
گرانی مسکن کار ما نیستاما و اگرهای وعده پایان نهضت گازرسانی در خراسان
رئیس اتحادیه مشاوران امالک مشهد در گفت وگو با قدس:قدس واکاوی کرد

ماجرای سبز شدن خراسان رضوی و برپایی جشن 
پایان گازرســانی در این استان، از حدود هشت سال 
پیش کم و بیش تکرار می شود. نخستین بار سال 90 
بود که مدیرعامل وقت شرکت گاز خراسان رضوی از 
برگزاري جشن پایان گازرساني به روستاهاي واجد 
شرایط این استان در زمســتان سال 91 خبر داد و 
اعالم کرد که 1514 روستاي باالي 25 خانوار استان 

در مسیر 15 کیلومتري...

رئیس اتحادیه مشاوران امالک مشهد گفت: با توجه 
به وضعیت اقتصادی حال حاضر، در ماه های پیش رو 
وضعیت رکود بازار مســکن سنگین تر از این خواهد 
شــد. علی مرادزاده در خصوص وضعیت حال حاضر 
قیمت های اجاره بها و پیش بینی اش درباره وضعیت 
چند ماه آینده، گفت: بــا توجه به اینکه یک ماهی 
است که رکود بازار مسکن آغاز شده، من پیش بینی 

می کنم با توجه به وضعیت... .......صفحه 2 .......صفحه 2 

بررسی ورودی شهربازی پارک ملت در»صمت«

.......صفحه 3 

رئیس پلیس راهور خراسان 
رضوی ریشه ترافیک در دومین 

کالنشهر کشور را معرفی کرد

عبور روزانه 
20 هزار 

کامیون از 
شهر مشهد

با پیگیری های قدس در خصوص دریافت 30 هزار تومان از هر نفر انجام شد 

.......صفحه 2 

با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی 
صورت می گیرد

تغییر ساعت کاری 
ادارات خراسان 

رضوی و شمالی 

رئیس این اتحادیه 
در گفت وگو با قدس:

قیمت تلفن همراه 
نسبت به سال گذشته 

3 برابر شده است
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پنجشنبه 30 خرداد 1398

16 شوال 1440
 20 ژوئن 2019  
 سال سی و دوم 

 شماره 8993  
ویژه نامه 3377 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه)بطور فوق العاده(
 شرکت تعاونی مسکن مهر 17)نوبت اول(

بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم دعوت میش��ود در جلس��ه مجمع عمومی عادی  س��الیانه  )بطور فوق العاده( که در 
روز س��ه ش��نبه مورخ 98/5/1 ساعت 17 در محل مسجد الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه اول تشکیل 
میش��ود حضور بهم رس��انند.    ضمنا داوطلبین تصدی بازرس��ی و هیئت مدیره می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز 
پس از انتشار آگهی دعوت ضمن مراجعه به دفتر شرکت مدارک خودرا تسلیم هیئت مدیره نمایند.اعضای محترمی 
که امکان حضور آن ها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خودرا به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
مح��ول نماین��د ک��ه در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عض��و تنها یک رای 

خواهد بود.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 98    3-طرح و تصویب صورت های مالی 94 الی 97
4-انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس    5-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

6-تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضاء بدهکار)طبق اساسنامه(
7-تصمیم گیری در مورد نحوه فعالیت اجرایی پروژه در فازهای 1و2و3

8-اتخاذ هرگونه تصمیم که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره

/ع
98
03
67
5

آگهی دعوت
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
ایمن سیر خطه طوس سهامی خاص به شماره 
ثبت631 و شناس��ه مل��ی 14003731349 
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که در ساعت 8 صبح 
مورخ 98/4/11 در آدرس مش��هد – خیابان 
ابن س��ینا – نبش اس��دا     هلل زاده 8 پالک41 

تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.
دس��تور جلس��ه :1- انتخاب اعض��ای هیئت 

مدیره و تعیین سمت آنها       
2- انتخاب بازرس��ین 3- انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
03
65
3

آگهی دعوت مجمع عمومی                 
فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 

مهر 17)نوبت اول(
محت��رم  اعض��ای  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
دع��وت میش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی                                                                                           
فوق العاده ش��رکت تعاونی که در روز ش��نبه 
م��ورخ 98/4/15 س��اعت 16 در محل مس��جد 
الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه 

اول تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-اصالح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تمدید مدت
2-تصویب اساسنامه جدید تعاونی مسکن مهر

هیئت مدیره

/ع
98
03
67
6

آگهی دعوت مجمع عمومی                              
فوق العاده موسسه خیریه کوه سر ایزدی                           

شماره ثبت 1926 مشهد 
بدین وس��یله از کلیه اعضای هیئت امنا دعوت 
ب��ه عمل م��ی آید ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی                   
ف��وق الع��اده م��ورخ 98/4/15  س��اعت 11 صبح 
واق��ع در روبه روی هاش��میه 61 پالک 36 حضور 

به هم رسانند .
دستورات جلسه :انحالل موسسه 

هیئت مدیره

/ع
98
03
64
5

دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه
مهندسین مشاور وراز )سهامی خاص (

شماره ثبت 6297 شناسه ملی 
10380221159

بدینوسیله از کلیه سهامداران مهندسین 
مش��اور وراز دعوت می گردد تا در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت راس 
س��اعت 10 صب��ح 98/4/18 در محل قانونی 
ش��رکت واق��ع در بول��وار س��جاد س��جاد 5 
)زنبق شمالی ( پالک 67/1 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانید .
بازرس��ین    -تعیی��ن   1  : جلس��ه  دس��تور 
2- تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 

1397/12/29
هیئت مدیره

/ع
98
03
65
4

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ) نوبت دوم(
انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه 
مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی: میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی –مدیریت ساختمان ها و تأسیسات

2- موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد         3- محل اجرا: پردیس دانشگاه 
فردوسی مشهد   4- مدت اجرا: 12ماه شمسی.         5- مبلغ برآورد اولیه: حدود125 میلیارد ریال

6- حداقل شرایط متقاضی:
داشتن گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 6 ، کد 4 )خدمات عمومی( از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7- نظارت بر عهده مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.

8- ش��یوه دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد ش��رایط می توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 
از اداره س��اختمان و تأسیس��ات دانش��گاه واحد قراردادها دریافت و حداکثر تا تاریخ 1398/04/10داخل پاکت مهر وموم شده، تحویل دبیرخانه 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی و اداره ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه نمایند.
9- متقاضیان می بایست مبلغ 1/000/000 ریال را بابت خرید اسناد به حساب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پشتیبانی 

دانشگاه فردوسی مشهد واریز نمایند.
10- مدارک مربوط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررسی و از پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد )محل، 
زمان، مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقبًا به اطالع خواهد رسید(. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکرهیچ گونه حقی 

را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 می باشد.

12- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802232 تماس حاصل نمایند.

/ع  
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه)بطور فوق العاده(
 شرکت تعاونی مسکن مهر 17)نوبت اول(

بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم دعوت میش��ود در جلس��ه مجمع عمومی عادی  س��الیانه  )بطور فوق العاده( که در 
روز س��ه ش��نبه مورخ 98/5/1 ساعت 17 در محل مسجد الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه اول تشکیل 
میش��ود حضور بهم رس��انند.    ضمنا داوطلبین تصدی بازرس��ی و هیئت مدیره می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز 
پس از انتشار آگهی دعوت ضمن مراجعه به دفتر شرکت مدارک خودرا تسلیم هیئت مدیره نمایند.اعضای محترمی 
که امکان حضور آن ها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خودرا به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
مح��ول نماین��د ک��ه در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عض��و تنها یک رای 

خواهد بود.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 98    3-طرح و تصویب صورت های مالی 94 الی 97
4-انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس    5-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

6-تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضاء بدهکار)طبق اساسنامه(
7-تصمیم گیری در مورد نحوه فعالیت اجرایی پروژه در فازهای 1و2و3

8-اتخاذ هرگونه تصمیم که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره

/ع
98
03
67
5

آگهی دعوت
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
ایمن سیر خطه طوس سهامی خاص به شماره 
ثبت631 و شناس��ه مل��ی 14003731349 
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که در ساعت 8 صبح 
مورخ 98/4/11 در آدرس مش��هد – خیابان 
ابن س��ینا – نبش اس��دا     هلل زاده 8 پالک41 

تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.
دس��تور جلس��ه :1- انتخاب اعض��ای هیئت 

مدیره و تعیین سمت آنها       
2- انتخاب بازرس��ین 3- انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
03
65
3

آگهی دعوت مجمع عمومی                 
فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 

مهر 17)نوبت اول(
محت��رم  اعض��ای  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
دع��وت میش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی                                                                                           
فوق العاده ش��رکت تعاونی که در روز ش��نبه 
م��ورخ 98/4/15 س��اعت 16 در محل مس��جد 
الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه 

اول تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-اصالح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تمدید مدت
2-تصویب اساسنامه جدید تعاونی مسکن مهر

هیئت مدیره

/ع
98
03
67
6

آگهی دعوت مجمع عمومی                              
فوق العاده موسسه خیریه کوه سر ایزدی                           

شماره ثبت 1926 مشهد 
بدین وس��یله از کلیه اعضای هیئت امنا دعوت 
ب��ه عمل م��ی آید ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی                   
ف��وق الع��اده م��ورخ 98/4/15  س��اعت 11 صبح 
واق��ع در روبه روی هاش��میه 61 پالک 36 حضور 

به هم رسانند .
دستورات جلسه :انحالل موسسه 

هیئت مدیره

/ع
98
03
64
5

دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه
مهندسین مشاور وراز )سهامی خاص (

شماره ثبت 6297 شناسه ملی 
10380221159

بدینوسیله از کلیه سهامداران مهندسین 
مش��اور وراز دعوت می گردد تا در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت راس 
س��اعت 10 صب��ح 98/4/18 در محل قانونی 
ش��رکت واق��ع در بول��وار س��جاد س��جاد 5 
)زنبق شمالی ( پالک 67/1 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانید .
بازرس��ین    -تعیی��ن   1  : جلس��ه  دس��تور 
2- تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 

1397/12/29
هیئت مدیره

/ع
98
03
65
4

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ) نوبت دوم(
انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه 
مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی: میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی –مدیریت ساختمان ها و تأسیسات

2- موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد         3- محل اجرا: پردیس دانشگاه 
فردوسی مشهد   4- مدت اجرا: 12ماه شمسی.         5- مبلغ برآورد اولیه: حدود125 میلیارد ریال

6- حداقل شرایط متقاضی:
داشتن گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 6 ، کد 4 )خدمات عمومی( از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7- نظارت بر عهده مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.

8- ش��یوه دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد ش��رایط می توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 
از اداره س��اختمان و تأسیس��ات دانش��گاه واحد قراردادها دریافت و حداکثر تا تاریخ 1398/04/10داخل پاکت مهر وموم شده، تحویل دبیرخانه 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی و اداره ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه نمایند.
9- متقاضیان می بایست مبلغ 1/000/000 ریال را بابت خرید اسناد به حساب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پشتیبانی 

دانشگاه فردوسی مشهد واریز نمایند.
10- مدارک مربوط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررسی و از پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد )محل، 
زمان، مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقبًا به اطالع خواهد رسید(. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکرهیچ گونه حقی 

را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 می باشد.

12- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802232 تماس حاصل نمایند.

/ع  
98
03
59
4

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه)بطور فوق العاده(
 شرکت تعاونی مسکن مهر 17)نوبت اول(

بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم دعوت میش��ود در جلس��ه مجمع عمومی عادی  س��الیانه  )بطور فوق العاده( که در 
روز س��ه ش��نبه مورخ 98/5/1 ساعت 17 در محل مسجد الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه اول تشکیل 
میش��ود حضور بهم رس��انند.    ضمنا داوطلبین تصدی بازرس��ی و هیئت مدیره می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز 
پس از انتشار آگهی دعوت ضمن مراجعه به دفتر شرکت مدارک خودرا تسلیم هیئت مدیره نمایند.اعضای محترمی 
که امکان حضور آن ها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خودرا به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
مح��ول نماین��د ک��ه در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عض��و تنها یک رای 

خواهد بود.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 98    3-طرح و تصویب صورت های مالی 94 الی 97
4-انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس    5-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

6-تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضاء بدهکار)طبق اساسنامه(
7-تصمیم گیری در مورد نحوه فعالیت اجرایی پروژه در فازهای 1و2و3

8-اتخاذ هرگونه تصمیم که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره

/ع
98
03
67
5

آگهی دعوت
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
ایمن سیر خطه طوس سهامی خاص به شماره 
ثبت631 و شناس��ه مل��ی 14003731349 
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که در ساعت 8 صبح 
مورخ 98/4/11 در آدرس مش��هد – خیابان 
ابن س��ینا – نبش اس��دا     هلل زاده 8 پالک41 

تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.
دس��تور جلس��ه :1- انتخاب اعض��ای هیئت 

مدیره و تعیین سمت آنها       
2- انتخاب بازرس��ین 3- انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
03
65
3

آگهی دعوت مجمع عمومی                 
فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 

مهر 17)نوبت اول(
محت��رم  اعض��ای  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
دع��وت میش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی                                                                                           
فوق العاده ش��رکت تعاونی که در روز ش��نبه 
م��ورخ 98/4/15 س��اعت 16 در محل مس��جد 
الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه 

اول تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-اصالح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تمدید مدت
2-تصویب اساسنامه جدید تعاونی مسکن مهر

هیئت مدیره

/ع
98
03
67
6

آگهی دعوت مجمع عمومی                              
فوق العاده موسسه خیریه کوه سر ایزدی                           

شماره ثبت 1926 مشهد 
بدین وس��یله از کلیه اعضای هیئت امنا دعوت 
ب��ه عمل م��ی آید ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی                   
ف��وق الع��اده م��ورخ 98/4/15  س��اعت 11 صبح 
واق��ع در روبه روی هاش��میه 61 پالک 36 حضور 

به هم رسانند .
دستورات جلسه :انحالل موسسه 

هیئت مدیره

/ع
98
03
64
5

دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه
مهندسین مشاور وراز )سهامی خاص (

شماره ثبت 6297 شناسه ملی 
10380221159

بدینوسیله از کلیه سهامداران مهندسین 
مش��اور وراز دعوت می گردد تا در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت راس 
س��اعت 10 صب��ح 98/4/18 در محل قانونی 
ش��رکت واق��ع در بول��وار س��جاد س��جاد 5 
)زنبق شمالی ( پالک 67/1 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانید .
بازرس��ین    -تعیی��ن   1  : جلس��ه  دس��تور 
2- تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 

1397/12/29
هیئت مدیره

/ع
98
03
65
4

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ) نوبت دوم(
انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه 
مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی: میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی –مدیریت ساختمان ها و تأسیسات

2- موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد         3- محل اجرا: پردیس دانشگاه 
فردوسی مشهد   4- مدت اجرا: 12ماه شمسی.         5- مبلغ برآورد اولیه: حدود125 میلیارد ریال

6- حداقل شرایط متقاضی:
داشتن گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 6 ، کد 4 )خدمات عمومی( از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7- نظارت بر عهده مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.

8- ش��یوه دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد ش��رایط می توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 
از اداره س��اختمان و تأسیس��ات دانش��گاه واحد قراردادها دریافت و حداکثر تا تاریخ 1398/04/10داخل پاکت مهر وموم شده، تحویل دبیرخانه 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی و اداره ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه نمایند.
9- متقاضیان می بایست مبلغ 1/000/000 ریال را بابت خرید اسناد به حساب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پشتیبانی 

دانشگاه فردوسی مشهد واریز نمایند.
10- مدارک مربوط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررسی و از پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد )محل، 
زمان، مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقبًا به اطالع خواهد رسید(. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکرهیچ گونه حقی 

را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 می باشد.

12- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802232 تماس حاصل نمایند.

/ع  
98
03
59
4

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه)بطور فوق العاده(
 شرکت تعاونی مسکن مهر 17)نوبت اول(

بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم دعوت میش��ود در جلس��ه مجمع عمومی عادی  س��الیانه  )بطور فوق العاده( که در 
روز س��ه ش��نبه مورخ 98/5/1 ساعت 17 در محل مسجد الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه اول تشکیل 
میش��ود حضور بهم رس��انند.    ضمنا داوطلبین تصدی بازرس��ی و هیئت مدیره می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز 
پس از انتشار آگهی دعوت ضمن مراجعه به دفتر شرکت مدارک خودرا تسلیم هیئت مدیره نمایند.اعضای محترمی 
که امکان حضور آن ها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خودرا به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
مح��ول نماین��د ک��ه در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عض��و تنها یک رای 

خواهد بود.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 98    3-طرح و تصویب صورت های مالی 94 الی 97
4-انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس    5-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

6-تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضاء بدهکار)طبق اساسنامه(
7-تصمیم گیری در مورد نحوه فعالیت اجرایی پروژه در فازهای 1و2و3

8-اتخاذ هرگونه تصمیم که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره

/ع
98
03
67
5

آگهی دعوت
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
ایمن سیر خطه طوس سهامی خاص به شماره 
ثبت631 و شناس��ه مل��ی 14003731349 
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که در ساعت 8 صبح 
مورخ 98/4/11 در آدرس مش��هد – خیابان 
ابن س��ینا – نبش اس��دا     هلل زاده 8 پالک41 

تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.
دس��تور جلس��ه :1- انتخاب اعض��ای هیئت 

مدیره و تعیین سمت آنها       
2- انتخاب بازرس��ین 3- انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
03
65
3

آگهی دعوت مجمع عمومی                 
فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 

مهر 17)نوبت اول(
محت��رم  اعض��ای  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
دع��وت میش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی                                                                                           
فوق العاده ش��رکت تعاونی که در روز ش��نبه 
م��ورخ 98/4/15 س��اعت 16 در محل مس��جد 
الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه 

اول تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-اصالح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تمدید مدت
2-تصویب اساسنامه جدید تعاونی مسکن مهر

هیئت مدیره

/ع
98
03
67
6

آگهی دعوت مجمع عمومی                              
فوق العاده موسسه خیریه کوه سر ایزدی                           

شماره ثبت 1926 مشهد 
بدین وس��یله از کلیه اعضای هیئت امنا دعوت 
ب��ه عمل م��ی آید ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی                   
ف��وق الع��اده م��ورخ 98/4/15  س��اعت 11 صبح 
واق��ع در روبه روی هاش��میه 61 پالک 36 حضور 

به هم رسانند .
دستورات جلسه :انحالل موسسه 

هیئت مدیره

/ع
98
03
64
5

دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه
مهندسین مشاور وراز )سهامی خاص (

شماره ثبت 6297 شناسه ملی 
10380221159

بدینوسیله از کلیه سهامداران مهندسین 
مش��اور وراز دعوت می گردد تا در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت راس 
س��اعت 10 صب��ح 98/4/18 در محل قانونی 
ش��رکت واق��ع در بول��وار س��جاد س��جاد 5 
)زنبق شمالی ( پالک 67/1 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانید .
بازرس��ین    -تعیی��ن   1  : جلس��ه  دس��تور 
2- تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 

1397/12/29
هیئت مدیره

/ع
98
03
65
4

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ) نوبت دوم(
انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه 
مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی: میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی –مدیریت ساختمان ها و تأسیسات

2- موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد         3- محل اجرا: پردیس دانشگاه 
فردوسی مشهد   4- مدت اجرا: 12ماه شمسی.         5- مبلغ برآورد اولیه: حدود125 میلیارد ریال

6- حداقل شرایط متقاضی:
داشتن گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 6 ، کد 4 )خدمات عمومی( از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7- نظارت بر عهده مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.

8- ش��یوه دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد ش��رایط می توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 
از اداره س��اختمان و تأسیس��ات دانش��گاه واحد قراردادها دریافت و حداکثر تا تاریخ 1398/04/10داخل پاکت مهر وموم شده، تحویل دبیرخانه 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی و اداره ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه نمایند.
9- متقاضیان می بایست مبلغ 1/000/000 ریال را بابت خرید اسناد به حساب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پشتیبانی 

دانشگاه فردوسی مشهد واریز نمایند.
10- مدارک مربوط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررسی و از پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد )محل، 
زمان، مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقبًا به اطالع خواهد رسید(. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکرهیچ گونه حقی 

را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 می باشد.

12- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802232 تماس حاصل نمایند.
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.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

با توجه به مصوبه هیئت وزیران و در راستای مدیریت بار شبکه برق 
و بهینه سازی مصرف انرژی در فصل گرما، ساعات کار ادارات خراسان 
رضوی از ابتدای تیرماه تغییر می کند.در نخســتین جلســه شورای 

راهبری توسعه مدیریت استان که با حضور معاون...

رئیس پلیس راهور خراســان رضــوی از کاهش 30درصدی 
تصادفات منجربه فوت در معابر درون شــهری این استان در 
سه ماهه نخست ســال جاری در مقایسه با سال 97 خبر داد. 
سرهنگ سلیمی در نشست خبری روز گذشته خود با اصحاب 
رسانه گفت: بررسی آمار تصادفات جرحی در هفت سال گذشته 
نشان از سیر صعودی این نوع از تصادفات داشته که خوشبختانه 

اقدام های صورت گرفته در یک سال اخیر ...
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با پیگیری های قدس در خصوص دریافت 30 هزار تومان از هر نفر انجام شد

بررسی ورودی شهربازی پارک ملت در»صمت« 
هاشم رسائی فر  چنــد ماهی می شود که 
طرح دریافت ورودی 30 هزار تومانی از افرادی 
که قصد ورود به محوطه شهربازی بوستان ملت 
را دارند اجرا می شــود؛ طرحی که براساس آن 
چه افراد بخواهند از وسایل شهربازی استفاده 
کننــد، چه نخواهنــد، باید هزینــه 30 هزار 
تومــان را پرداخت کرده و اجازه ورود داشــته 
باشــند؛ هرچند که طراح، این امتیاز را برای 
مراجعه کنندگان قائل شــده کــه با پرداخت 
همان ورودی از همه دستگاه های موجود در 
محوطه شــهربازی استفاده کنند. اجرای این 
طرح بــه نوعی واکنش های برخــی از مردم 
را درپی داشــته، چرا که همه آن هایی که به 
محوطه شهربازی بوستان ملت می آیند قصد یا 
توانایی ندارند که از همه وسایل بازی استفاده 
کنند، ضمن اینکه برخی از آن ها تنها فرزندان 
کوچکشــان را همراهی می کننــد و خود از 
وسایل بازی استفاده نمی کنند، اما با شرایط 
فعلی مجبورند تا 30 هــزار تومان تنها برای 

گرفتن مجوز ورود بپردازند.
دیروز و در نشستی رسانه ای با حضور تعدادی 
از مسئوالن ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی این موضوع که مصوبه سازمان 

را دارد، توسط خبرنگار قدس مطرح شد.

 نرخ گذاری خدمات داخل شهر
 در اختیار شورای شهر

راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان در این خصوص گفت: یکسری 
از خدمات داخل شــهر در اختیار شورای شهر 
اســت که پس از گرفتن مصوبه از سوی شورا 
و تأیید فرمانداری، اجرایی می شــود؛ هر چند 
که در مورد نرخ گذاری برای ورودی شهربازی 
بوســتان ملت ایــن جریان وجود نــدارد، اما 
شهرداری منطقه 11 سال گذشته مبلغ 27هزار 
تومان برای ورودی را در نظر داشــت که برای 
امسال بحث 30 هزار تومان را تصویب کردند؛ 
بر مبنای برآوردی که داشتیم 90 درصد مردمی 
که وارد شهربازی می شوند از بازی های موجود 

بهره می برند.
شجاعی، معاون جدید نظارت و بازرسی سازمان 

نیز در تکمیل این موضوع و اینکه پدر و مادری 
که قصد استفاده از وسایل بازی را ندارند و فقط 
برای همراهی با فرزندانشــان وارد شــهربازی 

می شوند با این طرح مجبور 
به پرداخــت ورودی 30 هزار 
تومانی هستند، اظهار داشت: 
ظرف یک هفته آینده موضوع 
مطرح شده بررسی و نتیجه 
آن در اختیار مردم و رسانه ها 

قرار خواهد گرفت.
شجاعی همچنین از 118هزار 
و 720 مورد شکایت از طرف 
مردم در اســتان و تشکیل 
پرونــده بــرای متخلفان در 
ســال گذشــته خبر داد و 
گفت: ارزش ریالی پرونده های 
تشکیل شده 9206 میلیارد 

ریال بوده که از این میزان 24 میلیارد ریال به 
شاکیان برگشت داده شده است. 

 خدمات گیری مردم 
از واحدهای صنفی دارای پروانه

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
خراسان رضوی در واکنش به 
پرســش دیگری از خبرنگار 
قدس در مــورد نبود نظارت 
کافــی در بعضی مشــاغل از 
جمله لولــه بازکنی ها اظهار 
داشــت: در این مورد چنانچه 
شــکایتی وجود داشته باشد، 
باید کارشناس در محل حضور 
پیدا کــرده و بررســی الزم 
صورت  گیرد، پــس از آن در 
اتحادیه مذکور ثبت می شود 
و قابل پیگیری اســت. گاهی 
برخی از رسانه ها بدون اینکه 
پروانه فعالیت فرد را بررســی 
کنند آگهی آن ها را منتشر می نمایند که این خود 
ایجادکننده مشــکل برای کار است، چرا که فرد 

آگهی دهنده مکان ثابت و آدرس مشخصی  ندارد. 
در صورتی که وقتی پروانه صادر می شــود طرف 
باید جای مشخصی برای کارش داشته باشد. به 
همین دلیل و برای جلوگیری از مشکالت توقع 
داریم مــردم از واحدهای صنفــی دارای پروانه 
خدمات بگیرند تا مشکلی پیش نیاید و چنانچه 

اختالفی وجود داشت قابل پیگیری باشد.

  نبود سهمیه بندی در توزیع کاال 
علیرضایی همچنین در مورد بحث سهمیه بندی 
برخی کاالهــا و یا ایجاد کاالبرگ الکترونیک در 
قالب دریافت کد ملی افراد برای توزیع این کاالها 
گفت: سهمیه بندی کاال یا کاالبرگ الکترونیکی 
وجود ندارد، قرار هم نیست با کد ملی کاال توزیع 
کنیم. تأکید ما این اســت که زمانی که کاال را 
واگذار می کنیم نخســت همه مــردم بتوانند از 
وجود آن اســتفاده کنند، دوم اینکه تکرار توزیع 
آن برای همه انجام شود. نخستین استانی هستیم 
که پیگیر این موضوع و رفع مشکالت آن هستیم.

  اما و اگرهای وعده پایان نهضت 
گازرسانی در خراسان رضوی

مقدم:  کاهانی  مهدی 
ماجــرای ســبز شــدن 
خراسان رضوی و برپایی 
جشن پایان گازرسانی در 
این استان، از حدود هشت 
ســال پیش کم و بیش 

تکرار می شود.
نخستین بار سال 90 بود که مدیرعامل وقت شرکت گاز خراسان 
رضوی از برگزاري جشــن پایان گازرســاني به روستاهاي واجد 
شرایط این استان در زمستان سال 91 خبر داد و اعالم کرد که 
1514 روستاي باالي 25 خانوار استان در مسیر 15 کیلومتري 
شبکه انتقال گاز دارای شرایط گازرساني هستند و از این تعداد به 

حدود 600 روستا گازرسانی شده است.
با وجود این در موعد مقرر این اتفاق نیفتاد و هنوز که هشت سال 
از آن زمــان می گذرد و در این مدت به حدود 2000 روســتای 
استان گازرسانی انجام شده نیز به این مهم دست نیافته ایم. این 
درحالی است که در سال های گذشته نیز هرازچندگاهی با چنین 

وعده ای از سوی برخی مسئوالن مواجه بوده ایم.
بتازگی هم مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از تعهد شرکت 
ملی گاز به دولت مبنی بر گازرســانی به 10 روستا در هر روز تا 
پایان امسال خبر داده و گفته بود شرکت گاز خراسان رضوی در 
راستای اجرای این تعهد پارســال در هر روز به یک روستا و دو 
واحد صنعتی گازرسانی کرده است و مردم استان تا نیمه نخست 
سال 98 شاهد بسته شدن پرونده گازرسانی شهری و روستایی در 

خراسان رضوی خواهند بود.
براساس این اظهارات حداکثر تا سه ماه دیگر یعنی آخر تابستان، 
باید گازرسانی به تمامی شهرها و 2587 روستای استان به اتمام 
رســیده و ضریب بهره مندی مردم خراســان رضوی از نعمت 

گازطبیعی به باالی 99 درصد برسد.
ایــن امیدواری البته با به بارنشســتن تــالش مدیران و کمک 
نمایندگان استان در گرفتن وام 368 میلیارد تومانی تبصره قانون 
بودجه، قوت گرفت؛ چراکه ســابقه درخشان و توانمندی قابل 
سپاس شــرکت گاز استان در این چند سال اخیر هرگونه شک 
و شبهه ای را برای تحقق وعده برپایی جشن پایان گازرسانی در 
تابستان امسال از بین می برد. اما حاال بهانه تازه ای قدعلم کرده تا 
بار دیگر وعده مسئوالن رنگ ببازد و بدعهدی دیگری را درکارنامه 
مدیران اســتان اضافه کند. آن هم اعالم این خبر که »خراسان 
رضوی معین گازرسانی به شهر زاهدان شد.« این درحالی است که 
هنوز صدها روستای محروم از نعمت گاز در این استان باقی مانده 
که باید  تا سه ماه دیگر و پیش از شروع فصل سرما کار گازرسانی 

به این روستاها به پایان برسد.
اینکه شــرکت گاز خراسان رضوی به خاطر توانمندی هایش، به 
عنوان معین گازرسانی منطقه دیگری از کشور انتخاب می شود، 
موجب افتخار است؛ اما اگر این کار وظیفه اصلی شرکت را تحت 
شعاع قرار دهد، پذیرفتنی نیست و مسئوالن خراسان رضوی که 
با درایت و پیگیری های فراوان توانستند تسهیالت تبصره بودجه را 
برای گازرسانی روستایی بگیرند، نباید اجازه دهند این اعتبارات که 
حق مردم این استان است، در سایر مناطق هزینه شود. همان گونه 
که گمــان می رود پیش از این نیز بــه خاطر اجرای طرح های 
گازرسانی در شهرهای کرمان، رفسنجان و اردبیل توسط شرکت 
گاز خراسان رضوی، وعده پایان گازرسانی به روستاهای این استان 

تاکنون محقق نشده است. 
در حالی که گفته می شــود از میان 357 روســتای شهرستان 
مشهد در سه بخش احمدآباد، رضویه و مرکزی62 روستا هنوز 
گازرسانی نشده است و در سایر شهرستان های استان هم هنوز 
ده ها روســتای بدون گاز وجود دارند و چنانچه همان رویه سال 
پیش یعنی در هر روزگازرسانی به یک روستا انجام شود، باز هم 
تحقق وعده مســئوالن در حدود 90 روز باقیمانده دور از ذهن 

می نماید.
از ســوی دیگر با توجه به توانمندی های متخصصان و نیروهای 
شرکت گاز خراسان رضوی و نیز بهره مندی از حدود 400 میلیارد 
تومان تســهیالت قانون بودجه، امید اســت عملیات گازرسانی 
به شــهرها و روستاهای استان با شتاب ادامه یابد و همچنان که 
مدیرعامل شرکت ملی گاز و مدیران و نمایندگان استان، پیش از 
این وعده داده اند که در صورت دریافت این تسهیالت در هر روز 
به دو روستا گازرسانی انجام شود، امسال شاهد بهره مندی تمامی 

روستاییان این خطه از گاز طبیعی باشیم.
منطق نیز حکم می کند که شــرکت ملی گاز ایران برای اجرای 
طرح اولویت   دارش)گازرسانی به زاهدان(، بودجه و اعتبارات الزم 

را از منابع ملی آن پیش بینی کرده و تخصیص دهد.

رئیس این اتحادیه در گفت وگو با قدس:
  قیمت تلفن همراه نسبت به سال گذشته 

3 برابر شده است

قدس آنالیــن: رئیس 
اتحادیــه تلفــن همراه و 
تجهیزات مخابراتی مشهد 
گفت: ورود گوشــی های 
ثبت سفارش شده به بازار 
موجب کاهش قیمت این 
افشین  شد.  نخواهد  کاال 
اکبری در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: از آنجا که بازار 
موبایل بشدت وابسته به بازار ارز است، طی چند روز گذشته چرا 
بــا کاهش قیمت در بازار ارز، قیمت هــا در بازار تلفن  همراه نیز 
کاهش یافت، اما همزمان با افزایش نرخ ارز، این افزایش در قیمت 

گوشی های تلفن همراه نیز رخ داده است.
وی در پاســخ به این پرســش که اگرچه عنوان می شود قیمت 
تلفن همراه وابســته به نرخ ارز اســت، اما چرا با کاهش نرخ ارز 
تغییرمحسوسی در بازار این کاال رخ نمی دهد؟ نیز بیان داشت: 
قیمت ها در بازار تلفن همراه لحظه ای و وابسته به نوسان نرخ ارز 
است و مقایسه قیمت ها در ماه مبارک رمضان و چند روز گذشته 

این تغییر را نشان می دهد.
اکبری در واکنش به ثبت سفارش 3 میلیون گوشی با ارز نیمایی و 
تأثیر آن بر بازار نیز تصریح کرد: در حال حاضر در بازار تلفن همراه 
کمبودی وجود ندارد و بــازار در آرامش قرار دارد، ازطرفی ثبت 
سفارش یک کاال به معنی ورود قطعی آن به کشور نیست و شاید 
به دالیلی کل کاالی ثبت ســفارش شــده و یا قسمتی از آن به 
کشور وارد نشود. همچنین این گوشی ها به قیمت روز وارد کشور 
می شوند و تنها کمکی که به بازار خواهند کرد حفظ تعادل بازار 
است از این رو ورود آن ها به بازار به معنای ارزان شدن تلفن های 

همراه نیست.
رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشــهد با بیان 
اینکه قیمت موبایل نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر 
شده است، افزود: از طرفی اگر این ثبت سفارش ها محقق نشود، 
تعادل در بازار از بین خواهد رفت و گرانی در بازار رخ خواهد داد.

اکبری ادامه داد: در حال حاضر 9 درصد ارزش افزوده و 4 درصد 
علی الحســاب مالیات از هر گوشی گرفته می شود، اگر دولت به 
دنبال ارزان شــدن این کاالســت باید در این زمینه اصالحاتی 
را انجــام دهد که بدون تردید نقش بســزایی در کاهش قیمت 

تلفن همراه خواهد داشت.

  اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی در 
72 بقعه متبرکه خراسان رضوی 

تابســتانی  طرح  قدس: 
با  نشاط معنوی همزمان 
سراسر کشور در 72 بقعه 
متبرکه خراســان رضوی 

اجرا می شود.
حجت االسالم و المسلمین 
در  احمــدزاده  محمــد 
نشست خبری گفت: طرح نشاط معنوی امسال برای نهمین سال 
پیاپــی از 13 تیرماه تا 29 مرداد ماه به مدت هفت هفته در 72 
بقعه متبرکه در 20 شهرستان استان برگزار خواهد شد. وی گفت: 
سال گذشته 300 هزار دانش آموز از کالس های آموزشی، قرآنی، 

هنری و... ویژه طرح تابستانی نشاط معنوی بهره مند شدند.

تکتم بهاردوست رئیس اتحادیه مشاوران امالک مشهد گفت: با توجه به 
وضعیت اقتصادی حال حاضر، در ماه های نزدیک وضعیت رکود بازار مسکن 

سنگین تر از این خواهد شد.
علــی مرادزاده در خصوص وضعیت حال حاضــر قیمت های اجاره بها و پیش بینی اش 
درباره وضعیت چند ماه آینده، گفت: با توجه به اینکه یک ماهی اســت که رکود بازار 
مسکن آغاز شده، من پیش بینی می کنم با توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر، در 
ماه های نزدیک وضعیت رکود این بازار خیلی سخت تر و سنگین تر از این خواهد شد.

وی ادامه داد: دست کم تا تابستان سال آینده نباید منتظر کاهش اجاره بها باشیم، چون 
این روزها با کمبود شــدید فایل های اجاره بها روبه رو هستیم و عرضه در این خصوص 
کم و تقاضا بســیار افزایش پیدا کرده است. اگر هم مورد اجاره ای پیدا شود بسیار باال 
خواهد بود، چرا که هزینه های ســربار جامعه افزایــش پیدا کرده و طبیعتاً موجر هم 
اجاره بها را مطابق با هزینه هایش تعیین می کند. ما هر روز با شــکایات زیادی از طرف 
مســتأجران مبنی بر افزایش اجاره مواجه ایم، ولی متأسفانه امکان رسیدگی به آن را 

نداریم، چون از دایره وظایف ما خارج است.
وی در پاســخ به این پرســش که افزایش اجاره بها چه تهدیدی را برای مستأجران به 
همراه دارد، گفت: متأســفانه عکس های زیادی در سایت ها و فضای مجازی مبنی بر 
چادرنشینی مستأجران به خاطر گرانی اجاره بها منتشر می شود، اما من بشدت چنین 
مواردی را در مشــهد تکذیب می کنم. باوجود این، گرانی ها نمی تواند خیلی بی عارضه 
هم باشــد و من امیدوارم دولــت بتواند برای جلوگیری از ایــن اتفاقات فکری بکند. 
این طور که از انتشار این عکس ها برمی آید این ها همه اش سیاه نمایی و شیطنت برخی 
در فضای مجازی است. با همه این موارد، افزایش اجاره ها و روند رو به رشدی که دارد 
برای همشــهریان ما هم مانند دیگر مناطق کشــور چندان بی خطر نیست و دقیقاً به 
همین دلیل است که خیلی از افراد که نمی توانند اجاره های معمول را پرداخت کنند، 
به حاشیه شهر رو آورده  و خواهند آورد همان طور که می بینیم  شهرهای اقماری مانند 

بینالود، گلبهار و... طرفدار پیدا کرده اند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک مشهد در پاســخ به این پرسش که مشاوران امالک 
چقدر در افزایش اجاره بها ســهیم هســتند، گفت: کار اتحادیه امالک کنترل اعضای 
صنفش است که گران فروشی نکنند و باال و پایین بردن اجاره بها دست ما نیست. کار 
ما میانه گرفتن اســت و تنها می توانیم به همکارانمان مشاوره داده و از آن ها بخواهیم 
که دســت کم فایل هایی را که اختالف قیمتی باالیی دارند، پذیرش نکرده و تقاضای 
موجر را با توان پرداختی مستأجر تنظیم کنند که البته همین قضیه خودش به حفظ 

بازار و تعادل آن کمک می کند.
وی افزود: همان طور که گفتید من بارها شنیده ام که می گویند مقصر اصلی باال رفتن 

اجاره بها، مشــاوران امالک هســتند؛ این ظلم بزرگی اســت که در حق همکاران من 
می شــود. ما و همه همکارانمان به دنبال پایین آوردن قیمت هســتیم چون در این 
صورت است که می توانیم معامله ای داشته باشیم و کمیسیون دریافت کنیم. می گویند 
گرانی مســکن حباب است و این مشاوران امالک هستند که سبب بروز این وضعیت 
شــده اند. این ها مثل کبک سرشان را زیر برف کرده اند و واقعیت ها را نمی بینند. پیش 
از ایــن یک متر مربع بتن 90 هزار تومان بوده، اکنــون قیمتش به 250 هزار تومان 
رسیده است؛ این کجایش حباب است؟ این ها هزینه تمام شده مسکن است. سال 96 
قیمت ســاخت آپارتمان متری 700 هزار تومان بوده در حالی که اکنون بدون قیمت 
زمین، به متری 3 میلیون تومان رسیده است. مگر هزینه های سوخت، دالر، هزینه های 
شــهرداری و... را ما افزایش داده ایم! تمام مؤلفه های ساخت و ساز توسط سیستم باال 
رفته است و اکنون مسکن از متری 2 میلیون تومان به متری 5 میلیون تومان رسیده؛ 

