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روزهای خاصی در تاریخ کشور باستانی و متمدن ایران وجود دارد که یادآور حکایت ها و 
وقایعی مهم و تاثیرگذار است.درباره فلسفه و علل پیدایش جشن نوروز نظرات متفاوتی 

وجود دارد که برخی از این نظرات در ادامه آمده است.
با توجه به روایت های افس��انه ای اس��طوره ای ایران آغاز پیدایش جش��ن ن��وروز را به 
 جمشید، چهارمین پادشاه پیشدادی ایران نسبت داده اند. قدمت این اسطوره به عصر 

هند و ایرانی می رسد.
در اوس��تا، کهن ترین کتاب ایرانیان به جمشید »یم Yima« اشاره شده است. در این 
روایت؛ جم، دارای فره ایزدی بوده که ب��ه فرمان اهورامزد به جنگ با اهریمن پرداخته 
که موجب خشکس��الی و قحطی و نابودی خیر و برکت شده بود.با نابودی اهریمن وی 
بار دیگر ش��ادمانی و خرمی و خیر و برکت را به مردم ارزانی داش��ته و هر درختی که 
خشک شده بود سبز شد و مردم آن روز را »نوروز« یا »روز نوین« خواندند و همگی به 
فرخندگی چنین روزی در تشتی جو کاشتند و این رس��م برای ایرانیان جاودانه شد. 
برخی گفته اند جمشید که به زبان فارسی جم و به زبان عربی »منوشخ« نامیده می شد 
در جهان سیر می کرد، هنگامی که به آذربایجان رسید، با تاج و تختی مرصع بر بلندای 
نقطه ای در مش��رق جای گرفت و روش��نایی آن تاج و تخت در هنگام طلوع خورشید 
مردمان را خی��ره کرد و آن روز را روز نو خواندند و جش��ن گرفتند و لفظ »ش��ید« که 
در پهلوی به معنای شعاع اس��ت بر نام وی افزودند و پادشاه را جمشید نامیدند و رسم 
نوروز جاودانه و پایدار شد.همچنین گفته اند: خداوند در اولین روز از ماه فروردین کار 
خلقت انسان و سایر مخلوقات را به پایان رساند و آدمی برای سپاسگزاری و قدردانی از 
خداوند و نعمت های وی، به نیایش و شادمانی پرداخت.یکی دیگر از فلسفه های جشن 
نوروز را نزول فروهر های )Farvahar( درگذش��تگان به زمی��ن در روز اول فروردین 
دانسته اند. در اوستا آمده است که فروهرهای درگذشتگان پاک در اول فروردین برای 
احوال پرسی از اقوام خود به زمین می آیند و با دیدن مسرت و شادمانی بازماندگان از 

 اهورامزدا برای آنان طلب خیر و رحمت می کنند 
و بازماندگان پیش از آمدن فروهرها به نظافت 
و خانه تکانی منزل پرداخته و آماده پذیرایی 
از آنان می شوند و کلمه فروردین یعنی ماهی 

که متعلق به فروهران است.
از برپایی مراسم و آیین های نوروزی در دوران 
هخامنش��ی اطالع  دقیقی در دست نیست 
و تنها برخی از پژوهش��گران چ��ون فیلندر 
معتقدند که حجاری ها و س��نگ نگاره های 
باقیمانده از دوران هخامنش��ی نشان دهنده 

مراسم نوروزی در تخت جمشید است. این آثار نمایش��ی از تقدیم هدایا از جانب اقوام 
و ملل تابع هخامنش��یان به حضور پادش��اه اس��ت.از چگونگی برگزاری نوروز در 

روزگار اشکانیان آثاری در دست نیست.شادروان پور داوود می نویسد: »هر چند 
اشکانیان، ایرانی نژاد و زرتشتی کیش بودند ولی تسلط 80 ساله یونانیان 

موجب شد که آنان در باب آداب و رسوم ایرانی بی قید شوند و شاید 
در پایان دوره حکومت 476 ساله دوباره ملیت ایران قوت گرفت.« 

در دوران ساس��انی، مراسم عید نوروز را بین ش��ش تا سی روز برگزار 
می کردند و روز ششم فروردین یا نوروز بزرگ را خرداد روز می نامیدند و 

این روز را متعلق به فرشته مقدس خرداد می دانستند.
پیروان آیین مزدیسنا همچنین معتقد بودند که زرتشت )650 سال 

پیش از میالد مسیح( در این روز متولد شده و در همین روز مقدس با 
خداوند به راز و نیاز پرداخته است و این روز برای ایرانیان محترم و مقدس 

شمرده می شد.پادشاهان ساسانی نیز در دربارهای خود آیین های نوروز 
را با شکوه  خاصی برگزار می کردند و شاه پنج روز اول یا »نوروز عامه« بار 

عام می داد و به رفع حاجت های مردم می پرداخت، سپس »نوروز خاصه« 
یا نوروز بزرگ را که از روز ششم فروردین آغاز می شد به خود و نزدیکانش 

اختصاص داده و به جشن و شادمانی می پرداختند و نواهای خاص نوروز در 
این ایام در دربار پادشاه نواخته می شد. از رسوم رایج این روزگار آن بود که مردم 

بام��داد  در 

نوروز به یکدیگر آب می پاشیدند و شکر هدیه می دادند. دلبستگی  عی��د 
ایرانیان به س��نت های گذشته خود موجب ش��د که نوروز که 

سمبلی از عظمت و شکوه آنان بود، در سراسر دوران اسالمی، 
حتی در دوران خلفایی که اعتنایی به این رس��ومات 

برپ��ا ش��ود و آش��نایی و آگاه��ی نداش��تند، 
فرمانروایان اموی و عباس��ی از 
آیین  هدی��ه دادن به حاکمان 
دلیلی برای گرایش فرمانروایان 
عرب ب��ه برگزاری نوروز ش��د. با 

عرب ها بر کاهش قدرت و نفوذ 

دولت های ایرانی و ایجاد حکومت های مستقل چون صفاریان و سامانیان و تعلق خاطر 
پادشاهان ایرانی نژاد به اجرای رسومات ایرانی، موجب احیای نوروز و برگزاری باشکوه 
این جشن شد.   ابوالفضل بیهقی نیز در قسمت های مختلف تاریخ خود اشاراتی به دادن 
هدیه در نوروز مهرگان کرده است که نشان دهنده تداوم رس��ومات نوروزی در دوره 

غزنویان می باشد.
کار آمدن حکومت صفوی و رسمیت یافتن مذهب تشیع، ب��ا روی 

برخی از آداب اسالمی با آیین های نوروزی درآمیخت 
و تالش عالمان شیعه در جمع آوری احادیث و 
روایات معصومین در رابط��ه با نوروز، بر 
رونق بیشتر این جشن افزود.برای مثال 
در حدیثی از عالمه محمدباقر مجلسی به 
نقل از امام جعفر صادق)ع( آمده است که 
امام صادق)ع( نوروز را روزی 
فرخنده و خجس��ته و 
روزی ک��ه در آن آدم 
آفریده شده معرفی 

می کند.

فلسفه و علل پیدایش جشن نوروز

      سردبیر
 نوروز جشن ایرانیان پیمان فتاحی سیاهمزگی

زیباترین جشن شروع سال نو در دنیا 
بارش ب��اران های بهاری، برآمدن ش��کوفه ه��ا و برگ آوردن 
درختان، طوالنی شدن روزها و س��اعات روشنایی، گذشتگان 
را بر این اعتقاد راس��خ کرده ب��ود که نوروز، زم��ان پیدایش و 

آفرینش جهان است.
نوروز، آیین نمادین و بزرگ ترین و کهن ترین جش��نی است 
که از قرون گذشته تا کنون تمامی نسل های سرزمین ایران را 
فراتر از هر محدوده قومی، مذهبی، زمانی و مکانی به یکدیگر 
پیوند داده اس��ت و با بنیان و اساس گرانس��نگ و غنی و آیین 
و رس��وم خاص خود که سرش��ار از رمز و رازه��ا و کنایه های 

داستانی، دینی و اساطیری اس��ت به نقطه عطفی در فرهنگ 
ایرانی بدل گشته است.

