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در 183 شهر از 19 استان کشور انجام می شودرفع بی آبی روستاهای اطراف سد شیرین دره کار سختی نیست

روستاهای نزدیک به سد شیرین دره که محل 
تأمین آب شرب بجنورد اســت، از نعمت آب 
بی بهره بــوده و با قطعی پیاپی و طوالنی مدت 
که  حالی  در  هستند؛  گریبان  بــه  دســت  آب 
گفته می شود، رفع این مشکل نیازمند ۲۰۰متر 
لوله کشی است. به گــزارش مهر، استان مرزی 
خراسان شمالی که در شمال شرق کشور قرار 

دارد، شاید نسبت ...

اقدام  نام نویسی متقاضیان طرح  مرحله سوم 
 ملی مسکن فردا ساعت 1۰ صبح در 183 شهر از
 1۹ استان کشور آغاز می شود و به مدت یک 
هفته ادامـــه خواهد داشـــت. ایــن مرحله برای 
نام نویسی متقاضیان جدید در شهرهای فاقد 
ثبت نام در مراحل قبل و بر اساس ظرفیت های 
احصا شده در استان های ایالم، بوشهر، تهران، 

خراسان شمالی، ...  .......صفحه 2 .......صفحه 2 

کرونا  بی عدالتی آموزشی را جبران کرد

معاونبهداشتیدانشگاهعلوم
پزشکیمشهد:

سیرنزولیکرونادر
خراسانرضویادامهدارد

.......صفحه 4

وزیر آموزش و پرورش در مشهد:  

.......صفحه 4 

مهدی قلیان اول، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با اشاره به تداوم سیر نزولی تعداد مبتالیان کرونا در 
خراسان رضوی گفت: تعداد بستری روزانه ناشی از کرونا 
در خراسان رضوی به 118 نفر و تعداد کل بستری شدگان به 

کمتر از ۶۰۰ نفر کاهش یافته است ...

نخستین آیین تجلیل از برگزیدگان رقابت علمی نخبگان 
فقه و اصول حوزه علمیه خراسان در مشهد برگزار شد. 
علمی  رقابت های  این  گفت:  خراسان  علمیه  حوزه  مدیر 
فضای  ایجاد  حـــوزوی،  استعداد های  شناسایی  هــدف  با 
بــرگــزار شد.  جـــوان  از طــالب  و حمایت  علمی  پــرنــشــاط 

آیت هللا مصباح عاملی افزود: ...

      صفحه 1 خراسان
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آگهی دعوت به مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع الماس کاشی نیشابور 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 24448 و شناسه ملی 10380398854

از کلیه س��هامداران محترم ش��رکت دعوت به عمل می آید که در جلسات فوق الذکر 1- مجمع عمومی 
فوق الع��اده رأس س��اعت 8 صبح 2- مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس س��اعت 10 صبح مورخه 
1399/10/30 در محل مش��هد محله عامل بلوار حرعامل بلوار مجد )حر عاملی 56( مجتمع س��اینا طبقه 

هفتم واحد 705 با کدپستی: 9195913495 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره از 5 به 3

دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:1- انتخاب مدیران    2- انتخاب بازرس
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

ع هیئت مدیره شرکت  صنایع الماس کاشی نیشابور 9
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آگهی دعوت مجمع فوق العاده به روش الکترونیکی )غیرحضوری(  شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت  
استان خراسان رضوی )سهامی عام( نماد : ) وسرضوی( شماره ثبت 27616 

و شناسه ملی 10380430077
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مجم��ع ف��وق العاده ش��رکت س��رمایه گذاری اس��تان 
خراسان رضوی در ساعت 12 صبح روز سه شنبه مورخ 
99/10/30 ب��ه آدرس مش��هد-میدان تلویزی��ون - 
ابتدای بلوار شهید منتظری بعد از پمپ بنزین - مرکز 
رفاهی دانش��گاه فردوسی مشهد بصورت الکترونیک 
 https://dima.csdiran.ir تارنم��ا   آدرس  ب��ه 
برگزار می شود از کلیه نمایندگان حقیقی و یا حقوقی 
س��هامدارا ن ثبت��ی و یا وکیل و یا قائ��م مقام قانونی 
صاحب سهم دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موارد ذیل حضور بهم رسانند  
 الف -دستور جلسه:

1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان 
بورس و اوراق بهادار 

2- اصالح مفاد اساسنامه 
جهت فراه��م آوردن امکان انتخاب س��امانه کدال به 

روش مجاز انتشار اطالعیه ها به شکل الکترونیکی 
 ب – نحوه حضور الکترونیکی در مجمع  :

تاری��خ  از  مجم��ع  در  الکترونیک��ی  حض��ور  بمنظ��ور 
 https://dima.csdiran.ir تارنم��ا  ب��ه   99/10/27

مراجعه فرمایند .
  - دعوت کننده مجمع :

      هیئ��ت مدی��ره ش��رکت س��رمایه گ��ذاری اس��تان 
خراسان رضوی 

س��اخت  زی��ر  کنن��ده  فراه��م  و  کنن��ده  برگ��زار   -  
الکترونیکی :

شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن مهر فارغ التحصیالن دانشگاهی 
شهرس�تان کاش�مر تاری�خ انتش�ار: 1399/10/17 

نوبت برگزاری: اول 
بدین وس��یله از کلیه اعضای ش��رکت تعاونی مزبور 
دع��وت می ش��ود در س��اعت 19 م��ورخ 1399/11/4 
در مح��ل نمایندگ��ی ات��اق تع��اون خراس��ان رضوی 
در شهرس��تان کاش��مر واقع در کاش��مر، خیابان 17 
ش��هریور، بی��ن 17 ش��هریور 1 و 3، مجتمع فرهنگی 

آموزشی سپهر حضور به هم رسانند.
ضمن��ًا هر ی��ک از اعضای ش��رکت تعاون��ی می تواند 
ع��الوه بر رأی خود، حداکثر س��ه رأی ب��ا وکالت نامه 
کتب��ی و هر فرد غیرعضو، تنها یک رأی با وکالت نامه 

کتبی داشته باشد.
نام و نام خانوادگی و امضای هیئت مدیره  

                                                              مهر شرکت
فریبرز حسینجانزاده سرستی  

مجتبی محمدی        سیدسعید سلیمانی
تذکر: داوطلب��ان عضویت در هیئت تصفیه/ناظران 
تصفیه موظفند حداکث��ر تا یک هفته پس از صدور 
دعوت نام��ه تش��کیل مجم��ع عموم��ی، م��دارک خود 
ش��امل: 1- دو قطع��ه عکس 2- کپ��ی کارت ملی 3- 
کپی م��درک تحصیل��ی را به دفتر ش��رکت تحویل و 

تقاضانامه داوطلبی را امضا نمایند.
دستورجلس��ه:   1- اس��تماع گزارشات هیئت مدیره 
و بازرس��ان   2- انتخ��اب 3 نفر اعضای اصلی هیئت 
تصفی��ه ب��رای م��دت دو س��ال   3- انتخ��اب 2 نفر 

ناظران هیئت تصفیه برای مدت دو سال
4- تصوی��ب صورت ه��ای مالی س��ال 1393، 1394، 

1395، 1396، 1397 و 1398 ع 9
91
04
71

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی مسکن مهر فارغ التحصیالن 

دانشگاهی شهرستان کاشمر
تاریخ انتشار: 1399/10/17 نوبت برگزاری: اول

بدین وسیله از کلیه اعضای شرکت تعاونی مزبور 
دعوت می ش��ود در س��اعت 18 مورخ 1399/11/4 
در مح��ل نمایندگ��ی اتاق تعاون خراس��ان رضوی 
در شهرس��تان کاشمر واقع در کاشمر، خیابان 17 
شهریور، بین 17 شهریور 1 و 3، مجتمع فرهنگی 

آموزشی سپهر حضور به هم رسانند.
ضمن��ًا هر یک از اعضای ش��رکت تعاونی می تواند 
عالوه بر رأی خود، حداکثر س��ه رأی با وکالت نامه 
کتبی و هر فرد غیرعضو، تنها یک را با وکالت نامه 

کتبی داشته باشد.
نام و نام خانوادگی و امضای هیئت مدیره 
          مهر شرکت

فریبرز حس��ینجانزاده سرستی     مجتبی محمدی     
سیدسعید سلیمانی

دستورجلسه: 1- تصمیم گیری در خصوص انحالل 
شرکت

2- تعیین مکان تصفیه
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

چهار شنبه  17 دی 1399

22 جمادی االول 1442  
 6 ژانویه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9436  ویژه نامه 3815  

باهدفشناساییاستعدادهای
حوزویصورتگرفت

تجلیلازبرگزیدگان
رقابتعلمینخبگانفقهو
اصولحوزهعلمیهخراسان

گفت وگو با همرزمان
 به بهانه سالروز شهادت 
»بابا محمد رستمی رهورد«

بابارستمی 
مردی شبیه 

هیچ کس
ــا مــحــمــد رســـتـــمـــی  رهــــــــورد« در  ــ ــاب ــ  شــهــیــد »ب
شهر  توابع   از  رهــورد  روستای   در  بهمن1325   9
قوچان دیده  به  جهان  گشود و تنها میوه زندگی 
مشترک والدینش بود. در دوران  کودکی  مادرش 
نوجوانی  1۷ساله   و در حالی که  از دست داد  را 
بود به  اتفاق  پدر به  مشهد مهاجرت  کرد. پس  از 
مدت  کوتاهی  اقامت  در مشهد، پدر هم  به  دیار 
باقی  شتافت . محمد تنها شد، او در کنار کارکردن  
و تأمین مخارج  خود به  ورزش  و »کشتی  چوخه« 
نیز پرداخت. به خدمت سربازی رفت و در سال 
۴۷ ازدواج کرد. درکنار کار، خادمی  مسجد امام  

حسین )ع( در مشهد ...

۴00 پزشک مشهدی یک تا هشت
 پیامک جریمه دریافت کرده اند

 کادر درمان درگیر 
رفع جریمه تردد شبانه!
.......صفحه 3 

.......صفحه 4 
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