در مصرف گاز صرفهجويي كنيد

اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 139660318012002995
 1396/09/21هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این واحد ثبتی
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم زهرا صادقیانی نژاد
چوکامی فرزند حسن بشماره شناسنامه  593صادره از رشت در
ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر خانه و انباری و محوطه به
مساحت  664مترمربع بشماره پالک فرعی  1136از 52اصلی مفروز
و مجزی شــده از پــاک  135فرعی واقع در شــفت -چوبر -تانی
محله -کوچه شهید حمیدزاد فالح بخش  21گیالن از مالکیت رسمی
مرحوم گداعلی قریب محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشاراولین نوبت آگهی بمدت دو
ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید
حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضایی دادگســتری
شهرستان شفت مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی طرح
دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای
مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یــا عدم ارائه گواهی تقدیم
دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند
مالکیت اقدام خواهد شــد تاریخ انتشار نوبت اول  96/11/10تاریخ
انتشار نوبت دوم 96/11/24
رییس ثبت اســناد و امالک شهرســتان شفت -حسن
1303
عباس زاده
آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به اقای/خانم
زهرا پســندیده فرزند شــماره بایگانی شــعبه  960192خواهان
ابراهیم میرزایی دادخواســتی به طرفیت خوانده زهرا پسندیده به
خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالسه  9609981326200068شعبه  5شورای حل اختالف مجتمع
قضایی شــماره  2شهید بهشتی رشت ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1396/12/12ســاعت  09:30تعیین که حســب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون ائین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشــار اگهی میگردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتشــار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی
کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 1310مدیر شــعبه  5شورای حل اختالف رشت -حکیمه پور امیر
میردانی
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139660318003009752
 96/10 /20هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای سیروس حسن زاده گربه کوچه
فرزند محمد حســین بشماره شناســنامه  113صادره از فومن به
شماره ملی  2669199569ششدانگ یکباب خانه و محوطه بمساحت
 360/96مترمربــع پالک  3221فرعی از  69اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  76و  78فرعی از  69اصلی واقع در گربه کوچه بخش
 24گیالن خریداری از مالک رســمی مرحوم محمد حســین حسن
زاده محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدورســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار
نوبت اول 96/11/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/24 :
 1325سرپرســت ثبت اســناد و امالک شهرستان فومن -علی
نصرتی
آگهی ابــاغ درخواســت تجدیدنظربــه تجدیدنظرخوانده مجهول
المــکان کالســه 960640:تجدیدنظرخواه:زینــب فیــض الــه
تجدیدنظرخوانده:میرمحمد شــانه بندی موضوع :ابالغ دادخواست
تجدیدنظرخواهی جهت تبادل لوایح تجدیدنظرخواه طی دادخواستی
بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره  960997027401405صادره
ازاین دادگاه اعتراض وتجدیدنظرخواهی نموه بلحاظ مجهول المکان
بودن شــمابنا به تقاضای تجدیدنظرخواه ودســتوردادگاه مراتب
یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارنشــرآگهی می گردد
تاازتاریخ نشرآگهی ظرف ده روزپاسخ دهید 1670.خ-م.الف
مدیردفترشعبه چهارم حقوقی عمومی ورامین

آگهــی مزایــده اول محکوم له  :آقــای محمد رضا اکبری محکوم علیــه  :آقای محمد
اکبریان به موجب پرونده  961002اجرایی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ
 870466062ریــال به نرخ روز در حق محکوم له  ،با عنایت به توقیف یک باب مغازه
شــماره پالک ثبتی  6304/2در خیابان عدالت نرسیده به چهارراه شهید مراحل طال و
جواهری عرفان به مســاحت  12/63متر مربع و گذر  20متری که توسط کارشناس
بازدید و به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزش گذاری شــده اســت لذا با
توجــه به تقاضای وکیل محکوم لها و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای
احکام مدنی و بر اســاس مواد  118و  119همان قانون مراتب یک نوبت در روزنامه
های محلی آگهی تا چنانچه شــخصی مایل به خرید باشد در مورخ  96/12/5ساعت
 9صبح الی  11ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان که با
حضور نماینده محترم دادستان به مرحله اجراء گذشته می شود شرکت نماید مزایده
از قیمت ارزیابی شــروع و به کســی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده
می باشــد برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب
سپرده دادگســتری بهبهان تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید و
در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد ســپرده او پس از کسر
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خواهد شد کلیه هزینه های
متعلقه از نقل و انتقال  ،مالیات و مستغالت و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به
عهده برنده مزایده خواهد بود و کسانیکه مایل به شرکت در مزایده میباشند می تواند
ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه
و اطالعات مربوطه را کسب نمایند.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان -مهدی نوریان

