آ گهی

سال سیو هفتم
شماره 10229

زبان قرآن را باید آموخت.

خت1400/7/29-90

(مشاورهتلفنیرایگان)

قبول وکالت در دعاوی  :حقوقی  ،کیفری  ،مواد مخدر ،طالق  ،مهریه
ماده 100کمیسیون شهرداری ،مطالبه طلب،چک و سفته  ،ملکی
دیوان عدالت اداری ،دیوانعالی کشور
(با مجرب ترین مشاوران و وکالی پایه یک دادگستری)

شیوهای کارآمد

در
آموزش قرآن

با اع
طای گواهینامه

کتاب آموزشی واژهنامه قرآنی باق (سی جزء – سی جلد) می باشد.
لطفا برای اطالع از فعالیت های موسسه زبان آموزی قرآن بشارت پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید.
آدرساینستاگرامموسسهبشارت:

Besharatquran

خت 1400/10/20-90

تلفن تماس 77582027 -77571012 -77582026 -77569585 :
ساعات تماس  8 :تا 12

(جزیره کیش)

امالک اعتماد

www.kishmelk.com
						   	 رهن اجاره
خرید فروش

خت 1400/10/21-5

       مدیریت :زاهدی 07644421853-5 	 09120364811
خت 1400/10/25-23

خت 1400/10/21-4

خت1400/9/14-100
خت 1400/10/25-20

یکنفرخانمباسواد

خت 1400/10/21-3
خت 1400/10/21-2

خت 1400/10/22-8

خت 1400/10/1-57

خت 1400/10/21-1

خت 1400/10/14-1

خت 1400/10/19-71

خت 1400/10/14-2

خت 1400/10/13-101

واتساپ 09339467772

خت 1400/10/11-99

انبار اجارهای شریف آباد پاکدشت

شرکت خدمات پرستاری ناجیان فرشتهسا
نگهداری و مراقبت از سالمند و بیمار
به صورت شبانهروزی
09193757598 – 66892326

خت 1400/10/13-102

09192370131 -09124239121
تمام یا بخشی از  17000متر ملک صنعتی تجاری
سه بر در شریف آباد بر بزرگراه امام رضا با  1000متر سوله و
 130متر اداری طبقه دوم و  60متر خانه کامل سرایداری و
 15000متر انبار فضای باز محصور در  4دیواری با دربهای
ورودی شمالی از بزرگراه و غربی و جنوبی  20 ،خط تلفن ،
آب قطر ¾  ،برق سه فاز و گاز برای استفاده انبار به
اجاره وا گذار می شود

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

66712269-09121445155-66724097-66710276

ال 90دنده اتوماتمدل 95کارکرد143000
کیلومتردارای4حلقهالستیکنوبیمهتاآخر
امسالفنیسالمفقطیکگلگیررنگدارد
قیمت310میلیون

خت 1400/10/25-22

09203617919 -55695297

چلوکبابها :کوبیده ،کوبیده کمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشکپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه کوشک  -خیابان صادق  -پالک 14

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

خت 1400/10/22-6

09917129438

رستوران
ـتکگلپا

خت1400/7/22-40

بهیکرانندهبدونماشین
جهتکاردرتولیدینیازمندیم
شهریار-رزکان

جهتفروشندگیلباس
بادرآمدعالینیازمندیم

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی
خت 1400/10/14-3

نوبت اول

خت 1400/10/19-80

خت 1400/10/15-6

1400/10/14-4
خختت1400/10/14-4

۰۹۳۸۱۰۰۳۶۷۰

خت 1400/10/13-100

مبتدی یا با یک سال سابقه کار محدوده مالصدرا ساعت
کاری  ۱۲ظهر تا  ۸بیمه و حقوق مکفی تماس با شماره

نقاشیساختمانمحبی

خت 1400/10/19-81

اجرای رنگهای روغنی و آکرولیک (روغنی بی بو)
و پالستیک و کناف و رنگ نما
حتی خردهکاری در تمام نقاط
تهران پذیرفته می شود

خت 1400/10/22-9

09193050950

بهتعدادینگهبان

جهت مجتمع مسکونی با جای خواب  +بیمه  +حقوق 4/300
دارای کارت پایان خدمت (بدون واسطه)
با ساعت کاری  8-16و 12-24

77193781 -09193221536

خت 1400/10/13-103

راننده پایه یک
جهت کار با کمپرسی مایلر  10چرخ
و آشنا به تهران و کار شیفت شب

55443154

خت 1400/10/23-10

09199650356

خت 1400/10/25-21

تاریخ انتشار 1400/10/25
خ ش 1400/10/25

اعضای هیات مدیره

دستیاردندانپزشک

یکنفرخانممجردباسواد
در تولیدیلوازمتزییناتی
باسرمایهاندک کمیباسواد
باسودعالینیازمندیم

