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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
ادامه از...
)91رای شماره139660302034012495هیأت اول.احمدرحیم
زارع فرزند علی بشماره شناسنامه 5529صادره از تهران بشماره
ملی -0049155024ششدانگ یکدرب باغچه مشتمل براطاق
بمساحت155/30مترمربع بشماره  22589فرعی از پالک  -15اصلی
واقع درناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری ازمالکین متعدد)
)92رای شماره139660302034012712هیأت دوم.اعظم میرزازاده
فرزند محمد بشماره شناسنامه 41944صادره از کاشان بشماره
ملی-1260409511ششدانگ یکبابخانه بمساحت  69/58مترمربع
بشماره 22590فرعی از پالک -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش2
کاشان(مالک رسمی)
)93رای شماره 139660302034012719هیأت دوم.محسن مصلحی
وادقانی فرزند اباصلت بشماره شناسنامه15صادره از کاشان بشماره
ملی-1263264115ششدانگ یکبابخانه بمساحت135مترمربع
بشماره 22591فرعی مجزی از 7942فرعی از پالک -15اصلی
واقع درناجی اباد بخش 2کاشان (خریداری مع الواسطه از سیدناصر
میرجعفری)
)94رای شماره139660302034012390هیأت دوم.اعظم پیرزاده
فرزند محمد بشماره شناسنامه  43359صادره از کاشان بشماره
ملی-1260423654ششدانگ یکبابخانه بمساحت  354/60مترمربع
بشماره 22592فرعی از پالک -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش 2
کاشان (خریداری ازخانم توران فقیهی نراقی)
)95رای شماره139660302034012644هیأت دوم.ابوالفضل ناجی
ابادی فرزند حسن بشماره شناسنامه51222صادره از کاشان بشماره
ملی-1260502236ششدانگ یکبابخانه بمساحت  230/45مترمربع
بشماره 22593فرعی از پالک -15اصلی واقع درناجی اباد بخش 2
کاشان (خریداری مع الواسطه ازشمسی بخشی کاشی احد از ورثه
رضا بخشی)
)96رای شماره 139660302034012666هیأت دوم.مجتبی
عبدالملکی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه0صادره از کاشان بشماره
ملی-1250032474ششدانگ یکبابخانه بمساحت  59/27مترمربع
بشماره  22594فرعی از پالک -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش2
کاشان (خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی اباد)
)97رای شماره139660302034013107هیأت دوم.زهراحاجی
خانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 18صادره از کاشان بشماره
ملی-1262898080ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5مترمربع
بشماره  22595فرعی مجزی از 7993فرعی از پالک  -15اصلی واقع
درناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)98رای شماره139660302034012084هیأت دوم.سیدحسن
حسینی پورمرقی فرزند سید محمود بشماره شناسنامه  55صادره
ازکاشان بشماره ملی -1263036244ششدانگ یکباب کارگاه
بمساحت  126/77مترمربع بشماره  22596فرعی از پالک  -15اصلی
واقع درناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه ازورثه رضا
بخشی)
)99رای شماره 139660302034012078هیأت دوم.علیرضا
گلستانئی فرزند محمدجعفر بشماره شناسنامه0صادره از کاشان بشماره
ملی-1250199107ششدانگ یکبابخانه بمساحت 152مترمربع
بشماره 22597فرعی از پالک -15اصلی واقع درناجی اباد بخش 2
کاشان (خریداری مع الواسطه ازحسین باباقربانی و غیره)
)100رای شماره139660302034012503هیأت اول.حسین ابراهیم
پور پاپکی فرزند تقی بشماره شناسنامه1091صادره از کاشان بشماره
ملی -1262082587ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114/75مترمربع
بشماره  22598فرعی مجزی از  2726فرعی از پالک -15اصلی واقع
درناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری از محمدصادق زاده)
)101رای شماره139660302034011847هیأت اول.حسین کدخدا
استرکی فرزند علی بشماره شناسنامه 19صادره از کاشان بشماره
ملی -1262333083ششدانگ یکبابخانه بمساحت  90مترمربع
