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الگوی  تغذیه سالم پس از ماه رمضان
کمبود منیزیــم می تواند برای 
گرفتگی  نظیر  مشــکالتی  انسان 
عروقی،  قلبی-  عضالت، مشکالت 
دیابت، فشــار خون، مشــکالت 
و  استخوان  پوکی  میگرن،  عصبی، 

آنفارکتوس قلبی ایجاد کند.
منیزیم یکی از مواد معدنی حیاتی 
برای بدن است، در واقع افراد برای داشتن 
عضالت و سیستم عصبی سالم، سیستم 
ایمنی قوی، ضربان قلب منظم و داشتن 
استخوان های محکم ضروری است از این 

مواد معدنی غنی استفاده کنند.
کمبود منیزیم می تواند برای انسان 

مضرات کمبود منیزیم در بدن

مشکالتی نظیر گرفتگی عضالت، مشکالت قلبی- عروقی، دیابت، 
فشــار خون باال، مشــکالت عصبی، میگرن، پوکی استخوان و 

آنفارکتوس قلبی ایجاد کند.
برنج، ســبوس، گندم، جو، شــکالت های تلخ، سبزی های 
معطر و خشک شــده، کنجد، تخمه آفتابگردان و انواع مغزها 
دارای منیزیم کافی هســتند که مصرف آنهــا به تمامی افراد 

توصیه می شود.
در میان خوراکی ها مغزها بهترین منبع منیزیم هستند به 
طوری که میزان منیزیم بادام به قدری باالســت که هر 100 

گرم آن 286 میلی گرم منیزیم دارد.
در واقــع این عنصر مغذی انرژی بدن را تکمیل کرده و به 
کارکــردن بهتر بدن کمک می کند. منیزیم بیماری هایی نظیر 
ســکته قلبی، فشار خون، افسردگی و آسم را تا حدی در بدن 

کاهش می دهد.
یک رژیم غذایی مناسب باید حاوی منیزیم، کلسیم، فسفر، 

پتاسیم و سایر مواد معدنی مفید برای بدن را داشته باشد.
مضرات کمبود منیزیم

اگرچه کمبود شدید منیزیم نادر است اما عالئم بالینی آن با 
لرزش، ضعف، اسپاسم عضله، بی اشتهایی، باال رفتن فشار خون، 

تشنج و کما بروز می کند.
مصرف مکمل های حاوی منیزیم در دوران بارداری نه تنها 
ابتال به پوکی استخوان را کاهش می دهد، بلکه با کاهش فشار 
خون بارداری شانس ابتال به مسمومیت بارداری را کم می کند.
مصرف بســیار سدیم )نمک(، کافئین، فیبر باعث از دست 
رفتن منیزیم بدن می شود. بدون شک خستگی زیاد و بیش از 
اندازه طبیعی نیست، شاید در طول روز به دلیل عوامل متعددی 
مانند اســترس های کاری، مشغله های روزمره و غیره احساس 
خســتگی و بی حالی کنیم اما خستگی طوالنی مدت و دائمی 

یکی از عالئم کمبود منیزیم محسوب شود.
همچنین الزم به ذکر اســت: معموالً این نوع خستگی تا 
زمانی که میزان کافی منیزیم جذب بدن افراد نشــود، از بین 

نخواهد رفت.
اسپاسم و کرامپ های عضالنی

معموالً ورزشکاران به طور مرتب از گرفتگی های عضالنی 
ناشــی از کشیدگی نامناسب عضالت بی آبی یا تغذیه نامناسب 
رنج می برند اما افراد دیگر نیز با این مشــکل دست و پنجه نرم 

می کنند بدون اینکه به درستی دلیل آن را بدانند.
کرامپ ها و گرفتگی عضالنی از عالئم شدید کمبود منیزیم 
است. افرادی که از گرفتگی های عضالنی رنج می برند میزان این 

ماده فلزی را باید در بدن خود چک کنند.
در واقع منیزیم یکی از مواد معدنی مهم بدن است که کمبود 

آن باعث بروز مشکالت عمومی جدی بدن می شود.
به دلیــل اینکه منیزیم روی سیســتم عصبی بدن تأثیر 
می گذارد کرخی و لمســی بدن را می تواند در بر داشــته باشد 
چرا که منیزیم ماده ای معدنی و مفید است. کمبود ماده معدنی 
می تواند مانع از ارسال سیگنال های مناسب از سوی بدن باشد 

که در نتیجه منجر به کرخی و لمسی آن می شود.
مصرف چربی و شکر نیاز بدن به منیزیم را افزایش می دهد 
بنابراین اگر از مصرف مواد قندی مضر پرهیز شود نیاز بدن به 
منیزیم در حد طبیعی خواهد بود و افراد کمتر دچار آن می شوند.
چای، نوشابه های غیرالکلی، غذاهای چرب، غذاهای شیرین 

و مصرف آنتی بیوتیک ها قاتل منیزیم هستند.
کاکائو از جمله خوراکی های سرشــار از منیزیم است. در 
واقع هر چه میزان کاکائوی موجود در شکالت بیشتر و چربی 
و قند آن کمتر باشد، منیزیم بیشتری به بدنتان خواهد رسید. 
اگر منیزیم بدن انسان به اندازه کافی نباشد امکان بروز استرس 

و خستگی روزانه به وجود می آید.
در واقع محل اصلی ذخیره منیزیم در استخوان ها است و 
کاربرد اصلی کلیه ها دفع منیزیم است. کمبود منیزیم به صورت 
عوارضی مانند بی اشــتهایی، اختالل در رشد، تحریک پذیری 
عصبی و آشــفتگی های روانی و اختالالت قلبی- عروقی را در 

پی دارد.
گوجه فرنگی منیزیم فراوانــی دارد. در میان مغزها بادام، 
فندق و غالت و ســبوس نیز از منابع عالــی این ماده معدنی 
محسوب می شوند و توصیه می شود برای تأمین منیزیم روزانه 

از این گروه غذایی مصرف کنید.
غذاهای حاوی منیزیم

سبزیجات ســبز از قبیل اسفناج حاوی منیزیم است زیرا 
در مرکز کلروفیل )سبزینه گیاهان( منیزیم وجود دارد، آب نیز 
می تواند حاوی منیزیم باشــد اما مقدارش وابسته به نوع منبع 
تأمینی آن است، آمارهای غذایی دریافت منیزیم حاصل از آب 
را برآورد نمی کنند که ممکن اســت منجر به تخمین نادرست 

دریافت کل منیزیم و تنوع آن گردد.
خطرات منیزیم اضافی

منیزیــم موجود در غذاها برای ســالمتی هیچ خطری 
ندارنــد اما دریافت مکمل منیزیم بیــش از حد و همچنین 
منیزیــم موجود در داروهای ملین ســبب عوارض جانبی از 

قبیل اسهال می شود.

