
مشهد  پزشکی  علوم  دانــشــگــاه  بهداشت  مــعــاون 
گفت: براساس آمارهای موجود تعداد موارد سرپایی 
این  مثبت بیماری کووید۱۹ در مناطق زیر پوشش 
دانشگاه به تدریج در حال افزایش است به نحوی 
که در یک هفته اخیر میزان موارد مثبت مراجعان 
سرپایی به طور معناداری افزایش پیدا کرده است. به 
گزارش قدس آنالین، دکتر سیدجواد حسینی افزود: 
رعایت دستورالعمل های  و  تمام نشده است  کرونا 
بهداشتی و استفاده از ماسک در فضاهای سربسته 
مورد تأکید است؛ چرا که طی دو هفته گذشته شاهد 
افزایش مــوارد ابتال به کرونا در مناطق زیر پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده ایم.وی ادامه داد: 
از واکسن  از جمعیت کشور هیچ دُزی  ۲۵ درصــد 

کرونا را دریافت نکرده و ۳۰ درصد 
دز  یــک  تنها  ایـــران  جمعیت  از 
کــرده انــد.  دریــافــت  کرونا  واکسن 
ضــــرورت واکــســیــنــاســیــون کامل 
گروه های هدف به عنوان یکی از...

یک سوم جمعیت خراسان شمالی اجاره نشین هستند

کمبودمسکنوافزایشبیضابطهاجارهبها
افزایش مراجعان 

سرپایی مبتال به کرونا 
در خراسان رضوی 
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قرارداد رانندگان شرکت نفت و گاز 
سرخس اصالح می شود

   طرح مدرسه تابستانه 
برای دانش آموزان ضعیف

 برگزاری مردمی سالگرد ارتحال 
آیت هللا سیدجواد خامنه ای  

نیاز خراسان رضوی به هزارو۲۰۰ 
معلم تربیت بدنی تازه نفس
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پس از انتشار گزارشی با عنوان »ترویج برهنگی 
به بهانه عمل زیبایی!« در روزنامه قدس که در آن 
به ولنگاری حوزه نظارت بر صفحات اینستاگرامی 
پرداخته شد که تصاویر عریان و نیمه عریان از 
اندام بانوان را پیش و پس از عمل جراحی زیبایی 
منتشر می کردند، دکتر صداقت، رئیس سازمان 

نظام پزشکی مشهد با ارســال جوابیه ای اعالم 
کرد: در روتیتر گزارش مندرج در صفحه۳ روزنامه 
قدس خراسان شماره ۹8۱7، نویسنده محترم ادعا 
کرده که سازمان نظام پزشکی مشهد در برخورد با 
متخلفان کم کاری کرده است و در شرح ذکر کرده 
که »ولنگاری در فضای مجازی و کوتاهی برخی 

مسئوالن امر در علوم پزشکی و حتی سازمان 
نظامی پزشکی مشهد کار را به جایی رسانده که 
عده ای سازمان یافته تصاویر عریان و نیمه عریان 
اندام بانوان را پیش و پس از عمل و با وقاحت 
تمام در فضای مجازی منتشر می کنند بدون آنکه 
از برخوردهای قانونی واهمه ای داشته باشند!« در 

حالی که سازمان نظام پزشکی مشهد مدعی 
است  قوانین سخت گیرانه ای در حوزه انتشار 
این گونه تصاویر دارد و با متخلفان در این زمینه 
از  کــرده و می کند. در قسمتی  برخورد جدی 
گزارش با میان تیتر درددل رسانه، ادعا شده 

است که »باوجود اینکه خبرنگار و...

جوابیه سازمان نظام پزشکی مشهد به یک گزارش  و پاسخ قدس

در شهر3

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

  فراخوان نوبت دوم ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس سه اتحادیه : 
1 - اتحادیه صنف تعمیرکاران مصنوعات نفت ، گاز ، الکتریک و چرخ خیاطی مشهد مقدس         2 - اتحادیه صنف سراجان مشهد مقدس

 3 - اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی مصنوعات نفت گاز و الکتریک مشهد مقدس
و مصوبه مورخ  نظارت  عالی  « مصوبه مورخ 1400/09/29 هیئت   7 « بند  اجرای  و در  اتحادیه های صنفی  انتخابات  برگزاری  اجرایی  نامه  « اصالحی آیین   7 « ماده  استناد  به 
1401/02/06 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم سه اتحادیه صنف تعمیرکاران مصنوعات نفت، گاز، الکتریک و چرخ خیاطی 
مشهد مقدس و اتحادیه صنف سراجان مشهد مقدس و اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی مصنوعات نفت گاز و الکتریک مشهد مقدس دعوت می شود در صورت تمایل جهت 
عضویت در هیئت مدیره یا بازرس اتحادیه های مذکور و دارا بودن شرایط ذیل، ظرف مدت 10 روز ) از روز شنبه مورخ 1401/04/18 تا روز دوشنبه مورخ 1401/04/27 ( شخصًا 
با مدارک ذیل، ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف ) iranianasnaf.ir ( - انتخابات الکترونیک - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به ثبت نام و 
بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  مدارك زیر، جهت ادامه فرآیند ثبت نام ) در مهلت قانونی فوق ( به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات 

اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد مقدس، واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
    شرایط الزم :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران   2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران    3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس           5- عدم اعتیاد به مواد مخدر           6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال    9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم      10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس 4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (         2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو             4-  اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی
* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ضروری است .  

5 -  اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی
توجه :

-  به استناد تبصره » 3 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.
-  به استناد تبصره » 5 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی مذکور، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان 

اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه ، الزامی است.
- به استناد تبصره » 2 « اصالحی آیین نامه اجرایی صدراالشاره ، عدم بارگذاری هر یک از از مدارک مورد نیاز در سامانه ساران در بازه زمانی فراخوان ، به منزله عدم ثبت 

علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهدنام است .
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   عقب ماندگی 
در ادبیات 
توسعه شهری  
سیدعبداهلل ارجائی 
شهردار مشهد با 
بیان اینکه در حوزه 
ادبیات توسعه 
شهری مشهد 
 عقب ماندگی کالبدی 
 داریم، گفت: شهر 
متوازن نیست، امروز 
چه در جهت توسعه 
و چه در توزیع 
امکانات شهر دچار 
عدم تعادل هستیم. 

ثانی  محمدزاده   سمانه 
بــا آرام شــدن وضعیت کرونایی 
کشور دیگر محدودیت های سابق 
برای مالکان وجود ندارد و این روزها 
که فصل جابه جایی مستأجران 
است، گرانی منازل نقل محافل 
شده و همه از افزایش سرسام آور اجاره منازل گالیه 
می کنند. در ســال جــاری رشــد جهشی قیمت ها 
در بخش اجــاره بسیاری از مستأجران و خریداران 
مسکن را نگران کرده است زیرا برخی مالکان و دالالن 
ــاره تیز  دنــدان طــمــع بــرای بــاال بــردن قیمت های اجـ

کرده اند.
براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، 
تعداد مستأجران خراسان شمالی ۲۳هــزار خانوار 
بود که اکنون بر پایه تحلیل آماری کارشناسان این رقم 
به ۳۵هزار خانوار معادل ۳1درصد جمعیت استان 

رسیده است.

