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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد

تریبون

معاون امور مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر نفت در جمع
دانشبنیانها مطرح کرد:

تنظیم مقررات پژوهشی صنعت نفت برای
ن
گرهگشایی شرکتهای دانشبنیا 

معاون ام��ور مهندس��ی ،پژوهش
و فن��اوری وزیر نفت اظه��ار کرد :باید
مق��ررات صنعت نف��ت در بخشهای
پژوهشی را بهصورتی تنظیم کنیم که
در بخشهای عملیاتی ش��اهد رشد و
گرهگش��ایی ش��رکتهای دانشبنیان
باشیم.
به گزارش ش��انا ،وحیدرضا زیدی
فرد در نشس��ت هماندیشی بهسوی رشد و توسعه اکوسیستمهای نوآوری و
دانشبنی��ان در صنعت نف��ت و گاز گفت :وزارت نفت تالش میکند با توجه
به منویات مقام معظم رهبری درباره ضرورت دانشبنیان شدن فعالیتهای
صنعت نفت ،مفهوم دانشبنیان و بهینهس��ازی را در بخشهای مختلف این
صنعت نهادینه کند.
وی افزود :باید مقررات صنعت نفت در بخشهای پژوهشی را بهصورتی در
صنعت نفت تنظیم کنیم که در بخشهای عملیاتی شاهد رشد و گرهگشایی
باش��یم .وزارت نفت پارسال همس��و با این موضوع درباره اعطای تسهیالت
دس��تورعمل بند (الف) تبصره  ۱۸قانون بودجه سال  ۱۴۰۰فراخوانهایی را
به شرکتهای دانشبنیان داده است.
معاونت وزیر نفت در امور مهندس��ی و پژوهش و فناوری اظهار کرد :از
ابتدای امسال نشستهای مستمری به ریاست معاون اول رئیسجمهوری در
هیئت دولت برگزار ش��ده است تا زمینه برای دانشبنیان شدن دستگاههای
اجرای کش��ور فراهم ش��ود که تاکنون آیین نامههایی درباره بهداشت ،برق،
کشاورزی و صنعت نفت تهیه شده است.
ورود به بازار صنعت نفت در بخش پژوهش بدون تحرک در
تقاضا ممکن نیست
بر اس��اس این گزارش ،جعفر توفیقی ،رئیس پژوهشگاه صنعت نفت نیز
در این نشس��ت با اش��اره به اینکه در چند دهه پیش شرکتها و پارکهای
علمی و فناوری زیادی در کشور فعالیت خود را آغاز کردهاند ،گفت :هماکنون
 ۶تا  ۷هزار ش��رکت دانشبنیان ۴۵ ،پارک علم و فناوری و دهها مرکز رشد
و فناوری در کش��ور فعال هستند.توفیقی به نامگذاری امسال بهعنوان سال
دانشبنیان از س��وی باالترین مقام کشور (مقام معظم رهبری) اشاره کرد و
ادامه داد :ما فعاالن حوزه پژوهش صنعت نفت باید این موضوع را به فال نیک
بگیریم و به فکر تحرک در بخش تقاضای پژوهش در صنعت نفت باشیم.وی
تاکید کرد :ورود به بازار صنعت نفت در بخش پژوهش بدون تحرک در تقاضا
ممکن نیس��ت و ما وظیفه داریم زمینههای موفقیت پروژههای دانشبنیان
را بررس��ی و احیا کنیم.رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه هماکنون
ش��رکتهای تابع صنعت نفت رویکردی مطلوب نس��بت به پژوهشگاه برای
رفع مشکالت خود پیدا کردهاند ،بیان کرد :اقتصاد خصوصی و رقابتی سبب
تحریک نیاز فناوری در صنعت نفت میشود .هماکنون در بررسیها مشخص
شده است بیش��ترین ثبت اختراع و هزینه در بخش فناوری در شرکتهای
خصوصی انجام میشود.

