
 رد پای برخی تخلفات 
در هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی

 گالیه پوشاک فروش ها 
از پرداخت عوارض غیرعادالنه

قدس سوژه مردمی را پیگیری کرددستگاه قضایی به ماجرا ورود کرد

 پس از آنکه مســتنداتی در اختیار دستگاه قضایی 
قــرار گرفت که نشــان می داد یکی از مســئوالن 
قبلی هیئت دوچرخه سواری استان مرتکب برخی 
اقدام های حاشیه ساز شده است، رسیدگی به موضوع 
در دستور کار قرار گرفت. حدود دو ماه پیش بود که 
منابع اطالعاتی مستنداتی را در اختیار مقام قضایی 

در دادسرای ناحیه 2 مشهد ...

پرداخــت عوارض بی تردید یکــی از اصول اولیه و 
قابل قبول جوامع انســانی بوده و هســت و در هر 
دوره ای به اشکال مختلفی از افراد مشمول گرفته 
می شود.با رونق شهرنشینی مدرن موضوع عوارض 
از حالت تک بعدی ســابق خارج شــده و در چند 
دهه اخیر نیز به یکی از ضوابط اصلی فعالیت های 

اجتماعی تبدیل ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

مردم خراسان آماده حماسه ای دیگر 
نماینده اصلح را برای رفع مشکالت 

شهرمان انتخاب کنیم

شمارش معکوس برای انتخابات آغاز شد

.......صفحه 4 
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مهدی کاهانی مقدم  ســرانجام از ساعت هشت صبح با 
پایان یافتن تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس، 
روز حســاس و سرنوشت ســاز برای مردم ایران و به تبع آن 

خراسانی ها آغاز می شود. 
امروز ما خراســانی ها باید تصمیــم بگیریم از بین صدها نفر 
نامزد خطه خراســان، افراد واجد صالحیت برای نمایندگی 
خود در مرکز قانون گذاری کشــور را انتخاب کرده و به خانه 

ملت بفرستیم.
این انتخاب البته دارای مؤلفه های متعددی اســت که برای 
هر یــک از رأی دهندگان نیز فرق می کند، اما آنچه مســلم 
اســت اینکه هرکدام از وکالی مردم باید دارای تعهد و التزام 
و توانایی رفع مشــکالت مبتالبه جامعه، شهر و منطقه حوزه 
انتخابیه اش بوده و بخواهد و بتواند تمام هم وغم خود را برای 
توســعه و آبادانی شهرش مصروف داشته و برای رفع نیازها و 
فراهم آوردن رفاه و آسایش مردمی که وکالت آن ها را برعهده 

گرفته است، عزمی جزم داشته باشد.
در شــعارهای تبلیغاتی نامزدهایی که ایــن روزها عکس و 
پوسترشــان تمامی شــهر و خیابان ها را پر کرده است، البته 
وعده های بســیاری برای رفع مشــکالت و تالش در جهت 
توسعه و آبادانی دیده می شود و به نظر می رسد اکثر قریب به 
اتفاق این افراد نیز نیتشان همان است که وعده و شعارش را 
داده اند؛ اما تشخیص اینکه کدام توانایی عمل به وعده هایشان 

را دارند، برعهده تک تک ما مردم است تا با مطالعه و تحقیق 
درباره تخصص، تعهد، برنامه ها، توانایی، رزومه کاری و سابقه 
فعالیت نامزدهــا، درنهایت افرادی را انتخــاب کنیم که در 
تصمیم سازی و تصمیم گیری های مرتبط با شهر و کشورمان 
و آنچه با رفاه، امنیت و آســایش ما در ارتباط اســت، وکیل 

شایسته ما باشند.
همچنان کــه رهبر انقــالب در دیدار هزاران نفــر از مردم 
آذربایجان شــرقی، رکِن دوم یک مجلس قــوی را کیفیت 
انتخاب دانستند و در تبیین ویژگی های نمایندگان شایسته 
ملت بــزرگ ایــران تأکید کردنــد که باید بــرای مجلس 
شــورای اســالمی، افراد »با ایمان«، »شــجاع«، »کارآمد«، 
»وظیفه شناس«، »پرانگیزه«، »وفادار به اسالم، مردم، انقالب 
و کشور«، »سرســخت در مقابل دشمنان« و »دل نبسته به 

دنیا و مطامع مالی« برگزیده شوند.
و نیز با توجه به تأکید ایشــان بــر مراقبت مردم در انتخاب 
افراد، ضرورت دارد در 24 ســاعت فرصت باقی مانده، مطالعه 
و تحقیقات دقیق تری درباره نامزدهای مورد نظر خود انجام 
دهیم و صالحیت آن ها را از حیث شاخصه های مورد نیاز برای 
احراز نمایندگی مجلس مورد بررسی همه جانبه قرار دهیم، 
چراکه این انتخاب بــدون تردید تأثیرات بلندمدتی بر آینده 
شهر و کشورمان خواهد گذاشــت و تنها انتخاب آگاهانه ما 

می تواند این تأثیرات را مثبت کند.

