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تشريح پرونده های حقوقیموقعیت مکانیوضعیت مالکیتنوع کاربریمتر مربع-متراژ

اصفهان خیابان شمس آبادیدفترچه ای-شش دانگاداری3,1542,9432111043.74ساختمان شمس آبادی1

چمگردان شهرک واحد ذوب آهن اصفهاندفترچه ای-شش دانگمسکونی1,9641,448516115521مجموعه خدماتی شهرک واحد2

17تهران خیابان شهید پرويز گالبی کوچه شهید فخاری پالک تک برگ-شش دانگمسکونی4,1763,0271,1481364.63ساختمان مهمانسرای تهران3

خیابان گلزار هشتم آخر گلزار مجموعه فرهنگی ورزشی شفق ذوب آهن- اصفهان بلوار شفق تک برگ- شش دانگفرهنگی ورزشی62,06914,73347,33613709ساختمان شفق اصفهان4

 3فوالدشهر محله شهید زهره آقراردادواگذاری-شش دانگورزشی3,6383,619201381سه فوالد شهرAاستخر 5

اصفهان دروازه تهران اول خیابان امام خمینی جنب آتش نشانیساير-شش دانگورزشی23,41119,7943,61814210ورزشگاه ملت اصفهان6

دستگاه تقاطع بلوار شهید بهشتی250خرمشهر سربندر دفترچه ای-شش دانگمسکونی969855114171(ساختمان سربندرخوزستان)مهمانسرای بندرامام7

اصفهان شهرستان چادگان منطقه يک ذوب آهندوفقره سند قطعی غیرمنقول و دو فقره سند صلح حقوقی6573(1منطقه )باشگاه وحدت چادگان 

 ذوب آهن2اصفهان شهرستان چادگان منطقه  دفترچه ای- شش دانگ6961.5(2منطقه )باشگاه وحدت چادگان 

 چادگان3شهرستان چادگان منطقه  دفترچه ای- شش دانگ5158.6(3منطقه )باشگاه وحدت چادگان 

شهرکرد-ضلع شمالی بزرگراه اصفهانقراردادواگذاری-شش دانگورزشی174,68542,799131,8861911.49ورزشگاه بزرگ فوالدشهر9

اصفهان خیابان بلوار سعدی دفتر ساختمان فروش اصفهانتک برگ-شش دانگاداری55,07116,16738,9051990ساختمان فروش اصفهان10

ضلع جنوبی بزرگراه ذوب آهن فوالدشهرقراردادواگذاری-شش دانگدرمانی13,70311,3162,38622055بیمارستان شهیدمطهری11

 جنب مدرسه حريت2فوالدشهر محله قدس آقراردادواگذاری-شش دانگورزشی7,4035,9581,4452340سالن ورزشی ايثار فوالد شهر12

زاينده رود باشگاه قايقرانی ذوب آهندفترخانه قطعی-شش دانگتفريحی14,2446,3247,9202675باشگاههای فجر و قدس13

اصفهان بلوار کشاورز ابتدای اتوبان شهید میثمیتک برگ-شش دانگاداری تجاری1,6951,4682273425ساختمان شرکت تعاونی دستگرد14

بندرانزلی قريه سنگاچین مجتمع تفريحی ذوب آهنتک برگ-شش دانگفرهنگی تفريحی23,29919,2404,0604366باشگاه بندر انزلی15

تهران میدان ولیعصر خیابان کريم خان زند ساختمان تدارکاتدفترچه ای-شش دانگاداری23,1316,64616,484790ساختمان تدارکات تهران16

ضلع جنوبی بزرگراه ذوب آهن شهر جديد فوالدشهرقراردادواگذاری-شش دانگتفريحی توريستی21,8717,00114,8708042.55متل فوالد شهر17

1فوالدشهر محله ب قراردادواگذاری-شش دانگاداری7,5104,4403,070895.22تاالرآمفی تئاتر فوالدشهر-(ع)فرهنگسرای امام رضا18

اصفهان خیابان بزرگمهر نبش خیابان مبارزانتک برگ-شش دانگاداری تجاری5615610934.5ساختمان شرکت تعاونی بزرگمهر19

 انتهای کوچه سمت چپ5بندرعباس آزادگان تک برگ-شش دانگصنعتی15,3663,55511,811950بندرعباس-ساختمان انبار ملکی20

تهران خیابان قزوين تهرانفاقد سند تجاری2,6112,6110230باب مغازه خیابان قزوين تهران8 21

به دلیل ايراد شکلی مطروحه، -دارای پرونده حقوقی

دادخواست حقوقی اين شرکت به طرفیت بانک کشاورزی و 

تعدادی از متصرفین مغازه ها به خواسته الزام به تنظیم سند 

رسمی ملک رد گرديد که در حال حاضر ايراد مربوطه رفع و 

نسبت به طرح دادخواست تامین دلیل به منظور مشخص 

شدن آخرين وضعیت نقل و انتقال صورت گرفته اقدام 

گرديده و به محض انجام تامین دلیل، نسبت به ثبت 

دادخواست ابطال اسناد، اجرائیه ها و الزام به تنظیم به سند 

.رسمی اقدام خواهد شد

شهرکرد شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان-  جاده اصفهان45کیلومتر دفترچه ای-شش دانگصنعتی67,60432,23135,373ساير موارد22

شهرکرد شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان-  جاده اصفهان45کیلومتر  کارخانه658 و 647بخشی از پالک کلی اداری-صنعتی7,281,3793,555,9973,725,382946452.86( مورد73)ساختمان های واقع در کارخانه23

7,878,5513,818,2834,060,268

تفريحی

جمع

69,03855,55213,486 8