نوروز، به معنای روز نو است و این کنایتی است به زندگی نوین 
و نوزیستی.امید که بهار تازه روشنی بخش قلب هایمان باشد 

وعشق با نوزیستی همگان ، همنشین!
گ��روه روزنامه زاینده رود که یک س��ال  گذش��ته را نیز مانند 
سال های پیش همسایه دلتان بودند ودر حوزه رسانه مکتوب 
استان سعی در انجام وظیفه ورس��الت خود داشتند از صمیم 
دل و جان این جش��ن باش��کوه و دیرپا را به م��ردم فرهیخته 

و خوب اس��تان اصفهان و همه مخاطبان تبریک و ش��ادباش 
می گوید ودرش��کفتن جش��ن نوروز برایتان در همه س��ال، 
 سرسبزی جاودان وشادی ، اندیشه ای پویا و برخورداری از همه

 نعمت های خداوندی را آرزومندیم.
   یا مقلب القلوب و االبصار 

                                                                                      یا مدبرالیل و النهار
   یا محول الحول و االحوال 

                                                                   حول حالنا الی احسن الحال

                                                                                          با تقدیم احترام
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برابر راي شماره 139260302013002491 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
کوثر اسفناني فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 95 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مساحت 345.80 مترمربع پالک 25 فرعي از 24 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 24اصلي  واقع در روستای صادقیه 

خریداري از مالک رسمي آقاي رحمت اله ملیانیان  محرز گردیده است.
برابر راي شماره139260302013002493 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد کوچکي خمسلوئي فرزند صفر علي بشماره شناسنامه 1075 صادره 
به مساحت  باب خانه  از ششدانگ  یک  دانگ مشاع  از فریدونشهر درچهار 
451.80 مترمربع پالک 285 فرعي از 222 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
5 فرعي از 222 اصلي  واقع در شهر برف انبار ) محله سنگباران( فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي آرمناک سپانیان  محرز گردیده است.
برابر راي شماره 139260302013002495هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد رضا کوچکي فرزند محمد بشماره شناسنامه 20 صادره از فریدونشهر 
دردو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 451.80 مترمربع 
پالک 285 فرعي از 222 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک5 فرعي از 222 
اصلي  واقع درشهر برف انبار) محله سنگباران( فریدونشهرخریداري از مالک 

رسمي آقاي آرمناک سپانیان محرز گردیده است
برابر راي شماره 139260302013002496 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد باتواني فرزند عبداله بشماره شناسنامه 24 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه و مغازه متصله  به مساحت 71.90 مترمربع پالک 2245 فرعي 
از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 512 فرعي از 237 اصلي  واقع 

قلی سپیانی آخوره  آقاي مرتضی  مالک رسمي  از  فریدونشهرخریداري  در 
باالئی  محرز گردیده است.

برابر راي شماره139260302013002509 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد باتواني فرزند عبداله بشماره شناسنامه 24 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت 93.50 مترمربع پالک 2246 فرعي 
از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 511 فرعي از 237 اصلي  واقع در 
فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي اکبر ملیانیان محرز گردیده است.

برابر راي شماره 139260302013002561 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
موسي میکالني آخوره علیایي فرزند اسداله بشماره شناسنامه 1454 صادره 
از آبادان در یک باب خانه  به مساحت 92.70 مترمربع پالک 2343 فرعي از 
238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 238  واقع در فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي ابوالفضل عظیمانی محرز گردیده است.
برابر راي شماره 139260302013002565 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
از  صادره   1178 شناسنامه  بشماره  محمد  علي  فرزند  رشیدي  جهانبخش 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 240.50 مترمربع پالک 10فرعي از 
26 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک  26  اصلي واقع در روستای میدانک 
سفلی فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي شنبه هارون 

الرشدی محرز گردیده است.
برابر راي شماره 139260302013002568 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
آقاي جهانبخش رشیدي فرزند علي محمد بشماره شناسنامه 1178 صادره 
پالک  مترمربع   828.10 مساحت  به  ساختمان   باب  یک  در  فریدونشهر  از 

در  واقع  اصلي   26 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   26 از  11فرعي 
از مالک رسمي  الواسطه   روستای میدانک سفلی فریدونشهر خریداري مع 

آقاي شنبه هارون الرشیدی  محرز گردیده است.
برابر راي شماره 139260302013002571 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مجتبي باتواني فرزند محمد بشماره شناسنامه 235 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه به مساحت 82.95 مترمربع پالک 2342 فرعي از 238 اصلي 
فریدونشهر  از 238اصلي  واقع در  از پالک 1 فرعي  مفروز و مجزي شده 
محرز  رفیعی  مرتضی  و  قلی  حسین  آقایان   رسمي  مالکین   از  خریداري 

گردیده است.
برابر راي شماره 139260302013002574 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
احمد رحیمي فرزند قلي بشماره شناسنامه 101 صادره از فریدونشهر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 191.80 مترمربع پالک 2340 
فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع 
 در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقایعیدی محمد اسفنانی محرز گردیده

 است.
قانون  موضوع  اول  139260302013002577هیات  شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
 152 شناسنامه  بشماره  مظفر  فرزند  لچیناني  شهربانو  خانم  متقاضي 
به  خانه   باب  یک  از ششدانگ   دانگ مشاع  در سه  فریدونشهر  از  صادره 
مفروز  اصلي   238 از  فرعي   2340 پالک  مترمربع   191.80 مساحت 
فریدونشهر  در  واقع  اصلي    238 از  فرعي   1 پالک  از  شده  مجزي  و 
گردیده محرز  اسفنانی   محمد  عیدی  آقاي  رسمي  مالک  از   خریداري 

 است.
برابر راي شماره 139260302013002580هیات اول موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
آقاي محمد رضا میرمعنائي فرزند ید اله بشماره شناسنامه 211 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 139.70 مترمربع پالک 2341 فرعي 
از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از238اصلی  و پالک 777 
از مالکین رسمي آقایان  از 237 اصلی واقع در فریدونشهرخریداري  فرعی 

علی قورچی آخوره  و باقر باتوانی  محرز گردیده است.
برابر راي شماره 139260302013002583 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
از  صادره   76 شناسنامه  بشماره  اکبر  علي  فرزند  حسیني  رضاعلي  آقاي 
فریدونشهر در یک باب خانه و مغازه متصله  به مساحت 299.50 مترمربع 
پالک 31 فرعي از 233 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 233 
اصلي واقع در روستای بیجگرد  فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي 

موالقلی آدینه چقادری  محرز گردیده است.
31- برابر راي شماره 139260302013002088 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
شناسنامه  بشماره  شکراله  فرزند  علیوند  حاج  جمیله  خانم  متقاضي 
مترمربع   388.30 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  تهران  از  صادره   5769
پشندگان  درروستای  واقع  60اصلي   پالک   از  شده  مجزی  و  مفروز 
محرز  علیوند  حاج  شکراله  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر 
درج  زمستانه  اشتباهًا  ملک  وقوع  محل  قبلی  اگهی  در  است.)که   گردیده 

شده است (
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 13 /1392/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهار شنبه  92/12/28

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   

تحدید حدود اختصاصی 
2163چون تحدید حدودششدانگ یکدرب باغ پالک شماره 1432فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ابوالفضل و غیره  بنام آقای سید مسعود هاشمی نسب زواره  فرزند  ثبتی 
در جریان ثبت است بعلت اینکه تحدید عمومی آن قبال اشتباه چاپ ومنتشر 
شده  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15 قانون ثبت وبر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روزسه شنبه مورخه26 / 01 /1393 از 
ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد.و در صورت مصادف شدن 
با تعطیلی ناگهانی تحدید حدود درروز بعدازایام تعطیلی انجام خواهدشد.لذا 
بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و 
روز مقرر در این آگهی در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق 
پذیرفته  تا30روز  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  ماده20قانون 
ظرف  معترض  توسط  حدودبایستی  تحدید  تقاضای  به  خواهدشد.اعتراض 
به  دادخواست  تقدیم  با  ثبتی  به مرجع  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت 

مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد               
ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدودششدانگ یکباب خانه پالک شماره5749 فرعی مفروز شده 
از پالک 999 واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام آقای علی سالمه زاده زواره فرزند دخیل عباس در 

جریان ثبت است بعلت اینکه تحدید عمومی آن قبال از نوبت خارج شده  اینک 
نامبرده  تقاضای  ثبت وبر طبق  قانون  ماده  15  اخیر  به دستور قسمت  بنا 
ساعت  از   1393/  01/ مورخه23  شنبه  روز  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید 
با  شدن  مصادف  صورت  در  خواهدآمد.و  بعمل  و  شروع  محل  در  9صبح 
خواهدشد.لذا  انجام  تعطیلی  بعدازایام  درروز  حدود  تحدید  ناگهانی  تعطیلی 
بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و 
روز مقرر در این آگهی در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق 
پذیرفته  تا30روز  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  ماده20قانون 
ظرف  معترض  توسط  حدودبایستی  تحدید  تقاضای  به  خواهدشد.اعتراض 
به  دادخواست  تقدیم  با  ثبتی  به مرجع  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت 

مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد                
ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکیت 
2162شماره 92/7571/33/و مریم جعفری پنجی  باستناد یک برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت 
ششدانگ خانه  پالک 7190/501 – فرعی واقع در اردستان یک اصلی دهستان 
گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 174 دفتر 198 امالک ذیل ثبت 
7876 بنام مریم جعفری پنجی  ثبت و صادر گردیده و بموجب اسناد رهنی 
66893-82/5/6 و 77708-88/1/29 دفتر 51 اردستان در رهن بانک تجارت 
متعددی  معامالت  و  گردیده  مفقود  جابجایی  اثر  بر  و  گرفته  قرار  رهن  در 

ماده  نموده طبق  المثنی  مالکیت  انجام شده   چون درخواست صدور سند 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول 
یا سند معامله در  ارائه سند مالکیت  یا وصول واخواهی بدون  واخواهی و 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شدم الف: 570 خیراله 

عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

ابالغ اجرائیه 
 : پرونده  بایگانی  شماره   9204002132000047/1  : پرونده  شماره   2160
9200047   شماره ابالغیه : 139205102132000184 بدین وسیله به شرکت 
به استناد  بانک تجارت اردستان  ابالغ می شود  که  کوهک نصب سپاهان  
مبلغ  وصول  جهت   1392/3/8 مورخه   162201558 شماره  بانکی  قرارداد 
208525918 ریال به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز 
تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالسه فوق در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1392/9/13 مامور ، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید. عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت . م الف 569خیر اله عصاری - مسئول واحد اجرای 
اسناد رسمی اردستان 

ابالغ اجرائیه 

 : پرونده  بایگانی  شماره   8904002004000080/1  : پرونده  شماره   2164
شرکت  به  بدینوسیله   139205102004003771  : ابالغیه  شماره   8900274/2
تعاونی پیشگامان عدل سپاهان اصفهان  ساکن  اصفهان خیابان کاوه چهارراه 
کالسه  پرونده  بدهکار  سوم  طبقه  قربانی  ساختمان  ولیعصر  کوی  باهنر 
شناخته  شما  آدرس  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که   1/8904002004000080
 129 خانه  دفتر  در  تنظیمی   1388/8/23-  37741 رهنی  سند  برابر  و  نگردیده 
اصفهان بین شما و موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان مبلغ 4561000000 ریال 
به انضمام حق الوکاله بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
به  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست 
اجرائی  نامه  آئین   18 ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح  اجراء  این  در  فوق  کالسه 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق ماده واحد اصالح ماده 
34 قانون از طریق ارزیابی و مزایده  ششدانگ پالک 974 فرعی از 14458 اصلی 
مجزی شده از 36 فرعی از اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان علیه شما تعقیب 

خواهد شد .  م الف 15846 اسدی رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

   تعطیالت نوروزی برای خیلی از افراد فرصتی اس��ت برای 
رفع خستگی ناش��ی از فعالیت هایی که در طول سال انجام 

داده اند .
  برنامه ریزی برای جبران کاس��تی ها و کمبود های س��ال 
گذش��ته و برنامه ریزی برای فعالیت های لذت بخش نظیر 
تدارک برای انجام دید و بازدید از اقوام و نزدیکان که در طول 
سال گذش��ته فرصتی برای این کار وجود نداشت و یا انجام 

مسافرت و غیره.
ولی همیشه این طوری نیس��ت برعکس برای خیلی ازافراد 
ایام نوروز ایامی است کسل کننده ؛تکراری و بیهوده و به غیر 
از اتالف وقت هیچ استفاده دیگری ندارد این طرز تلقی از ایام 

نوروز می تواند معلول این عوامل باشد .
     طرز تلقی و افکار افراد

    بعضی از افراد فکر می کنن��د برای لذت بردن  از تعطیالت 
نوروز ب��ه طور کلی همه چیزش��ان باید کام��ل و بی نقص و 
اصطالحا روبه راه باش��د؛به عبارت دیگر اف��رادی که دچار 
مشکالت خاص و کمبودهایی هستند نمی توانند تعطیالت 
مطلوبی را پشت سر بگذارند؛س��وال این جاست که آیا برای 
لذت بردن و داش��تن تعطی��الت مطلوب بای��د واجد همه 

امکانات بود ؟
اگر به نکات باال به طور دقیق بیاندیش��ید در خواهید یافت 
که انتظ��ار یک تعطیالت ب��ی نقص و کامل ی��ک تفکر غیر 
منطقی اس��ت که احس��اس شکس��ت و در نهایت خستگی 
و ناامی��دی به هم��راه دارد بای��د بپذیریم عل��ی رغم وجود 
کمبودها می ت��وان از زندگی لذت ب��رد و حتی آن هایی که 

ش��ما تصور می کنید در زندگ��ی فاقد هر 
گونه مشکالتی می باشند؛آن ها نیز در 
زندگی دارای مشکالتی هستند و علی 

رغم این مشکالت از زندگی لذت 
می برند .

- یک��ی از محدودی��ت های 
عید ن��وروز مس��ایل مالی و 
هزینه های مربوط به آن می 
باشد.لذا برخورد واقع بینانه 
با مس��ایل مالی عید نوروز به 
مق��دار زیادی باع��ث رفع یا 
کاهش تنش ه��ای حاصله 

خواهد شد.
پس:

- مراق��ب و متوج��ه محدودیت 
های مالی خود باشید .

- متوجه باش��ید که هرگز همه 
خواسته های شما یکباره برآورده 
نمی گردد پس اولویت هایتان را 

مشخص کنید .

- در خرید هدایا تعادل و تناسب را برقرارکنید .
- از سفرهای پر هزینه اجتناب کنید .

     الگوی خواب تعطیالت نوروزی
 تعطیالت نوروزی مستلزم تغییر در الگوی خواب دانشجویان 
و دانش آموزان می باشد ؛دانشجویان ویا دانش آموزان پیش 
از این  مجبور بودند بر اساس ضرورت کاری؛صبح سر ساعت 
معینی از خواب بیدار شده و سر ساعت معینی بخوابند ولی 
تعطیالت طوالنی باعث ب��ه هم خوردن این نظم ش��ده که 
نتیجه آن خستگی؛بی خوابی و یا پرخوابی خواهد شد پس 
س��عی کنید حتی االمکان تغییرات مربوط به برنامه خواب 
در طول تعطیالت نوروزی بیش از یکی دو س��اعت نباشد . 
چند روز مانده به پایان تعطیالت سعی کنید الگوی خوابتان 

هماهنگ  با الگوی قبل از تعطیالت باشد .
    تعطی�الت نوروزی باع�ث از هم گسس�تن روابط 

اجتماعی قبلی
- تعطیالت نوروزی باعث از هم گسس��تن روابط اجتماعی 
قبلی،هرچند به صورت موقتی می شود و ممکن است فرد یا 
افرادی در خانواده هم وجود نداش��ته باشند تا جایگزین آن 
ها شوند و بنابراین احساس تنهایی از عوارض این گسستگی 
خواهد بود برای رفع این مش��کل می توانید فعالیت هایی را 
جایگزین قبلی بکنید و نمون��ه ای از فعالیت های جایگزین 

عبارتند از :
- مطالعه مطالب مورد عالقه
- انجام فعالیت های ورزشی

- انجام کاری مثبت برای افراد نیازمند
- انجام تماس با افرادی که مدت زیادی از آن ها خبر نداریم

- تدوین یک مقاله
استفاده از برنامه های تلویزیون

- حض��ور طوالن��ی در کنار برخ��ی افراد که به واس��طه 
تعطیالت گرد هم جمع شده اند در برخی از موارد می 
تواند از دیگر عوامل استرس زا به شمار رود در این میان 
یکی از رایج تری��ن تعارضات،مواردی اس��ت که بین 

زوجین و یا والدین و فرزندان اتفاق می افتد .

 اگر ش��ما به عن��وان فرزند خان��واده معموال دچ��ار چنین 
مشکالتی با والدین خود هس��تید پیش از شروع تعطیالت 
فهرس��تی از تمام مش��کالت احتمالی را تهیه کنید و آنچه 
را که تحت کنترل شما نیست مش��خص کنید؛به این مثال  

توجه کنید :
  ش��ما برای رفتن به یک مهمانی خانوادگی آماده می شوید 
،مادرتان از نوع لباس ش��ما انتقاد می کند،انتقاد وی شما را 
آزار می دهد و موجب رنجشتان می ش��ود واکنش شما در 

چنین شرایطی چیست ؟
  چنین موقعیت های��ی را از قبل پیش بینی کنید،مس��ایل 
احتمالی را فهرس��ت کنید .زمانی را به گف��ت وگو در مورد 
مس��اله مورد نظرتان اختصاص دهید .توجه داش��ته باشید 
زمان این گفت وگو به طور مثال :زمان تحویل سال نو نباشد .

