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استان
سومین نشست «پاتوق خانواده» 
با محوریت بى اعتمادى همسران

سومین نشســت «پاتوق خانواده» 13 بهمن ماه از 
سوى کمیته خانواده در تاالر ادب برگزار مى شود.به 
گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى_ تفریحى 
شــهردارى اصفهان، سلسله نشســت هاى «اتوق 
خانواده» با حضور اســاتید و چهره هاى سرشناس 
رسانه اى در حوزه خانواده به صورت هفتگى ویژه 
عموم به صورت آزاد و رایگان برگزار مى شــود.

سومین برنامه این نشست روز سه شنبه 13 بهمن ماه 
با حضور دکتر سیما فردوسى از ساعت 15 (امروز) 
در مجموعه تاالر ادب واقع در خیابان باغ گلدسته، 

خیابان هشت بهشت برگزار مى شود.

آغوش باز مرگ
 به روى رانندگان اصفهانى

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
در خصوص موضوع ســرعت غیرمجاز خودروها 
در معابــر و خیابان هاى شــهراصفهان بــه ایمنا 
گفت: شــهر اصفهان همچون ســایر کالنشهرها 
با معضل ســرعت باالى خودروها مواجه اســت.

علیرضا صلواتى با بیان اینکه شــهروندان اصفهانى 
در شــهر خیلــى آرام رانندگــى نمى کننــد و در 
واقع شــهروندان آرامى نداریم، افــزود: رانندگان 
اصفهانــى شــاید در ترافیــک دچــار اســترس 
مى شوند، اما جالب اینجاست که وقتى در خیابان ها 
هم ترافیک نداریم با سرعت باال رانندگى مى کنند.

وى اعالم کرد: در بزرگراه هاى شهرى اصفهان 70 
درصد شــهروندان باالتر از سرعت مجاز رانندگى 
مى کنند و در واقع به استقبال مرگ مى روند که این 
بسیار خطرناك است.معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهردارى اصفهان تصریح کرد: اتفاقى که افتاده 
این اســت که نزدیک 400 هزار خــودرو در یک 
برهه زمانى 15 روزه با صد تا 110 کیلومتر سرعت 
در اتوبان هاى اصفهان رانندگــى کردند و نزدیک 
500  هــزار خودرو در خیابان هاى شــهر اصفهان 
باالى صد کیلومترسرعت داشتند.وى درباره اثرات 
سوء سرعت زیاد خودروها گفت: اگر خودرویى با 
سرعت صد کیلومتر بر ساعت حرکت کند ، چنانچه 
مانعى را در فاصلــه 90 مترى خود مشــاهده کند 
احتمال تصادف منجر به فوت او قطعى است.به گفته 
صلواتى، اگر خودرویى با ســرعت 30 کیلومتر در 
ساعت حرکت کند اگر با عابرپیاده هم تصادف کند 
، احتمال خطر براى عابرپیاده زیر 10 درصد است.

معاون حمــل ونقل و ترافیک شــهردارى اصفهان  
با اشــاره به اینکه در شــهر اصفهان ماهانه به طور 
میانگین 20 نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست 
مى دهند ، افزود: این آمار براى شــهراصفهان اصًال 
آمار خوبى نیست، شاید این آمار در مقایسه باآمار 
کشورى خوب باشد ولى فوت یک نفر در تصادفات 

رانندگى هم زیاد است.

ادامه مسابقات ملى مهارت تا 14 بهمن
مرحله کشوري شانزدهمین مسابقات ملى مهارت،  
تا 14 بهمن ماه سال جارى از سوي سازمان آموزش 
فنی و حرفه اي کشــور برگزار مى شود. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان 
اصفهان، محمود اشراقی دبیر شانزدهمین مسابقات 
مهارت استان با اعالم این خبر بیان داشت: مسابقات 
ملی مهارت به منظور ایجاد رقابت سالم بین جوانان 
کشور در زمینه مهارت هاي فنی و حرفه اي و شناسایی 
اســتعدادهاي برتر مهارتی، هرســاله در سه مرحله 
شهرستانى، استانى و ملى برگزار مى شود که مرحله 
شهرستانى این مسابقات، 24 اردیبهشت ماه و مرحله 
استانى 8 و 9 مردادماه برگزار شد و همچنین مرحله 
کشورى 11 تا 14 بهمن ماه ســال جارى برگزار مى 
گردد.اشراقی اظهار داشت: در این دوره ازمسابقات با 
ثبت نام شش هزار و 318 نفر شامل 74درصد آقایان و 
26 درصد خانم ها آزمون هاي کتبی و به طور همزمان 
در 45حوزه برگزار شد که از میان قبول شدگان مرحله 
شهرستانی با برگزاري آزمون عملی نسبت به انتخاب 
نفرات برتر و معرفی به مرحله استانی اقدام گردید.دبیر 
شانزدهمین مسابقات مهارت استان گفت: یکهزار و 
150 نفر به مرحله استانى راه یافتند که این تعداد در 30 

رشته به مرحله کشوري اعزام شدند.

«زنگ انقالب» نواخته شد
همزمان با سراسر کشــور و با آغاز دهه مبارك فجر، 
زنگ انقالب در سراسر مدارس استان اصفهان نواخته 
شد.به گزارش تسنیم، صبح دیروز همزمان با سراسر 
کشــور و با آغاز دهه مبارك فجر، زنگ انقالب در 
سراســر مدارس اســتان اصفهان نواخته شد.زنگ 
انقالب به صورت نمادین با حضور استاندار ، شهردار 
و اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان در دبیرستان 
دخترانه هاشمى نیا نواخته شد.دانش آموزان اصفهانى، 
دیروز  با پاسداشت ورود تاریخى رهبر کبیر انقالب 
به میهن اسالمى ، یکبار دیگر با آرمان هاى انقالب و  

شهدا تجدید میثاق کردند.

شهردار اصفهان کیک جشن هاى  
سالگرد انقالب را برید 

ویژه برنامه روز 12 بهمن ماه همزمان با سراسر کشور 
صبح دیروز در گلستان شهداى اصفهان برگزار شد. 
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین سیدرضا 
تقوى رئیس شوراى سیاست گذارى ائمه جمعه به 
ایراد سخن پرداخت. در حاشیه این مراسم  هم برنامه 
هاى مختلفى به اجرا درآمد که از جمله آنها مى توان 
به بریدن کیک بزرگى که به مناســبت آغاز ایام دهه 
فجر انقالب اسالمى در محل برگزارى مراسم جشن 
انقالب قرار داده شــده بود اشاره کرد. این کیک که 
توسط  اتحادیه صنف گز و شیرینى اصفهان تولید 
شده بود توسط مهدى جمالى نژاد شهردار اصفهان 

بریده شد.

ساسان اکبرزاده
بــراى اولین بــار در کشــور مجمــع امــور داورى و 
میانجى گرى اصفهان با حضور شهردار، اعضاى شوراى 
شهر، جمعى از جامعه بسیج حقوقدانان و... رسماً گشایش 

یافت. 
شهردار اصفهان در آئین گشــایش مجمع امور داورى و 
میانجى گرى اصفهان که اولین سازمان مردم نهاد در این 
زمینه در کشور نیز محسوب مى شود در سالن کوثر شهداى 
ارتش با تبریک ایام دهه فرخنده فجر گفت: تقارن این اقدام 
خداپسندانه با 12 بهمن روز ورود رهبر کبیر انقالب را به 
فال نیک گرفته و امید است رهاوردهاى خوبى به ارمغان 

داشته باشد. 
مهــدى جمالــى نــژاد بــا بیــان اینکــه داورى و 
میانجى گرى بحث جدیدى نبوده و نیست افزود: داورى و 
میانجى گرى از قدیمى ترین شیوه هاى صلح و دوستى 
بوده و داوران سالم از محبوب ترین مردمان دوران خود 

بوده و هستند. 
وى ادامه داد: الزمه امنیت ملى، امنیت اجتماعى و دستیابى 
به امنیت اجتماعى، در گروى وجود وفاق، انسجام، همدلى 
و همزبانى و در حقیقت تعلق خاطر به همنوع، شهر، میهن 
و... است. این در حالى است که در بعد شهرى، اصفهان 
تعلق خاطر خود را ارزان به دست نیاورده و در گرو انسجام 
200 محله شــهر میسر شده و شــهر ادب، حیا، تواضع، 
متانت، قناعت، احسان و صلح و دوستى نامیده شده است. 
شهردار اصفهان، شهر اسالمى را، شهرى داراى آرامش و 
عشق دانست و گفت: امید است شرایطى فراهم شود تا هر 

روز در راستاى توسعه شهر اسالمى گام برداریم. 
جمالى نژاد اظهار امیدوارى کرد مجمــع امور داورى و 
میانجى گرى اصفهان بتواند مسیر صلح و دوستى را هموار 
کرده و دادگاه ها را خلوت سازد و این مجمع براى دیگر 
شهرها الگو شده و در کشور تسرى یابد. شهردار اصفهان 

گفت: یقیناً آشتى و مصالحه مى تواند در مویرگ هاى شهر 
اصفهان جارى شده و اصفهان شهر صلح و آشتى باشد. 

■ ■ ■
رئیس هیئت مدیره مجمع امــور داورى و میانجى گرى 
اصفهان نیز در این آئین گفت: ملت ایران ملتى متمدن، با 
فرهنگ و انقالبى است که با منطق انسانى و محکم خود 

همیشه منادى صلح، آرامش و امنیت بوده است. 
رضا برادران اصفهانى گفت: نظام جمهورى اسالمى که 
مبنا و اصول آن برگرفته از تعالى اسالم و قرآن است همواره 
صلح طلبى و صلح جویى را خواســتار شده و استراتژى 
اساسى و کلى براى برقرارى صلح، آرامش و امنیت همه 
مردم در جهان را تعریف کرده که همه اینها را مدیون معمار 
انقالب، خون شهدا و منویات و رهنمودهاى به موقع رهبر 
فرزانه انقالب هســتیم. وى افزود: گشایش مجمع امور 
داورى و میانجى گرى اصفهــان، حاصل تالش بى وقفه 
و دلســوزانه جمعى از همکاران و اساتید نخبه و مجرب 

در عرصه حقوق است که بعد از سه سال به بار نشست و 
امروز شاهد آغاز فعالیت آن هستیم. 

رئیس هیئت مدیره مجمع امــور داورى و میانجى گرى 
اصفهان گفت: داورى و میانجــى گرى، روش هاى حل 
اختالف جایگزینى نامیده مى شود و به عنوان ابزار مؤثرى 
جهت حل و فصل اختالفات در اکثر کشــورهاى جهان 

مورد استفاده قرار مى گیرد. 
بــرادران اصفهانــى گفــت: در ایــن روش داورى و 
میانجى گرى به صــورت کامًال تخصصــى و با قواعد 
و آئیــن نامه هاى خــاص صورت مى گیــرد و طرفین 
اختالف قبل از ارجــاع به امــر داورى، مــى توانند از 
تشریفات و شــیوه رســیدگى مطلع شــوند و با اراده 
و خواســت طرفیــن، داورى جریــان مى یابــد. وى 
خصوصى بــودن و محرمانه بودن جریان رســیدگى و 
حل اختــالف، حاکمیت اراده طرفین و دوســتانه بودن 
روند رســیدگى را از مزیت هاى داورى دانست و گفت: 

تسریع در رســیدگى، کاهش دادرسى، کاهش تراکم کار 
و پرونده ها در دادگاه ها از دیگــر ویژگى هاى داورى و 

میانجى گرى سازمانى است. 
وى گفت: در اختالفات تجــارى به دلیل ماهیت خاص 
روابــط و اینکه عرف تجــارى نقش مهمــى را در این 
اختالفات ایفا مى کند طرفین اختالف مایلند این اختالف 

ازطریق داورى حل شود.  
■ ■ ■

در این آئین، پدر حقوق جزائى کشور هم گفت: امروز هم 
در برخى استان هاى کشور، حل اختالفات از طریق داورى 
و صلح و ســازش به عنوان یک فرهنگ با زندگى مردم، 

عجین شده است. 
محمدعلى اردبیلى گفت: گشایش مجمع امور داورى و 
میانجى گرى اصفهان و نفس تأسیس این نهاد مردمى، قابل 
تحسین بوده و مردم مى توانند در امور خود مشارکت کنند. 
وى اینگونه نهادها را جلوه هاى مشارکت عمومى دانست 
و گفت: امید اســت این نهادها، نمونه و الگو براى دیگر 

شهرهاى کشور باشند. 
■ ■ ■

نایب رئیس مجمع امور داورى و میانجى گرى اصفهان 
هم گفت: داورى و میانجى گرى به عنوان یک سیســتم 
جایگزیــن، مــى تواند در کنار سیســتم هــاى قانونى 
دادگاه هاى رسمى در حوزه هاى قضائى معمول استفاده 
شــود که اینک ما آن را به شــکل یک مجمــع داورى و 
میانجى گرى اجرا کرده ایم. صفرعلــى جعفرى افزود: 
معضالتى مانند افزایش تعداد زندانیان، صرف بودجه هاى 
کالن، اطاله دادرسى و... حاکى از آن است که کماکان توجه 
به فرهنگ صلح وسازش از اهمیت زیادى برخوردار است 
زیرا در صورت حل و فصل اختالفات، بدون درگیر شدن 
در تشریفات دادرسى مى توان امیدوار بود معضالت گفته 

شده، کاهش یابد.

اقدامى تازه براى کاهش میزان پرونده هاى قضائى

 میانجى ها  وسط  دعواى اصفهانى ها

خبر خبر

مدیــرکل امــور 
بانــوان و خانواده 
ى  ر ا ند ســتا ا
اصفهان با اشــاره 
بــه آمــار نگران 
کننده بیمارى هاى 
مختلــف در بین 

زنان اظهار داشت: ما باید پیشگیرى را بر درمان ترجیح دهیم و اولویت کارى ما 
پیشگیرى باشد که توسعه ورزش در این زمینه ضرورى است .سهیال اثنى عشران 
روز یک شنبه در نشست مشاوران امور بانوان دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان 
افزود: به موضوع ورزش بانوان در دستگاه هاى اجرایى باید اهمیت بیشترى داده 
شود و خود بانوان این موضوع را بیشتر پیگیرى کنند.وى سالمت را در چهار 
زمینه جسمى، روانى، اجتماعى و معنوى خواند و افزود: امسال دفتر امور بانوان و 
خانواده استاندارى اصفهان سالمت و اشتغال را به عنوان دو اولویت اصلى خود 

در نظر گرفته است.مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان گفت: همه 
دستگاه هاى اجرایى بودجه آموزشــى دارند و الزم است به صورت هماهنگ 
و متمرکز آموزش هایى درباره ورزش و ســالمت براى زنان شاغل ارائه شود.

اثنى عشران همچنین با اشاره به برنامه هاى دهه فجر امسال اظهار داشت: روز 
بیستم بهمن امسال همایشى با عنوان « زنان، توسعه و اعتدال » در اصفهان برگزار 
مى شود که دو سخنران علمى و سیاسى دارد.وى از زنان خواست تا نامزدهاى مرد 
و زن توانمندى را شناسایى کنند که دغدغه امور زنان را دارند و به آنها رأى دهند.

آمار انواع بیمارى بین زنان جامعه، نگران کننده است

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر در ثبت  شمال شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و 
در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139460302027016772 مورخ 1394/06/11 پروین سعیدبخش فرزند 
مصطفى بشماره شناسنامه 906 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285524551 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11797 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 243/74 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
2- راي شــماره 139460302027016773 مورخ 1394/06/11 محمودرضا احمدى 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 26393 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280262168 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11797 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 243/74 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
3- راي شــماره 139460302027017002 مورخ 1394/06/17 علی محسن پوراژیه 
فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 8 صادره از کوهپایه بشــماره ملی 5659734510 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9566 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 169/86مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
4- راي شماره 139460302027022328 مورخ 1394/08/30 راضیه خلیلی پور فرزند 
سیف اله بشماره شناسنامه 1513 صادره از تهران بشماره ملی 0042337585 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 3126 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 120 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
5- راي شــماره 139460302027022334 مورخ 1394/08/30 محمد نقنه اصفهانی 
فرزند عبداله بشماره شناسنامه 27179 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282199481 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3126 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 120 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

6- راي شــماره 139460302027022526 مورخ 1394/09/02 حسین یوسفی ماري 
فرزند عباس بشــماره شناســنامه 4 صادره از اردستان بشــماره ملی 1189771063 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
7- راي شماره 139460302027022603 مورخ 1394/09/03پروین فرهانی روحانی  
فرزند رضا بشماره شناســنامه 33024 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282257803 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15305 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 220/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
8- راي شماره 139460302027023677 مورخ 1394/09/23 حسین همتی فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 1477 صادره از آبادان بشماره ملی 1818074001 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
9- راي شــماره 139460302027023678 مورخ 1394/09/23 شهین مردانی ولندانی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 2099 صادره از آبادان بشماره ملی 1817116290 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
10- راي شــماره 139460302027024188 مــورخ 1394/10/01 علــى صابــري 
خوراســگانی فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 7133 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283773120 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
112و 352 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
11- راي شــماره 139460302027024297 مورخ 1394/09/28  احمد بشارت نژاد  
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 403 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291397493 در 
پنج دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 162 فرعی از اصلی 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/43 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
12- راي شــماره 139460302027024301 مورخ 1394/10/03 مهري آقاعبدالهیان 
خوراســگانی فرزند رضا بشــماره شناســنامه 11840 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283820293 در یکدانــگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
162 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/43 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
13- راي شماره 139460302027024304 مورخ 1394/09/28 محسن نکوئی اصفهانی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1049 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291058338 در 
یک و یک - پنجم دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/40 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
14- راي شماره 139460302027024305 مورخ 1394/10/03 مجتبی نکوئی اصفهانی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1382 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287935771 در 
یک و یک - پنجم دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/40 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
15- راي شماره 139460302027024308 مورخ 1394/10/03 مسعود نکویی فرزند 

غالمرضا بشماره شناسنامه 2073 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288228066 در یک و 
یک - پنجم دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/40 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
16- راي شــماره 139460302027024311 مــورخ 1394/10/03 ابوالفضل نکویی 
اصفهانی فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 15017 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1292678437 در یک و یک - پنجم دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/40 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
17- راي شماره 139460302027024314 مورخ 1394/10/03 مریم نکویی اصفهانی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 467 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291038159 در 
سه - پنجم دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/40 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
18- راي شماره 139460302027024317 مورخ 1394/10/03 مرجان نکویی اصفهانی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 912 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288409737 در 
سه - پنجم دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/40 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
19- راي شــماره 139460302027024401 مــورخ 1394/10/05  رمضان محمدي 
هستیانی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291212159 
در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10952 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/98 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی حاج رضا زارعى گیشیرى فرزند بمانعلى .
20- راي شماره 139460302027024405 مورخ 1394/10/06 حسین قنبري لفدانی 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 91938 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281915637 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 147/29 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمد على زارعى.
21- راي شــماره 139460302027024411 مــورخ 1394/10/06 رمضان محمدي 
هستیانی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291212159 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10952 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
22- راي شماره 139460302027024584 مورخ 1394/10/09  اعظم درگزنی فرزند 
فیروز بشماره شناسنامه 1878 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287959598 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 79/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی رمضان 

تقى زاده فرزند غالمرضا .
23- راي شماره 139460302027024647 مورخ 1394/10/09 سید مهرداد زاده حسینی  
فرزند سیدحسن بشماره شناســنامه 803 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288061722 
در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 3767 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 426/05 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
24- راي شماره 139460302027024656 مورخ 1394/10/09  اکرم السادات رجالی 
فرزند مرتضی بشماره شناســنامه 55602 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281653047 
در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 3767 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 426/05 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
25- راي شماره 139460302027024818 مورخ 1394/10/13 رسول سخائی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 297 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288172400 در یک و نیم 
دانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی براتعلى مهترى خوراسگانى فرزند رجبعلى.
26- راي شماره 139460302027024824 مورخ 1394/10/13 محمد سخائی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 628 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288113072 در یک و نیم 
دانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی براتعلى مهترى خوراسگانى فرزند رجبعلى.
27- راي شماره 139460302027024828 مورخ 1394/10/13 عباس سخائی فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 164 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287597351 در سه دانگ 
یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11515 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی براتعلى مهترى خوراسگانى فرزند رجبعلى.
28- راي شــماره 139460302027024870 مورخ 1394/10/13 الهه زارعى گشیرى  
فرزند اسداله بشماره شناســنامه 10 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291417532 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 120/22 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
29- راي شماره 139460302027024876 مورخ 1394/10/13  غالمرضا الماسی زفره  
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 47 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659503047 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9576 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 132/40 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
30- راي شــماره 139460302027025612 مورخ 1394/10/19  ســید کمال الدین 
جالل الدینی فرزند هدایت اله بشــماره شناسنامه 515 صادره از شــهرضا بشماره ملی 
1199032484 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 253/33 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

31- راي شماره 139460302027025665 مورخ 1394/10/19اکبر جابري زاده فرزند 

نصراله بشماره شناسنامه 77 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291103708 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9164 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/48 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
32- راي شماره 139460302027025677 مورخ 1394/10/19حیدرعلی قاسمی نور 
آبادي فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 51 صادره از مبارکه بشماره ملی 5419411245 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 43996 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/63 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
33- راي شــماره 139460302027025681 مــورخ 1394/10/19فاطمــه کریــم 
پور طالخونچه فرزند رحیم بشــماره شناســنامه 314 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1289280770 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
43996 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/63 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
34- راي شماره 139460302027026303 مورخ 1394/10/24 نصراله کریمی چریانی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291755799 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 10354 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
35- راي شــماره 139460302027026310 مورخ 1394/10/24 صدیقه عکاف زاده 
سوارى فرزند حسین بشماره شناسنامه 478 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286462665 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

36- راي شماره 139460302027026322 مورخ 1394/10/24 مجید داستانیان فرزند 
علیرضا بشماره شناسنامه 1655 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291498052 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 129 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/67 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
37- راي شــماره 139460302027026326 مــورخ 1394/10/24 محبوبــه قربانیان 
کردآبادي فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291552091 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 129 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/67 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
38- راي شماره 139460302027026327 مورخ 1394/10/24 غالمعلی رضائی شهرضا 
فرزند عبدالکریم بشماره شناســنامه 468 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198948299 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1592 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 333/5مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
39- راي شماره 139460302027026431 مورخ 1394/10/27 مرتضی اتحادي ابري 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 16356 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283865343 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 13199 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/29 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
40- راي شــماره 139460302027026435 مــورخ 1394/10/27 سیدســعید نوابی 
فرزند سید مرتضی بشماره شناســنامه 43 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291390677 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 
10357 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

41- راي شماره 139460302027026458 مورخ 1394/10/27 احمدرضا قاسمی نوغان 
علیائی فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 184 صادره از فریدن بشماره ملی 6219576284 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1567 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/20 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
42- راي شماره 139460302027026465 مورخ 1394/10/27 مهین زارعى گشیرى 
فرزند علی بشماره شناســنامه 22624 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282695649 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 184/43 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
43- راي شماره 139460302027026567 مورخ 1394/10/29 حسن اتحادي فرزند 
علی بشماره شناسنامه 1499 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283643898 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 31 فرعی از اصلی 15305 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
44- راي شــماره 139460302027026604 مورخ 1394/10/29بتول نیلی اصفهانی 
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 407 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286303451 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 
12703 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/96 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
45- راي شــماره 139460302027026609 مــورخ 1394/10/29علــی قضــاوي 
خوراســگانی فرزند رحیم بشــماره شناســنامه 133 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291320997 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
6250 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/13مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
46- راي شــماره 139460302027026646 مورخ 1394/10/30 فاطمه شاملی فرزند 
سیدمصطفی بشماره شناسنامه 363 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287677231 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15241 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 197 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حسین اباذرى و اشرف السادات نوائى .
47- راي شماره 139460302027026735 مورخ 1394/11/03  داود ستارزاده فرزند 
یوسف بشماره شناسنامه 4209 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293407305 در یکدانگ 

یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15271 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 190/47 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

48- راي شــماره 139460302027026739 مــورخ 1394/11/03 منا جابراالنصاري 
اسفرجانی فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 3473 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1288283253 در یکدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین 
پالك 15271 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 190/47 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
49- راي شماره 139460302027026744 مورخ 1394/11/03 شهین سعیدیان بوانى 
فرزند امراله بشماره شناســنامه 3235 صادره از آبادان بشــماره ملی 1817727575 در 
یکدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 15271 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190/47 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
50- راي شماره 139460302027026749 مورخ 1394/11/03 رضا ستارزاده  فرزند 
یوسف بشماره شناســنامه 651 صادره از آبادان بشماره ملی 1819238016 در یکدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15271 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 190/47 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
51- راي شماره 139460302027026756 مورخ 1394/11/03 شهرزاد ستارزاده  فرزند 
یوسف بشماره شناســنامه 322 صادره از آبادان بشماره ملی 1819211551 در یکدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15271 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 190/47 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
52- راي شماره 139460302027026767 مورخ 1394/11/03 شیوا علی یارزاده فرزند 
مهدي  بشماره شناسنامه 10331 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292032162 در یکدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15271 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 190/47 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
53- راي شماره 139460302027026768 مورخ 1394/11/03 عباسعلی صفري فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 38 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1141496720 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
54- راي شــماره 139460302027026772 مورخ 1394/11/03 شهناز باقري فرزند 
محمدزمان بشماره شناسنامه 11286 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1140489003 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
55- راي شــماره 139460302027026788 مــورخ 1394/11/03  مهنــاز افالکــی 
خوراســگانی فرزند علی بشــماره شناســنامه 8046 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1283782251 در ســه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین 
پالك 6683 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت142/50مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
56- راي شــماره 139460302027026791 مورخ 1394/11/03 اســداله اعتباریان 
خوراســگانی فرزند عزیزاله بشــماره شناســنامه 159 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291305041 در ســه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین 
پالك 6683 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 142/50 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
57- راي شــماره 139460302027026909 مــورخ 1394/11/05 محمود ســلطانی 
خوراســگانی فرزند محمد رحیم بشماره شناســنامه 36 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291229914 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 فرعی از اصلی 5427 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 184/69 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
58- راي شــماره 139460302027027012 مورخ 1394/11/06 فاطمه بگم شفیعی 
افارانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 14 صادره از اردستان بشماره ملی 1189849410 
در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمیــن پالك 3126 فرعی از 
اصلی 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 171/14 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
59- راي شــماره 139460302027027019 مــورخ 1394/11/06 ســید عبــاس 
طباطبایی قهساره فرزند سیدجالل بشماره شناســنامه 28 صادره از اردستان بشماره ملی 
1189826161 در دو دانــگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/14 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
60- راي شــماره 139460302027027023 مورخ 1394/11/06 طاهره حاتمی فرزند 
حسن بشــماره شناســنامه 899 صادره از اردستان بشــماره ملی 1189174316 در دو 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 3126 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/14 مترمربع. خریداري طی سند

 رسمی.
61- راي شــماره 139460302027027079 مــورخ 1394/11/07 اکــرم کاظمــى 
فروشانى  فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 13048 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 
1140506651 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
100 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 213/16 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
62-راي اصالحــى شــماره 139460302027023943 مــورخ09/26/ 1394 مهدي 
قاسمی دستگردي فرزند لطف اله بشماره شناسنامه 1415 صادره از دستگرد بشماره ملی 
6339432948 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
48 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1104/82 مترمربع که در راى شماره 
139460302027013519 بطور اشــتباه بخش 5 ثبت شده بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 
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