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تریبون
معاون برنامهریزی و توسعه ایدرو:

بومیسازی کاتالیست مصداق تحقق بخش
تابآوری فناورانه است

مع��اون برنامهری��زی و توس��عه
س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع
ای��ران گف��ت :بومیس��ازی محصولی
همچ��ون کاتالیس��ت ،تحق��ق بخش
ت��ابآوری فناوران��ه و ی��ک موض��وع
راهبردی بهشمار میآید.
به گزارش شانا ،آیین پایانی دومین
همایش ملی بومیسازی کاتالیست در
صنعت پتروش��یمی و پاالیش نفت در
جزیره کیش و با حضور مدیران ش��رکتهای پتروش��یمی از سراس��ر کشور
فعاالن فناور و متخصصان این حوزه برگزار شد.
مهدی صادقی نیارکی ،معاون برنامهریزی و توس��عه سازمان گسترش و
نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) در این آیین ب��ه تبیین تابآوری اقتصادی با
توسعه و تعمیق ساخت داخل پرداخت و گفت :ادبیات تابآوری در سالهای
 ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۰و بهواسطه بحران اقتصادی آمریکا شکل گرفت.
وی ب��ا بیان اینکه ادبی��ات ت��ابآوری فناورانه ،ب��ر بحرانهای جهانی
توج��ه دارد ،تصریح کرد :در ادبیات توس��عه پس از جن��گ تحمیلی نیز در
برنامههای توس��عهای ش��اهد چنی��ن ادبیاتی هس��تیم و اولویتهایی چون
افزای��ش خوداتکایی ،بهرهبرداری هرچه بیشت��ر از معادن برای تأمین مواد
اولیه تولیدی ،جایگزینی موادخام و نیمساخته داخلی به جای مواد وارداتی و
افزایش خودکفایی از طریق تکمیل زنجیرههای تولیدی و بهرهبرداری هرچه
بیشتر از معادن تا برنامه پنجم توسعه دیده میشود.
صادقی نیارکی با تاکید بر اینکه بومیسازی کاتالیست نیز تحقق بخش
تابآوری فناورانه است ،اظهار کرد :بومیسازی کاتالیست موضوعی راهبردی
است.
وی با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیانی چون نفت و گاز سرو میتوانند
کش��ور را در مسیر خودکفایی ،توسعه و ارتقای تابآوری فناورانه قرار دهند
گفت :ش��رکتی که خ��ود را ملزم ب��ه روزآوری اطالع��ات و نظرات خبرگی
میدان��د ،میتواند به تحقق روی��ای حرکت در زنجیره ارزش جهانی و تولید
کاالی رقابتی را مطابق نظر و نیاز مشتریان کمک کند.
امیر هومن کریمی ،مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز س��رو و دبیر دومین
همایش دوساالنه بومیسازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پاالیش نفت
نیز به فرآیند پش��ت سر گذاشته ش��ده ازسوی این شرکت دانشبنیان برای
خودکفایی در تولیدات اشاره کرد و گفت :این شرکت فرزند این کشور است
و افتخاری برای ایران است .خوشبختانه توانستیم به فضل الهی رشد کنیم و
به نقطه بالندگی برسیم و در مسیر شرکتهای بزرگ دنیا قرار بگیریم.
وی به چگونگی شکلگیری شرکت نفت و گاز سرو از فرآیندهای تولید
کاتالیس��ت اش��اره کرد و افزود :نفوذ در بازار و معرفی محصوالت به مشتری
در راهبردهای این شرکت است و گام بعدی تنوع بخشی ،توسعه سبد کاال،
افزایش ظرفیت و رسوخ بازارهای جهانی است.

