
کمبود تجهیزات 
و نیرو در 
آتش نشانی  
بیرجند

مهدی بهترین 
شهردار بیرجند 
با اشاره به کمبود 
شدید نیرو در 
آتش نشانی گفت: 
استخدام ۱۵نیرو 
جدید آتش نشان در 
حال پیگیری است 
اما ایستگاه های 
آتش نشانی در 
قسمت های تازه ساز 
شهر با مشکل جدی 
کمبود خودرو و 
تجهیزات مواجه 
هستند.

نماینده ولــی فقیه در خراسان 
رضــوی، ایامی چون دهه پایانی 
صفر و حضور میلیونی زائــران 
در مشهد الرضا)ع( را یــک امر 
ملی دانست و از ابتکارات آستان 
قدس رضوی و خدمات خالصانه 
مجموعه های دولتی و مردمی در خدمت رسانی به 
زائران قدردانی کرد. آیت هللا سید احمد علم الهدی در 
خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که در رواق امام 
خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 
در هفته دفاع مقدس با حضور افتخارآمیز عزیزان 
و دالوران ارتــش جمهوری اسالمی ایــران از بیانات 
فرمانده ارشد شمال شرق کشور در سخنرانی پیش 
از خطبه ها استفاده کردیم. خاطراتی که نقل شد، 
خاطرات افتخارآمیز همه ماست و خوشبختانه این 
جریان افتخارآفرینی در قامت رزمنده و دفاع مقدس 
همچنان ادامه دارد و نمونه صالبت و اقتدارش را هم 
در موشک های نقطه زنی که به سمت دشمن پرتاب 
شد و آنان را نابود و متالشی کرد، مشاهده می کنیم.

امام جمعه مشهد افــزود: خطبه امروز ناظر بر چند 
تشکر ویژه است؛ اوالً تشکر از شما مردم دلداده والیت 
و وابسته به عشق ابی عبدهللا)ع( و اهل بیت)ع( که در 
شعائر دو ماهه اخیر در محرم و صفر اقامه عزا کردند و 
مراسم با فضیلت و با عظمتی را شکل دادند که نمونه 

بارز آن، مواکب پذیرایی از زائران بود.

تمایز والیتمدار انقالبی با والیتمدار غیرانقالبی ◾
نــمــایــنــده ولــی فــقــیــه در اســتــان خـــراســـان رضــوی 

خاطرنشان کرد: مواکبی که به همت هیئات مذهبی 
و شما عزاداران برپا می شود، به  مثابه حسینیه هایی 
است که گاهی شمار متعددی از آنان در یک خیابان 
یافت می شود. این ها همان ایستگاه های صلواتی 
دوران دفاع مقدس است که مبتنی بر فرهنگ جبهه 
و دفاع مقدس برپا می شد و امروزه به موکب حسینی 
تبدیل شده و ثابت می کند که اوج دلدادگی مردم به 
انقالب و مجاهدت ها و پایمردی هایشان در عشق به 

قیام کربال و نهضت حسینی بنا شده است.
امام جمعه مشهد ادامه داد: برخی افراد متحجر به 
این نکته توجه داشته باشند که فرد والیی انقالبی با 

فرد والیی غیرانقالبی تفاوت دارد. والیی غیرانقالبی 
کسی است که در حرم امام رضا)ع( و یا کربالی معلی 
زیر باد کولر می نشیند و فقط زیارت نامه می خواند؛ اما 
والیی انقالبی کسی است که در خط مقدم بحران ها با 
مشکالت روبه رو می شود، گره از کار مردم باز می کند و 

در همان حال، ذکر یاحسین)ع( بر لب دارد.
وی افزود: تشکر بعدی من از همه بزرگوارانی است 
که برای امام رضا)ع( در دهه آخر صفر میهمانداری 
کردند. وجود مقدس امام هشتم)ع( به میهمانانشان 
بسیار اهمیت می دهند و همه عزیزانی که در این 
عرصه مباشر حضرت در تکریم میهمانان و زائران 

