سپاه پاسداران مجری 70درصد پروژههای عمرانی تهران است

گـــــــزارش

قرارگاه خاتماالنبیا ،همچنان بیرقیب
جامعه فردا :معاون فنی و عمرانی شــهردار تهران
دیروز برای ارائهگزارش به شــورای شــهر رفت تا
درباره گودهای رهاشده پایتخت ،تکمیل پروژههای
نیمهتمام و وضعیت پروژههای عمرانی شهر صحبت
کند .امــا در نهایت مهمترین موضوعــی که پیروز
حناچی به آن اشــاره کرد سهم 70درصدی قرارگاه
خاتماالنبیا سپاه پاســداران در قراردادهای عمرانی
شهرداری تهران اســت .اغلب پروژههای شهرداری
تهران زمان مدیریت محمدباقر قالیباف با همکاری
این قرارگاه انجام شــده اســت .پنج سال پیش هم
شهرداری تهران تفاهمنامهای با قرارگاه خاتماالنبیا
امضا کرد تا در مدت چهار ســال بــه اندازه 20هزار
میلیارد تومان پروژه شهری اجرا کند.
این تفاهمنامه در زمان خود بــا انتقادهای فراوانی
از طرف برخی اعضای شــورای شهر تهران مواجه
شــد ،اما در نهایت این موضــوع راه به جایی نبرد و
قرارگاه خاتماالنبیا بزرگترین پیمانکار شــهرداری
تهران باقی ماند .شــهرداری بسیاری از بدهیهای
خــود به این قرارگاه را با تراکم ســیار و تهاتر زمین
و امالکــش پرداخت میکرد و این شــیوه در زمان
تنگدستی شهرداری توانست پروژههای بلندپروازانه
محمدباقر قالیباف مانند بزرگــراه طبقاتی صدر را
به ســرانجام برســاند .حاال معاون عمرانی شهردار
تهران هم میگوید 70درصــد پروژههای عمرانی
شهرداری در اختیار این قرارگاه است و این قرارگاه
مطالباتی از شهرداری داشته که شهرداری نتوانسته
آنها را به راحتی تأمین کند و «بخشی از آن به شکل
غیرنقدی» پرداخت شــده است .این پرداختهای
غیرنقدی همان شــیوهای اســت که در شهرداری
قالیباف هم محبوبترین راه حل و فصل بدهیهای
شهرداری بود.
از طرفی اعضای شورای شهر تهران هم معتقدند که
قرارگاه خاتماالنبیا نبایــد در برابر «بخش خصوصی
ضعیف و نحیف» قرار بگیرد .شهربانو امانی یکی از این
اعضاست که خطاب به فرماندهان این قرارگاه گفته
قرارگاه خاتم ،طوری فعالیت کند که بخش خصوصی
ضعیف و نحیف نباشد.
با وجود این انتقادها به نظر میرسد شهرداری تهران
همچنان چارهای جــز ادامه همکاری با قرارگاه خاتم
نداشــته باشــد ،چراکه این قرارگاه ثروتمندترین و
قدرتمندترین پیمانکار کشور اســت که در صورت
پرداختنشــدن صورت وضعیتهــا و طلبهایش
همچنان توانایی به پایانرســاندن یک پروژه را دارد،
در حالیکه بقیه پیمانــکاران از این توانایی برخوردار
نیستند و در شرایطی که شــهرداری با بحران مالی
دست به گریبان اســت همچنان قرارگاه خاتماالنبیا
پیمانکار بیرقیب پروژههای عمرانی شهرداری باقی
خواهد ماند.
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نیاز 1400میلیارد تومانی پروژههای عمرانی
تهران

حناچی همچنین در این جلسه به گودهای رهاشده
تهران اشاره کرده و گفته برخی از آنها مانند گود برج
میالد و میدان فرهنگ در تپههای عباسآباد بســیار
خطرآفرینند .او گفته تهــران با چالشهای عمرانی
زیادی مواجه اســت که مقاومســازی پلها یکی از
آنهاســت .به گفته او برداشــت بیرویه از منابع شن
و ماســه چالههای عظیمی در غرب تهران و اطراف
رودخانه کن ایجاد کرده که در صورت جمع شدن آب
در آنها خطرآفرین بوده و نگرانیهایی ایجاد میکند.
همچنین مخاطرات سیل از دیگر چالشهای تهران
به شمار میرود و اجرای طرحهای آبهای سطحی
میتواند در کاهش این مخاطرات مؤثر باشد.
او هم مانند اســاف خود تهران را «بــه یک کارگاه
ساختمانی بزرگ» تشبیه کرده اســت و گفته باید
تالش کرد که اتالف منابع در پروژهها به حداقل برسد.
او تأخیر در اجرای ساماندهی روددرههای تهران را هم
از دیگر چالشهای این شهر دانسته و در نهایت اعالم
کرده برای بهپایان رســاندن پروژههای عمرانی شهر
به هزار و 400میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت ،اما با
استفاده از روشهای سابق نمیتوان تأمین اعتبار کرد
و باید تصمیمگیری شود که با وضعیت موجود و کند
شدن آهنگ تأمین اعتبارات از چه روشهایی باید برای
تأمین مالی استفاده کرد .معاون عمرانی شهردار تهران
همچنین به دولت یادآوری کرده که شهرداری نیازمند
پرداخت سهم دولت در اداره پایتخت است.
انتقاد از اجرای پروژههای بدون مطالعه

اعضای شورای شهر هم به گفتههای معاون شهردار
تهران واکنش نشان دادند .افشین حبیبزاده ،رئیس
کمیسیون عمران ،اولین عضو شورا بود که در واکنش
به حرفهای حناچی به او یادآوری کرد که در برخی از
پروژهها پیوست مطالعات رعایت نشده ،به گونهای که
شاهد ساخت پروژههایی همچون تونل توحید و پل
صدر هستیم که بدون مطالعه کافی ساخته شدهاند.
او با انتقاد از بودجه پیشــنهادی برای معاونت فنی و
عمرانی در سال  97گفته به دلیل پایین بودن ردیف
بودجه ،این معاونت در اجرای پروژهها عقب میماند و
این باعث هدررفت منابع میشــود و به همین دلیل
پیشنهاد میشود شهرداری به بودجه این معاونت در
سال 97توجه بیشتری داشته باشد تا شاهد نگهداشت
بهتر شهر باشیم.
در ادامه احمد مسجدجامعی با بیان اینکه تهران را باید
برای مردم طراحی کرد نه خودروها ،گفته سندی در
شورای شهر سوم تصویب شده که بر اساس آن مقرر
شد تمام پروژههای عمرانی پایتخت پیوست مطالعاتی
داشته باشند ،اما در اینباره غفلت شده است.

۵
خبر کوتاه

وزیر بهداشت قربانی
اسیدپاشی کرمان را
ویزیت کرد
مجید فراهانی ،رئیس کمیته بودجه شــورای شهر،
هم گفته در گذشته دو مشکل اساسی در پروژههای
عمرانی تهران وجود داشــت که عبارتند از نداشتن
پیوســتهای مطالعاتــی و دیگری جذبنشــدن
ســرمایهگذاری داخلی و خارجی و بایــد برای آنها
فکری کرد.
او با اشاره به اینکه پل صدر حتی «چهار ورق» مطالعه
نداشــته ،گفته ســاخت پل و اتوبانهای دوطبقه به
دلیل مشکالت زیســتمحیطی و مخاطرات زلزله
منسوخ شده اســت و این در حالی است که ما برای
ســاخت پل صدر و تونل نیایش بیش از یک میلیارد
دالر هزینه کردیم که با این هزینه میتوانســتیم دو
خط مترو بسازیم.
علی اعطا ،سخنگوی شــورا ،هم با اشاره به اینکه در
دنیا مرسوم اســت که هنگام ساخت پروژهها از مردم
نظرخواهی شــود ،به معاون شهردار تهران پیشنهاد
کرد این روش را در تهران به کار گیرد.
زهرا صدراعظم نوری هم با اشاره به خطر وقوع زلزله
در تهران گفتهبنا بر پیشبینی تعداد تلفات ،شهرداری
تهران مکلف به تأمین زمین آرامستانها و کفن و دفن
 500هزار کشته است ،در صورتیکه در شرایط فعلی
تنها امکان خدماترسانی برای  15هزار کشته وجود
دارد و اقداماتی برای خرید زمین برای آمادهســازی
 15هزار قبر جدید در دستور کار است.
روایت شهرفروشی و پُزدادن مدیران سابق شهر

مجیــد فراهانی ،عضو کمیســیون برنامه و بودجه

شورای شهر تهران ،هم در نطق خارج از دستوری به
عملکرد 12ساله قالیباف ،شهردار پیشین تهران ،در
حوزه مالی پرداخت .به گفته او ظرف 12سال گذشته
شــهرداری تهران با شهرفروشــی سقف عملکرد
درآمدی خود را به  121هزار میلیارد تومان رسانده؛
اما در برابر آن برای تهرانیها کمتر از بودجه مصوب
یعنی  101هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.
فراهانی خواهان تحول در نظام مدیریت شهر شده،
چراکه به اعتقاد او تداوم روند  12ســال گذشته در
این حوزه اشتباهی است نابخشودنی و باید به چرخه
ناســالم اداره گران شــهر پایان داد و سرمایههای
شهروندان تهرانی را برای خوشآمد این پیمانکار و
آن مدیر پرهزینه به باد نداد.
به گفته او مدیریت پیشین ،تهران را سال  1384با
بودجه مصوب 1600میلیارد تومانی تحویل گرفتند
و سال 1396با بودجه 17هزار میلیارد تومانی تحویل
دادند .یک محاسبه کوچک ریالی نشانگر این تفاوت
 10برابری است .البته این  10برابر را فقط در دخل
و خرج شهرداری نباید دید .در نیروی انسانی هزینه
اجرای پروژهها و ...هم این روند یکپارچه رشد نجومی
که بهایش را شهروندان تهرانی پرداختند و پزش را
آقایان دادند قابل مشاهده است.
فراهانی مدعی شــده رقم  200میلیــارد تومانی
واگذاری داراییهای مالی ســال  1384در سال 96
به  11برابر ،یعنی  2300میلیارد تومان ،رســیده و
شهردار ســابق تهران در مدت  12سال با  18هزار
میلیارد تومان ،رکورد واگذاری داراییهای مالی را

روایت اول شخص

اجرای طرح کوله کتاب در مناطق الشار و آهوران

بوی کتاب در میان لبخند کودکان سیستانی
جامعه فردا :کودکان اینجــا قصههای زیادی نمیدانند .معدود قصههایشــان
داستانهای هراسانگیزی اســت از جن و پری ،قصههایی که مادربزرگ تعریف
کرده که شاید افساری باشد بر شیطنتهای کودکانه این پیکرهای تکیده .اغلب
این دخترکان و پسرکان ریزنقش روستاهای سیستان و بلوچستان جز کتابهای
درسی کتابی را ورق نزدهاند .شــاید به همین دلیل است که تصاویر رنگارنگ این
کتابها بیشتر از هر کودکی آنها را سر شوق میآورد و لبانشان را خندان میکند.
بسیاری روســتاهای ایران به دلیل جمعیت کم ،پراکندگی و فاصله زیاد با شهرها
از دسترســی به کتاب محروم ماندهاند .در این میــان مناطق مرزی و بهخصوص
شهرستانهای مرزی اســتان سیستان و بلوچســتان وضعیتی به مراتب بدتر از
مناطق دیگر کشور دارند و خیلی از کودکانش تجرب ه ورق زدن و خواندن کتابی غیر
از کتابهای مدرســه ندارند .به همین دلیل انجمن حامی ،به عنوان یک سازمان
مردمنهاد از سال  1388به ساخت و تجهیز کتابخانههای روستایی اقدام کرده است
و این بار با کولهباری از کتاب به شهرستانهای مرزی جنوب شرقی کشور رفت.
داریوش مبارکی که این بار طرح کوله کتاب را در اســتان سیستان و بلوچستان با
کمک سیاوش مبارکی و حمایت انجمن حامی اجرایی کردهاند در مورد چگونگی
کودکان
اجرای این طرح میگوید :دغدغه مشــترک من و سیاوش برای کمک به
ِ
بلوچســتان از سال  1384کلید خورد؛ زمانی که ما برای برنامه عکاسی به مناطق
روستایی شهرستان نیکشهر رفتیم .متاسفانه خیلی از بچهها اینجا از آموزشهایی
که ممکن است در هر شــهر دیگری عادی باشد محروم هستند ،به همین دلیل با
مذاکراتی که با انجمن حامی داشتیم تصمیم گرفتیم تا در منطقه آهوران و الشا ِر
شهرستان نیکشهر طرح کوله کتاب را اجرا کنیم.
اواســط آذر کولههای کتابهای آماده شدند تا در بین شهرستانها و روستاهای
مختلف منطقه آهوران و الشا ِر شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان
توزیع شود؛ صد کتاب در هر کوله .کتابهایی که هر کدامشان دنیای خاک گرفته
این کودکان را که هنوز زندگی دیجیتال آنها را از کاغذ فراری نداده رنگی میکند.
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مبارکی میگوید :در روز نخســت ،بــا همراهی نمایندگان آمــوزش و پرورش،
بهروستای ب َِرشک رفتیم .مدیر مجتمع آموزشــی ب َِرشک ،فیصل رئیسی ،یکی از
اعضای انجمن حامی بود که سابقه فعالیت در منطقه دشتیاری داشت و دو سالی
توجه به دغدغه آموزشی و ارتباطات
بود که بهمنطقه ب َِرشک بازگشته بود .رئیسی با ّ
با دیگر دوستان و نهادها ،کتابخانهای کوچک در مجتمع ساخته بود .پس از توجیه
طرح برای کتابدا ِر کوله ،کوله را میان دانشآمــوزان بردیم و آنها را نیز با طرح
آشنا کردیم.
در کنار توزیع کتاب بین این کودکان از آنها خواســته شد نقاشیها و داستانهای
خودشان را بنویسند و برای انجمن حامی بفرستند.
روستای گوانک در پنج کیلومتری روستای ب َِرشک ،دومین روستایی بود که کولههای
کتاب به آنجا رســید .روز د ّو ِم پخش کولهها به روســتای ُسرمیچ منطقه آهوران و
الشار رسید .مدرسه برخالف تصوری که از مناطق روستایی سیستان داریم نوساز
بود .مجتمع آموزشــی ُسرمیچ را یک خیر محلّی ب ه نام آقای محمودی ساخته بود.
روستاهای بعدی اوگینک و زیارت َج َگردک بود .مدارس این روستاها نیز نوسازی
شده بودند ،اما کودکان و نوجوانانش با کتاب بیگانه .گویا هنوز پای امکانات کمک
آموزشی به این ساختمانهایی که جای کپرها را گرفته بود باز نشده باشد.
آموزگار یکی از کالسها با ابراز خوشــحالی از اجرای این طرح میگوید :متاسفانه
خواندن و نوشــتن در بین این کودکان ضعیف است .خیلی از آنها از خواندن متون
ساده ناتوان هستند .آنها به معنای واقعی کلمه با کتاب خواندن بیگانه هستند و گویی
همان قدر که از پایتخت فاصله داریم مجبوریم که از فرهنگ هم فاصله بگیریم.
یکی از بچهها کتاب قصهای را باز کرده و تالش میکند بخواند .به ســختی جمله
را تمام میخواند و به دیدن نقاشیهایش اکتفا میکند و ماجرایی که از تصاویر به
ذهنش میرسد را از تصاویر برداشت میکند و برای کناردستیاش تعریف میکند.
آموزگار میگوید :همین نفس ورق زدن این کتابها ذهنهای مستعد این کودکان
را فعال میکند و میتواند بر یادگیری آنها تأثیری زیادی بگذارد.

به نام خود ثبت کرده اســت .همچنین در  12سال
گذشــته  54هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری
داراییهای سرمایهای از داراییهای شهر به فروش
رسیده است.
«کار فوری» دلیل غیب شهردار تهران

رئیس شورای شهر تهران هم در این جلسه اعالم کرد
شهردار تهران روز یکشنبه با حضور در شورای شهر
گزارشیازوضعیتزلزلهومدیریتبحراندرپایتخت
ارائه خواهد کرد .به گفته محسن هاشمی ،قرار بود
محمدعلی نجفی در جلسه دیرو ز گزارش زلزله را به
شورای شــهر ارائه کند «اما کار فوری برایش پیش
آمد» و نتوانست به شــورا برود .در روزهای گذشته
غیبت شهردار تهران در زمان زلزله  5.2ریشتری در
تهران با انتقادهای زیادی مواجه شده بود.
هاشــمی همچنین گفته مدیریت جدید شهر در
بودجهریزی شــهر تهران اعتقادی به شهرفروشی
و فروش تراکــم ندارد .بنابرایــن از ظرفیت بخش
خصوصــی در حوزههــای فرهنگــی ،عمرانــی
و ساختوســاز اســتفاده خواهــد کــرد .یکی از
پیشــنهادهای هاشمی اســتفاده از عوارض پارک
خودروها در حاشیه خیابان است .به گفته او در حال
حاضر یک میلیون پارک حاشیهای در شهر تهران
وجود دارد که شــهرداری درآمــدی از آنها ندارد.
درحالی که میتواند با اختصاص یک تا ســه هزار
تومان هزینه برای هر پارک حاشیهای ،درآمد پنج
هزار میلیاردی به دست آورد.

نوبت دوم

رئیس
کمیسیون
عمران ،اولین
عضو شورا بود
که در واکنش
به حرفهای
حناچی به او
یادآوری کرد
که در برخی از
پروژهها پیوست
مطالعات
رعایت نشده،
به گونهای که
شاهد ساخت
پروژههایی
همچون تونل
توحید و پل
صدر هستیم
که بدون مطالعه
کافی ساخته
شدهاند

جامعه فردا :رعنا دختربچه  9سالهای که
چند سال قبل در شهرستان ریگان قربانی
اسیدپاشی پدرش شده بود سهشنبه توسط
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
ویزیت شد.
بهگــزارش «ایرنــا» ،سیدحســن
قاضیزادههاشــمی همچنیــن به منظور
جراحی رعنا در تهران توسط تیم پزشکی
قول مســاعد داد .رعنا بهدلیل اختالفات
خانوادگی مورد اسیدپاشــی پدرش قرار
گرفت و یکی از چشــمانش را از دست داد.
 6سال قبل پدر رعنا نیمهشب در حالی که
زن و فرزندانش خواب بودند ظرف اسید را
روی سر آنها خالی کرد و موجب سوختگی
بدن ،ســر و صورت همســر و دخترش و
نابینایی دختر خردســال خود شد .مادر
رعنا  2سال قبل به دلیل بیماریهای ریوی
ناشی از اسیدپاشی جان خود را از دست داد.
قول مســاعد وزیر برای جراحی رعنا در
حالی است که دو روز پیش ،روزنامه کیهان
در یادداشــتی ،به قلم زهرا آیتاللهی ،از
مطرحکنندگان الیحه حمایــت از زنان
در برابر خشــونت ،انتقاد کرده بود و گفته
بود بهتر است حمایت از زنان را به مردان
خانواده بسپاریم .رعنا و خانواده او به دلیل
خشــونت پدر خانواده مسیر زندگیشان
برای همیشــه تغییر کرده و مادر از دنیا
رفته است.
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی (نوبت ) 65

برابر آراء صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان اراک تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود .در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور سند مالکیت بهنام متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
ردیف  1رای شــماره  96/4/17 – 1775خانم اکرم دربندی فرزند حیدرعلی بهشماره شناسنامه  286صادره از اراک بهشماره ملی  0533362751در ششدانگ یک باب عمارت
به مســاحت  87/33متر مربع از پالک  107فرعی از  3373اصلی واقع در بخش یک اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت میترا و ماندانا و فلورا و ماگنولیا شهرت
همگی قائم مقامی و طاهره رشیدی میر حصاری .
ردیف  2رای شــماره  96/7/1 – 2772آقای محمد قاسمی فرزند اسد بهشماره شناســنامه  1019صادره از اراک بهشماره ملی  0532324943در ششدانگ یک باب عمارت به
مساحت  126/56متر مربع از پالک  2فرعی از  2299اصلی واقع در بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت محمد حسین امینی .
ردیف  3رای شماره  96/7/2 – 2778خانم صدیقه بیرقی فرزند حبیب اهلل بهشماره شناسنامه  366صادره از اراک بهشماره ملی  0532662164در سه دانگ مشاع از ششدانگ
یک باب عمارت به مساحت  146/43متر مربع از پالک  2فرعی از  4170اصلی واقع در بخش یک اراک از محل مالکیت مشاعی متقاضیه .
ردیف  4رای شــماره  96/7/2 – 2779آقای مرتضی عرفانی فرزند آقا شیخ محسن بهشماره شناسنامه  11صادره از ســربند بهشماره ملی  0621286958در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب عمارت به مساحت  146/43متر مربع از پالک  2فرعی از  4170اصلی واقع در بخش یک اراک از محل مالکیت مشاعی متقاضی .
ردیف  5رای شماره  96/7/10 – 2825آقای عباسعلی شاملو فرزند محمدعلی بهشماره شناسنامه  6صادره از سربند بهشماره ملی  5939858694در ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  156/50متر مربع از پالک  273فرعی از یک اصلی واقع در حومه بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت محمد رضا رحمتی .
ردیف  6رای شــماره  96/7/10 – 2826خانم تاجی قلعه نوئی فراهانی فرزند قلی بهشــماره شناسنامه  894صادره از اراک بهشــماره ملی  0531759954در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب عمارت به مساحت  60/65متر مربع از پالک  3930اصلی واقع در بخش یک اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت سید احمد میر مومنی .
ردیف  7رای شماره  96/7/10 – 2827آقای محمد نبی مشهد الکوبه فراهانی فرزند علی بهشماره شناسنامه  24صادره از اراک بهشماره ملی  0534387489در سه دانگ مشاع
از ششدانگ یک باب عمارت به مساحت  60/65متر مربع از پالک  3930اصلی واقع در بخش یک اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت سید احمد میر مومنی .
ردیف  8رای شماره  96/7/12 – 2846آقای مجید جعفری جوزانی فرزند خداداد بهشماره شناسنامه  52245صادره از اراک بهشماره ملی  0530521768در ششدانگ یک باب
مغازه به مساحت  14/50متر مربع از پالک  4621اصلی واقع در بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت لطف اله غزنوی .
ردیف  9رای شماره  96/7/23 – 2935خانم شهناز عالمی ســنجانی فرزند محمدعلی بهشماره شناسنامه  753صادره از اراک بهشماره ملی  0532153316در ششدانگ یک
باب عمارت به مســاحت  185متر مربع از پالک  3116فرعی از  2اصلی واقع در حومه بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت کربالئی محمد پسر مرحوم
علی و صدیقه رحمتی .
ردیف  10رای شماره  96/7/29 – 2963آقای علی اصغر حدادی فرزند محمد علی بهشماره شناسنامه  12صادره از شازند بهشماره ملی  0622005782در ششدانگ یک باب عمارت
به مساحت  222/10متر مربع از پالک  5فرعی از  2208اصلی واقع در بخش یک اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت محمدحسین قناتی و غالمعباس وفائی مقدم .
ردیف  11رای شماره  96/7/29 – 2964آقای داود طاهونه ئی فرزند امیر قلی بهشماره شناسنامه  10صادره از سربند بهشماره ملی  5939882064در ششدانگ یک باب عمارت
به مساحت  140/10متر مربع از پالک  4452اصلی واقع در بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت محمد حسین حسینقلی زاده .
ردیف  12رای شماره  96/7/30 – 2975آقای پیمان تاجیانی فرزند مرتضی بهشماره شناسنامه  0520408659صادره از اراک بهشماره ملی  0520408659در ششدانگ یک
باب عمارت به مساحت  959/76متر مربع از پالک  19اصلی واقع در حومه بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت رجبعلی حسین آبادی .
ردیف  13رای شماره  96/8/7 – 3011آقای اسد رحیمی فرزند حسین بهشماره شناسنامه  2صادره از اراک بهشماره ملی  0533790298در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت
 631/89متر مربع از پالک  14اصلی واقع در بخش هشت اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت حسین رحیمی .
ردیف  14رای شــماره  96/8/8 – 3038آقای غالمعلی خلجی فرزند هاشم بهشماره شناســنامه  5صادره از اراک بهشماره ملی  0534517315در ششدانگ یک باب عمارت به
مساحت  70/19متر مربع از پالک  4151اصلی واقع در بخش یک اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت محبوبه زند وکیلی .
ردیف  15رای شــماره  96/8/13 – 3083آقای ولی اله محمدی فر فرزند فضل اهلل بهشــماره شناسنامه  1092صادره از ازنا بهشماره ملی  4848694434در ششدانگ یک باب
عمارت به مساحت  92/38متر مربع از پالک  4627اصلی واقع در بخش دو اراک از محل مالکیت مشاعی متقاضی .
ردیف  16رای شماره  96/8/22 – 3140خانم محبوبه شریفی فرزند رضا بهشماره شناسنامه  0520141441صادره از اراک بهشماره ملی  0520141441در ششدانگ یک باب
عمارت به مساحت  100/63متر مربع از پالک  4573اصلی واقع در بخش یک اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت غالمحسین مینائی .
ردیف  17رای شــماره  96/8/23 – 3151آقای ابراهیم مهرشاد فرزند عزیز بهشماره شناسنامه  20صادره از اراک بهشماره ملی  0534099149در ششدانگ یک باب عمارت به
مساحت  130/50متر مربع از پالک  4651اصلی واقع در بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت نوراهلل قائم مقامی .
ردیف  18رای شــماره  96/8/23 – 3167آقای نصرت اله عرب فرزند حسین بهشماره شناسنامه  1صادره از سربند بهشماره ملی  0621646482در ششدانگ یک باب عمارت
به مساحت  162/69متر مربع از پالک  4651اصلی واقع در بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت غالمعلی شهرجردی و اکبر افشار و باالخان بیگی .
ردیف  19رای شماره  96/8/30 – 3201آقای ناصر ســاربان نژاد فرزند علی اصغر بهشماره شناسنامه  1592صادره از سربند بهشماره ملی  0620740469در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب پاساژ به مساحت  1517متر مربع از پالک  515الی  522و  515/1الی  515/8اصلی واقع در بخش یک اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت
ناصر مینائی و صدیقه داعی و منیجه کارگشا و اکرم پور جعفر .
ردیف  20رای شــماره  96/9/1 – 3227آقای مهدی محمدی خورزنی فرزند غالمرضا بهشماره شناسنامه  1168صادره از اراک بهشماره ملی  0533262895در ششدانگ یک
واحد گلخانه به مساحت  712متر مربع از پالک  64فرعی از  40اصلی واقع در حومه بخش دو اراک از محل مالکیت مشاعی متقاضی .
ردیف  21رای شماره  96/7/16 – 2884آقای مجید رحمتی فرزند ولی اله بهشماره شناسنامه  15صادره از هندودر بهشماره ملی  5939899633در ششدانگ یک باب عمارت
به مساحت  99/65متر مربع از پالک  4110اصلی واقع در بخش یک اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت غالمرضا علینقیان .
ردیف  22رای شــماره  95/11/7 – 5894آقای داودحمزه لو فرزند قاسم بهشماره شناسنامه  1720صادره از خمین بهشماره ملی  0558173691در ششدانگ یک باب عمارت
به مساحت  154/34متر مربع از پالک  4651اصلی واقع در بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت محمود زندی .

رئیس ثبت اراک اسماعیلی

