شرح

متراژ زمينها-مترمربع

بهای پایان دوره1399/12/30

نوع كاربری

وضعيت مالكيت

موقعيت مكاني

زمينهای حد فاصل احمد آباد طبس تا تنگ عزیز آباد

80,300,000

14,454,000

فضای سبز-كوه

شش دانگ-دفترچه ای

كيلومتر  45جاده اصفهان -شهركرد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

سایت كارخانه پالك 647

7,810,000

2,343,000

صنعتي

شش دانگ  -دفترچه ای

كيلومتر  45جاده اصفهان -شهركرد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

فضای سبز پالك 647

7,805,169

1,404,930

فضای سبز

شش دانگ  -دفترچه ای

كيلومتر  45جاده اصفهان -شهركرد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

فضای سبز پالك 600

916,165

164,910

فضای سبز

شش دانگ  -دفترچه ای

دهستان ایدغمش لنجان مزرعه فردوس

فضای سبز پالك 646

4,180,000

752,400

فضای سبز

شش دانگ  -دفترچه ای

گردنه گاوپيسه غرب جاده فالورجان به شهركرد

شهرك واحد پالك 658

546,100

546,100

فضای سبز

شش دانگ  -دفترچه ای

كيلومتر  45جاده اصفهان -شهركرد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

زمينهای شمال شرق زرین شهر و جنوب تاسيسات حوضچه های بيولوژیك

1,303,700

234,666

صنعتي

شش دانگ  -دفترچه ای

زرین شهر حوضچه های بيولوژیك

زمينهای حد فاصل چمگردان و زرین شهر

730,000

131,400

سایر

شش دانگ  -دفترچه ای

چمگردان پشت دانشگاه پيام نور

پوشش گياهي پالك 658

19,794,736

3,563,052

فضای سبز

شش دانگ  -دفترچه ای

كيلومتر  45جاده اصفهان -شهركرد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

زمينهای اطراف منطقه صنعتي اشترجان

11,230,000

1,223,639

سایر

شش دانگ  -تك برگ

ایمان شهر محله اشترجان ميدان صنعت

زمين شركت تعاوني زرین شهر

271

6,775

تجاری

شش دانگ  -دفترچه ای(در حال تبدیل به سند تك برگ)

زرین شهر شركت تعاوني

زمين شركت تعاوني دستگرد

19,546

625,468

تجاری

شش دانگ  -تك برگ

اصفهان بلوار كشاورز ابتدای اتوبان شهيد ميثمي

زمين دفتر فروش اصفهان

500

60,000

اداری

شش دانگ  -تك برگ

اصفهان خيابان بلوار سعدی دفتر ساختمان فروش اصفهان

زمين شركت تعاوني بزرگمهر

375

37,500

تجاری

شش دانگ  -تك برگ

اصفهان خيابان بزرگمهر نبش خيابان مبارزان

زمين مجموعه اداری شمس آبادی

395

27,650

اداری

شش دانگ  -دفترچه ای

اصفهان خيابان شمس آبادی

زمين مناطق دو و سه چادگان

262,606

315,127

تفریحي

شش دانگ  -دفترچه ای

اصفهان  -شهرستان چادگان

زمين مهمانسرای تهران

331

23,135

مسكوني

شش دانگ  -تك برگ

تهران خيابان شهيد پرویز گالبيكوچه شهيد فخاری پالك 17

زمين دفتر تداركات تهران

267

39,975

اداری

شش دانگ -تك برگ

تهران ميدان وليعصر خيابان كریم خان زند ساختمان تداركات

زمين باشگاه فرهنگي تفریحي بندر انزلي

36,000

90,000

تفریحي

شش دانگ  -تك برگ

بندرانزلي قریه سنگاچين مجتمع تفریحي ذوب آهن

زمين مهمانسرای بندرعباس

485

6,299

مسكوني

شش دانگ  -تك برگ

بندرعباس آزادگان  5انتهای كوچه سمت چپ

انبار بندرعباس قریه تجر

29,402

73,505

انبار

شش دانگ  -تك برگ

بندرعباس خونسرخ بلواربندرعباس اسكله شهيد رجایي خيابان شركت لندرویي پالك  0طبقه همكف

زمين انبار منطقه ویژه خليج فارس بندرعباس

356,000

178,000

انبار

شش دانگ  -مبایعه نامه

بندرعباس منطقه ویزه اقتصادی

زمين مهمانسرای سربند دربندر امام خميني

234

4,680

مسكوني

شش دانگ  -تك برگ

بندرعباس آزادگان  5انتهای كوچه سمت چپ

زمين های سد آب بند و اطراف آن و پمپ خانه مسير انتقال لوله ها

260,975

1,501

سایر

برگ دفترخانه اسناد رسمي

چمگردان سد آببند

زمين ورزشگاه بزرگ اصفهان

100,000

1,286

ورزشي

برگ دفترخانه اسناد رسمي -صلح حقوقي

اصفهان روبروی باغ فدك ورزشگاه نقش جهان

زمين های خطوط انتقال آب توازن

477,472

9,588

صنعتي

برگ دفترخانه اسناد رسمي

چمگردان خيابان صاحب الزمان

پالك  658واگذاری به سازمان ملي مسكن

117,898,000

884,550

-فضای سبز

شش دانگ  -دفترچه ای

كيلومتر  45جاده اصفهان -شهركرد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

زمين های باشگاه قایقراني و دریاچه های اطراف آن

573,200

1,267

سایر

برگ دفترخانه اسناد رسمي

زاینده رود باشگاه قایقراني

109,697

0

درماني-تفریحي توریستي

قرارداد واگذاری

فوالدشهر بيمارستان مطهری

زمين ورزشگاه بزرگ فوالدشهر

242,567

0

ورزشي

قرارداد واگذاری

فوالدشهر ورزشگاه بزرگ

زمين بيمارستان و متل فوالدشهر
زمين ورزشگاه حجاب محله  A3فوالدشهر

2,138

0

ورزشي

قرارداد واگذاری

 A3فوالدشهر محله

زمين استخر كوثر محله  A3فوالدشهر

2,174

0

ورزشي

قرارداد واگذاری

 A3فوالدشهر محله

زمين ورزشگاه ایثار محله  A2فوالدشهر

22,346

0

ورزشي

قرارداد واگذاری

 A2فوالدشهر محله

زمين سالن آمفي تئاتر ذوب آهن محله  B1فوالدشهر

5,451

0

فرهنگي

قرارداد واگذاری

فوالدشهر محله ب 1

زمين مركز بهداشت ذوب آهن در محله  B1فوالدشهر

7,179

0

درماني

قرارداد واگذاری

فوالدشهر محله ب 1

زمين ایستگاههای فشار گاز در محله های  B1و  A3فوالدشهر

902

0

خدماتي درماني-فرهنگي ورزشي

قرارداد واگذاری

فوالدشهر محله ب 1و آ 3

زمين كانون بازنشستگان در محله  B5فوالدشهر

1,576

0

اداری

قرارداد واگذاری

فوالدشهر محله ب 5

زمين منزل واقع در محله  B6فوالدشهر

160

0

مسكوني

شش دانگ-تك برگ

فوالدشهر محله ب6

زمين مسير كلكتور فاضالب فوالدشهر

160,000

0

سایر

شش دانگ-تك برگ

فوالدشهر

زمين مجموعه فرهنگي ورزشي در بلوار شفق

96,500

0

فرهنگي ورزشي

فاقد سند

اصفهان بلوار شفق مجموعه فرهنگي ورزشي ذوب آهن

زمين منطقه  1چادگان

216,849

0

تفریحي

شش دانگ

شهرستان چادگان

زمين باشگاه فرهنگي تفریحي بندرانزلي

89,000

0

تفریحي

فاقد سند

بندر انزلي مجتمع تفریحي ذوب آهن

زمين انبار در بندرعباس قریه تجر

16,000

0

صنعتي

فاقد سند

بندرعباس روستای تجو

جمع

27,204,403

تشریح پرونده های حقوقي
فاقد پرونده حقوقي -دارای معارض در حال رفع تعارض

دارای پرونده حقوقي به شرح ذیل
دادخواست شركت ذوب آهن نسبت به خلع ید از  26000هزار مترمربع اراضي
شركت واقع در زرین شهر جنب دانشگاه پيام نور مطرح و در شعبه  5دادگاه عمومي
حقوقي شهرستان لنجان در مرحله كارشناسي رسمي دادگستری است.

دارای پرونده حقوقي به شرح ذیل درخصوص زمين مناطق .2
اختالف در خصوص سند مالكيت حدود  20هكتار اراضي كه در ید و اختيار سازمان
عمران زاینده رود مي باشد و اسناد اراضي تحت تصرف آن سازمان با اسناد مالكيت
این شركت در تعارض ميباشد كه دادخواست حقوقي به طرفيت شركت عمران
زاینده رود به خواسته ابطال سند رسمي در حدود  20هكتار از این اراضي طرح كه
در مرحله بدوی به دليل ملي اعالم شدن اراضي یاد شده دعوی این شركت رد
گردید كه با اعتراض ذوب آهن پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال كه در مرحله
رسيدگي ميباشد.

ه همكف

دارای پرونده حقوقي به شرح ذیل
دادخواستي از طرف ذوب آهن به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و به
خواسته الزام به تحویل زمين و مطالبه اجرت المثل یكصد هزار مترمربع مطرح كه
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان نيز متقابالً نسبت به طرح دعوی متقابل
اقدام نموده است كه پس از طرح در شعبه اول دادگاه حقوقي شهرستان برخوار،
موضوع به كارشناسان رسمي دادگستری ارجاع شده است.

دارای پرونده حقوقي به شرح ذیل
در ارتباط با انتقال  20هزار هكتار اراضي متعلق به این شركت كه بر اساس تصميم
نامه شماره /97ت  41695نمایندگان ویژه ریاست جمهوری در كارگروه مسكن،
اسناد مالكيت آن بنام سازمان ملي زمين و مسكن انتقال یافته ،این شركت نسبت به
طرح شكایت در دیوان عدالت اداری اقدام كه پس رد شكایت در حال حاضر
درخواست اعمال ماده  79قانون دیوان عدالت اداری به ریاست محترم دیوان تقدیم
كه در حال رسيدگي مي باشد/.
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در حال پيگيری جهت اخذ سند
دارای پرونده حقوقي به شرح ذیل
دادخواست حقوقي ذوب آهن به طرفيت شركت آب منطقه ای اصفهان به خواسته
ابطال نظریه هيات حل اختالف اداره ثبت اسناد و سپس ابطال سندرسمي به شماره
پالك ثبتي  124/1855رای دادگاه بدوی مبني بر ابطال صادر و پس از
تجدیدنظرخواهي شركت آب منطقه ای و ارسال به دادگاه تجدیدنظر رای بدوی به
نفع ذوب آهن صادر و پرونده در حال اجرای حكم مي باشد.
در حال انتقال سند
فاقد پرونده حقوقي-در حال پيگيری جهت اخذ سند

