
۳ هزار کیلومتر گازرسانی تا نقطه صفر مرزی جیب خودپردازها خالی است!
تحریمهاهمنتوانستمانعحرکتلولههایسیاهوزردازدلکوههایسختشودقدسازگالیههایمردمیگزارشمیدهد

آمار رسمی حاکی است گازرسانی به روستاهای 
خراسان جنوبی در سال های اخیر رشد جهشی 
از این نظر نیز دارای اهمیت است که  داشته و 
گاز مورد استفاده ۲۹ هزار خانوار در ۴۱۹ روستای 
مرزی استان، مسیر 3هزار کیلومتری را از عسلویه 
طی می کند. به گزارش ایرنا، ۱3 سال پیش عملیات 
اجرایی نخستین خط انتقال گاز سی ان اجی، از 

سنگ بست در حوالی...

با اینکه شرایط فعلی به گونه ای پیش رفته که دیگر 
زیــادی  به همراه داشتن حجم  نیازی  مثل سابق 
از پول نیست و تقریباً همه چیز اقتصاد و بازار 
مدیریت  اینترنتی  و  الکترونیکی  با سیستم های 
می شود، اما هنوز هم بخشی از خدماتی که به مردم 
ارائه می شود در قبال دریافت پول نقد از آن ها به 
سرانجام می رسد. پس وجود پول نقد و در دسترس 

.......صفحه 2 .......صفحه 4 بودن آن برای مردم موضوعی...
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غم انگیز ترین سکانس 
زندگی یک همافر

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی 
خبر داد

فعالیت مجدد 
یک معدن با 

پیگیری های قضایی

مدیرعامل شرکت توزیع برق 
خراسان جنوبی خبر داد

فعالیت ۴۴۵ نیروگاه 
خورشیدی متصل 
به شبکه در استان

به بهانه روز نیروی هوایی احمد رمضانپور برایمان بازگو کرد
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  24 جمادی الثانی 1442 
  7 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9462  
ویژه نامه 3841 

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون و ماده13آئین نام��ه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمیبرابر رای شماره 
اول  139960306021000804هیئ��ت   -139960306021000803
موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رضا دهباشی و جواد دهباشی فرزند محمد شماره 
شناس��نامه 370 و373 صادره از بردس��کن در شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  بالس��ویه به مساحت 70315 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی 
بخش 6 بردس��کن واقع در خراس��ان رضوی بخش 6 بردسکن اراضی اهوبم 
خریداری از مالک رس��می آقای محمد دهباش��ی محرز گردیده است.لذا به 
منظ��ور اطالع عموم مرات��ب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهدشد.شماره198   آ-9911187
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/11/19 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/11/04 

غالمرضا گنج بخش - رئیس ثبت اسناد و امالک

کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان قوچان
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(
فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف درودگران 

شیشه بران و فخاران شهرستان قوچان

در اجرای مواد 11 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله از کلیه اعضاء 
دارای پروان��ه کس��ب معتبر اتحادیه صنف درودگران، شیش��ه بران و فخاران شهرس��تان 
قوچان دعوت میگردد با در دس��ت داش��تن اصل یا تصویر پروانه کس��ب معتبر به همراه 
کارت شناسائی عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 
جهت ش��رکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، ش��خصًا به نش��انی قوچان جاده 
س��نتو بلوار سردار شهید سلیمانی، جنب س��تاد نیروی انتظامی، مسجد الرحمن مراجعه و 
نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل تعداد پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر 

بازرس انتخاب نمایند.
*ش��ایان ذکر اس��ت تعداد اعض��اء اصلی هیئت مدی��ره 5 نفر، بازرس 1 نف��ر، تعداد اعضاء 

علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس 1 نفر می باشد.
)اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف درودگران، شیشه بران و فخاران 

شهرستان قوچان به ترتیب حروف الفبا(
نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

