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آگهي فقدان سند مالكيت

آقاي علي داداش زاده اصالتا طي وارده شماره 24820 مورخ 97/06/14 با تسليم 
استشهاديه گواهي امضا به شماره 13589 مورخ 97/6/14 دفترخانه 1187 تهران 
تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نموده و مدعي است سند مالكيت ششدانگ 
يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همكف به مساحت 60.16 متر مربع قطعه يك 
تفكيكي پالك 941 فرعي از 1625 اصلي و مفروز و مجزا شده از 113 اصلي فرعي 
از اصلي مذكور واقع در بخش ده تهران و شش دانگ انباري قطعه يك تفكيكي به 
مساحت 2.64 متر مربع واقع در طبق يك صفحه 91 دفتر 2655 به شماره چاپي 
023770 به نام علي داداش زاده ثبت و صادر شده و به موجب اسناد رهني 9553 
و 9197 مورخ 91/5/16 و 91/3/1 دفترخانه 879 تهران نزد بانك مسكن در قيد 
رهن مي باشد به علت حواس پرتي مفقود گرديده لذا مراتب در اجراي تبصره يك 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه كسي مدعي 
انجام معامله نسبت به آن و يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد بديهي است چنانچه در 
مهلت مقرر اعتراضي واصل نگردد المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي 

تسليم مي شود. رونوشت: ستاد محترم اجرايي فرمان امام )ره(
رئيس ثبت رودكي تهران- عبدالرضا شاكري م.الف 17274 

پيش نويس آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي احمد كرفي به وكالت از طرف آقاي اميرحسين رستمي طبق وكالتنامه رسمي شماره 
49210-95/10/5 دفترخانه 54180 تهران و تفويضي شماره 23261-94/10/13 دفترخانه 
998 تهران با تسليم استشهاديه شماره 8643-97/6/10 دفترخانه 500 تهران و تاييديه 
وكالت هاي مذكور طي درخواست مورخ 97/6/12 با اعالم اينكه سند مالكيت ششدانگ يك 
دستگاه آپارتمان اداري واقع در شمال طبقه 4 به مساحت 344/59 متر مربع قطعه 9 تفكيكي 
به انضمام ششدانگ پاركينگ| هاي قطعات 25 و 24 تفكيكي هر يك به مساحت 12 متر مربع 
واقع در شمال زيرزمين اول و ششدانگ انباري قطعه 2 به مساحت 16/32 متر مربع واقع 
درغرب زيرزمين دوم به شماره 469 فرعي از 3733 اصلي مفروزي و مجزي شده از 53 و 76 
فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش سه تهران ذيل ثبت شماره 132033 صفحه 752 دفتر 
877 امالك به شماره چاپي شماره 279778 نام زهرا باغباني شميراني ثبت و صادر و تسليم 
و به موجب سند رهني شماره 105106-78/6/28 دفترخانه 54 تهران در رهن است كه به 
علت جابجايي مفقود گرديده تقاضاي صدور المثني سند مالكيت پالك مذكور  را نموده است 
عليهذا در اجراي ماده 120 آيين نامه قانون ثبت )اصالحي 80/11/8( مراتب در يك نوبت 
و در يكي از جرايد آگهي مي شود تا چنانچه شخصي يا اشخاصي مدعي انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجد سند مالكيت نزد خود باشند، ظرف مدت 10 روز پس از انتشار اين 
آگهي اعتراض خود را ضمن ارئه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
دريافت نمايند بديهي است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض يا در صورت 
اعتراض، اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات و تشريفات اداري، المثني 
سند مالكيت صادر و تسليم مالك خواهد شد. رونوشت جهت اطالع به 1- ستاد اجرايي فرمان 

حضرت امام )ره( 2- دبيرخانه جهت صدور شماره يكتا
سلطان زاده- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك وليعصر تهران م.الف 17267 

آگهي ابالغ اجراييه موضوع ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اسناد 
رسمي الزم االجرا مصوب تير ماه 1355- مهريه

بدينوسيله به وراث مرحوم ظهور اله عباسيان اعم از معصومه عباسيان فرزند 
شيرآقا )خواهر متوفي(، ناصر عباسيان )برادر متوفي( خانم منصوره عباسيان 
فرزند شير آقا )خواهر متوفي( همگي به نشاني طبق تقاضانامه تهران انتهاي 
اقدسيه انتهاي بلوار اوشال مجتمع طاق كسري واحد 623 منزل آقاي حسين 
ازدواج شماره  به موجب سند  ابالغ مي گردد كه خانم فريده رضائي  غريب 
1923-1391/07/20 نسبت به وصول مهريه به مبلغ 312482188 ريال به 
انضمام نيم عشر اجرايي عليه شما تقاضاي صدور اجراييه نموده كه اجرايي به 
كالسه 9700151 در اين اجرا تشكيل و طبق گزارش مامور ابالغ در نشاني 
تعيين شده در متن سند امكان ابالغ ميسر نبوده و آدرس شناسايي نگرديده و 
بستانكار هم نتوانسته نشاني دقيق شما را معرفي نمايد لذا با توجه به تقاضاي 
متعهد له و به استناد ماده 18 اصالحي آيين نامه اجرا مفاد اسناد رسمي اجراييه 
فوق الذكر در يك نوبت در يكي از روزنامه| هاي كثيراالنتشار آگهي مي گردد 
و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز رسمي ابالغ 
اجراييه محسوب مي شود اقدام به پرداخت بدهي خويش ننمايد عمليات اجرايي 
برابر مقررات عليه شما تعقيب و به جز اين آگهي و آگهي مزايده آگهي ديگري 
منتشر نخواهد شد. )ضمنا اجراييه به خانم فريده رضائي به عنوان احدي از 

