تماس با فرد کرونا مثبت را جدی بگیرند
رئیس انستیتو پاستور ایران گفت :اگر در خانوادهای یک نفر کرونا مثبتشود ،وقتی سایر افراد خانواده را تست میکنیم ،شاهدیم که از  ۱۰نفر اعضای خانواده ،پنج نفر
مثبت شدهاند و مابقی اعضای خانواده منفی شدند و وارد اجتماع میشوند .در حالی که همان افرادی که پاسخ تستشان منفی شده ،اگر دو تا سه روز بعد مجددا تست
دهند ،ممکن است پاسخ تستشان مثبت باشد .وی در ادامه افزود :در اوایل بیماری ممکن است ویروس قابل تشخیص نباشد ،بر همین اساس بهترین راهکار این است
که افرادی که در تماس با فرد کرونا مثبت بودهاند نیز به مدت  ۱۴روز قرنطینه شوند .این راهی است که بسیاری از کشورها آن را طی میکنند .بنابراین نباید به پاسخ
تست منفی اکتفا کرد( .به عبارت سادهتر ،مردم تماس با فرد کرونا مثبت را جدی بگیرند .بهویژه تماسی که از نزدیک و بدون محافظ بوده است.

 )50رای شماره
 13996030203400856هیــأت اول.
ماشــااله بخشــی فرزنــد محمــد بشــماره
شناســنامه  67صــادره از کاشــان بشــماره
ملــی  -1262930898ســه دانــگ
از ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی
بمســاحت  636/50مترمربــع بشــماره
 7335فرعــی مجــزی از  181فرعــی از
پــاک  -23اصلــی واقــع در درب فیــن
بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 )51رای شماره
 13996030203408323هیــأت دوم0
راضیــه چشــمه فرزنــد ماشــااله بشــماره
شناســنامه  2383بشــماره ملــی
 -1262095484صــادره از کاشــان-
ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت
 111/90مترمربــع بشــماره  1550فرعی
مجــزی از  172/952فرعــی از پــاک
 - 24اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 2
کاشــان(خریداری از چشــمه ائــی)
 ) 52رای شماره
هیــأت
13996030203400364
دوم  0فاطمــه باغبانــی فرزنــد ماشــااله
شــماره شناســنامه  68صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی -1262862051ســه
دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت
214/30مترمربــع بشــماره  12107فرعی
مجــزی از  569فرعــی از پــاک -33
اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2
کاشــان(خریداری از اســمعیل زاده )
 )53رای شماره
 13996030203407661هیــأت دوم
 0علــی رضــا اســمعیل زاده فینــی
فرزنــد محمــد آقــا شــماره شناســنامه
 57صــادره از کاشــان بشــماره ملــی
-1262807832ســه دانــگ ازششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت 214/30مترمربــع
بشــماره  12107فرعــی مجــزی از 569
فرعــی از پــاک  -33اصلــی واقــع در
فین کوچــک بخــش 2کاشــان(خریداری
از اســمعیل زاده )
 )54رای شماره
 13996030203408649هیــأت دوم
 0ســادات ســعادتدار آرانــی فرزنــد
آقــا عبــاس شــماره شناســنامه 171
صــادره از آران و بیــدگل بشــماره ملــی
 -6199621581ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت 176/70مترمربــع بشــماره
 12220فرعــی مجــزی از  4115فرعی از
پــاک  -33اصلــی واقــع در فیــن کوچک
بخــش 2کاشــان(خریداری از ابراهیمــی)
 )55رای شماره
 13996030203407908هیــأت دوم
 0صدیقــه مســتوفی نیــا فرزنــد حســن
شــماره شناســنامه  4117صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1261017511
ششــدانگ یکبابخانــه و باغچه بمســاحت
327/90مترمربــع بشــماره  12221فرعی
مجــزی از  1490فرعــی از پــاک -33
اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2
کاشــان(خریداری از مســتوفی نیــا)
 )56رای شماره
 13996030203408387هیــأت اول
 0ســید علــی ســادات فینــی فرزنــد
ســید حســین شــماره شناســنامه
 507صــادره از کاشــان بشــماره ملــی
 -1262076749ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت 326/35مترمربــع بشــماره
 12222فرعــی مجــزی از  713فرعــی از
پــاک  -33اصلــی واقــع در فیــن کوچک
بخــش 2کاشــان(مالکیت رســمی)
 ) 57رای شماره
 13996030203408434هیــأت اول 0
ســید ایمــان ســادات فینــی فرزنــد ســید
حســین شــماره شناســنامه  0صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1250230462
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت
530/65مترمربــع بشــماره  12223فرعی
مجــزی از  713فرعــی از پــاک -33
اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2
کاشــان(مالکیت رســمی)
 )58رای شماره
 13996030203408411هیــأت اول
 0امیــد شــیر صولــت فرزنــد ماشــااله
شــماره شناســنامه  12984صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1263442323
