
نوعیت نظریه/رأی  توضیحات
 مذکور

 تاریخ نظریه/رای
 کمیسون ماده هفت
 در سنوات گذشته

 ردیف شماره پرونده پالک ثبتی

11/11/1931 باغ   131/08  18888009 1 

08/10/1938 غیرباغ   1033/93  18880839 0 

3/0/1933 غیرباغ   0/200  18889903 9 

رای مذکور متعلق به شورای طرح 

وبررسی)کمیسیون باغات(در شهرداری منطقه 

 بوده است.

10/3/1998 باغ  189/3  18889218 4 

که کمیسیون  1993تصویر رای ماده هفت سال 

به آن استناد کرده است  33ماده هفت در سال 

 در آرشیو موجود نیست

3/3/1993 باغ  1/9234/94  18810924 2 

 9   18812323 93/9033 1903/10/00 باغ 

رای از  0مذکور در سنوات گذشته دارای  ملک

 کمیسیون ماده هفت است.

12/18/1990 غیرباغ  322/93  18812399 3 

13/10/1909 باغ  

3/10/1931 غیرباغ   1/1/302  18813889 0 

این  عرصهرای مذکور در خصوص پالک ثبتی 

 پالک است.

0/9/1930 غیرباغ  9/392/9992  18800320 3 

10/11/1990 غیرباغ  9498/ 0و  1   18809312 18 

09/3/1990 باغ   9434 18809330 11 

04/9/1909 غیرباغ   100/9320  18804034 10 



نوعیت نظریه/رأی  توضیحات
 مذکور

 تاریخ نظریه/رای
 کمیسون ماده هفت
 در سنوات گذشته

 ردیف شماره پرونده پالک ثبتی

1/9/1932 غیرباغ   00/3  18803390 19 

سند قدیمی با پالک  مذکور در خصوصرای 

است. 9343و1/9319و9380ثبتی   

3/9/1993 غیرباغ  1/92/9343  18898494 14 

و  1148رای مذکور در خصوص پالک ثبتی 

 پالکهای مفروز از آن است.

19/0/1909 باغ  1/2/1148  18892028 12 

02/18/1933 غیرباغ   1/391/99  18848933 19 

پالک ثبتی مادر این رای مذکور در خصوص 

 پالک است.

9/9/1933 غیرباغ  0/2/1183  18849483 13 

رای مذکور در خصوص پالک ثبتی مادر این 

 پالک است.

0/2/1933 غیرباغ  3/3104/0  18849281 10 

13/0/1909 باغ   3/2198/94  18849023 13 

18/4/1993 باغ   3/913/08  18821149 08 

مادر این رای مذکور در خصوص پالک ثبتی 

 پالک است.

18/10/1992 غیرباغ  1/0/1184  18822000 01 

رای مذکور در خصوص پالک ثبتی مادر این 

 پالک است.

18/10/1992 غیرباغ  0/1184  18822009 00 

رای مذکور در خصوص پالک ثبتی مادر این 

 پالک است.

3/2/1904 باغ  9/1090/08  18823029 09 

مادر این رای مذکور در خصوص پالک ثبتی 

 پالک است.

 13/0/1930  9/9220  18820080 04 



نوعیت نظریه/رأی  توضیحات
 مذکور

 تاریخ نظریه/رای
 کمیسون ماده هفت
 در سنوات گذشته

 ردیف شماره پرونده پالک ثبتی

رای مذکور در خصوص پالک ثبتی مادر این 

 پالک است.

00/9/1903 باغ  9/19209/93  18892482 02 

19/9/1939 باغ   

پالک ثبتی است که در  9پرونده مذکور تجمیع 

همین تاریخ به صورت جداگانه رای فرم الف 

 مبنی بر غیرباغ داده شده است.

09/18/1931 غیرباغ  941/00  18892390 09 

10/9/1934 غیرباغ   0802/93  18831301 03 

رای مذکور با متراژ ملک فوق و با پالک ثبتی 

شهرسازی این است و در سامانه  0/1234

 پرونده  آرشیو شده است.

19/10/1990 غیرباغ  0/92/1234  18802221 00 

13/3/1990 باغ   1/20031/0932  08188390 03 

11/18/1938 باغ  

03/0/1993 غیرباغ   1/0089/99  98888439 98 

09/3/1934 باغ   10/0892  98811933 91 

04/10/1938 باغ   1/04919/9184  98810129 90 

03/10/1994 غیرباغ   4/038/48  98809398 99 

رای مذکور در خصوص پالک ثبتی مادر این 

 پالک است.

00/18/1994 باغ  9/9408/94  98898300 94 

13/11/1903 باغ   04233/38  98894900 92 

00/1/1903 باغ   91/48881/38  98840008 99 



نوعیت نظریه/رأی  توضیحات
 مذکور

 تاریخ نظریه/رای
 کمیسون ماده هفت
 در سنوات گذشته

 ردیف شماره پرونده پالک ثبتی

00/3/1904 باغ   98/9900   98840243  93 

پالک ثبتی ذکر شده مربوط به پالک ثبتی 

عرصه پالک است و در حال حاضر شماره 

 پالک ثبتی تک برگی آن تغییر کرده است.

08/3/1902 باغ  1139/93  48881082 90 

3/3/1992 باغ   998/38  48819900 93 

19/11/1930 باغ  

19/10/1939 باغ   0430/40  48820902 48 

98/2/1931 باغ   114/92  28888094 41 

04/3/1934 غیرباغ .  1/1193/110  28841133 40 

09/4/1903 باغ   4/33  28180013 49 

03/9/1930 باغ   18/99/1  28189940 44 

12/0/1931 باغ   11/99/1  28189949 42 

3/10/1903 باغ   41833/109  28110188 49 

13/0/1939 باغ   033   28128903 43 

11/18/1938 باغ   9090/9399  98849223 40 

12/0/1939 باغ   13232/0  108894893 43 

یافت نشد 1990تصویر رای سال  03/11/1990 غیرباغ   130/109  088894090 28 



نوعیت نظریه/رأی  توضیحات
 مذکور

 نظریه/رایتاریخ 
 کمیسون ماده هفت
 در سنوات گذشته

 ردیف شماره پرونده پالک ثبتی

یافت نشد 1990تصویر رای سال  03/11/1990 غیرباغ   0/401  088894099 21 

یافت نشد 1990تصویر رای سال  03/11/1990 غیرباغ   4/401  088894094 20 

یافت نشد 1990تصویر رای سال  03/11/1990 غیرباغ   3/401  088894092 29 

09/0/1934 باغ  

یافت نشد 1990تصویر رای سال  03/11/1990 غیرباغ   0/3/401  088894099 24 

 