بودند، مشمول عنایات خاصه حضرت هستند.
ایشان تأکید کرد: تولیت معزز و همه خدمتگزاران 
آستان مقدس رضوی که افتخار زندگی شان پذیرایی 
از میهمانان امام رضا)ع( است، در این راه تالش های 
بــســیــاری انــجــام دادنــــد. خوشبختانه ابــتــکــارات 
ارزشمندی در آستان قدس رضوی صورت گرفت تا 
زائران به شایستگی اسکان یابند و پذیرایی شوند که 
همه آن ها شایسته قدردانی و تجلیل است. عالوه 
 بر این، سپاه امام رضا)ع( و بسیجیان استان هم از 
حمل و نقل گرفته تا سایر عرصه های رسیدگی، 

خدمات بسیار ارزشمندی ارائه دادند.
آیــت هللا علم الهدی گفت: ارتــش مقتدر و دالور 
ــران و همچنین استانداری  جمهوری اســالمــی ایـ
خراسان رضوی همه ظرفیتشان را در خدمت زائران 
به کار گرفتند. شهردار محترم و اعضای شورای شهر 
هم خصوصاً در عرصه اســکــان، ده هــا هــزار زائــر را 
سازمان دهی کردند. آخرین تشکر هم از هالل احمر 

است که دهه آخر صفر با همه توان پای  کار بودند.
ایشان ابراز کرد: همچنین از دو نهاد مردمی هم تشکر 
می کنم؛ تشکل »هم محله ای های امــام رضــا)ع(« 
هــم کــه بــه همت مرکز رسیدگی بــه امــور مساجد 
ــرادران و خواهران دلــداده و  استان تشکیل شد تا ب
هم محله ای امــام رضـــا)ع(، بیش از 450 خانه را به 
پذیرایی از زائران اختصاص دهند و تعداد زیادی را 
هم با غذای گرم پذیرایی کنند، به  مــوازات خدمات 
جمعیت استقبال از زائران پیاده در خدمات مختلف 
از حمل و نقل گرفته تا تمهیدات درمانی و رسیدگی 
به کوچک ترین جزئیات زندگی چند روزه زائران در 

مشهدالرضا)ع(، قریب به 3هــزار نفر را به میدان 
آوردنــد و فرهنگی را نهادینه کردند که تا همیشه 

برکات آن ماندگار خواهد بود.

مشهد در پیک های زیارتی، نیازمند امکانات  ◾
ملی است

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت تمرکز 
امکانات ملی به مشهدالرضا)ع( در مناسبت های مهم 
و زائرپذیر اظهار کرد: باید از خدمات دولت خدمتگزار 
مردمی قدردانی کرد؛ زیرا تا پیش از این، پیک های 
زیارتی به عنوان یک مناسبت محلی تلقی می شد و 
امکانات استانی هم پاسخگوی پذیرایی از این حجم از 
زائران نبود. با این حال، به کمک ارتباطاتی که به برکت 
حضور معاون اول و معاون اجرایی رئیس  جمهور در 
مشهد صورت گرفت، امکاناتی در شهر امام رضا)ع( 
ایجاد شد که جریان خدمتگزاری به زائران به بهترین 

نحو انجام شود.
وی مسئله پیک زیارتی مشهد را نه یک مناسبت 
استانی بلکه یــک مسئله ملی دانــســت و افــزود: 
اگــر خدمات دهــه آخــر صفر با چنین شــوری ارائــه 
شــد، بــه خاطر اخـــالص خــادمــان ایــن عرصه بــود؛ 
زیرا از کسانی که کفش زائــران را واکس می زدند تا 
عالی ترین مسئوالن شهری و استانی که صبح و شب 
در میدان بودند، در اوج اخالص از زائران امام رضا)ع( 
میهمانداری کردند. خوشا به حال کسانی که زندگی 
خود را در این مسیر صرف کردند. از خداوند متعال 
می خواهیم که رأفت خاصه امام رضا)ع( شامل حال 

همه این خادمان باشد.

امام جمعه مشهد با قدردانی از دستگاه های دولتی و مردم:

ابتکار آستان قدس برای اسکان زائران درخور تقدیر است

خبرخبر
روزروز

اختیارات شهرداری مشهد نیازمند بازنگری جدی است
شــهــردار مشهد گــفــت: در حــال حــاضــر اخــتــیــارات 
شــهــرداری مشهد با شهری که ۱00 یا ۲00 هــزار نفر 
جمعیت دارد، تفاوتی نداشته و این موضوع نیازمند 

بازنگری  جدی است.
به گزارش ایرنا، سید عبدهللا ارجائی در آیین بهره برداری 
از ایستگاه شماره ۹ آتش نشانی مشهد با بیان اینکه 

