
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران از اجرای طرح 
پایش مصرف گاز دستگاه های اجرایی و اماکن دولتی 
و عمومی استان با هدف مدیریت انرژی و رعایت 
الگوی مصرف خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای این 
ادارای و  تاکنون، 3 هزار مورد سازمان های  طرح 

عمومی پایش شده اند.
به گزارش امین و به نقل از روابط عمومی قاسم مایلی 
رستمی افزود: بر  اساس بخشنامه ابالغی صرفه جویی 
در مصرف گاز از سوی معاون اول رئیس جمهور، 
تشکیل جلسات مرتبط در استانداری، مکاتبه و ابالغ 
به کلیه ادارات و نهادهای دولتی در جهت رعایت 
گاز  شرکت  گاز،  مصرف  در  حداکثر صرفه جویی 
مازندران اقدام به تشکیل گشت های پایش مصرف 

گاز ادارات و ارگانهای دولتی نموده است.
تا کنون 200  این طرح  از شروع  اینکه  بیان  با  وی 
مورد اخطار به ادارات و ارگانهای دولتی استان که 

نسبت به رعایت الگوی مصرف اقدام نکرده اند ابالغ 
صادره،  اخطار های  پیرو  داشت:  اظهار  شده است، 
جهت  در  تنها  نه  دولتی  دوایر  از  برخی  متاسفانه 
رعایت الگوی مصرف اقدامی نکرده اند بلکه افزایش 
مصرف نیز داشته اند که به ناچار نسبت به قطع گاز 

آنها اقدام شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با بیان اینکه 
تاکنون گاز تعدادی از ارگان های دولتی در سطح 
استان قطع شده است، تصریح کرد: با برودت هوا و 
افزایش مصرف گاز، اخیراً تعداد 20 دستگاه دولتی 
دیگر مشمول قطع گاز می باشند که لیست آنها به 
استانداری اعالم گردیده و در صورت عدم اصالح 
فوری در روند مصرف خود، گاز این دستگاه ها نیز 

قطع خواهد شد.
 مایلی رستمی بر ضرورت صرفه جویی مشترکین 
خانگی و اداری در مصرف گاز تاکید کرد و اظهار 
داشت: به منظور صرفه جویی و مدیریت انرژی، از 
وسایل  که  بود  شده  درخواست  ادارات  مسئوالن 
اتمام  از  قبل  ساعت  یک  را  سازمان ها  گرمایشی 
ساعت کاری و نیز در تعطیالت آخر هفته خاموش 

کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه این 
مسئولیت  و  سازمانی  رسالت  انجام  در  شرکت 
اجتماعی خود با مشارکت نیروهای امداد و بسیجی 

حوزه گاز، دمای محیط ادارات استان را رصد کرده 
و از نزدیک مورد پایش قرار می دهد، گفت: در طول 
این دوره بازرسی ها، به آن دسته از ادارات و نهادهایی 
رعایت  را  رفاه  دمای  یا  موضوع صرفه جویی  که 
نکردند در مرحله اول، اخطار کتبی ابالغ شده است.

مستمر  به صورت  این گشت ها  اینکه  بیان  با  وی 
در ساعات کاری ایام هفته و نیز در تعطیالت پایان 
ادارات  در  رفاه  دمای  رعایت  و  گاز  هفته مصرف 
و ساختمان های دولتی را پایش می کنند، افزود: در 
صورت عدم رعایت صرفه جویی و دمای رفاه، در 
مرحله اول اخطار کتبی به این ادارات ابالغ می شود 
و در صورت عدم اصالح مصرف، در مرحله بعد 
در  که  اعالم  استانداری  به  متخلف  ادارات  لیست 
صورت عدم توجه به اخطار ها یا عدم اصالح رویه 
مصرف گاز، برابر قوانین و مقررات مربوطه، گاز آنها 

قطع خواهد شد.
مایلی رستمی در خصوص پایداری جریان گاز در 
این فصل از سال تاُکید کرد: با بسترسازی و تقویت 
زیر ساخت های خطوط انتقال و شبکه های گازرسانی، 
روند تداوم خدمت رسانی به مردم استان از وضعیت 
مطلوبی برخوردار بوده و امیدواریم امسال و با اجرای 
تمهیدات الزم، هیچگونه قطعی گازی نداشته باشیم.

افزایش  و  هوا  برودت  افزایش  با  کرد:  اضافه  وی 
مصارف گاز طبیعی در فصل سرد سال، صرفه جویی 

در مصرف این حامل انرژی از سوی تک تک افراد 
جامعه بسیار مهم بوده و مشترکین گرامی با رعایت 
الگوی مصرف بهینه و رعایت دمای رفاه ) 2۱ – ۱۸ 
ارائه خدمات  در  را  گاز  سانتیگراد( شرکت  درجه 

مستمر یاری نمایند.
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روز  عصر  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
خبری  نشست  در   ۱40۱ ماه  آذر   29 شنبه  سه 
گاز  کنندگان  مصرف  همه  از  رسانه  اصحاب  با 
طبیعی درخواست کرد تا با مصرف بهینه، موجب 

پایداری جریان گاز در استان شوند.
عیسی جمال نیکویی، با تاکید بر مدیریت مصرف 
در همه حوزه ها گفت: مصرف گاز بخش خانگی 
افزایش  9درصد  گذشته  سال  ماه  آذر  به  نسبت 

داشته است.
وی با بیان اینکه ساختمان های استان اتالف انرژی 
بسیاری دارند، تصریح کرد: قیمت پایین انرژی در 
کنار قیمت باالی مصالح موجب شد که به سمت 

اصالح الگوی احداث ساختمان حرکت نکنیم.
روند  به  اشاره  با  گیالن  گاز  شرکت  مدیرعامل 
صعودی مصرف گاز در روزهای اخیر گفت: دمای 
هوا در دی ماه سردتر می شود و ناچاریم محدودیت 
مصرف گاز را در بخش های پرمصرف اعمال کنیم.

با  داشت:  اظهار  راستا  همین  در  نیکویی  جمال 
که  استانداری  ریاست  با  کارگروهی  تشکیل 
در  سعی  است،  گاز  شرکت  عهده  بر  آن  دبیری 

مدیریت مصرف گاز در استان داریم.
سال  به  نسبت  مشترکی  هر  اینکه  اعالم  با  وی 
داشته  گاز  مصرف  کاهش  درصد  یک  گذشته 
باشد، شامل سه درصد تخفیف گاز خواهد شد، 
گفت: ۶4 درصد مشترکین خانگی، 3۵ درصد گاز 
را مصرف می کنند و مابقی مصرف گاز متعلق به 

سایر مشترکین یعنی پرمصرف ها است.
تاکید بر مصرف  با  مدیرعامل شرکت گاز گیالن 
در  مناسب  لباس  از  استفاده  و  طبیعی  گاز  بهینه 

خانه ها، از مشترکین و مصرف کنندگان تقاضا کرد 
که دمای آسایش )۱۸-2۱ درجه( را رعایت کنند.

درجه  یک  تنها  اگر  کرد:  اعالم  نیکویی  جمال 
دمای هوای خانه را کاهش دهیم، تمام صنعتگران 
گیالنی می توانند از نعمت گاز برخوردار شوند و 

به فعالیت خود در شرایط فعلی ادامه دهند.
گرما  رفت  هدر  از  جلوگیری  درخصوص  وی 
همه  گفت:  ها  موتورخانه  فرسودگی  دلیل  به 
وارد  با   توانند  می  تجاری  و  خانگی  مشترکین 
کردن شماره اشتراک موتورخانه های معیوب به 
سایت شرکت گاز گیالن و پایش شماره اشتراک 
رفع  به  نسبت  سازی،  بهینه  کارشناسان  توسط 

عیوب موتورخانه ها اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت گاز گیالن در خاتمه بار دیگر 
از همه خبرنگاران و اصحاب رسانه درخواست 
اخبار  گسترده  انعکاس  با  گذشته  همانند  تا  کرد 
نهادینه  درجهت  را  شرکت  این  گاز،  با  مرتبط 
پایداری  و  جامعه  در  مصرف  فرهنگ  سازی 

جریان گاز یاری رسانند.
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کاهش تراز دریاچه ارومیه که از اواخر دهه ۱3۷0 
آغاز و با بی توجهی مسووالن در دوره های مختلف به 
یک مشکل زیست محیطی بزرگ تبدیل شد هر چند 
مختصصان این حوزه در نشریه های محلی همچون 
نوید آذربایجان، همان اوایل دهه هشتاد نسبت به 
اما  خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داده بودند 
»معصومه ابتکار« رییس وقت سازمان حفاظت محیط 
 زیست در دولت اصالحات، خشک شدن دریاچه 
ارومیه را بهانه ای برای حمله به دولت تعبیر کرد و 
آن را در صف نخست بی توجهی های خود قرار داد؛ 
بزنگاه سرنوشت سازی که سازمان تحت مسوولیت 

او کار چندانی برای این مشکل نکرد.
تقریبا  به مدت  اکثریت رسانه ها  و  مردم  هر چند 
مداوم  به کاهش  نسبت  کافی  ۱0 سال حساسیت 
تراز دریاچه ارومیه نداشتند ولی با آغاز طوفان های 
نمکی در اوایل دهه 90 در منطقه به یکباره وضعیت 

دریاچه ارومیه زیر ذره بین افکار عمومی رفت.
حساسیت در رابطه با خشک شدن دریاچه ارومیه 
باال  جایی  تا  منطقه  در  نمکی  طوفان های  آغاز  و 
گرفت که رییس جمهور وقت، جان چند میلیون 
نفر در منطقه را در خطر دانست و ادامه روند فعلی 
توجهی  قابل  تعداد  اجباری  مهاجرت  به  منجر  را 
از مردم منطقه عنوان کرد ضمن اینکه تمامی این 
رابطه  در  المللی  بین  نهادهای  حساسیت  موارد، 
انگیخت  بر  نیز  ارومیه را  با خشک شدن دریاچه 
این  ریزگردهای  کارشناسان  ادعای  طبق  که  چرا 
طوفان های نمکی در شرایط نرمال تا ۸00 کیلومتر 
از  نیز  منطقه  کشورهای  و  می رسیدند  نیز  مربع 

آسیب های آن در امان نمی ماندند.
همه این موارد دست به دست هم داد تا ایده های 
مختلفی برای احیای دریاچه داده شود که در نهایت 
ارومیه شد؛  دریاچه  احیای  تشکیل ستاد  به  منجر 
برای  ارزیابی ها نشان می دهد هر چند  ستادی که 
داشته  نان  خیلی ها  برای  اما  نداشت  آب  دریاچه 
تشکیل  از  پس  یکسال  فقط  مثال  طور  به  است! 
به  ارومیه  دریاچه  تراز   ۱394 سال  در  احیا  ستاد 
دلیل افزایش بارندگی ها به یکباره افزایش یافت در 
حالیکه عمال هیچ پروژه سخت افزاری انتقال آب 
حتی آغاز هم نشده بود البته همین امر سبب شد 
تا رییس وقت ستاد استانی احیا با استفاده از این 

فرصت در قالب لیست امید به مجلس راه یابد.
طرح انتقال آب از جنوب آذربایجان غربی به دریاچه 
ارومیه تحت عنوان یک بسته و شامل چندین پروژه 
مختلف است که در اواخر سال ۱394 آغاز و وعده 

بهره برداری از آن تا سال ۱39۷ توسط مسووالن 
استانی وقت آذربایجان غربی داده شد اما تمامی این 
وعده ها از سالی به سال دیگر تمدید و در نهایت به 

دالیل مختلف روی کاغذ باقی ماند!
بسته انتقال آب از جنوب آذربایجان غربی به دریاچه 
ارومیه شامل سد کانی سیب با ظرفیت 220 میلیون 
متر مکعبی، یک تونل 3۵.۶ کیلومتری و یک کانال 
به رودخانه »گدار«  کیلومتری است که  بتونی ۱۱ 
ساالنه  کیلومتر   2۸ حدود  طی  از  پس  و  متصل 
نزدیک به ۶۵0 میلیون متر مکعب آب وارد پیکره 

دریاچه ارومیه خواهد کرد.
طبق اعالم رسمی انجام شده، قیمت به روز تمام 
آذربایجان غربی  جنوب  از  آب  انتقال  طرح  شده 
ریال  میلیارد  هزار  بر ۱۵0  بالغ  ارومیه  دریاچه  به 
البته  بود که از صندوق توسعه ملی هزینه می شد 
از  برداری  بهره  تنها وعده های  نه  اذعان کرد  باید 
بلکه  نشد  عملی  دریاچه  به  آب  انتقال  طرح های 
کاهش چشمگیر تراز دریاچه ارومیه در اواخر دهه 
90، مردم را نسبت به تمام هزینه ها و آنچه که برای 

احیای دریاچه اتفاق افتاده بود، بدبین کرد.
دولت  پایان  با  که  رسید  جایی  به  کار  نهایت  در 
دریاچه  به  آب  انتقال  طرح های  تمامی  دوازدهم، 
به  دولت  و  ماند  بالتکلیفی  یک  در  نیز  ارومیه 
اصطالح تدبیر و امید یک ناامیدی محض از احیای 
دریاچه ارومیه در افکار عمومی را برای دولت پس 

از خود به ارث گذاشت.
ابالغ مصوبه تخصیص اعتبار برای نجات دریاچه 
هفته های  همان  در  سیزدهم  دولت  توسط  ارومیه 
نخست شروع کاری خود، نشان داد که این دولت 

و  عمومی  مطالبات  به  نسبت  کافی  حساسیت 
مشکالت زیست محیطی دارد.

مصوبه  جمهور،  رییس  اول  معاون  مخبر  محمد 
هیات وزیران درباره تخصیص اعتبار برای طرح های 
مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه را ابالغ کرد؛ 
 ۵0 و  هزار  پنج  مبلغ  اختصاص  با  که  مصوبه ای 
میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای 
به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های مصوب 
کارگروه دریاچه ارومیه برای مدیریت خشکسالی در 

حوضه آبریز این دریاچه موافقت می کرد.
عنوان  به  معتمدیان  محمدصادق  انتصاب  از  پس 
استاندار آذربایجان غربی پیگیری برای احیای دریاچه 
ارومیه دچار تغییرات قابل توجهی شد؛ نخست اینکه 
او بر خالف گذشته، روند جدیدی در مدیریت افکار 
عمومی پیرامون احیای دریاچه در پیش گرفت و به 
عنوان مقام عالی این استان به جای دادن وعده های 
آبکی در مورد اتمام طرح های احیای دریاچه ارومیه، 

شفافیت با مردم و برخورد صادقانه را برگزید.
تجربه نشان داده که دولتمردان در هر زمانی که با 
مردم صادق بوده اند بازخورد مثبتی رقم خورده و 
این مهم سبب افزایش مشارکت اجتماعی شده است 
طی  آذربایجان غربی  تاریخ  در  بار  اولین  برای  لذا 
چند دهه گذشته، مقام عالی استان به جای سرپوش 
گذاشتن به یک اشتباه، به مشکالت فنی طرح انتقال 
آب از جنوب آذربایجان غربی اشاره و دالیل تاخیر 
در اتمام این طرح را برای مردم بازگو کرد؛ این اقدام 
مثبت و حرفه ای کافی بود تا جرقه ای برای دلگرمی 

مردم به احیای دریاچه ارومیه باشد.
یکی از موضوعاتی که در نخستین سفر وزیر نیرو 

در خصوص  غربی  آذربایجان  به  سیزدهم  دولت 
احیای دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفت و 
دستورهای الزم برای رفع مشکل صادر و اجرایی 
بخش  در  تونل  از  متر   ۷۵0 حدود  الینینگ  شد، 
آبرفتی بود که با تالش شبانه روزی کارشناسان و 
متخصصان داخلی با محوریت قرارگاه خاتم االنبیا 

این کار تا حدود زیادی اجرایی شده است.
معتمدیان پس از انتخابش بعنوان دبیر کارگروه ملی 
ستاد احیای دریاچه ارومیه ضمن اشاره به اشتباهات 
به  زاب  از  آب  انتقال  خط  تونل  اجرای  در  فنی 
دریاچه ارومیه اعالم کرد که ۱00 درصد مصوبات 
سفر رییس جمهور به این استان برای احیای دریاچه، 
یعنی پنج هزار میلیارد ریال اختصاص یافته و هیچ 
مشکل اعتباری برای اتمام طرح های سخت افزاری 

انتقال آب به پیکره دریاچه ارومیه وجود ندارد.
حبیب  اظهارات  و  خبرنگاران  میدانی  بازدید  طی 
علی اصغری نماینده مجری طرح تونل انتقال آب به 
دریاچه ارومیه، سرعت ترمیم شکستگی های داخل 
این تونل خوب است و 2 اکیپ به صورت شبانه 
روزی در این خصوص مشغول فعالیت هستند در 
همین راستا نیز استاندار آذربایجان غربی برای اتمام 
این طرح ضرب العجل چند ماهه تعیین کرده و از 
مدیران خواسته تا پایان امسال این ابر طرح انتقال 

آب به دریاچه ارومیه به بهره برداری برسد.
عالوه بر تونل، خط انتقال بتونی آب در مسیر زاب 
تا در دریاچه ارومیه نیز درگیر مشکالتی با اهالی 
منطقه و معارضانی داشت که هفته گذشته اعالم شد 
که تمامی مشکالت با ورود قوه قضاییه و همکاری 
مردم منطقه رفع شده و این طرح را یک قدم دیگر 
افتتاح نزدیک تر کرده است. طرح تصفیه خانه  به 
حدود  ساالنه  است  قرار  که  نیز  ارومیه  فاضالب 
۱00 میلیون متر مکعب آب وارد پیکر دریاچه کند، 
دولت  از  مانده  زمین  بر  مهم  طرح های  جمله  از 
دولت قبل بود که با همت دولت مردمی سیزدهم 
و تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، در دهه 
فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید. استاندار 
عزم  شعار  دور  به  که  داده  نشان  آذربایجان غربی 
به دریاچه  انتقال آب  اتمام طرح های  برای  جدی 
ارومیه دارد که در این راستا 40 میلیارد تومان برای 
فاضالب  خانه  تصفیه  طرح  سریعتر  هرچه  اتمام 
ارومیه اختصاص داد. وی با اعالم اینکه اعتبارات 
الزم در رابطه با اتمام این طرح تامین شده، مدعی 
شد که هیچ عذری در بحث عدم اتمام طرح های 

مرتبط با دریاچه پذیرفتنی نیست.

استانها7

احیای دریاچه ارومیه بدور از هیاهو!

مدیرعامل شرکت گاز گیالن:
از همه مصرف کنندگان گاز طبیعی می خواهم تا با 

مصرف بهینه، موجب پایداری جریان گاز در گیالن شوند

با  مازندران  استاندار  پور  حسینی  محمود  سید 
اهدا لوحی از مهندس حسینی کارنامی مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران در جشنواره 
پژوهشی شهید فخری زاده و اولین دوره تجلیل 
از پژوهشگران برتر دستگاه های اجرایی مازندران 
بعنوان"  رتبه نمونه دستگاه پژوهش محور در بین 

دستگاه های اجرایی استان" تقدیر و تشکر کرد .
راه  یقینا  است:  آمده  لوح  این  از  قسمتی  در 
پیشرفت ایران اسالمی و توسعه متوازن و پایدار 
از مسیر دانایی ، علم و دانش می گذرد . پژوهش 
محصول  تولید  بر  مبتنی   ، کاربردی  تحقیقات  و 
معظم  مقام  تاکید  مورد  همواره  آفرین  ارزش  و 
رهبری بوده است . اکنون که موفق به کسب رتبه 

نمونه دستگاه پژوهش محور در بین دستگاههای 
این  ادامه  با  است  امید  اید  شده  استان  اجرایی 
برای  را  خویش  روزافزون  های  تالش   ، مسیر 
ترویج پژوهش ، تولیدات دانش بنیان و فناوری 

های نوین مصروف دارید .

انتخاب شرکت توزیع نیروی برق مازندران به عنوان 
دستگاه برتر پژوهش محور در جشنواره شهید فخری زاده

پایش مصرف گاز بیش از 3 هزار مراکز دولتی و عمومی در مازندران

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
بستان آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان از پالک ثبتی ذیل الذکر واقع در بخش های 9 و  ۱۸ تبریز حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بستان آباد  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود چنانچه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار نوبت اول و در روستاها  از تاریخ  الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت  تسلیم  نمایند و معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مزبور به اداره ثبت ، باید دادخواست خود را به دادگاه محل تقدیم  
و گواهی تقدیم دادخواست را به  اداره ثبت تحویل نمایند و دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه  می باشد و درصورتی که 
اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی را به اداره ثبت  محل ارائه ننماید ،  طبق مقررات سند 

مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد. 
بخش 9   تبریز حوزه ثبت ملک بستان آباد

روستای قزلجه میدان پالک 80 اصلی بخش 9  تبریز 
۱-  برابر رأی شماره  ۱40۱۶030400۶003۵22  – ۱40۱/0۷/20    تصرفات  مالکانه   آقایان  فرزین ، فرهنگ و  فرزاد همگي کوچه باغي به شناسنامه 
شماره ۱3۶0۵۵043۷ و 2۸3 و ۱۷۱3۷ کدملي ۱3۶0۵۵043۷ و ۱3۷۶۶2222۱ و ۱3۸۱9۶۵۸30 صادره ازتبریز فرزندان یوسف در ششدانگ ) هر کدام 

دو دانگ (  یکباب ساختمان  به مساحت ۱23.۷0 مترمربع از پالک۸0 اصلي واقع در  بخش 9 تبریز ) جهت الحاق به پالک ۸00 فرعي از ۸0 اصلي(
روستای قازانچائی    پالک 140   اصلی بخش 9  تبریز

2 - برابر رأی شماره  ۱40۱۶030400۶00444۶ – ۱40۱/0۸/۱۸  تصرفات   مالکانه آقاي صمد قازانچائي به شناسنامه شماره ۷۱3۶0 کدملي ۱3۷۱۸04۵40 
صادره از تبریز فرزند ممحبوب در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به مساحت 33۶2.94 مترمربع از پالک ۸0 فرعي از ۱40 اصلي واقع در بخش 9 تبریز 

بخش 18   تبریز حوزه ثبت ملک بستان آباد
روستای آتباتان   پالک  8    اصلی بخش 18  تبریز

3- برابر رأی شماره  ۱40۱۶030400۶0043۷4 – ۱40۱/0۸/۱۷    تصرفات  مالکانه  آقاي  مصطفي علي زاده آتباتان به شناسنامه شماره 3۵۷ کدملي 
۱۷۱۸203۱۷9 صادره از بستان آباد  فرزند فتحعلي در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به مساحت ۶۶۷۱.۱9 مترمربع از پالک ۸ اصلي واقع در بخش 

۱۸ تبریز
 بستان آباد علیا   پالک  11    اصلی بخش 18  تبریز

4- برابر رأی شماره  ۱40۱۶030400۶002۶0۸ – ۱40۱/0۶/۱2  تصرفات  مالکانه  دولت جمهوري اسالمي ایران با نمایندگي اداره کل راه و شهرسازي 
استان آذربایجان شرقي به شناسنامه شماره کدملي ۱400029۸۵34 در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 239 مترمربع از پالک  ۱۱اصلي واقع در بخش 

۱۸ تبریز حوزه ثبت ملک بستان آباد ) جهت الحاق به پالک ۱۵4 فرعي از ۱۱ اصلي(
بستان آباد سفلی   پالک  13   اصلی بخش 18  تبریز

۵- برابر رأی شماره  ۱40۱۶030400۶0024۱۱ – ۱40۱/0۵/30  تصرفات  مالکانه  آقاي محمود بصیري بستان آباد به شناسنامه شماره ۱9۶۱ کدملي 
۱۷۱۷240۱2۷ صادره از بستان آباد  فرزند صدرعلي در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱۱40۷.0۸مترمربع از پالک 29 فرعي از ۱3 اصلي واقع در 

بخش ۱۸ تبریز-  تاریخ انتشار نوبت اول : ۱40۱/09/۱9- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱40۱/۱0/4
 عبدالرضا مالزاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بستان آباد