افزایشسرسامآوراجارهبها ◾
یک فرهنگی اهل خراسان شمالی در گفت وگو با 
قدس که به گفته خودش بیش از ۲۲سال اجاره نشین 
اســـت، مــی گــویــد: بــنــده اکــنــون دو ســالــی اســت که 
بازنشسته شــده ام و بــاوجــودایــن، طی ایــن سال ها 
نتوانسته ام با حقوقی که دریافت می کنم منزلی برای 
خود و خانواده ام تأمین کنم. خیام می افزاید: برخی 
صاحبخانه ها در تعیین اجاره بهای منزل و یا مغازه ها 
بی انصافی می کنند و هر سال مبلغی باالتر از نرخ 

تعیین شده دولت، اجاره را افزایش می دهند.
 وی اظهار می کند: برای اینکه بتوانم از عهده پرداخت 

اجاره بها برآیم باید دو یا سه شغله کار کنم.
یکی دیگر از شهروندان جویای مسکن مرکز استان 
می گوید: بنده دارای سه فرزند هستم و به بیشتر 
امالکی ها که مراجعه می کنم، می گویند صاحبخانه 

منزلش را به افراد بدون فرزند اجاره می دهد.
دالوری بیان می کند: دولت از یک طرف بر افزایش 
فــــرزنــــدآوری تــأکــیــد مــی کــنــد ولـــی از طـــرف دیگر 
صاحبخانه ها منزلشان را به افراد دارای چند فرزند 
اجاره نمی دهند. در سالی که گذشت برای یک منزل 
7۵متری ماهی ۲میلیون و ۵00 اجــاره و 1۲0میلیون 
تومان رهن پرداخت کرده ایم که صاحبخانه برای این 
متراژ منزل در سال جاری ۳میلیون و ۵00 تومان اجاره 

و رهن را به 1۵0 میلیون تومان افزایش داده است.
وی ادامه می دهد: از مالکان تقاضا داریم که رعایت 
حال مستأجران را بکنند و از مسئوالن ذی ربط هم 

درخواست داریم با نظارت و قیمت گذاری از افزایش 
سرسام آور قیمت منازل جلوگیری کنند.

یکی از زوج هــــای جــوانــی کــه بــه تــازگــی می خواهد 
سرپناهی بــرای خــود مهیا کند نیز می گوید: بنده 
شغل آزاد )پوشاک فروشی( دارم و مبلغ 70 میلیون 
تومان بنده و همسرم نیز 100 میلیون تومان وام ازدواج 
دریافت کرده ایم حال اکنون شما بگویید با این مبلغ 
جهیزیه تهیه کنم یا مراسم عروسی بگیرم یا سرپناهی 
برای خانواده مهیا کنم؟ اجاره مغازه و مخارج منزل 

و... که بماند.
مقدادی با بیان اینکه فقط مسئوالن شعار می دهند و 

جوانان را به ازدواج و فرزندآوری سوق می دهند، عنوان 
می کند: افزایش اجاره بهای مسکن یکی از سدهای 
بزرگ پیش روی جوانان برای ازدواج است و مسئوالن 
باید نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشند 
چراکه جوانان از عهده این مخارج سنگین برنمی آیند.
یکی دیگر از شهروندان در گفت وگو با قدس می گوید: 
در این روزهای گرم تابستان نزدیک یک ماه است کار 
و زندگی ام را کنار گذاشته ام و به دنبال منزل مناسب 
برای اجاره می گردم و باید هرچه زودتر خانه را تخلیه 

کنم زیرا صاحبخانه منزلش را اجاره داده است.
مغروری می افزاید: در حال حاضر برای تأمین رهن 
و اجــاره منزل مجبور شدم ماشین خود را بفروشم 
تا مبلغی برای رهن منزل مهیا کنم. میزان افزایش 
اجاره بسیار باالتر از نرخ ۲۵درصــدی تعیین شده از 
سوی دولت است و به شدت به مستأجران فشار وارد 
شده اســت. این فشارهای اقتصادی خود موجب 
آسیب های اجتماعی، طالق، قتل، نزاع، درگیری و... 
می شود زیرا مردم دیگر تحمل کوچک ترین چیزی 

را ندارند.

کمبودساختوسازها،عاملگرانی ◾
یکی از مشاوران امالک بجنورد در گفت وگو با خبرنگار 
ما کمبود ساخت وساز طی سال های گذشته را عامل 
گرانی اجاره بها عنوان می کند و می گوید: برخی اعتقاد 
دارند جمعی از مشاوران امالک عامل درصدی از گرانی 
هستند. عباسی اظهار می کند: با توجه به مشکالت 
اقتصادی و افزایش تورم، نمی توان از مالکان انتظار 
داشت قیمت اجاره بها را افزایش ندهند ولی باید در 

کنار این ها انصاف را رعایت کنند.
وی افـــزود: باید منطقی باشیم در کنار افـــرادی که 
اجاره بها را افزایش می دهند مالکانی هم هستند که 
بدون افزایش مبلغ، قراردادها را تمدید کرده اند و برخی 

هم افزایش معقولی داشتند. 

ساخت15هزارواحدبرای58هزارمتقاضی! ◾
مدیرکل راه وشــهــرســازی خــراســان شمالی نیز در 
گفت وگو با قدس موضوع مسکن را یکی از موضوعات 
جدی خانوارها بیان می کند و می گوید: بخش زیادی 
از درآمد خانوارها در مسکن هزینه می شود که باید 

اهتمام جدی در این حوزه ایجاد شود.
قاسم قاسمی اظهار می کند: در سفر هیئت دولت به 
استان، وزیر راه وشهرسازی، خراسان شمالی را استانی 
محروم با درآمد پایین عنوان و تأکید کرد باید تعداد 
واحدهای در حال ساخت در این استان افزایش یابد 
که اگر این اتفاق رخ دهد اجــاره مسکن هم کاهش 
می یابد. وی از ساخت بیش از 1۵ هزار واحد نهضت 
ملی مسکن در استان خبر می دهد و می گوید: 1۵هزار 
و 17۴ واحد نهضت ملی مسکن در قالب پروژه های 
مختلف با پیشرفت فیزیکی 8 تا ۵۵درصد در استان 

در حال ساخت است.
وی به تعداد ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی 
مسکن در استان اشاره می کند و می افزاید: تاکنون 
۵8هزار و ۵7۵ متقاضی در این طرح نام  نویسی کردند 
که از این تعداد ۲۳هزار و 70 متقاضی تأیید نهایی و 

۵هزار و ۵۹۹ متقاضی واریز وجه کردند.
وی با بیان اینکه با توجه به شاخص های مسکن 
متقاضی مسکن در اســتــان زیـــاد اســـت، تصریح 
می کند: متأسفانه درآمد خانوارها در این استان پایین 
است و توان و آورده مالی برای ثبت نام مسکن ندارند 
که امیدواریم در این زمینه توجه ویژه ای به خراسان 

شمالی شود.
مدیرکل راه وشــهــرســازی خــراســان شمالی یکی از 
خواسته های مهم این حوزه را اختصاص اعتبار برای 
آماده سازی مسکن مهر عنوان می کند و می گوید: 
در استان ۲هزار واحد مسکن مهر با مشکل مواجه 
است که امیدواریم در این زمینه به استان محروم ما 

نگاه ویژه شود.

یک سوم جمعیت خراسان شمالی اجاره نشین هستند

کمبود مسکن و افزایش 
بی ضابطه اجاره بها

خبرخبر
روزروز

نیاز خراسان رضوی به هزارو۲۰۰ معلم تربیت بدنی تازه نفس
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان رضــوی گفت: ما بــرای پوشش تمام پایه های 
تحصیلی در استان، نیازمند به کارگیری هزار و ۲00 معلم 

تربیت بدنی دیگر هستیم.
صفدر سلطانی در گفت وگو با ایرنا افزود: هم اکنون ۲هزار 
و ۶۵0 معلم تربیت بدنی در استان خدمت می کنند که 

۴80نفر آنان در اماکن، فضاها و کادر اداری و بقیه در 
کالس درس تربیت بدنی حضور دارند.

وی گفت: با برگزاری آزمون اخیر، ۲۳0 همکار جدید به 
عنوان معلم تربیت بدنی به استخدام آموزش وپرورش 
درآمده و بخشی از نیاز این حوزه را پاسخ می دهند. اما 
اگر قرار باشد همه دانش آموزان استان در تمامی پایه ها 

زیرپوشش معلم تربیت بدنی قرار گیرند به استخدام 
هزار و ۲00 نیروی دیگر در این خصوص نیاز داریم.