شهرداری مشهد بیش از 30 هزار نیروی انسانی پرتالش 
دارد، افـــزود: مشهد شهر جهانی و ملی بــا مدیریت 
منطقه ای است؛ اما اختیارات استاندار خراسان رضوی 
و شــهــردار مشهد بــا سایر شهرها تفاوتی نـــدارد. اگر 
می خواهیم مدیریت مشهد در تراز ملی و بین المللی و 
آبــروی کشور و نظام  باشد، توجهات به مشهد نیز باید 

در همان سطح باشد. وی با طرح این پرسش که آیا نگاه 
مجلس شورای اسالمی، وزرا و معاونان به مشهد یک نگاه 
ملی است، خاطر نشان کرد: تفاوت دهه پایانی ماه صفر با 
عید نوروز چه بود؟ پس از عید نوروز، مردم ناراضی بودند؛ 
اما در دهه پایانی ماه صفر همه تشکر کردند؛ زیرا نگاه به 
مشهد ملی شد. مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران 

هم در این مراسم گفت: شهر مشهد چشم و چراغ کشور 
است و توانسته به خوبی نشان دهد که آمادگی کامل 
را برای مقابله با بحران ها دارد. وی اظهار امیدواری کرد 
همان گونه که مشهد در بسیاری از مسائل پیشتاز است، 
در زمینه آتش نشانی هم به برکت امام رضا)ع( و تالش و 

فداکاری کارکنان خود پیشگام بوده است.

خبر
خراسان شمالی

  پروازهای فرودگاه بجنورد افزایش می یابد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 

شمالی گفت: پیگیری های الزم برای افزایش هفت 
پرواز در هفته از فرودگاه بجنورد انجام شده است 

و به زودی این مهم محقق می شود. مهدی رشیدی 

اظهار کرد: نبود پرواز مناسب در فرودگاه بجنورد 
از چالش های استان محسوب می شود و باید این 

مشکل بررسی و برطرف می شد. متأسفانه ناوگان 
حمل و نقل هوایی کشور ضعیف است. ضمن اینکه 

ایرالین ها از برقراری پرواز در فرودگاه بجنورد 

نیز به خوبی استقبال نکرده اند. وی ادامه داد: نبود 
پروازهای مناسب در فرودگاه بجنورد سبب شده تا 
سرمایه گذاری در این منطقه مورد استقبال بخش 

خصوصی نباشد. وی بیان کرد: فرودگاه بجنورد به 
لحاظ زیرساخت شرایط مناسبی دارد و دارای یکی 

از بلندترین باندهای فرودگاهی کشور است؛ ولی از 
این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است. 

وی خاطرنشان کرد: در سفر دولت به استان 
۸۰میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی فرودگاه 

بجنورد اختصاص یافت.

از کسانی که کفش زائران را واکس می زدند تا عالی ترین مسئوالن شهری و 
استانی که صبح و شب در میدان بودند، در اوج اخالص از زائران امام رضا)ع( 
میهمانداری کردند. خوشا به حال کســانی که زندگی خود را در این مسیر 

صرف کردند.
گزيدهگزيده
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در استان
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کرایه اتومبیل تفتی
 کرایه خودروهای صفرایرانی

09155156053
کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
09155115692 علیرضا شاهزیانی
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خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
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خرید خودرو
فرسوده نقدًا- حمل رایگان

 09153133785
09308809145
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
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پیمانکاری ساختمان 
صفرتاصد،بامصالح بدون مصالح 
بانازلترین قیمت دراسرع وقت

09199197160

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708-09153169265
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کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494
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به چندمشاورباتجربه
 وحرفه ای آقا وخانم 

جهت همکاری در امالک 
بامحیطی مناسب وسابقه 
درخشان درمحدوده ی 

وکیل آبادنیازمندیم 
امالک ماوا  09155100221
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گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530
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قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

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

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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
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مشاورخانم جهت 
دفترامالک نیازمندیم 

09373418872محدوده الهیه
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به تعدادی نیروی خانم 
جهت تماس تلفنی نیازمندیم .

