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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

 خانم ابتکار هشدارها درباره 
دریاچه ارومیه را نپذیرفت!

رئـــیـــس ســـازمـــان حــفــاظــت محیط 
اصالحات  دولــت  در  گفت:  زیست 
ارومیه  دریاچه  ــاره خشک شدن  درب
ابتکار،  معصومه  امــا  دادیــم  هشدار 
رئیس وقت سازمان حفاظت محیط 
رئیس جمهور  به  نامه ای  در  زیست، 
ارومــیــه را  پاسخ داد خطری دریــاچــه 

تهدید نمی کند.
کالنتری  عیسی  تسنیم،  گـــزارش  به 
ضمن بیان اینکه مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه از سال 1374 مطرح 
شده بود، اظهار کرد: در این سال ها تالش های زیادی در زمینه احیای دریاچه 
ارومیه صورت گرفت اما گوش شنوایی وجود نداشت، چراکه هنوز نیز با وجود 

گذشت 21 سال از آغاز قرن 21 به توسعه پایدار اعتقادی نداریم.

یک نماینده مجلس خبر داد

 توسعه زیرساخت اینترنت پرسرعت 
در مناطق محروم

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 14۰۰ مجلس گفت: براساس 
مصوبه این کمیسیون، محل هزینه کرد منابع حاصل از افزایش حق السهم 

دولت از اپراتور ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت مشخص شد.
رحیم زارع در گفت وگو با خانه ملت گفت: این منابع برای توسعه زیرساخت 
اینترنت ثابت پرسرعت و حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و توسعه 

زیرساخت اینترنت در روستاها و مناطق محروم صرف خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:

 ازدواج دومی ها
 نمی توانند از وام ازدواج استفاده کنند

کـــارنـــامـــی، سخنگوی  ــی  ــای ــاب ب عــلــی 
کــمــیــســیــون اجــتــمــاعــی مــجــلــس در 
گفت وگو با برنا گفت: براساس مصوبه 
مجلس شورای اسالمی، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران موظف است 
برای هر یک از زوج هــا در سال 14۰۰ 
وام با مبلغ 7۰ میلیون تومان با دوره 
بازپرداخت 1۰ ساله پرداخت کند البته 
ایــن درصــورتــی اســت که ایــن زوجین 
ازدواج  از1397/1/1 باشد و تاکنون تسهیالت  تاریخ عقد ازدواجشان پس 
دریافت نکرده  باشند، بنابراین ازدواج دومی هایی که در ازدواج اولشان وام 

ازدواج دریافت کردند، نمی توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
او افزود: به منظور حمایت از ازدواج جوانان و کاهش سن ازدواج قرار شد به 
دختران کمتر از 23 و پسران کمتر از 25 سال، وام ازدواج 1۰۰ میلیون تومانی 

پرداخت شود.
از  او در ادامــه به وام 15۰ میلیون تومانی اشــاره کــرد و گفت: زوجینی که 
سال1399صاحب فرزند سوم شدند و فاقد مسکن هستند، می توانند از وام 

15۰ میلیون تومانی استفاده کنند.

خبر

ظرفیت پذیرش آزمون دکترای 1400 اعالم شد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از پذیرش حدود 12 هزار داوطلب در آزمون دکترای سال 1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خبر داد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم خدایی در ادامه گفت: براساس پیش بینی های ما حدود 12 هزار داوطلب نیز در آزمون دکترای دانشگاه آزاد سال 1400 پذیرفته می شوند. بنابراین به طور کلی حدود 2۵ هزار نفر 

از18۵هزار داوطلب وارد دانشگاه ها می شوند. وی افزود: نتیجه اولیه آزمون دکترای 1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هفته نخست فروردین اعالم می شود.

و  احسان  ترویج  برای  مصدق   محمود   
نیکوکاری و دستگیری از همنوعان راه های 
روزهایی  در  به ویژه  دارد  وجود  بسیاری 
ویروس  شیوع  مثل  مختلف  دالیل  به  که 
که  آن گونه  خانواده ها  اقتصاد  چرخ  کرونا 
ایجاد صندوق های  نمی چرخد.  است  الزم 
قرض الحسنه خانوادگی در خانه و محالت 
و بین اقوام و آشنایان یکی از راه هایی است 
که می تواند ضمن گشودن گره از مشکالت 
مالی خانواده ها، به گسترش روح صمیمیت 

و همدلی در میان آن ها کمک کند. 
ــن حــال عـــالوه بــر مالحظاتی کــه در  بــا ای
آن  به  باید  صندوق ها  از  این گونه  ایجاد 
حقوقی  حمایت های  ضــرورت  کــرد  توجه 
توجه  مـــورد  بــایــد  نیز  ــا  آن هـ از  قــانــونــی  و 

مسئوالن قرار گیرد. 
به مناسبت 14 اسفند؛ روز »ترویج فرهنگ 
و  چرایی  به  داریــم  نگاهی  قرض الحسنه« 

چگونگی فعالیت صندوق های خانوادگی.

مراقب اعتماد دیگران باشیم»
حــجــت االســالم ابــراهــیــم حــمــیــدی، رئیس 
کــه سال ها  خــراســان جنوبی  دادگــســتــری 
بلوچستان  و  سیستان  دادگستری  رئیس 
بوده است، به قدس می گوید: سنت الهی 
نیاز  رفــع  منظور  به  قرض الحسنه  نبوی  و 
زیادی  برکات  و  نیازمندان صورت می گیرد 
از بُعد مادی و معنوی برای اقشار جامعه 
اسالمی دارد؛ از جمله آن ها می توان به رشد 
فضائل اخالقی و پوشش نیازهای واجدان 

شرایط اشاره کرد.
ــکــه صـــنـــدوق هـــای  ــن وی بـــا اشــــــاره بـــه ای
زیرپوشش  چون  خانوادگی  قرض الحسنه 
نیستند  نــهــادی  و  یــا ســازمــان  بانک  هیچ 
بــه لــحــاظ قــانــونــی جــایــگــاه چــنــدانــی بــرای 
فعالیت در کشور ندارند، می افزاید: بنابراین 
الزم اســت ایــن صــنــدوق هــا زیــرپــوشــش و 

حمایت های حقوقی و قانونی قرار گیرند. 

حمیدی در ادامه با اشاره به وجود برخی 
صــنــدوق هــای  روی  پــیــش  در  چــالــش هــا 
که  آنجا  از  می کند:  تصریح  خــانــوادگــی، 
بــر اســاس اعتماد شکل  ایــن صــنــدوق هــا 
افــراد  از  وام  ــرداخــت  پ بـــرای  و  می گیرند 
نمی شود  دریافت  محکمی  ضمانت های 
اقساط  نمی توانند  اعضا  از  برخی  وقتی 
ــود را پـــرداخـــت کــنــنــد صــنــدوق دچــار  خـ
مشکل می شود و نمی تواند به تعهداتش 
اعــضــا عمل  بــه همه  وام  پــرداخــت  بـــرای 
نــمــایــد و ایـــن مــوضــوع مــمــکــن اســـت به 

اعتماد دیگران خدشه وارد کند.

یک نیاز مبرم اجتماعی»
بُعد  از  را  مــوضــوع  بـــای  دکــتــر جعفر  امـــا 
قرار می دهد.  ارزیابی  جامعه شناسی مورد 
او در گفت و گو با قدس ایجاد صندوق های 
قرض الحسنه در میان خانواده ها و بستگان 
اجتماعی  مــبــرم  نــیــاز  یــک  بــه  پاسخی  را 
می داند و اضافه می کند: نظام بانکی کشور 

نیازهای  تمامی  پاسخگوی 
خأل  ایــن  نیست،  خانواده ها 
افـــراد به سوی  موجب شــده 
گرایش  فامیلی  صندوق های 
پیدا کنند. در واقع این قانون 
اگــر چیزی  جامعه اســت که 
ــه هر  ب نــیــاز دارد  ــه آن  ب کــه 
دلیلی تأمین نشود خود افراد 

جامعه دست به کار شده و سعی می کنند 
آن را تأمین کنند.

وی با اشاره به اینکه پایه کار صندوق های 
قــرض الــحــســنــه فــامــیــلــی اعــتــمــاد اســـت و 
و  دســت  و  خشک  ضوابط  و  چارچوب ها 
پاگیر نظام بانکی را ندارد، می افزاید: ضمن 
اینکه مدیر صندوق گاهی در پرداخت وام 
با توافق اعضا اولویت ها را در نظر می گیرد 
مشکالت  واقـــعـــاً  کــه  کــســانــی  ــه  ب را  آن  و 
همین  می کند،  پرداخت  دارنــد  اساسی تر 
نظام  تحکیم  موجب  بخشش  و  گذشت 

خویشاوندی در خانواده می شود. 

بین  ارتــبــاطــات  تحکیم  وی 
پیوندهای  تقویت  و  فــردی 
دیــگــر  از  را  خــویــشــاونــدی 
ــای  ــدوق هــ ــ ــن مـــحـــاســـن صــ
خـــــانـــــوادگـــــی مـــی خـــوانـــد 
ایـــن  ــــد: وجــــــود  ــوی ــ و مــــی گ
می شود  موجب  صندوق ها 
افــراد دست کم هر ماه یکی 
دوبار گرد هم جمع شوند و این گونه، مهر و 
محبت بینشان افزایش می یابد؛ همچنین 
از حال و روز همدیگر باخبر می شوند و در 
هم  رفــع مشکالت  درصـــدد  توانشان  حــد 

برمی آیند. 
آیــا قانون  ایــن پرسش که  وی در پاسخ به 
آن گونه که باید از صندوق های خانوادگی و 
فامیلی حمایت کرده است، می گوید: پاسخ 
رهاشدگی  ایــن  بنده  و  اســت  منفی  قطعاً 
را  ــی هــای سنتی صــنــدوق هــا  خــودگــردان و 
یکی از مشکالتی می دانم که دوام و بقای 
صندوق ها را به چالش می کشد.  ای کاش 

بانکی  نظام  و  اقتصادی  متولیان  که  حال 
کارکردهای مثبت این صندوق ها را می بینند 
درصدد ساماندهی آن برآیند و حمایت های 
الزم را از آن ها به عمل آورند. در واقع باید 
قانونی تصویب شود که صندوق های فامیلی 
با داشتن شرایطی بتوانند از کمک های ویژه 

نظام دولتی بهره ببرند.
حــوزه  در  جمله  از  جــا  چندین  در  دولـــت 
ــدوق هــا را  ــد صــن ــوان ســـرمـــایـــه گـــذاری مــی ت
حمایت کند؛ مثالً سرمایه گذاری های آن ها 
را تــقــویــت نــمــایــد و ایـــن گــونــه بــه صــورت 
در  را  خانوارها  سرمایه های  غیرمستقیم 

حوزه تولید و اشتغال به کار گیرد.

یک نظام حقوقی و قضایی سالم و »
شفاف می خواهیم

بر  نیز  جامعه شناسی  استاد  توکلی،  نیره 
ضرورت حمایت از صندوق های خانوادگی 
ــه ایــنــکــه اگــر  ــاره ب ــا اشــ تــأکــیــد مــی کــنــد و ب
پشت سر صندوق های قرض الحسنه یک 
شفاف  و  ســالــم  قضایی  و  حقوقی  نــظــام 
وجـــود نــداشــتــه بــاشــد خــانــواده هــا ضربه 
می خورند، تصریح می کند: از نظر حقوقی 
و قانونی باید از صندوق های قرض الحسنه 
کوچک هم حمایت شود. یعنی باید یک 
ساماندهی مشخصی در این حوزه صورت 
گیرد و پشتوانه حقوقی وجود داشته باشد 
چون در خانواده هم حقوق اعضای خانواده 
با هم برابر نیست؛ مثالً حتی زن و شوهر از 
پشتوانه های حقوقی برابر برخوردار نیستند 
تا اگر اختالفی پیش آمد یکی از قدرتش 
باید  بنابراین  نکند.  استفاده  دیگری  ضد 
نظام حقوقی محکمی وجود داشته باشد تا 
صندوق های قرض الحسنه فعالیت کنند و 
به بانک تبدیل نشوند و آن اعتماد عمومی 
برگردد چون اعتماد بزرگ ترین سرمایه ملی 
است و باید این سرمایه را از طریق مبارزه با 

فساد احیا کرد. 

قدس در گفت وگو با کارشناسان بررسی می کند

نیاز صندوق های قرض الحسنه خانگی به پشتوانه حقوقی

تحکیم ارتباطات 
بین فردی و تقویت 

پیوندهای خویشاوندی 
از محاسن صندوق های 

خانوادگی است

بـــــــرش
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 برگ س���بز  خودرو س���واری کیا اپیروس 3800 رنگ 
س���فید صدفی متالیک مدل 2008 به ش���ماره موتور 
ش���ماره شاس���ی5185169431  و   G6DA8S401465
KNALD22 به ش���ماره انتظامی646 ق88 ایران 32 
به مالکیت سجاد نجاری بیدختی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���درک ف���ارغ التحصیلی اینجانب اله���ام عرفانی 
محس���نی فرزند محمدرضا به ش���ماره شناسنامه 
از مش���هد در مقط���ع کارشناس���ی  1112 ص���ادره 
پیوسته رش���ته مهندسی شیمی – صنایع غذایی 
ص���ادره از دانش���گاه آزاد واحد قوچان با ش���ماره 
)5804( مفق���ود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د 
. از یابن���ده تقاض���ا م���ی ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد واحد قوچان  به نشانی : قوچان – 
کیلومتر 4 قوچان – مشهد مجتمع دانشگاه آزاد 

قوچان تحویل دهید.
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و  محض���ری  س���ند  و  کمپان���ی  س���ند  س���بز،  ب���رگ 
کارت خ���ودروی  پ���ژوGLX 405 م���دل 1393 رن���گ 
خاکس���تری ب���ه ش���ماره انتظام���ی 329س27 ایران 
10  ش���ماره موتور 124K0499281 و ش���ماره شاس���ی 
NAAM01CA5ER061373 به مالکیت امیر غفوری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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س���ند کمپانی س���واری تیبا م���دل 1398 رنگ س���فید 
روغن���ی ب���ه ش���ما ره انتظام���ی 58 ط 629 ایران 84 
ش���ماره موت���ور 158764533 و ش���ماره     شاس���ی 
5846969 بن���ام ناص���ر ب���زی کیا فرزند ان���ور کد ملی 
3661664719 مفقود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر47 

)درحال تصفیه( قم به شمار ثبت 8077 
تاریخ انتشار:1399/12/14    

 از کلیه اعضای محترم به منظور ش��رکت در مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاونی مس��کن مهر47 قم با دس��تور جلس��ه ذیل 
که در روز چهارش��نبه مورخ 1399/12/27 ساعت 
15:00 در محل: پردیس��ان-  بلوار ابوطالب خیابان 
موتلف��ه دوم کوچه چهارم مجتم��ع الماس محوطه 

بلوک A1 تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.
1- استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
2- استعفای دسته جمعی اعضای هیات تصفیه

3-انتخابات هیات تصفیه و ناظر تصفیه
-هریک از اعضا در صورت تمایل به معرفی وکیل 
به منظور حضور در مجم��ع فوق، می توانند تا یک 
هفته به برگزاری مجمع به همراه وکیل خود)وکیل 
و موکل متفق��ًا( جهت دریافت برگه وکالت حضور، 

به دفترتعاونی در محل پروژه مراجعه نمایند.
- حض��ور در مجمع با ارائه کارت شناس��ایی معتبر 
امکان پذیر می باش��د.و از حض��ور افراد غیرعضو 

ممانعت به عمل می آید.
--ب��ا توج��ه به ش��یوع بیم��اری کرون��ا و به جهت 
پیشگیری و حفظ س��امتی اعضاء، حضور در مجمع 

با ماسک الزامی می باشد.
 هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر 47 
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 شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نسبت به انتخاب 
پیمانکار جه�ت اج�رای آرماتوربندی و قالب بن�دی و بتن ریزی 
دیواره�ا ، س�تون ها ، تیرها و دال س�قف های پروژه م�وزه مرککزی حرم مطهر 
رض�وی اق�دام نماید،  لذا از اش�خاص حقیق�ی و حقوقی دارای تجرب�ه در این 
زمینه دعوت می ش�ود در صورت تمایل به ش�رکت در مناقصه مذک�ور ، از تاریخ 
99/12/16  لغایت 99/12/20 برای دریافت اس�ناد به س�ایت www.omqo.com و 
یا حضورا به واحد بازاریابی و تدارکات این شرکت به نشانی مشهد خیابان دانشگاه 
بین خیابان کفایی و میدان شریعتی پالک 439- تلفن 38422669-051  مراجعه و 

اسناد را دریافت نمایند. 

مناقصه اجرای آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی 
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اگزوز  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
در  تا  آید  می  عمل  به  دعوت  خراسان  سازان 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که 
راس   1399/12/27 مورخه  چهارشنبه  روز  در 
مشهد،  آدرس:  به  شرکت  محل  در   10 ساعت 
صنعت،  بلوار  یک،  فاز  طوس،  صنعتي  شهرک 
حضور  گردد  می  برگزار   336 پاک   ،11 خیابان 

بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

1-انتخاب مدیران شرکت 
2-انتخاب بازرسین شرکت

3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشارشرکت
هیئت مدیره شرکت

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت اگزوز سازان خراسان )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 20036و شناسه ملی 10380355473

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور  فوق العاده موسسه پشتیبانی سهام 

پدیده شاندیز به شماره ثبت 2560 
و شناسه ملی 10380500105

 
محت��رم  ش��رکای  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
موسس��ه یا نمایندگان قانونی آنها دعوت 
بعم��ل م��ی آید در جلس��ه مجم��ع عمومی 
ع��ادی بطور ف��وق العاده که راس س��اعت 
11:00 روز چهارش��نبه مورخ 1399/12/27 
در آدرس مشهد- بلوار ملک آباد- بلوار 
خی��ام- خیام جنوبی 1- پ��اک 45 برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تقسیم سود انباشته به نسبت میزان 
سهم الشرکه شرکاء

2- س��ایر مواردی ک��ه در صاحیت مجمع 
باشد.

 هیئت مدیره موسسه پشتیبانی 
سهام پدیده شاندیز ع 9
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آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده موسسه پشتیبانی سهام پدیده 

شاندیز  به شماره ثبت 2560 و 
شناسه ملی 10380500105

 
محت��رم  ش��رکای  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
موسس��ه یا نمایندگان قانونی آنها دعوت 
بعم��ل م��ی آید در جلس��ه مجم��ع عمومی 
ف��وق العاده ک��ه راس س��اعت 10:00 روز 
چهارشنبه مورخ 1399/12/27 در آدرس 
مش��هد- بلوار مل��ک آباد- بل��وار خیام- 
خیام جنوبی 1- پاک 45 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی 
شرکاء

2- س��ایر مواردی ک��ه در صاحیت مجمع 
باشد

 هیئت مدیره موسسه پشتیبانی
ع سهام پدیده شاندیز 9
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور
 فوق العاده نوبت دوم شرکت صنعتی الما 

الکترونیک – سهامی خاص شماره ثبت 7494 
شناسه ملی 10380232900

 
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت صنعتی 
الم��ا الکترونیک دعوت میش��ود تا در جلس��ه مجمع 
عموم��ی ع��ادی بطور ف��وق العاده نوب��ت دوم که در 
س��اعت  در   1399/12/27 م��ورخ  روزچهارش��نبه 
10 صب��ح در آدرس ش��هرک صنعت��ی ت��وس – فاز2 
اندیش��ه 4 س��مت راس��ت قطعه 213 و 214 شرکت 
الما الکترونیک تش��کیل میگردد شخصا یا با معرفی 

وکیل قانونی خود حضوربهم رسانند.
دستورجلسه:

تصمیم گیری در خصوص ترمیم هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره – محمود توکلی 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایام )1106219(

تاسیس شرکت سهامی خاص بنا آفرینان عمران زاگرس درتاریخ 1397,08,06 به شماره ثبت 6967 به شناسه ملی 14007915980 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : انجام کلیه امور مجاز در زمینه 
بازرسی و انجام کلیه خدمات وامورات اجرایی ساختمان .تاسیسات حرارتی و  انبوه سازی ساختمان و شهرک سازی . نظارت و   . ساخت و ساز 
برودتی از پی تا اتمام . نماسازی . خرید و فروش . صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی . شرکت در مناقصات و مزایدات . اخذ وام از 
بانکها و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان ایالم - شهرستان ایالم - بخش مرکزی - شهر ایالم-محله پیام-کوچه )) گوهر افرا((-کوچه مدرس 15-پالک 0-طبقه 
همکف- کدپستی 6931315883 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 
سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 66,19010,79 مورخ 1397,06,31 نزد بانک تجارت شعبه آیت 
اله حیدری با کد 190101 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امیر مسعودی به شماره ملی 4490164238و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای منوچهر مسعودی به شماره ملی 4519862116و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدباقر عسگری 
به شماره ملی 4529861392و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضا مشترک رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت 
و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید موثق پور به 
شماره ملی 4500875743 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای صادق شیری به شماره ملی 4529753093 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 60326003001704 1399مورخه 21 /11/ 1399هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي شهرداری شهرستان اسدآباد در ششدانگ یك باب ساختمان و محوطه متصل به آن به مساحت 
873/48 متر مربع جزئی از پالک 1575 اصلی واقع در اسدآباد خيابان 18 متری برق کوچه شهيد ضابطی خریداري 
ازمالكين رسمي آقایان سيد صفات اهلل و سيد کمال و سيد صفات اهلل شهرت همگی حسينی) بالمناصقه ( موضوع 
سند مشاعی به شماره 25487- 1391/11/04دفترخانه اسناد رسمی شماره سه اسدآباد محرز گردیده است. لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.) م الف 503 ( آ-9912090
تاریخ انتشارنوبت اول:   99/11/30 
تاریخ انتشارنوبت دوم :  99/12/16

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  اسدآباد- کامران متقی 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیين نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هيئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسيدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
1- آقای حس��ين باقری فرزند علی و خانم زهرا باقرزاده فرزند حس��نعلی هرکدام نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از 
شش��دانگ یكباب س��اختمان، به مس��احت 21/ 708 متر مربع، از پالک 1081 فرعی از 143 فرعی از دو اصلی 
بخش یك فردوس ، خریداری مع الواس��طه از محل مالكيت رس��می آقای محمدعلی قدرتی � مكان وقوع ملك : 

فردوس – خيابان خرمشهر 
2-آقای حس��ن ميرزائی فرزند عباس نس��بت به ششدانگ یك قطعه باغ مش��تمل بر زمين مزروعی ، به مساحت 

4493/59 متر مربع، پالک 233 فرعی از یك اصلی بخش یك فردوس ، خریداری مع الواس��طه از محل مالكيت 
رسمی آقای محمدعلی منصورباغستانی � مكان وقوع ملك : فردوس – باغستان سفلی 

به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسيد اخذ نمایند،معترضين باید از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یك ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالكيت مينماید و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . آ-9912088
تاریخ انتشار نوبت اول:   30/ 1399/11
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/12/16

  محمود جهانی مهر  - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001002663 مورخ  16/ 07/ 1399 هيئت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بيرجند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سعيد خسروی فرزند عليرضا بشماره شناسنامه وکد ملی 3610072024 
درششدانگ یكباب منزل به مساحت 92/90 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت نوروز دستی گردی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9912034
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/29                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/16                         

علی فضلی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بيرجند 

 س��ازمان ساماندهی مشاغل ش��هری و فرآورده 
های کش��اورزی شهرداری س��بزوار در نظر دارد 
نسبت به واگذاری غرفه بازارچه بلوارسربداران 
وباقیم��ت  کتب��ی  تجدیدمزای��ده  طری��ق  از 
کارشناس��ی بص��ورت اج��اره برای مدت2س��ال 
اق��دام نماید.متقاضیان می توانند برای کس��ب 
اط��اع بیش��تربه س��اختمان اداری س��ازمان به 
نشانی خراسان رضوی-سبزوار-میدان کارگر-

ضلع شرقی پارک جانبازان مراجعه و یا با شماره 
تلفن ه��ای 44291311-44291141تماس حاصل 
نمایند.آخری��ن مهل��ت تحوی��ل پیش��نهادها به 
دبیرخانه س��ازمان تا پایان وقت اداری روز سه 
شنبه1399/12/26می باشد.پیشنهادات واصله 
روز چهارشنبه 1399/12/27رأس ساعت 8صبح 

بازگشایی می گردد.
احسان امامی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل 

شهری  و فرآورده های کشاورزی

 آگهی تجدید مزایده »نوبت دوم«
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سند کمپانی وبرگه سبز خودروی پژو405 مدل 1384 
رن���گ نق���ره ا ی متالیک به ش���ماره انتظامی 253 ه� 
36 ایران 42  شماره موتور 12484179320 و شماره 
شاس���ی 14268461 به مالکیت س���عید فهمیده دزق 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس


