
کارآفرینی با نمد مالی مدرنبرگزاری انتخابات شورای شهربه صورت تمام الکترونیک
ایجاد بازار دوباره از یک هنر تاریخیفرماندار مشهد خبر داد

بار  نخستین  بـــرای  گــفــت:  فــرمــانــدار مشهد 
انتخابات شورای اسالمی این شهر به صورت 
گــزارش  می شود.به  بــرگــزار  الکترونیک  تمام 
در  هاشمی  محمدرضا  سید  آنــالیــن،  قــدس 
جلسه مسئوالن کمیته های فناوری اطالعات 
مناطق نوزده گانه ستاد انتخابات شهرستان از 

آن ها خواست در خصوص ...

مــردم  عــمــوم  کــه  اســت  پهلوی  واژه ای  نــمــد، 
اســتــفــاده می کردند  آن  از  فــرش  عــنــوان  بــه 
تنه  نیم  از آن کــاله،  یا قلندران و صوفیان  و 
و  ساده ترین  نمد  می پوشیدند.  بــاالپــوش  و 
ــوع فــرش اســت کــه ســاخــت آن  کهن ترین ن
احتیاج به دستگاه خاصی ندارد و از صنایع 

بسیار قدیمی است...  .......صفحه 2 .......صفحه 4 

سکوت وزارت راه درباره جابه جایی فرودگاه مشهد 

.......صفحه 4 .......صفحه 4 

معاون استاندار خراسان رضوی گالیه کرد
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مدیر کل آموزش و پرورش استان :

آموزش حضوری در مدارس 
غیرانتفاعی شهرهای قرمز و 

نارنجی تخلف است
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: هر 
گونه آموزش حضوری در مدارس غیرانتفاعی شهرهای 
دارای وضعیت قرمز و نارنجی از نظر کرونا تخلف است 
قدس  ــزارش  گ خواهد شد.به  برخورد  متخلفان  با  و 
مــدارس  فعالیت  افـــزود:  قاسمعلی خدابنده  آنــالیــن، 
خــراســان رضــوی بــراســاس وضعیت هر شهر از نظر 
شیوع کرونا و طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
است و هر گونه تخطی از این مصوبات حتی در مدارس 
غیرانتفاعی با وجود رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
نیز تخلف است.وی ادامه داد: برای چگونگی برگزاری 
کالس های حضوری در شهرستان ها دستورالعمل های 
الزم ارسال شده و تمامی مدارس باید در همین قالب 
رونــد آمــوزش، تعلیم و تربیت را پی بگیرند.مدیرکل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی بدون اشاره به شمار 
مــدارس غیرانتفاعی متخلف از مصوبات ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: در صورت دریافت گزارش در این 
خصوص به ترتیب با ارائه تذکر شفاهی، تذکر کتبی 
با  کارکنان  تخلفات  به  به هیئت رسیدگی  و معرفی 
آنان برخورد می شود.وی افزود: آموزش مجازی با قوت 
و تالش فــراوان از سوی معلمان و همچنین با تالش 

والدین و دانش آموزان در استان در حال انجام است.

آمار بی سابقه قربانیان کرونا در در خراسان شمالی

12 فوتی در مدت 24 ساعت
شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
انجام  آزمایش های  قطعی  نتایج  اعــالم  با  گفت: 
روز  تا ظهر  یکشنبه  )ظهر  در 24ســاعــت  شــده، 
گذشته( متأسفانه 12 نفر از مبتالیان به کرونا در 
این استان جان خود را از دست داده اند.به گزارش 
خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابــط 
شمالی، دکتر سیداحمد  هاشمی افزود: با بستری 
97 بیمار جدید در یک روز، هم اکنون 444 بیمار 
دارای عالیم بیماری کووید 19 در بیمارستان های 

استان بستری هستند.
 وی افزود: شرایط بحرانی را در استان تجربه می کنیم 
و تعداد مــوارد بستری و فوتی رو به افزایش است و 
هم اکنون خراسان شمالی جزو هفت استان کشور با 

شیب تند افزایش تعداد موارد بستری است.
وی ضمن تأکید بر زدن ماسک و دوری از تجمعات 
خاطرنشان کرد: بیشتر مبتالیان افــرادی هستند که 
در مراسم های عروسی و عزا و دورهمی های خانوادگی 
شرکت کرده اند و یا در تعطیالت به سفر رفته اند و هم 

اکنون عموم موارد ابتال به صورت خانوادگی است.

