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ادامه از...
)181رای شماره139660302034005945هیأت اول.زهرا
فالح لتحری فرزند محمد بشماره شناسنامه  30صادره از
کاشان بشماره ملی -1262956171ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 133/65مترمربع بشماره  6916فرعی مجزی از
 368فرعی از پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش  2کاشان
(خریداری ازورثه عزیزاله شهباززاده)
)182رای شماره139660302034010976هیأت دوم.علی
اصغر شاه ابراهیمی فرزند حیدر بشماره شناسنامه0صادره
از قم بشماره ملی -0370496744ششدانگ یکبابخانه
بمساحت75/85مترمربع بشماره  6934فرعی مجزی از1360
فرعی از پالک  -45اصلی واقع در لتحر بخش  2کاشان
(خریداری ازمحمداحداز ورثه مرحوم علی اکبرسعیدی)
)183رای شماره139660302034010941هیأت دوم.جواد
علی حسینی فرزند علی بشماره شناسنامه 77صادره از کاشان
بشماره ملی -1263020100ششدانگ یکباب ساختمان
بمساحت  78 /16مترمربع بشماره  6937فرعی مجزی
از1360فرعی از پالک-45اصلی واقع درلتحر بخش 2کاشان
(خریداری ازمحمداحدازورثه علی اکبرسعیدی )
)184رای شماره139660302034012255هیأت اول.
هادی معصومی فرزند حسام بشماره شناسنامه952صادره
از کاشان بشماره ملی -1261831187ششدانگ یکباب
کارخانه بمساحت  4829/03مترمربع بشماره  6952فرعی
مجزی از2001فرعی از پالک-45اصلی واقع در لتحر بخش
 2کاشان (خریداری ازورثه سیدحسن مسعودی )
)185رای شماره139660302034011837هیأت اول .حسن
علی مهدوی مفرد فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه43
صادره از کاشان بشماره ملی  -1262625661ششدانگ
خانه مسکونی بمساحت 99/9مترمربع بشماره  6953فرعی
مجزی از363فرعی از پالک-45اصلی واقع در لتحر بخش 2
کاشان (خریداری ازحسین حاجی ابراهیمی)
)186رای شماره139660302034012517هیأت اول.
زهراکشاورزعلی آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه
1558صادره از کاشان بشماره ملی -1261784227ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 65/01مترمربع بشماره  6954فرعی
مجزی از3094فرعی از پالک-45اصلی واقع در لتحر بخش
 2کاشان (خریداری ازورثه محمدبخشی)
)187رای شماره 139660302034012240هیأت
اول .ابوالفضل رعیت لتحری فرزند ابوالقاسم بشماره
شناسنامه 1942صادره از کاشان بشماره ملی 1261045904
 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 133/3مترمربع به شماره 6955فرعی مجزی از 1307فرعی از پالک  -45اصلی واقع
در لتحر بخش  2کاشان (خریداری ازشمس خلعتبری)
)188رای شماره139660302034012716هیأت دوم.شریفه
رضائی فرزند قهرمان بشماره شناسنامه1999صادره از قائم
شهر بشماره ملی -2160843946ششدانگ قطعه زمین
موقوفه بمساحت 75/92مترمربع بشماره  6956فرعی مجزی
از  4350فرعی از پالک-45اصلی واقع درلتحربخش2کاشان.
)189رای شماره 139660302034012735هیأت
دوم .ابوالفضل اسماعیل زاده زارعی فرزند رضا به شماره
شناسنامه 571صادره از کاشان به شماره ملی 1262034086
 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 167/70مترمربع بشماره 6957فرعی مجزی از 366فرعی از پالک -45اصلی واقع
در لتحر بخش  2کاشان (خریداری مع الواسطه از خانم صدیقه
متقی)
)190رای شماره139660302034012073هیأت دوم.
