
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی گفت: سطح زیر کشت گل محمدی در سال 
زراعی 14۰۰-1399 در استان هزار و ۷۰۰ هکتار بود 
سطح  خشکسالی  تشدید  دلیل  به  متأسفانه  که 
ــی جـــاری 8درصــد  زیرکشت ایــن گــل در ســال زراعـ

کاهش یافته و به هزار و۵۶۰ هکتار رسیده است.
محمد میری دیسفانی افــزود: عملیات برداشت در 
سال جاری به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی 
زودتر در استان آغاز شده است و پیش بینی می شود 
تا خرداد ادامه داشته باشد. به گزارش ایرنا، وی با 
اشاره به اینکه میانگین تولید این محصول ۲هزار و 
۲4۰کیلوگرم گل تَر در هر هکتار است، افزود: عملیات 
برای  برداشت  این محصول در طول دوره  برداشت 
بیش از ۲هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال زایی ثابت دربر دارد.
وی گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از 3هزار 
و ۵۰۰ تن محصول گل از مزارع استان برداشت شود 
که شهرستان های تایباد، مشهد و زاوه به ترتیب دارای 
بیشترین سطح زیرکشت گل محمدی در خراسان 

رضوی هستند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به قدس:

تسهیالت ویژه  در انتظار شرکت های دانش بنیان
کاهش سطح 

زیرکشت گل محمدی 
به دلیل خشکسالی
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مهرورزی بی بهانه آقای راننده

 پاسخ  به حاشیه سازی 
برای یک برنامه فاخر فرهنگی

شکست آمریکا در صحرای طبس 
مصداق وعده قرآن بود

دیدار نماینده ولی فقیه با خانواده شهید رمضانی حرم رضوی

همسران شهدا در اجر آن ها شریک اند 
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ــان رضــــوی از  ــراسـ فــرمــانــدهــی انــتــظــامــی خـ
دستگیری اعضای یک باند حرفه ای خبر داد 
که در پوشش ارزان فــروشــی کــاال در حاشیه 
شهر، کارت بانکی شهروندان را کپی)اسکیمر( 
ــا را بـــرداشـــت مــی کــردنــد.  و مـــوجـــودی آن هــ

به گزارش قدس، سردار کاظم تقوی در تشريح 
ماجرا گفت: با طرح شکایت چندین نفر از 
بــرداشــت  شــهــرونــدان مــشــهــدی  در زمینه 
رسیدگی  خــود،  بانکی  حساب  از  غیرمجاز 
اداره  کارشناسان  کــار  دستور  در  موضوع  به 

قــرار گرفت.  فتا استان  پلیس  ویــژه  عملیات 
ســردار تقوی ادامــه داد: با توجه به اظهارات 
غیرمجاز  بــرداشــت  شــد  مشخص  شــکــات 
ازخرید  پس  مذکور  افــراد  بانکی  حساب  از 
میوه اعم از موز، پرتقال و آجیل از سه فرد 

دستفروش کنار جاده یا خیابان صورت گرفته 
افـــراد موصوف  معلوم شد  اســت. همچنین 
لباس های فاخری نیز بر تن داشتند و هنگام 
دریافت وجه به بهانه اینکه کارت بانکی در 

دستگاه کارتخوان جواب نداده...

اعضای باند اسکیمری ها دستگیر شدند

کپی کارت بانکی در پوشش فروش موز
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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     1401/02/05      صفحه  1 خراسان

  از کلیه اعضاء محترم کانون مذکور که طبق ماده 4 اساس��نامه و دس��تور العمل ابالغی وزارت تعاون – کار و رفاه اجتماعی ، قبل از بازنشس��تگی طبق مقررات قانون 
کار ، به کار اش��تغال داش��ته و بر اساس مقررات جاری بازنشسته شده باشند ، دعوت می گردد با همراه داشتن کارت عضویت معتبر کانون در جلسات مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت س��وم  و عادی نوبت دوم  کانون که در س��اعت 8 و 9 صبح روز س��ه شنبه مورخ 1401/3/3 در محل مشهد - بلوار فردوسی - استادیوم ورزشی امام 
رضا)ع(  برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند . همچنین داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسان کانون مکلفند حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع درخواست 
کتبی خود را به دفتر کانون به آدرس : مشهد -بلوار ابوطالب – میدان ابوطالب مجتمع اداری –رفاهی و فرهنگی  کانون کارگران بازنشسته شهرستان مشهد تحویل و 

رسید دریافت نمایند .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1-طرح و تصویب اساسنامه تیپ جدید کانون ابالغی از وزارت تعاون – کار و رفاه اجتماعی ) طرح و تصویب تبصره یک از ماده 16 اساسنامه ( 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی : 

1-ارائه نتیجه گزارش حسابرسی سال 1397
2-گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال های 1398 و 1399 و منتهی به سال 1400 

3-گزارش مالی خزانه دار و طرح و تصویب تراز نامه های سال های 1398 و 1399 و منتهی به سال 1400 
4-گزارش بازرسان مربوط به سال های 1398 و 1399 و منتهی به سال 1400 

5-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال آتی 
6-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 

تذکرات : چون ثبت نام حاضرین در جلسه مجمع عمومی بصورت الکترونیکی انجام می شود جهت سهولت در انجام امور اعضاء محترم کارت عضویت هوشمند را همراه 
داشته باشند . 

شرایط کاندیداتوری : 
1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران .                                                                                                                 2-التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .

3-عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی و منحله .
4-نداشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد .

5-عدم اعتیاد به مواد مخدر .                                                                                                                        6-حداقل تحصیالت پایان ابتدایی .
7-حداقل یک دوره ) 4 سال ( سابقه عضویت در کانون .                                                                          8-احراز شرایط ماده 4 اساسنامه . 

هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان مشهد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و عادی نوبت دوم 
کانون کارگران بازنشسته شهرستان مشهد

تاریخ انتشار : 1401/2/5                                                                                                                                       تاریخ برگزاری : 1401/3/3
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موقوفه متصرفی جواد وافی ثانی درنظر دارد رقبه تجاری خود را به مدت یك سال از طریق مزایده كتبی به اجاره واگذارنماید.

متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین سعد آباد،اداره 
اوقاف ناحیه یك واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 55 51 29 25  -051 تماس حاصل نمایند.

مهلت شركت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 20 /02 /1401 می باشد.  پاكت های مزایده در روز چهارشنبه مورخ 
21 /02 /1401 ساعت 12 ظهردر محل اداره اوقاف ناحیه یك با حضور اعضای كمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

اطالعیه آگهی مزایده 

آدرس محلپایه کارشناسی )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانردیف

نبش تورج 25.000.0003 ریال22یک دربند مغازه تجاری )مرحله دوم(1

مکان رای گیری زمان رای گیری تاریخ  رای گیری
تعداد 

نمایندگان 
موردنیاز

تعداد 
اعضاء 
حوزه

نام حوزه )حرف اول 
نام خانوادگی عضو( شماره 

حوزه

قاسم آباد  بلوار حجاب – حجاب56  پالک3 از ساعت8 صبح  تا 16 عصر 1401/02/18 6 644 حرف - الف  1

قاسم آباد  بلوار حجاب– حجاب56 پالک3 صبح ساعت  9  تا  13 1401/02/19 4 367 حروف – ب   2

قاسم آباد  بلوار حجاب– حجاب56  پالک3 عصرساعت  16  تا  20     1401/02/19 3 270 حروف – پ  ،  ت  3

قاسم آباد  بلوار حجاب – حجاب56  پالک3 صبح ساعت    9    تا   13 1401/02/20 2 230 4 حروف  - ث  ، ج  ،  چ

قاسم آباد  بلوار حجاب – حجاب56  پالک3 عصرساعت   16    تا  20 1401/02/20 3 347 حرف  -     ح 5

قاسم آباد  بلوار حجاب– حجاب56  پالک3 صبح ساعت  9  تا  13 1401/02/21 2 223 6 حرف  -    خ

قاسم آباد  بلوار حجاب- حجاب56  پالک3 عصرساعت  16  تا  20     1401/02/21 2 215 7   حروف  - د  ،  ذ

قاسم آباد  بلوار حجاب – حجاب56  پالک3 صبح ساعت    9    تا   13 1401/02/22 4 396 حرف  -    ر 8

قاسم آباد  بلوار حجاب – حجاب56  پالک3 عصرساعت   16    تا  20 1401/02/22 4 388 9   حروف  -   ز   ،   ژ   ،   س

قاسم آباد  بلوار حجاب– حجاب56  پالک3 صبح ساعت  9  تا  13 1401/02/24 3 267 حرف  -   ش    10

قاسم آباد  بلوار حجاب- حجاب56  پالک3 عصرساعت  16  تا  20     1401/02/24 4 354 حروف ص  ، ض ،ط ، ظ 11

قاسم آباد  بلوار حجاب – حجاب56  پالک3 صبح ساعت    9    تا   13 1401/02/25 3 315 12   حرف -   ع

قاسم آباد  بلوار حجاب – حجاب56  پالک3 عصرساعت   16    تا  20 1401/02/25 3 286 13    حروف -  غ  ،  ف

قاسم آباد  بلوار حجاب– حجاب56  پالک3 صبح ساعت  9  تا  13 1401/02/26 2 241 حرف -  ق 14

قاسم آباد  بلوار حجاب- حجاب56  پالک3 عصرساعت  16  تا  20     1401/02/26 3 290 حروف -  ک  ،  گ  ، ل 15

قاسم آباد  بلوار حجاب – حجاب56  پالک3 از ساعت8 صبح   تا 16 عصر 1401/02/27 8 770 حرف -  م 16

قاسم آباد  بلوار حجاب– حجاب56  پالک3 عصرساعت   16  تا  20 1401/02/28 3 319 حرف - ن 17

قاسم آباد  بلوار حجاب- حجاب56  پالک3 صبح ساعت  9  تا  13 1401/02/28 3 273 حروف -  و  ، ه ، ی 18

62 6195 جمع

 بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله اول ازطریق اسقرارصندوق رای جهت انتخاب نمایندگان
.حوزه های مشروحه ذیل در تاریخ ومکانهای اعالمی برگزارمی گردد. لذا از کلیه اعضای یا وکالی قانونی آنها دعوت بعمل می آید جهت اعمال رای حضور بهم رسانند

 دستور جلسه:  انتخاب نمایندگان اصلی وعلی البدل منتخب اعضاء جهت شرکت در مجامع عمومی عادی برای مدت 3سال
)) حوزه های انتخابی((

توضیحات :
1-کلیه مقررات برگزاری مجمع عمومی تابع آیین نامه برگزاری مجمع عمومی مصوب 1387/3/9 وزارت تعاون خواهد بود

2-از کلیه اعضایی که مایل به ارائه وکالت به غیر می باشند دعوت میگردد با حضور وکیل وموکل ومدارك شناسایی )کارت ملی وکارت
 الکترونیکی عضویت( جهت انجام تشریفات قانونی ازروزدوشنبه 1401/02/05 لغایت پنجشنبه 1401/02/15 از ساعت 9 صبح الی  2بعدازظهربه  محل دفتر تعاونی  به آدرس 

قاسم آباد میدان حجاب مراجعه نمایند
3-مدارك الزم جهت اعالم رای شامل کارت شناسایی ومدارك عضویت در تعاونی می باشد

  4-از کلیه اعضایی که مایل به قبول نمایندگی می باشند دعوت میگردد تا درخواست مکتوب خودراحداکثر تا 5 روز قبل از انتخابات هر حوزه به آدرس مندرج در بند  2
    ارائه ورسید دریافت نمایند

 5 -باتوجه به بند  4  اعضایی که مایل به نمایندگی هستند الزاما میبایست در حوزه خود کاندید شوند 
6-حداکثر تعداد نمایندگان جهت درج در برگه رای به تعداد اصلی مورد نیاز هر حوزه خواهد بود 

   7-اعضا با توجه به لیست مندرج در این اگهی نسبت به حضور در هر حوزه مربوطه واعمال رای اقدام نمایند 
  8-انتخاب نماینده در هر حوزه از طریق صندوق رای وزمان آن 4 ساعت بعد از شروع اخذ رای در هر حوزه خواهد بود  

 9-نمایندگان وکاندایدهای هرحوزه برای ورود به حوزه باید دارای مدارك معتبر قانونی بند  3 باشند  
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارمندی تک فاخر امین              

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  مرحله اول ) انتخاب نمایندگان(
شرکت تعاونی مصرف کارمندی تك فاخر امین مرحله اول) انتخاب نمایندگان (     تاریخ انتشار 1401/02/05
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت  ده صبح روز چهار شنبه  1401/02/21 در محل قانونی شرکت به نشانی مشهد ، کیلومتر 15 جاده مشهد – قوچان ، روبروی 
شهرک صنعتی طوس ، شرکت صنایع بسته بندی مشهد  ، تلفن 35420245 برگزار می گردد  . برای  حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور ، بر اساس ماده 99 قانون تجارت 
؛ نمایندگان سهامداران حقوقی می توانند در وقت اداری روز سه شنبه  1401/02/20 با در دست داشتن اصل برگ سهام ، روزنامه رسمی مبنی بر درج آخرین آگهی 
تغییرات مدیران و نامه معرفی نماینده که به امضاء مدیران قانونی و مهر شرکت  رسیده باشد، برای دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع به نشانی مذکور مراجعه نمایند . 
دستور جلسه : )1(استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت )2( بررسی و تصویب حسابهای عملکرد ، تراز نامه و سود زیان سال مالی منتهی به 1400/12/29  )3( 
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 )4( انتخاب روزنامه کثیر االنتشار برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 )5(سایر موارد قابل 

طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه
هیئت مدیره

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
 شرکت صنعتی قطعه ساز مشهد ) سهامی خاص( )شماره ثبت 3285 و شناسه ملی 10380191855(
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   اصالح 6 نقطه 
حادثه خیز در 
خراسان جنوبی  
فدوی، معاون 
راهداری اداره کل 
راهداری و 
حمل ونقل جاده ای 
خراسان جنوبی 
گفت: در حال 
حاضر از ۳۱ نقطه 
حادثه خیز مصوب 
استان، اصالح 
تعداد 6 نقطه در 
دست اجراست 
که چهار نقطه 
تا تیرماه ۱۴۰۱ 
به بهره برداری 
می رسد.

خراسان شمالی سرپرست اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
به موضوع شناسایی افرادی با 
فقر مطلق که در تأمین سرپناه، 
پوشاک و خوراک دچار مشکل 
ــرداخــت و  اســاســی هستند پ
اظهار کرد: پس از شناسایی این افراد در بازه زمانی 
سه ماهه یارانه کمک معیشتی 400 تا 500 هزار 
تومانی به آن ها پرداخت خواهد شد و در زمینه 
اشتغال زایی برای آن ها نیز اقدام می شود ضمن 
اینکه چنانچه افرادی در بین آن ها باشند که فاقد 
خانواده باشند زمینه معرفی آن هــا به نهادهای 
حمایتی مانند کمیته امــداد و بهزیستی فراهم 

می شود.

