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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
سالم بر بهار دلها و سرسبزی روزگار. سالم بر 
موعودی که ظهورش، پایان زمســتان و آغاز 
بهار است... این قلم وقتی شوق نوشتن از بهار پیدا می کند که 
شما بیایید. شــما که اصل بهارید آقاجان. اصل بهار و قرار این 
همه دل بی قرار... دلمان برای ورودتان لحظه شماری می کند 
و حنجره مان شما را فریاد می زند؛ شما که تجلی عشقید. خانه 
تکانی دل ما، در میان قنوت هایی است که طوالنی اش می کنیم 
تا شاید یکی از این شب ها و نیمه شب ها، برای آن دعا کنی. نه 
فقط خانه و کاشــانه که تمام شهر، تمام کوچه پس کوچه های 
غریب بی کســی را آب و جارو می کنیم به امید اینکه صبحی 
زود از آن کوچه عبور کنی. هر روز چراغ دل را با »جامعه کبیره« 
روشن می کنیم؛ پای سفره هفت سین، کنار آب و آیینه و قرآن، 
»آل یاســین«و »عهد« می خوانیم، برای ظهور تو باز هم پای 
درد »کمیل« می نشــینیم. بی تو هزار نوروز دیگر هم که بیاید 
و برود، باز دفتر دلمان پر است از مشق های دلتنگی و انتظار و 
بی صبری... و کاش امسال، آخرین سال غیبتت باشد بهار دلها و 

سرسبزی روزگار...
امســال مان را با نام و یاد مادرتان زیر پرچم های مشکی عزای 
یک مادر قدخمیده آغاز کردیم و این روزهای پایان سال، آماده 
می شــویم تا در ایام میالد بانوی دوعالم، آن را تحویل دهیم؛ 
سالی که پر از اتفاق های ناگهانی و دردهای فراموش ناشدنی و 
کوچ های بی بازگشت بود. سالی پر از خاطره های تلخ و شیرین 
و البته عجیب برای ملتی که منتظرند روزی با قرآن محمد)ص( 
در سینه و شمشیر علی)ع( در دســت، با مهر زهرا)س( و صبر 
حسن)ع( و شجاعت حســین)ع( برگردی. جوان هایمان پیر 
شدند و پیرهایمان رفتند و شما را ندیدند. بهار بی شما، خزان 
است آقا... باور کن؛ حتی اگر بی معرفتی از ما دیده اید. باور کنید 
که این حرف دل اســت؛ که می ترسیم در هیاهوی این روزها و 
در دود و دم این شهر، شــما را گم کنیم. شاید هم گم کرده ایم! 
دســتمان را بگیر و ما را از این جمعه های ســوت و کور و سرد 
انتظار عبور بده و چشــمانمان را به روز آمدنت روشن کن؛ قبل 
از اینکه دیر شــود... برای روزهایی که عطر عدالت، کوچه های 
دلتنگی را لبریز کند، هرروز هزار آرزو می کنیم و دل می بندیم 

به وعده خدا که »ال یخلف ا... وعده«؛ روزی تو خواهی آمد...

سالم بر بهار دلها

روزی تو خواهی آمد...

بهارآورده ام، نمی خواهی؟!

زاینده رود

تلخ و شیرین سیاست در سال 95
چهره های سال 95 چه کسانی بودند؟

فناوری در سالی که گذشت
لبخند طالیی المپیک به اصفهان

اصفهان 95  به روایت تصویر
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عیدانه

مهم ترین و به یادماندنی ترین جمله  رهبر انقالب در سال ۹۵ کدام است؟

در راستای سنت ســال های اخیر، ســایت  KHAMENEI.IR طی مطلبی خطاب به مخاطبان خود ســوال کرد که به نظر شما 
مهم ترین و به یادماندنی ترین جمله  حضرت آیت ا... خامنه ای در سال ۹۵ کدام جمله است؟

بنابر اعالم این سایت مخاطبان می توانند نظرات خود را از طریق  صفحه این سایت ارسال یا آن را به شماره  ۲۰۱۱۰ پیامک کنند .این 
نظرسنجی که تا بیست و هفتم اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت، در سال های ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ و ۹۳ نیز انجام شده است.

مذاکره و توافق با آمریکا یعنی عمل به همه تعهدات از طرف ما و سرباز زدن آنها
خسارت محض در مقابل چشم

امروز هم روزگار موشک است و هم روزگار دیپلماسی ، اگر قوی نباشیم حق ملت را خواهند خورد
از هر اقدامی برای حل مشکالت مردم جدا حمایت خواهم کرد؛ اما باید آن کار برای منافع ملی مفید و الزم باشد

گیرم فالن دولت فاسد وابسته  تو خالی پوک با پول و دالر نفتی در فالن بیانیه، حزب ا... را محکوم کند؛ به درک! چه اهمیتی دارد!
حزب ا... و جوانان آن مثل خورشید می درخشند

خلیج فارس خانه ماست ) آمریکا از آن طرف دنیا می آید اینجا رزمایش می کند. اینجا چه کار می کنید؟ بروید همان خلیج خوک ها!(
 مردم عائله ما هستند ) گزارشی از بیانات منتشر نشده رهبر انقالب اسالمی درباره آسیب های اجتماعی در خط حزب ا...(

باید مشکالت اقتصادی به ویژه رکود و اشتغال حل شود
صرِف صحبت فایده ندارد 

خرمشهرها در پیش است...
نه در میدان جنگ نظامی، در میدانی که از جگ نظامی سخت تر است!

برجام را ابتدائا نقض نخواهیم کرد؛ اما اگر آمریکایی ها برجام را پاره کنند آن را آتش می زنیم

برجام برای رفع تحریم های ظالمانه بود
 اما تاثیر ملموس در زندگی مردم نداشت

تجربه برجام نشان داد آمریکا نقض عهد می کند
 این را  حتی مسئوالن حاضر در مذاکرات می گویند

لزوم عزم راسخ و برخورد قاطع با مسئله حقوق های - نجومی
 مردم دریافت های خود را با این حقوق های غیر عادالنه مقایسه می کنند

پیام رهبر رهبر انقالب به مسلمانان جهان در آستانه ایام حج 1437:
جهان اسالم گریبان حاکمان سعودی را رها نکند 

حکام سعودی » صد عن سبیل اهلل و المسجد الحرام« کرده اند

دوقطبی برای کشور مضر است
 امروز کشور به اتحاد بین نیروهای مومن احتیاج دارد
جوان مومن کارآمد ثروت واقعی کشور است

هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما می خواهیم برویم به قله  توچال یا قله  دماوند، در راه چاله نباشد، سنگ نباشد
باد نباشد، دود نباشد، گاز نباشد .

مگر می شود؟ اما داریم می رویم، داریم می رویم، عمده این است. اصال نگران نباشید.

مردم گله مندند
 مسئله  گرانی و بیکاری و رکورد مهم است

مسئولین بگویند چه اقدام و عملی کرده اند
می گویند اگر برجام نبود حتما جنگ بود

 دروغ محض!

اگر می خواهید دشمن را از تهاجم منصرف کنید
 اظهار ضعف نکنید

 در چالش اقتصادی بعضی اشتباه کردند و اظهار ضعف کردند.
اگر اقتصاد مقاومتی اجرا می شد وضع زندگی مردم این گونه نبود

شکایت مردم از اوضاع اقتصادی به دست ما می رسد.

دشمن روی اقتصاد کشورما متمرکز شده؛ در این زمینه: 
مردم باید اقدام و عمل را ببینند

 این توقع و خواسته را به مسئوالن گفته ایم

فرمانده کل قوا در دیدار نیروی دریایی ارتش:
مشکالت فعلی در توافق هسته ای به خاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن توافق است

دولت کنونی آمریکا در توافق هسته ای تخلف های متعددی تا االن داشته و تازه ترینش تمدید تحریم ده ساله است
تمدید تحریم ۱۰ ساله نقض برجام است

بدانند قطعا جمهوری اسالمی در برابر آن واکنش نشان خواهد داد

درجنگ نرم فکرها و اراده ها من شمشیر کشیده ام 
عراق و شام مقدمه زمین گیر کردن ایران بود 

دفاع از حریم اهل بیت )علیهم السالم( دفاع از ایران است
عبرت ها و تجارب برجام و بایدها و نبایدهای پیش رو

حق گرفتنی است
حقوق های نجومی هجوم به ارزش ها است ) دولت با حقوق های- نجومی برخورد و به مردم اطالع رسانی کند(
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حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت 
آغاز سال ۱۳۹۵ هجری شمسی، با تبریک ســال نو و عید نوروز به همه  
هم میهنان و ایرانیان به خصوص خانواده های معظم شهیدان و ایثارگران، 
و با گرامیداشت یاد شــهیدان و امام بزرگوار، سال جدید را سال »اقتصاد 

مقاومتی؛ اقدام و عمل« نام گذاری کردند.

ا فروردین

تنش های کالمی میان رییس دستگاه قضا و رییس جمهور باال گرفت. رییس 
قوه قضائیه با گالیه از رییس جمهور و رییس قوه مقننه گفت: لغو سخنرانی 
یک نماینده برای رییس جمهور مســئله اســت؛ اما در برابر شایعه علیه 
رییس دستگاه قضا دفاعی نمی کنند از آن طرف در مجلس به رییس قوه 
قضائیه تهمت می زنند و رییس مجلس سکوت می کند. در دی ماه، در پاسخ 
به ســخنان چند روز قبل روحانی که گفته بود همه جزئیات پرونده بانک 
زنجانی باید به اطالع مردم برسد، نکاتی را توضیح داد و از جمله گفت »بابک 
زنجانی می گوید میلیاردها تومان به انتخابات رییس جمهورکمک کرده است، 
ما سخنان او را عین واقع نمی دانیم و ایشان حرف زیاد می زند و ادعا زیاد 
می کند و اگر می خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند 
را احضار می کردیم.« گالیه و کنایــات الریجانی در واکنش به کنایه های 
روحانی بود که در نمایشگاه مطبوعات و در سخنرانی رییس جمهور به اوج 

خود رسید و بعد هم با واکنش الریجانی، ادامه پیدا کرد. 

3 آذر

آیت ا... هاشمی رفسنجانی درگذشــت. در تعریف جزئیات فوت ناگهانی 
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفتند: آیت ا... هاشــمی در روز 
رحلتشان داخل استخر سکته  می کنند، تا محافظان متوجه شوند و ایشان را 
بیرون بیاورند و سوار آمبوالنس کنند، عالئم حیاتی از بین رفته بود. استخر 
کوشک واقع در مجموعه سعد آباد است که هفته ای دو روز آقای هاشمی به 
آنجا می رفته و با توجه به تسلط وی به شنا، به صورت انفرادی و در غیاب 
محافظان شنا می کردند.  به محض اینکه به بیمارستان می رسند حدود یک 
ساعت تالش می کنند ایشان را برگردانند ولی متاسفانه موفق نمی شوند. این 

درگذشت ناگهانی، ایران را در بهت و حیرت فروبرد. 

19 دی 

رییس جمهور آمریکا فرمان اجرایی مربوط به احداث دیوار مرزی و محدود 
کردن ورود مهاجــران به آمریکا را امضا کرد. با امضای فرمان اجرایی یک 
دیوار در مرز مکزیک و آمریکا احداث خواهد شد. دولت فدرال، همچنین 
منابع مالی شهرهایی که به مهاجران غیرقانونی پناه بدهند را قطع خواهد 
کرد و همچنین صدور روادید برای تمامی پناهجویان تعلیق و اتباع هفت 
کشور اسالمی از جمله ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن 
نیز از ورود به آمریکا منع شــد. این فرمان به محل مناقشه میان حامیان 
و مخالفان ترامپ تبدیل شد و اعتراضات زیادی را در گوشه و کنار جهان 

برانگیخت.

6 بهمن

عضو هیئت رییسه مجلس گفت: با مصوبه مجلس، مدیران می توانند ماهانه 
تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشــته باشند و این دریافتی در برابر حقوق 
کارگران نجومی محسوب می شود. براساس مصوبه مجلس مجموع پرداختی 
ماهانــه مقامات و مدیران و کارکنان دســتگاه های موضوع ماده ۵ قانون 
مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ۱۳86 و ماده ۳۵ این قانون حداکثر 
۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مســتمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع 
تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری اعالم شد. در تبصره یک 
این ماده مقرر شد که شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای 
قوا، وزرا یا معاونان رییس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را برعهده 
دارند و باالترین مقام دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی و مناطق 

مرزی و محروم تا 60 درصد منظور کند. 

11 اسفند

در جریان نشست علنی مجلس شورای اسالمی، نمایندگان با ضرورت انجام 
تحقیق و تفحص از شــهرداری تهران مخالفت کردند. در حالی که بررسی 
دالیل رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دستور کار نخست مجلس 
شورای اسالمی قرار گرفته بود، با رای نمایندگان این طرح تفحص از دستور 
کار مجلس خارج شــد. این درحالی بود که پیش از این کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی ضرورت انجام این تحقیق و تفحص را رد کرده بود 
و صبح روز ۲۴ اسفند نیز سخنگوی این کمیسیون گزارش خود را در این 
رابطه ارائه کرد. همچنین محمود صادقی نماینده اصالح طلب مردم تهران در 
مجلس نیز به عنوان نماینده متقاضیان این طرح تحقیق و تفحص به مدت ۱0 
دقیقه در ضرورت تصویب این طرح صحبت کرد؛ اما در نهایت نمایندگان 
ضرورت انجام این تحقیق و تفحص را تصویب نکردند. علی الریجانی گفت: 
باتوجه به اینکه گزارش کمیسیون عمران در رد ضرورت این طرح تحقیق 
و تفحص بــوده، بنابر این نمایندگانی که با رد این تحقیق و تفحص موافق 

هستند، باید رای مثبت و مخالفان رد تفحص رای منفی بدهند.

24 اسفند

منتخب ســوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی، با 
ابطال آرای خود توسط شورای نگهبان مواجه شد . نتایج انتخابات مجلس 
دهم حاکی از آن بود که مینو خالقی نامزد  ۳0 ساله دهمین دوره از انتخابات 
مجلس شورای اسالمی با کسب ۱۹۳ هزار و ۳۹۹ راي توانسته است منتخب 
سوم مردم اصفهان برای حضور در مجلس آتي شود. خالقی تا روز چهارم 
فروردین یکی از ۵ نماینده راه یافته به مجلس دهم بود. ابتدا استاندار این 
خبر را اعالم کرد و سپس سیامک ره پیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت 
بر انتخابات شورای نگهبان نیز در مورد ابطال  آرای مینو خالقی گفت: این 
فرد رد صالحیت نشده، بلکه آرای وی از طرف شورای نگهبان ابطال شده 

است . 

4 فروردین

روزانه میلیون ها پســت در گروه های تلگرامی انتشار می یابد اما تصویر یک 
فیش حقوقی با مبلغ 60 میلیون تومان همانند بمبی در فضای مجازی پیچید. 
نام صاحب فیش مشخص نبود اما عنوان بیمه مرکزی ایران بر باالی فیش حک 
شده بود. ابتدا اکثر مخاطبان با این تصور که این فیش جعلی و با فتوشاپ است، 
ماجرا را جدی نگرفتند تا اینکه این موضوع به رسانه ها کشیده شد و مشخص 
شــد فیش متعلق به رییس کل بانک مرکزی بوده است و بدین ترتیب جنجال 
فیش های حقوقی شکل گرفت که تا هم اکنون ادامه دارد. این جنجال در خرداد 
۹۵ با انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رییس صندوق توسعه 
ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئوالن و مدیران چند سازمان دیگر اوج 

گرفت و بازتاب گسترده ای در رسانه ها و افکار عمومی در پی داشت. 
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اردیبهشت

پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری سه شنبه چهارم خرداد در ساختمان 
سابق مجلس شورای اســالمی آغاز به کارکرد. پس از مراسم افتتاحیه، 
مجلس خبرگان رهبری وارد دستور شــده و برای انتخاب اعضای هیئت 
رییسه پنجمین دوره خبرگان در صحن علنی از میان نامزدها رای گیری شد. 
آیت ا... جنتی در این انتخابات به عنوان رییس مجلس خبرگان انتخاب شد.. 

4 خرداد

دهمین دوره مجلس شورای اسالمی صبح روز شنبه هشتم خرداد ۱۳۹۵ با 
حضور شخصیت های لشکری و کشوری آغاز به کار کرد.عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشــور در افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسالمی با 
ارائه گزارشــی به روند برگزاری انتخابات هفتم اسفند و دهم اردیبهشت 
پرداخت. افتتاحیه، میهمانان ویژه ای داشت؛ از رییس جمهور و رییس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت گرفته تا سیدحسن خمینی و ... حجت االسالم 
محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، پس از آغاز به کار رسمی 
دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی، پیام رهبر انقالب را برای منتخبین 

جدید قرائت کرد.

7 خرداد

ارتش ترکیه طی بیانیه ای اعالم کرد که اختیار کشــور را در دست گرفته 
اســت. کودتایی البته نافرجام . ارتش ترکیه در اقدامی ناگهانی دست به 
کودتا علیه دولت وقت به ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان زد. در پی 
این کودتا فرودگاه استانبول و آنکارا در اختیار نیروهای ارتش قرار گرفته 
و راه های ارتباطی به پایتخت این کشور مسدود شد. کمتر از ۲۴ ساعت بعد 
اما خبر رسید کودتا شکست خورده و اردوغان با قدرت برگشت و کودتا را 
به گردن فتح ا... گولن انداخت. بعدها سرلشکر فیروزآبادی، رییس پیشین 
ستاد کل نیروهای مسلح گفت: کودتای ترکیه تهدیدی برای ما از نظر نظامی 
نداشــت. بلکه اقدامات در جهت جلوگیری از انتقال حوادث ناخواسته به 

سمت ایران بود و ممکن بود رخ بدهد.

26 تیرماه

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان هیالری کلینتون دموکرات و دونالد 
ترامپ جمهوری خواه در کمال ناباوری با پیروزی ترامپ خاتمه یافت. نامزد 
جمهوری خواهان با کسب ۲7۹ رای الکترال، از حد نصاب ۲70 رای الزم برای 
ریاســت جمهوری گذشت و چهل و پنجمین رییس جمهوری آمریکا شد. 
مردم ایاالت متحده در ایالت های مختلف به پای صندوق های رای رفتند و 
نتایج هر ایالت به محض مشخص شدن و بسته شدن حوزه های رای گیری 
در آن ایالت، اعالم شــد. ترامپ وعده داده بود که در صورت پیروزی در 

انتخابات، در اولین گام، برجام را پاره خواهد کرد! 

19 آبان

تلخ و شیرین سیاست در سال 95

یکی از تلخ ترین و غم انگیزترین اتفاقات را در صبح پنجشــنبه سی ام 
دی ماه ۹۵ تجربه کردیم. حادثه ای که در چهارراه استانبول واقع در مرکز 
تهران رخ داد. ساختمان پالسکو در حالی پس از سه ساعت و نیم سوختن، 
فروریخت که تعداد زیادی مامور آتش نشانی درحال مهار آتش سوزی، در 
بیرون و داخل ساختمان بودند و عده ای از آنها زیر آوار ناشی از فروریختن 
ســاختمان ماندند. آواربرداری ساختمان پالسکو جمعه 8 بهمن ۱۳۹۵ به 
پایان رسید؛ ۱700 کامیون نزدیک به ۲0 هزار تن نخاله ساختمانی جابه جا 
کردند. ۱6 شهید آتش نشــان و 6 شهروند عادی، در این حادثه تلخ جان 
خود را ازدست دادند. تشییع آتش نشان ها، به نمادی از همدلی مردم ایران 

تبدیل شد . 

30 دی
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مهر: بــا گــردش هــر ۳۶۵ روز زمین به 
دور خورشــید، یــک ســال می گــذرد و 
در هر ســال آدم هــا و حوادثی هســتند 
کــه بیشــتر از ماجراهای دیگــر پر رنگ 

می شوند.
این روزها با وجود شــبکه های اجتماعی 

انتقــال اخبــار بســیار ســریع تر اتفاق 
می افتــد و ایــن مــردم هســتند کــه 
خودجــوش در بســیاری از مــوارد موج 
خبــری بــه راه می اندازند. ایــن جریان، 
درســت یا غلط، باعث معروف شدن یک 
آدم معمولی یا در مــواردی از بین رفتن 

چهره های سال ۹۵ چه کسانی بودند؟

خطای پزشکی

شبکه های اجتماعی بهترین ناظر عملکرد پزشکان 
در سال گذشته بود. 

هیچ خطای پزشکی از چشم فعاالن فضای مجازی 
دور نماد و عجیب ترین خطاها در ســال ۹۵ رخ 
داد. عمل اشــتباهی پا و درآوردن اشتباهی کلیه 
بیمار، از عــادی ترین خطاهای پزشــکی بود و 
شــاید پرهزینه ترین خطای پزشــکی نیز مرگ 
عباس کیارســتمی بود. در روزهای پایانی ســال 
۹۴ کیارســتمی قربانی خطای پزشکی شد و در 
تابستان امســال به دلیل همان اشتباه جان سپرد 
تا افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری نسبت به 
اشتباهات پزشــکان حساس شود. افزایش درآمد 
پزشکان به واســطه طرح تحول سالمت نیز یکی 
از پدیده هایی بود که در تشدید حساسیت افکار 

عمومی نسبت به این قشر تاثیر گذاشت.

کیمیا علیزاده

روزی که در المپیک ۲۰۱۶ ریو مدال برنز تکواندو را 
گرفت، عنوان »نخستین زن ایرانی که در بازی های 
المپیک مدال گرفــت« را از آن خود کرد؛ اما با در 
نظر گرفتن ۱۹ ســاله بودن، عنــوان »جوان ترین 
مدال آور تاریخ ورزشی ایران« را هم به نامش زدند. 
پدیده تکواندوی ایران، در تابســتان سال ۷۷  در 
اردبیل متولد شده و در سال ۲۰۱۴ به دلیل اینکه 
سنش کمتر از ۱۷ سال بود نتوانست در بازی های 
آسیایی اینچئون ۲۰۱۴ حضور یابد؛ با این حال دو 
سال بعد توانست نام خود را در تاریخ ورزشی ایران 

جاودانه کند.

توئیتر

توئیتر یکی از شبکه های اجتماعی است که باوجود 
فیلتر بودن در کشور، کاربران زیادی دارد. از مدیران 
و صاحب منصبان کشور تا روزنامه نگاران و صاحبان 
قلم در این شبکه اکانت دارند و در آن درباره مسائل 
روز به اظهار نظر می پردازند؛ البته این اظهار نظرها 
بیشتر در فضای کنایه و طنز هستند. یکی از دالیلی 
که توئیتر را محبوب کرده، به موجز بودن نوشته ها 
برمی گردد؛ هر توئیت نمی تواند بیش از ۱۴۰ حرف 
داشته باشــد و همین کوتاه بودن نوشته ها باعث 
محبوبیت بیشتر توئیتر شــده است. در سالی که 
گذشت توئیتر به قدری در فضای کشور مورد توجه 
قرار گرفت که حتی باعث ایجاد موج هایی در فضای 
سیاسی و اجتماعی کشور شد. این شبکه اجتماعی 
تا جایی فراگیر شــده است که امروزه وقتی کسی 
اکانت می سازد، با ویدئوی تصویری به دیگران خبر 

می دهد که اکانت رسمی خودش است!

معمای شاه

یک سال تمام سریال فاخر صدا و سیما از شبکه اول 
و رسمی کشور پخش شد؛ مجموعه ای که در آن ۸۵ 
بازیگر اصلی، ۵۴۰ بازیگر فرعی و بیش از ۵۶۰ عامل 
سینما و تلویزیون حضور داشت و پس از اتمام، علی 
عســگری، رییس صدا و ســیما، آن را سریالی فاخر 
دانســته و گفت: باید »معمای شاه« را الگوی ساخت 
ســریال های الف ویژه قرار داد! پنج سال زمان برد تا 
محمدرضا ورزی این سریال را بسازد؛ مجموعه ای که 
در شبکه های اجتماعی و برنامه های مختلف،  به خاطر 
گاف های زیادش بیشتر دستمایه شوخی قرار گرفته 
بود تا اینکه داستانش الگویی برای نسل جدید باشد.  
»معمای شاه« هرشب از تلویزیون پخش شد تا شاید 
مخاطبانی جذب کند، اما کارکــردش فرقی نکرد و 
شوخی هایی که درباره آن وجود داشت، بیش از اصل 
ماجرایی که مدنظر سازندگان و مدیران بود، مورد توجه 
قرار گرفت؛ حتی به نظر می رســید بعضی ها »معمای 
شاه« را می بینند تا بتوانند از آن سوتی به دست آورند.

قطعا سال ۹۵ تا همیشه با نام »پالسکو« گره می خورد؛ ساختمانی با بیش از نیم قرن سن که مدت ها به عنوان 
یکی از مراکز تولید و فروش لباس شناخته می شد و بسیاری در طبقات و کارگاه های تولیدی آن کار می کردند 
و شــغل داشتند. این ساختمان ۱۵ طبقه که در زمان خودش نخستین سازه با اسکلت فلزی بود که آسانسور 
داشت و در یکی از مناطق اصلی و خوش نشین شهر قرار گرفته بود، نخستین جایگاه مواجهه ایرانی ها با مرکز 
خرید بود، آن هم در قلب تجارت و تفریح شــهر؛ شهری با جمعیت دو میلیونی که وقتی بعد از چهار سال این 
ســاختمان در آن سربرآورد، از همه جای شهر می شد آن را دید! می گویند در دهه ۴۰ و ۵۰ طبقه  زیرین با آن 
حوض بزرگش  و طبقات اولیه ســاختمان را ســینمادارها و دفاتر پخش گرفته بودند و طبقه آخر برج هم به 
رستورانی می رسید که اتفاقا در زمان خودش جای شیکی محسوب می شد. اما صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه 
۹۵، همه این خاطرات با تمامی سرمایه هایی که در جای جای این ساختمان وجود داشت، به یک باره فروریخت! 
همه  چیز از چند دقیقه مانده به هشــت صبح شروع شد؛ آن آتش سوزی در طبقات میانی آغاز شد، طبقات 
هشتم به باال می سوختند و دود ســیاهی آسمان را در برگرفته بود. بعد از سه ساعت، با تالش آتش نشان ها، 
آتش مهار شده بود؛ اما به نظر می رسید ساختمان پیرتر از آن است که توان تحمل این آتش و گرما را داشته 
باشد و ســرانجام در خود فرو ریخت، آن هم در حالی که آتش نشان ها و برخی از مردم همچنان داخل بودند. 
پالسکو پنجشنبه آوار شد و ۹ روز تمام نیروهای امداد، عملیات آواربرداری را انجام دادند تا در نهایت از این 
پیر ۵۰ ســاله، ۱۷۰۰ کامیون با ۲۰ هزار تُن نخاله خارج شود.پالسکو عالوه بر اینکه در مدت ۱۰ روزه حادثه در 
صدر اخبار رســانه های رسمی و حتی غیر رسمی بود، تقریبا تمامی موضوعات دیگر جامعه را نیز تحت تاثیر 
قرار داده بود و همه در انتظار شنیدن خبری از زیر آوارماندگان، هر لحظه اخبار را دنبال می کردند. با اینکه از 
این حادثه کسی زنده نماند و بر اساس گفته شاهدان عینی، دمای آتش در زیر آوار بیش از ۵۰۰ درجه بود، اما 
همدردی مردم با آتش نشــان ها و کسانی که همه دار و ندارشان را از دست دادند، باعث شد فاجعه پالسکو به 

اتفاق مهمی در سال ۹۵ تبدیل شود.

با اینکه تاکسی های آنالین دو سالی می شد که در سامانه اینترنتی کشور ظهور کرده 
بودند و حتی برخی از آنها استفاده می کردند، اما با تولد تپ سی در اردیبهشت ۹۵ و 
فعالیت گسترده آنها، اسنپ هم برنامه های خودش را گسترش داد و سال ۹۵ هرکسی 
می خواست از جایی به جای دیگر برود، با پیشنهاد استفاده از این تاکسی های آنالین 

روبه رو می شد. 
وجه تمایز این تاکسی یاب ها با سایر روش های سنتی را در سه ویژگی می توان عنوان 

کرد: کیفیت، مقرون به صرفه و در دسترس بودن.
 البتــه باید این نکته را در نظر گرفت که مقرون به صرفه بودن به معنای آن اســت 
که هزینه پرداخت شــده توسط مشتری، باید متناسب با سرویسی باشد که دریافت 

می کند و ارزان تر یا گران تر بودن در اینجا مالک نیست.
این سرویس های تاکســی اینترنتی به دلیل قیمت  کمتر و معموال در دسترس بودن، 
به نخستین گزینه افراد برای سفرهای درون شهری بدل شده اند و کافی است برنامه 
آنها را در گوشی خودتان داشته باشید تا در هر جای تهران که بودید، با دسترسی به 

اینترنت، سوار تاکسی شده و به راحتی به محل مورد نظر برسید.
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محبوبیتیکفردسرشناسمیشود.
ســال۹۵هــمازاینقبیــلحــوادثو
افرادیکهیکشــبهمعروفشــدهاند،
کمنداشــت؛آنهایــیکهدرشــبکههای
اجتماعیدیدیــمواتفاقهــایدردناکی

کهپابهپایهمدنبالکردیم.

دراینگزارشنگاهــیداریمبهبرخی
ازهمینچهرههــا؛آنهاییکهخودشــان
بهصورتمشخصدرسالیکهگذشت،
دیــدهشــدندواتفاقهایــیکــهآنقدر
بزرگبودندکهبهخودیخودشــخصیت

پیداکردهومهمشدند.

چهره های سال ۹۵ چه کسانی بودند؟

آیت ا... هاشمی رفسنجانی

عصر روز ۱۹ دی ماه بود و جلســه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تازه تمام شده بود، دبیر مجمع برای ورزش به استخری 
در نزدیکی ســعدآباد می رود و همان جا دچار عارضه قلبی 
می شــود، او را به بیمارستان تجریش می برند؛ اما کار از کار 
گذشته بود! ســاعت ۱۹:۳۰ در حالی که مراحل احیای قلبی 
روی او اثر نداشت، خبر درگذشت یکی از ستون های اصلی 
انقالب اسالمی در رسانه های کشور منتشر شد. آیت ا... اکبر 
هاشمی رفسنجانی که یکی از پایه های نظام جمهوری اسالمی 
بود، در حالی در ســن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت که 
در کارنامه سیاسی او، هشت سال ریاست جمهوری و ریاست 
مجلس خبرگان، دبیری مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 
ریاست هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد را می توان 
دید و همچنین در زمان جنگ ایران و عراق، نماینده رهبر در 
شورای عالی دفاع بود. او از شاگردان امام خمینی)ره( بود و از 

دوستان نزدیک رهبر انقالب محسوب می شد.

صفدر حسینی

ماجرای فیش های نجومی یکی از زلزله های سال ۹۵ بود که البته 
قربانیان زیادی نگرفت؛ ولی همان تعداد اندک،حسابی خبرساز 
شــدند. علی صدوقی مدیرعامل بانک رفاه بود که برکنار شد و 
مدیران بیمه مرکزی نیز برکنار شدند اما معروف ترین چهره این 
پرونده، صفدر حسینی بود؛ وزیر کار و اقتصاد دوره هشتم که در 
دولت روحانی، به عنوان رییس صندوق توسعه ملی ایران شناخته 
شد. اما در ۲۵خرداد۹۵ اخباری درباره دریافت حقوق  میلیونی او 
منتشر شد و در نهایت با انتشار فیش حقوقی اش، همه فهمیدند 
که صفدر حسینی ماهی ۵۷میلیون تومان حقوق می گرفته است 
و بعد از این ماجرا از ســمت خود استعفا کرد. البته این روزها 
دخترش به عنوان نماینده تهران در مجلس شــورای اسالمی 
حضور دارد که با ۲۶سال سن، خود را دکتر معرفی می کند و یک 
شرکت صرافی را در سال ۹۰،  وقتی  کشور با بحران ارزی مواجه 
بود، به نام خود ثبت کرد؛ شــرکتی که با وجود غیرمجاز بودن، 

سرمایه اش را چهار میلیارد تومان تخمین زده اند.

سجاد رضایی

»سجاد رضایی هستم، فرزند اکبر کالس دوم ب، دبستان 
سیف. پوریا جعفری و شــهریار فدایی می خواستن منو با 
خط کش بزنن«؛ احتماال شما هم با خواندن این جمله ها صورت 
گرد و بانمک پسربچه اصفهانی را به خاطر می آورید؛ همان که 
با شیرین زبانی جلوی ناظم مدرسه با خط کشی که در دست 
دارد، سعی می کند خودش را تبرئه کند. بعد از پخش شدن 
این کلیپ که بسیار هم دست به دست شد و دابسمش های 
مختلفی هم برایش درست کردند، بسیاری نگران بودند که 
با این اتفاق، ماجرای »شیب، بام« و اتفاق هایی که برای بیژن 
افتاد، دوباره تکرار شود؛ اما این بار ماجرا فرق کرد و با دعوت از 
این پسر شیرین زبان در چند برنامه تلویزیونی، برای خودش 
حسابی معروف شد و دیگر همه او را می شناسند؛ برای همین 
سجاد رضایی یکی از چهره های شناخته شده سال ۹۵ بود 
که با دیدن کلیپ او، از حاضر جوابی و شیرین زبانی اش خنده 

بر لبان مردم نقش می بست.

دیوانه ای به نام ترامپ

در میــان ایرانی ها و اتفاق هایی که در مرزهای خودمان رخ 
داده، خارجی هایی هستند که تصمیماتشان روی ما هم اثر 
دارد و حتــی مردمی که خیلی اخبار را پیگیری نمی کنند، 
درباره آن اظهار نظر کرده و آن را امری مهم می دانند. دونالد 
ترامپ که بعد از باراک اوباما عنوان ریاست جمهوری آمریکا 
را بر عهده دارد، یکی از این افراد اســت. او در سال ۹۵ در 
انتخابات پیروز شد، با اینکه مخالفان و موافقان سرسختی در 
آمریکا دارد؛ با این حال برای چهار سال آینده رییس جمهور 
آمریکا خواهد بود. پیش از انتخابات هم بارها درباره ایران 
و جریان برجام اظهــار نظرهایی کرده و گفته بود که اصال 
برجام را قبول ندارد. همچنین در اولین اقدام، دســتوری 
به منظور اعمال محدودیت برای پناهجویان را امضا کرد و با 
اینکه دستور وی در مجلس این کشور تصویب نشد، اما این 
اتفاق نشان داد که ترامپ درصدد اجرایی کردن وعده های 

انتخاباتی خویش است که در مواردی نیز افراطی بودند.

پالسکو

تاکسی های آنالین

۵
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فناوری در سالی که گذشت
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باتری، برگ برنده تسال در تجارت آینده اش استخداحافظ بنزین!موشک فالکون 9 بلند شد و فرود آمد

تراژدی انفجار کهکشانی های سامسونگ

از حالتی به حالت دیگر سوئیچ کنید

تقابل قدیمی ها با جدیدی ها

غزال ایرانی، یک چشم به خورشید و یک چشم به راه

ماشین به جای شما رانندگی می کند

انیشتین راست می گفت

شرکتی ایرانی برای اولین بار در MWC 2017 دیده شد

نوکیا بازگشت

روز 21 فروردین 1395 روزی استثنایی برای علم فضانوردی بود. اسپیس ایکس باالخره موفق شد موشک 
فالکون 9 خود را با موفقیت روی سکوی شناوری که در میان اقیانوس اطلس مستقر کرده بود، فرود آورد. 
اسپیس ایکس، موشک مورد نظر را از Cape Canaveral در ایالت کالیفرنیا پرتاب کرده بود. اولین هدف 
تعیین شده برای این موشک این بود که تجهیزات و بار مورد نیاز برای ایستگاه بین المللی فضایی را با استفاده 
از کپسول دراگون به فضا منتقل کرده و سپس برای انجام ماموریت دوم خود که همانا نشستن روی سکوی 
شناور مستقر در اقیانوس اطلس است، آماده شود. موشک فالکون به یادماندنی اسپیس ایکس، روی سکویی 
در اقیانوس اطلس فرود آمد که آن سکو Of Course I Still Love You )البته که هنوز دوستت دارم( نام 
دارد. علت انتخاب سکوی روی آب در این است که وقتی موشک با استفاده از پیشرانه خود در حال برگشت 
است، هیچ آسیبی به موتورهای آن نرسد؛ چرا که اگر همین فرود بخواهد روی خاک انجام شود، خاک بلند 
شده حاصل از فشار باد موتورهای جت موشک، وارد سیستم آن شده و به آن آسیب می رساند. گفتنی است 
شرکت دیگری هم در آمریکا به نام بلواورجین متعلق به شرکت خوشنام آمازون، پیش از این موفق شده بود 
موشکی را به فضا پرتاب کرده و دوباره آن را فرود آورد. فالکون 9 از دو جهت خاص بود: اول آنکه روی سکوی 

مستقر در آب فرود آمد و دوم آنکه به مدار باالتری نسبت به بلواورجین پرتاب شد.

مدتی شاید در حدود 10 سال اســت که خودروهای برقی و هیدروژنی پا به خیابان ها گذاشته اند و در کنار 
خودروهای بنزینی در حال رفت وآمد هستند. بنزین و محصوالت سوخت فسیلی بیش از یک قرن است که 
توسط انسان به خدمت گرفته شده اســت. اوایل و بخصوص پس از انقالب صنعتی و عصر بخار، استفاده از 
این خودروها توجیه داشت؛ اما حاال با افزایش خودروهای سوخت فسیلی و پخش کربن ذخیره شده زمین 
در اتمسفر، هزینه های استفاده از آن بیش از فواید آن شده اســت. برای همین است که خودروهای برقی 
و هیدروژنی توسعه پیدا کردند. از آن جهت که این فناوری ها تازه توسعه پیدا کرده اند، ایراداتی هم دارند. 
برای مثال زمان شارژ باتری خودروی برقی کمی طوالنی است یا ممکن است با هر بار شارژ مسافت کمی 
را پوشش دهد؛ اما انگار شرکت آمریکایی تسال خودروهای برقی خود را از آینده آورده است. 5 مهر بود که 
رقابتی بین تسال و تویوتا برای خودروهای برقی و هیدروژنی صورت گرفت. پیش از این تویوتا در مدل میرای 

کند. توانسته بود با یک بار پر کردن باک هیدروژن خود، مسافت 502 کیلومتری را  طی 
در این روز تسال اثبات کرد که با پر کردن باتری مدل S می تواند 

مسافت 506 کیلومتری را طی کند و با تغییری کوچک 
هم می تواند تا 530 کیلومتر را بپیماید. 

مزیت میرای به دلیل پر شدن باک 
آن در 4 دقیقه اســت و این در 
حالی است که تسال حدود 20 

دقیقه برای شــارژ 
باتری، به زمان 

نیاز دارد.

به احتمال زیاد شما هم نام گیگافکتوری را شنیده اید. شرکت خودروسازی تسال )همان شرکتی که توانست 
در خودروی الکتریکی خودران، مدل تجاری موفقی را ارائه دهد( بــرای باتری  خودروهای خود، به منابع 
زیادی از باتری های لیتیوم یونی در کارخانه های ســازنده احتیاج دارد. این شرکت در سال 2017 فروش 
گسترده محصوالت خود را آغاز خواهد کرد و هیچ کارخانه ای نمی تواند به این میزان تولید در باتری پاسخ 
دهد. این بود که ایده گیگافکتوری تســال با همکاری شرکت پاناسونیک مطرح شــد و این دو شرکت در 
شهریور ماه 95 توانستند کارخانه مذکور را به پیشــرفت قابل توجهی برسانند. این کارخانه در مساحتی 
بیش از یک میلیون و دویست هزار فوت مربع )111484 مترمربع( ساخته شده و یکی از بزرگ ترین ها در 
نوع خود محسوب می شود و تسال به خاطر آن، 2/1 میلیارد دالر در طول 20 سال معافیت مالیاتی دریافت 
می کند. این کارخانه برای ساخت، به هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد دالر نیاز دارد و در ابتدا باعث استخدام 3هزار 
تن از کارگران ساختمانی شده اســت. در هنگام شــروع به کار در 2020، باعث ایجاد 6500 شغل جدید 
به صورت مستقیم و 16 هزار شغل غیرمســتقیم در ایالت نوادا می شود. پنل های خورشیدی، سقف آن را 
خواهند پوشاند و همچنین از انرژی باد و زمین گرمایی نیز بهره گرفته خواهد شد. تاثیر اقتصادی این پروژه 
در طول 20 سال به میزان 100 میلیارد دالر برآورد شده اســت. تسال در ازای ساخت این کارخانه به 

مدارس هزینه می دهد و در مقابل معافیت مالیاتی دریافت می کند.

