آگهی
آ گهی ابــاغ مفاد آرا صــادره از هیــات قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حسب ماده 3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال
عادیویاسهممفروزیمتقاضیصادر گردیدهدر دونوبتبهفاصله 15روز آ گهیمیشود
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود و در
صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 -1رای شــماره  139560302027004929مــورخ  1395/04/21مصطفــی موذنی فرزند
اصغربشمارهشناسنامه 1717صادرهاز اصفهانبشمارهملی 1286526401در سهدانگ
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک 43996
فرعــی از اصلــی  15190واقع در بخــش  5ثبت اصفهــان بــه مســاحت  174/50مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -2رای شــماره  139560302027004933مــورخ  1395/04/21مســعود فتحــی فرزند
احمد بشماره شناسنامه  1745صادره از اصفهان بشــماره ملی  1285866622در سه
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه احداثــی بر روی قســمتی از قطعــه زمین پال ک
 43996فرعــی از اصلــی  15190واقــع در بخــش  5ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 174/50
مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -3رای شماره  139560302027007687مورخ  1395/06/17حسن ربیعی کردآبادی
فرزند نعمت اله بشــماره شناســنامه  32صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291203842
در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بــر روی قســمتی از قطعه زمین
پال ک  10210واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  308/46مترمربــع .خریداری
طی سند رسمی.
 -4رای شــماره  139560302027007354مــور خ  1395/06/13حســن باقریــان
اشــکاوندی فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه  335صــادره از اصفهان بشــماره ملی
 1284110168در ششــدانگ یکباب خانــه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک
 7949واقع در بخــش  5ثبت اصفهــان به مســاحت 292/43مترمربــع .خریداری طی
سند رسمی.
 -5رای شماره  139560302027008796مورخ  1395/07/14مرتضی ایوبی باصیری
فرزند حســن بشــماره شناســنامه  5صادره از اصفهان بشــماره ملــی  1291898352در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 12591واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت 107/9مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -6رای شماره 139560302027008351مورخ 1395/07/04مهدی مهدوی زفرقندی
فرزند شکراله بشماره شناســنامه  1462صادره از تهران بشــماره ملی  0052731227در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 1واقع در بخش 18ثبت اصفهان به مساحت 151مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -7رای شــماره  139560302027008350مــورخ  1395/07/04ربابــه محمدی جبلی
فرزند محمد بشــماره شناســنامه  21صادره از اصفهان بشــماره ملی  5659596711در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 1واقع در بخش 18ثبت اصفهان به مساحت 151مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -8رای شــماره  139560302027009796مورخ  1395/08/06مســعود کشــانی فرزند
مرتضی بشــماره شناســنامه  2076صادره از اصفهان بشــماره ملــی  1288074433در
ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک 58فرعی
از اصلی  10354واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  179/1مترمربع .خریداری
طی سند رسمی.
 -9رای شــماره  139560302027009760مورخ  1395/08/05زهرا منصوری نهچیری
فرزند حیــدر بشــماره شناســنامه  18صــادره از مبارکــه بشــماره ملــی  5419518627در
ششــدانگ یکباب ســاختمان چار طبقه احداثی بر روی قســمتی از قطعــه زمین پال ک
 11548واقــع در بخش  5ثبت اصفهــان به مســاحت 175 /50مترمربــع .خریداری طی
سند رسمی.
 -10رای شماره  139560302027009897مورخ  1395/08/09رضوان قانع فرزند سیف
اله بشماره شناسنامه  694صادره از شهرضا بشــماره ملی  1199354503در ششدانگ
یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک  9169فرعی از اصلی
 15190واقــع در بخش  5ثبــت اصفهان بــه مســاحت  200مترمربع .خریداری طی ســند
رسمی.
 -11رای شــماره  139560302027009299مــورخ  1395/07/27زهره صادقی بابوکانی
فرزند قدرت اله بشماره شناســنامه  1087صادره از شهرضا بشــماره ملی 1198536901
در ششدانگ یکباب قسمتی از حیاط خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 529فرعی از اصلی  11516واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  17/17مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -12رای شماره  139560302027010133مورخ  1395/08/11علی اصغر یاریان کوپائی
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه  40صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659367836
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک  3748فرعی از
اصلی  15190واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به مســاحت  132/85مترمربع .خریداری
طی سند رسمی.
-13رایشماره 139560302027010659مورخ 1395/08/22سعید کریمیفرزندجعفر
بشماره شناسنامه  1038صادره از اصفهان بشماره ملی  1283985985در ششدانگ
یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک  15202واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت 207/63مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -14رای شــماره  139560302027010791مــورخ  1395/08/23ســید عبدالعظیــم
طباطبائــی پزوه فرزند حســین بشــماره شناســنامه  52002صــادره از اصفهان بشــماره
ملی  1280948132در ششــدانگ یکباب خانــه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین
پــال ک  7897واقع در بخش  5ثبت اصفهــان به مســاحت  141/85مترمربع .خریداری
طی سند رسمی.
 -15رای شــماره  139560302027010664مــورخ  1395/08/22ســید کمــال بــزرگ
منش فرزند سیدحســین بشــماره شناســنامه  33551صادره از اصفهان بشــماره ملی
 1282264451در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از
قطعه زمین پال ک 1586فرعی از اصلی 15190واقع در بخش 5ثبت اصفهان به مساحت
 275/55مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -16رای شــماره  139560302027010667مــورخ 1395/08/22مرضیــه حکمــت پــور
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1958صادره از اصفهان بشماره ملی 1283587459در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 1586فرعیاز اصلی 15190واقعدر بخش 5ثبتاصفهانبهمساحت275/55مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -17رای شماره  139560302027010516مورخ  1395/08/19امیر امینی هرندی فرزند
یداله بشماره شناسنامه 441صادره از اصفهان بشماره ملی 1287611771در ششدانگ
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک 8فرعی از اصلی 10353واقع در
بخش 5ثبت اصفهان به مساحت 153مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -18رای شماره 139560302027010195مورخ 1395/08/13حسن عکاف خوراسگانی
فرزند رضــا بشــماره شناســنامه  113صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی  1291207351در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 9435واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت 225/56مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -19رای شــماره  139560302027010532مورخ  1395/08/19احترام ا کبری بابوکانی
فرزند حبیب اله بشماره شناســنامه  18صادره از شهرضا بشــماره ملی  1199505196در
ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعــه زمین پال ک  8فرعــی از اصلی
 10354واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به مســاحت  162مترمربع .خریداری طی ســند
رسمی.
 -20رای شــماره  139560302027010137مــورخ  1395/08/11جاســم حقیقت فرزند
محمد بشــماره شناســنامه  82صادره از خرمشــهر بشــماره ملی  1829857231در سه
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک 39
واقعدر بخش 18ثبتاصفهانبهمساحت 77/92مترمربع.خریداریطیسندرسمی.
 -21رای شــماره  139560302027010916مــور خ  1395/08/27عبدالعلــی
گلی فرزند قربانعلی بشــماره شناســنامه  354صادره از فریدونشــهر بشماره ملی
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 1128914883در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 1واقع در بخــش  18ثبت اصفهــان به مســاحت 139/22مترمربع .خریداری طی ســند
رسمی.
 -22رای شماره  139560302027010528مورخ  1395/08/19حسن مداح علی فرزند
تقی بشماره شناسنامه 53صادره از اصفهان بشماره ملی 1286594839در ششدانگ
یکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 1واقعدر بخش 18ثبتاصفهان
به مساحت 250مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -23رای شماره  139560302027010540مورخ  1395/08/19علیرضا رجبی خرزوقی
فرزند حســن بشــماره شناســنامه  4199صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283618915
در ششــدانگ یکباب خانه احداثــی بر روی قســمتی از قطعه زمین پــال ک  3748فرعی
از اصلی  15190واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  133/7مترمربع .خریداری
طی سند رسمی.
 -24رای شــماره  139560302027010197مــورخ  1395/08/13عصمت حق شــناس
آدرمنابــادی فرزند حســن بشــماره شناســنامه  1284صــادره از اصفهان بشــماره ملی
 1286582377در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک1
واقع در بخش 18ثبت اصفهان به مساحت 111/61مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -25رای شــماره  139560302027010136مورخ  1395/08/11بتول حالج جزی فرزند
حیدر بشماره شناسنامه  230صادره از برخوار و میمه بشماره ملی  6609816311در سه
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک 39
واقعدر بخش 18ثبتاصفهانبهمساحت 77/92مترمربع.خریداریطیسندرسمی.
 -26رای شماره 139560302027011352مورخ1395/09/13طلعت کریمی کردآبادی
فرزند نصراله بشــماره شناســنامه  22صادره از اصفهان بشــماره ملــی  1291218750در
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک  15202باقیمانده
اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  141/95مترمربع .خریداری طی سند
رسمی.
 -27رای شــماره  139560302027011297مورخ  1395/09/11حســن صادقی کوپائی
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه  113صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659345506
در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بــر روی قســمتی از قطعه زمین
پال ک  5فرعی از اصلی  11549واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  264مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -28رای شماره 139560302027011300مورخ 1395/09/11زهرا فرهادی فرزند هاجی
محمد بشماره شناسنامه 1838صادره از تهران بشماره ملی 0042481198در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک  5فرعی از
اصلی  11549واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  264مترمربع .خریداری طی
سند رسمی.
 -29رای شماره  139560302027011725مورخ  1395/09/20کمال اخالقی نژاد فرزند
حســن بشــماره شناســنامه  3334صادره از اصفهان بشــماره ملی  1288335563در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 10393واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت 130/30مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -30رای شــماره  139560302027011384مــورخ  1395/09/14ا کبــر زارعــی خیادانی
فرزند عباس بشماره شناسنامه  487صادره از اصفهان بشــماره ملی  1283911851در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 1فرعیاز اصلی7929
واقعدر بخش 5ثبتاصفهانبهمساحت 339/50مترمربع.خریداریطیسندرسمی.
 -31رای شــماره  139560302027011383مــورخ  1395/09/14ا کبــر زارعــی خیادانی
فرزند عباس بشــماره شناســنامه  487صــادره از اصفهان بشــماره ملــی 1283911851
در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک  1فرعی از
اصلی  7929واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  220/80مترمربــع .خریداری
طی سند رسمی.
 -32رای شــماره  139560302027011387مــورخ  1395/09/14ا کبــر زارعــی خیادانی
فرزند عباس بشــماره شناســنامه  487صــادره از اصفهان بشــماره ملــی 1283911851
در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک  1فرعی از
اصلی  7929واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به مســاحت  218/85مترمربع .خریداری
طی سند رسمی.
 -33رای شماره  139560302027011722مورخ  1395/09/20علی نصیری ده سرخی
فرزند رجبعلی بشــماره شناســنامه  1صادره از اصفهان بشــماره ملــی  1291775951در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 10393واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت 91/71مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -34رای شــماره  139560302027011353مــورخ  1395/09/13صدیقــه ســنابادی
ماربینــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه  60588صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی
 1281703656در ششــدانگ یکباب خانــه دو طبقــه احداثی بر روی قســمتی از قطعه
زمین پال ک  9516فرعی از اصلی  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 242
مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -35رای شــماره  139560302027011254مــور خ  1395/09/09شــاهین قیصــری
فرزند محمد بشماره شناســنامه  1538صادره از اصفهان بشــماره ملی 1289400636
در ششــدانگ یکباب خانــه احداثی بر روی قســمتی از قطعــه زمین پــال ک  163فرعی از
اصلی  10353واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  72/20مترمربــع .خریداری
طی سند رسمی.
 -36رای شــماره  139560302027011644مــورخ  1395/09/17فخری اتحادی ابری
فرزند رحیم بشــماره شناســنامه  1188صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283640732
در ششــدانگ یکبــاب کارگاه احداثی بر روی قســمتی از قطعــه زمین پــال ک  140فرعی از
اصلــی  12953واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به مســاحت  61/14مترمربــع .خریداری
طی سند رسمی.
 -37رای شــماره  139560302027011366مــورخ  1395/09/13احمــد نکــوزاد فرزنــد
حسنبشمارهشناسنامه 51صادرهاز ماهشهربشمارهملی 1950337944در ششدانگ
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک 5034فرعی از اصلی 15190واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  197/30مترمربع .خریداری مع الواسطه بصورت
عادی از مالک رسمی سید کمال حسینی پائین دروازه.
 -38رای شماره 139560302027011471مورخ  1395/09/15محمود مظاهری کچی
ئیفرزنداسدالهبشمارهشناسنامه 6343صادرهاز تهرانبشمارهملی 0053953835در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 10393واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت 129/27مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -39رای شماره 139560302027011723مورخ 1395/09/20زهرا امینی فرزند مهدی
بشمارهشناسنامه 97صادرهاز کوهپایهبشمارهملی 5659703801در ششدانگیکباب
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک  12951واقع در بخش  5ثبت اصفهان
به مساحت 73/80مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -40رای شماره  139560302027011660مورخ  1395/09/18ا کرم زهرائی خوراسگانی
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 135صادره از اصفهان بشماره ملی 1284234363در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 10393واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  98مترمربع .خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک
رسمی خدیجه امینی سده فرزند عبدالغفار .
 -41رای شــماره  139560302027011734مــورخ  1395/09/20محســن حســینعلی
زاده خوراســگانی فرزند غالمعلی بشــماره شناســنامه  1626صادره از اصفهان بشــماره
ملی  1291625976در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین
پال ک  6643واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به مســاحت  138/11مترمربــع .خریداری
طی سند رسمی.
 -42رای شــماره  139560302027011359مــورخ  1395/09/13ا کبــر اســکندر فرزنــد
قاســمعلی بشــماره شناســنامه  57صادره از اصفهان بشــماره ملی  1287773435در
ششدانگیکبابساختماندوطبقهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک9174
فرعی از اصلــی  15190واقع در بخــش  5ثبت اصفهان بــه مســاحت  232/78مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -43رای شماره  139560302027011074مورخ 1395/09/03حسن کریمی کردآبادی
فرزندعباسبشمارهشناسنامه 37782صادرهاز اصفهانبشمارهملی 1282305271در
ششدانگیکباب کارگاهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 11516واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت 203/76مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -44رای شماره  139560302027011069مورخ  1395/09/03حسن کریمی کردآبادی
فرزندعباسبشمارهشناسنامه 37782صادرهاز اصفهانبشمارهملی 1282305271در

ششدانگیکباب کارگاهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 11516واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت 308/92مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -45رای شــماره  139560302027011637مــور خ  1395/09/17حســین کریمــی
کردآبــادی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه  23صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی
 1291335595در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 11516واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  199/4مترمربع .خریداری طی سند
رسمی.
 -46رای شــماره  139560302027011460مــورخ  1395/09/15مرتضــی کیانــی فرزند
صفرعلی بشــماره شناســنامه  413صــادره از اصفهان بشــماره ملــی  1289270848در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 11515واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت 229مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -47رای شماره  139560302027011913مورخ  1395/09/23علیرضا جانقربان فرزند
رمضانعلی بشماره شناسنامه  3صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی  5129877187در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه درب و پنجره سازی احداثی بر روی قسمتی از
قطعهزمینپال ک 12384واقعدر بخش 5ثبتاصفهانبهمساحت 238/98مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -48رای شــماره  139560302027011910مــورخ  1395/09/23محمد کمال چیذری
فرزندمحمدحسنبشمارهشناسنامه 68صادرهاز شمیرانبشمارهملی0452223512
در سهدانگمشاعاز ششدانگیکباب کارگاهدربوپنجرهسازیاحداثیبررویقسمتی
از قطعــه زمیــن پــال ک  12384واقع در بخــش  5ثبــت اصفهان بــه مســاحت 238/98
مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -49رای شــماره  139560302027011848مــورخ  1395/09/21ناصــر مهرمزین فرزند
اســماعیل بشــماره شناســنامه  337صادره از اصفهــان بشــماره ملــی  1291421092در
ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک  13فرعی از اصلی
 5946واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  154/5مترمربع .خریداری طی سند
رسمی.
 -50رای شــماره  139560302027011728مــورخ  1395/09/20محمدکریــم رمضانــی
فرزند حبیب بشماره شناسنامه  432صادره از دولت آباد بشــماره ملی 2490466704
در ششــدانگ یکباب خانــه احداثی بــر روی قســمتی از قطعه زمیــن پــال ک  118فرعی از
اصلی  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  167/65مترمربع .خریداری
طی سند رسمی.
 -51رای شماره 139560302027011625مورخ 1395/09/17اشرف ناطقی عطا آبادی
فرزند عباس بشماره شناسنامه 44صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129761677
در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بــر روی قســمتی از قطعه زمین
پال ک 68فرعی از اصلی 10354واقع در بخش 5ثبت اصفهان به مساحت 185مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -52رای شــماره  139560302027011628مورخ  1395/09/17رجبعلی صانعی فرزند
عبدالرسول بشماره شناسنامه  36صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129754603
در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بــر روی قســمتی از قطعه زمین
پال ک 68فرعی از اصلی 10354واقع در بخش 5ثبت اصفهان به مساحت 185مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -53رای شــماره  139560302027011665مــورخ  1395/09/18پیمان همای منفرد
فرزند محمود بشماره شناسنامه 3021صادره از اصفهان بشماره ملی 1292558695در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 4فرعی از اصلــی  15202واقع در بخش  5ثبــت اصفهان به مســاحت  116/71مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -54رای شــماره  139560302027011668مــورخ  1395/09/18پژمــان همای منفرد
فرزند محمود بشماره شناسنامه  2747صادره از اصفهان بشماره ملی 1289635625
در سهدانگمشاعاز ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک
 4فرعی از اصلــی  15202واقع در بخش  5ثبــت اصفهان به مســاحت  116/71مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -55رای شــماره  139560302027011979مــورخ  1395/09/23ســهیال دهقان فرزند
تورج بشماره شناسنامه 452صادره از اصفهان بشماره ملی 1291066233در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک 15234واقع
در بخش 5ثبت اصفهان به مساحت 658/70مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -56رای شــماره  139560302027011982مورخ  1395/09/23صدیقه بشــکار فرزند
مجید بشماره شناسنامه 832صادره از اهواز بشماره ملی 1755377975در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک 15234واقع
در بخش 5ثبت اصفهان به مساحت 658/70مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -57رای شــماره  139560302027011840مورخ  1395/09/21حسن خوشنظر فرزند
محمــد رضــا بشــماره شناســنامه  59صــادره از شــهرضا بشــماره ملــی  1199805971در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 10055واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت 151مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -58رای شــماره  139560302027011650مورخ  1395/09/18رقیه بیگم خدارحمی
فرزنــد ســید عبــاس بشــماره شناســنامه  175صــادره از ســمیرم ســفلی بشــماره ملــی
 5129565606در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 237فرعی از اصلی  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  112/66مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -59رای شــماره  139560302027011562مــورخ  1395/09/16مســعود ســعیدزاده
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه  1703صادره از اصفهان بشــماره ملی 1285822803
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک  15234واقع در
بخش 5ثبت اصفهان به مساحت 170مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -60رای شــماره  139560302027011649مورخ  1395/09/17فاطمه بیگم حســینی
فرزند سیدقاســم بشــماره شناســنامه  2صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291313907
در ششــدانگ یکباب ســاختمان قدیمی احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک
 11516واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به مســاحت  456/63مترمربــع .خریداری طی
سند رسمی.
 -61رای شماره  139560302027011590مورخ  1395/09/16محمد رستمی فرد فرزند
علی بشماره شناسنامه 298صادره از اصفهان بشماره ملی 1284100138در ششدانگ
یکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 1واقعدر بخش 18ثبتاصفهان
به مساحت 266/93مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -62رای شــماره  139560302027011414مورخ  1395/09/14صغری قاسمی نیالبی
فرزند حبیب بشــماره شناســنامه  596صادره از فریدن بشــماره ملــی  1159462194در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 12469واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت 77/60مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -63رای شــماره  139560302027011566مــورخ  1395/09/16علیرضا امینی تهرانی
فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه  157صادره از تیران بشــماره ملی  5499380971در
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت 138/84مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -64رای شــماره  139560302027011513مــورخ  1395/09/15رباب علیــزاده کردآبادی
فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 18صادره از اصفهان بشماره ملی 1291294295در سه
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک 10210
واقع در بخش 5ثبت اصفهان به مساحت 308/46مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -65رای شــماره  139560302027011583مــورخ  1395/09/16زینــب عــرب فرزنــد
کرمعلی بشــماره شناســنامه  60صــادره از طالخونچــه بشــماره ملــی  5419744929در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 35واقعدر بخش18
ثبت اصفهان به مساحت 141/56مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -66رای شــماره  139560302027011390مــور خ  1395/09/14جهانگیــر فرجــی
آخوره ســفالئی فرزند درویش بشــماره شناســنامه  20صادره از فریدونشهر بشماره ملی
 1129551687در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 1واقع در بخش  18ثبــت اصفهان به مســاحت  215/57مترمربع .خریداری طی ســند
رسمی.
-67رایشماره 139560302027011257مورخ 1395/09/09احمدنوریفرزندهدایت
اله بشماره شناسنامه  682صادره از بوئین و میاندشت بشماره ملی  6219258274در
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت 129/60مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
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 -68رای شــماره  139560302027011462مورخ 1395/09/15مهدی جمشید بیک
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه  72583صادره از اصفهان بشماره ملی1281825026
در سهدانگمشاعاز ششدانگیکبابمغازهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک
 977فرعی از اصلی  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  18/16مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -69رای شــماره  139560302027011461مــورخ  1395/09/15محمد جمشــیدبیک
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 2880صادره از اصفهان بشماره ملی 1288331029در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 977فرعی از اصلی  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  18/16مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -70رای شــماره  139560302027011380مــورخ  1395/09/14علــی محمــد طالبــی
خوندابــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه  31صــادره از نجــف آبــاد بشــماره ملــی
 1091954410در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک 1
واقعدر بخش 18ثبتاصفهانبهمساحت 180/21مترمربع.خریداریطیسندرسمی.
 -71رای شــماره  139560302027011876مــورخ  1395/09/21علــی ارشــادی فرزنــد
عباسعلی بشماره شناسنامه  522صادره از اصفهان بشــماره ملی  1291086307در دو
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 3753فرعیاز اصلی 15190واقعدر بخش 5ثبتاصفهانبهمساحت 147/59مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -72رای شماره  139560302027011879مورخ  1395/09/21سیامك ارشادی فرزند
عباســعلی بشــماره شناســنامه  38صادره از میمه بشــماره ملــی  6229855771در دو
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 3753فرعیاز اصلی 15190واقعدر بخش 5ثبتاصفهانبهمساحت 147/59مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -73رای شماره  139560302027011882مورخ  1395/09/21سید حسن حسینیان
فرزند سید عباس بشماره شناسنامه  40صادره از میمه بشماره ملی  6229883090در
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین
پال ک  3753فرعی از اصلی  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت 147/59
مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -74رای شماره  139560302027011465مورخ  1395/09/15مهدی اجاللیان فرزند
محمد حسین بشماره شناسنامه  134صادره از فالورجان بشماره ملی  1110721811در
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 138فرعی از اصلی  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  223/15مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -75رای شماره  139560302027011469مورخ  1395/09/15راضیه طباطبائی فرزند
سیدمحمد بشماره شناسنامه  878صادره از اصفهان بشماره ملی  1286804825در
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک
 138فرعی از اصلی  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  223/15مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -76رای شــماره  139560302027011411مورخ  1395/09/14اعظم طبالی برســیانی
فرزند مسلم بشــماره شناســنامه  119صادره از اصفهان بشــماره ملی  1293522066در
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک  13064واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 197/54مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -77رای شــماره  139560302027011713مــورخ  1395/09/20حســین معتمــدی
فرزند حیدر بشــماره شناســنامه  1467صادره از اصفهان بشــماره ملــی 1285618671
در ششدانگ یکباب کارگاه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه
زمین پال ک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  397/16مترمربع .خریداری
طی سند رسمی.
 -78رای شماره 139560302027011768مورخ 1395/09/20حمیدرضا باقری کیچی
فرزندمحمدعلیبشمارهشناسنامه 10صادرهاز کوهپایهبشمارهملی 5659622232در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 1592فرعی از اصلی 15190واقع در بخش 5ثبت اصفهان به مساحت 332/60مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
-79رایشماره 139560302027011765مورخ 1395/09/20امیرحسینباقری کیچی
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 461صادره از اصفهان بشماره ملی 1288111401در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 1592فرعی از اصلی 15190واقع در بخش 5ثبت اصفهان به مساحت 332/60مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -80رای شــماره  139560302027011736مورخ  1395/09/20پری شریفی کبرآبادی
فرزند فرج اله بشــماره شناسنامه  1صادره از نائین بشــماره ملی  1249737753در سه
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 10393واقع در بخش  5ثبــت اصفهان به مســاحت  149/57مترمربــع .خریداری طی
سند رسمی.
 -81رای شــماره  139560302027011630مورخ  1395/09/17ســمیرا حســینی فرزند
حسین بشماره شناسنامه  1239صادره از اصفهان بشــماره ملی  1288220219در سه
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قســمتی از قطعــه زمین پال ک
 481فرعی از اصلی  11516واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  220/34مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -82رای شــماره  139560302027011629مــورخ  1395/09/17ســید رســول زهرائــی
فرزند سید علی بشماره شناسنامه  45صادره از اصفهان بشماره ملی  1291418172در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 481فرعی از اصلی  11516واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  220/34مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -83رای شماره  139560302027011398مورخ 1395/09/14حسین محمدی فرزند
محمدعلی بشماره شناســنامه  131صادره از اصفهان بشــماره ملی  1283624583در
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک  10393واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 196/87مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -84رای شماره  139560302027011075مورخ  1395/09/03سمیه روشنائیان فرزند
رســول بشــماره شناســنامه  4408صادره از اصفهــان بشــماره ملــی  1288346298در
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت 163/37مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -85رای شــماره  139560302027011565مــور خ  1395/09/16اســداله خانــی
قهجاورســتانی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه  40صــادره از اصفهــان بشــماره ملی
 1291682422در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پال ک
 3126فرعی از اصلی  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  18/66مترمربع.
خریداری طی سند رسمی.
 -86رای شــماره  139560302027011741مــورخ  1395/09/20علــی اصغــر ســلیمی
مظفرآبــادی فرزنــد فضــل الــه بشــماره شناســنامه  3صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی
 1249697484در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثــی بر روی
قسمتی از قطعه زمین پال ک 10393واقع در بخش 5ثبت اصفهان به مساحت149/57
مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -87رای شماره 139560302027011717مورخ 1395/09/20سید مهدی باطنی فرزند
سید مصطفی بشماره شناسنامه 599صادره از اصفهان بشماره ملی 1286431743در
ششدانگیکبابخانهاحداثیبررویقسمتیاز قطعهزمینپال ک 10408واقعدر بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت 247/44مترمربع .خریداری طی سند رسمی.
 -88رای شــماره  139560302027012256مــورخ  1395/09/30رضــا جعفــری فرزنــد
حســین بشــماره شناســنامه  11814صادره از اصفهــان بشــماره ملــی  1283820031در
ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمیــن پال ک 10393
واقعدر بخش 5ثبتاصفهانبهمساحت 115/95مترمربع.خریداریطیسندرسمی.
 -89رای شماره  139560302027012206مورخ  1395/09/29اصغر یوسف شوردزی
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 2صادره از اصفهان بشماره ملی  1291849785در
ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پال ک  72فرعی از اصلی
 11548واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به مســاحت  152مترمربع .خریداری طی ســند
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