آمار و ارقام  کارگران بیکار ◾
بابایی در پاسخ به پرسش قدس در مورد شرایط 
ــان و  ــان اســت ــی ــش ب ــاه هــا و شــرکــت هــای دان ــارگ ک
حمایت هایی که برای رونق اشتغال در این کارگاه ها 
می شود، گفت: آمار دقیقی از کارگاه ها و شاغالن 
در حوزه کارگاه ها و شرکت های دانش بنیان نداریم 
امــا درخصوص حمایت از آن هــا به شرکت های 
دانش بنیان اعــالم شــده در صــورت به کارگیری 
دانش آموختگان در طرح کــارورزی، از تسهیالت 

ویژه حمایتی برخوردار خواهند شد.
وی همچنین در پاسخ بــه پرسش دیگر قدس 
ــکــار شــــده در  ــی ــوص آمـــــار کــــارگــــران ب ــصــ  درخــ
سال 1400 و مقایسه آن با سال 99 بیان کرد: ما 
تا پایان 1400 تعداد 13هزار نفر مقرری بگیر بیمه 
بیکاری داشتیم که نسبت به سال قبل از آن که 
17هــزار نفر مقرری گرفتند 4هــزار نفر کاهش در 
این زمینه ثبت شده است. در سال گذشته 15هزار 
درخواست شکایت کارگری نیز ثبت سیستم شده 

که الزاماً همه آن ها اخراج نبوده که بشود همه آن ها 
را در زمره افراد تعدیل شده آورد. در کل نرخ بیکاری 
در پاییز1400 رقم 5/3 درصد را نشان می داد که 
نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن 0/2 درصد 

افزایش یافته است.
 
افزایش دستمزد و اما و اگرهای تعدیل نیرو ◾

سرپرست اداره کل تعاون، کــار و رفــاه اجتماعی 

ــوی همچنین در خــصــوص تأثیر  خــراســان رضـ
افزایش 57درصدی رقم دستمزد کارگران در تعدیل 
نیرو در واحدهای کارگری از ابتدای سال بیان کرد: 
آنچه مسلم است هر ساله در ماه های فروردین 
و اردیبهشت تعدیل نیرو را در برخی واحدهای 
تولیدی شاهد هستیم که این امری معمول است 
اما درخصوص تأثیر افزایش دستمزد57 درصدی 
در باال رفتن میزان بیکاری طی سال جدید باید 

گفت برپایه مطالعات انجام شده بین 5 تا 15درصد 
افزایش دستمزد در تعدیل نیروهای کارگری تأثیر 
دارد که ایــن موضوع به نظر می رسد با کاهش 
ــدی مالیات تولیدکنندگان و بسته های  5درصـ
تشویقی که دولت برای آن ها در نظر گرفته قابل 
جبران اســت. اما در مجموع به موضوع تعدیل 
نیروها پس از اردیبهشت و طی ماه های آینده 

می شود به طور دقیق تر پرداخت.
بابایی بــه تعهد 104هــــزار فــرصــت شغلی بــرای 
خراسان رضوی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: 
بیش از 20هــزار فرصت شغلی بیشتر از تعهدی 
که داشتیم ایجاد کردیم و به رقم 124هزارو34 نفر 
در ســال1400 رسیدیم. برای امسال نیز 116هــزار 
فرصت شغلی تعهد ماست که در تالش هستیم 

مانند سال گذشته از این تعداد فراتر برویم.

منکر قراردادهای سفید امضا نیستیم ◾
وی در واکنش به وجود قراردادهای سفید امضا و 
برخورد اداره کل کار با این تخلف در برخی واحدهای 
تولیدی گفت: آنچه مسلم است ما منکر وجود 
قــراردادهــای سفید امضا نیستیم امــا متأسفانه 
شناسایی آن ها خیلی سخت است چون قــرارداد 
امضا شده و پیدا و پیگیری کــردن تخلف مشکل 
می شود اما چنانچه مواردی شناسایی شود بی تردید 
با آن بــرخــورد می شود و ضمن تشکیل پرونده، 

متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
ــاه اجتماعــی  سرپرســت اداره کل تعــاون، کار و رف
خراســان رضــوی در مواجهــه بــا پرسشــی کــه وزیر 
کار از آمــار 14میلیــون نفــری گفتــه بــود شــغل 
شایســته ای ندارنــد و چنــد نفرشــان در اســتان مــا 
هســتند، اظهــار بی اطالعــی کــرد و گفــت: آمــاری 
در ایــن زمینــه در اســتان نداریــم و ایــن آمارهــا در 

اختیــار مرکــز آمــار اســت. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به قدس:

 تسهیالت ویژه
در انتظار شرکت های دانش بنیان

خبرخبر
روزروز

شکست آمریکا در صحرای طبس مصداق وعده قرآن بود
مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه پنجم اردیبهشت 
یــوم هللا است زیــرا خداوند در جایی که کسی فکرش را 
نمی کرد، وارد عمل شــد، گفت: شکست مفتضحانه 
آمریکا در طبس به وسیله دست خداوند اتفاق افتاد و 

مصداق وعده قرآن بود.
به گــزارش فــارس، حجت االسالم علیرضا پناهی مقدم 

در مراسم سالروز شکست حمله مفتضحانه آمریکا در 
صحرای طبس در حسینیه جماران بیرجند، اظهار کرد: 
روزها و شب ها آیات و نشانه های خداوند هستند ولی در 
برخی زمان ها خداوند قدرت خود را به صورت فوق العاده 
برای بیداری و هشدار به مردم  یا تفسیر برخی از آیاتش به 
ما نشان می دهد. برای این عملیات 130 جنگجوی ورزیده 

با پیشرفته ترین سالح ها حضور داشتند تا به کشور ما 
ضربه بزنند. با همکاری بنی صدر سه محل بــرای فرود 
مشخص شد که صحرای طبس، گرمسار و ورزشگاه 
امجدیه تهران ازجمله آن ها بود و قرار شد پس از عملیات 
و آزادســازی گروگان ها به یک ناو در خلیج فارس ملحق 
شوند. وی گفت: حدود 50 روز پیش از عملیات و ورود به 

طبس، اسفند5۸ صحرایی را در مصر انتخاب و 130هزار 
ساعت تمرین کردند و ژنرال جیمز وات می گوید: »این 
عملیات، سرآمدی دوباره آمریکا بر دنیاست و یک عملیات 
ساده نیست«. بنابراین هیچ راداری این عملیات را ثبت 
نکرد و همه توپخانه ها به بهانه احتمال عملیات در غرب 
کشور با کمک رئیس جمهور خائن )بنی صدر( جمع شد.

