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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
شماره96/8/8-6989 :
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 شماره139660302034012741هیأت دوم.جوادطرق
فرزند عباس بشماره شناسنامه  471صادره از کاشان بشماره
ملی-1262202590ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت28/10
مترمربع بشماره 36فرعی مجزی از 26فرعی از پالک  -3193اصلی
واقع در اراضی شهر بخش  1کاشان (خریداری از عباس وهابی)
)2رای شماره 139660302034005918هیأت اول.مهدی زارعیان
فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه32صادره از کاشان بشماره ملی
 -1263540511ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/30مترمربع
بشماره  9فرعی مجزی از  6فر عی از پالک  -3311اصلی واقع در
بخش  1کاشان (خریداری از میثم شکیبائی)
)3رای شماره  139660302034013115هیأت اول.فرشته بسطامی
فرزند عباس بشماره شناسنامه2537صادره از خرم آباد بشماره ملی
 -4072698474ششدانگ یکبابخانه بمساحت  84/8مترمربع
بشماره  13فرعی مجزی از  2فرعی از پالک  - 3777اصلی واقع در
درب اصفهان بخش  1کاشان (مالک رسمی)
)4رای شماره 139660302034009266هیأت اول.سعیدیوسفی
قمصری فرزند امراله بشماره شناسنامه 1818صادره از کاشان
بشماره ملی -1261786831سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  100/45مترمربع بشماره  8فرعی مجزی از  4فرعی از
پالک  -4344اصلی واقع در بخش  1کاشان (مالک رسمی)
)5رای شماره 139660302034009265هیأت اول.نرجس یوسفی
قمصری فرزند امراله بشماره شناسنامه  46892صادره از کاشان
بشماره ملی -1260459039سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  100/45مترمربع بشماره  8فرعی مجزی از  4فرعی از
پالک  -4344اصلی واقع در بخش  1کاشان (مالک رسمی)
)6رای شماره139660302034010881هیأت دوم.غالمرضا
دارائی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 46948صادره از کاشان
بشماره ملی -1260459594ششدانگ یکبابخانه بمساحت212/10
مترمربع بشماره  11فرعی مجزی از  5الی  8فرعی وقسمتی
ازمشاعات تابعه از پالک  -5696اصلی واقع درمیدان کهنه بخش 1
کاشان (موروثی ازمرحوم ابوالقاسم دارائی)
)7رای شماره139660302034014311هیأت اول.علی درودگر
فرزند محمد بشماره شناسنامه47205صادره از کاشان بشماره ملی
-1260462153ششدانگ یکبابخانه بمساحت 109/62مترمربع
بشماره 10فرعی مجزی از 5و 6و 8فرعی از پالک  -6112اصلی
واقع در سوریجان بخش1کاشان(مالک رسمی)
)8رای شماره139660302034011827هیأت اول.کبری عباس
زاده کاشی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 663صادره از کاشان
بشماره ملی -1262204518ششدانگ یکبابخانه مترمربع بشماره
 4فرعی مجزی از  3فرعی از پالک  -6866اصلی واقع در بخش
1کاشان (مالک رسمی)
)9رای شماره139660302034009700هیأت اول.محمدحسین
عباسی سادیانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 2صادره از کاشان
بشماره ملی -1263039898ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75/42
مترمربع بشماره  39فرعی مجزی از 5فرعی از پالک  -7065اصلی
واقع در بخش  1کاشان (خریداری از مسعودصدیقیان)
)10رای شماره 139660302034012477هیأت اول.حسین
عابدینیان فرزند عباس بشماره شناسنامه1128صادره از کاشان
بشماره ملی -1261958365سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  76/80مترمربع بشماره  16فرعی از پالک  -7916اصلی
واقع در بخش 1کاشان (خریداری از کبری دونیرانی)
)11رای شماره139660302034012478هیأت اول.لیال شبان
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3447صادره از کاشان بشماره
ملی -1262106109سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 76/80بشماره  16فرعی از پالک  -7916اصلی واقع در بخش1
کاشان (خریداری از کبری دونیرانی)
)12رای شماره 139660302034013251هیأت دوم .محمد
سلطانی شایان فرزند نایب علی بشماره شناسنامه 3689صادره