اداره کل ثبت اســناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی آگهی
موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی حوزه ثبتی شهرستان
فومن برابر رای شــماره  96/10 /12-139660318003009344هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی اقای رسول شعبانی ماسوله فرزند احسان بشماره شناسنامه
 74صادره از فومن به شــماره ملی  2669831885ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل بر اعیان احداثی (انباری) بمساحت  148/77مترمربع پالک
 1663فرعی از  72اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  41فرعی از 72
اصلی واقع در جهودبیجار بخش  24گیالن خریداری از مالک رســمی
آقای رضائی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشــاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 96/10/26 :تاریخ
انتشار نوبت دوم96/11/10 :
 1216سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 139660318012002947
 1396/09/13هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در این واحد ثبتی
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای ابراهیم صادقی فرزند
غالم اصغر بشماره شناســنامه  4976صادره از تهران در ششدانگ
یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه به مساحت  521/42مترمربع
بشــماره پالک فرعی  425از  3اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1
فرعی واقع در روستای دو بخش شهرستان شفت بخش  21گیالن از
مالکیت رســمی اقای جواد رافعی مردخه محرز گردیده اســت .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود اشــخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراض داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشاراولین نوبت
آگهی بمــدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رســید حداکثر ظرف مدت یک مــاه به مرجع ذیصالح قضایی
دادگستری شهرستان شــفت مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و
گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است در صورت
انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتــراض و یا عدم ارائه گواهی
تقدیم دادخواســت وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور
سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول  96/10/26تاریخ
انتشار نوبت دوم 96/11/10
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس
1218
زاده
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی آگهی
موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره  96/06 /04-139660318003005023هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای
هادی صدقی فرزند گلعلی بشــماره شناسنامه  6436صادره از فومن
به شــماره ملی  2668927366ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل بر یک با خانه بمساحت  420مترمربع پالک  167فرعی از
 11اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4فرعی از  11اصلی واقع در
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سرابســتان بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای علی رفیعی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع عموم در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 96/11/10 :تاریخ انتشار نوبت
دوم96/11/24 :
 1307سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی آگهی
موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره  96/06 /04-139660318003005024هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای
مهدی صدقی گشتی فرزند گلعلی بشماره شناسنامه  1937صادره از
قم به شماره ملی  0382811038سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل بر یک با خانه بمساحت  420مترمربع پالک  167فرعی از
 11اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4فرعی از  11اصلی واقع در
سرابســتان بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای علی رفیعی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع عموم در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 96/11/10 :تاریخ انتشار نوبت
دوم96/11/24 :
 1308سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی حوزه ثبتی
شهرســتان فومن برابر رای شــماره /23-139660318003009800
 96/10هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
وســاختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای عباس سوری فرزند احمد بشماره
شناســنامه  169صادره از تویسرکان به شــماره ملی 3979201317
ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بــر یکبابخانه و اعیانــات احداثی
بمســاحت  2218/65مترمربع پالک  43فرعــی از  45اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک یک فرعی از  45اصلی واقع در حلقه ســر بخش
 24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای محمد حسین زاده حلقه سری
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع عموم در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 96/11/10 :تاریخ انتشار نوبت
دوم96/11/24 :
 1301سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی

