WWW.QUDSONLINE.IR

 18ربیعالثانی 1443

چهارشنبه  3آذر 1400

 24نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9679

ویژهنامه 4058

گزارشی از کارشکنی بانکها برای پرداخت وام مسکن اجارهای

سرگردانی مستأجران در هفتخان ودیعه
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اکران و نقد فیلم «منصور» با حضور
همرزم شهید در روزنام ه قدس
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ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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سردار سالمی:

1

خروج شهر خواف از تنش آبی

با حفر دو چاه

3

گرفتننفسکورههایآجرپزی

با افزایش بهای گاز

2

احمد حسنی

بسیج تشکل
بدون مرز است

4

تحقق وعده رئیس جمهور

دستمزد معدنکاران طبس اصالح شد
مدیرکلتأمیناجتماعیخراسانجنوبیگفت:
بازدید رئیس جمهوری از معادن زغالسنگ
پروده طبس ،دو مصوبه اصالح دستمزدهای
کارگران و 4درصد حق بیمه مشاغل سخت
و زیانآور داشت که با پیگیریهای انجام شده

دستمزدهای واقعی کــارگـران در لیستهای
ارسالی به تأمین اجتماعی محاسبه و لحاظ
شد و تفاوت سنوات قبل نیز در حال دریافت
است .علیرضا محمدی در گفت و گو با ایرنا
افـ ــزود :حـقــوق کــارگ ـران شــرکــت الـمــاس مته

بسیج

زیرمجموعه معادن پروده طبس ،معادل آنچه
یکــردنــد در لیست بیمه تأمین
دریــافــت مـ 
اجتماعی درج نمیشد که مقرر شد پیمانکار،
حقوق و دستمزد واقعی کارگران را لحاظ کند
و این مهم نیز محقق شد و لیستها اصالح

عشایر

سردار سالمی :بسیج تشکل بدون مرز است
ف ــرم ــان ــده کـ ــل س ــپ ــاه پـ ــاسـ ــداران
انــقــاب اســامــی گــفــت :بــا وجــود
همه تحریمها ،لبنان را بــا ارســال
کــشــت ـیهــای نــفــت از فــروپــاشــی
اق ــت ــص ــادی نــجــات داده و پـ ــول نــفــت را هم
میگیریم و کسی فکر نکند این نفتها رایگان
ارسال میشود .به گزارش ایرنا سردار سرلشکر
پاسدار حسین سالمی در نشست مسئوالن
بسیج دانشجویی دانشگاههای کشور در مشهد
بــا بــیــان اینکه دشــمــن مـیخــواهــد کشتیهای
سوخت ارسالی ما را بزند اما نمیتواند ،افزود:
همین مــوجــب چــرخــش آمریکا شــده و آنهــا
برخالف راهــبــرد خــود حتی اجــازه میدهند از
مصر ،اردن و سوریه در محاصره و تحریم نیز
گاز و برق به لبنان ارسال شود تا ایران پیروز این
میدان نشود.
وی ادامــه داد :اســاس جنگ دشمن از لحظه

همزمان با گرامیداشت هفته بسیج فیلم سینمایی
منصور با حضور اعضای کانون بسیج رسانه خراسان
رضوی در تاالر اجتماعات مؤسسه فرهنگی قدس
اکران شد .این فیلم که به روایت بخشی از زندگی
شهید منصور ستاری فرمانده اسبق نیروی هوایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران پرداخته است ،نمایش
آن مــورد استقبال اصحاب رسانه قـرار گرفت .در
حاشیه اکران فیلم سینمایی منصورو پس از اتمام
فیلم امیرسرتیپ عباس پورعلی یکی از همرزمان
شهید سـتــاری در سخنانی بــه ایـ ـراد خــاطـراتــی از
ابعاد زندگی و کــاری ایــن شهید
پرداخت .سرتیپ پورعلی با اشاره
بــه هـمـکــاری چندین ســالــه اش
بــا شهید س ـتــاری گـفــت :حــدود
18سال من با شهید ستاری...

مدیرعامل شرکت پخش فراودههای نفتی خراسان
شمالی گفت :در حــال حاضر سهمیه سوخت
خانوار عشایری نسبت به سهمیه سایر خانوارها
که از نعمت گاز محروم هستند ،کمتر است.
شکوری در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه تا سال گذشته
سهمیه سوخت هر خانوار عشایری  ۵۰لیتر بوده است ،اظهار
کرد :با پیگیریهای فراوانی که از سوی این استان و اداره کل
عشایری صورت گرفت ،سهمیه هرخانوار به  ۱۲۵لیتر افزایش
یافت.
ایــن درحالی اســت که سهمیه سوخت افــرادی که فاقد گاز
طبیعی هستند  ۲۲۰لیتر است و  ۹۵لیتر با سهمیه عشایر
فاصله دارد؛ در تالش هستیم امسال نیز سهمیه آنهــا را
افزایش دهیم.
شکوری ادامــه داد :در حــال حاضر  4هــزار و  ۷۶خانوار در
این استان از نعمت گاز طبیعی محروم هستند که بیشتر
این افراد در روستاهایی زندگی میکنند که گازرسانی به آنجا
انجام نشده و یا خارج از طرح هادی است.