گزارش
   هاشم رسائی فر   در آستانه هفته کار و 

کارگر ضمن تشریح برنامه های این اداره کل در 
هفته پیش رو گفت: برای نخستین بار و به منظور 
تسهیل فضای کسب و کار و فراهم نمودن شرایط 

به کارگیری افراد جویای کار، طرح مساجد کارآفرین 

همزمان با میالد امام حسن مجتبی)ع( در یکی از 
مساجد حاشیه شهر مشهد در محله شهید آوینی 

را آغاز کردیم.
محمدامین بابایی ادامه داد: گروه های کاریابی با 

هماهنگی که به عمل آمد در این منطقه حاضر 

شدند و ضمن نام نویسی رایگان از متقاضیان کار 
 مشاوره های الزم را به آن ها دادند و در نهایت از

 ۱95 نفر نام نویسی شده تعداد ۱26 نفر معرفی به 
کار شدند. بنا داریم این طرح را با محوریت محله های 

حاشیه شهر ادامه دهیم که در مرحله دوم نیز 

همکاران ما هفتم اردیبهشت در محله همت آباد 
حاضر خواهند شد و از متقاضیان کار نام نویسی 

رایگان به عمل خواهند آورد. شناسایی پیشران های 
مشاغل خانگی مرحله دوم طرح مساجد کارآفرین 

است که در آینده اجرایی می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

90درصد ارز حاصل از صادرات 
بیرون از استان سپرده گذاری 

می شود
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی خراسان شمالی 
گفت: 64میلیون دالر کاال در سال گذشته از 
این استان صــادر شد که 90درصــد ارز حاصل 
ــارج استان  ــادرات در بــانــک هــای خـ از ایــن صــ

سپرده گذاری شد.
مجید درخشانی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
ایــن میزان کــاالی صــادراتــی توسط آمــار رسمی 
گمرک اعالم شده و میزان ارز حاصل از صادرات و 
سپرده گذاری در بانک های خارج از استان توسط 
آمار رسمی دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های 
استان اعالم شده است. وی تصریح کرد: صنایع 
مــادر پتروشیمی، سیمان، آلومینا، لوله گستر 
و قند در خراسان شمالی در جغرافیایی استان 
در شمال شرق کشور فعالیت دارنــد و با وجود 
بهره گیری از خدمات استانی تمامی مبادالت 
و گــردش مالی این واحدها در خــارج از استان و 
پایتخت انجام می شود. مدیرکل اموراقتصادی 
و دارایــی خراسان شمالی افــزود: با وجــود آنکه 
گردش مالی این واحدهای بزرگ تا چندین هزار 
میلیارد ریال برآورد می شود، به دلیل اینکه دفاتر 
مرکزی آن ها در پایتخت قرار دارد، خراسان شمالی 
سهمی از گردش مالی این واحدهای بزرگ ندارد.

استاندار خــراســان شمالی پیشتر اعــالم کرده 
ــانــک هــای خــصــوصــی حــاصــل از  ــود مــنــابــع ب بـ
سپرده گذاری به خارج از استان منتقل می شود 
که باید این بانک ها را ملزم به سرمایه گذاری در 

داخل استان کنیم.
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در استان

 تا پایان ۱۴۰۰ تعداد ۱۳هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری داشتیم که نسبت به سال 
قبل از آن که ۱7هزار نفر مقرری گرفتند ۴هزار نفر کاهش در این زمینه ثبت شده 
است. در سال گذشته ۱5هزار درخواست شکایت کارگری نیز ثبت سیستم شده که 

الزامًا همه آن ها اخراج نبوده که بشود همه آن ها را در زمره افراد تعدیل شده آورد.
گزيدهگزيده

س
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بیا
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حی

  و

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
41
25
40

پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

ج
/4
01
00
58
6

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/1
41
16
35

ج
/1
40
52
66

ج
/1
40
62
38

ج
/4
01
00
33
5

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/1
41
14
48

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/1
40
44
11

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

پ
/1
40
42
53

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور
515

گازرسانی

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/1
41
06
37

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
70
77

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/1
40
57
47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم



کشف و توقیف 
نمک خوراکی 

غیرمجاز
فهیمه مهمان نواز 
مدیرکل استاندارد 

خراسان شمالی 
گفت: از یک واحد 

تولیدکننده 
نمک خوراکی 
در شهرستان 

جاجرم که اقدام 
به جعل عالمت 

استاندارد کرده بود 
3هزارو500 بسته 

۹00 گرمی نمک 
خوراکی غیرمجاز 
کشف و توقیف شد.

خبرخبر
روزروز

پـــول عــمــل جـــراحـــی و  ◾
جهیزیه پرید

وی افــــــزود: بـــاالتـــریـــن رقــم 
کــاه بــرداری توسط ایــن باند 
متعلق بــه خانم میانسالی 
بــود که وجــه خرید جهیزیه 
دخترش در حدود 540 میلیون ریال در کارت 
کپی شده بود. نفر بعد هم مردی بود که 260 
ــال خــرج عمل پسرش را در کــارت  میلیون ری

بانکی نگهداری می کرد.
کمترین مــقــدار کـــاه بـــرداری شـــده از کــارگــر 
سرگذری بــود که بــرای گــذران عید و پرداخت 
ــال موجودی  کــرایــه خانه مبلغ 12 میلیون ری
کارت وی توسط کاهبرداران صرف خرید طا 

و سکه شده بود.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: 
در ادامــه بررسی ها توسط پلیس فتا استان 
مشخص شــد بــا تــوجــه بــه اینکه متهمان با 
بــه کــارگــیــری شــگــردهــای مــتــعــددی در زمینه 
پولشویی و تغییر مبدأ وجــوه سرقتی، قصد 
داشتند در چنگال عدالت گرفتار نشوند و 
ردپــایــی از خــود بــه جــا نــگــذارنــد، کارشناسان 
اداره عملیات ویژه پلیس فتا پس از تاش های 
بی وقفه شبانه روزی و مستمر سرنخ هایی از 

هویت عامان این اقدام بدست آوردند.

دستگیری پنج متهم  ◾
ســـردار تقوی تصریح کــرد: بــا بدست آوردن 
ــات هــویــتــی افــــــراد تــحــت تــعــقــیــب،  ــاعــ اطــ
کارشناسان پلیس فتا اســتــان بــا هماهنگی 
مقام قضایی پس از تعقیب نامحسوس این 
افراد، پنج متهم را که در چند مخفیگاه حضور 
داشتند دستگیر و به همراه تجهیزات رایانه ای 

ــدام هــای صــورت گرفته بــه مکان  مرتبط بــا اق
پلیس فتا منتقل کردند.

ایـــن مــقــام مــســئــول در خــصــوص دستگیری 
اعضای باند اسکیمر توسط پلیس فتا استان 
گفت: دستگیرشدگان افــراد جــوان با حدود 
سنی 30 سال و کمتر از آن بودند. متأسفانه 
یک نفر از آن ها که جوان ترین عضو این باند 
بود در کارنامه خود سه فقره سابقه دستگیری 

و محکومیت قضایی در حوزه فیشینگ داشت 
که در آخرین دستگیری وی تحت وثیقه آزاد 
و پس از خروج از زندان متواری شده بود. این 
فرد در ادامــه به راه انـــدازی باند کــاه بــرداری با 
عنوان اسکیمر اقــدام کرد. در همین زمینه از 
متهمان موصوف یک دستگاه اسکیمر، بیش 
از یکصد کارت بانکی کپی شده که هنوز موفق 
به برداشت از آن ها نشده بودند، دو دستگاه 

PS5 و تعدادی گوشی تلفن همراه که با وجوه 
ــود کشف و به  ــداری شــده ب کـــاه بـــرداری خــری
همراه متهمان به مرکز عملیات ویژه پلیس فتا 

استان منتقل شدند.
ســردار تقوی دربــاره میزان کاه برداری صورت 
گرفته توسط باند موصوف در مدت فعالیت 
آن ها گفت: براساس بررسی های کارشناسان 
اداره عملیات ویــژه پلیس فتا استان بیش از 
40 شاکی که در مدت 50 روز فعالیت اعضای 
این باند )پیش از تعطیات عید نوروز تا کنون( 
کارت های بانکی آن ها کپی شده بود شناسایی 
شدند. همچنین آن ها حدود 5میلیارد ریال با 
همین شیوه از کارت بانکی شهروندان وجوهی 
را خارج و با روش هایی مثل خرید طا و کاال های 

دیگر وجوه را به نوعی نقد می کردند.