  سعی کنید در این گفت وگو ش��یوه برنده برنده را در پیش 
بگیرید و توجه داشته باش��ید که قرار نیست در این مذاکره 
برنده و یا بازنده ای وجود داشته باشد ،بایستی هر دوی شما 

خوشحال باشید و به نتایج دلخواه برسید .
    برای رسیدن به چنین حالتی ،خواسته های خود و طرف 
مقابل را دقیقا مشخص سازید و به یک نقطه مشترک برسید .

 واکنش خود را نسبت به پیشنهادها و انتقادات والدین کنترل 
کنید،شما نمی توانید دیگران را کنترل کنید ؛تنها شما می 
توانید واکنش های خود را تحت کنترل در بیاورید .مثال در 
مواجهه با یک انتقاد می توانید بگویید به نظر شما احترام می 
گذارم ،ولی ما هر دو می دانیم که در مورد این موضوع اتفاق 
نظر نداریم و در صورتی که قادرید ب��ا ظرافت عمل کنید از 
پدر و مادرتان در مورد ویژگ��ی های خاص که دارند تمجید 
کنید .مسایل کوچک را نادیده بگیرید با نادیده گرفتن و رد 
شدن از روی مسایل کم اهمیت وضعیت را تعادل بخشید . به 
خانواده خود احترام بگذارید و آن ها را همان گونه که هستند 

دوست بدارید و بپذیرید.
 - یک��ی از مهمترین عوامل تن��ش زا در طول عید نوروز 
رفتارهای حاکی از چش��م و هم چشمی و تشریفات 

زاید می باشد .
  در این ارتباط :

   ضمن احترام به آداب و رسوم و سنن جامعه 
با توجه به موقعی��ت و امکانات خود ،برای 

خود زندگی کنید نه برای دیگران.
  ساده زیس��تی را پیش��ه کنید زیرا  که 

زیبایی در سادگی است .
- برنامه ریزی زیربن��ای موفقیت در هر 

امری و لذت بردن از آن می باشد .
لذا ب��ه منظ��ور حداکثر به��ره گیری از 
تعطیالت نوروزی با تنظی��م یک برنامه 
دقیق و واقع بینانه که در آن همه عالیق و 
نیازها، ضرورت ها و کمبودها مدنظر قرار 
بگیرند ،می توانید خاطرات خوش��ی را از 
این ایام به حافظه خود بسپارید . آرزو می 
کنیم که تعطیالت پربار و لذت بخشی را 

در پیش داشته باشید.
                                                                        سید محمد موسوی

ایام عید نوروز  و  استحکام خانواده 

 یک متخصص طب سنتی، به تببین تدابیر طب سنتی برای فصل بهار 
پرداخت و درباره نحوه تغذیه افراد سرد مزاج و گرم مزاج در عید نوروز 

توصیه هایی ارائه کرد.
دکتر فاطمه نجات بخ��ش با بیان اینک��ه با برودت و س��ردی هوا بدن 
حالت س��کون پیدا می کند، اظهار کرد: با رس��یدن بهار و گرم تر شدن 
 هوا فضوالت و مواد زائد داخل بدن س��یالن پیدا ک��رده و به حرکت در 

می آید.
وی افزود: به حرکت در آمدن این مواد زائد و بس��ته ب��ه اینکه این مواد 
زائد به چه میزان باشد، می تواند باعث بروز بیماری های مختلف از جمله 
آلرژی، بیماری ه��ای عفونی مانند آبله مرغان، اوریون و غیره ش��ود. به 
گفته این متخصص طب س��نتی، اقدام مهمی که باید با آغاز فصل بهار 

انجام شود پاکسازی فضوالت از بدن است.
نجات بخش با بیان اینکه بهترین روش پاکس��ازی، خونگیری به طریق 
حجامت است، اظهار کرد: این اقدام را باید افرادی انجام دهند که بدنشان 
به آن عادت دارد و هر ساله با شروع بهار حجامت می کنند. اما اگر افرادی 
به حجامت عادت ندارند یا برایشان ممنوع است می توانند پاکسازی را 

به کمک روش های دیگر انجام دهند.
وی ادامه داد: حجامت برای زنان باردار، کودکان، افراد مسن که سابقه 
حجامت ندارن��د، مبتالیان به اختالالت انعقادی، فش��ارخونی ها، افراد 
دارای مزاج سرد و تر و کسانی که قبال حجامت کرده اند و طی آن دچار 

ضعف و بی حالی و افت فشار خون شده اند ممنوع است.

این متخصص طب س��نتی درباره عوارض حجامت ب��رای زنان به علت 
کم خونی توضیح داد: حجامت ارتباطی به زن ی��ا مرد بودن ندارد و اگر 

منعی نداشته باشند می توانند حجامت کنند.
نجات بخش به روش های دیگر پاکس��ازی بدن اش��اره و عن��وان کرد: 
استفاده از مس��هالت، مقیئات )قی یا اس��تفراغ آور( و معرقات از دیگر 
تدابیر طب سنتی برای پاکسازی بدن هستند که باید زیر نظر متخصص 
طب سنتی انجام شوند. اگر شخصی منع انجام این تدابیر را نیز داشته 
 باشد، بهترین کار برای کاس��تن از فضوالت داخل بدن، کم کردن غذا 

است.
وی ادامه داد: با وجود آن که معموال در عید نوروز مصرف غذا باال می رود، 
اما توصیه طب س��نتی این اس��ت که اندازه غذا حتی نسبت به قبل نیز 

باید کاهش یابد.
این متخصص طب س��نتی با بیان اینک��ه دومین توصیه ما اس��تفاده 
کمتر از مواد گرم اس��ت، اظهار کرد: انواع ش��یرینی ها و ش��کالت گرم 
هستند. اما خشکبار در گرمی و س��ردی با یکدیگر متفاوت هستند، به 
عنوان مثال بادام معتدل اس��ت ولی گردو و فندق و پسته گرم هستند. 
 فلفل و ادویه جات تند نیز طب��ع گرم دارند و باید کمت��ر به غذا اضافه

 شوند.
نجات بخش افزود: افراد گرم مزاج غذاهای س��رد مانند اسفناج، خرفه، 
کاهو، سکنجبین، ش��ربت های س��رد همانند ش��ربت آلبالو، آبلیمو و 

ادویه های ترش مانند آبلیمو، رب انار و سماق را بیشتر مصرف کنند.

بهار، فصل پاکسازی بدن از مواد زائد

 غذاهایی که افراد سرد مزاج و گرم مزاج 
در نوروز باید بخورند

2



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1273 | چهار شنبه 28 اسفند 1392 |17 جمادی االول   1435
3                  روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

    مفاد آراء نوبت دوم 
2070 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
خوروبیابانک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک 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 سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

اسماعیل  آقای   ، هیات    92/11/13 مورخ  راي شماره  139260302029000622    .1
رحمانی  فرزند  محمد به شماره شناسنامه 40 صادره از حوزه 3 نایین به شماره ملی 
5409953444 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/14  متر مربع  مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی غالمرضائی فرزند عباس 

، خانم  صغری  2- راي شماره  139260302029000623  مورخ 92/11/13  هیات 
گرجی  فرزند  شعبانعلی به شماره شناسنامه 60 صادره از حوزه 3 نایین به شماره 
ملی 5409915216 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 311/73  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
گرجی  عباسقلی  مشاعی  رسمی  ازمالک  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک  

فرزند غالمرضا 

3. راي شماره  139260302029000624  مورخ 92/11/13  هیات ، آقای علی رئیسی  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   15 شناسنامه  شماره  به  صفرعلی  فرزند  
5409914767 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت شش دانگ  351  
درمزرعه  واقع  اصلی    3438 پالک   از  قسمتی  از  مجزی شده  و  مفروز   مربع   متر 
قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی 

آقای احمد عطائی فرزند قاسم

، خانم  مرضیه   4- راي شماره  139260302029000625  مورخ 92/11/13  هیات 
گرجی  فرزند  شعبانعلی به شماره شناسنامه 131 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409734386 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 520/47  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای یادگار گرجی 

فرزند غالمرضا

5- راي شماره  139260302029000626  مورخ 92/11/13  هیات ، آقای سید محمد 
به شماره  نائین  از  به شماره شناسنامه 52 صادره  اکبر  علی  فرزند  سید  داود   آل 
ملی 5409915135 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 648/22  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
اکبر آل داود فرزند  ازمالک رسمی مشاعی آقای علی  خوروبیابانک  خریداری عادی 

سید حسن

6- راي شماره  139260302029000627  مورخ 92/11/13  هیات ، آقای حامد سلمان   
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   36 شناسنامه  شماره  به  نقی  علی  فرزند  
5409978171 در ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 565/21  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقای حسن سمیعی 

