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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
شماره 60996 :تاریخ 96/6/14
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر
به منظور اطالع عموم در 2نوبت به فاصله  15روز آکهی
میشود  0در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  .می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض .
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
)1رای شماره 139660302034010875هیأت دوم.زهرا علی
بلندی فرزند رضا بشماره شناسنامه 1024صادره از کاشان بشماره
ملی -1262253810ششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/20مترمربع
بشماره  6فرعی ازپالک  -7555اصلی واقع درکوی پشت مشهد
بخش  1کاشان (خریداری ازرضا علی بلندی)
)2رای شماره139660302034003623هیأت اول .زهرا علی
زاده فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  946صادره از کاشان
بشماره ملی -1261699033سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 119/28مترمربع بشماره 13فرعی مجزی از4فرعی از
پالک  -7656اصلی واقع در اراضی شهر بخش1کاشان(مالک
رسمی)
)3رای شماره139660302034003622هیأت اول .حسین بنائی
نوش آبادی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه  39294صادره
از کاشان بشماره ملی  -1260382982سه دانگ از ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  119/28مترمربع بشماره  13فرعی مجزی از4
فرعی از پالک  -7656اصلی واقع در اراضی شهر بخش  1کاشان
(مالک رسمی)
)4رای شماره  139660302034010537هیأت دوم.امیرحسین
علوی فرزند حسام بشماره شناسنامه  22213صادره از تهران بشماره
ملی -0058335129ششدانگ محصور مشتمل براطاق بمساحت
 48/46مترمربع بشماره  11488فرعی مجزی از شماره  232فرعی
از پالک  -2اصلی واقع در صالح اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)5رای شماره  139660302034003472هیأت اول .اشرف
اکبرزاده مرادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 60صادره از کاشان
بشماره ملی -1262254671ششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/75
مترمربع بشماره  653فرعی از پالک3و -18اصلی واقع درغیاث اباد
بخش  2کاشان (خریداری از عباس حسین زاده)
)6رای شماره 139660302034005161هیأت دوم.معصومه امینی
معین فرزندزمان علی بشماره شناسنامه  708صادره ازکاشان بشماره
ملی -3991231239سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت
 107/25مترمربع بشماره 657فرعی از پالک 3و -18اصلی واقع
در غیاث اباد بخش  2کاشان (خریداری از مالکین مشاعی غیاث آباد)
)7رای شماره 139660302034005163هیأت دوم.مهرابعلی
رمضانی قهرمان فرزند احمدعلی بشماره شناسنامه1109صادره
از رزن بشماره ملی  -3991235315سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت 107/25مترمربع بشماره 657فرعی ازپالک
3و -18اصلی واقع در غیاث اباد بخش 2کاشان (خریداری از مالکین
مشاعی غیاث آباد)
)8رای شماره139660302034007349هیأت اول.سیدحسین
موسوی حسنارودی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه  11صادره
از کاشان بشماره ملی -1262959470سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت 119/51مترمربع بشماره  659فرعی از پالک
3و -18اصلی واقع در غیاث اباد بخش 2کاشان (خریداری از مالکین
مشاعی غیاث آباد)
)9رای شماره139660302034007350هیأت اول.صدیقه سادات
سیدزاده نوش ابادی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 5224
صادره از کاشان بشماره -6199330196سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت 119/51مترمربع بشماره 659فرعی از پالک
3و -18اصلی واقع در غیاث اباد بخش 2کاشان (خریداری از مالکین
مشاعی غیاث آباد)
)10رای شماره139660302034005590هیأت دوم.فضه رحیمیان
بیدگلی فرزند رحیم بشماره شناسنامه0صادره از کاشان بشماره ملی