نرگس میرآخورلتحری فرزند محمد بشماره شناسنامه0صادره
از کاشان بشماره ملی -1250256461سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  159/41مترمربع بشماره  6958فرعی
مجزی از 2024فرعی از پالک-45اصلی واقع در لتحر بخش
 2کاشان (خریداری مع الواسطه از جوادزینلی)
)191رای شماره139660302034012072هیأت دوم.علی
خرمی لتحری فرزند عباس بشماره شناسنامه286صادره از
کاشان بشماره ملی -1263570623سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت 159/41مترمربع بشماره  6958فرعی
مجزی از 2024فرعی از پالک-45اصلی واقع درلتحر بخش
 2کاشان (خریداری مع الواسطه از جوادزینلی)
)192رای شماره139660302034011846هیأت اول.احترام
سادات آبی فرزند امیرابوالقاسم بشماره شناسنامه 80صادره
از کاشان بشماره ملی-1261625791ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  358/23مترمربع بشماره  238فرعی مجزی از95
فرعی از پالک -48اصلی واقع در درب عمله بخش 2کاشان
(مالک رسمی)
)193رای شماره139560302034026017هیأت دوم.
مریم فالح زاده نوش ابادی فرزند مهدی بشماره شناسنامه
109صادره از کاشان بشماره ملی -1262342112ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 109/50مترمربع بشماره 14244فرعی
مجزی از 12444فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد
بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)194رای شماره139660302034003595هیأت دوم.
اکبرتونتابی قهرودی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه
14صادره از کاشان بشماره ملی-1262637503ششدانگ
یکبابخانه بمساحت80/25مترمربع بشماره  14398فرعی
مجزی از 4351فرعی ازپالک  -49اصلی واقع درصفی
اباد بخش  2کاشان (خریداری ازعباس لطیفی مقدم
وغالمحسین لطیفی)
)195رای شماره13966030203405014هیأت اول.مهدی
معماری فرزند تقی بشماره شناسنامه571صادره از کاشان
بشماره ملی -1262338603سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 85/94مترمربع بشماره  14419فرعی مجزی از
 1471فرعی از پالک -49اصلی واقع در صفی اباد بخش2
کاشان (خریداری از علی گیاهی ورثه علی جان)
)196رای شماره139660302034005016هیأت اول.

صدیقه مهرنیا فرزند ماشااله بشماره شناسنامه179صادره از
کاشان بشماره ملی -1262356547سه دانگ از ششدانگ
یکبابخانه بمساحت85/94مترمربع بشماره 14419فرعی
مجزی از 1471فرعی از پالک -49اصلی واقع در صفی اباد
بخش  2کاشان (خریداری از علی گیاهی ورثه علی جان)
)197رای شماره139660302034010651هیأت دوم.زهرا
رحیمیان فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه1028صادره از
کاشان بشماره ملی -1261831942ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 49 /90مترمربع بشماره  14462فرعی مجزی
از 5841فرعی از پالک -49اصلی واقع در صفی اباد بخش2
کاشان (خریداری از ماشااله دهقانی)
)198رای شماره139660302034010668هیأت اول.
امیدبقالی فرزند حسین بشماره شناسنامه0صادره از کاشان
بشماره ملی - 1260226481سه دانگ از ششدانگ یکباب
ساختمان مسکونی بمساحت  85/5مترمربع بشماره 14474
فرعی مجزی از  8071فرعی از پالک -49اصلی واقع در
صفی اباد بخش 2کاشان (خریداری از اصغرسهوی)
)199رای شماره139660302034010669هیأت اول.
الهه سهوی فرزند اصغر بشماره شناسنامه0صادره از کاشان
بشماره ملی -1250204641سه دانگ از ششدانگ یکباب
ساختمان مسکونی بمساحت 85/5مترمربع بشماره 14474
فرعی مجزی از 8071فرعی از پالک -49اصلی واقع در
صفی اباد بخش  2کاشان (خریداری از اصغرسهوی)
)200رای شماره139660302034012483هیأت اول.
مسعودفرخ پی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه475صادره
از کاشان بشماره ملی -1262363381سه دانگ از ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  108مترمربع بشماره  14500فرعی
مجزی از 1323فرعی از پالک -49اصلی واقع در صفی اباد
بخش 2کاشان (خریداری ازعذرا اکبرزراع)
)201رای شماره139660302034012484هیأت اول.عاطفه
بامداد فرزند منصور بشماره شناسنامه 3798صادره از کاشان
بشماره ملی-1262109612سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  108مترمربع بشماره 14500فرعی مجزی از1323
فرعی از پالک -49اصلی واقع در صفی اباد بخش 2کاشان
(خریداری ازعذرا اکبرزراع)
)202رای شماره139660302034012491هیأت اول.
