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هماهنگ کننده سپاه فتح عنوان کرد:

خــــبــــر

اجرای  ۴۰عنوان برنامه متنوع توسط سپاه فتح به مناسبت سالروز فتح خرمشهر
یاســوج  -معاون هماهنگ کننده سپاه فتح کهگیلویه و
بویراحمد از اجرای  ۴۰عنــوان برنامه و  ۴۰۰ریز برنامه به
مناسبت سوم خرداد ســالروز آزاد سازی خرمشهر در نقاط
مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری بســیج کهگیلویــه و بویراحمد،
ســرهنگ پاســدار ســعید برومندزاده در نشســت خبری
با خبرنگاران به تشــریح برنامه های ســالروز آزاد ســازی
خرمشــهر پرداخت و گفت :فتح خرمشــهر و عملیات بیت
المقدس بسیار حائز اهمیت است زیرا بازپسگیری خرمشهر
پس از  ۵۷۸روز اسارت بدست رزمندگان اسالم اتفاق افتاد
و در این عملیات  ۵۴۰۰کیلومتر از خاک ایران که در دست
دشــمن بعثی بود و همچنین شهرهای هویزه و حمید آزاد
شدند.
وی خارج کردن شهرهای اهواز و حمیدیه از برد توپخانه

دشمن  ،آزاد سازی جاده ارتباطی اهواز  -خرمشهر ،تثبیت
مرزهای جمهوری اســالمی و تهدید شــهر بصره عراق را از
دیگر نکات دارای اهمیت عملیات بیت المقدس برشمرد.
برومندزاده ابراز داشــت:عملیات بیت المقدس منجر به
کاهش توان رزم دشــمن شد و در این عملیات  ۱۹هزار نفر
از نیروها دشــمن اسیر و  ۱۶هزار نفر کشته و زخمی شدند
عالوه بر این بخش زیادی از تجهیزات جنگی دشــمن بعثی
توسط رزمندگان ایران اسالمی غنیمت گرفته شد.
معــاون هماهنگ کننده ســپاه فتح  ،تــداوم رزم علیه
دشــمن و انفعال نیروهای بعث عراق را از دیگر نکات دارای
اهمیت عملیات بیت المقدس عنوان کرد.
برومندزاده اظهار داشت :عامل موفقیت رزمندگان اسالم
در عملیــات بیت المقدس ایمان و اعتقاد راســخ به خدا و
دفاع از میهن ،استفاده از ظرفیت بسیج و نیروهای مردمی،

یادواره شهدای دانشجومعلم استان و
گرامیداشت شهید گمنام تدفین شده در
دانشگاه فرهنگیان یزد برگزار می شود
یزد-فاطمه معلم خبرنگار روزنامه سیاست روز:
یادواره شهدای دانشــجومعلم استان و یادبود شهید
گمنــام پردیس شــهیدان پاک نژاد یــزد در تاریخ  3و ۴
خردادماه برگزار خواهد شد.
منصور دهقان منشادی مدیر دانشگاه فرهنگیان یزد در
گفتگو با  ،...ضمن بیان این که شهادت هنر مردان خداست و
ادامه راه شهدا سبب بقا و ماندگاری نظام جمهوری اسالمی
است ،گفت :امروز ایران اسالمی به برکت شهدای انقالب در
عرصههای ملی و بین المللی بر قلل رفیع افتخار ایستاده
است.وی گفت :در همین راستا دانشگاه فرهنگیان یزد ،با
همکاری بسیج دانشجویی این دانشــگاه یادواره شهدای
دانشجومعلم استان و اولین یادواره شهید گمنام مدفون در
پردیس شــهیدان پاک نژاد را با حضور خانواده های معزز
شهدا و ایثارگران ،مسئوالن و دانشجویان و مردم والیتمدار
استان در جوار این شهید گمنام به آدرس میدان امام حسین،
ابتدای بلوار دانشجو ،دانشگاه فرهنگیان برگزار می کند.
دهقان منشادی با اشاره به برگزاری این یادواره در تاریخ
های  3و  ۴خردادماه افزود :شب اول این مراسم با سخنرانی
حجت االســالم والمســلمین نجیمی مدیر کل سازمان
تبلیغات اسالمی استان و مداحی کربالئی محسن محمدی
پناه و اجرای گروه ســرود فجر جاوید برگزار و در شب دوم
با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین وافی و مداحی حاج
محمدرضــا بذری از مازندران ،همراه با روایت گری حجت
االسالم والمسلمین جاللیان برگزار خواهد شد.
این مسئول در پایان با اشاره به ساخت المان این شهید
گمنام در دانشگاه ،از عموم مردم استان برای حضور در این
مراسم معنوی دعوت کرد.

برنامه ریزی و انسجام و وحدت بین نیروهای مسلح و از همه
مهمتــر رهبری داهیانه بنیانگذار انقالب اســالمی و توصیه
های ایشان به رزمندگان بوده است.
وی در ادامه به تشــریح برنامه های سوم خرداد سالروز
آزادســازی خرمشــهر پرداخت و گفت ۴۰ :عنوان برنامه و
 ۴۰۰ریز برنامه به مناســبت سالروز فتح خرمشهر در نقاط
مختلف استان اجرا می شود.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد
ابراز داشــت :غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای استان،
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح و اقشار بسیج در
میدان ســپاه فتح ،تجلیل از خانواده شــهدای عملیات بیت
المقدس در اســتان ،سخنرانی فرماندهان سپاه در میعادگاه
های نماز جمعه درباره عملیات بیت المقدس ،شــب شعر
خاطره و مســابقات فرهنگی ،ورزشی و قرآنی از جمله این

پاالیشگاه اصفهان تا دو سال آینده به یک صنعت سبز تبدیل خواهد شد

اصفهان  -مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان
گفت :این شــرکت در سال های گذشــته بیش از ۱/۴
میلیارد دالر برای پروژه های بهینه سازی که همگی در
جهت حفظ محیط زیست اســت ،هزینه کرده .در سال
جاری نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته با رویکرد ۵
ســال و  2۰سال آینده در حال حرکت در زنجیره ارزش
افزوده هستیم.
دکتر محســن قدیری افزود :با توســعه کسب و کار
صنعت پتروپاالیش و دســتیابی به استانداردهای زیست
محیطــی ،تولید محصوالت دوســتدار محیط زیســت و
مطابــق اســتانداردهای یــورو  ۴و  ،۵در جهت اقتصاد
پایدار و اعتالی ایران اسالمی گام های بلندی برخواهیم
داشت.
وی بــه موضوع مصرف آب به عنــوان تهدید جدی
صنایع از جمله شــرکت پاالیش نفت اصفهان اشاره کرد
و اظهار داشــت :در این زمینه با هدف تبدیل تهدید به
نقطه قوت و حتــی صادرات آب ،پروژه هــای مختلفی