فرصت  رمضان  مبــارک  ماه 
مناسبی برای پاکسازی بدن، دفع 
سموم و کاهش وزن بدن روزه داران 
است. در این ماه اندام های مختلف 
بدن به ویژه دســتگاه گوارش در 
شرایط استراحت و سم زدایی قرار 
می گیرد. امــا متخصصان تغذیه 
می گوینــد که پــس از یک ماه 
روزه داری باید برای حفظ نتایج به 
دست آمده، از الگوی سالمی برای 

تغذیه پیروی شود.
تغذیه  اسالمیان، متخصص  غزاله 
بالینــی و رژیم درمانی در گفت وگو با 
ایرنا با بیان اینکه یک الگوی تغذیه ای 
خوب، سالم و مغذی ویژگی یا اصل مهم 
کفایت، تعادل، کنترل کالری، میانه روی 
و تنوع را داراســت، گفت: با توجه به 
اینکه در ماه رمضان فرصت استراحت 
بیشتری به دستگاه گوارش داده شده 
اســت، بنابراین بهتر است در روزهای 
اول پس از پایان ماه رمضان از خوردن 
حجم زیاد مواد غذایی خودداری و موارد 

زیر رعایت شود:
درس اول: منظم غذا بخورید

دریافــت وعده هــای غذایــی در 
یک ســاعت منظم یکی از مهمترین 
درس هایی است که ماه مبارک رمضان 
به روزه داران می دهد، بنابراین انتخاب 
یک بازه زمانی مشخص برای خوردن 
وعده های غذایی فواید گوناگونی برای 

سالمتی افراد دارد.
یکی از مهم ترین این فواید، ذخیره 
انرژی در طول روز است، غذا خوردن 
نامنظم و حذف برخی وعده های غذایی 
باعث می شــود بدن در طــول روز با 

کمبود انرژی مواجه شود.
خــوردن به موقع غــذا قند خون 
را در حالــت تعادل حفظ می کند و از 
ضعف های ناشی از گرسنگی پیشگیری 
می کند البته داشتن یک برنامه غذایی 
مشخص از ریزه خواری های غیرضروری 

نیز جلوگیری می کند.
خوردن سه وعده غذایی یک عادت 
فرهنگی ایرانیان اســت، اما وعده های 
غذایی کوچک و منظم شــانس جذب 
کامل مواد مغذی را به سیستم گوارشی 
می دهــد، وقتی چهار یا پنج بار در روز 
غذاهای کوچک می خورید، در طول روز 
جریانــی یکنواخت از مواد مغذی، قند 
خون و انرژی را به بدن خود می فرستید.

عالوه بر ســه وعــده غذایی، باید 
حداقــل دو میان وعده ســالم حاوی 
میوه ها و سبزی های تازه دریافت شود، 
میوه ها و ســبزی های تــازه از منابع 
غذایــی آب، ویتامین ها و مواد معدنی 
هستند که برای حفظ سالمتی بسیار 

ضروری است.
بر اساس قانون دوم ترمودینامیک 
علم فیزیک، انــرژی خود به خود به 
وجود نمی آید و خــود به خود نیز از 

بین نمی رود بلکه از شــکلی به شکل 
بنابراین  می شــود.  تبدیــل  دیگری 
زمانــی که غذایی بیــش از نیاز بدن 
مصرف شود، بدن راهی جز تبدیل آن 

به چربی ندارد.
زمانی کــه وعده غذایــی اصلی 
)صبحانه( حذف شود یا با تصور کاهش 
وزن، شــام نیز خورده نشــود اما در 
مقابل، ناهار پرحجم و پرکالری مصرف 
شود بخشی از عضالت مانند عضالت 
سرشــانه ها برای تامین انرژی تحلیل 
می رود و در مقابل چاقی شــکمی به 

وجود می آید.

درس دوم: نوشیدن مایعات 
به میزان کافی

در مــاه رمضــان روزه داران برای 
جلوگیــری از کم آبی، در فاصله افطار 
تا سحر آب نوشــیدند که در غلبه بر 
تشــنگی در طول روز نقش بســزایی 
داشت عالوه بر آن نوشیدن زیاد آب به 
دفع سموم بدن کمک می کند و حتی 
موجب بهبود ســوخت و ساز چربی ها 

می شود.
نوشــیدن مایعــات بــه کاهش 
خستگی، تکرر ادرار و کاهش دمای بدن 
کمک می کند. اما چای، مایعات پرنمک 

)دوغ(  و نوشیدنی های کافئین دار منجر 
به دفع آب بدن می شود و نباید تصور 
شــود که با نوشــیدن چای آب بدن 
تامین می شــود. در عین حال مصرف 
زیاد پروتئین های حیوانی منجر به دفع 
قابل توجهی از آب بدن می شــود زیرا 
برای دفع متابولیت های ســمی )اوره( 
کــه نباید در بدن تجمــع یابد، مقدار 

زیادی آب الزم است.
درس سوم: پیروی از الگوهای سالم 

غذایی سنتی
یکی از الگوهای سالم ماه رمضان 
مصرف غذاهای سنتی و خانگی مانند 

انواع آش ها و ســوپ ها اســت، تداوم 
این غذاها در ســایر روزهای ســال با 
رعایــت میزان چربی و مقدار دریافتی 
می تواند از ابتال به بیماری های مختلف 

پیشگیری کند.
مصرف رشته از گروه نان و غالت، 
حبوبات و گاهی آب گوشــت از گروه 
گوشت و جانشین ها، سبزی های تازه و 
متنوع بسته به منطقه ای که آش در آن 
طبخ می شود و باالخره کشک یا ماستی 
که به آن اضافه می شود، مجموعه کاملی  
از گروه های غذایی را تشکیل می دهد.

