
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: طی سال جاری 
۲۴ درصد اعتبارات به استان ها واگذار می شد که 
این عدد در سال آینده به ۳۵ درصد خواهد رسید.

داشت:  اظهار  گفت وگویی  در  وحیدی  محمد 
فاضالب هایی  کنار  در  سالم  شرب  آب  تأمین 
کاری  اولویت  از  دارند،  نیمه تمام  پروژه های  که 

مسئولین است.
سفر  در  اینکه  به  اشاره  با  بجنورد  مردم  نماینده 
شد،  راه  حوزه  به  خوبی  توجه  استان  به  دولت 
سفریاست  مصوب  اعتبارات  تأمین  گفت: 
جمهوری با اولویت حوزه آب و راه مدنظر است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: درحال حاضر 

در بودجه، ۴۸۰ برنامه در سطح اجرایی وجود دارد.

وحیدی بیان داشت: در بودجه طی سال گذشته ۱۵ 
درصد منابع به صورت استانی تخصیص می یافت که 

این عدد در سال جاری به ۲۴ درصد رسیده است.
تصمیم  آتی  سال  بودجه  در  داریم  بنا  افزود:  وی 
منابع  و  اعتبارات  درصد   ۳۵ در خصوص  گیری 
بجنورد  مردم  کنیم.نماینده  واگذار  استان ها  به  را 

گفت: برای ادامه بهتر فعالیت های استانی الزم است 
در  هم  مجموعه ها  مسئوالن  و  دستگاه ها  مدیران 

عملکرد بودجه ای و هم نظارت ورود پیدا کنند.

اعالم  رشت  شهرداری  سرپرست  یزدانی،  یوسف 
کرد: با راه اندازی این ساختمان ساماندهی افراد بی 
سرپناه از این پس با ظرفیت باالتر و امکانات بیشتر 

انجام خواهد گرفت.
به گزارش واحد خبـر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل روابط عمومی شهرداری رشت- یوسف 
یزدانی سرپرست شهرداری رشت ضمن اعالم خبر 
فوق اظهار داشت: این مرکز رفاهی با هدف سامان 
دادن به همشهریان نیازمند با نام " مجتمع اردوگاهی 
سرای سبز زندگی"  در رشت راه اندازی شده است.
مصوبه  طی  گفت:  بیشتر  توضیحات  در  یزدانی 
کشور  اداره  عالی  شورای   ۱۳۷۸ سال  از  که  ای 
برای ساماندهی متکدیان به شهرداریها ابالغ نمود، 
موضوع  این  در  فعال  شکلی  به  رشت  شهرداری 
ورود و طی چندین مرحله فرآیند ساماندهی افراد 

بی سرپناه را بهبود بخشیده است.
وی ادامه داد: شهرداری رشت در سال ۸۲ ساختمانی 
نام  با  رشت  دانشجوی  پارک  پشت  منطقه  در  را 
در  که  نمود  تاسیس  محدود  ظرفیت  با  سامانکده 
ادامه و به مرور این ظرفیت افزایش یافته و به ۵۰ 

نفر رسید.
فرهنگی  سازمان  جاری  سال  در  گفت:  یزدانی 
جدید  رویکردی  با  رشت  شهرداری  اجتماعی 
ساختمانی مجهز با ظرفیت ۱۰۰ نفر برای این منظور 

احداث و راه اندازی نموده است.

وی گفت: این مرکز هم اکنون در منطقه پنج رشت 
با نام "مجتمع اردوگاهی سرای سبز زندگی" به ارائه 

خدمات به همشهریان نیازمند مشغول است.
وی خدمات پیش بینی شده در این مرکز را شامل 
و  روانشناسی  مددکاری،  درمان،  و  بهداشت  امور 
توانمندسازی به افراد مشمول اعالم کرد و گفت:   
در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰۰ همشهری نیازمند در 
این مرکز ساماندهی و سپس تحویل به خانواده ها یا 

مراکز بهزیستی شده اند.
یزدانی در توضیحاتی تکمیلی گفت: افراد نیازمند 
در این مراکز برای مدتی معین ساماندهی میشوند 
و مددکاریهای الزم در مورد هر یک از آنان بطور 

خاص صورت میگیرد.
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روز  ظهر  ریشتر   ۵.۴ بزرگی  به  لرزه ای  زمین 
موجب  و  لرزاند  را  خوی  شهرستان  چهارشنبه 
بروز خسارات مالی به ۱۵ روستا، خسارت ۵۰۰ 
واحد مسکونی و مصدومیت بیش از ۲۰۰ نفر شد.
به  ارزیابی،  تیم  لرزه ۳۰  این زمین  از وقوع  پس 
ارزیابی  برای  غربی  آذربایجان  مسئوالن  همراه 
دقیق میزان خسارات، روند امدادرسانی و خدمات 

رسانی به مناطق زلزله زده اعزام شده اند.
همچنان ارزیابی دقیق میزان خسارات زمین لرزه 
در خوی آغاز شده و همزمان روند امدادرسانی 
حال  در  نیز  زدگان  زلزله  به  رسانی  خدمات  و 

انجام است.
کشور  نگاری  لرزه  مرکز  سایت  اعالم  اساس  بر 
تا ۲.۸  بین ۵.۴  بزرگی  به  لرزه  تاکنون ۲۰ زمین 

ریشتر در این منطقه ثبت شده است.
 ۲۰۰ مصدومیت  موجب  لرزه  زمین  این  تاکنون 
نفر و خسارت مالی به ۱۵ روستا شده است، بر 
زمین  این  بحران  مدیریت  مسئوالن  اعالم  اساس 

لرزه تاکنون خسارت جانی در پی نداشته است.
ریشتر   ۵.۴ قدرت  با  لرزه ای  زمین  همچنین 
بود  افتاده  اتفاق  خوی  در  امسال  مهر   ۱۳ روز 
واحد   ۱۰۰ و  هزار  به  کلی  موجب خسارت  که 
واحد  هزار  چهار  از  بیش  به  جزئی  خسارت  و 

مسکونی شهری و روستایی شده بود.
توزیع یک هزار  از  بحران شهرستان خوی  مدیر 
و ۸۰۰ تخته چادر بین زلزله زدگان این شهرستان 

خبر داد و گفت: این روند ادامه دارد.
سالم خویی در گفتگویی با بیان اینکه بعد از وقوع 
زمین لرزه در خوی بالفاصله خدمات رسانی به 

زلزله زدگان ۱۵ روستای این شهرستان آغاز شده 
خوی  در  گذشته  روز  لرزه  زمین  افزود:  است، 
به  آسیب  روستاو   ۱۵ به  مالی  خسارات  موجب 

۵۰۰ واحد مسکونی شده است.
میزان  ارزیابی  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
خسارات زمین لرزه در حال انجام است و این روند 
تا شنبه نیز تداوم خواهد داشت، گفت: از روز شنبه 
بعد از اتمام ارزیابی میزان خسارات این زمین لرزه 

پیش بینی می شود عملیات آواربرداری آغاز شود.
خویی با بیان اینکه هم اکنون ۳۰ تیم ارزیاب و 
امدادی در خوی و در مناطق زلزله زده مشغول 
فعالیت هستند، افزود: تاکنون یک هزار و ۸۰۰ 
بسته   ۸۰۰ و  هزار  یک  همراه  به  چادر  تحته 
در  میزان  همین  به  گرمایشی  وسایل  و  غذایی 

بین مردم زلزله زده توزیع شده است.
مدیر بحران شهرستان خوی با بیان اینکه از امروز 
پنجشنبه ۵۰۰۰ هزار غذای گرم بین زلزله زدگان 
توزیع می شود، گفت: در اثر وقوع این زمین لرزه 
۲۰۰ نفر مصدوم شده اند که از این تعداد ۲۷ نفر 
بستری شده و مابقی به صورت سرپایی مداوا و 

مرخص شده اند.
استاندار آذربایجان غربی گفت: بعد از وقوع زمین 
زلزله ۵.۴ ریشتری در خوی ۸۵۰ تخته چادر بین 

زلزله زدگان این شهرستان توزیع شده است.
محمدصادق معتمدیان در گفتگویی در خصوص 
زلزله زدگان  به  آخرین وضعیت خدمات رسانی 
اولیه  برآوردهای  اساس  بر  کرد:  اظهار  خوی 
و  فیرورق  شهر  در  مسکونی  واحد   ۵۰۰ حدود 

روستاهای تابعه آسیب دیده اند.

وی با بیان اینکه با اشاره به ارزیابی های های اولیه 
صورت گرفته از مناطق زلزله زده خوی گفت: در 
این زمین لرزه ۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۵ روستا 

بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت دیده اند.
امدادی  تیم های  و  ارزیابان  داد:  ادامه  معتمدیان 
ریشتری   ۵.۴ لرزه  زمین  از  پس  اولیه  دقایق  از 
عالوه  و  شده  اعزام  زلزله  کانون  به  امروز  ظهر 
بر ارزیابی های اولیه، بالفاصله کار امدادرسانی به 

زلزله زدگان را هم آغاز کردند.
استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین تا 
مراکز  به  زلزله  مصدوم   ۱۹۴ گذشته  اواخر شب 
درمانی مراجعه کردند که تنها ۲۴ نفر آنان بستری 
شدد که ۱۰ نفر مورد عمل جراحی قرار گرفته و 

باقی در صف انجام عمل جراحی هستند.
هوا،  برودت  به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده  خسارت  دچار  منازلشان  که  کسانی  اسکان 
در  داد:  ادامه  است،  امدادرسانی  اولویت های  از 
یک ساعت اول پس از وقوع زلزله شاهد حضور 
بودیم  شهرستان  در  امدادی  دستگاه های  مدیران 
و برنامه ریزی ویژه ای برای امدارسانی و اسکان 

مردم صورت گرفته است.
حداکثری  خدمات  ارائه  بر  تاکید  با  معتمدیان 
اظهار کرد: ۸۵۰ تخته چادر جهت اسکان در میان 
مردم منطقه توزیع شده و توزیع بسته غذایی ۷۲ 
ساعته نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از 

آن هم انجام شده است.
زمان  سریع ترین  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
آغاز می شود، گفت: همه  بازسازی  ممکن، روند 
ظرفیت های الزم برای امدادرسانی به مردم حادثه 

دیده به کار گرفته خواهد شد.
بنا بر اعالم مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه، 
از روز چهارشنبه تاکنون ۲۰ پس لرزه در خوی 

ثبت شده است. 
مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه اعالم کرد: 
پیش لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر در ساعت ۱۳:۱۹ 
روز چهارشنبه آغاز زلزله های شهرستان خوی بود.

بزرگی  به  دقیقه   ۱۳:۳۸ ساعت  در  اصلی  زلزله 
۵.۴ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین و در ۹ 

کیلومتری شهر خوی ثبت شده است.
بعد از زلزله اصلی نیز تا این ساعت بیش از ۲۰ 
لرزه  شبکه  به  و  ثبت  ایستگاه  این  در  لرزه  پس 
نگاری کشور به صورت آنالین مخابره شده است.
از میان پس لرزه های ثبت شده، ۲ زلزله با بزرگی 
بیش از ۴ ریشتر و ۳ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۳ 

ریشتر مهم ترین پس لرزه های روز چهارشنبه بود.

استانها7

۱۸۰۰ تخته چادر بین زلزله زدگان خوی  توزیع شد
 احداث کمپ های موقت

تجهیز و آغاز به کار )مجتمع اردوگاهی سرای زندگی( 
برای ساماندهی افراد نیازمند در رشت

 ۲ صادرات  از  کرمانشاه،  استان  گمرک  مدیرکل 
میلیارد و ۲۳ میلیون دالر کاال از گمرکات استان 

در ۹ ماه سپری شده از سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، بختیار 
رحمانی پور مدیرکل گمرک استان کرمانشاه امروز 
در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طی ۹ ماه سپری 
شده از سال جاری،  ۲ میلیارد و ۲۳ میلیون دالر 
به  نسبت  که  استان صادر شده  از گمرکات  کاال 
درصد  چهار  ارزشی  نظر  از  گذشته  سال  مشابه 

رشد داشته است.
وی اضافه کرد: ارزش وزنی کاالهای صادر شده 
از گمرکات مرزهای استان کرمانشاه ۵ میلیون و 
۱۲۸ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۷ درصد افزایش نشان می دهد.
مدیرکل گمرک استان کرمانشاه گفت: از مجموع 
کرمانشاه  استان  مرزهای  از  انجام شده  صادرات 
رسمی  مرز  به  مربوط  کاال  دالر  میلیون   ۶۵۲
بین  در  را  نخست  جایگاه  که  است  پرویزخان 

مرزهای استان از نظر صادرات کاالهای غیرنفتی 
به عراق دارد.

را  مدت  این  در  صادراتی  کاالهای  عمده  وی، 
سرامیک،  و  کاشی  آالت،  آهن  میلگرد،  شامل 
لبنیات،  ساختمانی،  سنگ های  تره بار،  و  میوه 
مصرف  یکبار  ظروف  پالستیکی،  محصوالت 

اعالم کرد.
رحمانی پور ادامه داد: کرمانشاه با داشتن پنج مرز 
مرز  هم  عراق  عربی  و  اقلیم  بخش   ۲ با  رسمی 
استان  برای  امر یک ظرفیت خوب  این  و  است 

به شمار می رود.

صادرات بیش از ۲ میلیارد دالر کاال 
از مرزهای کرمانشاه به عراق

رشد ۱۱ درصدی اعتبار واگذار شده به استان ها در بودجه ۱4۰۲

تولید ۱۰ درصد شیر 
کشور به واسطه طرح های 

حمایتی بنیاد مستضعفان
گفت:  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
به صورت ساالنه در کشور  ۶۰۰ هزار تن شیر 
تولیدات  این  از  درصد   ۱۰ که  می شود  تولید 
مستضعفان  بنیاد  حمایتی  طرح های  واسطه  به 

انقالب اسالمی است.
واحد  یک  افتتاحیه  آیین  در  فتاح  پرویز  سید 
 ۶۰۰۰ ظرفیت  با  آبیک  شهرستان  در  دامپروری 
این  کرد:  اظهار  آبیک،  شهرستان  در  دام  رأس 
آن  افتتاحیه  آیین  در  امروز  که  دامپروری  واحد 
حضور داریم، از طرح هایی است که به همت 
بنیاد مستضعفان کلید خورده و سهم بسزایی در 

تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
توسعه  در  مستضعفان  بنیاد  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  دارد،  امادگی  دامپروری کشور  طرح های 
توسعه  به  آینده،  سال  تا  واحد  است این  امید 
رأس  هزار   ۱۲ به  آن  ظرفیت  و  برسد  مطلوب 

افزایش یابد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ادامه داد: 
رسمی  مجوزهای  تمامی  دامپروری  واحد  این 
خود را اخذ کرده و فاصله منطقی این واحد از 
شهر، تصفیه آب، پساب خروجی آب و چرخش 
آب از نکاتی است که در این پروژه به آن توجه 

شده است. 
این  روزانه  شیر  تولید  میزان  به  اشاره  با  وی   
واحد، بیان کرد: ۹ کارخانه صنعتی در زمینه لبنی 
با این واحد به صورت مستقیم برای خرید شیر 

همکاری دارند.
دامپروری  واحدهای  احداث  این مسئول گفت: 
امنیت غذایی  به  آن که  بر  مشابه عالوه  موارد  و 
کشور کمک می کند دارای سود پایدار و منطقی 
است، لذا از سرمایه گذاران در این زمینه حمایت 

خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: بنیاد مستضعفان اهتمام دارد در 
این زمینه بیشتر ورود کند و تا سال آینده چهار 
بهره برداری  به  در کشور  دیگر  دامپروری  واحد 