ــرورش خراسان رضوی  معاون تربیت بدنی آمــوزش وپ
گفت: هم اکنون کمبود ۵0درصـــدی نیرو در استان را 
با به کارگیری همکاران شاغل و بازنشسته به صورت 

حق التدریس جبران کرده ایم.

سلطانی با اشاره به اهمیت درس تربیت بدنی و تأثیر 
آن در فــراگــیــری بهتر درس و البته سالمت جسمی 
ــوزان، گــفــت: بــا کمک و مشارکت  ــــش آمــ ــــی دان و روان
خیران درحال حاضر سرانه فضای ورزشی سرپوشیده 
دانش آموزی در استان به 0/18مترمربع و سرانه فضای 

باز به 0/1۹ مترمربع رسیده است. 

آموزش
     طرح مدرسه تابستانه 
برای دانش آموزان ضعیف

  معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی گفت: می خواهیم دانش آموزان مقطع 

ابتدایی را که در بعضی از دروس اصلی مثل ریاضی، 

علوم و فارسی سطح عملکرد قابل  قبول یا نیاز به تالش 
بیشتر کسب کرده اند را در طرح مدرسه تابستانه 

نام نویسی کنیم. آذر رشیدی در گفت وگو با ایسنا افزود: 
این طرح به صورت رایگان و حضوری در ۹۰۳پایگاه 

و مدرسه مجری برگزار می شود. کیفیت بخشی به 

آموزش دانش آموزان به منظور تعمیق یادگیری و 
تقویت بنیه علمی دانش آموزان،  فاقد دسترسی 
به آموزش حضوری یا مجازی، بدسرپرست و 

بی سرپرست، دانش آموزانی که افت تحصیلی داشتند 
و یا مجبور به تکرار پایه بودند یا ترک تحصیل کردند 

از اهداف این طرح است. در نظر داریم تعداد ۱۰۸هزار 
و ۳۹۲دانش آموز دوره اول ابتدایی در دروس ریاضی و 

فارسی و دوره دوم ابتدایی در دروس ریاضی، فارسی 
و علوم که سطح ارزشیابی نیاز به تالش و قابل قبول 

داشته اند در این طرح نام نویسی کنیم.
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در استان
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  نخستین بار
 عضواتحادیه
حمل انواع کاال 
نیسان/ خاور

09938821576
37113699

ج
/4
01
03
75
9

کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی
09155156053

ج
/1
41
06
65

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/4
01
02
35
5

ط
/4
01
02
01
6 09152003500

دنیای
فرسوده

سواری، وانت، تاکسی
با ارائه کارت طالیی

ط
/4
01
01
71
4

نقاشی گلستان رنگ روغنی، 
پالستیک، آکرولیک بتونه کناف

تعمیرات، پایین ترین قیمت
09152020678-09158080678

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/4
01
00
22
0

نقاشی نوین
فوری، ارزان، بازدید رایگان

با رنگ الوان
09153161351

ج
/4
01
00
58
6

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
/1
40
60
69

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265

ج
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01
01
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7

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
/4
01
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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

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
/1
41
24
67

ج
/4
01
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39
4

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

 09153587292-38324530

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

09302978698

ط
/4
01
02
42
1

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
41
24
56

خریدار عادالنه

پ
/1
40
42
53

پ
/1
40
42
52

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

خدمات مهندسی 
نقشه کشی

فوری به چندنفرنیروی آقاجهت 
کارگاه انگشترسازی  محدوده 

صیادشیرازی نیازمندیم 
09394573194

ج
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04
41
5

کارگرماهر

ج
/1
41
04
66
1

اگر متخصص فورش
 محصوالت پزشکی بهداشتی 

هستین باما تماس بگیرید
 09153130386

بازاریاب

))برای خودت کارکن((
تعدادی بازاریاب خانم
 جهت گروه بیمه ای 
09371251064

ج
/4
01
04
25
0

ج
/4
01
04
71
3

جذب مشاورآقاوخانم 
حقوق ثابت +پورسانت 

)محدوده ی رضاشهر(
09001808070

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
/4
01
03
84
9

زندگی برمدار قرآن 
آموزش تخصصی قرآن کریم
روخوانی،تجوید،صوت ولحن

10جلسه تضمینی 
باارایه گواهینامه 

موسسه فرهنگی قرآن وعترت 
آوای وحی بقیة ا...)عج( 

مدیریت)غیور(09152020602

ج
/4
01
04
18
3

آموزشگاه های
تخصصی

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

ج
/4
01
04
46
3

ج
/4
01
04
30
6

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

به چندکارگر جهت کار
درپارکینگ عمومی 
17شهریورنیازمندیم

ج09364432864 
/4
01
04
39
5

2آشپزوکمک آشپز
وکارگر ساده نیازمندیم 

محدوده طالب 
09156881431

ج
/4
01
04
66
3

کارگر ساده

ط
/4
01
00
35
5

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/4
01
02
34
3

خریدضایعات خاوری 
آهن آالت تخریبی دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت 
09159829884 باالترین قیمت

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید و فروش
ضایعات

مشاغل گوناگون

ج
/4
01
04
62
3

به تعدادی جوان خانم و آقا 
تحصیلکرده جهت کار در فروشگاه 

نیازمندیم
تماس 09352494043

ط
/4
01
04
67
5

ف
/4
01
04
60
7

آگهی 
"آقای محمد قادری فرزند رضا 

به اطالع میرساند طالق میان شما 
و خانم زهره حاصل خواه شورچه 

در مورخ 1401/4/14 تحت 
شماره 7934 در این دفترخانه 

به ثبت رسید. مراتب جهت 
اطالع شما آگهی گردید.

 نشانی دفترخانه مشهد 
بین عبادی 77 و 75 تلفن 

"09157090890
محمدرضا بهارلو سردفتر

 ازدواج 25 و طالق 29 مشهد

متفرقه



کشف بیش از 
۸۸هزار قرص 

قاچاق در 
مه والت

سرهنگ ذوالفقاری 
فرمانده نیروی 

انتظامی مه والت 
گفت: مأموران 

انتظامی کالنتری 
بخش شادمهر در پی 
بازرسی یک دستگاه 

اتوبوس مسافربری، 
۸۸هزار و ۵۹۰عدد 

قرص قاچاق و 
غیرمجاز کشف 
و یک متهم را هم 

دستگیر کردند.

خبرخبر
روزروز

در قسمتی از گزارش با میان تیتر 
درددل رسانه، ادعا شده است 
کــه »بـــاوجـــود ایــنــکــه خبرنگار 
و نویسنده این گــزارش در ارائه 
اطــاعــات مرتبط بــا صفحات 
ــاگــرامــی بـــا تبلیغات  ــنــســت ای
غیرمجاز به مدیران نظام پزشکی اقــدام کــرده اما 
نتیجه نگرفت و صفحات مــذکــور همچنان به 
فعالیت خود ادامه می دهند«، این در حالی است 
که تمامی آدرس صفحات اعامی به دقت مورد 
بررسی قــرار گرفته و چهار مــورد جدید تبلیغات 
غیرمجاز وجود داشته که گردانندگان آن از جامعه 
پزشکی نبودند و آدرس صفحات نیز برای پیگیری 

قانونی ارجاع شده است و... .
جهت تنویر افکار عمومی قوانین و اقدامات سازمان 

نظام پزشکی مشهد در ادامه ذکر می شود.
1. طبق دستورالعمل نحوه اطاع رسانی امور پزشکی 
و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، 
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع بند ب ماده 
3 از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری 
اسامی ایران مصوب 1383/01/25 مجلس شورای 
اسامی، تبلیغات از طریق هر یک از رسانه های 
عمومی و خصوصی دیــداری و شنیداری نیازمند 
اخذ مجوز تبلیغات از سازمان نظام پزشکی است. 
بنابراین هر نوع تبلیغی در حوزه سامت در فضای 
مجازی بدون تأیید کمیسیون تبلیغات سازمان نظام 
پزشکی شهرستان مربوط باشد، غیرقانونی است. 
برهمین اساس از 42 مورد آدرس صفحات دارای 
تبلیغات غیرمجاز شناسایی شده، چهار مورد آن 
متعلق به پزشکان مشهدی و یک صفحه توسط 
منشی پزشک مدیریت می شد که با پیگیری نظام 
پزشکی مشهد هر پنج نفر به نظام پزشکی دعوت 
شدند و پس از توضیح و اباغ قوانین موجود و حذف 

