سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
علم و زندگی

آگهی احضار متهم
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
تا متهمان جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند.در صورت  42پ  384خوانده :محسن وفائی به نشانی :مجهول المکان خواسته :مطالبه نفقه خویش
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
اداره کل ثبت اسناد امالک استان همدان
نظر به اینکه در پرونده شماره  951158خانم مرضیه مردانی فرزندحسن به اتهام افتر ءا و عدم حضور در دادگاه و عدم ارائه الیحه دادگاه غیابا رســیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی و فرزندان مشترک دادنامه 95/9/29-552 :رای شورا
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
آگهی افراز
نشــر اکاذیب از طرف این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه خواهد نمود .مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری ساوه-کاوه در خصوص دادخواست تقدیمی خانم نسرین بهروزی قرقبالغ به طرفیت آقای محسن
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
وفائی فرزند علی به خواســته مطالبه نفقه خویش از تاریخ 93/2/20لغایت تاریخ صدور برابر وارده به شــماره 1/8734ه 95/مورخه  1395/7/14آقای حبیب کرمی از این اداره
نامعلوم محل اقامت او میسر نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی م الف 9824:
برابررای شــماره 139460306011009445هیات اول مورخه1394/8/23موضوع قانون کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در شــعبه دوم بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب
حکم و نفقه فرزندان از تاریخ تقدیم دادخواست مقوم به  51/000/000ریال با احتساب تقاضای افراز سهمی خود را به میزان سهم مشاع از دو شهم از 63شعیر ششدانگ پالک
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شناســنامه2206کدملی 5219686046صادره ازجغتای فرزندعبداهلل درسه دانگ مشاع میگــردد .دادیار مستقر در شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهرستان ساوه فوالدی خوانده  :خانم عشرت سوری خوا سته  :مطالبه وجه خوا هان داد خوا ستی در جلسه حضور نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خویش ابراز ننموده لذا ادعای خواهان به کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی و مالکین مشاعی دعوت می شود راس ساعت  10صبح
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 naslefardanewsقسمتی ازپالک شماره287فرعی –احمد نصیری م الف 9829:
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انتشاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف شــما مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی تقدیم ضمائم را در یافت نما ید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمر ساند چنانچه لغایت تاریخ صدور حکم ماهیانه برای خانم  -1فاطمه وفایی مبلغ یکصد هزار تومان  -2امالک همدان -علی زیوری حبیبی م الف4618 :
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مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي شــعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرســتان ساوه نموده که به کالسه بعدا بوسیله آگهی ال زم شود فقط یک نو بت منتشرو مدت آن ده روز خواهد بود  .زهرا وفائی مبلغ هشتاد هزار تومان  -3هستی وفایی مبلغ هفتاد هزار تومان به عنوان نفقه
فرزتدان مشترک مطابق نظریه کارشناسی به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتادو آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
اســت درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت  950123ثبت و در جریان انجام تحقیقات می باشد فلذا نظر به مجهول المکان بودن شما مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی کهریزک
صادرخواهدشد  .امیدخیرخواه-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مراتب وفق ماده  115ایین دادرسی کیفری از طریق جراید کثیراالنتشار آگهی ظرف یک م الف5283:
شش هزار و پانصد تومان به عنوان هزینه کارشناسی صادر و اعالم میدارد ضمن ًا خوانده
ماه پس از انتشار آگهی جهت انجام تحقیقات در این مرجع حاضر شوید در غیراینصورت
تاریخ انتشارنوبت اول 95/10/22تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7
مکلف به پرداخت نفقه فرزندان مشترک مطابق نظریه کارشناسی می باشد رای صادره برابررای شــماره  139560309001003440مورخــه 1395/08/17هیات اول موضوع
وفق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
غیابی بوده و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
آگهی ابال غ وقت دادرسی و دادخواست و ضما ئم به
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساوه
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
کالســه پرونده  567-5-95 :وقت رســیدگی  95/11/17 :خوا هان :شهرام فوالدی ظرف  20روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی بخش کهریزک می باشد .محمدرضا واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک قزوین پرونده کالسه 1394114409001000680
م الف 9826:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین الوندی غیاثوند فرزند :نظر علی بشماره
خوانده  :خانم مریم عبدالهی خوا ســته  :مطالبه وجه خوا هان داد خوا ســتی تسلیم عباسی -قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف کهریزک
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
شناســنامه  629 :صادره از قزوین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 318/50
دادگاههای عمومی نموده که جهت رســیدگی به شــعبه -ارجاع گردیده و وقت م الف5757:
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آگهی فقدان سند مالکیت
فردا
کارشناســان در جدیدتریــن تحقیقات خود
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قسمتی ازپالک شــماره1673فرعی جداشده ازپالک-185فرعی از5اصلی واقع دراراضی در خواست خواهان و دســتور دادگاه و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مراتب یک بوسیله آگهی ال زم شود فقط یک نو بت منتشرو مدت آن ده
فرعی
است.پالک 134
ششدانگ
مناسب ومالکیت
اســت که سند
زیبا،مدعی
پوستیمصدق
استشهاد محلی
ابتالی
ملکیا رایانه
تبلت
قلعهازجمله تلفن
باعثمالک
سبزوارازمحل
همراه،ثبت
نوبخش3ســبزوارحوزه
پوستخواهد
مالکیت صادر
مقررات سند
اعتراض
مدت مذکور
انقضای
صفحه 367
مغذی11813
غذایی شــماره
موادکه ذیل ثبت
ارومیه را
بخش 3
بواقــع در
3656/35
شماشد.را
اندازد و
طبقمی
تأخیر
وصولبه
وعدمها را
وچروک
چین
پیدایش
کنید که
پر از
هایتان را
رسمی مشاعی مریم استیری نوبت آگهی می شود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یکماه به دفتر این دادگاه دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی کهریزک از درون تغذیه میشود.ازبشقا
مراتب
منظوراطالعیعموم
اســت.لذا به
محرز
سازد.بنام آذر گلســتانی رضائی صادر و تسلیم گردیده اسن مفقود نموده است و م/الف 1113تاریخ انتشار نوبت اول 1395/10/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/10/22 :
دردونوبــت به فاصله 15روزآگهي واقع در شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساوه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه م الف5284:
خوشآبورنگ و شاداب می دفتر 72
افراد برای
شود و
های متعدد م
گردیدهنارسایی
فرد به
صدورســندمالكیتازمتقاضي اعتراضي داشته دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر
روحی ونســبت به
سالمتاشخاص
میشــوددرصورتي كه
ملک مزبور در بیع شرط نبوده و برابر سند شماره –  94دفتر -ارومیه نزد بانک -می حسن غالمحسینی رئیس ثبت اسناد و امالک
جسمی باید استفاده
داشتن
مایعات نیاز دارند تا ســینه ،گرفتگی صدا ،درد معده و روده ،آرامش اعصاب
میزان11زیادی
پوستی به
شمارهلهای
هرروز سند سلو
باشدمویمعکنیم
ای برای پوست دارد .توصیه
رونوشت آگهی فوقالعاده
باشــندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم گردد در صــورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا عدم ارســال الیحه دفاعیه وفق
 67108مورخ
الواسطه برابر
حصروراثت
ارومیه در حق-
 71/4/9دفتر
این وسیله را محدود کنند.