بشماره 22601فرعی مجزی از 2698فرعی از پالک  -15اصلی واقع
درناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری ازولی اله محمودزاده)
)102رای شماره 139660302034013084هیأت اول.حسین
معراجی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1474صادره از کاشان
بشماره ملی -1261836529سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت125مترمربع بشماره  22602فرعی مجزی از 5031فرعی
از پالک -15اصلی واقع درناجی اباد بخش 2کاشان (خریداری ازخانم
سیده فاطمه نواده و مهرداد خوش سلوک)
)103رای شماره  139660302034013085هیأت اول.سعیده
کریمی خوزانی فرزند منوچهر بشماره شناسنامه  521صادره از
کاشان بشماره ملی-1262033586سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت125مترمربع بشماره  22602فرعی مجزی از  5031فرعی
از پالک -15اصلی واقع درناجی اباد بخش 2کاشان (خریداری ازخانم
سیده فاطمه نواده ومهرداد خوش سلوک)
)104رای شماره139660302034013070هیأت اول.نفیسه اسمعیلی
زارع فرزند علی بشماره شناسنامه 7172صادره از کاشان بشماره ملی
-1263384234سه دانگ از ششدانگ چهاردیواری مشتمل براطاق
بمساحت 152مترمربع بشماره 22603فرعی از پالک -15اصلی واقع
در ناجی اباد بخش2کاشان
)105رای شماره139660302034013071هیأت اول.زهرا اسمعیلی
زارع فرزند علی بشماره شناسنامه0صادره از کاشان بشماره ملی
-1250147077سه دانگ از ششدانگ چهاردیواری مشتمل براطاق
بمساحت 152مترمربع بشماره  22603فرعی از پالک  -15اصلی واقع
در ناجی اباد بخش  2کاشان
)106رای شماره  139660302034011828هیأت اول.نعیمه مختاری
فینی فرزند رضا بشماره شناسنامه 3746صادره از کاشان بشماره
ملی-1262109094ششدانگ زمین محصور مشتمل برساختمان
بمساحت 1425/46مترمربع تشکیل شده از شماره  22604فرعی از
پالک  15اصلی واقع درناجی آباد و 11080فرعی از پالک -33اصلی
واقع در فین کوچک بخش 2کاشان
)107رای شماره 139660302034000381هیأت اول.حجت
خبره کاشی فرزند حسین بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان
بشماره -1250524482ششدانگ چهاردیواری مشتمل براطاق
بمساحت 148/15مترمربع بشماره  6522فرعی مجزی از  186فرعی
از پالک  -23اصلی واقع در درب فین بخش  2کاشان(خریداری از
عذرا بخشی)
)108رای شماره139660302034013104هیأت اول.علی اکبر
مقامی راد فرزند رضا بشماره شناسنامه  393صادره از کاشان بشماره
ملی-1261824601ششدانگ یکبابخانه بمساحت 164/7مترمربع
بشماره  6542فرعی مجزی از  6433فرعی از پالک  -23اصلی واقع
در درب فین بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)109رای شماره139660302034013105هیأت اول.محمدرضا
جبرکش فرزند رضا بشماره شناسنامه  484صادره از کاشان بشماره
ملی -1262293529ششدانگ یکبابخانه بمساحت  164/7مترمربع

بشماره  6543فرعی مجزی از 6433فرعی از پالک  -23اصلی واقع
در درب فین بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)110رای شماره139660302034010701هیأت دوم.علی محمد
ذوالفقاری نژاد فرزند احمد بشماره شناسنامه 1323صادره از کاشان
بشماره ملی-1261613031ششدانگ یکباب دامداری بمساحت
141/68مترمربع بشماره 6771فرعی مجزی از 81فرعی ازپالک
 -23اصلی واقع در درب فین بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه
ازوراث مرحوم حسین هاشمیان)
)111رای شماره139660302034012700هیأت دوم.مهدی
صحت فرزند جواد بشماره شناسنامه405صادره ازکاشان بشماره
ملی-1262378346ششدانگ یکبابخانه بمساحت 154/30مترمربع
بشماره 6776فرعی مجزی از 76فرعی از پالک  -23اصلی واقع
در درب فین بخش 2کاشان (خریداری مع الواسطه از سیداسداله
هاشمیان)
)112رای شماره139660302034013091هیأت اول.امیرحسین
ناجی اباد فرزند اکبر بشماره شناسنامه 0صادره ازکاشان بشماره
ملی-1250201049ششدانگ زمین محصور مشتمل بر ساختمان
بمساحت  825/58مترمربع بشماره  6777فرعی مجزی از 361فرعی
