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شهرداری س��رخس در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری 
جم��ع آوری وحمل زباله های َت��ر و خاکروبه های حاصل از              
رفت و روب خدمات ش��هری و امورات واحد فضای سبز را 
بصورت حجمی به شماره فراخوان ) 2001090892000001 ( از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلی��ه مراحل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحویل 
اس��ناد فراخوان تا بازگش��ایی پاکت ه��ا از طریق درگاه 
سامانه  تدارکات الکترونیکی  دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
متقاضیان ش��رکت در فراخوان در ص��ورت عدم عضویت 
در س��امانه ، نس��بت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیک��ی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند .
بدینوس��یله از ش��رکتهای واج��د ش��رایط ک��ه گواهینامه 
صالحیت ایمنی کار و گواهینامه صالحیت امور پیمانکاری 
و س��ایر گواهینام��ه ه��ای الزم منجمل��ه گواهینامه طرح                         
طبقه بندی مش��اغل و غیره مرتبط با موض��وع قرارداد را 
دارند ، جهت شرکت در مناقصه ودریافت اسناد به سایت 

مزبور مراجعه نمایند .
* صرفًا اسناد پاکتهای پیشنهاد ) ب ( و ) ج ( دارای امضای 
الکترونیکی مورد پذیرش اس��ت . در جلس��ه بازگش��ایی 
پاکته��ای) ب ( و ) ج (، اس��نادفیزیکی ) کاغذی ( و اس��ناد   

فاق��د امضای الکترونیکی) دارای مه��ر گرم ( به هیچ وجه 
مورد پذیرش نیست .

* شرایط ، نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
پیمان مربوطه در سامانه ستاد اعالم گردیده است . 

* برن��ده مناقص��ه بای��د درهن��گام ق��رارداد ، ب��ه میزان                            
10 درصد قیمت کل پیش��نهادی ، ضمانتنامه به شهرداری 

تحویل نماید.
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
مواعد زمانی :

تاریخ انتشار مناقصه : تاریخ 1401/02/11 ساعت 08:00
مهلت دریافت اس��ناد مناقصه : س��اعت 08:00  روز شنبه 

تاریخ 1401/02/17
مهلت ارسال پیشنهادات : ساعت 10:00 تاریخ 1401/02/27

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز پنجشنبه تاریخ 
1401/02/29

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
جهت اطالعات بیش��تر با ش��مار ه تلف��ن05134522554 

داخلی   106 تماس حاصل فرمایید .
 آدرس : خراسان رضوی شهرستان سرخس بلوار شهید قاسم 
سلیمانی حاشیه میدان امام خمینی )ره( شهرداری سرخس 

شهرداری سرخس

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان واگذاری جمع آوری وحمل زباله های تر و 
خاکروبه های حاصل از رفت و روب خدمات شهری و امورات واحد فضای سبز بصورت حجمی       

ف
, 4
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افتتاح غرفه پروتئینی  باما
همزمان با عید سعید فطر

الهیه 15 فروشگاه زنجیره ای باما
09154040224  میمباشی

به مدت یک هفته
گوشت طرح تنظیم بازار    85000
مرغ تازه مشهد 25/900
گوشت بره نرینه 150000

ش����رکت کارخان����ه های تولی����دی وصنعتی ثابت 
خراس����ان )قن����د فریم����ان( در نظر دارد نس����بت 
ب����ه خرید رزی����ن آنتونی رنگهای ب����ه مقدار۷۰۰۰ 
لیت����ر با مش����خصات فنی )پروالیت  انگلیس����ی
A5۰۰p.s( اقدام نماید. شرکتهای واجد شرایط  
میتوانن����د رزومه و قیمتهای پیش����نهادی خود را 
ظ����رف مدت 5 روز )پایان مناقصه روز 5ش����نبه 
۱۴۰۱،۲،۱5س����اعت ۱۴( به آدرس کارخانه ارسال 
و جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره های 
و   ۰5۱۳۴۶5۳۳۴۲ و    ۰5۱۳۴۶۲۳۹۸۳-۶
۰۹۱5۲۱۷۹۰۴5  تماس حاصل نمایند.                       
-مبلغ سپرده مناقصه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت: 
الف: واری����ز نقدی بحس����اب ۰۲۰۰۶۸۲۲۴۶۰۰۳ 
ب����ه نام ش����رکت ثابت خراس����ان ن����زد بانک ملی                     
ب: چ����ک تضمین ش����ده بانکی ی����ا ضمانتنامه 

بانکی در وجه شرکت ثابت خراسان          
روابط عمومی کارخانه قند فریمان

آگهی مناقصه

ف
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3

11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر نام گذاری شده 
است که در بین اقشار جامعه، زحمتکش ترین آن ها 
کارگران هستند. اما متأسفانه بیشتر کارگران در ایران 
پیش از شیوع کرونا هم روزگار پرمشقتی داشتند و 
اکنون با رکود اقتصادی و تورم، مشقت بارتر هم شده 
و این روزها فشار زیادی بر کارگران و خانواده آن ها 
تحمیل شده است. یکی از کارگران خراسان شمالی 
که 57 سال سن دارد در گفت وگو با قدس می گوید: 
از همان ابتدا به دلیل تنگدستی خانواده مجبور به 
ترک تحصیل شدم تا بتوانم برای مخارج خانواده کار 

کنم. مراد اکبرپور اظهار می کند: 
کارگران در طول سال جمعاً 6 تا 
هفت ماه سرکار هستند از صبح 
ــا عــصــر ســر ســاخــتــمــان با  زود ت

گردوخاک، گرما و سرما...

نشست علمی »نقش مهاجرین افغانستانی با تمرکز بر گلشهر در آینده فرهنگی-تمدنی شهر« برگزار شد

گلشهر و جهانشهر مشهد
 گزارشی از وضعیت کارگری 

در خراسان شمالی

 در دوراهی
قراردادسفیدامضا

و بیکاری

4
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کاهش ۱۹ درصدی صادرات 
زعفران در سال ۱۴۰۰

 افزایش گالیه ها 
از نحوه فعالیت نانوایی ها

77 درصد حجم مخازن سدهای 
خراسان جنوبی خالی است

 پرواز مشهد- عمان 
از سرگرفته می شود  

16281330 1217

YYX
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در استان2

 در ادامه رسیدگی به پرونده فساد مالی در 
اتــحــادیــه امـــاک مشهد، 250بــنــگــاه امــاک 
غیرمجاز در حالی پلمب شدند که فرار مالیاتی 
گسترده آن ها نیز لو رفته است. 13بهمن سال 
گذشته بود که موضوع ورود دستگاه قضایی 

اتحادیه  گــســتــرده  تخلف های  مــاجــرای  بــه 
اماک مشهد که صدای خیلی ها را درآورده 
در  مالی  فساد  شبکه  تیتر»انهدام  بــا  ــود  ب
کردیم.  رسانه ای  را  امــاک مشهد«  اتحادیه 
ــامــه قــدس و در شرح  از روزن در آن شــمــاره 

قسمت هایی از آنچه رخ داده بود اشاره شد 
که سوء جریان ها از سال 90 آغاز و هر روز هم 
ریشه اقدام های سازمان یافته اعضای اتحادیه 
اماک مشهد قطور تر شد اما نهاد های متولی 
مانند مسئوالن ارشد اتاق اصناف مشهد و 

امــور اصناف سازمان صمت  بر  اداره نظارت 
هیچ توجهی به موضوعات حاشیه ای و حتی 
کوتاهی های  نداشتند.  واصــلــه  ــزارش هــای  گ
متولیان امر موجب شد تا موضوع در یکی از 

شعبه های دادسرای ناحیه2 مشهد...

2هزارو 700 تخلف مالیاتی لو رفت

پلمب 25۰ امالکی غیرمجاز در مشهد
در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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شهرداری س��رخس در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری 
جم��ع آوری وحمل زباله های َت��ر و خاکروبه های حاصل از              
رفت و روب خدمات ش��هری و امورات واحد فضای سبز را 
بصورت حجمی به شماره فراخوان ) 2001090892000001 ( از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلی��ه مراحل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحویل 
اس��ناد فراخوان تا بازگش��ایی پاکت ه��ا از طریق درگاه 
سامانه  تدارکات الکترونیکی  دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
متقاضیان ش��رکت در فراخوان در ص��ورت عدم عضویت 
در س��امانه ، نس��بت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیک��ی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند .
بدینوس��یله از ش��رکتهای واج��د ش��رایط ک��ه گواهینامه 
صالحیت ایمنی کار و گواهینامه صالحیت امور پیمانکاری 
و س��ایر گواهینام��ه ه��ای الزم منجمل��ه گواهینامه طرح                         
طبقه بندی مش��اغل و غیره مرتبط با موض��وع قرارداد را 
دارند ، جهت شرکت در مناقصه ودریافت اسناد به سایت 

مزبور مراجعه نمایند .
* صرفًا اسناد پاکتهای پیشنهاد ) ب ( و ) ج ( دارای امضای 
الکترونیکی مورد پذیرش اس��ت . در جلس��ه بازگش��ایی 
پاکته��ای) ب ( و ) ج (، اس��نادفیزیکی ) کاغذی ( و اس��ناد   

فاق��د امضای الکترونیکی) دارای مه��ر گرم ( به هیچ وجه 
مورد پذیرش نیست .