ی 
ضای

ی ر
 عل

مد
مح

س: 
عک

,ع 9
81
48
22

/ع
98
13
43
5

,ع
98
14
89
0

,ع
98
14
94
2

PEJMANFAR_IR

,ع
98
15
01
3



آگهی2
پنجشنبه 1 اسفند 1398

 25 جمادی الثانی 1441 20 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9190  ویژه نامه 3574 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

,ع
98
14
97
8



روی خط حادهث

روی خط خبر
گفت وگو با رئیس اتحادیه قالیشویی های مشهد

 مردم برای انتخاب قالیشویی
 با اتحادیه هماهنگ باشند

بهاردوست: رئیس اتحادیه قالیشویی های مشهد با 
تأکید بر اینکه همشهریان برای سپردن فرش هایشان 
به قالیشویی ها با اتحادیه قالیشویان هماهنگ باشند، گفت: از 
همه شهروندان تقاضا دارم فرش هایشان را در اختیار واحدهای 
صنفی مجاز قرار بدهند و تحــت هیچ عنوان به آگهی های 
اینترنتی و آگهی هایی که مجوز و کد صنفی ندارند، اعتماد  
نکنند . هادی مخملی ادامه داد: حتماً پیش از سپردن فرش ها 
به واحد موردنظر، از صحت و سقم وجود قالیشویی از طریق 
اتحادیه مطمئن شوند.وی ادامه داد: برای رفاه حال شهروندان 
تا پایان فروردین ماه سال ۹۹ هیچ افزایش نرخی  نخواهیم 
داشت و از هفته گذشته گشت های مشترکی به کمک اتاق 

اصناف، اتحادیه و سازمان صنعت و معدن آغاز شده است.
وی تصریح کرد: واحد شــکایت های مردمی هم در اتحادیه 
همه روزه آماده خدمت رسانی به شهروندان است تا در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف یا دریافت هر گونه اضافه نرخی با ما 

در میان بگذارند تا در اسرع وقت رسیدگی شود. 

همه چیز زمانی رخ داد که خودرو به َدر خورد
 مرگ نگهبان 58ساله در یک حادثه

خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرستان فریمان گفت: نگهبان 
58ساله در یکی از شهرک های صنعتی شهرستان فریمان بر 

اثر سقوط  َدر آهنی روی بدنش جان خود را از دست داد.
سرهنگ جواد خرسند با اعالم این خبر گفت: در پي دریافت 
خبری مبنی بر ســقوط در آهنــی روی نگهبانی در یکی از 
شهرک های صنعتی شهرســتان فریمان، بالفاصله مأموران 
انتظامی به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.فرمانده 
انتظامي شهرستان فریمان افزود:  با حضور مأموران انتظامي در 
محل و در بررسی های اولیه مشخص شد روزسه شنبه گذشته 
براثر برخورد یک دســتگاه کامیون با در ورودی شرکتی در 
شــهرک صنعتی مذکــور، َدر دچار ایراد می شــود و صبح 
گذشته)چهارشنبه(هنگام باز و بسته کردن، َدر از لوال و ریل 
خارج و روی نگهبان 58ســاله شــرکت سقوط  کرده است.

 در پی اجرای بیست و نهمین مرحله 
از طرح امنیت محله محورصورت گرفت

 رمزگشایی از 57فقره سرقت دریک روز 
فرمانده قرمــز:   خط 
  انتظامی استان خراسان

دســتگیری  از   رضوی 
عامــالن ســرقت های 
خیابانی و رمزگشایی از 
57فقره سرقت خبر داد. 
محمدکاظم  ســرتیپ 
تقوی در این زمینه گفت: بیســت و نهمین مرحله از اجرای 

طرح امنیت محله محور در شهر مشهد انجام شد. 
فرمانده ارشــد انتظامی استان خراسان رضوی افزود:25 تیم 
از کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان این عملیات گسترده را 
با محوریت مقابله با ســرقت پس از شناسایی نقاط از پیش 
شناســایی شده در مشهد اجرا کردند. سرتیپ تقوی با بیان 
اینکه15 گوشی قاپ و تعدادی از ســارقان حرفه ای در این 
عملیات دستگیر شــدند، افزود: مأموران پلیس با تحقیقات 
خود از 57فقره سرقت رمزگشایی و سه دستگاه خودرو، دو 
دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اموال مسروقه کشف کردند. 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی اظهار کرد: کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضوی در این عملیات هفت مالخر حرفه ای 

را نیز دستگیر کردند و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. 
سرتیپ تقوی از همکاری آگاهانه شهروندان با پلیس که نقش 
مؤثری در پیشگیری از وقوع این گونه سرقت ها دارد، تشکر کرد.

در خراسان شمالی اعالم شد
 محکومیت 35 عامل قصور پزشکی

باشگاه خبرنگاران: مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی 
گفت: امسال 11۰ پرونده قصور پزشکی تشکیل شد که از این 

تعداد 75مورد تبرئه و ۳5 مورد نیز محکوم شدند.
محمدزاده، گفت: در 1۰ ماه اول سال، ۹1 مجوز برای سقط 
جنین صادر شده که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 
117 مورد بوده و 21درصد کاهش صدور مجوز سقط جنین 
را در استان شــاهد بودیم. وی افزود: در 1۰ ماه مشابه سال 
گذشته نیز 8۳ پرونده در ارتباط با قصور پزشکی تشکیل شد 
که ۴۴ مورد تبرئه و ۳۹ مورد محکوم شدند. مدیرکل پزشکی 
قانونی خراسان شــمالی بیان کرد: بیشترین علت صدور این 
مجوز ها مشکالت کروموزومی جنین بوده است. محمدزاده 
با اشاره به اینکه تعداد فوتی های ناشی از گازگرفتگی در این 
استان در سال جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
بیشــتر بوده اســت، ادامه داد: امسال هشــت نفر به علت 
استنشاق گازمونوکسید کربن جان خود را از دست داده اند و 
این درحالی است که این تعداد در 1۰ ماه سال گذشته هفت 
نفر بوده است. وی فوتی های ناشی از مسمومیت امسال را نیز 
1۳مورد اعالم و بیان کرد: این مسمومیت ها به علت مصرف 

قرص برنج، مصرف دارو و... بوده است.

عقیل رحمانی  پس از آنکه مســتنداتی در اختیار دســتگاه 
قضایی قرار گرفت که نشان می داد یکی از مسئوالن قبلی هیئت 
دوچرخه سواری استان مرتکب برخی اقدام های حاشیه ساز شده 

است، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

  واگذاری پیست بدون ایست!
حدود دو ماه پیش بود که منابع اطالعاتی مستنداتی را در اختیار 
مقام قضایی در دادســرای ناحیه 2 مشــهد قرار دادند که بررسی 
اولیه این ماجرا حاکی از آن بود که یکی از افراد شناخته شده در 
هیئت دوچرخه سواری استان که در گذشته ای نه چندان دور جزو 
مسئوالن اصلی این هیئت نیز بوده با سوءاستفاده از قدرت و نفوذی 
که در این هیئت داشــته، دست به برخی اقدام های خالف قانون 
زده اســت.از همین رو بود که بازپرس پرونده دستور جمع آوری 
مستندات تکمیلی ماجرا را به صورت نامحسوس صادر کرد. چند 
روزی ایــن ماجرا زمان برد تا اینکه ادله غیرقابل انکاری روی میز 
مقام قضایی قرار گرفت.در یکی از این مستندات که تمامی زوایای 
آن درحال بررســی است اشاره شده که فرد مسئول در زمانی که 
پشــت میز ریاست حضور داشــته با همراهی افراد دیگر و بدون 
رعایت تشریفات قانونی، پیست دوچرخه سواری ثامن االئمه را از 
اداره کل ورزش و جوانان استان تحویل می گیرد.پس از آن مالک 
فروشگاه در محل شروع به تبلیغ دو برند دوچرخه می کند. وقتی 
بررســی ها دقیق تر شــد و تاریکخانه ماجرا به دقت وارسی شد، 
ابهامات هر لحظه بیشتر می شد، چرا که معلوم نبود در چند سال 

اجاره پیست دوچرخه سواری که روال قانونی آن هم دارای اشکال 
است، چه میزان درآمد کسب و درآمدهای حاصل از انجام تبلیغات 

و... مجموعه به چه حسابی واریز شده است؟ 
بازخوانی یکی از مدارک جمع آوری شــده گواه این ماجرا بود که 
این مسئول خارج از چارچوب قانونی تعداد 2۰ دوچرخه حرفه ای 
را به صورت اجاره ای به افرادی خاص واگذار می کند و در ازای آن 
و به صورت ماهیانه از هر کدام آن ها حدود ۴۰۰هزارتومان اجاره 
دریافت می کرده است. حتی مسئول متخلف در آن زمان از هر نفر 
5میلیون تومان چک ضمانت بدون تاریخ دریافت کرده بود. این 
حاشیه سازی ها درحالی صورت می گرفت که دوچرخه ها باید در 

محل پیست نگهداری و نباید از پیست خارج می شدند.

  حساب شخصی، حساب دولتی معرفی شد!
در حالی این سلسله اقدام های شک برانگیز صورت می گرفت که در 
یکی دیگر از اسناد هم آمده بود وجوه حاصل از این اقدام ها به حساب 
اداره کل ورزش و جوانان واریز شــده اســت، درحالی که ردگیری 
مالی نشان می داد این موضوع هم صحت ندارد و وجوه حاصله به 
حساب فردی در یک فروشگاه ورزشی واریز می شده است.حتی در 
تبلیغات محیطی پیست دوچرخه سواری، فروشگاه مذکور به عنوان 
باشــگاه)آ...( معرفی می شود و به همین واسطه برخی ورزشکاران 
برای دریافت خدمات به آنجا مراجعه می کنند که در ادامه مشخص 
می شود پای باشگاه ورزشی در میان نیست، چرا که اصالً با این نام 
باشگاهی ثبت نشده و مجوز فعالیت نداشته است.از سوی دیگر در 
یکی از اســناد ارائه شده آمده که مسئول متخلف برای پوشاندن 
اقدام های لورفته و دســت و پا کردن راه فرار، برای مالک فروشگاه 
مذکور تحت عنوان پیشکســوت این رشته یک حکم قهرمانی در 
رشته »تایم تریل« صادر می کند، اما کنکاش در ماجرا نشان می دهد 
در زمان صدور مدرک مذکور هیچ مســابقه ای برگزار نشده بود.از 
دیگر تخلفات لو رفته و در حال بررسی ماجرا این است که در سال 
۹6 اردوی تیم ملی دوچرخه سواری در پیست ثامن االئمه برگزار و 
در ادامه مشخص می شود حدود 15 نفر هم خارج از فهرست تیم 
ملی در محل حضور داشــته اند که از آن ها و برای تغذیه 15 روزه 
مبلغ چند صد هزارتومانی دریافت شــده که میزان آن و دریافت 
وجوه به صورت نقدی جای شــک داشت. با وصول این مستندات 
رســیدگی دقیق به ماجرا در دســتگاه قضایی آغاز شــده است.

دستگاه قضایی به ماجرا ورود کرد

رد پای برخی تخلفات در هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی
آب و هوا

 پیش بینی ورود سامانه بارشی
 به خراسان رضوی از عصر امروز

قدس: هواشناسی خراســان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی از بعدازظهر امروز و روز جمعه 
با نفوذ سامانه ناپایدار بارشی به استان، ضمن افزایش سرعت 
وزش باد )گاهی شــدید( شاهد بارش به صورت رگبار باران و 
برف همراه با رعدوبرق به خصوص در نواحی غربی )در نواحی 
مستعد بارش تگرگ با احتمال جاری شدن رواناب( خواهیم بود. 

 

3
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 25 جمادی الثانی 1441 20 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9190  ویژه نامه 3574 

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹0383۴380۱ 

فضای مجازی: 

علی محمد زاده  پرداخت عــوارض بی تردید یکی از 
اصول اولیه و قابل قبول جوامع انسانی بوده و هست و در هر 
دوره ای به اشکال مختلفی از افراد مشمول گرفته می شود.با 
رونق شهرنشینی مدرن موضوع عوارض از حالت تک بعدی 
سابق خارج شده و در چند دهه اخیر نیز به یکی از ضوابط 
اصلی فعالیت های اجتماعی تبدیل شده و نمی توان نقدی به 
آن داشت، چرا که متولیان شهری برای انجام خدمات عمومی 
راهی جز اخذ عوارض از بخش های مختلف ندارند.با همین 
اشاره کوتاه و تأکید مجدد بر قبول اخذ عوارض به معنای عام 
کلمه در شهرها، در ادامه می خواهیم به موضوعی اشاره کنیم 
که تعدادی از کسبه مشهدی به شیوه اجرای این امر انتقاد 
داشــته و معتقدند در حق آن ها اجحافی صورت می گیرد.

