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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 140060312004001339 مورخــه 1401/03/07 موضوع 
کالسه 1400114412004000792 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای فرهــاد دهقانی فرزند قلج محمد بشــماره 
شناســنامه 250 و شــماره ملی 2032213931 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 150 مترمربع جدا شــده از پالک 24804 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس چای بویین خیابان فجرکوچه هشتم بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
بــه مــورد تقاضا احراز گردیده، لــذا به منظور 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 انتشــار 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 
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد 

شد.م-الف: 8735
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 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 140160312004000006 مورخــه 1401/03/06 موضوع 
کالسه 1399114412004000579 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 آقای صفرگلدی یلمه فرزند صفرمحمد بشــماره 
شناســنامه 447 و شــماره ملی 4979644678 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
بــه مســاحت 91668 مترمربــع جدا شــده از پــالک 1279 فرعــی از33-اصلــی واقع 
درگنبدکاووس ســد وشــمگیر اراضی روســتای اتحاد 3 بخش 14 حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقال ملک مع الواسطه از مالکیت وراث مرحوم حاج قلیچ دردی آق آتابای ) بنام های آق 
بابک، اغول نیاز، آق بی بی و اقل نیاز شــهرت همگی آتابای(به متقاضی بوده 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 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: 8737
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 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 140160312004001506 مورخــه 1401/03/16 موضوع 
کالســه 1400114412004000881 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 متقاضــی خانم  نازنین خرمالــی فرزند قول 
محمد بشــماره شناســنامه و شماره ملی 2020397234 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 94 مترمربع جدا شــده از پالک 32530 فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس خیابان فجرجنوبی فرعی ســوم کوچه شــهید سارمی بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به متقاضی داشــته و 
تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده، 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 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: 8756
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 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 140160312004001507 مورخــه 1400/03/16 موضوع 
کالسه 1400114412004000843 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 خانم جمیله نجاتی راد فرزند بایرام بردی بشــماره 
شناســنامه 248 و شماره ملی 2031142623 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شــده به مساحت 123.85 مترمربع جدا شده از پالک شــماره 6013 فرعی از 1-اصلی 
واقــع درگنبدکاووس پلی حاجی ابن ســینا ابن ســینا دهم کوچه شــش متری بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک بالواســطه از مالک رســمی آقــای وجیه اله معصومی به 
متقاضی بوده و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است، 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: 8758
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 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 140160312004001759 مورخــه 1400/03/26 موضوع 
کالسه 1399114412004001026 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 عبدالمجید نفســی فرزند عبدالقیوم بشماره 
شناســنامه 3760 و شماره ملی 2032094223 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شده به مساحت 607.70 مترمربع جدا شده از پالک شماره 5607 فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس بلوار امام زاده کوچه شهید سخاوی بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقال ملک بالواســطه از مالک رســمی آقای خســرو نفســی به متقاضی بوده و تصرفات 
متقاضی نســبت به مــورد 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: 8762
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
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 140160312004001791 مورخــه 1400/03/28 موضوع 
کالســه 1400114412004000735 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 متقاضــی خانم صغری شــاکری زارع فرزند 
محمد حسین بشــماره شناسنامه 1354 و شماره ملی 0900322934 در ششدانگ دو 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت )تجمیعی( 156.80 مترمربع جدا شده از پالک 
شماره 48270 فرعی از 1-اصلی )قطعه اول به مساحت 104 مترمربع( و پالک 48269 
فرعی ) قطعه دوم به مساحت 52.80 مترمربع( از 1- اصلی واقع درگنبدکاووس خیابان 
آذربایجــان  بخــش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک هر دو پالک ثبتی از محل تمامت 
ســهم مالکیت مشاعی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده ، 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 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: 8765
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 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 140160312004001807 مورخــه 1401/03/29 موضوع 
کالسه 1400114412004000538 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضــی خانم گزل محمــد مرادی فرزند محمد بشــماره 
شناســنامه 26165 و شماره ملی 2030261092 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 150 مترمربع جدا شــده از پالک 5462 فرعــی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس خیابان فجر خیابان بالل حبشــی کوچه اول ســمت چپ فرعی دوم بخش 
10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از فرزام جهانی هوه چی. 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: 8769
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 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 140160312004001806 مورخــه 1401/03/29 موضوع 
کالسه 1400114412004000539 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 شــمس الدین گنبدی فرزند یعقوب بشــماره 
شناســنامه 4070 و شماره ملی 4869050722 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 150 مترمربع جدا شــده از پالک 5462 فرعــی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس خیابان فجرخیابان بالل حبشــی کوچه اول ســمت چــپ فرعی دوم بخش 
10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از فرزام جهانی هوه چی. 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: 8771
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 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 140160312004001776 مورخــه 1401/03/28 موضوع 
کالســه 1400114412004000586 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حســین پودینــه فرزند محمد  
بشــماره شناسنامه 1316 و شــماره ملی 3670831444 در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 19220.70 مترمربع جدا شده از پالک 50 فرعی از 16-اصلی واقع 
درگنبدکاووس اراضی قریه آقچه لی بخش 11 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل 
تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
احــراز گردیده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ 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 بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8773
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 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 140160312004001739 مورخــه 1401/03/25 موضوع 
کالسه 1400114412004000737 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقــای عبدالرحمن کر فرزند صفرمحمد  بشــماره 
شناســنامه 151 و شــماره ملی 6289722190 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 105 مترمربع جدا شــده از پالک 56910  فرعــی از 741-اصلی 
واقع درگنبدکاووس خیابان بعثت ما بین خیابان فردوســی و ســعدی کوچه 14 بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی. 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: 8776
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان ســند مالکیــت المثنی پالک ثبتی 133 فرعی از ســنگ 61 اصلی مربوط به 
حوزه ثبتی دماوند