آخر مرداد و اوایل شهریورماه 95 بود که سامسونگ از مدل نوت جدید خود رونمایی کرد. همه منتظر بودند 
تا با محصولی شگرف روبه رو شوند. سامسونگ در معرفی این محصول به منظور اینکه از رقیب پرچمدار خود 
جلو بزند، کمی زودتر آن را معرفی کرد. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه در ســوم شهریور یک کاربر 
چینی گزارش داد که گوشی نوت 7 وی در حال شارژ با کابل USB-C آتش گرفته و منفجر شده است. این 
خبر جدی گرفته نشد تا اینکه انفجار گوشی های دیگر نوت 7 در ماشین، در دســت یک کودک و در اتاق 
خواب افرادی دیگر، شوکی را در بین دوســتداران این گوشی ایجاد کرد. خیلی زود سامسونگ متقاعد شد 
که محصوالت خود را در فراخوانی از بازار جمع آوری کند. سامسونگ در ادامه روی گوشی های جمع آوری 
شده تغییراتی داد و دوباره آنها را راهی بازارها کرد. طولی نگذشت که دوباره خبر انفجار گوشی های جدید 

نیز مخابره شد. این بار سامســونگ تصمیم نهایی را گرفت و برای همیشه نوت 7 را از بازارها جمع 
کرد. سامسونگ در این محصول متحمل ضررهای بسیاری شد و شکایت های زیادی از 

این شرکت در سراسر جهان صورت گرفت. بعدها در بررسی های سامسونگ 
مشخص شد که باتری خودش عامل انفجار گوشی ها بوده است. 

به علت فشردگی بســیار باالی این باتری ها، پس از گرم 
شدن، صفحات درونی باتری به هم اتصال کوتاه شده و 

این انفجار صورت می گرفت.

گاهی روی تلویزیون، گاهی روی دســت؛ گاهی درتنهایی و گاهی در بین جمع دوستان. طرفداران بازی های 
رایانه ای همه این مدل ها را تجربه کرده اند؛ اما در دستگاه های مختلف. حاال می توانند تمام این تجربیات را در 
یک کنسول بازی داشته باشند. در 29 مهرماه 95 بود که نینتندو، Switch  را به عنوان جانشینی برای کنسول 
Wii U معرفی کرد. شرکت ژاپنی نینتندو امیدوار است با رونمایی از Switch، شرایط را به نفع خود تغییر دهد. 
تعریف کلی سوئیچ بسیار ساده است: یک کنسول خانگی و یک کنسول قابل حمل یا دستی که مثل بازی های 
قدیمی است. بازی های اجرا شــده روی هر دو مدل کامال مشابه هستندکه هم در خانه و هم به صورت دستی 
و قابل حمل می توان از آن اســتفاده کرد. اگر قصد بازی در خانه را دارید می توانید پایه کنسول را به تلویزیون 
متصل کنید. اگر می خواهید آن را بیرون ببرید، به آسانی نمایشگر را از پایه جدا کرده و دستگیره های کنترل 
بازی را به کناره آن متصل کنید. دستگیره های Joy-Con قابلیت جداسازی داشته و امکان استفاده بیسیم از 
آنها نیز وجود دارد. در حالت قابل حمل Switch یک پایه تعبیه شده که دیگر مجبور به نگه داشتن دستگاه در 
دستانتان نباشید. کنسول Switch  امکان اجرای بازی های دیجیتالی را نیز دارد؛ آنهایی که از فروشگاه  های 
اینترنتی دانلود می کنید؛ چیزی شبیه اپ اســتور و گوگل پلی. بازی های متعددی هم زمان با رونمایی از این 

کنسول به بازار آمدند. نکته جالب توجه در رابطه با کنسول نینتندو،سوئیچ این است که Region Lock ندارد.

در کشــورمان در ســال 95 اتفاقات مختلفی در حوزه فناوری اطالعات روی داده اســت؛ اما در بین همه آنها 
موضوعی که بیشتر اهمیت دارد رشد روز افزون کسب وکارهای جدید در بستر اینترنت است که بزرگ شدنشان 
کسب وکارهای مشــابه را در فضاهای قدیمی تر دچار مشکل کرده اســت. از جمله می توان به تلویزیون های 
اینترنتی مانند آپارات و فیلیمو و تاکسی های اینترنتی مانند تپسی و اسنپ اشاره کرد. رشد آپارات و شرکت تابعه 
آن فیلیمو، سروصدای صدا و سیما و رشد اسنپ و تپسی هم سر و صدای تاکســی داران را درآورد. این ماجرا به 
آنجا کشید که 25 مهر صدا و سیما از آپارات شکایت کرد و دادستانی تهران دستور داد تا نرم افزار آپارات از کافه 
بازار حذف شود. همچنین 12 بهمن بود که خبر رسید سرویس های اسنپ و تپسی معلق شده اند اما بالفاصله 
این خبر تکذیب شد. به هر حال تقابل قدیمی ها و جدیدی ها نه تنها در ایران بلکه در نقاط دیگر جهان هم دیده 

شده است. نکته حائز اهمیت این است که جلوی این پیشرفت را 
نمی توان گرفت و عالوه بر این رقابت این کسب وکارها بدون 

شک باعث ارتقای خدماتشان خواهد شد؛ مانند همان 
موضوعی که در مجال همراه اول و ایرانسل هم اتفاق 

افتاد و حاال شاهد ارتقای خدمات تاکسی داران 
برای مسافران در سطح شهر تهران هستیم.

صنعت خودروسازی و مراکز علمی ایرانی ها نیز از تحول دنیا غافل نشــدند. جهان در حال کنار گذاشتن 
سوخت فسیلی است. تیمی 40 نفره از دانشجویان رشــته های برق، مکانیک و مهندسی صنایع دانشگاه 
تهران به عنوان یکی از همین مراکز علمی ایرانی، محصولی به نام »غزال« را توسعه داده که یک خودروی 
خورشیدی است و در 26 تیرماه 95 قرار شد نسخه سوم آن، در سفری از خزر تا خلیج فارس، توانایی های 
خود را به نمایش بگذارد. این خودرو خصوصیت های ویژه ای دارد؛ باتری های خورشیدی آن روی بدنه در 
باالی ماشین کار شده است. به گفته مدیر خودروی خورشیدی غزال 3، این خودروی ایرانی در مسابقات 
جهانی خودروهای انرژی پاک که در سال 2015 میالدی در اســترالیا برگزار شد، در بخش سرعت، مقام 
سوم را به دســت آورد. کارن ابری نیا ضمن اشــاره به اینکه مواد به کار رفته برای ساخت این خودرو فیبر 
کربن است، اعالم کرد: »خودروی خورشــیدی غزال 3 ، دو موتور الکتریکی دارد و در روز می تواند حداکثر 
به سرعت 130 کیلومتر بر ساعت برسد.« در شب هم می توان با شــارژ باتری آن با سرعت 80 کیلومتر بر 
ساعت، 400کیلومتر را طی کرد. نسل چهارم خودروی غزال ایرانی هم در دست ساخت است. بنا به ادعای 

سازندگان آن، خودروی خورشیدی غزال 3 ، اولین خودروی برقی دو سرنشین در خاورمیانه است.

راننده، انسان خاطی است و اصوال انسان ممکن الخطاست. انسان به راحتی قوانین را پشت سر می گذارد و 
به آنها توجهی نمی کند. همین مورد باعث شده تا روزانه در سطح جهان، جان بسیاری از انسان ها در حوادث 
رانندگی گرفته شود. اینجا بود که انسان به فکر افتاد تا نقش خود را در رانندگی کمتر کند. شاید بتوان نام 
گوگل را در توسعه دهنده ابتدایی خودروی خودران در صدر جدول قرار داد، اما شرکت تسال اولین شرکتی 
است که خودروی خودران کامال عملیاتی را به مشتریان ارائه کرد. چون سیستم خودران در ابتدای راه خود 
قرار دارد، ضعف های شناسایی شــده و بالقوه فراوانی هم دارد. متاسفانه همین خودروی خودران تسال، به 
اشتباه جان چند نفر را در آمریکا گرفته اســت. به مرور زمان این خودرو بسیاری از ایرادات خود را پوشش 
داد. چهارشنبه 17 شهریور در کمال ناباوری خبر رســید که این خودرو توانست جان فردی را نجات دهد. 
در این روز یک وکیل 37 ساله به نام جاشوا نیلی، مدعی شد که سیستم خودران تسال در شرایط اضطراری 
پزشکی توانسته جان او را نجات دهد. وی در این روز مثل همیشه از محل کار به خانه برمی گشت. 5 دقیقه 
از آغاز حرکت گذشته بود که درد شدیدی در شکمش شروع شد. خیلی زود فهمید که اوضاع خوبی ندارد 
و به  سرعت سیستم خودران را روی نزدیک ترین بیمارستان تنظیم کرد. این سیستم جاشوا را به موقع به 

بیمارستان رساند تا مداوای پزشکی روی وی صورت گیرد.

نزدیک به صد سال پیش، آلبرت اینشتین تئوری وجود امواج گرانشی فضا-زمان را مطرح کرد، اما به دلیل 
نبود فناوری الزم نتوانســت آن را اثبات کند. حال دانشــمندان موفق به اثبات این نظریه مهم وی شده اند. 
دانشــمندان آمریکایی برای اولین بار در بهمن 94 موفق به رصد امواج گرانشی شده اند. محققان رصدخانه 
موج گرانشی تداخل لیزری )Ligo( گفته اند که قادر به تشخیص چنین موجی پس از برخورد دو سیاه چاله 
عظیم شده اند که در 1/3میلیارد سال پیش رخ داده است. آلبرت اینشتین یک قرن پیش در سال های 1915 
و 1916، در نظریه نســبیت عام خود وجود امواج گرانشی را که با سرعت نور در فضا-زمان حرکت می کنند 
پیش بینی کرده بود. پس از این موفقیت دوباره در 28 خرداد 95 خبری دیگر رســانه ای شد. دانشمندان با 
استفاده از آنتن فضایی تداخل سنج لیزری )LISA Pathfinder( که یک فضاپیمای آزمایشی طراحی شده 
برای مطالعه گرانش است، اعالم کرده اند که موفق به اندازه گیری دقیق مقادیر بسیار ناچیزی از جنبش هایی 
با مقدار کوچک تر از عرض یک اتم شده اند. به طور کلی در فضای الیتناهی وقتی دو جرم سنگین مانند دو 
سیاه چاله به یکدیگر برخورد می کنند، امواجی از آنها متساعد می شود که به امواج گرانشی مشهور شده است. 

این امواج در کیهان به حرکت درآمده و هر چیزی را بر سر راه عبور خود دچار کشش می کنند.

کنگره جهانی موبایل )MWC( فرصتی است که در آن شــرکت های بزرگ فناوری در حوزه های مختلف و 
متعدد گوشی های تلفن همراه گرد هم می آیند و در آن به معرفی آخرین دستاوردهای خود می پردازند. این 

کنگره جهانی همه ساله در بارسلونای اسپانیا در فوریه برگزار می شود که بعد از 
آن در شانگهای چین و اخیرا در آمریکا نیز برای عالقه مندان گشوده می شود. 

شرکت های بزرگ در حوزه ساخت ادوات همراه و گوشی های تلفن همراه و 
همچنین تولید محتوا، در این نمایشگاه ها شرکت می کنند. اسفند ماه 95 
 MWC خبری منتشر شد که بر اساس آن یک شرکت ایرانی در نمایشگاه
2017 حضور پیدا کرده و در آن به معرفی کارهای خود پرداخته است. 
کافه بازار یا همان فروشگاه نرم افزارهای اندرویدی ایرانی که محصوالت 

 MWC 2017 21هزار ایرانی را در خود جای داده است، در غرفه ای از
حضور پیدا کرده است. بنا بر آمار گزارش شده، تعداد کاربران کافه 

بازار تا پایان بهمن ماه سال 95 از مرز 32 میلیون نفر گذشته است. 
همچنین گفتنی اســت که در حال حاضر حــدود یک و نیم 

درصد از کاربران کافه بازار، خارج از ایران هستند.

در کنگره جهانی موبایل 2017 که در بارســلونا برگزار شــد، خبری انتشار یافت 
که دل خیلی از دوستداران این حوزه را شــاد کرد.  نوکیا پس از فراز و نشیب های 

بسیاری، دوباره با چند محصول قدرتمند و البته یک محصول نوستالژیک، به عرصه 
رقابت تلفن های همراه بازگشت. در حقیقت امکان اســتفاده از نام نوکیا به وسیله یک شرکت فنالندی به نام 
HMD Global که از کهنه کاران خود نوکیا بودند، از مایکروسافت خریده شد تا در تولید گوشی های آینده این 
شرکت مورد استفاده قرار گیرد. هر چند استفاده از این نام به نوعی تنها برای نجات نام نوکیا روی گوشی های 
تلفن همراه است اما باید گفت که نوکیا به هیچ عنوان نام ضعیفی در این صنعت نبوده و حتی اغراق هم نیست 
اگر بگوییم تلفن همراه در سراســر جهان با این نام شناخته شده است. ســه مدل نوکیا 3، نوکیا 5 و نوکیا 6، 
مدل های معرفی شده طی این کنگره در کنار نام پرآوازه 3310 است که در ذهن، همان گوشی قدیمی و بازی 

اسنیک آن را تداعی می کند.

حوزه فضا و فضانوردی

حوزه نمایشگاهی

حوزه تلفن همراه

حوزه انرژیحوزه خودرو

حوزه بازی های رایانه ای

حوزه فناوری اطالعات 
در ایران

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMazaheri.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 2102  | March 16  , 2017 | 16 Pages 



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2102  |  پنجشنبه 26  اسفند  1395 | 17  جمادی  الثانی 1438

عیدانه

زاینده رود، مهم ترین رویدادهای سال 95 را بررسی می کند؛

لبخند طالیی المپیک به اصفهان

تاریخ سازی خواهران منصوریان
مسابقات ووشوی قهرمانی بزرگساالن آسیا، یک اتفاق تاریخی برای ورزش ایران به همراه داشت و برای نخستین بار 3 خواهر در قالب یک تیم، موفق به 
کسب مدال شدند.»شهربانو«، »الهه« و »سهیال« منصوریان، 3 خواهری هستند که در ترکیب 5 نفره تیم ووشوی زنان اعزامی ایران به رقابت های 
قهرمانی آسیای تایوان حضور داشتند و با کسب مدال، اتفاقی تاریخی در ورزش ایران به ارمغان آوردند. در این رقابت ها الهه و شهربانو منصوریان 
به مدال طال دست پیدا کردند و سهیال منصوریان هم موفق به کسب مدال برنز شد. همچنین الهه منصوریان، اولین بانوی تاریخ ووشوی 

ایران لقب گرفت که موفق به شکست حریفی از کشور چین شد و روی سکوی نخست آسیا قرار گرفت.

نقش جهان
سال 95 باالخره طلسم ورزشگاه نیمه تمام اصفهانی ها شکسته شــد و با تکمیل و بهره برداری از نقش جهان، تیم سپاهان نیز برای میزبانی دیدارهای 
خانگی خود، صاحب یک ورزشگاه اختصاصی شد. نقش جهان اولین ورزشگاه مسقف ایران به شمار می رود که بعد از ورزشگاه آزادی تهران، بیشترین 
ظرفیت پذیرش تماشاگر را به خود اختصاص داده اســت. از زمان افتتاح نقش جهان و با وجودی که ورزشگاه هنوز کامال آماده میزبانی نبود، 
دیدارهای خانگی سپاهان به این استادیوم منتقل شد. دربی اصفهان یکی از مهم ترین میزبانی های این ورزشگاه بعد از افتتاح بود که پس از 

حدود یک دهه، بار دیگر دو تیم سپاهان و ذوب آهن در آن رو در روی یکدیگر قرار گرفتند.

خداحافظی بازیکن خاص
مهرماه سال 95 برای فوتبال اصفهان با خداحافظی کاپیتان پرسابقه و دوست داشتنی سپاهان همراه بود. محرم نویدکیا بازیکن خاص فوتبال ایران بود. 
بازیکنی نه شبیه علی کریمی و مجتبی جباری؛ بلکه بازیکنی شبیه خودش. جنس فوتبال او متفاوت بود. محرم یک نوید خوب برای فوتبال اصفهان 
به شمار می رفت. استراتژی بازی سپاهان در سال های اخیر، روی توانمندی های فنی محرم چیده شد. آن روزها محرم یک بازیکن جوان بود که 
در سیستم 3-3-4 فرهاد کاظمی خودنمایی می کرد و موفقیت های سپاهان به جایی رسید که در فوتبال ایران قطب شد و در آسیا هم به 

روی سکو رفت. نویدکیا  در سپاهان به پنج مقام قهرمانی رسید که در هر پنج مقام، بازوبند کاپیتانی را به بازو بسته بود.

مدال خوشرنگ
سهراب مرادی را می توان چهره ویژه سال 95 ورزش اصفهان دانست؛ ورزشکاری که موفق شد با مدال خوشرنگ طال، طلسم مدال نگرفتن تاریخ ورزش 
نصف جهان را بشکند. ورزشــکاران اصفهانی، بــا وجود کســب موفقیت های متعــدد و مدال های رنگارنگ، چــه در عرصه داخلی و چــه در 
جریان رقابت های آســیایی و جهانی، تا قبل از المپیک 2016 ریو، تجربه کسب مدال المپیکی را نداشتند و ســهم ورزش استان از بزرگ ترین 
فستیوال ورزشی جهان، فقط حسرت بود؛ تا اینکه در این رقابت ها چشــم مردم اصفهان به مدال المپیکی سهراب مرادی روشن شد. او 

درحالی که خیلی از مردم و کارشناسان هنوز توانایی اش را باور نداشتند، توانست روی سکوی نخست المپیک قرار بگیرد.

پایان بال تکلیفی
اردیبهشت  ماه سال گذشته درحالی مجمع انتخاباتی هیئت بوکس استان اصفهان به پایان رسید که تاکنون چهار بار از کاندیداها ثبت نام شده و دو بار نیز 
زمان هایی برای برگزاری مجمع تعیین شده بود که هر بار به دالیلی لغو شد؛ تا اینکه در بهمن ماه سال جاری، مجمع انتخاباتی این هیئت باالخره پس 

از دو سال به انجام رسید تا تکلیف رییس آینده این هیئت مشخص شود. 
پس از ارائه برنامه کاندیداهای هیئت، رای گیری به شیوه تک به تک صورت گرفت و در نهایت مجید رمضان پور با کسب 12 رای، به عنوان 

رییس هیئت انتخاب شد.

رییس فوالدی
انتخاب رییس جدید هیئت فوتبال اصفهان در ســال 95 را نیز می توان به عنوان یکی از رویدادهای مهم ورزشی اصفهان در سال 95 نام برد. امیرمســــعود 
هراتیان، در حالــی به عنوان ســکاندار جدید هیئت فوتبال اســتان انتخاب شــــد که علی اکبر ابرقویی نژاد، 14 سال بر این مسند تکیه زده بود و از 
روزهای قبــل از برگزاری مجمع انتخاباتی، شــایعات زیادی درباره حمایت او از هراتیان شنیده می شد. هراتیان بیش از آنکه »ورزشــی« باشــد، 
به عنــوان یــک چهــره »اقتصــادی« مطرح اســت و بزرگ ترین انتقاد مخالفان نیز، همین »ورزشی نبودن« او بوده اســت. در این مجمع 

انتخاباتی، رسول یزدی زاده، عباس اخوان و محمد مجیری نیز  برای رسیدن به صندلی ریاست رقابت کردند.

قهرمانی در راند آخر
تیم فوتسال گیتی پسند در هفته پایانی لیگ برتر فوتسال، با شکست تیم یاسین پیشروی قم، قهرمانی اش در لیگ برتر فوتسال را قطعی کرد. این تیم که 
با یک امتیاز بیشتر نسبت به رقبا ، شانس اول قهرمانی محسوب می شد، طی دیدار با نماینده قم، با برد پر گل پنج بر صفر از سد این تیم عبورکرد تا به 

عنوان قهرمانی دست پیدا کند. 
گیتی پسند در طول فصل همواره صدرنشینی را در اختیار داشت؛ اما در چند هفته پایانی لیگ، بخت با آنها یار نبود و شرایط این تیم به خطر 

افتاده بود که خوشبختانه خطر رفع شد و دومین قهرمانی فوتبال استان به نام این تیم ضرب خورد.

قهرمانی در خرمشهر
اولین رخداد مهم فوتبال استان در سال 95، با دومین قهرمانی تیم ذوب آهن در لیگ برتر رقم خورد. تیم ذوب آهن با مربیگری یحیی گل محمدی در 
دیدار فینال جام حذفی در ورزشگاه اروندان خرمشهر به دیدار تیم استقالل رفت. این دیدار در 90 دقیقه با نتیجه یک بر یک به اتمام رسید تا کار به 
وقت های اضافه کشیده شود. در پایان وقت های اضافه هم نتیجه تغییری نکرد تا ضربات پنالتی، تعیین کننده قهرمان باشد. درضیافت پنالتی ها 
این تیم ذوب آهن بود که در ضربات پنالتی برنده میدان شد و از عنوانش دفاع کرد؛ ذوبی ها اما نتوانستند هت تریک قهرمانی در جام حذفی 

داشته باشند و با باخت مقابل تراکتورسازی، از دور جام حذفی کنار رفتند.

اولین بانوی المپیکی اصفهان
گلنوش ســبقت الهی، اولین بانوی اصفهانی بود که با کسب ســهمیه توانست  در این رویداد بزرگ شرکت کند. ملی پوش 25 ساله ایران در حالی موفق 
به کسب سهمیه ریو در تپانچه 10 متربادی شد که سابقه حضورش در تیم ملی به یک سال می رسید. هرچند قبل از برگزاری این رقابت ها، با توجه به 
رکوردهایی که سبقت الهی زده  بود، انتظارمدال آوری در المپیــک از او، آرزویی تقریبا محال بود، ولی تنها حضــور او در این آوردگاه ورزشــی 
یک افتخار بزرگ برای ورزش اصفهان به حساب آمد که اولین بانوی ورزشکار تاریخ، ورزش استان را به المپیک فرستاده است و این حضور 

زمینه ساز حضور بانوان دیگر اصفهانی در این فستیوال بزرگ در سال های آینده می شود.

سه گانه قهرمانی با آینده سازان
سومین قهرمانی تیم های فوتبال استان، به تیم آینده سازان میهن اختصاص داشت و نماینده شهر نجف آباد با غلبه بر تیم قشقایی شیراز، جام قهرمانی 
لیگ برتر فوتبال بانوان را به خود اختصاص داد. تیم آینده ســازان که با یک بازی کمتر در رده سوم جدول رده بندی جای گرفته بود، برای مسجل 
شدن قهرمانی نیاز به برد در دیدار پایانی لیگ داشت که موفق شد با شکست تیم قشقایی شیراز به این عنوان دست پیدا کند. نماینده استان 
اصفهان با این برد، 47 امتیازی شد و عنوان قهرمانی را برای نخستین بار به خود اختصاص داد. تیم شهرداری بم و شهرداری سیرجان نیز با 

45 امتیاز، رتبه های دوم و سوم را در اختیار گرفتند.

بازی تاج و مقام
انتخاب مرد اصفهانی فدراسیون فوتبال به عنوان رییس جدید این فدراسیون، یکی از رویدادهای ورزشی استان در سال 95 بود. تاج در زمان ریاست علی کفاشیان 
به عنوان نایب رییس فدراسیون  فعالیت می کرد و باوجود اینکه عمر ریاست وی  کمتر از یک سال است، بدون شک نقش غیر قابل انکاری در موفقیت های 
فوتبال ایران  در سال 95 داشته است. در این سال افتخارات مختلفی برای تیم های مختلف فوتبالی کشورمان رقم خورد، کسب رتبه سوم تیم ملی فوتسال 
کشورمان در رقابت های جام جهانی، درخشش تیم فوتبال ساحلی، تیم ملی بانوان و مهم ترین سنگ محک عملکرد فدراسیون فوتبال در هر دوره ای، 

بدون شک کارنامه تیم ملی فوتبال بزرگساالن است که کارنامه شاگردان کی روش در این سال گواهی بر این مدعاست.

مصدومیت پرماجرا
در حالی که تمام تیم ها خود را برای حضوری پرقدرت در لیگ برتر فوتبال آماده می کردند خبر مصدومیت شدید قاسم حدادی فر، هافبک خالق تیم فوتبال 
ذوب آهن موجی از نگرانی و ناراحتی را برای فوتبال دوستان اصفهانی به ویژه کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن ایجاد کرد.مصدومیت حدادی فر درحالی 
به وقوع پیوست که پس از انتشار رقم قرارداد باشگاه های لیگ برتر، هجمه رسانه ای در رابطه با رقم قرارداد او شکل گرفت. رسانه ها از  رقم قرارداد 
حدادی فر به عنوان یکی از بزرگ ترین قراردادهایی نام می بردند که در این فصل فوتبال بسته شده بود که البته این قرارداد برای حدادی فر 

خوش یمن نبود و  مصدومیت وی سبب شد تا طراح بازی ساز ذوب آهن نزدیک شش ماه از میادین دور باشد.

سال 95 هم نفس های آخر را می کشد و با هر نفس، نسیم جان افزای بهار 96 را مژده می دهد. ورزش اصفهان در سالی که روزهای پایانی اش را سپری  سمیه مصور  
می کنیم، شاهد دو اتفاق ویژه بود؛ در این ســال اولین مدال المپیکی تاریخ ورزش استان به دست آمد و ورزشــگاه نقش جهان نیز باالخره به بهره 

برداری رسید. در آستانه فرا رسیدن سال نو، با گزارشی از مهم ترین رویدادهای ورزش استان در سال 95 ، با شما همراه می شویم:
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عیدانه

دیدار هزاران نفر از مردم استان اصفهان 
رزمایش بزرگ مدافعان حرم در اصفهانبا مقام معظم رهبری

سالگرد شهید خرازی

کنگره بزرگداشت ایت ا... مظاهری

دومین همایش سالیانه اخالق حوزه های علمیه کشور

تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد مرادی در اصفهان

ورود معاون اول رییس جمهور و هیئت وزرا به اصفهان
نمایشگاه دستاورد های هوایی در پایگاه هشتم شکاری اصفهان

معارفه فرماندار

نماز عید فطر در مصالی بزرگ امام خمینی)ره(

چهارباغ و سه شنبه های بدون خودرو

یادواره ۴۵۰ شهید اطالعات استان های اصفهان، یزد نکوداشت روز اصفهان
و چهارمحال و بختیاری
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تحدید حدود عمومی
12/311 آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 
های  شــش حوزه ثبت اســناد وامالک شهرســتان 

خوروبیابانک
به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد وامالک تحدید 
حدود حدود عمومی رقبات زیر واقع در بخش 6 حوزه 
ثبتی خوروبیابانک از ساعت 8 صبح روزهای تعیین 

شده شروع وبه عمل خواهد آمد
))3385- اصلی واقع در شــهر جندق فروعات بشرح 

ذیل ((
3144 فرعی– آقای غالمرضا حشمت فرزند علی شش 

دانگ یکباب خانه 
3146 فرعی– آقای احمد بهشــتی فرزند رمضانعلی 

شش دانگ یک قطعه زمین محصور 
3180 فرعــی– آقــای مهــدی کاظمیــان فرزند علی 

اکبرشش دانگ یکباب خانه 
3183 فرعی– آقای غالمرضا واحدی فرزند محمد و 

غیره شش دانگ یکباب خانه 
3185 فرعــی– آقــای غالمحســین جاللــی فرزند 

رمضانعلی شش دانگ یکباب خانه 
1396/02/09

3186 فرعی– آقای محمدکریم حشــمت فرزند علی 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور که در آن احداث 

بنا شده
3190 فرعی– آقای اسمعیل کسائی فرزند کاظم  شش 
دانگ یک قطعــه زمین محصورکه در قســمتی از آن 

احداث بنا شده
3191 فرعی– آقای اسمعیل کسائی فرزند کاظم  شش 

دانگ یکباب خانه  
3192 فرعی – آقای علی محمد براتی فرزند محمدعلی 

شش دانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی 
3193 فرعی از 6 فرعــی– خانم مریم کارگرزاده علی 

آبادی فرزند حبیب اله شش دانگ یکباب خانه
   1396/02/10

3194 فرعــی– آقــای ســیدکریم طباطبایــی فرزند 
سیدرضا شش دانگ یکباب خانه 

3197 فرعی– آقای سید حسن طباطبایی فرزند سید 
محمد شش دانگ یکباب خانه 

3420 اصلی – آقای حسین افضل فرزند محمد وغیره 
شش دانگ قنات و مزرعه گچ آباد واقع در مزرعه گچ 

آباد 
3436 اصلی – آقای غالمحســن افضل فرزند محمد 

و غیره شــش دانگ قنات و مزرعه اســتاهن واقع در 
مزرعه استاهن 

1396/02/11
 ))3453- اصلی واقع در شهر فرخی فروعات بشرح 

ذیل ((
330 فرعی– خانم ســمیه رحمانی فرزند مهدی شش 

دانگ یکباب خانه 
372 فرعی– آقای محمد اســالمی فرزند عبداله شش 
دانگ یک قطعــه زمین محصور کــه در آن احداث بنا 

شده است
713 فرعی– آقای علی روحانی مقدم فرزند ابوالحسن 

و غیره شش دانگ یکباب خانه  
757 فرعــی– آقای مرتضــی غالمرضایــی فرزند 

غالمرضا شش دانگ یکباب خانه 
759 فرعی– آقای گل محمد خادمی فرزند محمدامین 

وغیره شش دانگ یکباب خانه 
1396/02/12

در روزهای فــوق الذکر به ترتیب از ســاعت 8 صبح 
تعیین حدود شروع و بعمل خواهد آمد لذا از صاحبان 
امالک و مجاورین آنها به وسیله این آگهی دعوت می 
شود که در ساعت و تاریخ مقرر در محل حضور یابند 
و چنانچه هر یک از صاحبان یــا نماینده قانونی آنها 
در موقع تحدید حدود حاضر نباشــد مطابق ماده 15 
قانون مزبورملک آنها با حدود اظهار شــده از طرف 
مجاورین تحدید و اگرصاحبان امالک مجاور در موقع 
مقرر حاضر نباشند و نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 
، حقی برای خود قائل باشند طبق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت 30 روز 
دادخواست خود را تسلیم دادگاه و رسید آن را جهت 

ضبط در پرونده به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: پنج شنبه 1395/12/26

م الــف: 39209 محمــد علــی بیطــرف رئیــس ثبت 
خوروبیابانک   

مفاد آراء )نوبت دوم(
12/166 شــماره صادره: 1395/04/340597 آگهی 
ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
شــماره  رای  برابــر  کــه  ایــن  بــه  نظــر 
139560302033000653مــورخ 1395/07/28 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مســتقردر اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکیت آقای اصغر ضابطیان طرقــی فرزند اکرم 
آقا کدملی 1239762666 شــماره شناســنامه 4 در 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 152/70 متر مربع 
مفــروزی از پالک شــماره 3552 فرعی از شــماره 
193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی 
نطنز خریداری لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز و بــه منظور اطالع عموم 
از طریق روزنامــه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می 
شود تا چنانچه شخص یا اشــخاصی به رای مذکور 
اعتراضی داشته باشــند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم 
و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به 
تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و 
گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی 
واصل نشــد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26 

  م الف:591 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک نطنز

مفاد آراء )نوبت دوم(
12/165 شــماره صادره: 1395/04/340634 آگهی 
ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
شــماره  رای  برابــر  کــه  ایــن  بــه  نظــر 
139560302033000554 مــورخ 1395/06/29 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف 
وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقردر اداره ثبت اســناد و امالک نطنز 
تصرفات و مالکیت آقای فریدون طاهری طاری کدملی 
0042655994 در ششدانگ یکباب اطاق و ایوان جلو 
آن به مســاحت 23/30 متر مربع پالک شماره 1105 
فرعی از شماره 1- اصلی واقع در طار جزء بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از مالک 
رسمی آقای هاجی سیف اللهی محرز گردیده است لذا 
در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 

15 روز و به منظور اطــالع عمومی از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض 
بایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع 
ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواســت 
را به این اداره تســلیم نماید بدیهی است در صورتی 
که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26 

  م الف:595 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک نطنز

آگهی دعوت از بســتانکاران شــرکت التیام 
 درمان پارسیان )سهامی خاص/ در حال تصفیه( 

به شماره ثبت 45228 
و شناسه ملی 10260631840

)نوبت سوم (
در اجرای مقررات مفاد ماده 225 الیحه اصالحی 
قانون تجارت، بدینوســیله از کلیه بستانکاران 
شرکت التیام درمان پارســیان )سهامی خاص/ 
در حال تصفیــه( دعوت به عمــل می آید جهت 
اســتیفای حقوق خود ظرف 6 ماه از تاریخ اولین  
آگهی، در دست داشتن اســناد به مدیر تصفیه 
شرکت با نشانی اصفهان آخر خیابان مرداویج 
) شیخ کلینی(، پالک 5 کدپســتی 8168844861 
مراجعــه نمایند. ایــن آگهی در ســه نوبت در 

روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود درج می گردد. 

ناهید اکبری مدیر تصفیه شرکت التیام درمان 
پارسیان- در حال تصفیه
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آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت شرکت ریف ایران
به شماره ثبت 12385 شناسه ملی 10720135832 سهامی خاص

شرکت خودرنگ سهامی خاص ثبت به شماره 3560 

   هیات مدیره - مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران
رئیس هیات مدیره 

مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ

در اجرای مصوبــه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخه 95/12/15 شــرکت مبنــی بر افزایش ســرمایه 
شــرکت از مبلغ 89/120/000/000 ریــال تــا 500/000/000/000 ریال کــه در این مرحلــه به مبلغ 
178/240/000/000 ریال از طریق انتشــار ســهام جدید و از طریــق واریز نقدی یا مطالبات حال شــده 
سهامداران و هر سهم به ارزش اســمی 1000 ریال افزایش می یابد. هر صاحب سهم به نسبت هر سهم یک 
سهم در خرید ســهام جدید حق تقدم خواهد داشت و مهلت اســتفاده از حق تقدم شصت روز و ابتدای آن از 

تاریخ انتشار این آگهی می باشد.
سهامداران که مایل به خرید سهام جدید می باشــند با مراجعه به هیات مدیره نسبت به پذیره نویسی و تعهد 
خرید ســهام اقدام نموده و بهاء آن را به حســاب شــماره 0101562110004 بانک صادرات شعبه میدان 

انقالب حداکثر ظرف مدت شصت روز واریز نمایند و رسید پرداخت را به دفتر هیات مدیره تحویل نمایند.
بدیهی است در صورت عدم استفاده از حق تقدم هیات مدیره اجازه دارد ســهام پذیره نویسی نشده را به هر 

کسی که صالح میداند واگذار نماید یا سرمایه را به میزان پرداخت شده در مهلت پذیره نویسی افزایش دهد.
                                                                                                                                                                                                                                                 

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت مــی گردد در 
جلســه مجمع مذکور که راس ســاعت 15 مورخ 96/01/20 در 
اصفهان، خیابان بوستان ســعدی، ساختمان شماره 40 کدپستی 

8175656771 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه: افزایش سرمایه

شرکت پلیمر ایران سهامی خاص ثبت به شماره 8933

رئیس هیات مدیره 
مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت مــی گردد در 
جلســه مجمع مذکور که راس ســاعت 15 مورخ 96/01/20 در 
اصفهان، خیابان بوستان سعدی، ســاختمان شماره 40 کدپستی 

8175656771 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: افزایش سرمایه

E-MAIL
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مفاد آراء  )نوبت دوم(
12/155 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1- رای شــماره 17138 مورخ 94/9/28 هیات دوم   آقاي عبداله اســماعیلي 
حسین آبادي فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/92 
مترمربع پالك شــماره 4449 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده

 است
2-رای شــماره 20488 مورخ 94/12/20 هیات دوم خانم ناهید آقا شــریفي 
فرزند محمد جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  
به مســاحت 97/61 مترمربع پالك شــماره143 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای اصغر توكلی دستجردی خریداری شده است
3- رای شــماره 2742 مورخ 95/2/10 هیات دوم  آقاي بابك امین زاده  فرزند 
حیدر نســبت به دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 
353/60مترمربع پالك شــماره 4730فرعي  از 5000اصلي واقع در اصفهان 
بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
4- رای شــماره 9580 مورخ 95/7/19 و رای اصالحی شــماره 9582 مورخ 
95/7/19 هیات دوم  آقاي یداله ابراهیمیان دستجردي فرزند ابوالقاسم نسبت 
به سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یك باب ســاختمان  به مساحت 163/48 
مترمربع پالك شــماره 4444 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده 

است
5- رای شــماره 9581 مورخ 7/19/ 95 و رای اصالحی شماره 10630 مورخ 
95/8/25 هیات دوم  آقاي ناصرقلي مرادي ســیاه افشاري فرزند یداله نسبت 
به دو و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ  یك باب ســاختمان  به مساحت 163/48 
مترمربع پالك شــماره 4444 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده

 است
6- رای شماره 10703 مورخ 95/8/26 هیات اول  خانم فاطمه وحید دستجردی 
فرزند اسمعیل نسبت به چهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
164/27 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره فرعــي از 4400 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
7- رای شماره 10701 مورخ 95/8/26 هیات اول  آقاي  سعید وحید دستجردي 
فرزند اســمعیل نسبت به دو دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
164/27 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره فرعــي از 4400 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
8- رای شــماره 11492 مورخ 95/9/29 هیات اول  آقاي اكبر ناطقي قمبواني 
فرزند ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 204/15 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 346فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
9- رای شــماره 11374 مــورخ 95/9/24 هیــات دوم  آقــاي ناصرقلــي 
امینــي جونقاني فرزند ذبیح اله  نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
143/60مترمربع پالك شــماره 4429 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
10- رای شــماره 10255 مورخ 95/8/15 هیات اول  آقــاي مهدي فروتن دنبه  
فرزند علي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/40 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیــع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای محمد فروتن 

خریداری شده است
11- رای شماره 11416 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي كمال مرتضوي فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به اسثنای ثمنیه اعیانی  به مساحت 116/33 
مترمربع پالك شماره 82 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كــه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

ساسان جعفری خریداری شده است
12- رای شــماره 11405 مورخ 95/9/25 هیات اول آقاي ســیف اله رضائي 
فرزند حسینعلي نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 50/32 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 2 و5 فرعي از 2و44005 اصلي واقع در اصفهان بخش 
6 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
13- رای شــماره 7523 مورخ 95/9/21 هیات اول  آقاي اسفندیار هادي زاده 
سیاه بومي فرزند عزیزاله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 271/53 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4421 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
14- رای شــماره 11493 مورخ 95/9/29 هیــات اول  آقــاي عبداله رضایي 
حسین ابادي فرزند عباس نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
202/5مترمربع مفروزی از پالك شماره 4فرعي از2969 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
15- رای شــماره 9730 مورخ 95/7/28 هیات اول  آقاي مرتضي لطفي فرزند 
احمد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 115/42 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 264 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
16- رای شماره 10260 مورخ 95/8/15 هیات اول آقاي مرتضي لطفي فرزند 
احمد نسبت به ششــدانگ ساختمان به مســاحت 92/64 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 197 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
17- رای شــماره 9731 مــورخ 95/7/28 هیات اول  آقاي جــواد لطفي فرزند 
مرتضي نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ ساختمان به مساحت 115/42 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 264 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
18- رای شــماره 4743 مورخ 95/3/25 هیات اول آقاي محمــد نوابها فرزند 
نصراله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 228/23 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 27 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
19- رای شــماره 11490 مورخ 95/9/29 هیات اول آقاي رسول محمدي دنبه  
فرزند حسینعلي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 190/49 مترمربع 
پالك شــماره 4786 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای یداله لطفی خریداری 