ــرای رعایت  تبلیغات و اصــاح مــوارد غیرمجاز، ب
قوانین از این افراد تعهد اخذ شد. سایر صفحات 
مربوط به پزشکان نبوده و با وجود اینکه برخورد 
با فعاالن فضای مجازی غیر از جامعه پزشکی در 
شرح وظایف سازمان نظام پزشکی نیست، اما این 
سازمان پیگیری کرده و در ارائه اطاعات صفحات 
تخلفات غیرپزشکان به دستگاه قضایی همکاری 

داشته است. 
در این جوابیه آمده است صفحاتی که پس از اخذ 
تعهد همچنان فعال باقی مانده متعلق به پزشکان 
نبوده است. پس نمی توان فعال بودن این صفحات 

را که متعلق به پزشکان نیست نتیجه کم کاری نظام 
پزشکی دانست.

در بخشی از جوابیه نیز به این نکته اشــاره شده 
است که سازمان نظام پزشکی هر شهرستان به 
لحاظ قدرت اجرایی صرفاً توان انجام اقدام قانونی 
درخصوص اعضای خود را دارد و سایر تبلیغات 
غیرمجاز را در راستای همکاری و هماهنگی با سایر 
ارکــان هــا و سازمان های ذی ربــط چــون پلیس فتا و 

دستگاه قضایی پیگیری می کند.
مصداق بارز عزم جدی سازمان نظام پزشکی مشهد 
در حــذف ایــن تبلیغات غیرمجاز، اعــام رسمی و 

مکرر قوانین تبلیغات پزشکی، برگزاری دوره هــای 
آموزشی، ارسال پیامک های هشداردهنده و اباغ 
دستورالعمل ها به گروه ها و انجمن های علمی- 
تخصصی پزشکی بوده است. این سازمان همچنین 
بارها و بارها به طرق مختلف با اعضای خود ارتباط 
گرفته و اعضای جامعه پزشکی را به منظور تبری 
جویی از سوءاستفاده از نام و عنوان خود، ملزم به 

ثبت شکایت از سوءاستفاده کنندگان کرده است.

پاسخ قدس ◾
در قسمتی از این جوابیه آمده است: سازمان نظام 
پزشکی مشهد قوانین سخت گیرانه ای در حوزه 
انتشار این گونه تصاویر دارد و با متخلفان برخورد 
جدی داشته و دارد که باید گفت اگر این گونه بود چرا 
تا پیش از پیگیری رسانه و ارائه مستندات فعالیت 
این صفحات اینستاگرامی به دادستانی که طبق 
اعــام نظام پزشکی مشهد چهار صفحه متعلق 
به پزشکان و یک صفحه هم در اختیار منشی یک 
پزشک بود، اقدامی صورت نگرفته و برخوردی با 

آن ها نشده بود!
از سوی دیگر براساس قوانین ادعایی، پزشکان باید 
برای انجام تبلیغات در فضای مجازی و... مجوز از 
کمیته مربوط اخذ کنند. حال این پرسش پیش 
می آید که اگر این افراد دارای مجوز بوده اند و دست 
ــدام بانوان  به انتشار این گونه تصاویر زننده از ان
پیش و پس از عمل زده انــد چرا تا به امروز و زمانی 
ــرای بــرخــورد با آن ها  که موضوع پیگیری نشده ب
اقدامی صورت نگرفته بود. اگر هم چهار پزشک 
و یک منشی پزشک تا به امروز فعالیت غیرمجاز 
داشته اند بازهم چرا گزارشی از فعالیت های آن ها به 

دادسرا منعکس نشده بود؟
همچنین در ایــن جوابیه عنوان شــده اســت از 
42مورد آدرس صفحات دارای تبلیغات غیرمجاز 

شناسایی شده چهار مــورد پزشک و یک مورد 
منشی بوده که به آن ها اخطار داده شده و مورد 
اعمال قانون قرارگرفته اند، اما برخورد با فعاالن 
فــضــای مــجــازی غــیــرپــزشــک در شـــرح وظــایــف 
سازمان نظام پزشکی نیست و با همکاری شما، 
اطاعات صفحات به دادستانی ارائه شده است 
که این ابهام به وجود می آید مگر می شود افرادی 
کــه بــه عــنــوان لــیــدر صفحات انــجــام عمل های 
زیبایی، تبلیغ یک پزشک را می کنند و محل 
عمل را مشهد عنوان می کنند ارتباطی با پزشک 
و مرکز درمانی نداشته باشند و اینکه مطرح شود 
وظیفه نظام پزشکی بــرخــورد بــا ایــن صفحات 
نیست به نوعی فرار رو به جلو محسوب می شود 
چــراکــه بــی تــردیــد بــایــد مشخصات صفحات و 
افرادی که در این حوزه مداخله گر در امور پزشکی 
نامیده می شوند به دادسرا معرفی و اعام شود 
که بــراســاس بررسی ها تا پیش از ورود دادســرا 
بــه مــاجــرا، فهرست ایــن صفحات )42 آدرس( 
به دادستانی ارســال نشده و مقام قضایی در 
دادسرای ویژه جرایم رایانه ای در بدو امر ماجرا را 
پیگیری کرد. این موضوعات نمی تواند از نظارت 
دقیق نظام پزشکی مشهد روی اقدام های خاف 

قانون حکایت داشته باشد.

تلمیح)بخوانید نکته( ◾
انتشار جوابیه نظام پزشکی مشهد درحالی بود که 
در زمان تنظیم این مطلب بازهم جست وجوی ما در 
فضای مجازی نشان داد یکی از پزشکان مشهدی 
که دارای چندین صفحه اینستاگرامی بــود و در 
گزارش ما به دادستانی به آن اشاره شده بود و حتی 
نظام پزشکی مشهد مدعی اخطار و برخورد با وی 
بود، در حال حاضر صفحه ای دیگر با زبان عربی را 

مدیریت می کند!

جوابیه سازمان نظام پزشکی مشهد 
به یک گزارش  و پاسخ قدس

در شهر3
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برق گرفتگی، پرتکرارترین حادثه در حوزه ایمنی ساختمان
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان 
رضوی در حاشیه نمایشگاه صنعت برق و تجهیزات 
وابسته گفت: برق گرفتگی یکی از پرتکرارترین حوادث 
در حــوزه برق ساختمان است که به یکی از مهم ترین 

چالش های ایمنی در این حوزه تبدیل شده است.
ایمان سریری افـــزود: پس از برق گرفتگی، به ترتیب 

حــریــق، سوختن تجهیزات و قطع بــرق عمده ترین 
خطر های حوزه برق ساختمان هستند.

به گزارش صداوسیما، وی گفت: بهترین راه حل برای 
کاهش حوادث در این حوزه، اصاح اتصاالت سست 
و بررسی دوره ای سیستم برق کشی ساختمان است که 
برطرف کردن آن ها می تواند حدود 20درصد حوادث را 

کاهش دهد.
سریری افــزود: عــاوه بر مــوارد یاد شــده، بهره مندی از 
مصالح استاندارد و استفاده از سیم  و کابل های روکشدار 
نیز در افــزایــش طــول عمر مفید سیستم برق کشی 
ساختمان بسیار حائز اهمیت است که وظیفه خطیر 
آن برعهده ناظران ساختمان های در حال ساخت است.

وی با اشاره به برخی مشکات مهندسان ناظر برق در 
سازمان نظام مهندسی استان افزود: در چند سال اخیر 
رونــد جــذب مهندسان ناظر کم شــده اســت که دالیل 
مختلفی دارد. از سوی دیگر افزایش تعهدات و کاهش 
حق الزحمه نیز انگیزه مهندسان برای فعالیت در این 

حوزه را کاهش داده است.

بازتاب
    پس از انتشار گزارشی با عنوان »ترویج برهنگی 
به بهانه عمل زیبایی!« در روزنامه قدس که در آن به 

ولنگاری حوزه نظارت بر صفحات اینستاگرامی 
پرداخته شد که تصاویر عریان و نیمه عریان از اندام 
بانوان را پیش و پس از عمل جراحی زیبایی منتشر 

می کردند، دکتر صداقت، رئیس سازمان نظام پزشکی 
مشهد با ارسال جوابیه ای اعالم کرد: در روتیتر گزارش 

مندرج در صفحه3 روزنامه قدس خراسان شماره 
۹۸17، نویسنده محترم ادعا کرده که سازمان نظام 
پزشکی مشهد در برخورد با متخلفان کم کاری کرده 

است و در شرح ذکر کرده که »ولنگاری در فضای 
مجازی و کوتاهی برخی مسئوالن امر در علوم پزشکی 

و حتی سازمان نظامی پزشکی مشهد کار را به جایی 
رسانده که عده ای سازمان یافته تصاویر عریان و 

نیمه عریان اندام بانوان را پیش و پس از عمل و با وقاحت 

تمام در فضای مجازی منتشر می کنند بدون آنکه از 
برخوردهای قانونی واهمه ای داشته باشند!« در حالی 

که سازمان نظام پزشکی مشهد مدعی است  قوانین 
سخت گیرانه ای در حوزه انتشار این گونه تصاویر دارد 
و با متخلفان در این زمینه برخورد جدی کرده و می کند.

 جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت اول ش��رکت تعاونی مسکن مهر ش��ماره پنج تربت جام ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 
1401/05/19در محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان تربت جام واقع در انتهای خیابان بدر با دس��تور ذیل 
تش��کیل می گردد. از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داشتن برگ سهام/ دفترچه عضویت / کارت 

عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال های 97 و 98 و 99و 1400

3-تصمیم گیری در خصوص بدهی اعضا
4-نحوه مشارکت اعضای تعاونی جهت تکمیل سهم آورده خود برای واحدهای نیمه تمام 

5-ارائه برنامه زمانبدی شرکت تعاونی برای ساخت واحدهای ناتمام 
6-تصمیم گیری در خصوص اعضایی که به تعهد خود عمل نمی کنند و قصد خروج از تعاونی را دارند.

تذکر:
1-در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر 
یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا 3 رای وکالت و غیر عضو فقط یک رای 

با وکالت می تواند داشته باشد. 
عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در تاریخ های 18تیر لغایت تا یک روز مانده به برگزای 
مجمع به نشانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تربت جام واقع در انتهای خیابان بدر از ساعت 9تا 11 با همراه 

داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورودیه مجمع حضور یابند.
2-با توجه به انتخابات هیات مدیره و بازرسان افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیات مدیره یا بازرسی دارند 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی می بایس��ت به نشانی مذکور ئر بند یک تذکرات مراجعه و فرم مربوطه را 

تکمیل نمایند.
هیات مدیره تعاونی مسکن مهر 5 تربت جام

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره پنج تربت جام
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مجمع  رساند  می  محترم  سهامداران  کلیه  اطالع  به 
 10 ساعت  رأس  دوم  نوبت  در  شرکت  عادی  عمومی 
محل  در   1401/04/30 مورخ  پنجشنبه  روز  صبح 
دفتر شرکت واقع در مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 
 4 واحد  البرز،  ساختمان   ،10 پالک  زنبق،  خیابان   ،10
تشکیل میگردد. از کلیه سهامداران دعوت می شود 
اعضاء  ضمنًا  رسانند.  بهم  حضور  مذکور  مجمع  در 
محترم می توانند حق رأی خود را بموجب وکالتنامه 
) عضو سه رأی و غیر  نمایند  به فرد دیگری واگذار 
به  نمایندگی  اعطای  متقاضی  اعضاء  رأی(.  یک  عضو 
همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 9 تا 11 صبح 
شرکت  محل  به   1401/04/29 مورخ  چهارشنبه  روز 

مراجعه نمایند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین
2- تصویب صورتهای مالی سال 1400 و نحوه تقسیم 

سود بین اعضاء      3- تصوبب بودجه سال 1401
مدیره  هیئت  البدل  علی  و  اصلی  اعضاء  انتخاب   -4

برای مدت 3 سال
سال  برای  البدل  علی  و  اصلی  بازرسان  انتخاب   -5

مالی 1401

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
شرکت تعاونی سنگرسازان خراسان  ثبت 7461 

شناسه ملی 10380232591

هیئت مدیره شرکت

 بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت میگردد جهت 
ش��رکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در 
ساعت11 صبح مورخ  1401/04/28  که در محل قانونی 
ش��رکت به آدرس :کیلومت��ر 17 ج��اده قوچان جنب 
صنایع بسته بندی مشهد شرکت سوتارا  )کدپستی: 

9185951571 (برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 دستورجلسه :

اس��تماع گ��زارش فعالیت هی��ات مدی��ره ، گزارش 
حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی ش��رکت برای 

عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29 
بررسی وتصویب ترازنامه وحساب سود وزیان برای 

عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
انتخ��اب حس��ابرس و  ب��ازرس قانونی اصل��ی و علی 

البدل
انتخاب روزنامه کثیر االنتش��ار جهت درج آگهی های 

شرکت
س��ایر موارد قابل طرح که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی سالیانه  می باشد.
هیئت مدیره شرکت سوتارا

)سهامی خاص(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام شرکت  سوتارا 

)سهامی خاص(  به شماره ثبت 3154 و 
شناسه ملی 10380190567
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هیات مدیره- شرکت تعاونی مصرف کارکنان  نهضت سوادآموزی مشهد

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم تعاونی  درروز پنجشنبه مورخ  1401/04/30 راس ساعت 17 
درمحل دبيرستان امام علی )ع( واقع در تقاطع حرعاملی و موسوی قوچانی برگزار خواهد شد. 

 ازكليه اعضاء محترم دعوت مي شودبا همراه داشتن مدارك عضويت درجلسه مجمع شركت نمايند. اعضائيكه 
امكان حضورآنان درجلسه مقدورنمي باشدمي توانندحق راي خودرابه موجب وكالتنامه كتبي به فرد ديگري 

واگذارنمايند در اينصورت تعداد آراء وكالتي هرعضو حداكثر 3 راي وهرفرد غيرعضو 1 راي خواهد بود.  
ضمنا اعضا متقاضی اعطا وكالت ميتوانندبه همراه وكيل مورد نظر از ساعت 17 الی ساعت 21 روزهای 
1401/4/20تا مورخه 1401/4/29 به دفتر تعاونی مراجعه نمايند تا پس از تاييد وكالت نامه های مزبور برگه 

ورود به جلسه مجمع برای فرد نماينده صادرگردد.
دستورجلسه:

1-قرائت گزارش عملكرد سال 1400 تعاونی توسط هيات مديره و بازرس 
2-طرح و اتخاذ تصميم در خصوص عملكرد مالی سال 1398-1399-1400 تعاونی شامل: عملكرد، ترازنامه،

حساب سود وزيان ، تقسيم سود و ساير گزارشهای مالی تعاونی
3-طرح و تصويب بودجه پيشنهادی  سال 1401

4-انتخاب هيات مديره اصلي وعلي البدل براي 3سال
5- انتخاب بازرسين اصلي وعلي البدل  براي يك سال مالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان نهضت 
سوادآموزی مشهد شماره ثبت 3134 -   تاریخ انتشار: روز  پنجشنبه  مورخه 1401/4/16

 شرکت شاندیز بذر سهامی خاص به شماره 
ثبت ۸۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۹۳۳۶ 
بدین وس���یله از کلیه س���هامداران شرکت 
دعوت می گردد تا در جلسه فوق الذکر که 
در روز س���ه ش���نبه به تاریخ  ۱4۰۰/۰4/۲۸ 
راس س���اعت ۹ صبح به نش���انی شاندیز، 
خیابان ولیعصر ۲4 مسجد زینبیه تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانید.
 دستورجلسه:

ب���ازرس و انتخ���اب  ۱- اس���تماع گ���زارش 
بازرسین جدید 

۲- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت 
۳- بررس���ی و تصوی���ب صورته���ای مال���ی 

منتهی به سالهای ۱۳۹۹ و ۱4۰۰ 
4- سایر موارد پیش بینی نشده 

به همراه داش��تن برگه سهام جهت ورود به مجمع 
عمومی ضروری می باشد.