از کاشان بشماره ملی -1263416438سه دانگ ازششدانگ
یکباب دکان بمساحت  65/69مترمربع تشکیل شده از قسمتی از
پالکهای 8491و- 1281اصلی بشماره  1فرعی از پالک -8491
اصلی واقع در اراضی شهر بخش1کاشان (مالک رسمی)
)13رای شماره139660302034013250هیأت دوم .اکبرسلطانی
شایان بارانی فرزند نایب علی بشماره شناسنامه2141صادره از زرن
بشماره ملی -3991235633یکدانگ ونیم مشاع ازششدانگ
یکباب دکان بمساحت  65/69مترمربع تشکیل شده از قسمتی از
پالکهای 8491و- 1281اصلی بشماره 1فرعی ازپالک -8491
اصلی واقع دراراضی شهر بخش  1کاشان (مالک رسمی)
)14رای شماره139660302034013249هیأت دوم .مهدی
سلطانی شایان فرزند نایب علی بشماره شناسنامه10394صادره
از کاشان بشماره ملی-1262024609یکدانگ ونیم ازششدانگ
یکباب دکان بمساحت  65/69مترمربع تشکیل شده از قسمتی از
پالکهای8491و- 1281اصلی بشماره  1فرعی از پالک -8491
اصلی واقع در اراضی شهر بخش1کاشان (مالک رسمی)
)15رای شماره139660302034010961هیأت دوم.محمدرضا
اکبرزاده مرادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2789صادره
از کاشان بشماره ملی -1261974972ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 132 /33مترمربع بشماره  11484فرعی مجزی
از157فرعی از پالک  -2اصلی واقع در صالح اباد بخش  2کاشان
(خریداری ازمهدی برزکار)
)16رای شماره139660302034012671هیأت دوم.فاطمه
فردوسی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1046صادره از کاشان
بشماره ملی-1261737121ششدانگ یکبابخانه بمساحت145/70
مترمربع بشماره  11517فرعی مجزی از 2597و 2598فرعی از
پالک  -2اصلی واقع در صالح اباد بخش  2کاشان (خریداری از خانم
فاطمه نعمتیان زارع )
)17رای شماره139660302034011756هیأت اول.علی اکبر
انگوری فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه1322صادره از کاشان
بشماره ملی-1261582381سه دانگ ازششدانگ قسمتی ازدو

باب مغازه بمساحت  21/4مترمربع بشماره 11518فرعی مجزی
از 417فر عی از پالک  -2اصلی واقع در صالح اباد بخش  2کاشان
(خریداری ازاسداله حاج اکبری)
)18رای شماره139660302034011757هیأت اول.سیدحسین
سیدپورخزاقی فرزند سیدعباس بشماره شناسنامه 6صادره از
کاشان بشماره ملی -1263105017سه دانگ ازششدانگ قسمتی
ازدوباب مغازه بمساحت  21/4مترمربع بشماره 11518فرعی مجزی
از 417فر عی از پالک  -2اصلی واقع در صالح اباد بخش  2کاشان
(خریداری ازاسداله حاج اکبری)
)19رای شماره139660302034012473هیأت اول.علیرضا آزاد
ارمکی فرزند محمد بشماره شناسنامه1885صادره از کاشان بشماره
ملی -1261871588ششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمساحت22/20
مترمربع بشماره  11519فرعی مجزی از 6516فرعی از پالک -2
اصلی واقع در صالح اباد بخش  2کاشان (خریداری ازبتول کیهان)
)20رای شماره 139660302034014086هیأت اول.عفت
عالئیان فرزند آقاعباس بشماره شناسنامه2999صادره از کاشان
بشماره ملی-1260546101ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل
برساختمان بمساحت  231 /32مترمربع بشماره  11522فرعی
مجزی از376و 378فر عی از پالک  -2اصلی واقع در صالح اباد
بخش2کاشان(مالک رسمی)
)21رای شماره139660302034012475هیأت اول.محمدرضا
دواتگران فرزند عباس بشماره شناسنامه 169صادره از کاشان
بشماره ملی -1262360323ششدانگ چهاردیواری مشتمل
براطاق بمساحت 1096/95مترمربع بشماره 640فرعی از پالک
3و -18اصلی واقع در غیاث اباد بخش2کاشان(خریداری از ورثه
محمدحدادیان)
)22رای شماره139660302034029003هیأت اول.اعظم سادات
نصراله زاده فرزند سیدعباس بشماره شناسنامه30صادره از کاشان
بشماره ملی -1263544533سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 216/43مترمربع بشماره 646فرعی ازپالک 3و -18اصلی
واقع در غیاث اباد بخش2کاشان(خریداری از حسینعلی قاری)
)23رای شماره139660302034029005هیأت اول.احمدحمیدی
راد فرزند نظرعلی بشماره شناسنامه 1805صادره از کاشان