شده است
20- رای شــماره 11656 مورخ 95/10/4 هیات اول  خانم الهه نصوحي فرزند 
جواد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 108/41 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 100فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است

21- رای شــماره 11383 مورخ 95/9/24 هیات دوم خانم ناهید ستاري منش 
فرزند فتح اله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 128/43 
مترمربع پالك شــماره  4427 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
22- رای شماره 10299 مورخ 95/8/16 هیات اول  آقاي موسي شاهیني  فرزند 
مرتضي نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 210 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای احمد انواری خریداری شده است
23- رای شماره 10300 مورخ 95/8/16 هیات اول  آقاي فرخ كریمیان شمس 
آبادي فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 210 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است
24- رای شماره 10873 مورخ 95/9/2 هیات دوم  آقاي حببیب اله هاشمي دنبه 
فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 171/60مترمربع پالك 
شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی رمضان پور خریداری 

شده است
25- رای شــماره 11350 مورخ 95/9/23 هیات دوم  خانم فاطمه اســماعیلي 
شاهزاده علي اكبري فرزند ولي اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
136/37 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 5 فرعــي از4485  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
26- رای شــماره 11447 مــورخ 95/9/28 هیــات اول  خانــم محبوبــه علي 
عسگردشتبان فرزند اسمعیل نسبت به 12 سهم مشــاع از 40 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 162/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4376 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
27- رای شماره11446 مورخ 95/9/28 هیات اول آقاي عبدالحسین شریفیان 
دســتجردي فرزند ابراهیم نسبت به 28 ســهم از 40 سهم ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 162/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4376 اصلي 
واقع در اصفهــان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
28- رای شــماره10376 مورخ 95/8/19 هیات اول آقاي محمد مختاري دنبه 
فرزند كریم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108/02 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد مختاری 

دنبه خریداری شده است
29- رای شماره11369 مورخ 95/9/24 هیات دوم  خانم صدیقه بیگم موسویان 
خولنجاني فرزند سیدعلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
203/75 مترمربع پالك شماره 63 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
30- رای شماره10289 مورخ 95/8/16 هیات اول آقاي مرتضي ابراهیمي دنبه 
فرزند رضاعلي نســبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
146/6 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از 

آقای محمد اسدی خریداری شده است
31- رای شــماره10290 مورخ 95/8/16 هیات اول خانم زهرا ابراهیمي دنبه 
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/6 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد 

اسدی خریداری شده است
32- رای شماره11423 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي حسن بهرامي فرزند 
معصوم علي نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری-اداری به مساحت 
44/85 مترمربع پالك شماره 115 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
33- رای شــماره10745 مورخ 95/8/27 هیات دوم  آقــاي نصراهلل احمدیان 
جونقاني فرزند ســیف اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 106/04 
مترمربع پالك شماره 4 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
34- رای شــماره11452 مــورخ 95/9/28 هیــات اول  خانم مهــري وحیدي 
دســتجردي فرزند یداله نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 336/20 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای علی واحد دستجردی خریداری شده است
35- رای شماره11415 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي غالمعلي سهرفروزاني 
فرزند كریم نســبت به ششــدانگ یکباب خانه متصرفی  به مساحت 167/29 
مترمربع پالك شــماره 96 فرعــي از 4485 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است 
36- رای شــماره11415 مورخ 95/9/25 هیات اول  آقــاي  محمد امین كرمي 
فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 277/41 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین دهقان 

خریداری شده است
37- رای شماره9656 مورخ 95/7/25 هیات اول آقاي محمدجواد كیاني فرزند 
فرج اهلل نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39/28 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســن هاشــمی 

خریداری شده است
38- رای شــماره7172 مورخ 95/5/11 هیات اول  آقــاي عباس دهخدا فرزند 
صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 241/76 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره  3748 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
39- رای شماره7040 مورخ 95/5/6 هیات اول آقاي عباس دهخدا فرزند صادق 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 300/47 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره  3748 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
40- رای شــماره7565 مورخ 95/5/22 هیــات دوم  آقــاي منوچهر احمدي 
ونهري فرزند مصطفي نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 124/10 
 مترمربع پالك شــماره 4427 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك
  جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده

 است
41- رای شماره4407 مورخ 95/3/13 هیات دوم  آقاي احمد غفورزاد حسین 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه پالك 4451 بخش 5 به مســاحت 206/43 
مترمربع پالك شــماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
42- رای شماره11459 مورخ 95/9/28 هیات اول آقاي علي تیموري جروكاني 
فرزند قدیر علي نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 71/5 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 151فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از 

آقای محمد واحد دستجردی خریداری شده است 
43- رای شــماره11400 مورخ 95/9/25 هیات دوم خانم فاطمه خادمي جبلي 
فرزند غالمعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
117/70 مترمربع پالك شــماره 470 فرعي از 4348 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
44- رای شماره11402 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي  مصطفي نظري فرزند 

اسد اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 117/70 
مترمربع پالك شــماره 470 فرعي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است 
45- رای شــماره12230 مورخ 95/10/25 هیات اول  آقــاي مقصود صداقت 
فرزند بالل نســبت به ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 114/90 مترمربع 
 مفروزی از پالك شماره 3654 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده 

است
46- رای شــماره11579 مورخ 95/9/30 هیــات دوم  آقاي ارســتو كیانپور 
لیرهاراني فرزند محمد باقر نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 95/70 
مترمربع پالك شماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اسماعیل اسماعیلی 

دنارتی خریداری شده است
47- رای شــماره11792 مــورخ 95/10/11 هیات اول آقــاي اصغر كارگري 
جهاربرجي فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 201/24 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 3389 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كــه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

اسداله مالمحمد دستجردی خریداری شده است 
48- رای شــماره11613 مورخ 95/10/1 هیات دوم  آقاي سیف اهلل ولي خاني 
فرزند اسماعیل نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 60/21 مترمربع 
پالك شماره 3270 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
49- رای شماره12170 مورخ 95/10/20 هیات اول خانم مهدیه شباني فرزند 
مظفر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 148/18 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 52 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است  
50- رای شماره6941 مورخ 95/4/30 هیات اول آقاي شاهپور كریمي بختیاري 
فرزند سهراب نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 127/35 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 349 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است  
51- رای شماره12233 مورخ 95/10/25 هیات اول  آقاي حامد كرم زاده فرزند 
محمدرضا نسبت به چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/60 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای مانده علی صالحیان خریداری شده است
52- رای شماره12234 مورخ 95/10/25 هیات اول خانم اقدس شهري فرزند 
احمد نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 184/60 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای مانده علی صالحیان خریداری شده است
53- رای شــماره8016 مــورخ 95/5/31 هیــات اول آقاي اســمعیل حقیقي 
باالشــادهي فرزند ابراهم نســبت به 5 دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 234/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 3771 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
54- رای شماره8015 مورخ 95/5/31 هیات اول خانم بتول غفاري دستجردي 
فرزند اصغر نسبت به یك دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
234/66 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره فرعــي از 3771 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
55- رای شــماره11844 مورخ 95/10/14 هیات اول آقاي حبیب اله مصدقي 
دنبه فرزند حسینعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/93 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4774 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای عبدالکریم 

اتحاد توكل خریداری شده است
56- رای شــماره12543 مــورخ 95/10/30 هیــات اول آقــاي ابراهیم وحید 
دســتجردي فرزند ابوالقاسم نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب 
ســاختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 176/85 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 7 فرعي از 4378 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است  
57- رای شــماره12540 مورخ 95/10/30 هیات اول  خانم صدیقه ملك محمد 
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی 
آن یکباب ساختمان به مســاحت 176/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره 7 
فرعي از 4378 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
58- رای شــماره12523 مــورخ 95/10/30 هیات اول  آقاي  محمد شــهیدي 
عزیزآبادي فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 143/40 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 113 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
59- رای شــماره4430 مورخ 95/3/14 هیات دوم خانم پــري بحریني فرزند 
محمدحسن نســبت به ششــدانگ باغ و ویال  به مســاحت 914/62 مترمربع 
پالك شماره 1188 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
60- رای شماره12398 مورخ 95/10/28 هیات اول آقاي  ثناءاله رستگار فرزند 
حمایت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/60 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم محترم خوانساری خریداری شده است
61- رای شماره12397 مورخ 95/10/28 هیات اول  خانم عفت میرزائي فرزند 
احمدعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/60 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم محترم 

خوانساری خریداری شده است
62- رای شماره11340 مورخ 95/9/23 هیات اول آقاي اسفندیار ضامني فرزند 
حسینقلي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 171 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 5فرعي از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از حاج محمد حسین 

كازرونی خریداری شده است
63- رای شماره11336 مورخ 95/9/23 و رای اصالحی شماره 12911 مورخ  
95/11/9 هیات اول  آقاي رجبعلي آقاجان دســتجردي فرزند رضا نســبت به 
ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 25/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره  
4319/3 واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
64- رای شــماره11593 مــورخ 95/9/30 هیات دوم  آقــاي مرتضي اكبري 
فرزند عبداله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 95/85 مترمربع پالك 
شــماره 340 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسن فرزین 

خریداری شده است
65- رای شــماره11840 مورخ 95/10/14 هیات اول  خانم نازنین بیگم ســید 
حسیني قهه فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108 مترمربع 
مفروزی از  پالك شــماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اكبر اسماعیل 

دنارتی خریداری شده است
66- رای شماره12240 مورخ 95/10/25 هیات اول آقاي علیرحم هیبتیان فرزند 
عیدي محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/2 مترمربع  مفروزی 
از پالك شــماره 11 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباسعلی 

توكلی خریداری شده است
67- رای شــماره3294 مورخ 95/2/25 و رای اصالحی شماره 12172 مورخ 
95/10/20 هیات اول  آقاي اســماعیل ثالثــي فرزند محمدابراهیم نســبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140/5مترمربع پالك شماره 197 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
68- رای شماره11100 مورخ 95/9/13 هیات اول  آقاي  سید محمد رفیعي پور 
علوي علویجه فرزند سیدعلي نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 31/74 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
69- رای شماره11394 مورخ 95/9/25 هیات اول  خانم اعظم قاسمخاني فرزند 
محمود نســبت به یك دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 169/51 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای احمد انواری خریداری شده است
70- رای شماره11395 مورخ 95/9/25 هیات اول  آقاي حبیب سعادت فرزند 
مصطفي نسبت به پنج دانگ مشــاع ازششدانگ  یکبابخانه به مساحت 169/51 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای احمد انواری خریداری شده است
71- رای شماره12231 مورخ 95/10/25 هیات اول  آقاي حسین كرمي فرزند 
علي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســین دهقان خریداری 

شده است
72- رای شــماره 1240 مورخ 1/26/ 95و رای اصالحی شماره 1243 مورخ 
95/1/26 هیــات دوم   خانم ربابه شــاطالبي حســین آبــادي فرزند مصطفي 
نسبت به یك سهم مشــاع از هفت سهم ششــدانگ ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت111/02مترمربع  پالك شماره  2999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
73- رای شماره 1241 مورخ 1/26/ 95 هیات دوم  آقاي خلیل شاطالبي حسین 
آبادي فرزند مصطفي نسبت به چهار سهم  مشاع از هفت سهم ششدانگ یك باب 
خانه به مساحت 111/02 مترمربع پالك شماره  2999 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
74- رای شــماره 13055 مورخ 11/12/ 95 هیات اول  آقاي سیدعباس تقوي  
فرزند حسن نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 11/4 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 41 فرعي از4999  اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از 

آقای نوروز علی قاسم پور خریداری شده است
75- رای شــماره 14226 مــورخ 94/7/28 و رای اصالحی شــماره 12968 
مورخ 95/11/10 هیات دوم   آقاي ابوالقاسم ســبز علي یان دستجردي فرزند 
احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 
147/95 مترمربع پالك شماره  4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
76- رای شماره 14227 مورخ 94/7/28 و رای اصالحی شماره 12973 مورخ 
95/11/10 هیات دوم خانم فاطمه صابري دستجردي فرزند حسین نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 147/95 مترمربع پالك 
شماره  4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
77- رای شماره 6980 مورخ 95/4/30 و رای اصالحی شماره 13828 مورخ 
95/11/28 هیات دوم  خانم فاطمه جنت دستجردي اصفهان فرزند یداله نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله با اعیانی احداثی درآن بانضمام ثمنیه 
اعیانی به مساحت 85/70 مترمربع پالك شماره 107فرعي از4485 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
78- رای شماره 13808 مورخ 94/7/19 و رای اصالحی شماره 13526 مورخ 
95/11/21 هیات اول   آقای حســین ابراهیمیان دســتجردی فرزند اســمعیل 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 149/62 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 1فرعي از3600 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی از ورثه آقای رضا دهخدا خریداری شده

 است
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/26

م  الف : 38560   اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مفاد آراء )نوبت دوم(

12/140 آگهــی مفــاد آراء)قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 

وامالك جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی كه در اجرای ماده یك قانون مذكور توسط هیئت حل اختالف مستقر 
در ثبت جوشــقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذكور در دو نوبت 
به فاصله 15روز از طریق روزنامه های كثیر االنتشــار و محلی آگهی میشود 
تا شخص یا اشخاصی كه به آراءمذكور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك جوشقان 
تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یك ماه 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمــوده و گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی كه اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد  .  
1- رای شــماره 139560302119000178 مــورخ  1395/11/05- آقــای 
نورالدین مومن فرزند علی اصغر به شماره ملی 1260859630 ده سهم مشاع 
ازهجده سهم ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی پالك شماره 1225 فرعی  از 
21  اصلی به مساحت 864/52 متر مربع واقع در دشت لته پائین كامو خریداری 
 شــده از وراث اقای علی عباس عارضی فرزند حســینعلی  بصــورت قولنامه

 عادی.
2- رای شماره 139560302119000192 مورخ  1395/12/01- خانم لیال املی 
فرزند علی عباس به شماره ملی 1262670985 سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه 
و باغ محصورمتصله پالك شماره 975 فرعی  از 21  اصلی  به مساحت 790 متر 
مربع واقع در دشت خیر كاموخریداری شده از خانم صغری سنبلی  فرزندعلی 

اكبر بصورت قولنامه عادی.
3- رای شماره 139560302119000189 مورخ  1395/11/24- آقای سعید 
ارباب  فرزند رحمت اله به شــماره ملی 1262541042 ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از  پالك شماره 124 فرعی  از 21  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان 
به مساحت 524/24 متر مربع واقع در كاموخریداری شده بصورت رسمی از 

ابراهیم خلیلی و رضا خان ارباب .
4- رای شماره 139560302119000176 مورخ  1395/11/05- خانم فاطمه 
رحمانی پور  فرزند علی  به شــماره ملی 1262664233 ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه  پالك شــماره 4 فرعی  از 21  اصلی به مساحت 674/20 
متر مربع واقع در كاموخریداری شده بصورت عادی)صداقیه(از غالمحسین 

رحمانی فرزند علی اقا.
5- رای شــماره 139560302119000157 مورخ  1395/10/12- آقای سید 
رضا ساجی فرزند سید علی به شــماره ملی 0039749576 یك دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 402 فرعی  از 21  اصلی  به مساحت139/07 
متر مربع واقع در كاموخریداری شده بصورت عادی از وراث معصومه خاتون 

ابراهیمی فرزند رسول.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 11 / 12  /1395
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه  26  /12 /1395

م الف: 38343 حسین نوروز رئیس ثبت اسناد و امالك جوشقان  
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مفاد آراء )نوبت دوم(
12/160 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان 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 می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 1739-1395/01/30 هیــأت ســوم آقاي حســن جهانگیری به 
شناسنامه شماره 1670 کدملي 6219349334 صادره فریدن فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 85.75 مترمربع از پالک شماره67اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حسین 

امینی عاشق آبادی
2- رای شــماره 6467-1395/03/13 هیأت دوم اقای قربانعلی رمضانی حسن 
ابادی  به شناسنامه شماره 1  کدملي  1249605245  صادره نائین  فرزند حسین  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 360/24  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حسین زارع 

بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 205و11و5و274 دفتر 199 امالک
3- رای شــماره 6408-1395/03/13 هیأت دوم اقای اردشیر فروزنده شهرکی  
به شناسنامه شــماره 228  کدملي  1819302393  صادره آبادان  فرزند فغانعلی 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 151/70  مترمربع از پالک شماره 758 فرعی از 
26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حیدرشهبازی ازموردثبت صفحه 71 دفتر 166 امالک
4- رای شــماره 7237-1395/03/29 هیأت دوم اقای عبدالرســول جوزانی  به 
شناسنامه شــماره 42 کدملي 1290249016  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم 
ششدانگ مغازه  به مساحت 20/50  مترمربع از پالک شــماره 360  فرعی از 24  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

423 دفتر 784 امالک
5- رای شــماره 9291-1395/04/28 هیأت اول خانم فاطمه زارع به شناسنامه 
شــماره  566 کدملي 1283024101  صــادره اصفهان فرزند محمد  ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 191/51 مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج علی اکبرزارع بهرام 

ابادی
6- رای شماره 15532-1395/06/14 هیأت سوم خانم نرجس خاتون مظاهری 
کوهانستانی  به شناسنامه شماره 28321  کدملي 1280283017 صادره اصفهان  
فرزند عباسعلی  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 214.10 مترمربع از پالک 
شماره   607   فرعی از 25     اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحه 265 دفتر 362       امالک
7- رای شــماره 16508-1395/06/21 هیأت چهارم  آقاي محمد ســلیمی سفید 
دشتی    به شناســنامه شــماره 42857 کدملي 1282352431 صادره  اصفهان  
 فرزند  علی  ششــدانگ یک بــاب خانه  به مســاحت 154.25  مترمربــع از پالک

 شــماره  242    فرعی از  27    اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی  عباس ماهرانی   ازموردثبــت صفحه   356    دفتر  

303 امالک
8- رای شــماره 16528-1395/06/21 هیأت اول اقای محســن ترابی زمانی  به 
شناسنامه شــماره 10038  کدملي  1750864304  صادره اهواز فرزند رمضان 
 ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 138/50  مترمربــع از پالک شــماره 3469 
فرعــی از 18  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 
 ازمالک رسمی سیدمرتضی هاشم الحســینی ازموردثبت صفحه 302 دفتر 175 

امالک
9- رای شــماره 14859-1395/06/10 هیأت دوم اقای مهدی تسلیمی رنانی  به 
شناسنامه شماره 341  کدملي 1289834881  صادره اصفهان  فرزند غالمحسین 
نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 141/80  مترمربع از 
پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 250 دفتر 1070 امالک
10- رای شــماره 16145-1395/06/18 هیــأت دوم اقــای امرالــه زارع  بــه 
شناســنامه شــماره  522  کدملي 1283022206  صادره اصفهان  فرزند اصغر  
ششدانگ ساختمان به مســاحت 148  مترمربع از پالک شــماره 68  اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی میرزا زارع

 بهرام ابادی
11- رای شماره 16961-1395/06/27 هیأت دوم خانم عصمت نصر اصفهانی  به 
شناسنامه شماره  4 کدملي  1290278751  صادره اصفهان  فرزند حیدر ششدانگ 
ساختمان  به مساحت  195  مترمربع از پالک شــماره 68  فرعی از 6  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 572 دفتر 

535 امالک
12- رای شماره 16944-1395/06/27 هیأت دوم اقای محمد حسن سعیدی ریزی  
به شناســنامه شــماره  283 کدملي  1170434711  صادره لنجان  فرزند محمد  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  158/50  مترمربع از پالک شماره 366  فرعی از 
14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 37 دفتر 417 امالک
13- رای شــماره 17125-1395/06/28 هیأت دوم اقای علــی بیاتی کمیتکی به 
شناسنامه شــماره 23  کدملي  1142217361  صادره خمینی شهر  فرزند حیدر 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مســاحت 80/70  مترمربع از 
پالک شماره 5388  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 5240-91/4/6 دفترخانه 411 اصفهان
14- رای شــماره 17126-1395/06/28 هیــأت دوم خانم زهــرا بیاتی کمیتکی 
به شناســنامه شــماره 323  کدملي  1142482936  صادره خمینی شهر  فرزند 
محمدقلی نسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ ســاختمان  به مساحت 80/70  
مترمربع از پالک شماره 5388  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 5240-91/4/6 دفترخانه 411 اصفهان
15- رای شــماره 17562-1395/06/31 هیأت ســوم خانم عــزت باقرصاد   به 
شناســنامه شــماره 171 کدملي  1290213429  صادره رنان  فرزند  محمدباقر 
سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 108.70  مترمربع از پالک شماره   
3756   فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  مصطفی حیدریان
16- رای شماره 17561-1395/06/31 هیأت سوم  آقای عباس بابا صفری رنانی  
به شناسنامه شماره 47 کدملي  4723530835  صادره اصفهان  فرزند  صفر   سه 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 108.70  مترمربع از پالک شماره  3756   
فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  مصطفی حیدریان
17- رای شــماره 18293-1395/07/06 هیــأت ســوم آقای مجید نســاجی به 
شناســنامه شــماره  1  کدملي 6219856902 صادره  فریــدن فرزند رضاقلی 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  115.57   مترمربع از پالک شماره  2493  
فرعی از  18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی محمدعلی حیدری ازموردثبت صفحه   86  دفتر 55  امالک
18- رای شماره 20035-1395/07/27 هیأت اول  اقای محمدرضا بزرگ زادارباب  
به شناسنامه شماره  372  کدملي  1288822782 صادره اصفهان  فرزند  حسن 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  45/20  مترمربع از پالک شماره  3235  فرعی 
از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 436 دفتر 889 امالک
19- رای شماره 20034-1395/07/27 هیأت اول اقای محمدرضا بزرگ زادارباب  
به شناسنامه شماره  372  کدملي  1288822782   صادره اصفهان  فرزند  حسن 
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از  ششــدانگ یکباخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان 
به مســاحت  472  مترمربع از پالک شــماره  1584  فرعی از 28  اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 500 دفتر 621 

امالک
20- رای شــماره 20033-1395/07/27 هیأت اول خانم زهــرا بزرگ زادارباب  
به شناســنامه شــماره  11636  کدملي  1292269332 صادره اصفهان  فرزند  
  472 مساحت به یکباخانه ششــدانگ از مشــاع دانگ یک به نســبت محمدرضا
اصلي واقــع در اصفهان بخش 14  فرعی از 28 شــماره 1584 مترمربع از پالک
حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازموردثبت صفحه 431دفتر 462امالکضمناینکه
زاده پهلــوان صدیقــه خانم بــه متعلــق الحیــات مــادام موردتقاضــا  منافــع

 میباشد.
21- رای شــماره 20032-1395/07/27 هیأت اول خانم نرجس بزرگ زادارباب  
به شناســنامه شــماره  18657  کدملي  1292104023   صادره اصفهان  فرزند  
محمدرضا نســبت به یک دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباخانه به مساحت  472  
 مترمربع از پالک شــماره  1584  فرعی از 28  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحــه 431 دفتر 462 امالک ضمن 
 اینکه منافــع موردتقاضــا مادام الحیــات متعلق بــه خانم صدیقه پهلــوان زاده

 میباشد.
22- رای شــماره 20031-1395/07/27 هیــأت اول اقــای محمدجــواد بزرگ 

زادارباب  به شناسنامه شــماره  4185  کدملي  1292194634   صادره اصفهان  
فرزند  محمدرضا نســبت به یک دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباخانه به مساحت  
472  مترمربع از پالک شــماره  1584  فرعی از 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 431 دفتــر 462 امالک 
 ضمن اینکه منافع موردتقاضا مادام الحیات متعلق به خانــم صدیقه پهلوان زاده

 میباشد.
23- رای شــماره 20030-1395/07/27 هیأت اول خانم زهره تاجی زادگان  به 
شناسنامه شماره  1698  کدملي  1285760646   صادره اصفهان  فرزند  غالمعلی 
نسبت به یک دانگ ونیم مشــاع از  ششدانگ یکباخانه به اســتثنا بهاثمنیه اعیانی 
ان   به مساحت  472  مترمربع از پالک شماره  1584  فرعی از 28  اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 497 دفتر 621 

امالک
24- رای شــماره 20113-1395/07/27 هیأت اول اقای محمد نصر اصفهانی به 
شناسنامه شماره  72  کدملي  1290108374  صادره اصفهان  فرزند  علی نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  191/97  مترمربع از پالک 
شماره 1350  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 497 دفتر 704 امالک
25- رای شماره 20114-1395/07/27 هیأت اول خانم زهرا نصری نصرابادی 
به شناسنامه شماره  2202  کدملي  1283494418  صادره اصفهان  فرزند  علی 
اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  191/97  مترمربع 
از پالک شماره 1350  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 80 دفتر 693 امالک
26- رای شــماره 19901-1395/07/26 هیــأت اول اقــای عبداله فــوالدی   به 
شناسنامه شــماره 1  کدملي 1129657507  صادره فریدونشهر  فرزند فضل اله  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 130  مترمربع از پالک شماره 165و166  فرعی از 
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسین کیقبادی لمجیری
27- رای شــماره 19849-1395/07/25 هیأت چهارم آقــای علیرضا لباف   به 
شناسنامه شماره  1868   کدملي 1286871832  صادره  اصفهان  فرزند نصراله  
ششدانگ یک باب  خانه   به مساحت 209.50  مترمربع از پالک شماره   467  فرعی 
از   27   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی عباس جیهانی ازموردثبت صفحه  94 دفتر 170 امالک
28- رای شماره 20830-1395/08/02 هیأت چهارم خانم مهری خلیلیان گورتانی   
به شناسنامه شــماره  26 کدملي 1290348480 صادره  اصفهان  فرزند  محمود  
ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  212.70   مترمربع از پالک شماره  397  فرعی 
از  15    اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی از سند شماره  86650  مورخ  70/8/9  دفترخانه 1 اصفهان
29- رای شــماره 19861-1395/07/26 هیأت دوم اقــای محمدعلی پهلوانی  به 
شناسنامه شــماره 1 کدملي 1159686785  صادره فریدن  فرزند علی داد نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ســاختمان  به مساحت 103/19  مترمربع از پالک 
شماره 1003 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی قدمعلی شــریفی که مقداری بنامش پذیرش ثبت شــده 

ومقداری ازسند 58303-52/1/23 دفترخانه 29 اصفهان
30- رای شــماره 19862-1395/07/26 هیــأت دوم خانــم صدیقــه پناهی  به 
شناســنامه شــماره 590 کدملي 1291019391  صادره اصفهــان  فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 103/19  مترمربع از 
پالک شماره 1003 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی قدمعلی شریفی که مقداری بنامش پذیرش ثبت شده 

ومقداری ازسند 58303-52/1/23 دفترخانه 29 اصفهان
31- رای شــماره 23192-1395/09/02 هیأت اول آقاي حســنعلي راســتي به 
شناسنامه شــماره 10 کدملي 5419374617 صادره طالخونچه فرزند نوراله در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   181.86  متر مربع پالک شماره  209   فرعی 
از  15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 509 دفتر 536 امالک
32- رای شــماره 23091-1395/09/01 هیأت اول آقاي علــي رفیعي افاراني به 
شناسنامه شماره 107 کدملي 1290154996 صادره اصفهان فرزند غالمعلي در 
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    187.45  متر مربع پالک شماره  28  اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان از مالکیت غالمعلی 

رفیعی افارانی
33- رای شماره 23149-1395/09/01 هیأت اول خانم فرشته عسکري مارناني 
به شناسنامه شــماره 264 کدملي 1288597711 صادره اصفهان فرزند علي در  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت   192.30  متر مربع پالک شماره   67   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت غالمرضا 

مصلح زهرانی
34- رای شــماره 21796-1395/08/12 هیــأت دوم آقاي  ابوالقاســم متغیر به 
شناسنامه شماره 37 کدملي 1285328728 صادره اصفهان فرزند حسن در سه 
دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   135   مترمربع پالک 
شماره   565   فرعي از   25 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سهم االرث علی جان نثاری ورثه عباس
35- رای شماره 21795-1395/08/12 هیأت دوم  خانم محترم صدري کرمي به 
شناسنامه شــماره 460 کدملي 1283367033 صادره اصفهان  فرزند صفر علي 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   135   مترمربع 
پالک شماره   565   فرعي از   25 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سهم االرث علی جان نثاری ورثه عباس
36- رای شماره 24178-1395/09/14 هیأت دوم آقاي رضا هاشمي به شناسنامه 
شماره 14 کدملي 6219830008 صادره داران فرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت   143.60   متر مربع پالک شماره    67 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سهمی عزیزاله ترکیان
37- رای شماره 21714-1395/08/12 هیأت ســوم آقای صفرعلی حیدری   به 
شناسنامه شماره 271 کدملي 1289925933 صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت  213.16 مترمربع از پالک شــماره 773/4 فرعی از  18  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

ازموردثبت صفحه 467 دفتر  660 امالک
38- رای شماره 25793-1395/09/29 هیأت اول آقاي محمدرضا محمد صالحي 
رناني به شناسنامه شــماره 682 کدملي 0321272196 صادره کرج فرزند علي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 148.5متر مربع پالک شماره 3864 فرعی 
از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت 

محمدحسن ظهرابی مورد ثبت صفحه 74 دفتر 557 امالک
39- رای شماره 25947-1395/09/30 هیأت اول  آقاي محسن بیگي خوزاني به 
شناسنامه شماره 734 کدملي 1285813081 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  74.41 متر مربع پالک شماره 339  فرعی از24 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت محمد 

علی رمضانی آفارانی مورد ثبت صفحه 262 دفتر 356 امالک
40- رای شــماره 25984-1395/10/01 هیأت اول خانــم زینت باغبان بصیر به 
شناسنامه شماره 1436 کدملي 1284711943 صادره اصفهان  فرزند عزیز اله در  
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  143.6 متر مربع پالک شماره  
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حاجی 

حسن مهری دهنوی
41- رای شــماره 25985-1395/10/01 هیأت اول آقاي محمــد پژوهان مهر به 
شناسنامه شــماره 2382 کدملي 1286794897 صادره  اصفهان فرزند احمد در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  143.6 متر مربع پالک شماره  
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حاجی 

حسن مهری دهنوی
42- رای شماره 25978-1395/10/01 هیأت اول خانم پروین لطفي به شناسنامه 
شــماره 429 کدملــي 1284357384 صــادره اصفهان فرزند غالمحســین در  
 ششدانگ یک باب خانه به مساحت  364.5 متر مربع پالک شماره 795  فرعی از 28 
اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان مورد ثبت 
 صفحه 61 دفتــر 334 امالک  بنام متقاضــی و حیاتقلی گلخنــی حمامی بروجنی 

)خندان فر(
43- رای شــماره 25977-1395/10/01 هیــأت اول آقــاي خســرو رضایي به 
شناســنامه شــماره 50 کدملي 1288927924 صادره اصفهان فرزند محمد در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156.60 متر مربع پالک شماره 339  فرعی از27 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت خانم 

طیبه عباسی  رضایی مورد ثبت صفحه 286 دفتر 172 امالک
44- رای شماره 25606-1395/09/25 هیأت اول آقاي محمدحسین قجاوند بلتیجه 
به شناسنامه شماره 1111 کدملي 6219320441 صادره فریدن  فرزند محمدطاهر 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160متر مربع پالک شماره   68  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عزت سلطان زاده 

مورد ثبت صفحه 93 دفتر 48 امالک
45- رای شــماره 25656-1395/09/28 هیأت اول آقاي حمیــد نوري رناني به 
شناسنامه شــماره 726 کدملي 1290411085 صادره اصفهان  فرزند حسن در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  222.30  متر مربع پالک شماره  1229 فرعی 
از18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 

1453 مورخ 89/11/3  دفترخانه 313 اصفهان
46- رای شــماره 25655-1395/09/28 هیأت اول خانــم عصمت چترائي عزیز 

آبادي به شناســنامه شــماره 23 کدملي 5499363714 صادره تیــران  فرزند 
محمدعلي در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  126.85  متر مربع پالک شماره  
787 فرعی از 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت حسین ترکی آفارانی بموجب اظهارنامه ثبتی
47- رای شماره 25965-1395/09/30 هیأت اول آقاي غالمرضا نصرنصرآبادي 
به شناسنامه شماره 1749 کدملي 1284877272 صادره اصفهان  فرزند حسین 
در 69/12 حبه مشــاع از 72 حبه  ششــدانگ یک باب مغــازه و دو طبقه فوقانی 
مسکونی به مساحت 32.80 متر مربع پالک شماره 125  فرعی از5 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 122 و 128 و 

316 دفاتر 557 و 1043 امالک
48- رای شماره 25966-1395/09/30 هیأت اول خانم شهربانو نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 10 کدملي 1289856583 صادره اصفهان  فرزند عباس در 
2/88 حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یک باب مغازه و دو طبقه فوقانی مسکونی 
به مساحت 32.80 متر مربع پالک شماره 125  فرعی از5 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحــات 122 و 128 و 316 

دفاتر 557 و 1043 امالک
49- رای شــماره 25766-1395/09/28 هیــأت اول آقــاي خــداداد دهقاني به 
شناسنامه شماره 19 کدملي 4623001008 صادره شــهرکرد فرزند حیدر قلي 
چهار دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  65.63 متر مربع پالک 
شــماره 67   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت مرتضی برزمهری
50- رای شــماره 25767-1395/09/28 هیــأت اول خانم مینا حیــدري نبي به 
شناسنامه شماره 109 کدملي 4623100049 صادره شهرکرد  فرزند رجبعلي در 
دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  65.63 متر مربع پالک شماره 
67   اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 

مرتضی برزمهری
51- رای شــماره 25777-1395/09/28 هیــأت اول آقــاي ناصر ســعیدي به 
شناســنامه شــماره 61 کدملي 1170878921 صادره  لنجان فرزند اســداله در  
ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت 90 متر مربع پالک شماره   28 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رمضان 

مزروعی  مورد ثبت صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک
52- رای شــماره 25843-1395/09/29 هیأت اول خانم آسیه نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 8 کدملي 1290751412 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي در 
2 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156.40متر مربع پالک شماره 
43 فرعی از 5اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 278 دفتر 615 امالک
53- رای شماره 25844-1395/09/29 هیأت اول  آقاي فرهاد نصراصفهاني به 
شناسنامه شــماره 83 کدملي 1290295905 صادره اصفهان فرزند عباس در  4 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156.40متر مربع پالک شماره 
43 فرعی از 5اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 278 دفتر 615 امالک
54- رای شماره 25780-1395/09/28 هیأت اول آقاي حمیدرضا خدائي سوراني 
به شناسنامه شماره 100 کدملي 5499960275 صادره نجف آباد فرزند حسینعلي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143.64 متر مربع پالک شماره   68  اصلی 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت رضا زارع 

بهرام آبادی
55- رای شــماره 21730-1395/08/12 هیأت ســوم خانم نجیمه مرتضوی   به 
شناسنامه شماره 112  کدملي 1289207909 صادره اصفهان فرزند نصراله سه 
دانگ از ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت  34.20 مترمربع از پالک شماره  62 
فرعی از 12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 353 دفتر 509 امالک
56- رای شماره 21729-1395/08/12 هیأت ســوم آقای نصراله مرتضوی  به 
شناسنامه شماره 1  کدملي 1111325601 صادره فالورجان فرزند محمدحسین 
سه دانگ از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  34.20 مترمربع از پالک شماره  
62  فرعی از 12  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 353 دفتر 509  امالک
57- رای شــماره 24604-1395/09/16 هیأت ســوم آقای رضــا میرزایی  به 
شناسنامه شــماره 330 کدملي 4171772427  صادره الیگودرز  فرزند محمدآقا 
سه دانگ از  ششدانگ به استثناي ثمینه اعیاني ان یک باب خانه به مساحت 137.5 
مترمربع از پالک شماره فرعی از 68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس تاجی و ورثه اش
58- رای شــماره 24620-1395/09/16 هیأت سوم خانم ســلطان ملیچیان   به 
شناسنامه شماره 1067 کدملي 6219369750  صادره فریدن فرزند محمدعلی سه 
دانگ از ششدانگ به استثناي بهاي ثمینه اعیاني ان یک باب خانه به مساحت  137.5 
مترمربع از پالک شماره فرعی از 68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس تاجی و ورثه اش
59- رای شــماره 24164-1395/09/13 هیــأت ســوم خانم ســمیه نادری به 
شناسنامه شماره 4783 کدملي 1292200642 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154.60 مترمربع از پالک شماره   446 فرعی 
 از 25  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک

  رســمی فــوق از ســند شــماره 19295 مــورخ 93/8/19 دفترخانــه 371 
اصفهان

60- رای شماره 24093-1395/09/13 هیأت سوم آقای محسن مردانشاهی به 
شناسنامه شماره 47 کدملي 1219307157 صادره گلپایگان فرزند محمدصادق      
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 68.60  مترمربع از پالک 
شماره فرعی از  68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حسین زارع بهرام آبادی
61- رای شماره 24049-1395/09/13 هیأت سوم خانم زهرا گماری به شناسنامه 
شماره363 کدملي 1218722525 صادره گلپایگان فرزند مجتبی  سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 68.60 مترمربع از پالک شماره فرعی از  
68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسین زارع بهرام آبادی
62- رای شــماره 24115-1395/09/13 هیأت ســوم آقای حســین احمدی  به 
شناســنامه شــماره 116 کدملي 1289924384  صادره اصفهــان  فرزند رضا  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  132.50 مترمربع از پالک شماره  870   فرعی از 
19  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

فوق       ازموردثبت صفحه  65 دفتر  83 امالک
63- رای شــماره 24152-1395/09/13 هیــأت ســوم خانم ثریا پــور بختیار 
وردنجانی   به شناسنامه شــماره 1413 کدملي 6339432921 صادره شهرکرد 
فرزند سهراب خان ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133.26 مترمربع از پالک 
شماره فرعی از  68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی صدیقه نهاوندی
64- رای شــماره 24168-1395/09/13 هیــأت ســوم آقای احمــد هژبری به 
شناسنامه شماره 34 کدملي 5499545911  صادره تیران و کرون فرزند اسداله  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 77.47مترمربع از پالک شماره فرعی از 28 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

ابراهیم جمشیدی فارانی
65- رای شــماره 24407-1395/09/15 هیأت ســوم آقای مصطفی کوشکیان 
اصفهانی به شناسنامه شماره 692 کدملي 1285629418 صادره اصفهان فرزند 
علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت  158.54 مترمربع از پالک شماره  فرعی از 
68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

رمضان زارع ازموردثبت صفحه 90 دفتر 48 امالک
66- رای شــماره 24159-1395/09/13 هیــأت ســوم آقــای منوچهر نصری 
نصرآبادی  به شناسنامه شــماره 11410 کدملي  0030113962 صادره تهران 
فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174.50 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی حسن صلواتی
67- رای شــماره 24833-1395/09/17 هیأت ســوم آقای علی اکبر بزگان  به 
شناسنامه شماره  296 کدملي 4723509038  صادره عراق  فرزند تقی   ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 151.20 مترمربع از پالک شماره فرعی از 67  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  از سند 

شماره 92439 مورخ 52/12/14 دفترخانه 2 اصفهان
68- رای شماره 21770-1395/08/12 هیأت سوم آقاي  اکبر مزروعی سبدانی   
به شناســنامه شــماره 58  کدملي 1290257851  صادره اصفهان فرزند محمد  
ششدانگ یک قطعه زمین محصور شده با ســاختمان احداثی در آن  به مساحت 
141.76  مترمربع از پالک شــماره  فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی ازسندشماره 49608 مورخ  50/6/30 

دفترخانه 29 اصفهان
69- رای شــماره 24658-1395/09/16 هیأت ســوم آقای صمد شیرانی اورک   
به شناســنامه شــماره 452 کدملي 1284742385 صادره اصفهان فرزند غالم  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  168.85 مترمربع از پالک شماره  3178  فرعی 
از 18  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  282 دفتر  433 امالک
70- رای شــماره 24410-1395/09/15 هیأت ســوم آقای وحید الماسی زاده  
به شناسنامه شــماره 284 کدملي  4529833127 صادره ایالم فرزند محمدنبی  

