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سال سی و چهارم

شماره 9688

ویژهنامه 4067

آغاز توزیع هوشمند کاال با کمبود و گرانی

یک روز بازارگردی در «بازرگام»
2

درمیزگرد اندیشکدهمسئلهمؤسسهقدس
با فعاالن اقتصادی ایرانی و افغانستانی مطرح شد

غفلت از تجارت
باهمسایهشرقی
ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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عاطفه حیدری

« اشتغال» مهمترین مأموریت
استاندار خراسان شمالی
2
مجروحیت مأموران محیط زیست
خواف حین تعقیب شکارچیان
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ثبت ۳۶۰هزار تماس مزاحمی
با سامانه ۱۲۵مشهد
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آمار نگرانکننده فرسایش خاک در خراسان رضوی

دو برابر متوسط جهانی!

با توجه به آمارهای ارائه شده توسط روابط عمومی
سازمان صمت ،خراسان رضوی چهارمین استان
صنعتی کشور است و 5هزارو 500واحد صنعتی در
تمام گروههای صنعتی از صنایع غذایی و معدنی
گرفته تا خــودرو و صنایع شیمیایی فعالاند .در
استان بیش از  43شهرک صنعتی و  220هزار واحد
صنفی وجود دارد .این ظرفیت عظیم اقتصادی را
که در کنار فاصله  120کیلومتری هرات تا مرز ایران
قـرار میدهیم ،در کنار زبــان و فرهنگ مشترک و
ذائقه مشابه ،توقع داریم حجم مبادالت و معامالت
اقتصادی بسیار سنگینی بین ایران و افغانستان
وجود داشته باشد ،اما متأسفانه اینچنین نیست.
در همین زمینه فرصتی دست داد تا میزبان آقای
حقیقی؛ فعال اقتصادی ایرانی
مقیم افغانستان ،آقــای غوثی؛
تاجر و تولیدکننده و معاون اتاق
صنایع هرات و فیضزاده؛ تاجر و
رئیس اتاق پیشهوران هرات و ...
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یکاری خارج شد
فرجام پرونده تخلفی که با افشاگری قدس از پستوی مخف 

جریمه  962میلیون تومانی برای تاجر گرانفروش برنج

4

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) تاریخ انتشار1400/09/14 :
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی بنیان اعتماد طوس به شماره ثبت 14311

/1408137ف

/1408556ح

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی بنیان اعتماد طوس راس
ساعت 16روز پنجشنبه مورخ  1400/10/09در محل دفتر قانونی شرکت واقع در قاسم آباد -بلوار شهید رفیعی –
نبش رفیعی -7پالک -1طبقه دوم با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد.
از کلیه اعضا دعوت می ش��ود با همراه داش��تن برگ سهام/دفترچه عضویت/کارت عضویت/جهت اتخاذ تصمیم
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
-1استماع گزارش هیئت مدیره
-2استماع گزارش بازرس
-3رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی و تصویب صورتهای مالی99
--4طرح و تصویب بودجه1400
-6انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
-7تصمیم گیری در مورد حقوق و مزایای مدیرعامل
-8تصمیم گیری در مورد خرید  -فروش و تهاتر اموال و امالک و بطور کلی مستغالت اعم از منقول و غیر منقول
و انجام معامالت عمده خرید و فروش کاال
-9تصمیم گیری در جهت مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی
تذکر:1درصورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به
عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید.در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا 3رای با وکالتنامه
و غیرعضو فقط یک رای با وکالت می تواند داشته باشد.
 -2با توجه به انتخابات بازرس��ی :افرادی که تمایل به کاندیداتوری در س��مت بازرسی دارند ظرف یک هفته از
تاریخ انتشار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوط را تکمیل نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی بنیان اعتماد طوس