براساس قانون، شورای اسالمی هر شهر و روستایی می تواند 
در حوزه هــای مختلفی که قانون مرجع نداریم، بســته به 
شرایط حاکم بر هر شهر یا روستا مصوباتی داشته باشد که 
در واقع قانونی محلی محسوب شده و معیار رفتارها محسوب 
می شــود.بر همین اساس از گذشته شهرداری ها به استناد 

مصوبات شورای شهر عوارضی را از کسبه دریافت می کنند 
که بی شک هیچ واحد صنفی ایرادی در اصل موضوع ندارد و 
به نوعی به تصمیم های گرفته شده تمکین نموده و عوارض 
خود را پرداخت می کنند. برخی از فعاالن صنفی مشــهد 
نســبت به آخرین مصوبه شورای شهر مشهد در خصوص 
تعیین بهــای خدمات جمع آوری حمــل و دفع زباله های 
شهری انتقاد دارند و معتقدند یک تقسیم بندی اشتباه منجر 
شده تا آن ها هزینه بیشتری پرداخت کنند.واحدهای صنفی 
منتقد مربوط به صنف فروشندگان پوشاک هستند و نسبت 
به محاســبه تعرفه جمع آوری زباله صنف خود که برابر با 
صنوف پرزباله است گالیه دارند و خواستار بررسی مجدد این 
تصمیم در مدیریت شهری هستند.یکی از اعضای این صنف 
می گوید: در جدول اعالمی از سوی شهرداری، فروشندگان 
پوشــاک در کنار میوه فروش ها قرار دارند حال آنکه در یک 
واحد صنفی زباله تولیدی تنها کاغذ، کارتن یا پالستیک است 
که بازیافتی هستند، ولی بیشتر زباله های میوه فروشی ها زباله 
تر  و غیربازیافتی است و محاسبه تعرفه این دو صنف با یک 

فرمول، منطقی به نظر نمی رسد.
یکی دیگــر از اعضای  این صنف نیــز می گوید: در جدول 
اعالمی، صنف پوشــاک در کنار صنوفــی چون کارواش و 
خدمات خودرویی قرار داده شــده که بی شــک پسماندها 
و زباله هــای متفاوتــی با هم دارند.رئیــس اتحادیه صنف 
فروشندگان پوشاک مشهد نیز در گفت وگو با خبرنگار ما از 
پیگیری این موضوع خبر می دهد. لسان طوسی می گوید: از 
همان ابتدای ابالغ این مصوبه اعتراض خود را اعالم کرده ایم 
و از طریق اتاق اصناف نامه ای به شــهرداری ارسال شده تا 
در تصمیم خود تجدیدنظر نمایند، ولی پاســخی دریافت 
نکرده ایم . آنچه گفته شد دغدغه فعاالن صنف پوشاک مشهد 
بود و در شماره های بعدی به منظور اخذ توضیحات متولیان 
این امر در شــهرداری مشهد، به سراغ آن ها خواهیم رفت .

قدس سوژه مردمی را پیگیری کرد

گالیه پوشاک فروش ها از پرداخت عوارض غیرعادالنه
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی حمل و نقل شایان ترابر ایرانیان تاریخ انتشار  1398/12/1    )نوبت اول(
بدینوسیله از کلیه اعضا تعاونی دعوت بعمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که درروز جمعه  تاریخ 1398/12/23 در 

محل دفتر شرکت به آدرس کیلومتر 16 جاده فریمان سه راه جیم آباد برگزار میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:         1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت         2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397

3-طرح و تصویب پیشنهاد بودجه سال 1398   ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
در صورتیکه حضور عضوی میسر نمیباشد میتواند حق رای خود را بموجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید. عضو متقاضی میتواند به همراه نماینده قانونی خود 
در تاریخ 20 و21 اسفند 98 در ساعات اداری به آدرس محل برگزاری مجمع مراجعه و برگه وکالت خود را ارائه نماید. همچنین افرادی  که متقاضی کاندیداتوری 

بازرسی را دارند میتوانند در تاریخ های 20و21 اسفند 98 در ساعات اداری به آدرس محل برگزاری مجمع مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
هیئت مدیره

 اداره اوق��اف وام��ور خیریه تربت ج��ام در نظر دارد 
شش باب مغازه تجاری رقبات موقوفه مسجد اعظمیه 
را از طری��ق برگ��زاری مزای��ده از مورخ��ه99/1/1 به 

اجاره یکساله واگذار نماید
1 -موضوع مزای��ده: عرصه و اعیان ش��ش باب مغازه 

تجاری تحت پالک 1656 فرعی از 166 اصلی 
2 -آدرس مل��ك :   ترب��ت جام – بول��وار امام خمینی 

)ره( جنب مسجد اعظمیه
3 - قیمت پایه :کارشناسی انجام شده.

۴ - مبلغ تعیین تضمین شرکت در مزایده  : متقاضی 
می بایس��ت 10% اجاره سالیانه مغازه مورد نظر را به 
عنوان ودیعه جهت ش��رکت در مزای��ده طی فیش به 
حس��اب مربوطه واریز نمای��د و چنانچه برنده مزایده 
اعالم گ��ردد 30% ودیعه بابت هزین��ه های برگزاری 

مزایده لحاظ خواهد شد و قابل عودت نمی باشد.
   - متقاضیان شرکت  درمزایده می توانند همه روزه  
از س��اعت   8 الی 21 ازمحل  ذکرش��ده بازدید داشته 
باش��ند و از م��ورخ 1398,12,1حداکث��ر ت��ا پایان وقت 
اداری روز چهار ش��نبه مورخ 1398,12,28 پیش��نهاد 
خ��ود را همراه فیش واریزی مبلغ ودیعه ش��رکت در 
مزایده در پاکت درب بس��ته تحویل دبیرخانه اداره 

اوقاف وامور خیریه تربت جام نمایند.
 - متقاضی��ان می توانن��د جهت اخذ اطالعات بیش��تر   
واخ��ذ فرم مربوط��ه با ش��ماره تلف��ن : 52522255     
تماس حاصل ، یا به آدرس : تربت جام حاشیه میدان 

شاد اداره اوقاف و امورخیریه   مراجعه نمایند.      
    اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان تربت جام 
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 آگهی مزایده 
 اداره اوق��اف وام��ور خیریه تربت ج��ام در نظر دارد 
چهار باب مغازه تجاری رقبات موقوفه مس��جدالزهراء 
)س( را از طریق برگزاری مزایده از مورخه99/1/1 به 

اجاره یکساله واگذار نماید
1 -موض��وع مزای��ده: عرصه و اعیان چه��ار باب مغازه 

تجاری تحت پالک ۴ فرعی از 3 اصلی 
2 -آدرس مل��ك :   ترب��ت جام – خیابان ش��هید مفتح 

روبروی بوستان معلم جنب مسجد الزهرا ء )س(
3 - قیمتپایه :کارشناسی انجام شده.

۴ - مبلغ تعیین تضمین شرکت در مزایده  : متقاضی 
می بایس��ت 10% اجاره سالیانه مغازه مورد نظر را به 
عنوان ودیعه جهت ش��رکت در مزای��ده طی فیش به 
حس��اب مربوطه واریز نمای��د و چنانچه برنده مزایده 
اعالم گ��ردد 30% ودیعه بابت هزین��ه های برگزاری 

مزایده لحاظ خواهد شد و قابل عودت نمی باشد.
   - متقاضیان شرکت  درمزایده می توانند همه روزه  
از س��اعت   8 الی 21 ازمحل  ذکرش��ده بازدید داشته 
باش��ند و از م��ورخ 1398,12,1حداکث��ر ت��ا پایان وقت 
اداری روز چهار ش��نبه مورخ 1398,12,28 پیش��نهاد 
خ��ود را همراه فیش واریزی مبلغ ودیعه ش��رکت در 
مزایده در پاکت درب بس��ته تحویل دبیرخانه اداره 

اوقاف وامور خیریه تربت جام نمایند.
 - متقاضی��ان می توانن��د جهت اخذ اطالعات بیش��تر   
واخ��ذ فرم مربوط��ه با ش��ماره تلف��ن : 52522255     
تماس حاصل ، یا به آدرس : تربت جام حاشیه میدان 

شاد اداره اوقاف و امورخیریه   مراجعه نمایند.      
   اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان تربت جام 
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 آگهی مزایده
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                     )) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوفات "شمس الحاجیه، کربالیی علی کاشانی و کربالیی محمد حسین فراش کشیک" درنظر دارند تعدادی 

از رقبات مسکونی و تجاری خود را به مدت یك سال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنماید.

متراژ)مترمربع(عنوانردیف
پایه کارشناسی

 )اجاره ماهیانه(
آدرس محل

هاشمی نژاد9 - کوچه اول سمت راست - پالک6.700.00016 ریال60یک باب منزل مسکونی1

خیابان شهید اندرزگو - کوچه سرشور10 - پالک15.500.00038 ریال120یک واحد آپارتمان مسکونی2

نبش آیت اهلل شیرازی2 - پاساژ طوس - طبقه همکف - 24.500.000 ریال15یک دربند مغازه3
پالک 218

متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین 
سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 38۴39۴51 تماس حاصل نمایند.

مهلت ش��رکت در مزایده تا پایان س��اعت اداری روز پنج ش��نبه مورخ 08 /12 /1398 می باش��د.  پاکت های مزایده در روز 
ش��نبه مورخ 10 /12 /1398 س��اعت 12:30ظهردر محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیس��یون مزایده بازگش��ایی 

خواهد شد.

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث برج فن آوری 
دانشگاه فردوسی مشهد به روش طرح و ساخت  )EPC(-نوبت اول

دانش�گاه فردوسی مشهد در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث برج فن آوری دانشگاه 
فردوس�ی مش�هد به روش )EPC( طرح و س�اخت )احداث س�اختمان با زیربنای حدود 15000 مترمربع و در 11 طبقه به همراه حدود 
1000 مترمربع محوطه سازی با برآورد اولیه حدود 800 میلیارد ریال(به شماره )2098091579000005( را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک�ی دول�ت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا 
 www.setadiran.irارس�ال دعوت نامه جهت س�ایرمراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1398/11/30می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 

عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه ازطریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 روز چهارشنبه 1398/12/7
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 روز چهارشنبه 1398/12/21

اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�ذار: آدرس: مش�هد، می�دان آزادی، پردی�س دانش�گاه فردوس�ی مش�هد، س�ازمان مرک�زی                                                                         
و تلفن 051-38802265

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934 - 021
دفترثبت نام: 88969737 و 85193768
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای خدمات 
مشاوره ای و پشتیبانی واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-نوبت اول

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای خدمات مشاوره ای و پشتیبانی واحدهای 
سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد به شماره )2098091579000006( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
ب�ه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گ�ران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ1398/11/30 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ1398/12/06

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 12 روز شنبه تاریخ1398/12/17
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 13 روز شنبه تاریخ1398/12/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:  مشهد، میدان آزادی، پردیس 
دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر استانها، در سایت س�امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود 
است.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت تعاونی طالیه داران 

صحاب صنعت هشتم
 جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی به ط��ور ف��وق العاده 
)نوب��ت اول( ش��رکت تعاونی فوق الذکر به ش��ماره 
ثب��ت 5166۴ راس س��اعت 09:00 روز جمع��ه مورخ 
1398/12/16 در مح��ل موسس��ه فرهنگی منتصریه 
)مس��جد و حس��ینیه موس��ی بن جعفر)ع(( واقع در 
مش��هد، نب��ش هاش��میه20 با دس��تور جلس��ه ذیل 
تش��کیل می ش��ود: از کلی��ه اعضای محترم ش��رکت 
دعوت می ش��ود با در دست داشتن کارت شناسایی 
معتبر جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- تصویب بودجه سال 1399

2- اخذ مجوز احداث ساختمان شرکت
ی��ادآوری: 1-  اعضای محترم م��ی توانند حق رأی و 
حضور خود در مجم��ع عمومی را به موجب وکالتنامه 
کتب��ی به فرد دیگری واگ��ذار نمایند، در این صورت 
هر عضو عالوه بر رأی خود حداکثر تا 3 رأی با وکالت و 
غیر عضو فقط یك رأی وکالتی می تواند داشته باشد.
2- هر یك از اعضا می تواند جهت اخذ ورقه ورود به 
جلسه مجمع و اعطای وکالت به همراه نماینده خود با 
داشتن مدارك شناسایی معتبر در تاریخ 98/12/15 

از ساعت 9 الی 12 به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
 هیئت مدیره شرکت 
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قرآن  و عترت شمارش معکوس برای انتخابات آغاز شد

مردم خراسان آماده حماسه ای دیگر 
هاشم رسائی فر:  یازدهمیــن دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و همچنین میان دوره ای 
خبرگان پنجم، فردا در سراســر کشــور برگزار 

می شود. 
مردم خراســان رضوی همزمان با ملت شریف 
ایران به پــای صندوق های رأی خواهند رفت تا 
سرنوشت 18 کرســی از 290 کرسی مجلس و 
منتخب خبرگان در این اســتان مشخص شود. 
گرچه فعالیت دســتگاه ها و ارگان های مرتبط با 
برگزاری انتخابات از ماه ها قبل آغاز شــده است، 
اما اوج آن همزمان با نام نویسی، تأیید صالحیت 
و تبلیغات نامزدهایی بوده که داوطلب حضور در 

این آزمون سیاسی شده اند.
دیروز و در فاصله کمتر از 48 ساعت به برگزاری 
انتخابات علیرضا رزم حسینی؛ استاندار خراسان 
رضوی، رئیس کل دادگســتری استان، معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، فرمانده 
مرزبانی، جانشین فرماندهی انتظامی، دادستان 
مشهد و مدیرکل صداوســیمای مرکز استان با 
حضور در ستاد انتخابات، از بخش های مختلف 
این ستاد بازدید کردند. در این بازدید، مسئوالن 
انتخابات  کمیته های هشــت گانه ذیل ســتاد 
خراسان رضوی، گزارشی از اقدام های انجام گرفته 
در حوزه های امنیتی، پشــتیبانی، اطالع رسانی، 

حراست و... ارائه کردند.

 ارسال اقالم مورد نیاز برای برگزاری 
انتخابات به شعب اخذ رأی 

فرماندار مشــهد با بیان اینکــه همه چیز برای 
برگزاری انتخاباتی پر شــور در مرکز استان مهیا 
شده اســت، گفت: امروز )دیروز( اقالم مورد نیاز 
برای برپایی شعب اخذ رأی در مشهد به شعبات 

مختلف ارسال شد.
سید محمدرضا هاشــمی اظهار کرد: این اقالم 
شامل صندوق ها، دستگاه های فناوری اطالعات 
و دیگــر مــوارد مورد نیــاز بود کــه به مناطق 
نوزده گانه ای که به همین منظور در نظر گرفته 
شــده، ارسال گردید تا از آنجا به شعب اخذ رأی 

منتقل شود.
وی در ادامه افزود: یکی از مواردی که در انتخابات 
این دوره مدنظر است اســتفاده از دستگاه های 
احراز هویت الکترونیکی است که این دستگاه ها 

نیز برای تست و راه اندازی ارسال شد.
فرماندار مشــهد همچنین عنوان کرد: بســتر 

مناسبی برای برگزاری انتخاباتی پرشور در مشهد 
فراهم شــده اســت که امیدواریم با همراهی و 
مشارکت مردم و عنایت علی بن موسی الرضا)ع( 
شاهد حضوری حداکثری در انتخابات روز جمعه 

باشیم.

 انصراف 44 نامزد در حوزه مشهد و کالت 
معاون سیاســی و اجتماعی فرماندار مشهد نیز 
گفت: از بین ۳۳۳ نامزد تأیید صالحیت شــده 
در روز 22 بهمــن، 44 نفر تا پیش ازظهر امروز 
)دیروز( از حضور در انتخابات در حوزه انتخابیه 

مشهد و کالت انصراف دادند.
ریواده افــزود: نامزدهای انصراف داده بیشــتر 
گرایش سیاسی اصول گرایی داشتند که به دلیل 
قرار نگرفتن در لیست های ائتالفی به نفع سایرین 
انصراف دادند. البته برخی نامزدهای مستقل نیز 
به واســطه اینکه از عهده هزینه های تبلیغاتی 
برنیامده بودند انصراف دادند که با این حســاب 
تعــداد نامزدهای باقی مانــده در عرصه رقابت 
انتخاباتی مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه مشهد 

و کالت289 نفر است.

 لیست های انتخاباتی در خراسان رضوی 
در ادامه مروری داریم بر مهم ترین لیست هایی 
که در چند روز گذشــته توســط گرایش های 
مختلف سیاســی برای حوزه انتخابیه استان 

منتشر شده است.