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
به طور فوق العاده )نوبت اول(
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مجمع عمومي عادي س��االنه نوبت اول ش��رکت تعاوني تولیدي توزیعي نظام مهندسي معدن تحول و 
عدالت رضا روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 رأس ساعت 18:00 در محل دفتر شرکت تعاوني واقع در 
بلوار خیام- چهارراه ارشاد- خیابان پیام 12 - پالك 5  طبقه اول برگزار مي گردد . لذا از کلیه اعضاي 
محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصمیم  نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1-گزارش هیأت مدیره و بازرسین در مورد عملکرد سال  1400

2- طرح و تصویب صورتهاي مالي و عملکرد سال  1400
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادي سال  1401

4- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل براي سال مالي  1401
5- تعیین روزنامه کثیر االنتشار

ضمنًا کساني که کاندید سمت بازرسي شرکت مي باشند از تاریخ انتشار آگهي تا روز قبل از برگزاري 
مجمع به دفتر شرکت تعاوني مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند و اعضاي محترمي که امکان حضور 
آنها در جلسه مذکور میسر نمي باشد وکیل و موکل مي توانند در روزهاي 1401/05/13 و  1401/05/15  
در ساعات  اداری به دفتر شرکت مراجعه و فرم وکالت را تنظیم نمایند. هر عضو مي تواند وکالت سه 

نفر و غیر عضو وکالت یك نفر را دارا باشد. 
هیأت مدیره ف
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت اول )تاریخ انتشار: 1401/04/16 (
شرکت تعاوني تولیدي توزیعي نظام مهندسي معدن تحول و عدالت رضا

 شرکت تعاونی  کارکنان انتقال نیرو راس ساعت 17 روز یکشنبه 1401/05/02 
درمحل مسجد حجت ، خیابان امام رضا )ع ( جنب هتل درویشی برگزارمی شود 
از کلیه اعضای محترم دعوت می شود با دردست داشتن کارت شناسایی جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل حضور به هم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضورش��ان در جلسه مقدور نیست می توانند حق 
رای خ��ود را به موجب وکالت نام��ه به فرد دیگری واگذار نمایند . هرعضو می 
توان��د س��ه وکالت و غیر عضو  یک وکال��ت  و در س��اعات اداری در محل دفتر 

شرکت اطاق 345 فلکه برق برگه ورود به جلسه تهیه نمایند .

دستور جلسه  : 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان  .
2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 1400

3- طرح  تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401  .
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل .

ضمنًا  داوطلبان عضویت در بازرسی موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر 
ب��ه مدت  یک هفت��ه جهت ثبت نام به دفتر ش��رکت در اداره ب��رق مراجعه و 

مدارک الزم را ارائه نمایند .
 هیئت مدیره تکانیر
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قابل توجه همشهریان گرامیآگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دّوم
به اطالع می رساند آقای سیدهاشم صفادل

مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 17595
 به نشانی:مجیدیه 33 مغازه نهم سمت چپ 

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 
دارن��د ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 

مدارک��ی دارن��د خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حس��اب 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: 09158082942
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی غالم پور

مسئول دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1620
 به نش��انی: ش��اندیز بلوار امام رضا)ع( نبش امام رضا 

21
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری از ش��غل خود را 

دارن��د لذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه مدارکی دارند 
خواهشمند است جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155154736
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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   واحدهای 
راکد بخش 
کشاورزی فعال 
می شوند  
قناعت، استاندار 
خراسان جنوبی 
گفت: تفاهم نامه ای 
برای راه اندازی 
یک ستاد در زمینه 
احیای واحدهای 
راکد و غیرفعال 
بخش کشاورزی و 
امنیت غذایی استان 
با ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( 
منعقد شده تا شاهد 
فعال شدن این 
واحدها باشیم. 

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه 16 تیر 1401  7 ذی الحجه 1443  7 جوالی 2022   سال سی و پنجم    شماره 9850  ویژه نامه 4229

ــاون بــهــداشــت دانــشــگــاه  ــعـ مـ
عــلــوم پــزشــکــی مشهد گفت: 
براساس آمارهای موجود تعداد 
ــوارد سرپایی مثبت بیماری  مـ
کووید۱۹ در مناطق زیر پوشش این دانشگاه 
بــه تــدریــج در حــال افــزایــش اســت بــه نحوی 
کــه در یــک هفته اخیر مــیــزان مـــوارد مثبت 
مراجعان سرپایی به طور معناداری افزایش 
پیدا کرده است. به گزارش قدس آنالین، دکتر 
سیدجواد حسینی افــزود: کرونا تمام نشده 
است و رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و استفاده از ماسک در فضاهای سربسته 
مورد تأکید است؛ چرا که طی دو هفته گذشته 
شاهد افزایش موارد ابتال به کرونا در مناطق 
زیــر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

بوده ایم.
وی ادامــه داد: ۲۵ درصــد از جمعیت کشور 
هیچ دُزی از واکسن کرونا را دریافت نکرده 
و ۳۰ درصــد از جمعیت ایـــران تنها یــک دز 

ــافــت کـــرده انـــد. ضــرورت  واکــســن کــرونــا دری
واکسیناسیون کامل گروه های هدف به عنوان 
یکی از مهم ترین راه هـــای کنترل و مبارزه با 
کرونا و پیشگیری از شیوع آن در جامعه مورد 

تأکید است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ماسک به 
ویژه در اماکن و محیط های سربسته گفت: 
متأسفانه شاهد عادی انگاری و حذف ماسک 
در شهروندان هستیم که این موضوع خود 
زنــگ خــطــری بـــرای شــیــوع مــجــدد بیماری و 
پیامدهای آن برای مردم و کادر سالمت است.

دکتر حسینی اضافه کرد: با توجه به نزدیک 
شدن به ایام مبارک عید قربان و نیز بازگشت 
حجاج به کشور، به منظور جلوگیری از شیوع 
بیماری تــب کریمه کنگو؛ پرهیز از قربانی 
ــورد تأیید  ــارج از کــشــتــارگــاه هــای مـ کـــردن خـ
دامپزشکی خراسان رضــوی و رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی برای استفاده از 

گوشت و محصوالت دامی مورد تأکید است.