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 229.00 مترمربع از پالک شماره  219 فرعی از  
9  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق  ازموردثبت صفحه   577 دفتر 459 امالک
71- ای شــماره 24167-1395/09/13 هیأت ســوم خانم شــهین نوربخش  به 
شناســنامه شــماره 1261 کدملي 1283964864 صادره اصفهان فرزند حسن 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 89.68 مترمربع از پالک شماره فرعی از32 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

رمضان مزروعی سبدانی
72- رای شماره 25169-1395/09/21 هیأت دوم خانم عزت رضائي برزاني به 
شناسنامه شماره 2744 کدملي 1282987143 صادره اصفهان  فرزند علي محمد 
در  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  228.86 متر مربع 
پالک شماره 84 و 85 فرعی از 27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت ربابه رضائی برزانی
73- رای شــماره 25170-1395/09/21 هیــأت دوم  آقــاي بمانعلي رضائي به 
شناسنامه شــماره 124 کدملي 1289892008 صادره اصفهان  فرزند رضا در  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  228.86 متر مربع پالک 
شماره 84 و 85 فرعی از 27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت ربابه رضائی برزانی
74- رای شــماره 24761-1395/09/17 هیــأت دوم آقــاي احمــد رحماني به 
شناسنامه شــماره 785 کدملي 2293663949 صادره شــیراز فرزند محمد در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 130.91متر مربع پالک شماره 67   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت رضا رجبی 

عاشق آبادی
75- رای شــماره 24758-1395/09/17 هیــأت دوم آقاي مصطفي ســیمي به 
شناسنامه شــماره 1078 کدملي 1286520010 صادره اصفهان  فرزند غفار در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 135متر مربع پالک شماره  28  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 368 و 371 

دفتر 504 امالک از مالکیت محمد رضایی
76- رای شماره 25184-1395/09/21 هیأت دوم آقاي حجت سرلک به شناسنامه 
شــماره 16 کدملي 4172606547 صادره الیگودرز  فرزند حسین در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 105.83متر مربع پالک شماره 68   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســنعلی زارع بهرام 

آبادی
77- رای شــماره 24802-1395/09/17 هیــأت دوم آقاي احمــد جانقربان به 
شناسنامه شــماره 32 کدملي 5129804740 صادره سمیرم سفلی فرزند عباس 
در 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 277 متر مربع پالک 
شــماره  76فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 578 الی 584 دفتر 615
78- رای شــماره 24803-1395/09/17 هیأت دوم آقاي صــادق جانقربان به 
شناسنامه شماره 752 کدملي 5129447107 صادره دهاقان فرزند عباس در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 277 متر مربع پالک شماره  
76فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 578 الی 584 دفتر 615
79- رای شــماره 24837-1395/09/17 هیــأت دوم آقــاي ابــوذر غالمــي 
ورنامخواستي به شناسنامه شماره 947 کدملي 1171352859 صادره  اصفهان 
فرزند داود در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 167.40متر مربع پالک 
شــماره  45فرعی از 3   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 318 دفتر 462 امالک
80- رای شــماره 24836-1395/09/17 هیــأت دوم آقــاي اصغــر نیک جو به 
شناسنامه شــماره 255 کدملي 1290061637 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 163متر مربع پالک شماره  437فرعی از 
19   اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 

احمد حریری
81- رای شــماره 26304-1395/10/04 هیأت دوم آقاي جــواد بقال پور رناني 
به شناســنامه شــماره 1229 کدملي 1290477639 صادره خمینی شهر  فرزند 
حسینعلي در  ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 180.40متر مربع پالک 
 شــماره 727 فرعی از 18اصلــی واقع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
89  دفترخانــه  /11  غــرب اصفهــان از ســند شــماره 52147 مــورخ 2/

112 اصفهان
82- رای شماره 25292-1395/09/22 هیأت دوم آقاي سیدنوراله سیدفتاحي به 
شناسنامه شماره 101 کدملي 5759633627 صادره  فریدن  فرزند سیدباقر در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  126.70  متر مربع پالک شماره  67   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت امیر هوشنگ 

مختاری تهرانی
83- رای شماره 25258-1395/09/22 هیأت دوم خانم افسانه شیراني بیدآبادي 
به شناسنامه شماره 771 کدملي 1285792092 صادره اصفهان فرزند هوشنگ 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  122.10    متر مربع پالک شماره   28   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس 

رضایی کوجانی
84- رای شماره 24753-1395/09/16 هیأت دوم  آقاي  جعفر حاجیان زهراني 
به شناسنامه شــماره 21 کدملي 1290193762 صادره اصفهان فرزند مهدي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 114.50متر مربع پالک شماره  219فرعی 
از 6   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 434 و 348 دفاتر 849 و 355 امالک
85- رای شــماره 24752-1395/09/16 هیــأت دوم آقــاي اکبــر باقرصاد به 
شناسنامه شــماره 150 کدملي 1290337357 صادره  خمینی شهر فرزند محمد 
علي در ششدانگ یک باب ساختمان کارگاه به مســاحت 218.97 متر مربع پالک 
شماره  1534 فرعی از  18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 194 دفتر 764 امالک
86- رای شماره 25543-1395/09/24 هیأت دوم آقاي مهدي عباسي ولداني به 
شناسنامه شماره 41091 کدملي 1282339184 صادره اصفهان  فرزند عبداله در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   192   متر مربع پالک شماره  557  فرعی 
از 36   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

جهان رضائی برزانی و رضا رضائی
87- رای شــماره 25544-1395/09/24 هیــأت دوم آقاي رســول عباســي به 
شناسنامه شماره 1097 کدملي 1287995306 صادره اصفهان  فرزند عبداله در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  205 متر مربع پالک شماره  557  فرعی 
از 36   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

جهان رضائی برزانی و رضا رضائی
88- رای شــماره 25545-1395/09/24 هیــأت دوم آقــاي پرویز دانشــور به 
شناســنامه شــماره 73 کدملي 1290086915 صادره اصفهان فرزند رمضان 
در  ششدانگ یک باب ساختمان مغازه به مســاحت   130   متر مربع پالک شماره 
 2666   فرعــی از 18   اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب

  اصفهــان بموجــب ســند شــماره 71996 مــورخ 92/11/16 دفترخانــه 
112 اصفهان

89- رای شماره 26297-1395/10/04 هیأت دوم خانم زهرا رضائي برزاني به 
شناسنامه شماره 131 کدملي 1290464723 صادره خمیني شهر فرزند حسین 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 174.77 متر مربع پالک شماره 803 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 129و 277 دفتر 895 و 287 امالک
90- رای شماره 26305-1395/10/05 هیأت دوم خانم مریم نادري درباغشاهي 
به شناســنامه شــماره 17 کدملي 1290580324 صادره خمینی شــهر  فرزند 
عزیزاله در  سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152 متر 
مربع پالک شــماره  28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالکیت غالمرضا خدادادی مورد ثبت صفحــه 268 الی 271 دفتر 54 

امالک
91- رای شماره 26306-1395/10/05 هیأت دوم  آقاي ناصر سلیماني کوجاني 
به شناسنامه شــماره 1335 کدملي 1283386259 صادره اصفهان فرزند محمد 
علي در سه دانگ مشــاع از   ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 152 متر 
مربع پالک شــماره  28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالکیت غالمرضا خدادادی مورد ثبت صفحــه 268 الی 271 دفتر 54 

امالک
92- رای شــماره 26308-1395/10/05 هیأت دوم آقاي  محمد طوسي زاده به 
شناسنامه شماره 3311 کدملي 1285937457 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي 
در  سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان کارگاه به مساحت 177.63 متر 
مربع پالک شــماره 431 فرعی از27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت شکراله شهبازی دستجردی  مورد ثبت صفحه 211 

و 155 دفتر 171 و 494 امالک
93- رای شــماره 26307-1395/10/05 هیأت دوم خانم شــبنم مشــکالني به 
شناسنامه شماره 829 کدملي 1290690601 صادره اصفهان  فرزند شعبان در  
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ســاختمان کارگاه به مساحت 177.63 متر 
مربع پالک شــماره 431 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت شکراله شهبازی دستجردی  مورد ثبت صفحه 211 

و 155 دفتر 171 و 494 امالک
ادامه در صفحه 8
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94- رای شــماره 24329-1395/09/15 هیأت دوم خانم اعظم السادات سجادي 
به شناســنامه شــماره 784 كدملي 1286498996 صادره اصفهان فرزند محمد 
علي در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 107.46 متر مربع پالک شماره  
 7598فرعی از 26   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 مورد ثبــت صفحــات 53 و 56 و 59 و 41 دفتــر 505 و صفحــه 584 دفتر 851 

امالک
95- رای شــماره 24755-1395/09/17 هیــأت دوم خانم مــژگان پویندپور به 
شناســنامه شــماره 938 كدملي 1754198295 صــادره اهواز فرزنــد اكبر در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 167متر مربع پالک شماره  2493فرعی 
از 18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره از 

سهم االرث علی خلیلی
96- رای شــماره 26284-1395/10/04 هیأت دوم خانم مینا سهرابي بارده به 
شناسنامه شماره 3112 كدملي 4620819298 صادره شهر كرد فرزند مرتضی 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 138.40متر مربع پالک شماره 595 
فرعی از 25اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 452 دفتر 196 امالک
97- رای شــماره 25365-1395/09/23 هیــأت دوم  آقــاي عبــاس علیجانــي 
به شناســنامه شــماره 10096 كدملي 1283210304 صــادره اصفهان فرزند 
محمدحسین در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  221.82    متر مربع پالک 
شماره  2870  فرعی از 18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 521 دفتر 463 امالک
98- رای شماره 25351-1395/09/23 هیأت دوم  آقاي اكبر شفیعي به شناسنامه 
شماره 40 كدملي 1091855951 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت   117   متر مربع پالک شــماره  3406  فرعی از 18   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مورد ثبت صفحه 

415 دفتر 374 امالک  
99- رای شماره 25347-1395/09/23 هیأت دوم  آقاي محمد نعیم به شناسنامه 
شماره 941 كدملي 1284593053 صادره اصفهان فرزند علیرضا در  ششدانگ 
یک باب ساختمان مغازه به مساحت   30   متر مربع پالک شماره 13   فرعی از 68   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

150 دفتر 796 امالک
100- رای شماره 25320-1395/09/23 هیأت دوم خانم خدیجه صادقي علویجه 
به شناســنامه شــماره 5310 كدملي 1090510179 صادره نجــف آباد  فرزند 
ابراهیم در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 96متر مربع پالک شماره  67   
 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســن

 ابراهیمی
101- رای شــماره 24770-1395/09/17 هیأت دوم  آقاي حسین جبارزارع به 
شناسنامه شــماره 260 كدملي 1289540039 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 162 متر مربع پالک شماره  447فرعی 
از 26   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 245 دفتر 1118 امالک
102- رای شماره 24765-1395/09/17 هیأت دوم آقاي اصغر رحیم زاده رناني 
به شناسنامه شــماره 177 كدملي 1289850712 صادره اصفهان  فرزند علي در 
ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 25.10 متر مربع پالک شماره  417 فرعی 
 از 19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشــماره
 ســند 56365 مورخ 82/9/26 دفترخانه 91 اصفهان و سند شماره 26413 مورخ 
56/9/7 دفترخانه 95 اصفهان) مابقی بنام مالک باقــی ماند صفحه 67 دفتر 332 

امالک(
103- رای شماره 24769-1395/09/17 هیأت دوم آقاي اصغر رحیم زاده رناني 
به شناسنامه شــماره 177 كدملي 1289850712 صادره اصفهان فرزند علي در  
ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 36.40 متر مربع پالک شماره  417فرعی 
 از  19  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بشــماره 
ســند 56365 مورخ 82/9/26 دفترخانه 91 اصفهان و سند شماره 26413 مورخ 
56/9/7 دفترخانه 95 اصفهان) مابقی بنام مالک باقــی ماند صفحه 67 دفتر 332 

امالک(
104- رای شــماره 25306-1395/09/23 هیأت دوم آقاي رضــا جبارزارع به 
شناسنامه شــماره 14 كدملي 1285435591 صادره اصفهان فرزند اسمعیل در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت   147.25   متر مربع پالک شماره 512   
فرعی از 26   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 299 دفتر 474 امالک
105- رای شــماره 24839-1395/09/17 هیأت دوم آقاي قربانعلي جمشیدیان 
به شناسنامه شماره 107 كدملي 6229833204 صادره  میمه فرزند عباسعلي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  217.81 متر مربع پالک شماره  68   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت صفحه 205 

دفتر 199 امالک از مالکیت حاج مهدی كریمی بهرام آبادی
106- رای شماره 25200-1395/09/21 هیأت دوم آقاي علیرضا سلیماني ارشد 
به شناســنامه شــماره 518 كدملي 1285974646 صادره اصفهان فرزند علي 
مراد در  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 157.38 متر 
 مربع پالک شــماره  81 فرعی از 16   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 13369 مــورخ 83/8/12 دفترخانه 105 

اصفهان
107- رای شماره 25199-1395/09/21 هیأت دوم آقاي مرتضي سلیماني ارشد 
به شناســنامه شــماره 1537 كدملي 1285821149 صادره اصفهان فرزند علي 
 مراد در   سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 157.38متر 
مربع پالک شــماره  81 فرعی از 16   اصلــی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان بشــماره ســند 13369 مــورخ 83/8/12 دفترخانه 105 

اصفهان
108- رای شــماره 25144-1395/09/21 هیأت دوم   آقاي  حســینعلي حاتمي 
بلداجي به شناســنامه شــماره 72 كدملي 6299804505 صادره بروجن فرزند 
صفرعلي در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  166.49    متر مربع پالک 
شماره 554   فرعی از 40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 473 دفتر 98 از مالکیت محمد روهنده
109- رای شــماره 24130-1395/09/13 هیأت چهارم آقای یوســف رضوانی 
جزی  به شناسنامه شــماره 6349 كدملي 5110072965 صادره برخوار فرزند 
عبدالرحیم  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 154.40 مترمربع از پالک شماره  
فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی صدیقه تمیزی
110- رای شماره 24132-1395/09/13 هیأت چهارم آقای نوروز علی مجتبایی 
به شناســنامه شــماره 215 كدملي 1290061238  صادره اصفهان فرزند علی  
ششدانگ یک باب دامداری به مســاحت 163.75 مترمربع از پالک شماره  2018 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی علی مجتبایی
111- رای شــماره 24308-1395/09/14 هیأت چهارم آقای مهدی خورسندی 
كوهانستانی به شناســنامه شــماره 28 كدملي 1289915792  صادره اصفهان 
فرزند قاسم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  178.40مترمربع از پالک شماره 
361 فرعی از 14  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 11 دفتر 704  امالک
112- رای شماره 24303-1395/09/14 هیأت چهارم خانم فرحناز زارع زمانی 
به شناســنامه شــماره  519 كدملي  1819450491 صادره آبادان فرزند محمد 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  376.5 مترمربع از پالک شماره 2891 فرعی از 
25  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

فوق    ازموردثبت صفحه 433 و 289 دفتر 307 و 688  امالک
113- رای شــماره 23205-1395/09/02 هیأت چهارم خانم نفیسه صابری به 
شناسنامه شماره  50926 كدملي 1280398094 صادره اصفهان فرزند احمدرضا  
سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 273.50 مترمربع از پالک شماره 
357  فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 425  دفتر 1080 امالک
114- رای شماره 23203-1395/09/02 هیأت چهارم آقای علیرضا میزبانی به 
شناسنامه شماره  1327 كدملي 1285756916  صادره اصفهان  فرزند حسین سه 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 273.50 مترمربع از پالک شماره 357 
فرعی از  6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازموردثبت صفحه 22 دفتر 361 امالک
115- رای شــماره 15564-1395/09/30 هیأت چهارم آقاي حســین مانیان به 
شناســنامه شــماره 1115 كدملي 1283293498  صادره اصفهان  فرزند كاظم  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 159.34  مترمربع از پالک شماره  9 فرعی 
از34 اصلــی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی كاظم مانیان
116- رای شماره 25944-1395/09/30 هیأت چهارم آقاي سید رضا حسینی   به 
شناسنامه شماره 47 كدملي 1290144338 صادره خمینی شهر فرزند سیدباقر  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126.38 مترمربع از پالک شماره  4140 فرعی 
از18   اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 165 دفتر  646  امالک
117- رای شــماره 21843-1395/08/13 هیأت چهارم آقای محمدعلی محمدی 
كوجانی به شناسنامه شماره 882 كدملي 1283383381 صادره اصفهان فرزند 
یداله  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  283 مترمربع از پالک شماره فرعی از 

28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 
یداله محمدی

118- رای شماره 24256-1395/09/14 هیأت چهارم  آقای مقصود معصومی  به 
شناسنامه شماره  2846 كدملي 4030437222  صادره كبوترآهنگ  فرزند محمد   
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 91.02 مترمربع از پالک 
شماره فرعی از 67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی اصغر گلبان
119- رای شماره 24258-1395/09/14 هیأت چهارم  آقای جهانبخش علیدوستی  
به شناسنامه شماره 87  كدملي 4622457946 صادره شهركرد فرزند علی آقا  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 91.02 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از 67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی علی اصغر گلبان
120- رای شماره 21851-1395/08/13 هیأت چهارم آقای الیاس اكبری جوچی  
به شناسنامه شــماره 3 كدملي 1111643962 صادره فالورجان فرزند ابراهیم 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  192.08 مترمربع از پالک شماره 232 فرعی از 
27 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق از سند شماره 109458 مورخ 3/2/87 دفترخانه 9 اصفهان
121- رای شماره 21847-1395/08/13 هیأت چهارم خانم زهره تقیان دهاقانی 
به شناسنامه شماره  5235 كدملي 5129392337 صادره دهاقان فرزند ابوالقاسم  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146.30مترمربع از پالک شماره فرعی از  31  
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

محمد ابراهیمی
122- رای شماره 25923-1395/09/30 هیأت چهارم آقاي مهدی محمد شریفی 
رنانی  به شناســنامه شــماره  10983 كدملي 1283217023 صــادره اصفهان 
فرزند احمد   ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 123.50 مترمربــع از پالک 
 شــماره 176فرعی از  19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب

  اصفهان ازمالک رســمی حســن محمد شــریفی ازموردثبت صفحه 53 دفتر 78 
امالک

123- رای شماره 25939-1395/09/30 هیأت چهارم آقاي غالمحسین ابراهیم 
بابایی به شناسنامه شــماره 16463 كدملي 1140163477 صادره خمینی شهر  
فرزند مصطفی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120.91 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی سید ابوالقاسم اصفهانی
124- رای شــماره 25888-1395/09/30 هیأت چهارم خانم اكرم ابراهیم زاده 
به شناسنامه شــماره 990كدملي 1284889696 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223.20 مترمربع از پالک شماره  239 فرعی از  
14 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ازموردثبت صفحه 269 دفتر  429 امالک
125- رای شماره 27248-1395/10/12 هیأت دوم آقاي عقیل بهرامي میرآبادي 
به شناسنامه شماره 484 كدملي 6219564431 صادره  فریدن فرزند محمدباقر 
در  ششدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت  67.00 مترمربع پالک شماره  67 
 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت حاج 

محمد بیات
126- رای شــماره 27283-1395/10/13 هیأت دوم آقاي غالمرضا یوســفیان 
داراني به شناسنامه شماره 6 كدملي 1159470367 صادره فریدن فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 135 مترمربع پالک شماره  28 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین محمدی 

كوجانی
127- رای شــماره 28014-1395/10/25 هیــأت دوم  آقــاي علي هاشــمي به 
شناســنامه شــماره 12 كدملي 1290057761 صادره اصفهان فرزند جعفر در 
ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 210/92  مترمربع پالک شماره 183  فرعی 
از  3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت 

صفحات 430 و 465 دفترهای 352 و 488  امالک
128- رای شماره 28007-1395/10/25 هیأت دوم آقاي محمد شیرچنگ نژاد به 
شناسنامه شماره 12731 كدملي 1292280298 صادره  اصفهان فرزند احمد در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 121/92  مترمربع پالک شماره 640  فرعی 
از  11 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 499 و 101 دفتر 387 و 1033
129- رای شــماره 27273-1395/10/13 هیأت دوم  آقاي حسن نصراصفهاني 
به شناسنامه شــماره 2101 كدملي 1283493403 صادره اصفهان فرزند محمد 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  248.92 مترمربع پالک شماره 336  
فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 368 دفتر 20 امالک
130- رای شــماره 27282-1395/10/13 هیــأت دوم آقاي رمضان ســي مني 
به شناســنامه شــماره 9 كدملي 1290112657 صادره اصفهان فرزند رحیم در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  148.87 مترمربع پالک شماره 300 فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 35 دفتر 939 امالک
131- رای شــماره 27191-1395/10/12 هیأت دوم آقاي سیدجمال احمدي به 
شناســنامه شــماره 5 كدملي 6219815815 صادره فریدن فرزند سیدكمال در  
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 150.65 مترمربع پالک شماره 2514  
فرعی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت رضا علی جانی
132- رای شماره 27197-1395/10/12 هیأت دوم خانم نرگس علي كرد دهاقاني 
به شناسنامه شماره 238 كدملي 1818695936 صادره آبادان  فرزند شهریار در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 157.72 مترمربع پالک شماره  68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت غالمحســین 

كشاورز صفحه 205 دفتر 199 امالک
133- رای شــماره 28134-1395/10/25 هیــأت دوم  آقاي فرهــاد جوادي به 
شناسنامه شماره 1650 كدملي 1287869548 صادره اصفهان فرزند محمود در 
ششدانگ یک باب مغازه به استثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 22/80  مترمربع 
پالک شماره   68  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت رضا رضائی كوجانی
134- رای شــماره 28138-1395/10/25 هیأت دوم آقاي امــراهلل آقابابائي به 
شناسنامه شــماره 89 كدملي 1290177279 صادره اصفهان  فرزند رجبعلي در    
ششدانگ یک باب    مغازه به مساحت     38/37  مترمربع پالک شماره   3047   فرعي 
از  18  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 

60487 مورخ 1391/4/12 دفترخانه 112 اصفهان
135- رای شــماره 28137-1395/10/25 هیأت دوم آقاي امــراهلل آقابابائي به 
شناسنامه شــماره 89 كدملي 1290177279 صادره اصفهان  فرزند رجبعلي در 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت  24/44 مترمربع پالک شماره   3047   
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
ســند 60487 مورخ 1391/4/12 دفترخانه 112 اصفهان بنام متقاضی و ســهم 
 االرث متقاضی از ســند 4094 مورخ 1348/7/13 دفترخانه 91 اصفهان بنام پدر

 متقاضی
136- رای شماره 27331-1395/10/14 هیأت دوم خانم فروزان خودسیاني به 
شناسنامه شماره 2285 كدملي 1292175648 صادره اصفهان فرزند فتحعلي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 109.20 مترمربع پالک شماره 113  فرعی 
از27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سهم االرث 

رسول مارانی فرزند سید یداله مارانی  طبق اظهارنامه
137- رای شماره 27412-1395/10/14 هیأت دوم خانم فاطمه حسیني بهارانچي 
به شناسنامه شماره 3 كدملي 1290193584 صادره  اصفهان فرزند سید مرتضي 
در    سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  177 مترمربع پالک 
شــماره  311 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 170 و 72 دفاتر 1063 و 623 امالک
138- رای شماره 27413-1395/10/14 هیأت دوم آقاي  سید حسین حسیني به 
شناسنامه شماره 56 كدملي 1290122881 صادره اصفهان  فرزند سیدرضا در 
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  177 مترمربع پالک 
شــماره  311 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 170 و 72 دفاتر 1063 و 623 امالک
139- رای شــماره 28140-1395/10/25 هیــأت دوم آقاي  محســن تیموري 
جروكاني به شناســنامه شــماره 1139 كدملي 1283059312 صادره اصفهان 
فرزند حسن در   ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   194   مترمربع پالک 
شــماره     44 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت رحیم تیموری جروكانی
140- رای شماره 27247-1395/10/12 هیأت دوم خانم فاطمه غدیري زهراني 
به شناسنامه شماره 20 كدملي 1289952817 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  280 مترمربع پالک شماره  55 فرعی از 
6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شماره 

63343 مورخ 42/7/28 دفترخانه 7 اصفهان
141- رای شماره 23418-1395/09/03 هیأت چهارم آقاي اصغر نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 6 كدملي 1290122385 صادره فرزند محمد علي در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 202.42 مترمربع پالک شماره325و1466 فرعي از5 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه تواما تشــکیل یکباب 

خانه میدهند كه در ص 125 دفتر 5 و ص 283 دفتر 491

142- رای شــماره 26220-1395/10/04 هیأت چهارم آقاي حمید شریعتی به 
شناسنامه شــماره 46235 كدملي  1280887931 صادره اصفهان فرزند حسین  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151.79 مترمربع از پالک شماره فرعی از 67 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

باقر غمخوار
143- رای شــماره 23259-1395/09/02 هیأت چهارم خانــم فریده خلیلیان به 
شناسنامه شــماره 1253 كدملي 5419008513 صادره مباركه فرزند محمد تقی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166.51 مترمربع از پالک شماره فرعی از 28 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

عباس قنبری ازموردثبت صفحه 268 الی 271 دفتر 54  امالک
144- رای شــماره 27487-1395/10/15 هیأت چهارم  آقــاي داراب بهرامي به 
شناسنامه شــماره 734 كدملي 6219513045 صادره بوئین و میاندشت فرزند 
رحیم در قسمتي از/ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 82/10 مترمربع پالک 
شــماره 255 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالک رسمی نصرت قدرجانی
145- رای شماره 28047-1395/10/25 هیأت چهارم خانم ایران مصلح بهارانچی 
به شناسنامه شــماره 3 كدملي 1290070954 صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 234 مترمربع قسمتی از پالک شماره 158 فرعی 
از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه درصفحه 

209 دفتر 599 مالک می باشد
146- رای شــماره 28078-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي سعید اكبری صفی 
آبادی به شناسنامه شماره 24719 كدملي 1282715623 صادره اصفهان فرزند 
قاسمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 178.68 
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فتح اله آقابابائی خوزانی
147- رای شــماره 28080-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي محمد اكبری صفی 
آبادی به شناسنامه شماره 26169 كدملي 1282729748 صادره اصفهان فرزند 
قاسمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 178.68 
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فتح اله آقابابائی خوزانی
148- رای شــماره 28072-1395/10/25 هیأت چهارم خانم صدیقه كرباسیان 
به شناسنامه شــماره 234 كدملي 1287813429 صادره اصفهان فرزند محمود 
نســبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 213.40 
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 929 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان كه در صفحــه 505 و 508 دفتــر 916 مالک 

می باشد
149- رای شــماره 28073-1395/10/25 هیــأت چهارم آقــای عبداله صالحی 
جعفرآبادی به شناسنامه شــماره 5 كدملي 1142191109 صادره خمینی شهر 
فرزند حسین نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
213.40 مترمربع قسمتی از پالک شماره 929 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحه 505 و 508 دفتر 916 مالک 

می باشد
150 - رای شــماره 27696-1395/10/18 هیأت چهارم آقــاي منصور نصر به 
شناسنامه شــماره 16 كدملي 1290247315 صادره از اصفهان فرزند اصغر در 
سه دانگ ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 181.18 مترمربع پالک شماره 337 
فرعي از 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمي بتول نصر ازاداني در ص 498 دفتر 527
151- رای شــماره 27695-1395/10/18 هیأت چهارم خانم بتول نصري نصر 
ابادي به شناسنامه شماره 58 كدملي 1290481326 صادره از خمینی شهر فرزند 
محمد علي در سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181.18 مترمربع پالک 
شــماره 337 فرعي از 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان در ص 498 دفتر 527
152- رای شماره 27455-1395/10/15 هیأت چهارم آقاي محمود شاه سنائي 
به شناسنامه شــماره 19 كدملي 1290277265 صادره فرزند عباس در قسمتي 
از/ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 270/35 مترمربع پالک شماره 1 فرعي از 
 35 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  در ص 66 

دفتر 584
153- رای شماره 26778-1395/10/08 هیأت چهارم آقاي اكبر كیقبادي لمجیري 
به شناسنامه شماره 518 كدملي 1283462249 صادره فرزند غالمعلی ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 272.91 مترمربع كه با قسمتي از پالک 335 و 339 فرعي 
از 40 اصلي تواما تشــکیل یکباب خانه را داده اســت واقع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره 58091 مورخ 51/12/15 دفتر 29 

اصفهان
154 رای شــماره 28545-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي مهران شــنتیائی به 
شناسنامه شماره 536 كدملي 1817190377 صادره آبادان فرزند رضا ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 144 مترمربع قســمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه ازمالک رسمی حاج 

نادعلی كرمانی
155- رای شماره 28510-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي سعید كاظمی زهرانی 
به شناسنامه شــماره 8 كدملي 1290180679 صادره خمینی شهر فرزند حسن 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 194.80 مترمربع قسمتی از پالک شماره 126 
فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در 
صفحه 467 الی 479 دفتر 470 و صفحه 36 دفتر 89 مالک 2 سهم مشاع از 26 سهم 

ششدانگ می باشد
156- رای شــماره 28544-1395/10/29 هیأت چهارم خانم رعنا طادی بنی به 
شناسنامه شــماره 50 كدملي 4622948710 صادره شــهركرد فرزند عزت اله 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 134.45 مترمربع قسمتی از پالک شماره 145 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مع 
الواسطه ازمالک رسمی عبداله مارانی فرزند نصراله موردثبت در صفحات 14 و 

17 دفتر 511 امالک
157- رای شــماره 28543-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي داریوش پایمرد به 
شناسنامه شماره 1908 كدملي 1159368333 صادره فریدن فرزند عبدالصالح 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 103.86 مترمربع قســمتی از پالک شماره 45 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه ازمالک 

رسمی كاظم صفری رنانی
158- رای شــماره 28539-1395/10/29 هیــأت چهــارم خانم زهــره نادری 
درباغشاهی به شناسنامه شــماره 438 كدملي 1284602427 صادره اصفهان 
فرزند رحیم ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 185.20 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 710 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان كه به موجب سندشــماره 24552-95.4.15 دفتــر 371 مالک 1.58 قفیز 

مشاع از 44 قفیز و یک نی پالک 25.710 می باشد
159- رای شــماره 28529-1395/10/29 هیــأت چهارم  آقاي حســن مرادی 
رنانی به شناســنامه شــماره 332 كدملي 1290062404 صادره اصفهان فرزند 
احمد ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 60.06 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
376 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 مع الواســطه ازمالک رســمی مریم منجمی موردثبت در صفحــه 379 دفتر 434

 امالک
160- رای شــماره 26730-1395/10/08 هیأت چهارم آقای ســتار زمانی     به 
شناسنامه شماره 132  كدملي 1091841942   صادره نجف آباد   فرزند عبدالرحیم   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  98.25  مترمربع از پالک شماره فرعی از  28   
 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی

  كریــم رضایــی كوجانــی از مــورد ثبــت صفحــه   268 الــی 271 دفتــر 54 
 امالک

161- رای شماره 26731-1395/10/08 هیأت چهارم آقای محمد علی شاه سنائی 
گنیرانی     به شناسنامه شــماره 1555  كدملي 1284836614    صادره اصفهان   
فرزند ابوالقاسم   ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  184.50  مترمربع از پالک 
شماره فرعی از 35 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حاج محمود و احمد ترک الدانی
162- رای شــماره 26732-1395/10/08 هیأت چهارم  آقای صفر رحیمی     به 
شناســنامه شــماره 959  كدملي 1159078181   صادره فریــدن   فرزند كریم    
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 190.79مترمربع از پالک شماره  195 فرعی از  
40  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسین و اكبر رحیمی
163- رای شــماره 26261-1395/10/04 هیأت چهارم آقاي حســن قاســمی 
كوهانستانی   به شناسنامه شــماره  21 كدملي 1289875715 صادره اصفهان 
فرزند قاســم مقدار هجده و دو-سوم سهم مشاع از 36 ســهم ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 187.24مترمربع از پالک شماره 920 فرعی از14 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت 

صفحه  420 دفتر  258 امالک
164- رای شــماره 26239-1395/10/04 هیــأت چهــارم خانم بتول حســینی 
كوهانستانی   به شناسنامه شــماره  872 كدملي 1283397137 صادره اصفهان  
فرزند سید نعمت اله هفده ویک-سوم سهم مشــاع از 36 سهم ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 187.24 مترمربع از پالک شماره 920 فرعی از 14   اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ازموردثبت 

صفحه 378 دفتر 752  امالک

165- رای شــماره 28056-1395/10/25 هیأت چهارم خانم زهرا باباشــاهی 
كوهانستانی به شناسنامه شماره 6 كدملي 1290091927 صادره اصفهان فرزند 
محمود ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112.95 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
318 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 كه به موجب ســند شــماره 24655-95.4.29 دفتر 371 اصفهان مالک یک قفیز

 می باشد
166- رای شــماره 27716-1395/10/19 هیــأت چهــارم آقای جعفر شــبان 
دستجردی    به شناسنامه شماره 3  كدملي 1290133093   صادره اصفهان  فرزند 
علی  چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 244.5 مترمربع از 
پالک شــماره346 و 347فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از مورد ثبت صفحه 29 دفتر 490 و صفحه 

474  دفتر 206  امالک
167- رای شــماره 27715-1395/10/19 هیــأت چهارم خانــم میمنت كاظمی 
زهرانی به شناسنامه شماره 24 كدملي 1290133301   صادره اصفهان   فرزند 
مرتضی  دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  244.5  مترمربع 
از پالک شــماره 346 و 347 فرعی از 6  اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق از مورد ثبــت صفحه 29  دفتر 490  

امالک
168- رای شــماره 27706-1395/10/18  هیأت چهارم خانم مریم مصلحي به 
شناسنامه شماره 21 كدملي 1290264767 صادره از اصفهان فرزند اكبر در سه 
دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 368 مترمربع پالک شماره 6836 
فرعي از 26 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان در 

صفحات 261و161 دفاتر 550و1013
169- رای شــماره 27705-1395/10/18 هیــأت چهارم آقاي ســعید فهامي به 
شناسنامه شماره 737 كدملي 1288753421 صادره از اصفهان فرزند عباسعلي 
در سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 368 مترمربع پالک شماره 
6836 فرعي از 26 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

در صفحات 261و161 دفتر 550و1013
170- رای شــماره 27704-1395/10/18 هیأت چهارم خانم مهري مستاجران 
گورتاني به شناسنامه شــماره 9 كدملي 1290480834 صادره از  خمینی شهر 
فرزند محمد در سه دانگ از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 181.03 مترمربع 
 قسمتی از پالک شــماره 337 فرعي از 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه
  ثبت ملک غــرب اصفهان از مالک رســمی بتــول نصر آزادانی كــه در ص 498 

دفتر 527
171- رای شــماره 27697-1395/10/18 هیأت چهارم آقاي محســن نصر به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 1290233640 صادره از اصفهان فرزند اصغر در سه 
دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181.03 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
337 فرعي از 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی بتول نصر ازادانی در ص 498 دفتر 527
172- رای شــماره 28518-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي محســن رضائی 
برزانی به شناسنامه شماره 4851 كدملي 1282797077 صادره اصفهان فرزند 
نعمت اله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
128 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به 

موجب صفحات 476 الی 491 و 331 دفاتر 721 و 516 دفتر امالک
173- رای شــماره 28513-1395/10/29 هیأت چهارم  آقاي ســعید مانیان به 
شناســنامه شــماره 65 كدملي 1290836361 صادره خمینی شهر فرزند كاظم 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 185.69 مترمربع قســمتی از پالک شماره 34 
اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه بابت ســهم 
االرث ازسندشماره 68918-49.9.19 دفتر 7 اصفهان به نام كاظم مانیان )پدرش( 

مالک گردید
174- رای شــماره 27979-1395/10/23 هیأت چهارم آقــاي  اصغر ابراهیمي 
ولداني به شناسنامه شماره 9207 كدملي 1283201399 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلي در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 241.5 مترمربع پالک شماره 
786فرعي از16 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

در ص 590 دفتر 855
175- رای شــماره 26721-1395/10/08 هیــأت چهــارم خانم رقیــه باتقوا به 
شناســنامه شــماره 61 كدملي 6229832747 صادره میمه فرزند حسنعلی سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  178.5 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی كرم باباصفری
176- رای شــماره 26719-1395/10/08 هیأت چهارم آقاي حسین زمانیان به 
شناســنامه شــماره 86 كدملي 6229820961  صادره میمه  فرزند شکراله  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  178.5 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی كرم بابا صفری
177- رای شماره 26273-1395/10/04 هیأت چهارم آقاي سید مهدی چاوشی 
به شناســنامه شــماره 44 كدملي 1290204918 صادره اصفهان فرزند ســید 
جعفر چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 232 مترمربع از 
پالک شــماره  142 فرعی از  38 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبت صفحــات 538 و 542 دفتر 624 

امالک
178- رای شماره 26276-1395/10/04 هیأت چهارم خانم فضه خاتون هارونی 
موجانی  به شناسنامه شــماره 2 كدملي 1290329710 صادره اصفهان  فرزند 
مصطفی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  232 مترمربع از 
پالک شــماره 142 فرعی از 38 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبت صفحــه 538 و 542 دفتر   624  

امالک
179- رای شــماره 26270-1395/10/04 هیــأت چهــارم آقاي علــی نصر به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290197989 صادره اصفهان فرزند اكبر ششدانگ 
قسمتی از  یک باب خانه به مســاحت 0.93 مترمربع از پالک شماره 70 فرعی از 7  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان كه تواما با پالک 
7/867 تشکیل یکباب ساختمان را داده است ازمالک رسمی محمد نصر  ازموردثبت 

صفحه 538 دفتر 13 امالک
180- رای شــماره 26264-1395/10/04 هیأت چهارم خانــم زهرا رضایی به 
شناســنامه شــماره  60  كدملي 1290268487 صادره اصفهان  فرزند حســین  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 150.30   مترمربع از پالک شماره  فرعی از   
28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

ابراهیم رضایی كوجانی
181- رای شــماره 28125-1395/10/25 هیــأت اول خانــم عصمــت علینقي 
به شناســنامه شــماره 47835 كدملي 1280368659 صــادره  اصفهان فرزند 
غالمحسین در  ششدانگ یک باب خانه به  مســاحت   275   مترمربع پالک شماره   
138 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مورد  بموجب سند 12156 و 12157 مورخ 1386/7/1 دفترخانه 137 اصفهان  به 

استثنا بهای 3 هشتم و ربعیه اعیانی  كه در سند آنتقال آمده است
182- رای شماره 28164-1395/10/26 هیأت اول آقاي بهرام نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 53 كدملي 1290206848 صادره خمیني شهر فرزند مهدي 
در سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   118/53   مترمربع 
پالک شماره  558    فرعي از 25   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات 44 و 47 دفتر 741
183- رای شماره 28165-1395/10/26 هیأت اول خانم مریم نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 7 كدملي 1290418683 صادره خمیني شهر فرزند كریم در 
سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   118/53   مترمربع 
پالک شماره  558    فرعي از 25   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات 44 و 47 دفتر 741  
184- رای شــماره 28128-1395/10/25 هیأت اول آقاي فضل اله محمد زماني 
رناني به شناسنامه شماره 81 كدملي 1290447101 صادره اصفهان  فرزند محمد 
در  ششدانگ یک باب  خانه به مساحت   110   مترمربع پالک شماره   2873   فرعي 
از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

علی انصاری  مورد ثبت  صفحه 49 دفتر 63 امالک
185- رای شماره 28130-1395/10/25 هیأت اول آقاي اصغر صالحي موركاني 
به شناسنامه شــماره 2 كدملي 6209756166 صادره لنجان فرزند نعمت اله در 
ششدانگ یک باب  خانه به مســاحت 101/86 مترمربع پالک شماره    815  فرعي 
از  40  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت 