لیست شــورای ائتالف نیروهای انقالب خراسان 
رضــوی در حــوزه انتخابیه مشــهد و کالت: 
پژمانفر، حجت االسالم  نصراهلل  حجت االســالم 
فاطمه  بحرینی،  حســین زاده  محمدحســین 
رحمانی، سید امیرحســین قاضی زاده هاشمی، 

جواد کریمی قدوسی
لیست این ائتالف در حوزه شهرستان ها هم بدین 

شرح است: تربت حیدریه )محسن زنگنه(
گناباد)محمــد صفایــی دلویــی(، کاشــمر و 
بردسکن )جواد نیک بین(، درگز)حامد بیهقی(، 
قوچان)مرتضــی رحمانی مطلــق(، فریمان و 
سرخس )احســان قاضی زاده(، طرقبه و چناران 
)حســین عباس زاده امامی(، نیشــابور و فیروزه 
)احســان ارکانی و هاجــر چنارانی(، ســبزوار 
)علی اصغر عنابســتانی و بهروز محبی(، خواف 
و رشــتخوار )علی اکبر احمدپــور(، تربت جام 

)غالمرضا قنبری(.
لیست جبهه عدالتخواه مردمی درمشهد شامل 
:ســعید شــعرباف تبریزی، علیرضاخدابخشی، 
نصــراهلل پژمانفر، علی صفوی شــاملو و محمد 

حسین زاده بحرینی .
لیســت جبهه آرمان خواهان واقع بین در حوزه 
انتخابیه مشهد و کالت: محمدحسین حسین زاده 
بحرینی، سعید شعرباف تبریزی، نصراهلل پژمانفر، 

علی صفوی شاملو
به گزارش ایســنا، این جبهه در شهرستان های 
خراســان رضوی نامزدی اعالم نکرد و مرتضی 
کامل نواب سرلیست جبهه آرمان خواهان واقع بین 

نیز با صدور بیانیه ای به صورت رسمی از انتخابات 
مجلس یازدهم انصراف داد.

لیســت جامعه جوانان متحد اسالمی در حوزه 
انتخابیــه مشــهد و کالت: مجید حســینی، 
امیرحسین قاضی زاده، سعید شعرباف تبریزی، 
غالمحسین صاحبی و محمدحسین حسین زاده 

بحرینی.
لیست این تشکل در شهرستان ها هم بدین شرح 
است: نیشابور و شــهر فیروزه )احسان ارکانی و 
حسین سبحانی نیا(، ســبزوار، جوین و جغتای 
)علی اصغر عنابستانی(، فریمان، سرخس و رضویه 
)احسان قاضی زاده هاشمی(، تایباد، باخرز و تربت 
جــام )غالمرضا قنبــری(، درگز)حامد بیهقی(، 
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد )محمدرضا انبیایی(، 
تربت حیدریه، مه والت و زاوه )ابوالقاسم خسروی 

سهل آبادی(.
لیســت حزب اهلل برای حوزه انتخابیه مشــهد و 
کالت: سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، مهدی 
منصوری بیدکانی، سعید شعرباف تبریزی، نصراهلل 

پژمانفر و محمدحسین حسین زاده بحرینی
لیست ائتالف شرق کشــور برای حوزه انتخابیه 
مشــهد و کالت بدین شرح است: مجید اخوان، 
سیدمجید حسینی، حســین قهرمان، حسین 

مسلمان و وحید غفوری.
و در حــوزه انتخابیه تربت جــام، تایباد و باخرز 
)جلیل رحیمی جهان آبادی(، خواف و رشتخوار 
)امیر توکلی(، قوچان و فاروج )هادی شوشتری(، 
کاشمر، خلیل آباد و بردسکن )محمدرضا خباز(، 
شهرستان درگز )بابک خلیل زاده مقدم(، شهرستان 
 نیشابور و فیروزه )علی مروی و احمد  قندهاری(، 
تربت حیدریــه، زاوه و فیض آباد )جواد انصاری(، 
حوزه انتخابیه شهرســتان های سبزوار، جغتای، 

جوین و داورزن )علی بروغنی و مجید اکبرنیا(
لیست حزب اعتدال و توسعه در شهرستان ها حوزه 
انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز )جلیل رحیمی 
جهان آبادی(، خواف و رشتخوار )محمود نگهبان 
ســالمی(، قوچان و فاروج )هادی شوشــتری(، 
کاشمر، خلیل آباد و بردسکن )محمدرضا خباز(، 
نیشابور و فیروزه )سیدعلی حسینی(، درگز)علی 
علیزاده(، سبزوار، جوین و جغتای )مجید اکبرنیا(.
لیســت ائتــالف مهــر ایــران بــرای حــوزه 
انتخابیــه مشــهد و کالت: حســن امیــری، 
بورنــد،  طاهــره  راد،  ارجمنــد   ایمــان 

احسان رضائی منش و حامد مسکنی.

شت زبرگدا
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی خبر داد
 نکوداشت هنرمند پیشکسوت 

سوزن دوزی خراسان رضوی
میراث   مدیــرکل  قدس: 
فرهنگــی، گردشــگری  و 
صنایــع  دستی خراســان  
بـرگـــزاری   رضــوی   از 
مراســم نکوداشت  محمود 
هنرمند  قصابان،  پســران 
ســوزن دوزی  پیشکسوت 

خراسان رضوی خبر داد.
ابوالفضل مکرمی فر در مراســم نکوداشت که در موزه بزرگ 
خراسان برگزار شد، افزود: استاد محمود پسران قصابان که 
ســال 1۳24 در قوچان متولد و اکنون ساکن مشهد است، 
حــدود نیم قرن در زمینه ســوزن دوزی مینیاتوری فعالیت 

کرده است.
او ادامه داد: نکوداشــت اســتاد قصابان را بهانه کردیم تا به او 
بگوییم حاصل نیم قرن تالش بی وقفه و مستمر وی در عرصه 
صنایع دســتی و هنرهای سنتی به ویژه سوزن دوزی در خطه 

خراسان بی حاصل نبوده است.