ارائه  ۱۶۰میلیارد دالر فرصت
سرمایهگذاری در نمایشگاه نفت

مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران از ارائ��ه
 ۱۶۰میلیارد دالر فرصت س��رمایهگذاری در باالدست
صنعت نفت در بیستوشش��مین نمایشگا ه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی خبر داد.
محس��ن خجستهمهر با اش��اره به اهمیت برگزاری
نمایش��گاه بینالمللی صنعت نفت در ایران به خبرنگار
ش��انا گفت :ایران ب��ا توان ذاتی ک��ه در مالکیت منابع
هیدروکرب��وری دارد و از آنج��ا که حائز مقام نخس��ت
در جهان اس��ت ،جایگاهی ویژ ه در برگزاری نمایش��گاه
بینالمللی نفت دارد.
وی افزود :ایران با داش��تن زیرساختهای گسترده
انتق��ال و ترانزیت انرژی دسترس��ی راحت��ی را به این
زیرساختها فراهم کرده است؛ امروزه در جهان تأمین
انرژی پایدار موضوع مهمی اس��ت ک��ه همین موضوع
از مؤلفهه��ای مهم اقتدار اقتصادی جمهوری اس�لامی
بهشمار میآید.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران در ادامه گفت:
ایران توانایی بالفعل دارد تا س��همی قابلتوجه از انرژی
جهان را تأمین کند ،یا در انتقال آن سهیم باشد.
خجس��تهمهر ب��ا اش��اره ب��ه ش��عار س��ال ۱۴۰۱

(تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین) گفت :این شعار در
محوریت نمایش��گاه امس��ال مورد توجه قرار گرفت که
همین موضوع سبب رونق آن شده است.
وی در تش��ریح توجه به شعار س��ال در نمایشگاه
بیستوشش��م گف��ت ۱۰۰ :ش��رکت دانشبنی��ان و
 ۲۰دانش��گاه برتر در ش��رایط مناسب با برخورداری از
تسهیالتی که نمایش��گاه در اختیار آنها گذاشته است،
حاضر شدهاند و با نگاه منصفانه در سطح قابلقبولی ،با
حداکثر ظرفیتی که نمایشگاه در اختیارشان گذاشته و

ظرفیتهایی که خودشان دارند ،نقشآفرینی میکنند.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران به ویژگیهای
بصری نمایش��گاه امسال اش��اره کرد و گفت :نمایشگاه
امس��ال از نظر بصری دارای ویژگی خاصی است و همه
ت��وان و اقتدار اقتص��ادی و دانشبنیان بودن جمهوری
اسالمی در این نمایشگاه از دیدگاههای مختلف بصری و
موقعیتی مورد توجه قرار گرفته است و هر فردی به این
نمایشگاه وارد شود ،بهراحتی میتواند تشخیص دهد با
چه شخصی صحبت کند و اینکه چه ظرفیتهایی برای
مذاکره برای سرمایهگذاری وجود دارد.
خجس��تهمهر درباره فرصتهای سرمایهگذاری در
این نمایش��گاه گفت :در این نمایش��گاه س��عی کردیم
 ۱۶۰میلیارد دالر پروژههای باالدستی در بخش نفت و
گاز را به شکلهای مختلف در معرض مذاکره کنندگان
قرار دهیم.
وی در پایان از مذاکرات پرش��مار با ش��رکتهای
بینالملل��ی در ط��ول نمایش��گاه ی��اد و تصری��ح کرد:
در ط��ول نمایش��گاه در اتاقهای مذاکره تعبیهش��ده،
ش��رکتهای خارجی برای مذاکره با شرکت ملی نفت
ایران برنامهریزی کردهاند.

رئیس کمیته نفت و انرژی مجلس شورای اسالمی:

حضور حداکثری دانشبنیانها در نمایشگاه نفت
نویدبخش شکوفایی صنعت نفت است

رئیس کمیته نفت و انرژی مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه امس��ال میتواند س��ال شکوفایی صنعت
نفت کشور باش��د ،گفت :حضور حداکثری شرکتهای
دانشبنی��ان در نمایش��گاه نف��ت امس��ال ،نویدبخش
شکوفایی هرچه بیشتر صنعت نفت است.
حسین حس��ینزاده در حاش��یه بیستوششمین
نمایش��گاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی
با اش��اره به استقبال گس��ترده از نمایشگاه نفت امسال
ب��ه خبرنگار ش��انا گفت :بنده هر س��ال در نمایش��گاه
بینالمللی نفت حاضر میش��وم ،اما برای نخستین بار
ب��ود که روز گش��ایش را اینگونه پرمخاطب مش��اهده
کردم.
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وی با بیان اینکه ش��عار نمایش��گاه امس��ال (نفت
دانشبنیان ،تولی��د ایرانی ،ص��ادرات جهانی) بهخوبی
انتخاب ش��ده اس��ت ،افزود :حضور  ۴۰شرکت خارجی
و حض��ور محم��د حام��ل ،دبیرکل مجمع کش��ورهای
صادرکنن��ده گاز (جیئیس��یاف) در ایران ،نش��ان از
اهمی��ت صنع��ت نفت ایران ب��رای کش��ورهای جهان
است.
رئیس کمیته نفت و انرژی مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :حضور حداکثری ش��رکتهای دانشبنیان
در نمایشگاه نفت امس��ال ،نویدبخش شکوفایی هرچه
بیش��تر صنعت نفت اس��ت .ای��ن ش��رکتها اغلب در
بحث انتقال فناوری ،بومیس��ازی تجهیزات و ...فعالیت