* شرایط ، نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
پیمان مربوطه در سامانه ستاد اعالم گردیده است . 

* برن��ده مناقص��ه بای��د درهن��گام ق��رارداد ، ب��ه میزان                            
10 درصد قیمت کل پیش��نهادی ، ضمانتنامه به شهرداری 

تحویل نماید.
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
مواعد زمانی :

تاریخ انتشار مناقصه : تاریخ 1401/02/11 ساعت 08:00
مهلت دریافت اس��ناد مناقصه : س��اعت 08:00  روز شنبه 

تاریخ 1401/02/17
مهلت ارسال پیشنهادات : ساعت 10:00 تاریخ 1401/02/27

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز پنجشنبه تاریخ 
1401/02/29

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
جهت اطالعات بیش��تر با ش��مار ه تلف��ن05134522554 

داخلی   106 تماس حاصل فرمایید .
 آدرس : خراسان رضوی شهرستان سرخس بلوار شهید قاسم 
سلیمانی حاشیه میدان امام خمینی )ره( شهرداری سرخس 

شهرداری سرخس

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان واگذاری جمع آوری وحمل زباله های تر و 
خاکروبه های حاصل از رفت و روب خدمات شهری و امورات واحد فضای سبز بصورت حجمی       
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افتتاح غرفه پروتئینی  باما
همزمان با عید سعید فطر

الهیه 15 فروشگاه زنجیره ای باما
09154040224  میمباشی

به مدت یک هفته
گوشت طرح تنظیم بازار    85000
مرغ تازه مشهد 25/900
گوشت بره نرینه 150000

ش����رکت کارخان����ه های تولی����دی وصنعتی ثابت 
خراس����ان )قن����د فریم����ان( در نظر دارد نس����بت 
ب����ه خرید رزی����ن آنتونی رنگهای ب����ه مقدار۷۰۰۰ 
لیت����ر با مش����خصات فنی )پروالیت  انگلیس����ی
A5۰۰p.s( اقدام نماید. شرکتهای واجد شرایط  
میتوانن����د رزومه و قیمتهای پیش����نهادی خود را 
ظ����رف مدت 5 روز )پایان مناقصه روز 5ش����نبه 
۱۴۰۱،۲،۱5س����اعت ۱۴( به آدرس کارخانه ارسال 
و جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره های 
و   ۰5۱۳۴۶5۳۳۴۲ و    ۰5۱۳۴۶۲۳۹۸۳-۶
۰۹۱5۲۱۷۹۰۴5  تماس حاصل نمایند.                       
-مبلغ سپرده مناقصه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت: 
الف: واری����ز نقدی بحس����اب ۰۲۰۰۶۸۲۲۴۶۰۰۳ 
ب����ه نام ش����رکت ثابت خراس����ان ن����زد بانک ملی                     
ب: چ����ک تضمین ش����ده بانکی ی����ا ضمانتنامه 

بانکی در وجه شرکت ثابت خراسان          
روابط عمومی کارخانه قند فریمان

آگهی مناقصه
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   اشراف کامل 
نیروهای مسلح 
بر مرزها  
جواد قناعت 
استاندار خراسان 
جنوبی گفت: 
اشراف علمی و 
پهپادی نیروهای 
مسلح ازجمله 
ارتش و مرزبانی 
در مرزهای استان 
کامل و عالی است و 
در بازدیدهایی که 
داشتیم هر نوع ورود 
غیرمجاز مورد رصد 
نیروهای مسلح قرار 
دارد.

خبر ــران  ــ ــارگـ ــ ــر از کـ ــ ــگ ــ ــکـــی دی یـ
قـــــــــراردادهـــــــــای مــــوقــــت و 
ــار  ــوجــهــی بـــه قـــانـــون ک ــی ت ب
در هــنــگــام عــقــد قـــــــرارداد و 
ــای سفیدامضا را  ــراردادهـ قـ
از دیگر مشکالت یک کارگر 
عنوان می کند و می گوید: موضوع قراردادهای 
ســفــیــدامــضــا یــکــی از مــهــم تــریــن مشکالت 
جامعه کارگری است که بسیاری از کارفرمایان 
ــازار کار،  با سوءاستفاده از شرایط نامساعد ب
اقدام به انعقاد قرارداد سفیدامضا می کنند که 
این موضوع موجب می شود کارگر از جایگاه و 
وضعیت فعلی و آینده خود اطمینان حاصل 

نکند.
هادی شاهی می افزاید: مشکالت و گرفتاری های 
جامعه کارگری سالیان سال است که به قوت 
خــود باقی اســت. درســـال جــاری دولــت اعــالم 
کرد حقوق کارگران 57درصد افزایش یافته ولی 
می بینیم با افزایش همه اقــالم، حداقل حقوق 
یک کارگر 5میلیون و 600 هزار تومان است ولی 
هزینه حداقل یک خــانــواده سه نفره بیش از 

8میلیون تومان می شود.
وی می گوید: با شیوع کرونا بسیاری از همکاران 
ما اخــراج شدند و اکنون بیکارند که ایــن خود 
ــرم، جنایت و فقر  ــزایــش طـــالق، جـ مــوجــب اف

می شود.

حرف تا عمل ◾
یکی دیگر از کارگران مرکز استان میزان دستمزد 
و عدم تأمین اقتصادی را مهم ترین دغدغه امروز 
کارگران عنوان می کند و می گوید: ما کارگران که 
اغلب با حداقل دستمزد مشغول به کاریم، جزو 
پایین ترین دهک های رفاهی در جامعه هستیم 

و مسئوالن همیشه شعار می دهند کارگر یکی 
از مهم ترین ارکان هر اقتصادی است که بدون 
حــضــورش، چــرخ تولید از کــار خــواهــد ایستاد 
ولی متأسفانه هیچ اقدامی برای حل مشکالت 

نمی کنند.
یوسف عبداللهی می افزاید: متأسفانه مسئوالن 
مــا سالی یــک بــار، روز کــارگــر جلسه ای برگزار 
می کنند و حرف هایی می زنند که به آن ها عمل 
نمی کنند و تنها در این روز از تعدادی از کارگران 
قدردانی می شود که این قدردانی برای ما جامعه 
کارگری نان و آب نمی شود زیرا دیگر توانایی رفع 
نیازهای اولیه یک زندگی را نداریم و روز به روز 

گرفتار تر می شویم. 

وی نبود امنیت شغلی را یکی از موانع ازدواج و 
فرزند آوری خانواده ها عنوان می کند و می گوید: 
با این حقوق های پایین و نبود درآمد و کار، یک 
کارگر چطور می تواند اجاره منزل در پایین ترین 

نقطه شهر را بدهد.

اخراج 2هزارو260 کارگر ◾
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان شمالی نیز کارگران مشمول قانون کار 
در استان را 83هــزار و 441 نفر عنوان و اظهار 
می کند: در سال گذشته 2هزار و 260 کارگر در 
خــراســان شمالی توسط کارفرمایان تعدیل و 
اخراج شدند و در اسفند سال 1400، 912 کارگر 

در استان از بیمه بیکاری استفاده کردند که این 
 رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن،

 43 نفر افزایش داشته است.
مهدی اسالم خواه با بیان اینکه در حال حاضر 
نرخ بیکاری استان 9/7درصد بوده خاطرنشان 
کرد: این در حالی است که متوسط نرخ بیکاری 
ــوده کــه متوسط نرخ  ــد بـ ــ در کــشــور 9/2درصـ
بیکاری در استان 0/5درصد باالتر از میانگین 

کشوری است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته سهم استان 
در حوزه ایجاد اشتغال 8 هزار و 555 شغل بوده 
است، می افزاید: سال گذشته 8هزار و 900 شغل 
ایجاد شد امــا در ســال جــاری سهم استان در 
حوزه ایجاد اشتغال بیش از 16هزار شغل است 
که سهم هر دستگاه مشخص شده و بیشترین 

سهم مربوط به حوزه کشاورزی است.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ــراســاس آمــار هــا  خــراســان شمالی مــی گــویــد: ب
100 هزار خانوار در این استان دچار فقر قطعی 
هستند که خــراســان شمالی رتبه دوم فقر در 

شاخص کشوری را دارد.
اسالم خواه در خصوص قرارداد های سفیدامضا 
و دستمزد کارگران نیز می گوید: با توجه به این 
گونه اعتراض ها، زمانی که بازرسان ما مراجعه 
می کنند کــارگــران عنوان می کنند ما به همین 
مــقــدار مبلغی کــه دریـــافـــت می کنیم راضــی 
هستیم و اگر همین قرارداد را قبول نکنیم ترس 

بیکاری وجود دارد، مجبوریم قبول کنیم.