وراث ابالغ گرديده است.(
رئيس اداره اول اجراي اسناد رسمي م.الف 17273 

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم زهرا حسين تبار اصالتا با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق شده 
طي شماره 7455-97/6/10 توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره 1226 تهران و برگ تقاضا 
به شماره وارده 31813-97/6/10 مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان 
واقع در سمت جنوب شرقي طبقه همكف به مساحت 73/43 متر مربع كه مقدار 2/09 متر 
مربع آن بالكن است قطعه سوم تفكيكي پالك 31573 فرعي از 124 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالك 8784 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران به انضمام پاركينگ قطعه 
15 به مساحت 11 متر مربع واقع در جنوب شرق زيرزمين اول به انضمام انباري به مساحت 
3/70 متر مربع شماره 15 واقع در مركز زيرزمين اول ذيل ثبت شماره 104016 صفحه 
238 دفتر 317 امالك و به شماره چاپي 582213 به نام خانم معصومه آسوده زاده صادر و 
تسليم شده است و سپس نامبرده تمامي ششدانگ را طبق سند قطعي شماره 85/5/4-2489 
دفترخانه 838 تهران به اقاي رحيم فتحي منتقل نموده و نامبرده نيز تمامي ششدانگ را طبق 
سند صلح شماره 20251-93/6/31 دفترخانه 838 تهران به خانم زهرا حسين تبار منتقل 
نمود و به موجب سند رهني شماره 20252-93/6/30 دفترخانه 838 تهران در رهن بانك 
مسكن قرار گرفت به علت جابجايي مفقود گرديده و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني آن 
را از اين منطقه نموده است لذا مراتب در اجراي ماده 120 آيين نامه قانون ثبت فقط در يك 
نوبت در روزنامه كثيراالنتشار )همين روزنامه( آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملك مرقوم و يا وجود سند مالكيت ان نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهي ظرف 10 روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه اصل سند مالكيت به اين واحد ثبتي تسليم 
نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد بديهي است اصل سند مالكيت پس از مالحظه به ارائه دهنده 
اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد در 
صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانوني سند مالكيت المثني پالك  مذكور صادر 

و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
ناصري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كن از طرف اميني م.الف 17272 

آگهي ابالغ اجراييه به استناد ماده 18 ايين نامه 
اجراي مفاد اسناد رسمي

بدينوسيله به 1- ذبيح اله سرمدي فرزند ولي اله 2- وحيد ياغچيان فرزند اسد به 
ترتيب ساكنين 1- الهيه كوي الهيه برج هاي گلنار بلوك A واحد 17، 2- ونك 
خ شهيد خدامي ك ليلي پ 62 واحد 5 طبقه 3 و بانك پاسارگاد به استناد 
مبلغ  وصول  جهت   88/10/20 مورخ   208/200/999111/3 شماره  قرارداد 
ريال  مبلغ 4.000.000.000   شامل  كه  االجرا  الزم  ريال   13.479.111.111
بابت اصل طلب و مبلغ 9.479.111.111 ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 
96/3/16 و از آن تاريخ به بعد تا تاريخ يوم الوصول فق مقررات مبادرت به صدور 
اجراييه نموده كه پرونده اجرايي كالسه 9600478 در اين اداره تشكيل شده و در 
جريان اقدام است چون طبق گزارش عدم ابالغ مامور پست ابالغ اجراييه به شما 
در نشاني اعالم بستانكار و متن سند ميسور نگرديده لذا به استناد تقاضاي وارده 
شماره 12007687 مورخ 97/6/17 بستانكار و وفق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد 
اسناد رسمي مفاد اجراييه فوق الذكر يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي آگهي مي شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز 
رسمي ابالغ اجراييه محسوب مي گردد اقدام به پرداخت بدهي خود نننمايد عمليات 
اجرايي وفق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. ضمنا اجراييه به سايرين در تاريخ 

96/5/9 ابالغ شده است.
رئيس اداره دوم اجراي اسناد رسمي- همتياز م.الف 17276 

آگهي اخطار ماده 101 آيين نامه اجراي اسناد رسمي
بدينوسيله به 1- شركت آريا برج هرم )تهران خيابان وليعصر )عج( نرسيده به ميدان 
ونك جنب وزارت رفاه و تامين اجتماعي شماره 1288 واحد 8( 2- علي براتلو 
)تهران دروس خ سادات سيني نبش فرهنگي پ 77 واحد طبقه دوم( بدهكار راهن 
پرونده اجرايي كالسه 9102137 اين اداره و 9400005 اجراي كرج ابالغ مي گردد 
ملك مورد وثيقه پرونده اجرايي مذكور به پالك ثبتي شماره 168/11984 ثبت 
كرج به مبلغ 2.080.000.000 ريال ارزيابي گرديده كه نظريه كارشناس مذكور 
در آدرس مندرج در متن سند رهني جهت ابالغ ارسال كه طبق گزارش مورخ 
96/12/27 واحد ابالغ ثبت اسناد منطقه 16 پستي آدرس مذكور مورد شناسايي 
واقع نگرديده و چون بستانكار به شرح وارده 13029109-97/7/11 تقاضاي ابالغ 
اخطار ماده 101 از طريق نشر آگهي را نموده لذا مراتب به شرح فوق به شما 
ابالغ مي گردد چنانچه به مبلغ ارزيابي پالك مذكور معترض مي باشد مي توانيد 
اعتراض كتبي خود را ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتشار اين آگهي ضميمه فيش 
بانكي دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 6.000.000 ريال واريز به حساب سيبا 
0125002500000 نزد بانك ملي به نام كانون كارشناسان رسمي دادگستري به 
دفتر اجراي كرج واقع كرج ميدان آزادگان اول مطهري رو به روي سازمان تامين 
اجتماعي تسليم و ضمنا به اعتراضي كه خارج از موعد و يا فاقد  فيش بانكي دستمزد 

كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي م.الف 17280 

آگهي مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهني(
آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه ش/6493 )8801397( الف- ششدانگ  
يك دستگاه آپارتمان واقع در شمال غربي طبقه اول به مساحت 66/57 متر مربع قطعه ششم 
تفكيكي شماره 17886 فرعي از  124 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 2471 فرعي از 
اصلي مذكور واقع در شمال طبقه همكف و انباري شماره 4 به مساح 5/07 متر مربع واقع در 
غرب طبقه زيرزمين ذيل شماره 3357 صفحه 444 دفتر جلد 5 امالك ثبت و مع الواسطه 
به خانم شهين فرخيان منتقلگرديده است و سپس برابر اسناد رهني شماره 139496 تاريخ 
84/12/23 و 139622 تاريخ 85/2/10 و 140264 تاريخ 85/6/6 و 140271 تاريخ 85/6/7 
و 140677 تاريخ 85/8/14 و 140766 تاريخ 85/8/29 و 140796 تاريخ 85/9/5 دفتر 11 
تهران در رهن بانك اقتصاد نوين قرار گرفته است با حدود شماال ديوار و پنجره است به فضاي 
خيابان شرقا اول ديوار مشترك با آپارتمان مجاور دوم در سه قسمت ديوار و پنجره است به 
فضاي هواكش سوم ديوار مشترك با آپارتمان مجاور جنوبا اول در دو قسمت ديوار است به 
راه پله و راهرو دوم در سه قسمت ديوار و پنجره است به فضاي نورگير غربا ديوار به ديوار 
قطعه 718 تفكيكي سابق كف و سقف اشتراكي است حدود انباري شماال ديوار مشترك با 
آپارتمان شماره سه شرقا و ديوار است به راهرو انباري ها جنوبا ديوار مشترك با انباري مجاور 
غربا ديوار به ديوار قطعه 718 تفكيكي سابق كف عرصه و سقف اشتراكي است حدود پاركينگ 
شماال ديوار به خيابان شرقا و جنوبا به انباري| هاي مجاور غربا به محوطه مشاعي طبقه همكف 
فواصل جهات خط مستقيم و مفروش كف و سقف اشتراكي است طبق گزارش كارشناس 
مورخ 97/5/15 ملك مورد ارزيابي واقع است در تهران بزرگراه ستاري بلوار فردوس شرق 
خيابان ابراهيمي جنوبي خيابان هفدهم پالك 40 طبقه اول آپارتمان مذكور در طبقه اول 
ساختمان مسكوني 5 طبقه )يك طبقه زيرزمين شامل انباري تاسيسات و پاركينگ همكف 
شامل پاركينگ و چهار طبقه روي آن مسكوني( مشتمل بر 18 واحد مسكوني در عرصه اي به 
مساحت 980 متر مربع در سمت جنوبي گذر قرار گرفته و قدمت ساختمان حدود 22 سال 
مي باشد پوشش كف پاركينگ موزاييك و ديوار آن سيمان مي باشد پوشش كف راه پله سنگ 
مي باشد ساختمان فاقد اسانسور مي باشد آپارتمان مورد نظر در شمال غربي طبقه اول قرار دارد 
و داراي دو اتاق خواب و يك سالن پذيرايي با پوشش كف لمينت و ديوار از كاغذ آشپزخانه باز 
با كابينت هاي ام دي اف يك سرويس بهداشتي فرنگي در ابتداي ورودي و در كنار پذيرايي و 
يك سرويس حمام در كنار اتاق خواب ها سيستم سرمايش كولر آبي سيستم گرمايش شوفاژ 
درب واحد چوبي درب هاي داخل اچ دي اف با چهارچوب فلزي پنجره هاي فلزي با شيشه 
تك جداره نماي اصلي ساختمان آجر سه سانت اسكلت فلز انشعاب آب و گاز مشترك و برق 
مستقل مي باشد و مبلغ 5.500.000.000 ريال )پنج ميليارد و پانصد ميليون ريال( ارزيابي 
گرديده است. ب- ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبق اول به مساحت 125/30 تر 
مربع كه مقدار 3/45 متر مربع در موقع تخريب و نوسازي جز گذر خواهد شد و مقدار 3/60 
متر مربع آن بالكن است قطعه اول به شماره 19978 فرعي از 118 اصلي مفروز از 18889 
فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران و پاركينگ به مساحت 11 متر مربع قطعه 
اول در جنوب غرب همكف و انباري به مساحت 16/91 متر مربع قطعه اول در جنوب شرقي 
زيرزمين ذيل ثبت 235776 الي 235779 صفحات 110 و 113 و 116 و 119 و 122 به نام 
فريدون احمدي و مولود لوائي و بهارك احمدي و فرانك احمدي و محمد احمدي ثبت و سند 
مالكيت صادر شده است و سپس مورد ثبت برابر اسناد رهني 139496 تاريخ 894/12/23 و 
139622 تاريخ 85/2/10 و 140264 تاريخ 85/6/6 و 140271 تاريخ 85/6/7 و 140677 
تاريخ 85/8/14 و 140766 تاريخ 85/8/29 و 140796 تاريخ 85/9/5 دفتر 11 تهران در 
رهن بانك اقتصاد نوين مي باشد با حدود شماال ديوار و پنجره است به خيابان 16 متري شرقا 
در هفت قسمت كه دوم و شش شمالي چهارم جنوبي محسوب است اول و دوم ديوار و درب 
است به راه پله چهارم تا ششم ديوار و پنجره است به نورگير سوم و هفتم ديوار است به قطعه 
چهار تفكيكي قبلي جنوبا در 5 قسمت كه دوم شرقي و چهارم غربي است ديوار و پنجره و نرده 
لبه بالكن است به فضاي حياط غربا ديوار و پنجره به فضاي خيابان كف و سقف اشتراكي است 
حدود انباري شماال درب و ديوار به محوطه مشاعي شرقا ديوار به قطعه 4 تفكيكي قبلي جنوبا 
ديوار به سطح پرعرصه غربا ديوار اشتراكي با انباري دو حدود پاركينگ حدود اربعه محدود به 
محوطه مشاعي مي باشد و طبق گزارش كارشناس رسمي مورخ 97/5/15 ملك مورد ارزيابي 
واقع است در تهران ميدان پونك خيابان ميرزابابايي خيابان عدل شمالي خيابان غروي نبش 
نسترن پالك 20 واحد 1 و آپارتمان به مساحت 125/30 متر مربع در طبقه اول ساختمان 
مسكوني 4 طبقه )يك طبقه زيرزمين شامل انباري تاسيسات همكف شامل پاركينگ و دو 
طبق روي آن هر كدام يك واحد مسكوني( مشتمل بر دو واحد مسكوني در عرصه اي به 
مساحت 240/81 متر مربع در سمت جنوبي گذر و نبش كوچه نسترن قرار گرفته و قدمت آن 
حدود 30 سال است پوشش كف پاركينگ موزاييك و ديوار آن سيمان مي باشد پوشش كف 
راه پله سنگ و ديوار آن تا نيمه از سنگ مي باشد ساختمان فاقد آسانسور مي باشد آپارتمان 
منورد نظر داراي سه اتاق خواب با پوشش كف موكت و ديوار از كاغذ و يك نشيمن و يك 
سالن پذيرايي با پوشش كف لمينت و ديوار كاغذ آشپزخانه بسته با پوشش كف سنگ و ديوار 
سراميك با كابينت هاي فلزي يك سرويس بهداشتي ايراني در ابتداي ورودي و يك سرويس 
حمام فرنگي در كنار اتاق خاب ها سيستم سرمايش كولر آبي به عالوه اسپيلت در نشيمن 
سيستم گرمايش شوفاژ درب واحد چوبي درب هاي داخي اچ دي اف با چهار چوب فلزي 
پنجره هاي آلومينيوم با شيشه تك جداره نماي اصلي ساختمان سنگ است فلز انشعاب آب و 
گاز مشترك و برق مستقل مي باشد و به مبلغ 15.000.000.000 ريال )پانزده ميليارد ريال( 
ارزيابي شده است و به علت عدم ايفاي تهد منجر به صدور اجراييه تحت كالسه ش/ 6493 و 
8801397 گرديده و جهت وصول وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز 
دوشنبه مورخ 97/8/28 از ساعت 9 الي 12 ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع 
در تهران ميدان ونك چهارراه جهان كودك پالك 34 ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي 
سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش مي  رسد و مزايده از مبلغ 5.500.000.000 
ريال )پنج ميليارد و پانصد ميليون ريال( شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد 
فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است 
چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيلي جلسه مزايده در 
همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران مي توانند جهت شركت در مزايده 
در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت 
نمايند ضما بدهي هاي مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز 
بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده به عهده 
برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاي دارايي و شهرداري و... 

خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه مي باشد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي- نقيبي م.الف 17281 

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای مهدی يارمحمدی وكالتا به موجب وكالت نامه شماره 41254 مورخ 97.07.10 
و 41234 مورخ 97.07.09 دفترخانه 1555 تهران به وكالت از طرف آقای موسی 
محمدی مالك شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 97.5 مترمربع به پالك ثبتی 
26824 فرعی از 138 اصلی مفروز و مجزی شده از 239 فرعی از اصلی مذكور واقع 
در بخش 12 تهران كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 206956 صفحه 271 دفتر 888 
به شماره چاپی 691870 به نام مصطفی مرآتی صادر و تسليم شده است سپس و به 
موجب سند قطعی شماره 45339 مورخ 73.02.10 دفترخانه 195 تهران به موسی 
محمدی انتقال يافته است و به موجب سند رهنی شماره 12636 مورخ 93.06.27 
دفترخانه 935 تهران در رهن می باشد كه نسبت به آن اجراييه صادر شده است و سپس 
نامبرده با ارائه دو برگ استشهاديه كه به امضای شهود رسيده است و ذيل آن طی شماره 
11056 مورخ 97.07.22 توسط دفترخانه 1555 تهران گواهی امضا گرديد مدعی است 
كه اصل سند مالكيت به علت جابجايی مفقود گرده است و تقاضای صدور المثنی سند 
ملكيت ملك مذكور را نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت و يا در اختيار داشتن 
سند مالكيت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار اين آگهی به اين منطقه 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهی است در اين 
صورت پس از تنظيم صورت مجلس اصل سند مالكيت به ارائه كننده مسترد خواهد شد 
و صدور المثنی سند مالكيت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصالح قضائی خواهد بود و 
پس انقضاء مدت مذكور و عدم هرگونه اعتراض اين منطقه نسبت به صدور المثنی سند 

مالكيت اقدام خواهد نمود.
بهروز جشان - كفيل اداره ثبت اسناد و امالك خاوران م.الف 17260  

آگهی مفقودی سند مالكيت
نظر به اينكه آقای سعيد آقاجانی وكالتا به استناد سند وكالت نامه شماره 18649 مورخه 
1394.04.03 تنظيمی دفتر اسناد رسمی شماره 498 تهران با ارائه دو برگه استشهادی 
محلی به شماره 49622 و 49623 مورخه 1397.05.28 توسط دفتر اسناد رسمی 
شماره 36 تهران گواهی شده، مدعی مفقود شدن اصل سند مالكيت گرديده، لذا مراتب 

به شرح ذيل آگهی می گردد:
1- نام و نام خانوادگی مالك: آقای ابوالفضل نجاری

2- شماره پالك و بخش و محل وقوع ملك: 1989 فرعی از 4494- اصلی واقع در 
بخش 7 تهران

3- خالصه ادعای از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت: سهل انگاری
4- معامالتنی كه به حكايت سوابق ثبتی و اظهار مالك مستند به سند رسمی: شش 
دانگ يك باب خانه ساخته شده به مساحت 168 مترمربع به شماره 4494.1989- 
اصلی واقع در بخش 7 تهران در تاريخ 38.03.08 ذيل شماره 70534 صفحه 313 
دفتر امالك جلد 445 به نام آقای غفار راستگو ثبت و سند مالكيت دفترچه ای اصلی  به 
شماره های چاپی 514632 صادر و تسليم گرديده است و طبق سند قطعی غيرمنقول 
شماره 14948 تنظيمی دفتر اسناد رسمی شماره 390 تهران به علی حاجی و امين 
رحمانی بالمناصفه منتقد شده است و برابر سند 35920    52.6.20 دفترخانه 390 سه 
دانگ مشاع به امين رحمانی يك دانگ و محمد رحمانی دو دانگ انتقال قطعی يافته و 
برابر سند صلح  126530- 58.7.4 دفتر 43 تهران دو دانگ محمد رحمانی به امين 
رحمانی صلح گرديده و طبق سند 374820- 90.1.14 دفتر 501 تهران به ابوالفضل 
نجاری انتقال قطعی يافته است. 5- متذكر می گردد هر شخصی نسبت به ملك مورد 
آگهی معامله ای كرده كه در قسمت چهار ذكر نشده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد 
خود می باشد بايد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اين اداره مراجعه و  اعتراض 
خود ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر  ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اين 

اداره المثنی سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم می نمايد.
مهدی شعبانی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه پيروزی تهران م.الف 17261  

آگهي ابالغ اخطاريه ماده 102 آيين نامه اجراي اسناد رسمي
بدينوسيله به آقاي محسن صدريا به نشاني تهران فرمانيه خيابان غالمرضا 
فرمانيه بن بست عسگريان پالك 24 ابالغ مي |گردد: قطعه 4 تفكيكي 
پالك 992 فرعي از سنگ 1 اصلي مجزي شده از شماره 155 فرعي از 
اصلي مذكور بخش 11 تهران در قريه حصار بوعلي شميران طبق نظريه 
مورخ  97/6/11 كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 132.000.000 
ريال ارزيابي گرديده در صورتي كه به مبلغ ارزيابي فوق اعتراض داريد 
مي توانيد ظرف مدت 5روز از تاريخ انتشار اين آگهي ضميمه فيش بانكي 
دستمزد كارشناس تجديدنظر به شماره حساب 0103134800001 به نام 
كارشناسان رسمي استان تهران به مبلغ 89.100.000 ريال نزد بانك ملي 
واريز و به دفتر اين اداره تسليم نماييد بديهي است به اعتراضي كه خارج از 

موعد يا فاقد فيش كارشناس ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رئيس اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران- محمد احمديان كلجه م.الف 17271 

آگهی اخطار ارزيابی
به: آقايان جواد جهانی و عليرضا حيدريان و محمدعلی برادری به نشانی: 
تهران تهرانسر 4راه صدف خ 30 پالك 17 طبقه 2  در خصوص پرونده 
اجراييه كالسه 9100989 و 9302124 بانك صادرات ايران شعبه كرج 
و عليه شما، اشعار می دارد اين شعبه حسب تقاضای بستانكار كه قصد 
برگزاری مزايده را دارد و از آنجايی كه پالك های مورد رهن 116.20447 
تاريخ  در  شما  به  متلق  اصلی   1.1159 و  اصلی   88.56799 و  اصلی 
مبلغ  به  دادگستری  رسمی  كارشناس  توسط   95.12.11 و   94.4.10
20556000000 ريال و 11459640000 ريال و 8740000000 ريال 
ارزيابی گرديده چنانچه نسبت به مبلغ ارزيابی معترضيد می توانيد وفق 
مقررات تقاضای ارزيابی مجدد اقدام نماييد. در غير اين صورت با همان مبلغ 

پالك های فوق مزايده می گردد.
رئيس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران-محمد احمديان كلجه م.الف 17266  

آگهی ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی

بدينوسيله به آقای محی الدين مرادی به نشانی ميدان رسالت ميدان الغدير پالك 56 
ابالغ می شود كه آقای مسعود فرهانی جهت وصول طلب خود به مبلغ 200000000 
ريال به موجب سند رهنی شماره 36903 تنظيمی دفترخانه شماره 229 تهران عليه 
شما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايی به كالسه 9701529 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما به شرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس 
فعلی شما نيز برای اين اجرا مشخص نمی باشد لذا به تقاضای وارده شماره 26848-
97.06.27 وكيل بستانكار و طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اجراييه يك مرتبه در 
يكی از جرائد كثيراالنتشار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار 
اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننماييد 
مورد وثيقه مندرج در سند/ اسناد رهنی فوق با تقاضای بستانكارس از ارزيابی از طريق 
مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتی استيفاء خواهد شد.
اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران م.الف 17265   