فرزند حسین ومحمد رضا اسکندر فرزند حسین

رضا  آقای   ، هیات    92/11/13 مورخ    139260302029000628 شماره   راي   -7
ملی  شماره  به  نائین  از  صادره   9 شناسنامه  شماره  به  تیمور  فرزند   غالمرضائی  
5409905318 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/97  متر مربع  مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای حسن سمیعی فرزند حسین

طاهره  خانم   ، هیات    92/11/13 مورخ    139260302029000629 شماره   راي   -8
شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   26 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند   رحمانی  
ملی 5409924053 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 390/01  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای عباسقلی گرجی 

فرزند غالمرضا

9- راي شماره  139260302029000630  مورخ 92/11/14  هیات ، خانم فهیمه گرجی  
فرزند  یداله به شماره شناسنامه 33 صادره از نائین به شماره ملی 5409953371 در 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 561/61  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از 

پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی 
مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای محمد رضا اسکندر فرزند حسین

10- راي شماره  139260302029000631  مورخ 92/11/14  هیات ، آقای علی اکبر 
غالمرضائی  فرزند   ابراهیم به شماره شناسنامه 44 صادره از خوروبیابانک  به شماره 

ملی 5409915054 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 308/84  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی مصطفی قلی محبی 

فرزند حسنعلی
جابر  آقای   ، هیات    92/11/14 مورخ    139260302029000632 شماره   راي   -11

رحمانی فرزند عباسقلی به شماره شناسنامه 114 صادره از خوروبیابانک  به شماره 
ملی 5409978951 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 309/65  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی علی اکبر آل داود 

فرزند سید حسن

کبری  خانم   ، هیات  مورخ 92/11/14   راي شماره  139260302029000633     -12
به  خوروبیابانک   از  9459 صادره  شناسنامه  به شماره  علی  سید  فرزند   داود   آل 
شماره ملی 5409673931 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 361  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی محمد عطایی فرزند 

عباس

13- راي شماره  139260302029000634 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم ثریا رحمانی 
فرزند  محمد رضا به شماره شناسنامه 10 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409851846 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 534/69  متر مربع  مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی محمد رضا رحمانی فرزند حسین

صدیقه  خانم   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000635 شماره   راي   -14
شماره  به  خوروبیابانک   از  صادره   21 شناسنامه  شماره  به  یادگار  فرزند   گرجی 
مفروز   مربع   متر    1611/46 مساحت  به  یکبابخانه  در ششدانگ   5409870115 ملی 
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 

خوروبیابانک  خریداری عادی از مالک رسمی مشاعی مسلم گرجی فرزند عباسقلی 

زهرا  خانم   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000636 شماره   راي   -15
کوهی فرزند  حسین به شماره شناسنامه 26 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409882423 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263/85  متر مربع  مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی  مصطفی قلی محبی فرزند حسنعلی

طلعت  خانم   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000637 شماره   راي   -16
به شماره  از خوروبیابانک   به شماره شناسنامه 240 صادره  فرزند  حسن   کوهی 
ملی 5409980212 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 381/65  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی علی اکبر آل داود 

فرزند سید حسن

17- راي شماره  139260302029000638 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای علی یاور 
فرزند  مظفر به شماره شناسنامه 13 صادره از نائین  به شماره ملی 5409905350 در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 60/18  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از 
پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی 

مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی عباس عظیمی انارکی فرزند محمد
18- راي شماره  139260302029000639 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم مریم خادمی 
فرزند  شعبانعلی به شماره شناسنامه یک صادره از نائین  به شماره ملی 5409949692 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 398/80  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی علی اکبر آل داود فرزند سید حسن
قاسم  آقای   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000640 شماره   راي   -19
گرجی فرزند  عباسقلی به شماره شناسنامه 775 صادره از حوزه 2 کرج  به شماره 
ملی 0321940466 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 938/41  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
مورخ  سند540  بموجب  گرجی   عباسقلی  وراث  از  رسمی  خریداری  خوروبیابانک  

79/9/19 دفتر خانه 3 خوروبیابانک

20- راي شماره  139260302029000641 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم فاطمه یاور 
فرزند  محمود به شماره شناسنامه یک صادره از نایین  به شماره ملی 5409947940 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 256/95  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی  مصطفی قلی محبی فرزند حسنعلی
21- راي شماره  139260302029000642 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم فاطمه یاور 

فرزند  محمود به شماره شناسنامه یک صادره از نایین به شماره ملی 5409947940 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 181/80  متر مربع  مفروز  و مجزی شده 
از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی  مصطفی قلی محبی فرزند حسنعلی

حسین  آقای   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000643 شماره   راي   -22
ملی  به شماره  نائین   از  18 صادره  به شماره شناسنامه  قلی  فرزند  مصطفی  یاور 
5409948114 در ششدانگ قسمتی از کارگاه صنعتی به مساحت 2826/15  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالکین رسمی مشاعی آقایان محمد 
فرزند  سمیعی  شعبانعلی  و  حسن  محمد  فرزند  عسکری  علی  و  عباس  فرزند  عطایی 

یوسف و یادگار گرجی فرزند غالمرضا

آقای حسین   ، هیات    92/11/14 مورخ  راي شماره  139260302029000644   -23
ملی  به شماره  نائین   از  18 صادره  به شماره شناسنامه  قلی  فرزند  مصطفی  یاور 
5409948114 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت شش دانگ 
واقع  اصلی    3438 پالک   از  قسمتی  از  مجزی شده  و  مفروز   مربع   متر    291/07
مالک  از  الواسطه  مع  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی   6 قادرآباد بخش  درمزرعه 

رسمی مشاعی محمد عطایی فرزند عباس
حسین  آقای   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000645 شماره   راي   -24

به شماره ملی  از خوروبیابانک   به شماره شناسنامه 7 صادره  فرزند  علی  گرجی  
5409861086 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 659/87  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی  مصطفی قلی محبی 

فرزند حسنعلی

، آقای مصطفی  25- راي شماره  139260302029000646 مورخ 92/11/14  هیات 
قلی یاور  فرزند  اسفندیار به شماره شناسنامه 8 صادره از خوروبیابانک  به شماره 
ملی 5409841476 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 411/93  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 

خوروبیابانک  خریداری عادی از مالک رسمی مشاعی محمد عطایی فرزند عباس
، آقای مصطفی  26- راي شماره  139260302029000647 مورخ 92/11/14  هیات 
قلی یاور  فرزند  اسفندیار به شماره شناسنامه 8 صادره از خوروبیابانک  به شماره 
ملی 5409841476 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 115/85  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 

خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از یادگار گرجی فرزند غالمرضا
27- راي شماره  139260302029000648 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای حسن گرجی  
فرزند  شعبانعلی به شماره شناسنامه 35 صادره از نائین  به شماره ملی 5409931831 
در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 91/72  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از 
خوروبیابانک   ثبت   6 بخش  قادرآباد  درمزرعه  واقع  اصلی    3438 پالک   از  قسمتی 
فرزند  عباسقلی گرجی  آقایان  مالکین رسمی مشاعی  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

غالمرضا و سید احمد طباطبایی فرزند سید جعفر و حسین اسکندر فرزند اسحق
28- راي شماره  139260302029000649 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای حسن گرجی  
فرزند  شعبانعلی به شماره شناسنامه 35 صادره از نائین  به شماره ملی 5409931831 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 641/94  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از 
خوروبیابانک   ثبت   6 بخش  قادرآباد  درمزرعه  واقع  اصلی    3438 پالک   از  قسمتی 
فرزند  عباسقلی گرجی  آقایان  مالکین رسمی مشاعی  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

غالمرضا و سید احمد طباطبایی فرزند سید جعفر و حسین اسکندر فرزند اسحق
29- راي شماره  139260302029000650 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای حسن گرجی  
ملی  به شماره  کرج    2 از حوزه  به شماره شناسنامه 865 صادره  عباسقلی  فرزند  
0321949110 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 726/88  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 

خوروبیابانک  خریداری عادی از ملک رسمی مشاعی قاسم گرجی فرزند عباسقلی

حسین  آقای   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000651 شماره   راي   -30
ملی  شماره  به  نائین   از  23 صادره  شناسنامه  شماره  به  شعبانعلی  فرزند   گرجی  
5409879041 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت شش دانگ 
واقع  اصلی    3438 پالک   از  قسمتی  از  مجزی شده  و  مفروز   مربع   متر    676/40
درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالکین 
رسمی مشاعی آقایان عباسقلی گرجی فرزند غالمرضا و سید احمد طباطبایی فرزند 

سید جعفر و حسین اسکندر فرزند اسحق
31- راي شماره  139260302029000652 مورخ 92/11/14  هیات ، آقای ابوالفضل 
گرجی  فرزند  علی به شماره شناسنامه 24 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409845455 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 1395/83  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی حسن سمیعی فرزند 