مصــرف خشــکبار و دم نوش های 
گیاهــی نیز یکی دیگر از عادات صحیح 
این ماه است که دارای خواص حفاظتی 
از دســتگاه گوارش، مقابله با پرفشاری 
خــون، خــواص ضد باکتریایــی و ضد 

توموری است.
درس چهارم: گنجاندن لبنیات 

در وعده های غذایی
وعده های  در  لبنیــات  گنجاندن 
غذایی بسیار ضروری است. بسیاری از 
افــراد در ماه رمضان، عادت کرده اند با 
یک لیوان شیر افطار کنند. بهتر است 
پس از پایان یافتن این ماه نیز مصرف 
شــیر در وعده صبحانه ادامه یابد و از 
ماســت و دوغ خانگی کم نمک نیز در 
وعده های غذایی ناهار و شام استفاده 
شود. در واقع مصرف حداقل دو واحد 
لبنیات کم چرب در روز توصیه می شود.

درس پنجم: اصالح عادات رفتاری 
و غذایی نامناسب

اســالمیان با بیان اینکــه در ماه 
مبارک رمضان برخی عادت های زندگی 
و حتــی الگوهای تغذیه ای افراد تغییر 
می کند، گفت: بسیاری از افراد در این 
ماه ســیگار را کنــار می گذارند، کمتر 
نوشــابه می خورند یا مصرف لبنیات را 
افزایش می دهند که بهتر اســت این 
رفتارهای مثبت در روزهای پس از پایان 
ماه مبارک رمضان هم ادامه داشته باشد.
اصالح عــادات رفتــاری و غذایی 
نامناســب ماننــد بی تحرکــی، حذف 
دریافــت غذاهای  وعده هــای غذایی، 
پرچرب و پرکالری، مصرف کردن فیبر 
)میوه و ســبزی تــازه(، مصرف نکردن 
غذاهای کنســروی و فرآوری شــده، 
فســت فودها و غیره به منظور دستیابی 

به وزن سالم و سالمتی الزامی است.
همچنیــن به منظور جلوگیری از 
افزایــش وزن پس از ماه رمضان، بهتر 
است از روز عید، ورزش های هوازی را 
به مدت 30 دقیقه در خانه آغاز کنید.
برخی از افراد به دلیل کاهش تحرک، 
حذف وعده سحری و افراط در دریافت 
غذاهای حجیم، شــیرین و پرچرب در 
زمان افطار در طول ماه رمضان افزایش 
وزن پیدا می کنند که البته اســتفاده از 
الگوی غذایی مناسب با افزایش فعالیت 

بدنی به این افراد توصیه می شود.

خواص خاکشیر انجمن  تحقیقات  براساس 
طب سنتی ایران، خاکشیر در 
درمان بسیاری از بیماری ها از 
دفع  و جوش،  لک  رفع  جمله 
سنگ کلیه، رفع بدبویی دهان، 
افزایش وزن و ضد اسهال موثر 

است.
درمان بیماری های مختلف نیاز 
به بررسی و تشخیص کامل توسط 
پزشــک متخصص دارد اما برخی 
تجربیات استفاده از خاکشیر را در 
درمان برخی مشکالت و بیماری ها 

تایید کرده است.
کمک به بهبود جوش صورت

غذاخوری  قاشــق   2 مخلوط 
خاکشــیر با عرق شــاه تره و عرق 
کاسنی ترکیب خوبی برای درمان 
جوش هــای صورت اســت. برای 
استفاده از این مخلوط کافی است 
یک استکان از هر یک از عرق های 
گیاهی شــاه تره و کاسنی را با هم 
مخلوط کرده و آن را با 2 قاشــق 
غذاخوری خاکشیر ترکیب کنید. 
نوشیدن این ترکیب عالوه بر آنکه 
جوش های صورت را درمان می کند 
برای افرادی که دچار گرفتگی صدا 
هستند نیز موثر است. مدت درمان 

با این نســخه دست کم سه هفته 
اســت و پس از این مــدت نتایج 
بهبود بــه مرور در چهــره بیمار 

نمایان می شود.
کمک به کنترل فشار خون

خــواص  از  دیگــر  یکــی 
دانه های خاکشیر،  معجزه آســای 
کمک به کنترل و تســکین فشار 
خون اســت. اگر به فشــار خون 
مبتــال هســتید و در حال حاضر 
داروهای کنترل کننده فشار خون 
مصــرف می کنیــد، می توانید از 
این شــیوه برای اثربخشی بیشتر 

استفاده کنید.
برای این منظور کافی است یک 
لیوان خاکشیر را به خوبی بکوبید و 
آن را به صورت پودری نرم درآورید، 
سپس در ظرفی ریخته و به مرور 
بــه آن آب اضافه کنید تا خمیری 
یک دست به دست آید. می توانید 
در هفته یــک تا دو بار این مرهم 
را روی پاهایتان بمالید و شــب تا 
صبح  با آن بخوابید. این مرهم به 

شما کمک می  کند تا بهتر بتوانید 
فشــار خون خود را کنترل کنید. 
بهتر اســت نوبت اول استفاده از 

خمیر در طول روز باشد.
دفع سنگ کلیه

درمانگران، مصرف مخلوطی از 
خاکشــیر و ترنجبین برای درمان 
ســنگ کلیه در افرادی که به این 
بیمــاری مبتال هســتند یا کلیه 
آنها استعداد سنگ سازی را دارد، 
توصیه می کنند. بــرای تهیه این 
نسخه خانگی کافی است 3 قاشق 
غذاخوری ترنجبین صاف کرده را با 
2 قاشق غذاخوری خاکشیر مخلوط 
کرده و آن را میل کنید. نوشیدن 
این مخلوط به صورت روزانه به دفع 

سنگ کلیه کمک می کند.
اگر دوست دارید 
وزن اضافه کنید

افراد الغر و کسانی که تمایل 
دارنــد وزن خــود را بــاال ببرند، 
می توانند از این نســخه استفاده 
کنند. این  گروه اگر خاکشــیر را با 

شیر میل کنند می توانند با نوشیدن 
این خاکشیر صبح ناشتا به درمان 
الغری و افزایش وزن خود کمک 
کننــد. به اعتقــاد درمانگران، در 
صورتی که شــیر تــازه و طبیعی 
باشد میزان تاثیرگذاری این نسخه 

بیشتر می شود.
شربت ضد بدبویی دهان

اگر شــما هم در گروه افرادی 
هستید که به دلیل افزایش اخالط 
فاسد در بدن به بدبویی دهان مبتال 
شده اید می توانید از شربت ترنجبین 
و خاکشــیر برای برطــرف کردن 
بدبویی دهانتان استفاده کنید. تنها 
کافی است هر روز عصر یک لیوان 
از شــربت ترنجبین و خاکشــیر را 
بنوشید. ترنجبین را به مدت 5 تا 6 
ساعت درون آب خیس کنید و پس 
از صاف کردن آن را با یک تا 2 قاشق 
خاکشیر مخلوط کنید. نوشیدن این 
شربت به شــما کمک می کند تا با 
دفع اخالط و مواد ناســالم و فاسد 
به مرور احساس بهتری پیدا کنید.

بهبود لک ها با خاکشیر
برای کمک به بهبود لک های 
از  پوســت به ویژه صــورت یکی 
بهترین روش ها، نوشیدن خاکشیر 
و ترنجبین است. افرادی که از این 
ترکیب به صورت روزانه و مستمر 
به مدت 3 هفته استفاده کنند بعد 
از مدتی با روشنی پوست و از بین 
رفتن لک های صورت و پوست شان 
رو به رو می شــوند. برای تهیه این 
ترکیب نیز الزم است ترنجبین را 
5 ساعت در آب بخیسانید و صاف 
شــده آن را با 2 قاشــق خاکشیر 

مخلوط کرده و میل کنید.
درمان دل ضعفه

براســاس اعــالم انجمن طب 

ســنتی ایران، برخی افراد هستند 
که در طــول روز دچار دل ضعفه 
می شــوند. این دل ضعفه ممکن 
است در طول روزهای گرم تابستان 
یا در ایام ماه رمضان به سراغ افراد 
بیاید. بــرای پیشــگیری از بروز 
دل ضعفه کافی اســت، خاکشیر و 
آب عســل را با هم ترکیب کرده 
و میل کنید. برای تهیه آب عسل 
باید یک لیتر آب و یک کیلو عسل 

را با هم بجوشانید.
بعد از مدتــی که این ترکیب 
جوشــید کفی روی آن تشــکیل 
می شــود که بایــد از دیگر مواد 
موجود در ظرف جدا شود. مابقی 
مواد همان ترکیبی است که برای 

بهبود دل ضعفه و پیشگیری از بروز 
آن مصرف می شود. اگر چه عسل با 
حرارت، برخی از ویتامین ها  و مواد 
مغذی خود را از دســت می دهد 
امــا در عین حال مواد مفیدی در 
آن باقــی می ماند که برای درمان 

دل ضعفه بسیار مناسب است.
بهبود اسهال

ابتال به اسهال در فصل تابستان 
یکــی از اختالالتی اســت که در 
کودکان بسیار شایع است. برخی 
درمانگران طب سنتی ایران برای 
درمان این مشکل، دارویی را تجویز 
می کننــد که در تمامــی خانه ها 
امکان تهیه و مصرف آن وجود دارد.
برای تهیه این دارو کافی است 
خاکشــیر را بو داده و آن را با آب 
عســل مخلوط کنیــد و به بیمار 
بدهید. این ترکیب را متناســب با 
ســن بیمار، هر 2 ساعت یک بار 
بــرای او تجویــز می کنند. میزان 
مصرف این مخلوط از یک قاشــق 
غذاخوری تا یک سوم استکان برای 
خردساالن تجویز شده است. البته 
در اسهال های شدید همراه با تب و 
درد شدید و در کودکان زیر 3 سال 

مراجعه به پزشک ضروری است.

نظر به دســتور ماده یک و ســه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی 
که در هیات مندرج در قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان بروجن مورد رسیدگی و رای آن صادرشده است جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی میگردد.
1-ابنیه وامالک واقع در اراضی قریه نقنه پالک 176 اصلی و فرعی زیر:

194 فرعی خانم سکینه علیان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 379/35متر 
مربع خریداری محمد علی عباسیان از مالکین رسمی پالک مرقوم.   

2-ابنیــه و امالک واقــع در اراضی مزرعه عطاءکله پــالک 181 – اصلی و 
فرعی های زیر :  

150 فرعی  آقای غالمرضا بردبار ششــدانگ یکباب ســاختمان  به  مساحت  
335/25  متــر مربع خریداری مع الواســطه تیمور محمد صادقی   از مالکین 

رسمی پالک مرقوم   .
1050فرعی آقای ظفر خدری ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 154/09 

متر مربع خریداری مع الواسطه از شهرداری 
3-ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه اردوبار پالک 182- اصلی و فرعی های 
زیر3464 فرعی آقای مهدی راســتی و خانم مژگان فیروزی بروجنی هر کدام 
نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 326/64 متر 

مربع خریداری مع الواسطه از بهادر صادقی از مالکین رسمی پالک  مرقوم .
3499 فرعی- آقای بهنام فرجی مورچگانی  نســبت به چهار  دانگ  مشــاع و 
خانم محبوبه یگانه فرادنبه نســبت به دو دانگ مشــاع  ازششدانگ یکبابخانه  
به مساحت  114/95  متر مربع خریداری مع الواسطه  از آیت اهلل سیفی پوراز 

مالکین رسمی پالک مرقوم  .  
 3863فرعی- آقای علمدار ســالخورده نســبت به ششــدانگ یکبابخانه  به  
مســاحت  143/98  متر مربع خریداری مع الواســطه از  اسداهلل علیاری  از 

مالکین رسمی پالک مرقوم.
3933فرعی- آقای حجت اله ملک پور  ششــدانگ یکباب ساختمان سه طبقه   
به  مساحت  58/53  متر مربع خریداری مع الواسطه از حجت اله خلیل زاده  

مالکین رسمی پالک مرقوم.
 3999 فرعــی- خانم مریم مقیمی بلداجی  ششــدانگ یکباب ســاختمان  به  
مساحت  271/20  متر مربع خریداری  مع الواسطه  از  امیر حسین معتمدی 

مالکین رسمی پالک مرقوم  . 
 4100 فرعی- مراد علی برجیان بروجنی  ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت  
298/03  متر مربع خریداری مع الواســطه از امیر حســین معتمدی مالکین 

رسمی پالک مرقوم  .
  4236 فرعی- آقای نعمت اله ناطقی بروجنی  ششــدانگ یکباب ســاختمان  
به مســاحت  26/55  متر مربع خریداری مع الواســطه از نعمت اله علیاری  

مالکین رسمی پالک مرقوم  . 
   4255 فرعی- آقایان مهران و پرویز هر دو باســوری جمبزه هر کدام نسبت 
به سه دانگ مشاع  از   ششدانگ یکباب ساختمان  به  مساحت  167/90  متر 