بشماره ملی -1261070895سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 216/43مترمربع بشماره 646فرعی ازپالک 3و-18اصلی
واقع در غیاث اباد بخش2کاشان(خریداری از حسینعلی قاری)
)24رای شماره139660302034002349هیأت دوم.سید امیر
رضوی فرزند سیدابوالفضل بشماره شناسنامه19صادره از کاشان
بشماره ملی-1263529151ششدانگ یکبابخانه بمساحت134/43
مترمربع بشماره 655فرعی از پالک 3و -18اصلی واقع در غیاث
اباد بخش2کاشان(خریداری مع الواسطه ازمالکین مشاعی اراضی
غیاث اباد)
)25رای شماره139660302034013848هیأت دوم.زهره بهروزی
نژاد فرزند عباس بشماره شناسنامه 438صادره از آران وبیدگل
بشماره ملی -6199711191سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 134/15مترمربع بشماره 656فرعی از پالک 3و -18اصلی
واقع در غیاث اباد بخش2کاشان(خریداری مع الواسطه از مالکین
مشاعی غیاث آباد)
)26رای شماره1396603020340138478هیأت دوم.کاظم
گردش میدانی فرزند اسداله بشماره شناسنامه50758صادره از
کاشان بشماره ملی-1260497615سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 134/15مترمربع بشماره 656فرعی از پالک 3و -18اصلی
واقع در غیاث اباد بخش2کاشان(خریداری مع الواسطه از مالکین
مشاعی غیاث آباد)
)27رای شماره 139660302034009628هیأت اول.حسین
حسینی فرزند رضا بشماره شناسنامه  740صادره از تهران
بشماره ملی  - 0050146122سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 150/8مترمربع بشماره 666فرعی مجزی شده از122
فرعی از پالک 3و -18اصلی واقع در غیاث اباد بخش2کاشان
(خریداری ازعباس قدیمی)
)28رای شماره139660302034009630هیأت اول.فرخ قرشی
نوش ابادی فرزند سیدرضا بشماره شناسنامه 5060صادره از
اران وبیدگل بشماره ملی-6199328523سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  150 /8مترمربع بشماره  666فرعی
مجزی از 122فرعی از پالک 3و  -18اصلی واقع در غیاث اباد
بخش2کاشان(خریداری ازعباس قدیمی)
)29رای شماره 139660302034013245هیأت دوم.حسین
چوبین فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 8صادره از کاشان
بشماره ملی -1262983487سه دانگ ازششدانگ ساختمان
بمساحت 106/35مترمربع بشماره 668فرعی از پالک 3و -18اصلی
واقع در غیاث اباد بخش2کاشان(خریداری مع الواسطه ازمالکین
مشاعی غیاث اباد)
)30رای شماره 139660302034013246هیأت دوم.الهام
ملکی سه ده فرزند یحیی بشماره شناسنامه 21صادره از کاشان
بشماره ملی -1263027482سه دانگ ازششدانگ ساختمان
بمساحت 106/35مترمربع بشماره 668فرعی از پالک 3و -18اصلی
واقع در غیاث اباد بخش2کاشان(خریداری مع الواسطه ازمالکین
مشاعی غیاث اباد)
)31رای شماره139660302034012708هیأت دوم.عباسعلی
خدایار نوش آبادی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 1726صادره از
کاشان بشماره ملی-1261893654سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 89/60مترمربع بشماره 669فرعی از پالک 3و -18اصلی
واقع در غیاث اباد بخش2کاشان(خریداری مع الواسطه ازمالکین
مشاعی غیاث اباد)
)32رای شماره139660302034012709هیأت دوم.اکرم پادوئی
نوش آبادی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه5752صادره از
کاشان بشماره ملی-6199335538سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 89/60مترمربع بشماره 669فرعی از پالک 3و -18اصلی
واقع در غیاث اباد بخش2کاشان(خریداری مع الواسطه ازمالکین
مشاعی غیاث اباد)
)33رای شماره 139660302034011729هیأت اول.حسین
علی ترکی فرزند علی بشماره شناسنامه44698صادره از کاشان
بشماره ملی -1260437043سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 225/88مترمربع بشماره 670فرعی از پالک 3و -18اصلی
واقع در غیاث اباد بخش2کاشان(خریداری ازاصغرتوکلی)
)34رای شماره 139660302034011730هیأت اول.نرگس
کمالی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 475صادره از کاشان
بشماره ملی -1262337641سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 225/88مترمربع بشماره 670فرعی از پالک 3و -18اصلی
واقع در غیاث اباد بخش2کاشان(خریداری ازاصغرتوکلی)

)35رای شماره139560302034001352هیأت دوم.مهدیه
علیمددی فرزند حسین بشماره شناسنامه0صادره از کاشان
بشماره ملی -1251104010ششدانگ یکباب کارگاه
بمساحت 1239/60مترمربع بشماره 214فرعی از پالک  -4اصلی
واقع در عیسی اباد بخش2کاشان(خریداری ازولی اله کوچی)
)36رای شماره139560302034026425هیأت اول.اکرم رفیعی
بادی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه193صادره از کاشان بشماره
ملی-1263590527ششدانگ یکبابخانه بمساحت 82/9مترمربع
بشماره9348فرعی مجزی شده از421فرعی از پالک  -11اصلی
واقع در زیدی بخش2کاشان(خریداری از عزت میراب)
)37رای شماره 139660302034010984هیأت دوم.سمیه
رضائی ارمکی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 2911صادره از
کاشان بشماره ملی -1261976193سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  207 /90مترمربع بشماره 9568فرعی
مجزی از از 7894فرعی از پالک  -11اصلی واقع در زیدی
بخش2کاشان(خریداری مع الواسطه ازحسین عموحسنی کاشانی)
)38رای شماره139660302034010983هیأت دوم.غالمحسین
نعیمی فرزندحبیب بشماره شناسنامه 1صادره ازکاشان به
شماره ملی -1262963176سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت 207/90مترمربع بشماره9568فرعی مجزی از7894
فرعی از پالک  -11اصلی واقع در زیدی بخش2کاشان(خریداری
مع الواسطه ازحسین عموحسنی کاشانی)
)39رای شماره139660302034009841هیأت دوم.زهرا رجبی
نیاسر فرزند شکراله بشماره شناسنامه 3153صادره از کاشان
بشماره ملی -1260547681ششدانگ یکباب سوله وزمین
محصورجزء آن بمساحت 2703/65مترمربع بشماره9569فرعی
مجزی از )1372( 8997فرعی از پالک  -11اصلی واقع در زیدی
بخش2کاشان(خریداری ازشکراله رجبی)
)40رای شماره 139660302034012234هیأت دوم.شیرزاد
فرهادی فرزند داود بشماره شناسنامه 6صادره از باختران بشماره
ملی-3839674689ششدانگ یکبابخانه بمساحت 87/35مترمربع
بشماره  9588فرعی مجزی از 479فرعی از پالک  -11اصلی واقع
در زیدی بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه ازوراث حسن
هندوانه کار)
)41رای شماره 139660302034013116هیأت اول.حمیدرضا
نیکوکار فرزند صادق بشماره شناسنامه 41119صادره از کاشان
بشماره ملی -1260401278ششدانگ یکباب مغازه بمساحت47/3
مترمربع بشماره  9589فرعی مجزی از 818فرعی از پالک -11
اصلی واقع در زیدی بخش  2کاشان (خریداری ازحسن باقالکار)
)42رای شماره 139660302034012242هیأت اول.مهدی
غیاثی فرزند حبیب بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان بشماره
ملی-1250104270ششدانگ زمین محصور مشتمل برانباری
بمساحت 166/98مترمربع بشماره  9611فرعی مجزی از 289فرعی
از پالک  -11اصلی واقع در زیدی بخش  2کاشان(مالک رسمی)
)43رای شماره 139660302034013102هیأت اول.داریوش فالح
فرزند ماریف بشماره شناسنامه891صادره از بروجرد بشماره ملی
-4131290375ششدانگ یکبابخانه بمساحت  137/95مترمربع
بشماره  9612فرعی مجزی از 406فرعی از پالک  -11اصلی واقع
در زیدی بخش 2کاشان (مالک رسمی)
)44رای شماره139660302034013099هیأت اول.زهراآقازاده
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه42صادره از کاشان بشماره ملی
-1261810112ششدانگ یکبابخانه بمساحت  210/75مترمربع
بشماره  9613فرعی مجزی از 5316فرعی از پالک  -11اصلی واقع
در زیدی بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)45رای شماره 139660302034013948هیأت دوم.سیدفتاح
میرفتاحی نشلجی فرزند آقاجواد بشماره شناسنامه 16صادره از
کاشان بشماره ملی -1262826268ششدانگ یکقطعه زمین
مشتمل برساختمان بمساحت  180 /82مترمربع بشماره 9618
فرعی مجزی از 321فرعی از پالک  -11اصلی واقع در زیدی بخش
 2کاشان (خریداری ازخانم مهناز فرزین)
)46رای شماره139660302034013095هیأت اول.ابوالفضل
محمدی نیکو فرزند علی آقا بشماره شناسنامه21صادره از کاشان