استاندار در ستاد برگزاری سی وهفتمین دوره 
مسابقات بین المللی قرآن کریم: 

 قرآن باید در متن زندگی انسان قرار 
گیرد

رزم حســینی،  قدس: 
استاندار خراسان رضوی 
در جلسه ستاد برگزاری 
دوره  ســی وهفتمین 
مســابقات بین المللــی 
قــرآن کریــم، بــا ابراز 
میزبانی  از  خرســندی 
استان در این دوره از مسابقات، گفت: قرآن کریم باید در متن 
 زندگی انسان بوده و معرفت و شناخت همه روز به روز نسبت 

به آن افزایش پیدا کند.
قره شــیخلو، رئیس مرکز امور قرآنی ســازمان اوقاف و امور 
خیریه هم با اشــاره به اینکه افتتاحیه مسابقات 22 فروردین 
 ماه 99 در رواق امــام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار 
می شــود، گفت: بعد از سه روز برگزاری، در 26 فروردین ماه 
در تاالر قدس خاتمه پیدا می کند و در 28 فروردین مطابق هر 
دوره شرکت کنندگان نزد مقام معظم رهبری حاضر می شوند.

استان ما4
شماره پیامک: 300072305  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
فضای مجازی: 

مدرهس
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

یک هزار و 500 کالس درس به ظرفیت 
آموزش و پرورش استان افزوده شد

مدیــرکل  تســنیم: 
پــرورش  و  آمــوزش 
گفت:  رضوی  خراسان 
در مجمــوع از مهرماه 
بیش  تاکنون  امســال 
از یــک هــزار و 500 
کالس درس به ظرفیت 

آموزش و پرورش اســتان اضافه شــده اســت. قاسمعلی 
خدابنده با اشــاره به اینکه مجمع خیرین مدرسه ساز در 
سال گذشــته افزون بر 100 میلیارد تومان جذب داشته، 
افزود: در مهرماه ســال 98 تعداد یک هزار و 204 کالس 
درس افتتاح شــد که نیمی از ایــن کالس ها را خیران و 

نیمی از طریق اعتبارات دولتی ساخته شد.
وی یادآور شد: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی 
هستیم و آموزش و پرورش خراسان رضوی در کنار ستاد 
انتخابات اســتان آمادگی کامل بــرای برگزاری انتخابات 
را دارد و بســیاری از مدارس پایگاه های شــعب اخذ رأی 

هستند.
وی بیان کرد: بســیاری از همــکاران فرهنگی و مدیران 
مدارس مجــری برگزاری انتخابات هســتند و آموزش و 
پرورش اســتان تمام تجهیزات و امکانــات خود را برای 

برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات بسیج کرده است.

ات  انتخابات
 رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:
 حضور پرشور مردم در انتخابات 

نشانه اقتدار انقالب است
حجت االسالم  اکرمی: 
سیدمحمد  والمسلمین 
رئیس شورای  سلطانی، 
تبلیغــات  هماهنگــی 
اسالمی خراسان رضوی 
قدس  با  گفت وگــو  در 
کرد:  عنــوان  آنالیــن 

اعتقاد دارم پس از تشییع باشکوه پیکر شهید سلیمانی و 
راهپیمایی عظیم 22 بهمن، اکنون سومین حماسه بزرگ 
در پیش اســت و ایرانیــان روزی به یادماندنی را در دوم 

اسفند به وجود خواهند آورد.

پنجشنبه 1 اسفند 1398
 25 جمادی الثانی 1441 20 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9190  ویژه نامه 3574 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و 
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 

شبنم ستارگان )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 10372 و شناسه ملی 10380260954

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع 
روز  در  که  شرکت  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی 
رأس  ترتیب  به   1398  /  12  /  15 مورخه  پنجشنبه 
ساعت 10 و 12 صبح در محل : مشهد بلوار خواجه ربیع 
میگردد حضور  برگزار   1181 پالک  امام  مقابل شهرک 

به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1 -نقل وانتقال سهام  
مدیره    هیئت  اعضای  تعداد  افزایش  یا  -کاهش   2  

)در صورت نیاز(
3 -تغییر آدرس شرکت )در صورت نیاز( 

  4 -انحالل شرکت )در صورت تصویب مجمع(
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:  

1 -انتخاب هیئت مدیره شرکت
  2 -انتخاب بازرسین شرکت 

3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت
هیئت مدیره شرکت
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                                                      شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای  محترم اسالمی شهرتایباد
دریافت عوارض 5 درصد بلیط مسافر در محل پایانه مسافربری را به مدت یکسال با قیمت پایه ماهیانه 97/750/000  ریال از طریق مزایده کتبی عمومی به اجاره 
واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 98/12/19  به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت 
نمایند .  • ضمنا متقاضیان محترم می بایست سپرده به مبلغ 58/650/000 ریال به شماره حساب 1-320-9034-824-2014  نزد بانک انصار به نام شهرداری تایباد 
واریز و یا معادل آن چک تضمین ش�ده بانکی ضمیمه پیش�نهاد خود نمایند و به پیش�نهادات فاقد س�پرده، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. - محل 
دریافت اسناد سازمان حمل و نقل شهرداری تایباد و آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ 98/12/19 می باشد. - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات 
مختار اس�ت . - در صورتی که برندگان اول تا س�وم مزایده از پیش�نهادات خود عدول نمایند س�پرده آنان به ترتیب به نفع ش�هرداری ضبط خواهد شد .  - سایر 

اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده موجود می باشد وجهت  کسب  اطالعات بیشتربا شماره تلفن 54535524 -051  تماس حاصل نمائید . 

)) آگهی مزایده عمومی(( نوبت اول

ایوب سیدالحسینی   شهردارتایباد
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