آگهی افراز پالک ثبتی  3/2830اصلی واقع در بخش 1
نظــر بــه اینکه محمدباقرخان صادقیان مالک مشــاعی پــالک ثبتی  3/2830اصلــی واقع در بخش
 1شــاهرود طی درخواســت وارده به شــماره  3097مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را
باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال  1357/8/22را از این اداره نموده و در ذیل
تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در
این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبح روز
 1401/3/19اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور
و نظارت شــما عملیات افراز صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشــریفات افراز نخواهد
شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2831واقع در بخش 1
نظــر بــه اینکــه محمدباقرخــان صادقیان مالک مشــاعی پــالک ثبتــی  2831واقــع در بخش  1طی
درخواســت وارده به شــماره  3097مورخه 1401/2/28تقاضای افراز ســهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات افراز صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2832اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه فاطمه صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2832اصلی واقع در بخش  1شــاهرود طی
درخواســت وارده به شــماره  3099مورخه  1401/2/28تقاضای افراز ســهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2833/1اصلی واقع در بخش 1
نظــر به اینکه میرمحمود وزهــرا طلیعه و بدیعه و فاطمه ندیمه و بنفشــه همگی نبوی ورثه مرحوم
عصمــت صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2833/1اصلی واقع در بخش  1شــاهرود طی درخواســت
وارده به شماره  3100مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون افراز و فروش
امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که
آدرس ســایر خوانــدگان را در اختیــار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر
مالکیــن مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبــح روز  1401/3/19اداره ثبت
اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور و نظارت شما عملیات صورت
پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2833/2اصلی واقع در بخش 1
نظــر بــه اینکه میرمحمود وزهرا طلیعه و بدیعه و فاطمه ندیمه و بنفشــه نبوی ورثه مرحوم عصمت
صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2833/2اصلی واقع در بخش  1شــاهرود طی درخواســت وارده به
شــماره  3102مورخه  1401/2/28تقاضای افراز ســهمی خود را باســتناد قانون افراز و فروش امالک
مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشته که آدرس
ســایر خواندگان را در اختیــار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین
مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبح روز 1401/3/19اداره ثبت اســناد و
امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شما عملیات صورت پذیرد.
عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2833/3اصلی واقع در بخش 1
نظــر به اینکه میرمحمود وزهــرا طلیعه و بدیعه و فاطمه ندیمه و بنفشــه همگی نبوی ورثه مرحوم
عصمــت صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2833/3اصلی واقع در بخش  1شــاهرود طی درخواســت
وارده به شماره  3103مورخه 1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون افراز و فروش
امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که
آدرس ســایر خوانــدگان را در اختیــار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر
مالکیــن مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبــح روز  1401/3/19اداره ثبت
اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور و نظارت شما عملیات صورت
پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2834اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه طیبه صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2834اصلی واقع در بخش  1شــاهرود طی
درخواســت وارده به شــماره  3104مورخه  1401/2/28تقاضای افراز ســهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2835اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه طیبه صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2835اصلی واقع در بخش  1شــاهرود طی
درخواســت وارده به شــماره  3105مورخه  1401/2/28تقاضای افراز ســهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2838اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه ســعید صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2838اصلی واقع در بخش  1شاهرود طی
درخواســت وارده به شــماره  3106مورخه  1401/2/28تقاضای افراز ســهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2839/1اصلی واقع در بخش 1
نظــر به اینکه طیبه صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2839/1اصلی واقع در بخش  1شــاهرود
طی درخواست وارده به شماره  3107مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود

انجام شــده و یا در حال انجام اســت .برای نخستین بار
در ایران ،پروژه ملی زیســت محیطی تصفیه و اســتفاده
صنعتــی از فاضالب شــهری در شــرکت پاالیش نفت
اصفهــان با رویکرد کاهش مصرف منابع (آب شــرب) با
ظرفیت  ۷۵۰متر مکعب درســاعت راه اندازی شد .این
پروژه ظرف مدت  2۴ماه و صرف هزینه ای بالغ بر۱۰۰
میلیارد تومان در محل شــرکت پاالیــش نفت اصفهان
انجام شده است.
قدیــری در ادامه به فعالیت های مهم دیگر زیســت
محیطی این شرکت اشــاره کرد :پیگیری احداث واحد
پیش تصفیه فاضالب شــاهین شهر ،انجام مطالعات اولیه
امکان ســنجی ســاخت کولینگ هیبریدی که محاسبه
میزان صرفــه جوئی آب در کولینگ هیبریدی در حدود
 ۵۵درصد ( به میزان ۱۷۱۴میلیون متر مکعب در سال)
و مدت زمان بازگشــت سرمایه آن به میزان ۱۰٫۵سال
خواهــد بود .احــداث واحد  ZLDدر جهــت بازیابی و
اســتفاده کامل از پســاب تولیدی واحد  ROبراســاس
مطالعات انجام شــده ،پــروژه احداث واحد  HEROبه
منظــور افزایش بازدهــی و راندمان واحــد بازیافت (بر
اساس خروجی مطالعات بازیابی آبهای شور) .اجرای این
پروژه هــا منتج به کاهش بیــش از نیمه مصرف کنونی
آب ،قطــع نیاز به آب رســانی درچــه ،تأمین آب مورد
نیاز مجموعه شــهرک انــرژی و در نهایت ایجاد فرصت
صادرات آب می گردد .در کنار پروژه های ذکر شــده و
همچنین با حذف مشــعل و خشک شدن تمام پوندهای
شــرکت ،این پاالیشگاه تا دو ســال آینده به یک صنعت
سبز تبدیل خواهد شد.

اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2841اصلی واقع در بخش 1
نظــر بــه اینکــه محمدباقرخان صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتــی  2841اصلی واقــع در بخش 1
شــاهرود طی درخواســت وارده به شــماره  3097مورخــه  1401/2/28تقاضای افراز ســهمی خود را
باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال  1357/8/22را از این اداره نموده و در ذیل
تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در
این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبح روز
 1401/3/19اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور و
نظارت شما عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد
.تاریخ انتشار  1401/3/4شد
آگهی افراز پالک ثبتی  2842اصلی واقع در بخش 1
نظــر بــه اینکــه محمدباقرخان صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتــی  2842اصلی واقــع در بخش 1
شــاهرود طی درخواســت وارده به شــماره  3097مورخــه  1401/2/28تقاضای افراز ســهمی خود را
باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال  1357/8/22را از این اداره نموده و در ذیل
تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در
این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبح روز
 1401/3/19اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور و
نظارت شما عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/2اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه زهرا میررضائی مالک مشاعی پالک ثبتی  2840/2اصلی مفروز شده از  1فرعی واقع
در بخش  1شــاهرود طی درخواســت وارده به شماره  4563مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی
خود را باستناد قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال  1357/8/22را از این اداره نموده و در
ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق
در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبح
روز  1401/3/19اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور
و نظارت شما عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/3اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه زهرا میررضائی مالک مشاعی پالک ثبتی  2840/3اصلی مفروز شده از  1فرعی واقع
در بخش  1شــاهرود طی درخواســت وارده به شماره  4564مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی
خود را باستناد قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال  1357/8/22را از این اداره نموده و در
ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق
در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبح
روز  1401/3/19اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور
و نظارت شما عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/4اصلی واقع در بخش 1
نظــر به اینکه میرمحمود وزهــرا طلیعه و بدیعه و فاطمه ندیمه و بنفشــه همگی نبوی ورثه مرحوم
عصمــت صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2840/4اصلی واقع در بخش  1شــاهرود طی درخواســت
وارده به شماره  3110مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون افراز و فروش
امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که
آدرس ســایر خوانــدگان را در اختیــار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر
مالکیــن مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبــح روز  1401/3/19اداره ثبت
اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور و نظارت شما عملیات صورت
پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/5اصلی واقع در بخش 1
نظــر بــه اینکه میرمحمود و زهرا طلعیه و بدیعه و فاطمه ندیمه و بنفشــه همگی نبوی ورثه مرحوم
عصمــت صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2840/5اصلی واقع در بخش  1شــاهرود طی درخواســت
وارده به شماره  3111مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون افراز و فروش
امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که
آدرس ســایر خوانــدگان را در اختیــار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر
مالکیــن مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبــح روز  1401/3/19اداره ثبت
اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور و نظارت شما عملیات صورت
پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/6اصلی واقع در بخش 1
نظــر به اینکــه محمدباقرخان صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی 2840/6اصلــی واقع در بخش 1
شــاهرود طی درخواســت وارده به شــماره  3097مورخــه  1401/2/28تقاضای افراز ســهمی خود را
باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال  1357/8/22را از این اداره نموده و در ذیل
تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در
این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبح روز
 1401/3/19اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور و
نظارت شما عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/7اصلی واقع در بخش 1
نظــر به اینکــه حمید و علی و محمدتقــی و خانم عصمت همگــی قصابیان مالک مشــاعی پالک ثبتی
 2840/7اصلی واقع در بخش  1شاهرود طی درخواست وارده به شماره 3096مورخه 1401/2/28
تقاضای افراز ســهمی خود را باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال  1357/8/22را
از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند
و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید
که در ســاعت  10صبح روز  1401/3/19اداره ثبت اســناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور
بهــم رســانیده تا بــا حضور و نظارت شــما عملیات صورت پذیــرد .عدم حضور خوانــدگان مانع از انجام
تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/8اصلی واقع در بخش 1
نظــر به اینکه طیبه صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی 2840/8اصلی واقع در بخش  1شــاهرود
طی درخواست وارده به شماره  3492مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4

طرح روشنایی پل های سطح شهر کهریزک کلید
خورد

برنامه هاست.
وی گفــت :همچنین میز خدمت جهــادی و اردوهای
جهادی با هدف خدمات رســانی به مردم در مناطق محروم
استان برگزار خواهد شد.
برومندزاده ابراز داشــت  :تجلیل از رزمندگان عملیات
بیت المقدس در اســتان ،دیدار با خانواده شهدا  ،رزمایش
کمک های مومنانه ،فضا سازی محیطی ،برپایی گروه های
ســرود پاتوقی ،حضور فرماندهان و رزمندگان عملیات بیت
المقدس در صدا و سیما و تبیین ابعاد این عملیات و حماسه
آفرینی رزمندگان از دیگر برنامه های مناسبت سوم خرداد
در استان است.
وی گفت:برگــزاری کارگاه های پیشــگیری از اعتیاد و
طالق و همچنین نشســت های سیاسی بصیرتی با موضوع
جهاد تبیین نیز پیش بینی شده است

برخورداری  18روستای کبودراهنگ از
دستگاههای آب شیرین کن
همدان  -مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان
همــدان از بهره مندی  ۱۸روســتای تابعه شهرســتان
کبودراهنگ از آب شــیرین و بهداشــتی بــا راه اندازی
دستگاههای آب شیرین کن خبر داد .فرهاد بختیاری فر
با بیان توضیحاتی در خصوص روستاهای تابعه شهرستان
کبودراهنگ گفت :روستاهای بخش شیرین سو واقع در
شهرســتان کبودرآهنگ به دلیل ساختار زمین شناسی،
بهره گیری از چاه های منطقه در تامین آب و افت منابع
زیرزمینی متاســفانه با توزیع آب لب شور در شبکه می
باشــند .وی با بیان اینکه بهره گیری از دستگاههای آب
شــیرین کن یکی از راهکارها به منظور رفع شوری آب
می باشــد ،عنوان کرد :در همین راستا پس از اعالم نیاز
از سوی مدیر شهرستان ،از محل اعتبارات استانی تعداد
 ۱۰دستگاه آب شیرین کن با صرف اعتباری بالغ بر ۴۵
هزار میلیون ریال خریداری شــد که از این تعداد تاکنون
سه دستگاه در روستاهای آبمشکین ،عبدالمومن و آقکند
ضمــن انجام تعمیرات مورد بهره برداری قرار گرفته و ۷
دستگاه باقی مانده نیز در حال نصب می باشد.
بختیاری فر افزود :همچنین  ۸دســتگاه دیگر نیز از
محل اعتبارات اســتانی در روستاهای بخش گل تپه با
صرف اعتباری بالغ بــر  2۵هزار میلیون ریال در مرحله
نصب و راه اندازی می باشد که از این تعداد دو دستگاه در
روستاهای دارقشالق و جگنلو نصب و راه اندازی شده و ۶
دستگاه دیگر نیز در حال نصب است.
بختیاری فر همچنین با اعالم این خبر خاطرنشان
کرد :با بهره برداری از دســتگاههای مذکور  ۱۸روستا با
جمعیتی بالغ بر  ۱3هزارو  3۸۴نفر ،می توانند از آب شرب
شیرین و بهداشتی برخوردار شوند.

آگهی افراز پالک ثبتی  2840/10اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه فریبا صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2840/10اصلی واقع در بخش  1شــاهرود
طی درخواست وارده به شماره  3491مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/11اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه زهرا میررضائی مالک مشاعی پالک ثبتی  2840/11اصلی واقع در بخش  1شاهرود
طی درخواست وارده به شماره  4565مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/12اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه ســعید صادقیان مالک مشاعی پالک ثبتی  2840/12اصلی واقع در بخش  1شاهرود
طی درخواست وارده به شماره  3490مورخه 1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/13اصلی واقع در بخش 1
نظــر به اینکــه محمدباقرخان صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتــی 2840/13اصلی واقع در بخش
 1شــاهرود طی درخواســت وارده به شــماره  3489مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را
باســتناد قانــون افــراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از ایــن اداره نموده و در
ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق
در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبح
روز 1401/3/19اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور
و نظارت شما عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/14اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه فاطمه صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2840/14اصلی واقع در بخش  1شاهرود
طی درخواست وارده به شماره  3488مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/16اصلی واقع در بخش 1
نظــر به اینکــه محمدباقرخان صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتــی  2840/16اصلی واقع در بخش
 1شــاهرود طی درخواســت وارده به شــماره  3479مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را
باســتناد قانــون افــراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از ایــن اداره نموده و در
ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق
در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبح
روز 1401/3/19اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور
و نظارت شما عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/17اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه فریبا صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2840/17اصلی واقع در بخش  1شــاهرود
طی درخواست وارده به شماره  3478مورخه 1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/18اصلی واقع در بخش 1
نظــر بــه اینکه محمدباقر خان و ســعید و فاطمه و فریبا همگی صادقیان مالکین مشــاعی پالک ثبتی
 2840/18اصلی واقع در بخش  1شاهرود طی درخواست وارده به شماره  3475مورخه 1401/2/28
تقاضای افراز ســهمی خود را باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال  1357/8/22را
از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند
و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید
که در ســاعت  10صبح روز 1401/3/19اداره ثبت اســناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور
بهــم رســانیده تا بــا حضور و نظارت شــما عملیات صورت پذیــرد .عدم حضور خوانــدگان مانع از انجام
تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/19اصلی واقع در بخش 1
نظــر بــه اینکه محمدباقر خان و ســعید و فاطمه و فریبا همگی صادقیان مالکین مشــاعی پالک ثبتی
 2840/19اصلی واقع در بخش  1شاهرود طی درخواست وارده به شماره  3474مورخه 1401/2/28
تقاضای افراز ســهمی خود را باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال 1357/8/22را
از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند
و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید
که در ســاعت  10صبح روز 1401/3/19اداره ثبت اســناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور
بهــم رســانیده تا بــا حضور و نظارت شــما عملیات صورت پذیــرد .عدم حضور خوانــدگان مانع از انجام
تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/20اصلی واقع در بخش 1
نظــر بــه اینکه محمدباقر خان و ســعید و فاطمه و فریبا همگی صادقیان مالکین مشــاعی پالک ثبتی
 2840/20اصلی واقع در بخش  1شاهرود طی درخواست وارده به شماره  3472مورخه 1401/2/28
تقاضای افراز ســهمی خود را باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال  1357/8/22را
از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند
و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید

شهرستان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طرح روشنایی پل های سطح شهر کهریزک با نصب پایه
های چراغ روی پل شهید هادی نژاد کهریزک کلید خورد.علی
کلهر افزود؛ با توجه به بازدید های میدانی صورت گرفته توسط
مسئولین امر و همچنین گزارش های واصله مردمی مبنی بر
لزوم بهسازی روشنایی ،این پروژه توسط معاونت خدمات شهری
جنبهعملیاتیپیداکرد.

آموزش فرهنگ ترافیک و ایمنی حملونقل به
کودکانقرچکی

فرهنگ ترافیک و ایمنی حملونقل به کودکان قرچکی
به همت شهرداری قرچک و همکاری پلیس راهور شهرستان
آموزش داده شد.کالسهای فرهنگ ترافیک و ایمنی حملونقل
به کودکان قرچکی در پارک ترافیک با حضور عبداهلل طهمورسی
سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری ،اصغر یوسفی
مسئول فرهنگی اجتماعی شهرداری و سروان عرب از پلیس
راهور شهرستان برگزار شــد.اصغر یوسفی مسئول فرهنگی
اجتماعی شهرداری قرچک در این مراسم اظهار کرد :آموزش
فرهنگ ترافیک به کودکان یکی از اساسیترین مباحث مربوط
به فرهنگسازی و افزایش توجه و احترام به مقررات و قوانین
ترافیکی در شــهرها اســت .وی افزود :این طرح باهدف ایجاد
محیطی امن و سالم برای کودکان با احترام به قوانین و مقررات
و باال بردن سطح آگاهی آنها نسبت به رفتار صحیح در عبور
و مرور و شناخت مفهوم عالئم رانندگی مانند تابلو ،خطکشی و
چراغ راهنمایی و رانندگی اجرا شد.

پیشنهاد  22طرح آب و فاضالب با اعتبار مورد نیاز
 2750میلیاردتومان

این طرح ها شــامل  6طرح در بخــش آب و  16طرح
در بخش فاضالب اســت که برخی از آن ها بیش از  70درصد
پیشــرفت فیزیکی دارند .معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه
گذاری آبفای استان اصفهان از پیشنهاد  22طرح آب و فاضالب
برای تصویب در ســفر آینده رییس جمهور به این استان خبر
داد .کاظم جعفری با بیان این که اولویت آبفای استان اصفهان
ارائه طرح های نیمه تمام جهت تصویب اعتبار مورد نیاز در سفر
آتی رییس جمهور است گفت :طرح های یاد شده برای تکمیل
و بهره برداری به اعتباری معادل  2هزار و  750میلیارد تومان
نیاز دارد.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آبفای استان
اصفهان از ارائه سه پیشــنهاد برای اخذ مجوز ماده  23قانون
الحاق از طرف ســازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور خبر داد
و گفت :این پیشنهادها برای اجرا و توسعه تاسیسات فاضالب در
شهرهای فالورجان  ،دهاقان و فریدونشهر ارائه می شود .آبرسانی
به شهر های گلپایگان ،خوانسار ،گز ،خور و باغبهادران ،ایجاد
و توسعه تاسیسات فاضالب شهرهای بویین میاندشت ،افوس،
چادگان ،رزوه ،تیران ،خوانسار ،گلپایگان ،اژیه ،هرند ،اردستان،
شهرضا ،نجف آباد ،داران ،دامنه ،نایین ،بافران ،انارک ،قهدریجان،
کلیشاد ،سودرجان ،ابریشم ،ایمانشهر ،بهاران ،پیربکران ،مسکن
مهر تودشک و بازسازی تاسیسات و شبکه فاضالب شهرهای
اصفهان ،شــاهین شهر و خمینی شــهر از جمله طرح های
پیشنهادی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سفر رییس
جمهور به شمار می روند.

که در ســاعت  10صبح روز 1401/3/19اداره ثبت اســناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور
بهــم رســانیده تا بــا حضور و نظارت شــما عملیات صورت پذیــرد .عدم حضور خوانــدگان مانع از انجام
تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/21اصلی واقع در بخش 1
نظــر بــه اینکه محمدباقر خان و ســعید و فاطمه و فریبا همگی صادقیان مالکین مشــاعی پالک ثبتی
 2840/21اصلی واقع در بخش  1شاهرود طی درخواست وارده به شماره  3470مورخه 1401/2/28
تقاضای افراز ســهمی خود را باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال  1357/8/22را
از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند
و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید
که در ســاعت  10صبح روز 1401/3/19اداره ثبت اســناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور
بهــم رســانیده تا بــا حضور و نظارت شــما عملیات صورت پذیــرد .عدم حضور خوانــدگان مانع از انجام
تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/22اصلی واقع در بخش 1
نظــر بــه اینکه محمدباقر خان و ســعید و فاطمه و فریبا همگی صادقیان مالکین مشــاعی پالک ثبتی
 2840/22اصلی واقع در بخش  1شاهرود طی درخواست وارده به شماره  3469مورخه 1401/2/28
تقاضای افراز ســهمی خود را باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال  1357/8/22را
از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند
و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید
که در ســاعت  10صبح روز  1401/3/19اداره ثبت اســناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور
بهــم رســانیده تا بــا حضور و نظارت شــما عملیات صورت پذیــرد .عدم حضور خوانــدگان مانع از انجام
تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/23اصلی واقع در بخش 1
نظــر به اینکــه حمید و علی و محمدتقــی و خانم عصمت همگــی قصابیان مالک مشــاعی پالک ثبتی
 2840/23اصلی واقع در بخش  1شاهرود طی درخواست وارده به شماره  3468مورخه1401/2/28
تقاضای افراز ســهمی خود را باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال  1357/8/22را
از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند
و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید
که در ســاعت  10صبح روز  1401/3/19اداره ثبت اســناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور
بهــم رســانیده تا بــا حضور و نظارت شــما عملیات صورت پذیــرد .عدم حضور خوانــدگان مانع از انجام
تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/24اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه فریبا صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2840/24اصلی واقع در بخش  1شــاهرود
طی درخواســت وارده به شماره 3467مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1401/3/4
آگهی افراز پالک ثبتی  2840/25اصلی واقع در بخش 1
نظر به اینکه طیبه صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2840/25اصلی واقع در بخش  1شــاهرود
طی درخواست وارده به شماره  3466مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.

تاریخ انتشار 1401/3/4

آگهی افراز پالک ثبتی  2840/26اصلی واقع در بخش 1

نظر به اینکه طیبه صادقیان و میرمحمود و زهرا طلعیه و بدیعه و فاطمه ندیمه و بنفشه همگی نبوی
ورثه مرحوم عصمت صادقیان مالکین مشــاعی پالک ثبتی  2840/26اصلی واقع در بخش  1شــاهرود
طی درخواست وارده به شماره  3465مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز 1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.

تاریخ انتشار 1401/3/4

آگهی افراز پالک ثبتی  2840/27اصلی واقع در بخش 1

نظر به اینکه فاطمه صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتی  2840/27اصلی واقع در بخش  1شاهرود
طی درخواست وارده به شماره  3464مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از این اداره نمــوده و در ذیل تقاضای خود
اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه
آگهی و از سایر مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت  10صبح روز1401/3/19
اداره ثبــت اســناد و امالک شــاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رســانیده تا با حضور و نظارت شــما
عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.

تاریخ انتشار 1401/3/4

آگهی افراز پالک ثبتی  2840/28اصلی واقع در بخش 1

نظــر به اینکــه محمدباقرخان صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتــی  2840/28اصلی واقع در بخش
 1شــاهرود طی درخواســت وارده به شــماره  3463مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را
باســتناد قانــون افــراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از ایــن اداره نموده و در
ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق
در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبح
روز 1401/3/19اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور
و نظارت شما عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.

تاریخ انتشار 1401/3/4

آگهی افراز پالک ثبتی  2840/29اصلی واقع در بخش 1

نظــر به اینکــه محمدباقرخان صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتــی  2840/29اصلی واقع در بخش
 1شــاهرود طی درخواســت وارده به شــماره  3461مورخه  1401/2/28تقاضای افراز سهمی خود را
باســتناد قانــون افــراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال  1357/8/22را از ایــن اداره نموده و در
ذیل تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق
در این روزنامه آگهی و از ســایر مالکین مشــاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ســاعت  10صبح
روز 1401/3/19اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور
و نظارت شما عملیات صورت پذیرد .عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشریفات افراز نخواهد شد.

تاریخ انتشار 1401/3/4

