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آیتاهلل علمالهدی در دیدار نمایندگان فرزندان شهدای خراسانرضوی مطرح کرد

تالش دولت برای فراهمکردن بستر گفتوگو با مردم
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تاالر شهر مشهد میزبان یازدهمین

پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت شد

هنر و رسانه
در خدمت ترویج
فرهنگ شهادت

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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در خراسان جنوبی

وحید بیات  -قدس

برگزاری پویش نذر کتاب

4

یازدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت ،همراه
با انتشار تقریظ حضرت آیتهللا العظمی خامنهای
بر کتاب «تنها گریه کن» صبح روز گذشته در تاالر
شهر مشهد برگزار شد .به گــزارش خبرنگار ما در
این مراسم که همزمان با مراسم رونمایی کتاب «تنها
گریه کن» در تاالر وحدت تهران برگزار شد ،تقریظ
رهبر انقالب بر کتاب «تنها گریه کن» نوشته اکرم
اسالمی که به روایت خاطرات شهید محمد معماران
و م ــادرش پــرداخ ـتــه ،انتشار یــافــت .رهـبــر معظم
انقالب درب ــاره ایــن کتاب مرقوم
کردند« :بسم هللاالرحمنالرحیم،
ب ــا شـ ــوق و ع ـطــش ایـ ــن کـتــاب
دراستان
شگفتیساز را خواندم و چشم و
دل را شستوشو دادم...

2

بهرهبرداری از  143واحد مسکونی

در مناطق زلزلهزده خراسان شمالی 2
اولتیماتومی برای اول آذر ماه

گاز ادارات پرمصرف قطع میشود

امکان امداد هوایی
در مشهد وجود ندارد!

2
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 8روز پس از یک هنجارشکنی ،مجرمان شناسایی شدند

عامالن ضرب و شتم در دادسرا
هشت روز پس از انتشار ماجرای ضرب وشتم
یک ناهی از منکر در مشهد در روزنامه قدس،
با همراهی قاطع دستگاه قضایی و پیگیری
مــأمــوران پلیس امنیت اخــاقــی فرماندهی
انتظامی مشهد عامالن این اقدام شناسایی

و به دادسرا معرفی شدند.
ب و شتم
 22آبــان مــاه بــود کــه مــاج ـرای ضر 
یکی از آم ـران به معروف شهر مشهد را با
تیتر «ضــرورت حمایت از عامالن به واجب
فراموش شده» را رسانهای کردیم .در تشریح

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیبه

به شماره ثبت  6849و شناسه ملی 103022659
(نوبت اول)

/1407930ح

/1407987ر
/1407911ف

به اطالع کلیه س��رمایه گذاران محترم
می رس��اند :ای��ن ش��هرداری در نظر دارد
با توجه به مصوبه ش��ورای اسالمی شهر ،
سرمایه گذاری پروژه های پارک ستارگان
از قبی��ل ( تاالر و رس��توران ،ش��هر بازی
 ،س��وئیت ه��ای اقامت��ی  ،باغ پرن��دگان ،
بازارچ��ه صنایع دس��تی  ،س��ینما و آمفی
تئاتر  ،پارک شادی  ،سالن های اجتماعات
و جلس��ات  ،موزه مردم شناسی و تاریخی،
میادین ورزش��ی (پینت بال – تله س��یژ –
زی��پ الین – ماش��ین های برق��ی – ورزش
ه��ای آبی و یا ه��ر طرح جدید ورزش��ی )
احی��اء آس��یاب آبی و کافی ش��اپ و  )...را
به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط
متناسب با آورده ریالی واگذار نماید .
س��رمایه گ��ذاران محت��رم م��ی توانند از
مورخه  1400/09/01الی  1400/09/10جهت
کسب اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه
و یا با شماره تلفن  051-45620299تماس
حاصل فرمایند .
شهرداری جغتای

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مصرف بسیجیان مشهد وحومه
بنا به دعوت هیئت مدیره جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف بسیجیان
مش��هد وحومه راس س��اعت  8صبح روزجمعه مورخ  1400/09/19درمحل مسجد و حسینه العلی واقع درخیابان آیت ا..
بهجت  ،نبش بهجت  18برگزارمی گردد.لذاازعموم اعضاء دعوت به عمل می آید راس ساعت مقرر با همراه داشتن کارت
ملی و دفترچه عضویت حضور بهم رسانند و یا وکیل خود راتا حداکثر 7روز کاری ازتاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر
شرکت واقع در میدان شهدا ازساعت  16الی 19به منظور احراز هویت وکیل (نماینده عضو)وموکل (عضو) و تایید وکالت
نامه و دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی معرفی نمایند دراین صورت هرعضو میتواند حداکثرسه رای باوکالت
وغیر عضو فقط یک رای باوکالت داشته باشد.
دستور جلسه:
-1استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسین
-2طرح وتصویب صورتهای مالی منتهی به سال  1398و 1399
-3طرح وتصویب بودجه سال 1400
-4طرح وتصویب تغییرات سرمایه
-5اتخاذ تصمیم درمورد انعقاد عقود اسالمی بابانکها و اشخاص حقیقی وحقوق
 -9انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف بسیجیان مشهد وحومه
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1390/09/20و برابر رأی ش��ماره  140060306013001138م��ورخ  1400/06/18هیئت اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حجت خطائی
نوقابی فرزند محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  188/48مترمربع از پالک شماره  666فرعی از  -117اصلی
واقع در خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده معالواسطه از حسن اثباتی و لیلی مرتضائی مالکین
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 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407390
تاریخ انتشار نوبت اول1400/08/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/1 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -سیدضیاالدین مهدوی شهری

/1408059ف

آگهی تجدید مزایده
سرمایه گذاری در پارك ستارگان
جغتای
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درشهر

آگهي مزایده عمومي فروش اموال بازیافتی
پس از تخریب وتسطیح آموزش و پرورش ناحیه چهار

طور فوقالعاده شرکت فرش شهریار توس

بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم
ش��رکت فرش ش��هریار توس و ی��ا نمایندگان
قانونی آنها دعوت میش��ود در جلس��ه مجمع
عمومی عادی به طور فوقالعاده ش��رکت که به
ش��رح ذیل و وفق مفاد ماده  95قانون تجارت
تش��کیل و برگزار میش��ود حضور یابند ضمن ًا
عدم اجابت درخواست دعوت به مجمع از سوی
هیئت مدیره و بازرس��ان شرکت موضوع ماده
 95قانون مذکور و مس��تند ًا به اظهارنامههای
رسمی ابالغ شده ،تحقق یافته است.
زمان :روز جمعه مورخ 1400/9/12ساعت
 10صبح
مکان :نشانی قانونی شرکت واقع در کیلومتر
 35جاده مشهد به نیشابور -جنب روستای
باغچه  -کارخانه فرش شهریار توس
دستورجلسه:
 -1عزل اعضای هیئت مدیره فعلی و انتخاب
اعضای هیئت مدیره جدید
 -2انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل
 -3سایر مواردی که از اختیارات مجمع
عمومی عادی است
با تشکر -جمعی از سهامداران شرکت فرش
شهریار توس که دارنده افزون بر  20درصد
سهام میباشند (محمدحسین ابراهیمی ،علی
ابراهیمی،حس��ن ابراهیمی ،زهرا ابراهیمی،
فاطمه محرابی ،شیرین انتظاری)

ماجرا اشــاره شد« :یکی از آمـران به معروف
و ناهیان از منکر شناخته شده شهر مشهد
در حــوالــی بــولــوار سجاد و حین انــجــام این
فریضه واجب از سوی چند فرد معلومالحال
مورد ضربو شتم قرار گرفته است .موضوع

پیگیری و مشخص شد ایــن آمربهمعروف
شــب واقــعــه (پنجشنبه ش ــب20آب ــان مــاه)
حین تردد در بولوار سجاد و عبور از مقابل
خــیــابــان بــهــارســتــان  ،10مــشــاهــده میکند
یکدستگاهسواری شاهین خاکستری رنگ...

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه چهار در نظر دارد اموال بازیافتی پس از تخریب و تس��طیح هنرس��تان فرازی توس��ط
متقاضی واقع درخیابان مطهری جنوبی  26را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره 1000030628000005
از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت هاي واجد صالحیت به شرح زیر واگذار نماید .
کلیه مراحل فرایند مزایده از دریافت اسناد ،ارایه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات
الکترونیک دولت (س��تاد)  www.setadiran.irانجام خواهد ش��د .الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت
قبلی در سامانه مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازد.
به پیش��نهادهای واصله خارج از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط و
مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
-1تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه  :ساعت  14مورخ  1400/08/29لغایت ساعت  14مورخ  1400/09/17خواهد بود .
-2مهلت بازید ملک مذکور :مورخه  1400/8/30لغایت  1400/09/06از ساعت  9الی 14
 - 3آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه  :تا ساعت  14مورخ  14000/09/07خواهد بود .
 -4مهلت بارگذاری اس��ناد مزایده وارائه پیشنهاد در س��امانه  :از ساعت  14مورخ  1400/08/29لغایت 1400/09/17
ساعت  14خواهد بود .
 -5تاریخ گشایش پیشنهادها  :ساعت  9صبح مورخ  1400/09/18خواهد بود .
 -6مبلغ ودیعه :شرکت در مزایده  70.000.000ریال فیش بانکي معتبر میباشد .
 -7برنده مزایده (متقاضی) ملزم اس��ت پس از اعالم برنده توس��ط دس��تگاه مزایده گذار ضمن انعقاد قرارداد با اداره
متبوع نسبت به تخریب و تسطیح آن اقدام و طبق مقرارت تامین اجتماعی و بیمه در این خصوص اجرا نماید .
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی021-41934و تلفن
دفتر ثبت نام 88969737:و  021-85193768می باشد.

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه چهار

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

نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1390/09/20و برابر رأی ش��ماره  140060306013001162م��ورخ  1400/06/20هیئت اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم اعظم اکبری
فرزند عباسعلی در ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر تأسیسات گاوداری به مساحت  5074/60مترمربع قسمتی
از پالک شماره  949فرعی از  -93اصلی واقع در اراضی باغ آسیا بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده
معالواسطه از ابوالحسن موسوی مقدم باغ سیاه مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 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 تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 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.آ1407391
تاریخ انتشار نوبت اول1400/08/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/1 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -سیدضیاالدین مهدوی شهری

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

نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  140060306013000973مورخ  1400/05/10هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت توزیع نیروی برق
استان خراسان رضوی به شناسه ملی  10101335539و شماره ثبت  8506در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به
مساحت  55/42مترمربع در قسمتی از عرصه وقفی پالک  228فرعی از  -3اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش
یک حوزه ثبت ملک گناباد برابر سند اجاره نامه رسمی شماره  107648مورخ  1399/10/04دفترخانه اسناد رسمی
 41گناباد و جوابیه شماره  1400/05/05 -1400/380673اداره اوقاف و امور خیریه گناباد محرز گردیده است .لذا به
موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه
این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها
رای هیات 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 اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیس��ت.آ 1407932تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/1 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/16:
سید ضیا الدین مهدوی شهری -رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