ازپالک  -23اصلی واقع در درب فین بخش 2کاشان (خریداری از
فاطمه و علی ناجی ابادی)
)113رای شماره  139660302034013098هیأت اول.شاپور نوری
کمشوری فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 764صادره از کرمانشاه
بشماره ملی -3253251799ششدانگ یکبابخانه بمساحت114
مترمربع بشماره  6778فرعی مجزی از 361فرعی از پالک  -23اصلی
واقع در درب فین بخش 2کاشان (خریداری از ورثه سیدحسین رضوی)
)114رای شماره139660302034011829هیأت اول.سیدحسین
رضوی زاده فرزند سیدعلی اکبر بشماره شناسنامه10صادره از کاشان
بشماره ملی -1263084834ششدانگ زمین محصور مشتمل بر
ساختمان بمساحت 246/33مترمربع بشماره  6779فرعی مجزی
از238فرعی ازپالک  -23اصلی واقع در درب فین بخش  2کاشان
(مالک رسمی)
)115رای شماره 139660302034012754هیأت دوم.فاطمه
علیزاده هنجنی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه10صادره ازنطنز
بشماره ملی-1239785984سه دهم دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 107/70مترمربع بشماره 6781فرعی مجزی از شماره
 249فرعی ازپالک  -23اصلی واقع در درب فین بخش  2کاشان
(انتقال قهری)
)116رای شماره 139660302034012769هیأت دوم.حسن علیزاده
هنجنی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه53صادره ازنطنز بشماره ملی
-1239526865سه پنجم دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
107/70مترمربع بشماره  6782فرعی مجزی از شماره  249فرعی
ازپالک  -23اصلی واقع در درب فین بخش 2کاشان (انتقال قهری)
)117رای شماره 139660302034012766هیأت دوم.حسین علیزاده
هنجنی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه17صادره از نطنز بشماره ملی
-1239796838سه پنجم دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت
 107/70مترمربع بشماره 6782فرعی مجزی از شماره249فرعی
ازپالک  -23اصلی واقع در درب فین بخش 2کاشان (انتقال قهری)
)118رای شماره139660302034012773هیأت دوم.عزیزاله
علیزاده هنجنی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1صادره ازنطنز
بشماره ملی-1239586191چهار دانگ ونیم ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت107/70مترمربع بشماره 6782فرعی مجزی از شماره
 249فرعی ازپالک  -23اصلی واقع در درب فین بخش  2کاشان
(انتقال قهری)
)119رای شماره139660302034013092هیأت اول.سیدحسین
زعیمی فرزند سیدمرتضی بشماره شناسنامه 48508صادره ازکاشان
بشماره ملی -1260475115ششدانگ یکبابخانه بمساحت 308/85
مترمربع بشماره  6783فرعی مجزی از 345فرعی ازپالک  -23اصلی
واقع در درب فین بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)120رای شماره139660302034013118هیأت اول.سیدعباس
زعیمی فرزند سیدمرتضی بشماره شناسنامه1117صادره از کاشان
بشماره ملی -1261799879ششدانگ یکبابخانه بمساحت 353/52
مترمربع بشماره  6784فرعی مجزی از شماره  345فرعی ازپالک
 -23اصلی واقع در درب فین بخش 2کاشان (مالک رسمی)
)121رای شماره139660302034013093هیأت اول.سیدعلی
زعیمی فرزند سیدمرتضی بشماره شناسنامه 1122صادره از کاشان
بشماره ملی -1262039592ششدانگ یکبابخانه بمساحت 318/25
مترمربع بشماره  6785فرعی مجزی از  345فرعی ازپالک  -23اصلی
واقع در درب فین بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)122رای شماره139660302034013074هیأت اول.سیدعلی
زعیمی فرزند سیدمرتضی بشماره شناسنامه 1122صادره از کاشان
بشماره ملی -1262039592دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 109/25مترمربع بشماره  6786فرعی مجزی از شماره  345فرعی
ازپالک  -23اصلی واقع در درب فین بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)123رای شماره139660302034013075هیأت اول.سیدحسین
زعیمی فرزند سیدمرتضی بشماره شناسنامه 48508صادره ازکاشان