هشدارها را جدی بگیرید ◾
این مقام ارشد انتظامی ضمن قدردانی از اقدام 
به موقع کارشناسان اداره عملیات ویژه پلیس 
فتا افزود: به منظور پیشگیری از اسکن شدن 
کارت بانکی)کپی شدن( خود هنگام خرید از 
دستگاه کارتخوان، هرگز رمز کارت عابر بانک 
خــود را افشا نکنید و در اختیار احــدی قــرار 
ندهید و در ادامــه بــرای امنیت بیشتر کارت 
جداگانه ای با موجودی حداقلی برای خرید های 
کوچک خود در نظر بگیرید که حتی اگر در هر 
شرایطی رمــز کــارت شما افشا شد موجودی 

قابل توجهی را از دست ندهید.
شايان ذكر است پليس فتا از تمامی كاربران 
فضای مجازی می خواهد درصــورت مشاهده 
مــــوارد مــشــکــوک مــاجــرا را از طــریــق سایت 
 www.cyberpolice.ir پلیس فتا به نشانی

بخش ارتباطات مردمی اعام کنند.

اعضای باند  اسکیمری ها دستگیر شدند

 کپی کارت بانکی 
در پوشش فروش موز

فرمانده انتظامی خراســان رضوی: به منظور پیشــگیری از اسکن شدن کارت 
بانکی)کپی شدن( خود هنگام خرید از دستگاه کارتخوان، هرگز رمز کارت عابربانک 
خود را افشا نکنید و در اختیار احدی قرار ندهید و در ادامه برای امنیت بیشتر کارت 
جداگانه ای با موجودی حداقلی برای خرید های کوچک خود در نظر بگیرید.

گزيدهگزيده

خراسان شمالی
 مشکل کمبود روغن خوراکی 

تا آخر هفته  حل می شود

سرپرست مدیریت توسعه بــازرگــانــی جهاد 
کشاورزی خراسان شمالی گفت: روز گذشته 
20تن روغن خوراکی وارد خراسان شمالی شده 
است و در این هفته 100 تن روغن دیگر نیز وارد 
استان می شود. محمد هندآبادی درخصوص 
کمبود روغــن خوراکی طی هفته اخیر در بازار 
ــارس گفت: کمبود روغــن مشکل  استان به ف

کشوری است و به داخل استان ارتباطی ندارد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از دالیل اصلی کمبود 
روغن در بازار این بود که برخی کارخانه های تولید 
روغــن در کشور، به دلیل نبود دانــه هــای روغنی 
فعالیتشان متوقف شده بود. سرپرست مدیریت 
توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان شمالی با 
اشاره به اینکه روز گذشته 20 تن روغن وارد خراسان 
شمالی شده است، بیان کرد: براساس نیازسنجی 
شهرستان ها این روغن ها به مباشران تحویل داده 
می شود تا در فروشگاه های سطح شهرعرضه و 
مشکات پیش آمده کاهش یابد. هندآبادی با بیان 
اینکه مشکل کمبود روغن خوراکی در استان تا آخر 
هفته جــاری رفع خواهد شد، در ادامــه بیان کرد: 
براساس بررسی ها، در این هفته 100 تن روغن دیگر 

نیز وارد استان می شود.
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پاسخ به حاشیه سازی برای یک برنامه فاخر فرهنگی
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
مشهد درباره اجرای سه گروه  موسیقی خارجی در منطقه 
ــزارش قدس  ــه کــرد. به گ گلشهر مشهد توضیحاتی ارائ
آناین، روزهای گذشته خبری در فضای مجازی مبنی بر 
کنسرت گروه های موسیقی خارجی از جمله سه گروه قوالی 
پاکستانی، سرود لبنانی و منقبت خوانی افغانستانی در 

حاشیه شهر مشهد دست به دست شده که در پی آن 
برخی هنرمندان موسیقی مشهد نسبت به آن واکنش 
نشان داده اند. یوسف اسماعیل زاده با اشاره به برگزاری یک 
رویداد فرهنگی با عنوان رویداد مذهبی ماه امت در منطقه 
گلشهر مشهد که در قالب آن چند گروه موسیقی مذهبی 
آثاری را با موضوعات دینی اجرا خواهند کرد، اظهار کرد: 

رویداد بین المللی ماه امت به منظور توانمندسازی حاشیه 
شهر مشهد برگزار می شود. تاکنون چنین برنامه های 
فرهنگی فاخری در نقاط حاشیه شهر مشهد کمتر برگزار 
شده و ویژگی این برنامه این است که موضوع جهانشهر را 

با حضور گروه های بین المللی مطرح کرده است. 
ــزود: برگزاری این برنامه با عنوان کنسرت را کاماً  وی اف

تکذیب می کنم، چراکه این برنامه یک رویــداد و جُنگ 
فرهنگی است که جنبه مذهبی، ملی و بین المللی دارد و 
گروه های خارجی که برای اجرا در آن حضور دارند، گروه هایی 
با ماهیت اجــرای ســرودهــای مذهبی هستند که کاماً 
هدفمند دعوت شده اند و متناسب با روز قدس و عید فطر 

اجرا خواهند کرد.

پرونده روز
   فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از دستگیری 

اعضای یک باند حرفه ای خبر داد که در پوشش 
ارزان فروشی کاال در حاشیه شهر، کارت بانکی 

شهروندان را کپی)اسکیمر( و موجودی آن ها را 
برداشت می کردند. به گزارش قدس، سردار کاظم تقوی 

در تشریح ماجرا گفت: با طرح شکایت چندین نفر از 
شهروندان مشهدی  در زمینه برداشت غیرمجاز از 
حساب بانکی خود، رسیدگی به موضوع در دستور 
کار کارشناسان اداره عملیات ویژه پلیس فتا استان 

قرار گرفت. سردار تقوی ادامه داد: با توجه به اظهارات 

شکات مشخص شد برداشت غیرمجاز از حساب 
بانکی افراد مذکور پس ازخرید میوه اعم از موز، پرتقال 

و آجیل از سه فرد دستفروش کنار جاده یا خیابان 
صورت گرفته است. همچنین معلوم شد افراد موصوف 

لباس های فاخری نیز بر تن داشتند و هنگام دریافت 

وجه به بهانه اینکه کارت بانکی در دستگاه کارتخوان 
جواب نداده از قربانیان شماره موبایلشان را گرفته تا 
شماره حسابی را برای دریافت وجه حاصل از فروش 

محصول خریداری شده به صورت پیامکی ارسال 
کنند، اما آن ها کارت طعمه ها را کپی کرده بودند.
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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

استخدام بزرگ 
باشرایط ویژه
1-حسابدارباتجربه
2-حسابدارمبتدی

3-کارورزحسابداری
09014675737

05138928558 
بدون پرداخت شهریه 

دریافت حقوق
 ازروزاول آموزش

اینستاگرام
Anjoman_h

تلگرام 
Anjomanh

باهمکاری
 انجمن حسابداران و

حسابرسان خراسان رضوی
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09157002005

به تعدادی MDF کار 
ماهر نیازمندیم
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رس��اند آقای محس��ن اسمعیلی نژاد 

دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 16501
 به نش��انی: بلوار طبرس��ی جنوبی خیابان فتاح 

نبش فتاح 8
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 

مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09354637147
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جالل بلوچی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 17467
 ب��ه نش��انی: گلش��هر ش��هید آوین��ی 17 نبش 

گلریز6
مش��ارالیه قصد کناره گیری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است 
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 

روز از تاری��خ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09388476909
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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خدمات
پزشکی و درمانی

حسابدار

کارگرماهر

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی ش��رکت تعاون��ی خدمات��ی اتح��اد کارکنان ف��رودگاه مش��هد در س��اعت 13/00 
م��ورخ 1401/3/8 در مح��ل مس��جد بهم��ن ف��رودگاه مش��هد برگ��زار می ش��ود. از کلی��ه اعض��ای محت��رم 
تعاون��ی تقاضا می ش��ود جه��ت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوع��ات زیر در این جلس��ه حضور بهم رس��انند.