آگهی دعوت مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده
شرکت تعاونی حمل ونقل تریلیرداران
خودراننده شهید کالنتری مشهد نوبت دوم

برگزاری یادواره شهدای مرز در روستای « َملّو»

آگهی مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده شرکت صنایع تبدیلی
نگین گل شرق (سهامی خاص)
ثبت ( 11579:نوبت دوم)

آگهی دعوت مجمع عمومی
فوق العاده (نوبت اول)

شرکت تعاونی مسکن مهر62

/1408053ر

بدینوس��یله از کلیه اعضاء تعاونی دعوت میش��ود
در مجم��ع عمومی فوق العاده که از س��اعت  9صبح
روز جمعه  1400/09/19در محل مس��جد و حسینیه
زابلیها به نشانی مشهد خیابان حرعاملی(8تعبدی)
نبش تعب��دی 5برگزار میگرددحضور بهمرس��انند
در ص��ورت ع��دم ام��کان حض��ور عض��و میتوان��د
وکال��ت خ��ود را به فرد دیگ��ری واگ��ذار نماید در
اینص��ورت تع��داد آراء وکالتی هرعض��و حداکثر 3
رأی و غی��ر عضو یک رأی خواهد بود وکیل و موکل
میبایس��ت حداکث��ر تا س��ه روز قب��ل از برگزاری
مجم��ع به مح��ل اتحادی��ه واقع در بل��وار جالل آل
احم��د 35پالک  134طبقه همک��ف مراجعه نمایند.
دستور جلسه :
 -1موافقت با انحالل شرکت تعاونی
 -2تعیین مکان تصفیه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مهر62

/1408034ف

/1407085ح

هیئت مدیره شرکت

علی نوروزی یادواره شهدای هنگ
م ــرزی تایباد بــا حـضــور خــانــواد ههــای
شهدای مرزبانی در روستای مَلّو از توابع
بخش پایینجام تربت جام برگزار شد.
به گزارش خبرنگار قدس ،فرمانده هنگ مرزی تایباد
در ایــن مراسم با گرامیداشت یــاد و خاطره شهدا
گفت :شهادت هنر مردان خداست و برای حفظ و
حراست از مرزهای جغرافیایی کشور و تأمین امنیت
پایدار در منطقه ،شهدای زیادی اهدا کردیم و مقابل
متجاوزگران ایستادهایم و اجازه نمیدهیم با تحوالت
کنونی در کشور همسایه ،مرزها ناامن شود.
سرهنگ محمد چ ـراغــی یـ ــادآور شــد :از ابـتــدای
سال جاری تاکنون به همت مرزبانان غیور منطقه
توانستیم از حضور بیش از  100هزار نفر متجاوز به
جغرافیای سرزمینی کشور جلوگیری نماییم و این
تالش و همت غیورمردان مرزبانی برای حفظ حدود
جغرافیایی مرزی ایران است.

فرمانده هنگ مرزی تایباد توجه به اقتصاد منطقه
را از اولویتها برشمرد و اف ــزود :قرارگیری در نوار
مرزی با کشورهای همسایه و تبادالت اقتصادی با
آ نهــا نیازمند مدیریت اســت و اکنون با مدیریت
صحیح توانستهایم در همه حوزهها ،اهــداف نظام
و انقالب اسالمی را محقق کرده است .این تعامل
با سازمانهای متبوع میتواند آرامش نسبی همراه
با امنیت برای مردم داشته باشد .مولوی امان هللا
برزگر ،امام جمعه اهل سنت بخش پایینجام نیز
در این مراسم با تأکید بر نقشآفرینی مرزبانان در
امنیت پایدار گفت :شهدای مرزبانی با خون خود راه
پاسداشت و خدمت را به ما نشان دادند و ما باید
این مسیر را برای حفظ امنیت کشور ادامه دهیم.
در پایان این مراسم از خانوادههای شهیدان ستوان
یکم امیر نامدار و ستوان یکم جواد ارمش با حضور
همرزمانش ،اقشار منطقه و جمعی از مسئوالن در
روستای ملو تجلیل شد.

