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شایعات قرمز در حوالی »مرغ سبز«
هاشمرسائیفر داســتان مرغ و قیمتی که 
بــرای آن در بازار تعیین می شــود همیشــه از 
ســوژه های مورد پیگیری رســانه ها بوده که در 
شرایط مختلف همواره به آن پرداخته اند. این قصه 
البته با دونرخی شــدن قیمت مرغ از چند سال 
پیش و ورود مرغ بدون آنتی بیوتیک یا ارگانیک 

شرایط متفاوت تری در بازار به خودش گرفت.
مرغ بــدون آنتی بیوتیک )مرغ ســبز( که آمد، 
تردیــد در وجود اینچنین گوشــتی در بازار هم 
با خودش به همراه داشــت که آیا واقعاً گوشتی 
که با این ادعا روانه بازار می شــود بدون استفاده 
از آنتی بیوتیک های رایج در فرایند پرورش مرغ 
گوشتی تولید می شود؟ و اینکه چطور می شود 
این گوشت را از گوشت مرغی که در شرایط عادی 
پرورش یافته تمایز داد؟ یا با فرض اینکه گوشت 
اینچنین مرغی اگر روانه بازار می شــود قیمت 
عرضه آن نسبت به مرغی که در وضعیت عادی 
پرورش داده شده چقدر متفاوت است؟ این ها از 
جمله پرسش هایی است که معموالً از همان بدو 
ورود گوشــت مرغ بدون آنتی بیوتیک به چرخه 
مصرف در اذهان مردم شکل گرفته و اکنون نیز 

برخی از آن ها همچنان مورد سؤال است.

  بسته بندی مرغ بدون آنتی بیوتیک!
شــهروندی در پاســخ به اینکه آیا تاکنون مرغ 
بدون آنتی بیوتیک اســتفاده کــرده؟  می گوید: 
شاید خیلی پیش نیامده که از این گوشت بگیرم 
چون چندان اعتمادی به جریان ارگانیک بودن آن 
ندارم. اینکه ادعا می شود مرغی بدون آنتی بیوتیک 
اســت باورش برای من و خیلی از مردم سخت 
است گرچه می دانم که  نظارت هایی هم بر روند 
تولید این گوشــت ها وجود دارد اما متأسفانه آن 
قدر تقلب زیاد شــده که نمی شود خوب را از بد 

تشخیص داد.
او همچنین می افزاید: در واقع برای بهتر شــدن 
مبحث سالمت غذایی بهترین اتفاق حرکت تولید 
گوشت مرغ به سمت و ســوی دوری از مصرف 
آنتی بیوتیک و هورمون اســت اما باید در مورد 
قیمتی که به بازار عرضه می شــود فکری کرد تا 

مردم براحتی بتوانند از آن استفاده نمایند.
شــهروند دیگری در خصوص مصرف مرغ بدون 
آنتی بیوتیک و اینکه قیمت این گوشــت نسبت 
به مرغ هایی که در شــرایط عادی پرورش پیدا 
می کنند چــه تفاوتی دارد؟ اظهــار می دارد: در 

حال حاضر قیمت گوشــت مــرغ چیزی بین 
10تا 10 هزار و 500 تومان در هر کیلو اســت 
که این برای گوشت مرغی که بدون آنتی بیوتیک 
تولید می شود بین 15 تا 15 هزار و 500 تومان 
قیمت گذاری شــده پرسش من این است که آیا 
نظارتی بر تولید و قیمت این گوشت وجود دارد 

یا خیر؟
وی می افزایــد: بــه اعتقاد من 
آنتی بیوتیک  بــدون  مرغ هــای 
ادعایی در بازار فقط بســته بندی 
بدون آنتی بیوتیک دارند و مردم 
پــول نام بــدون آنتی بیوتیک را 
می پردازند و در عمل مرغ های به 

این نام، معمولی هستند.

