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آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى حوزه 
ثبتى تنكابن

نظــر به دســتور مواد 1 و 3 قانــون تعيين تكليــف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى مصوب 20/9/1390 ،امالك متقاضيانى كــه در هيات موضوع ماده 
يــك قانون مذكور مســتقر در واحد ثبتى تنكابن مورد رســيدگى و تصرفــات مالكانه و 
بــال معــارض آنان محرز و راى الزم صــادر گرديده جهت اطالع عموم به شــرح ذيل آگهى 

مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در محمد حسين اباد پالك اصلى 3 بخش 3

2354 فرعــى ازقطعــه 129 تفكيكــى ســيد رضــا مير سردشــت نژاد نســبت به 
ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 120 متر مربع خريدارى مع 

الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در حاجى اباد پالك اصلى 4 بخش 3

1128 فرعى خليل رزده نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى به 
مساحت 110.76 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در تيل پرده سر پالك اصلى 6 بخش 3
1130 فرعى عبداله جان نثاريان نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

ساختمان به مساحت 154 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در امين اباد پالك اصلى 8 بخش 3

308 فرعى مجزى از 25 فرعى ربابه محمديان ايوكى نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 246 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در مير شمس الدين پالك اصلى 9 بخش 3

611 فرعى مجزى از 145و151و152و153و150 فرعى محمد شــمس نسبت به 
ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 9110 متر مربع خريدارى مع الواسطه 

از - مالك رسمى.
612 فرعى فرزين هدايت نورى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 
بناى نيمه كاره به اســتثناء 12 متر مســاحت بستر نهر داخلى به مساحت 516 متر مربع 

خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
613 فرعى مجزى از 210 فرعى فخرالدوله ذيلمى معزى نســبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 216.62 متر مربع خريدارى مع الواسطه 

از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در آبكله سر بزرگ پالك اصلى 11 بخش 3

635 فرعى مجزى از 145 فرعى اســحق آهنگريان نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 170 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
636 فرعى مجزى از 130 فرعى سهيال عصرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 438.30 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پسكاليه بزرگ پالك اصلى 13 بخش 3

1560 فرعى مجزى از 47 فرعى شــهال حســين پور توانى نســبت به ششدانگ يك 
قطعــه زمين محصور به مســاحت 205.17 متــر مربع خريدارى مع الواســطه از / مالك 

رسمى.
1561 فرعى مجزى از 66و67 فرعى على اصغر پور حســين نســبت به ششــدانگ 
يك قطعه زمين مشــتمل بر انبارى به مساحت 272.84 متر مربع خريدارى مع الواسطه 

از / مالك رسمى.
1562 فرعى مجزى از 66و 67 فرعى مســعود پور حسين نسبت به ششدانگ يك 
قطعــه زمين محصور به مســاحت 300.12 متــر مربع خريدارى مع الواســطه از / مالك 

رسمى.
1563 فرعى مجزى از 524 فرعى زهرا خانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناى احداثى به مساحت 280 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در شاقوز كتى پالك اصلى 16 بخش 3

1311 فرعــى مجــزى از 65 فرعى جالل صادقى ولنى و مژگان درجانى ثانى نســبت 
به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى به مساحت 

260.94 متر مربع خريدارى مع الواسطه از رقيه آرمين فر مالك رسمى.
1312 فرعى مجزى از 151 فرعى ســعيد شــاه منصورى نســبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به مساحت 1073.58 متر مربع خريدارى مع الواسطه 

از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كرف پالك اصلى 17 بخش 3

207 فرعى مجزى از 5 فرعى ســيد جواد حســينى نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 1400 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كبود كاليه پالك اصلى 18 بخش 3

390 فرعــى مجزى از 49و 25 فرعى زهرا خادمى نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشجر به مساحت 307.50 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در مزردشت پالك اصلى 20 بخش 3
804 فرعــى مجزى از 124 فرعى على مالحســينى نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 161 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
805 فرعــى مجزى از 124 فرعى على مالحســينى نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان به استثناء7 متر بستر نهر داخلى به مساحت 654 متر مربع 

خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
806 فرعى بهزاد حق بيگى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر انبارى 

به مساحت 363.05 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
807 فرعى مجزى از 501 فرعى ســلمان لهراســبى نســبت به ششدانگ يك قطعه 

زمين مشجر به مساحت 2250 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در خرم اباد پالك اصلى 22 بخش 3

2714 فرعى مجزى از 1448 فرعى شــنطيا يزدانى نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 306.63 متر مربع

خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
2715 فرعى داود نعمت شــعيبى نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

ساختمان به مساحت 151.34 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
2716 فرعــى بهــزاد على پور نســبت به ششــدانگ يــك قطعه زمين مشــتمل بر 

ساختمان به مساحت 358.66 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
2717 فرعــى مجــزى از 1422 فرعى محمد على محمود پور نســبت به ششــدانگ 

يــك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 320 متر مربع خريدارى مع الواســطه از / 
مالك رسمى.

قطعه 357 تفكيكى ســيد اســماعيل هدايتى نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 350 متــر مربع خريدارى مــع الواســطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در لشكرك پالك اصلى 26 بخش 3

468 فرعى امير حســين برزگر نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر 
ساختمان به مساحت 999 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در گيل محله پالك اصلى 27 بخش 3
89 فرعى راحله محمدى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

به مساحت 613.54 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در شرج محله بزرگ پالك اصلى 28 بخش 3

207 فرعى مهران قربانى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 
258 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

208 فرعــى نصرت اله مجيدى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر 
ساختمان به مساحت 440 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در تازه اباد پالك اصلى 29 بخش 3
276 فرعى فرزاد مقيمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

به مساحت 2950 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كاردگر محله پالك اصلى 37 بخش 3

643 فرعى حســن منتظرى وعلى اكبر منتظرى نسبت به سه دانگ مشاع ششدانگ 
يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 3137 متر مربع خريدارى بدون واسطه 

از - مالك رسمى.
644 فرعى ايرج شاهمنصورى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور و مشجر 

به مساحت 2559 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در حسنكاليه پالك اصلى 38 بخش 3

750 فرعى نبى اله زرودى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 305.80 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در شرج خيل پالك اصلى 47 بخش 3
56 فرعى ابراهيم كوهى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

به مساحت 245 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در سياورز پالك اصلى 48 بخش 3

770 فرعى الهام نگهبان امين اباد نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 625 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در تشكون پالك اصلى 51 بخش 3
443 فرعى منصور گلشنى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 

953 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در خشكرود پالك اصلى 73 بخش 3

35 فرعى محمد حســن جعفر قلى نژاد نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 1778 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در داربار پالك اصلى 81 بخش 3
79 فرعى مصطفى گليج نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 

مساحت 529.16 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
80 فرعــى مجزى از 44 فرعى ام البنين عباس پور اول نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 220 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در هراتبر پالك اصلى 84 بخش 3

308 فرعى مجزى از 230 فرعى اختر مبين نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 294.90 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پرده سر پالك اصلى 93 بخش 3

21 فرعى عليرضا صاحب الزمانى نســبت به ششــدانگ يــك قطعه زمين محصور و 
مشــجر مشــتمل بر بناى احداثى به مســاحت 1000 متر مربع خريدارى مع الواسطه از 

/ مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در اشرف اباد پالك اصلى 113 بخش 3

692 فرعى مجزى از 118 فرعى ايليا شمس خرم ابادى و معصومه ولى زاده نسبت 
به ســهم هر كدام سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 

مساحت 345.92 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
693 فرعى شاهين سابقى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

به مساحت 25189.22 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
694 فرعى ســيده فاطمه پور مومنى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين به شرط 
تجميــع با پــالك 121 به مســاحت 22.45 متر مربــع خريدارى مع الواســطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كتكله پالك اصلى 114 بخش 3

1163 فرعــى ابراهيم شــائقى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر 
ســاختمان در حال احــداث به مســاحت 557.70 متر مربع خريدارى مع الواســطه از / 

مالك رسمى.
1164 فرعى ابراهيم شائقى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر انبارى 

به مساحت 601.70 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
1165 فرعى عبداله ريحانى ممقانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

انبارى به مساحت 525.40 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
1166 فرعى عبداله ريحانى ممقانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

ساختمان به مساحت 573.50 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
1167 فرعى مجزى از 183 فرعى وجيهه فرجى فيجانى نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به مساحت 1087.3 متر مربع خريدارى بدون واسطه 

از - مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كترى سفلى پالك اصلى 115 بخش 3

368 فرعى مجزى از 162 فرعى زهرا نوروزى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 275.09 متر مربع خريدارى مع الواسطه از - مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در زوار پالك اصلى 116 بخش 3

