخالف
توليد داخلي هستيم.
وي با بي��ان اينك��ه كيفي��ت ،مالك اصل��ي براي
كاميونداران است ،افزود :اگر به اين نتيجه برسيم كه
با استفاده و خريد الستيكهاي توليد داخل ،كيفيت
آن برند داخلي بهتر خواهد شد مسلماً از توليد داخل
حمايت خواهيم كرد ،اما زماني كه ش��اهد كاهش
كيفيت الس��تيكهاي توليد داخلي در  40س��ال
گذشته بودهايم نبايد به نام حمايت از توليد داخلي
از جيب مردم و كاميونداران هزينه كرد و بدتر از آن
امنيت جاني كاميونداران را هم به خطر انداخت.
دبير كانون انجمنهاي صنفي كاميونداران كشور
ادامه داد :اين مصرفكننده (كاميوندار) است كه بايد
تصميم بگيرد از الستيك توليد داخلي بايد استفاده
كند يا خارجي ،اما در برخي از كاميونهاي حمل مواد

خطرناك و سوختي و وسايل حمل و نقل سنگين
مسافريماننداتوبوسومينيبوس،كيفيتالستيك
اهميت بااليي دارد و بايد نسبت به اين مسئله توجه
ويژهاي كرد .در اين زمينه حتي برخي از كارخانههاي
توليدكننده برخي از مشكالت كيفيتي توليداتشان
را پذيرفتهاند و اعالم كردند كه خط توليد الستيك
چيني را فعال خواهند كرد.
كريمي اضافه كرد :البته براي كاميونداران اولويت
با الستيك اروپايي با برندهاي معتبر و كيفي است
و پس از آن به دنبال برندهاي ك��رهاي ميگردند و
گزينه سوم الستيكهاي چيني است ،اما بازهم بين
برندهاي چيني و ايراني ،ترجيح كاميونداران از نظر
كيفيت و قيمت الستيك چيني است.
وي گفت :در زمينه نظارت بر تأمين و توزيع الستيك
مشكالت بسياري وجود دارد يكي از اين مشكالت
افزايش قيمت الستيك درشرايطي است كه نرخ ارز
كاهشداشتهاست.بهعنوان مثالالستيكچينيكه
در سال گذشته با ارز۲۸هزار توماني نهايتاً۱۲ميليون
تومان براي كاميونداران تمام ميشد ،در حال حاضر
به  ۱۵ميليون تومان به ازاي هر جفت رسيده است.
دبير كانون انجمنهاي صنفي كاميونداران كشور
اظهار كرد :يكي ديگر از مش��كالت ما اين است كه
وزارت صمت آم��ار ارق��ام واردات ،توليد و مصرف
ندارد و به همين دليل در ماههاي گذشته بخشي از
الستيكهاي مورد نياز كاميونداران از طريق واردات
غير رسمي تأمينشد كه شامل قاچاق يا واردات از
طريق مناطق آزاد بود .البته اخيرا ً ساماندهي نسبي
در اين زمينه صورت گرفت ،اما تا زماني كه نظارت
درست و دقيق نباش��د نميتوان انتظار داشت كه
مشكل كاميونداران در اين زمينه حل شود.

سردرگمي متقاضيان وام وديعه مسكن

در حالي س�تاد مل�ي كرونا ثبتن�ام وام وديعه
مس�كن را تا پايان ش�هريور  ۱۴۰۰مصوب كرده
ك�ه وزارت راه و شهرس�ازي هن�وز س�ايتي
را ب�راي اي�ن منظ�ور معرف�ي نك�رده اس�ت.

به گزارش تسنيم ،رئيسجمهور اول مرداد سال
گذش��ته در جلس��ه هيئت دولت با اع�لام خبر
پرداخت وام وديعه مس��كن گفته بود :آنهايي كه
داراي حقوق ثابتند و همچنين براي خانوادههايي
كه تحت حمايت هستند در تهران براي اجارهاي
كه ميكنند  50ميليون تومان ميتوانند از بانك
پول بگيرند .اي��ن مبلغ در ش��هرهاي بزرگ 30
ميليون تومان و در شهرهاي كوچك  15ميليون
تومان است.
يكي از مشكالت مستأجران براي دريافت وام وديعه
مس��ائل مربوط به ضامن بود كه به نظر ميرس��د
با توجه ب��ه افزايش رق��م اين وام در س��ال 1400
اجارهنشينها (به خصوص تهرانيها) با مشكالت
بيشتري مواجه خواهند شد .اکنون دريافت وامهاي