گزارشی از وضعیت کارگری در خراسان شمالی

در دوراهی قرارداد سفید امضا و بیکاری

خبرخبر
روزروز

77 درصد حجم مخازن سدهای خراسان جنوبی خالی است
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای خراســان جنوبی 
گفــت: حجــم کلــی مخــازن خراســان جنوبــی 75میلیــون 
مترمکعــب اســت کــه در حــال حاضــر تنهــا 23درصــد 
آن)حــدود 17 میلیــون مترمکعــب( آب دارد و 77درصــد 

مخــازن خالــی اســت.
سعید سروری افــزود: با توجه به سال خشک گذشته 

و کمبود بارندگی ها و رواناب ها، استفاده از منابع آب 
زیرزمینی افــزایــش یافت به طــوری که کسری مخزن 
آبخوان های خراسان جنوبی در سال آبی 1399-1400 به 

125 میلیون مترمکعب رسید.
به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه این آمار نسبت به 
سال گذشته )1398-1399( حــدود 25درصــد افزایش 

داشته اســت، ادامــه  داد: از طرفی همزمان با افزایش 
کسری مخزن شاهد افت سطح آب زیرزمینی بودیم که 
در سال گذشته متوسط افت سطح آب زیرزمینی استان 

25 سانتیمتر بوده است.
سروری اظهار کرد: در حال حاضر در خراسان جنوبی از 
حیث منابع آبی 9 منطقه ممنوعه بحرانی، 22 منطقه 

ممنوعه و 13 منطقه آزاد داریم.
آنچه مسلم است در سال زراعی جاری نیز وضعیت منابع 
آبی در خراسان جنوبی چندان مطلوب نیست و می طلبد 
در بخش های مختلف کشاورزی، شرب و صنعتی برای 
اصالح الگوی مصرف آب همت بیشتری داشته باشیم و 

گلوی خشک سرزمینمان را تشنه تر نکنیم.

   سمانه محمدزاده ثانی   11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر گزارش روز
نام گذاری شده است که در بین اقشار جامعه، زحمتکش ترین آن ها 

کارگران هستند. اما متأسفانه بیشتر کارگران در ایران پیش از شیوع 
کرونا هم روزگار پرمشقتی داشتند و اکنون با رکود اقتصادی و تورم، 

مشقت بارتر هم شده و این روزها فشار زیادی بر کارگران و خانواده 

آن ها تحمیل شده است. یکی از کارگران خراسان شمالی که 57 سال 
سن دارد در گفت وگو با قدس می گوید: از همان ابتدا به دلیل تنگدستی 
خانواده مجبور به ترک تحصیل شدم تا بتوانم برای مخارج خانواده 

کار کنم. مراد اکبرپور اظهار می کند: کارگران در طول سال جمعًا 
6 تا هفت ماه سرکار هستند از صبح زود تا عصر سر ساختمان با 

گردوخاک، گرما و سرما، نداشتن امنیت در محیط کار، گاهی بحث با 
کارفرماها و... سرو کار دارند. وی می افزاید: یک کارگر روزی 150 تا 

170 هزار تومان دستمزد  می گیرد که ماهی 4میلیون و 500 هزار 
تومان تا 5 میلیون تومان است که با هزینه های زندگی از قبیل اجاره 

منزل، قبوض آب، برق، گاز و تلفن و هزینه های روزمره تناسبی ندارد.

 کاهش ۱۹ درصدی
صادرات زعفران در سال ۱۴۰۰

ــورای ملی زعــفــران گــفــت: مقایسه  رئــیــس شــ
زعفران صادرشده در سال 1400 با مدت مشابه 
سال 1399 نشان می دهد با کاهش 19درصدی 
ــی و 19/3درصــــدی از نظر  ــادرات از نظر وزن صـ

ارزشی مواجه شده ایم.
محسن احتشام در گفت وگو با ایسنا در تشریح 
وضعیت صادرات این محصول در سال گذشته، 
اظهار کرد: براساس آمار دریافتی از گمرک ایران در 
12 ماه سال 1400 بالغ بر 228 هزار و 576 کیلوگرم 
زعفران به ارزش 840میلیون و 634 هزار دالر از 
گمرکات خراسان رضــوی صــادر شــده اســت. از 
مقایسه صــادرات زعفران کل کشور با صادرات 
ــوی هــم مشخص  انــجــام شــده از خــراســان رضـ
می شود 87درصــد صــادرات زعفران از خراسان 
رضــوی و تنها 13درصــد از سایر گمرکات کشور 
به ویژه گمرک فرودگاه امام صورت پذیرفته است.

وی الگوی صادرات زعفران کشور را از نظر شرکای 
تجاری، الگویی نامتقارن خواند و گفت: تمرکز 
صادرات در پنج کشور می تواند برای زعفران کشور 
یک تهدید تلقی شود و بیانگر این واقعیت است 
که در طــول زمــان رابطه تجاری ما با کشورهای 

مختلف به طور یکسان رشد نکرده است.
احتشام بــا اشـــاره بــه افــزایــش مشهود میزان 
صادرات زعفران به کشور هند گفت: صادرات به 
هند از 295 کیلوگرم در سال 1399 به 4هزارو959 
کیلوگرم در ســال 1400 رســیــده کــه عــمــده این 
افزایش مربوط به پس از استقرار طالبان در آن 
ــادرات زعــفــران افغانستان به  کشور و قطع صـ

هندوستان است. 
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
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نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351
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فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری
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نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
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میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
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40
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69

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
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40
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35

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
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40
40
11

ج
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33
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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
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41
14
48

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-37532823

ط
/1
41
14
07

گازرسانی

عالی ومناسب
تعمیرات بنایی 

وبازسازی 
بناهای قدیمی 
09151118806

دفترمهندسی معماری نیکخو

ج
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41
24
67
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14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
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81
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کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
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56

خریدار عادالنه

پ
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40
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52
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39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

پ
/1
40
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53

ط
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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
/9
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17
41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

ج
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40
41
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

ط
/4
01
00
74
8

تخلیه چاه
لوله بازکنی سراسری

09301008230
09153184405

ط
/1
40
70
77

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی

حفاظتی  ایمنی  سیستمهای  دوره 
اعالم  مداربسته،  دوربین،  )دزدگیر، 
دربهای  تصویری،  آیفون  حریق، 
خانگی،  لوازم  تعمیر   ،) برقی 
 ،PLC و  صنعتی  برق  های  دوره 
تعمیرات  دوره  ساختمان،  برق 
های  دوره  کامپیوتر،  تخصصی 

ICDL، اتو کد، فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

دیپلم  های  مهارت  افزار،  نرم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار
با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای

051-37285662
نبش مطهری جنوبی13

ط
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01
00
18
8

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

ج
/1
40
61
06

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
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40
58
58

ج
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40
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید و فروش
ضایعات

ط
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5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

واز
 پر

ینا
37604809آتر تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

/ط
14
11
33
1

آژانس های مسافرتی



پرونده یک هزار 
و 324 سرقت 

بسته شد 
سرهنگ دهقانپور 

فرمانده انتظامی 
مشهد گفت: 

مأموران پلیس در 
اجرای طرح تشدید 

مقابله با سرقت 
در مشهد موفق 

شدند 525 متهم را 
دستگیر و یک هزار 

و 324 فقره انواع 
سرقت را رمزگشایی 

کنند.

