
شهرستانها10 چهارشنبه  30 خرداد 1397  شماره 4770 

با نمايندگي  با مديريت دكتر محمدعلي نجفي   دادنامه خواهان: آقاي شهرداري تهران 
خيابان  شهر  پارك  جنوبي  ضلع  تهران  استان  نشاني  به  محرم  فرزند  زبده  بهزاد  آقاي 
فرزند  رسولي  حاج  رضا  آقاي  خواندگان:  تهران  شهرداري  حقوقي  كل  اداره  بهشت 
محمدتقي و ميرمصطفي سادات فرزند ميرزا محمد و حسين حاج رسولي فرزند محمدتقي 
همگي به نشانى مجهول المكان   خواسته ها: الزام به تنظيم سند رسمي ملك موضوع 
سه دانگ مشاع از يك قطعه زمين مفروز و باقيمانده از پالك ثبتي155- اصلي واقع 
در بخش10 ثبتي تهران با احتساب خسارت دادرسي بتاريخ97/2/16 در وقت نظارت 
شعبه54 دادگاه عمومي حقوقي تهران تشكيل و پرونده تحت نظر است مالحظه مي گردد 
محتويات  و  اوراق  مجموع  بررسي  با  دادگاه  است  گرديده  واصل  ثبتي  استعالم  پاسخ 

پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اصدار راي مي نمايد.
 راى دادگاه  درخصوص دعوى شهرداري تهران با نمايندگي آقاي بهزاد زبده به طرفيت 
1-ميرمصطفي سادات فرزند ميرزامحمد و رضا و حسين هر دو با شهرت حاج رسولي 
فرزندان محمد تقي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي ملك موضوع سه دانگ مشاع 
از يك قطعه زمين مفروز و باقيمانده از پالك ثبتي155 اصلي واقع در بخش10 ثبتي 
دادخواست  بشرح  به 31/000/000ريال  مقوم  دادرسي  احتساب خسارات  با  تهران 
تقديمي و با توجه به اسناد و مدارك تقديمي خواهان كه حاكي از پرداخت قيمت روز 
ملك مورد دعوي به خواندگان بوده و با پرداخت قيمت روز ملك الزم است سند رسمي 
مالكيت ملك نيز منتقل گردد و نظر به اينكه خواندگان با وجود ابالغ اخطاريه از طريق 
نشرآگهي در دادگاه حاضر نگرديده در نتيجه ايراد و دفاع موثري در قبال دعوي خواهان 
با توجه به استعالم ثبتي شماره4493 مورخ 1397/2/15 كه  به عمل نياورده اند و 
حاكي از مالكيت رسمي خوانده رديف اول و مورث خواندگان ديگر بصورت بالناصفه بوده 
با استناد به مواد 198و 515 قانون  در نتيجه دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته 
آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقالب حكم الزام خواندگان را به حضور در 
يكي از دفاتر اسناد رسمي و پرداخت مبلغ 1/515/000ريال بعنوان هزينه دادرسي 
و مبلغ584/000ريال بعنوان خسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد.

 راى صادره غيابى محسوب ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ به خواندگان از طريق نشرآگهي 
قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 110/26196                          مامور در شعبه54 دادگاه عمومي حقوقي تهران

ضمائم  و  دادخواست  ابالغ  آگهى  تجديدنظر  به  مربوط  آگهى  آگهى  متن 
توسعه  شركت  خواه  تجديدنظر  اكبرى  جعفر  آقاى  به  تجديدنظرخواهى 
احتياطى)  (على حجارپور و سعيد  نمايندگى  با  آسيا  انرژى  و  فوالد  صنايع 
دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده آقاى محمد محقق 
و شركت گيل آرين صنعت (با مديريت جعفر اكبرى) نسبت به دادنامه شماره 
9709972190400243 در پرونده كالسه 950660/1029شعبه 1029 كيفرى 
2 تهران تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده 
روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و 
چنانچه پاسخى دارد كتبا" به اين دادگاه ارائه نمايد.  در غير اين صورت پس 
از انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد.
 39034/م الف              مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 1029 دادگاه كيفرى دو مجتمع 
قضايى شهيد قدوسى تهران (1029 جزايى سابق) – ابوالفضل اصغرى

آگهى احضار متهم به موجب محتويات پرونده كالسه 139600101177000971 
آقاى فريبرز تيمورى كه در آدرس اعالمى مورد شناسايى واقع نگرديده و به 
اتهام نگهدارى كاالى قاچاق تحت تعقيب مى باشد لذا مراتب به موجب ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى يك نوبت آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف 
يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دفاع و پاسخگويى به اتهام وارده در اين 

شعبه حاضر شود.
 در صورت عدم حضور مطابق مقررات غيابا" درخصوص وى اتخاذ تصميم 

خواهد گرديد.
ويژه  دوم  شعبه  رئيس  الف                             39035/م   
بلورى  – رى  شهرستان  حكومتى  تعزيرات  ارز  و  كاال  قاچاق 

فرزند  زاري  پيشه  اسفنديار  آقاى  لهم  محكوم  له/  محكوم  اجرائيه  مشخصات  آگهى   
رسول مشخصات محكوم  عليه/محكوم عليهم آقاى سعيد آخوندي فرزند ابراهيم محكوم 
و   9710090213500562 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  موجب  به  به: 
شماره دادنامه مربوطه 9509970213501207 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
مبلغ 270/000/000ريال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسى وفق تعرفه و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان اجراي حكم براساس نرخ تورم اعالمي از 
سوي بانك مركزي در حق محكوم  له و نيز پرداخت هزينه هاي اجرايي در حق صندوق 

دولت
تهران    حقوقي  عمومي  دادگاه   184 شعبه  دفتر           110/26205   

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي عليرضا خيرانديش فرزند 
و  خيرانديش  عليرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  قلعه  ولي  خواهان  محمدعلي 
خسارت  مطالبه  و  چك  وجه  مطالبه  خواسته  به  همتا  بي  گنجينه  المللي  بين  شركت 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  خواسته  تامين  و  دادرسي 
مطهري  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   184 شعبه   9609980213500665
حسب  كه  تعيين   11:30 ساعت   1397/5/10 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
 110/26202    دفتر شعبه184 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

فرزند  شمس  مهران  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
ثبت248602  شماره  به  پگاه  گستر  بازار  سراسري  پخش  شركت  خواهان  مرتضي 
شمس  مهران  و  بشيده  ناز  شمسي  و  شمس  مهدي  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي 
تاخيرتاديه  و مطالبه خسارت  و مطالبه خسارت دادرسي  به خواسته مطالبه وجه چك 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980213500130  به اين شعبه  مطرح كه 
شعبه 184 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران  ثبت و وقت رسيدگي 
مورخ 1397/5/16 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
خود  كامل  نشاني  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهي  انتشار  تاريخ  از  پس 
نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد.
 110/26200    دفتر شعبه184 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

 آگهي خواهان آقاي حميد موذن دادخواستي به طرفيت خواندگان آقايان داود افشار 
و رامين سليماني به خواسته الزام به فك پالك خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
عمومي حقوقي  دادگاه  پرونده كالسه 9609980214001007 شعبه191  به شماره 
مجتمع قضايي مطهري تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/7/9 ساعت10 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
 110/26199    دفتر شعبه191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به خانم اكرم كلهر- سوسن بوذري- 
لرنيك خواجه سري- حبيب اله عادليان- آوان خواجه سري- كارنيك خواجه سري- حسين 
زهره وند- جالل قمري حيدرپور- حسن جاللي- عفت الملوك عبدالخالقي- غالمحسين 
توكلي- غالمعباس رحيمي شاد خواهان محسن عراقي و حسين عراقي و اشرف صبوري 
نژاد دادخواستي به طرفيت خوانده اكرم كلهر- سوسن بوذري- لرنيك خواجه سري- 
حبيب اله عادليان- آوان خواجه سري- كارنيك خواجه سري- حسين زهره وند- جالل 
قمري حيدرپور- حسن جاللي- عفت الملوك عبدالخالقي- غالمحسين توكلي- غالمعباس 
رحيمي شاد به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9709980241300132 شعبه116 دادگاه عمومي حقوقي 
مجتمع قضايي باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/7/9 ساعت10 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
باهنر تهران  110/26198    دفتر شعبه 116دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي 

آگهى مفقودى
برگ سبز پرايد 131 به شماره پالك 322 ه 17 ايران 66  مدل 1390 بنام محمود درخشان مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ ســبز ماشــين پژو پــارس به رنــگ نقره اى به شــماره موتــور 12487179069به شــماره شاســى 
NAAN01CA39E744626 بــه شــماره انتظامى 34د999ايران35به نام جبرئيل پناهى آذرمفقود شــده واز 

درجه اعتبار ساقط مى گردد..تبريز

ســند كمپانى ماشــين پژو پارس بــه رنگ نقره اى به شــماره موتور 12487179069به شــماره شاســى 
NAAN01CA39E744626 بــه شــماره انتظامى 34د999ايران35به نام جبرئيل پناهى آذرمفقود شــده واز 

درجه اعتبار ساقط مى گردد.تبريز

سند كمپانى و شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پژو تيپ405 جى ال ايكس آى 8/1 برنگ نقره 
اى-متاليك مدل 1384 بشماره موتور 12484141482 و شماره شاسى 14252684  و شماره پالك ايران84-

592ب43به نام غالمشاه توسلى سيرمندى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند كمپانى خودرو سوارى پژو GLX405 بنزينى به رنگ خاكسترى متاليك به شماره انتظامى ايران 34-
289د18 و شــماره شاســى NAAM01GA8FK502374 و شــماره موتــور 124K0609026 به نام عليرضا 

گشتيل به شماره ملى 6610012717 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. هنديجان

برگ ســبزو كارت ماشــين نوع سوارى سيســتم پيكان تيپ 1600 مدل 1379 رنگ سفيد معمولى شماره 
موتــور 11127914959 شــماره شاســى 0079414376 بــه نام مالك فاطمــه گودرزى به شــماره پالك 41-

883م87 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى سعيد كاكاوند فرزند حسن مجهول المكان ابالغ ميگردد حسب شكايت اولياء دم مرحوم 
على اكبر طهماسبى در پرونده كالسه شماره 960081 به اتهام قتل عمدى جهت دفاع از خود و شركت در جلسه 
رســيدگى مورخ 1397/5/20 ســاعت 10 صبح در شــعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه حاضر شويد در 
صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/422- نوبت اول 97/3/20- 

نوبت دوم 97/3/30
رئيس شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم خانى خسروى فرزند يار مراد
به اتهام حمل و نگهدارى 126 گرم و 50 سانت هروئين و 2 گرم ترياك و 3 گرم سوخته ترياك مطرح كه به 
اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988316200268 شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان 
كرمانشــاه ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/3 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 394 قانون آئين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 2 نوبت در 
فاصله ده روز از تاريخ آگهى اول در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقــت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. نوبت اول 97/3/20- نوبــت دوم:97/3/30- م 

الف/414
 متصدى امور دفترى شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى مير كمال شــكارچى داراى شناسنامه شــماره 7به شرح دا دخواست به كالسه 970216 از اين دادگاه 
در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شادروان اسمعيل شكارچى به شماره شناسنامه 9 
در تاريخ 6/3/97در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-مير 
كمال شكارچى به ش ش7 متولد 1362 پسر متوفى 2- جالل شكارچى به ش ش 34 متولد 1365 پسر متوفى 
3- بهنام شكارچى به ش ش 92 متولد 1366 پسر متوفى 4- سميه شكارچى به ش ش 15 متولد 1363 دختر 
متوفى 5- فاطمه ســلطان يدالهى به ش ش 1247 متولد 1327 عيال متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 1 خاكپور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم 
كالســه پرونده:97-159/15   وقت رسيدگى: 97/5/6 ساعت: 9:30- خواهان:عرفان لطفى-ابوالفضل 
سيلسپور  خوانده:وحيد مرادى- خواسته: مطالبه طلب  خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف 
نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه پانزدهم ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان ودســتور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از 
جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 

بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه پانزدهم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانــى:960512- خواهــان: على باقرى با وكالت مســعود لطفى صديق دادخواســتى به طرفيت 
خواندگان /خوانده:حميده ياورى فرزندمحمد  به خواسته   پرداخت وجه بابت صدورچك  تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان پاكدشت نموده كه جهت رسيدگى به شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت 
ارجاع به كالسه  9609982920300501 ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى آن  1397/5/8 ساعت: 10:30 
تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى 
ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:970290-خواهان: سايا يار احمدى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده: رضا يزدانى 
طهرانى به خواسته   مهريه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم 
دادگاه عمومى(حقوقى) دادگســترى شهرستان پاكدشت ارجاع به كالسه 9709982920200288 ثبت گرديده 
اســت كه وقت رســيدگى آن  1397/5/8 ساعت:10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشــود تا خوانده پس از نشــر اگهى واطالع از مفاد ان به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

متن آگهى 
با سالم ، احتراماً، در خصوص دادخواست خواهان آقاى محمدرضا خسروى فرزند عليرضا به طرفيت خواندگان 
1- شركت تعاونى 1125 پرورش گاوشيرى شهرستان كيار 2- خانم ثريا جهانبخشى فرزند لطف اهللا مبنى بر مطالبه 
وجه با توجه به عدم شناســايى خواندگان حســب آدرس اعالمى و اســتعالم ماخوذه از سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشــور و آدرس ارائه شــده توسط خواهان مقتضى است دســتور فرماييد يك نوبت در آن روزنامه چاپ و پس از 
تاريخ چاپ آگهى به مدت يك ماه خواندگان فوق الذكر مهلت دارند جهت دريافت نســخه ثانى دادخواســت در اين 

شورا حاضر و پس از دريافت ضمائم در جلسه رسيدگى حاضر شوند. 
يك نسخه از روزنامه جهت بهره بردارى قضايى به اين شورا ارسال گردد. 

شوراى حل اختالف شعبه 10 شهر شلمزار

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 1و3 فرعى از 2938 ادغامى اوليه بخش يك ثبتى 
شاهرود در دفتر امالك 272 صفحه 85 بشماره ثبت 37343 به نام محمد حسين سعيديان ارديانى صادر و تسليم 
گرديده اســت سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت به علت جابجايى 
مفقود گرديده اســت لذا برابر تبصره ســه ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى تا هر كس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد 
و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالك شاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات 

صادر خواهد شد. شماره چاپى سند 916483 مى باشد. تاريخ انتشار:1397/3/30
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760322002000536-1397/2/9 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى حمزه فرزند رمضان بشــماره شناسنامه 2331 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 194/30 مترمربع در قســمتى از پالك 368 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيســتان 
شهرستان زابل كوچه 7 منشعبه از خيابان امام خمينى (ره) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/579– تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/3/30 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: پنجشنبه 1397/4/14
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139704029116000032/1
بدينوســيله به شــهربانوى نجاتــى فرزند اكبــر به شــماره ملــى 5309866213 بدهكار پرونده كالســه 
9700055 كــه برابر اعالم بســتانكار فاقد آدرس ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد داخلى بين شــما و بانك ملت 
مبلغ 293462339 ريال اصل و مبلغ 2391206 ريال خسارت تاخير و مبلغ 3000000 ريال حق الوكاله و مبلغ 
28000 خســارت روز شــمار بدهكار مى باشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه 
نموده پس از تشــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالســه فوق در اين  اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 
آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب 
است فقط يك نوبت در روزنامه سياست روز چاپ چهارشنبه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد. تاريخ انتشار 1397/3/30
رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر- روحانى

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 3351/1 بخش يك شاهرود با شماره دفتر 
امالك الكترونيك 13962032901000 و شــماره چاپى سند 123108 بنام آقاى سعيد رحيمى صادر و تسليم 
گرديده اســت ســپس مالــك با ارائه دو برگ استشــهاديه محلى اعالم نموده كه ســند مالكيت بــه علت جابجايى 
مفقود گرديده اســت لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى تا هر كس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد 
و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالك شاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات 

صادر خواهد شد. تاريخ انتشار :97/3/30
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 3351/1 بخش يك شاهرود با شماره دفتر 
امالك الكترونيك 13962032901000 و شــماره چاپى ســند 123109 بنام آقاى وحيد رحيمى صادر و تسليم 
گرديده اســت ســپس مالــك با ارائه دو برگ استشــهاديه محلى اعالم نموده كه ســند مالكيت بــه علت جابجايى 
مفقود گرديده اســت لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى تا هر كس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد 
و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالك شاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات 

صادر خواهد شد. تاريخ انتشار :97/3/30
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى غالمحســين آريا به شماره شناســنامه 102 به شرح دادخواست به كالســه 175/2/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شــادروان رضا آريا به شماره شناسنامه 118 در 
تاريخ 1397/3/5 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- اعظم خاقانى فرزند احمد 
بــه ش ش 11151 صادره از تهران همســر متوفى 2- محيا آريا فرزند رضــا به ش ملى 0430225016 صادره 
از تهران فرزند متوفى 3- غالمحســين آريا فرزند محمود به ش ش 102 صادره از دماوند پدر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5240
 شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم شــمس الملوك مساعد داراى شناسنامه شــماره 42670 بشرح دادخواست به كالسه 108/4/97 از 
اين دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اميرهوشــنگ خدابخش به 
شناسنامه 339 در تاريخ 95/8/29 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- شمس الملوك مساعد فرزند على اكبر به ش ملى 3870426063 متولد 1305 صادره از همدان 
مادر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. م الف/5241
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومى رودهن

شھرستان ھا10 چهارشنبه 30 خرداد 1397  شماره4769 

 اجراى بى وقفه طرح تقويت فشار 
آب شرب 3 روستاى شهرستان رودسر

ــه اى گيالن  ــط عمومى آب منطق ــه گزارش رواب ب
ــنامه شماره  ــتاى بخش ــت: درراس در اين حكم آمده اس
100/50/48524/92 مورخ 3/12/92 وزير محترم وقت 
ــد و  ــر به جايگاه و نقش محورى بانوان در رش نيرو ونظ
بالندگى سازمانها، خانواده و جامعه، به موجب اين ابالغ با 
حفظ وظايف فعلى مسئوليت "مشاور امورزنان وخانواده"به 
شما محول مى گردد. اميد است با اتكال به خداوند متعال 
ــام وظايف محوله موفق و  ضمن هماهنگى الزم، در انج

مؤيد باشيد.

رانندگان حمل ونقل كاالى استان  قزوين حق 
كميسيون اضافى پرداخت نكنند"

ــاده اى قزوين  ــركل راهدارى و حمل و نقل ج مدي
ــت هاى رانندگان را نه گفتن به پرداخت  تحقق درخواس
 كميسيون اضافى غير قانونى مطالبه شده از سوى شركتهاى 

حمل و نقل كاال و يا توليد كنندگان بار دانست.
افشين پيرنون در جلسه بررسى مطالبات رانندگان 
بخش حمل و نقل كاالى جاده اى كه با حضور معاونين 
ــتاندارى، فرماندارى  ــدگان امنيتى و انتظامى اس و نماين
شهرستان البرز، صنعت، معدن و تجارت استان، شركت 
ــازمان  ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه قزوين، س
ــون انجمن هاى  ــاى كان ــتان و روس تامين اجتماعى اس
ــى رانندگان و انجمن صنفى رانندگان حمل و نقل  صنف
كاالى شهرستان قزوين برگزار شد، در ارتباط با موضوعات 
ــيون اضافى توسط شركتهاى حمل و نقل و  اخذ كميس
كارخانجات، اعمال افزايش 20 درصدى نرخ تعرفه هاى 
ــتان، برقرارى يارانه تامين  ــل و نقل كاال از مبداء اس حم
اجتماعى و تامين الستيك و قطعات مورد نياز رانندگان با 

نازل ترين قيمت بحث و تبادل نظر شد.
ــبكه حمل و نقل جاده اى به دليل  وى افزود: در ش
پيچيدگى و گستردگى آن عوامل مختلفى دخيل هستند 
ــبكه منجر به رونق  ــش توليد بدون تقويت اين ش و بخ
ــدارى و حمل و نقل ــد. مديركل راه  اقتصاد نخواهد ش
ــتان قزوين ضمن تشريح تك تك مطالبات   جاده اى اس
اين بخش تاكيد كرد : با توجه به سياست هاى ابالغى از 
سوى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى طى سال 
جارى در خصوص نظارت مستمر بر عملكرد و رسيدگى 
ــات حمل و نقل  ــركت ها و موسس ــه موقع تخلفات ش ب
جاده اى برابر قوانين و مقررات جارى در صورت مشاهده 

هرگونه تخلفى بدون اغماض برخورد خواهد شد.
ــى ــيون اضاف ــذ كميس ــد: اخ ــادآور ش ــون ي  پيرن
 شركت ها و موسسات حمل و نقل جاده اى از رانندگان، 
عدم مسئوليت پذيرى شركت ها و موسسات حمل و نقل 
جاده اى در خصوص پرداخت كامل هزينه كرايه به راننده 
در مقصد حمل و سو استفاده از كارت هوشمند رانندگان 
از موراد مورد رسيدگى توسط بازرسان اداره كل راهدارى 

و حمل و نقل جاده اى استان است.

نشست مشترك شهردار، معاون اخبار شهرسازى و معمارى و شهرداران مـشـهـد
ــت مديره و  ــس و اعضاى هيئ ــهد با رئي مناطق مش
ــاختمان  س ــى  مهندس ــام  نظ ــازمان  س ــان   بازرس
خراسان رضوى به منظور تبادل نظر در ارتباط با اجراى 
شيوه نامه تبصره 2 ماده 24 آيين نامه اجرايى ماده 33 

قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان برگزار شد.
ــين كامران رئيس  در اين نشست مهندس حس
ــاختمان استان، چگونگى  سازمان نظام مهندسى س
اهداف اين شيوه نامه را تشريح كرد و افزود: اين شيوه 
نامه بر اساس بازنگرى و اصالح شيوه نامه بالغى سال 
83 توسط وزارت راه و شهرسازى در تاريخ 96/12/23 
ــتور اجراى آن به كليه شهردارى ها و ساير  ابالغ و دس

مراجه صدور پروانه و كنترل ساختمان صادر گرديد.
ــد مهندس ناظر  ــيوه نامه جدي ــزود: در ش وى اف
ــتغال به كار داراى  حقيقى يا حقوقى داراى پروانه اش
ظرفيت و منتخب مالك و صالحيت نظارت بر عمليات 

ساختمانى را برعهده دارد. رئيس سازمان نظام مهندسى 
ساختمان استان با اشاره به اهداف قانونى نظام مهندسى 
ــى از وظايف سازمان ارتقاى دانش فنى و  گفت: بخش
مهندسى و تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاى 
فنى مهندسى در بخش هاى ساختمان و شهرسازى و 
ــم نمودن زمينه همكارى كامل ميان وزارت راه و  فراه
شهرسازى، شهردارى ها و تشكل هاى مهندسى و حرفه 
اى و صنوف ساختمانى مى باشد كه بايد بيش از پيش 
 مد نظر قرار گيرد. به گفته مهندس كامران  بر اساس 

شيوه نامه جديد نظام مهندسى ساختمان، مسئوليت 
كنترل ساختمان به ويژه بازرسى به حاكميت سپرده 
ــى ابزارى  ــازمان هاى نظام مهندس ــده زيرا كه س ش
ــدارد و اين امر  ــاختمانى را ن  در برخورد با تخلفات س

مى بايست از طريق شهردارى ها صورت مى پذيرفت.
رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان 
رضوى يكى از هماهنگى هاى بعمل آمده اين سازمان با 
شهردارى را دو مرحله اى شدن صدور پروانه ساختمان 
عنوان كرد و افزود: با هماهنگى و همكارى شهردارى 

ــهد از اين پس پروانه ساختمان دو مرحله اى در  مش
مشهد انجام مى شود كه باعث تسهيل و كوتاه شدن 
ــدن  زمان اخذ مجوز و كاهش هزينه ها و به هنگام ش
خدمات مهندسى مى گردد. وى تصريح كرد: در فرايند 
دو مرحله صدور پروانه ساختمان در مرحله اول پروانه 
طرح (مجوز اوليه) و در مرحله دوم پروانه اجرا (پروانه 
ــود و در مرحله دوم طراحى فاز 2  نهائى) صادر مى ش
نقشه ها، انتخاب ناظر و پيمانكار اجرا صورت مى پذيرد 
ــه  ــه اى و نقش كه اين امر خود موجب حذف دو نقش

واحد نهائى جهت اجرا را به دنبال خواهد داشت. پس 
از آن مهندس قاسم تقى زاده خامسى شهردار مشهد 
هم گفت: يه حمد ا... همكارى بسيار خوب و مشتركى 
را شهردارى با سازمان نظام مهندسى ساختمان دارد. با 
حذف ارجاع كار به مهندسين تحولى بزرگ در عرصه 
ــاخت و ساز به وجود آمده، به گونه اى كه طى يك  س
ــيصد هزار متر  ــته بيش از يك  ميليون و س ماه گذش
ــاختمانى در مشهد صادر شده است  و  مربع پروانه س
اين در حاليست كه طى يك سال گذشته  صدور پروانه 

درشهردر مشهد حدود دو ميليون متر مربع بود.
وى تصريح كرد: اهداف مشترك شهردارى و نظام 
مهندسى رونق بازار كار و سرمايه در بخش ساختمان 
و ايجاد اشتغال در صنعت ساختمان است. دكتر محمد 
رضا حسين نژاد معاون شهرسازى و معمارى شهردارى 
ــت: تفكيك بازرسى ساختمان  مشهد هم اظهار داش
ــره 2 ماده 24 به  ــيوه نامه جديد تبص از نظارت، در ش

سازمان نظام مهندسى ساختمان ابالغ شده است.

 نشست شهرداران مشهد با رئيس و هيئت مديره
 و بازرسان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى

چهار سال پس از عضويت اصفهان در 
شبكه شهرهاى خالق جهان رقم مي خورد

ــهر اصفهان  ــخنگوى شوراى ش س ــال 2014 در اصـفـهـان ــت: اصفهان از س گف
ــده اما تا كنون هيچ نماينده اى از  ــبكه پذيرفته ش اين ش
مديريت شهرى اصفهان در اين اجالس حضور پيدا نكرده 
ــى ادامه عضويت  ــأله در ارزياب ــود و از آنجا كه اين مس ب
اصفهان در اين شبكه براى سال آينده بسيار حياتى است، 
ــالس ــن دوره از اج ــان در اي ــهري اصفه ــت ش  مديري

 حضور مي يابد. 
مهدي مقدري ادامه داد: دوازدهمين اجالس ساالنه 
ــهرهاى خالق جهان 22 تا 25 خرداد ماه در  ــبكه ش ش
ــتان برگزار مى شود و  شهرهاى كراكف و كاتوييس لهس
شهردار اصفهان، مدير مركز خالقيت و فناورى هاى نوين 
شهرداري اصفهان و عضو كميسيون فرهنگى و سخنگوي 
شوراي شهر در اين رويداد حضور خواهند يافت. مقدرى 
ــبكه موظفند به منظور  ــهرهاى عضو اين ش ادامه داد: ش
تبادل تجربيات و بهره مندى از ظرفيت ديگر شهرها حضور 
مؤثر و مفيدى در اين شبكه و رويدادهاي آن داشته باشند 
و عملكرد آنها پس از هر دوره چهار ساله ارزيابى مى شود. 
ــه نفره اي از مديريت شهري  ــاس هيأت س بر همين اس
اصفهان در اين اجالس حضور مي يابد تا از منافع شهر در 
عرصه بين المللى دفاع كرده و حضور اصفهان در اين شبكه 
ــه شوراى شهر در ادامه  را تثبيت كند. عضو هيأت رييس
خاطر نشان ساخت: اصفهان متعهد شده بود به عنوان يك 
شهر خالق صنايع دستى و هنرهاى عامه از طريق توسعه 
ظرفيت هنرمندان و كارآفريناِن خالق با پشتيبانى مالى و 
آموزش در مديريت و بازاريابى، بر ارزش هاى شهرى خود 
بيفزايد كه تمام اين رويكردها و اقدامات اصفهان و ديگر 
ــده و نتيجه ارزيابى هاى  ــبكه شهرهاى خالق رصد ش ش

دوره اى هر شهر، ادامه مسير را روشن مى سازد.

ارزيابى ميزان تحقق وصول مطالبات 
شركت گازاستان گلستان در سال 96

در اولين نشست كميته راهبردى  ــتان در گـلسـتـان ــول مطالبات گازگلس وص
ــاى هيئت مديره  ــال 97 كه باحضورمديرعامل ،اعض س
ــالن اجتماعات  ــه گازگلستان در محل س وهيئت رئيس
شركت برگزار شد ميزان تحقق عملكرد شركت در بخش 

وصول مطالبات مورد ارزيابى قرار گرفت.
ــه  عملكرد شركت را به تفكيك   در آغاز  دبير جلس
شهرستان تشريح نموده و نتايج ارزيابى را كه ماحصل آن 
ــتيابى به سطح نسبتاً مناسب بوده به تالش و اعمال  دس
سياستهاى راهبردى مطلوب و توجه ويژه مشتركين گاز 
طبيعى على الخصوص بخش خانگى به پرداخت به موقع 
صورتحساب معطوف داشته و موفقيت شركت را در اين 
ــكارى تمامى اركان  ــى از همدلى و هم ــش كه حاك بخ

شركت مى باشد ارج نهاد.
در ادامه هريك از رؤساى ادارات گازرسانى از طريق 
ــرا  روى وصول  ــكالت ف ــائل و مش ويدئو كنفرانس ،مس
مطالبات را بيان نموده و متناسب با آن،براى حل  چالشهاى 
مورد نظر، سياست شركت در سال جارى تشريح و تبين 
ــد.    دراين جلسه مديرعامل گازگلستان ضمن تشكر  ش
از زحمات همكاران،مطالبى رادرخصوص اهميت وصول 
ــركت بعنوان  يكى ازعوامل اصلى در  مطالبات معوق ش
ــركت بيان نموده كه جذب به موقع آن  چرخه درآمد ش
ــعه گازرسانى و سطح خدمات قابل ارائه و همچنين  توس

تحقق اهداف شركت را بهمراه دارد .
   محمد رحيم رحيمى در ادامه رهنمودهايى را در 
خصوص روند وصول مطالبات و همينطور تالش و جديت 
ــول حداكثرى بدون تنش و  ــانى براى وص ادارات گازرس
ــه موقع نقدينگى و انجام  ــا رعايت چارچوبها و جذب ب ب

اقدامات كنترلى ارائه كرد.

 افزايش  12 دستگاه اتوبوس جديد
 به  ناوگان اتوبوسرانى اسالمشهر 

با حضور معاون عمرانى استاندارى  تهران و جمعى از مسئولين استانى اسـالمشهـر
ــد  ناوگان  ــتگاه اتوبوس جدي ــتانى ، از  12 دس و شهرس

اتوبوسرانى اسالمشهر، بهره بردارى شد .
 احمد تواهن معاون عمرانى استاندارى تهران در آينن 
بهره بردارى اين 12 اتوبوس  ، طى سخنانى اظهار داشت: 
ــهر تهران،  ــا  آلودگى هواى ش بيش از 70 درصد از منش
ــت، كه  ــوده اس تردد خودروهاى ديزلى با عمر باال و فرس
بايد در جهت نوسازى  حمل و نقل عمومى اقدامات جدى 
صورت گيرد .  تواهن بيان كرد: يكى از مهمترين معضالت 
ــور ، بحث ترافيك  است كه  آلودگى هوا و  شهرهاى كش
ضمن  هدر رفتن وقت مردم، افزايش هزينه هاى سوخت را 
براى شهروندان  به مراه دارد .  وى افزود : يكى از مهمترين 
راه حلهاى كاهش آلودگى هوا و كاهش ترافيك استفاده از 
ناوگپان حمل و نقل عمومى  است كه  البته بايد با افزايش 
ــتفاده از اين  تعداد خودروهاى عمومى زمينه و انگيزه  اس
ــود آيد .  معاون عمرانى  ــهروندان  بوج خودروها  براى ش
ــتاندارى تهران  با تاكيد براين كه   اميدواريم به زودى  اس
ــهرى به اسالمشهر باشيم، گفت:  ــاهد رسيدن قطار ش ش
خوشبختانه  مجموعه مديران شهردارى اسالمشهر با كمك 
شوراى اين شهر توانستند، تاكنون  گام هاى اساسى در راه 
ــتن از آالينده هاى هوا بردارند. وى تاكيد كرد:ازسال  كاس
ــرانى اسالمشهر  1389تعداد اتوبوس هاى ناوگان اتوبوس
پيش از اين 400 دستگاه بوده ،كه اكنون به كمتر از 300 
ــتى جبران  ــتگاه كاهش پيدا كرده ، كه بايد اين كاس دس
ــود ويكى از مهمترين  برنامه دولت ،خارج كردن بيش  ش
از 200 هزار خودرو فرسوده ديزلى را از ناوگان حمل و نقل 
ــور در طى 3 سال آينده  و جايگزين نمودن  عمومى كش

 خودروهاى نو با  تكنولوژى جديد  است .

 تغيير سبك زندگي براي سازگاري
 با كم آبي در اصفهان ضروريست

ــاره  ــي از كم آبي و اصـفـهـان دكتر كوروش محمدي با اش ــكالت ناش به مش
ــت: براي تغيير رفتار افراد،  عدم مصرف صحيح آب گف
ــبت به مسئله حياتي آب عوض  بايد نگرش آن ها را نس
ــطح دانش  ــوزش و ارتقاء س ــن كار جز با آم ــرد و اي  ك

ميسر نيست.  
وي در عين حال بر استفاده از مربيان آموزش ديده 
و مورد اعتماد، انتخاب صحيح گروه هاي هدف، سرعت 
ــاي نوين و قابل اجرا براي  ــه پيام و ارائه روش ه در ارائ
ــهروندان جهت استفاده درست از آب تاكيد  آموزش ش
كرد. مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب 
و فاضالب استان اصفهان نيز يكي از دالئل بد مصرفي را 

بي توجهي به موضوع اقتصاد آب عنوان كرد ..
ــيد اكبر بني طباء در بخش ديگري از سخنانش  س
ــتفاده از توانمندي  ــردم با اس ــزوم تغيير نگرش م بر ل
ــمن ها تاكيد كرد و گفت: سازمان مردم نهاد كشتي  س
ــكل مردمي است كه براي آموزش  نجات نخستين تش
ــهروندان در خصوص مصرف بهينه آب پيشگام شده  ش
است و  اميدواريم بتوان نتايج اين تجربه را به عنوان يك 

الگو در سطح كشور مطرح كرد.
ــخنانش به اقدامات صورت گرفته   وي در پايان س
ــاب فاضالب نيز  ــتفاده از پس براي باز چرخاني آب و اس
ــاي مهمي كه در اين  ــاره كرد و افزود: يكي از كاره اش
ــت انعقاد قرارداد بيع متقابل با  زمينه صورت گرفته اس
ــركت فوالد مباركه بود كه بر اساس آن اين شركت  ش
ــبكه هاي جمع  ــه 240 ميليارد توماني اجراي ش هزين
آوري و انتقال فاضالب در 9 شهر شهرستان هاي لنجان 
و مباركه در قبال استفاده از پساب فاضالب اين شهرها 

به مدت 30 سال را تامين مي كند.