تکلیف
تعیین
قانون
پوستآئین نامه
ماده 13
قانون و
موضوع ماده 3
قانونیخود راآگهی
آیین نامه
مواد120
داشتهبهو ماده
نرمیالحاقــی
تبصره یک
کافئیناســت
انتقال یافته
میلکالسه
دادخواست به
فنجانشرح
چهار  150به
وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساوه آقای /خانم عظیم صف ءا قرانقیه دارای شناسنامه شماره
ماده
گالب،
شود.
استفاده می
زیبایی
همچنین
جذب و
موردنیاز
مغذی
مراتب برابرغشای
حساس
کنید .اگر به
چای سبز
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
دشــمنان
الکترونیکی؛
تقدیمتهای
قضایيگج
9832:
الف
م
طبق
اعتراض
وصول
مذكوروعدم
مدت
انقضاي
درصورت
نمایندبدیهي است
مالکیت
سند
وجود
یا
و
مالکیت
مدعی
کس
هر
تا
شود
می
آگهی
نوبت
یک
در
ثبت
که
داده
توضیح
وچنین
نموده
حصروراثت
گواهی
درخواست
دادگاه
این
1062/954/95
انی
اکسید
مورخــهضدالتهابی ،آنتی
139560309002000518خواص
مرطوب ،شــمارهشگفتانگیزی است و
هستید از ساعت سه به بعد از نوشیدن این چای خودداری کنند .توصیه میکنیم برای داشتن پوستی
كالســه
1395/02/04پرونــده
اعتراضنرم و برابــررای
صادرخواهدشد  .امیدخیرخواه-رئیس ثبت اسنادوامالک
سندمالكیت
مقررات
شــادروان چراغعلی صف ءا قران قیه به شناسنامه  412در تاریخ  83/3/16اقامتگاه دایمی مذکور در نزد خود می باشد از تاریخ آخرین نوبت این آگهی به مدت  10روز
کاربران
خاموش
انواع
پوست است
رسان
موضوعآب
باکتریایی دارد.
شدنداشتهباشید و ضد
سپریتوجه
صورتالبته
بنوشید؛
فنجانآب
مرحومد.منحصر اســت به  -1عظیم صف ءا کتبی خود را به اداره ثبت شش
خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن کنی
برایاراضی
وضعیتوثبتی
تعیین تکلیف
قانون
1293114409002000524هیات اول
آگهی ابالغ وقت دادرسی
ستوندوم1395/11/7
انتشارنوبت
اول95/10/22به تاریخ
انتشارنوبت
تاریخ
سبزوار
نماید در
هشتتســلیم
شهرســتانتاارومیه
مشکالت
ان
و
ت
ی
م
ها
ی
بیمار
این
ازجمله
اســت.تاكستان
مفیدثبت ملک
پوستی حوزه
مشکالت واحد ثبتی
رسمی مستقر در
ساختمانهای فاقد سند
شــد .و
تصرفاتاز
گالب یکی
پوست و
فعالیت بدنی
کنید یا
صادرمی
ورزش
است،
ســندگرم
که هوا
زمانی
اسیدهای
ماکرو وپسرماهی
قرانقیهآزاد،
جلویعزیز صف ءاماهی
وکالتمواد
آجیل و
لوبیا،
پوست،
سینه مرغ بدون
دادخواستی
فاطمه عرفانی
عزتی با
انواعمهسا
ماهی،خانم
اعالم میشود
بدنوسیله
خواهد
المثنی
مالکیت
مقررات
اعتراض برابر
منبعدریافت
دیگر و عدم
چرب مقرر
هایعلی
متوفی -3
ش.ش 55
متوفی -2
ش.شآنت150
خانم از
پســردان
یاکسی
قرانقیهایندو
پولیفنولاست.
ویتامینپور Eو
فقرات اشاره کرد؛ زیرا استفاده از این وسایل باعث
شناسنامه :
بشماره
محرمعلي
محمدي
آقاي حسین
مالکانه
حقوقی
عمومی
دادگاه
آبرودی تسلیم
آقای امین
بطرفیت
طالق
غذایی حاویبخواسته
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
اداره
پوست محمد
روی95/10/22
انتشار:
 ۳ش.ش
قرانقیه
گیرند -4.محمد
پســر متوفی
ش.ش 253
صف ءابقرانقیه
ندارد
جانبی
عوارض
فرزند:که
اســت
خانگیشیرمؤثر
متقاضیهای
بالمعارضدرمان
کنید.
