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ادامه از...
 -90رای شماره  139660302026007186مورخ 1396/05/10
خانم ايران رمضان اقاسم به شناسنامه شماره  1254كدملي
 1286398665صادره اصفهان فرزند حسين نسبت به ششدانگ
يکباب مغازه به مساحت  29.40مترمربع پالك شماره  15025اصلي
واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه از
مالکين رسمی آقای عباس وخانم بيگم اغا پهلوان نژاد
 -91رای شماره  139660302026007511مورخ 1396/05/16
خانم فاتن پور كاكا به شناسنامه شماره  -كدملی  1274186579صادره
اصفهان فرزند محمد بصورت ششدانگ يکباب ساختمان تجاری به
مساحت  14.53متر مربع از پالك شماره  190فرعی از  14915اصلی
واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه
از مالک رسمی آقای عزيزاله شيخان
 -92رای شماره  139660302026007189مورخ 1396/05/10
خانم كوكب ماراني برزاني به شناسنامه شماره  52كدملي
 1289773785صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به  86.50سهم
مشاع از  136.50سهم ششدانگ يکبابخانه به مساحت 136.50
مترمربع پالك شماره  13900اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه
خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -93رای شماره  139660302026007190مورخ 1396/05/10
آقاي سعيد بنيانيان به شناسنامه شماره  1705كدملي 1284696111
صادره اصفهان فرزند يداله نسبت به  50سهم مشاع از  136.50سهم
ششدانگ يکبابخانه به مساحت  136.50مترمربع پالك شماره
 13900اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک
رسمی می باشد
 -94رای شماره  139660302026007862مورخ1396/05/22
آقاي عليرضا خودسياني به شناسنامه شماره  2كدملي 1129843882
صادره فريدونشهر فرزند نوروزعلي در ششدانگ يک باب ساختمان به
مساحت  144.30مترمربع پالك شماره  107فرعي از  14915اصلي
واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -95رای شماره  139660302026008236مورخ 1396/05/29
آقاي علي ابراهيمي اراضي به شناسنامه شماره  8كدملي
 5419586053صادره مباركه فرزند يحيي در ششدانگ يک باب
خانه به مساحت  115.70مترمربع پالك شماره  4فرعي از 15182
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالک رسمی عباس صديقی مورنانی
 -96رای شماره  139660302026007514مورخ 1396/05/16
اقای سيد فتح اله هاشمی باجگيرانی به شناسنامه شماره  5كدملی
 4689829004صادره اردل فرزند سيد يوسف بصورت ششدانگ
يکباب خانه به مساحت  89.54متر مربع از پالك شماره  13900اصلی
واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -97رای شماره  139560302026013998مورخ  1395/08/19اقای
علی شيبانی به شناسنامه شماره 71كدملي  5409719964صادره
نائين فرزند ولی اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه
به مساحت  13.05مترمربع از پالك شماره  13900اصلي واقع در
بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -98رای شماره  139560302026013997مورخ 1395/08/19
خانم فاطمه يغمائی به شناسنامه شماره  111كدملي 2511248735
صادره الرستان فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ
يکباب مغازه به مساحت  13.05مترمربع از پالك شماره  13900اصلي
واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -99رای شماره  39660302026007182مورخ  1396/05/10آقاي
اصغر عليمرادي به شناسنامه شماره 18014كدملي 1282651692
صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت
 140.25مترمربع پالك شماره  44فرعي از  14874اصلي واقع در
بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه از مالک
رسمی محمدصديقی
 -100رای شماره  39660302026008032مورخ 1396/05/24
آقاي عباس پاكدل به شناسنامه شماره  115كدملي 1286620465
صادره اصفهان فرزند غالمحسين نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان
به مساحت  324مترمربع پالك شماره  13900اصلي واقع در بخش 5
ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -101رای شماره  139660302026007973مورخ 1396/05/23
آقاي محمد ناعم اصفهاني به شناسنامه شماره  134كدملي