خبرخبر

ــه  عقیل رحمانی در ادامـ
رسیدگی به پرونده فساد مالی 
در اتــحــادیــه امــــاک مشهد، 
ــاک غیرمجاز  250بــنــگــاه امــ
در حالی پلمب شدند که فرار 
مالیاتی گسترده آن هــا نیز لو 

رفته است.
13بهمن سال گذشته بود که موضوع ورود دستگاه 
قضایی به ماجرای تخلف های گسترده اتحادیه 
اماک مشهد که صدای خیلی ها را درآورده بود با 
تیتر»انهدام شبکه فساد مالی در اتحادیه اماک 

مشهد« را رسانه ای کردیم.
در آن شماره از روزنامه قدس و در شرح قسمت هایی 
از آنچه رخ داده بــود اشــاره شد که سوء جریان ها 
ــاز و هــر روز هــم ریــشــه اقــدام هــای  از ســال 90 آغـ
سازمان یافته اعضای اتحادیه اماک مشهد قطور تر 
شد اما نهاد های متولی مانند مسئوالن ارشد اتاق 
اصناف مشهد و اداره نظارت بر امور اصناف سازمان 
صمت هیچ توجهی به موضوعات حاشیه ای و 
حتی گــزارش هــای واصله نداشتند. کوتاهی های 
متولیان امــر مــوجــب شــد تــا مــوضــوع در یکی از 
شعبه های دادسرای ناحیه2 مشهد مطرح شود و 
مورد رسیدگی بازپرس پرونده قرار گیرد. در ادامه 
مشخص شد مسئوالن)وقت( اتحادیه مشاوران 
اماک مشهد با طراحی نقشه ای دقیق تعداد زیادی 
از متقاضیان دریافت پروانه فعالیت و یا افرادی که 
بدون پروانه فعالیت می کردند را سرکیسه کرده اند.

کار به جایی رسید که حجم پرونده و مستندات آن 
از چهار جلد عبور کرد. در بازخوانی ادعاهای برخی 
شکات رویه اجرا کردن نقشه ها این گونه به تصور 
کشیده شد که ابتدا برخی بازرسان اتحادیه به سراغ 
آن هایی که پروانه کسب نداشته رفته و اخطار پلمب 
به آن ها می دادند. نخستین پازل که همان اخطار 
پلمب بود اجرا و پس از آن به گونه ای وانمود می شد 
که دوای این درد در اتحادیه است و طرف را به سراغ 
مسئوالن اصلی اتحادیه می فرستادند. پس از 
آنکه او را در تنگنا قرار می دادند به این بهانه که اگر 
می خواهد پرونده ای برای او در دیگر مراجع تشکیل 
نشود و موضوع در اتحادیه حل شود، چند میلیون 
تومان )از 2 تا 10میلیون تومان( باید پرداخت شود. 

طعمه هم که چاره ای نداشت و تحت فشار فراوان 
قرار داشت پای معامله می رفت و براساس دستور 
مبلغ درخواستی را یا نقد یا به شماره حساب های 
اعامی که متعلق به سه زن بود واریــز می کردند و 
مسئوالن اتحادیه هم اخطار پلمب را باطل و کرکره 
اماک غیرمجاز دوباره باال می رفت. در ادامه وجوه 
به حساب سرکرده باند واریز و از آنجا هم بین اعضا 
تقسیم می شد. فــردی دیگر هم مدعی شــد: من 
مجوز فعالیت نداشتم و پلمب شــدم، مسئوالن 
اتحادیه از من خواستند برای حل مشکل 10 میلیون 
تومان بدهم اما گفتم این مبلغ را ندارم و درنهایت 
قرار شد 5 میلیون تومان به آن ها تحویل بدهم آن هم 
به صــورت نقد، پس از آن در محضر تعهد جمع 
کردن واحد صنفی را بدهم تا آن ها اخطار را لغو کنند. 
شماره حساب فرستادند و پول واریز شد آن ها هم 

آمدند و فک پلمب کردند!

بازداشت متهمان تا نزدیکی عید ◾
در ادامه بازپرس پرونده از کارشناسان اداره کل امور 
مالیاتی خواست برای بررسی موضوع فرارمالیاتی 
احتمالی به ماجرا ورود کنند که به ایــن واسطه 

مشخص شد در نزدیکی اتحادیه یک کافی نت 
دایر شده که با مسئوالن اتحادیه اماک ارتباط دارد 
و با سوء استفاده از کد کاربری و دیگر مشخصات 
اماکی هایی که یا ترک کار و عدم اشتغال خود را 
اعام کرده اند اقدام های خاف قانون و فرار مالیاتی 
را رقم زده اســت. در ادامــه با دستور مقام قضایی 
مسئوالن متخلف اتحادیه امــاک بازداشت و تا 
نزدیکی عید نــوروز هم در بازداشت به سر بردند. 
وقتی مستندات تخلف تکمیل و دیگر از بین بردن 
مستندات از سوی متخلفان وجود نداشت، برخی 

از آن ها با قرار مناسب قانونی آزاد شدند.

شناسایی 3 هزار امالکی غیرمجاز ◾
کمی بعد بازپرس پرونده در مسیر کشف جرایم که 
برای خودش ترسیم کرده بود وارد مرحله ای دیگر از 
رسیدگی به تخلف ها در این پرونده شد، آن هم وجود 
و فعالیت دفاتر معامات اماک غیرمجازی بود که 
در پی کوتاهی های صورت گرفته در غرب مشهد 
به صورت قارچ گونه ای رشد کرده و کار را به جایی 
رسانده بودند که می توان فعالیت های غیرقانونی 
آن ها را یکی از دالیل افزایش قیمت ملک در منطقه 

دانست. درحالی که متصور بود این افــراد دست 
به فرار مالیاتی گسترده ای زده باشند مقام قضایی 
دستور جدیدی صادر کرد و از مأموران پلیس مبارزه 
با جرایم اقتصادی و نماینده حقوقی اداره کل امور 
مالیاتی خراسان رضــوی خواست روی این ماجرا 
تمرکز کنند و با هماهنگی قضایی برخورد متناسب 

با رویه های خاف قانون صورت گیرد.
ازایــن رو تیم مشترکی فعالیت خود را درخصوص 
کشف فساد احتمالی و جلوگیری از اخال در نظام 
مسکن آغاز و تمامی زوایای کار به دقت و به صورت 

میدانی مورد رصد و پایش قرار گرفت.
پیگیری های مــدوام صــورت گرفته تا به این لحظه 
منجر به شناسایی 3 هزار اماک بدون پرونده کسب 
شد. ماجرای فعالیت این حجم واحد صنفی بدون 
پروانه که بی تردید بدون چشم پوشی مسئوالن وقت 
بازداشت شده اتحادیه اماک مشهد امکان پذیر 
نیست به مقام قضایی منتقل و دستور برخورد قاطع 

با متخلفان در دستور کار قرارگرفت.

2 هزار و 700 فرار مالیاتی! ◾
تا به این لحظه 250 بنگاه اماک غیرمجاز پس از 
طی شدن مراحل قانونی پلمب شدند و برخورد قاطع 

با دیگر واحد ها نیز در دستور کار قرار دارد. 
امــا نکته قابل توجه دیگر ایــن اقـــدام که با تاش 
نماینده حقوقی اداره کل امــور مالیاتی خراسان 
رضوی و در پی بررسی های پیچیده فنی و مالیاتی 
ــزارو 700 فقره  برما شــد، شناسایی بیش از 2هـ
فرارمالیاتی بــود که توسط ایــن واحــد هــای صنفی 

غیرمجاز در شهر مشهد رقم خورده بود.
در ایـــن راســتــا تمامی مستندات وقـــوع تخلف 
استخراج و پس از تنظیم گزارش به دادسرای عمومی 
و انقاب مشهد ارسال و برای رسیدگی دقیق تر و 
تصمیم گیری عدلیه در این باره در اختیار بازپرس 

پرونده قرار گرفت.
ورود دستگاه قضایی به این موضوع و خروجی قابل 
تأمل بدست آمــده می تواند ایــن زنــگ خطر را به 
صدا درآورد که موارد مشابهی هم در صنوف دیگر 
وجود دارد که باید حوزه دادستانی مشهد به ماجرا 
ورود کند و با تضییع احتمالی بیت المال برخورد 

قاطع شود.