بشماره ملی -1260475115دودانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت
 109/25مترمربع بشماره  6786فرعی مجزی از شماره345فرعی
ازپالک  -23اصلی واقع در درب فین بخش 2کاشان (مالک رسمی)
)124رای شماره139660302034013076هیأت اول.سیدعباس
زعیمی فرزند سیدمرتضی بشماره شناسنامه 1117صادره از کاشان
بشماره ملی -1261799879دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 109/25مترمربع بشماره  6786فرعی مجزی از شماره  345فرعی
ازپالک  -23اصلی واقع در درب فین بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)125رای شماره139660302034001153هیأت دوم.علی چشمه
ئی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه7414صادره از کاشان بشماره
ملی -1260580482سه دانگ ازششدانگ قسمتی ازیکبابخانه
بمساحت165/95مترمربع بشماره  1419فرعی مجزی از شماره
146فرعی ازپالک  -24اصلی واقع در دیزچه بخش  2کاشان
(خریداری ازعباسعلی چشمه ئی)
)126رای شماره139660302034001154هیأت دوم.طاهره میراب
زاده فینی فرزند محمد بشماره شناسنامه 3648صادره از کاشان بشماره
ملی -1261012763سه دانگ از ششدانگ قسمتی ازیکبابخانه
بمساحت 165/95مترمربع بشماره  1419فرعی مجزی از شماره
146فرعی ازپالک -24اصلی واقع دردیزچه بخش  2کاشان (خریداری
ازعباسعلی چشمه ئی)
)127رای شماره 139660302034005906هیأت اول.سمیرا
سفیدگرنیاسر فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 0صادره ازکاشان
بشماره ملی -1250228212سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 87/57مترمربع بشماره 1424فرعی مجزی از شماره 108
فرعی ازپالک -24اصلی واقع دردیزچه بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)128رای شماره 139660302034005907هیأت اول.مجتبی

خراسانی زاده فرزند مرتضی بشماره شناسنامه0صادره ازکاشان بشماره
ملی-1250080193سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 87/57
مترمربع بشماره  1424فرعی مجزی از شماره  108فرعی ازپالک
-24اصلی واقع دردیزچه بخش 2کاشان (مالک رسمی)
)129رای شماره 139660302034011842هیأت اول.سعیدحسن
زاده زارع فرزند احمد بشماره شناسنامه  1483صادره از کاشان بشماره
ملی -1262043204ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132/41مترمربع
بشماره 1433فرعی مجزی از شماره  161فرعی از پالک  -24اصلی
واقع در دیزچه بخش  2کاشان (خریداری از ورثه ابراهیم مظلوم)
)130رای شماره 139660302034013096هیأت اول.احترام شاه
زیدی فرزند حسن بشماره شناسنامه  7صادره ازکاشان بشماره ملی
-1262916216ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/36مترمربع
بشماره  1434فرعی مجزی ازشماره 105فرعی از پالک  -24اصلی
واقع در دیزچه بخش 2کاشان (خریداری از حسن شاه زیدی)
)131رای شماره 139560302034025267هیأت اول.احسان علیزاده
مقدم فینی فرزند حسن بشماره شناسنامه 209صادره از کاشان بشماره
ملی -1263560423ششدانگ یکبابخانه بمساحت  134مترمربع
بشماره 10750فرعی مجزی از 881فرعی از پالک  -33اصلی واقع در
فین کوچک بخش  2کاشان (خریداری ازحسن علیزاده)
)132رای شماره139660302034010688هیأت دوم.محمدهیری
فرزند مقصود بشماره شناسنامه  826صادره از قزوین بشماره
ملی -4321902851ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت
 702/40مترمربع بشماره  11037فرعی مجزی از  694فرعی از پالک
 -33اصلی واقع در فین کوچک بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه
از حاج فرج اله وماشااله نیک بخت)
)133رای شماره 139660302034005651هیأت دوم.سیدمرتضی
شکوهی نیا فرزند سیدحسن بشماره شناسنامه1709صادره ازکاشان
بشماره ملی -1262088763سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 108/50مترمربع بشماره  11038فرعی مجزی از 312
فرعی ازپالک  -33اصلی واقع درفین علیا بخش  2کاشان (خریداری