قمرخانم كیقبادی
186- رای شماره 28145-1395/10/26 هیأت اول آقاي اهلل كرم آقاخاني جونقاني 
به شناسنامه شــماره 225 كدملي 4679546921 صادره  فارسان فرزند علي در    
ششدانگ یک باب    خانه به مســاحت   91/60   مترمربع پالک شماره 698 و 699     
فرعي از 25   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

سند 12079 مورخ 1383/3/31 دفترخانه 105 اصفهان
187- رای شماره 28146-1395/10/26 هیأت اول آقاي مسیح حسین شیرودي 
به شناسنامه شــماره 14 كدملي 2219494594 صادره تنکابن  فرزند حسینعلي 
در   ششــدانگ یک باب    خانه به مســاحت  146/31    مترمربع پالک شماره  67  
 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند حاج مهدی 
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188- رای شــماره 28511-1395/10/29 هیــأت اول خانم اشــرف الســادات 
میرحســیني رناني به شناســنامه شــماره 112 كدملي 1290201201 صادره  
اصفهان فرزند سیداسداله ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 59 مترمربع پالک 
شــماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت ربابه بیداد ورنوسفادرانی
189- رای شماره 28224-1395/10/26 هیأت اول خانم هاجر یاري به شناسنامه 
شماره 1713 كدملي 1293143529 صادره  خمینی شهر فرزند ابوالقاسم در    سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت     172/50 مترمربع پالک شماره   
45  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 

فتح اله آقابابائی
190- رای شماره 28225-1395/10/26 هیأت اول آقاي محمد علي یاري رناني به 
شناسنامه شماره 1372 كدملي 1290834581 صادره خمیني شهر فرزند اصغر 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت 172/50 مترمربع پالک 
شــماره   45  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت فتح اله آقابابائی
191- رای شــماره 28262-1395/10/27 هیأت اول آقاي رضا عابدي رناني به 
شناسنامه شماره 31 كدملي 1289814661 صادره  اصفهان فرزند ابوالحسن در  
چهار  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت  307/33    مترمربع پالک 
شماره    734  فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت  صفحه 363 دفتر 80 امالک
192- رای شماره 28263-1395/10/27 هیأت اول خانم فاطمه شریفي رناني به 
شناسنامه شــماره 101 كدملي 1290012504 صادره اصفهان فرزند حسین در 
دو  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت  307/33    مترمربع پالک 
شماره    734  فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت  صفحه  206 دفتر 977  امالک
193- رای شــماره 28316-1395/10/27 هیأت اول آقاي ولي اله رجبي رستمي 
به شناسنامه شماره 1 كدملي 1249625440 صادره نائین فرزند حبیب اله در  دو 
دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب   خانه    به مســاحت   182/20   مترمربع پالک 
شــماره    68 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت عبدالحسین زارع بهرام آبادی
194- رای شــماره 28315-1395/10/27 هیأت اول خانم صغري حسین پور به 
شناسنامه شماره 1488 كدملي 1819322777 صادره آبادان فرزند احمدعلي در  
دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه    به مساحت   182/20   مترمربع پالک 
شــماره    68 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت عبدالحسین زارع بهرام آبادی
195- رای شــماره 28314-1395/10/27 هیأت اول خانم اكرم طاهري محمود 
آبادي به شناسنامه شماره 1386 كدملي 5110260028 صادره خورزوق فرزند 
تقي در دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه    به مساحت   182/20   مترمربع 
پالک شماره    68 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت عبدالحسین زارع بهرام آبادی
196- رای شــماره 28311-1395/10/27 هیأت اول آقاي ســید علي حســیني 
به شناســنامه شــماره 235 كدملي 1289940071 صادره اصفهان فرزند سید 
ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب    خانه به مساحت   
278   مترمربع پالک شــماره  1299/2    فرعي از 18   اصلي )  تبدیل به 18/7282 
( واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان مورد ثبت      صفحه 

100  دفتر 423 امالک
197- رای شــماره 28312-1395/10/27 هیأت اول خانم ربابه بیگم حسیني به 
شناسنامه شماره 183 كدملي 1290060916 صادره اصفهان فرزند سید محمد 
علي در یک و نیم دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  278  مترمربع 
پالک شماره  1299/2 فرعي از 18  اصلي )  تبدیل به 18/7282 ( واقع در اصفهان 
 بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت      صفحــه 100  دفتر 423 

امالک
198- رای شماره 28313-1395/10/27 هیأت اول خانم اعظم السادات حسیني 
رناني به شناسنامه شماره 614 كدملي 1290589836 صادره اصفهان فرزند سید 
مرتضي در یک و نیم دانگ مشــاع از   ششــدانگ یک باب    خانه به مساحت   278   
مترمربع پالک شماره  1299/2  فرعي از 18   اصلي )  تبدیل به 18/7282 ( واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت      صفحه 100  دفتر 

423 امالک
199- رای شماره 28152-1395/10/26 هیأت اول خانم زهرا فنائیان به شناسنامه 
شــماره 2766 كدملي 1285931998 صادره  اصفهان فرزند قاسم در  ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت   150/48   مترمربع پالک شــماره     67 اصلي واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  از مالکیت علی اكبریان  تفاقی 

فرزند حسین
200- رای شماره 28204-1395/10/26 هیأت اول آقاي نصراله سلطاني رناني 
به شناسنامه شماره 9200 كدملي 1283201321 صادره اصفهان  فرزند تقي در  
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب   خانه   به مساحت   222/88   مترمربع پالک 
شماره  734    فرعي از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 245 و 581 دفتر 1098 امالک
201- رای شماره 28203-1395/10/26 هیأت اول آقاي كریم باباصفري رناني 
به شناسنامه شماره 9791 كدملي 1283207230 صادره  اصفهان فرزند اسمعیل 
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت   222/88   مترمربع پالک 
شماره  734    فرعي از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 245 و 581 دفتر 1098 امالک
202- رای شــماره 28124-1395/10/25 هیأت اول آقاي حسن هنرمند عاشق 
آبادي به شناسنامه شماره 4 كدملي 1290001553 صادره اصفهان  فرزند حاجي 
آقا در    ششــدانگ یک باب   خانه   به مســاحت   260/20   مترمربع پالک شماره   
66   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان  از مالکیت 

غالمحسین شفیعی در صفحه 518 دفتر 923 امالک
203- رای شــماره 28121-1395/10/25 هیــأت اول خانــم ام لیلــي برزگر به 
شناســنامه شــماره 1650 كدملي 3990413228 صادره رزن فرزند محســن 
ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت  109/50  مترمربع پالک شماره  67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت سلمان شفیعی 

عاشق آبادی
204- رای شماره 27935-1395/10/23 هیأت اول آقاي امید تسلیمي به شناسنامه 
شماره 5101 كدملي 1293088171 صادره اصفهان  فرزند محمد ششدانگ یک 
باب   ساختمان   به مساحت   96/81  مترمربع پالک شــماره    68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت غالمرضا محبی از سند 

ثبت در صفحه 37 دفتر 298 امالک
205- رای شــماره 27995-1395/10/23 هیــأت اول خانــم عــزت حمصي به 
شناســنامه شــماره 466 كدملي 1285490479 صــادره اصفهــان فرزند علي 
 ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  228    مترمربع پالک شماره   65   اصلي واقع در 
 اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت رضوان

 پوالدخان
206- ای شماره 28495-1395/10/28 هیأت اول آقاي بهروز تقیان بهرام آبادي 
به شناسنامه شماره 554 كدملي 1283022524 صادره اصفهان فرزند رجبعلي در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 182.40 مترمربع پالک شماره 68  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس تقیان مورد 

ثبت صفحه 205 دفتر 199 امالک
207- رای شماره 28494-1395/10/28 هیأت اول آقاي احمد تقیان بهرام آبادي 
به شناسنامه شماره 553 كدملي 1283022516 صادره اصفهان فرزند رجبعلي 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک شماره  68  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس تقیان مورد 

ثبت صفحه 205 دفتر 199 امالک
208- رای شماره 28493-1395/10/28 هیأت اول آقاي رسول هاشمي جوزداني 
به شناسنامه شماره 1151 كدملي 1091198010 صادره اصفهان فرزند محمد در 
ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت 320.82 مترمربع پالک شماره 511 فرعی 
از 6 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 547 و 550 دفتر 823 امالک
209- رای شــماره 28492-1395/10/28 هیأت اول آقاي تقي شــاه ســنائي به 
شناسنامه شماره 605 كدملي 1283409100 صادره اصفهان  فرزند براتعلي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 264.75 مترمربع پالک شماره 195فرعی 
از 21 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 392 دفتر 779 امالک
210- رای شــماره 28489-1395/10/28 هیــأت اول آقــاي منوچهــر مکبر به 
شناســنامه شــماره 2097 كدملي 1286640253 صادره اصفهان فرزند هادي 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 147.50 مترمربع پالک شماره  67 اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ســید محمود 

حسینی
211- رای شــماره 28488-1395/10/28 هیأت اول آقاي فتح اله عباسي ولداني 
به شناسنامه شــماره 36 كدملي 1290006253 صادره اصفهان فرزند حسن در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 162.66 مترمربع پالک شماره 135 فرعی از 36 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

222 دفتر 568 امالک
212- رای شــماره 28485-1395/10/28 هیــأت اول آقــاي حســن مانیان به 
شناســنامه شــماره 663 كدملي 1283289989 صادره اصفهان فرزند حسین 

در  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 345.20 مترمربع پالک شماره  34 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سکینه بابایی 

سودانی
213- رای شــماره 28484-1395/10/28 هیــأت اول آقــاي حســن مانیان به 
شناسنامه شــماره 663 كدملي 1283289989 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 255.20 مترمربع پالک شماره  34 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشــماره سند 60125 مورخ 

33/3/24 دفترخانه    6  اصفهان
214- رای شــماره 28483-1395/10/28 هیــأت اول آقاي مجیــد مزروعي به 
شناسنامه شماره 42968 كدملي 1750420708 صادره  اهواز فرزند محمود در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 208 متر مربع پالک شماره   28 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رمضان توكلی 

كوجانی
215- رای شــماره 28468-1395/10/28 هیأت اول آقاي ســیدمحمدعلي درب 
امامیه به شناســنامه شــماره 72 كدملي 1291142347 صادره اصفهان  فرزند 
سیدحسین در  ششدانگ یک باب انبار به مساحت 400 مترمربع پالک شماره 31 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت محمد 

سلیمی بابوكانی
216- رای شماره 28457-1395/10/28 هیأت اول آقاي محمد علي جواني جوني 
به شناسنامه شماره 28 كدملي 1290127336 صادره اصفهان فرزند شعبانعلي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 202.10 مترمربع پالک شماره 566 فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 

15170 مورخ 93/9/6 دفترخانه 160 اصفهان
217- رای شــماره 28454-1395/10/28 هیــأت اول خانــم مریم شیاســي به 
شناســنامه شــماره 830 كدملي 1091236194 صادره  نجف آباد فرزند محمد 
در  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 149.5 مترمربع پالک شماره 364 فرعی 
از 14اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 286 دفتر 695 امالک
218- رای شماره 28729-1395/11/02 هیأت سوم خانم فاطمه مرادي رناني به 
شناسنامه شماره 679 كدملي 1290827656 صادره فرزند براتعلي در سه دانگ 
از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 144.16 مترمربع پالک شماره 1000 فرعي 
از 17 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان كه با پالک 
17/1467 به مساحت 36.30 مترمربع مجموعا تشکیل یکباب خانه را میدهند  در 

ص 365 دفتر 979 امالک
219- رای شــماره 28728-1395/11/02 هیأت ســوم آقاي محسن كاظمي به 
شناسنامه شماره 709 كدملي 1290410917 صادره اصفهان فرزند احمد درسه 
دانگ از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 144.16 مترمربع پالک شماره 1000 
فرعي از 17 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه با 
پالک 17/1467 به مساحت 36.30 مترمربع مجموعا تشکیل یکباب خانه را میدهند  

در ص 368 دفتر 979 امالک
220- رای شــماره 25876-1395/09/30 هیأت ســوم آقاي اكبر شریفی نسب  
به شناسنامه شــماره 45 كدملي  1289866406 صادره اصفهان  فرزند صادق  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 219 مترمربع از پالک شماره 282 فرعی از 14 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

ازموردثبت صفحه  400 دفتر  343 امالک
221- رای شــماره 19074-1395/07/15 هیأت ســوم خانم عــزت دهقان   به 
شناســنامه شــماره  41885  كدملي  2370421411   صــادره  كازرون فرزند  
مصطفی ششــدانگ یک باب خانه   به مســاحت  84.36 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از  28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  محمد مارانی
222- رای شــماره 27728-1395/10/19 هیــأت ســوم آقــای عبدالرضا عالم 
چهره فرد  به شناســنامه شــماره 1321 كدملي 2297315023 صادره شــیراز 
فرزند غالمحســین   ششــدانگ یک باب مغازه بــه مســاحت 26.30 مترمربع از 
 پالک شــماره3746 فرعی از68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهــان ازمالک رســمی فــوق  از مورد ثبــت صفحــه  155 دفتر 1044  

امالک
223- رای شــماره 27321-1395/10/13 هیــأت ســوم آقاي محمد ســبزعلی 
خیرآبادی به شناسنامه شماره 13   كدملي 1091813991  صادره نجف آباد  فرزند 
محمود  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 329.56  مترمربع از پالک شماره  248  
فرعی از 40   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی عباس كیقبادی ازموردثبت صفحه  206 دفتر  182 امالک
224- رای شــماره 27320-1395/10/13 هیــأت ســوم آقاي محمد ســبزعلی 
خیرآبادی  به شناســنامه شــماره 13  كدملي 1091813991   صادره نجف آباد  
فرزند محمود  ششدانگ یک باب خانه          به مساحت 139.88       مترمربع از پالک 
شماره   397   فرعی از   40   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حسن صفانور
225- رای شماره 27324-1395/10/13 هیأت سوم آقاي علی هاشمی ده چی  به 
شناسنامه شماره 19547 كدملي 1292348909  صادره اصفهان  فرزند فتح اله  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  222.81  مترمربع از پالک شماره  656 فرعی از  
14 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ازموردثبت صفحه  161 دفتر  1093 امالک
226- رای شماره 27256-1395/10/13 هیأت ســوم آقاي غالمرضا مظاهری 
كوهانســتانی   بــه شناســنامه شــماره 1655 كدملــي 1284714136 صادره 
اصفهان فرزند عباسعلی  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  224.10 مترمربع 
 از پالک شــماره572 فرعی از 14 اصلــی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت

  ملک غــرب اصفهان ازمالک رســمی فــوق ازموردثبت صفحــه 156 دفتر 646  
امالک

227- رای شــماره 29336-1395/11/06 هیأت دوم آقاي رضا قانعیان سبداني 
به شناسنامه شماره 8 كدملي 1290242208 صادره اصفهان فرزند براتعلي در  
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  232/70    مترمربع پالک شماره  28  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت براتعلی 

قانعیان سبدانی
228- رای شــماره 25859-1395/09/30 هیأت ســوم خانم اشــرف دارانی به 
شناسنامه شماره 1 كدملي  4911095059  صادره شهریار فرزند علی ششدانگ 
یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مســاحت  56.65 مترمربع از پالک شماره 
341 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فاطمه طاهری
229- رای شماره 27596-1395/10/16 هیأت سوم آقاي  كمال حقایق اصفهاني 
به شناسنامه شــماره 1148 كدملي 1284639770 صادره اصفهان فرزند اصغر 
درششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 122/78 مترمربع پالک 
شماره 81و82 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان
230- رای شــماره 27618-1395/10/18 هیأت ســوم آقاي حسن عسگري به 
شناسنامه شــماره 171 كدملي 1290269599 صادره از اصفهان فرزند براتعلي 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144.35 مترمربع پالک شماره 3117 فرعي از 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي 

راضیه بیگم اعتصامي
231- رای شماره 27622-1395/10/18 هیأت سوم آقاي ابوالقاسم اكبري رناني 
به شناسنامه شماره 22 كدملي 1285403411 صادره از اصفهان فرزند رحیم در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30.13 مترمربع پالک شماره 784  فرعي از 26 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي 

ابوالقاسم اشتري در ص 337 دفتر 83
232- رای شماره 27524-1395/10/15 هیأت سوم  آقاي غالمحسین نکوبهر به 
شناسنامه شماره 997 كدملي 1285525469 صادره از اصفهان فرزند حسن در 
4.5 دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91/80 مترمربع پالک شماره 1970 
فرعي از 26 اصلي مجزی شــده از 26/598 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان در ص 453 دفتر 350
233- رای شــماره 27523-1395/10/15 هیأت ســوم خانم عزت شیرواني به 
شناسنامه شــماره 1648 كدملي 1285620488 صادره از اصفهان فرزند محمد 
علي در 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 91/80 مترمربع پالک 
شماره 1970 فرعي از 26 اصلي مجزی شده از 26/598 واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در ص 453 دفتر 350
234- رای شــماره 27257-1395/10/13 هیأت ســوم آقاي مصطفی مهجوب 
مستهلکی به شناسنامه شــماره 39921 كدملي 1280287012 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله ششدانگ یک باب خانه به مساحت 369.75 مترمربع از پالک شماره 
161 فرعی از 1 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 240 دفتر 530  امالک
235- رای شماره 28162-1395/10/26 هیأت ســوم خانم میترا سمیرمی پوده 
به شناسنامه شماره 26079 كدملي 1970263075 صادره مسجدسلیمان فرزند 
فتح اله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127.57 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
219 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

كه مالک 4 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالک فوق است
236- رای شــماره 28113-1395/10/25 هیــأت ســوم آقاي محمــود قدیری 
قهدریجانی به شناسنامه شماره 46 كدملي 1111005311 صادره فالورجان فرزند 
حبیب اله نسبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 197.95 

مترمربع قسمتی از پالک شــماره 325 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه به موجب سند شماره 19290-86.5.24 دفتر 

58 اصفهان مالک می باشد
237- رای شــماره 28114-1395/10/25 هیأت ســوم  خانم عــزت زارعی به 
شناســنامه شــماره 1912 كدملي 1286085357 صادره اصفهان  فرزند احمد 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 197.95 مترمربع 
قسمتی از پالک شــماره 325 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان كه به موجب ســند شــماره 50276-88.9.17 دفتر 108 

اصفهان مالک می باشد
238- رای شماره 28112-1395/10/25 هیأت سوم آقاي حسین آقائی بهارانچی 
به شناســنامه شــماره 33 كدملي 1290084327 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 393 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 111 فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی زهره رضائی ازموردثبت صفحات 152 و 471 دفاتر 

405 و 505 امالک
239- رای شــماره 28111-1395/10/25 هیأت ســوم خانم زهــره رضائی به 
شناسنامه شماره 862 كدملي 1283009781 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 393 مترمربع قسمتی از 
 پالک شــماره 111 فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک

  غــرب اصفهــان كــه در صفحــات 152 و 471 دفاتــر 405 و 505 مالــک 
می باشد

240- رای شماره 28159-1395/10/26 هیأت سوم خانم مهری كیخسروكیانی 
به شناسنامه شماره 171 كدملي 1284557324 صادره اصفهان فرزند مرتضی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 239.50 مترمربع 
قسمتی از پالک شــماره 52 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان
241- رای شــماره 28157-1395/10/26 هیأت ســوم آقاي مصطفی نمازی به 
شناسنامه شماره 17 كدملي 1288593082 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 239.50 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 52 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
242- رای شــماره 28107-1395/10/25 هیأت سوم آقاي رضا صباغ رنانی به 
شناسنامه شماره 219 كدملي 1290287597 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 239.18 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 3800 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان كه در صفحه 178 دفتر 451 مالک می باشد
243- رای شماره 28109-1395/10/25 هیأت ســوم خانم زهره علی عسگری 
رنانی به شناســنامه شــماره 1131 كدملي 1290594988 صادره خمینی شهر 
فرزند نعمت اله نســبت به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
239.18 مترمربع قســمتی از پالک شــماره 3800 فرعی از 18 اصلــی واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحه 410 دفتر 952 مالک 

می باشد
244- رای شــماره 27645-1395/10/18 هیأت ســوم خانم طاهره خراســاني 
فردواني به شناسنامه شماره 4 كدملي 1290034117 صادره از اصفهان فرزند 
عباس در ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 123.64 مترمربع پالک شماره 784 
فرعي از 26 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمي ابوالقاسم اشتري در ص 337 دفتر 83
245- رای شــماره 27649-1395/10/18 هیأت ســوم خانم معصومه عزیزی 
انالوجه به شناسنامه شماره 1631 كدملي 5759178180 صادره چادگان فرزند 
غالمعلی در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 77/57 مترمربع پالک شماره 68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رســمي 

صدیقه نهاوندي-احمد بلورفروش
246- رای شماره 27603-1395/10/18 هیأت سوم آقای غالمعباس حیدری به 
شناسنامه شماره 26  كدملي 1159683352  صادره فریدن فرزند تقی ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 160   مترمربع از پالک شماره  32 فرعی از 27 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی علی ایروانی 

پور از مورد ثبت صفحه 196  دفتر 167  امالک
247- رای شــماره 27612-1395/10/18 هیأت ســوم  آقای عبــاس زارعی به 
شناســنامه شــماره 1390 كدملي 1286786002   صادره اصفهان   فرزند یداله   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 107.33 مترمربع از پالک شماره فرعی از 28  
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

محمدباقر
248- رای شــماره 27676-1395/10/18 هیــأت ســوم آقــای محمد رســول 
شاه ســنایی گنیرانی به شناســنامه شــماره 25 كدملي 1290244618 صادره 
اصفهان  فرزند محمدعلی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 254.62 مترمربع 
 از پالک شــماره 190 فرعی از 21  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت
  ملــک غــرب اصفهــان از ســند شــماره 7678 مــورخ 90/8/4 دفترخانه 371 

اصفهان
249- رای شــماره 27543-1395/10/16 هیأت ســوم آقای كرمعلی احمدی  به 
شناسنامه شــماره 78  كدملي 6339661467  صادره شهركرد فرزند صفرعلی  
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  132.20  مترمربع از پالک شماره فرعی از 
67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

تقی نجاران
250- رای شــماره 24153-1395/09/13 هیأت ســوم آقای حســنعلی خیری 
كوهانستانی  به شناسنامه شماره 1532 كدملي  1284658538  صادره اصفهان 
فرزند زین العابدین  ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 158.70 مترمربع از 
 پالک شــماره  493 فرعی از  14 اصلی واقــع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت 
 ملک غــرب اصفهان ازمالک رســمی فوق از مــورد ثبت صفحــه 295 دفتر 371 

امالک
251- رای شماره 21612-1395/08/11 هیأت دوم آقاي غالمحسین بختیاري به 
شناسنامه شماره 7130 كدملي 1283180472 صادره اصفهان فرزند علي در 4 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   183/79   مترمربع پالک 
شماره   715   فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از سند 6622 مورخ 1350/9/15 دفترخانه 91 اصفهان
252- رای شــماره 21611-1395/08/11 هیأت دوم خانم افسانه علي عسگري 
رناني به شناسنامه شماره 1271342121 كدملي 1271342121 صادره اصفهان 
فرزند ســعید در یک دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   
183/79   مترمربع پالک شماره   715   فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش  
14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  سند 12845 مورخ 1391/8/20 دفتر 

91 اصفهان
253- رای شــماره 21613-1395/08/11 هیــأت دوم آقاي حســین بختیاري 
به شناســنامه شــماره 529 كدملي 1290375666 صادره  خمینی شــهر فرزند 
غالمحســین در یک دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   
183/79   مترمربع پالک شماره 715     فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14   حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت زهره محمد زمانی از ســند 12845 

مورخ 1391/8/20  دفتر 91  كسر گردد
254- رای شــماره 24110-1395/09/13 هیأت ســوم آقای كــوروش رحیمی 
منجزی  به شناســنامه شــماره 88 كدملي 1128932008 صادره فریدونشــهر 
فرزند رحیم سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت187.14 مترمربع 
 از پالک شــماره   336 فرعی از 7  اصلــی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت
  ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فــوق ازموردثبت صفحــه  440 دفتر  855 

امالک
255- رای شــماره 24113-1395/09/13 هیأت ســوم آقای محســن رحیمی 
منجزی  به شناســنامه شــماره 131 كدملي 1128932441  صادره فریدونشهر 
 فرزند رحیم ســه دانگ ازششــدانگ یــک باب خانه بــه مســاحت 187.14 متر

مربع از پالک شــماره336 فرعــی از 7  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ازموردثبت صفحه  440  دفتر  885   

  امالک
256- رای شماره 29629-1395/11/10 هیأت دوم  آقاي  محمد رضا رضواني 
جزي به شناسنامه شماره 58177 كدملي 1281008257 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلي در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   150/96 
مترمربع پالک شماره  32   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت صدیقه تمیزی
257- رای شــماره 29628-1395/11/10 هیأت دوم  آقاي  عباسعلي رضواني 
جزي به شناسنامه شــماره 6681 كدملي 5110076332 صادره برخوار فرزند 
عبدالرحیم در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   150/96 
مترمربع پالک شماره  32   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت صدیقه تمیزی
258- رای شــماره 29337-1395/11/06 هیأت دوم خانم رضوان جمشیدیان 
 قلعه ســفیدي بــه شناســنامه شــماره 35740 كدملــي 1282284797 صادره 
اصفهــان فرزند علي در  ششــدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  215/70    
مترمربع پالک شــماره    2470  فرعي از  18  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت محمود منتظری هدیش ثبت    صفحه 102 

دفتر 63   
259- رای شــماره 29630-1395/11/10 هیأت دوم  آقاي  عباسعلي رضواني 

جزي به شناسنامه شماره 6681 كدملي 5110076332 صادره فرزند عبدالرحیم 
در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   72/53 مترمربع پالک شماره  32   
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت صدیقه 

تمیزی
260- رای شماره 30110-1395/11/17 هیأت دوم خانم زهرا نصري نصرابادی 
به شناسنامه شماره 415 كدملي 1289362432 صادره اصفهان فرزند حسین در 9 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   180/60   مترمربع 
پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
261- رای شماره 30111-1395/11/17 هیأت دوم  آقاي محسن نصر اصفهاني 
به شناسنامه شماره 33 كدملي 1286679133 صادره اصفهان فرزند هادي در  9 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   180/60   مترمربع 
پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
262- رای شماره 30112-1395/11/17 هیأت دوم آقاي سعید تاج میر ریاحي به 
شناسنامه شــماره 1564 كدملي 1283486490 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در  18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   180/60   
مترمربع پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
263- رای شماره 30113-1395/11/17 هیأت دوم خانم سارا نجمي پور ناژواني 
به شناسنامه شماره 12732 كدملي 1282910930 صادره اصفهان فرزند حسین 
در  18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   180/60   
مترمربع پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
264- رای شــماره 30114-1395/11/17 هیــأت دوم خانــم الهــام نصري به 
شناسنامه شــماره 1324 كدملي 1141250330 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در   9 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   180/60   
مترمربع پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
265- رای شــماره 30115-1395/11/17 هیــأت دوم آقــاي علیرضا عرفان به 
شناسنامه شماره 236 كدملي 1199247431 صادره شهرضا فرزند رمضانعلي 
در  9 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   180/60   
مترمربع پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
266- رای شــماره 30106-1395/11/16 هیــأت دوم خانم عصمــت آقاعلیان 
دستجردي به شناســنامه شــماره 51 كدملي 6609755566 صادره  دولت آباد 
فرزند حسین در      ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   83/62   مترمربع 
پالک شماره  67  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت سید محمود حسینی
267- رای شــماره 30109-1395/11/16 هیأت دوم  آقاي  رمضان اســماعیلي 
شاهزاده علي اكبر به شناسنامه شماره 268 كدملي 1754066542 صادره اهواز 
فرزند اسفندیار در  ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت   
131/75  مترمربع پالک شــماره 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد از مالکیت بتول و خانم آغا صالحی مازندرانی
268- رای شــماره 30108-1395/11/16 هیأت دوم خانم پرویــن دادخواه به 
شناسنامه شماره 78 كدملي 1288746830 صادره اصفهان فرزند رضا در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   131/75  مترمربع پالک 
شماره 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

از مالکیت بتول و خانم آغا صالحی مازندرانی
269- رای شماره 28318-1395/10/27 هیأت دوم آقاي غالمرضا كابلي ولداني 
به شناسنامه شماره 1252 كدملي 1283509601 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
در ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  232/5    مترمربع پالک شماره    560  
فرعي از 36   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت قدیر علی ویالنی
270- رای شــماره 29359-1395/11/06 هیــأت دوم آقاي سیدرســول نبوي 
رناني به شناســنامه شــماره 21 كدملي 1290011702 صادره اصفهان فرزند 
سیدابوالقاسم در  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    94/65  مترمربع پالک 
شماره  2740    فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت محمود منتظری هدیش ثبت در صفحه 102 دفتر 63 امالک
271- رای شــماره 29430-1395/11/06 هیأت دوم آقاي محمدصادق عابدي 
به شناسنامه شماره 8 كدملي 1111122822 صادره فالورجان فرزند اسماعیل 
در  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 288 مترمربع پالک شماره 66  اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئید از سهم االرث محسن 

سلیمانی عاشق آبادی فرزند مهدی
272- رای شماره 30102-1395/11/16 هیأت دوم  آقاي احمد امیني آفاراني به 
شناسنامه شــماره 1570 كدملي 1283041731 صادره خمینی شهر  فرزند علي 
در  ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   174/62    مترمربع پالک شماره  
28  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت از 

مالکیت ابراهیم رضائی كوجانی
273- رای شماره 28365-1395/10/28 هیأت دوم آقاي عیدي محمد عبداللهي به 
شناسنامه شماره 61 كدملي 5759606581 صادره چادگان  فرزند عبدالصمد در    
ششدانگ یک باب    خانه به مســاحت   115/50   مترمربع پالک شماره   28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ســد رسول 

سجادی ثبت در صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک
274- رای شماره 28322-1395/10/27 هیأت دوم خانم فاطمه كاظمي جروكاني 
به شناســنامه شــماره 26 كدملي 1290026793 صادره اصفهان فرزند باقر در   
ششدانگ یک باب   انباری به مساحت  221 مترمربع پالک شماره    44  اصلي واقع 

در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رجبعلی كاظمی
275- رای شماره 28321-1395/10/27 هیأت دوم خانم فاطمه كاظمي جروكاني 
به شناســنامه شــماره 26 كدملي 1290026793 صادره اصفهان فرزند باقر در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  348   مترمربع پالک شماره    44  اصلي 
 واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان از مالکیت رجبعلی

 كاظمی
276- رای شــماره 28317-1395/10/27 هیأت دوم آقاي ســید مجید مناني به 
شناســنامه شــماره 647 كدملي 1286859662 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 182/57 مترمربع پالک شماره 3541 
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 
 مالکیت قنبرعلی حیــدری متقاضی ثبت پس از اصــالح اظهارنامه از 6 قفیز به 10 

قفیز
277- رای شماره 28680-1395/10/30 هیأت دوم خانم مهین باباصفري رناني 
به شناسنامه شماره 10147 كدملي 1283210819 صادره اصفهان فرزند عبداله 
در   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  183    مترمربع پالک شماره  3221    
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت صدیقه سهرابی از مورد ثبت     117 دفتر 505
278- رای شماره 28674-1395/10/30 هیأت دوم  آقاي منصور جواني جوني 
به شناسنامه شــماره 2342 كدملي 1283048061 صادره اصفهان  فرزند محمد 
در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت  180/60    مترمربع پالک شماره   
511   فرعي از  25  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
ســند 15371 مورخ 1363/5/20 دفتر 94 و ســند 119260 مورخ 1381/12/21 
دافترخانه 64 و ســند 112564 مورخ 1380/4/26 دفتر 64 اصفهان باستثناء یک 
چهارم منافع كه مادام الحیاه متعلق به خانم نرجس جوانی میباشــدو پس از فوت 

تابع عین خواهد بود
279- رای شــماره 27334-1395/10/14 هیأت دوم  آقــاي محمد نوروزي به 
شناسنامه شــماره 49 كدملي 4679650931 صادره فارسان فرزند علي باز سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  210 مترمربع پالک شماره   
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت  حاج 

مهدی كریمی بهرام آبادی
280- رای شماره 27333-1395/10/14 هیأت دوم آقاي خدامراد نوروزي چلچه 
به شناسنامه شماره 10 كدملي 4679496959 صادره فارسان فرزند حاجي آقا 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  210 مترمربع پالک 
شــماره   68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت  حاج مهدی كریمی بهرام آبادی
281- رای شــماره 28257-1395/10/27 هیأت اول آقاي سید مهدي میرافضلي 
به شناســنامه شــماره 637 كدملي 1159552002 صادره فریدن فرزند ســید 
حسینقلي در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 208  مترمربع 
پالک شماره   133   فرعي از  17  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان   از مالکیت علی محمد و ابوطالب و محمد اسماعیل همگی علیجانی 

طبق اظهار نامه
282- رای شــماره 28258-1395/10/27 هیأت اول آقاي سید احمد میرافضلي 
به شناســنامه شــماره 1768 كدملي 1091204276 صادره  نجــف آباد فرزند 
سید حسینقلي در سه دانگ مشاع از    ششــدانگ یک باب    خانه به مساحت   208   
مترمربع پالک شماره   133   فرعي از  17  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت علی محمد و ابوطالب و محمد اسماعیل همگی 

علیجانی طبق اظهار نامه
ادامه در صفحه 10
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283- رای شــماره 30603-1395/11/23 هیــأت اول آقــاي اصغــر نصري به 
شناسنامه شماره 52 كدملي 1290383881 صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم در   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 237.40 مترمربع پالک شماره 418  فرعی از15 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 

171 و 312 دفاتر  649 و 525  امالک
284- رای شــماره 30606-1395/11/23 هیأت اول خانم سكینه نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 3 كدملي 1289990840 صادره  اصفهان فرزند عبدالحسین 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140.26 مترمربع پالک شماره  635 فرعی 
از5 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  طبق  ســند 

امالک الكترونیک
285- رای شماره 31110-1395/11/28 هیأت اول آقاي رضا نیاوند به شناسنامه 
شماره 19507 كدملي 4722368449 صادره  كنســولی كربال فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 135.50 متر مربع پالک شماره 320 فرعی از 
7اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت حسین 

نصراصفهانی
286- رای شــماره 31123-1395/11/28 هیأت اول آقاي وحدت اله رستگار به 
شناسنامه شماره 9 كدملي 2411321430 صادره  آباده فرزند خالق در  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 170 متر مربع پالک شماره  28 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت یداله رضائی 

كوجانی
287- رای شــماره 31122-1395/11/28 هیأت اول خانم شــكوفه رستگار به 
شناسنامه شــماره 163 كدملي 2410788610 صادره آباده فرزند یداله در  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 170 متر مربع پالک شماره  28 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالكیت یداله 

رضائی كوجانی
288- رای شــماره 31155-1395/11/28 هیأت اول آقاي حبیب اله وزیري نژاد 
به شناسنامه شماره 546 كدملي 1198588322 صادره شهرضا فرزند بهادر در 
1.72 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  248 مترمربع پالک شماره  
631 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالكیت محمدعلی میرزاخانی
289- رای شــماره 31156-1395/11/28 هیــأت اول آقاي امیــر صالح جو به 
شناسنامه شماره 58 كدملي 2002561192 صادره دزفول فرزند علي محمد در 
1.72 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  248 مترمربع پالک شماره  
631 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالكیت محمدعلی میرزاخانی
290- رای شــماره 31154-1395/11/28 هیأت اول آقاي حمیدرضا جوهري به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 1199816906 صادره شهرضا فرزند حیدر در  0.84 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  248 مترمربع پالک شماره  631 
فرعی از 25 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 

مالكیت محمدعلی میرزاخانی
291- رای شماره 31153-1395/11/28 هیأت اول آقاي محمد علي میرزا خاني 
به شناسنامه شماره 284 كدملي 1209432961 صادره سمیرم  فرزند بهادر در  
1.72 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  248 مترمربع پالک شماره  
631 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

بشماره سند 4719 مورخ 89/11/16 دفترخانه 371 اصفهان
292- رای شــماره 31071-1395/11/28 هیــأت اول  آقاي گودرز رســولي به 
شناسنامه شــماره 1095 كدملي 1285561279 صادره اصفهان فرزند علي در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  97.50 مترمربع پالک شماره  67 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالكیت مصطفی و مهدی 

یوسفی جوزدانی
293- رای شــماره 31069-1395/11/28 هیــأت اول آقــاي احمــد رحماني به 
شناسنامه شماره 955 كدملي 1290747474 صادره خمینی شهر  فرزند حسین 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت  153.65 مترمربع پالک شماره   801   فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت سید 

محمد پشت مسجدی مورد ثبت صفحه 575 دفتر 194 امالک
294- رای شــماره 30983-1395/11/27 هیأت اول آقاي جلیــل افضل زاده به 
شناسنامه شماره 44916 كدملي 1280337168 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
در   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  154.05 مترمربع پالک شماره 133  فرعی 
از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

رمضان رضائی برزانی
295- رای شــماره 31005-1395/11/27 هیأت اول خانــم طلعت نصرآزاداني 
به شناسنامه شــماره 34 كدملي 1290006636 صادره اصفهان فرزند عزیزاله 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 307.70متر مربع 
پالک شــماره 328 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالكیت علی نصر آزادانی مورد ثبت صفحه 66 دفتر 536 امالک
296- رای شــماره 31004-1395/11/27 هیأت اول  آقاي علي نصرآزاداني به 
شناسنامه شــماره 53 كدملي 1289919488 صادره اصفهان فرزند غالمحسین 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 307.70متر مربع 
پالک شماره 328 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  مورد ثبت صفحه 66 دفتر 536 امالک
297- رای شــماره 30747-1395/11/24 هیــأت اول آقــاي جعفــر تقي یار به 
شناسنامه شماره 1546 كدملي 1293141852 صادره  اصفهان فرزند حسینعلي 
نسبت به  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 154.38 مترمربع 
پالک شماره 3657  فرعی از18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالكیت سید عباس حسینی رنانی طبق سامانه امالک
298- رای شــماره 30746-1395/11/24 هیأت اول آقاي علیرضــا تقي یار به 
شناسنامه شــماره 715 كدملي 1290666458 صادره اصفهان فرزند حسینعلي  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 154.38 مترمربع 
پالک شماره 3657  فرعی از18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالكیت سید عباس حسینی رنانی طبق سامانه امالک
299- رای شماره 30812-1395/11/25 هیأت اول آقاي ناصر نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 93 كدملي 1290917620 صادره  اصفهان  فرزند رمضان در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 89.20 مترمربع پالک شماره 635 فرعی از   5  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک
300- رای شماره 30979-1395/11/27 هیأت اول آقاي مجید مانیان به شناسنامه 
شماره 37 كدملي 1290446067 صادره اصفهان فرزند كاظم در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت  171.46 مترمربع پالک شماره  34 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت كاظم مانیان
301- رای شماره 30991-1395/11/27 هیأت اول آقاي رسول بهرامیان رناني 
به شناسنامه شماره 881 كدملي 1290592500 صادره  اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 203.90مترمربع پالک شماره 627  فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

خانم فاطمه عسگری  مورد ثبت صفحه 338 دفتر 134 امالک
302- رای شــماره 31530-1395/12/02 هیأت اول  خانم مهر انگیز شاه نظري 
درچه به شناسنامه شماره 205 كدملي 1141940760 صادره خمینی شهر  فرزند 
یوسف در  ششدانگ یک باب    خانه به مساحت   144/20   مترمربع پالک شماره    
991  فرعي از 16   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت   صفحه 188 دفتر 705     
303- رای شماره 31051-1395/11/28 هیأت اول خانم مینا نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 806 كدملي 1288460872 صادره اصفهان  فرزند احمدرضا 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 102.20متر مربع پالک شماره 274 فرعی از 
5اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت صمد 
نصری نصرآبادی و بتول نصری نصرآبــادی مورد ثبت صفحات 390 و 267 و 

