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در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی بررسی شد

راهکارهای مانعزدایی از سر راه  87واحد تولیدی
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بختیار صمدی  -فارس

وزیر کشور در خراسان جنوبی:

دولت به دنبال
فعالسازیبازارچههای
مرزی است
4

واکسیناسیون تنها راه مؤثر مقابله با اُمیکرون

سویه سریع کرونا را بشناسیم

3

رئــیــس اداره حفاظت محیط زیــســت سرخس
گفت :یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان
مهاجر در شهرستان سرخس ،دریاچه بزنگان
است اما در حال حاضر به دلیل خشکسالی سطح
آب دریاچه پایین رفته است و اگر خشکسالی
ادامــه داشته باشد تا آستانه خشک شدن هم
پیش خواهد رفت .حسن ابراهیمی در گفتوگو
با ایسنا عنوان کرد :دریاچه بزنگان ،نقطه تالقی
مسیر مهاجرت پرندگان مهاجر سیبری و سایر
مناطق است به همین دلیل این منطقه زیستگاه
امنی برای پرندگان مهاجر است .وی با اشاره به
اینکه در حال حاضر مهمترین معضل و چالشی
که تاالبهای شهرستان ازجمله
تاالب بزنگان را تهدید میکند،
خشکسالی است ،توضیح داد:
دراستان
یکی از مهمترین زیستگاههای
پرندگان مهاجر در شهرستان...

با رویکرد مسائل اقتصادی

سفیر اتریش با استاندار خراسان رضوی دیدار کرد
استاندار خراسان رضــوی صبح روز گذشته
در دیدار سفیر اتریش گفت :این استان در
خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و الزم
است کشورهای اروپایی در این حوزه همکاری
و مشارکت بیشتری کنند .نظری در دیدار با

2هزار واحد مسکن مهر

در خراسان رضوی خالی است 2

«ولف دیتریش هایم» سفیر جدید اتریش
در ایران بر رعایت حقوق بینالمللی کشورها
تأکید کرد و گفت :امیدواریم مسائل مربوط
به تحریم برطرف شود تا بتوانیم روابط خوبی
با همه کشورها از جمله اتریش برقرار کنیم.

بــه گـ ــزارش ایــرنــا ،سفیر جـمـهــوری اتریش
در ای ـران نیز در ایــن دیــدار گفت :روابــط دو
کـشــور بسیار دیرینه ب ــوده و بــه چند قرن
پیشباز میگردد که در چند دهــه اخیر به
صورت نزدیک و فشرده پیگیری شده است.

ولفدیتریش هایم افزود :برای ما شهر مشهد
و به طور کلی استان خراسان رضوی به دلیل
تحوالت چند ماه اخیر در کشور افغانستان
مورد توجه زیادی قرار دارد .همچنین معاون
نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق...

خراسانشمالی

خراسان رضوی

برگزار ی چهارشنبههای قرآنی در بجنورد

 ۹۰گسل فعال در خراسان رضوی وجود دارد

معاون فرهنگی و تبلیغاتی ستاد نماز جمعه خراسان
شمالی از برگزاری چهارشنبههای قرآنی با مشارکت مردم و
فعاالن قرآنی خبر داد.
امید ایزانلو در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه یکی
از اهداف چهارشنبههای قرآنی استعدادیابی بین نسل جدید است،
اظهار کرد :با توجه به اینکه محفل قرآنی متمرکزی در مرکز استان
وجــود نداشت ،چهارشنبههای قرآنی با مشارکت مــردم و فعاالن
قرآنی آغاز به کار کرد و یکی از اهداف این محفل استعدادیابی بین
نسل جدید است.
وی با بیان اینکه تاکنون سه جلسه از این محفل برگزار شده است ،افزود:
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در این محفل قاریان استانی به تالوت آیات کالمهللا مجید میپردازند و
تفسیر موضوعی قرآن نیز با حضور اساتید استانی برگزار میشود.
معاون فرهنگی و تبلیغاتی ستاد نماز جمعه خراسان شمالی با تأکید بر
اهمیت حضور نسل جوان در این محفل ،تصریح کرد :متأسفانه شاهد
کمرنگ شدن فعالیت قاریان نسل جدید هستیم و یکی از اهداف این
محفل شناسایی ظرفیتهای انسانی در این حوزه است.
ایزانلو با بیان اینکه محفل چهارشنبههای قرآنی در محل حسینیه
شهدا واقع در مصالی امام خمینی(ره) برگزار میشود ،اضافه کرد :این
محفل همزمان با نماز مغرب و عشا برگزار میشود که در برخی از این
جلسهها نماینده ولی فقیه نیز حضور دارد.

آگهی مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده شرکت دهکده شفای پارس
( سهامی خاص ) به شماره ثبت 27686 :
شناسه ملی 10380430769 :

آگهی دعوت مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده
شرکت توسعه و عمران دوغارون
( سهامی خاص) به شماره ثبت 34138
و شناسه ملی 10380493398

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رأی شماره
 140060306013001612مورخ  1400/08/17هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدامین مومنی مقدم فرزند عباسعلی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  213/66مترمربع
از پالک شماره  709فرعی از  -117اصلی واقع در اراضی خشویی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای حسن مهویدی
مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده
 13آئیننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها
رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ 207 -آ1408347-

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/24 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده (مرحله دوم ) نوبت اول
شرکت تعاونی تهیه وتوزیع لوازم تاکسی وکرایه سواری مشهدوحومه به شماره ثبت697

/1408317ح

/1408349ح

/1408315ف

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت توسعه و
عم��ران دوغ��ارون ( س��هامی خاص ) به ش��ماره ثبت
 34138دع��وت بعم��ل می آی��د تا در جلس��ه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 9
صبح روز یکشنبه مورخ  1400/9/28به نشانی دفتر
مرکزی شرکت واقع در مشهد-بلوار شهید منتظری
–نبش منتظری – 7س��اختمان س��اپکو  -طبقه چهارم
–واحد یک برگزار می شودحضور به هم رسانند .
حض��ور نماینده یا وکیل س��هامداران با ارائه معرفی
نامه کتب��ی دال بر نمایندگی یا وکال��ت امکان پذیر
خواهد بود.
دستور جلسه :
-1طرح گزارش حس��ابرس و تصویب صورتهای مالی
منتهی به سال 1399
 - 2سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.
هیات مدیره شرکت توسعه و عمران دوغارون

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت
می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده شرکت که در روز :پنجشنبه راس
ساعت  10 :صبح مورخ  1400/09/20 :به آدرس:
میدان راهنمائی مجتمع تجاری خدادادی واحد2
برگزار می گردد حضور بهم رسانیم
دس��تور جلس��ه مجم��ع ب��ه ش��رح زی��ر اعالم
می گردد.
 -1استماع گزارش هیئت مدیره
 -2تصویب صورتهای مالی عملکرد س��ال مالی
منتهی به پایان اسفندماه
 -3انتخاب اعضای هیئت مدیره
 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -5نحوه پرداخت دیون شرکت
 -6سایرمواردی که در صالحیت مجمع عمومی
عادی می باشد.
رئیس هیئت مدیره -روحاالمین حکمتنیا

نجات ،توسعه فرهنگ آموزش همگانی را مهمترین پیام مانور سراسری
ایمنی و زلزله برشمرد و گفت :توسعه فرهنگ ایمنی پایدار که منتج به
داشتن استانی تابآور شود مهمترین راهبرد استان است و دغدغه ویژه
این مانور نیز موضوع محله تابآور و محله آماده است.
قاسمعلی خدابنده ،مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این
مراسم گفت :کشور ما با توجه به وجود گسلهای فراوان ،در زمره مناطق
زلزلهخیز محسوب میشود ،بنابراین تمامی آحاد جامعه باید به منظور
کسب آمادگی بیشتر برای مواجهه با آن آموزش ببینند .وی ادامه داد:
برگزاری این گونه مانورها نقش مؤثری در آمادهسازی دانشآموزان برای
حفظ ایمنی خود و انتقال این نکات آموزشی به بدنه جامعه دارد.

1408366

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
 -1نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر
رأی شماره  140060306013001140مورخ  1400/6/18هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی مطیع نوقابی فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب منزل به مساحت کل  377/55مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده شماره  993فرعی (از محل مالکیت هادی فیاضی) و از
پالک  7440فرعی (از محل مالکیت هادی فیاضی و سعید فیاضی) و از پالک  7520فرعی (از محل مالکیت هادی فیاضی) همگی
از یک – اصلی واقع در اراضی علیآباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد
 -2نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و
برابر رأی شماره  140060306013001143مورخ  1400/6/18هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم محدثه عصاری فرزند علیاکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب منزل به مساحت کل  377/55مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده شماره  993فرعی (از محل مالکیت هادی فیاضی) و از
پالک  7440فرعی (از محل مالکیت هادی فیاضی و سعید فیاضی) و از پالک  7520فرعی (از محل مالکیت هادی فیاضی) همگی
از یک – اصلی واقع در اراضی علیآباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد
محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13
آییننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها
رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407471
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/9 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/24:
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -سیدضیاالدین مهدوی شهری

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت:
 ۹۰گسل فعال در ایــن استان وجــود دارد و  ۶۵درصد
پهنههای خراسان رضوی به طور ویژه از ناحیه زلزله در
مخاطره است.
محسن نجات در بیست و سومین مانور سراسری زلزله در مدارس
خراسان رضوی افزود :در طول سالهای گذشته خراسان رضوی ۲۵مورد
زلزل ه باالی  ۶ریشتر را تجربه کرد ه است.
وی با بیان اینکه  ۷۰درصد سکونتگاههای خراسان رضوی به لحاظ
حضور گسلها در شرایط خطرپذیر قرار دارند ،افزود :بنابر این فراگیری
آموزش همگانی در این حوزه امری ضروری است.
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درشهر

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده (مرحله دوم) نوبت اول ش��رکت تعاونی تهیه وتوزیع لوازم تاکس��ی وکرایه
س��واری مشهدوحومه راس ساعت 9صبح روزیکشنبه مورخ 1400/10/12درمحل تاالر عدل واقع در میدان امام خمینی
برگ��زار میگ��ردد  .لذا از کلی��ه نمایندگان منتخب درمرحل��ه اول دعوت مینماید راس موعد مقرر ش��خصا"در جلس��ه
مذکورباهمراه داشتن مدارک شناسایی حضور بهم رسانند .ضمنا" داوطلبین سمت هیئت مدیره وبازرسی شرکت حداکثر
طی مدت 7روزکاری از تاریخ انتش��ار این آگهی بادردست داشتن مدارک الزم جهت تکمیل فرم ثبت نام هیئت مدیره
وبازرسی درساعات اداری به دفتر شرکت تعاونی واقع در میدان امام خمینی مراجعه نمایند.
دستور جلسه -1:استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان
-2طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سالهای 1398و1399
-3طرح و تصویب پیش بینی بودجه سالهای 1399و 1400
-4طرح و تصویب تغییرات سرمایه
 -6طرح وتصویب گزارش ارزیابی سهام تعاونی (تقویم سهام)
 -5تصمیم گیری درمورد اخذ تسهیالت از بانکها وموسسات اعتباری واشخاص حقیقی وحقوقی
-7انتخاب اعضاءاصلی وعلی البدل هیئت مدیره
-8انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400

با تشکر� هیئت مدیره