 تولید و کشتار تحت نظارت
 مرغ بدون آنتی بیوتیک

اداره  اداره نظــارت  کارشــناس 
کل دامپزشــکی خراسان رضوی 
با اشــاره به این موضــوع که در 
پروســه تولید گوشت مرغ بدون 

آنتی بیوتیک از هیچ آنتی بیوتیکی نباید استفاده 
شــود و واحدهایی که مجوز پرورش این مرغ در 
خراسان رضوی را دارا هستند به صورت مستمر 
تحت نظارت هستند، می گوید: در طول پرورش 
مرغ بدون آنتی بیوتیک سه بار نظارت های دوره ای 
از سوی ناظران ما انجام می شود و نمونه گیری های 
الزم صورت گرفته و برای آزمایش به آزمایشگاه 
منتقل می شوند و چنانچه موردی وجود داشته 

باشد که مغایر با دستورعمل پرورش باشد حتماً 
طبق ضوابط با متخلفان برخورد می شود.

دکتر علیرضا تعالی می افزاید: پس از اتمام دوره 
پرورش، مرغ هــای بــدون آنتی بیوتیک تحت 
قرنطینه مجوز حمل به کشتارگاه می گیرند که 
خط کشــتار خاص خــودش را دارد و فقط در 
کشتار  کار  کشتارگاه  یک 
مرغ های بدون آنتی بیوتیک 
صورت می گیرد و همه چیز 

تحت کنترل است.
دکتر تعالی در پاســخ به 
این پرسش که چه اقدامی 
برای اینکــه در روند تولید 
و بسته بندی تقلب صورت 
نگیرد انجام می شود؟ اظهار 
مرغ که کشــتار  می دارد: 
می شــود روی بسته بندی 
آن ســریالی درج می شود 
که فقــط و فقط در اختیار 
ناظــران ماســت و کاماًل 
اتفاقــی ایــن کار صورت 
می گیرد اتفاقی از این لحاظ که سریال ها هر روز 
عوض می شود و قابل تکرار نیست و این جلو تقلب 
را می گیرد همچنین این سریال ها توسط ناظران 
دامپزشکی در بحث توزیع نیز چک می شود و جلو 

سوء استفاده پس از آن را نیز می گیرد.
وی در مــورد تعــداد پروانه هــای مرغداری که 
مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید می کنند، گفت: این 
تعداد در حال حاضر 42 پروانه اســت اما آنچه 

مسلم است همه آن ها فعال نیستند و در هر دوره 
میانگین بین 15 تا 20 مرغداری فعالیت دارند.

بالتکلیفی قیمت مرغ بدون آنتی بیوتیک
کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در مورد آنچه 
در خصوص پرورش مرغ های بدون آنتی بیوتیک 
مطرح می شــود، اظهار می دارد: اواخر سال قبل 
طبق اعالم معاون قضایی دادســتانی کل کشور 
موضوع بررسی شرایط موجود در مراحل پرورش 
مرغ بدون آنتی بیوتیک به استان ها ابالغ شد که 
پس از آن در برخی از استان ها اختالف بین تولید 
مرغ بدون آنتی بیوتیک و مرغ معمولی دیده نشد 

و تخلف آن ها محرز شد.
مهدی مقدســی می افزاید: در اســتان خراسان 
رضوی نیز با پیگیری هایی که معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی در این مورد 
داشــته جلساتی با حضور مســئوالن مرتبط با 
تعزیزات، صنعت، معدن و تجارت و دامپزشکی 
برگزار که پس از این جلسات مشخص شد تعداد 
باالی 10 برند تولیدکننده در استان وجود دارند 
که مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید می کنند که در 
بررسی های انجام شده چهار برند آن با توجه به 
تمدید نشــدن مجوز و مواردی از این دســت از 
گردونه تولید خارج شدند و هشت برند باقیمانده 
اکنون فعال هســتند و در حال حاضر گوشــت 
حاصل از مرغداری های بدون آنتی بیوتیک را روانه 

بازار می کنند.
وی دربــاره قیمت مرغ بــدون آنتی بیوتیک و 
اختالفی که با مرغ معمولی دارد، می گوید: یکی از 
موارد مطرح شده در همین جلسات مبحث آنالیز 
قیمت بود که باید از آخرین جلسه که 26 اسفند 
در این مورد داشتیم به ما از سوی دوستان داده 
می شد اما آنچه مسلم است هنوز پس از گذشت 
سه ماه این اتفاق نیفتاده که این موجب شده تا 
ما برای نظارت بر بازار دچار ســردرگمی شویم. 
متأسفانه ما همچنان منتظر قیمت کارشناسی 
مــرغ بدون آنتی بیوتیک هســتیم تا از ســوی 

دامپزشکی یا جهاد کشاورزی اعالم شود.

معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرم
دادگستریاستانخبرداد

کاهش6000نفریجمعیتکیفری
درخراسانرضوی
تکتم آنالین- قدس
بهاردوست معــاون 
اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگســتری 
خراســان رضوی گفت: 
جمعیــت کیفــری این 
استان از 22 هزار نفر در 

سال گذشته به 16 هزار نفر در سال جاری کاهش یافته است. 
سیدامیر مرتضوی که در نشست خبری هفته قوه قضائیه در جمع 
خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: استفاده از مجازات های 
جایگزین حبس یکی از علت های کاهش جمعیت کیفری است 
که ما در حال حاضر  بســرعت مشغول رسیدگی به پرونده های 
اجرای احکام در اســتان هســتیم و اسناد رسمی هم با جدیت 

پیگیری می شود. 
وی ادامه داد: یکی از برنامه هایی که در استان ما بخوبی انجام شده 
بحث رسیدگی به پرونده ها با سرعت و با چند رویکرد است که از 
جمله آن ها می توان به کاهش ورودی پرونده ها و کاهش موجودی 
اشاره کرد. در حال حاضر شعبه هایی هستند که پرونده های باالی 
200 فقره در آن ها موجود است و همه سعی ما این است که این 

تعداد را به زیر این عدد برسانیم. 
مرتضوی ادامه داد: هم اینک در مشهد 2۸ مرکز مشاوره خانواده 
و در سایر شهرهای استان ۸۷ مرکز مشاوره زیر نظر دادگستری 
در خراســان رضوی فعال است و در یک سال گذشته 40درصد 
ســازش داشــتیم که تنها از این تعداد حدود ۳درصد بازگشت 
داشته است.  وی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات نیز گفت: 
تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات در استان اندیشیده شده 
و ســتاد و همزمان با آن کارگروه پیشگیری و برخورد با جرایم 

تخلفاتی در استان فعال خواهد شد.

مطالباتسپردهگذارانکاسپین
تاسقف۱0میلیاردریالتسویهشد

ایرنا  معاون هماهنگی 
استاندار  اقتصادی  امور 
خراســان رضوی گفت: 
بر اساس اعالم نهادهای 
مالی و نماینده مؤسسه 
استان  این  در  کاسپین 
سپرده گذاران  مطالبات 

تعاونی های اعتبار منحله تشکیل دهنده این مؤسسه تا سقف 
10 میلیارد ریال حسابرسی و تسویه شده است. 

رســولیان افزود: پیش از این مطالبات سپرده گذاران مؤسسه 
منحله فرشتگان پرداخت شــده بود و مطالبات سه تعاونی 
اعتبــار الزهرا)س(، پیوند و بدرتوس مانده بود که براســاس 
اعالم مسئوالن مؤسسه کاسپین، مشکل این تعاونی ها نیز رفع 
شده و مطالبات سپرده گذاران آن ها مطابق فرمول اعالم شده 

پرداخت شده است. 
مؤسسه اعتباری کاسپین، سال ۹4 در چارچوب سیاست های 
بانک مرکزی به منظور ساماندهی و تبدیل تعاونی های اعتباری 
از تجمیع تعاونی های اعتبار فرشــتگان، امید جلین گرگان، 
کشــاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان 

کرمانشاه، الزهرا)س( مشهد، بدر توس و پیوند شکل گرفت. 

رئیسستادبازسازیعتباتعالیاتخراسانرضوی
خبرداد

بهرهبرداریازصحنحضرتزهرا)س( 
درنجفتااربعین

ســتاد  رئیس  قدس 
عالیات  عتبات  بازسازی 
در  رضــوی  خراســان 
رئیس  معارفه  مراســم 
ستاد عتبات عالیات تایباد 
کــه در دفتر امام جمعه 
این شهرستان برگزار شد، 
با اشاره به توسعه فعالیت ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: 
فعالیت این ستاد در ابتدا تعمیرات الزم در حرم های مطهر بود 
که به مرور، توسعه حرم ها، ورود به اربعین حسینی و پشتیبانی 

موکب ها به صورت منسجم به آن افزوده شد.
پارسا به پروژه های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: طال کاری 
گنبدها با همت مردم در حال اتمام است و 2۳0 هزار مترمربع 
از صحن حضرت زهرا)س( در نجف تا اربعین امسال به پایان 

خواهد رسید. 

8000سقفلرزاندرسربیشهوبشرویه
بشــرویهـخبرنگار
بنیاد  مدیرکل  قدس 
جنوبی  خراسان  مسکن 
در ســفر به شهرســتان 
بشــرویه از ساخت ۳50 
واحــد مســکونی برای 

محرومان خبر داد.
آســمانی مقدم در این سفر گفت: سقف لرزان ۸000 خانه در 
سربیشه و بشــرویه خواب را از مسئوالن بنیاد گرفته است به 
طوری کــه ادارات بنیاد به طور تمام وقت در محل کار حضور 

دارند.
وی  ادامــه داد: ۷000 ســقف لرزان و نامقاوم روســتایی در 
سربیشه وجود دارد و سهم این شهرستان از طرح ساخت 10 
هزار واحدی مســکن محرومان 600 واحد است. همچنین در 
شهرستان بشرویه 1000 واحد مسکونی روستایی از استحکام 
کافی برخوردار نیست و سهم بشرویه در طرح مسکن محرومان 

۳50 واحد است. 
مدیرکل بنیاد مســکن استان بیان داشــت: از 4۹ هزار واحد 
مسکونی روستایی که دارای استحکام کمی هستند 4درصد از 
این تعداد مربوط به شهرستان بشرویه است. وی تصریح کرد: 
برای بازسازی منازل تخریب شده در سیل اخیر نیز افراد تنها 
تا پایان خرداد ماه فرصت دارند تا ســاخت مسکن های خود را 
آغاز کنند در غیر این صورت عدم اقدام آن ها به منزله انصراف 
تلقی شده و پس از این اعتبار و یا تسهیالتی برای آن ها در نظر 

گرفته نمی  شود.

گالیهامامجمعهازتعیینتکلیفنشدن
فرماندارخواف

امــام جمعه  فــارس
خواف بــا گالیه از عملی 
مسئوالن  وعده  نشــدن 
اســتان، گفــت: مدیران 
استانداری قول داده بودند 
که هفته گذشته فرماندار 
خواف را معرفی کنند اما 
نمی دانیم چه دست هایی در کار است که مانع تراشی می کنند.  
حجت االســالم ســیدذبیح اهلل شمسیان گفت: ســال گذشته 
نشست هایی با استاندار خراسان رضوی داشته  و از وی خواسته 
بودیم که تکلیف فرماندار خواف را مشــخص کنند و قول داده 
بودند تا پایان سال ۹۷ همه شهرستان هایی که فرمانداری های آن 

با سرپرست اداره می شوند را مشخص می کنند.
وی ادامه داد: از استانداری خراسان رضوی تقاضا داریم که هرچه 
زودتر فرماندار خواف را مشــخص کنند تا این نگرانی و دغدغه 

مردم برطرف و بیش از این بر مشکالت مردم افزوده نشود.