 1286797357صادره اصفهان فرزند تقي نسبت به ششدانگ يکباب
ساختمان به مساحت  112.25مترمربع پالك شماره  13741اصلي
واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه
از مالک رسمی عباس روحانی
 -102رای شماره  139660302026003795مورخ 1396/03/07
خانم فاطمه زارعان آدرمنابادي به شناسنامه شماره  3500كدملي
 1285939409صادره اصفهان فرزند مصطفي در سه دانگ مشاع از

ششدانگ يک باب خانه به مساحت  162.60مترمربع پالك شماره
 فرعي از  15182اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خودمتقاضی مالک رسمی می باشد
 -103رای شماره 139660302026004020مورخ 1396/03/09
آقاي اكبر داروغه زاده به شناسنامه شماره  45790كدملي
 1282378279صادره اصفهان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  162.60مترمربع پالك شماره
 فرعي از  15182اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خودمتقاضی مالک رسمی می باشد
 -104رای شماره  139660302026008070مورخ 1396/05/25
آقاي محمدرضا هاشم ميرزائي به شناسنامه شماره  6كدملي
 4172613527صادره اليگودرز فرزند حسين نسبت به ششدانگ
يکباب ساختمان به مساحت  171.60مترمربع پالك شماره 15180
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی
می باشد
 -105رای شماره  139660302026007166مورخ 1396/05/10
آقاي اكبر طوفاني سجزي به شناسنامه شماره  17كدملي
 5659631339صادره اصفهان فرزند حسينعلي نسبت به ششدانگ
يکبابخانه به مساحت  184مترمربع پالك شماره  4فرعي از 15182
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی
می باشد
 -106رای شماره  139660302026004846مورخ 1396/03/24
آقاي سيدجالل امامي محمودآبادي به شناسنامه شماره  35كدملي
 5110433046صادره شاهين شهر فرزند سيدكمال نسبت به
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  280.24مترمربع پالك
شماره  638فرعي از  411اصلي واقع در بخش  16ثبت اصفهان
خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه از مالک رسمی سيدكمال
امامی محمودابادی
 -107رای شماره  139660302026007763مورخ 1396/05/21
آقاي سيد جواد حسيني به شناسنامه شماره  7كدملي 5659752721
صادره كوهپايه فرزند سيد كثير در ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 46.55مترمربع پالك شماره  10769فرعي از  99اصلي واقع در
بخش  16ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -108رای شماره  139660302026007100مورخ 1396/05/09
آقاي محمد عبداللهي به شناسنامه شماره  2691كدملي 1158976283
صادره فريدن فرزند كمال در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يک باب
خانه به مساحت  233.25مترمربع پالك شماره  85فرعي از 14039
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی
می باشد
 -109رای شماره  139660302026007130مورخ 1396/05/09
خانم فروغ الزمان محمدي دمنه به شناسنامه شماره  30كدملي
 1159500290صادره فريدن فرزند سيدحسين در دو دانگ مشاع از
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  233.25مترمربع پالك شماره
 85فرعي از  14039اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود
متقاضی مالک رسمی می باشد
 -110رای شماره  139660302026007197مورخ 1396/05/10
آقاي فرهاد نجار اعرابي به شناسنامه شماره  10969كدملي
 1292038241صادره اصفهان فرزند باقر در ششدانگ يک باب
ساختمان به مساحت 172.80مترمربع پالك شماره  80فرعي از
 14874اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه
عادی مع الواسطه از مالک رسمی حبيب اله يزدان شاهمراد
 -111رای شماره  139660302026008099مورخ 1396/05/25
آقاي محسن نظري به شناسنامه شماره  9979كدملي 0068986807
صادره تهران فرزند محمد نسبت به ششدانگ يکباب مغازه تجاری به
مساحت  28.37مترمربع پالك شماره  5703فرعي از  16اصلي واقع
در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه از
مالک رسمی قدمعلی احمدی
 -112رای شماره  139660302026007984مورخ 1396/05/23
آقاي سيدمرتضي زارعي به شناسنامه شماره  62924كدملي
 1281056669صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ
يکبابخانه به مساحت  152.45مترمربع پالك شماره  13886اصلي
واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -113رای شماره  139560302026009170مورخ 1395/05/27
آقاي محمد قاسمي به شناسنامه شماره  3473كدملي 5649351856
صادره جرقويه فرزند نوراله در 104سهم مشاع از  160سهم ششدانگ
يک باب ساختمان به مساحت  158.50مترمربع پالك شماره 121
فرعي از  14915اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی
مالک رسمی می باشد
 -114رای شماره  139560302026009169مورخ 1395/05/27
خانم فيروزه طاوسي ينگ آبادي به شناسنامه شماره  77كدملي
 5649702391صادره جرقويه فرزند سيد مهدي در  56سهم مشاع از

 160سهم ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 158.50مترمربع
پالك شماره  121فرعي از  14915اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان
كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -115رای شماره  139660302026007131مورخ 1396/05/09
آقاي عباس صادقي نيا به شناسنامه شماره  195كدملي
 1290075050صادره اصفهان فرزند محمد درششدانگ يک باب
مغازه به مساحت  39.53مترمربع پالك شماره  92فرعي از 14457
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالک رسمی حاج حسين شکرانی
 -116رای شماره  139660302026000438مورخ 1396/01/19
اقای سعيد مرادی زاده اصفهانی به شناسنامه شماره  1288كدملي
 1285701501صادره اصفهان فرزند شکراله نسبت به ششدانگ
يکبابخانه به مساحت  113.75مترمربع از پالك شماره  13فرعی از
 15187اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک
رسمی می باشد
 -117رای شماره  139660302026007187مورخ 1396/05/10
آقاي عباس پهلوان نژاد به شناسنامه شماره  56932كدملي
 1281666351صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ يکباب
مغازه به مساحت  37.50مترمربع پالك شماره  15025اصلي واقع در
بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه از مالکين
رسمی آقای عباس وخانم بيگم اغا پهلوان نژاد
 -118رای شماره  139660302026007743مورخ 1396/05/19
آقاي عليرضا نصوحيان به شناسنامه شماره  64113كدملي
 1281739421صادره اصفهان فرزند مهدي در سه دانگ مشاع از
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  96.03مترمربع پالك شماره
 284فرعي از  14915اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود
متقاضی مالک رسمی می باشد
 -119رای شماره  139660302026007744مورخ 1396/05/19
خانم اعظم زارعي سوداني به شناسنامه شماره  53كدملي
 1291399623صادره اصفهان فرزند قربانعلي در سه دانگ مشاع
از ششدانگ يک باب خانه به مساحت  96.03مترمربع پالك شماره
 284فرعي از  14915اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود
متقاضی مالک رسمی می باشد
 -120رای شماره  139660302026007167مورخ 1396/05/10
آقاي مصطفي آتشين به شناسنامه شماره  194كدملي 1287675549
صادره اصفهان فرزند مهدي نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت
 272.97مترمربع پالك شماره  18فرعي از  14458اصلي واقع در
بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه از مالک
رسمی زهرا مشهور به سوسن سرتيپی
 -121رای شماره  139660302026018454مورخ 1395/10/20
خانم بتول فروتن به شناسنامه شماره  147كدملي 5110451524
صادره برخوار فرزند ابراهيم در ششدانگ يک باب ساختمان به
مساحت  153مترمربع پالك شماره  -فرعي از  15182اصلي واقع در
بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -122رای شماره  139660302026007239مورخ 1396/05/12
خانم سکينه بيگم ميرحسيني به شناسنامه شماره  9073كدملي
 1283200058صادره اصفهان فرزند سيد حبيب نسبت به ششدانگ
يکباب ساختمان به مساحت  122.20مترمربع پالك شماره 13992
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالک رسمی رضاخدادادی
 -123رای شماره  139660302026010388مورخ 1396/06/11
آقاي اصغر بذرافشان كلوداني به شناسنامه شماره  2كدملي
 1291849701صادره اصفهان فرزند حسين نسبت به 226.98سهم
مشاع از  314سهم ششدانگ يک باب خانه به مساحت 306.80
مترمربع پالك شماره  166فرعي از  13900اصلي واقع در بخش 5
ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -124رای شماره  139660302026010387مورخ 1396/06/11
آقاي هوشنگ صفري باغسرخي به شناسنامه شماره  5كدملي
 1199536849صادره شهرضا فرزند يداله نسبت به  87.02سهم مشاع
از  314سهم ششدانگ يک باب خانه به مساحت  306.80مترمربع
پالك شماره  166فرعي از  13900اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان
كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -125رای شماره  139660302026007759مورخ 1396/05/19
آقاي عليرضا باقري كمائي به شناسنامه شماره  2966كدملي
 2594411000صادره رشت فرزند محمدتقي بصورت ششدانگ
يکباب خانه به مساحت  89.72مترمربع از پالك شماره  13900اصلي
واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -126رای شماره  139660302026007276مورخ 1396/05/12
آقاي سيد مجتبي سجادي جزي به شناسنامه شماره  262كدملي
 5110423377صادره شاهين شهروميمه فرزند سيد رضا نسبت به
ششدانگ يک قطعه ملک بابنای احداثی به مساحت  200.26مترمربع

پالك شماره  14فرعي از  14915اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان
كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
 -127رای شماره  139660302026000538مورخ 1396/01/20
آقاي علي توكلي فارفاني به شناسنامه شماره  6كدملي 5659822533
صادره اصفهان فرزند ولي اله بصورت ششدانگ يکباب ساختمان به
مساحت  168.55مترمربع از پالك شماره  61و  115فرعي از14874
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالک رسمی غالمرضا ابراهيم پور عطا ابادی
 -128رای شماره  139660302026005910مورخ 1396/04/15
آقاي سعيد حکيمي به شناسنامه شماره  1271609398كدملي
 1271609398صادره اصفهان فرزند مجتبي نسبت به دودانگ مشاع
ازششدانگ يکباب مغازه به مساحت  19.80مترمربع پالك شماره 42
فرعي از  99اصلي واقع در بخش  16ثبت اصفهان كه خود متقاضی
مالک رسمی می باشد رای شماره 139660302026005911مورخ
 1396/04/15آقاي رامين حکيمي به شناسنامه شماره 21125
كدملي  1292128534صادره اصفهان فرزند مجتبي نسبت به دودانگ
مشاع ازششدانگ يکباب مغازه به مساحت  19.80مترمربع پالك
شماره  42فرعي از  99اصلي واقع در بخش  16ثبت اصفهان كه خود
متقاضی مالک رسمی می باشد
 -129رای شماره  139660302026005913مورخ 1396/04/15
آقاي رضا حکيمي به شناسنامه شماره  7176كدملي 1292965363
صادره اصفهان فرزند مجتبي نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ
يکباب مغازه به مساحت  19.80مترمربع پالك شماره  42فرعي
از  99اصلي واقع در بخش  16ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک
رسمی می باشد
 -130رای شماره  139660302026002689مورخ 1396/02/18
خانم محترم ترابي زيارتگاهي به شناسنامه شماره  47كدملي
 1199574546صادره شهرضا فرزند غالمعلي نسبت به ششدانگ
يکباب ساختمان به مساحت  80.05مترمربع پالك شماره 15178
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالک رسمی عباسعلی توكلی زيارتگاهی
 -131رای شماره 139660302026004050مورخ 1396/03/09
اقای احمدرضا احمدی كتايونچه به شناسنامه شماره  9688كدملی
 1282880357صادره اصفهان فرزند نعمت اله بصورت ششدانگ
يکباب خانه به مساحت  142.85متر مربع از پالك شماره  9فرعی
از  99اصلی واقع در بخش  16ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک
رسمی می باشد
 -132رای شماره  139660302026007508مورخ 1396/05/16
آقاي مصطفي شاه طوسي به شناسنامه شماره  1301كدملي
 1286488400صادره اصفهان فرزند محمد كريم نسبت به سه
دانگ مشاع ازششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  129.40مترمربع
پالك شماره  13900اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری
مبايعه نامه عادی مع الواسطه از مالکين رسمی سيداحمدافتخاری
وطاهره مهران پور
 -133رای شماره  139660302026007510مورخ 1396/05/16
آقاي حسن سبزعلي به شناسنامه شماره  18كدملي 1092022260
صادره نجف آباد فرزند مرتضي نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ
يکباب ساختمان به مساحت  129.40مترمربع پالك شماره 13900
