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ویژهنامه 4057

پس از رسانهای شدن ماجرا و پیگیری دادگستری خراسان رضوی

زمین فرهنگیان تبادکانی پس گرفته میشود
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سرعت کند طرح برقی کردن
با  175دستگاه در شهری
با 400هزار موتور سیکلت

کاربراتورهای
آالینده
مشغول کارند!

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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در خراسان رضوی

 ۵۰درصد زنان سرپرست خانوار
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ایرنا

تحت حمایت بیمه

هوا که رو به ســردی م ـیرود مشکل آلودگی هوای
کالنشهرها بیشتر خودنمایی میکند .هر ساله
همین ایام صدای خیلیها درمیآید که هوا آلوده
است و باز حرفهای همیشگی از چرایی این اتفاق
و راهکارهای کاهش آلودگی زده میشود .از مسئول
گرفته تــا غیرمسئول راه ـکــار میدهند و راه حل
دارنــد اما همین که هوا گرمتر میشود انگار همه
چیز یادمان میرود و میرویم و با سرمای سال بعد
دوبــاره همه چیز عیان میشود!
براساس اعالم سازمانهای مرتبط
ب ــا م ــوض ــوع آل ــودگ ــی و محیط
دراستان
زیست ،کالنشهر مشهد یکی از
آلودهترین شهرهای کشور...

در خراسان جنوبی

افزایش دو برابری

پرداختتسهیالتکارآفرینی
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در خراسان شمالی

 ۱۷۲کشته
در تصادفات هفت ماه گذشته 3

رسیدن به ایران کتابخوان

با ایجاد خانوادههای کتابخوان 4

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد خبر داد

رفع مشکل آب شرب سه روستا با وقف فناوری
مدیرعامل شــرکــت آب و فــاضــاب مشهد
گفت :از زمــان تشکیل انجمن وقف علم و
فناوری در حــوزه آب ،مشکل آب شرب سه
روس ـتــا حــل شــده اس ــت .بــه گـ ــزارش روابــط
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان

رضوی ،حسن اسماعیلیان در جلسه مشترک
اوق ــاف و شرکت آب و فــاضــاب بــا موضوع
وقف علم و فناوری در حــوزه آب؛ بیان کرد:
با ابتکار خوب اوقاف خراسان رضوی حدود
دو سال پیش ،انجمنهایی از جمله انجمن

علم و فـنــاوری در حــوزه آب ب ـرای نخستین
بــار تشکیل شــد .مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب مشهد گفت :تأمین آب به عنوان
فهــایــی اس ــت کــه ریشه
یـکــی از ن ـیــات وق ـ 
اسالمی و ایرانی دارد و باتوجه به اینکه تأمین

آب جزو بهترین خدمتها به مردم است از
گذشته در این خصوص وقف هایی داشتیم.
وی با بیان اینکه در قالب وقف علم و فناوری،
مشکل مردم روستا یا منطقه ای که به نوعی
با مشکل تأمین آب شرب مواجه هستند...
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده شرکت تعاونی
حمل و نقل داخلی کاالی الجورد اختر کیهان توس ( نوبت دوم)

/1408069ر

بدی��ن وس��یله از کلی��ه اعض��ای ش��رکت مذک��ور و ی��ا نماین��دگان قانون��ی ایش��ان دع��وت میش��ود ت��ا در جلس��ه
مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور فوقالع��اده (نوب��ت دوم) ش��رکت ک��ه رأس س��اعت  16م��ورخ  1400/9/19و در
مح��ل دفت��ر ش��رکت واق��ع در مجلس��ی غرب��ی  29حس��ینیه بن��ت الحس��ن تش��کیل میش��ود حض��ور بهم رس��انند.
کسانی که امکان حضور در جلسه را ندارند میتوانند تا  1400/9/17به آدرس دفتر شرکت مراجعه و وکالت کتبی خود
را به شخص مورد نظر جهت شرکت در جلسه ارائه نمایند ضمن ًا هر عضو حداکثر وکالت سه نفر و هر غیر عضو میتواند
وکالت یک نفر را عهدهدار باشد.
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
 -2اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی سال 99
 -3اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی سال 1400
 -4انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علیالبدلپ  -5تصویب نابرابری سهام
 -6اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
 -7دادن مأموریت به هیئت مدیره جهت ثبت تغییرات تعاونی
 -8پرداخت نکردن پول سهام و برگه سهام در دست دارند برگه سهامشان باطل است.
 -9خرید زمین برای پایانه بار شرکت الجورد اختر کیهان توس
رئیس هیئت مدیره -محسن چوپانزاده بیک