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9504354 ششدانگ يك دستگاه 
آپارتمان به مساحت 107/40 متر مربع واقع در طبقه اول جنوبي قطعه 2 صورت مجلس 
تفكيكي 34308-84/12/11 پالك 2092 اصلي واقع در بخش 9 تهران به انضمام 
ششدانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 10/80متر مربع قطعه 6 تفكيكي واقع در 
شرق طبقه همكف با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك 
آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن محدود به حدود شماال شماال در شش قسمت اول پنجره 
و ديواري است به نورگير دوم كه غربي است ديواري است به نورگير قسمت غربي موجودذ 
سوم به صورت ديواري است به راه پله اشتراكي ششم درب و پنجره و ديواري است به 
نورگير اشتراكي قسمت شرقي موجود شرقا ديواري است به فضاي پالك 2486 اصلي 
جنوبا پنجره و ديواري است به فضاي حياط مشاعي غربا ديواري است به فضاي پالك 
2093 و 2094 اصلي كف با سقف طبقه تحتاني و سقف با كف طبقه فوقاني اشتراكي 
است كه پاركينگ شماره 4 حق عبور از پاركينگ مزبور را دارد كه ذيل ثبت 2473 صفحه 
5 دفتر امالك جلد 23 ثبت و مع الواسطه به آقاي كمال شكيبي ممتاز منتقل و به موجب 
سند رهني 60048-85/2/31 دفترخانه 211 تهران در رهن بانك پاسارگاد قرار گرفته 
كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت شماره 9504354 شده است 
و برابر نظريه مورخ 96/9/27 كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه 
عبارت است از ملك فوق واقع است در تهران خيابان شهيد مصطفي خميني پايين تر 
از خيابان اميركبير كوچه نصرالهي كوچه فخرالملك پالك 13 جديد واحد جنوبي طبقه 
اول و مورد ارزيابي در ساختماني كال 8 واحد آپارتمان مسكوني در سه طبقه و در روي 
همكف ساخته شده و در طبقه همكف شش پاركينگ تامين شده است و ساختمان فاقد 

آگهي مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9601053 ششدانگ يك دستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه 3 شرقي به مساحت 165/96 متر مربع قطعه 2 تفكيكي شماره 
23467 فرعي از 74 اصلي مفروز از پالك 15820 و 15821 فرعي از اصلي واقع در 
بخش يازده تهران به حدود آپارتمان: شماال پنجره و ديواري است به فضاي خيابان 12 
متري اصالحي شرقا ديواري است به قطعه 1816 جنوبا پنجره و ديواريست به فضاي 
حياط مشاعي غربا در هفت قسمت كه قسمت هاي دوم و ششم شمالي و چهارم جنوبي 
است حدفاصل قسمت هاي اول و پنجم ديوار اشتراكي است با آپارتمان مجاور دوم الي 
چهارم پنجره و ديواريست به فضاي هواكش ساير قسمت ها درب و ديواريست به راه پله 
مشاعي كه ذيل ثبت 124108 صفحه 120 دفتر 664/2 به نام خانم توران ميرسيستاني 
ثبت و صادر و تسليم گرديده است و به موجب سند رهني 1387/10/8-5355 دفتر 
898 تهران در رهن بانك پاسارگاد قرار گرفته است كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر 
به صدور اجراييه تحت شماره 9601053 شده است و برابر نظريه مورخ 1397/4/19 
كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق 
واقع است در تهران كوي نصر )گيشا( خيابان سي و پنجم پالك 4 طبقه سوم واحد 
شرقي و مورد ارزيابي يك دستگاه آپارتمان مسكوني در سمت شرقي يك باب ساختمان 
مسكموني چهار طبقه مي باشد كه طبقه زيرزمين آن با كاربري انباري و پاركينگ و سه 
طبقه فوقاني مشتمل بر 6 واحد مسكوني مستقل هر طبقه دو واحد مي باشد موقعيت 
ساختمان جنوبي واقع در جنوب خيابان 35 با اسكلت فلزي و نماي سنگي با قدمت 
بناي بيش از 30 سال و فاقد آسانسور و آپارتمان مورد بازديد نيز داراي سه اتاق با هال 
و پذيرايي و آشپزخانه اوپن با كابينت ام دي اف و كف واحد سراميك و موكت و درب ها 

آگهي مزايده مال غيرمنقول مربوط به پرونده 9102366 ششدانگ يك دستگاه آپارتمان 
اداري سمت شمال طبقه دوم به مساحت 65/60 متر مربع قطعه چهارم تفكيكي به پالك 
16 فرعي از 593 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 
3 تهران به انضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 11 متر مربع قطعه 6 تفكيكي 
واقع در جنوب غربي طبقه زيرزمين با حدود آپارتمان شماال ديوار به ديوار پالك 592 شرقا 
ديوارييست به درز انقطاع كه ماوراي آن ديوار پالك 475 است جنوبا اول ديواريست به محل 
آسانسور دوم در دو قسمت كه دوم آن شرقي است ديواريتس به محل داكت مشاعي سوم 
درب و ديواريست به راه چهارم در دو قسمت كه اول آن غربي است ديواريست مشترك با 
آپارتمان مجاور جنوبي پنجم در دو قسمت كه اول آن غربيست ديوار و پنجره ايست به فضاي 
نورگير مشاعي غربا ديواريست به درز انقطاع كه ماوراي آن ديوار پالك 593/2 است كف با 
سقف تحتاني و سقف با كف فوقاني اشتراكي است حدود پاركينگ قطعه 6: شماال و شرقا و 
جنوبا و غربا به محوطه مشاعي كف با سقف تحتاني و سقف با كف فوقاني اشتراكي است ذيل 
ثبت شماره 169918 صفحه 230 دفتر امالك 1115 به نام سيدمحسن حسيني مروجي ثبت 
گرديد سپس شش دانگ به موجب سند رهني 13329 مورخ 86/11/28 و 20000 مورخ 
88/12/3 دفترخانه 718 تهران در رهن بانك پاسارگاد قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهد 
منجر به صدور اجراييه به كالسه 9102366 گرديده است و طبق گزارش كارشناس رسمي 
تجديدنظر مورخ 96/6/5 آدرس ملك به شرح ذيل است تهران زير پل حافظ كوچه زرتشتيان 
پالك 17 جديد طبقه دوم واحد 4 آپارتمان اداري در يك قطعه زمين به مساحت 260 متر 
مربع به صورت يك مجتمع اداري و مسكوني با سازه اسكلت فلزي و سقف تيرچه بلوك بام 
ايزوگام، مهندسي ساز با ورودي راهرو و راه پله و آسانسور در طبقات با كف سنگ و ديوارهاي 
جانبي سنگ و نازك كاري شده با درب هاي واحدها چوبي با حفا ظ آهني با نماي كامپوزيت 