آقــای مهــدی کفایتی وکالتا از طرف مرکل خانمها شــهال و رکســان و پروانه شــهرت 
همگــی نوائــي بموجــب وکالتنامــه هــای 188336 و188337 مــورخ1401/03/18 
اعــالم  بــا  تهــران   218 مورخ1401/03/11دفتــر   139565 و  تهــران   28 دفتــر 
مفقود شــدن ســند مالکیت ملک مورد آگهي ها تســلیم استشــهادیه گواهي امضا شده 
 140102151398000367 و   140102151398000366 یکتــا  شــماره  ذیــل 
14012151398000371و   140102151398000368و  و 
رســمی  اســناد  دفتــر   140102151398000369 و   14012151398000370
شــماره 218 تهران طی درخواســت وارده 4815  مورخ1401/03/31 تقاضای صدور 
المثنــی ســند مالکیت ملــک مذکور را نموده کــه مراتب در اجرای مــاده 120 آئین نامه 
قانــون ثبت بشــرح ذیل آگهی میگــردد 1. نام ونام خانوادگی شــهال و رکســان و پروانه 
شــهرت همگی نوائی 2. شماره پالک 133 فرعی از سنگ 61 اصلی واقع در قریه چشمه 
اعالء 3- علت گم شــدن ســهل انگاری 4- خالصه وضعیت ملکیت اسناد مالکیت 4 دانگ 
مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین به شــماره پالک 133 فرعی از 61 اصلی به مساحت 
1487/31مترمربع بنام خانمها شــهال و پروانه شــهرت نوائی هریک نســبت به یکدانگ 
مشــاع از ششــدانگ و خانم رکســان نوائی نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ ذیل 
 139720301058013657 و   139720301058013656 الکترونیــک  دفاتــر 
و 13972030105801359 ثبــت و اســناد مالکیــت بــه شــماره چاپــی 904359 و 
904360و 904362 صــادر وتســلیم گردیده اســت که وکیل نامبــردگان اعالم نموده 
اســت که اسناد مالکیت فوق در اداره ثبت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است. لذا 
باتوجه به اعالم فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواســت صدور سند مالکیت 
المثني آن مراتب اعالم تاهرکس نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت 
چهارم این آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود می باشــد ظرف مدت ده روز پس 
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض اصل سندمالکیت با سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد وامالک المثنی سند مالکیت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.7413
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

رونوشت گواهی حصروراثت
آقــای یحیی فــرد ذوالفقــاری فرزند احمد به شــماره ملی 0439250099 بشــرح 
دادخواســت به کالسه 100127  از این شورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده اســت که شــادروان زهرا حســینی فرزند رحیم به شــماره ملــی 0439248841 
در تاریــخ 1342/08/27 در اقامتــگاه دائمی خود در گذشــته و ورثــه حین الفوت وی 
منحصراســت به :1. رضا حســینی فرزند علی به شــماره ملی 0439248868 صادره از 
دماوند )پســر متوفی(2. مصطفی حســینی فرزند علی به شــماره ملــی 0439249562 
صــادره از دماونــد )پســر متوفــی(3. محمــد حســینی فرزنــد علــی بــه شــماره ملــی 
0044160348 صادره از تهران )پســر متوفی(4. فاطمه حســینی فرزند علی به شماره 
ملی 0439248851 صادره از دماوند )دختر متوفی(5. معصومه حسینی فرزند علی به 
شــماره ملــی 0439786002 صادره از دماوند )دختر متوفی( اینک با انجام تشــریفات 
قانونــی در خواســت مزبور در یک نوبــت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا 

تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.7412
امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

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

برابر رای شــماره 140160312004001600 مورخــه 1401/03/19 موضوع 
کالسه 1400114412004000240 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی خانــم حلیمه منصوری فرزند نیازمحمد  بشــماره 
شناســنامه 54 و شماره ملی 2032315221 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شــده به مســاحت 132.20 مترمربع جدا شــده از پالک 521  فرعــی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس روســتای آقه قایه - پوالد آباد فرعی ســوم بخش 10 حــوزه ثبت ملک 
گنبد خریداری ملک مع الواســطه از ســهم االرثی رحمان بردی جاهد داشــلی برون یکی 
از وراث مرحوم تقی جاهد داشــلی برون به متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نســبت 
بــه مــورد تقاضا احراز گردیده. لــذا به منظور 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 انتشــار 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 
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد 

شد.م-الف: 8784
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
    برابر تقاضای وارده به شــماره 401/829 تاریــخ 1401/02/20 تحدید حدود 
شــش دانگ یک قطعه زمین زراعی پالک 346 فرعی از 5- اصلی واقع در فرومد بخش 
5- ثبتــی میامی  مورد درخواســت آقای مجیــد منوچهری فرزند حمید  در روز یکشــنبه  
مورخــه  1401/04/27 ســاعت  10 صبــح در محل ملک شــروع و تحدیــد حدود بعمل 
خواهد آمد.لذا مراتب بدینوســیله به اطالع مالک و صاحبان امالک مجاور میرساند که در 
موعد مقرر در محل حاضر شوند چنانچه مالک یا نماینده قانونی آن در محل حاضر نباشند 
ملــک مذکور با حدود اظهار شــده از طــرف مجاورین تحدید خواهد شــد و اعتراضات از 
صاحبــان امالک مجاور و دارندگان حقــوق ارتفاقی نیز طبق ماده 20 قانون ثبت ظرف 30 
روزازتاریخ تحدید حدود پذیرفته می شود در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد 

شد./ تاریخ انتشار: 1401/04/06
محمد علی نیک راد - سرپرست ثبت  اسناد و امالک میامی

آگهی تحدید و حدود اختصاصی 
نظــر به اینکه تحدید و حدود ششــدانگ یــک قطعه زمین محصور به شــماره 304 
فرعی مفروز و مجزا شده از 34 اصلی به مساحت 294/67 مترمربع به آدرس روستای 
عســکری واقع در بخش عســلویه تحت مالکیت شــگرا رمحی فرزند یوسف تاکنون بعمل 
نیامده است فلذا طبق ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم روز دوشنبه مورخه 
1401/5/3 راس ســاعت 8 صبح در محل ، شــروع و بعمل خواهد آمد بدین وسیله به 
مالکین و مجاورین دعوت میشــود در موعد مقرر در محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به 
تحدیــد حدود پالک مزبور نظارت فرماینــد و اعتراض و حقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت 30 روز خواهد شــد که بایســتی کتبا 
به اداره ثبت عســلویه تســلیم و رســید عرضحال دریافت نماید ضمنا معترض از تاریخ 
تســلیم اعتراض به اداره ثبت یکماه فرصت خواهد داشــت که دادخواســت خود را به 
دادگاه صالحــه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و بــه اداره ثبت ارائه نماید. 

تاریخ انتشار 1401/4/6
یعقوب محمدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عسلویه

آگهی مفقودی
خانــم زینب  قربانی فر نام پدر کریم گلدی به شــماره ملــی 4869711818 مالک 
خودروی ســواری سیســتم پژو تیپ 405SLX-TU5  مدل 1396 رنگ ســفید - روغنی 
به شماره موتور 181B0003190 و شماره شاسی NAAM31FE8HK622856 به شماره 
پالک 69-475 ن 16  بعلت فقدان ســند "ســند کمپانی" تقاضای رونوشت المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد 
ظــرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب 
شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. گنبد
*********************************************************************

آقای ایوب ســپاهی نام پدر عظیم به شــماره ملــی 2020400715 مالک خودروی 
سواری سیستم پژو تیپ PARS XU7 مدل 1400 رنگ سفید-روغنی به شماره موتور 
124K1639480 و شماره اتاق NAAN01CE6MK161023  به شماره پالک 69-975 ه 
56  بعلت فقدان اسناد فروش ) سند مالکیت برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد 
ظــرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب 
شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. گنبد
*********************************************************************

PARS- بــرگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری سیســتم پژو مــدل1401 تیــپ
شاســی   شــماره   124K1677638 موتــور  بشــماره  متالیــک  مشــکی  برنــگ   XU7
NAAN01CE6NK904751 و شــماره پــالک ایــران 45-   854ن62 بــه نام احســان 

جهانبخش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*********************************************************************

برگ سبز)شناسنامه( ســند کمپانی )کارخانه( و کارت خودرو سواری سیستم سایپا 
مــدل1390 تیپ 131SL برنگ نوک مدادی متالیک بشــماره موتور 3978935شــماره 
شاســی  S1412290731168 و شماره پالک ایران 94-   151ق44به نام فرزانه حسین 

پور کوشاهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*********************************************************************

مــدل1392  پیــکان  سیســتم  وانــت  خــودرو  وکارت  سبز)شناســنامه(   بــرگ 
شاســی   شــماره   118P0007167 موتــور  بشــماره  ســفیدروغنی  برنــگ   1600i تیــپ 
NAAA36AA6DG614116 و شــماره پــالک ایــران 84-   766ق77به نــام علی خیر 

آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس

برگــزاري مانور اســتانی مدیریت 
مصــرف آب در روســتاي قالهر دليجان 
ســيد بابك غفاري مدير امور آب و فاضالب شهرستان 
دليجان از برگزاري مانور اســتاني مديريت مصرف آب 
با حضور اكيپ هاي اتفاقات و حوادث شهرســتانهاي 
اســتان در روستاي قالهر دليجان خبر داد. به گزارش 
روابط عمومي شــركت آب و فاضالب استان مركزي ، 
وي در اين رابطه اظهار داشــت : به منظور شناسايي 
انشــعابات غيرمجاز و پر مصرف ، تعيين كاربري هاي 
دائم و غيردائم انشــعابات آب ، تغييــر كاربري هاي 
اند و  مســكوني كه كاربري صنعتي وتجاري داشــته 
همچنين آموزش مديريت مصرف آب براي مشــتركان 
پرمصرف ، يك مانور پيمايشــي در روز پنجشنبه 26 
خــرداد ماه در روســتاي قالهر دليجان برگزار شــد. 
وي افــزود : در ايــن مانور تعــداد 15 اكيپ اتفاقات 
و حوادث  از شهرســتان دليجان و چهار شهرســتان 
اراك ، ســاوه ، خميــن و محالت در قالــب 25 نفر 
حضور داشــتند و كار پيمايش 535 فقره انشعاب آب 

دادند. انجام  را  مذكور  روستای 

صعــود کوهنوردان نفت و گاز 
مسجدســلیمان به قله شــاهان کوه 

اصفهان استان 
 گــروه كوهنوردی شــركت بهره بــرداری نفت و گاز 
مسجدســليمان در يك صعود موفقيت آميز توانستند 
قله كوه شــاهان كوه واقع در اســتان اصفهان را فتح 
نماينــد . به گــزارش روابــط عمومی شــركت بهره 
بــرداری نفــت و گاز مسجدســليمان ، اعضای گروه 
كوهنــوردی اين شــركت در يك صعود ســخت و 6 
ساعته و پس از عبور از مســيرهای سخت و شيبهای 
تند و ســنگالخی توانســتند ضمن فتــح قله 4040 
متری شاهان كوه ، پرچم شــركت ملی نفت ايران را 
بر فراز آن به اهتزاز درآورند.  قله شــاهان كوه كه به 
عنوان بام اســتان اصفهان نيز مشهور است در ارتفاع 
4040 متر از ســطح دريا و 20 كيلومتری فريدونشهر 
واقع شــده گرديده است . اســامی گروه كوهنوردی 
شــركت بهره بــرداری نفت و گاز مسجدســليمان در 
صعود به قله شــاهان كوه شهرســتان فريدون شــهر 
اصفهان عبارتند از : يوســف باقــری - رضا نوذری ) 
مســئول گروه ( - مهرداد آقابيگی - ارســطو داراب 
پــور - ابراهيم محمــدی - ظهراب رســتمی - فرج 
الــه قنبری - محمد باقــر عليجانی - هرمز عباســی 
- مجيــد عباســی - نعمت رضايی - عباس حســينی 
- شــاهرخ قياسی - عبداهلل شــيرازی - حامد يوسف 
تبار - روح اهلل خســروی - احسان منجزی ) راهنمای 
محلــی ( - ابراهيم شــريفی ) تــداركات ( .نگارش و 

صالحی  دانوش   : انتشار 

اخبار گزارش

اصفهان - در هشتاد و ششمين جلسه شورای مسكن استان اصفهان 
ضمن تاكيد بر ارائه تدابير الزم برای نيازمندان واقعی مســكن كه 
امكان واريز وجه نهضت ملی مســكن را ندارند، پيرامون پااليش و 

مشكالت اجرايی اين طرح تصميم گيری شد.
به گزارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(؛ هشتاد 
و ششمين جلسه شورای مسكن اســتان اصفهان با حضور سيد 
رضا مرتضوی اســتاندار اصفهان، عليرضا قاری قرآن مديركل راه و 
شهرسازی اســتان و ديگر اعضا با موضوع ارائه گزارشی از نهضت 
ملی مسكن استان، پااليش و تعيين تكليف متقاضيان، تامين اراضی 
جهت متقاضيان ثبت نام شده شامل اراضی دولتی و اراضی مازاد و 
ساير دستگاهها، پيشرفت پروژه های نهضت ملی مسكن و... برگزار 

شد.  
 در اين جلسه مديركل راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن تشريح 
آخرين وضعيت طرح نهضت ملی مسكن در سطح استان اصفهان 
اظهار داشت: در حال حاضر طبق آخرين آمارها بيش از 422 هزار 

نفر برای بهره مندی از مزايای طرح نهضت ملی مسكن در سطح 
استان اصفهان اقدام به ثبت نام كردند كه تا كنون افزن بر 123 هزار 

نفر حائز شرايط اوليه شدند.  
 وی افزود: از اين ميزان بيش از 32 هزار متقاضی تاييد نهايی شدند 

و بالغ بر 21 هزار نفر نيز واريزی وجه داشتند.  
 قاری قرآن با اشــاره به اينكه بيش از نيمی از زمين مورد نياز برای 
اجرای اين طرح در ســطح استان اصفهان تامين شده است اذعان 
داشت: تا كنون از متقاضيان ثبت نام شده برای طرح نهضت ملی 
مسكن استان اصفهان، بيش از 3۸ هزار نفر انصراف داده و افزون بر 
1۹5 هزار نفر به دليل دارا نبودن شرايط الزم رد درخواست شدند.  
استاندار اصفهان پس از استماع گزارشات ارائه شده در رابطه با طرح 
نهضت ملی مسكن، تسهيالت ساخت و ساير موارد مرتبط اظهار 
داشت: بر اساس اين گزارش ها از مرحله تاييد نهايی تا مرحله واريز 
پول كاهش قابل توجهی وجود دارد كه می بايست در اين زمينه كار 
كارشناسی صورت پذيرد و پيشنهاداتی ارائه شود چرا كه هدف نهايی 

اين طرح ها، ساخت مسكن برای افراد ضعيف تر در جامعه است.  
وی با بيان اينكه هيات مديره بانك مســكن به شــدت عالقه مند 
هستند كه استان ها پيشنهادهای عملياتی در حوزه بافت فرسوده 
و ساير امور در ساخت مسكن را ارائه دهند، تاكيد كرد: می بايست 
در اين زمينه با همفكری بانك مسكن و بر اساس پيشنهادهايی كه 
ارائه می شود برای افرادی كه امكان واريز پول ندارند و نيازمند واقعی 

مسكن هستند تدبيری انديشيده شود.  
مرتضوی در زمينه مجموعه ثبت نام كنندگان برای اين طرح بيان 
داشت: می بايســت فرمانداران در شهرستان ها در زمينه پااليش و 
كنترل و نظارت اعمال نظر كنند تا پيشــگيری و پيش بينی های 
الزم نسبت به بروز مسائل و مصائبی كه در مسكن مهر وجود داشت، 

بعمل آيد.  
استاندار اصفهان با اشاره به معضل آب گفت: موضوع طرح و برنامه 
با افق ها و چشم اندازها در تامين آب می بايست توسط مجموعه آب 
منطقه ای و وزارت نيرو دنبال شود تا اصفهان در شرايط كنونی خود 

وضعيت مناسبی را پيدا كند و در مورد افق و چشم انداز آينده هم 
پيش بينی الزم را داشته باشد و افقی را برای خود تعريف كرده باشد.  
وی اضافه كرد: در مورد وجود مشــكالتی نظير تامين آب و بعضی 
زير ساخت ها از جمله برق، بايد مكاتبه صريح انجام شود، همچنين 
وزارت نيرو و وزارت نفت متولی ايجاد زيرســاخت ها هستند و بر 
اساس قانون هم بايد نسبت به تامين زيرساخت ها اقدام های الزم 

را انجام دهند.  
مرتضوی يادآور شــد: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و 
مجموعه راه و شهرسازی استان بايد نسبت به برگزاری كميسيون 
ماده پنج و كارگروه امور زيربنايی با فاصله زمانی نزديك تری اقدام 
كنند تا باقيمانده شهرها و شهرستان هايی كه هنوز تعيين زمين های 

آنها تكليف نشدند به سرانجامی برسد.  
گفتنی است: در اين جلسه پيرامون پااليش متقاضيان، تأمين اراضی، 
تعيين تكليف متقاضيان در شهرهای فاقد اراضی الزم و... بحث و 

تبادل نظر و تصميم گيری شد.  
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تعیین تکلیف مشکالت طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان 

قزويــن - عزيزاله افضلی در همايش اصناف اســتان 
قزويــن كه بــه مناســبت روز ملی اصنــاف برگزار 
شــد،افزود: در حوزه توزيع كاال مشــكالتی به چشم 
می خورد به طوری كه در بســياری از مواقع در توليد 
مســاله ای وجود ندارد اما در مرحله توزيع با نواقص و 
خالء هايی روبرو هستيم كه موجب گران شدن كاال و 
دسترسی نامناسب مردم به آن می شود. اين مسوول 
با اشــاره بــه نقش اصناف و اتحاديه هــا در كمك به 
دولت بــرای تحقق اهداف خود در حوزه بازار و تامين 
و توزيع كاالهای اساسی، گفت: بهبود ساختار و شبكه 
نظام توزيع كاال يكی از مطالبات جدی مردم اســت و 
بدون شــك از اجرای آن اصناف نيز ســود می برند.                                                                                                                                      
وی اظهار داشــت: در اين شــرايط نوك پيكان انتقاد 
به سمت واحدهای صنفی است در حالی كه خيلی از 
اوقات كسبه نيز در ايجاد چنين شرايطی دخالت ندارند 
و بسياری از آنها موازين قانونی و شرعی و اخالق كسب 
و كار را رعايت می كنند.رييس سازمان صنعت معدن 
و تجارت قزوين همچنين با اشــاره به نياز اصناف به 
سرمايه در گردش،گفت: در اين خصوص پيگير هستيم 
تا بخشی از منابع مالی مورد نياز اصناف را تامين كنيم.                                                                                                      
ايــن مســوول در ادامه به معضل فعاليــت واحدهای 
صنفی بدون پروانه اشاره كرد و يادآورشد: ساماندهی 
واحدهای صنفی و پروانــه دار كردن واحدهای بدون 
پروانه با جديت در دســتور كار قرار دارد و بايد در اين 
خصوص شــاهد همكاری و جديت اتحاديه ها و اتاق 

اصناف باشيم

اراك - همايــش كه در 31 خرداد ماه  برگزار گرديد - ائمه 
جمعه و جماعات استان از تاسيسات ابرساني، تصفيه خانه 
آب ، سد كمال صالح و وضعيت ذخيره آبي در اين سد بازديد 
نمودند. يوسف عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضالب 
اســتان مركزي در اين همايش طي سخناني عنوان كرد : 
روحانيون ، مساجد و مراكز ديني نقش غير قابل انكاري در 
شــكل گيري باور ها و ارزش ها در بين مردم دارند و اموزه 
هاي ديني و فرهنگي با محوريت مديريت مصرف آب مي 
تواند نقش مهمي در تبيين فرهنگ مصرف بهينه اب ايفا 
كند. مدير عامل شركت آب و فاضالب استان مركزي با اشاره 
به خشكسالي و گرماي بي سابقه در 50 سال اخير مديريت 
صحيح مصرف آب و رعايت الگوي مصرف توسط مشتركين 
را يكي از مهم ترين راه هاي برون رفت از شــرايط كم آبي 
عنوان كرد وبر فرهنگ سازي درراستاي رعايت الگوي مصرف 
و اســتفاده از ظرفيت ائمه جمعــه و جماعت براي تبيين 
اهميت صرفه جويي در مصرف آب تاكيد نمود در ادامه وي 
به تشريح شرايط منابع آبي در شهر ها و روستاهاي استان 
پرداخت و گفت :آنچه مسلم است، توجه ويژه به اهميت و 
مديريت بهينه و استفاده درست از منابع آب بر پايه همكاري 
و مشاركت تمام سطوح در جامعه است بايد اصالح الگوي 
مصرف آب در بخش هاي مختلف جامعه نهادينه شــود و 
در تحقق اين امر شهروندان ، سازمان ها و نهادهاي دولتي 
همگي بايد با تعهد و آگاهي اجتماعي به اين مهم توجه نموده 

تا شاهد استفاده درست از منابع آب استان باشيم.