55695297 -09203617919
خت 1400/10/22-7

جلسه مجمع عمو می عا د ی به طو ر فو ق ا لعا د ه شر کت تعا و نی مسکن تر ا فیک شهر د ا ر ی
نظرآباد (نوبت اول) در روز چهارشنبه مور خ  1400 /11 /27ساعت  14در محل نظرآباد به آدرس :
خیابان تهران – بلوار پاسداران – مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار می گردد .از کلیه داوطلبان اعضای شرکت
تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند.
یادآوری می شود :
 -1در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ،میتواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده
تام االختیار خود وا گذار نماید ،در این صورت عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص
غیرعضو تنها نمایندگی یک نفر از اعضا را خواهد داشت .اضافه می شود برگههای نمایندگی مزبور با امضا ا کثریت
هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود .بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حدا کثر ظرف
مدت  2روز قبل از برگزاری مجمع به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت
شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین  ،عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ،برگه
نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
 -2اعضایی که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره /بازرسان را دارند درخواست کپی (فرم مشخصات) حدا کثر
ظرف مدت ( )7روز از تاریخ انتشار آ گهی دعوت مجمع عمومی به همراه داشتن مدارک الزم (کپی صفحات
شناسنامه – مدرک تحصیلی  ،تخصصی و تجربی – کارت ملی – کارت پایان خدمت (آقایان) و ( 2قطعه عکس) به
دفتر تعاونی تحویل نمایند.
 -3این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه
اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :
 -1گزارش کتبی هیات مدیره از عملکرد سال 99-98-97
 -2گزارش کتبی بازرس از عملکرد سال 99-98-97
 -3طرح و تصویب صورتهای مالی سال  99-98-97شامل عملکرد  ،سود و زیان و ترازنامه
 -4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1400
 -5طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی
 -6انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
 -7انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
 -8تصمیم گیری در خصوص تصویب ضوابط طرح نهضت ملی مسکن و انعقاد قرارداد با اعضا ذینفع تعاونی
 -9تصمیم گیری درخصوص تفاهم نامه اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری نظرآباد جهت اخذ مجوزات قانونی
ساخت مسکن نهضت ملی
 -1 0تصمیم گیر ی د ر خصو ص حقو ق و پا د ا ش هیا ت مد یر ه و مد یر عا مل و با ز ر س و
آئین نامه ابالغی
 -11طرح و تفویض اختیار به اعضا هیات مدیره جهت شناسایی و عقد قرارداد با پیمانکار ذیصالح و انعقاد قرارداد
ساخت واحد مسکونی در پروژه در فاز یک و دو اراضی تعاونی طبق ضوابط اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن
کارگری و غیره و انتخاب شرکت حقوقی نظام مهندسی – تفکیک و نقشه برداری قطعات و فروش واحدهای مازاد
در فاز  1و فاز  2پروژه یا تهاتر و مشارکت در ساخت با پیمانکار منتخب
 -12تصمیم گیری درخصوص خرید سهم الشرکه شهرداری بابت تغییر کاربری از شهرداری نظرآباد
 -13تفویض اختیار به اعضا هیات مدیره جهت سپرده گذاری و افتتاح حساب از محل فروش زمین فاز یک (قطعه
 )32بابت تامین هزینه های جاری شرکت تعاونی
 -14تفویض اختیار به اعضا هیات مدیره جهت انعقاد قرارداد با دفتر فنی اتاق تعاون استان البرز بابت اخذ مجوز
مسکن کارگری و نهضت ملی مسکن در فاز یک و دو و تهیه طراحی های الزم
-15تصمیم گیریدرخصوصلیستاعضاغیرفعالوفاقدشرایطعضویتطبقمصوبهمجمععمومیمورخ97/7/21
و اخراج عضو با درج آ گهی در روزنامه رسمی تعاونی
 -16تفویض اختیار به اعضا هیات مدیره جهت تعیین تکلیف اعضا بدهکار فاز یک و دو اعضایی که در انعقاد قرارداد
و ساخت مسکن نهضت ملی عدم همکاری و مشارکت ننموده ام.
-17تفویضاختیار بهاعضاهیاتمدیرهجهتخریدزمیندوهکتاریداخلاراضیفاز دوباقیمت کارشناسیرسمی
دادگستری از محل فروش پال ک ثبتی  6اصلی  10افرازی قطعه  9/2به مساحت  19000متر مربع
 -18تفویض اختیار به اعضا هیات مدیره جهت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی برای اخذ تغییر کاربری
زمینهای تعاونی

خت1400/ 10/18-8

      کیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانکها) ،بعد از بازار کیش ،برج اداری درسا ،امال ک اعتماد

خت 1400/10/15-5

آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها فاقد سند رسمی
برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان
تصرفات مالکانه و بالمعارض محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایید.
هاشم مطرود زاده فرزند حسن ششدانگ یکباب ساختمان به نشانی :ایستگاه – 12خیابان طالقانی خریداری شده از مالک
رسمی کعیه سالمات به مساحت  126/79متر مربع طبق رای شماره  140060317003001538قسمتی از پالک  411/10واقع
در بخش  4آبادان.
فاخرجابر فرزند محمدعلیششدانگیکبابساختمان بهنشانیفیه–خیابانساداتالله18روبرویتصفیهخانهآب خریداری
شده از مالک رسمی عبدالکریم الناصر به مساحت 184/58متر مربع طبق رای شماره  140060317003001533قسمتی از پالک
 542/5واقع در بخش  4آبادان.
حمید فرحانی فرزند عبادی ششدانگ یکباب ساختمان به نشانی :فیه-ایستگاه آتش نشانی خریداری شده از مالک
رسمی حمید بهمنشیری به مساحت 236/06متر مربع طبق رای شماره  140060317003001539قسمتی از پالک  717واقع
در بخش  4آبادان.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول 1400/10/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/10 :
جودکی  -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آبادان
===========================================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20و برابر رأی
شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۸۴۴۵مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای سید کمالالدین علمپرور فرزند ّ
سید ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
52/30مترمربع از پالک شماره  57فرعی از  41اصلی واقع در اراضی کاظمآباد بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از
مالک رسمی آقای عبداهلل سعیدی محرز گردیده است.
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئیننامه مربوطه ،این
آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیات الصاق تا
در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی 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 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 معترض به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
م الف 903
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/10 :
علی امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

تلفن665 665 52:
665 665 53
همراه 665 665 54 0912 - 388 - 4694 :

مقام معظم رهبری

تربیتمعلمزبانآموزیقرآنکریم

منابع آموزشی این دورهها :

ساعات کار  :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  10/30صبح
الی  18عصر

آ گهی نوبتی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
-1برابررایاصالحیشماره1140060312009000550مورخه1400/9/16هیاتاولمستقردر ثبتبندرگزموضوع کالسهپرونده
 1400114412009000033مالکیت متقاضی محمد خداجو فرزند جمشید مبنی بر صدور سند ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  2300مترمربع قسمتی از پال ک-5اصلی واقع در قریه جفا کنده بخش دو ثبت بندرگز خریداری
مع الواسطه از مالک رسمی آقای سیدکاظم حسینی فرزند سیدرضا محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنماید.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/25:
مالف 1400/198
مهدی شاه مهری
سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک بندرگز
===========================================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060309003001927مورخ 1400/9/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی آبیک کالسه  1400114409003000058تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مجید اینانلو صالحی فرزند
سعید صادره از آبیک به شماره شناسنامه و کدملی  5080032642نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  42/04مترمربع از پالک
شماره  1540فرعی از  48اصلی واقع در بخش  15قزوین حوزه ثبت ملک آبیک شهر قشالق به شرط تجمیع با پالک  3250فرعی از  48اصلی
بخش  15قزوین که مقدار  11/58مترمربع دارای عقب نشینی میباشد و مقدار  13/31مترمربع در حریم برق فشارقوی قرار دارد .از مالکیت
رسمی آقای مهدی الهی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میگردد در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی و نیز امالک واقع در روستاها
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و معترض باید ظرف یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع قضایی نموده و گواهی آن را به اداره ثبت محل تحویل دهد و در صورتی
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند اداره
ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/25 :
علی مافی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آبیک
===========================================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060309003001926مورخ 1400/9/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبیک کالسه  1400114409003000009تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سعید اینانلو صالحی
فرزند احمد صادره از شهرری به شماره شناسنامه  4947و کدملی  490485766نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 312/71
مترمربع از پالک شماره  1540فرعی از  48اصلی واقع در بخش  15قزوین حوزه ثبت ملک آبیک شهر قشالق از مالکیت مشاعی متقاضی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی و نیز امالک واقع در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست در مراجع قضایی نموده و گواهی آن را به اداره ثبت محل تحویل دهد و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور
سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/25 :
علی مافی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آبیک
===========================================================================
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