ازمریم بخشیان)
)134رای شماره 139660302034005650هیأت دوم.بهاره
کریمی شهرابی فرزند علی بشماره شناسنامه 0صادره ازکاشان
بشماره ملی -1250188997سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت108/50مترمربع بشماره  11038فرعی مجزی از 312
فرعی ازپالک  -33اصلی واقع درفین علیا بخش 2کاشان (خریداری
از مریم بخشیان)
)135رای شماره 139660302034010649هیأت دوم.سیدمهدی
طباطبائی مزرعه نو فرزند سیدخلیل بشماره شناسنامه 2458
صادره از کاشان بشماره ملی -1262052947ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 122/30مترمربع بشماره  11039فرعی مجزی از 3421
فرعی از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک بخش  2کاشان
(مالک رسمی)
)136رای شماره 139660302034010582هیأت اول.رضا سلمانیان
فینی فرزند حسن بشماره شناسنامه  59صادره از کاشان بشماره ملی
-1262885558ششدانگ باغچه مشتمل برساختمان بمساحت
 917/95مترمربع بشماره 11040فرعی مجزی از 354و 355فرعی
از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک بخش 2کاشان (خریداری
از بتول جویپازاده)
)137رای شماره 139660302034012396هیأت دوم.حمیدرضا
سرکارفینی فرزند یداله بشماره شناسنامه  438صادره از کاشان
بشماره ملی -1263562728ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت
 174/84مترمربع بشماره  11076فرعی مجزی از 891فرعی از پالک
 -33اصلی واقع در فین کوچک بخش 2کاشان (خریداری ازیداله
سرکارفینی)
)138رای شماره  139660302034011735هیأت اول.مهدی
اسماعیلی فینی فرزند اصغر بشماره شناسنامه  6172صادره از کاشان
بشماره ملی  -1263374239سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 228/5مترمربع بشماره  11077فرعی مجزی از  2106فرعی
از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک بخش  2کاشان (خریداری
ازاصغراسماعیلی)
)139رای شماره139660302034011736هیأت اول.فاطمه بیل
پنکان فرزند رضا بشماره شناسنامه  0صادره از کاشان بشماره ملی
-1250222575سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 228/5
مترمربع بشماره  11077فرعی مجزی از  2106فرعی از پالک -33
اصلی واقع در فین کوچک بخش  2کاشان(خریداری از اصغراسماعیلی)
)140رای شماره139660302034011754هیأت اول.سید سعید
پیغمبری فرزند سیدمحسن بشماره شناسنامه  1324صادره از تهران
بشماره ملی -0073713805سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  562/25مترمربع بشماره 11078فرعی مجزی از 322فرعی
از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک بخش  2کاشان (خریداری از
ورثه حبیب چک کن فینی)
)141رای شماره 139660302034011755هیأت اول.فرح
محمدی یگانه فرزند رضا بشماره شناسنامه  16439صادره از تهران
بشماره -0060540133سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 562/25مترمربع بشماره  11078فرعی مجزی از 322فرعی از پالک
 -33اصلی واقع در فین کوچک بخش 2کاشان (خریداری از ورثه
حبیب چک کن فینی)
)142رای شماره139660302034013072هیأت اول.محمدعلی
فیضی فرزند اقامصطفی بشماره شناسنامه  46492صادره از کاشان
بشماره ملی -1260455033سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین
محصورمشتمل براطاق بمساحت 339/90مترمربع بشماره 11079
از 27فرعی از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک بخش  2کاشان
(خریداری ازمحمدرضا طباطبائی)
)143رای شماره 139660302034013073هیأت اول.فرهاد
فرهودی فرزند محمود بشماره شناسنامه  8938صادره از کاشان
بشماره ملی -1260595730سه دانگ ازششدانگ قطعه زمین
محصورمشتمل براطاق بمساحت  339/90مترمربع بشماره 11079
از 27فرعی از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک بخش  2کاشان
(خریداری ازمحمدرضا طباطبائی)
)144رای شماره 139660302034014308هیأت اول.