میدان امام حسین میدان بارولی عصر
09304594690
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نیروی ساده فروشنده 
خانم جهت مواد غذایی 

نیازمندیم )بلوارقرنی(
09154284045
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نیروی خانم به تعدادی 
جهت کاردرچاپ سیلک 

نیازمندیم .
ساعت کاری9صبح تا16:30

فقط درمحدوده سیدی اول صبا
09158106770
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به تعدادی نیرو
برای 40روزکاری

 ماهیانه به مبلغ
 8میلیون تومان

باصرف نهارساعت کاری 
8صبح تا8عصر

جهت قیچی کردن گل 
زعفران بدون تعطیلی و
مرخصی حتی ساعتی 

سن نیروها
بین 18الی 30سال 

آدرس :
بلوارمصلی 8

نبش چهارراه اول 
سمت راست

09159209116
05133689199

شجاعی

 آرایشگرخانم 
بامدرک ومهارت 

وتجربه کاری 
نیازمندیم هاشمیه آب وبرق

09155509110
09025509111
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کرایه خودرو خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

بازاریاب

کارگر ساده

آرایشگر

پیمانکاری ساختمان

تخریب ساختمان

آسانسور

      صفحه 8
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نشان� اداره امور 
مالیات� واحد مالیات� جمع درآمد یا ماخذ 

مشمول مالیات (به ریال )
جمع اصل مالیات 

(ریال)
عملکرد 

سال
مرجع 
صدور

 شماره و تاریخ 
برگ قطع�

شماره 
شناسنامه/ثبت

نام نام خانوادگ�/
شرکت

شماره 
پرونده ف

دی
ر

خیابان بهشت� 
خیابان احمد 

قصیر (بخارست) 
کوچه هشتم 

پالک ١ کدپست� 
١٥١٤٧١٢٣٤٥

٣٣٠٩١٧ ١٫٣١٠٫٣١٣٫٠٠٠ ١٩٫٦٥٤٫٦٩٥ ١٣٨٨ ارزش افزوده  ١٤٠١١٤٠١١٠٠٨٨٨٨٨٥٤
١٤٠١/٠٢/١٠ ٣٨٤٠٠١١٥٢٣ کاروان بهلول زاده ١٠٠٨٠٤١ ١

٣٣٠٩١٧ ٦٠٫٠٢٧٫١٠٣٫٥٦٥٫٠٠٤ ٩٠٠٫٤٠٦٫٥٥٣٫٤٧٦ ١٣٨٩ ارزش افزوده
 ١٤٠١١٤٠١١٠٠٨٨٨٨٨٥٥

١٤٠١/٠٢/١٠ ٣٨٤٠٠١١٥٢٣ کاروان بهلول زاده ١٠٠٨٠٤١ ٢

٣٣٠٩١٧ ١٢٣٫٩٢٩٫٧٤٧٫٣٣٠٫٧٧٥ ٢٫٧٢٦٫٤٥٤٫٤٤١٫٢٧٧ ١٣٩٠ ارزش افزوده
 ١٤٠١١٤٠١١٠٠٨٨٨٨٨٥٦

١٤٠١/٠٢/١٠ ٣٨٤٠٠١١٥٢٣ کاروان بهلول زاده ١٠٠٨٠٤١ ٣

٣٣٠٩١٧ ٥٩٫٨٦٥٫٦٧٩٫٧٥٧٫٢٤٨ ١٫٧٣٦٫١٠٤٫٧١٢٫٩٦١ ١٣٩١ ارزش افزوده
 ١٤٠١١٤٠١١٠٠٨٨٨٨٨٥٧

١٤٠١/٠٢/١٠ ٣٨٤٠٠١١٥٢٣ کاروان بهلول زاده ١٠٠٨٠٤١ ٤

آ﹎﹩ ا︋﹑غ اوراق ﹝︀﹜﹫︀︑﹩
در اجراى  ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم 
بدينوسيله    ،  1380 سال   ماه  بهمن  مصوب  
با  افزوده   ارزش  بر  ماليات  قطعى   برگهاى 
مشخصات  زير به مودى ذيربط ابالغ  مى گردد 
داشتن  در دست  با  تعيين شده،  زمان   در  تا 
اسناد و مدارك ، به نشانى  مندرج در  جدول 
ذيل حضور يابند . بديهى است كه عدم حضور 
مودى، مانع از صدور برگ اجرايى  نخواهد  بود .