مربع خریداری عصمت سلیمانپور   از مالکین رسمی پالک مرقوم  . 
   4262 فرعی- آقای فضل اله همتی   بروجنی ششدانگ یکباب ساختمان به  
مســاحت   123/04  متر مربع خریداری شــهریار الوندی و هرمز مرادی   از 

مالکین رسمی پالک مرقوم .
  4271 فرعی- خانم اکرم بگ وردی  نســبت  به ششــدانگ یکباب خانه به  
مســاحت   181/05متر مربع خریداری مع الواسطه از عبدالکمیل و مصطفی 

عباسی از مالکین رسمی پالک مرقوم  .     
  4-ابنیــه و امالک واقع در اراضی قریه سفیددشــت پــالک 494- اصلی و 

فرعی  زیر : 
111  فرعی- آقای  غالمرضا احمدی  سفیدشتی و خانم شهال فیروز هر کدام 
نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 483/04 متر 

مربع خریداری  مع الواسطه از بهرام احمدی  ازمالکین رسمی پالک مرقوم.
113   فرعی- آقای ناصر کبیری  سفیدشت  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
298/57متر مربع خریداری مع الواســطه از   حاج عباس اسفندیاری ازمالکین 

رسمی پالک مرقوم. 
5-ابنیه وامالک واقع در اراضی فتح آباد ســفید دشــت پالک 500 اصلی و 

فرعی زیر
155 فرعی –آقای اکبر کشاورزسفید دشتی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
109/36 متر مربع خریداری مع الواسطه از علیرضا صادق از مالکین پالک مرقوم
6-ابنیه وامالک واقع در اراضی جعفر آباد ســفید دشــت پالک 501 اصلی و 

فرعی های زیر  
44فرعی- آقای محمدجعفری سفیدشتی نسبت به چهاردانگ مشاع و خانم آرزو 
نفرسفیددشــتی  نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 

202/95 متر مربع خریداری  مع الواسطه  ازمالکین رسمی پالک مرقوم. 
103فرعی آقای حسین جعفری سفید دشتی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
187/25متــر مربع خریداری  مع الواســطه از علی اکبر ســلیمانی از مالکین 

مزرعه مرقوم 
143 فرعی آقای منصور جعفری ســفید دشــتی ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 235/35 متر مربع خریداری مع الواســطه از افراسیاب صفری از 

مالکین مزرعه مرقوم 
144 فرعی آقای باقر جعفری ســفید دشتی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
223/74 متــر مربع خریداری مع الواســطه از افراســیاب جعفری از مالکین 

مزرعه مرقوم 

7-ابنیه و امالک واقع در اراضی دهکده فرادنبه پالک 504 اصلی و فرعی های زیر
712مجزی از 118 فرعی آقای نجاتعلی ربیعی فرادنبه نسبت به سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یک باب خانه و زمین متصله 
به مساحت 146/30 متر مربع خریداری از مالک رسمی پالک مرقوم 

8-ابنیه وامالک واقع در اراضی قریه فرادنبه پالک 505 اصلی و فرعی های زیر 
307 فرعی آقایان امیر و ابوالحسن هر دو فاضلیان بالسویه هر کدام نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228/34 متر مربع خریداری 
مع الواسطه از حاج محمد تقی علیخانی و حاج غالمرضا زمانی و نوراله ربیعی 

مالکین مزرعه مرقوم .
596فرعی آقایان علی  و حسنعلی هر دو  ربیعی فرادنبه  بالسویه هر کدام سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210/88متر مربع خریداری 

مع الواسطه از دیدار یگانه از مالکین مرقوم 
654 فرعی آقای محمد فاضلیان ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 237/77 
متر مربع خریداری مع الواسطه از محمدتقی علیخانی و غالمرضازمانی ونوراله 

ربیعی از مالکین پالک مرقوم 
667 فرعی خانم شــهربانو عالیی فرادنبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
422/07متر مربع خریداری مع الواسطه  از یداهلل عالیی از مالکین پالک مرقوم 
9-ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه زاغی پالک 510 اصلی و فرعی های زیر

14 فرعی آقای کمال حسینی فرادنبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق 
الشرب از یک حلقه چاه حفر شده در آن و با حق العبور از پالک فوق به پالک 
12 فرعی به مساحت 54050 متر مربع خریداری  مع الواسطه از غالمرضا رستمی

از مالکین مزرعه مرقوم.
371فرعی آقای ابوالحســن علوی فرادنبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
192/05 متر مربع خریداری مع الواســطه ازکریم آقا خان ضرغامی از مالکین 

مزرعه مرقوم 
406 فرعی آقای برفعلی فتاحی فرادنبه پنج دانگ مشــاع ازششدانگ  یکباب 
خانه به مســاحت 308/64 متر مربع خریداری مع الواسطه ازحسین و کریم و 

ماه سلطان فتاحی از مالکین مزرعه مرقوم 
483 فرعی آقای علیرضا کریمی فرادنبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
731/78 متر مربع خریداری مع الواسطه از کریم آقا خان ضرغامی از مالکین 

پالک مرقوم .
10- ابنیــه و امالک واقــع در اراضی مزرعه کریم آبادپــالک 529 اصلی و 

فرعی های زیر
11-ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه قنداب ســفلی فرادنبه پالک 531- 

اصلی و فرعی های زیر
424 - فرعی آقای فرهاد باقری پور ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257/22 

مترمربع خریداری مع الواسطه    مهدی عالیی از مالکین مزرعه مرقوم . 
485فرعی آقای کرامت اهلل فتاحی فرادنبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
176/20 متر مربع خریداری مع الواسطه  عزیز اله عالیی از مالکین پالک مرقوم . 
12-ابنیــه و امــالک واقع در اراضــی دهکده بروجن پــالک 533- اصلی و 

فرعیهای زیر :
597 فرعی آقای مصطفی زمانپور  نســبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت  
160/25مترمربع  خریداری مع الواســطه حاجی بابا کیوانی  ازمالکین رســمی 

پالک مذکور   .
 4723  فرعی  از533/675و1342 اصلی آقایان ناصر و نصراله هر دو مردانی 
بلداجی هر کدام نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه متصله 
به مســاحت 961/27 متر مربع خریداری مع الواسطه سعید صفیان از مالکین 

پالک مذکور.
5032  فرعی آقای رمضانعلی شاقلیان  ششدانگ یکباب ساختمان طبقاتی  به 
مســاحت  161/37 مترمربع  خریداری مع الواســطه ازمالکین رسمی پالک 