آسانسور مي باشد آپارتمان مذكور داراي سالن و دو اتاق خواب با ديوارها نقاشي شده 
آشپزخانه با كابينت امن دي اف و درها چوبي و سرويس ايراني مي باشد كف آپارتمان از 
سراميك و پنجره ها آهني سيستم گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر آبي مي باشد 
داراي اشنعاب برق مستقل و آب و گاز مشترك مي باشد نماي ساختمان آجر سه سانت 
و راه پله ها از سنگ ساختمان 12 ساله بوده داراي كاربري مسكوني مي باشد و به مبلغ 
1.930.000.000 ريال )يك ميليارد و نهصد و سي ميليون ريال( ارزيابي شده است و 
جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 97/8/28 
از ساعت 9 الي 12 ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران ميدان ونك 
چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي سالن مزايده از طريق مزايده 
حضوري به فروش مي  رسد و مزايده از مبلغ 1.930.000.000 ريال )يك ميليارد و نهصد 
و سي ميليون ريال( شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد 
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين 
شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيلي جلسه مزايده در همان ساعت و 
مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران مي توانند جهت شركت در مزايده در وقت 
مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت 
نمايند ضما بدهي هاي مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و 
نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده 
به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاي دارايي و 

شهرداري و... خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه مي باشد.
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چوبي و پنجره هاي آن فلزي )آلومينيومي( با شيشه تك جداره كه سيستم گرمايي آن 
شوفاژ و سيستم سرمايشي آن كولر آبي و اين واحد داراي اختالف ارتفاع با چند پله در 
ورودي آپارتمان مي باشد الزم به توضيح اينكه آپارتمان مورد بازديد به دليل قدمت بنا 
و عدم نگهداري و مراقبت از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و ب نظر مي رسد جهت 
بهبود وضعيت بهره برداري نياز به بازسازي دارد و به مبلغ 11.200.000.000 ريال 
)يازده ميليارد و دويست ميليون ريال( ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و 
حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 97/8/28 از ساعت 9 الي 12 ظهر 
در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران ميدان ونك چهارراه جهان كودك 
پالك 34 ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي سالن مزايده از طريق مزايده حضوري 
به فروش مي  رسد و مزايده از مبلغ 11.200.000.000 ريال )يازده ميليارد و دويست 
ميليون ريال( شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد 
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين 
شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيلي جلسه مزايده در همان ساعت و 
مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران مي توانند جهت شركت در مزايده در وقت 
مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت 
نمايند ضما بدهي هاي مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف 
و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم 
نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاي 
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پانل و زيرزمين اول و دوم جهت اختصاصي انباري ها و پاركينگ هاي اختصاصي و تاسيسات 
مركزي و چهار طبق روي آن جمعا هشت واحد آپارتمان احداث بنا شده است و آپارتمان با 
درب چوبي و حفا ظ آهني دو خوابه كف پاركت و ديوارهاي جانبي كاغذ ديواري طرح دار و 
آشپزخانه كف سراميك و ديوارهاي جانبي كاشي كاري شده داراي سرويس بهداشتي ايراني 
با كف سراميك و ديوارهاي جانبي كاشي كاري و داراي آيفون تصويري و برق اختصاصي آب 
و گاز مشترك و داراي گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر اسپيلت بهره مند مي باشد و 
به مبلغ 4.001.600.000 ريال )چهار ميليارد و يك ميليون و ششصد هزار ريال( ارزيابي 
گرديده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز دوشنبه 
مورخ 97/8/28 از ساعت 9 الي 12 ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران 
ميدان ونك چهارراه جهان كودك پالك 34 ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي سالن 
مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش مي  رسد و مزايده از مبلغ 4.001.600.000 ريال 
)چهار ميليارد و يك ميليون و ششصد هزار ريال( شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته 
باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي 
است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيلي جلسه مزايده 
در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران مي توانند جهت شركت در 
مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده 
شركت نمايند ضما بدهي هاي مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف 
و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده 
به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاي دارايي و 

شهرداري و... خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه مي باشد.
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آگهي مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهني(