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فرش شهریار توس و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میشود
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکت که به شرح ذیل و وفق مفاد ماده  95قانون تجارت
تشکیل و برگزار میشود حضور یابند ضمن ًا عدم اجابت درخواست دعوت به مجمع از سوی هیئت مدیره و
بازرسانشرکتموضوعماده95قانونمذکورومستند ًابهاظهارنامههایرسمیابالغشده،تحققیافتهاست.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه به س��بب ع��دم حص��ول حدنص��اب قانون��ی ش��رکتکنندگان در دع��وت نوبت
اول ب��ه تاری��خ  1400/9/12ب��ه موج��ب ای��ن آگه��ی از س��هامداران محترم ب��رای نوب��ت دوم دعوت به
عم��ل آم��ده اس��ت و بدیهی اس��ت وفق م��اده  87قان��ون تج��ارت در این نوبت جلس��ه مجم��ع با حضور
ه��ر تع��داد از س��هامداران تش��کیل و رس��میت خواه��د یاف��ت و تصمیمات مقتض��ی اتخاذ م��ی گردد.
زمان :روز جمعه مورخ 1400/9/26ساعت  10صبح
مکان :نشانی قانونی شرکت واقع در کیلومتر  35جاده مشهد به نیشابور -جنب روستای باغچه -
کارخانه فرش شهریار توس
دستورجلسه:
 -1عزل اعضای هیئت مدیره فعلی و انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید
 -2انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل
 -3سایر مواردی که از اختیارات مجمع عمومی عادی است
با تشکر -جمعی از سهامداران شرکت فرش شهریار توس که دارنده افزون بر  20درصد سهام میباشند
(محمدحسین ابراهیمی ،علی ابراهیمی،حسن ابراهیمی ،زهرا ابراهیمی ،فاطمه محرابی ،شیرین انتظاری)

از کلیه اعضاء تعاونی دعوت میگردد ،در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده که رأس ساعت  9صبح روز پنجشنبه
م��ورخ  1400/10/9در مح��ل نمازخانه مدیریت جهاد کش��اورزی شهرس��تان مش��هد واقع در می��دان راهنمایی با رعایت
دستورالعملهای ستاد ملی کرونا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
در صورتی که حضور عضو در جلسه میسر نباشد ،میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری یا نماینده
تاماالختیار خود واگذار نماید .در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا سه رأی با وکالت و غیرعضو یک رأی با وکالت
داشته باشد .اعضای متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت  9صبح لغایت  13/30از تاریخ درج آگهی
لغایت  1400/9/25به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
ضمن ًا داوطلبین س��مت هیئت مدیره و بازرس��ی میبایس��ت از تاریخ درج آگهی لغایت  1400/9/25با در دست داشتن
شناسنامه -کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی به محل شرکت مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم کاندیداتوری اقدام
نمایند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره
 -2استماع گزارش بازرس
 -3طرح و تصویب صورتهای مالی سال  1398و 1399
 -4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
 -5اتخاذ تصمیم در خصوص فروش -مشارکت -معاوضه و سرمایهگذاری زمین
 -6اتخاذ تصمیم در خصوص خروج عضویت اعضاء مشمول بند  2ماده  17اساسنامه
 -7انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی
 -8انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل بازرس برای مدت یک سال مالی

/1407722ر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکت فرش شهریار توس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت اول
شرکت تعاونی خدماتی بوستان جهادگران مشهد تاریخ انتشار 1400/9/14

به شماره ثبت  6849و شناسه ملی ( 103022659نوبت دوم)

مجمع عمومی عادی
به طورفوقالعاده شرکت تعاونی
مسکن مهر  20مشهد
(نوبت دوم)

/1408466ر

/1408469ر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی آبرسانی پاکدشت(خلیل آباد) تاریخ انتشار آگهی 1400/09/14

/1408555ف

/1408594ک

جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی آبرسانی پاکدشت خلیلآباد راس
س��اعت  19روز یک ش��نبه مورخ  1400/10/5به آدرس مس��جد امام سجاد علیه السالم
روستای نقاب شهرستان خلیلآباد تشکیل می گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با
در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم
رسانندو یا وکیل /نماینده خود را کتب ًا معرفی کنند .
ضمنا به اطالع می رس��اند که بهموجب ماده  18آیین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی
تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر  3رای وهر ش��خص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود
و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به هم��راه نماینده خود حداکثر تا تاریخ
 1400/10/2در مح��ل مذک��ور حاضر و پس از احراز هویت و تایی��د وکالت برگه ورود به
مجمع را دریافت دارند.

از فرمایشات امام جواد علیه السالم

روز اول هر ماه  2رکعت نماز بخوان ،در رکعت اول
بعد از حمد  30مرتبه سوره توحید و در رکعت
دوم  30مرتبه سوره قدر بخوانید.سپس صدقه
بدهید ( به ایتام و مستمندان) سالمتی آن ماه
شما تامین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد  97ص 133
همه هفته شبهای شنبه با غذای گرم پذیرای 350
نفر از ایتام و مستمندان هستیم ،خیرین محترم
می توانند از این مراسم بازدید نموده و در صورت
تمایل بانی یک یا چند هفته در سال باشند.
واریز کمکهای نقدی  :بانک صادرات
شماره کارت 6037 6919 9024 4618
(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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره دو
خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