محمدجوادحاجی اکبری فینی فرزند احمد بشماره شناسنامه 36صادره
از کاشان بشماره ملی -1262836239ششدانگ قسمتی از یکبابخانه
بمساحت154مترمربع بشماره  11083فرعی مجزی از  843فرعی از
پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)145رای شماره 139660302034014285هیأت دوم.زهرا
محسنی فرزند عباس بشماره شناسنامه 0صادره از تهران بشماره ملی
-0014040281ششدانگ یکبابخانه بمساحت 129/25مترمربع
بشماره 11086فرعی مجزی از 2269فرعی از پالک  -33اصلی واقع
در فین کوچک بخش 2کاشان (مالک رسمی)
)146رای شماره 139660302034014283هیأت دوم.رضا عقیقی

فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 1906صادره از کاشان بشماره ملی
-1261183606ششدانگ یکبابخانه بمساحت118/30مترمربع
بشماره 11087فرعی مجزی از 2269فرعی از پالک  -33اصلی واقع
در فین کوچک بخش 2کاشان(مالک رسمی)
)147رای شماره 139560302034031157هیأت دوم.محمد
امیرخانی فرزند حسن بشماره شناسنامه39صادره از کاشان بشماره
-1262929237ششدانگ یکبابخانه بمساحت  219/20مترمربع
بشماره  6783فرعی مجزی از1342فرعی از پالک  -34اصلی
واقع در فین بزرگ بخش  2کاشان (خریداری ازاسماعیل نجاتی و
مریم سلیمی)
)148رای شماره139560302034031159هیأت دوم.مهدی
امیرخانی فرزند حسن بشماره شناسنامه69صادره از کاشان بشماره
-1262965691ششدانگ یکبابخانه بمساحت 226/65مترمربع
بشماره  6784فرعی مجزی از1342فرعی از پالک  -34اصلی واقع
در فین بزرگ بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه از علی پرشین)
)149رای شماره139660302034032053هیأت دوم.فاطمه سادات
طباطبائی فرزند سیدتقی بشماره شناسنامه 51945صادره از کاشان
بشماره  -1260509451ششدانگ یکبابخانه بمساحت 138مترمربع
بشماره 6785فرعی مجزی از  5285فرعی از پالک  -34اصلی واقع
در فین بزرگ بخش 2کاشان (خریداری مع الواسطه از احمدجعفری
فینی)
)150رای شماره139660302034007410هیأت دوم.مهدی
نورالهی فرزند محمد بشماره شناسنامه 8166صادره از اهواز بشماره
ملی-1750945843سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
180/70مترمربع بشماره 6916فرعی مجزی از  1154فرعی از پالک
 -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2کاشان (خریداری مع الواسطه
از ورثه حسین سیفای فینی)
)151رای شماره139660302034007406هیأت دوم.سرورقاضی
زاده طاهری فرزند علی بشماره شناسنامه68صادره از کاشان بشماره
ملی -1263283306سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
180/70مترمربع بشماره  6916فرعی مجزی از 1154فرعی از پالک
 -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه
ازورثه حسین سیفای فینی)
)152رای شماره139660302034010908هیأت دوم.اشرف نوابی
قمصری فرزند رضا بشماره شناسنامه  660صادره از کاشان بشماره
ملی -1261686543ششدانگ یکبابخانه بمساحت 115/21مترمربع
بشماره  6938فرعی مجزی از 82فرعی از پالک  -34اصلی واقع در
فین بزرگ بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)153رای شماره 139660302034010894هیأت دوم.مصطفی نیک
بختیان فرزند علی اقا بشماره شناسنامه 53صادره ازکاشان بشماره
ملی-1262987441ششدانگ یکبابخانه بمساحت 224/10مترمربع
بشماره 6941فرعی مجزی از 1018فرعی از پالک  -34اصلی واقع
در فین بزرگ بخش 2کاشان (خریداری ازخانم صدیقه دارائی نوش
آبادی)
)154رای شماره139660302034010944هیأت دوم.موسسه
خیریه شهید اردهال فین کاشان بشماره شناسه ملی 14003372250
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102/50مترمربع بشماره  6942فرعیمجزی از 1122فرعی از پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش2
کاشان (خریداری مع الواسطه ازمحمد شربتیان فینی)
)155رای شماره139660302034009643هیأت اول.سعید عبدلیان
فینی فرزند عباس بشماره شناسنامه 102صادره از کاشان بشماره
-1262987962سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت244/40
مترمربع بشماره  6943فرعی مجزی از  1148فرعی از پالک
 -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2کاشان (خریداری از سیف
اله خدادادیان)
)156رای شماره 139660302034009644هیأت اول.فاطمه
خدادادیان فینی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 68صادره از کاشان
بشماره -1263559001سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 244/40مترمربع بشماره  6943فرعی مجزی از  1148فرعی از
پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2کاشان (خریداری از
سیف اله خدادادیان)
)157رای شماره 139660302034011750هیأت اول.حامدبرهمن
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 96صادره از کاشان بشماره ملی
-1263022162سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت197/75
مترمربع بشماره  6968فرعی مجزی از  123فرعی از پالک  -34اصلی
واقع در فین سفلی بخش 2کاشان(خریداری از انیس وقارکاشانی)
)158رای شماره 139660302034011751هیأت اول.زهراحسین
زاده فینی فرزند محمد بشماره شناسنامه 179صادره از کاشان بشماره