حسین
محمد  آقای   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000653 شماره  راي   -32
خادمی  فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه یک صادره از خوروبیابانک  به شماره 
ملی 5409939980 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 317/15  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی شعبانعلی سمیعی 

فرزند یوسفعلی
33- راي شماره  139260302029000654 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم معصومه 
ملی  شماره  به  نائین   از  صادره   20 شناسنامه  شماره  به  عبداله  فرزند   رئیسی  
5409953241 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 352/47  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای عباسقلی گرجی 

فرزند غالمرضا

عباسقلی   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000655 شماره   34-راي 
توکل  فرزند  توکل به شماره شناسنامه 34 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409776321 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 304/22  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای عباسقلی گرجی 

فرزند غالمرضا
طاهره  خانم   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000656 راي شماره    -  35
خادمی  فرزند  شعبانعلی به شماره شناسنامه 5 صادره از خوروبیابانک  به شماره 
ملی 5409911563 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 440  متر مربع  مفروز  و 
ثبت  قادرآباد بخش 6  از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه  از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی محمد غالمرضایی 

فرزند حسن آقا بیک

 36 - راي شماره  139260302029000657  مورخ 92/11/14  هیات ، خانم فاطمه 
رئیسی  فرزند  علی اصغر به شماره شناسنامه 9956 صادره از نائین به شماره ملی 
5409679601 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت شش دانگ  351  
درمزرعه  واقع  اصلی    3438 پالک   از  قسمتی  از  مجزی شده  و  مفروز   مربع   متر 

رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک   ثبت   6 بخش  قادرآباد 
مشاعی احمد عطایی فرزند قاسم

37- راي شماره  139260302029000658  مورخ 92/11/14  هیات ، خانم عذرا یاور  
فرزند  عباسقلی به شماره شناسنامه 13 صادره از نائین به شماره ملی 5409909895 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت شش دانگ  676/40  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 
آقایان  مشاعی  رسمی  مالکین  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک   ثبت   6
حسین  و  جعفر  سید  فرزند  طباطبایی  احمد  سید  و  غالمرضا  فرزند  گرجی  عباسقلی 

اسکندر فرزند اسحق

38- راي شماره  139260302029000659  مورخ 92/11/14  هیات ، آقای علی عسکری  
فرزند  عزیزاله به شماره شناسنامه 72 صادره از نائین به شماره ملی 5409958861 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت شش دانگ  367/64  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 
6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی علی عسکری 

فرزند محمد حسن

میترا  خانم   ، هیات    92/11/14 مورخ    139260302029000660 شماره   راي   -39
یاور  فرزند  محمد قلی به شماره شناسنامه 129 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409979109 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت شش دانگ  
واقع  اصلی    3438 پالک   از  قسمتی  از  مجزی شده  و  مفروز   مربع   متر    291/07
مالک  از  الواسطه  مع  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی   6 قادرآباد بخش  درمزرعه 

رسمی مشاعی محمد عطایی فرزند عباس

مریم  خانم   ، هیات    92/11/14 مورخ    139260302029000661 شماره   راي   -40
ملی  شماره  به  نائین  از  صادره   29 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند   ابراهیمی  
دانگ   شش  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   5409938471
واقع  اصلی    3438 پالک   از  قسمتی  از  مجزی شده  و  مفروز   مربع   متر    367/64
مالک  از  الواسطه  مع  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی   6 قادرآباد بخش  درمزرعه 

رسمی مشاعی علی عسکری فرزند محمد حسن

41- راي شماره  139260302029000662 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم آسیه وکیلی  
فرزند  ابراهیم به شماره شناسنامه 9 صادره از نائین  به شماره ملی 5409931572 در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 398/22  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی سید علی اکبر آل داود فرزند سید حسن

فرزین  آقای   ، هیات    92/11/14 مورخ   139260302029000663 شماره   42-راي 
به شماره ملی  نائین   از  به شماره شناسنامه 181 صادره  اکبر  فرزند  علی  جندقی  
1249488771 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 273/29  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 بخش  فرحزاد  درمزرعه  واقع  اصلی    3430 پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی عباس نبی فرزند 

محمد

، خانم خدیجه  هیات   43- راي شماره  139260302029000664 مورخ 92/11/14  
رحمانی  فرزند  علی به شماره شناسنامه 26 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409879074 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 351/26  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی حسن سمیعی فرزند 

حسین

44- راي شماره  139260302029000665 مورخ 92/11/14  هیات ، خانم معصومه 
ملی  شماره  به  نائین   از  صادره   14 شناسنامه  شماره  به  هژبر  فرزند   رحمانی  

5409927461 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 886/33  متر مربع  مفروز  و 
ثبت   6 قادرآباد بخش  واقع درمزرعه  اصلی  از پالک  3438   از قسمتی  مجزی شده 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی احمد عطایی فرزند 

قاسم

45- راي شماره  139260302029000666 مورخ 92/11/15  هیات ، خانم زهرا رضا 
ملی  به شماره  قم    3 از حوزه  به شماره شناسنامه 20 صادره  فرزند  عباس  زاده  

0384521347 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 386/94  متر مربع پالک  448  
اصلی واقع در شهر فرخی بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از 

مالک رسمی آقا عبداله عنایت فرزند آقا شیخ ابراهیم

مجتبی  آقای   ، هیات    92/11/15 مورخ   139260302029000667 شماره   راي   -46

کالنتری  فرزند  علی اصغر به شماره شناسنامه 65 صادره از خوروبیابانک  به شماره 
مربع   متر    87/97 مساحت  به  ساختمان   باب  یک  ششدانگ  در   5409722337 ملی 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  450   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
اسماعیل غالمرضائی  مالک  رسمی  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک  

فرزند میرزا بزرگ

47- راي شماره  139260302029000668 مورخ 92/11/15  هیات ، آقای مجید سمیعی  
فرزند  حسین به شماره شناسنامه 11252 صادره از حوزه یک اصفهان  به شماره ملی 
1292040602 در ششدانگ قسمتی از یک واحد مرغداری  به مساحت 1864/96  متر مربع  

مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت 
 خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی عباسقلی گرجی فرزند 

غالمرضا

تاریخ انتشار نوبت اول :     1392/12/13                                                                                 

  تاریخ انتشار نوبت دوم      28/ 1392/12                                                                         

  اباذر مهیمن  رئیس ثبت خوروبیابانک 

  مفادآرا نوبت دوم 

و  اراضی  تکلیف   تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  2102آگهي    
ساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی   مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل 
تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139260302013002454  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین یبلوئي خمسلوئي 
به  باب خانه  انبار در یک  از برف  فرزند سیاوش بشماره شناسنامه 7112 صادره 

پالک  از  و مجزي شده  مفروز  اصلي  از 223  فرعي  پالک 68  مترمربع  مساحت 386 
1فرعي از 223 اصلي  واقع درشهر برف انبار )محله سنگباران ( فریدونشهر  خریداري 

از مالک رسمي آقاي درویش خدادادی خمسلوئی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002455 شماره  راي  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضاعلي خدادادي 
باب  یک  در  انبار  برف  از  2 صادره  بشماره شناسنامه  علي  رحمن  فرزند  خمسلوئي 
خانه  به مساحت 228/80  مترمربع پالک 191 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده 
) محله خمسلو( فریدونشهر  انبار  از 22 اصلي  واقع در شهر برف  از پالک 1 فرعي 

خریداري از مالک رسمي آقاي اسماعیل نصرالهی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002459 شماره  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي رزمخواه فرزند 
محمد هاشم بشماره شناسنامه 1070 صادره از اصفهان در یک باب مغازه  به مساحت 
20 مترمربع پالک 2238 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 465 فرعي 
از 237اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی رزمخواه 

محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139230302013002460 شماره  راي  برابر 

وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي رزمخواه فرزند 
محمد هاشم بشماره شناسنامه 1070 صادره از اصفهان در یک باب خانه به مساحت 
328.50 مترمربع پالک 2339 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 465 
فرعي از 237اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد رزمخواه 

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139260302013002275   راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند علي  نقدي  یداله  آقاي  مالکانه بالمعارض متقاضي  فریدون شهر تصرفات  ملک 
از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 1148/50  بشماره شناسنامه 60 صادره 
مترمربع پالک 186 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 22 
اصلي واقع در شهر برف انبار ) محله خمسلو( خریداري از مالک رسمي آقاي هوشنگ 

یبلوئی محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002461 شماره  راي  برابر 

وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي رزمخواه فرزند 
محمد هاشم بشماره شناسنامه 1070 صادره از اصفهان در یک باب مغازه به مساحت 
از پالک465  مفروز و مجزي شده  اصلي  از 237  فرعي  مترمربع پالک 2240   20.90
فرعي از 237اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي فتح اله یسلیانی 

آخوره علیائی  محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002466 شماره  راي  برابر 

وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد تقي حسیني فرزند 
ابوالحسن بشماره شناسنامه 96 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 

287.80 مترمربع پالک 369 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي 
از 231 اصلي واقع در وحدت اباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي سید محمد 

موسوی آخوره سفالئی  محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002467 شماره  راي  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي موسوي فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   216 شناسنامه  بشماره  مسیح 
181.90 مترمربع پالک368 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي 
از 231 اصلي  واقع در وحدت اباد  خریداري از مالک رسمي آقاي لطف اله حسینی  

محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002470 شماره  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  یسلیاني  فرزانه  متقاضي خانم  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ملک 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   112 شناسنامه  بشماره  پرویز 
 1 پالک  از  و مجزي شده  مفروز  اصلي   238 از  فرعي  پالک 2337  مترمربع   223.50
فرعي از 238اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقایان اباذر و نوذر 

رحیمی محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002476 شماره  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  سپیاني  پروین  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
مزروعي  زمین  قطعه  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   893 شناسنامه  بشماره  حسین 
 240 از  فرعي   40 پالک  مترمربع   6600 مساحت  به  محل   عرف  طبق  الشرب  حق  با 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 240 اصلي واقع در روستای چغیورت 

فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حسین سپیانی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002478 شماره  راي  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد باتواني فرزند 
نوروز علي بشماره شناسنامه 35 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
224.70 مترمربع پالک 2338 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 238اصلي  واقع درفریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقایان حسینقلی و مرتضی 

رفیعی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139260302013002479  راي  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نگهدار نظري فرزند 
محمدباقر بشماره شناسنامه 166 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
111.70 مترمربع پالک 229 فرعي از 230 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 38 فرعي 
از 230اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالکین رسمي ورثه عیدی 

گلی اخوره سفالئی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002480 شماره  راي  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد علي رحیمي آخوره 
علیائي فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 698 صادره از فریدونشهر درپنج دانگ مشاع 

از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 331.50 مترمربع پالک 2241 فرعي از 237 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 433 فرعي از 237 اصلی واقع در فریدونشهر خریداري 

از مالک رسمي آقاي علی اکبر رحیمی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002481 شماره  راي  برابر 

حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم کوثر انصاري فرزند 
محمدآقا بشماره شناسنامه 9 صادره از فریدونشهر در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 331.50 مترمربع پالک 2241 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي 

شده از پالک 433فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي 
آقاي علی اکبر رحیمی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002484 شماره  راي  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید سعید حسیني 

فرزند سید رضا بشماره شناسنامه 6981 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 218.80 مترمربع پالک 2339 فرعي از 238 اصلي 

مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري از 
مالک رسمي شهرداری فریدونشهر محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002485 شماره  راي  برابر 

وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم طیبه کاظمي دره بیدي 
فرزند باقر بشماره شناسنامه 26 صادره از تیران در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 

باب خانه به مساحت 218.80 مترمربع پالک 2339 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي 
از مالک رسمي  از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري  از پالک 1 فرعي  شده 

شهرداری فریدونشهر محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302013002487 شماره  راي  برابر 

حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رضا موگوئي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 180 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
216.45 مترمربع پالک 370 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي 
از 231 اصلي  واقع دروحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي سید علی 

موسوی  محرز گردیده است.                                                  .ادامه در صفحه 2
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اصفهان گردی؛ دیدار از موزه بی سقف ایران 

       پیک نیک در صفه
 هر مسافری که از جنوب اصفهان وارد شهر می ش��ود ابتدا چشمش به کوه صفه می 
افتد. کوهی که برای خود ما اصفهانی ها هم از جذابیت ویژه ای برخوردار است و توصیه 
می کنیم اگر می خواهید یک روز فوق العاده را در فضای بکر اصفهان داش��ته باشید، 

دیدن آن را از دست ندهید. 
صعود به قله و یک صبحانه دبش در حاش��یه کوه می توان��د روزی متفاوت و خاطره 
انگیز را برای ش��ما رقم بزند. ضمنا فراموش نکنید که تله کابی��ن، بولینگ و بیلیارد و 

رستوران های دامنه این کوه هم، وسوسه انگیز است.
 پیک نیک در کوه صفه می تواند یک انتخاب فوق العاده باشد هر چند که جاذبه های 
جدید ورزشی و تفریحی هم می تواند شیرینی پیک نیک را دو چندان سازد.  اگر عالقه 

مند به کارتینگ و پینت بال و از این دست بازی ها هستید می توانید در نزدیکی کوه صفه از مجموعه تفریحی شهدای ارتش، واقع در سه راه حکیم نظامی استفاده کنید.

       منارجنبان دیگر نمی جنبد ولی هنوز هم دیدنی است 
در گذشته منارجنبان از شهر جدا و در دهکده ای به نام »کارالدان« قرار 
داشت ولی امروزه این بنا جزو اصفهان به شمار می رود و در نزدیکی محلی 
به نام نصرآباد قرار گرفته است. این س��اختمان با کاشی های الجوردی 
رنگ به شکل س��تاره چهارپر و اش��کال دیگری به ش��کل کثیراالضالع 
فیروزه ای رن��گ زینت یافت��ه و نکته جال��ب در این بن��ای تاریخی آن 

اس��ت که با حرکت دادن 
یک مناره، نه تنه��ا مناره 
دیگر به حرکت در می آید، 
بلکه تمامی این ساختمان 
به ل��رزه درمی آی��د. البته 
دلیل این مساله هنوز برای 
دانش��مندان مورد سوال 
واقع ش��ده اما مطمئنا اگر 
شما دوس��ت دارید بدانید 
منارجنبان اصفهان چگونه 
تکان می خورد، س��ری به 
این مکان بزنید. البته اگر 
توانستید اجازه تکان دادن 
منارجنبان را بگیرید، خود 
ما را هم خب��ر کنید، چون 
از چند ماه قب��ل تکان داد 

منارجنبان ممنوع شد. 

       چهلستون، کاخی با شکوه 
باغ چهلس��تون بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مس��احت دارد؛ تاالر آینه، تاالر ۱۸ س��تون، دو اتاق 
بزرگ شمالی و جنوبی تاالر آینه، ایوان های طرفین سالن پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تاالر 
با تمام تزیینات نقاش��ی و آینه کاری و کاشی کاری دیوارها و س��قف ها از قسمت های دیدنی 
این باغ به ش��مار می رود. مطمئنا دیدن این باغ که به یکی از نمادهای اصفهان مش��هور است، 
عالوه بر روشنایی روز، در تاریکی ش��ب و زیر نور ماه هم برای عالقه مندان زیباست. جایی که 
اگر از زاویه ای خاص به آن نگاه کنی، ۲۰ ستون بیشتر نمی بینی اما وقتی با زاویه ای مناسب و 
از پشت حوض آن به عمارت بنگری، ۴۰ ستون را به چش��م خواهی دید. سقف باشکوه نقاشی 
تاالر ۱۸ س��تون و س��قف آینه کاری تاالر آیینه گرفته تا شیرهای س��نگی چهارگوشه حوض 
مرکزی تاالر آن برای همه جذاب اس��ت. اگرچه این باغ به دلیل انعکاس تصویر ۲۰ ستون آن 
به این نام نام گذاری شده اما برخی می گویند که علت نام گذاری چهلستون بازتاب در استخر 

مقابل نبوده بلکه تخریب 
۲۰ س��تون از ۴۰ ستون 
در اثر آتش س��وزی بوده 
ک��ه آث��ارش را در بخش 
س��قف در س��مت چ��پ 
عم��ارت در جلوی وردی 
قابل مالحظه است.  سعی 
کنید سری به چهلستون 
بزنید و فرمانروایی ش��اه 
عباس صف��وی را در این 

کاخ تجسم کنید. 