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت
173مترمربــع بشــماره  12224فرعــی
مجــزی از  673فرعــی از پــاک -33
اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2

کاشــان(مالکیت رســمی)
 )59رای شماره
 13996030203408406هیــأت اول 0
ســیامک طریقتــی فرزنــد عبــاس شــماره
شناســنامه  0صــادره از کاشــان بشــماره
ملــی  -1250321751ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت 272مترمربــع
بشــماره  12225فرعــی از پــاک -33
اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2
کاشــان(مالکیت رســمی)
 )60رای شماره
 13996030203407267هیــأت دوم 0
افتخــار ســروی زاده فینــی فرزنــد یدالــه
شــماره شناســنامه  4966صــادره از
تهــران بشــماره ملــی -0053539631
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت
184/50مترمربــع بشــماره  12375فرعی
مجــزی از  547فرعــی از پــاک -33
اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2
کاشــان(مالکیت رســمی)
 )61رای شماره
 1399603020340860هیــأت اول.
مهــدی هنرمنــد فینــی فرزندماشــااله
بشــماره شناســنامه  201صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1262998921
ششــدانگ یکبــاب باغچــه بمســاحت
75/70مترمربــع بشــماره  7855فرعــی
مجــزی از  247فرعــی از پــاک -34
اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2
کاشــان(خریداری از حبیبیــان و غیــره)
 )62رای شماره
 13996030203407641هیــأت اول.
محمــد هنرمنــد فینــی فرزندماشــااله
بشــماره شناســنامه  4888صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1261025245
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت
183/65مترمربــع بشــماره  7856فرعــی
مجــزی از  277فرعــی از پــاک -34
اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2
کاشــان(خریداری از حبیبیــان و غیــره)
)63رای شماره
 13996030203407800هیــأت اول.
اکــرم حمامــی فرزندحســین بشــماره
شناســنامه  340صادره از کاشــان بشماره
ملــی  -1263561748ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت 341/73مترمربــع
بشــماره  7858فرعــی مجــزی از 2494
فرعــی از پــاک  -34اصلــی واقــع در
فیــن بــزرگ بخــش 2کاشــان(مالکیت
رســمی)
 )64رای شماره
هیــأت
13996030203412591
اول  .فاطمــه رضائــی مقــدم لتحــری
فرزنــد قاســم بشــماره شناســنامه 41
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی
 - 1262886813ششــدانگ یکبــاب
خانــه بمســاحت306/5مترمربع بشــماره
 7392فرعــی مجــزی از  444فرعــی
از پــاک  -45اصلــی واقــع در لتحــر
بخــش 2کاشــان ( مالکیــت رســمی )
 )65رای شماره
 13996030203408148هیــأت دوم
 .مهــدی میرآخورلتحــری فرزنــد اصغــر
بشــماره شناســنامه  0صادره از کاشــان به
شــماره ملی  - 1250310857ششدانگ
یکباب خانــه بمســاحت158/70مترمربع
بشــماره  7394فرعــی مجــزی از 443
فرعــی از پــاک  -45اصلــی واقــع در
لتحــر بخــش 2کاشــان ( خریــداری از
عبــاس منصــوری)
 )66رای شماره
 13996030203408584هیــأت دوم
 .فرشــته محســن زاده فینــی فرزنــد
ماشــااله بشــماره شناســنامه  0صــادره از
کاشــان به شــماره ملــی 1250096014
 ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خانــهبمساحت151/06مترمربع بشماره 7395
فرعــی مجــزی از  301فرعــی از پــاک
 -45اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2
کاشــان ( خریــداری از مانــده علــی اربابی
لتحــری)
 )67رای شماره
 13996030203408585هیــأت دوم
 .ســعید ســهوی فرزنــد حبیــب الــه
بشــماره شناســنامه 9614صــادره از
کاشــان به شــماره ملــی 1263408658
 ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خانــهبمساحت151/06مترمربع بشماره 7395
فرعــی مجــزی از  301فرعــی از پــاک
 -45اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2

کاشــان ( خریــداری از مانــده علــی اربابی
لتحــری)
 )68رای شماره
 13996030203408188هیــأت دوم
 .ســمانه ابراهیــم زاده فرزنــد غالمرضــا
بشــماره شناســنامه 339صــادره از
کاشــان به شــماره ملــی 1263571158
 ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خانــهبمســاحت126/82مترمربع بشماره 7396
فرعــی مجــزی از  6693فرعــی از پــاک
 -45اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2
کاشــان ( خریــداری از علیمحمــد
شــعبانزاده)
 )69رای شماره
 13996030203408187هیــأت دوم .