می رسد.
فتاح تصریح کرد: ۶۰۰ هزار تن شیر به صورت 
ساالنه در کشور تولید می شود که ۱۰ درصد از 
بنیاد  حمایتی  طرح های  واسطه  به  تولیدات  این 

مستضعفان انقالب اسالمی است.
بار  نخستین  برای  امسال  کرد:  خاطرنشان  وی 
لبنی  بسته محصوالت  هزار  و ۲۰۰  میلیون  یک 
کمیته  مددجویان  به  مستضعفان  بنیاد  تولیدات 
امداد و بهزیستی اهدا شد که به توصیه پزشکان 

ارزشمندتر از سایر اقالم توزیعی بوده است.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
روزنامه امین م الف ۶۷۲۶ -   برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۴۳۵۰     
-۰۷ /۱۴۰۱/۱۰   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ملک  ثبت  ثبتی  حوزه  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای 
مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض  خانم لیال دفتری    فرزند   ابوالفضل   
بشماره شناسنامه   ۱۵۷۰۱۷۸۰۰۳   صادره از  مرند   در ششدانگ یک 
باب ساختمان  به مساحت  ۵۵/۵۰  متر مربع به پالک ۷۵  فرعی از   ۲۶۲۱   
اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۲۴  فرعی از ۲۶۲۱   اصلی  واقع در  
مرند    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     خانم اکرم هادی 
خواه  و شرکاء   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۷ /۱۴۰۱/۱۱
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات     ۱۴۰۱/۱۰/  ۱۳  -  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۴۶۲۲ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
مالکانه  تصرفات  مرند   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی   واحد  در  مستقر  رسمی 
بالمعارض  آقای توحید عیوضی قره تپه    فرزند   کریم   بشماره شناسنامه   
۱۴۰   صادره از  تبریز   در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی   به مساحت  
۸۵۵۵/۲۰  متر مربع به پالک ۲۳  فرعی از   ۱۱   اصلی  مفروز و مجزی 
شده از   پالک ۱۱  اصلی  واقع در  گندم خانه    بخش   ۲۲   تبریز 
خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۷ /۱۴۰۱/۱۱
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات     ۱۴۰۱/۱۰/  ۱۳  -  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۴۵۸۷ شماره  رای  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه 
بالمعارض  آقای میر علی اصغر حسینی کندلجی    فرزند   میر جلیل   
بشماره شناسنامه   ۶۲   صادره از  مرند   در ششدانگ عرصه یک قطعه 
باغچه   به مساحت  ۷۰۰۰/۲۹  متر مربع به پالک ۴۴۵  فرعی از   یک   
اصلی واقع در  کندلج    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     
آقای میرجلیل حسینی کندلجی    محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۷ /۱۴۰۱/۱۱
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آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۹۲/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسالمی در اجرای ماده ۲ قانون 
به  که  ابالغ می شود  مالکین مشاعی  به  ثبت  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و 
موجب آراء صادره از هیئت حل اختالف مستقر در ثبت اسناد و امالک 
ملکان به قطعات مفروزی از بخش ۵ مراغه بشرح زیر سند مالکیت صادر 

و تسلیم خواهد شد.
پالک ۵۹ اصلی روستای گدکلو واقع در بخش ۵ مراغه

۱- پالک ۸۱۵ فرعی بنام آقای داود چراغی تحت عنوان ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت ۴۲/۱۵۷۳ متر مربع.

لذا جهت اطالع کلیه مالکین مشاعی و مجاورین و سایر صاحبان حقوقی 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود چنانچه اعتراضی در 
این خصوص داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ملکان نحویل تا مطابق 
ماده ۲ و ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به عمل آید در 
غیر اینصورت اداره ثبت اسناد و امالک طبق مقررات به وظیفه خود عمل 
خواهد کرد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
شد. الزم به ذکر است مهلت اعتراض به آگهی های اصالحی یک ماه می 

باشد. م.الف ۱۷۴۵- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
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