خبرخبر

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: واکسیناسیون 
سالمندان ۸۰ سال به باال در مناطق زیر پوشش این دانشگاه از 

روزهای پایانی هفته جاری آغاز می شود.
افـــزود: تمامی  به گــزارش قــدس آنالین، دکتر مهدی قلیان اول 
سالمندان بر اساس پرونده سالمت الکترونیک طبق برنامه فراخوان 
خواهند شد و نیازی به مراجعه حضوری به مراکز بهداشتی نیست.
فاقد  بــاالی  بــه  ســال  افـــراد ۸۰  واکسیناسیون  در خصوص  وی 
پرونده الکترونیک سالمت ادامه داد: به زودی شرایط نام نویسی 
غیرحضوری از طریق وزارت بهداشت اعالم می شود و تا آن زمان 
این دسته از افراد تحت هیچ شرایطی به مراکز بهداشت مراجعه 
حضوری نداشته باشند تا خطر انتقال بیماری به آن ها کاهش یابد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: به یقین واکسن 
برای تمام شهروندان و گروه های سنی فراهم شده و به ترتیب زیر 
پوشش قرار می گیرند و در این خصوص هیچ جای نگرانی نیست.وی 
همچنین از آغاز واکسیناسیون جانبازان در یکی از مراکز بهداشتی 
مشهد خبر داد و اظهار کرد: اسامی جانبازان مشمول واکسیناسیون 
از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران به معاونت بهداشتی اعالم 
شده است و طبق برنامه این افراد زیر پوشش قرار می گیرند. معاون 

استان  هم اکنون  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
خراسان رضــوی در دامنه رونــد افزایشی تعداد بیماران بستری و 
سرپایی قرار دارد و هنوز به نقطه اوج این بیماری نرسیده است. قلیان 
افزود: در برخی از استان های کشور تعداد بیماران بستری و سرپایی 
به نقطه اوج خود رسیده است اما استان خراسان رضوی در دامنه 
این موج قرار دارد.وی ادامه داد: بر اساس بررسی اپیدمیولوژیک، 
نمودارها و آمارها، شهر مشهد یکی از کانون های خطر در استان 
و  بیماران سرپایی  افزایش تعداد  رونــد  خراسان رضــوی است که 

بستری در آن بیشتر از سایر مناطق است.

مسئول برنامه  کاهش و کنترل طالق بهزیستی خراسان رضوی 
تــعــداد تقاضا های طــالق در خــراســان رضـــوی، نسبت به  گفت: 

سال های گذشته بیشتر شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، حسن 
حاجی پور گفت: در سال گذشته 27 هزار و 7۶9 نفر تقاضای طالق 
خود را در سامانه »تصمیم« ثبت کرده اند که نسبت به سال پیش 

از آن هزار و 5۰۰ نفر بیشتر بوده است.
او با بیان اینکه میزان تقریبی سازش های متقاضیان طالق، اندکی 
کاهش داشته افزود: میانگین سازش در متقاضیان طالق حدود 
17 درصد است که نسبت به میانگین سال های گذشته، تفاوت 
محسوسی ندارد.او میزان طالق های توافقی نسبت به کل طالق ها 
در سال 99 را ۶۰ درصد عنوان و تصریح کرد: همچنین ۸ درصد 
تقاضا ها با درخواست زوج و ۳2 درصد با درخواست زوجه انجام 
شده است.مسئول برنامه  کاهش و کنترل طالق بهزیستی خراسان 
رضوی تأکید کرد: فعالً سامانه در 21 شهرستان استان فعال و به روز 
است و در 11 شهرستان دیگر، متقاضیان طالق مستقیماً به ادارات 
بهزیستی مراجعه می کنند و سپس به دفاتر مشاوره همان شهر 
یا شهر مجاور ارجاع می شوند.حاجی پور در خصوص میزان کلی 

تقاضای طالق در طول عمر پنج ساله  سامانه تصمیم اظهار کرد: 
از خرداد ماه 95 که سامانه تصمیم در خراسان رضوی راه اندازی 
شده تا پایان اسفند 1۳99 یعنی در فاصله 57 ماه، در مجموع 11۳ 
هزار و 97۳ نفر در این سامانه تقاضای طالق خود را ثبت کرده اند.