سیدمحمدصادق قربانی نیا فرزند سیدجواد بشماره شناسنامه
 3313صادره از کاشان بشماره ملی -1261980212پنج
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  68 /07مترمربع
بشماره  14501از 1429فرعی از پالک -49اصلی واقع در
صفی اباد بخش  2کاشان (خریداری از حسینعلی عسگری)
)203رای شماره139660302034012492هیأت اول.مهال
واحدی زاده فرزند علی بشماره شناسنامه 3022صادره از
کاشان بشماره ملی -1263342744یکدانگ از ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  68/07مترمربع بشماره  14501فرعی
مجزی از 1429فرعی از پالک -49اصلی واقع در صفی اباد
بخش 2کاشان (خریداری از حسینعلی عسگری)
)204رای شماره139660302034011831هیأت اول.
اعظم حسن زاده فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه574صادره
از کاشان بشماره ملی-1262238560ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 75مترمربع بشماره  14502فرعی مجزی از535
فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش 2
کاشان(خریداری از عباس شیرقربانی)
)205رای شماره139660302034013101هیأت اول.
نرگس غیبی فرزند آقاولی بشماره شناسنامه405صادره از
کاشان بشماره ملی -1262336945ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 98 /82مترمربع بشماره  14503فرعی مجزی
از 1457فرعی از پالک -49اصلی واقع در صفی اباد بخش 2
کاشان (خریداری از ماشااله خصاف)
)206رای شماره139660302034012515هیأت اول.
مرتضی خاکباز فرزند امراله بشماره شناسنامه1254صادره
از کاشان بشماره ملی -1261850173ششدانگ یکبابخانه
بمساحت115/35مترمربع بشماره  14504فرعی مجزی
از1479فرعی ازپالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش 2
کاشان (خریداری از اصغرپشت مشهدی)
)207رای شماره139660302034013113هیأت اول.
مریم امانت تاب فرزند اکبر آقا بشماره شناسنامه127صادره
از کاشان بشماره ملی -1261740475ششدانگ یکبابخانه
بمساحت129/62مترمربع بشماره  14505فرعی مجزی
از 5122و 5123فرعی از پالک -49اصلی واقع در صفی اباد
بخش 2کاشان(خریداری از ورثه منصورفرهی)
)208رای شماره139660302034013111هیأت اول.
میثم حمیدی فرزند علی خان بشماره شناسنامه375صادره
از کاشان بشماره -1261950836ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  96/27مترمربع بشماره  14506فرعی مجزی از
 1477فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش 2
کاشان (خریداری از سیدمحمودماجدی)
)209رای شماره139660302034011835هیأت اول.
احمدرضا عبدی قزاان فرزند حمید بشماره شناسنامه 54
صادره از کاشان بشماره ملی-1263539610ششدانگ
یکبابخانه بمساحت165/07مترمربع بشماره  14507فرعی
مجزی از 372فرعی از پالک  -49اصلی واقع در صفی اباد
بخش  2کاشان (خریداری از عالیه مصطفوی)
)210رای شماره 139660302034011838هیأت
اول.مصطفی حسین زاده حالج فرزند عباس بشماره
شناسنامه 941صادره از کاشان بشماره ملی-1261831071
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 183 /15مترمربع بشماره
 14508فرعی مجزی از  1327فرعی از پالک -49اصلی
واقع در صفی اباد بخش  2کاشان (خریداری ازسیدعلی
اکبرحجازی)
)211رای شماره139660302034013239هیأت دوم.
مهدی حسین پورسن سنی فرزند محمد بشماره شناسنامه0
صادره از کاشان بشماره ملی -1250329361ششدانگ

یکبابخانه بمساحت  80مترمربع بشماره  14514فرعی
مجزی از  10633فرعی از پالک -49اصلی واقع در صفی اباد
بخش 2کاشان (خریداری ازابوالفضل شعاعی)
)212رای شماره139660302034013227هیأت دوم.تاج
خانم بابارضائی فرزند قاسم بشماره شناسنامه1315صادره
از کاشان بشماره ملی-1261372484ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  95/10مترمربع بشماره  14515فرعی مجزی از
 1372فرعی ازپالک  -49اصلی واقع در صفی اباد بخش 2
کاشان(خریداری مع الواسطه ازبانوتاج فتاحی زارع)
)213رای شماره 139660302034011739هیأت
اول.محمود زارع صدر فرزند علی اکبر بشماره
شناسنامه281صادره از کاشان بشماره ملی-1262246285
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  118/35مترمربع
بشماره  14516فرعی مجزی از  1856فرعی از پالک-49
اصلی واقع در صفی اباد بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)214رای شماره139660302034011740هیأت اول.