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالکين رسمی سيداحمدافتخاری وطاهره مهران پور
 -134رای شماره  1396603020260 07273مورخ 1396/05/12
خانم زهرا كاوياني اراني به شناسنامه شماره  15508كدملي
 1815596619صادره آبادان فرزند حسن نسبت به ششدانگ
يکبابخانه به مساحت  134.67مترمربع پالك شماره  865فرعي از99
اصلي واقع در بخش  16ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالک رسمی محمدگياهی
 -135رای شماره  1396603020260 08087مورخ 1396/05/25
آقاي سعيد آشتيان به شناسنامه شماره  54011كدملي 1280968478
صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به
مساحت  178.51مترمربع پالك شماره 61و 115فرعي از14874
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی
می باشد
 -136رای شماره  1396603020260 07262مورخ 1396/05/12
آقاي ابراهيم پيرمحمدي بارده به شناسنامه شماره  14كدملي
 4623038361صادره شهركرد فرزند سبز علي نسبت به ششدانگ
يکباب ساختمان به مساحت  102مترمربع پالك شماره 155فرعي
از 99اصلي واقع در بخش  16ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی
مع الواسطه از مالک رسمی اكبراتشی دليگانی
 -137رای شماره  1396603020260 08078مورخ 1396/05/25
خانم محبوبه صفري به شناسنامه شماره  61297كدملي
 1281041221صادره اصفهان فرزند اكبر نسبت به ششدانگ

يکبابخانه به مساحت  140.40مترمربع پالك شماره  10095فرعي
از 14874اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک
رسمی می باشد
 -138رای شماره  1396603020260 07566مورخ 1396/05/17
آقاي رسول مينوتن به شناسنامه شماره  40826كدملي 1282336622
صادره اصفهان فرزند مرتضي بصورت ششدانگ يکباب ساختمان
نيمه تمام به مساحت  180مترمربع از پالك شماره  309اصلي واقع
در بخش  16ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع الواسطه از
مالک رسمی آقای لهراسب كريم زاده وخانم ثروت براتی
 -139رای شماره  1396603020260 7732مورخ 1396/05/18
خانم فخري شهبازي دستجردي به شناسنامه شماره  22835كدملي
 1282697722صادره اصفهان فرزند كريم در دو دانگ مشاع از
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  141.70مترمربع پالك شماره -
فرعي از  13900اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه
نامه عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای عزيزاله نادری درباغشاهی
(با قيد به اينکه مادام الحيوه آقای غالمحسين شهبازی خانم فخری
شهبازی يا ورثه وی حق فروش دو دانگ مالکيت خود را ندارند)
 -140رای شماره  1396603020260 07733مورخ 1396/05/18
آقاي غالمحسين شهبازي دستجرده به شناسنامه شماره  1322كدملي
 1285499026صادره اصفهان فرزند رضا در چهار دانگ مشاع از
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  141.70مترمربع پالك شماره -
فرعي از  13900اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه
نامه عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای عزيزاله نادری درباغشاهی
 -141رای شماره  1396603020260 11573مورخ 1396/06/26
آقاي مهدي عاصمي اصفهاني به شناسنامه شماره  50592كدملي
 1282425791صادره اصفهان فرزند محمدنسبت به ششدانگ يکباب
ساختمان به مساحت  20.20مترمربع پالك شماره  27فرعي از15179
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالک رسمی آقای مهدی جوهری
 -142رای شماره  1396603020260 11575مورخ 1396/06/26
خانم اقدس شهباز دهاقاني به شناسنامه شماره  107كدملي
 5129592352صادره دهاقان فرزند محمدجان نسبت به سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  139مترمربع پالك
شماره  4فرعي از 15182اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری
مبايعه نامه عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدپهلوانی
خوابجانی
 -143رای شماره  1396603020260 11577مورخ 1396/06/26
آقاي كريم شايان به شناسنامه شماره  4كدملي  1911024191صادره
رامهرمز فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب
ساختمان به مساحت  139مترمربع پالك شماره  4فرعي از15182