626 فرعى شــهرى آقائى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 1243.50 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در رودپشت عليا پالك اصلى 118 بخش 3

306 فرعى على اكبر تنهاى جور كاليه نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل 
بر انبارى به مساحت 185 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در حبيب آباد پالك اصلى 119 بخش 3
391 فرعــى ازقطعــه 50 تفكيكــى از 259 فرعــى عليرضــا همتى راد نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 312.50 متر مربع خريدارى 

مع الواسطه از / مالك رسمى.
392 فرعى مجزى از 15 فرعى غالمعلى كريمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 

محصور به مساحت 1309 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در طالش محله سفلى پالك اصلى 122 بخش 3

90 فرعى مجزى از4 فرعى از 1 فرعى هما نســتار نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 8956.03 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در بابوالت پالك اصلى 123 بخش 3

129 فرعى ســيد اســمعيل ســادات خانيانى نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 246.09 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
130 فرعى مجزى از 18 فرعى ســيد احمد صدوقى نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان قديمى به مســاحت 471 متر مربع خريدارى مع الواسطه از 

/ مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در مازوبن عليا پالك اصلى 125 بخش 3

175 فرعى نصرت اله تاجيك نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشجر به شرط 
تجميــع با پالك 167 فرعى به مســاحت 275.30 متر مربع خريدارى مع الواســطه از / 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در طالش محله عليا پالك اصلى 130 بخش 3

89 فرعى جهانبخش مسعودى تنكابنى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور 
و مشجر به مساحت 476 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

90 فرعى مريم جواديان نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين محصور و مشجر به 
مساحت 458.81 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در نرس پالك اصلى 160 بخش 3
136 فرعى آســيه خصالى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

در حال احداث به مساحت 429 متر مربع خريدارى مع الواسطه از - مالك رسمى.
137 فرعى عبدالمجيد عسكرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 300 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
138 فرعى على اصغر عباســيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بنا 

به مساحت 300 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پلت داربن پالك اصلى 202 بخش 3

98 فرعى محمد حسين تقى پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 4206 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در كليشم پالك اصلى 204 بخش 3
538 فرعى محســن دانشــپور نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

انبارى به مساحت 950 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
539 فرعى على مسبوقى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

به مساحت 437 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پايين اشتوج پالك اصلى 207 بخش 3

347 فرعى اميد طهماســبى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 1200 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

348 فرعى حســن شــيرين كار نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر 
ساختمان به مساحت 238 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در برسه پالك اصلى 216 بخش 3
579 فرعــى محمــد صبوريان نســبت به ششــدانگ يــك قطعه زمين مشــتمل بر 

ساختمان به مساحت 3390 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در آغوز دار كالم پالك اصلى 246 بخش 3

6 فرعــى على محمد شــاه نظرى اول نســبت به ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى 
احداثى قديمى به مساحت 760 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در داس دره پالك اصلى 263 بخش 3
17 فرعى محمد هادى عبداهللا پور نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

ساختمان به مساحت 681.55 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در قاشق تراش محله پالك اصلى 343 بخش 3

317 فرعى حســن زاغيان نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 256.20 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

318 فرعى صفورا خائفى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 259 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

319 فرعــى مينا كيانى نســبت به ششــدانگ يك قطعــه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 259.40 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهــى، راى هيــات الصاق تا در صورتيكه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض 
داشــته باشــند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل 
تــا دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند. 
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به 
دادگاه عمومــى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواســت به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت و در صورتى 
كــه اعتراض در مهلــت قانونى واصل نگــردد يا معترض گواهى تقديم دادخواســت به 
دادگاه عمومــى محــل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و 
صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت. بديهى اســت برابر ماده 
13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده، 
واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب را در اولين 
آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد ســابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 
اختصاصى منتشــر مــى نمايد.م/الف تاريخ انتشــار نوبــت اول 97/12/4 نوبت  دوم 

97/12/18 .م/الف
الياس صهبا- معاون مديركل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك تنكابن

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى حوزه 
ثبتى منطقه يك سارى

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى مصوب 20/9/1390 ،امــالك متقاضيانى كه در هيــات موضوع ماده يك 
قانون مذكور مســتقر در واحد ثبتى منطقه يك سارى مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه 
و بــال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شــرح ذيل آگهى 

مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در بينجلو پالك اصلى 3427 بخش 1

آقاى مير عقيل جعفرى نســبت به ششــدانگ اعيانى يك قطعه زمين مشتمل بر يك 
باب مغازه به مساحت 28.80 متر مربع عرصه وقف.