ــای شــیــرآبــاد در فاصله  ــتـ روسـ
۵ کــیــلــومــتــری شــهــر آشــخــانــه 
مرکز شهرستان مانه  و سملقان 
-مشهور به نگین سبز خراسان 
ــده و بـــا طــبــیــعــت زیــبــا و  ــی- واقــــع شــ شــمــال
جاذبه های زیست  محیطی منحصر به  فردش، 
سخاوتمندانه سفره بــی آالیــش خــود را برای 
پذیرایی از مسافران و گردشگران گسترانیده 
است. این روستا در مسیر جاده اصلی مشهد 
به بجنورد و گرگان، در دهانه دره رود شیرآباد قرار 
دارد و از سمت غرب به دشت آشخانه و از سه 

طرف دیگر به کوه ها محدود می شود.
شــیــرآبــاد در عــیــن  حــالــی کــه یــکــی از مناطق 
نمونه گردشگری بسیار زیبا و دیدنی خراسان 
شمالی محسوب می شود اما آنچنان که باید 
و شاید بــرای معرفی آن اقدامی نشده و برای 
بسیاری گمنام و ناشناخته اســت. برخی از 
جاذبه های گردشگری ایــن منطقه عبارت اند 
از: چشمه آخــورک در جنوب روستا، آبشار، 

آب بند و رودخانه ای که از حاشیه جنوبی وغربی 
روستا می گذرد. ارتفاعات اطراف روستا و دره زو 
با دیواره های عمودی سنگی نیز از ظرفیت های 
کم نظیری برای کوه نوردی و صخره نوردی برخوردار 
است. همچنین غار مسعود و آشیانه پلنگ از 
دیگر جاذبه های این منطقه هستند. این در حالی 
است که حیات  وحش منطقه با گونه های متنوع 
جانوری مثل پلنگ، خرس، گرگ، روباه، خوک و 
انواع پرندگان شکاری و سایر وحوش از جاذبه های 

مهم اکوتوریستی شیرآباد به  شمار می آیند.
در گذشته این روستا با نام زو سفلی )در مقابل 
زو علیا، روستایی در باالسر شیرآباد( شناخته 
می شد که بنا به روایتی به  دلیل فوت فرزند جوان 
خان آن زمان روستا به  شیرهللا تغییر نام داده 

شد و سپس به شیرآباد شهرت یافت.
بیشتر ساکنان شیرآباد، نوادگان کرمانج های 
روستای شکرانلو از توابع دهستان سیوکانلو 
شهر شیروان هستند که بیش از ۱۰۰سال پیش 

به دشت سملقان مهاجرت گروهی کردند. 

 افزایش مراجعان سرپایی مبتال 
به کرونا در خراسان رضوی 

 »شیرآباد«
 طبیعت زیبا با جاذبه های منحصر به  فرد

خبر روز

خراسان شمالی

هشدار خراسان گردی

 برگزاری مردمی سالگرد ارتحال 
آیت هللا سیدجواد خامنه ای  

همزمان با ایــام شهادت امــام محمدباقر)ع( و 
سالگرد ارتحال آیت هللا سید جواد خامنه ای)ره( 
ــران  در ایستگاه صلواتی بــاب الــجــواد)ع( از زائ
ــارگــاه مــنــور رضـــوی پــذیــرایــی شد.  و مــجــاوران ب
مسئول ایستگاه صلواتی باب الجواد)ع( گفت: 
آیت هللا سیدجواد خامنه ای)ره(، ابوی بزرگوار 
رهبر معظم انقالب از شخصیت های بــزرگ و 
مورد احترام مردم مشهد مقدس به ویژه کسبه 
و ساکنان محله های پیرامون حــرم مطهر امام 
رضا)ع(بودند. چندین سال است که به صورت 
خــودجــوش و مــردمــی در شــب ارتــحــال ایشان 
توفیق داریم از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی 
پذیرایی می کنیم. صادق عقیلی افــزود: امسال 
ایام ارتحال آن روحانی مردمی و محبوب با شب 
شهادت امام محمد باقر)ع( مقارن شد و ایستگاه 
صلواتی باب الجواد)ع( مفتخر به میزبانی زائران و 

مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( بود.
شایان ذکر است، مرحوم آيت هللا حاج سيدجواد 
خامنه ای در پانزدهم تیرماه ۱۳6۵ در مشهد 
مقدس دار فانی را وداع گفت و پس از تشييع 
باشکوه مردمی در جوار حضرت امام رضا)ع( در 
توحيد خانه )رواق پشت سر حضرت( به خاک 

سپرده شد.

کاهش نرخ باروری در استان
دکــتــر مــحــمــدرضــا اکــبــری، مــعــاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 
نرخ باروری استان در سال های ۱۴۰۰ و سال ماقبل 
آن ۲/۲ بود که نشان دهنده کاهش ۰/۲ شاخص 

در مقایسه با سال ۱۳۹۸ است.
وی گفت: آخرین نرخ باروری شهرستان ها مربوط 
بــه ســال ۱۴۰۰ بــوده کــه در شهرستان بجنورد 
۲/۴، جاجرم ۱/7، راز و جرگالن ۲/7، شیروان 
ــاروج ۱/۹، گرمه ۲/۱ و مانه و سملقان  ۱/۹، ف

۲/۲ است. 

افقی ◾
 ۱. ایــــن ضــرب الــمــثــل بـــــرای اهــمــیــت 
عفوکردن بــه کــار مـــی رود ۲. ســوغــات – 
بدگویی مردم ۳. دفع مزاحمت – اسرار- 
نویسنده – نیم تنه مــردانــه ۴. سرپناه 
– نام دخترانه فرنگی - فرشته ۵. سبزی 
خردکردنی – مــرواریــد درشــت – آزاد – 
بررسی و تحلیل 6. عضو شنای ماهی 
– پــایــتــخــت جــمــهــوری چــک - دانــش 
7.سرپرستی و رهبری  – رنج و آزردگــی 
ــه هــای  ــوراخ کـــن ورق ۸. نــپــذیــرفــتــن – سـ
کاغذی و فلزی – سمیع – مادر ورزش ها 
۹. ماه سوم میالدی – شیپور صبحگاهی 
سربازان ۱۰. جادو – تاج - اشعه ۱۱. آتش 
را خاستگاه این جانور می دانند – تعجب 
خــانــمــانــه – صـــوت نـــدا – نــشــان تأیید 
۱۲.صفحه الکترونیک – پایتخت سودان 
- روستا ۱۳. سودای ناله – مبارز – پسر 
مازنی – قدم یکپا ۱۴. سازمان مسافربری 
هــواپــیــمــایــی ارتـــش – ســوءظــن فـــراوان 
داشتن ۱۵. فرومایه -فیلمی ابرقهرمانی 
به کارگردانی انگ لی محصول سال ۲۰۰۳ 

آمریکا - میل به غذا

عمودی ◾
 ۱. شهری در خــراســان رضــوی که مدفن 
ــران دراویــــش در آن واقــع  بــرخــی از رهــب
شده است - فلز سنگین – واحد برداشت 
سینمایی ۲. نــحــوه اســتــفــاده از چیزی 
– اولــیــن زن شهید اســالم ۳. از مصالح 
ساختمانی – بخشی از جمله – رنــج و 
تعب – نت بیماری ۴. سفیدی موی سر 
– بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس 
و گلزن ترین هافبک تاریخ فوتبال جهان –  
مقام ۵. بهشت شداد – از مقامات محلی 
که مسئول اداره یک دهستان اســت - 
نفوذکردن 6. نوار باریک حاشیه کارهای 
چوبی – خبرگزاری رسمی ایتالیا – مطلع 
و باخبر 7. هرگونه فعالیتی که با هدف 
سرگرمی انجام شود – میخ ته پهن فلزی- 
عاجل ۸. همسر مــرد – کــاری کــه بــا قوه 

قهریه انجام شود – محل کار دستفروش 
– مخترع تلفن ۹. متاع – سلطان جنگل 
– جــهــاز عـــروس ۱۰. ســوغــات کــاشــان – 
آسیب و صدمه – باکتری میله ای شکل 
۱۱. آکندگی – یــاران و نزدیکان حضرت 
عیسی)ع( را گویند - مرزبان ۱۲. خالص 
و ســره – از رشته های فنی و مهندسی 
دانشگاهی – علم وخرد ۱۳. حرص و طمع 
– صفحه چوبی یا پالستیکی برای حمل و 
نقل آسان تر کاال در انبارها- ظرف آزمایش 
– پسوند مصدر جعلی ۱۴. بخشنده – از 
پیامبران الهی که آرامگاهش در شوش 
واقع شده ۱۵. وارسی و کنترل – دزد خانگی 
– از آن در تهیه ژل گیاهی حالت دهنده مو 

