WWW.QUDSONLINE.IR

دوشنبه  15آذر 1400

 1جمادی االول 1443

 6دسامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9689

ویژهنامه 4068

گالیههای رئیس سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران

از مهاجرت پزشکان تا دردس ر نسخ ه الکترونیکی
2

ژئوپارک طبس

درصف ثبت جهانی
مشاور ژئوپارک طبس گفت :پرونده سومین ژئوپارک
ایـران برای عضویت در شبکه ژئوپارکهای جهانی
به یونسکو ارسال شد .علیرضا امری کاظمی ،مدیر
ژئوپارک جهانی قشم و مشاور ژئوپارک طبس به
خبرنگار مهر گفت :پس از چهار سال کار و تالش
شهــای الزم براساس
و انجام زیرساختها و آمــوز 
آییننامه ژئوپارکهای یونسکو ،پرونده درخواست
کهــای
عضویت ژئــوپــارک طبس در شبکه ژئــوپــار 
جهانی یونسکو ارســال شد .یونسکو پس از اینکه
نهادهای بینالمللی مختلف تأییدیه دادن ــد ،در
تابستان سال دیگر ارزیابان خود را به ایران میفرستد.
وی بیان کــرد :ژئوپارک طبس با مساحت  ۲۲هزار
و  ۷۷۱کیلومترمربع دارای  ۳۹ژئوسایت اســت که
جذابیتهای زمینشناختی فرهنگی و طبیعی زیادی
را در خــود دارد و یکی از مراکز مــورد توجه خاص
زمینشناسان ایران و جهان است.
امــری کاظمی در اطلس توانمندیهای ژئــوپــارک و
ژئوتوریسم ای ـران ۳۰ ،منطقه در ای ـران را به عنوان
مناطق پیشنهادی برای معرفی و ثبت تحت عنوان
ژئوپارک به تفصیل معرفی کرد ه است.

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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خراسان شمالی

آموزش رایگان  52رشته هنری
2
در مناطق محروم
خراسان رضوی

لبخندزندگی
به سه بیمار نیازمند عضو

4

خراسان جنوبی

جا ماندن  ۶شهر
از طرح جهش مسکن

2

هشدار پلیس فتا خراسان رضوی
به خریداران اینترنتی

گزارشی از خدمات درمانی موقوفه عبداهلل رضوی

وقف سالمت برای 48هزار نفر
مدیر درمانگاه موقوفه عبدهللا رضوی گفت:
در هشت مــاهــه ابــتــدای ســال جـــاری48 ،
هزار و  724نفر با هزینه  38میلیارد و 873
میلیون ریال از خدمات درمانی و بهداشتی
ایــن درمانگاه بهرهمند شــدهانــد و در حال

3

حاضر حدود  ۱۰هزار نفر زیر پوشش خدمات
درمانی این درمانگاه هستند .به گزارش روابط
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان
رضــوی ،مهدی رحیمی بیان کــرد :درمانگاه
موقوفه عبدهللا رضوی در سال  1364توسط

/1408626ف

/1408593ر

/1408606ر

مناقصه محدوده

آگهی دعوت به مجمع عمومی
فوق العاده شرکت فدک نصیران
توس (سهامی خاص)
به شماره ثبت  34169و شناسه ملی
10380494097

/1408628ف

/1408440ر

تلفن تماس :

051-37624971-2
09025219375

آپارتمان طبقه
دوم

الهیه خیابان
اقدسیه 51

دو واحد 90
مترمربعی

 40/000/000ریال

اداره اوقاف وامور خیریه ناحیه چهار مشهد

پیرو آگهیهای منتش��ره قبلی به شمارات  1400/05/21 -9599و  1400/06/06 -9607در روزنامه قدس خراسان و شمارات  1400/05/21 -2590و
 1400/06/06 -2598در روزنامه بشارت نو ،برابر رأی اصالحی شماره  1400/08/05 -140060306013001508هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد در خصوص ششدانگ یک قطعه باغ مورد تقاضای آقای
سیدمحمد اکرامی فرزند ذبیحاله در رأی صادره قبلی به شماره  1400/02/25 -140060306013000356و آگهیهای منتشره فوقالذکر پالک 3245
فرعی (به مساحت  404/98مترمربع خریداری معالواسطه از حسن کربالئی علی حسین میرزا از سهام مجهول به میزان سه سهم و نیم مشاع و خریداری
معالواسطه از بانو کبری مختارپور از سهام ثبت شده به میزان یک سهم و نیم مشاع از کل پنج سهم) و پالک اصلی مورد تقاضا ( -154اصلی) واقع در
اراضی کاخک بخش یک گناباد درج نگردیده است ،لذا به شرح فوق مراتب اصالح میگردد .ضمناً مابقی مفاد رأی صادره و آگهیهای منتشره قبلی کماکان
به قوت خود باقیست و تغییری در آن حاصل نگردیده است.
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئیننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله
 15روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و
رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ1408607 -
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/15 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی مناقصه

ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای محترم اسامی
ش��هر تایباد نس��بت به واگذاری ام��ورات تأمین نظ��م و امنیت تعدادی از
اماکن خود تا س��قف مبلغ و ضمانت شرکت در مناقصه به شرح جدول ذیل
به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ،لذا از کلیه شرکتهای خدمات حفاظتی دارای مجوز دعوت میگردد جهت دریافت اسناد
مناقصه و ارایه پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت  14مورخ  1400/09/25به شهرداری مراجعه نمایند.
 محل دریافت اسناد مناقصه اداره حراست شهرداری و آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ  1400/09/25میباشد. محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت  14مورخ  1400/09/25میباشد. در صورتی که برندگان اول تا سوم از پیشنهاد خود عدول نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است. سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید شده است و متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره 051 -54522265تماس حاصل فرمایند.

نوبت دوم ش�رکت تعاونی مس�کن مهرورزان
دانش�گاه علوم پزش�کی ش�ماره ثبت 30891
انتشار 1400/9/15
جلس��ه مجمع عمومی ف��وق الع��اده نوبت دوم
ش��رکت تعاونی مس��کن مهرورزان دانش��گاه
علوم پزش��کی در س��اعت  10صبح روز ش��نبه
م��ورخ 1400/9/27در مح��ل مرک��ز بهداش��ت
ش��ماره یک انتهای وکیل آباد برگزار میش��ود
از اعضای محترم تقاضا میشود نسبت به اتخاذ
تصمی��م ب��ه موضوع زی��ر حضور بهم رس��انند
اعضایی که امکان حضور ندارند حق رای خودرا
ب��ا وکالت نامه کتبی به عضو حداکثر س��ه رای
وغیر عضو یک رای مح��ول نمایند جهت اعطای
نمایندگ��ی روزه��ای چهار ش��نبه وپنجش��نبه
م��ورخ  1400/9/24و  1400/9/25س��اعت  9تا
 12ب��ه دفتر پروژه در گلبه��ار مراجعه نمایند.
دستورجلسه:تمدیدمدتفعالیتتعاونیتاپایان
سال  1401مطابق بند  6اساسنامه شرکت تعاونی
هیئت مدیره شرکت تعاونی

مورد اجاره

آدرس

مساحت

قیمت پایه
مزایده(ماهانه)

آگهی اصالحی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده

/1408455ر

ش��رکت پویش��گران مع��ادن ش��رق در نظ��ر دارد
اج��رای عملیات و خری��د کاالی پروژه برق رس��انی
ب��ه مع��دن ک��وه باخ��رز( س��م آهن��ی) واق��ع در
شهرس��تان تایباد ب��ه طرف شهرس��تان خواف بعد
از پاس��گاه کرات به طرف روس��تای رهنه و فرزنه
بع��د از جرثقی��ل س��نگبری ج��اده خاکی به س��مت
مع��دن کوه باخ��رز را از طری��ق برگ��زاری مناقصه
مح��دود ب��ه پیمانکار واجد ش��رایط و م��ورد تایید
توزیع برق اس��تان خراس��ان رضوی واگذار نماید.
ل��ذا از کلی��ه ش��رکت های محت��رم واجد ش��رایط
ف��وق دع��وت م��ی گ��ردد ضم��ن بازدی��د از مح��ل
پ��روژه و بررس��ی نقش��ه ه��ای اجرایی نس��بت به
ارائه پیشنهاد قیمت بر اس��اس آنالیز جدول ریز
اقدام و قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر تا مورخ
 1400/9/22به دبیرخانه شرکت واقع در بلوار سجاد
بهارستان  - 2ساختمان تجاری وصال  -طبقه  5واحد
 53ش��رکت پویش��گران معادن شرق تحویل نمایند.

بیشتر با شماره تلفن 051-36513728-30و داخلی  31تماس حاصل فرمایند.

/1408260ف

بدین وس��یله از کلیه سهامداران محترم
شرکت فدک نصیران توس (سهامی خاص)
دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع
عموم��ی فوق العاده ش��رکت در س��اعت 9
روز ش��نبه مورخ  1400/09/27در آدرس
مش��هد بزرگراه ش��هید کانت��ری مجتمع
آبادگ��ران -ب��رج اداری آفت��اب -طبقه 9
شرکتنمایند.
دستور جلسه:
 )1انحال شرکت
 )2سایرموارد در صاحیت مجمع
رئیس هیئت مدیره

از کلیه اعضای ش��رکت تعاونی دعوت می ش��ود در
س��اعت  14روز جمع��ه م��ورخ  1400/9/26در محل
ش��هر جدید گلبهار بلوار جمهوری  29مجتمع تجاری
تندیس جهت رسیدگی به تصمیمگیری در خصوص
م��وارد زیر حضور به هم رس��انند .و یا وکای خود
را جهت ش��رکت در جلس��ه حداکثر ظرف مدت یک
هفته از تاریخ انتشار آگهی روز جمعه 1400/9/ 19
از س��اعت  14تا  18حضورا به دفتر شرکت واقع در
بلوار ابوطالب چهارراه شفا به سمت دادگاه پاک 1
معرفی نمایند .الزم به ذکر است تعداد آرای وکالتی
ه��ر عضو  3رای و هر غیر عض��و  1رای خواهد بود.
دستور جلسه :
-1انتخاب سه نفر هیئت تصفیه
-2انتخاب دو نفر ناظر هیئت تصفیه
 -3گزارش صورتهای مالی و اجرایی
هیئت مدیره شرکت
تلفن تماس09153174766 :

/ف

جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی به ط��ور فوقالعاده نوبت
اول ش��رکت تعاون��ی مس��کن ش��ماره س��ه راهآه��ن
رأس س��اعت  15روز دوش��نبه م��ورخ 1400/09/29
در مح��ل پ��روژه ب��ه آدرس :گلبه��ار خیاب��ان ام��ام
رض��ا  41مطه��ری  15برگزار میش��ود .از کلی��ه اعضاء
محترم تقاضا میش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به
موضوع��ات زی��ر در این جلس��ه حضور بهم رس��انند.
اعض��ای محترم��ی ک��ه ام��کان حض��ور آنها در جلس��ه
مقدور نمیباش��د میتوانند حق رأی خود را به موجب
وکالتنام��ه کتبی ب��ه فرد دیگری مح��ول نمایند که در
این صورت تع��داد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه
رأی و ه��ر ش��خص غیرعضو تنها ی��ک رأی خواهد بود.
*ضمن�� ًا ب��ه اط��اع میرس��اند اعض��اء متقاض��ی اعطای
نمایندگ��ی ب��ه هم��راه وکی��ل م��ورد نظ��ر بای��د در
س��اعات اداری روزه��ای زوج تا تاری��خ 1400/09/25
ب��ه آدرس قاض��ی طباطبای��ی بی��ن قاض��ی طباطبای��ی
س��ه و پن��ج ،پ��اک  170واح��د  3مراجع��ه ت��ا پس از
تأیی��د وکالتنامههای مزبور توس��ط مق��ام مجاز ورقه
ورود ب��ه مجم��ع ب��رای ف��رد نماین��ده ص��ادر گ��ردد.
دستورجلسه -1 :تصمیمگیری در خصوص اعضایی که
به تعهدات خود عمل ننمودهاند مطابق با ماده  17و
 58اساسنامه و  13قانون بخش تعاونیها
هیئ��ت مدی��ره تعاونی مس��کن ش��ماره س��ه راهآهن

شرکت تعاونی مسکن مهر 99مشهد (نوبت اول )

ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده
 13آئین نامه مالی ش��هرداریها تعداد 2غرفه
جدید االحداث عرضه می��وه و تره بار واقع در
می��دان بار را از طریق مزایده به اجاره واگذار
نماید .لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت
اس��ناد و ارائ��ه پیش��نهاد ب��ه س��امانه س��تاد
مراجعه فرمایند.
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

موقوف�ه نادرقلی خان افش�ار در نظر دارد دو واحد آپارتمان به مس�احت  90متر
مرب�ع ،طبقه دوم با آسانس�ور و نوس�از ب�ه آدرس خیابان اقدس�یه  51را از طریق
مزایده کتبی به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید ،متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالع�ات

,1408627ف

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن
شماره سه راهآهن تاریخ انتشار1400/09/15 :

آگهیدعوت مجمععمومیعادی

4

آگهی مزایده

تجدید آگهی مزایده
شهرداری گناباد

آگهی دعوت به مجمع عمومی
فوق العاده شرکت ایده پردازان
فدک قدر پویا (سهامی خاص)
شماره ثبت 34306
شناسه ملی10380495030
بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم
ش��رکت ایده پ��ردازان فدک ق��در پویا
(س��هامی خاص) دعوت به عمل می آید
تا در جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده
شرکت در ساعت  10صبح روز شنبه مورخ
 1400/09/27در آدرس مشهد بزرگراه
ش��هید کانتری مجتمع آبادگران -برج
اداری آفتاب -طبقه  9ش��رکت نمایند.
دستور جلسه:
 )1انحال شرکت
 )2سایرموارد در صاحیت مجمع
رئیسهیئتمدیره

واق ــف خیراندیش مــرحــوم عبدهللا رضــوی
مــیــرزای نــاظــر در خــصــوص ارائـ ــه خدمات
درمانی به مردم به ویژه محرومان تأسیس
شده اســت .وی خدمت منحصربهفرد این
درمانگاه را درمان و تأمین داروی رایگان برای

بیماران نیازمند دانست و گفت :خدمات
ارائه شده به بیماران در بخشهای پزشک
عمومی ،دندانپزشکی ،مامایی ،خدمات
پرستاری ،داروخانه ،آزمایشگاه ،سونوگرافی و
رادیولوژی است...

ردیف

نام محل

سقف مبلغ سالیانه (ریال)

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه (ریال)

1

تیر پارک شهرداری واقع در گمرک دوغارون

4/968/000/000

248/400/000

2

پارکینگ شهید فخریزاده واقع در کیلومتر 10
جاده تایباد به گمرک دوغارون

11/700/000/000

585/000/000

2/484/000/000

124/200/000

3

ایستگاه اخذ بهای خدمات اتباع واقع در جنب
کشتارگاه دام شهرداری تایباد

شهردار تایباد -مهرداد کریمزاده