فاطمه مهدی هادی کاشانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه
365صادره از کاشان بشماره ملی -1261792351سه دانگ
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت  118/35مترمربع بشماره
 14516فرعی مجزی از  1856فرعی از پالک -49اصلی
واقع در صفی اباد بخش 2کاشان (مالک رسمی)
)215رای شماره139660302034011825هیأت اول.
اصغرسهوی فرزند حسین بشماره شناسنامه482صادره از
کاشان بشماره ملی -1262228727ششدانگ ساختمان
مسکونی بمساحت  62/61مترمربع بشماره  14517فرعی
مجزی از 8071فرعی از پالک -49اصلی واقع در صفی اباد
بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)216رای شماره139660302034013109هیأت اول.
الهام سادات نوری فرزند سیدجعفر بشماره شناسنامه0صادره
از کاشان بشماره ملی -1250320497ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 102/50مترمربع بشماره  14518فرعی مجزی
از 4386فرعی از پالک -49اصلی واقع در صفی اباد بخش
 2کاشان (خریداری اززهرا خاکباز)
)217رای شماره139660302034014540هیأت دوم.
مرضیه مقدسی فرزند خیراله بشماره شناسنامه1986صادره
از کاشان بشماره ملی -1260632059ششدانگ یکبابخانه
بمساحت 110/90مترمربع بشماره  14552فرعی مجزی
از  631و 2876و 3767و3963فرعی ازپالک -49اصلی
واقع درصفی ابادبخش 2کاشان (خریداری ازاحمداقا سنگی.
غالمرضا کرباسچی وغیره)
)218رای شماره139660302034003992هیأت دوم.علی
اکبرعباسی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه5014صادره
از تهران بشماره ملی -0035346264ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  89 /91مترمربع بشماره  349فرعی از پالک
-52اصلی واقع در صفی اباد بخش 2کاشان (خریداری مع
الواسطه ازمالکین مشاعی مزرعه صفی اباد)
)219رای شماره 139660302034009688هیأت اول.
مصطفی گیالسی فرد فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه
 2582صادره از کاشان بشماره ملی 1262097479
ششدانگ یکبابخانه بمساحت94/50مترمربع بشماره 361فرعی از پالک -52اصلی واقع در اراضی صفی اباد بخش2
کاشان (خریداری ازعباسعلی بابارضائی)
)220رای شماره139660302034012509هیأت اول.
مجیداکبری فرزندسلطانعلی بشماره شناسنامه129صادره
ازکاشان به شماره ملی -1260688089ششدانگ یکباب
مغازه بمساحت 22/5مترمربع بشماره  366فرعی مجزی
ازشماره 38فرعی از پالک -52اصلی واقع در اراضی صفی
اباد بخش 2کاشان (خریداری ازعلی فالحی)
)221رای شماره139660302034011721هیأت اول.
مجیدصادقی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه51557صادره
از اصفهان به شماره ملی - 1280403632سه دانگ از
ششدانگ یکباب خانه بمساحت  95/7مترمربع بشماره 367
فرعی مجزی از پالک -52اصلی واقع در اراضی صفی اباد
بخش 2کاشان (خریداری ازمحمدتقی براتی)
)222رای شماره139660302034011722هیأت اول.
لیال شبانی قزاآنی فرزند رضا بشماره شناسنامه0صادره از
کاشان بشماره ملی -1250065909سه دانگ از ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  95 /7مترمربع بشماره  367فرعی
مجزی از پالک -52اصلی واقع در اراضی صفی اباد بخش 2
کاشان (خریداری ازمحمدتقی براتی)
)223رای شماره139660302034013108هیأت اول.
مجیداکبری فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 129صادره
از کاشان بشماره ملی -1260688089ششدانگ یکباب
مغازه بمساحت  20/24مترمربع بشماره  369فرعی مجزی
ازشماره  38فرعی از پالک -52اصلی واقع در اراضی صفی
اباد بخش 2کاشان (خریداری ازورثه عبداله فالح)
)224رای شماره139660302034008141هیأت دوم.ام
البنین شعبانی نژاد ابوزید ابادی فرزند علی بشماره شناسنامه
 500صادره از کاشان بشماره ملی -1262275636ششدانگ
یکباب مغازه بمساحت 21/50مترمربع بشماره  2979فرعی
مجزی از  953فرعی از پالک -53اصلی واقع در یحیی اباد
بخش 2کاشان (خریداری مع الواسطه ازتقی فرشچی)
)225رای شماره  139660302034010923هیأت دوم.
بهرام مقدم فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه148صادره از
کاشان بشماره ملی -1262312183سه دانگ از ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  70/43مترمربع بشماره  2982فرعی
مجزی از  422فرعی از پالک -53اصلی واقع در یحیی اباد
بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)226رای شماره139660302034010922هیأت دوم.
حسین مقدم فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه1048صادره
از کاشان بشماره ملی -1261749685سه دانگ از ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  70/43مترمربع بشماره  2982فرعی
مجزی از  422فرعی از پالک -53اصلی واقع در یحیی اباد

بخش  2کاشان (مالک رسمی)
)227رای شماره 139660302034011833هیأت
اول .امیرحسین خبازکاشانی فرزند اسماعیل به شماره
شناسنامه 8695صادره از کاشان بشماره ملی 1263399460
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  89 /5مترمربع بشماره 2988فرعی مجزی از 724فرعی از پالک -53اصلی واقع
در یحیی اباد بخش  2کاشان (خریداری از مهدی دوست رضا
ابوزیدابادی)
)228رای شماره139660302034013243هیأت دوم.
ابوالقاسم جمالی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 544
صادره از کاشان بشماره ملی -1261826108ششدانگ
یکباب ساختمان بمساحت160مترمربع بشماره  2989فرعی
مجزی از  768فرعی از پالک -53اصلی واقع در یحیی اباد
بخش  2کاشان (خریداری از وراث محمدمتینی فرد (پک زن)
و علی قافلیانی)
)229رای شماره139660302034011034هیأت اول.
مهدی معروف برزکی فرزند عباس بشماره شناسنامه 44
صادره از کاشان بشماره ملی -1262748968ششدانگ
باغ مشجرمشتمل برساختمان بمساحت  4634/28مترمربع
بشماره 5385فرعی مجزی از شماره  2079فرعی از پالک
 -1اصلی واقع در راوند بخش4کاشان(خریداری از ورثه
سیدفضل اله حسینی)
)230رای شماره  139660302034010629هیأت دوم.
مصطفی گندمی راوندی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه64
صادره از کاشان بشماره -1263303455ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  157/09مترمربع بشماره  5389فرعی
مجزی از شماره 1860فرعی از پالک  -1اصلی واقع در راوند
بخش  4کاشان (خریداری مع الواسطه ازمحمدطحان)
)231رای شماره139660302034013114هیأت اول .مریم
طالبیان طاهری فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه1497
صادره از کاشان بشماره ملی-1261257480ششدانگ
یکبابخانه وباغچه متصله بمساحت  2309 /31مترمربع
بشماره  5403فرعی مجزی از شماره 1815فرعی از پالک
 -1اصلی واقع در راوند بخش  4کاشان (خریداری ازحسن
مصلحی)
)232رای شماره139660302034012250هیأت اول.
حسین خرمی زاده استرکی فرزند عباس بشماره شناسنامه2
صادره از کاشان بشماره ملی -1262868599ششدانگ
مغازه و انباری بمساحت 128/06مترمربع بشماره 5404
فرعی مجزی از شماره 1830فرعی از پالک -1اصلی واقع در
راوند بخش 4کاشان (خریداری از ورثه حسین حسین زاده)
)233رای شماره139660302034011719هیأت اول.
عباس لطفی فرزند علی بشماره شناسنامه 15صادره از
کاشان بشماره ملی -1262841763سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت 122/20مترمربع بشماره 5405فرعی
مجزی از 630فرعی از پالک  -1اصلی واقع در راوند بخش
 4کاشان (خریداری ازحسن خاکی)
)234رای شماره139660302034011720هیأت اول.