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 19942/3 /ش 
مكانيزه 8902891 و غيره ششدانگ اعياني يك قطعه زمين به 
مساحت 1225 متر مربع قطعات اول دوم تفكيكي به پالك هاي 
شماره 4619 و 4464 فرعي از 37 اصلي مفروز و مجزي شده از  7 
و 3 و 2 فرعي از اصلي مذكور واقع در دروس بخش 11 تهران كه 
عرصه آن موقوفه هدايت مي باشد و در اثر تجميع حدود به صورت 
قطعه واحدي درآمده محدود به حدد شماال به طول 34/50 متر 
ديوار به ديوار قطعه 149 تفكيكي سابق شرقا به طول 50 متر ديوار 
به ديوار قطعه 177 تفكيكي سابق كه ذيل ثبت 192889 صفحه 
451 دفتر امالك جلد 569 ثبت و مع الواسطه به نام خانم شهره 
بدلي سرچشمه منتقلگرديده است و به موجب اسناد رهني 45491 
مورخ 84/4/5 و 45492 مور 84/4/5 و 45658 مورخ 84/6/5 و 
45893 مورخ 84/8/21 و 45894 مورخ 84/8/21 و 45911 مورخ 
84/8/28 و 47757 مورخ 85/12/16 . 477568 مورخ 85/12/16 
دفتر 133 تهران در رهن بانك ملي ايران قرار گرفته كه به علت 
عدم ايفاي تهد منجر به صدور اجراييه تحت شماره 19942/3/ش 
مكانيزه 8902891 و پرونده اجرايي كالسه 19942/ش و مكانيزه 
20107/ش3- و  19937/ش3  و  19935/ش3  و   8902891
8903040 و 19936 /ش 3 و 20108/ش3 8903039 شده است 
و برابر نظريه مورخ 97/2/22 كارشناس رسمي دادگستري توصيف 
اجمالي مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق والقع است در تهران 
دروس ميدان هدايت خيابان شادلو پالك 3 مجتمع سالمندان آرام 
مورد ارزيابي طبق پايانكار ساختمان به شماره 78/10/5-19198 
شش طبق بنا )1- و -2 و همكف و 3 طبق روي آن( به مساحت 
كل زيربنا 2633/60 متر مربع با اسكلت فلزي نماي سنگي و قدمت 
به  با مقعيت شمالي  حدود 20 سال كه در قطعه زمين مذكور 
مساحت عرصه 1225 متر مربع پس از اصالحي 1215/67 متر 
مربع در منطقه اي مسكوني احداث گرديده است طبق پايان كار 
طبقات زيرزمين مشتمل بر 6 واحد پاركينگ به مساحت 261 متر 
مربع 9 واحد انباري تاسيسات به مساحت 571 متر مربع 22 متر 
مربع راه پله 45 متر مربع سرايداري و فضاي بازي به مساحت 171 
متر مربع مي باشد طبقه همكف مشتمل بر يك واحد مسكوني به 
مساحت 592 متر مربع و 18 متر مربع راه پله مي باشد طبقه اول 
مشتمل بر يك واحد مسمكوني به مساحت 310 متر مربع و. 18 
متر مربع راه پله مي باشد طبقه دوم مشتمل بر يك واحد مسكوني 
به مساحت 336 متر مربع و 18 متر راه پله مي باشد طبقه سوم 
به مساحت 220 متر مربع و 18  بر دو واحد مسكوني  مشتمل 
متر مربع راه پله مي باشد طبقه چهارم مشتمل بر يك باب انباري 

به مساحت 8/20 متر مربع و 25 متر راه پله مي باشد ساختمان با 
تغييراتي جهت استفاده و نگهداري از سالمندان مشاهده گرديد كه 
تغييرات عبارتند از طبقات زيرزمين اول و دوم مشتمل بر آشپزخانه، 
رختشورخانه دو باب انباري بهداشتي، مواد غذايي، رختكن كاركنان 
اطاق جهت مراسم، انباري و تاسيسات سالن توانبخشي سرويس 
بهداشتي- فيزيوتراپي، استخر سونا خشك و سوناي بخار )اطاق 
جسد( و حوضچه آب سرد )سونا و استخر بال استفاده مي باشد( 
نمازخانه  تقسيم،  اطاق خواب، هال  بر 5  طبقه همكف مشتمل 
انباري سه سرويس بهداشتي البي پذيرايي اطاق پزشك و اطاق 
مراقبت هاي ويژه مي باشد طبقه اول مشتمل بر 7 اطاق خواب هال 
تقسيم سرويس بهداشتي و انباري مي باشد طبقه دوم مشتمل 4 
اطاق خواب اطاق رياست هال تقسيم سروس بهداشتي و انباري 
سرويس  تقسيم  هال  اطاق  بر 7  مشتمل   سوم  طبقه  مي باشد 
بهداشتي آبدارخانه و تراس مي باشد پشت بام مشتمل بر يك باب 
انباري و اطاقك آسانسور مي باشد حياط مشتمل بر اطاق سرايداري، 
محوطه نشيمن و محوطه سازي مي باشد كف قسمت هاي مختلف 
با سنگ و موزاييك و سراميك و ديوار قسمت هاي مختلف با رنگ 
و كاغذ ديواري و سنگ و كاشي پوشيده شده است درب ها چوبي 
و فلزي پنجره ها فلزي هال هاي تقسيم و بعضا اطاق داري شومينه 
گچبري  داراي  بعضا  سقف ها  ديواري  كمد  داراي  بعض  اطاق ها 
و  مستر  سرويس  داراي  بعضا  اطاق ها  چوبي  آبدارخانه  كابينت 
پشت بام نماي آردوآز فلزي و آبچكان مي باشد سستم سرمايش 
و گرمايش چيلر مي باشد ملك داراي انشعاب آب و برق و گاز و 
اسانسور مي باشد و به مبلغ 257.250.000.000 ريال )دويست و 
پنجاه و هفت ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال( شروع و به 
باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت 
در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است 
چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد 
از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد 
شد طالبين و خريداران مي توانند جهت شركت در مزايده در وقت 
مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه 
مزايده شركت نمايند ضمنا بدهي هاي مربوط به آب و گاز و برق 
اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي عواضر 
شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده است 
به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا 
حساب هاي دارايي و شهرداري و... خواهد بود مورد مزايده با توجه به 

اعالم بستانكار بيمه مي باشد.
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آگهي مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهني(

آگهي مزايده مورد وثيقه

آگهي مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهني(