اسناد ودریافت
ثبتمایعات
میزان
کفیلاین
محمدی-بیش از
رضادارید باید
زیادی
تاریخهای
متوفیفوقالعاد
هستند773کهپسرتأثیر
صف ءاامگا
چرب
عسگردوستاثرات
هستند که با
موادی
دارای
پروتئین
ی
م
ا
ر
پوست
به
رسان
آسی
اد
ز
آ
های
ل
ادیکا
ر
تکثیر
 1466كد ملي  5099428835صادره از بوئین زهرا در ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي
اراضیگردن،
ازحد به
فشار بیش
قوزکردن
وساختمانهای فاقدسندرسمی
وضعیت ثبتی
واردشدنتکلیف
موضوعو قانون تعیین
هیات
ساوه نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه . 951389ثبت و وقت رسیدگی برای روز  -5معصومه صف ءا قرانقیه ش.ش  377دختر متوفی  -6منصوره صف ءا قرانقیه ش.ش  528امالک منطقه  2ارومیه از طرف چراغی م الف452 :
هستند.
قریهت
علمی ثاب
خواص
مصرفکافئینوقندراکاهشدهیدبه مساحت و
مخرب رادیکالهــای آزاد مقابله میکننــد .زمانی که توصیه میکنیم در تهیه غذاهای روزانهتان از روغنزیتون دارند .روغنزیتون حاوی اسید اولئیک است که غشای
شدهاباد و مزرعه
مهدي
ازلحاظواقع در
گالب  93اصلي
پالك شماره
بیشتر مربع
 100506/24متر
قانون تعیین تكلیف
وماده13آئین نامه
قانون
انگشتانماده3
آگهي موضوع
چهارشنبه  95/11/27ساعت  10صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده دختز متوفی  -7صفورا صف ءا قرانقیه ش.ش  1736دختر متوفی  -8فیروزه داوران ش.ش
درازمدت
شــود و در
دست می
کمر و
خود،
مرحومآنت
ضدالتهابی و
گالب به
کنیمبهبرای
توصیه م
وقت دادرسی ودرنهایت
عالوهبر
کند.
نوبتو لطیف می
یکنرم
پوست را
ها را چرب
تشــریفاتسلول
تجویزمی
هاییو آزاد
اســیدآمین
هضم مدریشود
اکسیدانی محرز
ی شیر محمدي
محرم
خواصرسمي وراث
دلیلاز مالك
خریداري
پوستیبخش  8قزوین
آقایداشتنگلشن آباد
پوست
هایی واست
حاویپ7ولیفنو
مدنیسیر
کنید.
استفاده
مراتب
دادرسی
کندقانون آیین
ماده 73
دستورهدادگاه
خواست خواهان و
فاقدسندرسميپروتئین به
وساختمانهاي
واراضي
ثبتي
آرتروز ووضعیت
ی ئم
ضما
دادخواست و
ابال غ
آگهی
درخواستومزبور در
مقدماتی
کهازانجام
اینک با
همســرلمتوفی.
درپی دارد.
استخوانی را
در فرم
خمیدگی
دهد.روز آگهی
فاصله 15
پوســتدررادو نوبت به
عموم مراتب
منظور اطالع
اســت لذا به
گردیده
زمانیمیکه
کاهش می
التهاب
قرمزی و
دهید.
مصرفکافئینوقندراکاهش
کیویچطراوت
طالبیزیباوبا
فرهاد سالم،
تاریخو آنشربرسانی به غشای سلولی
حفاظت
امگانامه۳ها
اعتراضیبهدارد و یااین
دارند .اگر
ساختمیســلو
یک در
قانونمؤثری
مورخه1395/6/27موضوعنقش
که
کنند.این
یکماهیبه دفتر
ذخیرهاین آگهی ظرف
تاریخ انتشار
شــودلتاهاخوانده از
نوبت آگهی
برابررای شــماره 139560306011004910هیات دوم
فرزند عزیز
وظیفهباشد از
ای نزد او
وصیت
هرکسی
نماید تا
یک آگهی می
تان باشد و
دست
سیرکوب دم
حفاظت م
شبکههایاجتماعیسیستمایمنیبدن
گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
کامله خود
ضمنذاعالم
پنجمودادگاه
واقع در
مستقردرواحدثبتي
های فرزند
طالبینکیویچ
طرفیت آقای
الیایی خسرو به
عربی فرزند
شازهایآقای
پژوهغیر
متوفی به
گواهی صادر
تقدیم
توصیه مبهیدادگاه
کنید .یک ماه
آگهی ظرف
انند
عزیزهویژه آدرنالین و پوستهایحساسملتهبمیشوند،ممکناستنتو
استرس ب
فرهادهورمو
تحریک
کافئین با
عباساستر
محققان
خواهدارند.شد.نتایج
برعهدهد
دارد واال رانیز
ساوهلهای
حقوقیسلو
بازسازی
شعبهاحیا
باشــد
دادگاهباال
اسیدآمینهها
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي این
روزی
کنیم
شده اضافه
نشانیسیر ل
اهایتان
مراجعه و غ
ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی حســین قارزی بشماره نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی نامبردگان ورثه دیگری ندارد .م الف 5285 :رییس شعبه  954مجتمع شماره داد خوا ســتی به خواســته الزام تنظیم سند به این شعبه تقدیم نموده که به کالسه می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض ،خود را به این اداره تسلیم و
تضعیفمیکنند
را
حوزه ثبت ملك
موارد،
کنند؛ در
تحمل
بهداشتی را
نشان میدهد مصرف زیاد ســبزیجات ،لوبیاها ،ماهی و نورآدرنالین،روندپیدایشچینوچروکرا
پوستی و کالژن بهخوبی انجام میگیرد .توصیه میکنیم
الیحهمیل
ارســالسیر
یکحبه
این مراجع
خود را به
،دادخواست
اعتراض
آرایشیتاریخ تسلیم
مادهیک ماه از
هیچمدت
دهد.رسید ظرف
یاز اخذ
سرعتمپس
دفاعیه
طیب درششدانگ یک باب حاضــر گردد در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا عدم
ازسبزوار
0790446030
شناسنامه45901کد
 113/358/95ثبت گردیده و وقت رسیدگی به روز سه شنبه مورخه  95/12/3ساعت
کنید 20 .شهرستان ری
فرزنددر
خود را
صادرهزمان
زیادی از
ساعملیتهای
افرادی که
کننده
کننــده و پا
انقضایتقوی
عنوان
گالب به
تقدیم م
کالژن
گازداربه
نوشیدنی
اینکهغذایی
بــهمواد
مصرف
چروک
شد.زیتون
روغن
کنید.
مصرف
اصلیهای کوفقمچرب
پروتئین
وصولکاعتراض
مدتتمذکور وعدم
صورت
توان ازاست در
نماید .یبدیهی
قضایی
توانستید توتفرنگی ،تمشک ،بلوبری و غیره
پنجمزمان که
حاویشعبه هر
دادگاه حقوقی
مدیر دفتر
خواهد
تصمیم
مقررات اتخاذ
ساختمان به مساحت 101مترمربع قسمتی ازپالک شماره 35فرعی باقیمانده از شش
های به
اســت بنا
شیرینوالمکان
خوانده مجهول
شود.اســت نظر
گردیده
کمترتعیین
روغنزیتون باعث میشود پوســت10:30
شبکههای اجتماعی مجازی سپری میکنند،
 1395/10/22تاریخ
درنوبت
انتشار
خواهد شد.
صادر
مقررات سند مالکیت
9834:
استمکهالف
اولئیکساوه
اسیداحمد
واقع در اراضی کلوت بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوارازمحل مالک رسمی مشاعی
خاصیتمدنی
دادرســی
به قانون
مادهو73
بتجویز
دســتور دادگاه و
خواهان
تقاضای
حصروراثت
ممکن
موارداول:بسیار نادر،
تاریخکرد.
استفاده
شیر)
(همراه با
ارتجاعیطبقپوست
آیینلیل
همیند
رساند
آسیبمی
نشدهومونو،
اشباع
اینتأثیررابهترکیبچربیهای
رونوشت راآگهی محققان
غشای
سلولها را چرب و پوست را میل کنید؛ زیرا این میوهها پیدایش چینوچروکها
مراتبابتال به
افرادعمومدچار
است.لذاازبهســایر
طورمعمول بیش
به
آقای /خانم عظیم صف ءا قرانقیه دارای شناسنامه شماره  150به شرح دادخواست به کالسه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه رســمی کشــور کثیراالنتشار درج و آگهی انتشار نوبت دوم 1395/11/06 :مسعود رحماني رئیس ثبت اسناد و امالک
15روزآگهي
فاصله
به
دردونوبت
منظوراطالع
مهری محرز گردیده
نرم و لطیف میکند .روغنزیتون همچنین حاوی میزان به تأخیر میاندازند .توجه داشــته باشید که مرکبات و آنتیاکسیدانهاوپروتئینهایکمچربنسبتمیدهند .بهخطر میافتد .گالب از گیاه گل محمدی تهیه میشود است گالب برای پوستهای حساس ملتهب و جوشدار،
سایر بیماری
آنفلوآنزا و
ســرماخوردگی،
ابالغ وقت رسیدگی
هایمتقاضي اعتراضي داشته
صدورســندمالكیت
نســبت به
اشخاص
میشــوددرصورتي كه
 1062/954/95این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که میگــردد  .تا خوانده با مرا جعه به این نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را در
وراثتمیتوانید پس از
حصرصورت
گواهیدر این
درخواستنحال،
مناسب نباشد؛ باای
جزو گرانترین
ها هستند .توصیه میکنیم هرروز سبزیجات متنوعی میل کنید .به و بسیار معطر است .اسانس گل محمدی
اندکی از اسیدهای چرب ضروری دیگری نیز هست که
اکسیدا
آنتی
نیز سرشار از
موضوعقرمز
ساوهسیب
پوست
آگهی
شکایت
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم در پرونده مطروحه کالسه  952015شعبه  101دادگاه کیفری دو
مدتیدوماه
آگهي به
انتشاراولین
شناســنامه  7در تاریخ  94/3/12اقامتگاه دایمی خود بدرود یافت و در دادرســی حاضر شود در غیر این صورت دادگاه غیاب ًا به پرونده رسیدگی
داوراننبه
فیروزه
شــادروان
شوند؛ زیرا
بدن م
ایمنی
باشــندمیتوانندازتاریخسیستم
ناشی از ضعف
 522/95این شورا
گالبکه به
درخواستی
هایبه شرح
ابراهیم
حجت اهلل دژبان
قطع آقای
کنید.
اضافه
لوبیا
ساالدهایتان
و
ها
پ
سو
شمارهکنید.
استفاده
پوست ،از
فرزندش
رفع جو
خونریزی از
برای
گالب
از
دنیاســت.
های
س
اسان
سرشار
گذشتهعلیاین
فرزنداین
دارند .از
خواص
خواص
که
است
پولیفنول
زیادی
میزان
حاوی
سبز
چای
ً
روغنفرزند
حشمتی
قربان علیه
ضدالتهابیقزاقی
مراجع جالل
وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه
صحبت اله دائر بر جعل در سند رسمی زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1محمد صف ءا قرآن قیه ش.ش و اتخاذ تصمیم خواهد نمود چنانچه بعدا نیازی به آگهی مجدد باشد برای هر نوبت
در عوض انجام ورزش ،مصرف غذاهای ســالم،
مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مالکیت خودرو –استفاده از سند مجعول رسمی –کالهبرداری تحت تعقیب این دادگاه  773پســر متوفی  -2علی صف ءا قرانقیه ش.ش  253پسر متوفی  -3عظیم صف ءا قرانقیه منتشر و آن ده روز خواهد بود  .حوزه  13شورای حل اختالف شهرستان ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم
قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت
روی ،وقت خود را صرف
اندازه و پیاده
خواب به
ابراهیم دژبان فرزند محمد علی به شماره شناسنامه  3صادره از آمل در تاریخ 1391/5/4
صادرخواهدشد .