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 ﻣﺎﻟـﻚ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺍﺯ
ﺑﺨﺶ  11ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ  9ﻭ  120ﻭ  136ﻭ  139ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ  12ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ  27ﻭ  33ﻭ  34ﻭ  92ﻭ  97ﻭ ﺑﺨﺶ  13ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ  1ﻭ  19ﻭ 30ﻭ  37ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺑﺨـﺶ  14ﺍﺭﺑﻴـﻞ
ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ  26ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﮕﻴﻦﺷﻬﺮ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ ﺍﻣﻼﻛﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  11ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﻠﻲ ﺑﻴﮕﻠﻮ ﭘﻼﻙ  9ﺍﺻﻠﻲ
 98ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  9ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻓﻴﺎﺽ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  103ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/22ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻴﺮﺻﻤﺪ
ﻣﻮﺳﻮﻱ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺭﺣﻴﻢ ﺑﻴﮕﻠﻮ ﭘﻼﻙ  120ﺍﺻﻠﻲ
 671ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  120ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺻﻤﺪ ﻋﺒﺪﻟﻲ ﺭﺣﻴﻢ ﺑﻴﮕﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  543ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/06/28ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪﻟﻲ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻧﻘﺮﻟﻮ ﭘﻼﻙ  136ﺍﺻﻠﻲ
 30ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  136ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻮﺭﻱ ﻧﻘﺮﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  595ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/08ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻋﻠـﻲ
ﻧﻮﺭﻱ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻋﻠﻴﻜﺮﺍﻥ ﭘﻼﻙ  139ﺍﺻﻠﻲ
 50ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  139ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻴﺨﻮﻳﺮﺩﻱ ﺷﻜﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  6416/14ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/11/10ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻜﺮﻱ
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  12ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻛﻨﺪﻱ ﭘﻼﻙ  27ﺍﺻﻠﻲ
 534ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  271ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  27ﺍﺻﻠﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺸﻴﺮﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  474/75ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/07/04ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﻧﺠﻔﻘﻠﻲ ﺗﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻣﻴﺮﻋﻠﻴﻠﻮ ﭘﻼﻙ  32ﺍﺻﻠﻲ
 230ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  32ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  347ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/19ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻦ
ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻓﺨﺮﺁﺑﺎﺩ ﭘﻼﻙ  33ﺍﺻﻠﻲ
 1424ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  612ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  33ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺧﺴﺮﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻬﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  657ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/12/09ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻬﻲ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻟﺤﺎﻕ ﭘﻼﻙ  34ﺍﺻﻠﻲ
 694ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  626ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  66ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺯﻫﺮﺍ ﻭ ﺻﻐﺮﻱ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻟﺤﺎﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﻴﺪﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑـﺎﻍ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  2298ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/24ﺁﻗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺩﺍﻧﮓ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺁﻟﻨﻲ ﭘﻼﻙ  92ﺍﺻﻠﻲ
 1255ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  92ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ  93ﺷﻌﻴﺮ ﻭ  2ﺧﺮﺩﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺕ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺩﺍﺷـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 2200
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/09/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ 1263 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1026ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  92ﺍﺻﻠﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﻤﺎﺯ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ﻳﻞ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻃﻴﺐ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  179/87ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/09ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻟﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺁﻟﻨﻲ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﺮﻩ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﭘﻼﻙ  97ﺍﺻﻠﻲ
 742ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  97ﺍﺻﻠﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﺭﻓﻪ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ  84ﺷﻌﻴﺮ ﻭ ﺩﻭ ﺧﺮﺩﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  683,70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻭ
ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  747 / 1400/10/08ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  399ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  97ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﺠﺎﺩ ﻣﻈﻬﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 121/80
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/10/22ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻈﻬﺮﻱ  748 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  377ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  97ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﺳﺮﻭﻱ ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  214ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/17ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  13ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺼﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻲ
 733ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺳﺤﻖ ﺍﺳﺪﻱ ﻧﺼﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻠﻌﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  150ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/12/09ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻳـﺪﺍﷲ
ﺻﻔﺮﻱ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﭘﺮﻳﺨﺎﻥ ﭘﻼﻙ  19ﺍﺻﻠﻲ
 1491ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  19ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ )ﺭﻩ( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ  14003127610ﻣﻘﺪﺍﺭ  95ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 3515
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻣﺠﻨﺪﻩ ﭘﻼﻙ  30ﺍﺻﻠﻲ 427 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  204ﻏﺮﻋﻲ ﺍﺯ  30ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻱ ﻣﺠﻨﺪﻫﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﺍﺗﻌﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 104/50
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/08ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻭﻏﻠﻲ 428 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  196ﻏﺮﻋﻲ ﺍﺯ  30ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  345ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/24ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﭘﻴﺮﺯﺍﺩﻩ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻼﻙ  37ﺍﺻﻠﻲ
 626ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﻼﻱ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍﻛﺮﻡ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷـﻌﻴﺮ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  18,95ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ 21345 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  7098ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤـﺪ ﺣﻀـﺮﺗﻲ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﺯﻳـﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  85/30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/03/13ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺍﺳـﻜﻨﺪﺭﻱ 21359 /ﻓﺮﻋـﻲ ﻣﻔـﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ
 1521ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﻛﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻴﻮﻙ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  101/80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/06/21ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﺤﻴﻲ ﺑﺮﻣﻜﻲ 21361 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  2005ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻳﭙﻜﻨﺎﺯ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻮﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 99/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/17ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﺠﻒ ﭘﺴﺮ ﺣﻀﻲ 21362 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1738ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ ﺧﻴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴـﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 27
ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  148/40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/31ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ 21363 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1536ﻓﺮﻋـﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﺑﻬـﺮﻭﺯ
ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  208ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/04/14ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻠﺒـﻲ 21364 /ﻓﺮﻋـﻲ
ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1612ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﻤـﻪ ﺗﻤـﺎﻡ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 139/20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/22ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ 21367 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  60ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺗﻮﺭﺝ ﭘﻴﺮﻱ ﺍﻳﻮﺍﺗﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  27ﺷـﻌﻴﺮ
ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  10/24ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/18ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻗﻠﻲ 21368 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1519ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻـﻠﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﺣﺴـﻦ
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ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  75/53ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  21431 / 1400/08/08ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1112ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻟﻠﻬﻮﻳﺮﺩﻱ ﺯﺣﻤﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺿﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 27
ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  94,37ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ 05ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭ ﻛﺮﻡ ﻭ ﻋﻠﻲ ﮔﺸﺎﺩ 1400/08/ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺳﺪﺍﷲ ﻭ ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ 21432/ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔـﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ
 37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﺎﻻﺭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﻲ ﺧﻴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ 27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ 96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 128ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ 1400/11/18ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳـﻴﻒ ﺍﷲ/

میکنند که باید از آنها حمایت ش��ود تا بتوانند هرچه
بیشتر به توسعه صنعت نفت کشور کمک کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس اظهار
ک��رد :امروز آن چیزی که در نمایش��گاه و در اظهارات
مس��ئوالن پررنگ بود بحث اقتص��اد بدون نفت بود که
ای��ن موضوع نیز از اهمیت بس��یاری دارد و باید به آن
بیشتر توجه کرد.
عض��و هیئت رئیس��ه کمیس��یون ان��رژی مجلس
صنعت نفت را پیش��ران اقتصاد ایران دانس��ت و گفت:
با دیپلماس��ی انرژی قوی ک��ه در این صنعت در پیش
گرفتهای��م میتوانیم به رش��د و بالندگی مناس��بی در
صنعت نفت برسیم.
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خبــر
دعوت معاون وزیر نفت از دبیرکل جیئیسیاف
برای بازدید از پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده
گاز (جیئیس��یاف) ب��رای بازدید از
تاسیسات پارس جنوبی در منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس دعوت کرد.
به گ��زارش خبرنگار ش��انا ،مجید
چگنی در دی��دار و گفتوگو با محمد
حامل ،دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) در حاشیه
بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی ،گفت:
ش��رکتهای دانشبنیان ایران در حوزه صنعت گاز بس��یار فعال هس��تند و
بهویژه در سالهای اخیر عملکرد بسیار مطلوبی داشتند.
وی افزود :به نظر میرس��د جیئیس��یاف بهعن��وان حلقه واصله بتواند
هماهنگی و همکاری بین کشورها را تسهیل کند و نقش ارتباطی و اتصالی
ظرفیتهای میان کش��ورهای عضو را داشته باشد و سبب شود شبکه بسیار
خوبی شکل گیرد.
مع��اون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد :جیئیس��یاف در نشس��ت
اخیر س��ران این نهاد خود هم بیانیه بس��یار خوبی در این باره صادر کرد که
عملیاتیکردن مواد این بیانیه بیشک میتواند چشمانداز خوبی را در ارتباط
اعضا به وجود آورد .شناخت شما از کشور ایران در حوزه گاز هم بسیار است
اما با وجود تولید بسیار باالی ایران در صنعت گاز هنوز در زمینه فناوریهای
نو عقب هستیم بهویژه در فناوری هلیوم و هیدروژن؛ در حالی که بسیاری از
کشورهای عضو مجمع صادرکننده گاز این فناوریها را دارند.
چگن��ی همچنین اظه��ار کرد :نکته قابل اهمیت برای ما این اس��ت که
دس��تاوردهای جیئیسیاف بهطور عمده مغفول میماند و کسی نیست که
پیگیر عملیاتیشدن آنها در کشورهای عضو باشد.
وی در پای��ان س��خنانش از دبی��رکل جیئیس��یاف دعوت ک��رد تا از
تاسیسات پارس جنوبی در عسلویه بازدید کند.
محمد حامل ،دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف)
از س��خنان مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران بهعنوان راهنمای کار یاد کرد
و گفت :زمانی که جیئیس��یاف در س��ال  ۲۰۰۱تشکیل شد مجمعی بود
که کش��ورها دور هم جمع شوند و دیدگاهها و تجربیاتشان را ارائه و تبادل
نظر کنند.
وی ادام��ه داد :در حقیق��ت ای��ن ماموری��ت اصلی مجمع کش��ورهای
صادرکننده گاز (جیئیسیاف) اس��ت .در همه بیانیههای مجمع نیز تاکید
ش��ده که کشورها باید با یکدیگر همکاری داش��ته باشند .اکنون موسساتی
نیز زیر نظر این مجمع فعالیت میکنند و یافتهها و دس��تاوردهای تکنیکال
دبیرخانه ارائه می ش��ود .از س��ویی ما معتقدیم فناوری نقش راهبردی برای
کشورهای عضو این مجمع دارد.
دبیرکل مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز همچنین ضمن قدردانی از
دعوت و استقبال برای بازدید از پارس جنوبی ،از چگنی دعوت کرد تا برای
گفتوگو و تبادلنظر در مقر مجمع صادرکنندگان گاز در قطر حضور یابد.