286 دفاتر 5 و 344 و 499 امالک
304- رای شماره 31053-1395/11/28 هیأت اول خانم بیگم نقي زاده قهدریجاني 
به شناسنامه شماره 5685 كدملي 1110226462 صادره فالورجان  فرزند محمد 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 186متر مربع پالک شماره 835 فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

صغری و فاطمه صباغی رنانی مورد ثبت صفحه 237 دفتر 184 امالک
305- رای شماره 30957-1395/11/27 هیأت اول آقاي یداله صباغي رناني به 
شناسنامه شماره 265 كدملي 1290214360 صادره خمیني شهر فرزند باقر در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 290متر مربع پالک شماره 154 و 155 فرعی از 
19اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت حیدر 
صباغی ولدانی نســبت به پالک 154فرعی طبق اظهار نامه و مالكیت باقر صباغی 

ولدانی نسبت به پالک 155 فرعی  طبق اظهار نامه
306- رای شــماره 30953-1395/11/27 هیأت اول خانم زهره بهرامیان رناني 
به شناسنامه شــماره 12357 كدملي 1283233551 صادره خمینی شهر  فرزند 
رضا در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 202 متر مربع پالک شماره 627 
فرعی از 18اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 
 مالكیت فاطمه عسگری رنانی و اشرف نوروزی  مورد ثبت صفحه 338 دفتر 134 

امالک
307- رای شــماره 30952-1395/11/27 هیأت اول آقاي علي احمدي پیداني به 
شناسنامه شماره 1850 كدملي 1287940455 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 154.64متر مربع پالک شماره 598 فرعی 
از  40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

قربانعلی حسن زاده مورد ثبت صفحه 23 دفتر 171 امالک
308- رای شــماره 30841-1395/11/25 هیأت اول آقــاي محمدتقي صابر به 
شناسنامه شــماره 138 كدملي 4650263141 صادره بروجن  فرزند حاجي آقا 
در  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146.60 مترمربع پالک شماره  45 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت حسین نصری 

اصفهانی
309- رای شــماره 30840-1395/11/25 هیأت اول آقاي محمــود قدیریان به 
شناســنامه شــماره 23 كدملي 1289934861 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب خانه و انبار متصله به مساحت 243 مترمربع پالک شماره 212 
فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحات 74 و 76 دفتر 298 امالک
310- رای شماره 30833-1395/11/25 هیأت اول خانم زهره شهبازي دستگردي 
به شناسنامه شماره 820 كدملي 1285711963 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 582 مترمربع پالک شماره 202 فرعی از  
26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت آقای 

مرتضی شهبازی  دستگرده
311- رای شــماره 30618-1395/11/23 هیأت اول آقاي نبي اله شــیرازي به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 6219798112 صادره فریدن  فرزند احمد در  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 195.20 مترمربع پالک شماره 2766  فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالكیت ســیدباقر 

صدیقی مورد ثبت صفحه 40 دفتر 363 امالک
312- رای شماره 30617-1395/11/23 هیأت اول آقاي قاسم خدائي ورپشتي به 
شناسنامه شماره 62 كدملي 5499524033 صادره تیران و كرون   فرزند عباس 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  197.25 مترمربع پالک شماره  1084 فرعی 
از36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 

12937 مورخ 93/9/6 دفترخانه 357 اصفهان
313- رای شماره 30748-1395/11/24 هیأت اول خانم زهرا زارع بهرام آبادي به 
شناسنامه شماره 49553 كدملي 1282417509 صادره اصفهان  فرزند اسماعیل 
در    سه دانگ ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 206مترمربع پالک شماره 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالكیت خانم 

آغا زارع بهرام آبادی
314- رای شماره 30749-1395/11/24 هیأت اول آقاي فرهاد شهبازي دستجرده 
به شناسنامه شــماره 1222 كدملي 1285817982 صادره اصفهان  فرزند رضا 
در  سه دانگ ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 206مترمربع پالک شماره 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالكیت خانم 

آغا زارع بهرام آبادی
315- رای شــماره 30785-1395/11/25 هیأت اول آقاي منصور صباغ رناني 
به شناســنامه شــماره 1992 كدملي 1290531188 صادره خمینی شهر  فرزند 
عبدالرحیم نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 209.49 
مترمربع پالک شــماره 762 فرعی از 19اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت علی صباغ رنانی مورد ثبت در صفحه 319 دفتر 

79 امالک
316- رای شــماره 30784-1395/11/25 هیــأت اول خانم شــهربانو صباغ به 
شناسنامه شماره 4514 كدملي 1293171557 صادره خمینی شهر  فرزند جعفر   
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 209.49 مترمربع 
پالک شــماره 762 فرعی از 19اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالكیت علی صباغ رنانی مورد ثبت در صفحه 319 دفتر 79 امالک 
317- رای شماره 30796-1395/11/25 هیأت اول آقاي بهزاد مالئي به شناسنامه 
شماره 3890 كدملي 1292191708 صادره اصفهان فرزند خدارحم در  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 173.25 مترمربع پالک شماره 31 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند شــماره 162000 مورخ 

94/7/30 دفترخانه 6 اصفهان
318- رای شماره 30791-1395/11/25 هیأت اول آقاي اصغر محققیان گورتانی  
به شناسنامه شماره 80 كدملي 1290450110 صادره  خمینی شهر فرزند حسن 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 81.22 مترمربع پالک شماره 507 فرعی 
از15اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحات 554 و 459 و 457 دفاتر 286 و 275 امالک
319- رای شماره 30735-1395/11/24 هیأت اول آقاي یوسف نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 2373 كدملي 1283496178 صادره  اصفهان فرزند اسداله  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 115.05 مترمربع 
پالک شــماره 814  فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان بموجب سند شماره 13810 مورخ 93/2/7 دفترخانه 337 اصفهان

320- رای شماره 30736-1395/11/24 هیأت اول خانم فرانک نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 886 كدملي 1141086018 صادره خمینی شهر  فرزند غالمرضا  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 115.05 مترمربع 
پالک شــماره 814  فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان بموجب سند شماره 13810 مورخ 93/2/7 دفترخانه 337 اصفهان

321- رای شماره 30662-1395/11/24 هیأت اول خانم مهري تیموري جروكاني 
به شناسنامه شماره 809 كدملي 1283055945 صادره اصفهان  فرزند قدیرعلي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 348.25 مترمربع پالک شماره 202 فرعی 
از 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

قاسمعلی تیموری جروكانی
322- رای شــماره 30652-1395/11/24 هیأت اول آقاي فتح اله صالحي رزوه 
به شناسنامه شماره 2605 كدملي 5759233351 صادره فریدن فرزند عبداله در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105.40 مترمربع پالک شماره  67 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت حســین حیدری 

عاشق آبادی
323- رای شــماره 30655-1395/11/24 هیأت اول آقاي اصغر نصر اصفهاني 
به شناسنامه شماره 21 كدملي 1289914834 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146.60 مترمربع پالک شماره 813  فرعی از 5 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

326 الی 332 دفتر 533 امالک
324- رای شماره 30631-1395/11/24 هیأت اول خانم نرگس عباسي بهارانچي 
به شناسنامه شماره 789 كدملي 1283009064 صادره اصفهان فرزند محمد در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 159.78 مترمربع پالک شماره  54 فرعی از 9 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالكیت ربابه 

سلطان یادگاری بهارانچی ثبت صفحه 299 دفتر 39
325- رای شــماره 30632-1395/11/24 هیأت اول آقاي فتح اله صالحي رزوه 
به شناسنامه شماره 2605 كدملي 5759233351 صادره فریدن فرزند عبداله در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 125 مترمربع پالک شماره  68 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت حسن مهری دهنوی
326- رای شماره 30633-1395/11/24 هیأت اول آقاي سید محمد موسوي به 
شناسنامه شــماره 337 كدملي 1290132828 صادره اصفهان  فرزند سیدحمید 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 128.50مترمربع پالک شماره 289  فرعی 
از 11 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

زهرا شیرانی بیدآبادی
327- رای شماره 30615-1395/11/23 هیأت اول آقاي علي نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 4117 كدملي 1290649421 صادره  اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 268.40 مترمربع پالک شماره 889  فرعی از5 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت حسین 

نصری نصرآبادی صفحه 334 دفتر 272 امالک
328- رای شــماره 30769-1395/11/25 هیأت اول آقاي صفرعلي صادقي به 
شناســنامه شــماره 27 كدملي 1290122326 صادره خمیني شهر فرزند حسن 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 285.30 مترمربع پالک 
شــماره 399 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالكیت عبدالحسین و اصغر و مرتضی و مجتبی همگی میرعمادی مورد 

ثبت صفحات 82 و 412 الی 421 دفاتر 172 و 378 امالک
329- رای شماره 30768-1395/11/25 هیأت اول خانم زهرا جمشیدي نیک به 
شناسنامه شماره 483 كدملي 1283462591 صادره اصفهان فرزند علي  نسبت به 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 285.30 مترمربع پالک شماره 
399 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالكیت عبدالحســین و اصغر و مرتضی و مجتبی همگی میرعمادی مورد ثبت 

صفحات 82 و 412 الی 421 دفاتر 172 و 378 امالک
330- رای شماره 30602-1395/11/23 هیأت اول آقاي مهدي صباغي رناني به 
شناسنامه شماره 266 كدملي 1290288062 صادره اصفهان فرزند فضل اله در 
ششدانگ یک باب   خانه به مساحت 89/29  مترمربع پالک شماره  681    فرعي از  
19  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت علی 

شهبازی صفحه 29 دفتر 80 امالک
331- رای شماره 30766-1395/11/25 هیأت اول  آقاي عبداله عبداللهي تركماني 
به شناسنامه شماره 2966 كدملي 5458912586 صادره تركمانچای  فرزند غالم  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 98.02 مترمربع 
پالک شماره 2624 فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان طبق سامانه امالک
332- رای شماره 30767-1395/11/25 هیأت اول خانم نركس مهدیلوتركماني 
به شناســنامه شــماره 3313 كدملي 5458916069 صادره تركمانچای  فرزند 

ابوالفضل    نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 98.02 
مترمربع پالک شماره 2624 فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک
333- رای شماره 30608-1395/11/23 هیأت اول آقاي علیرضا انصاري رناني 
به شناسنامه شماره 123 كدملي 1290238634 صادره اصفهان  فرزند مهدي در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200.83مترمربع پالک شماره 28 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت علی شهبازی
334- رای شماره 30610-1395/11/23 هیأت اول  آقاي حمید نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 1357 كدملي 1283482061 صادره اصفهان فرزند صمد در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 254.61 مترمربع پالک شماره 201 فرعی از 7 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند شماره 

89706 مورخ 93/12/14 دفترخانه 25 اصفهان
335- رای شماره 29870-1395/11/13 هیأت اول آقاي غالم حسین زین العابدین 
به شناسنامه شماره 118 كدملي 1289813795 صادره اصفهان  فرزند اسداله در  
ششدانگ یک باب  ساختمان   به مســاحت   207/03   مترمربع پالک شماره    637  
فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از 

مالكیت علی رضائی رنانی
336- رای شــماره 29758-1395/11/12 هیأت اول آقــاي محمد معصوم زاده 
جوزداني به شناسنامه شماره 1399 كدملي 1284893782 صادره اصفهان فرزند 
مصطفي در ششدانگ یک باب   خانه  به مساحت   179   مترمربع پالک شماره   28  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت رمضان 

توكلی كوجانی
337- رای شماره 29869-1395/11/13 هیأت اول آقاي نعمت اله صباغي رناني 
به شناسنامه شــماره 489 كدملي 1290272778 صادره اصفهان  فرزند حسین 
در  ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 172/14 مترمربع پالک شماره    637 
فرعي از   19 اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالكیت علی رضائی رنانی
338- رای شــماره 29868-1395/11/13 هیــأت اول  آقاي یحیي دوســتي به 
شناســنامه شــماره 9 كدملي 5759614096 صادره چادگان فرزند شكراله در 
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت    77/60  مترمربع پالک شماره    28   
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالكیت قربانعلی 

فرزند محمدعلی
339- رای شماره 29770-1395/11/12 هیأت اول خانم زكیه نوري به شناسنامه 
شماره 1445 كدملي 1285740068 صادره  اصفهان فرزند فیض اله در  15 حبه 
مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت  403/72     مترمربع 
پالک شماره  1650    فرعي از   6 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 66 دفتر 180 و صفحه 403 و 406 دفتر 905 امالک

340- رای شــماره 29774-1395/11/12 هیــأت اول خانــم خدیجــه نوري به 
شناسنامه شــماره 1784 كدملي 1285549473 صادره  اصفهان فرزند فیض اله 
در  15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  403/72     
مترمربع پالک شماره  1650    فرعي از   6 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 66 دفتر 180 و صفحه 403 و 406 دفتر 

905 امالک
341- رای شــماره 29773-1395/11/12 هیأت اول آقــاي محمدعلي توكلي به 
شناسنامه شماره 349 كدملي 1288505477 صادره اصفهان فرزند محمدرضا 
در    12 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  403/72  
مترمربع پالک شماره  1650  فرعي از   6 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 66 دفتر 180 و صفحه 403 و 406 دفتر 

905 امالک
342- رای شماره 29772-1395/11/12 هیأت اول خانم زهرا نوري به شناسنامه 
شــماره 649 كدملي 1285646932 صادره اصفهان  فرزند فیض اله در   15 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  403/72   مترمربع پالک 
شماره  1650  فرعي از  6 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 66 دفتر 180 و صفحه 403 و 406 دفتر 905 امالک
343- رای شــماره 297710-1395/11/12 هیــأت اول خانم فاطمــه نوري به 
شناســنامه شــماره 313 كدملي 1285518632 صادره اصفهان فرزند فیض اله 
در  15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  403/72     
مترمربع پالک شماره  1650    فرعي از   6 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهــان مورد ثبت      صفحه 66 دفتــر 180 و صفحه 403 و 406 

دفتر 905 امالک
344- رای شــماره 29767-1395/11/12 هیأت اول آقاي محمدكریم ابراهیمی 
هراتمه به شناســنامه شــماره 655 كدملي 5419050455 صادره لنجان فرزند 
عباس در   ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت  172/77    مترمربع پالک شماره   
28 اصلي واقع در اصفهــان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالكیت 

رحیم فرزند حیدر
345- رای شماره 29742-1395/11/12 هیأت اول آقاي مهراب عباسي هفشجاني 
به شناســنامه شــماره 356 كدملي 1818352036 صادره آبادان فرزند كرم در 
ششدانگ یک باب  خانه به مســاحت   185/55   مترمربع پالک شماره    63  فرعي 
از 27   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالكیت 

حسین رضائی
346- رای شــماره 28789-1395/11/02 هیأت اول آقــاي علي حبیبي جوني به 
شناسنامه شــماره 53 كدملي 1290098352 صادره اصفهان فرزند رمضان در    
ششدانگ یک باب انبار چوب به مســاحت   1138/79    مترمربع پالک شماره    95  
فرعي از  36  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان میزان 
638/79 متر مربع از مالكیت محمد شركت فرزند ابوالقاسم و میزان 500 متر مربع 

از مالكیت رضا عباسی كسر گردد
347- رای شماره 29785-1395/11/13 هیأت اول آقاي محمدرضا علي اكبري به 
شناسنامه شماره 115 كدملي 1290286558 صادره  اصفهان فرزند عبدالرحیم در    
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه به مساحت  159    مترمربع پالک شماره   
3750   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

از مالكیت مراد كلیمی سیارزاده ثبت در صفحه 174 دفتر 175
348- رای شماره 29784-1395/11/13 هیأت اول خانم فرزانه محمودي رناني 
به شناسنامه شماره 187 كدملي 1290467234 صادره اصفهان  فرزند اصغر در  
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه به مساحت  159    مترمربع پالک شماره   
3750   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

از مالكیت مراد كلیمی سیارزاده ثبت در صفحه 174 دفتر 175
349- رای شــماره 29201-1395/11/05 هیأت چهارم آقاي سعید شیرواني به 
شناسنامه شماره 412 كدملي 1290587817 صادره فرزند مصطفي در ششدانگ 
یكباب مغازه  به مساحت 107.10 مترمربع پالک شماره313 فرعي از13 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عفت جان نثاری 

در ص 334 دفتر 22
350- رای شــماره 29200-1395/11/05 هیأت چهارم آقاي سعید شیرواني به 
شناسنامه شماره 412 كدملي 1290587817 صادره فرزند مصطفي در ششدانگ 
یكباب ساختمان  به مساحت 77.68 مترمربع پالک شماره 313 فرعي از 13 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواسطه از  مالک 

رسمی عفت جان نثاری در ص 334 دفتر 22
351- رای شــماره 29532-1395/11/09 هیأت چهارم آقای محمد جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شــماره 29  كدملي 1293212636  صادره اصفهان فرزند 
حســین  ششــدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت 291.80  مترمربع از پالک 
شــماره   991 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 83233 مورخ 91/5/22 دفترخانه 25 

اصفهان
352- رای شماره 29536-1395/11/09 هیأت چهارم آقای ناصر تركان رنانی   
به شناسنامه شماره 299  كدملي 1290102503  صادره اصفهان   فرزند حسین  
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 53.20  مترمربع از پالک شماره    193  فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق از سند شماره  60302 مورخ 91/4/3 دفترخانه 112 اصفهان
353- رای شــماره 27325-1395/10/13 هیأت ســوم آقاي علی زین العابدینی  
به شناســنامه شــماره 142 كدملي 1290238820 صادره اصفهان فرزند كریم  
ششدانگ یک باب كارگاه به مساحت  166.59 مترمربع از پالک شماره976 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق  ازموردثبت صفحه  278 دفتر  1128 امالک
354- رای شماره 30373-1395/11/19 هیأت ســوم آقای اصغر معماریان  به 
شناسنامه شماره 47137  كدملي 1280896957 صادره اصفهان  فرزند مصطفی  
ازششدانگ یک باب انبار  به مســاحت 699.50 مترمربع از پالک شماره فرعی از 
64 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

سعید معماریان ثبت صفحه 502 دفتر 411 امالک
355- رای شــماره 30374-1395/11/19 هیأت سوم آقای  اصغر معماریان   به 
شناسنامه شماره 47137 كدملي 1280896957  صادره اصفهان  فرزند مصطفی  
ازششدانگ یک باب كارگاه  به مساحت 15222.50  مترمربع از پالک شماره    فرعی 
از 64 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

سعید معماریان ثبت صفحه 502 دفتر 411 امالک
356- رای شــماره 32069-1395/12/07 هیأت ســوم  آقای شــكراله هاشمی 
خوزانی  به شناسنامه شماره 10748  كدملي 1140360442  صادره خمینی شهر  
فرزند نادعلی   تمامت 7/39 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان  به 

مساحت  259.8 مترمربع از پالک شماره     63 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره  107107 

مورخ 95/10/14 دفترخانه 8 اصفهان
357- رای شماره 32066-1395/12/07 هیأت سوم خانم لیلی قائمی  به شناسنامه 
شماره 378  كدملي 3110956055  صادره بم  فرزند حسن تمامت 8/89 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  259.8 مترمربع از پالک شماره  
63 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند شماره 107180 مورخ 95/10/23 دفترخانه 8 اصفهان
358- رای شــماره 32065-1395/12/07 هیأت ســوم آقای وحید نیكونژاد   به 
شناسنامه شــماره 317  كدملي 1290537534  صادره اصفهان  فرزند مسعود  
تمامت 7/39 حبه از72 حبه ششــدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت  259.7 
مترمربع از پالک شــماره   63   فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از ســند شــماره 107116 مورخ 95/10/15 دفترخانه 8 

اصفهان
359- رای شــماره 32058-1395/12/07 هیأت ســوم آقای امیرحسین خواجه 
ارزانی به شناسنامه شماره14332 كدملي1292671580 صادره اصفهان فرزند 
علی تمامت 8/89 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 
259.8  مترمربع از پالک شــماره 63   فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 107042 مورخ 

95/10/6 دفترخانه 8 اصفهان
360- رای شماره 31529-1395/12/02 هیأت ســوم خانم مریم نیک آبادی به 
شناســنامه شــماره 794 كدملي 1285752082 صادره اصفهان فرزند حسین 
تمامت 8/38 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 259.7 
مترمربع از پالک شــماره   63  فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 107060 مورخ 95/10/8 

دفترخانه 8 اصفهان
361- رای شــماره 32070-1395/12/07 هیــأت ســوم آقای علی اشــرفی  به 
شناسنامه شــماره 140  كدملي 1755924488  صادره اهواز  فرزند رمضانعلی 
تمامت 8/38 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  259.8 
مترمربع از پالک شماره 63   فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره  107099 مورخ 95/10/12 

دفترخانه 8 اصفهان
362- رای شماره 32059-1395/12/07 هیأت سوم خانم مرضیه ایقائی سده به 
شناسنامه شماره 1284 كدملي 1284751503 صادره اصفهان فرزند یداله 4/93 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  259.8 مترمربع از 
پالک شماره  63 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از سند شماره 107057 مورخ 95/10/7 دفترخانه 8 اصفهان
363- رای شــماره 32063-1395/12/07 هیأت ســوم  آقای مصطفی ایقائی  به 
شناسنامه شــماره 1105 كدملي 1284594696  صادره اصفهان  فرزند نصراله 
تمامت 9/86 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  259.8 
مترمربع از پالک شماره   63  فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان  از سند شماره 107057 مورخ 95/10/7 دفترخانه 8 اصفهان
364- رای شــماره 32068-1395/12/07 هیأت ســوم آقای مجتبی قدوسی  به 
شناسنامه شماره 3451 كدملي 1285019911  صادره اصفهان  فرزند مرتضی 
تمامت 7/89 حبه مشاع از 72ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  259.8 
مترمربع از پالک شماره 63 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان   از سند شماره 107011 مورخ 95/9/30 دفترخانه 8 اصفهان
365- رای شــماره 31983-1395/12/05 هیأت چهارم آقــاي مجید جان نثاري 
الداني به شناسنامه شماره 82 كدملي 1293213160 صادره  خمینی شهر فرزند 
اكبر در   سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   خانه به مساحت    206/85   مترمربع 
قسمتی از  پالک شماره  533    فرعي از  25  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحه 380 دفتر 921 امالک
366 رای شماره 31982-1395/12/05 هیأت چهارم خانم مهسا جان نثاري الداني 
به شناسنامه شماره 0 كدملي 1271341913 صادره اصفهان فرزند مرتضي در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   خانه به مساحت    206/85   مترمربع قسمتی 
از  پالک شماره  533    فرعي از  25  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحه 380 دفتر 921 امالک
367- رای شماره 29520-1395/11/09 هیأت سوم آقای محمدباقر رحیمی  به 
شناسنامه شماره 11697  كدملي 1283226308  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 270.48  مترمربع از پالک شماره 3084   
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ثبت صفحه 45  دفتر 76  امالک
368- رای شماره 29519-1395/11/09 هیأت سوم آقای محمدباقر رحیمی  به 
شناسنامه شماره 11697  كدملي 1283226308  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 96.85  مترمربع از پالک شماره  1423    فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ثبت صفحه  369 دفتر 446  امالک
369- رای شــماره 29521-1395/11/09 هیــأت ســوم آقای نقــی حبیبی   به 
شناســنامه شــماره 528  كدملي 6219396332  صادره فریدن  فرزند عبدالعلی  
ازششدانگ یک باب مغازه و دفتركار  به مساحت 74.50  مترمربع از پالک شماره  
فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی نصراله ذوالفقاری
370- رای شــماره 28521-1395/10/29 هیــأت چهارم آقــاي اصغر قانعیان 
سبدانی به شناسنامه شماره 1485 كدملي 1283278669 صادره اصفهان فرزند 
رجب ششدانگ یكباب خانه به مساحت 220 مترمربع قسمتی از پالک شماره 32 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه ازمالک 

رسمی صدیقه تمیزی
371- رای شــماره 32217-1395/12/09 هیــأت اول آقاي حســن ثابت پي به 
شناســنامه شــماره 955 كدملي 1285363469 صادره  اصفهــان فرزند رضا 
ششدانگ یک باب   خانه    به مساحت  332/50  مترمربع پالک شماره   853   فرعي 
از  26  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  ســند 
14049 مورخ 1348/3/3 دفترخانه 77 اصفهان بنام خدیجه ســلطان شیرانی به 

مقدار 120 متر مربع و مابقی از مالكیت متقاضی صفحه 139 دفتر 382 امالک
آرای اصالحی

1- رای شماره 30442-1395/11/20 هیأت دوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
و با عنایت به اینكه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر 

اصالح مي گردد: شماره پالک 232 فرعی از 25 اصلی می باشد.
2- رای شــماره 19668-1395/07/24 هیــأت ســوم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینكه طبق گزارش 95/05/30 راي هیأت تا كنون اجرا نشده 
لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: یكباب ساختمان پالک 26 اصلی 

واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صحیح می باشد.
3- رای شــماره 26737-1395/10/08 هیــأت چهــارم توجه به مفــاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینكه طبق گزارش مورخ 95/3/9  راي هیأت تا كنون اجرا 
نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: پالک ثبتی 25/472 صحیح 

میباشد و نیز مجاورین حد غرب به ترتیب پالكهای 25/472 و 25/1264 میباشد.
4- رای شــماره 26768-1395/10/08 هیــأت چهارم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشــناس و با عنایت به اینكه طبق گزارش مــورخ 95/3/9  راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مي گردد: پالک ثبتی 25/472 
 صحیح میباشــد و نیز مجاورین حد غرب به ترتیب پالكهای 25/472 و 25/1264 

میباشد.
5- رای شــماره 28021-1395/10/25 هیــأت ســوم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس به شــماره 989 مورخ 95/10/9 و با عنایت به اینكه راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: ملک مورد تقاضا واقع 

در پالک 16/638 بخش 14 ثبت غرب اصفهان میباشد.
6- رای شــماره 28022-1395/10/25 هیــأت ســوم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس به شــماره 989 مورخ 95/10/9 و با عنایت به اینكه راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: ملک مورد تقاضا واقع 

در پالک 16/638 بخش 14 ثبت غرب اصفهان میباشد.
7- رای شــماره 23463-1395/09/03 هیــأت ســوم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشــناس و با عنایت به اینكه طبق گــزارش مــورخ 95/8/8 راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: پالک ثبتی 18/2412 

صحیح میباشد.
8- رای شماره 30363-1395/11/19 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
و با عنایت به اینكه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر 

اصالح مي گردد: مساحت 160/30 مترمربع صحیح است.
9- رای شماره 30257-1395/11/19 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
به شماره 1395/43/331541 مورخ 1395/11/17 و با عنایت به اینكه طبق گزارش 
شماره قبل راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح 

مي گردد: شماره پالک 123 فرعی از 4 اصلی می باشد.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكیت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1395/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/12/26

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
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مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضــوع قانون تعیین 
واحد  در مستقر رســمی سند فاقد های ســاختمان و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف
گردیده  محرز متقاضیان بالمعارض و مالکانه تصرفات اصفهان غرب منطقه ثبتی
است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت  عموم در دو نوبت به فاصله 15
انتشار  تاریخ از توانند می باشند داشته اعتراضی متقاضیان مالکیت صدورسند به
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 42237-1394/08/27 هیأت چهارم  آقاي قاسمعلی صادقیان رنانی 
بهشناسنامهشماره840کدملي1290444161صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت 
بهششدانگیکبابخانهبهمساحت128/44مترمربع از پالکشماره 760/2فرعی 
سند  ثبتملکغرباصفهانبهموجب اصلي واقعدراصفهان بخش14حوزه از 18
سهم مشاع از 598  127/3 مالک اصفهان 416 دفتر مورخ 1391/6/6 شماره 1423

سهم شش دانگ می باشد مورد ثبت در صفحه 302 دفتر 7
امیر جنتراني به شناسنامه  آقاي ســوم هیأت 2- رای شماره 1395/02/25-4238
ششــدانگ  محمود فرزند اصفهان صــادره 1283408392 کدملــي 533 شــماره
واقع  اصلي فرعي از 21 شــماره207 پالک مترمربع 108/31 مساحت به ساختمان
صفحه  در شــده ثبت ســند از اصفهان غرب ملک ثبت حوزه بخش14 اصفهان در

366دفتر 419
3- رای شماره 4237-1395/02/25 هیأت ســوم آقاي امیر جنتراني به شناسنامه 
ششــدانگ  محمود فرزند اصفهان صــادره 1283408392 کدملــي 533 شــماره
واقع  اصلي 252فرعي از 21 شــماره پالک مترمربع 209/34 مساحت به ساختمان
صفحه  در شــده ثبت ســند از اصفهان غرب ملک ثبت در اصفهان بخش 14حوزه

93دفتر 192
4- رای شماره 7342-1395/03/29 هیأت اول اقای رضا رفسنجانی  به شناسنامه 
ششدانگ  حســین فرزند اصفهان صادره 1280299691 کدملي 41153 شــماره
اصلي  فرعی از 3 شــماره 229 مترمربع از پالک 146/15 مســاحت به یکبابخانه
 208 صفحه ازموردثبت اصفهان غــرب ملک ثبت حوزه واقع در اصفهان بخش 14

دفتر 2 امالک
شماره 6463-1395/03/13 هیأت دوم اقای بهروز قره داغی  به شناسنامه  رای -5
ششــدانگ  روشــنعلی فرزند فریدن صادره 5759746847 کدملي 69 شــماره
اصلي واقع در اصفهان  شماره 68 مترمربع از پالک 178/50 مساحت به ساختمان

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن بلوریان
عبدالهی رنانی  عزیزالــه اقــای دوم هیــأت 6- رای شــماره 1395/03/29-7219
علی  فرزند شهر خمینی صادره 1290114153 کدملي 40 شــماره شناســنامه به
اصلي  مترمربع از پالکشماره 846فرعیاز 18 ششدانگساختمانبهمساحت245
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازمالک رسمی علی عبدالهی

شناسنامه  به پرور نیک جلیل اقای دوم هیأت 1395/04/20-8612 شماره 7- رای
ششــدانگ  اله فتح فرزند اصفهان صــادره 1286880130 کدملي 2697 شــماره
اصلي  فرعی از 16 شــماره 426 مترمربع از پالک 155/80 مساحت به ساختمان
 56 صفحه ازموردثبت اصفهــان غرب ملک ثبت حوزه واقع در اصفهان بخــش 14

دفتر 669  امالک
8- رای شماره 6674-1395/03/14 هیأت ســوم  آقاي حسن ترکان به شناسنامه 
ششدانگ  به نسبت علي فرزند اصفهان صادره 1290047448 کدملي شماره 308
 18 از 4239 و3604فرعي شماره پالک 230مترمربع مساحت به ساختمان باب یک
193متر   مقدار که اصفهان غــرب ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش14
ازمالکرسمیحسن  مربع از پالک 18/4239ومقدار 37متر مربع از پالک 18/3604
ترکان وعلی افتخاری از سند ثبت شده در صفحه 544دفتر 385وصفحه451دفتر 77

شناسنامه  به احمدی صفر آقاي سوم هیأت 9- رای شماره 1395/06/15-15547
صادره دزفول فرزند جعفر ششدانگ یک  2000561519 کدملي 57221 شــماره
واقع  اصلی 68 181.99  مترمربع از پالک شماره      فرعی از مساحت به خانه باب
در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازمالک رسمی حاج حسن مهری 

دهنوی
10- رای شماره 12426-1395/05/24 هیأت سوم  آقاي مصطفي صادقي برزاني به 
صادره اصفهان فرزند یداله سه دانگ  کدملي 1285680251 شناسنامه شماره 748
فرعي از 16  شماره 86 مترمربع پالک 176.56 مســاحت به خانه ازششدانگ مشاع
اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملکغرب اصفهان از مالک رسمی مصطفی 

صادقی برزانی در صفحه 254 دفتر 830 امالک
ســوم خانم بتول صادقی برزانی به  هیأت 11- رای شماره 1395/07/19-19465
1290262799صادره اصفهان فرزند عباس سه دانگ  33کدملي شماره شناسنامه
فرعي از 16  شماره 86 مترمربع پالک 176.56 مســاحت به خانه ازششدانگ مشاع
اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملکغرب اصفهان از مالک رسمی مصطفی 

صادقی برزانی در صفحه 254 دفتر 830 امالک
هیأت اول اقای مصطفی ماهرانی برزانی  12- رای شــماره 1395/05/11-10476
صادره اصفهان فرزند اسماعیل  1290298238 کدملي 65 شــماره شناسنامه به
از  فرعی شماره 294 مترمربع از پالک 144/81 مســاحت به یکبابخانه ششدانگ
رسمی  ازمالک اصفهان غرب ملک حوزه ثبت 14 در اصفهان بخش واقع اصلي 27

اسماعیل ماهرانی برزانی ازموردثبت صفحه 589 دفتر 360 امالک
وحدت  به شناسنامه  لیال خانم اول هیأت 13- رای شــماره 1395/06/20-16324
فرزندعباسعلینسبتبهیک  صادرهاصفهان شماره 57456کدملي1280999357
شماره  مترمربع از پالک 157 مســاحت به یکبابخانه ششدانگ از مشاع ونیم دانگ
اصفهان  غرب ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 فرعی از 28 1083

ازموردثبت صفحه 80 دفتر 903 امالک
14- رای شماره 16326-1395/06/20 هیأت اول اقای محمود شیروانی جوزدانی  
صادره اصفهان فرزند رضا نسبت  بهشناسنامهشماره420کدملي1283067099
پالک  از مترمربع 157 مساحت به یکبابخانه ششدانگ از مشاع ونیم دانگ چهار به
غرب   ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 فرعی از 28 1083 شــماره

اصفهان ازموردثبت صفحه 205 دفتر 334 امالک
دوم  اقای رمضان جهانگیری بلطاقی    هیأت 15- رای شماره 1395/07/17-19198
صادره فریدن فرزند علی اصغر  6219348001 کدملي بهشناسنامهشماره1582
اصلي واقع در  شماره 67 مترمربع از پالک 75/35 مساحت به ساختمان ششدانگ

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس پوتل
هیأت سوم آقاي احمد محمدی عادگانی   به  16- رای شماره 1395/07/01-17664
صادره فریدن فرزند مسیب ششدانگ  115987001 کدملي 1 شــماره شناسنامه
45   اصلی واقع  شــماره فرعی از  مترمربع از پالک 104 مساحت به خانه باب یک

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  محمود کمالی
هیأت اول اقای حســن طوفــان زاده به  17- رای شــماره 1395/07/27-20044
صادره آبادان فرزند جواد ششدانگ  1819005658 کدملي 720 شناسنامهشماره
اصلي واقع  فرعی از 40 مترمربع از پالکشماره 427 209/20 یکباخانهبهمساحت
غرب اصفهان ازمالک رسمی احمدحسن پور  حوزه ثبت ملک در اصفهان بخش 14

ازموردثبت صفحه 322 دفتر 170 امالک
هیأت اول  اقای اصغر کریمی  به شناسنامه  18- رای شماره 1395/07/26-19945
سه  به نسبت محمدعلی فرزند اصفهان صادره 1283022028 کدملي شماره 504
شماره 68   مترمربع از پالک 152/95 مساحت به یکبابخانه ششدانگ از مشاع دانگ
غرب اصفهان ازمالک رسمی حاج  حوزه ثبت ملک اصلي واقع در اصفهان بخش 14

مهدی کریمی بهرام ابادی  ازموردثبت صفحه 205 دفتر 199 امالک
هیأت اول خانم حلیمه خاتون زارع بهرام  19- رای شــماره 1395/07/26-19947
صادره اصفهان فرزند اکبر   کدملي1283023441 ابادی به شناسنامه شماره 631
مترمربع از پالک  ششدانگیکبابخانهبهمساحت152/95 نسبتبهسهدانگمشاعاز
غرب اصفهان ازمالک  حوزه ثبت ملک اصلي واقع در اصفهان بخش 14 شماره 68

رسمی حاج مهدی کریمی بهرام ابادی  ازموردثبت صفحه 205 دفتر 199 امالک
افوســی  به  عاطفی فریبا خانم اول هیأت 20- رای شــماره 1395/07/27-20093
صادره فریدن فرزند بهمن نسبت  کدملي 6219297431 شناسنامه شماره 3559
از  مترمربع به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 37/12
ملک  ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 28 از 2423  فرعی شــماره پالک

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 123 دفتر 776 امالک
اقــای پیام فهندژســعدی  به  اول هیــأت 21- رای شــماره 1395/07/27-20095
به  نسبت نبی فرزند شیراز صادره 2292109158 کدملي 1238 شماره شناسنامه
مترمربع از پالکشماره  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37/12
اصفهان  غرب ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 28 از 2423  فرعی

ازموردثبت صفحه 123 دفتر 776 امالک
22- رای شــماره 20094-1395/07/27 هیأت اول خانم نوشین فردوسیان نجف 
صادره اصفهان فرزند   1289454191 کدملي 1692 شــماره شناسنامه به ابادی
مساحت   به مغازه یکباب ششــدانگ از مشاع ونیم دانگ یک به نســبت اله حشمت
اصلي واقع در اصفهان بخش 14  28 مترمربع از پالکشماره 2423  فرعی از 37/12

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 123 دفتر 776 امالک
به شناسنامه  هیأت اول خانم زهرا عبدی  23- رای شــماره 1395/07/26-19902
یک  به نسبت اسداله فرزند شهر خمینی صادره 1293217050 کدملي شماره 128
به  ان اعیانی استثنابهاثمنیه به یکبابخانه ششــدانگ از مشاع دانگ ودو-دهم دانگ
اصلي واقع در اصفهان بخش  فرعی از 5 مترمربع از پالکشماره 122 مساحت213
غرب اصفهان ازمالک رســمی اسداله عبدی ازموردثبت صفحه  حوزه ثبت ملک 14

317و423 دفتر 182و300 امالک
24- رای شماره 19903-1395/07/26 هیأت اول اقای محسن عبدی   به شناسنامه 
صادره اصفهان فرزند اسداله نسبت به دو  1286114446 کدملي 2128 شــماره
دانگ وچهار-دهم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به 
اصلي واقع در اصفهان بخش  فرعی از 5 مترمربع از پالکشماره 122 مساحت213
غرب اصفهان ازمالک رســمی اسداله عبدی ازموردثبت صفحه  حوزه ثبت ملک 14

317و423 دفتر 182و300 امالک
25- رای شماره 19904-1395/07/26 هیأت اول اقای محمد عبدی   به شناسنامه 
دو  به نسبت اسداله فرزند شــهر خمینی صادره 1290756058 کدملي شماره 50
دانگ وچهار-دهم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به 
اصلي واقع در اصفهان بخش  فرعی از 5 مترمربع از پالکشماره 122 مساحت213

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی اسداله عبدی ازموردثبت صفحه 
دفتر 182و300امالک 317و423

26- رای شــماره 20330-1395/07/28 هیأت چهارم خانم فاطمه فرح بوشــهری 
منصور  فرزند شــیراز صادره 2295788048 کدملي 1037 شــماره شناسنامه به
ششدانگیکبابخانه..بهمساحت153.8مترمربعازپالکشماره28اصلیواقعدر 
غرب اصفهان ازمالک رســمی نوروز زارع بهرام  حوزه ثبت ملک بخش14 اصفهان

دفتر 54امالک الی 271 آبادی ازموردثبت صفحه 268
آقاي سعید علیزاده لمجیري به  اول هیأت 27- رای شــماره 1395/08/29-23048
صادره اصفهان فرزند کریم سه  1282846345 کدملي 6534 شــماره شناسنامه
متر مربع پالک شماره 196    171 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
از  اصفهان غرب ملــک ثبت حوزه اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 فرعی از 40

مالکیت حسین جمشیدی
28- رای شــماره 23047-1395/08/29 هیأت اول آقاي مرتضي علیزاده لمجیري 
صادره اصفهان فرزند کریم سه  1282846337 کدملي 6535 شماره شناسنامه به
متر مربع پالک شماره 196    دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 171
از  اصفهان غرب ملــک ثبت حوزه اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 فرعی از 40

مالکیت حسین جمشیدی
29- رای شماره 23064-1395/09/01 هیأت اول آقاي ناصر مانیان به شناسنامه 
یک  ششدانگ عباسعلي فرزند اصفهان صادره 1284662233 کدملي شماره 187
14   اصلی  481   فرعی از شــماره پالک مربع متر 190.06 باب خانه  به مساحت
الی  واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 468

دفتر 885 و289امالک 474
30- رای شــماره 21876-1395/08/13 هیــأت ســوم خانم ربــاب اصحاب   به 
کدملي 1291685340صادره قهجاورستان فرزند غالمحسین  شناسنامه شماره 2
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 211.80مترمربع از پالکشماره 419فرعی از 40 
اصلیواقعدراصفهانبخش14حوزهثبتملکغرباصفهانازمالکرسمی محمود 

دفتر 170     امالک ازموردثبت صفحه 338 غفوری لمجیری 
آقای محســن جوانی   به  ســوم هیــأت 31- رای شــماره 1395/09/13-24165
صادره اصفهان فرزند احمد سه دانگ  شناسنامهشماره511کدملي1285810848
از  فرعی شماره 586 مترمربع از پالک مساحت 204.5 از ششدانگ یک باب خانه به
رســمی  ازمالک اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش14 25

دفترخانه 105اصفهان فوق از سند شماره 11310مورخ 82/12/20
جوانی جاوان   به  فاطمه خانم ســوم هیأت 32- رای شماره 1395/09/13-24166
فرزندرمضان   صادرهخمینیشهر شناسنامهشماره2225کدملي1141121816
شماره 586   مترمربع از پالک سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 204.5
غرب اصفهان ازمالک  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از25

دفترخانه 105اصفهان رسمی فوق از سند شماره 11310مورخ 82/12/20
هیأت اول آقاي مرتضي زارع بهرام آبادي  33- رای شماره 1395/09/25-25615
صادره اصفهان فرزند رحیم در   1283021498 کدملي 451 شــماره شناسنامه به
اصلی واقع در  ششدانگیکبابساختمانبهمساحت38مترمربع پالک شماره 68

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رحیم زارع بهرام آبادی اصفهان بخش 14
34- رای شماره 25613-1395/09/25هیأت اول آقاي مرتضي زارع بهرام آبادي به 
صادره فرزند رحیم در ششدانگ یک  کدملي1283021498 451 شماره شناسنامه
اصلی واقع در  متر مربع پالک شماره فرعی از 68 58.30 بابساختمانبهمساحت

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رحیم زارع بهرام آبادی اصفهان بخش 14
35- رای شماره 25983-1395/10/01هیأتاولخانمگلبانوعلیشاهيبهشناسنامه 
صادره گلپایگان فرزند محمد در سه دانگ مشاع  شماره 588کدملي1219006483
اصلی واقع در  متر مربع پالک شماره 68 از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 87
اصفهانبخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد از مالکیت نقی سلیمان دهنوی

36- رای شماره 25982-1395/10/01هیأت اول آقاي محمدتقي زالي به شناسنامه 
صادره گلپایگان فرزند سفرعلي در سه دانگ  1219005762 کدملي 518 شــماره
اصلی  متر مربع پالک شماره 68 87 مســاحت به خانه باب یک ششدانگ از مشاع
نقی  مالکیت از مــورد اصفهان غــرب ملک ثبت حوزه واقع در اصفهان بخــش 14

سلیمان دهنوی
37- رای شــماره 25774-1395/09/28 هیــأت اول خانم فروزان ســلطانمرادي 
صادره اصفهان فرزند  1285711653 کدملي 789 شــماره شناسنامه به قهفرخي
شــماره    پالک مربع خدامراد در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 109.10متر
حاج  مالکیت از اصفهان غــرب ملک ثبت حوزه 68اصلی واقع در اصفهان بخش 14

حسن مهری
38- رای شماره 24838-1395/09/17 هیأت سوم خانم معصومه کریمی علویجه   
صادره نجف آباد فرزند احمد سه  1092009371 کدملي 92 شماره شناسنامه به
شماره 313  مترمربع از پالک دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 185.60
غرب اصفهان ازمالک  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 40

امالک دفتر 806 رسمی فوق ازموردثبت صفحه 32
آقای حسن مصری پور علویجه    39- رای شماره 25238-1395/09/22هیأتسوم
صادره نجف آباد فرزند عباس سه  کدملي1091981779 بهشناسنامهشماره163
شماره 313  مترمربع از پالک دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 185.60
غرب اصفهان ازمالک  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 40

امالک دفتر 806 رسمی فوق ازموردثبت صفحه 32
40- رای شماره 24789-1395/09/17هیأتسومخانم لیال محققیان  به شناسنامه 
صادره اصفهان فرزند مهدی سه دانگ از  1281045705 کدملي 61779 شــماره
فرعی  شماره 274/1 مترمربع از پالک 269.15 مساحت به خانه باب یک ششدانگ
اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازمالک رسمی  از 15

دفترخانه 7اصفهان فوق از سند شماره 137045مورخ 76/6/16
عنایتی گورتانی  به  مجید آقای سوم هیأت 41- رای شماره 1395/09/17-24795
1290293961صادره اصفهان فرزند محمد سه دانگ  11کدملي شناسنامهشماره
فرعی  از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 269.15مترمربع از پالکشماره 274/1
اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازمالک رسمی  از 15

دفترخانه 7اصفهان فوق از سند شماره 137045مورخ 76/6/16
هیــأت دوم و رای اصالحــی شــماره  42- رای شــماره 1395/09/24-25582
لیلينصربهشناسنامهشماره1886کدملي  31163-1395/11/30هیأتدومخانم
1284878643صادره فرزند ناصر در یک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان 
5   اصلی واقع  435/1   فرعی از متر مربع پالک شماره 435 و 213.05 مساحت به
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که دارای ســابقه ثبت در دفتر  در اصفهان بخش 14

امالک بنام متقاضی می باشد
43- رای شــماره رای شــماره 25583-1395/09/24 هیــأت دوم خانــم عفــت 
صادره فرزند رحیم  1290021643 کدملي 24 شماره شناسنامه به نصراصفهاني
مربع  متر 213.05 مساحت باب ساختمان به یک دانگ مشاع ازششدانگ در یک
حوزه  اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 5 435/1   فرعی از 435 و شــماره پالک

ثبت ملک غرب اصفهان که دارای سابقه ثبت در دفتر امالک بنام متقاضی می باشد
44- رای شماره 25584-1395/09/24 هیأت دوم و رای اصالحی شماره 31162-
1395/11/30 هیأت دوم آقاي رضا نصراصفهاني به شناســنامه شماره 5 کدملي 
صادره اصفهان فرزند حسن در چهار دانگ مشاع ازششدانگ یک  1289843661
متر مربع پالک شماره 435 و435/1   فرعی از5    213.05 بابساختمانبهمساحت
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که دارای سابقه ثبت  اصلی واقع در اصفهان بخش 14

در دفتر امالک بنام متقاضی می باشد
45- رای شــماره 26289-1395/10/04 هیأت دوم آقاي حســن جــان نثاري به 
صادره اصفهان فرزند حسین در   1280316810 کدملي 42807 شماره شناسنامه
ششدانگیکبابساختمانبهمساحت191.50متر مربع پالک شماره 775فرعی از 
ثبتملکغرباصفهانموردثبتصفحه  13اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه

دفتر 709امالک 71
46- رای شــماره 25245-1395/09/22 هیــأت دوم آقــاي علیرضا شــریفي به 
صادره اصفهان فرزند ابوالفضل در   1290384614 کدملي 60 شــماره شناسنامه
327  فرعی از  213    متر مربع پالک شماره مساحت به ساختمان باب یک ششدانگ
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســهم االرث  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 36

آقای رضا نصری فرزند مرحوم رضا و فاطمه گودرزی
هیأت دوم خانم صدیقه رضائي کوجاني  47- رای شــماره 1395/10/04-26296
صادره اصفهان فرزند حسین در   1289988846 کدملي 3 شــماره شناســنامه به
ششدانگیکبابساختمانبهمساحت240متر مربع پالک شماره 28اصلی واقع در 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین رضایی کوجانی اصفهان بخش 14
هیأت دوم آقاي مرتضي صادقي برزاني  رای شــماره 1395/09/15-24333 -48
صادره اصفهان فرزند علي در   1290234930 کدملي 12 شــماره شناســنامه به
فرعی  متر مربع پالک شماره 242 188.20 مساحت به ساختمان باب یک ششدانگ
سند  بشماره اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش 14 از 16

دفترخانه 411اصفهان 5590مورخ 91/5/24
49- رای شماره 25345-1395/09/23هیأت دوم آقاي حسین مستاجران گورتاني 
عباس  فرزند اصفهــان صادره 1290003971 کدملي 12 شــماره شناســنامه به
فرعی  متر مربع پالک شماره 385 327.04 ششدانگیکبابساختمانبهمساحت
ثبت  مورد اصفهان غــرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش 14 از 15

امالک دفتر 433 صفحه 85
50- رای شماره 24853-1395/09/17 هیأت دوم آقاي سید اسمعیل احمدي شیخ 
صادره شهرکرد فرزند سید  4622936208 کدملي 58 شماره شناسنامه به شباني
شماره   پالک مربع متر 140.50 مســاحت به ساختمان باب یک ششدانگ در صفر
اصفهان  غرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش 14 1003فرعی از 36

از مالکیت قدمعلی شریفی
51- رای شــماره 23243-1395/09/02 هیــأت چهارم آقای ولــی اله جهانگیری 
محمدعلی   فرزند فریدن صادره 6219828895 کدملي 10 شــماره شناســنامه به
فرعی  شماره 2772 مترمربع از پالک 126.10 مســاحت به خانه باب یک ششدانگ
از 18اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازمالک رسمی 

بیگم آغا حسین
52- رای شــماره 26288-1395/09/29 هیأت دوم آقاي محمد ســعادت سعادت 
فرزندمصطفي  آبادي به شناسنامه شماره 3کدملي5649635404صادرهاصفهان
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 184.65متر مربع پالک شماره 67اصلی واقع در 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت تقی و رضا مطیع امراله اصفهان بخش 14
به  نصراصفهاني عفــت خانم دوم هیأت 53- رای شــماره 1395/10/25-28043
شناسنامهشماره1431کدملي1284627039صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت 313.48  مترمربع پالک شماره 791  فرعی از  5 اصلی 
تقاضا   مورد از قسمتی که اصفهان غرب ملک ثبت حوزه واقع در اصفهان بخش 14
داری سند مشاعی بنام متقاضی و قسمت دیگر دارای قولنامه عادی از مالک رسمی 

حیدر علی تاجمیر می باشد
54- رای شماره 28039-1395/10/25 هیأت دوم خانم شهناز محمدي ننادگاني به 
صادره آبادان فرزند محمدحسن در   1817889885 کدملي 627 شماره شناسنامه
اصلی  مترمربع پالک شماره 28 153.48 مســاحت به ساختمان باب یک ششدانگ
رضا  مالکیت از مــورد اصفهان غرب ملک ثبــت حوزه واقع در اصفهان بخش 14

موذنی
55- رای شــماره 28009-1395/10/25 هیأت دوم خانم ربابه اعتصامي رناني به 
صادره اصفهان فرزند محمدعلي در  1290130957 کدملي 150 شماره شناسنامه
شماره  پالک مترمربع 135/22 مساحت به سازی مبل ساختمان باب یک ششدانگ
اصفهان  غرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش 14 18 2923  فرعی از

دفترخانه 91اصفهان مورد از سند 23034مورخ 1368/4/13
خدیجــه اســماعیلي  خانــم دوم هیــأت 1395/10/25-28008 شــماره رای -56
صادره اصفهان فرزند  1284569918 کدملي 65 شماره شناسنامه به کوهانستاني
مترمربعپالکشماره  احمد در ششدانگ یک باب ساختمان مغازه به مساحت 48/50
اصفهان  غرب ملک ثبت حــوزه 15اصلی واقع در اصفهان بخش 14 325  فرعی از

دفتر 383 مورد ثبت صفحه 85
28006-1395/10/25 هیأت دوم آقاي مظفر مشــرف قهفرخي  شــماره رای -57
صادره شهرکرد فرزند غالم در   4622365928 کدملي 149 شــماره شناسنامه به
اصلی  مترمربع پالک شماره 28 124/50 مســاحت به ساختمان باب یک ششدانگ
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد از سهم االرث اکبر  واقع در اصفهان بخش 14

دفتر 890امالک بنکدار آفارانی فرزند محمد علی ثبت در صفحه 352
ســلطاني رناني به  احمد آقاي دوم هیأت 58- رای شــماره 1395/10/26-28228
صادره اصفهان فرزند عباس در پنج  1289997403 کدملي 91 شــماره شناسنامه
   271/49 مســاحت به ساختمان باب یک ششــدانگ از مشاع دانگ ششــم یک و
14  حوزه  واقع در اصفهان بخش اصلي 17 1175   فرعي از شماره  مترمربع پالک
932 و  دفتر 32 صفخه و 137 دفتــر 50 صفحه ثبت مورد اصفهان غرب ملک ثبت

دفتر 553 و صفحه 212 دفتر 213 و صفحه 253 دفتر 553 صفحه 200
59- رای شماره 28226-1395/10/26هیأت دوم خانم زهرا سیاهمرد احمدآبادي 
صادره اصفهان فرزند  1272256200 کدملي 1272256200 شماره شناسنامه به
مساحت    به ســاختمان باب یک ششدانگ از مشــاع دانگ سوم یک در قدیرعلي
اصلي واقع در اصفهان بخش   17 1175   فرعي از شماره  مترمربع پالک 271/49
صفحه 50دفتر 137وصفخه32دفتر  حوزه ثبتملکغرب اصفهان مورد ثبت  14

دفتر 553 و صفحه 212 دفتر 213 و صفحه 253 دفتر 553 و صفحه 200 932
رناني به  سلطاني فاطمه خانم دوم هیأت 60- رای شــماره 1395/10/26-28227
صادره اصفهان فرزند مصطفي در   1283198126 کدملي 8879 شماره شناسنامه
مترمربعپالک  به مساحت 271/49 نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
غرب  ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 17 1175   فرعي از شماره 
دفتر  200 صفحه و 932 دفتر 32 صفخه و 137 دفتر 50 صفحه ثبت مورد اصفهان

دفتر 553 و صفحه 212 دفتر 213 و صفحه 253 553
دوم خانم رضوان ســیدقلعه به  هیــأت 61- رای شــماره 1395/10/25-28142
شناسنامهشماره18831کدملي1292341671صادره اصفهان فرزند حسن در سه 
شماره   پالک مترمربع خانه به مساحت 128/38 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
اصفهان   غرب ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 12 از 604    فرعي
اصفهان بنام متقاضی و سهم االرث  دفترخانه 7 مورخ 1391/6/27 از سند 156903

دفترخانه 7اصفهان متقاضی ار سند 85945مورخ 1357/7/15
سیدقلعه به شناسنامه  لیال خانم دوم هیأت 62- رای شماره 1395/10/25-28143
سه  در حسن اصفهان فرزند صادره 1270840411 کدملي 1270840411 شماره
شماره   پالک مترمربع خانه به مساحت 128/38 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
اصفهان   غرب ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 12 از 604    فرعي
اصفهان بنام متقاضی و سهم االرث  دفترخانه 7 مورخ 1391/6/27 از سند 156903

دفترخانه 7اصفهان متقاضی از سند 85945مورخ 1357/7/15
63- رای شماره 28052-1395/10/25هیأت چهارم آقاي ابوالقاسم بابائی شاهدانی 
صادره تیران و کرون فرزند علی  5499318311 کدملي 14 شــماره شناسنامه به
مترمربع  103.19 مساحت به اعیانی ثمنیه بهای اســتثنای به خانه یکباب ششدانگ
اصلی واقع در اصفهان بخش 14  فرعی از 27 34و35و36 شــماره پالک از قسمتی

غرب اصفهان مع الواسطه ازمالک رسمی غالمحسین رضائی حوزه ثبت ملک
مجتبائی به  حبیــب آقاي چهارم هیــأت 64- رای شــماره 1395/10/25-28071
صفرعلی  فرزند شهر خمینی صادره 1290744521 کدملي 660 شماره شناسنامه
اعیانيآنبهمساحت190.94مترمربع  استثنايبهايثمنیه به ششدانگیکبابخانه
قسمتی از پالکشماره 3177فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزهثبت 
اصفهان  112 دفتر 93.3.31-74322 شــماره سند موجب به که اصفهان غرب ملک

از مالکین می باشد
شــماره 28530-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي سیدمصطفی مهدوی  رای -65
صادره اصفهان فرزند کمال  1285317521 کدملي 54 شماره شناسنامه به اصیل
ششدانگیکبابخانهبهمساحت325.70مترمربع قسمتی از پالکشماره 624فرعی 
صفحه  در که اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش 14 از 26

حبه ششدانگ می باشد حبه از 72 مالک  دفتر 916 392
چهــارم خانم ربابــه مارانی   به  هیــأت 66- رای شــماره 1395/09/13-24136
از   سهم 1290126054صادره اصفهان فرزند علی 7 کدملي 43 شــماره شناسنامه
215.14مترمربع از پالکشماره 1190  بهمساحت 22سهمششدانگیکبابخانه
غرب اصفهان ازمالک  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 16

دفترخانه 94اصفهان رسمی فوق از سند شماره 17692مورخ 64/2/28
مارانی   به  محمــود آقای چهارم هیــأت 1395/09/13-24135 شــماره رای -67
 15 1289978824صادره اصفهان فرزند حســن  کدملي 32 شــماره شناســنامه
از  مترمربع 215.14 مســاحت به خانه باب یک ششــدانگ سهم سهم مشاع از 22
ملک  ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 16 1190 شــماره پالک
دفترخانه  مورخ 64/2/28 غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 17692

94اصفهان
68- رای شــماره 28522-1395/10/29 هیــأت چهارم آقــاي غالمرضا رضائی 
صادره اصفهان فرزند احمد  1280993316 کدملي 56549 شــماره شناسنامه به
اصلی  28 شماره پالک از قســمتی مترمربع 481 مساحت به خانه یکباب ششدانگ
حوزه ثبت ملکغرب اصفهان مع الواسطه ازمالک رسمی  واقع در اصفهان بخش 14

آقای حسین توکلی
69- رای شماره 28535-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي وحید طالئی به شناسنامه 
یکباب  شماره 1133کدملي1285860500صادرهاصفهانفرزندحسنعلیششدانگ
فرعی از 24  مترمربع قسمتی از پالکشــماره 446 ساختمان به مســاحت 101.53
دفتر  غرب اصفهان که در صفحه 2 حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش 14

حبه مشاع می باشد 727مالک 9
70- رای شــماره 28453-1395/10/28 هیأت اول آقاي حســن خلیلیان گورتاني 
صادره اصفهان فرزند عباسعلي در   1290205833 کدملي 4 شماره شناسنامه به
فرعی از 27  مترمربع پالک شماره 539 176.50 مساحت به خانه باب یک ششدانگ
خدیجه  مالکیت از اصفهان غــرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش 14

نادری درباغشاهی
71- رای شــماره 28122-1395/10/25 هیأت اول آقاي صفر علي باقري کنیراني 
صادره اصفهان فرزند محمود در   1290036667 کدملي 6 شــماره شناســنامه به
  21 247   فرعي از مترمربعپالکشماره خانه بهمساحت254/53 ششدانگیکباب
محمود  مالکیت از اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14

دفتر 74امالک شاه سنائی گنیرانی ثبت در صفحه 449
72- رای شماره 27982-1395/10/23هیأت اول آقاي محمد میرزائي به شناسنامه 
شماره 1251کدملي5499227381صادره نجف آباد فرزند یداله ششدانگ یک باب   
اصلي واقع در اصفهان بخش   67 119/25   مترمربع پالکشماره خانهبهمساحت

غرب اصفهان از مالکیت تقی چوپانی فرزند ابراهیم حوزه ثبت ملک 14
ســلماني رناني به  مریم خانم اول هیأت 73- رای شــماره 1395/10/14-27385
صادره اصفهان فرزند عبداله در   1290376026 کدملي 565 شــماره شناســنامه
 3885 شماره 3157 و مترمربع پالک 146/70 مساحت به خانه باب یک ششدانگ
18اصلي واقع در اصفهان بخش   فرعی که به پالک 7462     فرعي تبدیلشده است  از

دفتر 826 صفحه 319 غرب اصفهان مورد ثبت  حوزه ثبت ملک 14
هیأت اول آقاي روح اله اکبري به شناسنامه  74- رای شماره 1395/10/12-27255
شماره 945کدملي1290830312صادره اصفهان فرزند محمد حسین در ششدانگ 
اصلي  18 1226   فرعياز مترمربع پالکشماره  یک باب خانه به مساحت 194/27
آقا  حســن مالکیت از اصفهان غرب ملــک ثبت حوزه واقع در اصفهان بخــش 14

سلجوقیان طبق اظهارنامه
75- رای شــماره 25871-1395/09/30 هیأت ســوم خانم مریم شــریفی رنانی  
عبدالحمید   فرزند اصفهان صادره 1130021793 کدملي 0 شــماره شناســنامه به
از   فرعی شماره 3431 139.5مترمربع از پالک مســاحت به خانه باب یک ششدانگ
رســمی  ازمالک اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش14 18

دفترخانه 112اصفهان فوق ازسندشماره 56148مورخ 90/7/16
سائدی اصفهانی  اکبر آقاي ســوم هیأت 76- رای شــماره 1395/09/30-25865
صادره اصفهان فرزند علی   1282287559 کدملي 36235 شــماره شناســنامه به
شماره فرعی از 28  199.54مترمربع از پالک مســاحت به خانه باب یک ششــدانگ
رســمی  ازمالک اصفهان غرب ملک ثبت حــوزه بخش14 اصفهان در واقــع اصلی

دفتر 54   امالک الی 271 رجبعلی مزروعی ازموردثبت صفحه 268
حسن کریمی قلعه  محمد آقاي سوم هیأت 77- رای شماره 1395/10/13-27326
صادره فریدن فرزند  6219512081 کدملي 636 شــماره شناسنامه به اخالصی
ناصرقلیششدانگیکبابخانهبهمساحت65.86مترمربع از پالکشماره 2493/1 
غرب اصفهان ازمالک  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 18

رسمی کاظم افقری ازموردثبت صفحه 330دفتر 62امالک
آقاي مهــراب مهرابي به  ســوم هیــأت 78- رای شــماره 1395/10/16-27578
شناسنامهشماره16کدملي5759608649صادره چادگان فرزند علي در ششدانگ 
اصلي واقع در  فرعي از 30 48 شــماره پالک مترمربع 314 مســاحت به یکبابخانه

غرب اصفهان اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک
سوم  آقاي مسعود سلیمی رنانی به  هیأت 79- رای شماره 1395/10/25-28119
شناسنامهشماره2791کدملي1293154301صادرهاصفهانفرزندحسیننسبت 

به دو دانگ مشاع از ششدانگ چهارباب مغازه و فوقانی مسکونی به مساحت 223.06 
مترمربع قسمتی از پالکشماره 3719فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
اینکه  حوزه ثبت ملکغرب اصفهان که در صفحه 358دفتر 434مالکمیباشد)باقید
بود  الحیاتخواهد آقایحسینسلیمیرنانیمادام متعلقبه تقاضا منافعملکمورد

که پس از فوت تابع عین خواهد بود(
28120-1395/10/25 هیأت ســوم آقاي ابراهیم سلیمی رنانی به  رای شماره -80
صادره اصفهان فرزند  1130030849 کدملي 1130030849 شــماره شناســنامه
حسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ چهارباب مغازه و فوقانی مسکونی به 
اصلی واقع در  فرعی از 18 3719 شماره پالک از قسمتی مترمربع 223.06 مساحت
مالک  434 دفتر غرب اصفهان که در صفحه 358 حوزه ثبت ملک 14 بخش اصفهان
میباشد)باقیداینکهمنافعملکموردتقاضامتعلقبهآقایحسینسلیمیرنانیمادام 

الحیات خواهد بود که پس از فوت تابع عین خواهد بود(
81-رای شماره 28118-1395/10/25هیأتسومآقاي محسن سلیمی به شناسنامه 
دو  به نسبت حسین فرزند اصفهان صادره 1283221926 کدملي 11494 شــماره
دانگ مشاع از ششدانگ چهار باب مغازه و فوقانی مســکونی به مساحت 223.06 
مترمربع قسمتی از پالکشماره 3719فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
اینکه  حوزه ثبت ملکغرب اصفهان که در صفحه 358دفتر 434مالکمیباشد)باقید
بود  الحیاتخواهد آقایحسینسلیمیرنانیمادام متعلقبه تقاضا منافعملکمورد

که پس از فوت تابع عین خواهد بود(
82-رایشماره27530-1395/10/16 هیأت سوم آقای مجید ابوطالبیان الیادرانی    
صادره اصفهان فرزند علی 2دانگ  کدملي1284616495 بهشناسنامهشماره377
شماره 384  مترمربع از پالک مشاع از ششدانگ چند باب مغازه به مساحت 69.60
ازمالک  اصفهان غرب ملک ثبت حــوزه اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 6

رسمی فوق از مورد ثبت صفحه  317 دفتر 594  امالک
83- رای شماره 27531-1395/10/16هیأت سوم خانم فاطمه ابوطالبیان الیادرانی 
کدملي1280294817صادره اصفهان فرزند علی یک  بهشناسنامهشماره40642
شماره  دانگ مشاع از ششدانگ چند باب مغازه به مساحت 69.60مترمربع از پالک
اصفهان  غرب ملک ثبــت حوزه بخش14 اصفهان در واقــع اصلی فرعی از 6 384

ازمالک رسمی فوق از مورد ثبت صفحه  317 دفتر  594 امالک
هیأت سوم خانم زهرا ابوطالبیان الیادرانی   84- رای شماره 1395/10/16-27532
صادره اصفهان فرزند علی    1280366494 کدملي 48052 شــماره شناسنامه به
پالک  از مترمربع یک دانگ مشاع از ششــدانگ چهار باب مغازه به مساحت 69.60
شماره 384فرعی از 6اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزهثبتملکغرباصفهان 

ازمالک رسمی فوق از مورد ثبت صفحه 317  دفتر 594  امالک
محمــود ابوطالبیان  آقاي ســوم هیأت 85- رای شــماره 1395/10/18-27687
1280294825صادره فرزند علي دو   کدملي الیادراني به شناسنامه شماره 40641
شماره  دانگ مشاع از ششدانگ چند باب مغازه به مساحت 69.60مترمربع از پالک
اصفهان  غرب ملک ثبــت حوزه بخش14 اصفهان در واقــع اصلی فرعی از 6 384

ازمالک رسمی فوق از مورد ثبت صفحه  317 دفتر  594 امالک
ربابه اعتصامی رنانی  به  خانم سوم هیأت 86- رای شماره 1395/10/16-27545
محمدعلی   فرزند اصفهان صادره 1290130957 کدملي 150 شــماره شناسنامه
فرعی  شماره 3239 مترمربع از پالک 116.91 مســاحت به خانه باب یک ششدانگ
اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازمالک رسمی  از 18

فوق از مورد ثبت صفحه 102  دفتر 941  امالک
دوم آقاي عبدالحمید سلیمي رناني به  هیأت 87- رای شماره 1395/11/16-29949
شناسنامهشماره134کدملي1290213054صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ 
   18 443 فرعي از شماره  مترمربع پالک 326/01 مســاحت به ساختمان باب یک
صفحه  ثبت مورد ثبتملکغرباصفهان حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14

50 دفتر 1114 امالک
88- رای شماره 29954-1395/11/16 هیأت دوم آقاي عبدالحمید سلیمي رناني به 
شناسنامهشماره134کدملي1290213054صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ 
   18 443 فرعي از شماره  مترمربع پالک 452/10 مســاحت به ساختمان باب یک
صفحه  ثبت مورد ثبتملکغرباصفهان حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14

50 دفتر 1114 امالک
89- رای شماره 29394-1395/11/06 هیأت دوم آقاي محسن ماراني به شناسنامه 
شماره 1850کدملي1290529787صادرهخمینيشهرفرزندمصطفيدرششدانگ 
فرعي از 27    20 شــماره پالک مترمربع 235/78 مساحت به ساختمان باب یک
صفحه  ثبت مورد اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14

410 دفتر 584 امالک
90- رای شماره 29423-1395/11/06 هیأت دوم خانم فریبا محمدي چم پیري به 
صادره اصفهان فرزند بیژن در   1280324368 کدملي 43560 شــماره شناسنامه
مترمربعپالک  به مساحت 208/61 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
غرب  ملک ثبت حوزه اصفهان بخش 14 در واقع اصلي 10 114   فرعي از شماره

اصفهان مورد ثبت     صفحات 504 و 507 دفتر 1007 امالک
احمد سلطاني قهفرخي به  آقاي دوم هیأت 91- رای شماره 1395/11/06-29424
در سه  عبداله فرزند صادره اصفهان 1284527522 کدملي 783 شماره شناسنامه
پالک  مترمربع به مســاحت 208/61 ساختمان  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
غرب  ملک ثبت حوزه اصفهان بخش 14 در واقع اصلي 10 114   فرعي از شماره

اصفهان مورد ثبت     صفحات 504 و 507 دفتر 1007 امالک
آقايعبدالحمید سلیمي رناني به  92- رای شماره 30105-1395/11/16هیأتدوم
شناسنامهشماره134کدملي1290213054صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ 
  18 443  فرعي از شماره  مترمربع پالک 377/40 مساحت به ساختمان باب یک
صفحه  ثبت مورد اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14

50 دفتر 1114 امالک
93- رای شماره 29997-1395/11/16 هیأت دوم آقاي عبدالحمید سلیمي رناني به 
شناسنامهشماره134کدملي1290213054صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ 
   18 443 فرعي از شماره  مترمربع پالک 550/76 مســاحت به ساختمان باب یک
صفحه  ثبت مورد ثبتملکغرباصفهان حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14

50 دفتر 1114 امالک
94- رای شماره 29958-1395/11/16 هیأت دوم آقاي عبدالحمید سلیمي رناني به 
شناسنامهشماره134کدملي1290213054صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ 
   18 443   فرعي از شماره پالک مترمربع 354/23 مساحت به ساختمان باب یک
صفحه  ثبت مورد ثبتملکغرباصفهان حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14

50 دفتر 1114 امالک
95- رای شماره 29957-1395/11/16 هیأت دوم آقاي عبدالحمید سلیمي رناني به 
شناسنامهشماره134کدملي1290213054صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ 
   18 443   فرعي از شماره  مترمربع پالک 416/64 ساختمان   به مساحت یک باب
صفحه  ثبت مورد ثبتملکغرباصفهان حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14

50 دفتر 1114 امالک
96- رای شــماره 28679-1395/10/30 هیأت دوم آقاي حیدرعلي نصراصفهاني 
مصطفي  فرزند اصفهان صادره 1284540375 کدملي 868 شــماره شناسنامه به
  505 105/65   مترمربع پالک شماره در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
مورد  اصفهان غرب ملک ثبت حــوزه 14 بخش اصفهان واقع در اصلي 5 از فرعي

ثبت  صفحه 556 دفتر 410 امالک
97- رای شــماره 28678-1395/10/30 هیأت دوم خانم معصومه نصراصفهاني 
صادره اصفهان فرزند قاسم در     1290219095 کدملي 15 شــماره شناســنامه به
سهم مشاع از 8  1/7 اعیانی) ثمنیه بهای اســتثنای به ساختمان باب یک ششدانگ
    610 180/50     مترمربع پالک شماره مساحت 5/610  (به پالک کل ششدانک سهم
مورد  اصفهان غرب ملک ثبت حــوزه 14 بخش اصفهان واقع در اصلي 5 از فرعي

ثبت   صفحات 395 و 472 دفتر 29 و 689 امالک
هیأت دوم خانم ربابه اعتصامي رناني به  98- رای شــماره 1395/10/30-28677
صادره اصفهان فرزند محمدعلي در   1290130957 کدملي 150 شماره شناسنامه
شماره   پالک مترمربع 144/01 مســاحت به کارگاه ساختمان باب یک ششدانگ
ثبتملکغرباصفهان   حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 18 2923  فرعي از

از سند43 مورخ 1368/4/13 دفترخانه 91 اصفهان
99- رای شماره 28362-1395/10/28هیأت دوم آقاي مهدي شهبازي به شناسنامه 
صادره اصفهان فرزند حسن ششدانگ یک باب   1290114234 کدملي 48 شــماره
اصلي واقع  فرعي از 19 مترمربع پالکشماره 700 305 ساختمان به مســاحت 
شــهبازی   معصومه مالکیت از اصفهان غرب ملک ثبت حوزه در اصفهان بخش 14

مورد ثبت     صفحه 299 دفتر 82  
100- رای شــماره 28344-1395/10/28 هیأت دوم آقاي اســداله جهانگیري به 
صادره بوئین و میاندشت فرزند  6219342445 کدملي 1090 شــماره شناسنامه
شماره   پالک مترمربع 116/37 مساحت به ســاختمان باب یک ششدانگ در یداله
اصفهان  غرب ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 40 از 743    فرعي

از مالکیت محمد جعفر شعربافیون
101 - رای شماره 28320-1395/10/27 هیأت دوم  آقاي امین اله دهقان کوله پارچه 
حسینعلي  فرزند اصفهان صادره 1288560133 کدملي 61 شــماره شناسنامه به
  306 شماره 175/20   مترمربع پالک مســاحت به ساختمان باب یک ششدانگ
از  اصفهان غرب ملک ثبــت حوزه اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 27 فرعي از 

مالکیت مجید جیهانی  ثبت در صفحه 227 دفتر 191  
دوم آقاي جعفر محمدي کوجاني به  هیأت 102- رای شماره 1395/10/27-28319
شناسنامهشماره1067کدملي1283382237صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ 
اصلي واقع در  28 195    مترمربع پالک شــماره مساحت به ساختمان باب یک
غرب اصفهان از سهم االرث خانمها معصومه و  حوزه ثبت ملک 14 بخش اصفهان

فاطمه رضائی کوجانی فرزندان مرحوم محمد
103- رای شماره 28671-1395/10/30هیأتدوم خانم مهسا ماراني به شناسنامه 
شماره 1271005301کدملي1271005301صادره اصفهان فرزند اصغر یک و یک 
مترمربع  به مساحت 141/51 ساختمان  چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ملک  ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 24 شماره 376      فرعي از پالک

غرب اصفهان مورد ثبت     صفحات 250 و 55 دفترهای 352 و 543 امالک
ماراني به  مــژگان خانــم دوم هیــأت 104- رای شــماره 1395/10/30-28672
صادره اصفهان فرزند اصغر یک  1292196361 کدملي 4355 شــماره شناسنامه
    141/51 مساحت به ســاختمان باب یک ششــدانگ از مشــاع دانگ چهارم یک و
اصلي واقع در اصفهان بخش 14  حوزه  24 شماره 376      فرعي از مترمربع پالک
ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت     صفحات 250 و 55 دفترهای 352 و 543 امالک
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105- رای شماره 28673-1395/10/30 هیأت دوم خانم عزت ماهراني به شناسنامه 
صادره اصفهان فرزند عباس در سه و نیم دانگ  1290208719 كدملي 2 شــماره
شماره  پالك مترمربع به مساحت 141/51 ساختمان  مشاع از ششدانگ یک باب 
اصفهان  غرب ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 24 376      فرعي از

دفترهای 352 و543امالك صفحات 250 و55 مورد ثبت 
هیأت اول خانم زهرا عباسي ولداني به  106- رای شــماره 1395/11/28-31104
صادره اصفهان فرزند عبداله در  1280433515 كدملي 54456 شماره شناسنامه
شماره   پالك مترمربع سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 163
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 فرعی از 36 556

مالکیت عبداله عباسی طبق اظهار نامه
107- رای شــماره 31102-1395/11/28 هیأت اول آقاي ســید عباس كاظمي به 
صادره اصفهان فرزند سید مراد  1280395125 كدملي 50523 شماره شناسنامه
شماره   پالك مترمربع در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 163
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 فرعی از 36 556

مالکیت عبداله عباسی طبق اظهار نامه
108- رای شــماره 31141-1395/11/28 هیأت اول خانم ربابه خیرخواه دهقي به 
صادره نجف آباد فرزند محمدكریم  1090567911 كدملي 5076 شماره شناسنامه
سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت 155.25متر 
ثبتملک  مربع پالكشماره 285فرعی از 27اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه
غرب اصفهان از مالکیت زهرا رضاییبرزانی مورد ثبتصفحه 568دفتر 464امالك

هیأت اول آقــاي عبدالعلي معصومي به  109- رای شــماره 1395/11/28-31140
صادره نجف آباد فرزند عباس سه  1091836787 كدملي 256 شــماره شناسنامه
مربع  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت 155.25متر
ثبتملکغرب  پالكشماره 285فرعی از 27اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه

دفتر 464امالك اصفهان از مالکیت زهرا رضایی برزانی مورد ثبت صفحه 568
هیأت اول آقاي مرتضي قدیري زهراني  110- رای شماره 1395/11/28-31050
بهشناسنامهشماره1541كدملي1283260131صادره اصفهان فرزند شکراله در  
فرعی از 6  شماره 287 متر مربع پالك 142 مساحت به ساختمان باب یک ششدانگ
شماره  سند بموجب اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش 14

دفترخانه 91اصفهان 38668مورخ 73/11/26
هیأت اول  آقاي مهدي شــریفي ولداني  111- رای شــماره 1395/11/25-30808
صادره اصفهان فرزند احمد در   1290419884 كدملي 61 شــماره شناســنامه به
فرعی از 24  شماره 269 مترمربع پالك 187.55 مساحت به خانه باب یک ششدانگ
شماره  سند بموجب اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش 14
9542مورخ 82/5/29و سند شماره 13700مورخ 83/10/17دفترخانه 105اصفهان

112- رای شماره 30806-1395/11/25هیأت اول خانم مهري رضائي به شناسنامه 
4071452560صادره خرم آباد فرزند علي ششدانگ یک باب  كدملي 107 شــماره
شماره 67  مترمربع پالك 154.10 مساحت به اعیانی ثمنیه بهای اســتثنای به خانه
محمدعلی  مالکیت از اصفهان غرب ملک ثبت حوزه 14 اصفهان بخش واقع در اصلی

تركیان دستجردی
113- رای شــماره 30797-1395/11/25 هیــأت اول خانم زهــرا باباصفري به 
صادره اصفهان فرزند تقي ششدانگ  1290227950 كدملي 356 شماره شناسنامه
واقع  اصلی فرعی از19 454 شــماره پالك مترمربع 210 مساحت به خانه باب یک
مالئی  صغری فاطمه مالکیت از اصفهان غرب ملک ثبت حوزه در اصفهان بخش 14

بموجب اظهار نامه
114- رای شــماره 31056-1395/11/28 هیأت اول آقاي محمــود ترك الداني به 
ششدانگ  محمد فرزند اصفهان صادره 1290037582 كدملي 5 شماره شناسنامه
اصلی  فرعی از 13 198 شــماره پالك مترمربع 231.30 مســاحت به خانه باب یک
 142 صفحه ثبت مــورد اصفهان غرب ملک ثبت حــوزه واقع در اصفهان بخش 14

دفتر 359امالك
115- رای شــماره 30986-1395/11/27 هیــأت اول آقاي علــي كبیري رناني به 
محمدعلي  فرزند شهر خمینی صادره 1290113971 كدملي 22 شماره شناسنامه
پالك  مترمربع 59.30 مساحت به مسکونی تجاری ساختمان باب یک ششدانگ در
غرب  ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش 14 فرعی از 18 2383 شــماره

دفتر 774امالك اصفهان مورد ثبت صفحه 575
هیأت اول آقاي مجیــد تقي یار رناني به  116- رای شــماره 1395/11/27-30988
شناسنامهشماره1270700073كدملي1270700073صادره اصفهان فرزند محمد 
 166.86 مساحت به اعیانی ثمنیه بهای اســتثناء به خانه باب یک ششدانگ در باقر
مترمربع پالكشماره 3140فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزهثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت رضوان سالمت مورد ثبت صفحه 119دفتر 650امالك

به  اعظمي درویشــعلي آقاي اول هیأت 117- رای شــماره 1395/11/27-30989
اسماعیل  محمد فرزند گلپایگان صادره 1219649589 كدملي 16 شماره شناسنامه
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137.63مترمربع پالكشماره 28اصلی واقع در 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمود سلیمانی اصفهان بخش 14
امینيبهشناسنامه  118- رای شماره 30984-1395/11/27هیأتاولآقايمحمود
یک  ششدانگ محمدعلي فرزند اصفهان صادره 1288858051 كدملي شماره 171
واقع  اصلی فرعی از 15 453 شــماره پالك مترمربع 223.25 مساحت به خانه باب
دفتر  237 صفحه ثبــت مورد اصفهان غرب ملک ثبت حــوزه در اصفهان بخش 14

731امالك
119- رای شــماره 30960-1395/11/27 هیــأت اول خانم زهــراء جبارزارع به 
عباس  فرزند اصفهــان صادره 1285715195 كدملي 1143 شــماره شناســنامه
مربع  141.80متر مساحت به اعیانی ثمنیه بهای اســتثناء به خانه باب یک ششدانگ
ثبتملکغرب  پالكشماره 625فرعی از 26اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه

دفتر 680امالك اصفهان مورد ثبت صفحه 304
هیأت اول آقاي مرتضي قدیري زهراني  120- رای شــماره 1395/11/27-30955
صادره اصفهان فرزند شکراله  1283260131 كدملي 1541 شــماره شناسنامه به
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 67.60متر مربع پالكشماره 34اصلی واقع در 
مورخ  78987 شماره سند بموجب اصفهان غرب ملک ثبت حوزه 14 بخش اصفهان

دفترخانه 25اصفهان 89/11/2
121- رای شماره 30951-1395/11/27 هیأت اول آقاي محمدحسن خاكیان رناني 
فرزند  شهر خمینی صادره 1283227541 كدملي 11821 شــماره شناســنامه به
پالك  مربع 146.88متر مســاحت به ساختمان باب یک ششــدانگ در غالمحسین
غرب  ملک ثبت حوزه فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 3147 شــماره

دفتر 424امالك اصفهان از مالکیت خانم زهرا خیری مورد ثبت صفحه 315
122- رای شماره 30850-1395/11/26هیأت اول آقاي كورش نکوئي به شناسنامه 
فرزندحسینششدانگیک باب  شماره690كدملي5279341142صادرهآغاجاری
خانهبهمساحت299.36مترمربع پالكشماره 68اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسنعلی زارع بهرام آبادی
هیأت اول خانم كوكب زارع بهرام آبادي  123- رای شماره 1395/11/26-30845
بهشناسنامهشماره362كدملي1283020505صادره اصفهان فرزند عباسعلي در  
اصلی  شماره 68 مترمربع پالك 197.50 مســاحت به ساختمان باب یک ششدانگ
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســین بهرام  واقع در اصفهــان بخش 14

آبادی
124- رای شــماره 30843-1395/11/26 هیــأت اول آقاي رضــا كریم آبادي به 
شناسنامهشماره55كدملي1284346854صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
اصلی واقع در  فرعی از 3 شماره 228 مترمربع پالك 197 مساحت به خانه باب یک
 353 دفتر 422 صفحه ثبت مــورد اصفهان غرب ملک ثبت حوزه 14 بخش اصفهان

امالك
125- رای شــماره 30842-1395/11/26 هیأت اول خانم زهره نصراصفهاني به 
صادره اصفهان فرزند عباسعلي در   1290848564 كدملي 499 شماره شناسنامه
شماره 865فرعی از 5  مترمربع پالك 114.23 مســاحت به خانه باب یک ششدانگ
صفحه  ثبت مورد اصفهان غــرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش 14

دفتر 807امالك 467
30834-1395/11/25 هیأت اول خانم مهین طهماسبي بلداجي  شــماره 126- رای
صادره بلداجی فرزند خداوردي  6299828511 كدملي 100 شــماره شناسنامه به
مترمربع پالكشماره 45اصلی واقع در  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 109

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حمید شیروی خوزانی اصفهان بخش 14
127- رای شماره 30779-1395/11/25هیأت اول خانم مولود شماعي چهارسوقي 
مجید   فرزند اصفهان صادره 1292316373 كدملي 16354 شــماره شناسنامه به
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 126.63مترمربعپالك 
ثبتملکغرباصفهانازمالکیت  شماره 67اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه

امیر هوشنگ مختاری تهرانی
128- رای شماره 30781-1395/11/25 هیأت اول آقاي حبیب لطفي فروشاني به 
شناسنامهشماره2060كدملي1755871007صادره اهواز فرزند علي اكبر نسبت 
پالك  مترمربع 126.63 مســاحت به خانه باب یک ازششــدانگ مشاع دانگ سه به
ثبتملکغرباصفهانازمالکیت  شماره 67اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه

امیر هوشنگ مختاری تهرانی
129- رای شــماره 30634-1395/11/24 هیــأت اول آقاي غالمرضــا یادگاري 
فرزند  شهر خمینی صادره 1290209219 كدملي 5 شماره شناسنامه به بهارانچي
فرعی  باقر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 331.86مترمربع پالكشماره 204
از9اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزهثبتملکغرباصفهانموردثبتصفحه 

امالك دفتر 471 38
130- رای شماره 30635-1395/11/24 هیأت اول آقاي عبداله حشمت به شناسنامه 
یک  ششدانگ حسینعلي فرزند فالورجان صادره 1111096481 كدملي شماره 31
178.68مترمربعپالكشماره235  فرعی از27اصلیواقعدر  بهمساحت بابخانه
مورخ  14856 شماره سند بموجب اصفهان غرب ملک ثبت حوزه 14 بخش اصفهان

دفترخانه 160اصفهان ثبت در سامانه امالك 93/7/26
هیأت اول آقاي سیف اله احمدي رناني  131- رای شــماره 1395/11/24-30740
صادره اصفهان فرزند رمضان  1283202913 كدملي 9359 شماره شناسنامه به
پالك  مترمربع دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 440 5 به نسبت در
غرب  ملک ثبت حــوزه اصلی واقع در اصفهان بخش 14 فرعی از 18 429 شــماره

دفتر 86امالك اصفهان از مالکیت عباس احمدی رنانی مورد ثبت صفحه 581
رناني به  سلطاني سکینه خانم اول هیأت 132- رای شماره 1395/11/24-30739
صادره اصفهان فرزند جعفر در یک  1283201615 كدملي 9229 شماره شناسنامه
شماره 429  مترمربع پالك یک باب خانه به مســاحت 440 دانگ مشاع ازششدانگ
فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزهثبتملکغرباصفهانازمالکیت 

دفتر 86امالك عباس احمدی رنانی مورد ثبت صفحه 581

133- رای شــماره 30836-1395/11/25 هیأت اول آقاي اصغــر فروتن زاده به 
محمدحسن  فرزند اصفهان صادره 1284506916 كدملي 955 شــماره شناسنامه
فرعی از 38  شماره 74 مترمربع پالك 20.49 مســاحت به مغازه باب یک ششدانگ
اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت شهرداری 
كه شهرداری با صدور سند بنام متقاضی  امالك 663 دفتر 84 صفحه ثبت اصفهان

موافقت نموده است
134- رای شــماره 30611-1395/11/23 هیأت اول آقاي حمید رشــادي ن   ژاد به 
صادره تهران فرزند مهدي ششدانگ  0048755575 كدملي 330 شماره شناسنامه
فرعی از 25اصلی واقع در  یک باب خانه به مساحت 212مترمربع پالكشماره 555
اصفهانبخش14حوزهثبتملکغرباصفهانبموجبسند21033مورخ 86/8/28 

دفترخانه 105اصفهان
135- رای شــماره 30612-1395/11/23 هیأت اول  خانم اشــرف اسفندیاري به 
شناسنامهشماره95كدملي1288640900صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 105مترمربع پالكشماره 67اصلی واقع در اصفهان بخش 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد كاظم گوهریان 14
علي ســلماني نیا به  آقــاي اول هیــأت 136- رای شــماره 1395/11/25-30755
شناسنامهشماره952كدملي1285495322صادرهاصفهانفرزندشعبانعلينسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 148.50مترمربعپالكشماره 
757فرعی از 14اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

دفتر 40امالك دفتر 411و صفحه 546 دفتر 547و صفحه 48 ثبت صفحه 278
هیأت اول خانم مهري ودائي به شناسنامه  137- رای شماره 1395/11/25-30756
سه  به نسبت عباسعلي فرزند اصفهان صادره 1288738366 كدملي شماره 667
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 148.50مترمربع پالكشماره 757 
فرعی از 14اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

دفتر 40امالك دفتر 411و صفحه 546 دفتر 547و صفحه 48 صفحه 278
شناسنامه  به فتحي هرمز آقاي اول هیأت 138- رای شماره 1395/11/23-30609
یک  ششدانگ حســین فرزند اصفهان صادره 1286412870 كدملي 152 شــماره
واقع  اصلی فرعی از 28 1142 شــماره پالك مترمربع 120 مســاحت به خانه باب

در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس فرزند مالتقی
هیأت اول آقاي ناصر شــریفي ولداني  139- رای شــماره 1395/11/14-29933
در   احمد فرزند اصفهان صادره 1283511657 كدملي 1451 شناسنامه شــماره به
فرعي از 29    مترمربع پالك شماره 65 ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 34/32
حســن  مالکیت از اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14

دفتر 214امالك صادقی برزانی در صفحه 329
اول آقاي مصطفي توكلي قیناني به  هیأت 140- رای شماره 1395/11/13-29789
صادره اصفهان فرزند عباسعلي در   1288608551 كدملي 341 شماره شناسنامه
مترمربعپالك  138/44 سهدانگ مشاع از ششدانگیکباب   ساختمان به مساحت
ملک  ثبت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 6 347    فرعي از 346 و شماره 

امالك   دفتر 206 غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 477 و483
141- رای شماره 29788-1395/11/13هیأت اول خانم زهره كاظمي به شناسنامه 
از  صادره اصفهان فرزند رضا سه دانگ مشاع 1290116891 كدملي 28 شــماره
مترمربع پالك شماره 346 و347     138/44 بهمساحت ساختمان ششدانگیکباب
مورد  اصفهان غرب ملک ثبت حــوزه 14 بخش اصفهان واقع در اصلي 6 از فرعي

امالك   دفتر 206 ثبت صفحات 477 و483
هیأت اول آقاي سیدعلي اعتصامي رناني  142- رای شماره 1395/11/14-29914
بهشناسنامهشماره114كدملي1290371512صادرهخمینیشهرفرزندسیدباقر 
3764   فرعي  مترمربع پالك شماره  252 مســاحت به خانه باب یک ششدانگ در
ثبت    مورد اصفهان غرب ملک ثبــت حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 از 18

امالك دفتر 394 صفحه 40
143- رای شماره 28782-1395/11/02 هیأت اول خانم ناهید فتحیان به شناسنامه 
صادره فالورجان فرزند رحیم ششدانگ یک باب   1111141721 كدملي شماره 17
193 و193/1   فرعي از40   اصلي  مترمربعپالك شماره  121/65 خانه بهمساحت
حوزهثبتملکغرباصفهانازمالکیتعلیلریلمجیری  واقع در اصفهانبخش 14

دفتر 297امالك صفحه 168
144- رای شــماره 24145-1395/09/13 هیأت چهارم آقای عقیل فضایلی پور به 
صادره الیگودرز فرزند غالمحسن   4172495001 كدملي 64 شــماره شناســنامه
مترمربع از پالك شماره فرعی از 68  203.29 مســاحت به خانه باب یک ششدانگ
رســمی  ازمالک اصفهان غرب ملک ثبت حــوزه بخش14 اصفهان در واقــع اصلی

رمضان علی زارع بهرام آبادی
145- رای شــماره 24284-1395/09/14 هیــأت چهــارم آقای ایــرج مومنی  به 
حسین   فرزند فریدونشهر صادره 1129247171 كدملي 277 شــماره شناسنامه
 68 مترمربع از پالك شماره فرعی از  79.05 مســاحت به خانه باب یک ششدانگ
رســمی  ازمالک اصفهان غرب ملک ثبت حــوزه بخش14 اصفهان در واقــع اصلی

199     امالك 205     دفتر رجبعلی قریبیان ازموردثبت صفحه 
آقای محمد انصاری طادی  چهارم هیأت شماره 1395/11/28-31103 146- رای
صادره آبادان فرزند فضلعلی   1815648392 كدملي 3143 شــماره شناسنامه به
ازششدانگ یک باب كارگاه به مساحت 126.56مترمربع از پالك شماره 333    فرعی 
غرب اصفهان ازمالک رسمی  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 از 35

امالك دفتر 886 فوق ثبت صفحه 510 و513
هیأت چهارم  آقای محمدرضا رضائی  147- رای شــماره 1395/11/28-31105
فرزند  شهر خمینی صادره 1290343403 كدملي سودانی به شناسنامه شماره 2
عبداله ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 128.10مترمربع از پالك شماره فرعی 
غرب اصفهان ازمالک رسمی  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 از 34

عبداله رضائی
148- رای شــماره 23245-1395/09/02 هیأت چهارم خانــم طلعت خدایی علی 
صادرهاصفهانفرزندعباس  آبادی بهشناسنامه شماره 18كدملي1285366621
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152.5مترمربع از پالك شماره فرعی از 68اصلی 
واقعدراصفهان بخش14حوزهثبت ملکغرباصفهانازمالک رسمی علیشاهعلی  

دفتر 467امالك ازموردثبت صفحه 258
149- رای شــماره 31159-1395/11/28 هیأت چهارم خانم مهین اذركشسب به 
1280807075صادره اصفهان فرزند علی 7.2  كدملي 38146 شــماره شناسنامه
مترمربع از پالك شماره  357.90 مســاحت به ساختمان باب یک ازششــدانگ حبه
غرب اصفهان ازمالک  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 31

رسمی علی آذر گشسب
150- رای شــماره 31151-1395/11/28 هیأت چهارم آقای حسنعلی فرسائی به 
صادره اصفهان فرزند علی 14.4  1285480406 كدملي 1378 شــماره شناسنامه
مترمربع از پالك شماره  357.90 مســاحت به ساختمان باب یک ازششــدانگ حبه
غرب اصفهان ازمالک  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 31

رسمی علی آذر گشسب
151- رای شــماره 31152-1395/11/28 هیــأت چهارم خانم منیر فرســائی به 
صادره اصفهان فرزند علی 7.2  كدملي1280949104 52405 شماره شناسنامه
مترمربع از پالك شماره  357.90 مســاحت به ساختمان باب یک ازششدانگ حبه
غرب اصفهان ازمالک  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 31

رسمی علی آذر گشسب
152- رای شــماره 31157-1395/11/28 هیأت چهارم خانم زهره آذر گشسب به 
حبه  صادره اصفهان فرزند علی 7.2 1285507355 كدملي 750 شماره شناسنامه
مترمربع از پالك شماره فرعی  مســاحت357.90 به ساختمان باب یک ازششدانگ
غرب اصفهان ازمالک رسمی  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 از 31

علی آذر گشسب
153- رای شــماره 31158-1395/11/28 هیأت چهارم خانم ناهید آذر گشسب  به 
حبه   صادره اصفهان فرزند علی 7.2 1285344154 كدملي 347 شماره شناسنامه
مترمربع از پالك شماره فرعی  مســاحت357.90 به ساختمان باب یک ازششدانگ
غرب اصفهان ازمالک رسمی  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 از 31

علی آذر گشسب
154- رای شماره 31150-1395/11/28 هیأت چهارم آقای محمدرضا فرسائی به 
صادره اصفهان فرزند علی 14.4  1280876573 كدملي 45098 شماره شناسنامه
مترمربع از پالك شماره  357.90 مســاحت به ساختمان باب یک ازششــدانگ حبه
غرب اصفهان ازمالک  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 31

رسمی علی آذر گشسب
155- رای شماره 31149-1395/11/28 هیأت چهارم آقای محمدرضا فرسائی به 
حبه  علی 14.4 فرزند اصفهان صادره كدملي 1285397584 شماره 492 شناسنامه
مترمربع از پالك شماره فرعی  مســاحت357.90 به ساختمان باب یک ازششدانگ
غرب اصفهان ازمالک رسمی  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 از 31

علی آذر گشسب
156- رای شــماره 29535-1395/11/09 هیأت چهارم آقــای قربانعلی رضایی 
صادره اصفهان فرزند  1283290456 كدملي 710 شــماره شناسنامه به سودانی
خانهنیمهتمامبهمساحت118.20مترمربع از پالك شماره  ششدانگیکباب عباس
غرب اصفهان ازمالک  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 34

رسمی عباس رضایی
157- رای شــماره 25889-1395/09/30 هیأت چهارم آقاي اكبر نصری سبدانی    
صادره اصفهان فرزند فتح اله  1285722582 كدملي 1883 شــماره شناسنامه به
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 747.5مترمربع از پالك شماره فرعی از 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازمالک رسمی رحیم 

امالك دفتر 48 زارع بهرام آبادی ازموردثبت صفحه 87 و96
آقای عبــاس قانیان به  چهارم هیــأت 158- رای شــماره 1395/11/28-31148
صادره اصفهان فرزند براتعلی   1288179286 كدملي 988 شــماره شناســنامه
مترمربع از پالك شماره فرعی از 68  403 مســاحت به خانه باب یک ازششــدانگ
رســمی  ازمالک اصفهان غرب ملک ثبت حــوزه بخش14 اصفهان در واقــع اصلی

علی كشانی
159- رای شماره 31062-1395/11/28 هیأت چهارم خانم فاطمه رضائی كوجانی 
تقی  فرزند شهر خمینی صادره 1283386348 كدملي 1326 شماره شناسنامه به
ازششدانگ یک باب كارگاه به مساحت 106.16مترمربع از پالك شماره فرعی از 28 
تقی  رسمی ازمالک اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش14

دفتر 54امالك الی 271 باباصفری ثبت صفحه 268
160- رای شماره 31059-1395/11/28هیأتچهارم  آقای علی جعفری چمگردانی 
رمضانعلی   فرزند لنجان صادره 1170925561 كدملي 131 شــماره شناسنامه به
مترمربع از پالك شماره فرعی از  124.50 مســاحت به خانه باب یک ازششــدانگ

28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 
امیرحسین رضائی

161- رای شــماره 31124-1395/11/28 هیأت چهارم آقای اســماعیل شهبازی 
صادره اصفهان   1280853069 كدملي 42747 شــماره شناسنامه به دستگردی
مترمربع  فرزند مرتضی سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 59
ملک  ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش14 40 از پالك شماره 709   فرعی از
غرباصفهانازمالکرسمیحسنزمانیقهفرخیثبتصفحه359دفتر 347امالك
به  زارعی زهــرا خانم چهــارم هیــأت 162- رای شــماره 1395/11/28-31120
صادره اصفهان فرزند یداله سه دانگ  كدملي1287780156 شناسنامهشماره729
فرعی از 40  مترمربع از پالك شماره 709 ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 59
اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازمالک رسمی حسن 

دفتر 347امالك زمانی قهفرخی ثبت صفحه 358
هیــأت چهارم خانــم مرضیه بریانیان  163- رای شــماره 1395/11/09-29527
صادره اصفهان    1292554835 كدملي 2639 شــماره شناســنامه به اصفهانی
مترمربع  فرزند مهدی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 214.43
ملک  ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش14 16 از پالك شماره 582    فرعی از
دفترخانه  16/4/2 مورخ 16653 شــماره سند از فوق رسمی ازمالک اصفهان غرب

160اصفهان
164- رای شــماره 29528- 1395/11/09 هیأت چهارم خانــم وجیهه علینقیان به 
فرزند محمدرضا  صادره اصفهان  كدملي1292150777 شناسنامهشماره23351
پالك  از مترمربع 214.43 مســاحت به خانه باب یک ششــدانگ از مشاع دانگ سه
غرب  ملک ثبت حوزه بخــش14 اصفهان در واقع اصلی 16 582   فرعی از شــماره
 160 دفترخانه مورخ 16/4/2 اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شــماره 16653

اصفهان
165- رای شــماره 31118-1395/11/28 هیأت چهارم آقای مجتبی عســگری  به 
صادره دهاقان فرزند عباسقلی   5129499824 كدملي 953 شــماره شناســنامه
فرعی از 27  مترمربع از پالك شماره 591 ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 84
اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازمالک رسمی عبداله 

دفتر 286امالك سلطانی آفارانی ثبت صفحه 42
هیأت چهارم آقای رضا تراشنده دهقی   166- رای شــماره 1395/11/28-31116
فرزند نصراله   نجف آباد صادره 1092006141 كدملي 81 شــماره شناسنامه به
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120.50مترمربع از پالك 
غرب  ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش14 36 1097     فرعی از شــماره

اصفهان ازمالک رسمی اسداله نادری
167- رای شــماره 31115-1395/11/28 هیأت چهارم خانم خدیجه جعفری ازان   
صادره میمه فرزند محمود سه دانگ  6229967618 كدملي 2 شماره شناسنامه به
شماره  پالك از مترمربع مســاحت120.50 به ساختمان باب یک ازششدانگ مشاع
اصفهان  غرب ملک ثبت حوزه بخــش14 اصفهان در واقع اصلی فرعی از 36 1097

ازمالک رسمی اسداله نادری
168- رای شــماره 31119-1395/11/28 هیأت چهارم آقای نقی زارع چاوشــی 
صادره اصفهان   1283359391 كدملي گود رودخانه به شناسنامه شــماره 1384
از  مترمربع 180.73 مســاحت به ساختمان باب یک ازششدانگ ابوالقاســم فرزند
ثبتملکغرب  اصلیواقع در اصفهانبخش14حوزه پالكشماره20     فرعی از30

اصفهان ازمالک رسمی ابوالقاسم زارع چاوشی
هیــأت ســوم آقــاي ســید ابوالفضــل  169- رای شــماره 1395/03/12-6394
اصفهان  صادره 1282778552 كدملي 3147 شماره شناسنامه به میرمعصومی
  210.85 مســاحت به ساختمان باب یک ششــدانگ به نســبت سیداسداله فرزند
ثبت  حوزه اصلي واقع در اصفهان بخش 14 22 فرعی مترمربع از پالك شماره 364

دفترخانه 25 غرب اصفهان از سند شماره ی 88574–1391.7.1 ملک
مرتضی سلمانی   به  آقای ســوم هیأت 170- رای شــماره 1395/11/09-29514
صادره اصفهان فرزند رضا   1283210525 كدملي 10118 شــماره شناســنامه
از  پالك شماره 3639فرعی مترمربع از باب انبار به مساحت 137.09 ششدانگ یک
رســمی  ازمالک اصفهان غرب ملک ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش14 18

دفتر 83امالك عباس سلمانی ثبت صفحه 405
هیأت ســوم آقای مرتضی سلمانی   به  171- رای شــماره 1395/11/09-29513
صادره اصفهان فرزند رضا   1283210525 كدملي 10118 شــماره شناســنامه
3639فرعی  مترمربع از پالكشماره ششدانگ یکبابخانه بهمساحت 326/33
غرب اصفهان ازمالک رسمی  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 از 18

امالك دفتر 83 عباس سلمانی ثبت صفحه 405
هیأت اول خانم اعظــم دهقاني پوده به  172- رای شــماره 1395/12/11-32421
شناسنامهشماره566كدملي1284703231صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ 
اصلی واقع در اصفهان  شماره 32 173.99مترمربع پالك مساحت به خانه باب یک

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علی مزروعی سبدانی بخش 14
173- رایشماره 33430-1395/12/21هیأت اول آقاي اردشیر بابائي به شناسنامه 
شماره 91كدملي1754476910صادره اهواز فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه 
مترمربع  108.24 مساحت به بابائی بتول به متعلق كه اعیانی ثمنیه بهای استثناء به
ملک  ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 فرعی از 16 757 شــماره پالك
غرب اصفهان بموجب سند شماره 31479مورخ 1357/10/5دفترخانه 26اصفهان

به  كوهستاني علیرضا آقاي دوم هیأت 174- رای شــماره 1395/12/04-31681
اسفندیار  اصفهان فرزند صادره 1284657531 كدملي 1432 شــماره شناسنامه
ششدانگیکبابساختمانبهمساحت168.5مترمربع پالكشماره 28اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس رضائی كوجانی
به  ریاحی میر تاج عصمت خانم اول هیأت 175- رای شماره 1395/12/11-32383
شناسنامهشماره1992كدملي1283492301صادره اصفهان فرزند علی ششدانگ 
فرعی  مترمربع از پالك شماره 811/1 1818 مساحت به مسکونی مجتمع باب یک
غرب اصفهان ازمالک رسمی  حوزه ثبت ملک اصلی واقع در اصفهان بخش14 از 5

ورثه عباسعلی غفاریان
176- رای شــماره 32384-1395/12/11 هیــأت اول خانم طاهــره پوریای ولی 
صادره اصفهان فرزند رضا   1290719764 كدملي 3748 شــماره شناســنامه به
پالك  از مترمربع 1467.60 مساحت به مسکونی مجتمع باب یک ششدانگ به نسبت
ملک  ثبت حوزه اصلی واقع در اصفهان بخش14 فرعی از 5 811/1 811و شــماره
 137 دفترخانه مورخ 90/12/11 غرب اصفهان ازمالک رسمی از سند اتتقال 26483
اصفهان  25 دفترخانه مورخ 27/6/5 3829 شماره سند و متقاضیه نام به اصفهان

دفترخانه 103اصفهان به نام ورثه عباسعلی غفاریان 154743مورخ 85/3/3
ابوطالبیان  مســعود آقاي اول هیــأت 177- رای شــماره 1395/12/15-32875
صــادره اصفهان  الیادراني به شناســنامه شــماره 1959كدملــي 1285005163
فرزند حسین در دو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 291مترمربع 
ملک ثبت حــوزه 250فرعی از 12اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 شــماره پالك

 64 دفترخانه 92/4/19 مــورخ 152341 شــماره ســند بموجــب اصفهان  غــرب
اصفهان

178- رای شماره 32877-1395/12/15 هیأت اول آقاي علي سیدان قلعه جورتانی 
صادره اصفهان فرزند اصغر  1280420741 كدملي 53102 شــماره شناسنامه به
شماره  پالك در دو دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 291مترمربع
اصفهان  غرب ملک ثبــت حوزه 14 بخش اصفهان در واقــع 250فرعی از 12اصلی

دفترخانه 64اصفهان بموجب سند شماره 152341مورخ 92/4/19
179- رای شماره 32876-1395/12/15هیأت اول خانماشرف ابوطالبیان الیادراني 
صادره اصفهان فرزند عباس  1280276053 كدملي 27969 شــماره شناسنامه به
شماره  پالك در دو دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 291مترمربع
اصفهان  غرب ملک ثبــت حوزه 14 بخش اصفهان در واقــع 250فرعی از 12اصلی

دفترخانه 64اصفهان بموجب سند شماره 152341مورخ 92/4/19
محبوبــه كاظمی  به  خانــم اول هیــأت 180- رای شــماره 1395/12/11-32387
صادره اصفهان فرزند عباس سه  1283261588 كدملي 1693 شماره شناسنامه
مترمربع از پالك شماره    دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 153.35
فرعی از 6اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازمالک  13

دفتر 1073امالك رسمی فوق ثبت صفحه 512
اول خانم ملینا نصری به شناسنامه  هیأت 181-رای شماره 1395/12/11-32385
صادره اصفهان فرزند احمدرضا  1275091806 كدملي 1275091806 شــماره
نسبت به یک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 153.35مترمربع 
غرب  ملک ثبت حوزه بخش14 اصفهان در واقع اصلی 6 از فرعی 13 پالك شماره از

امالك دفتر 1073 اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 509
نصری  به شناسنامه  182- رای شماره 32386-1395/12/11هیأتاولخانممبینا
صادره اصفهان فرزند احمدرضا  1274104701 كدملي 1274104701 شــماره
مترمربع  نسبت یک و نیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 153.35
ثبتملکغرب  از پالك شماره 13    فرعی از6اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه

امالك دفتر 405 اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 43
هیأت سوم آقاي احســان انصاری به  183- رای شــماره 1395/10/13-27270
صادره اصفهان فرزند اكبر ششدانگ  1290583803 كدملي 10 شماره شناسنامه
19   اصلی  مترمربع از پالك شماره 437   فرعی از یک باب خانه به مساحت 143.50
غرب اصفهان ازمالک رسمی ورثه جواد  حوزه ثبت ملک واقع در اصفهان بخش14

حریری
184-رای شــماره 27680-1395/10/18 هیــأت ســوم آقای حمیــد انصاری به 
صادره فریدن فرزند حسن ششدانگ  كدملي4323306091 شناسنامهشماره867
فرعی از 19  مترمربع از پالك شماره 674 613.80 مســاحت به فروشگاه باب یک
حوزه ثبت ملکغرب اصفهان ازمالک رسمی وراث  اصلی واقع در اصفهان بخش14

تقی و عباس باقرصاد
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/12/26

تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/01/14
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی 
12/492 شــماره: 95140970126821-12/23 /95  چون تحدید حدود ششدانگ 
ثبتی  پرونده طبق كه خوانسار ثبت واقع در بخش 6 16/583 پالك تحت زمین قطعه
ثبت  متقاضی حضور عدم علت به و بــوده ثبت جریان در كیا حاتمی اله عزت نام به
طبق  بر و ثبت قانون به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15
راس  تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مــورخ 1396/2/2
كلیه  به آگهی این موجب به لذا آمد خواهد عمل به و شــروع محل در صبح 8 ساعت

مالکین و مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
تنظیم  تاریخ از ثبت قانون طبق مــاده 20 و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك
نامه  آئین روز پذیرفته خواهد شــد و طبق مــاده 86 30 تا تحدیدی مجلس صورت
ثبتی  مرجع به اعتراض تســلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف باید معترض ثبت قانون
با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/12/26  
كلمه، خوانســار)216 امالك و اســناد ثبت اداره كفیل ســلیمانی شیخ  مالف:474

2كادر(
فقدان سند مالکیت

12/493 شــماره صادره:1395/14/346900نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ 
ثبت  ذیل خوانسار ثبت اصلی واقع در بخش 3 فرعی از 9 2810 شــماره ثبتی پالك
شــماره  تحت عابدی حاج افســانه نام به جلد 22 دفتر امالك 199 صفحه در 4764
ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، سپس بالواسطه/ مع  620188 مسلسل چاپی
الواسطه به موجب سند انتقال شماره 73373دفترخانه شماره 12خوانساربهخانم 
افسانه حاج عابدی فرزند سیف اله انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
محلی  استشهادیه برگ دو انضمام به كتبی به شماره وارده 951409701270351
خوانسار رسیده ا ست  به گواهی دفترخانه 5 كه امضا شهود آن ذیل شماره 29210
مدعی است كه سند مالکیت آن به علت جابجایی/ سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده

 است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
آگهی  نوبت یک در ثبت قانون نامه آیین اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120
میشودچنانچهكسیمدعیانجاممعاملهنسبتبهملکمرقومیاوجودسندمالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا 
نماید اخذ رسید و تسلیم اداره این به معامله ســند یا مالکیت سند اصل ارائه ضمن

بدیهی  گردد مسترد سند كننده ارائه به مالکیت سند اصل و صورتمجلس مراتب  تا
درصورت اعتراض اصل سند مالکیت  یا استاگرظرف مدتمقرراعتراضینرسید
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
كلمه،  خوانســار )252 امالك و اسناد ثبت اداره كفیل ســلیمانی شــیخ م الف: 475

3كادر(
فقدان سند مالکیت

12/494 شــماره صادره:1395/14/346918نظــر به اینکه ســند مالکیت دو دانگ 
خوانسار  ثبت سه در بخش اصلی واقع 21 از فرعی 39 شــماره ثبتی پالك مشــاع
تحت  صفت نیکو عزیــزه نام به 18 جلد امــالك دفتر 78 صفحه در 3231 ثبت ذیل
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده  361620 مسلسل چاپی شماره
به انضمام دو برگ  با ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 951409701268307
به گواهی دفترخانه 25  10149 شــماره ذیل آن شهود امضا كه محلی استشهادیه
سرقت/  جابجایی/ علت به آن مالکیت ســند كه است مدعی ســت ا رسیده خوانسار
سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
قانون  نامه آیین را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120
ملک  به نسبت معامله انجام مدعی كســی چنانچه شــود می آگهی نوبت یک در ثبت
مالکیت نزد خودمیباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرفمدت  وجود سند مرقومیا
این اداره  به ده روز اعتراض خود را كتبًاضمنارائه اصلسند مالکیت یا سند معامله
كننده  ارائه به مالکیت سند اصل و صورتمجلس مراتب تا نماید اخذ رســید و تسلیم
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
مالکیت  سند صدور به اقدام نشــود ارائه معامله سند یا مالکیت سند اصل اعتراض
و  اسناد ثبت اداره كفیل سلیمانی شــیخ المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 476

امالك خوانسار)229 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/43/346356 نظر به اینکه خانم اكرم احمدی ونهری فرزند 
اصغر با ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 26551مورخه 95/11/14بهانضمام 
اصفهان  دفترخانه 75 مورخه 95/11/12 دو برگ استشهادیه شهود شماره 72942
اصلی واقع  فرعی از 68 مدعیمفقودشدن سند مالکیتششدانگپالكثبتی22834
جلد  دفتر امالك در صفحــه 426 ثبــت اصفهان كه ذیل ثبت 3118896 در بخش 14
سند  موجب به كه گردیده تسلیم و صادر 675883 د / 91 چاپی شماره تحت 1036
نامبرده  به اصفهان دفترخانه شماره 253 مورخه 92/12/2 11466 شــماره انتقال
ریال در رهن  460/033/307 مبلغ قبال در مســکن بانک رهن در سپس یافته انتقال
جابجایی  علت به آن مالکیت ســند كه داشته اظهار و است گرفته قرار مســکن بانک
مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند. 
یک  در ثبت قانون نامه آیین لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120
نوبتآگهیمیشودچنانچهكسیمدعیانجاممعاملهنسبتبهملکمرقومیاوجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
رسید  و تسلیم اداره این به معامله سند یا مالکیت سند اصل ارائه ضمن كتبًا را خود
ارائهكنندهسندمستردگردد  مراتبصورتمجلسواصلسندمالکیتبه تا نماید اخذ
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مقررات  طبق المثنی مالکیت سند صدور به اقدام نشــود ارائه معامله سند یا مالکیت
ثبت اسناد وامالكغرباستاناصفهان )254كلمه،  اداره 40150 خواهدشد. م الف:

3كادر(
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره : 1395/43/346771نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 
و  سوابق طبق كه اصفهان ثبت واقع در بخش 14 مجزی شــده از 407/1 25/3361
پرونده ثبتی به نام طاهره اكبری قلعه ســرخی فرزند عبداله در جریان ثبت است و 
اخیر  قسمت دستور به بنا اینک است. نیامده عمل به آن قانونی حدود تحدید عملیات
ماده 15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالكمرقوم در روز یکشنبه 
مورخ 1396/02/10ساعت 9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در این آگهی 
از  ثبت قانون در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20
روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار:  30 تا تحدیدی مجلس صورت تنظیم تاریخ
اصفهان)144  غرب امالك و اســناد ثبت منطقه رئیس م الف: 40454 1395/12/26

كلمه، 2 كادر(
موضوع تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت

شــماره صادره : 1395/43/346822 نظر به اینکه آقای حســین بــرزو اصفهانی 
پالك  ششدانگ از مشاع یکدانگ اعیانی ثمنیه استثناء حذف تقاضای رمضان فرزند
صدیقه  خانم به متعلــق ســوابق طبق كه اصفهان ثبت 14 بخش در واقع 12/9787
شیروانی جوزدانی همسر مرحوم علی دویلی اســت را نموده و در اجرای تبصره 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت، كارشــناس رسمی دادگستری استان  یک ماده 105
اخذ  از قبل معامله مورد پالك آنکه دلیل به تکمیلی، كارشناسی نظریه طبق اصفهان
پروانه ساختمانی فاقد مستحدثات و اعیانی قابل ارزش بوده، میزان بهاء ثمنیه اعیانی  
پالكفوق الذكر صفر ریال ارزیابی و برآورد نموده و چون ذی نفع فاقد نشانی است 
لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذكر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه 
حقی  تضییع مدعی اعیانی، ثمنیه بهاء مالک چنانچه شــود می آگهی كثیراالنتشــار
باشد می تواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی 
بدیهیاستدر صورتعدم  تسلیم نماید مراجعهوگواهیطرح دعوی را به ایناداره
مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی 
شد.  خواهد تسلیم و صادر اعیانی ثمنیه بهاء اســتثناء بدون متقاضی مالکیت  سند
كلمه، اصفهــان)204 غــرب امالك و اســناد ثبت منطقــه رئیــس م الــف: 40498

2كادر(
ابالغ رای

12/324 كالســه پرونده 951151 شــماره دادنامه: 950/2250 -95/12/7 مرجع 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان ها: 1- فخرالسادات میری  9 شعبه رسیدگی:
شرقی پ 48،  امیریه خ دوم فرعی 12 2- علی افشــاری هر دو به نشــانی شــهرك
خواســته:  المکان، مجهول فعال دو هر یمری خواندگان: 1- مجید حاجیان 2- بهزاد
مطالبه مبلغ چهارده میلیون و دویســت و پنجاه هزار ریال بابت خســارت ناشی از 
تصادف، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
خانم فخرالسادات میری فرزند بشیر و آقای علی افشاری فرزند قربانعلی به طرفیت 
خواســته  به احمدقلی فرزند یمری بهزاد آقای و مرتضی فرزند حاجیان مجید آقای
مطالبه مبلغ چهارده میلیون و دویســت و پنجاه هزار ریال بابت خســارت ناشی از 
تصادف به انضمام كلیه خســارات قانونی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و 
با عنایت به كروكی فرضی ترسیم شده ازجانب كارشــناس رسمی دادگستری به 
تاریخ 95/9/16كه علت تامه تصادف به دلیل بی احتیاطی از جانب خوانده ردیف اول 
اعالم داشته و در ادامه میزان خسارت وارده به خودرو خواهان را در این خصوص 
10/750/000 ) ده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال( برآورد و اعالم داشته و با 
عنایت به اینکه خودرو خســارت دیده خواهان دارای مجوز حمل و نقل شــهری به 
شماره 9200598750) 82/706 (سازمان تاكســیرانی درون شهری می باشد كه 
مبلغ دو میلیون ریال بابت اجرت المثل لحاظ گردیده و بــا توجه به اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی شركت ننموده و نسبت به دعوی مطروحه 
خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده بنابراین شورا دعوی خواهان ردیف اول 
)مالک خودرو( را علیه خوانده ردیف اول )راكب( را مقرون به صحت تلقی ومستنداً 
قانون   قانون مدنی و 198 و515 و519 قانون مســئولیت مدنی و 335 به مواد 1 و2
آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ دوازده 
میلیون ریال بابتاصل خواستهویکمیلیون ودویستونودوشش هزارودویست 
و پنجاه هزار ریــال بابت هزینه دادرســی و یک میلیون و پانصد هــزار ریال بابت 
دستمزد كارشناسی در حق خواهان ردیف اول صادر و اعالم می دارد. رای صادره 
روز  20روزپس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 ظرف و محســوب غیابی
پسازآنقابلتجدیدنظردرمحاكممحترمعمومیحقوقیاصفهانمیباشد.ضمنًا 
دعوی خواهان اول نسبت به مازاد خواسته در رای صادره و خسارت تاخیر تادیه 
قانون بدلیل فقدان ادله اثباتی حکم بر بی حقی خواهان در این  197 ماده اســتناد به
خصوص را صادر و اعالم می گردد و دعوی خواهان ردیف دوم بدلیل عدم ذینفع 
ماده 84قرار رد دعوی خواهان ردیف دوم را صادر و اعالم  بودن به استناد بند 10
دعوی خواهان ردیف اول نسبت به خوانده ردیف دوم به استناد بند  می دارد ضمنًا
ماده 84قرار رد دعوی خواهان ردیــف اول را صادر و اعالم می دارد قرارهای  10
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاكم محترم عمومی  صادره ظرف 20

حقوقی اصفهان می باشد.  
مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )204 كلمه،  9 شعبه مالف:38631

2 كادر(
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