فوری؛ ابتالی سوارز به کرونا و غیبت برابر بارسا
لوئیس سوارز ،ستاره اروگوئهای اتلتیکو مادرید به کرونا مبتال شده است .ویروس کرونا به یک دردسر بزرگ برای دنیا تبدیل شده و دنیای ورزش و به
خصوص فوتبال را هم تحت تاثیر خود قرار داده است چرا که روزانه اخبار زیادی در رابطه با ابتالی اهالی این رشته پرطرفدار به این ویروس منتشر می شود.
اما دقایقی پیش به شکل رسمی مشخص شد که لوئیس سوارز ستاره اتلتیکو مادرید که هم اکنون در اردوی تیم ملی اروگوئه به سر میبرد به کرونا مبتال
شده است و به این ترتیب باید دوران قرنطینه را پشت سر بگذارد؛ موضوعی که دقایقی پیش فدراسیون فوتبال اروگوئه آن را به شکل رسمی اعالم کرد.
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آگهیموضوعماده3قانونوماده 13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیادارهثبتاسنادکاشان(نوبتدوم)
آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده
 13آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی اداره ثبــت اســناد
کاشــان
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــاک
کاشــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت  .لــذا
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع
عمــوم در 2نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آکهــی میشــود  0در صورتیکــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  .می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه
مــدت  2مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت اســناد کاشــان تســلیم و پــس از
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض  .دادخواســت
خــود را بــه مرجــع قضائی تقدیــم نمایند
 )1رای شماره
 13996030203407615هیــأت دوم0
محمــد بوشــهری فرزنــد رمضانعلــی
بشــماره شناســنامه 45صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی 1261547225
 ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 40/35مترمربــع بشــماره 12فرعــی
مفــروز ازمشــاعات پــاک  - 4019اصلی
واقــع در بخــش  1کاشــان(خریداری از
مهــری و مهیــن بوشــهری)
 )2رای شماره
13996030203407616هیــأت دوم
 0جــواد بوشــهری فرزنــد رمضانعلــی
بشــماره شناســنامه 55صــادره از کاشــان
بشــماره ملی  - 1261672666ششدانگ
یکبــاب مغــازه بمســاحت 23/45
مترمربــع بشــماره 13فرعــی مفــروز از
باقیمانــده مشــاعات پــاک  -4019اصلی
واقــع در بخــش  1کاشــان(خریداری از
مهــری و مهیــن بوشــهری)
 )3رای شماره
هیــأت
13996030203407294
اول  0ابراهیــم فتاحــی فرزنــد علــی
احمــد بشــماره شناســنامه305صادره
از کرمانشــاه بشــماره ملــی
 - 3252844958ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت100/90مترمربع بشــماره1
فرعــی از پــاک  - 7648اصلــی واقــع در
بخــش  1کاشــان(مالکیت رســمی)
 )4رای شماره
139960302034008617هیــأت دوم.
ملیحــه داود آبــادی فرزنــد اکبر بشــماره
شناســنامه  6901صــادره از کاشــان بــه
شــماره ملــی– 1260575462یــک
دانــگ و نیــم ازششــدانگ قطعــه زمیــن
محصــور بــا بنــای احداثــی بمســاحت
 224/10مترمربــع بشــماره 12084فرعی
مجــزی از 3270و11035و 22فرعــی
از پــاک -2اصلــی واقــع در صالــح آبــاد
بخــش  2کاشــان (مالکیــت رســمی)
 )5رای شماره
139960302034008620هیــأت دوم.
معصومــه داود آبــادی فرزند اکبر بشــماره
شناســنامه  6902صــادره از کاشــان بــه
شــماره ملــی - 1260575470یــک
دانــگ و نیــم ازششــدانگ قطعــه زمیــن
محصــور بــا بنــای احداثــی بمســاحت
 224/10مترمربــع بشــماره 12084فرعی
مجــزی از 3270و11035و 22فرعــی
از پــاک -2اصلــی واقــع در صالــح آبــاد
بخــش  2کاشــان (مالکیــت رســمی)
 )6رای شماره
139960302034005766هیــأت دوم.