حشمت اله سفری گوجه5قربان آدینه پور1

شیراله شریفی6براتقلی ایمانی2

وحید فرزین7حسن بهشتی آبگرگ3

جواد قوچانیان حقوردی8اسداله خانی مقدم4

)اس��امی داوطلبان عضویت در س��مت ب��ازرس اتحادیه صن��ف درودگران، شیش��ه بران و 
فخاران شهرستان قوچان به ترتیب حروف الفبا(

نام و نام خانوادگیردیف
نعمت ابراهیمی قریه عباس1
سلطانعلی محمدزاده2

»هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان قوچان« ,ع
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کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان قوچان
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف نانوایان، آسیابداران
 و آرد فروشان شهرستان قوچان

در اج��رای م��واد 11 آئین نامه اجرای��ی انتخابات هیئت مدی��ره و بازرس��ان اتحادیه های صنفی 
موض��وع تبصره 3 م��اده 22 قانون نظام صنفی مص��وب 96/04/24 بدینوس��یله از کلیه اعضاء 
دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف نانوایان، آسیابداران و آردفروشان شهرستان قوچان 
دعوت میگردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی 
عکس دار از س��اعت 9 صبح لغایت س��اعت 12 روز سه ش��نبه مورخ 99/12/05 جهت ش��رکت در 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، ش��خصًا به نش��انی قوچان، جاده س��نتو، بلوار سردار 
ش��هید سلیمانی، جنب ستاد نیروی انتظامی، مسجد الرحمن مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود 

را از بین افراد ذیل تعداد پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر بازرس انتخاب نمایند.
*ش��ایان ذکر اس��ت تع��داد اعضاء اصل��ی هیئت مدی��ره 5 نفر و ب��ازرس 1 نفر و تع��داد اعضاء 

علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس 1 نفر می باشد.
)اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف نانوایان، آسیابداران و آردفروشان 

شهرستان قوچان به ترتیب حروف الفبا(
نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

احیا شکیبا احسان آباد7جعفر اکبری کواکی1
سهیال صیامی8حسن برغمدی2
مهدی فهیمی9علی اکبر خموش3
غظنفر قلیچی استاد10علی اکبر سبزی4
علی مظفری11موسی الرضا سروری استاد5
سمیه نداف کهنه قوچان12عبدالمجید شفیعی6

)اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف نانوایان، آسیابداران و آردفروشان 
شهرستان قوچان به ترتیب حروف الفبا(

نام و نام خانوادگیردیف
مریم اربابی کزقند1
یاسر راویان2
محسن قلیچی استاد3

»هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان قوچان«
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آگهی عدم برگزاری مجمع عمومی بطور 
فوق العاده به روش الکترونیکی )غیرحضوری(

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان 
رضوی )سهامی عام( نماد : ) وسرضوی(

 "نوبت دوم" شماره ثبت 27616 و
 شناسه ملی 10380430077

پی��رو آگه��ی دع��وت به مجم��ع عموم��ی بطور 
فوق العاده ) نوبت دوم( در تاریخ منتشره در 
روزنامه قدس ش��ماره 9453 مورخ 99/11/8 
با دس��تور جلس��ه انتخاب اعضاء هیئت مدیره 
نظر به اینکه تایید صالحیت حرفه ای مدیران 
نهاده��ای مال��ی کاندیدای عضوی��ت در هیئت 
مدیره این ش��رکت از طریق س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در دس��ت بررسی بوده و تاکنون 
اعالم نشده ضمن پوزش از تمامی سهامداران 
محت��رم ، هیئت مدی��ره  باتف��اق آرا موافقت 
نمودند جلس��ه مجمع عمومی بطور فوق العاده 
م��ورخ 99/11/20 باطل و جلس��ه مجمع به وقت 

دیگری موکول گردد . 
 هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام 

عدالت خراسان رضوی ع 9
91
17
22

آگهي دعوت به مجمع عمومي بطور 
فوق العاده شرکت زیره پاك کني زرین 

)سهامي خاص(ثبت شده بشماره 7631 

پنجش��نبه  روز  صب��ح   10 س��اعت  در 
1399/11/30 در مح��ل دفتر این ش��رکت 
واقع در مش��هدچهارراه لشکر � ساختمان 
یلدا � طبقه 4  تش��کیل میگردد . از کل�یه 
م�یگ��ردد  دع���وت  محت��رم  س��هامداران 
اص�الت��ًا یا  وکالت��ًا در این ج�لس��ه حضور 

بهمرسانند.
 دستور جلسه : 

و  مدی��ره  هیئ��ت  گ��زارش  اس��تماع   -1
بازرس 

2- افزایش سرمایه 
3- تعیین خط مشی و اتخاذ تصمیماتی که 

در صالحیت مجمع باشد .
 هیئت مدیره

 شرکت زیره پاک کنی زرین

ع 9
91
17
31

آگهی دعوت مجمع شرکت تعاونی 
تولیدی توزیعی کارکنان نان قدس رضوی

بدینوس��یله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی 
تولی��دی توزیع��ی کارکنان نان ق��دس رضوی به 
ش��ماره ثب��ت 15631 دعوت به عمل م��ی آید در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده در روز چهارشنبه 
مورخ 99/12/20 س��اعت 10 صبح در محل مس��جد 
ولیعصر واقع در ابوطالب 74 چهار راه اول سمت 

راست حضور بهم رسانند .دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

 2- انتخاب هیئت مدیره      3-انتخاب بازرس 
4- تصمی��م گیری در خصوص آینده و خط مش��ی 
تعاونی 5- س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجمع 

عمومی فوق العاده باشد .
ع هیئت مدیره  9

91
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 آگه�ی دع�وت مجم�ع عموم�ی ع�ادی 
بطور فوق العاده ش�رکت  دیبا ابنیه بارثاوا 

بهاران ) سهامی خاص ( به شماره شناسه ملی 
 10380470607

محت��رم  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله   
ش��رکت مذکور دعوت می ش��ود که در ساعت 
9 صبح روز چهارشنبه 99/11/29 در محل دفتر 
ش��رکت به آدرس مشهد خیابان فلسطین بین 

فلسطین 3 و 5  پالک 21 حضور بهم رسانند .
 دس��تور جلس��ه : بررس��ی مس��ایل ش��رکت – 
انتخاب اعضاء هیئت مدیره – انتخاب بازرسین 

قانونی – 
 تعیین روزنامه کثیراالنتشار – سایر موارد .

ع هیئت مدیره شرکت 9
91
16
99

افتتاح نخستین 
پاالیشگاه خصوصی کشور 
در فریمان

باحضوروزیرصمتانجامشد

.......صفحه ۴ 

۴ آذر سال ۶۵ پایگاه چهارم شکاری نیروی هوایی در دزفول، همافر دوم 
»احمد رمضانپور« در حال بارگذاری موشک روی هواپیماهای ارتش برای 
پشتیبانی هوایی از خطوط مقدم بود که پایگاه ضربتی و واکنش سریع در 
جنگ تحمیلی آماج حمالت هوایی ارتش بعث قرار گرفت. خودش این گونه 
روایت می کند: »من که صدای سوت را شنیدم از یک بلندی داخل یک 
گودال عمیق پریدم، دوست صمیمی من »حمیدرضا امام جمعه« که دائم 

باهم بودیم با من نیز پرید، اما در همان جا شهید شد. می خواستم بروم به 
خانواده صمیمی ترین دوستم که مثل برادر بود خبر دهم، به سمت خانه ام 
رفتم تا ماشین ام را بــردارم، مقابل منزلمان که رسیدم، دیدم خانه ما هم 
بمباران شده است. ظهر همان روزی که بمباران کردند، من بهترین دوستم، 
همسر باردارم و سه فرزندم را از دست دادم. هیچ گاه فکر نمی کردم به یکباره 

همه عزیزانم را این گونه از دست بدهم...

بررسیپشتپردهیکداستانتکراری

سناریوی سودجویان بازار مرغ !
.......صفحه 3 
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