
همکالسی  با کرونا!
 با التماس به دشمن 

تحریم های ظالمانه رفع نمی شود

فعالیت غیرمجاز برخی مدارس پیش چشم 
مدیران آموزش و پرورش خراسان رضوی

امام جمعه مشهد:

ــل آمـــــــوزش و پـــــرورش  ــرکـ ــدیـ ــه مـ ــ درحــــالــــی ک
خراسان رضوی اعــام کرد فقط مــدارس ابتدایی 
آن هم در پایه اول و دوم به همراه هنرستان های 
کاردانش اجازه فعالیت آموزشی آن هم به صورت 
محدود و اختیاری را دارنــد، بررسی های میدانی 
مجدد ما نشان می دهد خاف این ادعا در شهر 
رخ داده  و برخی دبیرستان های غیرانتفاعی پیش 

چشم مسئوالن استانی آموزش...

امام جمعه مشهد با اشاره به نزدیکی انتخابات 
ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ گفت: باید در 
انتخابات پیش رو به فردی رأی داد که برای حل 
مشکات کشور نگاه و وابستگی به خارج از کشور 
نداشته باشد. آیت الله سیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد افــزود: افــرادی که 
قصد حضور در عرصه مدیریتی کشور را دارند اگر 

با التماس به دشمن ... .......صفحه 4 .......صفحه 3 

پیچیدگی های نسخه   پیچی  الکترونیک!

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

شمار مبتالیان 
به کرونای انگلیسی 
در خراسان جنوبی 

به ۱۷ نفر رسید

در گفت وگو با فعاالن 
حوزه سنگ های قیمتی مطرح شد

سنگ  گران قوانین 
سرراه گران سنگ ها 

.......صفحه  4

.......صفحه 2 

.......صفحه 4

استاد کریم کریمی، هنرمند 
تربت جامی نشان درجه یک آواز 

مقامی خراسان رضوی را کسب کرد

 ازجانب 
گلستان، بوی 

محمد آمد...
رضوی  مقامی خراسان  آواز  یک  درجــه  گواهی نامه 
انجمن موسیقی  مدیرعامل  با حضور  مراسمی  در 
به  هنرمندان  و  اجرایی  از مسئوالن  ایــران، جمعی 
استاد »کریم کریمی« هنرمند تربت جامی اهدا شد. 
به گزارش ایرنا، مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در 
مراسمی که به همین مناسبت در محل بنای تاریخی 
»رباط جام« شهرستان تربت جام برگزار شد، گفت: 
شورای ارزشیابی هنرمندان پس از طرح فعالیت ها 
و سوابق هنری هنرمندان، آثار و فعالیت های آن ها 
قــرار می دهد  مــورد بررسی  را در حوزه های مختلف 
و درجــه هــای یــک، دو و ســه هنری بــه آن گـــروه از 

هنرمندانی که شایستگی...

بررسی میدانی قدس از وضعیت طرح حذف دفترچه های درمانی کاغذی در خراسان شمالی

.......صفحه 2

بازار رضای مشهد یکی از بزرگ ترین مراکز فروش زیورآالت 
و سنگ های زینتی است که در طول سال مجاوران و زائران 
و گردشگران خارجی زیادی برای خرید به این مکان مراجعه 

می کنند و همیشه سبب رونق بازار...

ابتای دو مورد  از  بیرجند  معاون دانشگاه علوم پزشکی 
جدید به ویروس جهش یافته خبر داد و گفت: مبتایان 

این ویروس در استان به ۱۷ نفر رسیدند...

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

شنبه  16 اسفند 1399

22 رجب 1442  
 6 مارس  2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9482  
ویژه نامه 3861 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن شماره یک خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

 جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت س��وم شرکت تعاونی مسکن شماره یک خانه صنعت 

و معدن خراس��ان رضوی س��اعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 27 اسفند ماه 1399 در دفتر 
مرکزی شرکت به نشانی: گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی، نبش جمهوری اسالمی 39، سالن 
چند منظوره تعاونی مس��کن خانه صنعت و معدن با دس��تور جلس��ه ذیل تشکیل می گردد. 
از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داش��تن ب��رگ عضویت جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(

تذک��ر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی 
خ��ود را به موج��ب وکالتنامه به عضو دیگر ی��ا نماینده تام االختیار واگ��ذار نماید. در این 
ص��ورت ه��ر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با وکالت و غیر عضو فق��ط یک رأی با وکالت 
می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در 
تاریخ های 25 و 26 اسفند ماه 1399 به نشانی فوق الذکر، از ساعت 9 صبح الی 13 با همراه 

داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 
,ع هیئت مدیره شماره یک خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