اعض��اء محترم��ی ک��ه حض��ور آنه��ا در جلس��ه مق��دور نمی باش��د می توانن��د ح��ق رأی خ��ود را ب��ه موج��ب 
وکالتنام��ه کتب��ی ب��ه ف��رد دیگ��ری محول نماین��د که در ای��ن صورت ه��ر عضو عالوه ب��ر رأی خ��ود حداکثر 
س��ه رأی ب��ا وکال��ت و ه��ر ش��خص غیرعض��و تنه��ا ح��ق داش��تن ی��ک رأی وکال��ت را دارا خواه��د ب��ود.

صب��ح   9 س��اعت  از  بای��د  خ��ود  نظ��ر  م��ورد  وکی��ل  هم��راه  ب��ه  نمایندگ��ی  اعط��اء  متقاض��ی  اعض��اء 
تأیی��د  از  پ��س  ت��ا  مراجع��ه  ش��رکت  دفت��ر  مح��ل  ب��ه   1401/2/17 و   16 روزه��ای  ظه��ر   12 ت��ا 
وکالتنامه ه��ای مزب��ور توس��ط مق��ام مج��از ورق��ه ورود ب��ه مجم��ع ب��رای ف��رد نماین��ده ص��ادر گ��ردد.

دستورجلسه:
1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- رسیدگی و تصویب صورت های مالی عملکرد سال 1400
3- تصویب بودجه سال 1401

4- تصویب حق جلسه و پاداش هیئت مدیره
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال 1401

6- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال
ضمن��ًا داوطلب��ان عضوی��ت در هیئ��ت مدی��ره و ب��ازرس ش��رکت موظفن��د از تاری��خ انتش��ار ای��ن آگه��ی 
حداکث��ر ب��ه م��دت 20 روز جهت ثبت نام ب��ه دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه و م��دارک الزم را ارائ��ه نمایند. 

هیئت مدیره شرکت تعاونی خدماتی اتحاد کارکنان فرودگاه مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی خدماتی اتحاد کارکنان فرودگاه مشهد
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 
140060306013002596 مورخ 1400/12/18 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود رمضانی فرزند علی اصغر در ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 457/59 
مترمربع از پالک شماره 277 فرعی از 1- اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی 
مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت 
الصاق تا در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.      م.الف 348  آ40101113
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/05                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/20
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رأی شماره 
140060306013001982 مورخ 1400/10/13 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی نیروی انتظامی به شناسه هویت ملی 14003247176 به مساحت کل 
1601/50 مترمربع قسمتی از پالک های شمارات 1984 فرعی و 1985 فرعی از 3- اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقایان علی نیازی شهری و محمدجعفر کریمی شهری مالکین رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م.الف 347  آ40101114
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/5    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/20

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری



   فقر ۱۰۰هزار 
خانوار در 
خراسان شمالی   
مهدی اسالم خواه 
سرپرست اداره کل 
تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان 
شمالی گفت: 
براساس آمارها، 
۱۰۰هزار خانوار در 
این استان دچار فقر 
قطعی هستند که 
بخشی از آن ها زیر 
پوشش هیچ نهاد 
حمایتی نیستند.
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افقی ◾
 1. مسابقات فوتبالی که هر دو سال یکبار 
با حضور ۵۵ کشور اعضای یوفا برگزار 
می گردد 2. پوشاننده بدن ماهی – ترکیبی 
حیاتی که در کبد تولید شده و به خون 
مــی ریــزد - بدشکل 3. نفس خسته - 
توانگری - برج کبوتر – حرارت بدن بیمار 
4. ظرفیت هم معنی می دهد - مخلوط 
- کشیدنی اسلحه ۵. درک و شعور – 
واحد – جالل و جبروت 6. باالترین مرتبه 
چیزی – طایفه ای شمالی - زراعت 7.کاغذ 
ــه بــه جایی – اثــر روســو در تربیت  ورودیـ
کــودکــان – نــوار پــارچــه ای حاشیه لباس 
8.نوعی حلوا -  تاروپود - خوراکی مجردی 
– مایه آهنگ 9. با تبدیل دی اکسیدکربن 
هوا به اکسیژن خالص ، نقشی بسزا در 
پاکیزگی هوا دارد – پدیده مخرب زمین لغزه 
– شهر دادگاه بین المللی جنایات جنگی 
10. یقه آهــاری – اشعه – از وسایل پرواز 
11.نام قدیم قوچان – قهرمان اسبق کشتی 
آزاد جهان که دودوره هم در شورای شهر 
تهران حضوریافت - ملح خوردنی 12.از 

لوازم خنک کننده – شدنی – مجاز شرعی 
13. طایفه کم حرف - آژان – این رودخانه 
از ترکیه سرچشمه گرفته و پس از آبیاری 
عراق به تاالب هورالعظیم در ایران می ریزد 
ــز 14. سرزمین افــراســیــاب –  -  عــدد رم
شعله آتش - مشهور 1۵. مثالی از خطر 

دل بستن به یاری آدم احمق است

عمودی ◾
ــان   1. نیمه حــبــوبــات- داســتــانــی از زب
ــدن 2. از  حــیــوانــات – استخوان بندی ب
علوفه جات – از ماشین آالت راهسازی – 
داخل شدن 3. آب+خاک – ملیح – رویه 
- چهره 4. مدرسه قدما – آشپزخانه – 
سرتیپ ارتش در گذشته ۵. آماده – شعله 
آتــش – بخش انتهایی سیستم ترمز 
خودرو 6. درخت انگور- مظهر سردرگمی 
- نخستین 7. موتورسیکلت و خودرویی 
ژاپــنــی – قــطــار زیــرزمــیــنــی - قــربــانــگــاه 
8.صدمترمربع – الوان – کم – نشان جمع 
فارسی 9. خداوند در تــورات – پهلوانان 
– پس از بار جمع  می کنند 10. فالبین – 

سیاه رنگ – الیه زمین بین پوسته و هسته 
11. زیرک – سیم یدک کش – مرد زن مرده 
12. ترس و هراس –  هنرپیشه ، تهیه کننده 
و رزمــی کــار سابق چینی در رشته ووشو 
با هنرمندی در »بوسه اژدهـــا« - فصل 
شکوفایی 13. ورم خودمانی – تکیه دادن 
– فعال ترین آتشفشان اروپــا - چاشنی 
دوطرفه 14. قوای نظامی مدافع تمامیت 
ارضی کشور - مخلوط آهک ، خاک و شن 
که در پی ریزی ساختمان به کار مــی رود 

- دادگاه 1۵. حیران – کشنده – ماه سرد

جدول     8352
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ک  ا ر ا ز م ا ی  ی  ب ا ل ی  ن  ی 
 2 ا   ج ن  گ ج و   ک  ا ف و ر   ا
 3 ل ب   س  ی  ا ر ه   ر ی  ا   ک  ن 
 4 ک  و د   ل و   م ج و س    ن  ا ت
 5   ت ر ش    ر و د ا ن    ت ک  ب ر
 6 ب ا ر ک  د   ج ر ز   و ل   ل و
 7 ش  ک    م ر د و د   ک  ا ه ل   پ
 8   س  ن    ب و د   ت ا ر   م س   