ناهیداسالمی باال عباس آبادی فرزند حسین بشماره
شناسنامه4صادره از کاشان بشماره ملی -1262855421
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  122/20مترمربع
بشماره  5405فرعی مجزی از  630فرعی از پالک -1اصلی
واقع در راوند بخش  4کاشان (خریداری ازحسن خاکی)
)235رای شماره 139660302034011723هیأت اول.
مریم صفاری طاهری فرزند داود بشماره شناسنامه1587
صادره از کاشان بشماره ملی -1261258381سه دانگ
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  114/54مترمربع بشماره
 5406فرعی مجزی از 1965فرعی از پالک -1اصلی واقع
در راوند بخش 4کاشان
)236رای شماره139660302034011724هیأت اول.علی
قطبی فرزند مجید بشماره شناسنامه48355صادره از کاشان
بشماره ملی -1260473562سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  114/54مترمربع بشماره  5406فرعی مجزی
از 1965فرعی از پالک -1اصلی واقع در راوند بخش4کاشان
)237رای شماره139660302034011836هیأت اول.
حسین خرمی زاده استرکی فرزند عباس بشماره شناسنامه2
صادره از کاشان بشماره ملی -1262868599ششدانگ
یکبابخانه بمساحت 248/14مترمربع بشماره  5407فرعی
مجزی از1830فرعی از پالک -1اصلی واقع در راوند بخش
 4کاشان (خریداری ازورثه حسین حسین زاده)
)238رای شماره 139660302034012497هیأت اول.آمنه
امین افشار فرزند احمد بشماره شناسنامه 34صادره از کاشان
بشماره ملی -1262949238ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 475/3مترمربع بشماره  5408فرعی مجزی از 2018فرعی
از پالک -1اصلی واقع در راوند بخش 4کاشان (خریداری
ازمحمدشریف)
)239رای شماره139660302034013097هیأت اول.
حسین شریف فرزند نصراله بشماره شناسنامه 27صادره
از کاشان بشماره ملی -1262610664ششدانگ انباری
وکارگاه بمساحت 137 /7مترمربع بشماره  5409فرعی
مجزی از 1830فرعی از پالک -1اصلی واقع در راوند بخش
 4کاشان (خریداری ازورثه ماشااله منصوری)
)240رای شماره  139660302034014305هیأت
اول .سیدحسین بنی هاشمی فرزند سیدجواد بشماره
شناسنامه 1830صادره از کاشان بشماره -1261207408
ششدانگ ساختمان بمساحت 57/38مترمربع بشماره 5417
فرعی مجزی از15فرعی از پالک -1اصلی واقع در راوند
بخش  4کاشان (خریداری ازحسن کریمیان)
)241رای شماره139660302034012246هیأت اول.
محمد سراجی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه209صادره
از کاشان بشماره ملی -1263610730ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  175/87مترمربع بشماره  3424فرعی مجزی از
 2666فرعی از پالک  -3اصلی واقع در طاهر اباد بخش 4
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کاشان (خریداری از علی اکبر سراجی)
)242رای شماره139660302034011731هیأت اول.بتول
حسنی طاهری فرزند عباس بشماره شناسنامه 38صادره از
کاشان بشماره ملی -1263112064سه دانگ ازششدانگ
قطعه زمین مزروعی محصور بمساحت  3955/18مترمربع
بشماره  3425از1114و1113فرعی از پالک  -3اصلی واقع
در طاهر اباد بخش  4کاشان (خریداری ازمحمدفروتن و
ابوالقاسم طالبیان)
)243رای شماره139660302034011732هیأت اول.
عباس جعفری طاهری فرزند اسداله بشماره شناسنامه 9
صادره از کاشان بشماره ملی -1263087388سه دانگ
ازششدانگ قطعه زمین مزروعی محصور بمساحت 3955/18
مترمربع بشماره 3425از1114و1113فرعی از پالک -3
اصلی واقع در طاهر اباد بخش4کاشان(خریداری از محمد
فروتن و ابوالقاسم طالبیان)
)244رای شماره139660302034013207هیأت اول.
محمدجعفری طاهری فرزند عباس بشماره شناسنامه 9
صادره ازکاشان بشماره ملی -1263272673سه دانگ
ازششدانگ زمین محصورمشتمل برساختمان بمساحت
499/8مترمربع بشماره 3426فرعی مجزی از 490فرعی از
پالک  -3اصلی واقع درطاهر اباد بخش 4کاشان (خریداری
ازعصمت و طلعت مقنی)
)245رای شماره 139660302034013208هیأت اول.