با  افــزود:  یا کاهشی طــالق در استان  افزایشی  آمــار  او در زمینه 
توجه به اینکه در سال های گذشته جمعیت سیر نزولی داشته و 
همزمان، نرخ ازدواج نیز کاهش یافته، نتیجه می گیریم که طالق 
مانند سال های گذشته روند افزایشی طی می کند و با تمام تالشی 

که صورت می گیرد، هنوز موفق به کاهش این آمار نشده ایم.

 به مراکز درمانی مراجعه حضوری نداشته باشید

 سالمندان خراسان رضوی
 برای دریافت واکسن فراخوانده می شوند

مسئول برنامه  کاهش و کنترل طالق بهزیستی خراسان رضوی خبر داد

 ثبت 2۷ هزار و ۷۶۹ مورد تقاضای طالق 
در مدت یک سال 

مــدارس  سرویس  خدمات  بهای  تعرفه  الیحه 
مشهد در سال تحصیلی 14۰1- 14۰۰ در شورای 

شهر مشهد به تصویب رسید.
به گزارش قدس آنالین، براساس این الیحه که 
دیروز در صد و بیست  و هشتمین جلسه علنی 
پنجمین دوره شــورای شهر مشهد به تصویب 
مدیریت  اجــرایــی  عــوامــل  حق الزحمه  رســیــد، 
دانــش آمــوزی تعیین  نقل  بر حمل  و  و نظارت 

می شود. 
براساس این الیحه حداکثر سرویس مجاز هر 
خودرو در هر شیفت دو سرویس است. تعرفه 
خدمات سرویس مدارس استثنایی با افزایش 
ضریب ۳۰ درصد به مأخذ نرخ مصوبه محاسبه 
خواهد شد. در مسیرهای بیش از 7 کیلومتر، به 
ازای هر کیلومتر 5درصد )تا سقف 25 درصد( به 
کرایه کل اضافه خواهد شد. مسافت سرویس 
میانگین مسیر  ــه صـــورت  ب دانـــش آمـــوز،  هــر 
آمــوزشــگــاه محاسبه  تــا  منزل  برگشت  و  رفــت 
 می شود. تعرفه تعیین شده بر مبنای پنج روز 

در هفته محاسبه شده و در صــورت ضــرورت، 
به ازای هر روز اضافی 2۰درصد به نرخ مصوب 
اضافه خواهد شد. به منظور حمایت از اقشار 
آسیب پذیر، گواهی صالحیت سرویس مدارس 
استثنایی در شهر مشهد به صورت رایگان صادر 

می شود.
با توجه به امکان تشدید شیوع ویروس کرونا، 
در صورتی که در مقاطعی از سال تحصیلی با 
تصمیم مراجع ذی صالح، مدارس تعطیل باشند 
یا کالس های حضوری تشکیل نشود، باید کرایه 
ســرویــس دریــافــتــی مـــدارس بــه تناسب مدت 
سرویس های انجام نشده، عیناً توسط آموزش و 

پرورش به اولیا عودت داده شود.
همچنین در این جلسه الیحه اصالحیه قرارداد 
خانه  از  بــهــره بــرداری  و  نگهداری  احیا،  مرمت، 
تاریخی پیشه وران تصویب شد. بر اساس این 
الیحه، شهرداری اجازه دارد برای مرمت، احیا، 
نگهداری و بهره برداری از خانه  تاریخی پیشه وران 

اقدام هایی را انجام دهد.

با مصوبه شورای شهر مشهد

 نحوه محاسبه بهای سرویس مدارس 
در سال آینده مشخص شد

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

آرمین کوچولو سالم و سالمت به آغوش خانواده برگشت 

سرقت خودرو با کودک!