شناسه آگهى 1370067 م الف 2101اداره ﹋﹏ ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ارزش ا﹁︤وده ︫︣ و ا︨︐︀ن ︑︣ان

︨︀ز﹝︀ن ﹁﹠﹩ و ﹡﹍︡اری ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی  در ﹡︷︣ دارد
 Symetrix 4*4 xio و ۵ د︨︐﹍︀ه Symetrix-Radius NX12*8 ١٠د︨︐﹍︀ه ﹏﹢︑ و ﹤﹫︑

را از ︵︣ـ﹅ ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡ ، ﹜ـ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝ـ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀ ︀︎ـ︀ن و﹇️ اداری روز 
︀ر︫ـ﹠︊﹥ ﹝ـ﹢رخ ١۴٠١/٠۶/٩  ︲﹞ـ﹟ ﹝︣ا︗︺ـ﹥ ︋﹥ ︨ـ︀️ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ا︨ـ︐︺﹑م ﹨︀ و ﹝﹠︀﹇︭ـ︀ت ︋﹥ آدرس  
http://sem.aqr-harimeharam.org ( ︑﹙﹀ـ﹟ : ٣١٣٠۵٢۴٣-٠۵١) ﹡︧ـ︊️ ︋ـ﹥ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

.︡ ︀﹠ـ ︡ام ﹡﹞ ا﹇ـ

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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︣︡ د︨︐﹞︀ل ﹋︀︾︢ی، د︨︐﹊︩ و ﹋︀︾︢ »  ︠﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ »      
 ( A۵ , A۴ ) ︢︾︀﹋ و (﹏﹫﹠و) ︩﹊︐︨د︨︐﹞︀ل ﹋︀︾︢ی، د ︡︣︠ ﹤︋ ️︊︧﹡ آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد

︀ـ︡. ︡ام ﹡﹞ ︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ا﹇ـ ︣ـ﹅ ﹝﹠ ـ﹢د از ︵ ﹝ـ﹢رد ﹡﹫ـ︀ز︠ 
 ﹜ـ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ـ︀ن ﹝︐︣م ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︪ـ︀﹨︡ه ︫ـ︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹡︪ـ︀﹡﹩
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۵/١۴٠١/٠۶   ︫﹤ ︀︻️ ١٣:٣٠ روز︨  ︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨   ︋http://dev.razavi.ir 

.︡﹠︀﹝﹡ ـ︡ه ا﹇︡ام ـ︣ا︳ ا︻﹑م︫  ـ︡ه و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅︫  ﹫︪ـ﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏︫   ︎﹏﹢︑ ﹤ ﹡︧ـ︊️︋ 
︡︋ ـ﹢د. ﹢ا﹨ـ ︀﹇︭ـ﹥︠  ︣﹡ـ︡ه ﹝﹠ ︣ ︻ـ︡ه︋  ︀︋ ـ ︤﹠ـ﹥ ـ︀پ آ﹎ـ﹩ در روز﹡︀﹝ـ﹥ ﹨ـ ﹨ ً︀  ︲﹞﹠ـ

ـ﹞︀ره ﹨︀ی ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠١٠٢۵ و ٠۵١٣٢٠٠١۴٢٠   ︫

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی  
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︨︀ز﹝︀ن ﹁﹠﹩ و ﹡﹍︡اری ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی  در ﹡︷︣ دارد
 power crwon i-tech 4*3500HD with speakon connectors ١٠د︨ـ︐﹍︀ه﹏﹢︑ ـ﹥ و﹫︑

را از ︵︣ـ﹅ ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡ ، ﹜ـ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑ـ︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز  
︀ر︫ـ﹠︊﹥ ﹝ـ﹢رخ ١۴٠١/۶/٩  ︲﹞ـ﹟ ﹝︣ا︗︺ـ﹥ ︋﹥ ︨ـ︀️ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ا︨ـ︐︺﹑م ﹨ـ︀ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس 
http://sem.aqr-harimeharam.org ( ︑﹙﹀﹟ : ٣١٣٠۵٢۴٣-٠۵١) ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

ا﹇ـ︡ام ﹡﹞︀﹠ـ︡.