یکشنبه  26دی  1400شماره  6862سال بیست و چهارم
وزیر نفت:

کنسرسیومی  ۴میلیارد دالری برای حمایت از
طرحهای پتروپاالیشی در حال شکلگیری است
وزی��ر نف��ت از پیگیریه��ا ب��رای ش��کلگیری
کنسرس��یومی  ۴میلی��ارد دالری با ه��دف حمایت از
پروژههای پتروپاالیشگاهی خبر داد.
به گزارش خبرنگار شانا ،جواد اوجی ،وزیر نفت پس
از آیین امضای تفاهمنامه خط لوله انتقال فرآوردههای
نفتی مسیر رفس��نجان ،بیرجند ،تربت حیدریه ،مشهد
موسوم به خط لوله تابش (تأمین بازار انرژی شرق) بین
شرکت ش��رکتهای ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ای��ران و بانک ملت با حضور احس��ان خاندوزی،
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی ،جلیل س��االری ،معاون
وزیر نف��ت در امور پاالیش و پخش و رضا دولتآبادی،
مدیرعامل بانک ملت در جم��ع خبرنگاران گفت :خط
لوله جدید پروژهای اقتصادی است که روزانه  ۱۵۰هزار
بش��که فرآورده نفتی را منتق��ل میکند و فرآوردههای
نفتی تولید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را پس از طی

سه استان به شمال شرق کشور انتقال میدهد.
وی ضمن تشکر از مدیرعامل بانک ملت برای تأمین
 ۳۷۰میلیون یورو منابع ارزی این پروژه و پشتیبانی از

پروژههای جدید و توس��عه میدانه��ای نفتی ،تصریح
کرد :با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک
مل��ت بخش زیادی از منابع مال��ی مورد نیاز پروژههای
نفتی کش��ور بهویژه در بخش پتروپاالیش��گاهها تأمین
خواهد شد.
وزیر نفت ادامه داد :هفته گذش��ته تفاهمنامههای
خوبی در زمینه صدور خدمات فنی و فرآوردههای نفتی
با ترکمنس��تان امضا شد که امیدواریم بهزودی اجرایی
شود.اوجی درباره طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه
مردم گفت :این طرح در حال بررسی کارشناسی و انجام
کارهای آزمایش��ی است و هر زمان ابهامهایش برطرف
ش��ود از س��مت دولت برای اج��رای آن تصمیمگیری
میش��ود.وی اعالم ک��رد که کنسرس��یومی  ۴میلیارد
دالری برای حمایت از پروژههای پتروپاالیش��گاهی در
حال شکلگیری است.

گازرسانی به صنایع و نیروگاهها با مصرف خارج
از الگوی بخش خانگی محدود میشود

سرپرس��ت مدیری��ت ام��ور هماهنگی گازرس��انی
ش��رکت ملی گاز ایران با اشاره به ورود سامانه بارشی و
س��رد شدن هوا اعالم کرد که در صورت رعایت نکردن
الگوی مص��رف در بخش خانگی -تج��اری محدودیت
گازرسانی به صنایع و نیروگاهها افزایش مییابد.
به گزارش ش��انا به نقل از ش��رکت ملی گاز ایران،
سیدجالل نورموس��وی گفت :آخرین مقدار مصرف گاز
در بخ��ش خانگی و تجاری و واحدهای صنایع کوچک،
 ۵۶۲میلیون مترمکعب بود که با وجود افزایش دما ،آن
چنان کاهشی در مقدار مصرف مشاهده نشده است.
وی ادام��ه داد :در ه��ر دو درجه کاه��ش دما ،باید
یک مترمکعب کاهش در مصرف داش��ته باشیم که این
اتفاق نیفتاده ،یعنی افزایش دما با مقدار کاهش مصرف
همخوانی ندارد.
سرپرس��ت مدیری��ت ام��ور هماهنگی گازرس��انی
ش��رکت مل��ی گاز ایران با بی��ان اینکه ب��ا افزایش دما