ملی-1263022995سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 197/75مترمربع بشماره  6968فرعی مجزی از 123فرعی از پالک
 -34اصلی واقع در فین سفلی بخش 2کاشان (خریداری از انیس
وقارکاشانی)
)159رای شماره139660302034012244هیأت اول.مهدی اخوان
فینی فرزند حسین بشماره شناسنامه4265صادره از کاشان بشماره
ملی-1261018990ششدانگ قطعه زمین محصورمشتمل برانبار
بمساحت  423/27مترمربع بشماره  6970فرعی مجزی از شماره
 5772فرعی از پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش  2کاشان
(مالک رسمی)
)160رای شماره139660302034012248هیأت اول.علی شمس
آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه10760صادره از آران وبیدگل
بشماره ملی -6199147571ششدانگ یکدرب باغ مشتمل براطاق
بمساحت  1024/85مترمربع بشماره 6971فرعی مجزی از شماره
 793فرعی از پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش  2کاشان
(مالک رسمی)
)161رای شماره139660302034013088هیأت اول.زهرا رامش
کیوی فرزند رجب بشماره شناسنامه 7120صادره از کاشان بشماره
ملی -1260577651ششدانگ چهارددیواری مشتمل برساختمان
بمساحت 367/70مترمربع بشماره  6972فرعی مجزی از شماره
 5772فرعی از پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش  2کاشان
(مالک رسمی)
)162رای شماره139660302034012591هیأت دوم.احسان
ابراهیمی فرزند خلیل اله بشماره شناسنامه229صادره از کاشان
بشماره ملی -1260962709سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین
محصور مشتمل براعیان بمساحت 168/10مترمربع بشماره 6975
فرعی از شماره 634فرعی از پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ
بخش  2کاشان (خریداری وراث محمدحسین شطفی)
)163رای شماره139660302034012592هیأت دوم.فاطمه
ابراهیمی دره فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه232صادره از کاشان
بشماره ملی -1260962733سه دانگ ازششدانگ قطعه زمین
محصور مشتمل براعیان بمساحت 168/10مترمربع بشماره 6975
فرعی از 634فرعی از پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2

کاشان (خریداری وراث محمدحسین شطفی)
)164رای شماره139660302034012631هیأت دوم.احسان
ابراهیمی فرزند خلیل اله بشماره شناسنامه229صادره از کاشان
بشماره ملی -1260962709سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 170/90مترمربع بشماره 6976از  634فرعی از پالک
 -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2کاشان (خریداری مع الواسطه
از ورثه محمدحسین شطفی فینی)
)165رای شماره139660302034012632هیأت دوم.فاطمه
ابراهیمی دره فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه232صادره از کاشان
بشماره ملی -1260962733سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 170/90مترمربع بشماره  6976از  634فرعی از پالک
 -34اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2کاشان (خریداری مع الواسطه
از ورثه محمدحسین شطفی فینی)
)166رای شماره139660302034013103هیأت اول.زهرا رامش
کیوی فرزند رجب بشماره شناسنامه7120صادره از تهران بشماره
ملی-1260577651ششدانگ یکبابخانه بمساحت  103/21مترمربع
بشماره 6981فرعی مجزی از شماره  565فرعی از پالک  -34اصلی
واقع در فین بزرگ بخش 2کاشان (خریداری از محمودگندمی)
)167رای شماره139660302034009332هیأت اول.محمدرضا
چلوی حسن ابادی فرزند حسین بشماره شناسنامه  929صادره از
کاشان بشماره ملی -1260951723ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 255/8مترمربع بشماره  1488فرعی مجزی از شماره  676فرعی
از پالک  -40اصلی واقع در حسن اباد بخش 2کاشان (مالک رسمی)
)168رای شماره139660302034009634هیأت اول.سیدماشااله
حسینی حسن ابادی فرزند سیدحیدر بشماره شناسنامه  745صادره از
کاشان بشماره ملی -1260949877سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 191/5مترمربع بشماره  1494فرعی مجزی از شماره 9
فرعی از پالک -40اصلی واقع در حسن اباد بخش  2کاشان (سهم
االرث اززهراکریمی)
)169رای شماره139660302034009635هیأت اول.خدیجه
شفیعی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 1918صادره از کاشان
بشماره ملی -1260795489سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 191/5مترمربع بشماره  1494فرعی مجزی از شماره 9
فرعی از پالک -40اصلی واقع در حسن اباد بخش  2کاشان (سهم
االرث از زهراکریمی)
)170رای شماره 139660302034012729هیأت دوم.علی
احسان فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 32صادره از کاشان بشماره
ملی-1262948371ششدانگ یکبابخانه بمساحت 224/95مترمربع
بشماره  1963فرعی مجزی از شماره 115فرعی از پالک  -40اصلی
واقع در حسن اباد بخش 2کاشان (خریداری مع الواسطه از بتول
رضازاده)
)171رای شماره 139660302034011832هیأت اول.سیدحجت اله
حسینی فرزند سیدرضا بشماره شناسنامه 33صادره از کاشان بشماره
ملی -1262985919ششدانگ یکبابخانه بمساحت177مترمربع
بشماره  1964فرعی مجزی از شماره 115فرعی از پالک -40اصلی
واقع در حسن اباد بخش  2کاشان (خریداری ازرضازاده)
)172رای شماره 139660302034011742هیأت اول.