بشماره ملی -1263147879ششدانگ ساختمان مشتمل بردوباب
مغازه بمساحت  41/14مترمربع بشماره4196فرعی مجزی از4089
فرعی از پالک  -12اصلی واقع در جمال اباد بخش  2کاشان (مالک
رسمی)
)47رای شماره 139660302034014260هیأت اول.مریم
زارع حسن آبادی فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه19صادره از
کاشان بشماره ملی -1263029663ششدانگ یکباب مغازه
بمساحت 20 /55مترمربع بشماره  4198فرعی مجزی از 192
و 4091فرعی از پالک  -12اصلی واقع در جمال اباد بخش 2کاشان
(خریداری از زهرا علیزاده وغیره)
)48رای شماره 139660302034009318هیأت اول.شهال بنفشی
مفرد فرزند اکبر بشماره شناسنامه1293صادره از کاشان بشماره
ملی-1261943260ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110مترمربع
بشماره  5669فرعی مجزی از 1600فر عی از پالک  -13اصلی واقع
در دشت حکیم بخش  2کاشان (خریداری ازورثه محمدعلی کریمی)
)49رای شماره 139660302034013094هیأت اول.عباس
خشای فرزند ناصر بشماره شناسنامه  7صادره از کاشان بشماره
ملی-1263107321ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 22/5مترمربع
بشماره 5756فرعی مجزی از 3192فر عی از پالک  -13اصلی واقع
در دشت حکیم بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)50رای شماره139660302034001687هیأت اول.محمدحسن
پورمحمودآبادی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 0صادره
از کاشان بشماره ملی -1250329531ششدانگ ساختمان
بمساحت136/60مترمربع بشماره  22319فرعی از پالک-15
اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)51رای شماره139660302034005902هیأت اول.ابوالفضل
اکبرزاده فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه4صادره از کاشان بشماره
ملی -1263237010چهار دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 212/80مترمربع بشماره  22432فرعی از پالک -15اصلی واقع در
ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری ازمحمدخیرخواه)
)52رای شماره139660302034005903هیأت اول.لیال خلیلی
رهقی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 1392صادره از کاشان
بشماره ملی -1261228502دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  212/80مترمربع بشماره 22432فرعی از پالک-15
اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری ازمحمدخیرخواه)
)53رای شماره139660302034005594هیأت دوم.محبوبه دوست
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 580صادره از کاشان بشماره ملی
-1262364434سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/35

مترمربع بشماره  22444فرعی از پالک -15اصلی واقع در ناجی اباد
بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه ازمالکین مشاعی ناجی اباد)
)54رای شماره139660302034005593هیأت دوم.محمدرضا
زعفرانی مقدم فرزند مهدی بشماره شناسنامه229صادره از کاشان
بشماره ملی -1262324912سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  110/35مترمربع بشماره  22444فرعی از پالک-15
اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه
ازمالکین مشاعی ناجی اباد)
)55رای شماره139660302034009237هیأت اول.محمد عظیمی
مهر فرزند حسن بشماره شناسنامه  39574صادره از کاشان بشماره
ملی -1260385787سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 201/15مترمربع بشماره  22465فرعی از پالک  -15اصلی واقع در
ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)56رای شماره139660302034009238هیأت اول.فاطمه رضائی
کیا فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه53صادره از کاشان بشماره
ملی -1262873851سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 201/15مترمربع بشماره  22465فرعی از پالک -15اصلی واقع در
ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)57رای شماره139660302034009313هیأت اول.رضا ملکی
