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آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001338 مورخــه 1401/03/07 موضوع 
کالســه 1401114412004000002 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی تاکر فرزند حســین بشماره 
شناســنامه 8249 و شماره ملی 4888724210 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 100 مترمربع جدا شــده از پالک 24096 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس شــهرک مقدادی خیابــان آذر بخش 10 حوزه ثبت ملــک گنبد خریداری 
ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8655
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001673 مورخــه 1401/03/23 موضوع 
کالســه 1400114412004000909 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن جوانمرد حکم آبادی فرزند 
رحیم بشــماره شناســنامه 581 و شــماره ملی 6249690549 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 100 مترمربع جدا شــده از پــالک 37671 فرعی از 
1-اصلی واقع درگنبدکاووس بلوار جهاد کوی جهاد کوچه 11 بهزیســتی بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8659
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004008580 مورخــه 1400/12/17 موضوع 
کالسه 1399114412006000195 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد شــیردل فرزند علی بشماره شناسنامه 
665 و شــماره ملــی 2031005456 در ششــدانگ یــک قطعه زمین احداث بنا شــده 
بــه مســاحت 527.90 مترمربــع جدا شــده از پــالک 10516 فرعــی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس زابــل آباد کوچه 4 جنوبــی بخش 10 حوزه ثبت ملــک گنبد انتقال ملک 
مع الواســطه از قلیــچ کوچکی. لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی   داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 8662
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001176 مورخــه 1401/03/01 موضوع 
کالســه 1400114412004000636 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای حلیم مختوم فرزند انه دوردی 
بشــماره شناسنامه 290 و شــماره ملی 2030942286 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی به مســاحت32500 مترمربع جدا شــده از پالک 4 فرعــی از 16-اصلی واقع 
درگنبدکاووس اراضی کشاورزی قریه آقچه لی بخش 11 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری 
ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8664
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001442 مورخــه 1401/03/10 موضوع 
کالســه 1400114412004000695 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالوهاب حقیقی فرزند عبدل 
لطیف بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 4860158504 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 186.16 مترمربع جدا شده از پالک 5010 فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس خیابان مالنفس کوچه شــش متری یکم ما بین آزادی و کوچه آزادی 
بخــش 10 حــوزه ثبت ملک گنبــد  انتقال ملک مع الواســطه از محمد آق آتابــای. لذا به 
منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشــند می توانند 
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8666
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000282 مورخــه 1401/01/22 موضوع 
کالســه 1399114412004001053 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای صالح نیــک خوی فرزند جلیل 
بشــماره شناسنامه 859 و شــماره ملی 4869447975 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 133 مترمربع جدا شــده از پالک 2867 فرعی از 1-اصلی 
واقــع درگنبدکاووس شــهرک کارگران  بخش 10 حوزه ثبت ملــک گنبد  انتقال ملک مع 
الواســطه از شرکت تعاونی مسکن مشترک کارگران گنبد بوده. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8657
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004008281 مورخــه 1400/12/09 موضوع 
کالســه 1399114412004001069 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای حاجــی دردی غنا فرزند حاجو 
بشــماره شناسنامه 403 و شــماره ملی 2031308726 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 119.90 مترمربع جدا شده از پالک 4446 فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس روستای یوسف آباد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد  انتقال ملک مع 
الواســطه از نوریاغدی غنا بوده. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی   داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 8669
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001450 مورخــه 1401/03/10 موضوع 
کالســه 1399114412004000525 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه آق آتابای فرزند ابراهیم 
بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 2020846403 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت 114.10 مترمربع جدا شده از پالک 4169 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس روســتای نورآباد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از تازه گل گوک راد بوده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی   
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد. م-الف: 

8671
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001331 مورخــه 1401/03/07 موضوع 
کالسه 1401114412004000057 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی آقــای محمود میرشــاهی فرزند ایوب بشــماره 
شناســنامه 25018 و شماره ملی 2030249572 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شده به مساحت 100.60 مترمربع جدا شده از پالک 44941 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس شــهرک بهارستان  بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل 
تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی   داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 8674
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004001447 مورخــه 1400/03/01 موضوع 
کالســه 1400114412004000838 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقــای محمد رضــا  راز فرزند علی 
بشــماره شناسنامه 208 و شــماره ملی 2030342637 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 93.52 مترمربع جدا شده از پالک 45322 فرعی از 1-اصلی 
واقــع درگنبدکاووس بلوار جهاد کوی جهاد کوچه ســوم خیابان 12 متری بخش 10 حوزه 
ثبــت ملک گنبــد انتقال ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بــه متقاضی بوده و 
تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا اجراز گردیده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8677
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004001737 مورخــه 1401/03/25 موضوع 
کالسه 1401114412004000171 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمید رضا احمدیان خواه فرزند نظر بشــماره 
شناســنامه 1438 و شماره ملی 0940792567 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 150 مترمربع جدا شــده از پالک 17628 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس خیابــان آزادگان خیابان ابوذر پالک 10 متــری بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبــد انتقــال ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بــه متقاضی بــوده و تصرفات 
متقاضــی نســبت به مورد تقاضا احــراز گردیده. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8687
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001444 مورخــه 1401/03/10 موضوع 
کالسه 1400114412004000317 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضــی خانم منیره نجاتی راد فرزند تنقربردی بشــماره 
شناســنامه 582 و شــماره ملی 2032358530 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده بــه مســاحت 103.47 مترمربع جدا شــده از پالک 6000 فرعــی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس روســتای ارمی آباد خیابان کمینه انتهای کوچه بخش 10 حوزه ثبت 
ملــک گنبد خریــداری ملک از آقای قره عهــدی. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8702
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001742 مورخــه 1401/03/25 موضوع 
کالسه 1400114412004000862 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای بهمن جعفری فرزند جمشید  بشماره شناسنامه 
و شــماره ملی 2030380358 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 
94.37 مترمربع جدا شده از پالک 4906 فرعی از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس خیابان 
بالل حبشــی خیابان 10 متری بخش 10 حوزه ثبــت ملک گنبد خریداری ملک از آقای آق 
اویلی قورچائی متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8706
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004001529 مورخــه 1400/03/16 موضوع 
کالســه 1401114412004000097 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای جعفر علــی راد اندیش فرزند 
حســین بشماره شناسنامه 471 و شــماره ملی 2032339021 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 95.62 مترمربع جدا شده از پالک 29427 فرعی از 
1-اصلی واقع درگنبدکاووس شهرک بهارستان خیابان نیلوفر نیلوفر14 بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبد انتقال ملک از تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نســبت بــه مورد تقاضا احراز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 8704
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001335 مورخــه 1401/03/07 موضوع 
کالســه 1400114412004000899 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد شــریف شیخ فرزند جمعه 
بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 2020517434 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت 70.75 مترمربع جدا شده از پالک 60819 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس نورخــان آباد خیابان عدالت بخــش 10 حوزه ثبت ملــک گنبد خریداری 
ملــک از تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده. لــذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 8685
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 12/1222 واقع در شیرینو
نظر به اینکه آقای مظفر مردانی با تســلیم استشــهاد محلی مدعی است که 
یک جلد ســند مالکیت به شــماره ســریال 721836 مربوط به سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ پــالک 12/1222 ذیل ثبــت 42237 صفحــه 118 جلد 249 به 
نام فاطمه هنرمند صادر و تســلیم گردیده ، ســپس بموجب ســند قطعی شماره 
51483 مــورخ 1399/9/23 دفتر اســناد رســمی شــماره 55 کنــگان به نام 
نامبــرده )مظفــر مردانی ( انتقــال قطعی یافته اســت. به علــت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب طبق 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت ا عالم می شــود که هرکس نســبت به 
ملــک مــورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود ســند مالکیــت نزد خود می 
باشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرســتان کنگان مراجعه و اعتــراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 
یا ســند معامله تســلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند معامله ارائه نشــود اداره ثبت المثنی سند مالکیت 
را طبــق مقررات صــادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد. تاریخ انتشــار آگهی 
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نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در 
اراک با خرید ۸۰ اتوبوس اجرا شد