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالک رسمی آقای محمدپهلوانی خوابجانی
 -144رای شماره  1396603020260 07749مورخ 1396/05/19
آقاي داريوش كياني به شناسنامه شماره  2206كدملي 1818889110
صادره اصفهان فرزند عبدالحسين در چهار دانگ مشاع از ششدانگ
يک باب مغازه به مساحت  45.60مترمربع پالك شماره  4فرعي از
 15182اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی
مع الواسطه از مالک رسمی حاج حسن زارعی خوابجانی
 -145رای شماره  1396603020260 07751مورخ 1396/05/19
آقاي پيمان كياني به شناسنامه شماره  10886كدملي 1292261862
صادره اصفهان فرزند داريوش در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب
مغازه به مساحت  45.60مترمربع پالك شماره  4فرعي از 15182
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالک رسمی حاج حسن زارعی خوابجانی
 -146رای شماره  1396603020260 07181مورخ 1396/05/10
آقاي علي اكبر مسلمي قهي به شناسنامه شماره  3284كدملي
 1292425598صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ
يکبابخانه به مساحت  89.90مترمربع پالك شماره 47فرعي از14916
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالک رسمی سکينه سلطان ركنی پور ومحمدملبوس باف
 -147رای شماره  1396603020260 07969مورخ 1396/05/23
آقاي حمزه ناظمي بابادي به شناسنامه شماره  24كدملي
 4679763035صادره فارسان فرزند غيضان نسبت به ششدانگ
يکبابخانه به مساحت  168مترمربع پالك شماره  41فرعي از14874
اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان خريداری مبايعه نامه عادی مع
الواسطه از مالک رسمی رحيم رفيعی دولت ابادی
تاریخ انتشار نوبت اول96/7/5:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/7/20 :
زهره ایروانی
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
شماره م/الف 21111

آگهی حصر وراثت
عبدالرسول صادقی دارای شناسنامه شماره  18به شرح دادخواست به
کالسه  244 /96از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان الهام صادقی کوپائی به شماره شناسنامه
 5650066035در تاریخ  96 /7 /5اقامتگاه خود را بدرود گفته ورثه
آن مرحوم منحصر است به -1 :بهناز حسینی کوپائی ش ش -2 ،50
عبدالرسول صادقی کوپائی ش ش  18و به جز نامبردگان ورثه دیگری
ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد .دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف کوهپایه
شماره م/الف 22535
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان حسن حاج حسنی با وکالت سیدمحسن هاشمی نژاد
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت حسین جمالی زواره به مجتمع
شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی
شورای حل اختالف کاشان به کالسه  405/96ثبت و برای تاریخ 96/8/21
ساعت  17/15بعد از ظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد
که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا
قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به
دفتر شورا مراجعه نمایند .انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در
صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود .مسئول دفتر
شعبه  3شورای حل اختالف کاشان شماره م/الف 5/2/96/502
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان حسن حاج حسنی با وکالت سیدمحسن هاشمی نژاد
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت حمیدرضا رفیعی به مجتمع
شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی
شورای حل اختالف کاشان به کالسه  406/96ثبت و برای تاریخ 96/8/21
ساعت  17/30بعد از ظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد
که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا
قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به

دفتر شورا مراجعه نمایند .انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در
صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود .مسئول دفتر
شعبه  3شورای حل اختالف کاشان شماره م/الف 5/2/96/501