امالك متقاضيان واقع در شريف آباد پالك اصلى 3428 بخش 1
آقاى عباس وفائى نژاد نســبت به ششــدانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 

مساحت 10.85 متر مربع 
اقــاى مهــدى كالنترى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بــر يك باب 

ساختمان به مساحت 196.80 متر مربع 
خانم شــيرين هنرمند نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر انبارى به 

مساحت 293.55 متر مربع 
خانم مرضيه برزگر نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به 

مساحت 319.39 متر مربع 
امالك متقاضيان واقع در استخر سر پالك اصلى 3448 بخش 1

آقاى ذكريا شــير دل نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 53.20 متر مربع باكسر سهم وقف.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهــى، راى هيــات الصاق تا در صورتيكه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض 
داشــته باشــند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل 
تــا دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند. 
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به 
دادگاه عمومــى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواســت به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت و در صورتى 
كــه اعتراض در مهلــت قانونى واصل نگــردد يا معترض گواهى تقديم دادخواســت به 
دادگاه عمومــى محــل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و 
صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت. بديهى اســت برابر ماده 
13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده، 
واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب را در اولين 
آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد ســابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد. ميم الف 6336/50/97
تاريخ انتشار نوبت اول: 04/12/1397
تاريخ انتشار نوبت دوم: 19/12/1397

مهدى داودى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك سارى

آگهــى راى هيــات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى 

برابــر آراء صادره هيات تعيين تكليف مســتقر در ثبت اســناد و امالك شهرســتان 
ســنندج. تصرفــات مالكانه  بالمعارض متقاضيــان ذيل تاييد گرديده لذا بدين وســيله 
مشــخصات امــالك  در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــالع عمــوم در روزنامه 
كثيراالنتشــار و محلــى آگهى ميگردد. در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيت متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى و در 
روســتاها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 
نمايند و پس از اخذ رســيد ظرف  مدت يك ماه از تاريخ  تســليم اعتراض دادخواســت  
خــود را بــه مرجع  قضائى تقديم نموده و گواهى اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند. بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض سند مالكيت طبق مقررات 

صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
بخش 11: 

1-ششــدانگ يك باب ســاختمان بنــام ناصر قوامــى گرآباد فرزند محمود شــماره 
شناسنامه 3 صادره سنندج كد ملى 3732710602 تحت پالك 1584 فرعى از 2718 
اصلى بخش 3 سنندج به مساحت 115/91 متر مربع به آدرس سنندج روستاى دوشان 

پائين تر از مسجد كوچه اوين
2- ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى بنام بهرام بهرامى فرزند محمدامين شماره 
شناسنامه 3282 صادره ســنندج كد ملى 3820772332 تحت پالك 53 فرعى از 47 
اصلى بخش 11 ســنندج به مســاحت 27343/63 متر مربع به آدرس سنندج روستاى 

ميانه
تاريخ نوبت اول: 97/12/4 

تاريخ نوبت دوم: 97/12/19 
 م/الف: 8940

بهنام قباد – رئيس ثبت منطقه يك سنندج

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760309001002550 مورخــه 97/11/11 هيــات   
اول موضــوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رســمى مســتقر در واحــد ثبتى حــوزه ثبــت ملك منطقــه يــك قزوين پرونده كالســه 
1397114409001000254 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كريم رضائى 
نياركى فرزند نصير به شــماره شناســنامه 32 صادره از طارم ســفلى در ششدانگ يك 
قطعــه زمين مزروعى به مســاحت 31530/82 مترمربع پــالك 66 اصلى واقع در قريه 
سورشان بخش سيزده قزوين محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت  مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. 1106/ م.الف
تاريخ انتشار نوبت اول:97/11/17
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/12/4  

حسن غالمحسينى- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك قزوين

شھرستان ھا10 پنج شنبه  2 اسفند 1397  شماره41267 

برگزارى مانور نظارت بر آمادگى فنى  و ايمنى 
نفتكشها در منطقه گلستان

ــنجش ميزان انطباق وضعيت نفتكشها  با هدف س
ــتانداردهاى ايمنى و فنى، مانور بازديد از  جاده پيما با اس
نفتكشها در شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى منطقه 
گلستان برگزار شد. اين مانور باطالع قبلى به پيمانكاران 
ــاخصهاى  ــتان و باتعيين ش حمل فراورده هاى نفتى اس
ارزيابى ايمنى، فنى و ظاهرى و باحضور تيمهاى مرتبط 
ــى، تامين و  داخلى(نماينگان واحدهاى HSE، مهندس
توزيع و حراست) و نمايندگان اداره كل راهدارى و حمل 
ــتان در محل پاركينگ  و نقل جاده اى و پليس راهور اس
نفتكشهاى انبار گرگان انجام شد.  برپايه اين گزارش در 
پايان اين بازديد وضعيت نفتكشها مطلوب ارزيابى شده و 
نواقص مشاهده شده جهت بازنگرى و رفع هر چه سريعتر 
ــتان ابالغ ــراورده هاى نفتى اس ــكاران حمل ف  به پيمان

 گرديده است.   

راه اندازى سيستم آبگرمكن خورشيدى در 
عمارلوى رودبار

ــى و آبخيزدارى گيالن با بيان  مديركل منابع طبيع
ــتم آبگرمكن خورشيدى در عمارلوى رودبار  اينكه سيس
ــود، گفت: اين طرح با هدف جلوگيرى از  راه اندازى مى ش

جنگل زدايى راه اندازى شده است.
ــرد: از محل صندوق  ــف پور  اظهار ك ــن يوس محس
توسعه ملى امسال 19 پروژه آبخيزدارى در 9 شهرستان 
ــت كه به مناسبت دهه فجر 9  ــت اجراس گيالن در دس
پروژه افتتاح خواهد شد. 'وى افزود: ويژگى منحصر به فرد 
اعتبارات صندوق توسعه ملى در حوضه هاى آبخيز نه تنها 
استان بلكه كل كشور تنوع پروژه ها در حوضه هاى آبخيز 
در قالب مديريت جامع حوضه بوده است. در واقع در هر 
ــتر، تغيير سوخت  حوضه آبخيز پروژه هايى نظير كاداس
جايگزين، آموزش و توانمندسازى آبخيزنشينان، اطفاى 
ــت و مراقبت، مبارزه با آفات گياهى و… نيز  حريق، گش

در حال اجراست.

75درصد گوشت قرمز مصرفى استان تهران 
از خارج استان تامين مى شود

مديركل جهادكشاورزى استان تهران گفت: 75درصد 
گوشت قرمز مصرفى استان تهران از خارج استان تامين 
ــود. كريم ذوالفقارى در گفتگو با خبرنگارما اظهار  مى ش
داشت: در استان تهران ساالنه 120 هزار تن گوشت قرمز 
ــط مصرف مى شود. وى اضافه كرد: از اين  به طور متوس
ميزان حدود 30 هزار تن يعنى يك چهارم ميزان مصرفى 
ــده و مابقى آن  ــتان تهران توليد ش در دامدارى هاى اس

يعنى 75 درصد آن از استان هاى ديگر تامين مى شود.
مديركل جهادكشاورزى استان تهران گفت: با اصالح 
نژاد دام مى توان به كاهش و يا ثبات قيمت گوشت قرمز 

در آينده اميدوار بود.

اخبار
ــهر مـشـهـد  به گزارش پايگاه اطالع رسانى  ش ــالمى  اس ــوراى  ش
مشهدمقدس، محمدرضا حيدرى صبح امروز و در آغاز 
ــه علنى شوراى شهر مشهد به  پنجاه و يكمين جلس
تشريح مناسبت هاى هفته جارى پرداخت و با اشاره به 
حادثه تروريستى استان سيستان و بلوچستان كه در 
آن جمعى از پاسداران انقالب اسالمى و حافظان امنيت 
ــهادت نائل آمدند،  ــور به درجه رفيع ش مرزهاى كش
اظهاركرد: متاسفانه تروريسم، به عنوان پديده اى شوم 
كه معموال در منطقه خاورميانه به رهبرى قدرت هاى 
بزرگ در سنوات گذشته شكل گرفته است، همچنان 
ــن آمريكا و  ــت هاى منطقه اى بي ــادالت و رقاب در مع
ــارت هاى  حكومت هاى متحد آن در خاورميانه خس
ــن منطقه ــورهاى اي ــالم و كش ــدى به جهان اس  ج

 وارد مى كند.
ــن اقدام بزدالنه و مذموم،  وى با محكوم كردن اي

گفت: نظام جمهورى اسالمى پيوسته هرگونه حادثه 
تروريستى در اقصى نقاط دنيا كه در آن افرادى بيگناه 
و بدون هيج مسئوليتى جان خود را از دست مى دهند، 
محكوم مى كند و اميدواريم در حوزه هاى سخت افزارى 
و نرم افزارى مراقبت هاى الزم انجام شود تا شاهد چنين 

اتفاقات تلخى نباشيم.
ــهادت اين دالورمردان به  ــليت ش حيدرى با تس
خانواده هاى ايشان، مردم ايران و تمامى جان بركفان 
ــالمى، افزود: بدون شك  ــداران انقالب اس ــپاه پاس س
ــتگاه هاى نظامى و امنيتى بويژه سپاه پاسداران،  دس
ــانى و ضداخالقى را به  باعث و بانيان اين عمل ضدانس

سزاى اعمال خود خواهد رساند.
ــهد در ادامه با اشاره به  ــوراى شهر مش رئيس ش

فرارسيدن بيست و هشتم بهمن ماه، سالروز درگذشت 
ــته ترين  ــانى، وى را بعنوان يكى از برجس عماد خراس
نمايندگان غزل فارسى معاصر دانست و ياد و خاطره اش 
را گراميداشت. روز ملى اقتصاد مقاومتى و كارآفرينى 
ــدرى در پنجاه و يكمين  ــبتى بود كه حي ديگر مناس
ــهد به آن پرداخت و  ــوراى شهر مش جلسه علنى ش
گفت: اقتصاد مقاومتى، روشى براى مقابله با تحريم ها 
و تامين نيازهاى اساسى كشور با اتكا به منابع داخلى 
 بوده و گره گشاى شرايطى است كه امروز به كشور ما

 تحميل مى شود.
ــرمايه ها و ــورما س ــان اينكه كش ــدرى با بي  حي
 ظرفيت هاى ارزشمندى دارد كه اين روزها به شدت 
ــاد مقاومتى رويكرد و  ــه آنها نيازمنديم، افزود: اقتص ب

ــت و زمانى كه با كارآفرينى گره  راهبردى اساسى اس
بخورد، از اهميت دوچندانى برخوردار مى شود.

ــكالت توليد  وى با تاكيد بر لزوم رفع موانع و مش
ــرد: توجه به  ــان ك و حمايت از كارآفرينان، خاطرنش
توليدات داخلى و مراقبت از آنها در سايه حفظ و ارتقاء 
استانداردهاى الزم ميتواند به تحقق بيشتر اين رويكرد 
كمك كند. رئيس شوراى شهر مشهد در بخش ديگرى 
از صحبت هاى خود ضمن تسليت وفات ام البنين(س) 
ــران شهدا، گفت: شهادت  و روز تكريم مادران و همس
4 فرزند اين بانوى واالمقام در واقعه عاشورا و تحمل و 
شكيبايى ايشان علت نامگذارى اين روز است؛ ما نيز به 
شكل عينى و ملموس جلوه هايى از اين فداكارى را در 
دوران مختلف انقالب و 8سال جنگ تحميلى مشاهده 

كرده ايم. حيدرى افزود: از همكاران شوراى شهر مشهد 
نيز كه در برنامه خود سركشى و ديدار با خانواده شهدا و 
ايثارگران را در دستوركار خود قرارداده اند تقدير و تشكر 

مى كنيم و اين رويكرد تداوم خواهد داشت.
ــت پوراندخ ــت  درگذش ــن  همچني  وى 
 شريعت رضوى، همسر دكتر شريعتى را هم به خانواده 
ــان  و فرهيختگان كشور تسليت  ــان، مردم خراس ايش
گفت.رئيس شوراى شهر مشهدمقدس پس از تشريح 
مناسبت هاى هفته جارى، به بخشى از نكات برجسته 
در بيانيه گام دوم مقام معظم رهبرى اشاره كرد و گفت: 
ــالمى را همچون پديده اى زنده و با  ايشان انقالب اس
اراده دانستند كه همواره داراى انعطاف و آماده تصحيح 

خطاهاى گذشته خود است.