جوادجعفری طاهری فرزند عباس بشماره شناسنامه57صادره
از کاشان بشماره ملی-1263290760سه دانگ ازششدانگ
زمین محصورمشتمل بر ساختمان بمساحت 499/8مترمربع
بشماره 3426فرعی مجزی از 490فرعی از پالک  -3اصلی
واقع در طاهر اباد بخش4کاشان(خریداری از عصمت وطلعت
مقنی)
)246رای شماره139660302034013718هیأت اول.
محمدجعفری طاهری فرزند حسن بشماره شناسنامه 35
صادره از کاشان بشماره ملی -1263256635ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  143/95مترمربع بشماره  3427فرعی
مجزی از 575فرعی از پالک  -3اصلی واقع در طاهر اباد
بخش  4کاشان (خریداری ازورثه حسینعلی سعیدی)
)247رای شماره139660302034014679هیأت اول.
صادق اسماعیلی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 83صادره
از کاشان بشماره ملی -1263316662ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  145مترمربع بشماره  3428فرعی مجزی
از 3029فرعی از پالک  -3اصلی واقع در طاهر اباد بخش 2
کاشان (خریداری از بنیادمسکن)
)248رای شماره139660302034012639هیأت دوم.
سیدمحمدحسینی خزاقی فرزند سیدعلی اکبر بشماره
شناسنامه  5صادره از کاشان بشماره ملی -1263121764
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  369مترمربع بشماره
1761فرعی مجزی از 1137فرعی از پالک  -4اصلی واقع
در خزاق بخش  4کاشان (خریداری مع الواسطه ازبانونصرت
شریعت احمدی)
)249رای شماره 139660302034005823هیأت اول.
فرزانه ثابتی نیاسری فرزند ماشااله بشماره شناسنامه56صادره
از کاشان بشماره ملی -1262932093ششدانگ یکبابخانه
و مغازه متصله بمساحت 286/15مترمربع بشماره 3887
فرعی مجزی از161فرعی از پالک  -35اصلی واقع در نیاسر
بخش 6کاشان (خریداری ازورثه سیدشکراله بروجردی)
)250رای شماره 139660302034011054هیأت اول.
محمدرضا اسالمی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه
35صادره از کاشان بشماره ملی -1263002625سه دانگ
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  209/02مترمربع بشماره
 3892فرعی مجزی از 1131و 1132فرعی از پالک-35
اصلی واقع در نیاسر بخش 6کاشان (خریداری از عذرانبی
نیاسر)
)251رای شماره139660302034011056هیأت اول.
اکرم بصیری نیا فرزند مصطفی بشماره شناسنامه59صادره
از کاشان بشماره ملی -1263002862سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  209/02مترمربع بشماره  3892فرعی
مجزی از 1131و 1132فرعی از پالک -35اصلی واقع در
نیاسر بخش 6کاشان (خریداری از عذرانبی نیاسر)
)252رای شماره139660302034013185هیأت اول.
طاهره میرابوالقاسمی فرزند حسن بشماره شناسنامه
2350صادره از تهران بشماره ملی -0040267040ششدانگ
زمین محصور بمساحت  4401مترمربع بشماره  262فرعی
مجزی از  67فرعی از پالک  -12اصلی واقع در مزرعه
شکراب مشهد اردهال بخش 13کاشان (مالک رسمی)
)253رای شماره139660302034012465هیأت اول.لیال
شاطری لتحری فرزند مندعلی بشماره شناسنامه2759صادره
از کاشان به شماره ملی  - 1261048741سه دانگ از
ششدانگ یکباب خانه بمساحت  154مترمربع به شماره
 6824فرعی مجزی شده از شماره  532فرعی از پالک
 -45اصلی واقع در لتحر بخش  2کاشان (خریداری ازابولی
لتحری)
)254رای شماره139660302034012466هیأت اول.سعید
معدولیان فینی فرزند حسین بشماره شناسنامه4672صادره
از کاشان بشماره ملی -1261023072سه دانگ مشاع از
ششدانگ یکبابخانه بمساحت  154مترمربع بشماره 6824
فرعی مجزی شده از شماره 532فرعی از پالک -45اصلی
واقع در لتحر بخش  2کاشان (خریداری ازابولی لتحری)
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/8/23 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1396/9/8 :
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