-1250029643دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت124/90
مترمربع بشماره  661فرعی از پالک 3و-18اصلی واقع در غیاث
آباد بخش  2کاشان (خریداری از مالکین مشاعی غیاث آباد)
)11رای شماره 139660302034005589هیأت دوم.مهدی
شهبازی نصرابادی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه313صادره
از کاشان بشماره ملی -1261990854چهاردانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت 124/90مترمربع بشماره  661فرعی ازپالک
3و -18اصلی واقع در غیاث آباد بخش2کاشان (خریداری از مالکین
مشاعی غیاث آباد)
)12رای شماره139660302034010877هیأت دوم.مریم عباسی
زارع فرزند حسین بشماره شناسنامه 0صادره ازکاشان بشماره
ملی -1250327504سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 121/79مترمربع بشماره 662فرعی از پالک 3و -18اصلی واقع در
غیاث آباد بخش2کاشان (خریداری از مالکین مشاعی غیاث آباد)
)13رای شماره139660302034010878هیأت دوم.امیرحسین
رحیمی فرزند حبیب بشماره شناسنامه179صادره ازکاشان بشماره
ملی -0579976203سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 121/79مترمربع بشماره  662فرعی از پالک 3و-18اصلی واقع
در غیاث آباد بخش  2کاشان (خریداری از مالکین مشاعی غیاث آباد)
)14رای شماره139660302034010690هیأت دوم.دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کاشان بشناسه ملی  - 10100190358ششدانگ
ساختمان دانشگاه بمساحت 2500مترمربع بشماره 1820فرعی
مجزی از  135فرعی از پالک  -10اصلی واقع دراقبالیه بخش2
کاشان (خریداری از احمد کیهان)
)15رای شماره139660302034003401هیأت اول.محمود
اسماعیلی سادیانی فرزندجوادبشماره شناسنامه340صادره ازکاشان
بشماره ملی -1260970371ششدانگ ساختمان بمساحت 155/55
مترمربع بشماره 9432فرعی مجزی از شماره  196فرعی از پالک
 -11اصلی واقع در زیدی بخش  2کاشان (خریداری از علی
اصغرنجفی)
)16رای شماره139660302034005682هیأت دوم.محمدسرنجی
فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه1770صادره ازکاشان بشماره
ملی -1261164288ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 78/74
مترمربع بشماره  9455فرعی مجزی از شماره 419فرعی از پالک
 -11اصلی واقع در زیدی بخش  2کاشان (خریداری از ورثه محمود
گندمی وغیره)

)17رای شماره139560302034028394هیأت اول.امیرحسین
نیک نفس فرزند حبیب بشماره شناسنامه 759صادره از کاشان
بشماره ملی -1262251168ششدانگ قسمتی از یکبابخانه
بمساحت  24/32مترمربع بشماره 4168فرعی مجزی از شماره
 38فرعی از پالک  -12اصلی واقع درجمال اباد بخش  2کاشان
(خریداری از حسین محمد سعیدی)
)18رای شماره139660302034006751هیأت اول.محمودقدمی
فرزند حسین بشماره شناسنامه938صادره از کاشان بشماره ملی
 -1262252954ششدانگ یکباب مغازه بمساحت  13/4مترمربع
بشماره  4189فرعی مجزی از شماره  1948فرعی از پالک
 -12اصلی واقع درجمال اباد بخش 2کاشان(خریداری از رحمت
اله اقازاده)
)19رای شماره 139660302034005042هیأت اول.زهرا
کالنترزاده گرمسیر فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 177صادره
از تفت بشماره ملی-4459685221ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 94/5مترمربع بشماره  5639فرعی مجزی از شماره  3674فرعی
از پالک  -13اصلی واقع در دشت حکیم بخش  2کاشان (مالک
رسمی)
)20رای شماره139660302034026219هیأت دوم.محمدرضا
مازندرانیان فرزند مهدی بشماره شناسنامه10224صادره از کاشان
بشماره ملی -1260608581ششدانگ یکبابخانه بمساحت100
مترمربع بشماره  22134فرعی مجزی از شماره  5507فرعی از
پالک  -15اصلی واقع درناجی اباد بخش 2کاشان (مالک رسمی)
)21رای شماره139560302034030356هیأت دوم.عباس نعمتی
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه3390صادره از کاشان بشماره