 9 ب   خ ف ا ش    پ ا ن  ی  ذ   ی  ل
 10 ا ش    ر ن    ک  ر ج   س  ر ا ن  ه
 11 ر ا ن  ش    ن  س  ت ر ن    ه ج و  
 12 ث ن  ا   م ه ا ر   ی  ب   ر ه ن 
 13 ا ه   غ ن  ا   ه ا م و ن    ه و
 14 و   ک  ر ب ن  ی    س  ر د ا ر   ب
 15 ا ب و س  ع ی  د ا ب و ا ل خ ی  ر

 

حل جدول شماره قبل

رئــیــس اداره مــرتــع اداره کــل مــنــابــع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان شمالی گفت: خشکسالی 
گونه های گیاهان دارویی استان را با مخاطره مواجه 
کرده است به همین خاطر برداشت این نوع گیاهان 

در قالب طرح های بهره برداری محدود می شود.
مهرداد فالحی اظهار کرد: خشکسالی ها موجب 
شده است تا براساس دستور سازمان جنگل ها 
بــرداشــت گیاهان دارویـــی از عرصه های استان 

محدود و شامل استراحت یک ساله و در برخی 
طرح ها مشروط به بازدید کارشناسان شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال پوشش گیاهی منابع 
طبیعی به علت خشکسالی متراکم و وضعیت 
رویشگاه ها مناسب نیست. متأسفانه برداشت 
گیاهانی مانند کتیرا و گون آسیب زیادی به این دو 
گیاه پرکاربرد وارد کرد و حتی عرصه های زیر پوشش 
شیرین بیان و برخی گیاهان مانند زرشک کوهی 

عــالوه بر خشکسالی تحت تأثیر برداشت های 
ــا، وی از  بــی رویــه قـــرار گــرفــتــه انــد. بــه گـــزارش ایــرن
ممنوعیت برداشت شیرین بیان، ثعلب، گونه های 
گیاهی پیازدار و انواع الله ها همچون الله واژگون 
در استان خبر داد و گفت: البته برداشت گیاهانی 
مانند چریش، آویشن و کاکوتی فقط در حد مصرف 
خانگی و در حد چند گرم تا یک کیلوگرم مجاز و در 

غیر این صورت تخلف است.

خراسان شمالیخراسان شمالی

خشکسالی، گیاهان 
دارویی را تهدید می کند

  

خبر توحیدی مهربانی کردن و 
بخشش دل بزرگ می خواهد 
نه جیب پر پــول، چراکه باید 
اول روحــت پذیرای بخشش 
باشد؛ چه بسیارند افرادی که 
در عین تنگدستی طبع بسیار 
ــد و با وجــود بضاعت اندک  بلند مرتبه ای دارن

سخاوتمندند.
هستند کسانی که تمکن مالی دارند و می توانند 
از داشــتــه خــود انــفــاق کنند، امــا نمی کنند و 
بسیارند کسانی کــه شاید دستانشان خالی 
ــد به وسعت دریــا که از هر  باشد، امــا دلــی دارن
آنــچــه دارنـــد در راه خــدا می بخشند و انفاق 
می کنند. آنچه در ادامه می خوانید روایتی کوتاه 

اما دلنشین از این دست اتفاق هاست.

خط زندگی ◾
تازه به 60 سالگی رسیده، در آژانس کار می کند 
و برخی اوقات معلوالن یک آسایشگاه در شهر 
مشهد را جابه جا می کند. دیگر برایش عادت 
همیشگی شــده کــه ســری بــه مــعــلــوالن بزند؛ 
بیشتر معلوالن این آسایشگاه او را می شناسند.
در یــک مــنــزل ۵۵مــتــری در محله حــجــت به 
همراه همسرش زندگی می کند. هرچند درآمد 
زیــادی نــدارد اما دل بزرگی دارد و زائرانی که از 

شهرستان های اطــراف و راه هــای دور به مشهد 
سفر می کنند را به صورت رایگان در طبقه پایین 
منزل مسکونی خودش اسکان می دهد و از آن ها 

پذیرایی می کند.

ــان مــا چند روز پیش خــبــردار  قــهــرمــان داســت
می شود یکی از معلوالن که 40 سالش بوده در 
آسایشگاه فــوت می کند. به دفتر آسایشگاه 
ــت مــی کــنــد در مــراســم  ــواســ ــی رود و درخــ ــ ــ م

خاک سپاری شرکت کند، مسئوالن آسایشگاه 
ــردای آن روز بــه همراه  استقبال می کنند و فـ
همسرش به بهشت رضا می رود هیچ کس آنجا 
نیست! با کمال تعجب می بیند فقط یک نفر از 
آسایشگاه آنجا آمده تا مراحل اداری کار تدفین 

را انجام دهد.

همدلی در ایستگاه آخر ◾
متوفی چون کسی را نداشته به بهشت رضوان 
منتقل می شود. ایام ماه مبارک رمضان است، اما 
قهرمان داستان ما چند نفری را با خود به سمت 
بهشت رضوان همراه می کند و مراسم تلقین و 

دفن با کمال احترام انجام می شود.
قسمت زیبا و آمــوزنــده ماجرا زمانی اســت که 
هفتمین روز از درگذشت این معلول که مصادف 
با شب جمعه اســت فــرا می رسد و ایــن راننده 
آژانــس تمام اقــوام و آشنایان خــود و همچنین 
دوستان متوفی در آسایشگاه را دعوت می کند 
منزل شخصی خود و از آن هــا با وعــده افطاری 
پــذیــرایــی مــی کــنــد، گــویــی عــزیــز خــود و یکی از 
نزدیکان خود را از دست داده است و مراسمی 
به یادبود او برپا می کند و نشان می دهد هنوز 
مهربانی زنده است و هنوز هستند کسانی که 
دل هـــای بــزرگــی بــرای دل کندن از داشته های 

هرچند اندک خود دارند.

مصداق عملی دعای »اللهم ادخل علی اهل القبور السرور«

مهرورزی بی بهانه آقای راننده

خبرخبر
روزروز

تولید چهار نماهنگ با موضوع قدس در حوزه هنری خراسان جنوبیخراسان شمالی میزبان لیگ دسته 2 بدمینتون بانوان کشور
رئــیــس هیئت بــدمــیــنــتــون خـــراســـان شــمــالــی گفت: 
مسابقات لیگ دسته2 بــانــوان باشگاه های کشور با 

حضور 12 تیم در بجنورد برگزار می شود.
ــط عمومی اداره کــل ورزش و جــوانــان  ــزارش روابـ بــه گـ
خراسان شمالی، برات وثوقی اظهار کرد: این مسابقات 
از 22 اردیبهشت ماه  جــاری به مــدت دو روز در خانه 

بدمینتون مجموعه ورزشی علیدخت بجنورد در چهار 
گروه سه تیمی برگزار می شود.

رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی افزود: در این 
رقابت ها تیم های اردبیل، آذربایجان شرقی1، تهران1، 
تهران 4، البرز2، همدان، مرکزی1، مازندران2، کردستان، 

قزوین و خراسان شمالی حضور دارند.

رئــیــس حـــوزه هــنــری خــراســان جنوبی از تولید چهار 
نماهنگ بــا مــوضــوع قــدس توسط هنرمندان استان 

خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، کریمیان با اشــاره 
به اهمیت موضوع آزادی فلسطین و مقابله با رژیم 
صهیونیستی در شرایط کنونی، گفت: اگر می خواهیم 

ــاره موضوع  به پرسش ها و شبهاتی که جوانان ما درب
فلسطین و حمایت ما از جبهه مقاومت دارند به درستی 
پاسخ داده شود باید با زبانی هنرمندانه این کار انجام 
شود. نماهنگ های ایران آینده، شهیدالقدس، گهواره 
آتــش و ابابیل تولیدات امسال حــوزه هنری خراسان 

جنوبی درباره مسئله قدس است.