 50ميليون توماني از بانكها مس��تلزم داشتن دو
ضامن است و مشخص نيست وام 70ميليون توماني
وديعه مسكن مستأجران تهراني قرار است چگونه و
با چه شرايطي پرداخت شود.
از س��وي ديگر س��ود اين وام كه ميزان قس��ط را
تحت تاثير قرار ميدهد ميتواند به چالش��ي براي
مستأجران تبديل شود .بازپرداخت وام وديعه مسكن
به دو صورت است؛ يكي آنكه وام مستقيم به مالك
پرداخت ميشود و مستأجر فقط كارمزد و سود آن
را پرداخت ميكند .در اين روش اجارهنشين برابر با
مدت قرارداد كه معموالً يكسال است سود مربوطه
را بازپرداخت ميكند.
در روش ديگر بازپرداخت وام وديعه  3ساله با سود
 12درصدي اس��ت .در اين ش��يوه وام مستقيم به
مستأجر پرداخت ميشود و ميزان اقساط آن در شهر
تهران ،كالنشهرها و ساير شهرها به ترتيب 2ميليون
و  325هزار تومان ،يك ميليون و  328هزار تومان و
 830هزار تومان است.

م /الف764 :

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی) پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۲۳۵۴

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق :

-1ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 123/83متر مربع قطعه سوم پالک  170/40510مفروز از  ۱۰۷۵واقع در شمال شرق همکف که  5/54مترمربع آن بالکن مسقف است.
بانضمام پارکینگ شماره  ۱۶زیرزمین به مساحت  ۱۱متر مربع و انباری قطعه  ۱۷زیرزمین به مساحت3 /92

متر مربع در طبقه زیر زمین ذیل ثبت الکترونیکی شماره  ۱۳۹۵۲۰۳۳۱۰۱۱۰۱۰۵۹۰و یا برگه مالکیت به شماره سریال  ۱۶۹۵۹۷ج  ۹۴بنام خانم فاطمه دین محمدی ثبت و صادر

گردیده است سپس به موجب سند رهنی شماره  ۷۹۵۰۳مورخ 95/۱۰/۹۵دفترخانه  ۴۱کرج در رهن بانک ملی قرار گرفته است  ،حدود مشخصات آن به شرح ذیر می باشد:

شماال اول در دو قسمت که قسمت دوم بصورت قوس است هر دو قسمت دیوار و پنجره به فضای حیاط مشاعی دوم خط مستقیم مفروض به فضای حیاط مشاعی شرقا اول خط مستقیم

مفروض به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره ای است به فضای مشاعی جنوبا اول در دو قسمت که دوم شرقیست هر دو قسمت پنجره و دیوار به نورگیر مشاعی دیواریست مشترک

با قطعه چهار تفکیکی دوم در دو قسمت که قسمت اول غربی هر دو قسمت درب و دیواریست به راه پله و راهرو مشاعي غربا در سه قسمت که قسمت دوم شمالی هر سه قسمت دیوار
است مشترک با قطعه دوم تفکیکی حدود پارکینگ :شماال خط مستقیم مفروض به محوطه مشاعی زیرزمین شرقا خط مستقیم مفروض به محوطه مشاعی زیرزمین جنوبا خط مستقیم
مفروض به پارکینگ شماره  ۱۵غربا خط مستقیم مفروض به محوطه مشاعی زیرزمین.

حدود انباری :شماال دیواریست به محوطه مشاعی زیرزمین شرقا دیواریست مشترک با انباری  ۱۶جنوبا درب و دیواریست به محوطه مشاعی زیرزمین غربا دیواریست مشترک با انباری
 .۱۸که طبق نظریه مورخ 1400/۰۱/21

کارشناس رسمی به مبلغ  25/۰۰۰/۰۰۰/000ریال ارزیابی شده ،نشانی ملک :کرج  -مهرشهر  -بلوار چهارباندی شهرداری  -خیابان  ۱۰۰شرقی  -فرعی دوم شرقی پالک  ۷۴۹نظریه

کارشناس :گواهی پایان کار شماره  ۴۲۰۲۴مورخ  89/۱۲/26شهرداری منطقه  ۴کرج برای واحد مورد نظر صادر شده است .در بررسی وضع موجود محل معلوم گردید ساختمان احداثی

در پالک مذکور دارای نمای پالستر سیمان بوده است که در حال تغییر آن می باشند و حیاط مشجر و دارای آالچیق است  ،کف واحد پارکت  ،آب و برق و گاز شهری  ،سه اتاق خواب و
پذیرایی  ،سرویس بهداشتی شرقی و فرنگی  ،آیفون تصویری  ،دوربین مدار بسته  ،آشپزخانه با کابینت های گالس  ،دربها چوبی  ،پنجره ها فلزی و گرمایش حرارت مرکزی با عمری
حدود  ۱۵سال می باشد و زیرزمین نیز بصورت پارکینگ و انباری مورد استفاده و بهره برداری است  .این واحد در شمال شرقی طبقه همکف یک ساختمان پنج طبقه شامل زیرزمین و
همکف و سه طبقه روی آن که در همکف آن  ۵واحد مسکونی و هر طبقه فوقانی  ۶واحد مسکونی جانمایی شده است قرار دارد  .ساکن فعلی ملک مالک است  .آپارتمان در یک مجتمع

 ۲۳واحدی بصورت مسکونی مورد استفاده و بهره برداری قرار داشته و نمای آن در حال تغییر و بهسازی میباشد.

