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سکونت مادامالعمر در خانههای سازمانی!
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سال 95بود که ریلگذاری راهآهن خواف  -هرات با
تعهد دو کشور در چهار فاز آغاز و مقرر شد سه فاز از
این پــروژه در ای ـران و یک فاز آن در افغانستان
انجام شود .راهآهن خواف  -هرات با  225کیلومتر
طــول ،دومین پــروژه راهآه ــن شرقی ای ـران پس از
راهانـ ــدازی خــط میرجاوه بــه پاکستان اســت که
براین اساس قطعات یک و دو به طول ۷۸کیلومتر
در خ ــاک ای ـ ـران و از شــهــرســتــان خ ــواف تــا مــرز
شمتیغ خ ـراســان رض ــوی اس ــت و قطعات سه
ط آهـ ــن
و چـ ــهـ ــار ای ـ ـ ــن خـ ـ ـ 
بـ ـ ــه طـ ـ ـ ــول  ۱۴۷ک ــی ــل ــوم ــت ــر
دراستان
در خاک افغانستان از شمتیغ
تا روزنک به طول ۶۲کیلومتر...

آیتهللا علمالهدی:
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یک عده سودجو
معیشترا برای همه
سخت کردهاند
2

وزیر اطالعات در مشهد:

باید در خدمترسانی به مردم
انقالبی و جهادی عمل کنیم

1

برگزاری یادواره  400شهید
ورزشکار در مشهد
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مقالهای از مسئول انجمن موسیقی سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی

هنر اجتماعی سرود را احیا کنیم
در جوامع مختلف ســرود به عنوان یکی از
کاربردیترین اب ــزار هنر مــورد استفاده قرار
یگ ـیــرد .در فعالیت س ــرود کــه بــه شکل
مـ 
گروهی صورت میگیرد ،اعضا به طور درونی
و با عالقه ،خود را متعلق به آن میدانند و

بین اعضا پیوندهای احساسی نسبتا ًقوی به
وجود میآید .سرود با ایجاد انواع احساسها
میتواند روی روابط و ساختار اجتماعی تأثیر
دگرگونکنندهای بگذارد .این فعالیت مشترک
موجب همبستگی و وحدت اجتماعی شده

که در نهایت برای پایداری و کارایی یک نظام
اجتماعی بسیار اساسی اســت .ســرود برای
مردم مایه حرکت و دارای مفاهیم و مضامین
گستردهای اســت و در صــورت بهرهگیری از
اندیشههای اسالمی انقالبی و مفاهیم تربیتی

در تولید و اجرای سرودها ،ضمن تأثیرگذاری
و ایجاد ساختارهای قــوی در مشارکتهای
اجتماعی ،آثــار ماندگار و جــاودان ـهای خلق
خــواهــد ش ــد .س ــروده ــای دوران ان ـقــاب و
دفاعمقدس نمونه بارز این تأثیرگذاری و ...
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خراسانشمالی

خراسان رضوی

خراسانجنوبی

خبری خوش برای رازوجرگالنیها

وزیر اطالعات در مشهد:

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار خبر داد

بیمارستانارتشدائمیمیشود
استاندار خراسان شمالی گفت :بیمارستان در حال ساخت
توسط نیروی زمینی ارتش در شهرستان رازوجرگالن صحرایی
نیست ،بلکه دائمی بوده و در این شهرستان خواهد ماند.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی شجاعی در بازدید از روند ساخت
پــروژه بیمارستان نیروی زمینی ارتــش در شهرستان محروم رازوجرگالن
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :این بیمارستان با پیگیریهای مستمر ما
و روحیه جهادی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در
شهرستان رازوجرگالن در حال ساخت است.
وی اعالم کرد :این بیمارستان با سازههای جدید که روند اجرای کار را تسریع
میکند ،در این شهرستان در حال احداث است .شجاعی با تأکید بر اینکه
این بیمارستان دائمی و با تجهیزات کامل خواهد بود ،افزود :تأمین نیروی
انسانی در بخش کادر درمان بیمارستان در دستور کار قرار دارد و دانشگاه
علوم پزشکی استان در حال پیگیری در سطح ملی است.
وی در خصوص ساخت بیمارستان دیگر این شهرستان افزود :ساخت
این بیمارستان خللی در روند ساخت بیمارستان مورد تفاهم با قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیاء ایجاد نمیکند چراکه آن پروژه دارای ردیف اعتباری
ملی ویژه است.

باید در خدمترسانی به مردم ،انقالبی و جهادی عمل کنیم
وزیر اطالعات گفت :هر جا کار با خدمت
بسیجی و ت ــاش ج ـهــادی ه ـم ـراه باشد،
موفقیت و پیروزی را به همراه خواهد داشت.
بــه گـ ــزارش خ ـبــرگــزاری صــداوسـیـمــا ،وزیــر
اطالعات در جلسه شورای اداری خراسان
رضوی با اشــاره به اینکه خدمت بسیجی
بــایــد ســرمـشــق م ـس ـئــوالن بــاشــد ،افـ ــزود:
یتــوانــد ک ـشــور را از
فــرهـنــگ بسیجی م ـ 
توطئهها ،کاستیها و کمبودها نجات دهد
و مسیر رستگاری را نمایان کند.
حجتاالسالم والمسلمین خطیب با تأکید
بــر اینکه وزارت اطــاعــات خــود را موظف
میداند حافظ کیان انقالب اسالمی و خادم
مردم باشد ،اظهار کرد :وزارت اطالعات تمام
تالش خود را در مبارزه با فساد اقتصادی،
دشمنستیزی و هر حرکتی که دشمن در
مجموعه نظام انجام دهد ،به کار میگیرد.

وی بــا تأکید بــر اینکه اگــر ام ــروز کشوری
سربلند و س ـراف ـراز در مقابل توطئهها،
خیانتها و فتنهها داریـ ــم و در مقابل
تهــای استکباری ایستادهایم ،ایــن را
قــدر 
مدیون مردم هستیم ،افزود :گرچه مردمی
با سلیقههای مختلف و نگاههای متفاوت
داریــم ،امــا همه یک ملت هستیم و باید
خدمتگزاری را برای همه آنها سرلوحه خود
قرار دهیم .تعامل و ارتباط بیشتر با مردم
حالل مشکالت است.
وزیــر اطالعات ویژگی مردمی بــودن دولت
سیزدهم را به حضور در میان مردم دانست
و خاطرنشان کرد :به جای اینکه مردم به
مسئوالن مراجعه کنند ،آنها باید با حضور
در میان مردم دغدغههای موجود را پیگیری
کنند .اگــر مــردم احساس کنند مسئوالن
دغدغههای آنها را دارند با آنها همراهی

استقرار گمرک افغانستان در مرز یزدان

یکـنـنــد .وی گ ـفــت :تحقق شـعــا رهــای
مـ 
دولــت مردمی سیزدهم همچون عدالت،
فـســادسـتـیــزی و خــدمــت بــه مـ ــردم باید
سرلوحه تمام برنامهها قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی هم در این جلسه
گفت :دستگاههای اجرایی باید سرعت،
دقــت و کرامت در پاسخگویی نسبت به
مردم را رعایت کنند .نظری افــزود :ما باید
به فضل الهی فضای استان را تبدیل به
یک فضای کاری مثبت کنیم و همگرایی و
همافزایی را افزایش دهیم.
در ایـ ــن جـلـســه هـمـچـنـیــن تـ ـع ــدادی از
نمایندگان تشکلهای سیاسی استان
مـطــالــب و دغــدغ ـ ههــای خ ــود را بــا وزیــر
اطالعات در میان گذاشتند.
در پایان جلسه ،مراسم تکریم و معارفه
مدیرکل اطالعات خراسان رضوی برگزار شد.

ظرف یک هفته آینده افغانستان گمرک خود را در مرز یزدان
برای رونق مبادالت تجاری با ایران مستقر میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مدیرکل دفتر هماهنگی امور
اقتصادی استاندار گفت :هفته گذشته با والی «شیندند»
افغانستان جلسهای داشتیم که مقرر شد طرف افغانی گمرک خود را طی
یک هفته آینده در مرز یــزدان مستقر کند .موهبتی افــزود :با این اقدام
مبادالت در آن مرز از حالت خردهفروشی به حالت ترانشیپ و کامیونی
تغییر مییابد .یکی از دالیل مشکالت تجاری در مرز عدم ثبات والی والیت
فراه است که در این مدت دائم تغییر کرده است .والی جدید فراه یک هفته
پیش منصوب شده و قرار است استاندار با هیئتی به افغانستان سفر کند
و رایزنیهایی با والیان والیتهای فراه و هرات داشته باشد.
موهبتی افزود :باید هزینههای صادرات را کاهش دهیم و برای این کار الزم
است کاالهایی که از جنوب کشور میآید از طریق دوکوهانه ،کاالهای مرکز
کشور از معبر گلورده و کاالهای شمال کشور از مرز یزدان صادر شود تا
هزینههای صادراتی کاهش یابد .با توجه به اینکه طرف افغانستانی خواهان
مبادالت تجاری با دالر است ،یکی دیگر از مشکالت ما در بحث تجارت
مرزی نبود بانک ارزی یا صرافی در مرز است.

,1406936ک

آگهی مناقصه عمومی

1408238

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرساند آقای فغانعلی مشمول
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 706
به نشانی :معلم  55بین فخرائی  24و  26پالک 25
مش��ارالیه قص��د کنارهگیری از ش��غل خ��ود را دارند لذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30
روز از تاریخ نشر آگهی به محل فوقالذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل بگیرند .الزم به
توضیح است در صورت عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه،
اتحادیه هیچگونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
/1408186ر

تلفن تماس دفتر مشاور امالک09151031223 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

بیمارستان امام رضا(ع)شماره ثبت 13808 :تاریخ انتشار :روز شنبه مورخه 1400/9/6

/1408137ف

/1408162ک

ش��هرداری نق��اب درنظردارد به اس��تناد بودجه مصوب
سال  1400انجام امورات نگهداری فضای سبزشامل ( آبیاری
هرس درختکاری وجین وغیره )و خدمات شهری  :شامل رفت
وروب برداشت زباله های سطح شهری تخلیه جداول و جمع آوری سگهای ولگرد وخدمات فنی اداری را به پیمانکاران
ذی ص��الح ک��ه دارای تائیدیه صالحیت ازاداره کارو رفاه اجتماع��ی به همراه رتبه وگرید مربوطه با رعایت مدت اعتبار
تاری��خ انقضاء تامبلغ ب��راوردی حدود  15/000/000/000ریال برای مدت  5ماه پایان س��ال مالی بصورت حجمی واگذار
نماید متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مناقصه بابهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس
 WWW.Setadiran.irبه شماره مناقصه  2000093552000001بصورت الکترونیکی اقدام نمایند
زمان انتشاردرسایت ساعت  8صبح مورخه  1400/09/04لغایت تاساعت  14مورخه 1400/09/11
مهلت دریافت اسنادمناقصه ازساعت  8صبح مورخه  1400/09/06لغایت تاساعت  14مورخه 1400/09/18
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ها تاساعت  14مورخه 1400/09/23
زمان اعالم برنده ساعت  12مورخه 1400/09/25
زمان بازگشایی ساعت  10صبح مورخه 1400/09/24
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
-1برگزاری مناقصه ازطریق سامانه تدارکات دولت الکترونیک می باشد
-2کلیه مراحل فرایند اس��ناد مناقصه شامل خرید اسناد وپرداخت تضمین شرکت درمناقصه وارسال پیشنهاد قیمت
واطالع از وضعیت برنده بودن ازطریق سامانه انجام می پذیرد.
-3سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ  750/000/000ریال درقبال ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز فیش نقدی به حساب
بانک صادرات درامد عمومی شهرداری حساب 0103776341008
-4ضمانتنامه ش��رکت درمناقصه می بایس��ت عالوه بربارگزاری درس��امانه اصل ان نیز بصورت دس��تی به دبیرخانه
شهرداری تحویل داده شود.
-5شهرداری دررد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .
-6کلیه هزینه های چاپ اگهی هرچند نوبت باشد برعهده برنده مناقصه می باشد.
-7سایراطالعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مناقصه قابل درج می باشد.
-9تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم 1400/09/13
-8تاریخ انتشار اگهی نوبت اول 1400/09/04
تلفن  – 45222111 :فاکس 45222365
سایت  www.negabcity.ir :سامانه پیامکی 3000819151
مهران مهربان  -شهردارنقاب

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت اول تعاونی در روز شنبه مورخ  1400/9/28رأس ساعت 9صبح در محل سالن
رادیولوژی واقع در رادیولوژی مرکزی بیمارس��تان برگزار خواهد ش��د .از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود با همراه
داشتن مدارک عضویت در جلسه مجمع شرکت نمایند .اعضائیکه امکان حضور آنان در جلسه مقدور نمی باشد ،میتوانند
حق رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نماینددر اینصورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر
3رأی و هر فرد غیرعضو 1رأی خواهد بود .ضمن ًا اعضاء متقاضی اعطاء وکالت می توانند به همراه وکیل موردنظر از ساعت
8صبح الی ساعت ، 11روزهای یکشنبه و سه شنبه تا مورخه  1400/9/28به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا پس از تأیید
وکالتنامه های مذبور ،برگه ورود به جلسه مجمع برای فرد نماینده صادر گردد .همچنین داوطلبان عضویت در ِسمت هیأت
مدیره/بازرسی شرکت می-توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ و تکمیل فرم کاندیداتوری و
ارائه سایر مدارک مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا نسبت به انجام امور قانونی اقدام الزم بعمل آید.
دستور جلسه -1:قرائت گزارش عملکرد سال  1399تعاونی توسط هیأت مدیره و بازرس.
-2طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی سالهای تا 1400تا  1396تعاونی شامل :عملکرد ،ترازنامه ،حساب سود و
زیان ،تقسیم سود و سایر گزارشهای مال تعاونی.
-3طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سالهای  1396تا 1400
طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ساالنه بین اعضاء سهامدار.انتخاب هیأت مدیره اصلی و علی البدل برای  3سال.انتخاب بازرس/بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالیتصمیم گیری در مورد روند کار شرکت تعاونی (انحالل)مدیرعامل شرکت تعاونی بیمارستان امام رضا(ع)هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان امام رضا(ع)