جــواد جعفــر زاده لتحــری فرزنــد محمود
بشــماره شناســنامه 124صادره از کاشــان
بــه شــماره ملــی  - 1263000347ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خانــه
بمســاحت126/82مترمربع بشماره 7396
فرعــی
مجــزی از  6693فرعــی از پــاک -45
اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2کاشــان
( خریــداری از علــی محمــد شــعبانزاده)
 )70رای شماره
هیــأت
13996030203408304
اول  .ســکینه آخونــد زاده لتحــری
فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه
8369صــادره از کاشــان بــه شــماره
ملــی  - 1263396208ششــدانگ یکباب
ســاختمان بمســاحت96/49مترمربع
بشــماره  7397فرعــی مجــزی از 1364
فرعــی از پــاک  -45اصلــی واقــع
در لتحــر بخــش 2کاشــان ( مالکیــت
رســمی)
 )71رای شماره
 13996030203408302هیــأت اول
 .محمــد بخشــی فرزنــد اکبــر بشــماره
شناســنامه 42466صــادره از کاشــان
بــه شــماره ملــی 1260414728
 ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــهبمســاحت205/88مترمربع بشــماره
 7398فرعــی مجــزی از  327فرعــی
از پــاک  -45اصلــی واقــع در لتحــر
بخــش 2کاشــان ( مالکیــت رســمی)
 )72رای شماره
 13996030203408301هیــأت اول .
صدیقــه طهرانــی محمــد آبــادی فرزنــد
صــادق بشــماره شناســنامه 48صــادره از
کاشــان بــه شــماره ملــی 1262961671
– ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت205/88مترمربع بشــماره
 7398فرعــی مجــزی از  327فرعــی
از پــاک  -45اصلــی واقــع در لتحــر
بخــش 2کاشــان ( مالکیــت رســمی)
 )73رای شماره
 13996030203407903هیــات دوم
 .حمیــده حمامیــان قهــرودی فرزنــد
صفرعلــی بشــماره شناســنامه 8759
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی
 -1263400108ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت115مترمربع بشــماره15406
فرعــی مجــزی از  12296فرعــی از
پــاک  - 49اصلــی واقــع در صفــی آبــاد
بخــش 2کاشــان ( خریــداری از مســلم
غیبــی )
 )74رای شماره
 139960302034008726هیــات اول
.مجیــد محمدحســین زاده ابیازنــی فرزند
حســین بشــماره شناســنامه  1صــادره از
نطنــز بــه شــماره ملــی -1239939221
ششــدانگ یکباب خانه بمســاحت98/92
مترمربــع بشــماره 15408فرعــی مجــزی
از  3585فرعــی از پــاک  - 49اصلــی
واقــع در صفــی آبــاد بخــش 2کاشــان (
خریــداری از رحمــت الــه فــاح)
 )75رای شماره
 13996030203408688هیــات دوم .
محســن دعاخــوان فرزند مجید بشــماره
شناســنامه  0صــادره از کاشــان بــه
شــماره ملی  -1250180351ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت69/10مترمربع
بشــماره 15409فرعــی مجــزی از 6164
فرعــی از پــاک  - 49اصلــی واقــع در
صفــی آبــاد بخــش 2کاشــان ( خریداری
از ابوالفضــل شــادکام وغیــره )
 )76رای شماره
 13996030203407911هیــات اول .