-۲ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به شماره  ۸۵۹۴فرعی از  ۱۶۹اصلی مفروز و مجزا ش��ده از  ۱۷۷۴فرعی از اصلی مذکور قطعه  6به مساحت  70.32متر مربع واقع در طبقه
دوم شرقی به حدود  :شماال  :اول در دو قسمت که قسمت دوم غربی است هر دو قسمت پنجره و دیواریست اشتراکی با نورگیر مشاعی دوم دیواریست به فضای قطعه  ۷۷تفکیکی سابق

شرقا :دیواریست به فضای قطعه  ۹۹تفکیکی سابق جنوبأ :اول در دو قسمت که قسمت دوم شرقی اس��ت هر دو قسمت پنجره و دیواریست اشتراکی با نورگیر مشاعی دوم دیواریست
اشتراکی با قطعه  ۱۷تفکیکی غربا :اول دیواریست اشتراکی با راه پله مشاعی دوم که جنوبی است درب و دیواریست اشتراکی با راه پله مشاعی سوم دیواریست اشتراکی با قطعه  ۵تفکیکی

بانضمام پارکینگ  ۵همکف به مساحت  11.25به حدود اربعه  :شماال :خط مستقیم و مفروض است به پیلوت مشاعی شرقأ  :دیوار به دیوار قطعه  ۹۹تفکیک سابق جنوبا  :خط مستقیم
و مفروض است به پیلوت مشاعی غربا :خط مستقیم و مفروض است به پارکینگ  ۴و انباری  ۶همکف به مساحت  ۳.۷۸به حدود اربعه  :شماال  :دیواریست اشتراکی با موتورخانه شوفاژ
مشاعی شرقا :درب و دیواریست به پیلوت مشاعی جنوبا  :دیواریست اشتراکی با انباری شماره  ۷غربا  :دیوار به دیوار قطعه  ۱۰۱تفکیکی سابق مالکیت عبداله خسروی مالک شش دانگ
عرصه و اعیان عرصه و اعیان  ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  ۶۲۵۸۸۸سری الف سال  ۹۴با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک  139520331011007332ثبت گردیده

است .محدودیت دفتر امالک  :رهنی شماره  ۷۹۵۰۳مورخ  95/۱۰/5دفترخانه اسناد رسمی  ۴۱شهر کرج استان البرز بنفع بانک ملی که طبق نظریه مورخ  1400/۰۱/21کارشناس

رسمی به مبلغ  7/500/000/000ریال ارزیابی شده ،نشانی ملک :کرج  ۴۵ -متری گلشهر خ أبان غربی پ  ۲۶مشخصات ساختمان  :ساختمان مذکور چهار طبقه (مجتمع  ۱۲واحدی
) شامل پیلوت و سه طبقه چهار واحدی روی آن که دارای نمای آجر و بدون آسانسور دارای سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ) می باشد .در همکف آن پارکینگها و انباریها جانمایی شده

اند و عمر ساختمان حدود  ۲۰سال برآورد می شود .ساختمان دارای آب  ،برق و گاز شهری می باشد .

مشخصات واحد  :واحد مذکور به مساحت  70/32مترمربع در قسمت شمال شرقی طبقه دوم ساختمان واقع شده است و دارای دو خواب  ،سرویس بهداشتی شرقی  ،حمام و آشپزخانه
با کابینت ام – دی  -اف می باشد کف واحد سرامیک  ،دربها چوبی  ،پنجره ها فلزی  ،سیستم گرمایش شوفاژ و سرمایش آن کولر آبی است  .ساكن فعلی آقای عبداهلل خسروی می باشد.
واحد دارای پارکینگ به شماره  ۵و انباری به شماره  ۶می باشد.

ششدانگ پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز چهارشنبه مورخ  1400/۰۴/09در اداره اجرای ثبت کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای خیابان مطهری از طریق مزایده به فروش میرسد.

مزایده ششدانگ پالک  169/8594از مبلغ  7/500/۰۰۰/000ریال و پالک  170/40510از مبلغ  25/000/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می
شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و

عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیمعشر وحق مزایده نقدا وصول می شود ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و
مکان مقرر برگزار خواهد شد .الزم به توضیح است هر دو پالک ثبتی تا مورخ  1401/۰۲/03تحت پوشش بیمه نوین می باشد .همچنین وفق ماده  ۱۳۶آئین نامه اجرا شرکت در مزایده
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش

را ظرف مدت  ۵روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده
و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در اینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.
تاریخ انتشار 1400/۰۳/25 :

از طرف معاون واحد اجرای ثبت کرج  -والح واجاری -

ایرانی بجندی ،رئیس اجرای ثبت اسناد کرج

60