ملی -1260930300سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان
بمساحت 145/77مترمربع بشماره22281فرعی از پالک -15
اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)22رای شماره139560302034030355هیأت دوم.الهام بنائی
علی ابادی فرزند فضل اله بشماره شناسنامه15صادره از کاشان
بشماره ملی -1263018009سه دانگ از ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  145/77مترمربع بشماره  22281فرعی از
پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش2کاشان (مالک رسمی)
)23رای شماره  139660302034003684هیأت اول.سهیال
صفاری قمصری فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 3540صادره
از کاشان بشماره ملی -1263347924سه دانگ از ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  116/45مترمربع بشماره 22372فرعی از
پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)24رای شماره139660302034003685هیأت اول.علیرضا
محمدیه فرزند اکبر بشماره شناسنامه3382صادره از کاشان بشماره
ملی -1262021537سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 116/45مترمربع بشماره  22372فرعی از پالک  -15اصلی واقع
در ناجی اباد بخش 2کاشان(مالک رسمی)
)25رای شماره139660302034003505هیأت اول.محبوبه
اکبری فرزند علی بشماره شناسنامه2088صادره از تهران بشماره
ملی -0053908740ششدانگ یکبابخانه بمساحت 127 /8
مترمربع بشماره 22384فرعی مجزی از شماره  2745فرعی از
پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری
ازسلطانعلی ابراهیمی)
)26رای شماره139660302034007444هیأت اول.میثم تقوایی
یزدلی فرزند حسین بشماره شناسنامه2960صادره از کاشان بشماره
ملی -1262101247ششدانگ یکبابخانه بمساحت 188 /54
مترمربع بشماره  22414فرعی از پالک  -15اصلی واقع در ناجی
اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)27رای شماره139660302034005953هیأت اول.اکرم ایقانی
یزدلی فرزند جمال اقا بشماره شناسنامه22صادره از آران و بیدگل
بشماره ملی-6199840437ششدانگ یکبابخانه بمساحت112/50
مترمربع بشماره  22417فرعی مجزی از 4000و 1862فرعی از
پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش 2کاشان(مالک رسمی)
)28رای شماره139660302034005855هیأت اول.مسعود نظری
نژاد فرزند عباس بشماره شناسنامه35304صادره از تهران بشماره
ملی -0082247498ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75مترمربع
بشماره  22418فرعی مجزی از 7940فرعی از پالک  -15اصلی
واقع در ناجی اباد بخش2کاشان (مالک رسمی)
)29رای شماره139660302034005851هیأت اول.حمیدرضا
شقایقی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان
بشماره ملی -1250036038ششدانگ یکبابخانه بمساحت143/6
مترمربع بشماره 22423فرعی از پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد
بخش  2کاشان (خریداری از شرکت ابتکاریاوران کویر)
)30رای شماره139660302034005854هیأت اول.مسعود نظری
نژاد فرزند عباس بشماره شناسنامه35304صادره از تهران بشماره
ملی -0082247498ششدانگ یکبابخانه بمساحت 69/3مترمربع
بشماره  22431فرعی مجزی از7890فرعی از پالک  -15اصلی
واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)31رای شماره139660302034007354هیأت اول.ابراهیم
رحمانی فرزند احمد بشماره شناسنامه3412صادره از کامیاران
بشماره ملی -3838345045سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  99مترمربع بشماره  22435فرعی مجزی از 6069فرعی
از پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش2کاشان(مالک رسمی)
)32رای شماره139660302034007355هیأت اول.معصومه
محسنی سه ده فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 641صادره از کاشان
بشماره ملی -1261123662سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  99مترمربع بشماره 22435فرعی مجزی از  6069فرعی
از پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش2کاشان (مالک رسمی)
)33رای شماره  139660302034005894هیأت دوم.علی
غزنوی فرزند عباس بشماره شناسنامه0صادره از کاشان بشماره
ملی -1250109221ششدانگ یکبابخانه بمساحت 126 /75
مترمربع بشماره 22437فرعی از پالک  -15اصلی واقع در ناجی
اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)34رای شماره139660302034010715هیأت اول.آسیه میرزائی
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  58صادره ازکاشان بشماره
ملی -1261918762ششدانگ یکبابخانه بمساحت100مترمربع
بشماره  22489فرعی مجزی از شماره  7744فرعی از پالک
 -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش 2کاشان (خریداری از حجت
اله بهامین)
)35رای شماره139660302034010718هیأت اول.مرتضی
امینی پور فرزند محمود بشماره شناسنامه  2108صادره از
کاشان بشماره ملی -1262092752ششدانگ قطعه زمین
محصورمشتمل بر اطاق بمساحت  223/20مترمربع بشماره22490
فرعی از پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان
(خریداری از ورثه علی نقی فضل)

)36رای شماره139660302034010627هیأت دوم.علی اقا
جعفرابادی فرزند صادق بشماره شناسنامه  37903صادره از کاشان
بشماره ملی -1260369056ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 133/10مترمربع بشماره 22492فرعی از پالک  -15اصلی واقع
در ناجی اباد بخش  2کاشان(مالک رسمی)
)37رای شماره139660302034010533هیأت دوم.مهلقا شعبان
زاده فرزند قمبر بشماره شناسنامه 10صادره از دلیجان بشماره
ملی -0579872270ششدانگ یکبابخانه بمساحت 219 /40
مترمربع بشماره  22495فرعی از پالک  -15اصلی واقع در ناجی
اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)38رای شماره139660302034010712هیأت اول.حسین خاکی
دیزچه فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 9صادره از کاشان بشماره
ملی-1262970504ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع
بشماره  22497فرعی از پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش
 2کاشان (خریداری ازمهدی فالح زاده)
)39رای شماره139660302034010711هیأت اول.محسن
عامری شهرابی فرزند حسین بشماره شناسنامه  679صادره از
کاشان بشماره ملی -1262035163ششدانگ ساختمان بمساحت
 123/23مترمربع بشماره  22498فرعی از پالک  -15اصلی واقع
در ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری از نعمت اله دشت حکیمی)
)40رای شماره139660302034010709هیأت اول.امیرحسین
امینی کله فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه  3721صادره از کاشان
بشماره ملی2/46-0492768862دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت100مترمربع بشماره22499فرعی مجزی از7403فرعی
از پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش2کاشان(مالک رسمی)
)41رای شماره 139660302034010710هیأت اول.داود
دانشمند فرزند علی بشماره شناسنامه  4300صادره از تهران
بشماره ملی 3/54-0068269250دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت100مترمربع بشماره 22499فرعی مجزی از 7403فرعی
از پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش2کاشان (مالک رسمی)
)42رای شماره139660302034011035هیأت اول.ربابه حاجی
پورکاشی فرزند حسین بشماره شناسنامه  42625صادره از کاشان
بشماره ملی -1260416313ششدانگ باغچه وساختمان بمساحت
 345/92مترمربع بشماره22500فرعی از پالک  -15اصلی واقع در
ناجی اباد بخش 2کاشان (خریداری از ورثه رضا بخشی)
)43رای شماره139660302034010381هیأت دوم.منیرزواری
فرزند محمدآقا بشماره شناسنامه  506صادره از کاشان بشماره ملی
-1261660765ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت180مترمربع
بشماره  22501فرعی مجزی از شماره20613فرعی از پالک
 -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش2کاشان(خریداری از غالمرضا