شهردار اراک با بیان اینکه ۳۸۸ میلیارد عوارض آالیندگی به 
شهرداری اراک پرداخت شد گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی در اراک با خرید ۸۰ اتوبوس اجرا شد. علیرضا کریمی 
در نشست هم اندیشــی پیرامون بررسی ظرفیت های اجرای 
قانون هوای پاک در استان مرکزی از منظر حفظ حقوق عامه با 
اشاره به عملکرد شهرداری در حوزه آلودگی هوا اظهار داشت: 
قانون هوای پاک حدود 7یا ۸ماده و تبصره از جمله پسماند، 
ایجاد فضای سبز، ایجاد کمربند ســبز توسط وزارت کشور، 
خودروها و سایر موارد وجود دارد که مربوط به شهرداری است. 
وی افزود: در این قانون شهرداری ها موظف به ایجاد حداقل 15 
مترمربع فضای سبز هستند که اراک هزار و 5۰۰ هکتار پارک و 
فضای سبز دارد و سرانه اراک ۸/26 است بنابراین میزان فضای 
ســبز اراک از میزان مشخص شده بیشتر است. شهردار اراک 
ادامه داد: البته توزیع متعادل مقداری زیر سوال است به طوری 
که در منطقه یک شــهرداری باالی 4۰ مترمربع و در منطقه 
2۰) بافت مرکزی شهر( زمینی برای ساخت وجود ندارد و از 
گذشته هم این کار را نکردند اما درصدد ایجاد پارک های محلی 
هستیم. کریمی تصریح کرد: خودروهای عمومی باید معاینه 
فنی داشته باشند و مســئول نظارت بر این موضوع بر عهده 
نیروی انتظامی است اما برخی اوقات گفته می شود این کار با 
شهرداری است اما توقف این خودروها بر اساس ماده 6 قانون 
هوای پاک بر عهده نیروی انتظامی است. وی بیان کرد:  اراک 
در یک مقطعی حدود 1۸۰ تا 2۰۰ اتوبوس داشته اما زمان از 
حضور خود در شهرداری این اتوبوس ها به 7۰ دستگاه رسید و 
بقیه در گورستانی جمع شده بودند. شهردار اراک عنوان کرد: 
7۰ اتوبوس برای دوران پس از کرونا به معنی هیچ است و اراک 
با مشکل جدی مواجه می شد به همین سبب برای نوسازی 
اقدام کردیم و بیش از ۸۰ اتوبوس خریداری شد که تاکنون ۳۰ 
اتوبوس تحویل گرفته و اعتبار 5۰ اتوبوس پرداخت شده است. 
کریمی با اشاره به موضوع عوارض آالیندگی اراک گفت: سال 
گذشته بودجه شهرداری اراک هزار و 1۰۰ میلیارد تومان بود 
که در دی ماه این بودجه تقریبا به هزار و ۸5۰ میلیارد رسید 
که تا پایان سال حدود ۳۸۸ میلیارد آن عوارض آالیندگی بود 
که از این عوارض آالیندگی ۸۰ اتوبوس  خریداری و اقدامات 
دیگری نیز در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه برای 
ایجاد رینگ ها و تقاطع ها قرارداد ۳۰۰ میلیاردی با قرارگاه خاتم 
داریم، گفت: برای توسعه فضای سبز با جدیت اقدام می کنیم، 
بر اســاس قانون ارزش افزوده ماده 27 عوارض آالیندگی به 
عنوان عوارض سبز مطرح شده که ذینفع اصلی شهرداری و به 
عبارتی مردم هستند اما شهرداری هیچ دخالتی در تشخیص 
آالیندگی و توزیع آن ندارد به همین سبب شهرداری در یک 
چاله مبهم قرار گرفته و نمی داند سهم آالینده و نوع آالینده 
کدام است. شهردار اراک خاطرنشان کرد: نیروگاه و پاالیشگاه 
آالینده هســتند اما با توجه به اینکه بادهای غالب از غرب به 
شرق می وزد برای شهرداری اراک حدود 46 درصد و خنداب و 

شازند 55 درصد از عوارض را اختصاص می دهند.

اخبار گزارش

شاهرود - خبرنگار سیاست روز راه مردم :سرهنگ علی کریمی 
در دیدار جمعی از خبرنگاران بسیج رسانه شهرستان شاهرود به 
مناســبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در ستاد فرماندهی 
نیروی انتظامی این شهرســتان با گرامیداشت این هفته با بیان 
اینکــه مبارزه با مواد مخدر، هفت حــوزه فعالیتی دارد که یک 
مورد مقابله است، افزود: پیشــگیری و درمان و حمایت و... نیز 
از حوزه هــای عملکــرد در مبارزه با مواد مخدر اســت که فقط 
در حوزه مبارزه مانور داده می شــود و نیروی انتظامی با تقدیم 
شهید و مقابله هوشــمندانه در خط مقدم قرار دارد. او با انتقاد 
از اینکه در این هفته اطالع رســانی و آگاه ســازی انجام نشده 
اســت، گفت: حداقل 27 دســتگاه در این راستا نقش دارند، اما 
هیچ پیام و آگاه سازی در این زمینه حداقل در این هفته در سطح 
جامعه مشاهده نمی شود و این قابل تامل است. فرمانده انتظامی 
شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه امروزه سومین بحث تهدید 
بشر و دومین عامل مرگ و میر در جهان مواد مخدر است، اظهار 
کرد: پلیس یا توجه به امکانات فقط در حوزه مقابله کار می کند 
و دستگاه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در ایفای نقش خود 

کجا هستند؟
او به نقش مهم شــوراها، شــهرداری ها و دهیاران در راســتای 
پیشگیری و مقابله با مواد مخدر که در قانون هم پیش بینی شده 
اشاره کرد و افزود: باید در این راستا شورا ها و شهرداران و دهیاران 
همکاری کنند تا تالش ها اثرگذار و نتیجه بخش باشــد. کریمی 
با تاکید به اینکه 7۰ درصد جرایم اجتماعی شــهری و روستایی 
بــا موضوع مواد مخدر ارتباط مســتقیم دارد، بر توجه به برنامه 
منســجم در این راستا و حمایت همه دســتگاه ها در این راستا 
تاکیــد کرد و گفت: ما برای امنیت کویر برنامه داریم هر چند به 
نیروی انتظامــی ارتباطی ندارد، اما مردم و امنیت آن ها برای ما 
مهم است و در زمینه تالش می کنیم. فرمانده انتظامی شهرستان 
شاهرود با تاکید بر تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی با این 
ستاد در مقابله با اشــرار و قاچاقچیان، ادامه داد: فضای مجازی 
فرصتی اســت که می توان آگاهسازی بویژه برای نسل جوان که 
نیازمند آموزش هستند را اجرا و از میزان تهدیدات و آسیب های 
مواد خانمان ســوز کم کنیم. او از اعتیــاد به عنوان غوغایی بی 
فریاد نام بــرد و افزود: هفته جهانی مبارزه با موادمخدر فرصتی 

اســت برای آگاهی بخشی به خانواده ها، اما متاسفانه ارگان های 
مسئول پای کار نیستند. کریمی با تاکید بر اینکه اقدامات پلیس 
به تنهایی بازدارنده نیست، به وضع نگران کننده کمپ ها اشاره 
و بر ســاماندهی و نظارت اداره بهزیســتی تصریح کرد.فرمانده 
انتظامی شهرستان شاهرود به طرح صیانت از معتادین متهاجر 
در ســال جاری اشاره کرد و افزود: بازپروری معتادان در قالب دو 
ماده 15 و 16 اســت که ماده 16 مربوط به معتادین متهاجر و 
بی خانمان است که متاسفانه ما در شاهرود این مرکز را نداریم و 
فقط در مرکز استان است و ماده 15 نیز مربوط به معتادانی است 
که توسط خانواده ها به کمپ معرفی و ترک می کنند می باشد.او با 
بیان اینکه فرد معتاد اگر بیمار است بعد از پاک شدن باید دارای 
شغل و حمایت شــود، اما در جامعه اینگونه نیست و باید کاری 
کرد که جامعه و مســئولین از آنان حمایت کنند تا دوباره سراغ 
اعتیاد نروند.کریمی اعتیاد به متادون و قرص های ترک اعتیاد را 
بدتر از خود موادمخدر دانست و افزود: طرح حمایت از کودکان 
معتاد در دســتور کار پلیس است و در این زمینه اقدامات خوبی 
انجام شده است.او با تاکید بر اهمیت احساس امنیت در جامعه بر 

برخورد جدی با خرده فروشان مواد مخدر اشاره و در ادامه به راه 
اندازی مرکز مشــاوره شماره 2 این فرماندهی در راستای کمک 
بــه مردم و آموزش رایگان توجه داد و گفت: این مراکز با حضور 
کارشناسان مجرب نیروی انتظامی و افتخاری معاونت اجتماعی 
فعالیت و اثرگذار نیز بوده اســت.فرمانده انتظامی شهرســتان 
شــاهرود یا اشــاره به وجود مددکار در کالنتری ها در راستای 
مشاوره رایگان به مردم و خانواده ها، گفت: 7۰ درصد از پرونده ها 
ارجاعی به واحد مددکاری در کالنتری ها منجر به ســازش شده 
و این بسیار ارزشمند است.او به ایجاد اتاق کودک در کالنتری ها 
نیز اشاره کرد و افزود: کودکانی که به همراه خانواده می آیند در 
این مکان نگهداری می شوند تا شاهد مشکالت خانوادگی نباشند 
و خاطره تلخی حداقل در داخل کالنتری ها برای آنان نباشــد و 

باید خیرین در این زمینه به ما کمک کنند.
در پایان این دیدار به پاس قدردانی از زحمات فرماندهی انتظامی 
شهرســتان و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و روابط عمومی 
این ســتاد در گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر هدایایی از 

طرف بسیج رسانه شهرستان اهدا شد
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برای مبارزه جدی با مواد مخدر تمامی دستگاه های متولی باید کمک کنند نیروی انتظامی در این امر تنهاست

آبادان- در نشست هم اندیشی مشترک بین سرپرست مدیریت 
منابع انسانی شرکت نفت و اروندان با معاونت آموزش های حرفه 
ای و آزاد دانشگاه صنعت نفت راهکارهای همکاری مشترک در 
زمینه دانش بنیان و استفاده از ظرفیت های آموزشی این دانشگاه 
مــورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت. در این نشســت  مدیریت 
منابع انســانی شــرکت نفت وگاز اروندان با اشاره به محوریت 
تقویت ارتباط دو ســویه به جهت توجه ویژه به مقوله آموزش 
گفت: در ارتقاء سطح آموزش پرسنل و همچنین با توجه به نیاز 
شرکت به داشتن پرسنلی ماهر با دانش فنی و تخصصی مناسب 
و مطلوب این نشست برگزار گردیده است.   در ادامه این مراسم 
معاونت آموزش های حرفه ای دانشــگاه صنعت نفت این واحد 
آموزشی را دانشگاه قلب تپنده وزارت نفت دانست و افزود نگاه 
ویژه مهندس اوجی وزیر نفت دولت ســیزدهم که خود از فارغ 
التحصیالن این دانشگاه بوده اند موجب شده است بعد از سال ها 
بی توجهی و تضعیف جایگاه این قطب مهم دانشجو و متخصص 
پروری کشور اکنون شاهد احیاء و پویایی دانشگاه صنعت نفت 
هستیم و امید داریم بیش از پیش اثر گذاری حوزه دانش بنیان 
در صنعت نفت نمود پیدا کند. ســیدمحمدجواد هاشمی نژاد 
تصریح کرد: برنامه های ما در آموزش کامالً بر اساس واقع بینانه ، 
علمی و با توجه به نیاز سازمان و برگرفته از سیستم جامع منابع 
انسانی مدون و جمع بندی شکل گرفته است. هاشمی نژاد بیان 
داشــت:  با توجه به اینکه این ارتباط ما بین شرکت نفت و گاز 
اروندان و دانشگاه صنعت نفت همواره برقرار بوده آماده هستیم 
این تعامالت را با ظرفیت های آن سازمان به منظور همکاری بهتر 
در جهت بهبود خدمات آموزشی افزایش دهیم. وی افزود: با توجه 
به امــر آموزش نیروهای تبدیل وضعیت بند)د( و )و( ایثارگران 

عزیز، کار بسیار وســیع و حائز اهمیت شده است و در این امر 
قطعاً ظرفیت دانشــگاه صنعت نفت در هر 4 شهر آبادان، اهواز؛ 
تهران و محمود آباد فرصت و محیطی بسیار خوب برای انتقال 
دانش مورد خواست ما با توجه به تجربه اساتید کارآزموده نفتی 
دانشــگاه خواهد بود. در این نشست معاون آموزش های حرفه 
ای و آزاد دانشگاه صنعت نفت ضمن  تشریح کامل توانمندیها و 
ظرفیت های این دانشگاه افزود: این نشست فرصت مناسبی برای 
برقراری و استحکام پیوند دانشگاه صنعت نفت با شرکت نفت و 
گاز اروندان اســت که میتوان ظرفیت های بالقوه این مجموعه 
را بارور کرد.  ســیدمهدی میررکنی با اشاره به این موضوع که 
نگاه وزارت نفت دولت سیزدهم به دانشگاه صنعت نفت بسیار 
خوب و تحولگرا است افزود، وزیر محترم نفت که ریاست هیأت 
امنای دانشگاه صنعت نفت را نیز بر عهده دارد با اتخاذ تصمیمات 
و دستورات مناسب نســبت به احیاء دانشگاه صنعت نفت که 
در آستانه فروپاشــی و حذف از صنعت نفت بوده است موجب 
گردید اکنون شاهد پویایی و تحول اساسی در دستگاه صنعت 
نفت باشیم. وی یادآور شد، تاسیس دانشگاه صنعت نفت در سال 
1۳1۸ در آبادان نقش و اهمیت توجه به آن را ضروری دانســت  
وافزود: توجه  وزارت نفت در خصوص تربیت نیروهای کارآزموده 
و متخصص و متعهد بسیار مهم بوده که خوشبختانه با روی کار 
آمدن دولت سیزدهم شاهد بازگشت اعتبار،اعتماد و توجه ویژه 
به این مجموعه عظیم علمی هستیم. میررکنی ادامه بیان داشت: 
با تقویت و توسعه همکاری ها، دسترسی و بکارگیری از دانش 
فنی و فناوری روزآمد در اجرای ارتقاء دانش در حوزه آموزشی، 
مطالعات، پژوهشــی و کاربردی، این دانشگاه آمادگی الزم را در 

تمامی زمینه ها اعالم می نماید.

نشست هم اندیشی مشترك دانش بنیان مدیران شركت نفت و گاز اروندان 
با دانشگاه صنعت نفت

اصفهان - مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور می گوید: با 
وجود افزایش شدید دمای هوا امیدواریم با تمهیدات اتخاذ شده، 

امسال قطعی شبکه آب در هیچ نقطه ای از ایران نداشته باشیم.
اتابک جعفری روز شنبه 11 تیرماه جاری در آیین تکریم و معارفه 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان افزود: چنانچه 
قطعی آب احتمالی و موقــت در برخی نقاط رخ دهد به دلیل 
حوادث و مشکالت شبکه آب است و در زمان کوتاهی رفع خواهد 
شد.وی اضافه کرد: تمام پروژه های آبی کشور که پیش تر متوقف 
شده بود اکنون در حال پیگیری و اجراست و با همت جهادی تا 

پایان دولت سیزدهم به بهره برداری خواهد رسید.
مدیر عامل شــرکت  آب و فاضالب کشور با اشاره به این که در 
سال های اخیر آبرسانی با تانکر در مناطق مختلف از جمله هفت 
هزار روســتا انجام می گرفته است تصریح کرد: با برنامه ریزی 
های صورت گرفته و با اجرای طرح جهاد آبرسانی، پروژه تامین 
آب آشامیدنی پایدار و دائم به هفت هزار روستا با مشارکت سپاه 
پاسداران و سه هزار روستا با همکاری بخش خصوصی در حال 

انجام است و در مجموع بالغ بر 1۰ درصد پیشرفت دارد.
جعفری خاطرنشان کرد: امسال در مقایسه با سال قبل 26 درصد 
کاهش بارندگی در کشور گزارش شد و نشان می دهد که بحران 
خشکســالی در ایران تنها مختص یک سال نیست و ادامه دار 

خواهد بود.
وی اظهارداشت: برای گذر از این شرایط سخت باید برنامه های 
جامع و مدون داشته باشیم چرا که در هشت سال اخیر برخی 

طرح ها تعطیل شده بود.
معاون نظارت بر بهره برداری آب و فاضالب کشــور نیز در این 
مراســم گفت: در سال های 1۳۸۹ تا 14۰۰ تعداد 1۰  تصفیه 

خانه جدید فاضالب در سطح استان اصفهان در مدار بهره برداری 
قرار گرفت که این امر در کاهش آالینده های زیســت محیطی 
و افزایش ســطح بهداشت مردم بسیار موثری بوده است. هاشم 
امینی به اجرای پروژه هوشــمند سازی شبکه توزیع و خطوط 
انتقال آب در اســتان اصفهان پرداخت و افزود: در دهه اخیر به 
رغم خشک شدن بستر زاینده رود که خشکی چاه های فلمن را 
به همراه داشت اما به دلیل اجرای پروژه هوشمند سازی شبکه 
توزیع و خطوط انتقال آب و راه اندازی ســامانه تله متری و تله 
کنترل، زمینه دسترسی پایدار مردم در استان به آب شرب فراهم 
شد. مدیرعامل سابق آبفای استان اصفهان گفت: در دهه اخیر 
آبفای استان اصفهان به موفقیت های قابل توجهی در بسیاری 
از زمینه ها در صنعت آبفای کشــور دست یافت که این بیانگر 

برخورداری آبفای اصفهان از نیروهای متخصص و متعهد است.
مدیر عامل جدید آبفای استان اصفهان نیز گفت: توزیع عادالنه 
خدمات به خصوص در مناطق محروم به طور جدی پیش می 
رود و جهاد آبرسانی به روستاها جزو برنامه های اساسی خواهد 

بود. 
حسین اکبریان اضافه کرد: این استان همواره در مباحث فنی، 
بهره برداری و سرمایه انسانی جایگاه خاصی در کشور داشته و 
پیشرو بوده است و در موضوع پساب نیز باید بیش از گذشته، از 

این داشته با ارزش به نحو مطلوب استفاده شود.
اضافه می شــود در پایان این مراسم حسین اکبریان به عنوان 
مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضالب استان اصفهان معرفی و 
از تالش های هاشم امینی در مدت نزدیک به 12 سال تصدی 
این مسئولیت و ناصر اکبری در مدت سه ماه تصدی سرپرستی 

این شرکت قدردانی شد.

با تدابیر اتخاذ شده، امیدواریم تابستان امسال قطعی آب در کشور نداشته 
باشیم