مذکور  .  
5048مجزی از1814فرعی آقای رضا احمدی بروجنی ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21/30 مترمربع خریداری ازحاج عبدالخلیل 

خدیوی از مالکین رسمی پالک مرقوم .
5067مجزی از775 فرعی خانم ستاره شیر محمدی فرادنبه ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 77/90 متر مربع خریداری از خانم پروانه صادقیان از مالکین 

پالک مذکور  .
5128مجزی از 781الی784فرعی آقایان محسن خدامی و رحمت اهلل ضیاء هر 
کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/05 

متر مربع خریداری مع الواسطه عین اله خدامی مالک رسمی .
5135مجزی از 696فرعی آقای حمزه علی پاشنامه ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 256/34 متر مربع خریداری از مالک رسمی .
5137مجزی از 495 فرعی آقای عبدالمطلب کیوانی بروجنی ششدانگ یکباب 
مغازه به مســاحت 28/80 متر مربع خریداری مع الواســطه از حاج امیر قلی 

احمدی وروح انگیز سپهری و علی اکبر احمدی مالکین رسمی
5141 مجزی از 1558 فرعی آقای حیدرعلی یاری بروجنی ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 219/85 متر مربع خریداری مع الواسطه  از محمد حسن 

کاویانی مالک رسمی.
   13 -ابنیــه و امــالک واقــع در اراضی قریه بروجن پــالک 534- اصلی و 

فرعی های زیر : 
500 فرعی خانم فاطمه درویش زاده بروجنی ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 265/41 متر مربع خریداری مع الواسطه از فضل اله اکبر پور  احد 

مالکین پالک مرقوم 
530- فرعی آقای صفر علی شاکری   ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت  
191/73مترمربع  خریداری مع الواسطه  از فضل اله اکبر پور و حمداله خلیلی 

و محمدرضا خلیلی  ازمالکین رسمی پالک مرقوم  .
676 فرعی آقای محمد نوروزی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/23 متر 
مربع خریداری مع الواسطه از امیر حسین معتمدی از مالکین رسمی پالک مرقوم 
794فرعی آقای محمد نوروزی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 71/86 متر 
مربع خریداری مع الواسطه از حسین سلیمانپور احد  از مالکین پالک  مرقوم 

784فرعی آقای اسحق ایران پور بروجنی ششدانگ قسمتی از یکباب خانه با حق 
العبور از پالک 220 فرعی به مساحت 24/77 متر مربع خریداری مع الواسطه 

از امیر هوشنگ بختیار احد مالکین پالک مرقوم
795فرعی خانم فرحناز مسلمی قمیشلویی ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
20/65 خریداری مع الواسطه از آقای مصطفی عباسی احد از مالکین پالک مرقوم   
  14-ابنیــه و امالک واقــع در اراضی مزرعه خانی بروجن پالک 535- اصلی 

و فرعی های زیر : 
  1403- فرعــی  آقــای بیــژن رزازی بروجنی   ششــدانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 461/53  مترمربع خریداری مع الواســطه جمشید رزازی  ازمالک 

رسمی پالک مرقوم .
1571  - فرعی  آقای علیرضا خدارحمی  بروجنی  ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 269/42 مترمربع خریداری مع الواسطه محمد جوادایزدی ازمالکین 

رسمی پالک مرقوم . 
  1577  - فرعی  آقای اکبر شــیروانی  بروجنی  ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 301/55 مترمربع خریداری مع الواسطه  ازامیر حسین معتمدی احد 

از مالکین پالک مرقوم .
15-ابنیه وامالک واقع در مزرعه حسن آباد پالک 536 اصلی و فرعی های زیر 
145 فرعی آقای سعادت اله اسفندیار پور بروجنی ششدانگ یک باب خانه کلنگی 
به مساحت 147/76 متر مربع خریداری مع الواسطه از رحمت اله شبانیان احد 

از مالکین پالک مرقوم .
780فرعــی خانم منیره برجیان بروجنی ششــدانگ یکبــاب خانه مخروبه به 
مســاحت 133/22 متر مربع خریداری مع الواسطه از رحمت اله شبانیان احد 

از مالکین پالک مرقوم .
867فرعی خانم جهان ملک پور ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151/05 
متر مربع خریداری مع الواسطه  از عبدالوهاب و رضاقلی کریمی احد از مالکین 

پالک مرقوم . 
  16-- ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه خوگناءسفلی  پالک 538- اصلی 

و فرعی های زیر :
 498  فرعی آقایان  داریوش و کورش کریمی بالســئویه هر کدام ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ دو دهنه مغازه و زمین محصور متصله   به مساحت 344/82 
مترمربع خریداری مع الواسطه از محمد حسین عباسی ومحمد اسماعیل اسماعیلی 

و شکراله بابایی   ازمالکین مزرعه مرقوم.  
537   فرعی-  آقایان داریوش و کورش کریمی بالســویه هرکدام ســه دانگ 
مشاع از کل    ششدانگ یکباب انباری به مساحت 387/92 مترمربع خریداری 
مع الواسطه از  محمد اسماعیل اسماعیلی و شکراله بابایی    ازمالکین مزرعه مذکور.
 538     فرعی-  آقایان داریوش و کورش کریمی بروجنی بالســویه هر کدام 
سه دانگ مشاع ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 459/12 مترمربع خریداری 
مع الواسطه از محمد اسماعیل اسماعیلی و شکراله بابایی   ازمالکین مزرعه مذکور.  
  17-- ابنیــه و امالک واقع در اراضی مزرعه خوگناءعلیا پالک 544- اصلی 

و فرعیهای زیر :
2520   فرعی-  آقای سید حمید عدنانی سادتی  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
89/30 مترمربع خریداری مع الواسطه از داراب ایزدی    ازمالکین مزرعه مذکور. 
2579     فرعی-  خانم ملوک السادات ابراهیمی بروجنی    ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 334/57 مترمربع خریداری مع الواســطه امیر حسین معتمدی    

ازمالکین مزرعه مذکور.  
2598 فرعی آقای محمد صفری دهنوی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
105/65 متر مربع خریداری مع الواســطه از امیر حســین معتمدی از مالکین 

مزرعه مذکور .
2769فرعــی آقای حیدر خــوش کام طالخونچه ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 256/77 متر مربع خریداری مع الواسطه از منصور ایزدی از مالکین 

مزرعه مذکور.
2881فرعی آقای نوراله حیدری ایرانی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

83/11 متر مربع 
خریداری مع الواسطه از اسفندیار ایزدی از مالکین مزرعه مذکور .