محمــد داود آبــادی فرزنــد اکبــر بشــماره
شناســنامه  343صــادره از کاشــان بــه
شــماره ملــی - 1261693019ســه
دانــگ از ششــدانگ قطعه زمیــن محصور
بــا بنــای احداثــی بمســاحت 224/10
مترمربــع بشــماره بشــماره12084فرعی
از 3270و11035و 22فرعــی از پــاک-2
اصلــی واقــع درصالــح آبادبخش 2کاشــان
(مالکیــت رســمی)
 )7رای شماره

 139960302034007936هیــأت دوم0
معصومــه شــریفی فرزنــد عباس بشــماره
شناســنامه  916صــادره از دلیجــان بــه
شــماره ملــی  -057948786ششــدانگ
یکبــاب خانــه بمســاحت 111/30
مترمربــع بشــماره  790فرعــی از پــاک
 -3اصلــی واقــع در غیــاث آبــاد بخــش 2
کاشــان (مالکیــت رســمی)
 )8رای شماره
 139960302034008389هیــأت اول0
محمــد حســین تدبیــری نــوش آبــادی
فرزنــد فضــل اهلل بشــماره شناســنامه
 4648صــادره از آران و بیــدگل بــه
شــماره ملــی  -6199325397ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت
 154/45مترمربــع بشــماره  791فرعــی
از پــاک  -3اصلــی واقــع در غیــاث آبــاد
بخــش  2کاشــان (مالکیــت رســمی)
 ) 9رای شماره
 139960302034008391هیــأت
اول 0مرضیــه مرئوســی نــوش آبــادی
فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه
 589صــادره از کاشــان بــه شــماره
ملــی  -1263483984ســه دانــگ از
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 154/45
مترمربــع بشــماره  791فرعــی از پــاک
 -3اصلــی واقــع در غیــاث آبــاد بخــش 2
کاشــان (مالکیــت رســمی)
 )10رای شماره
 139960302034007816هیــأت دوم
 0جابــر ارجمنــدی نــژاد فرزنــد احمــد
بشــماره شناســنامه  22صادره از کاشــان
بــه شــماره ملــی -1263033717
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 120
مترمربــع بشــماره  10303فرعــی مجزی
از باقیمانــده  183فرعــی از پــاک
 -11اصلــی واقــع در زیــدی بخــش 2
کاشــان(خریداری از علــی زنجیــر زن و
غیــره)
 )11رای شماره
 139960302034006613هیــأت دوم
 0فاطمــه قیاســی فرزنــد اکبــر بشــماره
شناســنامه  0صادره از کاشــان به شــماره
ملــی  -1250464511ســه دانــگ از
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت125/50
مترمربــع بشــماره  10304فرعــی مجزی
از  5002فرعــی از پــاک  -11اصلــی
واقــع در زیــدی بخش  2کاشــان(مالکیت
رســمی)
 )12رای شماره
 13996030203400661هیــأت اول 0
ســید جــال حســنی تکیــه فرزنــد ســید
محســن بشــماره شناســنامه  0صــادره از
کاشــان به شــماره ملــی -1250401372
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت 125/50مترمربــع بشــماره
 10304فرعــی مجــزی از  5002فرعــی
از پــاک  -11اصلــی واقــع در زیــدی
بخــش  2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )13رای شماره
 139960302034008412هیــأت
دوم  0علــی قاســمی فرزنــد مهــر علــی
بشــماره شناســنامه  38صادره از دلیجان
بــه شــماره ملــی -0579855325
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت100/45
مترمربــع بشــماره  10312فرعــی مجزی
از  7757فرعــی از پــاک  -11اصلــی
واقــع در زیــدی بخش  2کاشــان(مالکیت
رســمی)
 )14رای شماره
 139960302034008299هیــأت
اول 0کبــری شــیخی نــوش آبــاد
فرزنــد نعمــت الــه بشــماره شناســنامه
 614صــادره از کاشــان بشــماره ملــی
 -1262319528ششــدانگ قطعــه زمین
محصــور مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت
 160/85مترمربــع بشــماره  6251فرعــی
مجــزی از  374فرعــی ازپــاک - 13
اصلــی واقــع دردشــت حکیــم بخــش 2
کاشــان(مالکیت رســمی)
 )15رای شماره
 139960302034005984هیــأت
دوم0مرضیــه تجویــدی فرزنــد حســن
بشــماره شناســنامه  12صــادره از نائیــن
و بشــماره ملــی  -1249810965ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت

 240/90مترمربــع بشــماره 25305
فرعــی مجــزی از  9014فرعــی از پــاک
 - 15اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2
کاشــان(خریداری از محمــود آقــا رضازاده
و غیــره )
 )16رای شماره
 139960302034005985هیــأت
دوم0ابوالفضــل یوســفی فرزنــد امرالــه
بشــماره شناســنامه  1865صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1261895045
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت  240/90مترمربــع بشــماره
 25305فرعــی مجــزی از  9014فرعــی
از پــاک  - 15اصلــی واقــع درناجــی ابــاد
بخــش  2کاشــان(خریداری از محمــود آقا
رضــازاده و غیــره )
 )17رای شماره
 139960302034007817هیــأت
دوم0فاطمــه ســلطان هیزمــی فرزنــد
ابراهیــم بشــماره شناســنامه 243
صــادره از آران و بیــدگل بشــماره ملــی
 -6199586581ششــدانگ یکبابخانــه و
مغــازه بمســاحت  100مترمربــع بشــماره
 25309فرعــی مجــزی از  7193فرعی از
پــاک  - 15اصلــی واقــع درناجــی ابــاد
بخــش  2کاشــان(خریداری از حســین
ابراهیــم پــور و غیــره )
 )18رای شماره
هیــأت
13996030203400731
اول 0زیــور جــوادی علــی آبــادی فرزنــد
حســین بشــماره شناســنامه  8صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -6199897633
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125
مترمربــع بشــماره  25311فرعــی
مجــزی از  5066فرعــی ازپــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )19رای شماره
 139960302034006815هیــأت
اول 0حســین هدایتــی فرزنــد محمــد
بشــماره شناســنامه  16صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  -1263550452ســه
دانگ ازششــدانگ یکبابکارگاه بمســاحت
 73/90مترمربــع بشــماره  25312فرعی
مجــزی از پــاک  - 15اصلــی واقــع
درناجــی ابــاد بخــش  2کاشــان(مالکیت
رســمی)
 )20رای شماره
هیــأت
139960302034006816
اول0مرضیــه ســادات مســعودی علــوی
فرزنــد ســید رحمــن بشــماره شناســنامه
 0صــادره از کاشــان بشــماره ملــی
 -1250201098ســه دانگ ازششدانگ
یکبابــکارگاه بمســاحت  73/90مترمربــع
بشــماره  25312فرعــی مجــزی از
پــاک  - 15اصلــی واقــع درناجــی ابــاد
بخــش  2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )21رای شماره
 139960302034007218هیــأت
اول0قاســم نــوروززاده قالهرفرزنــد حســن
بشــماره شناســنامه  24صــادره از
دلیجــان بشــماره ملــی -0579934306
ششــدانگ یکبابکارگاه بمســاحت 89/30
مترمربــع بشــماره  25328فرعــی از
پــاک  - 15اصلــی واقــع درناجــی ابــاد
بخــش  2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )22رای شماره
 139960302034007906هیــأت دوم.
مهــدی کربالئــی دره فرزنــد علــی اکبــر
بشــماره شناســنامه  276صادره از کاشان
بشــماره ملــی  -1260963179ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت
 134مترمربــع بشــماره  25329فرعــی
مجــزی از  6832فرعــی از پــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )23رای شماره
 13996030203400797هیــأت دوم.
مرضیــه فتحــی دره فرزنــد مرتضــی
بشــماره شناســنامه  7صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  -1263018467ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت
 134مترمربــع بشــماره  25329فرعــی
مجــزی از  6832فرعــی از پــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)

 ) 24رای شماره
 139960302034008380هیــأت دوم.
طاهــره والــی فرزنــد محمدعلــی بشــماره
شناســنامه  445صادره از کاشــان بشماره
ملــی  -1262363081ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت  86/70مترمربــع
بشــماره  25330فرعی مجــزی از 7172
فرعــی از پــاک  - 15اصلــی واقــع
درناجــی ابــاد بخــش  2کاشــان(خریداری
از ماشــااله ارجمنــدی نــژاد )
 )25رای شماره
 139960302034008574هیــأت دوم.
ســید ســعید حســینی فرزنــد عبــاس
بشــماره شناســنامه  10253صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1260608875
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه
بمساحت  160مترمربع بشــماره 25331
فرعــی از پــاک  - 15اصلــی واقــع
درناجــی ابــاد بخــش  2کاشــان(خریداری
از اشــرف ســادات ایــزد پرســت)
 )26رای شماره
 139960302034008581هیــأت دوم.
اعظــم ترکیــان فــر فرزنــد علــی بشــماره
شناســنامه  1751صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  -1262089182ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت
 160مترمربــع بشــماره  25331فرعی از
پــاک  - 15اصلــی واقــع درناجــی ابــاد
بخــش  2کاشــان(خریداری از اشــرف
ســادات ایــزد پرســت) )
)27رای شماره
 139960302034008174هیــأت
دوم .علــی محســنی زاده فرزنــد اکبــر
بشــماره شناســنامه  46صــادره از کاشــان
بشــماره ملی -1263558781ششــدانگ
یکبابخانه بمســاحت  90مترمربع بشماره
25332فرعــی مجــزی از 7118و 7119از
پــاک  - 15اصلــی واقــع درناجــی ابــاد
بخــش  2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )28رای شماره
 139960302034008442هیــأت
دوم .افســانه فیضــی فرزنــد اســد خــو
بشــماره شناســنامه  135صــادره از ززو
ماهــرو بشــماره ملــی -4172818821
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100
مترمربــع بشــماره  25333فرعــی
مجــزی از  6746فرعــی از پــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )29رای شماره
 139960302034008750هیــأت
دوم .محمــد رضــا عزیزالهــی قالهــری
فرزنــد علــی اصغــر بشــماره شناســنامه
 116صــادره از دلیجــان بشــماره ملــی
 -0579980677ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت  119/90مترمربــع بشــماره
 25334فرعــی از پــاک - 15
اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2
کاشــان(مالکیت رســمی)
 )30رای شماره
 139960302034008147هیــأت دوم.
زهــره نوابــی جوشــقانی فرزنــد حســن
بشــماره شناســنامه  1544صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1261179927
ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل
بــر اتــاق بمســاحت  144مترمربــع
بشــماره  25335فرعــی از پــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(خریداری از علیرضــا ســراجی)
 )31رای شماره
 139960302034008331هیــأت
دوم .اکــرم شــریفی فرزنــد جعفربشــماره
شناســنامه  51صــادره از دلیجان بشــماره
ملــی  4 -0579940837دانــگ از
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت
130مترمربــع بشــماره  25336فرعــی
مجــزی از  7065فرعــی از پــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )32رای شماره
 139960302034008329هیــأت دوم.
بهــرام علــی مــددی فرزنــد عزیزبشــماره
شناســنامه  1209صــادره از دلیجــان
بشــماره ملــی 2 -0579501957
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان
بمســاحت 130مترمربع بشــماره 25336

فرعــی مجــزی از  7065فرعــی از پــاک
 - 15اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2
کاشــان(مالکیت رســمی)
 )33رای شماره
 139960302034008762هیــأت
دوم .قاســم منصــوری ارمکــی فرزنــد
محمدبشــماره شناســنامه 501
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی
 -1261145275دودانــگ از ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت 132/30مترمربــع
بشــماره  25337فرعــی از پــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )34رای شماره
 139960302034008761هیــأت دوم.
زهــرا منصــوری ارمکــی فرزنــد قاســم
بشــماره شناســنامه  7082صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1250577279
چهاردانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت 132/30مترمربــع بشــماره
 25337فرعــی از پــاک - 15
اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2
کاشــان(مالکیت رســمی)
 )35رای شماره
 13996030203408542هیــأت اول.
کبــری آبیــار کاشــانی فرزنــد رمضانعلــی
بشــماره شناســنامه  657صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1262277205
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت
112/5مترمربــع بشــماره  25338فرعــی
مجــزی از  2858فرعــی از پــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )36رای شماره
 139960302034008328هیــأت دوم.
علیرضــا میرزابیگــی فرزند امراله بشــماره
شناســنامه  228صــادره از کاشــان
بشــماره ملی  -1263527701ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت 65/64مترمربــع
بشــماره  25339فرعــی مجــزی از
 6672فرعــی از پــاک  - 15اصلــی واقــع
درناجــی ابــاد بخــش  2کاشــان(مالکیت
رســمی)
 )37رای شماره
 139960302034008444هیــأت دوم.
امیــر محمــدی مفــردون فرزنــد احمــد
بشــماره شناســنامه  462صادره از کاشان
بشــماره ملــی  -1261291743دو
دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت
59/90مترمربــع بشــماره 25343فرعی از
پــاک  - 15اصلــی واقــع درناجــی ابــاد
بخــش  2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )38رای شماره
 139960302034008445هیــأت دوم.
زینــب ســادات حســینی فرزنــد ســید
مرتضی بشــماره شناســنامه  43صــادره از
کاشــان بشــماره ملی 4 -1262500737
دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت
59/90مترمربــع بشــماره 25343فرعی از
پــاک  - 15اصلــی واقــع درناجــی ابــاد
بخــش  2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )39رای شماره
 139960302034006601هیــأت اول.
علــی توکلــی مرقــی فرزنــد رضا بشــماره
شناســنامه  163صــادره از کاشــان
بشــماره ملی  -1263576281ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت 104/30مترمربــع
بشــماره 25344فرعــی از پــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )40رای شماره
 13996030203408399هیــأت اول.
ماشــااله بقائــی کاشــی فرزنــد حســین
بشــماره شناســنامه  603صادره از کاشان
بشــماره ملی  -1262196108ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر
اعیــان بمســاحت 185/75مترمربــع
بشــماره 25370فرعــی از پــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )41رای شماره
 13996030203407223هیــأت دوم.
فاطمــه منــدی زاده ون فرزنــد عباســعلی
بشــماره شناســنامه  4صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  -1263278061ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت

112/50مترمربــع بشــماره 25373فرعی
مجــزی از  3872فرعــی از پــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(خریداری از مریــم طباطبائــی
کاشــانی)
 )42رای شماره
 13996030203407222هیــأت دوم.
روح اهلل تقــی زاده ونــی فرزنــد غالمرضــا
بشــماره شناســنامه  15صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  -1263278175ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت
112/50مترمربــع بشــماره 25373فرعی
مجــزی از  3872فرعــی از پــاک 15
 اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2کاشــان(خریداری از مریــم طباطبائــی
کاشــانی)
 )43رای شماره
 139960302034007448هیــأت
اول .نــادر جمــال زاده فرزنــد رحمــن
بشــماره شناســنامه  8853صــادره از
دزفــول بشــماره ملــی -2000787241
ششــدانگ قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
ســاختمان بمســاحت  307/39مترمربع
بشــماره  7331فرعــی مجــزی از 359
فرعــی از پــاک  -23اصلی واقــع در درب
فیــن بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )44رای شماره
 139960302034007339هیــأت اول.
وجیهــه کریــم زاده فرزنــد فخــر الــه
بشــماره شناســنامه  0صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  -1250296201ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت
 190مترمربــع بشــماره  7332فرعــی
مجــزی از  351فرعــی از پــاک -23
اصلــی واقــع در درب فیــن بخــش2
کاشــان(مالکیت رســمی)
 )45رای شماره
 139960302034007338هیــأت
اول .مصطفــی فاطــری فرزنــد محســن
بشــماره شناســنامه  3142صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1263509509
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت  190مترمربع بشــماره 7332
فرعــی مجــزی از  351فرعــی از پــاک
 -23اصلــی واقــع در درب فیــن بخــش2
کاشــان(مالکیت رســمی)
 )46رای شماره
 139960302034002888هیــأت اول.
ابراهیــم رزاق فرزنــد صــادق بشــماره
شناســنامه  39118صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  -1260381201ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت
 164/95مترمربــع بشــماره 7333
فرعــی مجــزی از  361فرعــی از پــاک
 -23اصلــی واقــع در درب فیــن بخــش2
کاشــان(مالکیت رســمی)
 )47رای شماره
 139960302034002887هیــأت اول.
فاطمــه تقــی زاده قصــاب فرزنــد رضــا
بشــماره شناســنامه  3254صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1260548902
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت  164/95مترمربــع بشــماره
 7333فرعــی مجــزی از  361فرعــی از
پــاک  -23اصلــی واقــع در درب فیــن
بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )48رای شماره
 139960302034008725هیــأت اول.
حســین بخشــی کاشــی فرزنــد عبــاس
بشــماره شناســنامه  877صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1261542290
ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی
بمســاحت  2787/46مترمربــع بشــماره
 7334فرعــی مجــزی از  83فرعــی از
پــاک  -23اصلــی واقــع در درب فیــن
بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )49رای شماره
 139960302034008577هیــأت
اول .محمــود بخشــی فرزنــد محمــد
بشــماره شناســنامه  49069صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1260480739
ســه دانــگ از ششــدانگ قطعــه زمیــن
مزروعــی بمســاحت  636/50مترمربــع
بشــماره  7335فرعــی مجــزی از 181
فرعــی از پــاک  -23اصلی واقــع در درب
فیــن بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)