 21434ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  7055ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺭﺳﻄﻮ ﺑﻴﻮﻙ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪﺯﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  251ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ
ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ 1400/06/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻴﻮﻙ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ 21443 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1614ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﻃﺎﻫﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ 96
ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  208,45ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/25ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺣﺪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ 21447 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  8745ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ 37
ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺻﻔﺮﻱ ﺍﻫﻞ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺑﻌﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  108ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/23ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺷﺎﻫﻌﻠﻴﺰﺍﺩﻩ  21448 /ﻓﺮﻋـﻲ
ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  2108ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻴﺮﺯﺍﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  146,66ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/10/12ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺣـﺎﺝ
ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﺭﺱ ﺻﺪﺭﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﺭ ﺧﻴﺎﻭ  21449 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1731ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻳﺪﺍﷲ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  27ﺷـﻌﻴﺮ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷـﻌﻴﺮ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  78,10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/29ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﺧﻴﺎﻭﻱ  21453 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1508ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﺧـﺪﺍﻛﺮﻡ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎﻣﻌﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﺷﻜﺮﺍﻟﻠﻬﻲ ﺳﺎﺭﺑﺎﻧﻼﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﺍﺗﻌﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷـﻌﻴﺮ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  314ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/02/02ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ 21454 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1935ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻧﻮﺭﺩﻱ ﻓﺮﺟﻲ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺒﻠﻌﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  233,60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/02ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ  21456 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1548ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻐﺮﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﻴـﺪﻋﻠﻲ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ  27ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 137,50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/10/14ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ  21461 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1814ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ
 37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻳﻮﺍﺗﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  101,37ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/11/07ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺳﻴﻒ ﺍﷲ 21462 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1931ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﻤﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻬﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷـﻌﻴﺮ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 276
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/08ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻟﻄﻴﻒ  21463 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1387ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺭﻭﻳﺎ ﻭ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻭ ﺳﻮﺳﻦ ﻭ ﻣﻬﺮﻳﻦ ﻭ ﺳـﻴﻤﻴﻦ
ﻫﻤﮕﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  29,32ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/09ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﺮﻳﻤـﺎﻧﻲ/
 21465ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1931ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﻛﺮﻳﻢﺯﺍﺩﻩ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  290ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/08ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻟﻄﻴﻒ 21464 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1531ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷـﻌﻴﺮ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  358,30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/08ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﻴﺎﺭﻱ  21466 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1578ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺴـﻜﺮ ﻋﺒـﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﺭﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  105ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/09ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄـﻒ ﺍﷲ  21467 /ﻓﺮﻋـﻲ ﻣﻔـﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ 5017
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺣﻤﺖ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎﻡ ﺍﻭﻏﻼﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  272,72ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/12/09ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﻌﻔﺮﻭﻧﺪ 21468 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1614ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺣﻴﻢ ﺁﺫﺭﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﻴﺪﻩ ﺷﺮﻗﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷـﻌﻴﺮ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  180ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/17ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺣﺪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ  21476/ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1669ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺻﻔﺮ ﺍﻗﺮﺍﺭﻱ ﮔﻴﮕﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺳـﺘﻢ ﻭ
ﺧﺎﻧﻢ ﺛﺮﻳﺎ ﺍﺣﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺁﻟﻮﺟﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﻧﻘﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  110/15ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/26ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴـﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻨﻲ ﺧﻴـﺎﻭﻱ21477 /
ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  12926ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻟﻄﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻓﺮﺿﻌﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻣﻴﺮﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  108/90ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/25ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ 21478 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1444ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻟﻄﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻓﺮﺿﻌﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻣﻴﺮﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺍﻧﺒـﺎﺭﻱ
ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1052/26ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/25ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ  21479 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1671ﻭ  1673ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻛﺒـﺮ ﻣﻴـﺮﺯﺍﺯﺍﺩﻩ ﮔﻴﮕﻠـﻮ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  167/80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/25ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﻮﺳـﻒ ﻗﺮﺁﻧـﻲ  21480 /ﻓﺮﻋـﻲ ﻣﻔـﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  8212ﻓﺮﻋـﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﻋـﺎﺭﻑ
ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺎﺩﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  90ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/18ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭﺍﻳﻮﺍﺗﻠﻮ 21481 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  4253ﻓﺮﻋﻲ
ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻴﮋﻥ ﺍﺑﻲ ﺍﻭﻏﻠﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  211,98ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/17ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺯﻳﻨﺐ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﻮﺭﻱ  21483 /ﻓﺮﻋـﻲ ﻣﻔـﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  523ﻭ
 1524ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺠﻤﻴﻌﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  133ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/09ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺳﻲ ﺣﺎﺝ ﺧﻴﺎﻭﻱ 21484 /
ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  10520ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺘﺎﺭﻱ ﻣﻴﺮﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﺮﺣﻢ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  133ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/08ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺿـﺎ ﺑـﺎﻳﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ 21487 /
ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  20974ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻧﺼﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻭ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻧﺼﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻤﺪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  161,50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1400/12/09ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪﻱ  21488 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  14025ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺻﻴﺎﺩ ﺁﺧﺮﺑﻴﻦ ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  100/29ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ
ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/09ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺷﻬﺮﻭﺯ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ  21489 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  6359ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻳـﺪﺍ ﺩﺍﻭﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﺭﺣـﻴﻢ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  108/53ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/08ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺴﺮﻱ ﺩﺍﻭﺩﻱ  21490 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  5617ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺍﻫﻞ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴـﺐ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  113/55ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/11/17ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺩﻱ  21492 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  3979ﻓﺮﻋـﻲ ﺁﻗـﺎﻱ ﻳﻮﺳـﻒ
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﻛﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  10/85ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/19ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻢ ﻛـﺎﻇﻤﻲ ﻟـﻨﺞ ﺁﺑـﺎﺩﻱ 21493 /
ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  4243ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺍﺩ ﺯﻳﺒﺎﻟﺤﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  32,37ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/08/08ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺳﻼﻣﻌﻠﻲ ﺧـﺎﻛﺰﺍﺩ 21495 /
ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  2415ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺑﺎﻻﺧﺎﻥ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  16/30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/09ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﮔﺮﺟـﺎﻧﻲ /
 21496ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  415ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻴﻠﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  131ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/12/18ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﻴﺮﻭﺯﻱ  21497 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  15910ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﺪﻝ ﻭﻧﺪ ﻋﻴﺴﻲ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  185/34ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧـﻪ  1400/10/07ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﻫﻤﺖ  21498 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  9462ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺮﻧﻲ ﻧﻬﺮﺳﻮﻟﺪﻭﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻼﻝ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒـﺎﺏ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 189
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/06/23ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻛﺮﻣﻲ  21499 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  415ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻠﻲ ﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ﺟﺒﺪﺭﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻞ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤـﺎﻡ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1400/12/18ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﻴﺮﻭﺯﻱ  21500 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  1611ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺩﺍﷲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  162ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1401/12/19ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﻭﺛﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺻﺒﺎﻏﻲ
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  14ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺩﻳﺒﻜﻠﻮ ﭘﻼﻙ  6ﺍﺻﻠﻲ
 77ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  6ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺁﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  45723ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1400/12/02ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ
ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ  78 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  6ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2437,35ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1400/12/02ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ
 79 /ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  6ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  680ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1400/12/02ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺩﺍﺗﻲ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﺼﺎﺑﻪ ﭘﻼﻙ  26ﺍﺻﻠﻲ
 1013ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  26ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  189/30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺭﺍﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  1400/08/25ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﺳـﻴﻒ ﺍﷲ
ﺣﻤﻴﺪﺯﺍﺩﻩ
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺻﻼﺣﻲ
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  12ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻗﺮﻩ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﭘﻼﻙ  97ﺍﺻﻠﻲ
 739ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  531ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻜﺮﺭ ﺍﺯ  97ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻈﻬﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  247/07ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ
ﻣﻮﺭﺧﻪ  1394/08/24ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺷﻤﺎﺭ ﻫﻔﺮﻋﻲ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  13ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻼﻙ  37ﺍﺻﻠﻲ
 21166ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ  442ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  37ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺻﺎﺣﺒﻌﻠﻲ ﺷﻴﺮﺩﻝ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻟﻮ ﻭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﻭ ﺭﻗﻴﻪ ﻭ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺷﻴﺮﺩﻝ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﻴﺪﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  250ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1399/02/29ﺑﺎﺍﻟﺴﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﺎﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑـﺖ ﺍﻳـﻦ ﺁﮔﻬـﻲ ﻇـﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﮔﻬﻲ 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 ﻛﺘﺒـﻲ ﻭ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ" ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ 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 ﺷﻨﺒﻪ1401/02/10 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ1401/02/25 :
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻴﺎﻭﻱ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ
-99/01ﺵ