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

      صفحه  1 خراسان
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کمیسیون ن︷ارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد مقدس
) هیت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان برگزاری انتخابات هیت مدیره و بازرس اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس

اتحادیه های صنفی موضوع  وبازرسان  مدیره  انتخابات هیت  اجرایی  نامه  آئین  اصالحی   «  11  » ماده  اجرای  در 
تبصره 3 ماده 22  قانون ن︷ام صنفی مصوب 9٦/04/24  بدینوسیله به ا︵الع می رساند انتخابات هیت مدیره و 
بازرس اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس با رعایت کامل مفاد دستورالعمل بهداشتی ابالغی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد. لذا بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف 
ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوک︍ی پروانه کسب معتبر 
به همراه کارت شناسائی عکس دار از ساعت 8 صبح ل︽ایت  14 روز یکشنبه مورخ  1401/0٦/20جهت شرکت در 
انتخابات هیت مدیره وبازرس اتحادیه ، به تاالر آرزو واقع در بلوار شهید قرنی – حد فاصل چهارراه ابو︵الب و 
میدان فردوسی – سمت راست مراجعه و نمایندگان مورد ن︷ر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء 

اصلی هیت مدیره وی﹈ نفربازرس اصلی انتخاب نمایند .
 تعداد اعضاء علی البدل هیت مدیره دو نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد .   

 رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حین برگزاری انتخابات مورد ت︃کید و الزامی است .  
هیت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی ، به افراد بدون ماسک اجازه ورود به محل برگزاری انتخابات 

را نخواهد داد .  
) اسامی داو︵لبان هیت مدیره اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس

به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داو︵لبان بازرس اتحادیه صنف ابزار و یراق فروشان مشهد مقدس به ترتیب حروف الفبا (

هیت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد مقدس

نام و نام خانوادگیردیف
علی رضا ابراهیم زاده1
رضا ایمانی2
محسن بهرام فر3
زهره بیگلریان قوچان عتی﹅4
محمدجواد رزاقی5
محمدرضا سوهان گر٦

نام و نام خانوادگیردیف
ابو︵الب ︵البی ن︥اد7
عباسعلی فتح آبادی8
سعید قناد قرصی9
سید مهدی مدنی ︵لب10
قاسم یزدی ن︥اد11

نام و نام خانوادگیردیف
میالد جوالئی خواه 1
رضا خاموشی خلیل آباد2
هادی غالم زاده کرمان 3
سیده مریم کرامت نیا4

40
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️︠︡﹫ ︣دار︋   ︫ -  ﹩︐︠︡﹫ ︀ ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ی︋                        ﹝﹞︡ر︲

اين شهردارى در نظر دارد به استناد مصوبه هيئت عالى 
مشاركت و سرمايه گذارى شهردارى، نسبت به ساخت 
ضلع  در  خدماتى  و  تجارى  واحد  و  ورودى  مجموعه 
جنوبى پارك الله (واقع در حاشيه خيابان آزادى)، از 
طريق مشاركت درساخت با افراد حقيقى و حقوقى،  با 

شرايط ذيل اقدام نمايد:
1-آورده شهردارى: زمين مورد نياز براى احداث پروژه و 
طراحى و نظارت و اجرا و صدور پروانه ساختمانى و تراكم 

بر اساس ضوابط شهردارى
2-آورده شريك: پرداخت كليه ى هزينه هاى ساخت 
تا اتمام عمليات ساختمانى براساس نقشه و مشخصات 

اعالمى از طرف شهردارى
3-حداقل سهم شهردارى  20٪ كل مجموعه

4-مالكيت زمين با اداره اوقاف مى باشد 
بردارى  و استفاده مطابق  بهره  امتياز  و 

قرارداد با شهردارى مى باشد.
5-مدت زمان ساخت از زمان تحويل زمين و نقشه هاى 
اجرائى حداكثر 9 ماه و عدم تكميل و بهره بردارى در 

موعد مقرر، مشمول جريمه خواهد بود.
مبلغ  به  تعهدات  انجام  حسن  نامه  ضمانت  6-ارائه 
اين  وجه  در  ماهه   6 اعتبار  با  ريال   4,000,000,000

شهردارى 
دريافت  و  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان 
اسناد، مى توانند از تاريخ 1401/6/5 لغايت ساعت 14 
مورخ 1401/6/24 به شهردارى مراجعه يا با شماره تلفن 

09122127139 تماس حاصل فرمايند.

︀︠️( ﹡﹢︋️ اول) آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه   ﹝︪︀ر﹋️ در︨ 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع درساعت 1٦ عصر 
روز چهارش��نبه مورخه 1401/0٦/23 درمحل مش��هد بولوار دانشجو- دانش��جو 29 فرهن﹌ سرای ترافیک شهرداری 
س��الن همایش با دستور جلسه ذیل  تش��کیل می گردد.از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن 

گواهی عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:  1(استماع گزارش هیت مدیره                    2(ارائه گزارش بازرس

3(︵رح و تصویب صورت های مالی سال  1399 و 1400         4(︵رح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1401 
5(انتخاب بازرس اصلی و علی البدل                               

٦(تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای بدهکار مطاب﹅ ماده 17 اساسنامه
7(تصمیم گیری در خصوص تعیین مبلغ قابل پرداخت به اعضای اخراجی گذشته و آتی

8(تصمیم گیری در خصوص اقدام به کارشناسی قیمت گذاری 
9(تصمیم گیری در خصوص نحوه واگذاری پارکین﹌ ها

10(تصمیم گیری در خصوص مطالبات شرکت تعاونی از اعضای بدهکار
11(تصمیم گیری در خصوص نحوه پیگیری ح﹅ و حقوقات اعضای شرکت تعاونی

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند ح﹅ رآی خود را به موجب وکالتنامه 
ب��ه عض��و دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید.در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با وکالت و 
غیر عضو فقط یک رأی با وکاللت می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود حداک︓ر تا تاری یک هفته مانده به برگزاری مجمع مورخ 1401/0٦/23 در ساعت اداری به دفتر شرکت مراجعه 

نمایند در صورت انقضای مهلت مذکور وکالت ها معتبر نمی باشد.
ضمنا داو︵لبان عضویت در بازرسی شرکت مو︸فند از تاری انتشار این آگهی حداک︓ر به مدت یک هفته جهت ︔بت 

نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
ف هیت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع
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︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده(﹡﹢︋️ دوم) آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︹︡ ︀زان ﹡﹢ر︋  ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋﹙︊﹥︨ 

از آنج��ا ک��ه جنابعالی به دلیل ع��دم رعایت مقررات 
اساسنامه و سایر تعهدات قانونی موجبات ورود ضرر 
و زیان تعاونی و تضییع حقوق س��ایر اعضا را فراهم 
آورده ای��د ، لذا از این بابت به ش��ما اخطار می گردد 
︸رف 3 روز کاری نسبت به تعیین وضعیت و تکلیف 
خ��ود اقدام نمایید، در غیر اینص��ورت برابر ماده 17 
اساس��نامه تعاونی ها نس��بت ب��ه اخراج ش��ما اتخاذ 

تصمیم می گردد .

40
10
71
01

︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︀ران ︵︊﹫︺️ از:︫ 
 ︋﹥: ︠︀﹡﹛ ا﹜﹥ ︠︡ا︋︩ زاده 

﹝﹢︲﹢ع: ا︠︴︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩( ﹡﹢︋️ اول)
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اين شهردارى در نظر دارد نسبت به واگذارى خدمات شهر و فضاى سبز و خدمات 
عمومى  به بخش خصوصى از طريق مناقصه عمومى، به شركتهاى ذيصالح بشرح ذيل،  

اقدام نمايد:
1-مدت قرارداد يكسال شمسى از تاريخ 1401/8/5 لغايت 1402/8/5

2-مبلغ پايه آگهى مناقصه خدمات شهر 33،118،499،525 ريال مى باشد.
3-مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 2،000،000،000 ريال با اعتبار سه ماهه،يا واريز وجه مذكور به حساب 

3100003490002 شهردارى نزد بانك ملى.
4- مهلت دريافت اسناد از مورخ 1401/5/31 لغايت پايان وقت ادارى 1401/6/14 

5-مهلت بارگذارى اسناد شركت در مناقصه در سامانه ستاد، ساعت 14 مورخ 1401/6/16 خواهد بود.
6-پيشنهادات فاقد فيش سپرده يا ضمانت نامه شركت در مناقصه،مبهم و مشروط، قابل بررسى نخواهد بود.

7-جهت كسب اطالعات بيشتر،به شهردارى مراجعه يا با تلفن 09122127139 تماس حاصل فرمايند.
 محمد رضا على اكبرى  بيدختى-  شهردار بيدخت

︣ (﹡﹢︋️ دوم) ︡﹝︀ت︫   ︠﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ


