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آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای فریـدون نصیـر قرجـه داغـی بـه وکالـت از طـرف آقـای سـیف الـه نصیـر قرجـه 
داغـی طبـق وکالتنامـه شـماره 28158 مـورخ 1399/10/09 دفترخانـه 534 تهـران بـا 
تسـلیم استشـهادیه گواهی شـده ذیل شـماره 11815 مورخه 1399/10/08 دفترخانه 
410 تهـران بـه موجـب درخواسـت وارده شـماره 1147029459 مـورخ 1399/10/10 
2111 اصلـی  از  ثبتـی 3576 فرعـی  پـاک  اعـام نمـوده سـند مالکیـت شـش دانـگ 
بـه علـت فراموشـی مفقـود نمـوده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده 
اسـت مشـخصات ملـک مـورد آگهـی بـه شـرح زیـر اسـت: سـند مالکیـت شـش دانـگ 
یـک دسـتگاه آپارتمـان واقـع در طبقـه دوم غربـی بلـوک سـیزده بـه مسـاحت 79/17 
مترمربع قطعه سیصد و هشتاد و هشت تفکیکی پاک 3576 فرعی از 2111 اصلی 
واقـع در بخـش 11 تهـران ذیـل ثبـت 46712 صفحـه 283 دفتـر 170 امـاک بـه نـام 
آقای سیف اله نصیر قرجه داغی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 026049 صادر 
و تسـلیم گردیـده و سـپس بـه موجـب سـند رهنـی شـماره 8111 مـورخ 1387/07/27 
دفترخانـه 833 تهـران در رهـن موسسـه قـرض الحسـنه بسـیجیان قـرار گرفتـه کـه 
نسـبت بـه آن اجرائیـه صـادر شـده اسـت، لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک اصاحـی ذیـل 
مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی میشـود. چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد از 
تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز اعتـراض خـود را کتبـاً ضمـن ارائـه اصـل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نمائیـد تـا مراتـب 
صـورت مجلـس و اصـل سـند مالکیـت بـه ارائـه کننده مسـترد گردد. بدیهی اسـت اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراض نرسـید یا در صورت اعتراض، اصل سـند مالکیت یا سـند 

معاملـه ارائـه نشـود سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد.
م الف 10464 / شناسه آگهی  1130048

جمشید مهرآسا – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیبادشت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیـات   99/11/28 مورخـه   139960301042001687 شـماره  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه میرزائـی فرزنـد احمـد بشـماره 
ملـی 0859634531 در یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 
74/09 مترمربـع قسـمتی از پـاک 677 فرعـی از 4730 اصلـی واقـع در 
بخـش 6 بشـماره کاسـه 139511440104200010 محـرز گردیـده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/28
م الف 10466 / شناسه آگهی 1130082

الیاس صهبا – رئیس ثبت اسناد و امالک مولوی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم افسـانه سـلطانعلی اصالتا با تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی 
مصدق شده طی شماره 17272 – 99/11/20 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 
544 تهران و برگ تقاضا به شـماره وارده 23035357 – 99/11/20 مدعی فقدان 
سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در طبقـه دوم جنـوب شـرقی بـه 
مسـاحت 75/91 مترمربع قطعه نهم تفکیکی به شـماره 41408 فرعی از 124 اصلی 
مفروز و مجزی شـده از پاک 4389 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران 
بانضمـام پارکینـگ قطعـه 9 تفکیکـی بـه مسـاحت 11 مترمربـع واقـع در جنـوب شـرقی 
زیرزمیـن بانضمـام انبـاری قطعـه 9 بـه مسـاحت 2/75 مترمربـع واقـع در زیرزمین ک 
ذیـل ثبـت 293357 صفحـه 217 دفتـر 820 امـاک و بـه شـماره چاپـی 0008560 بـه 
نـام خانـم افسـانه سـلطانعلی ثبـت و صـادر گردیـد بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده و 
تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی آن را از ایـن منطقـه نمـوده انـد. لـذا مراتـب در 
اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار 
)همیـن روزنامـه( آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه 
ملـک مرقـوم و یـا وجـود سـند مالکیـت آن نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهـی ظـرف 10 روز اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ضمیمـه اصل سـند مالکیت به این واحد 
ثبتـی تسـلیم نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد. بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت 
پـس از ماحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد و بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل 
سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. در صـورت عـدم وصـول اعتـراض ظـرف 
مهلـت مقـرر قانونـی، سـند مالکیـت المثنـی پـاک مذکـور صادر و به متقاضی تسـلیم 

خواهـد گردید.
م الف 10470 / شناسه آگهی  1130096

امید ملک – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد سـعید مهدوی عادلی برابر وکالت نامه شـماره 69281 – 99/12/19 اصالتاً ضمن ارائه برگ استشـهادیه مصدق به شـماره 
ترتیـب 23528، 23529، 23266، 23268، 23269، 23267، تاریـخ 1399/12/19 تنظیمـی دفتـر اسـناد رسـمی 182 تهـران منضـم بـه درخواسـت 
وارده شـماره 043617 – 99/12/23 بـا اعـام اینکـه بـه علـت جابـه چایـی اصـل سـند مالکیـت شـش دانـگ یکدسـتگاه آپارتمـان بـه مسـاحت 128/62 
مترمربـع قطعـه 14 تفکیکـی بشـماره پـاک ثبتـی 12046 فرعـی از 35 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران بانضمـام پارکینـگ قطعـه 2 و 18 و انبـاری قطعـه 
20 کـه ذیـل ثبـت الکترونیکـی 139720301026040846 و 139720301026040848 و 139720301026040847 سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی 
406676 و 406678 و 406677 بنـام امیـر یوسـف کوشـکی و امیـر علـی کوشـکی هـر یـک بـه مقـدار 1/5 دانـگ و حمیـده حسـینی دشـت بیـاض بـه 
مقدار سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ ثبت و سـند مالکیت صادر گردیده، و برابر اسـناد رهنی 153119 و 153120 و 153121 – 98/2/18 دفترخانه 
64 تهـران در رهـن بانـک سـامان و دانشـگاه آزاد اسـامی میباشـد مفقـود شـده اسـت و از ایـن اداره تقاضـای صـدور المثنـی آنـرا نمـوده اسـت؛ لـذا 
بدینوسـیله وفق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مورخه 80/11/8 مراتب یک نوبت آگهی تا چنانچه شـخص و یا اشـخاص اعم از حقیقی یا حقوقی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مـورد نظـر میباشـند کـه بـدان اشـاره نشـده و اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه را در اختیـار دارنـد؛ ظـرف ده 
روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و ضمـن اعـام اعتـراض اصـل اسـناد مالکیـت و یـا سـند معاملـه را ارائه ورسـید دریافـت نمایند در غیر 
اینصـورت پـس از سـپری شـده مهلـت مقـرر، المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد گردیـد. رونوشـت بـه سـتاد اجرائـی فرمـان امـام )ره( جهـت 

اطـاع رونوشـت بـه کلیـه دفاتـر اسـناد رسـمی جهـت اطاع
م الف 10471 / شناسه آگهی 1130098

مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 88/10236 بخش 11 تهران
نظر به اینکه آقای محمد اکرامی برابر برگ تقاضا به شـماره وارده 75928 مورخ 99/12/23 و با تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی ثبت شـده ذیل ترتیب شـماره های 
520912 و 61643 مـورخ 99/12/20 و 99/12/26 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1065 تهـران مدعـی شـده کـه شـش دانـگ یـک قطعـه آپارتمـان بـه پـاک ثبتـی 10236 
فرعـی از 88 اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 2 تفکیکـی واقـع در بخـش 11 تهـران بـه مسـاحت 143/15 مترمربـع بانضمام شـش دانگ یک واحد 
پارکینگ قطعه 2 تفکیکی بمسـاحت 10/80 مترمربع و شـش دانگ یکباب انباری قطعه 1 تفکیکی بمسـاحت 51/02 مترمربع انتقالی بنام محمد اکرامی فرزند حسـنعلی 
شـماره شناسـنامه 7905 تاریـخ تولـد 1356/10/25 دارای شـماره ملـی 0066952891 بـا جـز سـهم 3 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه 
و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 7187 تاریـخ 1388/11/14 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 807 شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 
107427 کـه در صفحـه 345 دفتـر امـاک جلـد 345 ذیـل شـماره 30518 و شـماره چاپـی 107426 کـه در صفحـه 343 دفتـر امـاک جلـد 345 ذیـل شـماره 30517 ثبـت 
و صـادر گردیـده و بعلـت سـرقت )مسـتنداً بـه نامـه شـماره 99/پ4/9962321/1126 مـورخ 99/12/17 پایـگاه 14 پلیـس آگاهـی فرماندهـی انتظامـی تهـران بـزرگ( مفقـود 
گردیـده فلـذا درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـاک موصـوف را نمـوده انـد. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت در یکـی از روزنامـه 
هـای کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور مـی باشـد و یـا ادعـای وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را دارد، از 
تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد. بدیهـی اسـت اصـل 
سـند پـس از رویـت و ماحظـه بـه ارائـه کننـده آن اعـاده خواهـد شـد. ضمنـاً بـه اعتراضـات بـدون سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. النهایـه در صـورت عـدم وصـول 

واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی، المثنـی سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهد شـد.
م الف 10472 / شناسه آگهی1130099

رضا النچری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 85/19355 بخش 11 تهران
نظـر بـه اینکـه آقـای سـید مجیـد میرطاهـری بموجـب بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 
4101 مـورخ 1400/02/04 و بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده 
طـی شـماره هـای 10281 مـورخ 01/31/1400 توسـط دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 
722 تهران مدعی فقدان سـند مالکیت شـش دانگ یکدسـتگاه آپارتمان بمسـاحت 
124/29 مترمربـع قطعـه 12 تفکیکـی واقـع در شـرق طبقـه 6 بـه پـاک ثبتـی شـماره 
19355 فرعـی از 85 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 18641 فرعـی از اصلـی 
مذکـور واقـع در بخـش 11 تهـران ذیـل ثبـت 153518 در صفحـه 119 دفتـر 1348 
امـاک سـید مجیـد میرطاهـری ثبـت و سـند مالکیـت تحـت چاپـی شـماره 278648 
)سـری ب سـال 94( صادر و تسـلیم گردیده که هم اکنون برابر استشـهادیه ابرازی 
بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده، فلـذا درخواسـت صدور المثنی سـند مالکیت پاک 
موصـوف را نمـوده اسـت. لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در 
یـک نوبـت در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی 
مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مذکور می باشـد و یا ادعای وجود اصل سـند 
مالکیـت نـزد خـود را دارد؛ از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض 
خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه نماید تا مورد رسـیدگی 
قـرار گیـرد. بدیهـی اسـت اصـل سـند پـس از رویـت و ماحظـه بـه ارائـه کننـده آن 
اعـاده خواهـد شـد. ضمنـاً بـه اعتراضـات بـدون سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی 
شـود. النهایـه در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی، المثنـی 

سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد شـد.
رونوشت: به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع.

م الف 10473 / شناسه آگهی1130100
رضا النچری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت

بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـا بـه شـماره 13867 مـورخ 1400/1/26  خانم/آقـای حسـن دولتـی اصالتا/وکالتـا طـی وارده شـماره 45002359 مـورخ 1400/1/30 
دفترخانـه 1045 تهـران تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده و مدعـی اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان بـه شـماره 44481 فرعـی از 2397 اصلـی 
مفـروز و مجـزا شـده از 41199 فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 7 واقـع در بخـش 10 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک رودکـی تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 95/08 مترمربـع 
بانضمـام پارکینـگ بـه مسـاحت 10/56 بـه حـدود اربعـه: شـماال: خـط فرضـی بـه محوطـه مشـاعی اسـت بطـول )2/20( دو متـر و بیسـت سـانتیمتر شـرقا: خـط فرضـی بـه 
محوطـه مشـاعی اسـت بطـول )4/80( چهـار متـر و هشـتاد سـانتیمتر بـه پارکینـگ مسـکونی قطعـه 2 جنوبـا: خـط فرضـی بـه محوطه مشـاعی اسـت بطـول )2/20( دو متر و 
بیسـت سـانتیمتر غربـا: خـط فرضـی بـه محوطـه مشـاعی اسـت بطـول )4/80( چهـار متـر و هشـتاد سـانتیمتر در مالکیـت حسـن / دولتـی فرزنـد ذبیح اله شـماره شناسـنامه 
30040 تاریـخ تولـد 1357/11/27 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0058541039 بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان موضـوع سـند 
مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 221627 سـری ه سـال 98 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی الکترونیـک 139920301045019050 ثبـت گردیـده اسـت بـه علـت اسـباب کشـی 
مفقـود گردیـده لـذا مراتـب در اجـرای تبصـره یـک مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی گـردد تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه آن و 
یـا وجـود سـند مالکیـت مذبـور نـزد خـود باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره 
تسـلیم نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت چنانچـه در مهلـت مقـرر اعتراضـی واصـل نگـردد المثنی سـند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسـلیم می گردد. 

رونوشت: ستاد اجرائی فرمان امام )سره(
م الف 10474 / شناسه آگهی1130103

امیر تفرقی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران

آگهی مزایده تلفن همراه پرونده اجرائی کالسه 9901533
حـق االمتیـاز یـک خـط تلفـن همـراه به شـماره 09122014473 متعلق به آقای سـعید 
حسـین پور صادقی که به علت عدم ایفای تعهد به موجب یک فقره چک برگشـتی 
بشـماره 9681/650451 عهـده بانـک ملـی بـه موجـب نامـه شـرکت ارتباطـات سـیار 
بازداشـت گردیـده و طبـق نظریـه مـورخ 1399/09/19 کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
بمبلـغ 140/000/000 ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت و جهـت وصـول بسـتانکار و حقـوق 
دولتی کاسه فوق الذکر در روز شنبه مورخ 1400/02/25 از ساعت 9 الی 12 ظهر 
در نشـانی چهارراه جهان کودک پاک 34 معاونت اجرای ثبت اسـتان تهران سـالن 
مزایـده از طریـق مزایـده حضـوری بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلـغ 140/000/000 
ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت کـه خریـدار داشـته باشـد فروختـه خواهـد شـد. 
شـرکت در جلسـه مزایـده منـوط بـه پرداخـت 10 )ده( درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی 
بـه حسـاب سـپرده ثبـت )پـس از اخـذ شناسـه واریـز( و حضـور خریـدار یـا نماینـده 
قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت. لـذا خریـدار و یـا خریـداران مـی بایسـت تـا قبـل 
از شـروع وقـت مزایـده بـا اخـذ شناسـه واریـز اصـل فیـش واریـزی مبلـغ ودیعـه ده 
درصـد بنـام خـود را بـه همـراه درخواسـت کتبـی بـه واحـد اجـرا تسـلیم و ثبـت نمایند. 
ضمنـاً برنـده مزایـده یـا مکلـف اسـت مابـه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج 
روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع نمایـد و در صورتـی کـه ظـرف 
نکنـد، مبلـغ مذکـور  واریـز  ثبـت  بـه حسـاب سـپرده  را  فـروش  مانـده  مهلـت مقـرر 
قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد. در ایـن صـورت عملیـات 
فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد میگـردد. ایـن آگهـی پـس از تاییـد 
فرآیند مزایده و ارسـال آگهی در سـایت آگهی های سـازمان ثبت قرار خواهد گرفت 

و بـه منزلـه انتشـار آگهـی در روزنامـه کثیراالنتشـار محـل اسـت.
تاریخ انتشار آگهی مزایده در سایت سازمان ثبت: 1400/02/08

م الف 10475 / شناسه آگهی 1130105
رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران – شبیبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور ایرانیان
به شماره ثبت 564738 و شناسه ملی 14009416498

بدیـن وسـیله از کلیـه سـهامداران دعـوت مـی گـردد بـا توجـه بـه موعـد فـرا رسـیدن برگـزاری مجمـع سـالیانه 
شـرکت بر اسـاس اساسـنامه ومفاد قانون جاری، مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت در صبح روز یکشـنبه 
سـاعت 10 صبـح مـورخ 1400/03/02درمحـل آدرس دفتـر شـرکت بـه نشـانی : تهـران خیابـان گانـدی نبـش 
خیابـان هشـتم سـاختمان مرواریـد پـاک 60 طبقـه سـوم واحـد 10 تشـکیل مـی گردد،حضـور بهـم رسـانند.

دستورجلسـه :1-ارائـه گـزارش هیئـت مدیـره و بـازرس 2- بررسـی و تصویـب صـورت هـای مالـی سـال1399 -3- 
بررسـی و تصویب صورت های مالی سـال1399 -4- انتخاب هیئت مدیره 5- انتخاب بازرس برای سـال 1400 

6- بررسـی و تصویـب بودجـه سـال 1400
توضیحات : 1- افرادی که تمایل به ثبت نام جهت عضویت در هیئت مدیره را دارند مدارک زیر را تا حداکثر 
یـک هفتـه پـس ازانتشـار ایـن آگهـی بـه دفتـر شـرکت تحویـل داده و رسـید دریافـت نماینـد. الـف( تکمیـل فـرم 

درخواسـت کتبی ب ( روگرفت شناسـنامه وکارت ملی برابر اصل شـده  ج (   برگه عدم سوءپیشـینه
2- درصورتیکـه هریـک از اعضـا نتواننـد در مجمـع فـوق حضـور یابنـد مـی تواننـد جهـت اسـتفاده از حـق خـود 
و اعمـال رای در مجمـع بـا یـک نماینـده تـام االختیـار واگـذار نماینـد )حداکثـر 10% سـرمایه شـرکت(.زمان اخـذ 
وکالتنامـه هـا و صـدور برگـه حضـور درمجمـع از اول وقـت اداری روز شـنبه 1400/03/01 تـا آخـر سـاعت اداری 
همـان روز خواهـد بـود و محـل آن بـه آدرس تهـران خیابـان گانـدی – نبـش خیابان هشـتم سـاختمان مروارید 
پـاک 60 طبقـه سـوم واحـد 10 مـی باشـد ارائـه کارت ملـی درصـورت داشـتن وکالتنامـه و اصـل آن الزامـی مـی 
باشد. یادآوری می گردد این مجمع با حضور اکثریت اعضاء )نصف+1(رسمیت می یابد.تصمیماتی که درآن 

اتخـاذ مـی شـود بـرای کلیـه اعضـاء نافـذ و معتبـر خواهـد بود)اعـم از حاضـرو غائـب یـا مخالـف(.
رئیس هیئت مدیره – برومند چهار آیین

مفقودی
اصل پروانه بهره برداری بهینه از چاههای عمیق و نیمه عمیق از 
سـازمان امور آب به شـماره 398/1301/434 به تاریخ 85/4/31  
بـه  ایثارگـران  تعاونـی صداقـت صدیـق گفتـار  بـه شـرکت  متعلـق 
شـماره ثبـت 176646 مفقـود گردیـده  و از درجـه اعتبـار سـاقط 

مـی باشـد.

مفقودی
شناسـنامه مالکیـت )بـرگ سـبز ( و برگـه کمپانـی و بنچـاق تیبـا  مـدل 
 M 15 /8560832 1397 بشـماره پـاك  ایـران 38-814 ن 95 شـماره موتـور 
شمـــــــاره شاســـــی NAS811100J5781840  متــعـــلق بـه محمـد رضـا 
فاحتـکاری بـه کـد ملـی 4897632889 مفقـود گردیـده  و از درجـه 

اعتبـار سـاقط مـی باشـد                                                                            

مدیرعامل شرکت گاز استان 
 گلستان:  19715 مشترک 

در سال 99 جذب کرده ایم
گلســتان- مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان 
درگفت وگــو بــا پایگاه خبری گاز گلســتان گفت که این 
شــرکت در ادامــه رونــد جــذب مشــترکین گاز طبیعی، 
برنامه اشــتراک پذیری در بخش های مختلف مصرف را 
با جدیت ادامه داده تا هم اســتانی های بیشــتری را از 

این نعمت الهی بهره مند نماید.
 علــی طالبــی در ادامــه از جــذب تعــداد 19 هــزارو 715 
ازایــن  کــه  مشــترک جدیــد گازدرســال گذشــته خبــرداد 
شــهری  بخــش  در  532  مشــترک  و  هــزار   10 تعــداد 
وتعــداد  9183 مشــترک نیــز روســتایی بودند کــه دراین 
ســال بــه جمــع مشــترکین گاز اضافه شــدند.  مدیرعامل 
شــرکت گازاســتان گلســتان اظهــار کرد: درهمیــن رابطه  
شهرســتان گرگان بــا جــذب 4422  و گنبــد بــا   3252 
مشــترک جدید بیشــترین حجــم مشــترکین جــذب شــده 
اســتان  را در ســال  99 داشــتند. طالبــی تصریــح کرد:با 
تالشهای انجام شده درمجموع تاکنون بالغ بر 606 هزارو 
50 مشترک در سطح استان مصرف کنندگان گازطبیعی 
می باشند که تعداد  370 هزار و 585  مشترک شهری 

و 235 هزارو 465  مشترک نیز روستایی هستند.

مدیــر دفتــر برنامــه ریــزی و تلفیــق ســتاد احیــای 
دریاچــه ارومیــه بــا انتقــاد از تخصیــص نیافتــن حق آبــه 
دریاچــه ارومیــه، گفت: اگر این حق آبــه اختصاص نیابد، 

تراز دریاچه ارومیه کاهش می یابد. 
بــه گــزارش ایرنــا، مســعود تجریشــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
دریاچه ارومیه یک حوضه آبی بســته اســت و کاهش تراز 
آن در فصل گرما طبیعی اســت، اظهار داشــت: همه ساله 
ایــن کاهــش تراز در دریاچه از اواخــر خردادماه رخ می داد 
ولی متاسفانه به دلیل واریز نشدن حق آبه آن، امسال از 

فروردین ماه شاهد کاهش تراز دریاچه ارومیه هستیم.
امســال در منطقــه  بارش هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نســبت بــه میانگیــن تنهــا 9 درصــد کاهــش یافتــه اســت، 
افزود: ذخایر آب در پشــت  ســدهای حوضه آبریز دریاچه 
ارومیــه وضعیــت مناســبی نــدارد ولــی جــای هیــچ نگرانی 

نیست.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه با اشــاره به اینکه ذخیره 966 میلیون متر مکعبی 

بــرای ســدهای حوضــه دریاچــه ارومیــه طــی ســال جــاری 
پیش بینی شده بود، اظهار داشت: ذخایر این سدها هم 
اکنــون بــه بیش از یــک میلیارد و 121 میلیــون متر مکعب 
رســیده اســت؛ اینکه چرا حق آبه دریاچه ارومیه از سدها 

رهاسازی نشده است، جای سوال دارد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشــرفت 96 درصــدی 
طرح های انتقال آب به دریاچه ارومیه، گفت: این طرح ها 
تــا پایــان دولــت به بهره برداری رســیده و ســاالنه بیش از 
650 میلیــون متــر مکعــب آب وارد پیکــر دریاچــه ارومیــه 
 خواهــد کــرد؛ امــا ایــن توجیهــی بــرای اختصــاص نیافتــن

حق آبه دریاچه ارومیه نمی تواند باشــد.
هرچنــد طرح هــای مهم انتقال آب به دریاچه ارومیه 
هنوز به بهره برداری نرسیده و این طرح های مهم تا پایان 
دولــت بــا حضور رییس جمهوری افتتاح خواهند شــد ولی 
قطع یقین با نیم نگاهی به هزینه 15 هزار میلیارد ریالی 
دولــت در بحــث احیــای دریاچــه ارومیــه و اقدامــات انجام 
شــده در ایــن راســتا، افزایــش تراز حدود یــک و نیم متری 

نگیــن آبــی آذربایجان نســبت بــه کمترین تراز ثبت شــده 
بــرای آن بــا وجــود کاهش چشــمگیر  بارندگی هــا به هیچ 
وجــه اتفاقــی نیســت و نشــان از توجه ویــژه دولت به این 

موضوع زیست محیطی دارد.
دولــت روحانی مصمم اســت تا پایــان دولت کارنامه 
موفقــی از احیــای دریاچــه ارومیــه به مــردم منطقه تقدیم 
کنــد و همــواره خاطره خوبی از خود برای مردم آذربایجان 

بر جای بگذارد.
کمتریــن میــزان آب دریاچــه ارومیــه در ســال 1393 
یعنی یک سال قبل از آغاز کار عملی ستاد احیای دریاچه 
ارومیــه بــا 500 میلیــون مترمکعــب آب به ثبت رســید که 
بــا نــگاه بلنــد دولــت تدبیــر و امیــد هــم اکنون میــزان آب 
این دریاچه به بیش از هفت برابر افزایش داشته است.
با وجود این افزایش نسبی تراز، نمودار تغییرات 30 
ســاله دریاچــه ارومیه بر پایــه داده های ماهواره ای نشــان 
می دهد که این دریاچه هنوز با روزهای خوب خود فاصله 
زیــادی دارد و افزایــش بارش ها و اســتفاده بهینه از منابع 

آبی بر اســاس سیاســت های ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
می توانــد ضمــن ادامه روند افزایش تــراز آب این دریاچه، 

به احیای کامل آن بینجامد.
قبل از تشــکیل ســتاد احیای دریاچه ارومیه تراز این 
حوضه آبی بســته ســاالنه به طور متوســط 40 ســانتی متر 
کاهــش می یافــت امــا در ســایه اقدامــات دولــت تدبیــر و 

امید، روند خشک شدن آن متوقف شد.
هرچنــد تــراز یک هــزار و 274 متــر بــه عنــوان ارتفاع 
اکولوژیــک دریاچــه ارومیــه اعــالم شــده  اســت ولــی ایــن 
دریاچــه در تــراز یک هــزار و 272 متــر هم شــرایط مطلوب 

خواهد داشت.
دریاچــه ارومیــه در قالــب طرح هــای ســتاد احیا قرار 
اســت ظــرف مــدت 10 ســال /از 1394/ به تــراز اکولوژیک 
خــود برســد کــه حدود یک ونیم تــا 2 ســال از برنامه عقب 
است؛ این دریاچه از اواسط دهه 1380 شروع به خشک 
شــدن کرد و بنا بر آمار بین المللی تا ســال 2015 میالدی 

حدود 80 درصد از مساحت آن خشک شد.

جهادکشــاورزی  ســازمان  خــاک  و  آب  مدیــر 
گلســتان با اشاره به ضرورت اجرای طرح های جدید 
بــرای کاهــش و صرفه جویــی در مصرف آب گفت که 
در راســتای رســیدن به این هدف طی هشــت ســال 
گذشــته حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی گلســتان به 

سامانه  نوین آبیاری مجهز شد. 
به گزارش ایرنا،  سیدمحسن کیاالحسینی اظهار 
کرد: طرح تجهیز مزارع گلستان به سامانه های نوین 
آبیاری از ســال 69 آغاز شــد و در 31 ســال اخیر 80 
هــزار و 262 هکتــار از مــزارع ایــن اســتان شــمالی به 
سامانه های نوین آبیاری مجهز گردید که حدود نیمی 

از آن مربوط به هشت سال گذشته بود.
به گفته وی با تجهیز این میزان از اراضی زراعی 
گلســتان به سامانه های نوین آبیاری در مجموع 311 
میلیــون مترمکعــب در مصــرف منابــع آب کشــاورزی 

استان صرفه جویی شد.
وی یــادآور شــد کــه از ابتدای تجهیز مــزارع دارای 

قابلیت گلســتان به ســامانه های نوین آبیاری در سال 
69 تا پایان سال 91 در مجموع 40 هزار و 777 هکتار 
از مــزارع ایــن اســتان به شــیوه های نوین آبیاری مجهز 
شد که حاصل آن صرفه جویی 179 میلیون متر مکعبی 
آب و از سال 92 تا پایان سال 99 در مجموع 39 هزار 
و 485 هکتــار از مزارع گلســتان به ســامانه های نوین 
آبیاری مجهز شد که در نتیجه این اقدام 132 میلیون 

مترمکعب صرفه جویی آب انجام گردید.
وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید برای تجهیز 
این مقدار اراضی زراعی گلســتان به شیوه های نوین 
آبیــاری کــه معــادل تقریبــی عملکــرد 20 ســال قبــل 
دولــت اســت، ســه هــزار و 64 میلیــارد ریــال کمــک 

بالعوض پرداخت کرد.
جهادکشــاورزی  ســازمان  خــاک  و  آب  مدیــر 
گلســتان، برنامه پیش بینی شــده برای تجهیز مزارع 
این اســتان به شــیوه های نوین آبیاری در ســال جاری 
را 15 هــزار هکتــار اعــالم کــرد و ادامــه داد: بــه طــور 

متوســط دولت بابت اجرای هر هکتار سامانه آبیاری 
نوین که بین 300 تا 350 میلیون ریال هزینه دارد، 

200 میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت می کند.
اراضــی دارای  کیاالحســینی همچنیــن وســعت 
قابلیــت اجــرای ســامانه های آبیاری نوین گلســتان را 
270 هزار هکتار اعالم کرد و از کشاورزان خواست با 
توجــه بــه کمبود منابع آبی و بروز پدیده خشکســالی  
از کمــک بالعــوض دولت بــرای تجهیز مــزارع خود به 

سامانه های نوین آبیاری استفاده کنند.
آب،  در مصــرف  و صرفــه جویــی  وی، کاهــش 
جلوگیری از هدررفت آب و افزایش بهره وری، کاهش 
هزینه های کارگری، جلوگیری از رشــد علف های هرز 
و افزایش تولید در واحد سطح را از مهمترین مزایای 

اجرای سیستم های آبیاری نوین برشمرد.
اســتان گلســتان بــا دارا بودن 630 هــزار هکتار 
اراضــی زراعــی و باغــی از قطب هــای مهــم تولیــدات 

بخش کشاورزی کشور است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان: 1۰۶۶ 
روســتای استان از گاز بهره مند هستند

اصفهان- مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با بیان اینکه، ســال گذشته 
۸ روستای دیگر این استان از نعمت گاز برخوردار شدند، گفت: با اقدامات انجام 
شــده هــم اکنــون ضریب نفــوذ گازطبیعی در جمعیت روســتایی اســتان به ۹۹٫۰۸ 

درصد رسیده است.
ســید مصطفــی علــوی، اظهــار کــرد: تا پایان ســال 1399، تعداد 1066 روســتا از 

نعمت الهی گاز طبیعی بهره مند شدند.
وی، با بیان اینکه عملیات گازرســانی به هفت روســتای خوشــه اســالم آباد از 
توابــع فریدونشــهر در ســال جــاری در حــال انجــام اســت، افزود: درحــال حاضر برای 
اجــرای خــط تغذیــه این پروژه، برنامــه ریزی و با معرفی پیمانــکار اجرای این خط هم 

آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با اشــاره به اینکه، روستاها مولّد تولید 
محصوالت کشــاورزی و دامی هســتند و گازرســانی به روســتاها برای این شــرکت از 
اهمیت باالیی برخوردار است، افزود:تعداد 172 روستا در سطح استان باقی مانده 
اســت که از این تعداد تنها 19 روســتا واجد شــرایط گازرســانی هستند که در دستور 
کار این شــرکت برای ســال جاری و 1401  قرار دارند و ســایر روســتا ها عمال  بصورت 

مکان مزرعه تلقی می شوند و امکان گازرسانی به آنها وجود ندارد.
علوی، تصریح کرد: برنامه این شــرکت، بررســی گازرســانی به روستاهای باالی 
20 خانوار است اما روستاهایی نیزهستند مانند کلوسه از توابع پشتکوه فریدونشهر 
کــه بــه دلیــل صعــب العبــور بودن و ســختی تردد و مباحــث فنی و اقتصــادی، امکان 
گازرســانی به آنها بســیار مشکل اســت. وی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر تمامی 

111 شهرهای استان از نعمت گاز بهره مند هستند.

۴۰ هزار هکتار از مزارع گلستان به سامانه 
نوین آبیاری مجهز شد

انتقاد مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای 
دریاچه ارومیه از تخصیص نیافتن حق آبه 