همايش "مصرف بهينه آب و برق " 
با حضور ائمه جمعه سراسر استان 

مركزي

بهبود نظام و ساختار توزیع کاال در 
قزوین پیگیری می شود

شاهرود-خبرنگارسياســت روز -عليرضا رحيميان ، حسين 
ســعدالدين رئيــس اداره تعزيرات حكومتی شهرســتان 
شــاهرود در نشست خبری به مناســبت هفته قوه قضاييه 
در سالن جلســات دادگستری شهرستان شــاهرود اظهار 
كرد: ســه هزار و 100 پرونده در سال گذشته در اين اداره 

تشكيل شد كه يك سوم پرونده ها استانی بوده است.
او به گزارش عملكرد سه ماه نخست سال 1401 اشاره كرد 
و افــزود: در اين مدت بالغ بر ۸2۸ فقره پرونده به تعزيرات 
حكومتی شهرستان شاهرود وارد شده كه 664 فقره پرونده 
در عرصه كاال و خدمات، 11۹پرونده در زمينه قاچاق كاال 
و ارز و 45 فقره پرونده در حوزه بهداشــتی و دامپزشــكی 
بوده است.رئيس اداره تعزيرات حكومتی شهرستان شاهرود 
ادامه داد: پس از رســيدگی به ايــن پرونده ها، 6۷ ميليارد 

ريال محكوميت برای متخلفان صادر شده است.
ســعدالدين عنوان كرد: مدت زمان ميانگين رســيدگی به 
پرونده هــا در بخــش كاال و خدمات هفــت روز، در بخش 
قاچاق كاال و ارز 16 روز و بقيه پرونده ها پنج روز بوده است.
او با اشــاره به اينكه ۷12 پرونده در شــاهرود وارد اجرای 
احكام شده است، گفت: در اين راستا، 544 پرونده مختومه 
شــده كه 22 ميليارد ريال وصولی داشته و مدت ميانگين 
اجرای احكام كاال و خدمات پنج روزه، بهداشــت 6 روزه و 
قاچــاق كاال و ارز 16 روزه بوده كه پرونده ها رســيدگی و 

مختومه شده است.
رئيــس اداره تعزيــرات حكومتــی شهرســتان شــاهرود 

خاطرنشــان كرد: بيشــترين تخلفات در اين شهرستان در 
زمينه درج نكردن قيمت، گران فروشــی و تخلف در عرضه 
كاالی تاريخ مصرف گذشته اســت كه در حكم تقلب ارائه 

می شود.
سعدالدين تصريح كرد: پرونده های قاچاق كاال و ارز كه ۹۹ 
درصد توسط پاسگاه شــهيد نوری شاهرود كشف می شود 

شامل همه اقالم مصرفی و كاال است.
او با اشاره به سير كشــف كاال های قاچاق، گفت: كشفيات 
قاچاق با توجه به قانون مبــارزه با قاچاق بالفاصله تحويل 
ســازمان جمع آوری امالك تمليكی استان سمنان شده و 
بعد مزايده انجام می شود و به فروش می رسد و اقالمی كه 

قابليت فروش ندارد، معدوم می شود.
رئيس اداره تعزيرات حكومتی شهرســتان شاهرود با اشاره 
به ابالغيه 1۷ ارديبهشت ماه سال 1401 كشور، اظهار كرد: 
كليه جرائم تعزيرات حكومتی پنج برابر شده و با اين اختيار 
مجازات بسيار بازدارنده شده و نگران افزايش جرائم برخی 
شــركت های توليدی كه نمی تواننــد آن را پرداخت كنند، 

نيز هستيم.
ســعدالدين ادامه داد: پلمب واحد های توليدی در راستای 
حمايت از بخش توليد انجام نمی شود و حتی تخفيفاتی نيز 

به اين شركت ها داده خواهد شد.
او خاطرنشــان كرد: اختيار نصب پارچه و پلمب واحد های 
صنفی بالفاصلــه به اداره تعزيرات حكومتی واگذار شــده 

است.

در ســه ماه نخســت ســال جاری بالغ بر ۸۲۸ فقره پرونده در اداره 
تعزیرات حکومتی شهرســتان شــاهرود رسیدگی شده است 