سندمالكیت
مقررات
امیدخیرخواه-رئیس ثبت اسنادوامالک می باشد.و وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/30ساعت  12تعیین گردیده است با توجه به ش.ش  150پسر متوفی  -4عزیز صف ءا قرانقیه ش.ش  55پسر متوفی  -5معصومه صف ءا کبودرآهنگ م الف481:
عبارت
کوی
الفوت
انجامحین
ورثــه /و وراث
کشــیدننموده و
شهرســتان فوت
دائمیمخود
طبی ،آزاد و نرم را توصیه میکنند تا فشار در
کنند و
صفحهنمایش
شدن به
خیر
باعثدوم1395/11/7
انتشارنوبت
اول 95/10/22میتاریخ
انتشارنوبت
سبزوارهتاریخ
344ق.آ.د.
لخته ماده
مجهول المکان بودن متهم و عدم دسترسی به وی و در اجرای مقررات
دختز متوفی
ش.ش 528
رفعقرانقیه
منصوره وصفــ ءا
متوفی -6
مغزی377
قرانقیــهو ش.ش
های
تکنی
نقاشــی
بخش،
اقامتگاه آرا
کمتری
خونی شــود.اگر روی پای
عــروق
گرفتگی
برای
دخترکند.
ایجاد
سکته قلبی
خون یا
اند از  -1خیرالنســ ءا بابایی به شماره شناسنامه  2به شماره ملی  214296887همسر
جلوگیریدرازدادگاه
ک مراتب یک نوبت آگهی تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر
مقدماتی
تشــریفات
انجام
اینک با
دختر متوفی و
کارشناسان1736
مشــکلا قرانقیه ش.ش
بروز این -7صفورا صف ء
کاهشقدرتسیستمایمنیبدنخودمیشوند.
ملی و از
شمارهآرام
قلب آبهنها
بپردازند تا
آگهیشــود؛ همچنین ماســاژ کف پا هم
خون ضعیف را مشاهده به پاها وارد
گردش
هایی از
نشانه
خود
توصیه
افزایش پسر
2141604680
شناسنامه 331
عمیقشماره
تنفسدژبان به
در -2مرتضی
متوفی
آگهی احضار متهم
حاضر گردد.در صورت عدم حضور در دادگاه و عدم ارائه الیحه دادگاه غیابا رســیدگی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه بــا توجه به اینکه خواهان اکبر ســپهر وند فرزندعباس دادخواســتی مبنی بر الزام
میکروبهادرکمینهستند
غذاییملیسالم نیز
کاسته شود.
رسانی
ن
خو
و
پا
کف
اعصاب
سازی
م
آرا
ریخته
ناحیه
آن
در
بــدن
موی
تارهای
یا
کنید
ی
م
زندگی
در
را
ورزش
روزانه
صورت
ه
ب
افراد
کنند
ی
م
یکیدختر
2142997066
رژیمشــماره
شناسنامه  4به
قلببه شماره
ضرباندژبان
بافت -3ســمیه
بهتر بهمتوفی
نظر به اینکه در پرونده کالسه  951287متهم آقای شمس الدین ساعد موچشی فرزند احمد و اتخــاذ تصمیم قانونی خواهد نمود .مدیر دفتر شــعبه  101دادگاه کیفری  2ای نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر بــه تمکین به طرفیت خوانده :خدیجه عارف فرزند جعفــر تقدیم دادگاه نموده و به
قلبدختر
ملی2141605016
برایشماره
مفید 353به
شناسنامه
مواردشماره
دژبان به
ضعیف میمتوفی
دارابودن
حرارت
اینملیوسایل به
حفظ سالمت
بسیار
خدیجه از
تواند -4دیگر
بسیاربهمؤثر
که باید
شــمارهاست
اســت ،همگی زنگ خطری ترسناک
بدن،
ورم روی
خود بگنجانند.
دستگاه وارسال پیام
توهین از طریق
دلیل اتهام
3839436540به
با کد
خون  11صبح
است.گردش ساعت
تاریخ  95/12/8راس
بدنگردیده و
 950717ثبت
کالســه
کوتاه موضوع شکایت آقای دادگستری ساوه-کاوه م الف 9825:
ورثه دیگری ندارد.
نامبردگان
کبودیبهیاغیر از
مشــاهدهشد .متوفی
خواهد
دارای وقت رســیدگی می باشد لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده دو برگ متوفی  -5شایســته دژبان به شماره شناسنامه  5به شماره ملی  2142966144دختر
ابالغ
ها،است و
تعقیب
دادسرا تحت
صداقت ،از طرف
شهرستان
شماره
شعبه 954
نشاندهنده اشکال مدرالف:
باکتری
میکروب
مغناطیسیاینبیشتر
عباسدان
می
کفشریخود را تعویض کنید .بر اساس فشار شــدیدی به اعصاب قلب وارد کند و با ایجاد است .کارشناسان توصیه میکنند افراد از غذاهای
20زمان
اولین
مجتمع در
نقطه از
رییسدر آن
5286خون
گردش
واسطهزمان با افزایش ســن ،عضــات قلب ضعیف و
هااوراق احضاریه به هم
اخطاریه خوانده به پیوســت ارسال میگردد مقتضی است دســتور فرمایید تا آگهی متوفی  -6محمد رضا دژبان به شماره شناسنامه  2به شماره ملی  2142947697پسر
کنند 174 .قانون آیین دادرسی
اجرای ماده
نگردیدهرا بدینوسیله
آنها میسر
محلیاقامت
نامعلوم
ابالغ وقت رسیدگی
جــذبدرمی
محیطی
هــای
آلودگ
و
عوضملیخوراکی
اســتفاده کنند
های -7کم
خوردن بدن اســت که برای رفع این مشکل میتوان محل تحقیقات ،کفشــی که پای فرد را میزند یا دارای فشار مضاعف بر قلب باعث ایجاد انواع
باعث مشکل در گردش خون میشود .برهم
های پسر
2142959581
شناسنامهو3دربه شماره
چربدژبان به شماره
حجت اهلل
بیماریمتوفی
ارســالی را برای یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی استان نشر و یک نسخه
کیفری مصوب  1392مراتب به نامبرده ابالغ تا در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و در پرونده مطروحه کالسه  951758شعبه  101دادگاه کیفری دو ساوه موضوع شکایت
آگهی
روزانه
طور
ه
ب
افراد
کنند
ی
م
توصیه
کارشناسان
میوه
ازجملــه
بــرای
مغــذی
مواد
دلیل
همین
به
شــود؛
مرگبار
اکسیژن
دررسیدن
مشکل
باعث
است،
بلند

ه
پاشن
داد
ماســاژ
زیتون
ن
روغ
یا
رزماری
روغن
بــا
را
ورم
در
مشــکل
و
بدن
های
م
اندا
در
خون
حرکت
توازن
یکونوبت
مزبور را
قلبدرخواست
مقدماتی
تشریفات
پس از انجام
حاویشورا
توصیهوال غیر،اینکه
کارشناسان متوفی
انقالب شهرستان ساوه ظرف مدت یک ماه به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی فاطمه صفاری فرزند حسین علیه علی کوکی پورو میالد سیدی حسین دائر برتوهین به به تاریخ  95/9/29در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه سوم شورای حل اختالف کهریزک از آگهی منتشــره را جهت انضمام در پرونده به این دادگاه ارســال نمایند .مدیر
میباشد از
نامه ای از
وصیت
اعتراضی دارد و
مدیتیشــن،مینماید تا هر کس
مانند رقیه آگهی
کنندبهتا از
اقدام
کردن این
ضدعفونی
به
متوفیروغنزدناوهای
آجیل و
های
لبنیات،یادانه
ســبزیجات،
کارهایی
انجام
دادگاهافراد به
شعبهی6کنند
حقوقی م
دادگاهیشود.
عفونت م
پاها وتحتبروز
خون به
تشکیلهای
انجامذیلورزش
شــود.
برایبهتر بهانجام
خون
گردش
باعث م
حینباف
رســانی به
موضوع رســیدگی و اظهار
فوق الذکر
وسایلماده
حضور مطابق
صورت عدم
حاضر گردد.در
ارومیه-
شهرستان
خانواده
خونی ودفتر
رسیدگی
شــودباشند تا.و وقت
اینیدادگاه می
بدنتعقیب
های تحت
توظیفه
انجام
اکسیژنمامور دولتی
لختهشورا
نظر است
75/3/95
است پروندهو کالسه
کنندگان
تصدی امض ءا
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر
پرس شعبه سوم دادسرای عمومی و
مصون باز
هاشیری –
محمد
شــد.
عقیده
الف453 :
آزاد م
معصومی
بودن
مجهول المکان
توجه به
گردیده است با
مشکلتعیین
دچارساعت 12
مورخ95/12/1
صدورازرای
مبادرت به
ذیل
بهبود را اعالم و به شرح
باعثرسیدگی
پرونده ختم
محتویات
شنابه
ورزشتوجه
متهمان و با
بمانند.
بیماری
خواهدانواع
ابتال به
کنند.
مصرف
را
زیتون
ن
روغ
مانند
گیاهی
های
ی
موســیق
به
دادن
ش
گو
یوگا،
کالس
به
رفتن
های
ش
کف
پوشیدن
افراد
دسته
این
به
کارشناسان
تواند
ی
م
نیز
ویژه
ه
ب
کششی
مانند
عوارضی
و
شــود
اندام
فعالیت
خواهد شد.قاضی شعبه یک شورای حل اختالف الریجان م.الف5514-
انقالب ساوه م الف 9828:
عدم دسترسی به ایشان و در اجرای مقررات ماده 344ق.آ.د .ک مراتب یک نوبت آگهی می نماید .خواهان :نسرین بهروزی به نشانی :باقر شهر 22 -بهمن خ پنجم -بن بست

روزانه چه میزان آب بنوشیم

حداقل میزان ورزش هم برای بدن مفید است
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سالمت

رابطه مستقیم کفش
و بیماری قلبی

آگهی تجدید وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالســه پرونده 950926/2009 :وقت رسیدگی :روز چهارشــنبه مورخ 95/11/27
ساعت  17:00خواهان  :فرهنگ کاشــفی – سمنان –خیابان شیخ فضل اهلل نوری
کوچه دهم پالک  3خوانده  :سید هادی کی ءا – مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف سمنان نموده و وقت رسیدگی تعیین
شده ،بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار
آگهی می شــود تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل
اختالف فوق الذکر واقع در بلوار  17شهریور -شورای حل اختالف سمنان مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در
وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند .در غیر اینصورت شورا غیابا" رسیدگی
و تصمیم قطعی اتخاد خواهد نمود .دبیرخانه شعبه نهم شورای حل اختالف
سمنان م الف2451 :
آگهی تجدید وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالســه پرونده 950203/4 :وقت رسیدگی :مورخ  95/11/30ساعت  16:30خواهان
 :فرهنگ کاشفی خوانده  :سید هادی کیا – سیران حیدری خواسته :مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم شــورای حل اختالف مجتمع شماره یک نموده و وقت
رســیدگی تعیین شــده ،بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و
دســتور شورا به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک
ماه به شورای حل اختالف فوق الذکر واقع در بلوار  17شهریور -میدان شهید همتی-
جنب فضای ســبز مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند .در غیر
اینصورت شورا غیابا" رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاد خواهد نمود .دبیرخانه شعبه
چهارم شورای حل اختالف شهرستان سمنان م الف2452 :
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شماره 139560306011006475هیات اول مورخه 95/9/30موضوع قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي
حــوزه ثبت ملــك ســبزوارتصرفات مالکانه بــال معارض متقاضی آقای حســن
خسروجردی فرزندمحمداسمعیل بشماره شناسنامه55836صادره ازسبزواردرسه دانگ
مشاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 101/85مترمربع قسمتی ازپالک
شماره37فرعی از-5اصلی واقع دراراضی قلعه نوبخش3سبزوارازمالک رسمی مشاعی
خانم ربابه جاجرمی محرز گردیده اســت.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت
به فاصله 15روزآگهي میشــوددرصورتي كه اشخاص نســبت به صدورسندمالكیت
متقاضي اعتراضي داشــته باشندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه
اعتراض خودرابه این اداره تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مــدت یك ماه ازتاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت
انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكیت صادرخواهدشد
 .امیدخیرخواه-رئیس ثبت اســنادوامالک سبزوار تاریخ انتشارنوبت
اول 95/10/22تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شماره 139560306011006470هیات اول مورخه 95/9/30موضوع قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي
حوزه ثبت ملك ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم زهراشاره فرزند
رمضان به شماره شناسنامه968صادره ازسبزواردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت101/85مترمربع قسمتی ازپالک شماره37فرعی از-5اصلی واقع
دراراضی قلعه نوبخش3سبزوارخریداری ازمالک رسمی مشاعی خانم ربابه جاجرمی
محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهي
میشــوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره
تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست
خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم

وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت صادرخواهدشد  .امیدخیرخواه-
رئیس ثبت اســنادوامالک ســبزوار تاریــخ انتشــارنوبت اول95/10/22
تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7

وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت صادرخواهدشــد  .امیدخیرخواه-
رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار تاریخ انتشارنوبت اول 95/10/22تاریخ
انتشارنوبت دوم1395/11/7

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شماره  139560306011007344مورخه 94/6/22هیات اول موضوع قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي
حوزه ثبت ملك ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای احمدگودچاهی
فرزندبابامحمدبشماره شناســنامه653صادره ازسبزواردرششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت124/76مترمربع قسمتی ازشــماره پالکهای1953و272فرعی از-5اصلی
واقع دراراضی قلعه نوبخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوارخریداری ازمالک رسمی
مشــاعی آقای محمدرضاکالته سیفری محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم
مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهي میشــوددرصورتي كه اشــخاص نســبت به
صدورســندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي
به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي
است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكیت
صادرخواهدشد  .امیدخیرخواه-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار
تاریخ انتشارنوبت اول 95/10/22تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شــماره  139460306011013510هیــات اول مورخه 94/11/27هیات
اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
مســتقردرواحدثبتي حوزه ثبت ملك ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی
آقای محمدزارعی ثانی فرزندحســن بشماره شناسنامه745صادره ازسبزواردردودانگ
مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 684968/65مترمربع قسمتی
ازپالک شماره باقیمانده37فرعی جداشــده ازپالک-227اصلی واقع دراراضی کریم
ابادبخش3سبزوارخریداری ازمالکیت رسمی مشاعی خودش وحسن گودعاقلی محرز
گردیده اســت.لذا به منظوراطالع عمــوم مراتب دردونوبت بــه فاصله 15روزآگهي
میشــوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره
تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست
خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت صادرخواهدشــد  .امیدخیرخواه-
رئیس ثبت اســنادوامالک ســبزوار تاریــخ انتشــارنوبت اول95/10/22
تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شــماره 1395/9/23-139560306011006379هیات اول موضوع قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي
حوزه ثبت ملك سبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم آمنه سلطان آبادی
به شناسنامه92کدملی0794151711صادره ســبزوارفرزندمحمدابراهیم درششدانگ
یک باب ســاختمان به مساحت236/08مترمربع قســمتی ازپالک شماره-13اصلی
واقع دراراضی ســلطان آبادبخش10نیشــابورالحاقی به ســبزوار(اربقایی)حوزه ثبت
ملک ســبزوارازمحل مالکیت مالک رسمی مشــاعی آقای علی محمدسلطان آبادی
محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهي
میشــوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره
تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست
خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم
وصــول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت صادرخواهدشــد .امیدخیرخواه-
رئیس ثبت اســنادوامالک ســبزوار تاریــخ انتشــارنوبت اول95/10/22
تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شــماره 139460306011013511هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي حوزه ثبت ملك
ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مهدی زارعی ثانی فرزندحســن
بشماره شناسنامه23766صادره ازسبزواردردودانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مســاحت 684968/65مترمربع قسمتی ازپالک شماره باقیمانده37فرعی
جداشده ازپالک-227اصلی واقع دراراضی کریم ابادبخش3سبزوارخریداری ازمالکیت
رسمی مشاعی خودش وحسن گودعاقلی محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم
مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهي میشــوددرصورتي كه اشــخاص نســبت به
صدورســندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي
به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي
است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكیت
صادرخواهدشد  .امیدخیرخواه-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار
تاریخ انتشارنوبت اول 95/10/22تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابــررای شــماره  139460306011015181مورخــه 94/12/25هیــات اول
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي
مســتقردرواحدثبتي حوزه ثبت ملك ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی
آقای اصغرزارعی ثانی فرزندحسن بشــماره شناسنامه956صادره ازسبزواردردودانگ
مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 684968/65مترمربع قسمتی
ازپالک شماره باقیمانده37فرعی جداشــده ازپالک-227اصلی واقع دراراضی کریم
ابادبخش3سبزوارخریداری ازمالکیت رسمی مشاعی خودش وحسن گودعاقلی محرز
گردیده اســت.لذا به منظوراطالع عمــوم مراتب دردونوبت بــه فاصله 15روزآگهي
میشــوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره
تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست
خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابــررای شــماره 139560306011006471هیــات اول موضــوع قانون تعیین
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي مســتقردرواحدثبتي
حــوزه ثبت ملك ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی محمدشــهرابادی
فرزنداصغربشماره شناســنامه343صادره ازسبزواردرششــدانگ یک باب ساختمان
به مســاحت119/08مترمربع قسمتی ازپالک شــماره159فرعی ازشش اصلی واقع
دراراضی کلوت بخش3سبزوارخریداری ازمالک رسمی اقایان سیدحسن وسیدحسین
وسیدمحسن غفوری غروی وخانم زهرااشتیانی محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهي میشوددرصورتي كه اشخاص نسبت به
صدورســندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي
به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي
است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكیت

صادرخواهدشد  .امیدخیرخواه-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار
تاریخ انتشارنوبت اول 95/10/22تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شــماره 1395/9/30-139560306011006491هیات اول موضوع قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي
حوزه ثبت ملك ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی حجیه خانم چوپانی
بشماره شناســنامه12کدملی0794138683صادره سبزوارفرزندعباسعلی درششدانگ
یک باب ســاختمان به مســاحت367/15مترمربع قســمتی ازپالک شماره11و-12
اصلی واقع دراراضی باغ دشــت واحمدآبادبخش10اربقایی نیشــابورالحاقی به حوزه
ثبت ملک ســبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مشــاعی آقای سیدعظیم حسینی
محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهي
میشــوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره
تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست
خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت صادرخواهدشــد  .امیدخیرخواه-
رئیس ثبت اســنادوامالک ســبزوار تاریــخ انتشــارنوبت اول95/10/22
تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شــماره 139560306011006391هیــات اول مورخه1395/9/23موضوع
قانــون تعییــن تكلیف وضعیــت ثبتي اراضــي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي
مســتقردرواحدثبتي حوزه ثبت ملك ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی
آقای علی شم آبادی فرزندعلی اصغربشماره شناسنامه26صادره ازسبزواردرششدانگ
یک باب ســاختمان به مساحت144/50مترمربع قسمتی ازپالک شماره10944فرعی
از-6اصلی واقــع دراراضی کلوت بخش3ســبزوارخریداری ازمالک رســمی خانم
عفت خســروجردی محرز گردیده اســت.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت
به فاصله 15روزآگهي میشــوددرصورتي كه اشخاص نســبت به صدورسندمالكیت
متقاضي اعتراضي داشــته باشندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه
اعتراض خودرابه این اداره تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مــدت یك ماه ازتاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت
انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكیت صادرخواهدشد
 .امیدخیرخواه-رئیس ثبت اســنادوامالک ســبزوار تاریخ انتشارنوبت
اول 95/10/22تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شــماره 139560306011005478هیــات اول مورخه1395/7/18موضوع
قانــون تعییــن تكلیف وضعیــت ثبتي اراضــي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي
مستقردرواحدثبتي حوزه ثبت ملك سبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
منصوره مســکنی فرزندصفرعلی بشماره شناســنامه4985صادره ازسبزواردردودانگ
یک باب ســاختمان به مساحت120مترمربع قســمتی ازپالک شماره92فرعی از-6
اصلی واقع دراراضی کلوت بخش3سبزوارخریداری ازمالک رسمی مرادعلی کوشکی
محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهي
میشــوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره
تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست
خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت صادرخواهدشــد  .امیدخیرخواه-
رئیس ثبت اســنادوامالک ســبزوار تاریــخ انتشــارنوبت اول95/10/22
تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/71

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شماره 139560306011006494هیات اول مورخه1395/9/30موضوع قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي
حوزه ثبت ملك ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حســن قربانی
بشماره شناسنامه517کدملی 0792589361صادره ازسبزوارفرزندمرادعلی درششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت47/45مترمربع قسمتی ازپالک شماره503فرعی از-5
اصلی واقع دراراضی فتح اباد بخش12سبزوارحوزه ثبت ملک سبزوارازمحل مالکیت
مالکین رسمی مشاعی محمدتقی شیعه وخانمها اشرف تفریشی واقدس لطفی محرز
گردیده اســت.لذا به منظوراطالع عمــوم مراتب دردونوبت بــه فاصله 15روزآگهي
میشــوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره
تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست
خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت صادرخواهدشــد  .امیدخیرخواه-
رئیس ثبت اســنادوامالک ســبزوار تاریــخ انتشــارنوبت اول95/10/22
تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین
تكلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شماره 139560306011006473هیات اول مورخه1395/9/30موضوع
قانون تعییــن تكلیف وضعیــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي
مســتقردرواحدثبتي حــوزه ثبت ملك ســبزوارتصرفات مالکانــه بال معارض
متقاضی آقای عباس گلرخ بشــماره شناسنامه611کدملی 0793189314صادره
ازسبزوارفرزنداصغردرســه دانگ مشاع ازششــدانگ اعیانی یک باب ساختمان
به مساحت100/75مترمربع قسمتی ازپالک شــماره1743اصلی واقع دراراضی
بخش1ســبزوارحوزه ثبت ملک ســبزوارازمحل مالکیت اداره اوقاف امورخیریه
ســبزواربه تولیت حســین هندوراکی که رعایت شــروط مندرج درســنداجاره
الزامی اســت محرزگردیده اســت.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به
فاصله 15روزآگهي میشــوددرصورتي كه اشخاص نســبت به صدورسندمالكیت
متقاضي اعتراضي داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت
دوماه اعتــراض خودرابه این اداره تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك
مــاه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرابــه مراجع قضایــي تقدیم
نمایندبدیهي اســت درصــورت انقضاي مــدت مذكوروعدم وصــول اعتراض
طبق مقررات ســندمالكیت صادرخواهدشــد  .امیدخیرخواه-رئیس ثبت
اسنادوامالک سبزوار تاریخ انتشــارنوبت اول 95/10/21تاریخ انتشارنوبت
دوم1395/11/6
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین
تكلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شماره 139460306011009444هیات اول مورخه1394/8/23موضوع
قانون تعییــن تكلیف وضعیــت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي
مستقردرواحدثبتي حوزه ثبت ملك سبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی
آقای علی اکبرزرقانی بشــماره شناســنامه2376کدملی 5219687743صادره
ازجغتــای فرزندقربان درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب ســاختمان
به مســاحت183مترمربع قســمتی ازپالک شــماره287فرعی از-5اصلی واقع
دراراضی قلعه نوبخش3ســبزوارحوزه ثبت ملک ســبزوارازمحل مالکیت وارث
مالــک رســمی مشــاعی مهردادمهران ومحمدشــهرت همگــی مبینی محرز
گردیده اســت.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهي
میشــوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورســندمالكیت متقاضي اعتراضي
داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه
این اداره تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
دادخواســت خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت انقضاي
مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت صادرخواهدشــد .
امیدخیرخواه-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار
تاریخ انتشارنوبت اول 95/10/22تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7