این ها چه ربطی به مشاوران امالک دارد، مگر ما جزئی از این مردم نیستیم؟
مرادزاده ادامه داد: کار مشــاور امالک به هم رساندن خریدار و فروشنده است. گرانی 
مســکن کار ما نیســت، اگر توافقی صورت بگیرد ما درآمد داریم، وگرنه ما هم مانند 
خیلی ها تماشــاچی هستیم؛ کما اینکه این روزها دیگر این توافقات صورت نمی گیرد 
و بیشــتر دوستان ما در شرف ورشکســتگی هستند. حتی همکاران من دیگر توانایی 
پرداخت حق عضویت  و اجاره  مغازه هایشان را هم ندارند. ما اکنون روزانه بین دو تا سه 
مراجعه کننده داریم که درخواست لغو پروانه کسبشان را دارند. این تعداد وحشتناک 
اســت. آمار معامالت ما در بخش مســکن امسال نســبت به زمان مشابهش در سال 
گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است. با این همه اگر بحران به همین شکل ادامه پیدا 
کند خیلی از سازنده ها مجبور می شوند زیر قیمت ساخت بفروشند و به این شکل است 

که شاید اندکی قیمت مسکن کاهش پیدا کند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک مشهد در گفت وگو با قدس:

گرانی مسکن کار ما نیست

سهمیه بندی کاال یا 
کاالبرگ الکترونیکی 
وجود ندارد، قرار هم 
نیست با کد ملی کاال 
توزیع کنیم. تأکید ما 

این است که زمانی که 
کاال را واگذار می کنیم 

همه مردم بتوانند از 
وجود آن استفاده کنند
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 استاندار خراسان رضوی اظهار کرد
چوب بروکراسی الی چرخ 
مجوزهای حوزه کسب و کار

قدس: اســتاندار خراســان رضوی گفــت: پیش نویس 
پیوست فرهنگی معین های اقتصاد مقاومتی توسط معاونت 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آماده شده است و 
پس از نهایی شدن، به معین های توسعه گرا ابالغ خواهد 
شــد. علی رضا رزم حسینی در دومین نشست معین های 
اقتصاد مقاومتی اســتان که در محل سالن جلسات اتاق 
بازرگانی مشهد برگزار شــد، اظهار کرد:قبول دارم که در 
نتیجه بروکراسی پیچیده و فرسوده اداری، مجوزهای حوزه 
کســب و کار با تأخیر صادر می شود، اما تأکید ما بر این 
است که با کاهش بروکراسی ها، زمینه برای فعالیت معین ها 

بیش از پیش فراهم شود.

 شهردار منطقه ۸ مشهد:
با واگذاری امالک از طرف ارتش 

خیابان»ارشادالرضا« دوطرفه می شود

قدس: شهردار منطقه 8 مشهد از دوطرفه شدن خیابان 
ارشــادالرضا خبر داد. علی شــیرازی در جلسه پرسش 
و پاســخ به ساکنان خیابان بهشتی، جهان آرا و امیرکبیر 
که در مســجد حضرت زینب)س( برگزار شد، در پاسخ 
به پرسش های شــهروندان درباره ترافیک خیابان نامجو، 
جابه جایی ارتش و دوطرفه شدن خیابان ارشادالرضا بیان 
کرد: پس از مذاکرات بســیار با ارتش به تفاهم رسیدیم و 
نتیجه این تعامالت این شد که زمین حاشیه ارشادالرضا را 
برای ایجاد پارک خطی در اختیار شهرداری قرار داده و این 
خیابان دوطرفه خواهد شد. ما برای تحقق این امر تالش 

می کنیم چون اولویت ما مردم است. 

 با آغاز عملیات اجرایی آسفالت معابر مشهد
رمپ ورودی خین عرب از میدان 

شهید فهمیده به بهره برداری رسید

قدس: رمپ اتصالــی 100 متری به کنــدراه فدک به 
منظور حذف تداخالت ترافیکی برای دسترسی سریع به 

دوربرگردان خین عرب روز گذشته به بهره برداری رسید.
با اجرای این طرح بخــش زیادی از تمایالت ترافیکی به 
سمت دوربرگردان خین عرب از 100 متری صورت خواهد 
گرفت. کالیی، شهردار مشهد در این مراسم از آغاز عملیات 
اجرایی آســفالت 3 میلیون و 600 هزار مترمربع از معابر 
شهر مشهد خبر داد و گفت: شهروندان به جزئیات کار نیز 
توجه دارند، بنابراین معاونت فنی و عمران بویژه سازمان 
عمران شهرداری باید نظارت دقیقی بر کار پیمانکاران در 

آسفالت معابر با باالترین کیفیت داشته باشند. 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:
  در نوع نگاه به واژه »کار« و »تالش« 

دچار آسیب هستیم
پورحسین: رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
گفت: خیــران و صنایــع اقتصادی بایــد در زمینه تجهیز 
هنرستان ها، توسعه کمی و کیفی و ارتقای رشته های فنی و 
هنرستانی گام بردارند.حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم 
افزود: المپیاد شایستگی محور که برای نخستین بار در کشور 
برگزار می شــود سبب تربیت و پرورش هنرجویان در کشور 
خواهد شــد. این افراد در زمینه شایستگی ها، دانش فنی و 
مهارتی و توانمندی ها و همچنین شایستگی های غیرفنی و 
اخالقی رشد می یابند. وی یادآور شد: متأسفانه امروز در نوع 
نگاه به واژه کار و تالش دچار آسیب هستیم و حتماً باید در 
عرصه تعلیم و تربیــت این موضوع را اصالح کنیم. برگزاری 
المپیاد شایستگی محور حرکتی نمادین و الهام بخش در جهت 

توسعه شایستگی های فنی و غیرفنی است .

   3 بخش جدید در بیمارستان 
کودکان اکبر راه اندازی می شود

قدس: معــاون درمان 
دانشــگاه علوم پزشکی 
بهره برداری  از  مشــهد 
بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان کودکان اکبر 
در آینــده نزدیک خبر 
داد. دکتر شاپور بدیعی 
در حاشیه بازدید از این بیمارستان گفت: بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان اکبر با 16 تخت و با پیشرفته ترین تجهیزات 
اوایل تیرماه به بهره برداری خواهد رســید کــه با راه اندازی 
آن، تعــداد تخت های مراقبت های ویژه این مرکز به دو برابر 
افزایش می یابد. وی تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده 
قرار اســت به منظور توسعه خدمات کمی و کیفی به زائران 
و مجاوران بارگاه منــور رضوی، بخش های جراحی اعصاب، 
گوش و حلق و بینی، ارتوپدی و دیالیز صفاقی نیز بزودی در 
این مرکز راه اندازی شود. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد تصریح کرد:  تاکنون انجام اعمال جراحی اعصاب، 
گوش و حلق و بینــی و ارتوپدی در بخش جراحی عمومی 
انجام می شد که با راه اندازی بخش های جدید، امکان توسعه 

خدمات نیز فراهم می شود. 
دکتر بدیعی افزود: براســاس برنامه ریزی های انجام شــده، 
قرار است نخستین دستگاه ســی تی اسکن که به دانشگاه 
اختصاص یابد، در بیمارستان اکبر نصب و راه اندازی شود تا از 

ارجاع کودکان به دیگر مراکز نیز جلوگیری شود.

با توجه به شیوع تب کریمه کنگو در تابستان
 گوشت گرم مصرف نکنید

قدس: کارشناس مدیریت بهداشت و بیماری های دامی استان 
خراسان جنوبی از شهروندان خواست از مصرف و تماس مستقیم 

با گوشت گرم جداً خودداری کنند.
عندلیبی گفت: تماس مســتقیم با الشه  حیوان آلوده به خون 
و ترشحات دامی یکی از عوامل مهم انتقال ویروس تب کریمه 
اســت. وی با اشــاره به این موضوع که ویروس این بیماری با 
قرارگرفتن در محیط ســرد از بین می رود، افــزود: با قرار دادن 
گوشــت دام به مدت 24 ســاعت در دمای 4 درجه  یخچال و 
یا سردخانه، میکروب زدایی انجام شده و گوشت آماده مصرف 
می شود. عندلیبی بیان کرد: هنگام مصرف جگر و ریه دام باید 
حتماً آن را به مدت 48 ساعت در مرحله  پیش سرد قرار داد، تا از 

عدم وجود این ویروس در جگر و ریه مطمئن شویم.
وی گفــت: به همین منظور گوشــت مــورد نیاز خــود را از 
فروشگاه های معتبر خریداری کرده و هنگام خرید از وجود مهر 

دامپزشکی روی الشه اطمینان حاصل نمایید.



روی خط حادهث

شورای شهر

رتاکیف

مخاربات

 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهرخبر داد

  اعطای »نشان مشهد« 
به 8 برگزیده در آینده نزدیک

کمیسیون  رئیس  ایسنا: 
اجتماعــی  و  فرهنگــی 
شورای شهر مشهد گفت: 
آیین نامــه اهدای نشــان 
مشــهد در شــورای شهر 
تصویب شده و این نشان 
در »روز مشهد« به هشت 

نفر برگزیده اعطا می شود. احسان اصولی در خصوص آیین نامه 
اعطای نشان مشهد اظهار کرد: این نشان به افرادی که در رابطه 
با مشهد اقدامات شاخصی را انجام دهند، اعطا می شود. وی ادامه 
داد: در مصوبه شورای شهر یک نشان مشهد و یک دیپلم افتخار 
مشــهد داریم که به هشت نفر از برگزیدگان در روز مشهد اعطا 
خواهد شــد. روز مشــهد بزودی تعیین خواهد شد. وی یاد آور 
شــد: فردی که این نشــان را دریافت می کند می تواند رفتگر، 
آتش نشان، ورزشکار، معلم فداکار و هر شهروندی باشد. حتی این 
فرد می تواند غیرایرانی باشد؛ مثالً استاد دانشگاهی که در نقطه 
دیگری از دنیا کاری برای معرفی شهر مشهد انجام داده است. وی 
در مورد حمایت از افرادی که نشان مشهد را دریافت می کنند، 
تصریح کرد: کســی که این نشان را دریافت می کند، دارای یک 

اعتباری می شود که زمینه هایی را برای وی فراهم خواهد کرد.

 تملک 4200 مترمربع زمین در مسیر 
اجرای طرح ساماندهی بزرگراه آزادی

مدیــر طرح  قــدس: 
بزرگــراه  ســاماندهی 
آزادی از تملــک 4200 
مترمربع زمین در مسیر 
ساماندهی  طرح  اجرای 
توســط  بزرگراه  ایــن 
بازآفرینــی  ســازمان 

شهری شهرداری مشهد خبر داد. محمدناصر خطیب گفت: 
با پیگیری های صورت گرفته از ســوی ســازمان بازآفرینی 
فضاهای شــهری، در توافق حاصل شــده با مالکان اراضی و 
صنایع حاشــیه محور آزادی، 4200 مترمربع زمین در ضلع 
جنوبی بزرگــراه آزادی حدفاصل میدان قائم)عج( تا خیابان 

رازی استحصال شد. 
وی تصریح کــرد: از این متــراژ، 2700 مترمربع به منظور 
پروژه های در حال انجام ســاماندهی ترافیک، سیما و منظر 
بزرگراه آزادی مانند ســاخت کندرو، کانال هدایت آب های 
ســطحی، ایجاد پیاده روها و فضای سبز در حال بهره برداری 
و 1500 مترمربع برای ساخت ایستگاه آتش نشانی و خدمات 

مربوط در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی افــزود: در حال حاضر به منظور امکان اجرای پروژه های 
مشابه در سایر قسمت های این محور با بهره گیری از مصوبات 
شورای شهر برای استحصال و بازگشایی 7400 مترمربع به 
ارزش 150 میلیارد ریال با امالک، اراضی و صنایع حاشــیه 

محور توافق شده که بزودی در سال جاری اجرایی می شود.

 سرپرست مخابرات خراسان رضوی 
در گفت و گو با قدس:

 BTS نصب دکل 
تخلف ساختمانی نیست 

طلبی:  رضــا 
سـرپــرســـت 
شــرکت مخابرات استان 
گفت:  رضوی  خراســان 
بــر پایه نظر دادســتانی 
قابل  مخابراتی  دکل های 
ماده  طرح در کمیسیون 

100 شــهرداری نیست . حســن اروجی در گفت وگو با قدس 
آنالین اظهار داشت: در هر مکانی در شهر مشهد که مخابرات با 
یک مالک برای اجاره پشت بام یا حیاط برای نصب دکل قرارداد 
بسته است؛ شهرداری مشهد اخطارهایی را به این مالکان برای 
دریافت مجوز تجاری و پرداخت هزینه به جهت نصب دکل داده و 
حتی در مواردی نسبت به جمع آوری آن ها نیز اقدام کرده است.