خمبی فرزند علی بشماره شناسنامه13صادره از کاشان بشماره ملی
-1263018361ششدانگ یکبابخانه بمساحت120مترمربع بشماره
 22467فرعی مجزی از  7884فرعی از پالک - 15اصلی واقع در
ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری ازروح اله ابراهیمی)
)58رای شماره 139660302034009322هیأت اول.محمد
اسماعیل گندمکار ارمکی فرزند حسن بشماره شناسنامه0صادره
از تهران بشماره ملی -0016900510ششدانگ یکبابخانه
بمساحت100مترمربع بشماره  22469فرعی مجزی از 7141فرعی
از پالک -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)59رای شماره139660302034009249هیأت اول.اصغرزارعی
فرزند نجفعلی بشماره شناسنامه3128صادره از کاشان بشماره ملی
-1260756289چهاردانگ ونیم از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 111/86مترمربع بشماره 22470فرعی مجزی از 3624فرعی از
پالک -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان(مالک رسمی)
)60رای شماره139660302034009250هیأت اول.فاطمه رعیت
فرزند غریب رضا بشماره شناسنامه3صادره از کاشان بشماره ملی
-1263530011یک دانگ ونیم از ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 111/86مترمربع بشماره 22470فرعی مجزی از  3624فرعی از
پالک -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)61رای شماره139660302034009282هیأت اول.فهیمه سادات
نگهبان فرزند سیداصغر بشماره شناسنامه51092صادره از کاشان
بشماره ملی -1260500934سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  160مترمربع بشماره  22471فرعی از پالک -15اصلی
واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)62رای شماره 139660302034009283هیأت اول.هادی
یگانه فرزند کاظم بشماره شناسنامه 1805صادره از کاشان
بشماره ملی -1261182596سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت160مترمربع بشماره 22471فرعی از پالک -15اصلی
واقع در ناجی اباد بخش2کاشان(مالک رسمی)
)63رای شماره 139660302034011026هیأت اول.مهدی
خاکساری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه144صادره از آران
وبیدگل بشماره ملی -6199882156ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 234/2مترمربع بشماره  22487فرعی از پالک -15اصلی
واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری ازشمسی بخشی)
)64رای شماره139660302034011031هیأت اول.طاهره غفاری
کاشانی فرزند جعفرآقا بشماره شناسنامه579صادره از کاشان بشماره
ملی -1262287359ششدانگ یکبابخانه بمساحت  132مترمربع
بشماره  22488فرعی مجزی از 6904فرعی از پالک -15اصلی
واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری ازعبداله رضائی نژاد)
)65رای شماره 139660302034010722هیأت اول.لیال
مبینی فرزند عباس بشماره شناسنامه  10صادره از کاشان به
شماره ملی -1262996351ششدانگ ساختمان مسکونی به
مساحت132مترمربع بشماره 22491فرعی مجزی از  7104فرعی
از پالک  -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری از
جواد تنباکوکار)
)66رای شماره139660302034010409هیأت دوم.مهدی جلیلی
برزکی فرزند محمد بشماره شناسنامه953صادره از تهران بشماره
ملی -0056425465ششدانگ یکبابخانه بمساحت132مترمربع
بشماره  22496فرعی مجزی از 7104فرعی از پالک  - 15اصلی
واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان(مالک رسمی)
)67رای شماره139660302034010273هیأت دوم .ماشااله
ظهیرکاشانی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  825صادره از
کاشان بشماره ملی -1262251826ششدانگ یکدرب باغ مشتمل
برساختمان بمساحت  5793مترمربع بشماره  22502فرعی از
پالک -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش 2کاشان (خریداری مع
الواسطه از ورثه احمدامیر)
)68رای شماره139660302034010633هیأت دوم.احمدزهتاب
آرانی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 84صادره از آران وبیدگل
بشماره ملی -6199695666ششدانگ یکبابخانه بمساحت120
مترمربع بشماره  22509فرعی مجزی از 6957فرعی از پالک-15
اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)69رای شماره139660302034010938هیأت دوم.انجمن خیرین
مسکن ساز کاشان بشناسه ملی-10260066212ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  939/75مترمربع بشماره 22513فرعی ازپالک
 -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه
از مالکین مشاعی ناجی اباد)
)70رای شماره139660302034010920هیأت دوم.جلیل محمدی
سرواله فرزند محمد بشماره شناسنامه104صادره از کاشان بشماره
ملی -1261810732ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت64/80
مترمربع بشماره  22514فرعی مجزی از 6672فرعی از پالک-15
اصلی واقع در ناجی اباد بخش 2کاشان(مالک رسمی)
)71رای شماره139660302034011002هیأت دوم.هاشم فرضی
فرزند خدامراد بشماره شناسنامه1444صادره از سنندج بشماره
-3730911112ششدانگ یکبابخانه بمساحت 85/50مترمربع
بشماره  22521فرعی مجزی از 6786فرعی از پالک - 15اصلی
واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان(مالک رسمی)
)72رای شماره139660302034012683هیأت دوم.سبحان
رسولی فرد کاشانی فرزند علی بشماره شناسنامه14211صادره
از کاشان بشماره ملی -1263454593سه دانگ از ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  148/35مترمربع بشماره  22534فرعی از
پالک -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری مع
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الواسطه ازمالکین مشاعی ناجی اباد)
)73رای شماره139660302034012684هیأت دوم.مهدیه
سرایداری فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه0صادره از کاشان
بشماره ملی -1250315913سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  148/35مترمربع بشماره  22534فرعی از پالک-15
اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه
ازمالکین مشاعی ناجی اباد)
)74رای شماره 139660302034013462هیأت دوم.مرضیه
خامکی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه207صادره از کاشان
بشماره ملی -1261715519ششدانگ قطعه زمین مشتمل
براطاق بمساحت  170/84مترمربع بشماره 22566فرعی از پالک
 -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش 2کاشان (خریداری ازعباس
جعفری کاشی)
)75رای شماره139660302034012513هیأت اول.ملیحه ناجی
ابادی فرزند اکبر بشماره شناسنامه777صادره از کاشان بشماره ملی
-1261995491ششدانگ قطعه زمین محصورمشتمل برساختمان
بمساحت  3241/79مترمربع بشماره 22571فرعی از پالک-15
اصلی واقع درناجی اباد بخش  2کاشان(خریداری ازاکبر ناجی ابادی)
)76رای شماره139660302034012507هیأت اول.نیره ناجی
اباد فرزند اکبر بشماره شناسنامه45262صادره از کاشان بشماره
ملی -1260442675ششدانگ قطعه زمین محصورمشتمل
برچند بابخانه بمساحت  2648/01مترمربع بشماره  22572فرعی
از پالک -15اصلی واقع درناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری
ازاکبر ناجی ابادی)
)77رای شماره139660302034011727هیأت اول.علیرضا
منوچهری فرزند رضا بشماره شناسنامه 8361صادره از تهران بشماره
ملی -0064921931سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت
 112/5مترمربع بشماره  22574فرعی مجزی از 2591فرعی از
پالک  -15اصلی واقع درناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری
ازمهدی زحمت کش)
)78رای شماره 139660302034011728هیأت اول.مرضیه
حاجی زاده تجرگانی فینی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 78
صادره از کاشان بشماره ملی -1262960789سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  112/5مترمربع بشماره  22574از2591فرعی
از پالک -15اصلی واقع درناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری
ازمهدی زحمت کش)
)79رای شماره139660302034012481هیأت اول.اسماعیل
پشتاره فرزند احمد بشماره شناسنامه44صادره از کاشان بشماره ملی
-1263614246ششدانگ چهاردیواری مشتمل براطاق بمساحت
 0مترمربع بشماره  22575فرعی از پالک  -15اصلی واقع درناجی
اباد بخش  2کاشان (خریداری ازمالکین متعدد)
)80رای شماره 139660302034011733هیأت اول.علی
اصغر عظیمی رهقی فرزند عباس بشماره شناسنامه19صادره از
کاشان بشماره -1263261485سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت94/10مترمربع بشماره  22577فرعی مجزی از 9738
فرعی از پالک -15اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان(مالک
رسمی)
)81رای شماره 139660302034011734هیأت اول.فاطمه
عباسی فرزند خدابخش بشماره شناسنامه 11صادره از کاشان
بشماره -1263289045سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت94/10مترمربع بشماره 22577فرعی مجزی از 9738
فرعی از پالک -15اصلی واقع درناجی اباد بخش  2کاشان (مالک
رسمی)
)82رای شماره139660302034012252هیأت اول.محمدرضا
زارعی فرزند حسین بشماره شناسنامه 44469صادره از کاشان
بشماره ملی -1260434745ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100
مترمربع بشماره  22578فرعی مجزی از 7720فرعی از پالک- 15
اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری ازمجیدعابدی)
)83رای شماره139660302034011834هیأت اول.محسن نیک
نهاد فرزند احمد بشماره شناسنامه1283صادره از کاشان بشماره ملی
-1263325378ششدانگ چهاردیواری مشتمل براطاق بمساحت
 119/9مترمربع بشماره 22580فرعی از پالک  -15اصلی واقع
درناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری ازمهدی قسمت کننده)
)84رای شماره139660302034013090هیأت اول.زهرا میرزائی
ونی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه15صادره از کاشان بشماره
ملی-1263170791ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت52/6
مترمربع بشماره  22581فرعی مجزی از10796فرعی از پالک-15
اصلی واقع در ناجی اباد بخش 2کاشان(خریداری ازحسن صادقی)
)85رای شماره139660302034013100هیأت اول.محمدرضا
بابایی فرزند انور بشماره شناسنامه2651صادره از کاشان بشماره
ملی -1261973593ششدانگ یکبابخانه بمساحت119مترمربع
بشماره  22582فرعی مجزی از6967فرعی از پالک  -15اصلی
واقع درناجی اباد بخش  2کاشان(مالک رسمی)
)86رای شماره 139660302034011758هیأت اول.حسین
محمود بیگی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 1792صادره از
کاشان بشماره ملی -1261070763سه دانگ ازششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  75مترمربع بشماره  22583فرعی مجزی از
 7943فرعی از پالک -15اصلی واقع درناجی اباد بخش  2کاشان
(مالک رسمی)
)87رای شماره139660302034011759هیأت اول.نیره غفاریان
نیاسر فرزند علی محمد بشماره شناسنامه  2765صادره از کاشان
بشماره ملی -1261100654سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان
بمساحت  75مترمربع بشماره  22583فرعی مجزی از  7943فرعی
از پالک -15اصلی واقع درناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)88رای شماره139660302034011830هیأت اول.علیرضا ملک
پور ارانی فرزند حسین بشماره شناسنامه0صادره از کاشان بشماره
ملی -1250147522ششدانگ یکبابخانه باغ بمساحت227/4
مترمربع بشماره  22586فرعی از پالک -15اصلی واقع درناجی اباد
بخش  2کاشان (خریداری ازشمسی بخشی)
)89رای شماره139660302034013112هیأت اول.غالمحسین
نژاد فرزند عبدل بشماره شناسنامه1صادره از کاشان بشماره ملی
 -1262610397ششدانگ یکبابخانه بمساحت  95مترمربع بشماره
 22587فرعی مجزی ازشماره  14639فرعی از پالک - 15اصلی
واقع درناجی اباد بخش  2کاشان (خریداری ازخانم صدیقه نژاد)
)90رای شماره 139660302034011839هیأت اول.فخری
میرصیفی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه2342صادره از کاشان
بشماره ملی -1261096241ششدانگ یکبابخانه بمساحت 170/89
مترمربع بشماره  22588فرعی مجزی از 7932فرعی از پالک-15
اصلی واقع در ناجی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
ادامه در...