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هشدار داد

 وضعیت قرمزکم آبی
  در30 شهر 

خراسان رضوی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی:

4 شهر استان به عنوان 
شهرهای خالق فرهنگ 

وهنر معرفی شدند

.......صفحه 3 

پلیس  ضربتی  ازعملیات  خراسان رضوی  انتظامی  فرمانده 
استان برای نجات جان کودک ۳ساله از چنگ سارق خودرو 
تقوی در  قــدس، ســـردار محمدکاظم  گـــزارش  ــه  خبر داد.بـ
تشریح ماجرا گفت: ساعت4:۳5 بامداد روز گذشته گزارش 
سرقت خودرو سواری پژو 2۰۶سفید رنگ در بولوار شهید 

حساسیت  شد.  اعــالم   11۰ پلیسی  فوریت های  به  فکوری 
زیــرا هنگام سرقت خـــودرو کودکی  بــود  بــرابــر  مــاجــرا چند 
از  اســت،  داشته  وسیله نقلیه حضور  داخــل  هم  خردسال 
همین رو  بالفاصله مأموران کالنتری شهرک ناجا در محل 

حاضر شده و اقدام های پلیسی را کلید زدند...

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضــوی با اشــاره به 
کاهش شدید بارش ها در سال آبی جاری گفت: ۳۰شهر خراسان 
رضوی تابستان امسال و در اوج مصرف با تنش کمی و کیفی 
آب شرب مواجه می شوند.سید ابراهیم علوی اظهار کرد: از این 

تعداد ۶ شهر نیشابور، گلبهار، خواف...

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی پیوستن چهار 
شهر خراسان رضوی به شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر 
کشور را تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد خراسان رضوی، جعفر مروارید با اعالم این موضوع 

گفت: امیدوارم این موفقیت، تداوم بخش ...

گزارشی از وضعیت نابسامان روستای گردشگری اخلمدگزارشی از وضعیت نابسامان روستای گردشگری اخلمد

بهشت طبیعت گردان را دریابیدبهشت طبیعت گردان را دریابید

سه شنبه  7 اردیبهشت 1400

  14 رمضان 1442 
  27 آوریل 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9514  
ویژه نامه 3893 

.......صفحه .......صفحه 44  

آگهی دعوت مجم�ع عمومی فوق العاده و 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش�رکت 

گروه همکاران نیارش طرح سهامی خاص-
 شماره ثبت 28793 

شناسه ملی 10380440622
بدینوسیله از کلیه س��هامداران شرکت گروه 
هم��کاران نیارش ط��رح دعوت می ش��ود تا در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که 
در روز دوش��نبه 1400/2/20 ساعت 9 صبح و 
مجمع عمومی فوق العاده در همان روز س��اعت 
8 صبح ب��ه آدرس بی��ن بلوار کاله��دوز 17 و 
عط��ار پالک 348 طبقه دوم تش��کیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
بط��ور  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع  دستورجلس��ه 

فوق العاده:
1- انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرس

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت
هیئت مدیره ع 1
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شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام 
امور خدماتی پشتیبانی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و 
در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیش�نهاد ، بازگشایی نرخ های پیش�نهادی و ..." از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم است شرکت کنندگان در مناقصه در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
1. ش�ماره فراخ�وان و تاری�خ انتش�ار آگه�ی مناقص�ه در س�امانه: 2000001566000003 روز دوش�نبه مورخ 

1400/02/06
2. نام و نش�انی برگزار کننده مناقصه: ش�رکت خدمات حمایتی کشاورزی اس�تان خراسان رضوی به آدرس 

مشهد - میدان فردوسی  ابتدای بلوار شهید صادقی 
3. هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه ستاد انجام می گیرد.

4. مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�امانه: از روز دوش�نبه مورخ 1400/02/06 لغایت ساعت 19:00 روز 
چهارشنبه مورخ 1400/02/15 

5. آخرین مهلت ارائه نرخ پیشنهادی – بارگذاری در سامانه: تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1400/02/25
6. تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 1400/02/26 ساعت 09:00 در سالن جلسات استان می باشد.

7. مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 656.000.000 ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش 
واریزی به ش�ماره حس�اب ش�بای IR 870100004001039706374385 نزد بانک مرکزی از طریق دس�تور 

پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 رقمی  994263500100000000000000000060 قابل ارائه می باشد.
8. آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
)پاکت الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/02/25 به دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزار کننده مزایده در آدرس 

فوق  الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
9. ضمنا جهت کس�ب اطالعات بیش�تر می توانید ضمن تماس با ش�ماره تلف�ن 37269063-051 به آدرس 
اینترنتی ش�رکت www.assc.ir و همچنین پشتیبانی س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره 

1456 ویا به آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی پشتیبانی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نوبت دوم- تاریخ انتشار: 1400/02/07 - شماره : 55/34/00/413


