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آگهي فقدان سند مالكيت نظر به اينكه خانم عزيزه خانم نصرتي ابركوه برابر برگ تقاضا به 
شماره وارده 31619 مورخ 96/8/22 با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق شده 
طي شماره هاي 11903 مورخ96/8/22 توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره929تهران 
مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 71/05 مترمربع 
واقع در  غرب طبقه دوم كه 3/75مترمربع آن بالكن است بانضمام انباري7 بمساحت 
فرعي  شماره34356  ثبتي  پالك  به  همكف  طبقه  جنوبغرب  در  واقع  مترمربع   2/24
از اصلي مذكور واقع در  از پالك33287 فرعي  از 2426 اصلي مفروز و مجزي شده 
به  و  امالك  ثبت ذيل شماره 21342 صفحه 331 دفترجلد15  تهران مورد  بخش10 
شماره چاپي 554150 به نام عزيزه خانم نصرتي ابركوه ثبت و صادر و تسليم گرديده 
و به موجب سند شماره31364 مورخ 92/11/17 دفترخانه 656 تهران در رهن بانك 
صادرات قرار گرفته و برابر استشهاديه ابرازي بعلت جابجايي منزل مفقود گرديده فلذا 
درخواست صدور المثني سند مالكيت پالك موصوف را نموده است لذا مراتب در اجراي 
ماده120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت در يكي از روزنامه كثيراالنتشار آگهي مي 
شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مذكور مي باشد و يا ادعاي وجود 
اصل سند مالكيت نزد خود را دارد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مهلت ده روز اعتراض 
خود را به انضمام اصل سند مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگي قرار 
گيرد بديهي است اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد 
شد ليكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نمي شود النهايه در 
صورت عدم وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني سند مالكيت پالك مرقوم 

صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
غضنفري تهران-  آباد  يافت  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  كفيل  الف         19209/م 

پرونده  غيرمنقول  اموال  مزايده  آگهي  رهني)  (اسناد  غيرمنقول  اموال  مزايده  آگهي 
اجرايي كالسه ش/3-17960 و مكانيزه8802547  ششدانگ يك دستگاه اپارتمان 
به مساحت 111/68 مترمربع كه مقدار 2 مترمربع آن بالكن است قطعه اول تفكيكي 
باقيمانده  و  مفروز  از123اصلي  فرعي  پالك شماره17824  به  طبقه همكف  در  واقع 
به  پاركينگ  واحد  يك  ششدانگ  بانضمام  بخش11تهران  در  واقع  مذكور  اصلي  از 
حدود:  به  محدود  زيرزمين  شمالغربي  در  واقع  تفكيكي  قطعه1  مترمربع  مساحت11 
حدود آپارتمان: شماالً ديوار به ديوار قطعه مجاور شرقا در پنج قسمت كه دوم جنوبي 
و  سوم  و  دوم  متري  ده  خيابان  فضاي  به  پنجره  و  ديوار  اول  است  شمالي  چهارم  و 
چهارم درب و ديوار به راه پله جنوبا: در سه قسمت اول و سوم ديوار و پنجره دوم 
كه  انقطاع  درز  به  ديوار  غربا  مشاعي  حياط  به فضاي  است هر سه قسمت  بالكن  لبه 
ماوراء آن ديوار قطعه مجاور است كف با سقف تحتاني و سقف با كف فوقاني مشترك 
و  جنوبا  و  و شرقا  به حدود: شماال  متر   5 و  متر  ابعاد2/20  به  پاركينگ  است حدود 
غربا به محوطه مشاعي فواصل خط مستقيم و مفروض است كه ذيل ثبت 262958 
گرديده است  و صادر  ثبت  آقاي عيسي جاليري  بنام  امالك جلد677  دفتر  صفحه91 
سپه  بانك  رهن  در  تهران  دفتر802   85/12/15  -3887 رهني  سند  موجب  به  و 
تحت  اجراييه  به صدور  منجر  تعهد  ايفاي  به علت عدم  كه  گرفته  قرار  مركزي  شعبه 
شماره كالسه ش/3-17960 و مكانيزه 8802547 شده است و برابر نظريه مورخ 
است  عبارت  وثيقه  مورد  اجمالي  توصيف  دادگستري  رسمي  كارشناس   95/12/21
اتوبان همت گلستان شرقي  از  باالتر  : ملك فوق واقع است در  تهران جنت آباد  از 
12 متري نسترن نبش10متري اول پالك2 طبقه همكف و مورد ارزيابي كف آپارتمان 
سراميك داراي دو اتاق خواب و سرويس بهداشتي و حمام سيستم گرمايش شوفاژ 
با  اپن  برق مستقل آشپزخانه  و  گاز مشترك  و  امتياز آب  و سرمايش كولرآبي داراي 
كابينتmdf دربها چوبي پنجره ها آهني پروفيل فاقد آسانسور و حدود15 سال قدمت 
دارد و به مبلغ4/500/000/000ريال (چهار ميليارد و پانصد ميليون ريال) ارزيابي 
شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز يكشنبه 
مورخ96/11/8 از ساعت 9 الي 12 ظهر در محل اداره سوم اجراى اسناد رسمى واقع 
در تهران ميدان ونك چهارراه جهان كودك پالك34 ساختمان معاونت اجرا ثبت اسناد 
و امالك استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده 
به  و  شروع  ريال)   ميليون  پانصد  و  ميليارد  4/500/000/000ريال(چهار  مبلغ  از 
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 ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك 
نمايند.  مزايده شركت  جلسه  در  مزايده  پايه  مبلغ  به  ايران  ملي  بانك  تضمين شده 
ضمنا بدهي هاي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز 
معلوم  اداره  اين  براي  آنها  رقم قطعي  كه  غيره  و  عوارض شهرداري  و  مالياتي  بدهي 
نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي 

دارايي و شهرداري و... خواهد بود.   تاريخ انتشار آگهي مزايده: 96/10/20
نقيبي رسمي-  اسناد  سوم  اداره  رئيس  الف       19214/م 

 9301101 كالسه  اجرايي  پرونده  غيرمنقول  اموال  مزايده  آگهي 
مترمربع   127/42 مساحت  به  آپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ 
واقع در طبقه دوم قطعه 5 تفكيكي پالك ثبتي3607/204 مفروز 
واحد  يك  انضمام  به  مذكور  اصلي  از  فرعي   43 از  شده  مجزي  و 
سمت  در  واقع  مترمربع  مساحت10/75  به  دوم  قطعه  پاركينگ 
جنوبي زيرزمين و يك واحد انباري قطعه4 به مساحت3/07مترمربع 
با حدود  واقع در سمت مركزي زيرزمين واقع در بخش11 تهران 
شماال به طول8/20 متر ديوار و پنجره به فضاي معبر مجاور شرقا 
به طول17/98 متر ديواري است به درز انقطاع مورد تفكيكي به 
ملك مجاور شماره40 فرعي جنوبا به طول7/97متر ديوار و پنجره 
قسمت  كه  قسمت   5 در  غربا  مشاعي  حياط  فضاي  به  بالكن  لبه  و 
به طول هاي8/15 متر  دوم شمالي قسمت چهارم آن جنوبي است 
ديواري  اول  متر   3/70 و  2/35متر  و  4/75متر  و  2/35متر  و 
است به درز انقطاع مورد تفكيك دوم ديواري است سوم درب و 
ديوار است چهارم ديواري است اشتراكي است كف با سقف طبقه 
ديواري  متر  طول2/15  به  شماال  انباري  حدود  است  اشتراكي   1
است اشتراكي به انباري قطعه سوم شرقا به طول1/43 متر درب 
و ديواري است به محوطه مشاعى جنوبا به طول 2/15مترديوارى 
ديوارى  متر  به طول 1/43  غربا   5 قطقه  انبارى  به  است مشترك 
كف  است  اشتراكي  همكف  طبقه  كف  با  سقف  پله  راه  به  است 
طول3/15  به  شماال  پاركينگ  حدود  است  مشاعي  عرصه  روي 
فرضي  خط  متر  طول5  به  شرقا  مشاعي  محوطه  به  فرضي  خط  متر 
به پاركينگ قطعه 1 جنوبا به طول2/15 متر خط فرضي به محوطه 
با كف  مشاعي غربا بطول5 متر خط فرضي به محوطه مشاعي سقف 
طبقه همكف اشتراكي است و كف روي عرصه ذيل ثبت470093 
بازرگاني  شركت  به  الواسطه  مع  و  ثبت  دفتر2985  صفحه206 
اعتماد گستر پرشين انتقال يافته است سپس به موجب سند رهني 
رفاه  بانك  نزد  تهران  دفتر474   90/10/25 شماره25056- 
كارگران شعبه پرديس در رهن است كه به علت عدم ايفاي تعهد 
برابر  و  گرديده  به كالسه9301101 صادر  اجراييه  آن  به  نسبت 
گزارش كارشناس مورخ94/5/27 آدرس ملك به شرح ذيل است 
تهران اتوبان امام علي بعد از پيروزي خيابان نورصالح بلوار نيكنام 
دوم  طبقه  در  ملك  غربي پ10  ايزدي  كوچه  آهاري  نورعلي  كوچه 
ساختماني پنج طبقه داراي 6 واحد و نماي سنگ داراي يك خواب 
با كف سراميك آشپزخانه اپن با كابينت ام دي اف پنجره ها فلزي 
گرمايش بخاري و سرمايش كولرابي مي باشد و داراي انشعابات آب 
ميليارد  (چهار  4/000/000/000ريال  مبلغ  به  و  است  گاز  برق 
ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي 
كالسه فوق الذكر در روز يكشنبه مورخ96/11/8 از ساعت 9 الي 
تهران  در  واقع  رسمى  اسناد  اجراى  اداره سوم  محل  در  ظهر   12
ميدان ونك چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجرا ثبت اسناد 
و امالك استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش 
مي رسد و مزايده از مبلغ 4/000/000/000ريال (چهار ميليارد 
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 
تشكيل  مكان  و  ساعت  همان  در  مزايده  جلسه  تعطيل  از  بعد  روز 
خواهد شد. طالبين و خريداران ميتوانند با ارائه چك تضمين شده 
بانك ملي ايران به مبلغ پايه مزايه جهت شركت در مزايده در وقت 
مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند. ضمنا بدهي هاي مربوط به آب 
و 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 بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه 
مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و... خواهد بود و مورد مزايده 

بيمه مي باشد.  تاريخ انتشار آگهي مزايده: 96/10/20
نقيبي رسمي-  اسناد  سوم  اداره  رئيس  الف       19223/م 
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