زینــب بنــاء میدانگاهــی فرزنداســمعیل
بشــماره شناســنامه  29صــادره از کاشــان

بــه شــماره ملــی -1262118433
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه
بمســا حت 1 0 3 /0 7متر مر بع
بشــماره15412فرعی مجــزی از 4386
فرعــی از پــاک  - 49اصلــی واقــع در
صفــی آبــاد بخــش 2کاشــان (مالکیــت
رســمی)
 )77رای شماره
 13996030203407911هیــات اول .
معصومــه مازوســاز فرزندکاظــم بشــماره
شناســنامه  114صــادره از کاشــان بــه
شــماره ملــی  -1262146801ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه
بمســا حت 1 0 3 /0 7متر مر بع
بشــماره15412فرعی مجــزی از 4386
فرعــی از پــاک  - 49اصلــی واقــع در
صفــی آبــاد بخــش 2کاشــان (مالکیــت
رســمی)
 )78رای شماره
هیــات
13996030203408322
اول  .مرضیــه علیمــی فرزنــد ماشــااله
بشــماره شناســنامه  0صــادره از کاشــان
بــه شــماره ملــی -1250229219
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه
بمســا حت 9 4 /7 4متر مر بع
بشــماره15413فرعی مجــزی از 5300
فرعــی از پــاک  - 49اصلــی واقــع در
صفــی آبــاد بخــش 2کاشــان (مالکیــت
رســمی)
 )79رای شماره
 13996030203408321هیــات اول .
محمــد جــواد محمــدی فرزنــد مرتضــی
بشــماره شناســنامه  0صــادره از کاشــان
بــه شــماره ملــی -1250022819
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه
بمســا حت 9 4 /7 4متر مر بع
بشــماره15413فرعی مجــزی از 5300
فرعــی از پــاک  - 49اصلــی واقــع در
صفــی آبــاد بخــش 2کاشــان (مالکیــت
رســمی)
 )80رای شماره
 139960302034007611هیــات اول.
شــهین جودکــی نــژاد فرزند محمــد رضا
بشــماره شناســنامه  66صــادره از خــرم
آبــاد بشــماره ملــی -4859837533
ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت
 109مترمربــع بشــماره  453فرعــی از
پــاک  - 52اصلــی واقــع در اراضــی
صفــی آبــاد بخــش 2کاشــان (مالکیــت
رســمی )
 )81رای شماره
 139960302034008330هیــات
اول .جــواد رمضانــی فــرد فرزنــد عبــاس
بشــماره شناســنامه  52صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1262271355
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 119/73
مترمربــع بشــماره  454فرعــی از پــاک
 - 52اصلــی واقــع در اراضــی صفــی آبــاد
بخــش 2کاشــان (مالکیــت رســمی )
 )82رای شماره
1399603020340599هیــات دوم.
زهــرا نیکــوکار فینــی فرزنــد ســید علــی
بشــماره شناســنامه  9804صــادره از کرج
بشــماره ملــی  -0084819081ســه
دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت
 130/30مترمربــع بشــماره 5806
فرعــی مجــزی از  1851فرعــی ازپــاک
 -1اصلــی واقــع درراونــد بخــش 4
کاشــان(خریداری از عبــاس محلوجــی )
 )83رای شماره
1399603020340598هیــات دوم.
علــی حاضــری فینــی فرزنــد ماشــااله
بشــماره شناســنامه  117صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی -1263022375
ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت  130/30مترمربــع بشــماره
 5806فرعــی مجــزی از  1851فرعــی
ازپــاک  -1اصلــی واقــع درراونــد بخــش
 4کاشــان(خریداری از عبــاس محلوجــی
)
 )84رای شماره
1399603020348377هیــات دوم.
شــکراله منصــوری فرزنــد کریــم بشــماره
شناســنامه  16صــادره از کاشــان بشــماره
ملــی  -1263137121ششــدانگ یکباب
ســاختمان بمســاحت  331/51مترمربــع
بشــماره  5808فرعــی مجــزی از 1725
فرعــی ازپــاک  -1اصلــی واقــع درراونــد
بخــش  4کاشــان(خریداری از غالمعلــی
مومنــی )
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 )85رای شماره
1399603020347925هیــات اول 0
احســان مســعود پــور فرزنــد محمــود
بشــماره شناســنامه  0صــادره از کاشــان
بشــماره ملی  -1250202681ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت  112/90مترمربــع
بشــماره  5809فرعــی مجــزی از4027
فرعــی ازپــاک  -1اصلــی واقــع درراونــد
بخــش  4کاشــان(مالکیت رســمی )
 )86رای شماره
1399603020347347909هیــات اول
 0احســان مســعود پــور فرزنــد محمــود
بشــماره شناســنامه  0صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  -1250202681ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت  128/5مترمربــع
بشــماره  5810فرعــی مجــزی از 4027
فرعــی ازپــاک  -1اصلــی واقــع درراونــد
بخــش  4کاشــان(مالکیت رســمی )
 )87رای شماره
1399603020347344هیــات اول  0علــی
پناکلیوندفیضــی فرزنــد نامــدار بشــماره
شناســنامه  271صــادره از الیگودرز بشــماره
ملــی  -4170331214ششــدانگ یکبابخانه
بمســاحت  274/80مترمربــع بشــماره
 5811فرعــی مجــزی از  2182فرعــی
ازپــاک  -1اصلــی واقــع درراونــد بخــش 4
کاشــان(مالکیت رســمی )
 )88رای شماره
1399603020348283هیات دوم  0ســید
روح اهلل هاشــمی رهقــی فرزنــد ســید محمد
بشــماره شناســنامه  23صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  5 -1263274994دانــگ
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 166/26
مترمربــع بشــماره  5812فرعــی مجــزی از
 3فرعــی ازپــاک  -1اصلــی واقــع درراونــد
بخــش  4کاشــان(خریداری از حســین
کفــاش راونــدی )
 )89رای شماره
1399603020348284هیــات دوم 0
نجمــا نجــف زاده رهقــی فرزنــد مســلم
بشــماره شناســنامه  1373صادره از کاشــان
بشــماره ملــی  1 -1261228316دانــگ
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 166/26
مترمربــع بشــماره  5812فرعــی مجــزی از
 3فرعــی ازپــاک  -1اصلــی واقــع درراونــد
بخــش  4کاشــان(خریداری از حســین
کفــاش راونــدی )
 )90رای شماره
 139960302034008564هیــات اول.
محمــود صادقــی طاهــری فرزنــد علــی اکبر
بشــماره شناســنامه  44صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  -1263422264ســه دانــگ
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 143/89
مترمربــع بشــماره  3590فرعــی مجــزی
از  579فرعــی ازپــاک  -3اصلــی واقــع
در طاهــر آبــاد بخــش  4کاشــان(مالکیت
رســمی)
 ) 91رای شماره
 139960302034008565هیــات اول.
فاطمــه صادقــی طاهــری فرزنــد عبــاس
بشــماره شناســنامه  1329صادره از کاشــان
بشــماره ملی  - 1261255811ســه دانگ
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 143/89
مترمربــع بشــماره  3590فرعــی مجــزی
از  579فرعــی ازپــاک  -3اصلــی واقــع
در طاهــر آبــاد بخــش  4کاشــان(مالکیت
رســمی)
 ) 92رای شماره
 139960302034006952هیــات اول.
طاهــره مهتــری طاهــری فرزنــد محمــد
بشــماره شناســنامه  21صــادره از کاشــان
بشــماره ملی  - 1263290401ســه دانگ
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 195/48
مترمربــع بشــماره  3593فرعــی مجــزی از
 2706فرعــی ازپــاک  -3اصلــی واقــع
در طاهــر آبــاد بخــش  4کاشــان(مالکیت
رســمی)
 )93رای شماره
 139960302034006953هیــات اول.
مهــدی جیحونــی عراقــی فرزنــد علــی
بشــماره شناســنامه  10صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  - 1263268791ســه
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت
 195/48مترمربــع بشــماره 3593
فرعــی مجــزی از  2706فرعــی ازپــاک
 -3اصلــی واقــع در طاهــر آبــاد بخــش 4
کاشــان(مالکیت رســمی)
 )94رای شماره
 139960302034008652هیــات دوم.
صدیقــه لطفــی زاده برزکــی فرزنــد غالمعلی
بشــماره شناســنامه  59صــادره از کاشــان
بشــماره ملی  - 1263298699ســه دانگ

پزشکی

از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 221/67
مترمربــع بشــماره  3594فرعــی مجــزی از
 578فرعــی ازپــاک  -3اصلــی واقــع در
طاهــر آبــاد بخــش  4کاشــان(خریداری از
حســین قربانــی و غیــره)
 )95رای شماره
 139960302034008651هیــات دوم.
علــی غالمیــان برزکــی فرزنــد جواد بشــماره
شناســنامه  22صــادره از کاشــان بشــماره
ملــی  - 1262969433ســه دانــگ از
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 221/67
مترمربــع بشــماره  3594فرعــی مجــزی از
 578فرعــی ازپــاک  -3اصلــی واقــع در
طاهــر آبــاد بخــش  4کاشــان(خریداری از
حســین قربانــی و غیــره)
 )96رای شماره 139960302034008575
هیــات اول .فخــری علمــدار فرزنــد علــی
بشــماره شناســنامه  47833صادره از کاشان
بشــماره ملــی  -1260468445ششــدانگ
قطعــه زمیــن مزروعی بمســاحت 8614/93
مترمربــع بشــماره  3فرعــی ازپــاک -145
اصلــی واقــع درمزرعــه عشــق آبــاد بخش 5
کاشــان(مالکیت رسمی)
 )97رای شماره
 13996030203408573هیــات اول.
محســن مهرشــادان فرزند حســین بشــماره
شناســنامه  54صــادره از نیاســر بشــماره
ملــی  -1263012973ششــدانگ یکبابخانه
بمســاحت  362مترمربــع شــماره4050
فرعــی مجــزی از 1661/1622/2573
فرعــی ازپــاک  -35اصلــی واقــع درنیاســر
بخــش  6کاشــان(مالکیت رســمی)
 )98رای شماره
هیــات
13996030203407627
دوم .علــی اکبــر عباســی نیاســر
فرزنــد ســیف الــه بشــماره شناســنامه
 102صــادره از کاشــان بشــماره
ملــی -1262785529ششــدانگ یکبابخانــه
و باغچــه بمســاحت413/82مترمربع
شــماره4051فرعی مجــزی از  1958فرعــی
ازپــاک  -35اصلــی واقــع درنیاســر بخــش
 6کاشــان(مالکیت رســمی)
 )99رای شــماره 13996030203407643
هیــات دوم .مصطفــی دلــداده آرانــی فرزنــد
حســن آقــا بشــماره شناســنامه  9صــادره از
آران و بیدگل بشــماره ملی-6199493151
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 323متــر
مربــع بشــماره4052فرعی مجــزی از 793
فرعــی ازپــاک  -35اصلــی واقــع درنیاســر
بخــش  6کاشــان(خریداری ازورثــه حســین
ابراهیــم زاده)
اصالحی) رای شماره
هیــأت
139960302034015152
اول 0مهــدی فــاح فرزنــد ایــرج بشــماره
شناســنامه  1856صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  -1261894952ششــدانگ
یکبــاب انبارو ســاختمان و ســوله بمســاحت
 1142/85مترمربــع بشــماره  3495فرعــی
مجــزی از  1635از پــاک  - 1اصلــی واقــع
در چهــار بــاغ بخــش  2کاشــان(مالکیت
رســمی )
اصالحی) رای شماره
 139960302034014819هیــأت اول
 0جمیلــه ابوالحســنی قزاانــی فرزنــد علــی
اکبــر بشــماره شناســنامه  10صــادره از
کاشــان بــه شــماره ملــی -1262643971
ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل
بــر ســاختمان بمســاحت  167/93مترمربــع
بشــماره  10216فرعی مجــزی از 500و535
فرعــی از پــاک  -11اصلــی واقــع در زیــدی
بخــش  2کاشــان(مالکیت رســمی)
اصالحی) رای شماره
 13996030203400854هیأت اول .ســید
محمــد تقی دســت یافتــه فرزند ســید جواد
بشــماره شناســنامه  153صــادره از کاشــان
بشــماره ملــی  -12617114970ششــدانگ
یکبــاب دکان بمســاحت 18/20مترمربــع
بشــماره 3129فرعــی مجــزی از  93فرعــی
از پــاک  - 53اصلــی واقــع در یحیــی آبــاد
بخــش  2کاشــان(مالکیت رســمی)
اصالحی) رای شماره
 139960302034003590هیــأت اول 0
ســعید صحرانــورد فرزنــد حســن بشــماره
شناســنامه  13291صــادره از کاشــان بــه
شــماره ملــی  -1263445391ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت  405/35مترمربــع
بشــماره  4038فرعــی مجــزی از 950
فرعــی از پــاک  -35اصلــی واقــع در نیاســر
بخــش  6کاشــان(مالکیت رســمی)
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