2هزارو 700 تخلف مالیاتی لو رفت

پلمب 250 امالکی غیرمجاز در مشهد
تلنگر

 افزایش گالیه ها 
از نحوه فعالیت نانوایی ها

هاشم رسائی فر این روزها اخبار متفاوتی 
از سرنوشت نان در کشور به گوش می رسد؛ 
از پرداخت یارانه مستقیم نان به خانوارها تا 
هوشمندسازی توزیع آرد در نانوایی ها همه از 
این دست خبرهاست. در کنار این موارد هم 
گایه مندی هایی از نحوه فعالیت نانوایی ها 

نیز بعضاً وجود دارد. 
یک شهروند مشهدی می گوید: از ابتدای 
سال به ویژه در ماه مبارک رمضان با مشکل 
ــودن بــرخــی  ــ ــعــال ب ــعــال نـــبـــودن یـــا نــیــمــه ف ف

نانوایی های سطح شهر مواجه بودیم.
ــه مــی دهــد: ثــمــره ایـــن نـــوع فعالیت  ــ وی ادام
نانوایی ها کمبود نان و یا شلوغی نانوایی های 
فعال است که برای مردم مشکل ایجاد می کند. 
شهروند دیگری نیز اظهار می کند: عاوه بر 
اینکه مشکاتی در تهیه نان در ماه مبارک 
رمضان داشتیم فعال نبودن نانوایی ها در 
شیفت صبح مــوجــب شــده تــا آن دســتــه از 
مردمی که بنا به دالیلی توانایی روزه گرفتن 
ندارند در تهیه نــان بــرای صبح و حتی ظهر 

مشکات عدیده ای داشته باشند.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در واکنش 
به نحوه فعالیت نانوایان گفت: آنچه مسلم 
ــواره فعالیت  ــمـ ــیــان هـ اســـت در طـــول ســال
نــانــوایــی هــا در مــاه مــبــارک رمــضــان بــا سایر 
ماه های سال تفاوت داشته به همین دلیل 
ساعت شــروع فعالیت نانوایی ها از 8 یــا 9 
صبح تا نماز ظهر است و در نوبت بعدازظهر 
از ساعت 4 کار نانوایی ها دوباره شروع شده 
و تــا 20 دقیقه پــس از اذان مــغــرب معموالً 

ادامه دارد.
مصطفی کشتگر افــزود: البته زمان فعالیت 
ــا یکدیگر یــکــی نیست برخی  نــانــوایــی هــا ب
نانوایی ها بنا بــه سهمیه ای کــه دارنـــد زمــان 
فعالیتشان بیشتر بوده و آن هایی که سهمیه 
کمتری دارند طبیعتاً زمان کمتری می توانند 
ــان پــخــت و  فــعــال بــاشــنــد و در کــل مـــدت زمـ
عرضه نان در هر نانوایی به میزان سهمیه آن 

بستگی دارد.
وی همچنین درخــصــوص احــتــمــال اجــرای 
هدفمندی یارانه نان در مشهد اظهار کرد: 
هنوز هیچ چیزی در این باره به ما اباغ نشده 
آنچه هست اجــرای آن در استان زنجان به 
عنوان پایلوت است. اما در مجموع با توجه 
به فاصله قیمتی بین آرد دولتی و آزاد که از 
50 هزار تومان تا 600 هزار تومان است ناگزیر 
هستیم بــه سمت هدفمندی بــرویــم، چون 
واقــعــاً نــه نــیــروی زیـــادی داریـــم کــه بخواهیم 
نــانــوایــی هــا را تــک تــک هــر روز کنترل کنیم 
نه توانایی این کار از عهده ما برمی آید پس 
بهترین راه بــرای جلوگیری از تخلف همان 

هدفمندی است. 
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کشف محموله 10 تنی روغن احتکاری 
رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان 
مشهد گفت: در گشت مشترک کارشناسان اداره 
نظارت و بازرسی با همراهی نیروهای سازمان اطاعات 
سپاه استان، محموله 10 تنی روغن مخصوص صنف و 
صنعت به ظن احتکار از داخل یک سردخانه کشف و 

توقیف شد. 

سید علی اکبر نصری سرآسیا در حالی که محل کشف 
محموله را حوالی خیابان پیامبر اعظم)ص( اعام کرد در 
ادامه افزود: این کاال دارای شبکه توزیع و قیمت مصوب 
آن 240 هزار تومان است که در بازار آزاد 650 تا 700هزار 

تومان به فروش می رسد.
 عاوه بر این میزان مقادیر 2 تن کره گیاهی تاریخ گذشته 

و مقدار 60 تن بادام خاکی خارجی کشف شد.
به گــزارش قــدس، وی گفت: مــوارد برابر دستور معاون 
اجرایی تعزیرات حکومتی استان توقیف و پرونده برای 

بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان 
مشهد از مــردم درخــواســت کــرد در صــورت مشاهده 

هرگونه تخلفی ازقبیل گران فروشی، احتکار و یا قاچاق 
ــوری بــه اداره نــظــارت و بــازرســی جهاد  کــاال مــراتــب را ف
کشاورزی شهرستان مشهد اطاع دهند و یا به شماره 
3000765555 پیامک کنند و یا با شماره 124 تماس 
بگیرند. نتیجه پیگیری های این گونه گزارش ها پس از 
بررسی و اقدام، در اسرع وقت به شهروند اعام می شود.

خبر روز
    دستگیری سه نفر

 از متهمان پرونده قتل پاکبان مشهدی
بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب مشهد 

از دستگیری سه نفر از متهمان درگیری مسلحانه 
منجر به قتل در خیابان کشمیری62 خبر داد.

به گزارش قدس، در پی قتل یکی از پاکبانان 
خدوم شهر مقدس مشهد در جریان یک درگیری 

در خیابان کشمیری62، با اقدام های قضایی 
و پلیسی انجام شده سه نفر از متهمان این 

پرونده دستگیر و از ناحیه آن ها یک قبضه سالح 

کالشنیکف کشف شد. تالش برای دستگیری 
متهم دیگر پرونده که دارای پرونده های متعدد 

قضایی است، ادامه دارد.
پنجشنبه گذشته بود که خبر شلیک چند فرد 

مسلح به یک پاکبان مشهدی رسانه ای شد. در آن 

خبر صفری، بازپرس ویژه قتل مشهد علت فوت 
پاکبان مشهدی را شلیک گلوله به سرش اعالم 
کرده بود. وی همچنین عنوان کرد: با توجه به 
استفاده دو نوع سالح در این واقعه این احتمال 
وجود داشت که ضاربان بیش از یک نفر باشند.

مدیریت بــحــران خــراســان جنوبی 
ــدادی  ــ ــاش تــیــم هــای ام ــ ــاده ب از آمــ
ــرای احــتــمــال وقــوع  ــ و عملیاتی ب
بارش های رگباری و وقوع سیاب در 

استان خبر داد.
ــا تــوجــه به  مــدیــرکــل مــدیــریــت بــحــران اســتــان ب
اخطاریه های هواشناسی، برای روز های یکشنبه 
و دوشنبه در پی احتمال وقوع بارش های رگباری، 

باد شدید و طوفان گردوخاک هشدار صادر کرد.
میرجلیلی با بیان اینکه ایــن هشدار مربوط به 
تمام شهرستان هاست، افــزود: این پدیده جوی 

شهرستان های زیرکوه، قاینات، بیرجند، درمیان، 
سربیشه، خوسف و طبس را بیشتر تحت تأثیر 
قرار می دهد. وی گفت: با توجه به ماهیت رگباری 
بودن بارش ها در مدت زمان کوتاه احتمال وقوع 

خسارت وجود دارد.
وی از کشاورزان و دامــداران خواست برای ایمنی 
مــحــل هــای نــگــهــداری دام و طــیــور و ســازه هــای 
ــدات الزم را بیندیشند ــمــهــی  گـــلـــخـــانـــه ای ت
و ازمسافرت های غیرضرور در روز های یکشنبه و 
دوشنبه خودداری شود و در صورت الزام به سفر، 

حتماً تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال 
کودکان کمتر از پنج سال در مناطق 
پــرخــطــر دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی 

مشهد در دو نوبت اجرا می شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
ــرای حفظ  بــه صــداوســیــمــا گــفــت: ایــن بــرنــامــه بـ
دســتــاورد هــای برنامه ریشه کنی فلج اطــفــال و 
اطمینان از عدم ورود و چرخش دوباره ویروس از 
کشور های پولیو آندمیک در مرز شرقی )پاکستان 
و افغانستان( در قالب واکسیناسیون خانه به خانه 

در مناطق پرخطر اجرا می شود.

دکتر سیدجواد حسینی خاطرنشان کــرد: این 
برنامه طی دو نوبت در روز های 19 -17 اردیبهشت 
و 23  -21 خرداد با مراجعه مأموران بهداشتی به درِ 
منازل در مناطق شهری و روستایی و خوراندن قطره 

فلج اطفال به کودکان انجام می شود.
وی تصریح کــرد: در این برنامه تمامی مهاجران 
خارجی ساکن در اردوگاه ها و خارج از اردوگاه ها   
در تمامی شهرستان های زیرپوشش دانشگاه، 
مناطق تحت پوشش تیم های سیار )عشایر و 
غیره( زیر پوشش واکسیناسیون فلج اطفال قرار 

خواهند گرفت.

واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در مناطق پرخطرآماده باش تیم های امدادی مدیریت بحران
خراسان رضویخراسان جنوبی

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای ناصر وطن باف مقدم

مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13171
 به نشانی:  الهیه مجیدیه 33 مقابل 33/1

مشارالیه درخواست  کناره گیری را دارد لذا از 
کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی 
دارند خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حساب 
حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی 
به مح��ل فوق الذک��ر مراجعه و م��دارک خود را 

تحوی��ل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در 
زمان فوق یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه 
مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاه��ای احتمالی بع��دی نخواهد 

داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151112707
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/ح
40

10
07

60

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مصطفی ابراهیمی رستگار

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 5943
 به نشانی:گلشهر نبش گلبوی 32 پالک 396

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارند ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه حساب 

حداکث��ر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذکر 
مراجع��ه و مدارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت ع��دم مراجعه در زم��ان فوق یا ع��دم اعالم ش��کایت خود از 
مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153038329
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمود ایمن اسالمیه

 مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 178
 به نشانی:بلوار پیروزی بین 64 و 66 جنب مسجد

مشارالیه درخواست کناره گیری از شغل خود را دارند 
لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی 
دارند خواهش��مند است جهت تسویه حساب حداکثر 

ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذکر مراجعه 
و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155174155
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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با توجه به حد نصاب نرس��یدن سهامداران در 
دعوت نوبت اول ، از کلیه س��هامداران مجددا 
دعوت می ش��ود س��اعت 10 صبح روز پنجشنبه 
1401/02/22 در مح��ل مجتم��ع کوهس��ر واقع 
درهاشمیه بین هاش��میه60و 62 حضور به هم 

رسانند.
 دستور جلسه : 

1-تعیین حق الزحمه مدیر تصفیه 
2-تعیین زمان مراجعه بس��تانکاران احتمالی 

شرکت 
مدیر تصفیه  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت منحله کوه سر بتن 

خاور در حال تصفیه )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 22883 و شناسه ملی 10380383534 

نوبت دوم 
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 دهیاری باغشن گچ نیشابور در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه پخت با مصالح سنگی، 
حمل و اجرای 1000 تن آس��فالت به بخش خصوصی اقدام کند. به این وس��یله از تمامی 
اش��خاص حقوقی واجد صالحیت فنی و مالی دعوت به عمل می آید نس��بت به دریافت 
اسناد مربوط به مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1401/02/17 از سامانه ستاد ایران به 

نشانی www.setadiran.ir اقدام کنند.
- آخرین مهلت ارائه مستندات توان سنجی و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ایران تا 

پایان وقت اداری مورخ 1401/02/27 است.
- هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه است.

 مجتبی محمدی- دهیار روستای باغشن گچ نیشابور

آگهی فراخوان
 پخت با مصالح سنگی، حمل و اجرای 1000تن آسفالت

ف
, 4
01
01
42
3
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از فرمایشات امام جواد علیه السالم
روز اول هر ماه 2 رکعت نماز بخوان، در رکعت اول 
رکعت  در  و  توحید  سوره  مرتبه   30 حمد  از  بعد 
دوم 30 مرتبه سوره قدر بخوانید.سپس صدقه 
ماه  و مستمندان( سالمتی آن  ایتام  به   ( بدهید 

شما تامین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد 97 ص 133

واریز کمکهای نقدی : بانک صادرات 
شماره کارت 4618 9024 6919 6037

)خیریه مولود کعبه(
درضمن ذبح گوسفند عقیقه، نذری و مرغ 

پذیرفته میشود
خواجه ربیع ، خیابان شهید یوسف زاده 2 

جنب مسجد امام رضا )ع(
37413316-7  ،  09151135325 

با غذای گرم پذیرای 350  همه هفته شبهای شنبه 
محترم  ،خیرین  هستیم  مستمندان  و  ایتام  از  نفر 
می توانند از این مراسم بازدید نموده و در صورت 

تمایل بانی یک یا چند هفته در سال باشند.

عید سعید فطر مبارک
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موقوفه   غیرمتصرفی کربالیی 
کاظم درنظر دارد 

یكی از رقبات مسكونی خودرا به مدت یكسال از طریق مزایده کتبي به اجاره واگذارنماید.
1-یک واحدآپارتمان مسكونی -نوبت  اول  به متراژ 98/73  )مترمربع( و پایه کارشناسی 
)اجاره ماهیانه(: 000 /000 /41 ریال - آدرس محل : بلوارصیادشیرازی 23خیابان عمادخراسانی 
6پالک44 طبقه سوم شمالی-متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف 
واقع در میدان تختی،خیابان آبكوه،مقابل پمپ بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد 

موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 25295160 -051تماس حاصل نمایند.
مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ  19 /02 /1401 می باشد.

 پاکت های مزایده در روز سه شنبه مورخ  20 /02 /1401 ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف 
ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد. 

 اطالعیه آگهی مزايده 



   پرواز 
مشهد- عمان 
از سرگرفته 
می شود  
محمود امانی بنی 
مدیرکل 
فرودگاه های 
خراسان رضوی 
گفت: پرواز مشهد- 
عمان که از مهرماه 
۱۳۹۷ به مدت 
بیش از سه سال 
دچار وقفه شده 
بود از چهاردهم 
اردیبهشت با پرواز 
هواپیمایی قشم ایر 
به مقصد مسقط و 
برعکس از سرگرفته 
می شود.

WWW.QUDSONLINE.IR یکشنبه 11 اردیبهشت 1401   29 رمضان 1443  1 می 2022  سال سی و پنجم   شماره 9797   ویژه نامه 4176

افقی ◾
 1. سریالی  پخش شده از شبکه دوم سیما 
دربــاره زندگی دانشمند شهیدشهریاری به 
کارگردانی حسین تبریزی – به پشت خوابیده 
2. قوه مجریه – از لبنیات – باد خنک و مالیم 
3. مهربانی – فرمان کشتی – از ماشین آالت 
ــده- انگشت شمار  راهــســازی 4. مــوجــود زنـ
5.جــام معروف – پیش – قلب تپنده مصر- 
شهر تــوت 6. گـــروه ورزشـــی – ورزش تــوپ و 
تــور – بــی ســواد 7. واحـــدی در سطح معادل 
10هــزارمــتــرمــربــع – دور از اتــهــام - ترسناک 
8.معشوق و محبوب – استادبزرگ برجسته 
شطرنج هند – بازیکن ســال هــای قبل تیم 
ملی فوتبال آرژانتین با نــام کوچک »خــوان 
سباستیان« 9. جلگه وسیع علفزار بــدون 
درخــت در نواحی نیمه خشک - جیحون - 
یکپارچه 10. توانایی – مهم ترین رکن جامعه 
- کلمه پرسش 11. موتورسیکلت دودزای 
روسی – سایبان – پهلوان ترکی – پیش درآمد 
غم 12. نوشابه گازدار با طعم میوه – ملکه سبا 
13. ماه نو – رایزنی – مهلت ها 14. سرچشمه 
– معمای فرنگی - یواش 15. نومید – دایناسور 

گوشتخوار پرنده

عمودی ◾
 1. عــدد قــرن – افــشــاگــر مــعــروف سعودی 

- راه بــرون شــهــری 2. طــالیــی رنـــگ – خالق 
تابلوی واپسین داوری - دست کشیدن روی 
سطحی 3. پنبه زن – لبخند بر لب دارد – 
ــداد – سیم  ــ نیست شونده 4. حــادثــه و روی
برق گیر ساختمان - جدال 5. ساز زهی ایرانی 
- طــبــخ کــردن - یـــازده 6. چهره شطرنجی – 
سرپرستی – قــوای نظامی محافظ تمامیت 
ارضـــی کــشــور 7. شترکش عــرب – کشوری 
در خــط مقدم جبهه مقاومت – پروژکتور 
بزرگ کننده تصاویر 8 . ملح خوراکی – اطراف 
و اکناف – چند روز قبل به صندوق ریخته شد 

9. پهلوانی در شاهنامه – مسکین – عضو 
ــرزور بـــدن 10. ســبــزی خــوشــبــوی خــوردنــی  ــ پ
– عقاب سیاه – گونه برجسته 11. همسر 
مرد – اهــرم – نام دخترانه ایرانی 12. یاخته 
– قبیله وحــشــی کــه در ســده 4و5 میالدی 
- لقب ایــن شهر بــام ایـــران اســت 13. المپ 
ــکــتــرودی- رنگین کمان – مــرکــز استان  دوال
ــن از  ــ ــام دوت ــان – نـ ــاری رســ ــ ــــدران 14. ی ــازن مــ
پادشاهان هخامنشی – زینت ناخن 15. سکه 