در هفته گذش��ته ،انتظار ما رس��یدن مصرف به حدود
 ۵۰۰میلی��ون مترمکعب در روز یا حتی پایینتر از آن
در بخ��ش خانگی و تجاری ب��ود ،افزود :در این صورت،
میتوانس��تیم  ۳تا  ۵مترمکعب به ازای هر مشترک در
اقلیمه��ای متفاوت صرفهجویی در مصرف گاز داش��ته
باشیم که متأسفانه روزانه باالتر از  ۶۰میلیون مترمکعب
افزون بر عدد تعریف شده ،مصرف گاز داریم.
نورموسوی تصریح کرد :بر این باورم که باید تالش
کنیم تا عادتهای خ��ود را در این زمینه ،تغییر دهیم
یعنی هر زمان که احساس کردیم دمای هوا مناسبتر
اس��ت و در عرض کمت��ر از یک دقیق��ه ،دمای پکیج،
بخاری یا دیگر وس��ایل گرمایش��ی را پایین آورده تا به
این طریق ،با یک اقدام بس��یار ساده هم به بهبود روند
مص��رف و کاهش گازبها برای خود (مش��ترکان) کمک
کرده و ه��م مدیریت مصرف بهین��ه را به خوبی انجام
داده دهیم.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5/00/2532
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  11ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ  8ﻭ  59ﻭ  60ﻭ  86ﻭ  91ﻭ  92ﻭ  116ﻭ  183ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ  12ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ  27ﻭ  53ﻭ  66ﻭ  97ﻭ ﺑﺨﺶ  13ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﭘﻼﻛﻬـﺎﻱ  1ﻭ  2ﻭ  30ﻭ
 37ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ  14ﺍﺭﺑﻴﻞ ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ  22ﻭ  26ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ  15ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﭘﻼﻙ  125ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﮕﻴﻦﺷﻬﺮ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ ﺍﻣﻼﻛﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳـﻞ ﺁﮔﻬـﻲ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  11ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ ﭘﻼﻙ  8ﺍﺻﻠﻲ
 50ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  8ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﺎﺫﺭ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺶ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  313ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺪﻱ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﻮﺷﻪ ﻋﻠﻴﺎ ﭘﻼﻙ  59ﺍﺻﻠﻲ
 32ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  59ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﺳﻤﺎﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  1900ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/04/14ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﺍﻳﻤﺎﻧﻘﻠﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﻮﺷﻪ ﺳﻔﻠﻲ ﭘﻼﻙ  60ﺍﺻﻠﻲ
 66ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  60ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1487/75ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/18ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﺣﺴـﻴﻦ
ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻧﻲ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻛﻨﺪ ﭘﻼﻙ  86ﺍﺻﻠﻲ
 53ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  86ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺫﺭﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻜﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  965/80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻧﺮﻳﻤـﺎﻥ
ﺁﺫﺭﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻃﺎﻭﺳﻲ  54 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  86ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺻﺎﺑﺮ ﻳﻮﻧﺲ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  1258/30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/06/22ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ ﺁﺫﺭﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻃﺎﻭﺳﻲ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﺮﻩ ﮔﻞ ﭘﻼﻙ  91ﺍﺻﻠﻲ
 43ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  91ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﺰﻩ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﻭ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﻗﺮﻩ ﮔﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  3225ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/06/21ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺿﺎﻋﻠﻲ ﻋﺰﻳﺰﻱ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺮﺍﺩﻟﻮ ﭘﻼﻙ  92ﺍﺻﻠﻲ
 493ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  92ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﭘﺎﺷﺎﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺯﻟﻔﻌﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  29/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/02/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﺍﻧﻮﺭ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﻣﺮﺍﺩﻟﻮ
 495ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  82ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  92ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳﺘﻢ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻃﺎﻟﺸﻤﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  120ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/06/22ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﻤﭽﻲ ﻗﻴﻪ ﺳﻲ ﭘﻼﻙ  116ﺍﺻﻠﻲ
 18ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  116ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﺳﺪﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺩﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  151479/88ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ 1400/08/17
ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻜﺒﻼﻍ ﭘﻼﻙ  183ﺍﺻﻠﻲ
 45ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  183ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳﺘﻢ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻃﺎﻟﺸﻤﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/24ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  12ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻛﻨﺪﻱ ﭘﻼﻙ  27ﺍﺻﻠﻲ
 432ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  243ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  27ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﺎﺳﻠﻂ ﻣﺮﺍﺩﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  443ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/07/03ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺟﻬﺎﺩ ﺁﺑﺎﺩ ﭘﻼﻙ  53ﺍﺻﻠﻲ
 95ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  5ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  53ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻛﻮﺭﺑﻼﻏﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺎﻥ ﺍﻭﻏﻼﻥ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  2524ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/06/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﺎﻥ ﺍﻭﻏﻼﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺷﻴﺦ ﻟﻮ ﭘﻼﻙ  66ﺍﺻﻠﻲ
 107ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  66ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺭﻭﺟﻌﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  821/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/24ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﺧـﺎﻥ
ﺣﺴﻴﻦ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﺮﻩ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﭘﻼﻙ  97ﺍﺻﻠﻲ
 741ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  377ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  97ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻭﻟﻲ ﺳﺮﻭﻱ ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  300/80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/07/04ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  13ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺼﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻲ
 716ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  436ﻏﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﺼﻴﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  121/30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1399/12/23ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻃﻴﺒﻪ ﺍﺳﺪﻱ  717 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  140ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻴﺪﺭ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋﺍﺩ ﻧﺼﺮﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 72/80
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/02/07ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻏﻼﻡ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻧﮋﺍﺩ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺎﺭﺯﻳﻞ ﭘﻼﻙ ﺩﻭ ﺍﺻﻠﻲ
 93ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  2ﺍﺻﻠﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﻪ ﻣﺪﺩﻱ ﺳﺮﺩﺭﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  652ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/06/28ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﻛﺮﻳﻢ ﺯﺍﺩﻩ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻣﺠﻨﺪﻩ ﭘﻼﻙ  30ﺍﺻﻠﻲ
 422ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  373ﻏﺮﻋﻲ ﺍﺯ  30ﺍﺻﻠﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻗﺮﻩ ﺩﺭﻭﻳﺸﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  38/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/06/22ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻣﺠﻨﺪﻩ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻼﻙ  37ﺍﺻﻠﻲ
 6327ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻠﮕﺰ ﺣﻀﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  121ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/02/28ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
 21377ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  9037ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﻚ ﺭﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  125ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/06/15ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﻋﺎﺩﻝ ﻧﻴﻚ ﺭﺍﺩ
 21383ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  3631ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  149ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻛﻲ
 21384ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  7390ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  146/80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/21ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﺧـﻮﺩ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
 21385ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  2413ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭﮔﺎﻫﻲ ﻣﻠﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻤﺘﻌﻠﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  68/75ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/06/21ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﺰﺍﺩﻩ ﺧﻴﺎﻭﻱ
 21394ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  6344ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ﻣﻴﺮﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﷲ ﺑﺨﺶ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  172ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1399/06/22ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﺍﷲ ﺑﺨﺶ ﺟﻌﻐﺮﺯﺍﺩﻩ ﻣﻴﺮﻙ

وی در پایان اظهار کرد :خوش��بختانه در این چند
روز گذشته و در همین مدت کم با همراهی مردم موفق
شدیم تا نیروگاهها گاز تحویلی خود یعنی روزانه بیش
از  ۱۱۶میلیون مترمکعب را داش��ته باش��ند که بسیار
جای خوشوقتی اس��ت و این همراهی اگر ادامه داشته
باش��د ،همین اتفاق مهم برای دیگر صنایع مانند فوالد،
سیمان ،پتروشیمیها و  ...نیز رخ خواهد داد و به تولید
ناخالص ملی کمک میکند.
براس��اس این گزارش ،با کاهش دم��ا ،مصرف گاز
در کش��ور روندی صعودی به خ��ود میگیرد و آثار این
مصرف سبب به هم خوردن موازنه توزیع گاز در خطوط
انتقال گاز میش��ود ،بنابراین مجبوریم این موازنه را با
کاه��ش مص��رف در دیگر بخشه��ا مانن��د صنایع یا
نیروگاهه��ا جبران کنیم و این در حالی اس��ت که تنها
ب��ه ازای ه��ر دو درجه کاه��ش دما در من��زل ،معادل
یک مترمکعب گاز در شبانهروز صرفهجویی میشود.
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خبــر
تفاهمنامه احداث خط لوله راهبردی انتقال
فرآوردههای نفتی شرق کشور امضا شد

تفاهمنامه خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی مسیر رفسنجان ،بیرجند،
تربت حیدریه ،مشهد بین شرکت شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران و بانک ملت امضا شد.
به گزارش ش��انا به نقل از ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فرآورده های
نفتی ،این تفاهمنام��ه برای احداث خط لوله راهب��ردی انتقال فرآوردههای
نفتی کش��ور از رفسنجان تا مش��هد مقدس با عنوان خط لوله تابش (تأمین
انرژی بازار ش��رق) با حضور جواد اوجی وزیر نفت ،س��ید احسان خاندوزی،
وزیر امور اقتصادی و دارایی ،جلیل ساالری ،معاون وزیر نفت در امور پاالیش
و پخش و رضا دولتآبادی مدیرعامل بانک ملت ،بین شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ایران و بانک ملت امضا شد.
ب��ا احداث خ��ط لوله انتقال فرآوردههای نفتی از رفس��نجان تا مش��هد
مقدس ،اهدافی چون تامین پایدار س��وخت مورد نیاز ش��رق و شمال شرق
کش��ور (اس��تانهای خراسان جنوبی ،رضوی و ش��مالی) ،کوتاه شدن مسیر
انتقال فرآورده ،کاهش مصرف س��وخت و کاهش هزینههای حمل ،تسهیل
ص��ادرات ف��رآورده به کش��ورهای همجوار ،اس��تفاده از خط لول��ه بهعنوان
جایگزین حمل و نقل جادهای و ایجاد کریدور انتقال شمال-ش��مال شرق و
جنوب -شمال شرق محقق میشود.
براساس این گزارش ،ظرفیت انتقال فرآوردههای نفتی در این خط لوله
 ۱۵۰هزار بشکه در روز است و مسیر احداث خط لوله از رفسنجان تا مشهد
مقدس نیز از س��ه استان کرمان ،خراسان جنوبی و خراسان رضوی به طول
 ۹۴۸کیلومتر عبور خواهد کرد.شایان ذکر است که در احجام کار این طرح ،احداث
 ۲تلمبه خانه و  ۳پایانه نیز تعریف شده و برآورد اولیه سرمایهگذاری در این طرح،
 ۳۷۲میلیون یوروست.

گازپروم و روسیه مقصر بحران گاز اروپا نیستند

معاون نخس��ت وزیر روس��یه تأکید کرد که گازپروم و روسیه هیچکدام
مقص��ر بح��ران ان��رژی اروپا نیس��تند.به گزارش ش��انا از خبرگ��زاری تاس،
الکساندر نواک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیا۱ -اعالم کرد که گازپروم
و روسیه در بحران انرژی در اروپا مقصر نیستند.وی گفت :بیشک از اظهارنظر
فاتح بیرول ،رئیس سازمان بینالمللی معتبری مانند آژانس بینالمللی انرژی
متعجب شدم که تالش میکند مقصر مشکالت امروز مصرفکنندگان اروپایی
را تغیی��ر دهد ،البته نه گازپروم و نه روس��یه به ط��ور کلی در این باره مقصر
نیس��تند.معاون نخستوزیر روس��یه تأکید کرد که توسعه بحران انرژی اروپا
تحت تاثیر یک زمس��تان طوالنی بوده که س��بب استخراج حجم قابل توجه
گاز از ذخایر زیرزمینی گاز ( )UGSدر اروپا شده است.نواک افزود :افزون بر
ای��ن ،اقتصاد جهان روند بهبود را آغاز کرده اس��ت و گاز مایع ایاالت متحده
بهطور عمده به بازارهای آسیایی صادر شد.تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا
از سپتامبر تا دس��امبر سال  ۲۰۲۱گازپروم را به محدود کردن عرضه گاز به
اتحادی��ه اروپ��ا در دوره اوج قیمت انرژی متهم کردن��د زیرا معتقد بودند که
روس��یه – که حدود  ۴۰درصد از نیازهای گاز اتحادیه اروپا را تأمین میکند
 -قیمتهای گاز اروپا را دستکاری کرده است.

 21395ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1515ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﭘﻴﺮﻗﻠﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﻧﻌﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 82/85
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/22ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻭ ﻋﺒﺪﻝ
 21396ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  11628ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺧﺎﻧﻜﻨﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  115ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/02/25ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻗﺮﺁﻧﻲ
 21397ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  9957ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻣﻴﺮﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  219/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/18ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﺭﺿﺎ ﻗﺮﻧﻲ
 21398ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  2425ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﭘﻮﺭﻣﺤﺴﻨﻲ ﺧﻴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  12/65ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/06/18ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭﻣﺤﺴﻨﻲ
 21399ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1346ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﭘﻮﺭﻣﺤﺴﻨﻲ ﺧﻴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  13/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/06/18ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ
 21400ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1881ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻮﻧﺎ ﭼﻠﻴﭙﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﺪﺍﷲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1881ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/15ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻧﻌﻤﺖ
ﺍﷲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺘﻮﻟﻲ
 21401ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  6827ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻮﺳﻲ ﻗﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺧﻴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  124/77ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/08ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﺍﺳﺪﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﭘﻮﺭ
 21402ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  7713ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺑﺎﻣﺮﺍﺩﺧﻴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  302/79ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ 1400/09/04
 21405ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  3802ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻮﺭﻳﻪ ﺯﻳﺒﺎﻟﺤﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎﻛﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  52ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺍﺻﻮﻟﻲ
 21406ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  6118ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﻛﺘﺎﻧﭽﻲ ﺧﻴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺪﺭﺕ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  146/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/04/13ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﻧﺪﺭﺕ ﻛﺘﺎﻧﭽﻲ ﺧﻴﺎﻭﻱ
 21407ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  5344ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  143ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/20ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
 21408ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1510ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﻒ ﺍﷲ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﺮﺍﺝ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  179/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/06/20ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﺭﺣﻤﺖ ﺍﷲ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ
 21409ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1069ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﻲ ﺧﻴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  323ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/07/03ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﻲ ﺧﻴﺎﻭﻱ
 21410ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1523ﻭ  1524ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺠﻤﻴﻌﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺮﻡ ﻋﺒﺎﺳﺨﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻭﻏـﻼﻥ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  133/80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/07/24ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺳﻲ ﺣﺎﺝ ﺧﻴﺎﻭﻱ
 21411ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  4813ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  217ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/06/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
 21412ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  6920ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺧﻴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  74/75ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/08/04ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺧﻴﺎﻭﻱ
 21413ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  8887ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻮﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  200ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/06/24ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
 21414ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1389ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺧﻴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  36/33ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/06/27ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺣﻤﺪﻱ
 21415ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1606ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺭﺣﻤﺖ ﻭ ﻣﻄﻠﺐ ﻭ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﺟﻴﺮﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  259/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
1400/09/07
 21416ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1443ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  489/35ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/04/14ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﷲ ﻣﺤﺴﻨﻲ
 21417ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  9058ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻇﻬﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  101/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/06/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻇﻬﺮﻱ
 21408ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  6327ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻴﺖ ﺍﷲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  123/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/06/21ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  14ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺷﻴﺨﻼﺭ ﭘﻼﻙ  22ﺍﺻﻠﻲ
 34ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  22ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﻮﺏ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺮﻡ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  35008ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1400/07/04ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﺼﺎﺑﻪ ﭘﻼﻙ  26ﺍﺻﻠﻲ
 1006ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  26ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ ﻋﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺍﺳﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  352/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  1400/07/10ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺁﻗﺎﺋﻲ
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  15ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺳﻴﺪﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﭘﻼﻙ  125ﺍﺻﻠﻲ
 27ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  125ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﺮﺍﻓﺴﺮ ﻧﻮﺭﻱ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2080ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  1400/08/22ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ  28 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  125ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﻧﻮﺭﻱ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﻳﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  1004ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 1400/08/23ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺻﻼﺣﻲ
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  13ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻼﻙ  37ﺍﺻﻠﻲ
 21338ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1510ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  122/74ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/04/14ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﷲ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ 21253 / .ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1519ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻـﻠﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﺍﺣـﺪ
ﺳﺎﻗﻲ ﻓﺮﺯ ﻧﺪ ﺟﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  93ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1400/02/16ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠـﻚ ﺍﺷـﺘﺒﺎﻩ ﭼـﺎپ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ 21321 / .ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1613ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 105/35
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/04/14ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺣﺎﺝ ﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣـﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻋﻲ ﻭ
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮ ﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬـﻲ ﻇـﺮﻑ ﻣـﺪﺕ ﺩﻭ ﻣـﺎﻩ ﻭ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺁﮔﻬـﻲ
ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  86ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﺘﺒﻲ ﻭ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ" ﺑـﻪ ﻣﺮﺍﺟـﻊ
ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻱ ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ 1400/10/11
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 1400/10/26
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