محمدجوادشیرزاد فرزند حسن بشماره شناسنامه 17828صادره از
قم بشماره ملی-0381647366سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 154/05مترمربع بشماره  1965فرعی مجزی شده از شماره
115فرعی از پالک -40اصلی واقع در حسن اباد بخش 2کاشان
(خریداری از بتول رضازاده)
)173رای شماره 139660302034011744هیأت اول.شهناز
مهرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 45235صادره از کاشان بشماره
ملی -1260442391سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
154/05مترمربع بشماره 1965فرعی مجزی از شماره  115فرعی
از پالک -40اصلی واقع در حسن اباد بخش 2کاشان (خریداری از
رضازاده)
)174رای شماره139660302034012487هیأت اول.مجیدهلی
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  44626صادره از کاشان
بشماره ملی -1260436314سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت299/45مترمربع بشماره 1966فرعی مجزی از شماره 115
فرعی از پالک -40اصلی واقع در حسن اباد بخش 2کاشان (خریداری
از بتول رضازاده)
)175رای شماره 139660302034012488هیأت اول.فهیمه
باقرزاده فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 13592صادره از تهران
بشماره ملی -0069669864سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  299/45مترمربع بشماره  1966فرعی مجزی شده از شماره
115فرعی از پالک -40اصلی واقع در حسن اباد بخش 2کاشان
(خریداری از بتول رضازاده)
)176رای شماره 139660302034014425هیأت اول.علی عباسی
حسن آبادی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 30صادره از کاشان
بشماره ملی -1262995396ششدانگ یکبابخانه بمساحت 273/77
مترمربع بشماره 1970فرعی مجزی از شماره  1326فرعی از پالک
-40اصلی واقع در حسن اباد بخش  2کاشان (خریداری از ماشااله
عباسی)
)177رای شماره139460302034022044هیأت دوم.محمدرضا
حسین حاجی علی فرزندحسن بشماره شناسنامه  1872صادره
ازکاشان بشماره ملی -1261045300سه دانگ ازششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  146/13مترمربع بشماره  6538از  301فرعی
ازپالک -45اصلی واقع درلتحر بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه
ازورثه عباس اربابی)
)178رای شماره139460302034022045هیأت دوم.فاطمه
مهندس حسن ابادی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  1043صادره
ازکاشان بشماره ملی-1260952861سه دانگ ازششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  146/13مترمربع بشماره 6538از 301فرعی
ازپالک -45اصلی واقع در لتحر بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه
ازورثه عباس اربابی )
)179رای شماره139660302034002401هیأت دوم.عباس نجابت
قمصری فرزند علی بشماره شناسنامه 3352صادره از کاشان بشماره
ملی-1262061881ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت140/40
مترمربع بشماره  6877فرعی مجزی از 1408فرعی از پالک-45
اصلی واقع در لتحر بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه ازوراث
سیدمحمد وسیدعلی هاشمیان)
)180رای شماره  139660302034007451هیأت اول.سیدمحسن
نبوی نژاد فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه 50135صادره از کاشان
بشماره ملی-1260491382ششدانگ یکبابخانه بمساحت 194/50
مترمربع بشماره  6913فرعی مجزی از  1480فرعی از پالک
 -45اصلی واقع در لتحر بخش 2کاشان (خریداری از سید محمد و
علی هاشمیان)
ادامه در...