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول
شرکت تعاونی خدماتی بوستان جهادگران مشهد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد 1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب  1390/9/20و برابر رأی ش��ماره
 140060306013001150مورخ  1400/6/20هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای محمودرضا متقی شهری فرزند ابوالحسن در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  537/33مترمربع قسمتی از پالک شماره 945
فرعی از  -3اصلی واقع در اراضی قصبه ش��هر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده معالواس��طه از کربالیی محمد خشنود مالک رسمی محرز
گردیده است.
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آییننامه 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 در محل تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم
ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتش��ار 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.آ1407472
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/17 :
رئیس ثبت اسناد وامالک گناباد -سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظ��ر به دس��تور م��واد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب  1390/9/20و برابر رأی ش��ماره
 140060306013001152مورخ  1400/6/20هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 140060306005006575
مورخ  1400/08/26هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیش��ابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای عزیزاله بادیانی
فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان به مس��احت  132/5مترمربع از پالک ش��ماره  478فرعی از  233اصلی واقع در اراضی
س��یان بخش  2حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک رس��می آقای غالمعلی پارسا محرز گردیده اس��ت.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده  13ائی��ن نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصل��ه  15روز از طریق
ای��ن روزنامه و محلی کثیراالنتش��ار در ش��هرها و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل ت��ا دو ماه اعتراض خود را ب��ه اداره ثبت محل وقوع ملک
تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل
نمای��د و گواهی تقدیم دادخواس��ت را ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت
و در صورت��ی ک اعت��راض در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل را ارائه نکند اداره ثبت
مب��ادرت ب��ه صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مان��ع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت ( .م.ال��ف )751آ1408081
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/17
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/02
علی امینی  -ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره 140060306005006594
مورخ  1400/08/29هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محمد قرائکی فرزند
حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  138/87مترمربع از پالک شماره  118فرعی از  231اصلی واقع در اراضی مرتضی آباد
بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد اسماعیل علیمردانی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها 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 مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک 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 می
آ1408072
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست( .م الف)757
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/17
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/02
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور

/1408016ر

 -1نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب  1390/9/20و برابر رأی ش��ماره
 140060306013001157مورخ  1400/6/20هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای محسن حیدری نوقابی فرزند حیدرمحمد در ششدانگ دو باب مغازه به مساحت  103/53مترمربع از پالک شماره  277فرعی از
یک -اصلی واقع در اراضی علیآباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای حیدرمحمد حیدری نوقابی مالک رسمی
 -2نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب  1390/9/20و برابر رأی ش��ماره
 140060306013001158مورخ  1400/6/20هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای حیدرمحمد حیدری نوقابی فرزند عبدالعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت کل  246/34مترمربع از
پالک شماره  277فرعی از یک -اصلی واقع در اراضی علیآباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی مالک رسمی
 -3نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب  1390/9/20و برابر رأی ش��ماره
 140060306013001159مورخ  1400/6/20هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای محسن حیدری نوقابی فرزند حیدرمحمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت کل  246/34مترمربع از
پالک ش��ماره  277فرعی از یک -اصلی واقع در اراضی علیآباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده معالواسطه از آقای حیدرمحمد حیدری
نوقابی مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آییننامه
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
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.آ1407470
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/17:
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -سیدضیاالدین مهدوی شهری

بالمعارض متقاضی آقای س��یدمهدی پورهاشمی شهری فرزند سیدحسن در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  464/96مترمربع باقیمانده پالک شماره
 1042فرعی از  -3اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده معالواسطه از طوبی نعمتی شهری و فاطمه فتحنیا شهری
و علی نعمتی شهری مالکان رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده
 13آییننامه 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 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.آ1407474
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/17:
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -سیدضیاالدین مهدوی شهری

از کلی��ه اعض��ا تعاون��ی دعوت میگردد در جلس��ه مجمع عموم��ی فوقالعاده که رأس س��اعت 8
صب��ح م��ورخ  1400/9/18در محل دفتر ش��رکت واقع در بلوار فردوس��ی -مقابل آپارتمانهای
مرتفع پاس��اژ آهن طبقه س��وم پ��اک  327برگزار میگ��ردد حضور به هم رس��انند در صورتی
که حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نباش��د میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو
دیگ��ری ی��ا نماینده تاماالختیار خود واگ��ذار نماید در این صورت هر عضو ع��اوه بر رأی خود تا
 3رأی ب��ا وکال��ت و غیرعض��و یک رأی با وکالت داش��ته باش��د اعض��ای متقاض��ی نمایندگی به
هم��راه وکی��ل موردنظ��ر باید از س��اعت  9لغای��ت 13از م��ورخ  1400/9/6لغای��ت  1400/9/11به
دفتر ش��رکت مراجع��ه نمایند .رعایت کلیه دس��تورالعملهای س��تاد ملی کرونا الزامی اس��ت.
دستورجلسه:
-1تغییر بند ب ماده  35اساسنامه
هیئت مدیره