وی تصریــح کرد: در ایــن اخطارها به مالــکان گفته می 
شــود که در صورت عدم دریافت مجوز تجاری، نســبت به 
جمع آوری دکل ها و بالک کردن مکان در سامانه شهرداری 

اقدام خواهد شد.
اروجــی افزود: جمع آوری دکل ها و اخطار به مالکان توســط 
شهرداری در حالی صورت گرفته که دادستان عمومی و انقالب 
مشهد در جلسه ای اعالم کرد که بر اساس اظهار نظر مشورتی 
اداره کل حقوقی قوه قضائیه، دکل های احداثی BTS توســط 
مالکان با رعایت نظامات ایمنی از تخلفات ساختمانی محسوب 
نمی شود و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 شهرداری نیست 
و ورود کمیسیون های یاد شده در رسیدگی به مواردی از جمله 
رعایت نکردن ارتفاع، حق تراکم و دریافت جریمه وجاهت قانونی 
ندارد. سرپرست شرکت مخابرات استان خراسان رضوی ادامه داد: 
بر اساس این نظر قضایی، این مکان ها جزو تخلفات ساختمانی 
شناخته نشده اند و شهرداری حق ارجاع آن ها به کمیسیون ماده 

100 به بهانه تجاری سازی و طرح در آن را ندارد.
وی افزود: انتظار ما این اســت که شهرداری بر مبنای این رویه 
قضایی عمل کند و از اخطار بــه مالکان و جمع آوری دکل ها 

بدون هیچ گونه اطالع رسانی پرهیز کند. 

در مانه و سملقان
 بی احتیاطی یک کشاورز آتش به پا کرد 

قــدس- خبرنــگار 
بجنورد: فرمانده انتظامی 
شهرستان مانه و سملقان 
از آتش سوزی بیش از ۶ 
هکتار از مراتع بخش مانه 
خبر داد. ســرهنگ علی 
حسین رختیانی، فرمانده 
انتظامی شهرستان مانه و سملقان گفت: در پی اعالم خبری مبنی 
بر وقوع آتش سوزی در اراضی ملی و مراتع کشاورزی بخش مانه، 
بالفاصله مأموران انتظامی به همراه سایر عوامل امدادی به محل 

مورد نظر اعزام شدند.
رختیانی ادامه داد: با حضور مأموران در محل آتش سوزی مشخص 
شد که یکی از اهالی روستای یاالنچی که برای آماده سازی زمین 
کشاورزی خود اقدام به برپایی آتش در آن محل کرده بود که در 
اثر ســهل انگاری و بی توجهی این فرد آتش به سرعت بیش از ۶ 

هکتار از مراتع بخش مانه را در بر گرفت.
وی ادامــه داد: در پی این حریق تعداد ۹۶ اصله انواع درخت  در 
آتش سوخت. از ســوی دیگر آتش سوزی توسط اهالی روستا و 
همچنین همکاری عوامل انتظامی و امدادی پس از چهار ساعت 
تالش مهار شد. فرمانده انتظامی مانه و سملقان با تأکید بر اینکه 
حفظ مراتع و اراضی ملی و کشاورزی وظیفه همه است از مردم 
خواست تا به جهت پیشگیری از وقوع این گونه موارد از برافروختن 
آتش در محل هایی که امکان گسترش حریق و خسارت به سایر 

مراتع وجود دارد، خودداری کنند.

توسط نیروهای آتش نشانی مشهد صورت گرفت
 پایان دور دور مار افعی در شهر 

ســه شنبه  خط قرمز: 
شب گذشته آتش نشانان 
 11 شــماره  ایســتگاه 
آتش نشــانی مشهد، یک 
حلقه مار افعی 1.5 متری 
کردنــد.  زنده گیــری  را 
در پــی تمــاس تلفنی 
شهروندان مبنی بر وجود یک حلقه مار در میدان حافظ، ابتدای 
خیابان سیدی نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. بنا بر این 
گزارش نیروهای آتش نشانی در کوتاه ترین زمان ممکن در محل 
حضور یافتند و پس از دقایقی تالش مار را زنده گیری و در دامان 

طبیعت رها کردند.
گفتنی است؛ طول  این مار 150 سانتی متر است که سبب ایجاد 

رعب و وحشت در بین رهگذران شده بود.

 چرت زدن پشت فرمان، حادثه آفرید
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــی 
داورزن از واژگونــی یک 
دستگاه خودروی پژو405 
و مصدوم شــدن اعضای 
یــک خانواده خبــر داد. 
بدری  جمشید  سرهنگ 
گفــت: در پی اعالم خبری مبنی بر واژگونی ســواری پژو405 
در محور داورزن به ســبزوار به مرکز فوریت های پلیسی 110، 
بالفاصله گشــت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل 

حادثه اعزام شدند.
وی اظهار داشــت: با حضور مأموران در محل و در بررسی های 
اولیه مشخص شد یک سواری پژو405 از جاده منحرف و واژگون 
شده است. سرهنگ بدری تصریح کرد: در این حادثه راننده و سه 
تن از سرنشینان آن که همه از اعضای یک خانواده بودند مجروح 

و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: کارشناس پلیس راه علت 
حادثه را بی احتیاطی از جانب راننده به علت خواب آلودگی و عدم 

توانایی در کنترل وسیله نقلیه اعالم کرده است.

در پی یک عمل جراحی در سبزوار
  میخ ۵سانتی از قلب پسرجوان خارج شد!

صــدا وســیما: تیم 
جراحی قلب بیمارستان 
حشمتیه سبزواردر یک 
عمــل موفقیــت آمیز، 
میخ پنج ســانتی متری 
پسر 21ساله  قلب  از  را 
خــارج کردنــد. رئیس 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه سبزوار گفت: 
این پســر جوان ســبزواری در پی فرو رفتن میخ به ناحیه 
قفسه سینه و قلبش از شهر داورزن به بیمارستان حشمتیه 
منتقل شــده بود. دکتر مرتضی راســتی افزود: تیم جراحی 
قلب بالفاصله با باز کردن قفســه سینه همراه با انجام ماساژ 
باز قلب، در یک عمل جراحی یک و نیم ساعته موفق شدند 
میخ را از قلب بیمار خارج کنند. دکتر راســتی افزود: بیمار 
پــس از 5 روز مراقبت های ویژه قلب باز با وضعیت عمومی 

مطلوب از بیمارستان ترخیص شد.

حادثه ای که چند روایت داشت
 سقوط دختر جوان 

از پل عابر پیاده در بجنورد
فــارس: یــک دختر 
جــوان از پــل عابــر 
پیــاده ای در بجنــورد 
ســقوط کرد و توسط 
به  اورژانس  نیروهــای 
بیمارستان منتقل شد.

شب گذشته یک دختر 
جوان، از پل عابر پیاده ای در شــهر بجنورد ســقوط کرد. 
علت این واقعه هنوز توســط منابع رســمی اعالم نشده 
و تنها  وقوع این حادثه و جزئیات آن توســط مســئوالن 
مربوط اعالم شــده اســت. روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی خراســان شــمالی نیز وضعیت فعلی این فرد را 
هوشــیار همراه با شکســتگی برخی از اعضای بدن اعالم 
کرد. این مطلب در حالی از ســوی فارس منتشــر شــد 
که برخی رســانه ها علت این واقعه را فــرار دختر جوان 
از مزاحمت های خیابانی ســه مرد اعالم کرده بودند، این 

ماجرا هنوز تأیید نشده است.

رخ رد رخ
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 گالیه از نانوایی ها
بولوار آوینی ابتدای شهرک گلشهر مقابل کالنتری، سه تا نانوایی آزادپز کنار هم مشغول 
به کار هستند، یک شب رفتم برای خرید نان از قضا با اعالمیه ای مواجه شدم که روی آن 
نوشــته بود نان هر عدد 750 تومان، آیا چون آزادپز هستند هر طور که دلشان خواست 

قیمت نان را گران می کنند! لطفاً اگر راهی دارد مسئوالن پیگیری کنند!
93۵...9834

 شهرداری فکر چاره ای کند
برای رفتن به نمایشگاه گل از اول بولوار رفیعی تا میدان نمایشگاه که با ماشین 3 دقیقه 
راه است یک ساعت توی ترافیک بودیم، چرا شهرداری فکری به حال ترافیک این منطقه 
نمی کند وقتی اینچنین نمایشــگاه هایی برپا می شود و پنجشــنبه ها و جمعه ها همیشه 

این گونه است، خواهشاً شهرداری چاره ای بیندیشد.
91۵...3210

رئیس پلیس راهور خراســان  خط قرمز  
رضوی از کاهش 30درصدی تصادفات منجربه 
فوت در معابر درون شهری این استان در سه 
ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال ۹7 

خبر داد. 
سرهنگ سلیمی در نشست خبری روز گذشته 
خــود با اصحاب رســانه گفت: بررســی آمار 
تصادفات جرحی در هفت سال گذشته نشان 
از ســیر صعودی این نوع از تصادفات داشته 
که خوشــبختانه اقدام های صورت گرفته در 
یک ســال اخیر نه تنها موجب توقف افزایش 
آمار شــده، بلکه در ماه های گذشــته شاهد 

کاهش 3 درصدی نیز بوده ایم.

 مرحله دوم طرح تابستانی پلیس راهور
وی ادامه داد: مرحله اول طرح تابستانی پلیس 
راهور همزمان بــا تعطیالت پایان ماه مبارک 
آغاز شــده و تا پایان خــرداد ادامه دارد، ولی 
مرحله اصلــی و دوم طــرح از ابتدای تیرماه 
آغاز می شود که همانند هرسال، زمان شروع 
افزایش سفرها به مشهد مقدس است و تا پایان 
تابستان ادامه دارد که مصادف شدن آن با ایام 
محرم و ســفرهای بازگشت مسافران، شرایط 

ویژه ای دارد.
وی درخصوص مشــکالت ترافیکی کالنشهر 
مشــهد هم اظهار داشــت: براســاس آمارها 
تابســتان گذشــته 124 نفر در تصادف های 
درون شهری جان باخته اند؛ بنابراین به منظور 
کاهش ایــن آمار با بررســی بانک اطالعاتی 
پلیس راهور و اورژانــس و تجمیع آن ها، ۶0 
نقطه حادثه ســاز شناسایی شد که به تناسب 
شــرایط هر نقطه، راه حلی برای آن ها درنظر 
گرفته شده اســت. تاکنون 1۶ نقطه از سوی 
شهرداری مورد اصالح قرار گرفته و مابقی نیز 

در حال اقدام است.

 کامیون ها ریشه ترافیک مشهد
ســلیمی عبور روزانه 20 هزار کامیون از شهر 
مشهد را یکی از مشــکالت ریشه ای ترافیک 
این شهر دانست و گفت: در برخی بررسی های 
فنی، سطح اشغال معبر هر کامیون برابر با 13 
خودرو ســواری در نظر گرفته شده، اگر این 
تعداد کامیون از معابر شهر مشهد حذف شوند 
بخشی از مشکالت موجود هم حل خواهد شد.

وی حرکت نکردن بین خطوط را مشکل دیگر 
ترافیک مشهد دانســت و افزود: اگر رانندگان 
بین خطوط حرکت کنند روانی ترافیک چند 
برابر می شــود و مانند آن اســت که بزرگراه 
جدیدی در شهر ساخته شده و فرهنگ سازی 
این موضوع می تواند به نفع همه شــهروندان 

باشد.

 اجرای طرح جامع ساماندهی 
بافت مرکزی منتظر یک ابالغ

رئیس پلیــس راهور اســتان دربــاره طرح 

محدودیت ترافیک هسته مرکزی مشهد هم 
گفت: طرح جامع ساماندهی بافت مرکزی تهیه 
شده است، اما اجرا و تصمیم گیری های آن تنها 
در اختیار راهور نیســت و نیازمند هماهنگی 
چند دستگاه و در نهایت دریافت مصوبه شورای 

عالی ترافیک در وزارت کشور است.
بــا این وصف آنچه مســلم اســت کم کردن 
تــردد خودرو ها در محدوده مرکزی مشــهد 
می تواند عــالوه بر مباحث ترافیکی به ارتقای 
کیفیت زندگــی اهالی و کاهــش آالینده ها 
در ایــن محدوده و ایجاد یــک فضای آرام تر 
و معنوی تر کمک کند، امــا منوط به تأمین 

زیر ساخت هاست.
ســلیمی ادامه داد: یکی از بحرانی ترین معابر 
شهری در خراسان رضوی فاصله پل عباسپور 
)ابتدای جاده سرخس( تا پل امام حسین است 
که دالیل مختلفــی از قبیل تردد خودروهای 
ســنگین و حضور معتادان متجاهر در آیلند 
میانی است که با همکاری شهرداری مقرر شد 

فضای سبز میانی بولوار اصالح و چند پل عابر 
پیاده جانمایی و اجرا شود.

 ساخت روگذر بولوار ابوطالب
وی دربــاره معضــل دوربرگــردان محدوده 
ابوطالب هم گفت: با بررسی های اولیه مشخص 
شد خودروهای ورودی از مسیر شهرک قدس 
ســهم قابل توجهی در بروز تصادفات دارند؛ 
بنابراین این مسیر دسترسی مسدود شد چون 
موجــب گالیه اهالی نیز بود. در جلســه ای با 
اهالی در شهرک قدس توجیهات فنی نیز ارائه 
شد و رصدهای صورت گرفته نشان از کاهش 
چشــمگیر و حتی حذف تصادفات در نقطه 

مورد نظر دارد.
با این وصف ساخت یک روگذر در این محدوده 
تصویب و در دستور کار شهرداری قرار گرفت 
که با اجرای آن دوربرگردان مسیر بزرگراه نیز 

مسدود خواهد شد.
وی در ادامــه با اشــاره به برگــزاری چندین 
جلسه برای مشکالت ترافیکی پل پرتویی هم 
افزود: اصالحات هندسی مختلفی در محدوده 
سه راهی و بولوار امام رضا طرقبه انجام شده و 
مسیر دسترسی مجیدیه به جاده شاندیز هم زیر 
بار ترافیکی رفته، اما با این حال تعریض مسیر 
و ایجاد دسترسی از مسیر کوهستان پارک هم 
در دست بررسی اســت. برنامه های درازمدت 

دیگری نیز در حال مطالعه است.
ســلیمی در ابتدای این نشست آماری هم از 
اقدامات پلیس راهور در سال گذشته ارائه کرد.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ریشه ترافیک در دومین کالنشهر کشور را معرفی کرد

عبور روزانه 20 هزار کامیون از شهر مشهد 

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی رگبار باران و رعد و برق

در برخی مناطق خراسان رضوی 
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با توجه به 
بررســی نقشــه های آینده نگری و تصاویر ماهواره عالوه بر 
افزایش سرعت وزش باد، برای مناطقی از جمله شمال غرب 
و نوار شمالی استان رشــد ابرهای همرفتی با رگبار باران و 
رعدوبرق پیش بینی می  شود. امروز همچنین دمای هوا بین 

1 تا 2 درجه سلسیوس گرم تر خواهد شد.
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احمد فیاض شماری از مالباختگان شرکت 
بهداشتی- آرایشی »سینا بهداشت« روز گذشته 
و برای چندیــن بار در فصل بهــار، در محل 
شعب این شرکت بازرگانی تجمع اعتراض آمیز 
برگزار کردند. به گزارش خبرنگار ما؛ شماری از 
مالباختگان در محل یکی از شعب این شرکت 
در خیابان فردوســی ضمن انتقاد شــدید از 
عملکرد این شرکت خواستار دخالت مسئوالن 
و مدیران استانی و شهری جهت رسیدگی به 

مطالبات خود شدند. 

 مدیران شرکت پاسخگوی مانیستند
خانمی بــه نمایندگی از یک جمــع 25 نفره 
فامیلی که سهامدار و عضو این شرکت بودند؛ 
با اشاره به تبلیغات شرکت اظهار کرد: از حدود 
پنج سال پیش هر یک از ما با سهم های ریالی 
متفاوتی ســهامدار شرکت شــدیم و تا اواسط 
سال گذشته نیز سود حاصله از سرمایه گذاری 
پرداخت می شــد، اما پس از آن نه تنها سودی 
دریافت نکرده، بلکه هنگام مطالبه اصل سرمایه 
نیز مدیران شرکت از پرداخت آن طفره رفته و 

پاسخگوی تعهدات خود نیستند.
این خانم معترض افزود: مــادرم؛ ۶5 میلیون 
تومــان، بــرادرم؛ 15 میلیون تومــان، خواهر 
همسرم؛ 10 میلیون تومان و به همین میزان 
حدوداً هر یک از 25 نفر سرمایه گذاری کرده و 

سهامدار شده اما اکنون از دریافت اصل سرمایه 
نیز عاجزیم. وی خاطرنشان کرد: سه روز پیش 
با یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت که بیشتر 
از یک خانواده هستند؛ جلسه ای برگزار کردیم 
و حتی خواستار برگشت قسطی اصل سرمایه 

شدیم اما فایده ای نداشت.

 دادستانی به داد ما برسد
یکی دیگر از سهامداران هم به خبرنگار ما گفت: 
مهر سال گذشــته قرارداد من تمام شد و یک 
چک برای خرداد ماه امسال دادند که موجودی 
ندارد و برگشت خورد. همچنین چک همسرم 

نیز با چرب زبانی از وی گرفته شد!.
مالباخته دیگری خاطرنشــان کرد: می گویند 
شرکت وارد بورس شده و ثبت شده است! چه 
بورسی که این همه طلبکار دارد؟ از دادستانی 
مرکز استان درخواست می کنیم به داد ما برسد.

فردی دیگــری هم که چک برگشــتی 500 
میلیون تومانی در دســت داشت عنوان کرد: 
مدیران مجموعه من را تهدید کردند و خود را 
متصل به برخی دستگاه ها معرفی کردند. نحوه 
برخورد هیئــت مدیره و نمایندگان به گونه ای 
است که گویا پشتشــان به جایی گرم است و 

شاید این گونه وانمود می کنند.
در یکــی از پیگیری ها نیز وکیل شــرکت به 
صورت یکی ازســهامداران ضربه ای زد و به او 

توهین کرد. سهامدار دیگر مدعی شد: عملکرد 
بانک ها نیز شائبه انگیز است. ماه گذشته با بانکی 
که چک آن را مدیران شرکت به من داده بودند 
تمــاس گرفتم و بانک مربــوط تأکید کرد که 
حساب شرکت انباشته از پول است و مشکلی 
نیســت، اما اکنون 18 میلیون چک برگشتی 
روی دستم مانده است. چند روز دیگر مجلس 

عروسی دخترم است نمی دانم چه باید کرد.

 مالک ساختمان هم گالیه دارد
مالک ســاختمانی که در اجاره شرکت مذکور 
بود هم به خبرنگار ما گفت: بنده خارج از ایران 
ساکن هستم، چهارسال است که هیچ پولی بابت 
اجاره بها از شرکت مورد اشاره دریافت نکرده ام 

و برای رســیدگی به موضوع به ایران آمده و در 
این باره در دستگاه قضایی طرح شکایت کرده 
ام. مالک ساختمان افزود: این در حالی است که 
شرکت سوء استفاده کرده و طبقه باال که کاربری 
مسکونی داشته را نیز در غیاب بنده تجاری کرده 
بود که با رأی دادگاه بســته شد و بزودی طبقه 
همکف و زیریــن نیز پلمب خواهد شــد.وی 
مجموع مطالبات خود را با خســارت های وارد 
حدود ۶ میلیارد تومان برآورد کرد. در حاشــیه 
این گزارش تعداد زیادی از حاضران از دادستانی 
درخواست داشتند با توجه به ورود به موقع به 
ماجرا و طرح موضوع در حوزه پیشگیری از وقوع 
جرم در دادسرای انقالب مشهد، در روند پیگیری 

ماجرا تسریع کنند.

قدس گزارش می دهد

تجمع دوباره مالباختگان یک شرکت بهداشتی- آرایشی در مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه)بطور فوق العاده(
 شرکت تعاونی مسکن مهر 17)نوبت اول(

بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم دعوت میش��ود در جلس��ه مجمع عمومی عادی  س��الیانه  )بطور فوق العاده( که در 
روز س��ه ش��نبه مورخ 98/5/1 ساعت 17 در محل مسجد الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه اول تشکیل 
میش��ود حضور بهم رس��انند.    ضمنا داوطلبین تصدی بازرس��ی و هیئت مدیره می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز 
پس از انتشار آگهی دعوت ضمن مراجعه به دفتر شرکت مدارک خودرا تسلیم هیئت مدیره نمایند.اعضای محترمی 
که امکان حضور آن ها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خودرا به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
مح��ول نماین��د ک��ه در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عض��و تنها یک رای 

خواهد بود.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 98    3-طرح و تصویب صورت های مالی 94 الی 97
4-انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس    5-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

6-تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضاء بدهکار)طبق اساسنامه(
7-تصمیم گیری در مورد نحوه فعالیت اجرایی پروژه در فازهای 1و2و3

8-اتخاذ هرگونه تصمیم که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره

/ع
98
03
67
5

آگهی دعوت
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
ایمن سیر خطه طوس سهامی خاص به شماره 
ثبت631 و شناس��ه مل��ی 14003731349 
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که در ساعت 8 صبح 
مورخ 98/4/11 در آدرس مش��هد – خیابان 
ابن س��ینا – نبش اس��دا     هلل زاده 8 پالک41 

تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.
دس��تور جلس��ه :1- انتخاب اعض��ای هیئت 

مدیره و تعیین سمت آنها       
2- انتخاب بازرس��ین 3- انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت
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98
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آگهی دعوت مجمع عمومی                 
فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 

مهر 17)نوبت اول(
محت��رم  اعض��ای  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
دع��وت میش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی                                                                                           
فوق العاده ش��رکت تعاونی که در روز ش��نبه 
م��ورخ 98/4/15 س��اعت 16 در محل مس��جد 
الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه 

اول تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-اصالح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تمدید مدت
2-تصویب اساسنامه جدید تعاونی مسکن مهر

هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی                              
فوق العاده موسسه خیریه کوه سر ایزدی                           

شماره ثبت 1926 مشهد 
بدین وس��یله از کلیه اعضای هیئت امنا دعوت 
ب��ه عمل م��ی آید ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی                   
ف��وق الع��اده م��ورخ 98/4/15  س��اعت 11 صبح 
واق��ع در روبه روی هاش��میه 61 پالک 36 حضور 

به هم رسانند .
دستورات جلسه :انحالل موسسه 

هیئت مدیره
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دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه
مهندسین مشاور وراز )سهامی خاص (

شماره ثبت 6297 شناسه ملی 
10380221159

بدینوسیله از کلیه سهامداران مهندسین 
مش��اور وراز دعوت می گردد تا در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت راس 
س��اعت 10 صب��ح 98/4/18 در محل قانونی 
ش��رکت واق��ع در بول��وار س��جاد س��جاد 5 
)زنبق شمالی ( پالک 67/1 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانید .
بازرس��ین    -تعیی��ن   1  : جلس��ه  دس��تور 
2- تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 

1397/12/29
هیئت مدیره
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ) نوبت دوم(
انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه 
مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی: میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی –مدیریت ساختمان ها و تأسیسات

2- موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد         3- محل اجرا: پردیس دانشگاه 
فردوسی مشهد   4- مدت اجرا: 12ماه شمسی.         5- مبلغ برآورد اولیه: حدود125 میلیارد ریال

6- حداقل شرایط متقاضی:
داشتن گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 6 ، کد 4 )خدمات عمومی( از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7- نظارت بر عهده مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.

8- ش��یوه دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد ش��رایط می توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 
از اداره س��اختمان و تأسیس��ات دانش��گاه واحد قراردادها دریافت و حداکثر تا تاریخ 1398/04/10داخل پاکت مهر وموم شده، تحویل دبیرخانه 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی و اداره ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه نمایند.
9- متقاضیان می بایست مبلغ 1/000/000 ریال را بابت خرید اسناد به حساب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پشتیبانی 

دانشگاه فردوسی مشهد واریز نمایند.
10- مدارک مربوط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررسی و از پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد )محل، 
زمان، مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقبًا به اطالع خواهد رسید(. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکرهیچ گونه حقی 

را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 می باشد.

12- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802232 تماس حاصل نمایند.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه)بطور فوق العاده(
 شرکت تعاونی مسکن مهر 17)نوبت اول(

بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم دعوت میش��ود در جلس��ه مجمع عمومی عادی  س��الیانه  )بطور فوق العاده( که در 
روز س��ه ش��نبه مورخ 98/5/1 ساعت 17 در محل مسجد الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه اول تشکیل 
میش��ود حضور بهم رس��انند.    ضمنا داوطلبین تصدی بازرس��ی و هیئت مدیره می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز 
پس از انتشار آگهی دعوت ضمن مراجعه به دفتر شرکت مدارک خودرا تسلیم هیئت مدیره نمایند.اعضای محترمی 
که امکان حضور آن ها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خودرا به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
مح��ول نماین��د ک��ه در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عض��و تنها یک رای 

خواهد بود.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 98    3-طرح و تصویب صورت های مالی 94 الی 97
4-انتخاب عضو اصلی و علی البدل بازرس    5-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

6-تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضاء بدهکار)طبق اساسنامه(
7-تصمیم گیری در مورد نحوه فعالیت اجرایی پروژه در فازهای 1و2و3

8-اتخاذ هرگونه تصمیم که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره
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آگهی دعوت
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
ایمن سیر خطه طوس سهامی خاص به شماره 
ثبت631 و شناس��ه مل��ی 14003731349 
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که در ساعت 8 صبح 
مورخ 98/4/11 در آدرس مش��هد – خیابان 
ابن س��ینا – نبش اس��دا     هلل زاده 8 پالک41 

تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.
دس��تور جلس��ه :1- انتخاب اعض��ای هیئت 

مدیره و تعیین سمت آنها       
2- انتخاب بازرس��ین 3- انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی                 
فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 

مهر 17)نوبت اول(
محت��رم  اعض��ای  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
دع��وت میش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی                                                                                           
فوق العاده ش��رکت تعاونی که در روز ش��نبه 
م��ورخ 98/4/15 س��اعت 16 در محل مس��جد 
الزهرا واقع در مسلم جنوبی 15- نبش چهارراه 

اول تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-اصالح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تمدید مدت
2-تصویب اساسنامه جدید تعاونی مسکن مهر

هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی                              
فوق العاده موسسه خیریه کوه سر ایزدی                           

شماره ثبت 1926 مشهد 
بدین وس��یله از کلیه اعضای هیئت امنا دعوت 
ب��ه عمل م��ی آید ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی                   
ف��وق الع��اده م��ورخ 98/4/15  س��اعت 11 صبح 
واق��ع در روبه روی هاش��میه 61 پالک 36 حضور 

به هم رسانند .
دستورات جلسه :انحالل موسسه 

هیئت مدیره
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دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه
مهندسین مشاور وراز )سهامی خاص (

شماره ثبت 6297 شناسه ملی 
10380221159

بدینوسیله از کلیه سهامداران مهندسین 
مش��اور وراز دعوت می گردد تا در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت راس 
س��اعت 10 صب��ح 98/4/18 در محل قانونی 
ش��رکت واق��ع در بول��وار س��جاد س��جاد 5 
)زنبق شمالی ( پالک 67/1 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانید .
بازرس��ین    -تعیی��ن   1  : جلس��ه  دس��تور 
2- تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 

1397/12/29
هیئت مدیره
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ) نوبت دوم(
انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه 
مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی: میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی –مدیریت ساختمان ها و تأسیسات

2- موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد         3- محل اجرا: پردیس دانشگاه 
فردوسی مشهد   4- مدت اجرا: 12ماه شمسی.         5- مبلغ برآورد اولیه: حدود125 میلیارد ریال

6- حداقل شرایط متقاضی:
داشتن گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 6 ، کد 4 )خدمات عمومی( از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7- نظارت بر عهده مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.

8- ش��یوه دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد ش��رایط می توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 
از اداره س��اختمان و تأسیس��ات دانش��گاه واحد قراردادها دریافت و حداکثر تا تاریخ 1398/04/10داخل پاکت مهر وموم شده، تحویل دبیرخانه 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی و اداره ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه نمایند.
9- متقاضیان می بایست مبلغ 1/000/000 ریال را بابت خرید اسناد به حساب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پشتیبانی 

دانشگاه فردوسی مشهد واریز نمایند.
10- مدارک مربوط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررسی و از پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد )محل، 
زمان، مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقبًا به اطالع خواهد رسید(. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکرهیچ گونه حقی 

را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 می باشد.

12- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802232 تماس حاصل نمایند.
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روی خط حادهث قدس پیگیری کرد 

بیمه ایثارگران؛ گرفتار در کالف کور بیمه دی!
محبوبه علی پور در حال حاضر 167 هزار 
نفر از جامعه ایثارگری استان خراسان رضوی 
تحت پوشش بیمه تکمیلی دی هستند. این 
درحالی اســت که بنابراظهــارات ایثارگران، 
عملکرد مؤسسه بیمه یاد شده چندان مطلوب 
نیست، به طوری که در ماه های اخیر به چالشی 

قابل توجه برای افراد بدل شده است.

   دلتنگی های مرد جزیره مجنون
»مرد دلتنگ اســت« این روشن ترین پیامی 
اســت که می توان از نخستین جمله ای که به 
زبان مــی آورد، درک کرد.»چه عجب! بعد از 
چند روز تماســی که با روزنامه شــما داشتم 
زنــگ زدید«. هر کلمه ای که از دهانش خارج 
می شود گویا فرم به فرم یک فیلم سینمایی با 
موضوع دفاع مقدس است که از برابر چشم ها 

رد می شود. 
آقای کرمانی، جانباز اعصاب و روان و شیمیایی 
می گوید: 37 سال است که درد می کشم، دلم 
می خواهد بیایید و از نزدیک ببینید که من در 
روز چند قلم دارو می خورم. 26 ســاله بودم به 
جبهه رفتم وهفت شبانه روز در باتالق بودم. به 
دلیل موج گلوله توپ چند متر پرتاب شدم و 
همیشه ســردرد دارم و چند سال است حتی 
با خوردن دارو هــم آرامش ندارم و نمی توانم 
بخوابــم. این جانبــاز که حــاال روزهای 63 
ســالگی اش را سپری می کند، می افزاید: چند 
روز پیش بشدت دچار درد درناحیه شکم بودم 
و باید ســونوگرافی انجام می دادم. به درمانگاه 
فجر و بیمارستان امام حسین)ع( رفتم، گفتند 
چون بنیاد شهید بدهی دارد پذیرشم نمی کنند. 
هیچ مرکز و اداره ای حرف ما را نمی شنود، ما 
که نیروهــای همین نهادها بودیم . اگر بدهی 
دارند، بروند از بنیاد و بیمه بگیرند چرا خانواده 
شــهدا و جانبــازان باید دفترچه به دســت 
سرگردان باشند؟ درحالی که اغلب خانواده های 
ایثارگران جزو طبقات ضعیف جامعه هستند.

   سازمانی که هم طلبکاراست
 و هم بدهکار

بنابر داده های موجود، امسال 13 هزار و 900 
میلیارد تومان بودجه برای بنیادشهید کشور در 
نظر گرفته شده و این در حالی است که گرچه 
انتظار می رفت با رشد 30 درصدی بخش درمان 
این سازمان، مشکالت این حوزه برطرف شود 
اما متولیان امر تصریح کردند، تحقق این قضیه 
 به اعتباری 4000میلیــارد تومانی نیازدارد . 
آقای جهانبخش یکی از جانبازان دفاع مقدس 
با بیان اینکه درحال حاضر حدود یک میلیون 
و 700 هزار نفر به عنوان جامعه ایثارگران در 
کشــور وجود دارند، اظهار می کند: با گذشت 
چند دهه از جنگ تحمیلی، از بنیاد شــهید 

انتظــار می رود از یک ســو 
افزایش جمعیت  دنبــال  به 
سالمندان ایثارگر و از طرف 
دیگــر بــه دلیل بــروز آثار 
پنهان مانــده جراحت ها در 
جانبازان، به مســائل درمانی 
افراد یادشده توجه جدی تری 
داشته باشــد. حال آنکه این 
رونــد چنین نبوده اســت. 
درگذشته ما تحت پوشش» 
بیمه تکمیلی ایران« بودیم و 

هیچ مشکلی نداشتیم، به طوری که در کمتر 
از10 روز هزینه هــا به حســاب های ما واریز 
می شد.درحالی که در دو، سه سال گذشته که 
بیمه دی وابســته به بنیاد است و متولی ارائه 
خدمات بیمه تکمیلی شده، درعمل خدماتش 

در حد صفراست.
وی که 38 سال است به درجه رفیع جانبازی 
مفتخر شده، تأکید می کند: درحال حاضر در 
شــهر مشهد تنها دو شــعبه بانک دی وجود 
دارد. همچنین در بســیاری از شهرســتان ها 
نیز شــعبه ای از ایــن بانک وجود نــدارد تا 
هزینه هــای درمانی که به حســاب جانبازان 
واریز شده را دریافت کنند؛بنابراین ایثارگران 
باید برای دریافت همین مبالغ به شــهرهای 
اطراف برونــد. نکته دیگراینکه در گذشــته 
پزشــکان و مراکز درمانی پرشماری، خدمات 
بیمه تکمیلی ایثارگران را قبول می کردند اما 
درحال حاضر تعداد فراوانی از این گروه ها، به 
دلیل پرداخت نشــدن مطالبات خود، با بیمه 
دی فسخ قرارداد کرده اند. ازهمین رو ایثارگران 
ناگزیرند برای دریافت چند قلم دارو به چندین 
داروخانه سربزنند تا شاید موفق شوند با قیمت 

بیمه ای خدماتی را دریافت 
کننــد. وی می افزاید : برای 
آنتی بیوتیک  نمونه دو ورق 
درحــال حاضر حــدود 10 
اما  می شــود،  هزارتومــان 
چنانچه هزینه این دارو بیش 
از میزان یادشده باشد، باید 
از داروخانــه فاکتور بگیریم 
همچنین  شود.  پرداخت  تا 
عمومی  پزشــک  ویزیــت 
25-20 هزار تومان اســت 
که بنیاد 12 هــزار تومان آن راقبول می کند. 
ویزیت پزشــک فوق تخصص نیز چنانچه 50 
هزار تومان باشد، بنیاد نیمی از آن را می پذیرد.

جهانبخش که تا امروز چندین بار چشم هایش 
را جراحی کرده وهمچنان با مشــکل مواجه 
اســت، خاطرنشــان می کنــد: بســیاری از 
خانواده های ایثارگران دچارکهولت ســن بوده 
و به دلیل جراحت هایــی همانند قطع نخاع، 
دچارمشکل هستند. بنابراین جا دارد با استفاده 
از تلفن همراه و یا فناوری های نوین، وضعیت 
همکاری پزشــکان و مراکز درمانی به اطالع 

آن ها برسد تا سرگردان نشوند. 

  هزار توی بیمه دی 
آقای اکبریان کــه 55 درصد جانبازی برایش 
درنظر گرفته اند، می گوید: من ســال ها تحت 
پوشــش بیمه ارتش بودم اما از سال گذشته 
به دنبال اجرای ماده 38 قانون جامع خدمات 
ایثارگران، تحت پوشش بیمه بنیاد شهید وبیمه 
تکمیلی دی قرار گرفتم که دچارمشــکالتی 
شده ام. چند هفته پیش مادرم که سال ها تحت 
تکفل خودم بوده به دلیل مشکالت کلیوی نیاز 

به انجام ســونوگرافی داشت، به درمانگاه های 
طرف قــرارداد رفتیم که قبــول نکردند ، به 
بیمارستان امام رضا)ع( مراجعه کردیم و آن ها 
گفتند: دستگاه ســونوگرافی ما خراب است و 
باید به مراکز دیگر بروید. از ســال گذشته هر 
قدر برای مداوای خودمــان پرداخت کردیم، 

هنوز موفق به دریافت هزینه ها نشدیم.
وی که از ســال66 جانباز شده ،می افزاید: در 
روزهای گذشته نیز بیمه مادرم را به طورکلی 
قطع کرده اند و مسئوالن بنیاد می گویند شما 
چون فرزند دوم هســتید، نمی توانید مادرتان 
را بیمه کنید! من چطور فرزندی هســتم که 
 نمی توانم مادرم را که در زمان مجروح شدنم 
ســه ماه مرا مراقبت کرده، تحت تکفل داشته 
باشم . درحالی که از یک طرف برادر بزرگ ترم 
شغل آزاد دارد و از طرف دیگر 32 سال است 
کــه درماه حدود100 هــزار تومان حق بیمه 
پرداخت کرده ام، تکلیف آن ها چه می شود؟ به 
ارتش مراجعه کردم که می گویند: اگرحقوقت 

به ارتش برگردد،خودمان بیمه می کنیم. 
اکبریــان می افزاید: فقط بــرای یک معاینه 
ســاده در اورژانس، 170 هزار تومان پرداخت 
کرده ام. پزشکان گفتند: اگر بخواهید بیمار را 
نگه داریم بایــد 3 میلیون تومان بپردازید که 
ایــن رقم در توان اقتصادی من نبود و از ادامه 
درمان منصرف شــدیم . همسرم نیز بیماری 
قلبی دارد و هر مرتبه که به متخصص مراجعه 
می کنیم، حداقل 150 هزار تومان می پردازیم. 
این درحالی است که مستأجرم و هر ماه 900 
هزارتومان اجاره می دهم. ما جانبازان توانی برای 
تحمل فشارها و اســترس های اضافی نداریم؛ 
بنابراین از مسئوالن انتظارداریم این مشکالت 
مــا را نادیــده نگیرند و چاره اندیشــی کنند.

فرهنگ و هنر

نشست
صرهف جویی

زیارت

  اصحاب رسانه فیلم سرخپوست
 را می بینند

سـرخٍپـــوست،  فیلــم 
فیلمی بــه کارگردانی و 
نویسندگی نیما جاویدی 
و تهیه کنندگــی مجید 
مطلبی است که در سی 
و هفتمین جشنواره فیلم 
فجــر، ســیمرغ بلورین 
جایزه ویژه هیئت داوران 

را به خود اختصاص داد. این فیلم فردا ســاعت 10 صبح در 
سینما هویزه مشهد اکران می شود.

  حضور 9 هنرمند خراسانی
 در 2 نمایشگاه صنایع دستی 

معــاون صنایع دســتی 
اداره کل میراث فرهنگی، 
و  دســـتی  صنـــایع 
خراســان  گردشــگری 
رضــوی، از حضور چهار 
در  استـــان  هنرمنــد 
نمایشــگاه بین المللــی 

صنایع دستی اصفهان و پنج هنرمند صنایع دستی استان در 
نهمین نمایشگاه صنایع دستی منطقه ای زیلوبافی یزد خبرداد.

مطیع افزود: در این نمایشگاه که از تاریخ 28 خرداد تا 3 تیر 
ماه جاری در اصفهان در حال برگزاری اســت، چهار هنرمند 
در رشــته های زیورآالت سنتی، نقاشــی روی شیشه، تراش 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی شهرجهانی صنایع دستی 
گوهرسنگ ها، خراطی چوب و احجام چوبی ونمدمالی شرکت 
کرده اند.  وی همچنین از حضور پنج هنرمند خراســانی در 
نهمین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی زیلوبافی یزد خبرداد.

  »جادوی پاهای من« در سالن پرواز
پاهای  »جادوی  نمایش 
من«، به کارگردانی زهرا 
شــایان فر و ســیاوش 
قلعــه وردی از دوم تیر 
ماه ســاعت 18 به روی 
»پرواز«  ســالن  صحنه 
خواهد رفت. این نمایش 

از آثار گروه تئاتر صلح با رویکرد تربیت خالق، داستان دختری 
نوجوان به نام خورشید است که با پرسش های بسیار و ذهنی 
کنجکاو در خانه تنهاســت و تماشــاچیان کودک و نوجوان 
نمایش را، به یک بازی کارآگاهی دعوت می کند تا به همراه هم 
رازهای پنهان خانواده اش را کشف کنند.سالن نمایش »پرواز« 
در خیابان پیروزی، روبه روی ایستگاه مترو پیروزی واقع است.

استاندار خبر داد
  رفع موانع ساخت شهرک 

چاپ و نشر خراسان رضوی
ایرنا: اســتاندار خراسان 
موانع  رضوی گفت: رفع 
ساخت شــهرک چاپ و 
نشر اســتان را پیگیری 

می کنیم. 
رزم حســینی  علیرضــا 
در جلســه اتاق اصحاب 
فرهنــگ و هنــر که در 

محل هتل فرهنگ و هنر مشــهد برگزار شد، اظهار کرد: در 
جلســه کمیته رفع موانع تولید استان که یکشنبه هر هفته 
برگزار می شود، موضوع موانع و مشکالت به وجود آمده بر سر 
راه ســاخت شهرک چاپ و نشر را بررسی و برطرف خواهیم 
کرد.وی بیان کرد: برای ایجاد زمینه مشــارکت هنرمندان و 
فرهنگیان در اداره استان آمادگی داریم و به دنبال این هستیم 
که خراســان رضوی را خردمندانه اداره کنیم. شما اصحاب 
فرهنگ و هنر به ما نقشــه راه بدهید، در جلســات فرهنگ 

عمومی استان حضور یابید و مطالبات خود را مطرح کنید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز با اشاره 
به اینکه ظرفیت بزرگ فرهنگی، هنری و قرآنی در این استان، 
بستر مناســبی برای توسعه فرهنگی به شمار می رود، گفت: 
توسعه فرهنگی مولد توســعه اقتصادی است.جعفر مروارید 
افزود: برنامه مثلث توسعه اقتصادی در استان با مدیریت کالن 
استاندار در حال اجراست و اصحاب فرهنگ و هنر می توانند 
در سه بخش به این برنامه کمک کنند و این برنامه را به شکل 

یک برنامه موفق، از منظر فرهنگی و هنری پیش ببرند.

مدیرکل حج و زیارت در گفت و گو با قدس اعالم کرد
  حضور 9000 زائر خراسانی در مناسک 

حج امسال
قدس آنالین: مدیرکل حج و زیارت خراســان رضوی گفت: 
زائران برای جلوگیری از بروز مشــکالت احتمالی، آموزش ها 
و هشــدارهایی که در کالس های مناســک بــه آن ها اعالم 
می شــود را جدی بگیرند.جواد شاد در گفت و گو با خبرنگار 
قدس آنالین عنوان کرد: امسال 65 کاروان با ظرفیت 9065 
زائر از خراســان رضوی به حج ابراهیمی مشــرف می شوند. 
همچنین 335 کارگزار آن ها را همراهی خواهند کرد.وی ادامه 
داد: از این تعداد کاروان، مدینه قبل و 30 کاروان، مدینه بعد 
هستند. همچنین 46 درصد از زائران مرد و 54 درصد دیگر 
زن خواهند بود. وی در خصــوص تاریخ اعزام زائران به مکه 
مکرمــه و مدینه منوره گفت: پروازهــا از 22 تیرماه الی یک 
مــرداد به تعداد 23 پرواز بــرای کاروان های مدینه قبل و از 
6 مــرداد الی 14 مرداد به تعــداد 21 پرواز برای کاروان های 
مدینه بعد، انجام خواهد شــد. در واقــع زائران با 44 پرواز به 
عربستان منتقل خواهند شد.وی افزود: بازگشت حاجیان از 
سرزمین وحی از6 شهریور الی 23 شهریور به همان تعداد 44 
پرواز صورت خواهد گرفت.وی ابراز داشت: امسال تمام پروازها 

توسط شرکت های داخلی انجام می شود.

  اخطار برای ۱2 مدرسه غیرمجاز فوتبال 
مســئول کمیته جوانان 
هیئت فوتبال خراســان 
رضوی گفــت: در حال 
حاضر 12 مدرسه فوتبال 
غیــر مجاز در ســطح 
مشهد شناسایی شده اند 
و از دیروز به این مدارس 
72 ســاعت مهلت داده شــد تا پرونده خود را تکمیل کنند 
در غیر این صورت از فعالیت آن ها جلوگیری می شود.ســید 
خلیل موســوی افزود: هم اکنون از 57 مدرسه فوتبال مجاز 
در خراسان نیمی از آنان در مشهد و بقیه در شهرستان های 
دیگر استان  فعالیت می کنند که هفت مدرسه از این تعداد، به 
آموزش فوتبال برای بانوان اختصاص یافته است.وی ادامه داد: 
مدارس فوتبال باشگاه های استقالل، پرسپولیس، پدیده شهر 
خودرو و سپاهان در استان خراسان فعالیت مجاز دارند اما هیچ 
باشگاه خارجی و یا نماینده آن مجوز فعالیت در استان را ندارد.

  صعود شاگردان شاندیزی
 به نیمه  نهایی فوتسال آسیا 

امیدهای فوتســال ایران 
بــا پیروزی برابــر لبنان، 
نهایــی  نیمــه  راهــی 
زیر  قهرمانی  مســابقات 
20 ســال آســیا شدند.
امید  فوتســال  تیم ملی 
ایران در چارچوب مرحله 
یک  چهارم نهایی جام ملت های فوتســال زیر 20سال آسیا در 
سالن پورشریفی تبریز به مصاف تیم ملی لبنان رفت و در پایان 
به پیروزی ســه بر دو رسید. دو گل نخست ایران را ساالر آقاپور 
و گل سوم را بالل اسماعیلی به ثمر رساندند. بازی در وقت های 
معمول به تساوی یک بر یک رسیده بود.فوتسالیست های امید 
ایران با این نتیجه به جمع چهار تیم برتر مســابقات راه یافتند.

   استعدادیابی برترین های ورزش 
در خراسان جنوبی

کارگاه  برگــزاری  بــا 
طرح  اجــرای  توجیهی 
استعدادیابی برترین های 
جنوبی  خراسان  ورزش 
ویژه مربیان تربیت بدنی 
مدارس، این طرح بزرگ 
در استان آغاز به کار کرد.
مهران سرپرست، مدیر کل ورزش و جوانان استان در آغاز این 
کارگاه توجیهی عنوان کرد: شروع استعدادیابی در سنین پایه 
بسیار حائز اهمیت بوده، از این رو معلمان درس تربیت بدنی 
در مدارس با توجه به ارتباط مستقیمی که با جامعه هدف این 
طرح بزرگ ورزشــی دارند، می توانند در کشف استعدادهای 

ورزشی در رشته های مختلف بسیار مؤثر باشند.

با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی صورت می گیرد
 تغییر ساعت کاری ادارات 

خراسان رضوی و شمالی از ابتدای تیرماه
قدس: با توجه به مصوبه هیئت وزیران و در راستای مدیریت بار 
شبکه برق و بهینه سازی مصرف انرژی در فصل گرما، ساعات 
کار ادارات خراسان رضوی از ابتدای تیرماه تغییر می کند.در 
نخستین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان که با 
حضور معاون  توسعه و مدیریت منابع استاندار خراسان رضوی 
و دیگر اعضای این شــورا برگزار شد، مقرر شد از شنبه اول 
تیرماه به مدت یک ماه ساعات کار ادارات شامل دستگاه های 
اجرایی عضو شورای اداری، فرمانداری ها، شهرداری ها و بانک ها 
از ساعت 6:30 آغاز و در ساعت 13:30 پایان یابد.براساس این 
مصوبه، ساعت کار از شــنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 تا 
13:30 است و این زمان برای روز پنجشنبه از 6:30 تا 12:30 
خواهد بود.معاون هماهنگی توسعه مدیریت و منابع انسانی 
استاندار خراسان شمالی نیز از تغییر ساعت کاری ادارات در 
این استان خبر داد.علی بیگ زاده گفت: با توجه به آغاز فصل 
تابستان و افزایش میزان دمای هوا، به جهت کنترل مصرف 
برق در ساعات پیک، ساعات کار دستگاه های اجرایی استان از 
ابتدای تیرماه سال جاری تا پایان مرداد ماه تغییر خواهد کرد.

وی افزود: ســاعت کاری در روزهای شــنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 6صبح تا 13:30 و در روز پنجشنبه از ساعت 6 صبح 

تا 12:30 خواهد بود.

چرا خانواده شهدا و 
جانبازان باید دفترچه 

به دست سرگردان 
باشند؟ درحالی که اغلب 

خانواده های ایثارگران 
جزو طبقات ضعیف 
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حمایت 2۸ حامی خارج کشور از ایتام 
خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراسان 
شــمالی گفت: 28 حامــی ایرانی مقیم خارج از کشــور 
حمایت از ایتام و فرزندان نیازمند تحت حمایت این نهاد 
را بر عهده دارند. مجید الهــی راد در دیدار با رئیس دفتر 
نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان شمالی خواستار 
اســتفاده از ظرفیت نیکوکاران خارج از کشــور در جهت 

توانمندسازی ایتام این استان شد.
وی اضافه کرد: هم اکنون 28 حامی مقیم خارج کشــور با 
تماس از راه شبکه های ارتباطی، کمک های مادی و معنوی 
خود را به فرزندان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد این 

استان پرداخت می کنند.

واکنش نماینده ولی فقیه خراسان شمالی 
به حواشی کنسرت   اخیر بجنورد

بجنورد- خبرنگار قدس: امام جمعه بجنورد با اشاره به 
حواشی کنســرت اخیر در این شهر گفت: اکثریت مردم 
خراســان شمالی مســلمان، معتقد و انقالبی هستند. به 
 گونه ای که دیدیم امســال 50 هزار نفر در نماز عید فطر 
بجنورد شــرکت کردند. ما نباید این 50 هزار نفر را فدای 
50 نفری بکنیم که از استان های دیگر به این شهر آمده اند.

آیت اهلل ابوالقاسم یعقوبی افزود: متأسفانه گاهی واردات ما 
در زمینه ضدارزش ها از صادرات ارزش ها پیشی می گیرد.

وی گفت: ما با شــادی ها مخالف نیستیم اما شادی باید 
بدون گناه باشد. اما متأسفانه گاهی ما این فرهنگ زیبا و 

شادی های سالم پیشنهادی اسالم را خراب می کنیم.

 اولویت ساخت منازل سیل زده
 با معلوالن و مددجویان است

بجنورد- خبرنــگار قدس: معــاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتاندار خراسان شمالی گفت: اولویت نخست 
اســتان برای ساخت منازل خسارت دیده ناشی از سیل 

با معلوالن و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است.
رجب زاده اظهار داشت: امروزباید تکلیف تمام واحدهای 
مددجویان بهزیستی و کمیته امداد مشخص شود؛ زیرا 
اولویت با آن هاســت.وی با تأکید بر اینکه تســهیالت 
تکمیلی به منازل خشتی و گلی داده نمی شود،تصریح 
کرد: کار بازســازی منازل آسیب دیده در سیل تا پایان 
ســال جاری و تعمیرات نیز تا پایان شهریور ماه باید به 

اتمام برسد.
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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جمعه-  سیکل-   .8 عرب  عزیز  پرتابی- 
نفی  مفعولی-  عالمت   .9 فلسفی  مکتب 
خوابیده  پشت  به  سردسته-  خریدن-   از 
10. قباله مهرکرده و ثبت شده- نام همسر 
باالآمدن   .11 بی ادبانه  ندای  صوت  رستم- 
قدما-  گویش  در  گندم  احسان-  دریا-  آب 
اولین  کاال-  نمونه  و  اشانتیون  پا 12.   جای 

13. بر دریا و در رادیو بجویید- پسر حضرت 
خروس  صبرزرد-   .14 معاضدت  آدم)ع(- 
جنگی- سرانگشتان 15. بازیکن مرکزی تیم 
ملی بسکتبال ایران با 2٫14 سانتی متر قد - 

عضو  تنفسی

1. توانایی و تمکن- عکس در گویش عکاس 
از  قبل  آلمان  پایتخت   .2 آبادگر  لندنی- 
جنگ دوم جهانی- به دردبخور- پخش شده 
اجازه نامه  سر-  مغز  روستا-   .3 زمین   روی 
4. مرآت- دوچیز از یک نوع- الفبای آبادانی 
یا  پارچه ای  کیسه  قاصد- ضمیر جمع-   .5
و خواهان- خرس درختی  چرمی 6. طالب 
مسلسل  ناپیدا-  و  گم   - دستی  کیف   .7 
8. رستوران فرنگی- اسباب و ادات- »غیره« 
درهم ریخته 9. پدران و مادران- پدر شعرنو- 
فوتبال  در  حرکتی   .10 فرنگی  پسرانه  نام 
برای تصاحب توپ از بازیکن حریف- بخش 

خاک  ترکیب  از  است  خاکی   .11 قابلمه  کف  پرطرفدار 
معدنی با الشبرگ- رودخانه اروپایی- هستی و وجود 12. 
کافی- کارآموز پزشکی- بدبختی و بیچارگی 13. شکل و 
قیافه- مجازات شرعی- اثر »ژان پل سارتر« 14. لیست غذای 
رستوران- گفتگوکردن- لینت 15. ناخالص- کابین- آزاد و 

رها

  افقی

  عمودی
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