رزاقی)
)44رای شماره139660302034010631هیأت دوم.احسان
خدابخشیان فرزند خدابخش بشماره شناسنامه  951صادره از
کاشان بشماره ملی -1261623215ششدانگ یکباب خانه
بمساحت  129/52مترمربع بشماره 22507فرعی از پالک -15
اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)45رای شماره139660302034010724هیأت دوم.سیدمجتبی
صدری فرزند سیدمحمود بشماره شناسنامه  285صادره از کاشان
بشماره ملی-1262361486سه دانگ ازششدانگ یکباب خانه
بمساحت  76/20مترمربع بشماره 22523فرعی مجزی از7981
فرعی از پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان
(مالک رسمی)
)46رای شماره139660302034010725هیأت دوم.ابتصام
باریک اندام فرزند صالح بشماره شناسنامه  1338صادره از کاشان
بشماره ملی -1262387663سه دانگ ازششدانگ یکباب خانه
بمساحت  76/20مترمربع بشماره 22523فرعی مجزی از7981
فرعی از پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش 2کاشان
(خریداری از سید مجتبی صدری )
)47رای شماره 139660302034011124هیأت دوم.حامد
کوروش فاتح فرزندمجتبی بشماره شناسنامه 2163صادره
ازهمدان بشماره ملی -3991235854ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  141 /85مترمربع بشماره  22525فرعی ازپالک
 -15اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2کاشان (خریداری از مالکین
مشاعی اراضی ناجی آباد)
)48رای شماره 139560302034005954هیأت اول.آسیه
کربالئی فرزند حمید بشماره شناسنامه678صادره ازکاشان بشماره
ملی  -1262035155ششدانگ یکبابخانه بمساحت 115مترمربع
بشماره  22526فرعی مجزی از  9445فرعی از پالک  -15اصلی
واقع در ناجی آباد بخش2کاشان(مالک رسمی)
)49رای شماره139660302034010714هیأت اول.امید زراعتی
جزه فرزند محمد بشماره شناسنامه 2020صادره از کاشان بشماره
ملی -1263332730ششدانگ چهاردیواری مشتمل براعیان
بمساحت  101/8مترمربع بشماره1432فرعی مجزی از شماره
 147فرعی از پالک  -24اصلی واقع در دیزچه بخش  2کاشان
(مالک رسمی)
)50رای شماره 139660302034007450هیأت اول.مریم
آقاقدیری کاشی فرزند خلیل بشماره شناسنامه 1074صادره
از کاشان بشماره ملی -1262082412ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 209/90مترمربع بشماره 10920فرعی مجزی از شماره
 694فرعی از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک بخش2کاشان
(خریداری ازفرج اله نیک بخت)
)51رای شماره139660302034005678هیأت دوم.ناصرصدری
مقدم فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه1صادره از کاشان بشماره
ملی - 1262928850چهاردانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت
 187/19مترمربع بشماره10925فرعی مجزی ازشماره  1598و
باقیمانده  201فرعی از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک
بخش  2کاشان (خریداری از رضا حسین پور فینی)
)52رای شماره139660302034005679هیأت دوم.آسیه اخباری
نژاد فرزند احمد بشماره شناسنامه4861صادره از کاشان بشماره
ملی -1261024974دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 187/19مترمربع بشماره10925فرعی مجزی از شماره 1598
و باقیمانده  201فرعی از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک
بخش  2کاشان (خریداری از رضا حسین پور فینی)
)53رای شماره 139660302034011027هیأت اول.رضا
محمدیان فینی فرزند احمد بشماره شناسنامه 51صادره ازکاشان
بشماره ملی -1262987423ششدانگ یکبابخانه وباغچه
بمساحت  1390 /4مترمربع بشماره 11045فرعی مجزی
ازشماره  1113فرعی از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک
بخش2کاشان(مالک رسمی)
)54رای شماره139660302034000329هیأت اول.وحیدبهرام
فرزند روح اله بشماره شناسنامه 1134صادره از کاشان بشماره ملی

-1261724798ششدانگ یکبابخانه بمساحت  109/3مترمربع
بشماره  6781فرعی مجزی از شماره 479فرعی ازپالک -34
اصلی واقع در فین بزرگ بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)55رای شماره139660302034001187هیأت دوم.رضا سیفای
فینی فرزندحسین بشماره شناسنامه 27صادره ازکاشان بشماره
ملی -1262949165ششدانگ چهاردیواری محصورمشتمل
براطاق بمساحت 90/80مترمربع بشماره 6885فرعی مجزی از
شماره  1154فرعی از پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش
 2کاشان (خریداری ازورثه حشمت خانم نجیبی )
)56رای شماره139660302034011926هیأت دوم.حمیدرضا
نگهدار فرزند محمد بشماره شناسنامه932صادره از کاشان بشماره
ملی  -1262252891سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه باغ
بمساحت 1446/26مترمربع بشماره  6927فرعی مجزی از شماره
 284فرعی ازپالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2کاشان
(مالک رسمی)
)57رای شماره 139660302034011928هیأت دوم.الدن
السادات میرساجدی فرزندسیدمحمد بشماره شناسنامه 51صادره از
کاشان بشماره ملی  -1262323134سه دانگ مشاع ازششدانگ
یکبابخانه باغ بمساحت 1446/26مترمربع بشماره6927فرعی
مجزی از شماره  284فرعی ازپالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ
بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)58رای شماره139460302034031851هیأت اول.عباسعلی
طحان فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه  14صادره از کاشان
بشماره ملی -1262853076ششدانگ یک قطعه زمین محصور
مشتمل بر اعیان بمساحت  110/28مترمربع بشماره 1440فرعی
مجزی از شماره 903فرعی از پالک  -40اصلی واقع درحسن آباد
بخش  2کاشان (خریداری ازعلی اکبر چوب پائی)
)59رای شماره139660302034011028هیأت اول.مهدی
ازانی حسن ابادی فرزند علی بشماره شناسنامه  12صادره از
کاشان بشماره ملی -1262959101ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 146مترمربع بشماره 1491فرعی مجزی از شماره
98فرعی از پالک  -40اصلی واقع درحسن آباد بخش  2کاشان
(خریداری از خانم سلطان مهندسیان)
)60رای شماره139660302034007366هیأت اول.جعفرجساس
فرزند محمود بشماره شناسنامه 43669صادره از کاشان بشماره
ملی -1260426777سه دانگ از ششدانگ اعیانی یکبابخانه
بمساحت  116مترمربع بشماره 6919فرعی مجزی از  3660فرعی
از پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان (اجاره نامه اوقاف)
)61رای شماره139660302034007367هیأت اول.مرضیه
آرانی لتحری فرزند اصغر بشماره شناسنامه  1296صادره از
تهران بشماره ملی -0067150845سه دانگ ازششدانگ اعیانی
یکبابخانه بمساحت  116مترمربع بشماره  6919فرعی مجزی از
 3660فرعی از پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان
(اجاره نامه اوقاف)
)62رای شماره 139660302034004994هیأت دوم.مریم اختر
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1874صادره از دزفول بشماره ملی
 -5269593955ششدانگ یکبابخانه بمساحت 151/45مترمربع
بشماره  6923فرعی مجزی از شماره  1418فرعی از پالک
 -45اصلی واقع در لتحر بخش  2کاشان (خریداری ازحسین
وطنخواه کاشی)
)63رای شماره 139660302034003422هیأت دوم.روح
اله علیرضائی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه  38صادره
از کاشان بشماره ملی -1262680662ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 124/60مترمربع بشماره 14399فرعی مجزی از1465
فرعی از پالک  -49اصلی واقع درصفی اباد بخش 2کاشان
(خریداری مع الواسطه از محمداقا فتحی)
)64رای شماره  139660302034004028هیأت اول.مهدی
اسدالهن زاده خارکن فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه3455
صادره از کاشان بشماره ملی-1262106184ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 119/5مترمربع بشماره  14406فرعی مجزی از شماره
 7045فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش2کاشان
(خریداری ازمحسن توسلی)
)65رای شماره 139660302034005065هیأت اول.
مرتضی صادقی فرزند نادعلی بشماره شناسنامه  386صادره
از باختران بشماره ملی -3253307263ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  110 /12مترمربع بشماره  14417فرعی مجزی از
شماره1246فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش2
کاشان(خریداری از نازنین حاجی بیگی)
)66رای شماره139660302034007382هیأت اول.محمدرضا
اژدری فرزند اقاتقی بشماره شناسنامه  648صادره ازکاشان بشماره
ملی -1261882946سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت
 89/75مترمربع بشماره  14431فرعی مجزی از شماره 12043
فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش 2کاشان (مالک
رسمی)
)67رای شماره139660302034007384هیأت اول.معصومه
رعایائی فرزند محمد بشماره شناسنامه 9442صادره ازکاشان
بشماره ملی -1260600769سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  89/75مترمربع بشماره  14431فرعی مجزی از شماره
 12043فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش 2کاشان
(مالک رسمی)
)68رای شماره139660302034007361هیأت اول.جواد تمتاجی
فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه32صادره ازکاشان بشماره ملی
-1263027598سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت
 105/65مترمربع بشماره14442فرعی مجزی ازشماره 1465
فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش  2کاشان
(خریداری از محمد و غالمعلی فتحی)
)69رای شماره139660302034007363هیأت اول.محدثه
سادات محقی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه  43صادره
از کاشان بشماره ملی -1263543677سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  105 /65مترمربع بشماره  14442فرعی
مجزی از شماره  1465فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی
اباد بخش  2کاشان (خریداری از محمد و غالمعلی فتحی)
)70رای شماره 139660302034010663هیأت اول.فریبا
محمدقاسم فرزند حسین بشماره شناسنامه 15568صادره از کاشان
بشماره ملی -0084579242دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  79/85مترمربع بشماره  14456فرعی مجزی از شماره
 1331فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش  2کاشان
(خریداری از ورثه فاطمی)
)71رای شماره139660302034010664هیأت اول.پروین شتردار
ابوزیدآبادی فرزندعلی بشماره شناسنامه 2481صادره از کاشان
بشماره ملی -1260636984دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه
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بمساحت  79/85مترمربع بشماره 14456فرعی مجزی از شماره
 1331فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش  2کاشان
(خریداری از ورثه فاطمی)
)72رای شماره139660302034010665هیأت اول.مرتضی
غفاری قهرودی فرزندرضا بشماره شناسنامه5951صادره از کاشان
بشماره ملی -0056600704دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  79/85مترمربع بشماره  14456فرعی مجزی از شماره
 1331فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش  2کاشان
(خریداری از ورثه فاطمی)
)73رای شماره 139660302034010844هیأت دوم.مهدی
ناظمی کاشان فرزندحسن بشماره شناسنامه 396صادره از کاشان
بشماره ملی -1261792661ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 102/50مترمربع بشماره  4460فرعی مجزی از شماره 9010
فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش  2کاشان
(خریداری از میثم نماینده نیاسر)
)74رای شماره139660302034010653هیأت دوم.معصومه
جاللی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه6603صادره از کاشان
بشماره ملی -1263378544ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173
مترمربع بشماره  14463فرعی مجزی از شماره  380فرعی از
پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش 2کاشان (خریداری مع
الواسطه از علی پرورده)
)75رای شماره139660302034009702هیأت اول.فرزانه
بابائی حسکوئی فرزندجواد بشماره شناسنامه 0صادره از
کاشان بشماره ملی -1250032271ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 90 /95مترمربع بشماره  14464فرعی مجزی از
شماره  5758فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش
2کاشان(خریداری از زهرا طیبیان)
)76رای شماره139660302034007376هیأت اول.محمود
موبد فرزند جواد بشماره شناسنامه236صادره ازکاشان بشماره ملی
-1262315743چهاردانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت74/46
مترمربع بشماره  14483فرعی از پالک  -49اصلی واقع درصفی
آباد بخش  2کاشان(خریداری ازمحمدفتحی)
)77رای شماره139660302034007377هیأت اول.مریم بهزادنیا
فرزند رضا بشماره شناسنامه776صادره از کاشان بشماره ملی
-1261829425دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74/46
مترمربع بشماره  14483فرعی ازپالک  -49اصلی واقع درصفی
آباد بخش  2کاشان(خریداری ازمحمدفتحی)
)78رای شماره139660302034010998هیأت دوم.اکرم پیران
کاشانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 623صادره از کاشان
بشماره ملی -1261719670ششدانگ یکبابخانه بمساحت99/50
مترمربع بشماره  360فرعی از پالک  -52اصلی واقع در اراضی
مشاعی صفی اباد بخش 2کاشان (خریداری از مالکین مشاعی
صفی آباد)
)79رای شماره139660302034010716هیأت اول.فرزانه مرادی
فرزند عیسی بشماره شناسنامه15001صادره از تهران بشماره ملی
-0078931355ششدانگ یکبابخانه بمساحت75مترمربع بشماره
 365فرعی از پالک -52اصلی واقع دراراضی مشاعی صفی اباد
بخش 2کاشان(خریداری ازجعفررستمی)
)80رای شماره139660302034010915هیأت اول.زهرا عجمی
نوش آبادی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه  61صادره از کاشان
بشماره ملی -1263275699سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 192/37مترمربع بشماره 5112فرعی مجزی از شماره 74
فرعی از پالک  -1اصلی واقع در راوند بخش  4کاشان (خریداری
از غالمرضا عجمی)
)81رای شماره 139660302034031871هیأت دوم.کریم
سلیمان زاده راوندی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1446صادره
از کاشان بشماره ملی -1261203569ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  173 /75مترمربع بشماره 5209فرعی
مجزی ازشماره  1830فرعی از پالک  -1اصلی واقع در راوند
بخش4کاشان(خریداری مع الواسطه از ماشااله منصوری راوندی)
)82رای شماره139660302034007419هیأت اول.مجتبی
قربانی راوند فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 93صادره از کاشان
بشماره ملی -1263195091سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  350مترمربع بشماره  5363فرعی مجزی از شماره
 1فرعی از پالک  -1اصلی واقع در راوند بخش4کاشان(مالک
رسمی)
)83رای شماره139660302034011038هیأت اول.جعفرعلی
هیزمی آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 9صادره از کاشان
بشماره ملی-1263166431ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت
 509/27مترمربع بشماره 5380فرعی مجزی از شماره  15فرعی
از پالک  -1اصلی واقع در راوند بخش 4کاشان(مالک رسمی)
)84رای شماره139660302034007359هیأت اول.سیدعلی
سیدی خزاقی فرزند سیدرضا بشماره شناسنامه 15صادره از کاشان
بشماره ملی -1263231551سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  246/75مترمربع بشماره 1758فرعی مجزی از شماره
 194فرعی از پالک  -4اصلی واقع در خزاق بخش  4کاشان
(خریداری ازمحمدحسن صابون ریز)
)85رای شماره139660302034007360هیأت اول.زهرا گل
احمدی خزاقی فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه  457صادره
از کاشان بشماره ملی -1261188659سه دانگ از ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  246/75مترمربع بشماره 1758فرعی مجزی
از شماره  194فرعی از پالک  -4اصلی واقع در خزاق بخش 4
کاشان (خریداری ازمحمدحسن صابون ریز)
)86رای شماره139660302034005844هیأت اول.احسان کوزه
گر آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه  9605صادره از آران وبیدگل
بشماره ملی-6199136012ششدانگ یکبابخانه بمساحت 262
مترمربع بشماره 3888فرعی مجزی از شماره  784فرعی از پالک
 -35اصلی واقع در نیاسر بخش6کاشان(خریداری ازعذرا یعقوبی)
)87رای شماره139660302034010871هیأت دوم.احسان
عمو رمضانزاده فرزند محمد بشماره شناسنامه  4صادره از کاشان
بشماره ملی -1262905206ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 754/18مترمربع بشماره  206فرعی مجزی از شماره  8فرعی از
پالک  -45اصلی واقع در مزرعه دولت اباد نیاسر بخش  6کاشان
(خریداری مع الواسطه از یوسف عمو رمضانزاده)
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/7/4 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1396/7/19 :
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان
محمد سلمانی
شماره م/الف 1125