انسجام داخلى و حفظ و ارتقاء وحدت و اتحاد ملى، تنها راه برونرفت از شرايط موجود 

ین برنامه  توانمندسازی اقتصاد مھمتر
خراسان رضوی است

ــتاندار خراسان رضوى  با حضور اس ــوه فعاليتمـشـهـد ــن نح ــش تبيي  هماي
ــداران   معين هاى اقتصادى با حضور فرمانداران و بخش

استان برگزار شد.
على رضا رزم حسينى در اين همايش گفت: تالش 
ــازى حوزه اقتصادى مهمترين برنامه در  براى توانمندس
استان به ويژه در دستور كار همه فرمانداران استان است 

كه بايد به بهترين نحو انجام شود.
وى بر ضرورت نظامند كردن مثلث توسعه اقتصادى 
در خراسان رضوى تاكيد و بيان كرد: عالوه بر توانمندسازى 
حوزه اقتصادى، توسعه منطقه نيز بايد مد نظر همه فعاالن 

و دست اندركاران در سطح استان باشد.
استاندار خراسان رضوى ادامه داد: مدل هاى موفقى 
ــده كه با ضعف ها و قوت هايى كه در  در كرمان پياده ش
آن مدل توسعه اقتصادى بوده مى توان الگوى موفقى را 

نيز در خراسان رضوى رقم زد.
ــتگاههاى دولتى  ــكارى همه دس ــزوم هم وى بر ل
ــعه اقتصادى تاكيد و بيان كرد: ــتاى تحقق توس  در راس
ــدل جديد اقتصاد  ــجام اين م ــوان با اتحاد و انس  مى ت

مقاومتى را در خراسان رضوى نهادينه كرد.
رزم حسينى بر لزوم توانمندسازى روستانشينان نيز 
تاكيد و بيان كرد: روستاييان با تشكيل تعاونى در راستاى 
ــد اقتصاد و محيط  ــعه محل زندگى خود مى توانن توس

پيرامون خودشان را توسعه دهند.
همايش تبيين نحوه فعاليت معين هاى اقتصادى با 
حضور فرمانداران و بخشداران استان با هدف تبيين مدل 
ــرد مردمى و معين هاى  ــق اقتصاد مقاومتى با رويك موف

اقتصادى در استان كرمان، برگزار شده است.

یت یکپارچه بر آب   نظام مدیر
ود موثر است زاینده ر

استاد دانشگاه اصفهان و متخصص  اقليم شناسى گفت: اقليم يا آب و اصـفـهـان
ــزرگ در ــتگاه ب ــج دس ــكارى پن ــول هم ــوا، محص  ه

 طبيعت است. 
ــرد زمين را  ــى هوايى كه گرداگ ــپهر يعن اول هواس
فراگرفته و تمامى فرآيندهاى جوى مانند باد و ابر و بارش 
در آن رخ مى دهد؛ مثال چون در اصفهان جريان هوا در 
هواسپهر عمدتا از باال به پايين است شرايط براى تشكيل 
ابر و بارش فراهم نيست و به همين دليل اصفهان بارش 
اندكى دريافت مى كند و آب و هوايى كم بارش دارد دوم 
آب سپهر يعنى درياها، درياچه ها، رودخانه ها و آب هاى 
ــى. باز هم اصفهان را در نظر بگيريد؛ تمدنى كه  زيرزمين
ــال در اصفهان شكل گرفته مديون  طى چندين هزار س
درياچه اى باستانى بوده كه امروزه به نام تاالب گاوخونى 
مى شناسيم. پيدايش و تداوم اين تمدن همچنين وابسته 

به رودخانه زاينده رود بوده و هست.
ــا زاينده رود وا صفهان بدون زاينده رود را  اصفهان ب
نمى توان داراى آب و هواى يكسان دانست چون رودخانه 
ــت كه در شكل گيرى آب و هواى  نيز جزو بازيگرانى اس

شهر نقش بازى مى كند. 
دماى شهر اصفهان در زمان هايى كه آب در رودخانه 
ــت دو درجه سلسيوس خنك تر از زمان هايى  جارى اس
است كه رودخانه خشك است. سوم يخ سپهر؛ گرچه يخ 
ــت و بايد يخچال هاى كوهستانى و  حالت جامد آب اس
ــى از آب سپهر به حساب آورد؛ اما  برف خوان ها را بخش
به دليل نقش مهمى كه برف و يخ دارد شايسته است از 
آن جداگانه نام برده شود. مثال اصفهان موجوديت خود را 

مديون بر فخوان هاى زاگرس ميانى است. 

آزمایشگاه شرکت پاالیش گاز ایالم پیشگام 
IEC۱۷۰۲۵ و در کسب استاندارد ایز

ــگاه شركت پااليش  رئيس آزمايش گاز ايالم از پيشگامى آزمايشگاه اين ايـــالم
ــتاندارد ايزو IEC17025 خبر داد و  شركت در كسب اس
گفت:فاز اول آن شامل اجراى مقدمات اخذ و استقرار اين 
ــام  ــه اتم ــالم ب ــش گاز اي ــركت پاالي ــتاندارد در ش  اس

رسيده است. 
ــدس "مجيد گراوند"  ــزارش روابط عمومى،مهن به گ
ــزود: با اجراى اين مقدمات، آمادگى الزم براى ارزيابي و  اف
تاييد صالحيت آزمايشگاه در خصوص انطباق فرايندهاي 

آن با استاندارد ايزو IEC17025 اخذ شده است.
ــت: با توجه به اقدامات صورت گرفته  وى اظهار داش
ــتاى استقرار استاندارد مذكور در واحد آزمايشگاه ،  در راس
شركت پااليش گاز ايالم به عنوان اولين پااليشگاه گاز در 
ــركت ملى گاز مى باشد كه موفق به كسب اين  سطح ش
استاندارد شده است. رئيس آزمايشگاه شركت پااليش گاز 
ايالم تصريح كرد:داشتن اين استاندارد براى آزمايشگاه اين 
امكان را فراهم مى كند كه به عنوان آزمايشگاه معتمد در 
سطح آزمايشگاههاى شركت هاى پااليشى كشور شناخته 
ــكوپ هاى كارى  ــى اين مركز در اس ــده و نتايج اعالم ش
معرفى شده به عنوان نتايج قابل قبول ، قابل اعتماد و مرجع 
شناخته شود. مهندس گراوند خاطرنشان كرد: از نكات مهم 
ــب اين موفقيت مى توان به داشتن  و حائز اهميت در كس
تجهيزات پيشرفته و به روز در سطح استانداردهاى جهانى 
ــطح دانش فنى باال و مناسب كاركنان اين  و همچنين س
مجموعه اشاره كرد. وى ادامه داد:آزمايشگاه اين شركت با 
ــتمر در عملكرد و رعايت الزامات قانونى،  هدف بهبود مس
سيستم مديريت خود را بر اساس استاندارد ملى ايران ايزو 

IEC17025 تجديد نظر و پياده سازى نموده است.

افتتاح ایستگاه پمپاژ کمکی شماره ۲ اردستان 
واره و بھره برداری از چاه جدید ز

ــركت  ــردارى ش ــره ب ــاون به مع ــتان اصفهان اصـفـهـان ــالب اس آب و فاض
ــت بحران  ــازمان مديري ــس س ــور رئي ــت: با حض گف
ــتاندارى، نماينده  ــور،مدير كل مديريت بحران اس كش
ــتان در مجلس شوراى اسالمى و مقامات  مردم شهرس
محلى  افتتاح ايستگاه پمپاژ كمكى شماره دو  اردستان 

و بهره بردارى از چاه جديد زواره انجام گرفت
ــراى اين  ــدف از اج ــاره به ه ــرى با اش ــر اكب  ناص
پروژ ه ها گفت:ايستگاه پمپاژ كمكى شماره 2 به منظور 
ــش 18 ليتر در ثانيه ، ظرفيت انتقال آب  از طرح  افزاي
آبرسانى به اردستان با اعتبارى بالغ بر 12 ميليارد ريال 

اجرايى شد
ــتان اردستان در منطقه كويرى  وى افزود: شهرس
ــودن منابع آب  ــه بدليل محدود ب ــتان قرار دارد ك اس
ــتان در تامين پايدار آب  ــا در فصل تابس محلى ، بعض
ــتركين با چالش هايى مواجه مى شد كه با  شرب مش
راه اندازى ايستگاه پمپاژ شماره 2 به ظرفيت انتقال آب 

طرح به اردستان افزوده مى شود . 
ــان  ــركت آب و فاضالب اس معاون بهره بردارى ش
اصفهان  اعالم كرد: چاه جديد زواره با دبى 20 ليتر در 
ثانيه به منظور تامين پايدار آب شرب و مقابله با بحران 
كم آبى در شهر زواره با اعتبارى بالغ بر 4 ميليارد ريال 

به بهره بردارى رسيد .
ــاره به پروژ ه هاى آبفا اردستان كه در  اكبرى با اش
ــيدند خاطر نشان ساخت:  دهه فجر به بهره بردارى رس
در دهه فجر 8 پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتبارى 
ــتان به  ــتان اردس ــغ بر 32 ميليارد ريال در شهرس  بال

بهره بردارى رسيد .

  