2966 فرعی آقای مرتضی ابراهیمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 65/78 
متر مربع خریداری 

مع الواسطه از امیرحسین معتمدی از مالکین مزرعه مذکور.
2991فرعی آقای نوراله حیدری ایرانی ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

119/04 متر مربع خریداری   
مع الواسطه از اسفندیار ایزدی از مالکین مزرعه مذکور . 

18--ابنیــه و امــالک واقع در اراضــی قریه بلداجی پــالک 561- اصلی و 
فرعیهای زیر  

   2035 -فرعی آقای چنگیز ترکیان بلداجی  ششدانگ یکباب خانه به مساحت  
329/28   مترمربع خریداری مع الواسطه فرهاد ترکیان   از مالکین قریه مذکور.

 2142-فرعی آقای ســلمان طهماسبی بلداجی  ششــدانگ یکباب مغازه  به 
مســاحت  39/53   مترمربع خریداری مع الواســطه علی اکبر طهماسبی   از 

مالکین قریه مذکور. 
2345-فرعی آقای فرامرز صفیان  بلداجی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت  421/89   مترمربع خریداری مع الواسطه اسماعیل خان بختیار از 

مالکین قریه مذکور. 
  2379-فرعــی آقــای علی مراد صادقی بلداجی  ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت  270/61   مترمربع خریداری مع الواســطه عزت اله صادقی   از 

مالکین قریه مذکور.  
 2501-فرعی آقای حسین مددی اورگانی  ششدانگ یکباب خانه به مساحت  
256/15   مترمربع خریداری مع الواسطه آقا خان نادری   از مالکین قریه مذکور. 
2549-فرعی آقای محمد نادری  بلداجی  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  
428/48   مترمربع خریداری مع الواسطه از وارث حاجی بابا و فریدون نادری   

از مالکین قریه مذکور.   
 2604-فرعی آقای یاسر طهماسبی  بلداجی  ششدانگ یکباب خانه به مساحت  
199/32   مترمربع خریداری مع الواســطه از محمد رضا رمضانی    از مالکین 

قریه مذکور.  
 2619-فرعی آقای سعید ترکیان بلداجی  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت  
284/06مترمربع خریداری مع الواسطه علی فتح رفیعی   از مالکین قریه مذکور 
 3017-فرعی آقای امیر حســین صفیان   ششدانگ یکباب خانه به مساحت  
287/50   مترمربع خریداری مع الواسطه حسین و منوچهر صفایی   از مالکین 

قریه مذکور.
3124فرعی آقای مرتضی طهماسبی بلداجی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
303/72 متر مربع خریداری مع الواسطه ازعلی کرم ابساالن از مالکین مزرعه 

مذکور.
 3156-فرعی آقای مختارکاویانی  بلداجی و خانم ســکینه بلداجی بالسویه هر 
کدام سه داگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت  164/37   مترمربع 

خریداری مع الواسطه محمد حسین رفیعی   از مالکین قریه مذکور.
 3217 -فرعی آقای با بر رفیعی  بلداجی نســبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت  377/85   مترمربع خریداری مع الواســطه شیر علی خدارحمی از 

مالکین قریه مذکور. 
 3353-فرعی آقای ســلمان طهماســبی بلداجی  ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت  351/58   مترمربع خریداری مع الواســطه علی اکبر طهماسبی  از 

مالکین قریه مذکور.
3434-فرعی آقای اکبر صفیان  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  287/50   
مترمربع خریداری مع الواسطه  از   حسین و منوچهر صفایی مالکین قریه مذکور.  
3469-فرعی آقای محمد علی عســکری  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  

32/40   مترمربع خریداری مع الواسطه  از مالکین قریه مذکور.
 3567-فرعی آقای طهمورث صفیان بلداجی ششدانگ یکباب خانه به مساحت  
328/16   مترمربع خریداری مع الواسطه بهمن صفیان   از مالکین قریه مذکور. 
3570-فرعی آقای  نصراله نادری  بلداجی ششدانگ یکباب خانه به مساحت  
373/90  مترمربع خریداری مع الواســطه اســماعیل خان اشرف بختیار   از 

مالکین قریه مذکور.  
3576-فرعی آقای  نور علی براتی بلداجی ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت  
217/30  مترمربع خریداری مع الواسطه رمضانعلی براتی  از مالکین قریه مذکور.
  3619-فرعی آقای  طهمورث صفیان  بلداجی ششدانگ یکباب خانه به مساحت  
145/30   مترمربع خریداری مع الواسطه بهمن صفیان   از مالکین قریه مذکور. 
3635-فرعی آقای  مهران رفیعی  بلداجی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  
213/81   مترمربع خریداری مع الواسطه نجفقلی صفیان   از مالکین قریه مذکور.
 3648-فرعی آقای  فرود نادری  بلداجی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

326/13مترمربع خریداری مع الواسطه ابدال نادری   از مالکین قریه مذکور.
3653-خانم پروانه خاکسار بلداجی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 389/36 

متر مربع خریداری مع الواسطه از علمدار خاکسار از مالکین قریه مذکور .
 3672-فرعی آقای بهرام رحیمی   بلداجی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  
236/04   مترمربع خریداری مع الواسطه حسین طهماسبی  از مالکین قریه مذکور. 
3679-فرعی آقای  روح اله نادری  بلداجی ششدانگ یکباب خانه به مساحت  
284/74   مترمربع خریداری مع الواسطه یداله کارگر   از مالکین قریه مذکور.

 3683-فرعی آقای  مسعود نادری  ششدانگ یکباب خانه به مساحت  288/61   
مترمربع خریداری مع الواسطه اسماعیل  اشرف بختیار  از مالکین قریه مذکور.
 3686-فرعی آقای یوسف صفیان بلداجی  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  

46/2   مترمربع خریداری مع الواسطه ولی صفیان   از مالکین قریه مذکور.
 3689-فرعی آقای  یوســف  صفیان بلداجی نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت  386/24  مترمربع خریداری مع الواســطه مهر علی صفیان   از 

مالکین قریه مذکور.
 3706-فرعی آقای  خانعلی حاتمی  بلداجی نسبت  به ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت  217/71   مترمربع خریداری مع الواسطه اسماعیل خان بختیار   

از مالکین قریه مذکور.
3713-فرعی آقای  ذبیح اله ســلطانی  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  
277/57 مترمربع خریداری مع الواسطه علی طهماسبی  از مالکین قریه مذکور.
 3718-فرعــی آقای کورش  طهماســبی بلداجی ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت  280/62  مترمربع خریداری مع الواســطه شاه ولی  طهماسبی  از 

مالکین قریه مذکور.
 3723-فرعی آقای مجید حاتمی بلداجی  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  
264/96   مترمربع خریداری مع الواسطه عوض پیشگیر   از مالکین قریه مذکور. 
3739-فرعی آقای اسماعیل خاکسار بلداجی ششدانگ یکباب خانه به مساحت  
449/41مترمربع خریداری مع الواسطه محمدخاکسار  از مالکین قریه مذکور.

 3745-فرعی آقای کیانوش رفیع  بلداجی  ششدانگ یکباب خانه به مساحت  
254/64   مترمربع خریداری مع الواسطه محمد مردانی   از مالکین قریه مذکور.

3749-فرعی آقای رســول طهماســبی  بلداجی  ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت  359/19   مترمربع خریداری مع الواسطه  خداوردی طهماسبی   از 

مالکین قریه مذکور.
3757-فرعی آقای  احســان خلفیان  ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت  
171/39مترمربع خریداری مع الواسطه ابراهیم صفیان   از مالکین قریه مذکور.

19-ابنیه وامالک واقع در قریه دهنو پالک 652 اصلی و فرعی های زیر 
339فرعی آقای حاجت ذولفقار زاده دهنوی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 69517 متر مربع خریداری مع الواسطه میرزا محمد ذوالفقاری از 
مالکین قریه مذکور343 فرعی آقای عنایت اهلل بهشتی نسبت به 55/5سهم از 
81 سهم یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 81547/30 متر مربع خریداری 

مع الواسطه از ورثه حیدر آقا ذوالفقار زاده از مالکین قریه مذکور   
20-ابنیه و امالک واقع در اراضی جنوب شــهربروجن پالک 1253- اصلی و 

فرعیهای زیر : 
  526-فرعی خانم معصومه سوفیانی  ششدانگ یکباب خانه به مساحت  318/23   

مترمربع خریداری مع الواسطه شهرداری بروجن  از مالکین قریه مذکور.
527 فرعی آقای محمد خاکسار بلداجی ششدانگ یکباب بنگاه مصالح فروشی 
به مســاحت 280/87 متر مربع خریداری مع الواســطه شهرداری بروجن از 

مالکین قریه مذکور 
21-ابنیه و امالک واقع در اراضی جنوب شــهربروجن پالک 1254- اصلی و 

فرعیهای زیر : 
962- فرعی آقای مهدی شــیروانی  بروجنی ششــدانگ خانه ســاختمان به 
مســاحت   159/80 مترمربع خریداری مع الواســطه از شهرداری بروجن از 

مالکین پالک مذکور.
  994- فرعی آقای منوچهر شاکری بروجنی  ششدانگ  ساختمان به مساحت   
174/18 مترمربع خریداری مع الواسطه از شهرداری بروجن از مالکین پالک 

مذکور. 
1118 فرعی آقای علی فتحی گیشنگانی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
338/15 متــر مربع خریداری مع الواســطه از شــهرداری بروجن از مالکین 

پالک مذکور .
1185فرعی آقای بابا قاسمی سیوکی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143/13 

متر مربع خریداری مع الواسطه از شهرداری بروجن از مالکین پالک مذکور
به موجب ماده3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی این آگهی نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز 
ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی و درصورتی که اشخاص ذی نفع به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشارآگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
بــه اداره ثبت محل تحویل دهد . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه است.درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت 
اســناد  محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
نوبت اول : سه شنبه      1394/4/30                      
نوبت دوم : چهارشنبه   1394/5/14        
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان بروجن – علی اکبرباقری

مالک محترم 
آیامیدانید؟ برابرماده11قانون جامع حدنگار، تعویض اسناددفترچه ای به تک برگ 
الزامی میباشدومهلت محدودی به مالکین جهت اقدام برای تعویض اسناد معین شده 
است ،وبه منظورتشویق مالکین به تعویض  اسناد،تاکنون هزینه تعویض اسناددرسال 
جاری افزایش پیدانکرده است .»لذادراولین فرصت جهت برخورداری ازاین فرصت 

ویژه برای تعویض اسناد دفترچه ای خود به ادارات ثبت محل مراجعه فرمائید« 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 
بخش ده حوزه ثبتی شهرستان بروجن

شماره2/94/290/3236  مورخ1394/4/29

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/1/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

اعضای هیئت مدیره به مدت دو ســال بدین شــرح انتخاب گردیدند: 
عبارتنــد از آقای ســیدمهدی مبلــغ کد ملــی 1287642063 آقای 
جواد ربانی کد ملــی 3871019623 آقای غالمرضا پاکدامن کد ملی 
1729369881 آقای امیرطوری کد ملی 0036177466 آقای ســعید 

کلینی کد ملی 0046622950
- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخــاب مدیران، انتخــاب روزنامه 
کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بزرگ سیمرغ 
سهامی خاص به شماره ثبت 108272 

و شناسه ملی 10101521299

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1393/5/14 و 
مجوز شماره 10812 مورخ 94/3/3 ســازمان هواپیمایی کشور 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضــاء هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی به ســمتهای 

ذیل تعیین شدند.
آقای منوچهر منطقی )ش م 0044936801( به ســمت رئیس 

هیئت مدیره
آقای سید حسین جیل عاملیان )ش م 1284561240 ( به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره
آقــای محمدعلی چهاردهی ســیرتی )ش م 0041172825( به 

سمت مدیرعامل
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء مشترک 
آقای محمدعلی چهاردهی ســیرتی در سمت مدیرعامل و آقای 
عبدالرضا کاظم زاده میرمحلــه )ش م 1289357684( همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب 
و تعیین ســمت هیئت مدیره انتخاب شــده توسط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26740

 و شناسه ملی 10100722073

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

کارت هوشــمند به شــماره 1812466 مربوط به 
خــودرو کامیون کشــنده هوو به شــماره انتظامی 
356 ع 16 ایــران 84 مــدل 2007 رنگ ســفید 
معمولی شــماره موتور 20705387 شماره شاسی 
X7A122334 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.