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای محسن نایب اصفهانی فرزند اصغر به اتهام خیانت در
امانت نسبت به یک دستگاه ضبط صوت پاناسونیک دولبه دو بانده از طرف
این شعبه در پرونده کالسه /960625ج  102تحت تعقیب است و وقت
رسیدگی آن برای تاریخ  1396/08/22ساعت  08:30تعیین گردیده و با
توجه به اینکه ابالغ احضاریه به وی بواسطه مجهول بودن محل اقامت
مشارالیه ممکن نمی باشد بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آئین
دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در تاریخ فوق در شعبه  102جزایی
دادگستری شهرستان برخوار جهت دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم
حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد .شعبه  102دادگاه کیفری دو برخوار
شماره م/الف 5/37/656
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانم شمسی رحیمی دولت آبادی با وکالت آقای رضا فروزان مهر
دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت حمیدرضا زمانی به این دادگاه
تسلیم که به کالسه  96/388ثبت و برای تاریخ  96/08/22ساعت 04:30
عصر وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول
المکان میباشد لذا حسب ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده
مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.
دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار شماره م/الف
5/37/714
آگهی
شماره ابالغنامه 9610106836407039 :شماره پرونده:
 9309980351900310شماره بایگانی شعبه 940665 :با توجه به تقدیم
دادخواست صدور حکم موت فرضی آقای شاهرخ زنجانی زاده اعزازی
بطرفیت هوشنگ زنجانی زاده اعزازی به شعبه  4دادگاه خانواده اصفهان
لذا در راستای تکلیف ماده  1023قانون مدنی به اطالع عموم می رساند
چنانچه کسی از آقای هوشنگ زنجانی زاده اعزازی اطالعی دارد مراتب را
به شعبه  4دادگاه خانواده اصفهان اعالم نماید .منشی دادگاه حقوقی شعبه
 4دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسی) شماره م/
الف 22620

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
شماره 96/7/4-94921021663536 :چون تحدیدحدود ششدانگ یک
قطعه زمین از قنات مزرعه فرحزاد به پالک شماره  13فرعی از  3430اصلی
واقع در مزرعه فرحزاد بخش  6خوروبیابانک که به موجب درخواست شماره
 96921021663536مورخ  96/04/27آقای محمد تقی حشــمت فرزند
علی اکبر و غیره درخواســت ادامه عملیات ثبتی پالک فوق را نموده است
و به نامش درجریان ثبت اســت و تحدید حدود عمومی آن به عمل نیامده
اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده  15قانون ثبت وبرطبق تقاضای مالک
تحدیدحدودملک مرقوم در روز یکشنبه  96/08/07ساعت  10صبح درمحل
شــروع وبه عمل خواهدآمد لذابه موجب این آگهی بــه مالک ومجاورین
اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابندضمنا اعتراضات
مجاورین وصاحبان امــالک مطابق ماده  20قانون ثبــت از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدیدی به مدت 30روز پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی باتقدیم دادخواست
به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست رااخذوبه این اداره تسلیم
نماید .تاریخ انتشار :پنج شــنبه  1396/07/20محمد علی بیطرف رئیس
ثبت خوروبیابانک شماره م/الف 267

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره صــادره 1396/43/424216 :تاریخ ثبــت صادره:
 1396/7/18نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ خانه پالک
شماره  32/1228واقع در بخش  14ثبت اصفهان که طبق رای
هیات به نام صفرعلی صابری جمالوئی فرزند روزعلی و شریک
مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن
به عمل نیامده اســت .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم
در روز پنجشنبه مورخ  96/8/11ساعت  9صبح در محل شروع
و به عمل خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل
حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شد .تاریخ انتشار 96/7/20 :رئیس منطقه ثبت
اسناد و امالک غرب اصفهان شماره م/الف 22438