       آتشگاه و کبابی به یادماندنی
 در امتداد مسیر خیابانی که در آن منارجنبان واقع اس��ت کوه زیبا و یادگار دوران کهن آتشگاه قرار دارد. آتشگاه اصفهان یا 
کوه آتشگاه از بناهای تاریخی اصفهان است. این مجموعه دارای پیشینه تاریخی کهنی است و در زمان های گونه گونی از آن 
بهره برده اند؛ این کوه در غرب اصفهان و ۸ کیلومتری مرکز شهر در خیابان آتشگاه قرار گرفته و در نزدیکی رودخانه زاینده 
 رود، بر روی کوهی قرار دارد. از بلندای این تپه، تا کیلومترها از هر چهار س��وی اصلی را می توان به خوبی مشاهده کرد. بنا 
قدیمی ترین بنای اصفهان با سابقه بیش از ۷۰۰۰ سال قدمت بوده و اگر خواستید یک نصفه روز را بیرون اصفهان بگذرانید، 

حتما س��ری به این منظره زیبا 
بزنید. اگر عالق��ه مند به غذای 
غیر فس��ت فودی هستید، می 
توانی��د به اکثر رس��توران های 
س��نتی حاش��یه کوه آتش��گاه 
اعتم��اد کنی��د و ی��ک ظهر به 
یادماندنی با یک کباب، جوجه 
کباب یا از این دس��ت غذاها را 
امتحان کنید. البته فس��ت فود 
هم هس��ت ول��ی در آن منطقه 
قدرت رس��توران های س��نتی 
به فس��ت فود های حاشیه ای 

می چربد. 

       هشت بهشت در باغی دلگشا
 یک درب آن در خیابان چهارباغ و درب دیگرش در ورودی پارک هش��ت بهشت قرار گرفته و سبک معماری 

این بنا به شیوه اصفهانی است. این کاخ زیبا 
با معماری منحصر به فرد خود و مقرنس های 
زیبا و ورودی های آن آن قدر قابل توجه است 
که آندره گدار باستان شناس و ایران شناس در 
این زمینه می گوید:»... کاخ هشت بهش��ت با 
تاالری که از هر سو باز است و با چهار عمارت 
کاله فرنگی در چهار گوش��ه خ��ود هنوز هم 
ترکیب اصل��ی و مختصری از لطف و مالحت 
روزگاران گذش��ته را حفظ کرده است.«  اگر 
دوس��ت دارید با زیبایی های س��اخت دست 
بشر بیشتر آشنا شوید، سری به این کاخ بزنید 
که اصفهانی ها در آن پذیرای ش��ما هستند، 
مطمئنا وقتی به این باغ س��ر بزنید خودتان 

نمی خواهید از هشت بهشت بیرون بیایید.

       محله رمانتیک جلفا
 محله ارمنی های اصفهان که بیش از آن که به بافت زیبای آن شهرت داش��ته باشد، با کافی شاپ هایش مورد توجه قرار 
گرفته است. جلفا پنج کوچه بزرگ دارد که امتداد آن ها از مشرق به مغرب است. بازاری خوب با چند حمام و دو کاروانسرا 

و یک میدان و یازده کلیس��ا دارد. 
داشتن یک شب رمانتیک و خاص 
برای زوج های مس��افر و بازدید از 
کوچه پس کوچ��ه هایی که هنوز 
جزو انتخاب های شهرگردی خود 
اصفهانی ها هم هس��ت بی نظیر 
خواهد بود. ح��اال موقع توصیه به 
دوست داران فس��ت فود و کافی 
شاپ است. در خیابان های اطراف 
جلفا می توانید یک انتخاب خود 
برای یک ش��ام و ش��ب متفاوت 

داشته باشید. 

       زایندرود... 
آن قدر زیبا و دوست داشتنی اس��ت که هر کس به اصفهان سفر کند، دلش نمی آید چند 
س��اعت را در کنار این رودخانه و پل های زیبای آن نگذراند، جایی که تا پیش از بس��ته 
ش��دن آب از زاینده رود، تا پاسی از ش��ب پذیرای میهمانانی بود که از گوشه و کنار ایران 

به اصفهان سر می زدند و حاال هم 
با وج��ود غمی که از نب��ود آب در 
آن موج می زن��د، روزانه جمعیت 
عظیمی را به چشم خود می بیند. 
سی وس��ه پل اصفهان در کنار پل 
خواجو، مارنان، پل شهرس��تان و 
ده ها پل دیگر زاینده رود اصفهان 
از آثار تاریخی زیبای مرکز ش��هر 
به ش��مار می رود. اگر دلتان هوای 
زاینده رود کرده، می توانید حداقل 
کنار بستر خش��ک آن یک چایی 
بنوش��ید و به خیل ما اصفهانی ها 
بپیوندید که سال خود را با حسرت 
خش��کی زاینده رود آغاز کردیم! 

شاید بپرسید چرا آخرین پیشنهاد ما تماشای پل ها و زاینده رود خشک بود، پاسخ ما به 
شما این است: شاید به این خاطر که دوست نداریم دلتان را این جا کنار زاینده رود جای 
بگذارید و با خاطره ای تلخ اصفهان را وداع گویید چرا ک��ه ما اصفهانی های میهمان نواز 
دوست نداریم با خاطره ای بد از شهرمان رهس��پار خانه شوید.  البته مواردی که به آن ها 
اشاره شد همه جاذبه های گردشگری شهر اصفهان نیست. مسجد باشکوه جامع و بازارهای 
اطراف، حمام علیقلی آقا و چندین و چند اثر دیدن��ی دیگر هم در اصفهان وجود دارد که 

دیدن آن ها شور انگیز خواهد بود.

       باغ پرندگان، پیشنهاد ویژه برای بچه ها
 جنگل ناژوان از مناطق خوش آب و هوای حاشیه زایند ه رود به ش��مار می رود که تا پیش از بسته 
شدن آب زاینده رود، آب و هوای خوب آن نوید یک روز فوق العاده را به اصفهانی ها می داد. هرچند 

که هنوز هم از مناطق خوش 
آب و هوای اصفهان به شمار 
می رود و بدون ش��ک اگر به 
دنبال یک ظه��ر آرام همراه 
با جوجه کباب و غذای کبابی 
در طبیعت��ی زیبا هس��تید، 
س��ر زدن به ناژوان به ش��ما 
توصیه می شود. باغ پرندگان 
در امتداد مس��یر ن��اژوان به 
خصوص برای بچه هایی که 
از دیدن پرن��ده های رنگ و 
وارنگ ذوق م��ی کنند، یک 

روز خوب را رقم خواهد زد. 

اصفهان را موزه بی سقف ایران می نامند چرا که وجود ابنیه 
تاریخی از دوره ها مختلف تاریخی مخصوصا دوره صفویه در 
این شهر از بقیه شهرهای ایران بیشتر است.  معموال اصفهان 

در ایام نوروز شهر شلوغی است؛ چرا که وجود اماکن مختلف 
تفریحی و تاریخی کامال پوشش دهنده چند روز تعطیالت 
اس��ت.گرچه قس��مت عمده ای از صفای این شهر بسته به 

زنده بودن زاینده رود اس��ت اما گردش��گران نشان داده اند  
در ایام خاموشی این رود نیز اصفهان را به عنوان مقصد برتر 

گردشگری به رسمیت می شناسند.

       نقش جهان، شکوه نصف جهان
 کمتر ایرانی پیدا می شود که حداقل یک بار در طول زندگی اش میدان نقش جهان اصفهان را ندیده باشد؛ میدانی 
که هر طرفش را نگاه کنی، زیباترین هاست؛ از مسجد امام و ش��یخ لطف اهلل گرفته تا عالی قاپو و سردر قیصریه تا 
رس��توران های زیبای اطراف میدان نقش جهان. به آن اضافه کنید مغازه ها و بازار سرپوش��یده اطراف میدان را تا 
بتوانید یک روز فوق العاده را در میدان نقش جهان بگذرانید. این میدان امام)ره( و بازارهای اطراف به خصوص برای 
خانم ها که عاشق خرید هستند می تواند یک انتخاب فوق العاده باشد هر چند که می تواند برای آقایان که معموال 

از خرید فراری هستند یک انتخاب توام با تردید تلقی شود! 
میدان نق��ش جهان در تاری��خ ۸ بهمن ۱۳۱۳ در فهرس��ت آث��ار ملی ایران ثبت ش��د و در اردیبهش��ت ۱۳۵۸ 
جزونخستین آثار ایرانی بود که به عنوان میراث جهانی یونس��کو نیز به ثبت جهانی رسید. اگر دوست دارید برای 
دوستان و آشنایانتان صنایع دستی اصفهان را به عنوان س��وغات ببرید، دویست حجره دو طبقه پیرامون میدان 
واقع شده  است که عموما جایگاه عرضه صنایع دستی اصفهان هستند، بهترین مکان به شمار می روند. در اطراف 
 میدان امام)ره( اغذیه فروشی، آبمیوه فروش��ی و اغذیه های مخصوص اصفهان نظیر بریان و »فرنی و شیره« نیز 

شما را جلب کند. نظر به خص��وص در خیابان حاف��ظ می تواند 
رفتی��د، راس��تی اگ��ر ب��ه می��دان  نقش جه��ان 

میدان را هم از دست ندهید، درشکه س��واری دور 
ی��ک  ن��د  توا انتخاب فوق العاده باشد. م��ی 
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