زر خالص - سخن چینی - فلز سرچشمه

جدول     8357
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 1 ع ب ا س ی  م ی  ن ی  ش ر ی  ف   ک
 2   م ز   ا م و ا ل   ب ه ی  ا ر
 3 م   گ  ر د   ز ق و م   و د و د

 4 س ر ا ی    پ ی  ل   ت م   ه ی  س
 5 م ه ر ش ه ر   ا ز م و ن   ن ت
 6 و ا   ه ا و ن   ب و ت ی  ک   ا
 7 م و ش   ب ا ی  ک ا ل   و ز ی  ن
 8   ر و د ل   ل ی  ن   م ن ا ر  
 9 ب د ل ی    م و ا ز ن ه   ز م ن
 10 و   ا س ل ا ف   د ج  ل ه   ل ا
 11 د ر   ک ت ی  ر ا   ا ت ا ن و ل
 12 ا ی  ا   ه و   م م ر   م ا ن ا
 13 پ خ  ت ن   س ا ر ا   ه ر د   ن
 14 س ت ر و ن   ه و ن د ا   ر ل  
 15 ت   ا ش ک ا ن د ژ ا گ  ه   ب ن

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مردان آسمانی  غفوری- رضایی  نشست 
عــلــمــی »نـــقـــش مــهــاجــریــن 
افغانستانی با تمرکز بر گلشهر 
ــنــده فرهنگی-تمدنی  در آی
شهر« در حاشیه اولین رویداد 
بین المللی»ماه امــت«کــه به 
میزبانی محله گلشهر در حال برگزاری است، 
ــجــام شـــد. در ایـــن نشست حــجــت االســالم  ان
سیدعلی ســـجـــادی زاده، عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی در شروع نشست 
با تبیین تاریخ ایجاد منطقه گلشهر گفت: در 
زمــان 100 ســال پیش مشهد و گلشهر منطقه 
مهاجرپذیر بــوده اســت به دلیل اتفاقی که در 
افغانستان افتاد جمعی از شیعیان از ناچاری 
هجرت کردند و من از نسل مهاجران گلشهر 
هستم که از شهر دیگر به مشهد مهاجرت کردم.

وی اشاره کرد : طی این زمان، نخبگانی در این 
جامعه رشد کردند، به طور مثال مرحوم آخوند 
خــراســانــی پــدرشــان از هـــرات بــه مشهد کوچ 
کرد که خیابانی در شهر مشهد به نام آخوند 
خراسانی نام گذاری شده است. ما با مهاجران 
افغانستانی از پیش از انقالب از نظر تعالیم 

دین، عقیده و زبان مشترک هستیم.

گفتمان وحدت ◾
حجت االسالم ثارهللا ظهوری، مسئول بنیاد 
فرهنگی افغانستانی های مقیم ایران نیز در این 
نشست اظهار کرد: مدتی است مسئله نگاه 
امتی در جمهوری اسالمی ایران نمایان تر شده 
اســت. نخستین و مهم ترین دلیل آن ابتکار 
عمل ســردار دل هــا حــاج قاسم سلیمانی بود 
که لشکر فاطمیون و مدافعین حرم را به وجود 
آورد. لشکر فاطمیون و خون مطهر شهدایی 

چون ابوحامدها، حجت ها، ذبیح ها و... موجب 
شد نگاهی مثبت در جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به مهاجران افغانستانی صورت بگیرد. 
این خون ها، جوششی را ایجاد کرد که سبب 

شد دل ها یکی شود.
وی عــنــوان کـــرد: بـــرای ایــجــاد تــمــدن اسالمی 
کــه ظــهــور حــضــرت اســت در عــرصــه نظامی، 

بین المللی، فرهنگی و اجتماعی نمونه ای از 
قدرت راهبردی مکتب اهل بیت)ع( به نمایش 
گذاشته شده است. اگر این گفتمان ها در بین 
مسئوالن صورت نگیرد اتفاقی رخ نمی دهد، 
ولی ما بزرگ ترین مانع را در گفتمان سازی با 
مسئوالن می بینیم که این ارتباط باید برقرار 
تــا فرمایشات رهبر اجــرا شــود چــون بــه گفته 

ایشان، مهاجران باید تکریم شوند که ایران 
خانه دوم آن هاست. 

زیرساخت اندیشه ای ◾
بین الملل  فرهنگی  فــعــال  کمیلی،  حسین 
ــادآور شد: طی 6 ماه  در ادامــه این نشست ی
فعالیت در گلشهر، بــا بیش از 400 نخبه 
جــلــســه داشــتــیــم و مــنــطــقــه گــلــشــهــر نــهــاد 
ــژه ای در شهر مشهد محسوب می شود.  ویـ
از گــفــت وگــو هــای علمی، انــدیــشــه ای دربـــاره 
فعالیت های اجتماعی غفلت شــده اســت. 
توانمندسازی همه جانبه در پروژه های حاشیه 
شهر یکی از حلقه های مفقوده است به طور 
مــثــال در بحث اشــتــغــال؛ توانمندی مــالــی و 
مهارتی و حتی بحث های زیرساختی مفصل 
کار می شود ولی معموالً موضع اندیشه مورد 
توجه نیست که این یک شرط الزمی است و 
اگر به آن توجه نشود شــروط بعدی به دلیل 
ساختارهای کــالن که قــدرت بیشتری دارنــد، 

محقق نمی شود. 
وی خاطرنشان کرد: نکته دومی که مورد توجه قرار 
گرفته واژه »به میزبانی گلشهر« است که تضاد 
جالبی درون خودش دارد و این رویداد به میزبانی 
گلشهر است، ولی گلشهر جایی است که جامعه 
مهاجر خــود را مهاجر می دانند و خودشان به 
ما می گویند جامعه میزبان؛ این تفکیک اینجا 
ــرار اســت به مشهد  اتفاق افــتــاده اســت و اگــر ق
تمدنی بیندیشیم، مشهدی که براساس اصول 
و اندیشه های نگاه اسالمی باید توسعه پیدا و 
پیشرفت می کرد این گونه دوگانگی نباید در آن 
نمودی می داشت ولی اکنون در عالم واقع اندکی 
دوگانگی داریم.  با برنامه هایی از این دست باید 

برای رفع آن قدم برداریم.

 نشست  علمی»نقش مهاجرین افغانستانی 
با تمرکز بر گلشهر در آینده فرهنگی-تمدنی شهر« برگزار شد

گلشهر و جهانشهر مشهد

خبرخبر
روزروز

پیش بینی ۲۵۰ هزار نفر شب اقامت در مشهد برای عید فطر
معاون هماهنگی مدیریت امور زائرین استانداری خراسان 
رضوی از پیش بینی بیش از 250 هزار نفر شب اقامت برای 

ایام عید فطر در مشهد خبر داد.
به گزارش قدس آنالین، حجت االسالم حجت گنابادی نژاد 
در خصوص وضعیت ورود زائران در عید فطر اظهار کرد: 

ورود زائــران به مشهد در عید فطر به لحاظ آمــاری قابل 
پیش بینی نیست، اما با توجه به افزایش روزهای تعطیلی 
عید فطر به یک هفته، بهبود شرایط کرونایی، وضعیت 
مطلوب هــوا و سفر نرفتن مــردم در دو ســال گذشته و 
نوروز 1401، پیش بینی ما این است در عید فطر با حجم 

قابل توجهی از زائران مواجه خواهیم شد.
وی در خصوص وضعیت اسکان زائران در مشهد افزود: 
مطابق گزارشی که از اداره کــل میراث فرهنگی خراسان 
رضوی دریافت کردیم، ظرفیت واحدهای اقامتی مشهد 
ــل میراث  ــ رو بــه تکمیل اســـت. همکارانمان در اداره ک

فرهنگی، فرمانداری و آموزش وپرورش درصدد هستند تا 
ظرفیت های مکمل را برای اسکان زائران فراهم کنند. بیش 
از 250 هزار نفر شب اقامت، ظرفیت اقامتی در مشهد 
برای ایام عید فطر پیش بینی شده که 118 هزار ظرفیت 

اقامتی مربوط به واحدهای رسمی است.

پاسداشت
شهدای رمضان حرم

    شهدای حرم 
در راه محرومیت زدایی آسمانی شدند 

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به همراه رئیس 

عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقه ای شمال شرق ارتش 

با خانواده شهید اصالنی دیدار کردند.
امیر سرتیپ رضا آذریان در این دیدار گفت: 

رهبرمعظم انقالب دغدغه حاشیه شهر مشهد را 
داشتند و دستوراتی را برای رفع مشکالت آن داده 

بودند. ازهمین رو اقدام  های خوبی در حاشیه شهر 

مشهد توسط روحانیون در مساجد انجام گرفت که 
این دو شهید عزیز از مجریان دستورات رهبرمعظم 
انقالب بودند و در روز شهادت به منظور هماهنگی 

برنامه های حاشیه شهر در حرم مطهر رضوی 
حضور پیدا کردند که در همین راه به شهادت رسیدند. 