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره صــادره 1396/43/424495 :تاریخ ثبــت صادره:
 1396/7/18نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ خانه پالک
شماره  4529فرعی از  16/1195واقع در بخش  14ثبت اصفهان
که طبق رای هیات به نام محســن حبیب فرزند علی و شریک
مفروز در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن
به عمل نیامده است .اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در
روز پنجشنبه مورخ  96/8/11ساعت  9صبح در محل شروع و به
عمل خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته
خواهد شد .تاریخ انتشــار 96/7/20 :رئیس منطقه ثبت اسناد و
امالک غرب اصفهان شماره م/الف 22530

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
شــماره 96/7/4-94921021663556 :چون تحدیدحدود ششــدانگ
یک قطعه زمین از قنات مزرعه فرحزاد به پالک شماره  12فرعی از 3430
اصلی واقع در مزرعه فرحزاد بخش  6خوروبیابانک که به موجب درخواست
شماره  96921021663556مورخ  96/04/27آقای محمد تقی حشمت
فرزند علی اکبر و غیره درخواست ادامه عملیات ثبتی پالک فوق را نموده
است و به نامش درجریان ثبت اســت و تحدید حدود عمومی آن به عمل
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده  15قانون ثبت وبرطبق تقاضای
مالک تحدیدحدودملک مرقوم در روز یکشــنبه  96/08/07ســاعت 10
صبح درمحل شروع وبه عمل خواهدآمد لذابه موجب این آگهی به مالک
ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابندضمنا
اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30روز پذیرفته خواهدشــدوطبق
تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی باتقدیم
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست رااخذوبه
این اداره تسلیم نماید .تاریخ انتشار :پنج شنبه  1396/07/20محمد علی
بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک شماره م/الف 268

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره 96/7/18-25025217 :چون تحدید حدود ششدانگ یک
باب خانه پالک شماره  32/1227واقع در بخش  14ثبت اصفهان که
طبق پرونده ثبتی به نام افسانه کرمی سبدانی فرزند اسماعیل نسبت
به سه دانگ مشاع و شریک در جریان ثبت است به علت عدم حضور
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده
 15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم
در روز پنج شنبه مورخ  96/8/11ساعت  9در محل شروع و به عمل
خواهد آمد .لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند .اعتراضات
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانــون ثبت از تاریخ
تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد و
طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید .تاریخ انتشار96/7/20 :
رئیس منطقه ثبت اسناد غرب اصفهان شماره م/الف 22437

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
شماره 96/7/4-94921021663542 :چون تحدیدحدود ششدانگ یک
قطعه زمین از قنات مزرعه فرحزاد به پالک شــماره  11فرعی از 3430
اصلی واقع در مزرعه فرحزاد بخش  6خوروبیابانک که به موجب درخواست
شماره  96921021663542مورخ  96/04/27آقای محمد تقی حشمت
فرزند علی اکبر و غیره درخواست ادامه عملیات ثبتی پالک فوق را نموده
است و به نامش درجریان ثبت اســت و تحدید حدود عمومی آن به عمل
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده  15قانون ثبت وبرطبق تقاضای
مالک تحدیدحدودملک مرقوم در روز یکشــنبه  96/08/07ســاعت 10
صبح درمحل شروع وبه عمل خواهدآمد لذابه موجب این آگهی به مالک
ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابندضمنا
اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30روز پذیرفته خواهدشــدوطبق
تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی باتقدیم
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست رااخذوبه
این اداره تسلیم نماید .تاریخ انتشار :پنج شنبه  1396/07/20محمد علی
بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک شماره م/الف 266