هم استفاده می شود
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ت و ن ا ل ی  ت ه   س ا س ا ت  
 2   ا س ت   ک ر ی  ه   ف ی  ن ا ل
 3 ب ن ی  ا ن   د چ  ا ر   س ی    ی 
 4 ق ی  م   ا س د   ل ا ک ی    د ق
 5 ر ل   ب م ب   پ ه ن ا   س ی  ه
 6 ه   ف ا ر ا ب ی    ت ش ر ی  ف  
 7   ف ر د ا   ر ا س   ف ا ن ت ا
 8 پ ا ک   د و ا ز د ه   ک و ر ه
 9 پ ل ا س   ن د   ی  ل و   ه ی   
 10   و ن ی  ز   ر ا م ا ل ل ه   ی 
 11 ق د س   ه م ز ن   ک و ک   ب ا

 12 ب ه   ت ر ی  ا   ه ت ل   ش ر ف
 13 ل   گ  س   ش د ا د   ه و ن د ا
 14 ه م د ر د   ه م ی  ن   ر و ی   
 15   ت ا ی  م ر   م ه م ا ن د ا ر

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

نجم الشریعه  هفتمین سالگرد شهادت 
نخستین روحــانــی مدافع حــرم خراسان 
رضــوی با حضور اقشار مختلف مــردم و 
مسئوالن در آستانه متبرکه امامزادگان 

عین علی و زین علی درود برگزار شد.
در ایــن مراسم معاون امــور زیــارت استاندار خراسان 
رضوی به هشت ویژگی که موجب شد شهدا در این راه 

قدم بگذارند اشاره کرد.
حجت االسالم گنابادی نژاد اطاعت از ولی امر و رهبر زمان 
را از مهم ترین این ویژگی ها بیان کرد و افــزود: توجه به 
توصیه های امام راحل و رهبری سبب عبور از گردنه های 
سخت شده که در دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل 

بیت)ع( شاهد آن بودیم.
وی افزود: خانواده های شهدا اهل صبوری و تحمل بودند 
و در شرایطی که عزیزان آن ها از خانواده دور بودند، شرایط 
سختی را تحمل کردند و تجلیل از خانواده آنان در مراسم 

یادبود شهدا را به عنوان وظیفه انجام می دهیم.
شهید حجت االسالم سیدهادی علوی نسب در حالی 
کــه ۳۸ ســال ســن داشــت و در حــوزه هــای علمیه چند 
شهرستان کشور در مناطق محروم خدمت کــرده بود 
تیر ماه سال ۹6 در منطقه تدمر سوریه به درجه رفیع 
شهادت نایل آمد و پیکر مطهرش در ۱۴ تیرماه همان 
ســال در جــوار آستانه متبرکه امامزادگان عین علی و 

زین علی درود آرام گرفت.

برگزاری یادواره شهید علوی نسب در امامزادگان درود
مردان آسمانی

سرپرست فرمانداری سرخس با تأکید بر اینکه میزان 
دستمزد رانندگان خــودروهــای سبک استیجاری 
شرکت نفت با وضعیت جامعه متناسب نیست، 
گفت: قــرارداد رانندگان باید اصــالح شود و فرایند 
اصــالح قـــرارداد با ورود بــازرســی کل استان انجام 

می شود.
ــاره  ــوری زاده درب ــ بــه گـــزارش قــدس آنــالیــن، حسن ن
جلسه ویــژه رسیدگی به پیمان خودروهای سبک 
استیجاری شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق گفت: 
ما از ۱۵روز پیش از درخواست رانندگان خودروهای 
سبک پیمان شرکت نفت مطلع بودیم و در این مورد 
یک نشست برگزار کردیم و مقرر شد مجموعه ای 
که این مناقصه را انجام داده، اقداماتی برای پاسخ 
به درخواست رانندگان در یک بستر قانونی انجام 

دهد که متأسفانه این اقــدام در مهلت داده شده 
انجام نشد.

وی با اشاره به نگرانی راننده ها دربــاره آینده شغلی  
و حق و حقوقشان، گفت: با توجه به اینکه فرایند 
انجام مناقصه کامالً قانونی بوده و تمام موضوعات 
در قــرارداد دیده شده بود بنابراین ابطال یا افزایش 
و کاهش دستمزدها در قرارداد در حوزه  شهرستان 

عمالً امکان پذیر نیست.
نوری زاده تأکید کرد: در نظرات مختلف اعضا محرز 
شد مبلغ دستمزدی که در این قــرارداد بــرای انواع 
خودروها و راننده ها دیده شده با وضعیت جامعه 
متناسب نیست. ۱۵روز است که این رانندگان عمالً 
بیمه ندارند و تردد رانندگان و خودروها بدون بیمه در 

منطقه بسیار خطرناک است.

سرپرست فرمانداری سرخس با اشاره به هماهنگی با 
معاون امنیتی استاندار، گفت: جمع بندی این جلسه 
خیلی سریع از طریق نامه به استان ارسال می شود و 
همین افراد با حضور رئیس بازرسی استان جلسه ای 
تشکیل خواهند داد تا در مورد فرایند احقاق حق 

رانندگان تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: برای اینکه کار مختل نشود و راننده ها 
نیز بیمه شوند، قرار شد قرارداد موقت سه ماهه و با 
شرایط موجود توسط رانندگان با پیمانکار امضا شود.
نوری زاده گفت: این قرارداد سه ماهه هم به رانندگان 
مهلت می دهد تا به کــار خــودشــان ادامـــه دهند و 
هم ما بتوانیم حق و حقوق آن ها را پیگیری کنیم تا 
اگر در هنگام انجام مأموریت اتفاقی رخ داد بیمه 

پاسخگو باشد.

خبر خوب خبر خوب 

 قرارداد رانندگان 
شرکت نفت و گاز 

سرخس اصالح می شود

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ اقالم مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند ؛ 

 آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
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محل استقرار کاالهای مورد نظر محل بازدیدمقدار /متراژنام ردیف

انبار آبفای بردسکن– مخزن5000 انباربردسکن  1150كيلوگرمضایعات اهن  1
انبار آبفای بردسکن– مخزن5000انباربردسکن  250 كيلوگرمضايعات چدن2

انبار آبفای بردسکن– مخزن5000انباربردسکن  350کیلو گرم ضایعات پلی اتیلن3

انبار آبفای بردسکن– مخزن5000 انباربردسکن  8 دستگاه کلر زن دستی 4

انبار آبفای بردسکن– مخزن5000 انباربردسکن  306متر لوله چدن داکتیل 5250-300-400

انبار آبفای بردسکن– مخزن5000 انباربردسکن  60 مترلوله جی ار پی 400 -6250

انبار آبفای بردسکن– مخزن5000 انباربردسکن  200 مترلوله فوالدی  سایز 710-8-6-4

انبار آبفای بردسکن– مخزن5000 انباربردسکن  5 عددفرم تابلو(8

انبار آبفای بردسکن– مخزن5000 انباربردسکن  5 دستگاهپمپ/ موتور شناور 9
زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:                                                            الف - مهلت دریافت اسناد مزایده: چهارشنبه 1401/04/20

ب – محل دریافت اسناد مزایده: امور آب و فاضالب  بردسکن  )  دبیر خانه( واقع در بردسکن– خیابان ولیعصر – جنب بنیاد مسکن 
ج – مهلت تسلیم پیشنهادها: 1401/05/01                                                            د-محل دپوی کاالها: بردسکن مخزن 5000

سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ) شرکت در مزایده( و ... در اسناد مزایده اعالم گردیده است.
هزینه چاپ آگهی )دونوبت( بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

روابط عمومی و آموزش همگانی


	Khorasan 1 new new
	Khorasan 2 new new
	Khorasan 3 new new
	Khorasan 4 new new