هیئت مدیره

دستور جلسه-1 :گزارش هیئت مدیره و بازرس و بازرسان
-2طرح تصویب صورتهای مالی منتهی به  1399/12/29و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه
سال جاری شرکت
-3انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال
 -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال
-5تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی
داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ()2دستورالعمل نحوه
نظارت بر انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت
با حضور در دفتر تعاونی فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل تعاونی نمایند.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی آبرسانی پاکدشت (خلیل آباد)

از کلی��ه اعضای محترم ش��رکت تعاونی مس��کن
مهر  20مش��هد دعوت میش��ود در جلس��ه مجمع
عموم��ی عادی به طور فوقالعاده که در س��اعت 9
صبح روز پنج ش��نبه م��ورخ  1400/10/2در محل
دفتر تعاونی به آدرس گلبهار بلوار جمهوری 29
مجتم��ع نیکان بلوک  7طبق��ه  2برگزار می گردد
حضور به هم رسانند .در صورتی که حضورعضو
در جلس��ه میس��ر نباش��د می تواند حق حضور و
اعمال رای خود را به عضو دیگری یا نماینده تام
االختیار با مراجعه به دفتر تعاونی تا حداکثر 24
ساعت قبل از جلسه مجمع اقدام نماید.
دستور جلسه:
-1انتخاب هیئت تصفیه
-2اخراج اعضای بدهکار( اعضای بلوک )8
 -3قرائت گزارش حسابرسی سال مالی  92تا 99
-4عقد قرارداد با پیمانکار
-5بودجه پیشنهادی
-6تایید صورتهای مالی
-7گزارش بازرسی
-8گزارش هیئت مدیره
هیئت مدیره
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درشهر

تولد حضرت زینب و روز پرستار مبارک

1408559

ش��هرداری نق��اب درنظردارد به اس��تناد بودجه مصوب
آگهی مناقصه عمومی  -نوبت دوم
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 تائیدی��ه صالحیت ازاداره کارو رفاه اجتماعی به همراه رتبه وگری��د مربوط 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
نمای��د متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اس��ناد مناقصه بابهره گیری ازس��امانه ت��دارکات 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

ح ــدود دو ســال پیش پــرونــده گـرا نفــروشــی
گسترده یک برنج فــروش با حمایت برخی
مسئوالن در سازمان صمت خراسان رضوی
و ...از مـسـیــر اجـ ـ ـرای عــدالــت خـ ــارج شد
کــه بــا پیگیریهای مستمر روزنــامــه قدس

و ورود ســربــازان گمنام ام ــام زمــان(عــج) در
اداره کل اطــاعــات خـراســان رضــوی پــرده از
مخفیکاریهای غیرقانونی ص ــورت گرفته
بــرداش ـتــه و پــرونــده بــه ت ـعــزی ـرات حکومتی
ارســال شد 23 .شهریور  1398بود که خبر

جلوگیری از گرانفروشی  4میلیارد تومانی
برنج را رسانهای کردیم .اقدامی که در پی یک
عملیات مشترک مسئوالن وقــت معاونت
بــازرســی ســازمــان صمت خ ـراســان و عوامل
ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم(ع)

صورت گرفت .در متن آن خبر و در تشریح
پشتپردههای ماجرا آمــده بــود :عامل این
اقــدام ،جابهجایی محموله را شبانه صورت
میداد تا با این کار اعمال خالف قانون او به
راحتی لو نرود .از سوی دیگر محمولهها ...

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره دو خانه صنعت و
معدن خراسان رضوی ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ  26دی ماه  1400در دفتر مرکزی شرکت به
نشانی گلبهار –بلوار جمهوری اسالمی – نبش جمهوری اسالمی  -39سالن چند منظوره تعاونی مسکن
خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد:
از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به
موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
-1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
-2طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397-1398
-3طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
-4انتخابات اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال
-5انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی
-6تصمیم گیری در خصوص اخراج  20نفر از اعضا
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 اینصورت هر عضو عالوه بر رای خود تا سه
رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای باوکالت می تواند داشته باشد  .عضو متقاضی اعطای نمایندگی می
بایست به همراه نماینده خود در تاریخ های  23و  25دی ماه  1400به نشانی فوق الذکر از ساعت  9صبح
الی  13با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
-2با توجه به انتخابات هیئت مدیره و بازرسان افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره یا
بازرسی دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به نشانی مذکور ( دفتر مرکزی
تعاونی ) مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
هیئت مدیره شماره دو خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