در حال حاضر قیمت 
گوشت مرغ معمولی با 

مرغ بدون آنتی بیوتیک 
حدود 5 هزار تومان 

اختالف دارد.آیا 
نظارتی بر تولید و 

 قیمت این گوشت
 وجود دارد یا خیر؟

بــرش

خبر

خبر

اقتصاد استان

صحن و سرا

ر هشدا

ااقتند

استانما2
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 سال سی و دوم  
شماره 8990  ویژه نامه 3374  

شمارهپیامک:300072305
ارتباطپیامرسانسروش:0۹0383۴380۱

فضایمجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

9,900

101,000

92,000

87,000

5,800

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ

      میراث فرهنگی
فاروجبهعنوان

»پایتختآجیل«کشورثبتميشود

فاروج  مردم  نماینده   قدس خبرنگار بجنورد-
 در مجلــس شــورای اســالمی با اشــاره به قدمت
50 ســاله تولید و فروش آجیل در این شهرســتان 
و وجــود آجیل پزی های متعدد، از دســتور رئیس 
ســازمان میراث فرهنگی کشور برای ثبت فاروج به 

عنوان پایتخت آجیل خبر داد.
هادی شوشــتری اظهار داشت: مرغوبیت باالی آجیل 
و خشــکبار در فاروج که رتبه نخســت را در کیفیت 
محصول به خود اختصاص داده، سبب شده است مورد 
شهرت و استقبال مردم در تمام نقاط کشور قرار گیرد.

وی عنوان کرد: به دلیل باز بودن بازارچه های آجیل در 
طول شبانه روز، این شهر آجیلی، مکانی امن و خاطرات 
دل انگیزی را برای مسافران و گردشگران رقم زده است.

      رونق تولید
خراسانرضوی

بهترینتولیدکنندهگلرز

ایســنا رئیس اتحادیــه تولیدکننــدگان گل و گیاه 
خراسان رضوی گفت: خوشبختانه وضعیت بازار صادراتی ما 
چشم انداز خوبی دارد و ظرفیت بالقوه آن خوب است ولی 
بالفعل آن به دلیل نبود زیرساخت و پایانه صادراتی خوب 
نیست. سمنگانی خاطرنشان کرد: ما برای پایانه صادراتی 
پیگیری زیادی انجام داده ایم اما تاکنون حتی یک زمین در 
اختیار ما قرار نداده اند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و 
گیاه خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل 
باال بودن ســطح تکنیک، استان خراسان رضوی بهترین 
گل رز ایران را تولید می کند، طبیعی است که تقاضا برای 
گل رز از شهرهای دیگر از جمله تهران وجود داشته باشد. 
خوشبختانه در 10 سال گذشته سه بار عنوان تولیدکننده 

ملی مربوط به خراسان رضوی بوده است.

     نقد و نظر
استاندارخراسانرضویباسرعت
بیشتریمدیرانراانتخابکند

قدسآنالین دبیر مجمع نمایندگان اســتان خراسان 
رضوی گفت: اداره مســئولیت ها با سرپرست در بلندمدت 

برای خراسان رضوی مشکالتی را ایجاد خواهد کرد. 
عبداهلل حاتمیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: 
اگرچه رویه مجمع نمایندگان اســتان خراسان رضوی در 
دوره دهم مجلس از ابتدا بر این بوده اســت که در انتخاب 
افراد برای پســت ها و مسئولیت ها دخالتی نداشته باشد اما 
درباره اداره پســت ها با سرپرست به اســتاندار یادآوری ها 
و توصیه های فراوانی شــده است. نماینده درگز در مجلس 
 شــورای اســالمی افزود: انتظار از اســتاندار این است که 
در این باره ســریع عمل کند؛ زیرا زیبنده اســتان خراسان 
رضوی به عنوان یک استان زائرپذیر نیست که معاونت زیارت 

آن یا فرماندار شهر زائرپذیر مشهد با سرپرست اداره شود.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

  صفحه 2 خراسان   98.03.27

تجدید آگهی مزایده شهرداری گناباد 
ش��هرداری گناباد در نظر دارد با استناد ماده 

5 آیی��ن نامه مالی  ش��هرداریها ودر رعایت  بند 
10 مصوب��ه  97/7/7 ش��ورای ش��هر گناباد بهره 
ب��رداری از جایگاه های CNG خود )کامیاب ،پیام 
ن��ور، امام رضا ( را با ش��رایط  و مش��خصات فنی 
واز طری��ق مزایده  بمدت یک س��ال شمس��ی به 
ش��رکتهای واج��د  صالحی��ت  ک��ه دارای  حداقل  
یک س��ال س��ابقه کار  مش��خصا بهره برداری از                                        
جای��گاه ه��ای CNG و مجوز  رس��می  صالحیت از 
شرکت  ملی پخش    فراورده های  نفتی ایران و 

مراجع ذی صالح می باشند واگذار نماید .  
ل��ذا  ش��رکتهای واجد صالحیت   م��ی توانند  جهت 
دریافت اس��ناد مزایده  از تاریخ درج آگهی  نوبت 
دوم به مدت 10روز به امور مالی شهرداری مراجعه  
وی��ا جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر با ش��ماره                                                                         
تلف��ن: 57222276-051  تماس حاصل فرمایند .

حسین زاده شهردار گناباد 

98
03
45
9

نوبت دوم

/ع
98
03
48
6

آگهی مزایده آهن آالت 
شهرداری فیض آباد )نوبت اول(

شهرداری فیض آباد در نظر دارد نسبت 
به فروش آهن آالت اسقاطی و ضایعاتی 
خ��ود بر مبن��ای قیم��ت پای��ه  از طریق 
حراج )حضوری( اقدام نماید.متقاضیان                   
می توانند  جهت دریافت اطالعات و فرم 
ثبت نام تا مورخ 98/4/9 به شهرداری 
فیض آباد واحد ام��ور قراردادها  واقع 
در حاش��یه میدان ام��ام خمینی مراجعه 
نمایند ش��ماره تماس جه��ت اخذ اطالع 

05156722336 -7
 شهرداری فیض آباد

آگهی مجمع عمومی عادی
 )نوبت اول( تاریخ انتشار98/3/27

 بدی��ن وس��یله از اعض��اء هیئت امناء دع��وت به عمل                  
می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی به هیئت امنای 
موسسه خیریه سلسله الذهب اخروی به شماره ثبت 
4869 که در س��اعت 18 روز ش��نبه مورخ98/4/8 در 
مح��ل خیریه واق��ع در مش��هد خیابان صاح��ب الزمان 
10 پالک 77 به ش��رح دس��تورات جلس��ه ذی��ل برگزار          

می گردد شرکت فرمایید.
 دستورات جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

ب��ه  منته��ی  مال��ی  ترازنام��ه  تصوی��ب  و  3-ط��رح 
سال های1394-لغایت 1397

4- قبول اعضای واجد شرایط هیئت امنا به جای افراد 
مس��تعفی  و... وف��ق م��اده11و 12 اساس��نامه وتمدید 

پروانه تاسیس موسسه
5-انتخ��اب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و 

بازرس اصلی و علی البدل 
6-تعیین خط مشی کلی موسسه خیریه برای استفاده 

بهینه از امکانات و ارتقای آن
7- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

موسسه خیریه 
هیئت مدیره

/ع
98
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/ع
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8

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
آبسان صنعت  ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 
10240 مشهد و شناسه ملی 10380259675 

بدینوس��یله ازکلیه سهامداران محترم دعوت می شود 
در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه که در ساعت 9 
صبح روز س��ه ش��نبه 1398/04/25 در محل ش��رکت 
واقع در محل شرکت واقع در مشهد ، کیلومتر 45 جاده 
فریمان ، ش��هرک صنعتی کاوی��ان ، بولوار صنعت ، صنعت 

12/1 پالک 15 تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند. 
دس��تور جلسه  :  1- بررسی و تصویب صورتهای مالی 

سال 97 
2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره

3- انتخاب بازرسان شرکت 
درج                                                          جه��ت  االنتش��ار  کثی��ر  روزنام��ه  انتخ��اب   -4

آگهی های شرکت 
5- سایر موارد

هیئت مدیره شرکت

/ع
98
03
44
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت سهامی عام جوش واکسیژن ایران 
ثبت شده به شماره 7303و شناسه ملی 

10380231056
بدی��ن وس��یله از کلیه صاحبان س��هام ش��رکت 
س��هامی ع��ام ج��وش و اکس��یژن ای��ران دعوت                   
می ش��ود در جلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه 
این ش��رکت که در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 
مورخ 1398/4/20 در محل اصلی ش��رکت واقع 
در مشهد کیلومتر 4 جاده سنتو )مشهد –قوچان( 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند 
دستور جلسه 1-اس��تماع گزارش هیئت مدیره 
برای عملکرد منتهی به 97/12/29    2- استماع 
گزارش حسابرس وبازرس قانونی شرکت برای 
عملک��رد منتهی به 97/12/29   3-رس��یدگی و 
تصویب تراز نامه ، حس��اب س��ود وزی��ان برای 
سال منتهی به 97/12/29     4-تعیین حسابرس 
و ب��ازرس قانون��ی برای س��ال مال��ی منتهی به 

98/12/29  5- تعیین روزنامه کثیر االنتشار
هیئت مدیره

/ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری 

سهام عدالت استان خراسان رضوی )سهامی 
عام(  شماره ثبت 27616و شناسه ملی 

10380430077
مجم��ع عموم��ی ع��ادی بطور ف��وق الع��اده برای 
س��ال مالی منتهی به 97/06/31 در مورد اتخاذ 
 97/12/12 م��ورخ  نام��ه  از  بندهای��ی  تصمی��م 
س��ازمان بور س و اوراق بهادار این ش��رکت در 
ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/4/13 به 
کوهسنگی-کوهسنگی  مش��هد-خیابان  آدرس 
17 پالک 13 مجتمع فرهنگی رفاهی رشد برگزار 

می شود.
از کلیه س��هامداران )ش��رکتهای تعاونی س��هام 
عدالت خراس��ان رضوی عضو( دعوت میگردد تا 
یک نف��ر نماینده قانونی و ت��ام االختیار خود را 

جهت شرکت در جلسه کتبًا معرفی نمایند.
دستور جلسه:

1- گ��زارش در رابطه با نامه س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار

2- ح��ذف بنده��ای یک-دو-س��ه -از خالص��ه 
تصمیم��ات مجم��ع عمومی 1397/11/25 حس��ب 

درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار
3- س��ایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص 
آنه��ا در صالحی��ت مجمع عمومی عادی س��الیانه 

بطور فوق العاده میباشد.
هیئت مدیره

/ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

زندان های خراسان
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در 
روز پنجش��نبه مورخ 98/04/20 رأس ساعت 13 
در محل نمازخانه پرس��نل زندان مشهد تشکیل 
می گردد، از کلیه اعضای شرکت دعوت می شود 
جه��ت اتخاذ تصمیم نس��بت به موارد مش��روحه 
ذیل در جلس��ه ش��رکت نمایند، ل��ذا اعضایی که 
امکان حضور آن ها در جلس��ه مقدور نمی باش��د 
می توانن��د حق رأی خود را ب��ه موجب وکالتنامه 
کتب��ی به ف��رد دیگ��ری واگ��ذار نماین��د در این 
صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر 
فرد غیرعضو ی��ک رأی خواهد بود. ضمنًا افرادی 
ک��ه متقاضی کاندی��دای هیئت مدی��ره و بازرس 
می باش��ند می توانند حداکثر ی��ک هفته بعد از 
انتش��ار آگهی در س��اعت اداری به دفتر شرکت 
مراجعه و نس��بت ب��ه تکمیل ف��رم کاندیداتوری 

اقدام نمایند.
دستور جلسه:

1- گ��زارش عملک��رد س��ال 1397 تعاونی توس��ط 
هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و اتخاذ تصمیم عملکرد مالی سال 1397
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4- انتخاب ب��ازرس )اصلی و عل��ی البدل( برای 
مدت یک سال مالی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
زندانهای خراسان

/ع
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