   شهید محمد منتظر قائممردان آسمانی 
محمد منتظرقائم، نخستین فرمانده سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی در یزد بود. او در یک 
خانواده مذهبی در شهر فردوس به دنیا آمد. در 

کودکی به یزد رفت و درآنجا به ادامه تحصیل 

پرداخت. همزمان با تظاهرات ۱۵خرداد، در 
صف مبارزه با حکومت شاه درآمد.

پس از پایان خدمت در شرکت برق مشغول 
به کار شد و همزمان برای استقرار حکومت 

اسالمی با تشکیل گروهی به مبارزه پرداخت. 

او سال ۱۳۵۱ دستگیر و زندانی شد. پس از 
پیروزی انقالب، به عنوان نخستین فرمانده 

سپاه پاسداران استان یزد انتخاب شد.
در ۵ اردیبهشت۱۳۵۹ و به دنبال شکست 

عملیات آزادسازی گروگان های سفارت آمریکا 

در ایران )عملیات طبس(، محمد منتظرقائم 
درمحل بالگردهای به جا مانده ارتش آمریکا 

در صحرای طبس مشغول محافظت از 
تجهیزات بود که توسط شلیک هواپیماهای 

ارتش ایران آسمانی  شد.

 دیدار نماینده ولی فقیه 
با خانواده شهید رمضانی حرم رضوی 

 همسران شهدا 
در اجر آن ها شریک اند

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با خانواده 
شهید اصــالنــی از شــهــدای رمــضــان حــادثــه 

تروریستی در حرم مطهر رضوی دیدار کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت هللا سیداحمد 
ــدار بــا خـــانـــواده شهید  ــ عــلــم الــهــدی، وی در دی
محمد اصـــالنـــی، یــکــی از دو روحـــانـــی شهید 
حــادثــه تروریستی حــرم مطهر رضــوی بــا بیان 
اینکه خــانــواده  معظم شهدا در اجــر همسران 
مجاهدشان شریک هستند، افــزود: نبی مکرم 
اســـالم)ص( به صراحت تبیین می کنند که اگر 
همسران شهدا دنباله رو شهیدانشان باشند، 

بی کم و کاست در اجر آنان سهیم خواهند بود.
امــام جمعه مشهد در ایــن دیـــدار کــه خــانــواده 
رئیس جمهور نیز حضور داشتند، ادامــه داد: 
در دوران کنونی که باب شهادت بسته شده و 
دیگر نائل آمدن به این توفیق نصیب و روزی همه 
نمی شود، شهادتی با این کیفیت روزی خاص 
شهید اصالنی بــود و خداوند متعال بــرای این 
روحانی مجاهد مقدر کرده بود تا در اوج مظلومیت 
و در پیشگاه امــام معصوم به شکل روزه دار به 
شهادت برسد که شبیه ترین حالت به شهدای 

کربال بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: پس 
از اینکه ستاد ساماندهی حاشیه شهر، مناطق 
پیرامونی مشهدالرضا)ع( را بــه هشت پهنه 
تقسیم کرد در رأس هرکدام یک روحانی فاضل، 
تحصیلکرده و مجاهد معین کــرد تا به صورت 
شبانه روزی عهده دار گشایش امور مردم و رفع 
مشکالت و کاستی ها باشند، در میان این جمع، 
ــی از  ــرادر شــهــیــدمــان حــجــت االســالم اصــالن ــ ب
پرتالش ترین و مخلص ترین روحانیون جهادی 

در استان بود.
آیت هللا علم الهدی فعالیت های شهید اصالنی 
در بخش های مختلف جهادی به خصوص ستاد 
محرومیت زدایی را حائز نتایج چشمگیر و برکات 
ارزنــده دانست و افــزود: البته همت و فعالیت 
مجدانه ایــن روحانی مجاهد به خاطر حضور 
همسری فداکار و مؤمن در خانه شهید اصالنی 
بود و بدون شک، همسر و خانواده شهید نیز در 

اجر ایشان شریک هستند. 
شهید اصالنی و شهید دارابی از روحانیون فعال 
در حاشیه شهر مشهد بــودنــد کــه در  حادثه 
تروریستی حــرم مطهر به فیض شهادت نائل 

آمدند.

     1400/11/18      صفحه 4 خراسان

جلس��ه مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی صنایع بازیافت و تبدیل کهکشان سبز پاژ در ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 
1401/02/21 در آدرس: مش��هد، بلوار باهنر، جنب درب غربی دانش��گاه فردوسی، صندوق پژوهش و فناوری خراسان 
رضوی برگزار می ش��ود. لذا از کلیه اعضای محترم تقاضا می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
جلسه حضور بهم رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به 
موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نماین��د و اصل وکالتنامه را حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع به 
آدرس فوق الذکر به مدیرعامل شرکت جهت صدور برگه شرکت در مجمع، تحویل نمایند. به همراه داشتن برگه شرکت 
در مجمع برای نمایندگان اشخاص حقیقی و معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی در هنگام حضور در جلسه الزامی 

می باشد.
دستور جلسه:     1. بررسی صورت های مالی سال  1400                                             

2. تعیین حق الجلسات اعضاء هیات مدیره
3. تصمیم گیری در خصوص اخراج 2 عضو از اعضاء تعاونی                                             4. تصویب بودجه سال 1401

5. بررسی و تصمیم گیری در خصوص تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی
6.  بررسی و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و مازاد درآمد

7. بررسی و تصمیم گیری در خصوص احدی از اعضاء هیات مدیره به عنوان نماینده سهامدار حقوقی تعاونی
هیات  مدیره  تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  )نوبت اول(
شرکت تعاونی صنایع بازیافت و تبدیل کهکشان سبز پاژ 
شماره ثبت: 41690 و شناسه ملی: 10380575418

ح
/ 4
01
01
09
1

شهرداری گلبهار به استناد مجوز شماره362 مورخه 1400/04/5 شورای اسالمی محترم شهر 
گلبهار در نظر دارد، تاسیسات رفاهی - پذیرایی موجود در پارک محله 13 و پارک محله 9، را در 
قالب اجاره و بصورت مجزا واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ1401.02.17 ، به آدرس بولوار استقالل - ابن سینا ،ساختمان 

شهرداری، دبیرخانه شهرداری گلبهار، مراجعه نمایند.
شرایط:

1- ارائه  ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ 100.000.000ریال به حس��اب ش��ماره 0211106075000 
بنام شهرداری گلبهار نزد بانك صادرات بابت سپرده شرکت در مزایده .

2- ش��هرداری باس��تناد بند 5 ماده 5 آئین نامه مالی ش��هرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات 
مختار است. 

3- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد 
شد. ضمنا در صورت انصراف هر یك از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 

8 آئین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
4- مهلت تحویل پیش��نهادات تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ1401/02/18 می باش��د. 

پیشنهادات در تاریخ1401/02/19 بازگشایی می گردد.
5- هزینه درج در دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

6- سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزاید قید شده است.
تلفن پاسخگویی: 38323232-051           داخلی 146                                

 علیرضا اصغری  -  شهردار گلبهار

آگهی مرحله اول؛ اجاره تاسیسات رفاهی پذیرایی واقع
 در پارک محله 13)پارک خورشید( و محله 9)پارک فردوس(

 نوبت دوم
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