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم دعوت
می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور
ف��وق الع��اده ش��رکت ک��ه راس س��اعت  16روز
پنجش��نبه م��ورخ  1400/9/25در مح��ل قانون��ی
ش��رکت واق��ع در مش��هد بل��وار س��ازمان آب
–خیاب��ان آپادانا  ،بن بس��ت آپادان��ای یک پالک
 51طبق��ه همک��ف  ،انجم��ن صنف��ی کارخانج��ات
آرد ،برگ��زار خواه��د ش��د  ،ش��رکت فرماین��د .
ضمن ًا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت
در دع��وت نوب��ت اول بدلی��ل نرس��یدن تع��داد
صاحبان سهام به حد نصاب قانونی برگزار نگردید .
دس��تور جلس��ه -1 :ارائه گ��زارش هیئت مدیره
شرکت -2انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت
 2سال -3تصمیم گیری درخصوص نحوه سرمایه
گ��ذاری ش��رکت در پ��روژه گونی بافی -4س��ایر
موارد
هیئت مدیره شرکت

آگهیدعوتنوبتدوممجمععمومی

عادیبهطورفوقالعادهشرکتمهندسیموج

رفیع توس سهامی خاص به شماره ثبت 16831
و شناسه ملی10380324162

/1408080ر

بدینوس��یله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت
بعمل می آید درجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور
ف��وق العاده نوبت دوم که درس��اعت  11صبح روز
پنج ش��نبه مورخ��ه  1400/09/18درمح��ل بلوار
دانش��جوی  5پ��الك  84برگ��زار میگردد حضور
بهم رسانید.
دستورجلسه :
 -1استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسان شرکت
 -2طرح وتصویب صورتهای مالی سال 1399
 3طرح وتصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1400
-4انتخاباعضاءبازرساناصلیوعلیالبدلشرکت
تذک��ر :در صورتیک��ه حض��ور عض��وی در جلس��ه
میسر نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب
وکالتنام��ه به عض��و دیگ��ر واگذار نمای��د  .عضو
متقاضی می تواند به هم��را نماینده قانونی خود
در تاریخه��ای 5و 1400/9/6درس��اعات اداری به
ادرس محل برگزاری مجمع مراجعه و برگ وکالت
خود را ارائه نماید  .دراینصورت هرفرد عضوعالوه
بر رای خود میتواند وکالت سه نفر را داشته باشد
و غیرعضو یك رای
همچنی��ن اف��رادی ک��ه تمای��ل ب��ه کاندیداتوری
دربازرس��ی رادارن��د م��ی توانن��د در تاریخه��ای
5و 1400/9/6درس��اعات اداری ب��ه آدرس
مح��ل برگ��زاری مجم��ع مراجع��ه و ف��رم مربوطه
کاندیداتوری را تکمیل نمایند.

4

یادواره

تقاضایافزایشسهمیهسوخت

تولد انقالب تاکنون جلوگیری از شکلگیری یک
مدل موفق بر اساس اندیشه اسالمی بوده است
چون میدانند این مدل قابلیت تکرار دارد.
بسیج و ظــهــور آن نــشــانـهای از اعــجــاز ذهنی
رهبر کبیر انقالب ،امام خمینی(ره) است که با
ژرفاندیشی و نگرشی ملکوتی ،همانگونه که
خدا به ابراهیم بتشکن قابلیت رؤیت ملکوت
را بخشید خدای متعال به حضرت امام(ره) این
نگاه ملکوتی را داد تا بتواند به یک شاهکار
بزرگ در سپهر انقالب اسالمی دست بزند.
سـ ــردار ســامــی افـ ــزود :بسیج تشکلی اســت
که تفکر و روحیه و اندیشه انقالبی ،دینی و
اسالمی و شاکله جهاد و سعادت این جامعه را
در خود متبلور میسازد ،یک تشکل بیانتها،
بدون ب ُعد و با خاصیت نهایتناپذیری و بدون
مرز و بیحصار است ،در افقی پهناور حرکت
میکند و به همه جا نور میافشاند.

و حقوق جدید جایگزین شــد .وی تعداد
کارگران مشمول اصالح بیمه تأمین اجتماعی
ایــن شرکت را  ۶۷۰نفر اعــام کــرد و گفت:
کارفرمایان استان باید دستمزد واقعی کارگران
زیر مجموعه را در بیمه تأمین اجتماعی...

احترام��ا نظربه اینکه در جلس��ه مجمع عمومی
ع��ادی به طور فوقالع��اده م��ورخ 1400/8/24
حد نص��اب آراء حاصل نش��ده مج��دد ًا از کلیه
س��هامداران ش��رکت فوق دعوت میش��ود که
جه��ت ش��رکت در مجمع عمومی ع��ادی به طور
فوقالع��اده در تاری��خ 1400/9/13س��اعت 10
صبح در محل مش��هد بلوار سازمان آب خیابان
ش��هید صادقی  12چهارراه اول س��مت راس��ت
نرس��یده ب��ه هج��رت  2پ��الک  27دارای ک��د
پس��تی  9185886568حضور به هم رسانند .
دستور جلسه:
-1انتخاب هیئت مدیره
-2انتخاببازرسین
-3تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به
99/12/29
هیئت مدیره