99
12
67
8

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن شماره هفت خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت س��وم شرکت تعاونی مسکن شماره هفت خانه صنعت 
و معدن خراس��ان رضوی ساعت 12 صبح روز چهارش��نبه مورخ 27 اسفند ماه 1399 در دفتر 
مرکزی ش��رکت به نشانی: گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی، نبش جمهوری اسالمی 39، سالن 
چند منظوره تعاونی مس��کن خانه صنعت و معدن با دس��تور جلسه ذیل تشکیل می گردد. از 
کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 
1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباشد می تواند حق رأی خود 
را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر 
عضو عالوه بر رأی خود تا سه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته 
باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخ های 25 و 
26 اس��فند ماه 1399 به نش��انی فوق الذکر، از س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت 

شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 
,ع هیئت مدیره شماره هفت خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن شماره سه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن شماره سه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 27 اس��فند ماه 1399 در دفتر مرکزی شرکت به نش��انی: گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی، نبش جمهوری اسالمی 39، سالن چند منظوره 
تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ 

عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده 
تام االختی��ار واگ��ذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داش��ته 
باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در تاریخ های 25 و 26 اسفند ماه 1399 به نشانی فوق الذکر، از ساعت 

9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 
,ع هیئت مدیره شماره سه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی
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 به اس��تناد بند 3مصوبه 2٨1شورای محترم اسالمی 
ش��هر باخرز-ش��هرداری باخرز درنظر دارد تانس��بت 
ب واگ��ذاری واجاره یك باب واح��د تجاری خویش به 
ش��ماره٦واقع در مجتم��ع تجاری ولیعص��ر )عج(نبش 
خ ولیعص��ر باقیم��ت پای��ه ماهیان��ه 1٥,000,000ریال 
ازطری��ق برگزاری مزای��ده عمومی اق��دام نماید لذا 
ازتمام��ی متقاضی��ان دعوت می گ��ردد ظرف مدت ده 
روزازتاریخ نشر آگهی نس��بت به اخذ اسناد مزایده 
وتحوی��ل پیش��نهادات خوی��ش ب��ه واح��د دبیرخانه 
شهرداری باخرز تحویل نمایند سایر شرایط دراسناد 
مزایده قیدگردیده اس��ت هزینه چاپ آگهی برعهده 

برنده مزایده می باشد
محمد جواد حیدری شهردار باخرز 
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آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری 
)اجاره(واحدتجاری شماره٦مجتمع تجاری

ولیعصر )عج(نوبت دوم

ش�رکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی وابس�ته به وزارت جهادکش�اورزی در نظر دارد عملیات 
بارگی�ری، حم�ل و تخلیه مقدار 20.000 تن انواع نهاده های کش�اورزی از انبارهای س�ازمانی خود در مش�هد به س�ایر 
نقاط داخل و خارج اس�تان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای در بس�تر س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)س�تاد( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش�نهاد و ...« از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)س�تاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی)توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  2099001566000005 روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به آدرس مشهد میدان فردوسی 
ابتدای بلوار شهید صادقی

3-هزینه خرید اس�ناد مناقصه: مبلغ500/000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت انجام می گیرد.

4- مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�امانه: از روز پنجش�نبه مورخ 99/12/14 لغایت ساعت 19 روز چهارشنبه 
مورخ 99/12/20 

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/01/07
-الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند

6-تاریخ گشایش پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 1400/01/08  ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان می باشد.
7-مبلغ و نوع تضمین فرایند ارجاع کار: مبلغ 1.584.811.000 ریال اس�ت که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش 
واریزی به شماره حساب شبای 870100004001039706374385  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه 
داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریزی 30 کاراکتری 994263500100000000000000000060 قابل 

ارائه می باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع ) پاکت الف( 
عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایست بصورت فیزیکی و در پاکت بسته و ممهور. حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 1400/01/07 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کس�ب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن37269063-051 به آدرس اینترنتی شرکت 

www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
شماره تماس پشتیبانی سامانه :1456 و مسئول سامانه استان آقای موسی زاده مستقر در سازمان جهادکشاورزی استان 

خراسان رضوی می باشد.
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مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری 
حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی-  نوبت دوم   

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

پروژه پایانه و پارکینگ زیرسطحی آزادی مشهد با 
حضور ویدئوکنفرانسی و دستور رئیس جمهور به 
بهره برداری رسید. پروژه پایانه و پارکینگ زیرسطحی 
آزادی مشهد در سه سطح زیرزمین تعریف شده که 
در سطح منهای یک پایانه اتوبوسرانی قرار می گیرد 
پارکینگ  بــه  ســه  منهای  و  دو  منهای  سطوح  و 

خودروها اختصاص پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، این پروژه  که هزینه اجرای آن بیش 
از ۳۳۶میلیارد تومان بوده، در زمینی به مساحت 
۱۲هزارمترمربع و زیربنایی حدود ۳۳هزار مترمربع 
احداث شده است. در طبقه منفی یک این پروژه 
حدود ۳۵ محل توقف اتوبوس در نظر گرفته شده 

است و در طبقات منفی دو و سه که به  صورت 
خواهد  گذاشته  شهروندان  اختیار  در  پارکینگ 
شد، ۷۰۰ جایگاه برای پارکینگ خودرو، ۵۰ جایگاه 
برای خودروی افراد معلول و ۱۰۰جایگاه برای پارک 
دوچرخه و موتورسیکلت در نظر گرفته شده است.

با اجرای این پروژه دیگر در سطح زمین خودرویی 
نخواهد بود و فضای موجود به فضای سبز و پازای 

شهری تبدیل شده است.
از  و محیطی  آلودگی صوتی  قبیل  از  مشکاتی 
جمله دالیــل شهرداری مشهد بــرای خــارج کردن 
به  آن  انتقال  و  دیــد عموم  از  اتوبوسرانی   پایانه 
طبقه منفی یک بیان شده است. همچنین ورودی 

اتوبوس ها و خودرو ها نیز از یکدیگر جدا شده است.
اجرای این پروژه از خرداد ماه ۹۷ آغاز شد و قرار 
بود مهرماه ۹۹ به بهره برداری برسد، اما در اجرا با 
معارضاتی از جمله کابل های مخابراتی، فیبر نوری و 
لوله های آب و گاز روبه رو شد که انتقال آن ها موجب 
تأخیرهفت ماهه در اجرای پروژه شد. در کنار وجود 
معارضات، تعطیلی کارگاه عملیاتی در اسفند ماه 
سال گذشته تا اواسط فروردین ماه امسال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و همچنین مشکات موجود 
در ورود تجهیزاتی که از خارج از کشور خریداری 
شده، از دیگر دالیل ایجاد تأخیر در بهره برداری از 

پارکینگ و پروژه آزادی عنوان شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی 
ــوری از مــســئــوالن حـــوزه  ــتـ طـــی دسـ
فوریت  بــه  خــواســت  گلبهار  قضایی 
نسبت به بررسی مشکات و مسائل 
پــروژه مسکن مهر گلبهار  به  مربوط 

اقدام کنند.
ارتباطات  و  روابط عمومی  به گزارش 
از  پس  خــراســان رضــوی،  دادگستری 
وصول گزارش ها و درخواست جمعی 
ورود  زمینه  در  اجتماعی  فعاالن  از 
مسکن  مسئله  به  قضایی  دستگاه 
طی  صادقی  غامعلی  گلبهار،  مهر 

و  قضایی  حـــوزه  رئیس  از  دســتــوری 
همچنین دادستان عمومی و انقاب 
به  ورود جــدی  بــا  گلبهار خــواســت  
مسئله، در راستای دفاع از حقوق عامه 
حمایت های  مــردم  مشکات  حل  و 
را  الزم  مقتضی  اقــدام هــای  و  قانونی 
انجام داده و در صورت احراز هرگونه 
کم کاری و عدم انجام تکالیف قانونی از 
بخشنامه  براساس  مسئوالن،  سوی 
ــاســت مــعــزز قــوه قــضــائــیــه نسبت  ری
ترک فعل  زمینه  در  قانون  اعمال  به 

مدیران اقدام کنند.

سامانه »بازارچه« برخط )آناین( اتاق 
اصناف مشهد راه اندازی شد.

به گزارش مشهدفوری، در آستانه ایام 
نوروز و در راستای طرح نمایشگاهی 
به وسعت ایران سامانه بازارچه برخط  
اتاق اصناف مشهد با حضور معاون 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی 
خـــراســـان رضـــوی در بــــازار فــردوســی 

مشهد افتتاح شد.
رئیس اتاق اصناف مشهد در حاشیه 
این مراسم اظهار کرد: سامانه بازارچه 
 senfishop ــام  ن بــه  اصــنــاف،  برخط 

ــدازی شد کــه  هــدف از طراحی  ــ راه ان
رونق  بازگرداندن  این طــرح،  اجــرای  و 
اقتصادی به واحدهای صنفی است 
کرونایی  شرایط  وجــود  با  بتوانند  تا 
در اقتصاد کشور ادامه حیات داشته 
باشند. وی ادامه داد: در این سامانه 
اتـــاق اصــنــاف مشهد  بــه  کــه متعلق 
است، واحدهای صنفی دارای پروانه 
واحــد صنفی خود  می توانند  کسب 
را  کاالهای خــود  مــردم معرفی،  به  را 
بــرای فــروش عرضه نموده و از درگاه 
پرداخت اینترنتی آن بهره مند شوند. 

پایانه و پارکینگ آزادی مشهد با دستور رئیس جمهور افتتاح شد فعل مدیران   برخورد با ترک 
در راستای حل مسکن مهر گلبهار

 با سامانه »بازارچه« 
از خانه خرید کنید