وی افزود: این عزیزان در ماه مبارک رمضان و در حرم 
مطهر رضوی با دهان روزه به شهادت رسیدند و همه 
جامعه داغدار شد ولی مردم مؤمن و انقالبی با حضور 
گسترده در مراسم تشییع آن دو شهید گرانقدر نشان 

دادند قدردان زحمات و خدمات آن ها هستند. 

شهید محمدعلی باقریان
والدت: 1302/02/11

شهادت: 1366/01/01
محل تولد: قوچان

محل شهادت: پاسگاه زید
مزار: باغ بهشت قوچان

11 اردیبهشت 1302، در روستای بیرم آباد قوچان 
ــدرش شیرمحمد  چشم بــه جــهــان گــشــود. پـ
کشاورز بود و مــادرش لیلی نام داشــت. در حد 
خواندن و نوشتن ســواد آموخت. سال 1327 
ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. 
از ســوی بسیج در جبهه حضور یــافــت. یکم 
فروردین 1366، با سمت تخریب چی در پاسگاه 
 زیــد بر اثــر اصابت ترکش به شهادت رسید. 
مــزار او در باغ بهشت شهرستان زادگــاهــش 

واقع است.

فرازی از وصيت نامه شهيد ◾
بــه گفته رهبر عزیزمان آزادی قــدس از کربال 
است، امت شهیدپرور ایران و فرزندانم، برادرانم، 
بستگانم عاجزانه تقاضا دارم امام و رهبر عزیز 
را تنها نگذارید، مسجدها سنگر اسالم است. 
فرزندانم، برادرانم سنگرم را خالی نگذارید از 

اسالم دفاع کنید.

کمیلی: در بحث اشتغال؛ توانمندی مالی و مهارتی و حتی بحث های زیرساختی 
مفصل کار می شود ولی معموالً موضع اندیشه مورد توجه نیست که این یک شرط 
الزمی است و اگر به آن توجه نشود شروط بعدی به دلیل ساختارهای کالن که 

قدرت بیشتری دارند، محقق نمی شود. 
گزيدهگزيده

آگهی مزایده )نوبت دوم(
ش��هرداری کدک��ن در نظ��ر دارد ب��ه اس��تناد 
مجوز شماره 50/1401/28-مورخ 1401/1/29 
شورای اسالمی شهر نسبت به فروش 2 قطعه 
زمین به مساحت هر قطعه 105 متر مربع واقع 
در بلوار حصارک به قیمت کارشناس��ی اقدام 
نماید.لذا از متقاضیان درخواست می شود از 
تاریخ درج این آگهی به مدت هفت روز کاری 
جه��ت دریاف��ت اس��ناد مزایده تا پای��ان وقت 
اداری 1401/02/14 ب��ه واحد مالی ش��هرداری 

مراجعه نمایند.
شهرداری کدکن 40
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جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده  ش��رکت تعاونی بهارس��تان امید چناران  نوبت س��وم با  شناس��ه ملی 
14003713531 با توجه به اینکه مجمع عمومی فوق العاده  نوبت اول در روز شنبه   مورخ 1401/01/27  به 
حدنصاب نرس��ید  و نوبت دوم در روز ش��نبه   مورخ 1401/02/08  به حدنصاب نرس��ید    در ساعت 18 روز 
پنجشنبه   مورخ 1401/02/29    در محل سابق سپاه مشهد واقع در خیابان فدائیان اسالم  چهارراه  نخریسی  
بین فدائیان اسالم 10 و12  مجتمع فرهنگی امام رضا )ع( برگزار می شود از کلیه اعضای محترم تقاضا می 

شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 1 -  انتخابات اعضای اصلی و علی البدل  هیئت مدیره  و بازرس اصلی و علی البدل 

2-  اصالح ماده 6  اساسنامه تغییر آدرس مرکز اصلی دفتر شرکت تعاونی  3-  افزایش ارزش اسمی سهام  
به مبلغ  هر سهم یک میلیون ریال 4-تعیین تکلیف سهامداران  بلوک 7 و 22 و   سهامدران  با فیش واریزی 

212000 ریال5-تغییر سال مالی 6-تغییر موادی از اساسنامه  
ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی شرکت موظف اند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به 

مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارئه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی شرکت تعاونی بهارستان  امید چناران

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  شرکت تعاونی بهارستان  امید چناران نوبت سوم
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شهرداری گلبهار به استناد بند 4 مصوبه شماره   248 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 
به "فروش پنج دستگاه اتوبوس اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری" را به شرح و با جزئیات و اطالعات 
مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره ستاد 1001093255000001 
از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسنادمزایده و کسب 

اطالعات بیشتریه سامانه ستاد ایران به آدرس  WWW.setad.ir  مراجعه نمایند.
-     سپرده شرکت در مزایده برای هر اتوبوس به صورت جداگانه و در قالب ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی 

نقدی به حساب سپرده شهرداری که مبلغ در اسناد مزایده اعالم گردیده الزامی می باشد.
-     برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

-     شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
-     سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

-     هزینه چاپ دونوبت آگهی با برنده مزایده می باشد.
   علیرضا اصغری- شهردار گلبهار

آگهی مزایده – مرحله اول-نوبت دوم
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جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی  ش��رکت تعاونی بهارس��تان امی��د چناران  نوب��ت دوم با  شناس��ه ملی 
14003713531 با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی نوبت اول در روز شنبه   مورخ 1401/01/27  به 
حدنصاب نرسید نوبت دوم  در ساعت 17 روز پنجشنبه  مورخ 1401/02/29 در محل سابق سپاه مشهد 
واقع در خیابان فدائیان اسالم  چهارراه  نخریسی  بین فدائیان اسالم 10 و12  مجتمع فرهنگی امام رضا 
)ع( برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 
در این جلسه حضور بهم رسانند.اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می 
توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد 

آرا وکالتی در هر عضو حداکثرسه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
دستور جلسه :   1- اصالح ماده 7 و افزایش سرمایه شرکت از 10500000 ریال به 181200000  ریال  و 
افزایش   تعداد سهامداران از 63 سهم به 1812 سهم 2-  تائیدیه پذیره نویسی انجام شده 3- تایید 

صورتهای مالی سال 1400 و تصویب بودجه سال1401
هیئت مدیره شرکت تعاونی شرکت تعاونی بهارستان  امید چناران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی بهارستان  امید چناران نوبت دوم        
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جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت اول ش��رکت تعاونی تهیه وتوزیع لوازم تاکس��ی وکرایه س��واری مش��هدوحومه راس ساعت9 صبح روز 
شنبه  مورخ1401/02/31 درمحل تاالر عدل واقع در میدان امام خمینی برگزار میگردد . لذا از کلیه نمایندگان منتخب درمرحله اول دعوت 
مینماید راس موعد مقرر ش��خصًادر جلس��ه مذکورباهمراه داشتن مدارک شناس��ایی حضور بهم رسانند.    دستور جلسه :1-طرح و تصویب 

گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص تعیین قیمت پایه مزایده فروش ساختمان میدان امام خمینی
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع 
عمومی عادی نوبت اول شرکت 

تعاونی تهیه وتوزیع لوازم تاکسی 
وکرایه سواری مشهدوحومه

 به شماره ثبت697
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مورخ����ه   6/658 ش����ماره  مج����وز  اس����تناد  ب����ه 
۱۴۰۰،۱۲،۱6  ش����ورای اس����امی ش����هر فریم����ان، 
شهرداری فریمان در نظر دارد تعدادی از اماک 
خ����ود واق����ع در مجتمع تجاری، می����دان میوه و 
تربار و کافه کتاب را بمدت۳ سال بصورت اجاره 
به بخ����ش خصوصی واگذار نمای����د. متقاضیان 
جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده وکسب 
اطاعات بیش����تر ازتاریخ ۱۴۰۱،۲،۱8 تا آخروقت 
اداری ۱۴۰۱،۲،۲۹ ب����ه واح����د ام����ور قرارداده����ای 
ش����هرداری فریمان مراجعه  نموده و یا با تلفن 
۰5۱۳۴6۲۳۳6۴ تماس حاصل نمایند.                           

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۱،۲،۱۱         
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۱،۲،۱8                  
حمیدجهانی نیا- سرپرست شهرداری فریمان 

آگهی مزایده عمومی مرحله 
دوم اجاره امالک شهرداری فریمان
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