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ویژهنامه 4070

بانوی گنابادی ،دکتر افضلیان دنبال رونق دوباره یک هنر سنتی است

دغدغههای سفالین یک دکتر شیمی
2

خراسان رضوی
رتبه نخست
جنگلدستکاشت

رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
خراسان رضوی گفت :این استان از نظر ایجاد جنگل
دستکاشت بیابانی رتبه نخست کشور را دارد.
به گزارش ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان
رضــوی ،محمود زنگنه گفت :از مجموع  ۵۷۸هزار
هکتار جنگلهای بیابانی استان ۲۷۰ ،هزار هکتار آن
جنگلهای بیابانی طبیعی بوده و  ۳۰۸هزار هکتار
آن جنگلهای دستکاشت از گونههایی همچون
تاغ ،قــرهداغ ،اسکنبیل ،اشنیان و آتریپلکس است
که از دهــه  ۱۳۴۰تاکنون با همت کارکنان پرتالش
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی کاشت
و حفاظت و مراقبت شــده اســت .وی اف ــزود :یکی
از پــروژههــای مهم کنترل شنهای روان اج ـرای تله
رسوبگیر است که با ساخت کانالهایی به عمق و
عرض یک متر با طول متفاوت و مورد نیاز عمود بر
جهت بادهای غالب انجام میشود .طوفانهای شن
پس از برخورد با خاکریز و با چرخش داخل کانال
شنها حبس میشوند معموال ً وقتی پس از سه تا
پنج سال حدود دو سوم کانالها پر از شن شد؛ اقدام
به نهالکاری با گونههای بیابانی در آن میکنند.

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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خطرآلودگیگوشیهایاندرویدی

توسط یک «تروجان»
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بیرجند میزبان خانواده شهید علیرضا حسینی شد

پایان فراق  ۳۴ساله

رفع مشکل آبشرب
40روستا در درگز

چالشهای صادرات ریلی
از مرز لطفآباد
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امام جمعه مشهد در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی عنوان کرد

دانشجو در خط مقدم آمریکاستیزی
امام جمعه مشهد گفت :حوادث  ۱۶آذر سال ۳۲
نشان داد دانشجو در خط مقدم استکبارستیزی و
آمریکاستیزی قرار دارد.
آی ـ ـتهللا س ـیــداح ـمــد ع ـل ـمال ـهــدی در نشست
«دانشجو ،مبارزه ،خدمت» که به مناسبت روز
دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
با اشــاره به عنوان ایــن همایش اف ــزود :مـبــارزه و

خدمت از یکدیگر جداشدنی نیست و طی ۲۵
سال پس از حادثه  ۱۶آذر جریان داشته است و
سپس این مبارزه از دانشگاه به حوزه منتقل شد
و حضرت امام خمینی(ره) این دو جریان را برای
مبارزه یکپارچه کرد.
بــه گ ــزارش ایــرنــا ،آی ـتهللا علمالهدی اف ــزود :این
مبارزهها به پیروزی انقالب اسالمی منتهی شد و

صفحه  1خراسان

فروش فوری

در ابتدا این مبارزه با شاه به عنوان یکی از مظاهر
استکبار در کشور بود اما امروز این مبارزه با دیگر
ابعاد نفوذ و سلطه آمریکا بر کشور شکل گرفته
است .وی ادامه داد :امروز ما در جریان پیروزمند
مقابله با استکبار هستیم در حالی که آمریکا
از همه قــدرت خــود در ایــن مــدت استفاده کــرد و
شکست خورد .امام جمعه مشهد گفت :امروز برای

آمریکا هیچ ظرفیتی نمانده جز تحریم اقتصادی و
مستأصلسازی سفره و معیشت مردم و این رفتار
آمریکا نشان داد جریان سلطه در انتهای دوران
تسلط خود قرار دارد .آیتهللا علم الهدی افزود:
اکنون جنگ ،اقتصادی است و فعالیتها با هدف
خدمت به معیشت مردم انجام میشود و نقطه
مبارزه و خدمت به هم وصل شدهاند.

1400/9/17

,1408710ف

مشهد ،شهرک شهید باهنر ،حر ،90
ملک مسکونی  308متر
09155217921

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
ساالنه شرکت تعاونی کامیونداران تک واحدی مشهد
تاریخ انتشار:
(( نوبت دوم ))
1400/09/17

1408572
/1408440ر

ش��رکت پویش��گران مع��ادن ش��رق در نظ��ر دارد
اج��رای عملیات و خری��د کاالی پروژه برق رس��انی
ب��ه مع��دن ک��وه باخ��رز( س��م آهن��ی) واق��ع در
شهرس��تان تایباد ب��ه طرف شهرس��تان خواف بعد
از پاس��گاه کرات به طرف روس��تای رهنه و فرزنه
بع��د از جرثقی��ل س��نگبری ج��اده خاکی به س��مت
مع��دن کوه باخ��رز را از طری��ق برگ��زاری مناقصه
مح��دود ب��ه پیمانکار واجد ش��رایط و م��ورد تایید
توزیع برق اس��تان خراس��ان رضوی واگذار نماید.
ل��ذا از کلی��ه ش��رکت های محت��رم واجد ش��رایط
ف��وق دع��وت م��ی گ��ردد ضم��ن بازدی��د از مح��ل
پ��روژه و بررس��ی نقش��ه ه��ای اجرایی نس��بت به
ارائه پیشنهاد قیمت بر اس��اس آنالیز جدول ریز
اقدام و قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر تا مورخ
 1400/9/22به دبیرخانه شرکت واقع در بلوار سجاد
بهارستان  - 2ساختمان تجاری وصال  -طبقه  ۵واحد
 ۵3ش��رکت پویش��گران معادن شرق تحویل نمایند.
تلفن تماس :

0۵1-37624971-2
0902۵21937۵

1408678ف

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  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  140060306005006594مورخ  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 ساختمانهای فاقد سند رسمی 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 نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست( .م الف )757آ1408072
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/17
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/02

آگهی مزایده عمومی شماره 258

هیئت مدیره

مناقصه محدوده

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  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  140060306005006575مورخ  1400/08/26هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای عزیزاله بادیانی فرزند
محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  132/5مترمربع از پالک شماره  478فرعی از  233اصلی واقع در اراضی سیان بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی پارسا محرز
گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 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 نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ( .م.الف )751آ1408081
علی امینی  -رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/17
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/02

1408690

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند
نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده ساالنه شرکت در ساعت  10صبح
چهارشنبه  1400/10/01در مجموعه رفاهی خانه
کارگر واقع در ابتدای بلوار پیروزی روبروی
یگان ویژه تشکیل می گردد ،از کلیه اعضاء محترم
درخواست میشود در جلسه فوق حضور یابند.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان مربوط به
عملکرد شرکت
 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای
مالی و تراز نامه و حساب و سود و زیان سال 1398
و 1399
 -3طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال
مالی 1400
 -4تصمیم گیری در خصوص دارائیهای شرکت
فروش زمین و غرفه فروشگاه
 -5انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره
برای مدت سه سال
 -6انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت
یکسال مالی
ضمن ًا از اعضایی که مایل به کاندیدا شدن در سمت
هیئت مدیره و بازرسی می باشند دعوت میشود با
در دست داشتن دو قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه
و کارت ملی و مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای
بازرسی ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی
به محل شرکت مراجعه نمایند.

شرکت کويرتاير درنظر دارد حدود  32تن کامپاند برگشتی از خط
تولید  ،موجود در محل کارخانه را که مناسب قطعه سازی ها می باشد
از طريق مزايده به فروش رساند  .از متقاضیان دعوت می شود پس از
بازديد  ،پیشنهاد کتبي خود را با رعايت شرايط شرکت در مزايده،
حداکثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  1400/09/20در پاکات
دربسته ( پاکت الف  :سپرده شرکت در مزايده و پاکت ب  :تکمیل فرم
مزايده و ارائه قیمت پیشنهادی ) به واحد تدارکات کارخانه کويرتاير به
آدرس :بیرجند – کیلومتر  11جاده کرمان – کارخانه کويرتاير تحويل
نمايند همچنین شرکت کنندگان دراين مزايده میتوانند ازمورخ
 1400/09/15لغايت  1400/09/20در ساعات و ايام اداری ( 8الی )15
جهت بازديد از اقالم مزايده ای به محل کارخانه مراجعه نمايند.
شرکت کويرتايردررديک ياهمه پیشنهادها مختار است.
روابطعمومیشرکتکویرتایر

