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شماره ۹۹۶۱

ویژهنامه ۴۳۴۰

با تالش مأموران فرماندهی انتظامی مشهد صورت گرفت

بسته شدن پرونده  21فقره زورگیری و سرقت 3میلیاردی برنج
3

بهرهبرداری از 331

کارگاه اقتصاد مقاومتی

در خراسان جنوبی

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان خراسان جنوبی
گفت :در مجموع در هفته بسیج  ۳۳۱کارگاه اقتصاد
مقاومتی با اشتغال  ۵۶۹نفر و اعتبار  ۱۴میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان به بهرهبرداری میرسند...

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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فروش انسولین قلمی
بدون نسخه
تخلف است

خراسان شمالی

4

خراسان جنوبی

اعالم آمادگی سرمایهگذار
برای فراوری نمک در بشرویه

فرزانه میرزایی

کلنگزنی و بهسازی پنج پروژه
بهداشتی درمانی در شیروان

60درصد ذرات معلق در هوای مشهد منشأ سوختی دارد

4

بهداشت و درمان
توضیحات معاون دانشگاه علوم پزشکی
مشهد درباره جمعآوری شربتهای
کوآموکسیکالو

فقط بخشی از
آنتیبیوتیکها
مشکلدار بوده است

نزدیک به دو ســوم از آلودگی مشهد را
منابع متحرک به هــوای این شهر تزریق
میکنند! آخــریــن داد ههـ ــا  64درص ــد را
نشان مـیدهــد .از ایــن مـیــزان52 ،درصــد
سهم خودروهایی است که در شهر تردد
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هدفگذاری

کاهش کیفیت بنزین چقدر در آلودگی هوا نقش دارد؟

میکنند که متأسفانه تعدادشان هر روز رو
به افزایش است!
بر اساس آنچه به اظهارنظر کارشناسان
مربوط میشود ،عوامل فراوانی در باال بودن
سهم آالیندگی خودروها دخیل هستند

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفت :داروهای
برند و ژنریک انسولین قلمی تأمین شده و تولید
داخلی برخی از انواع آن افزایش داشته است.
بــه گ ــزارش باشگاه خــبــرنــگــاران ،پیکانپور گفت:
انسولین قلمی نیز مانند سایر داروها...

که سن خودرو ،تنظیم نبودن موتور خودرو،
ســوخــت بیکیفیت و ...از جمله ایــن
مواردند .البته اگر هر کدام از آنها شرایط
مناسبی نداشته باشد ،موجب باال رفتن
میزان آالیندگی خودرو میشود...
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هزار و  200تردد تجاری
در مرز دوغارون

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی گفت :در مذاکرات دوجانبهای که با مسئوالن
والیت هرات افغانستان صورت گرفته افزایش تردد
تجاری روزانه در مرز اسالم قلعه  -دوغارون...

2

بسته01آن؛09 /
آگهی تاریخ
صفحه
1401از داروی مذکور،
یعنی  ۲/درصد
خراسانـت .بــعــیــد م ـ ـیدانـ ــم از  ۵۰تن
نوشتیم  1شـ ــده اس ـ ـ
مشکل داشته است .به مراکز نامه
تا آ ن را بازگردانند .ممکن اســت مقداری آنتیبیوتیکی که وارد شده ،حتی یک عدد جمعآوری شد که علت آن هم کمتر بودن
از این دارو که در بــازار بــوده ،مصرف شده هم در داروخــانـههــا باقی مانده باشد؛ اما جــزئــی مــیــزان م ــاده مــؤثــره از دامــنــه مجاز
بــه لحاظ اداری موظف هستیم بــه مراکز بود.
باشد.
وح ــدت ــی در خــصــوص نـ ــوع مــشــکــل ایــن نامه ارسال کنیم که اگر موردی بود ،آن را گفتنی اس ــت ،در فــضــای مــجــازی تصویر
نامهای از مدیر کل امور داروی سازمان غذا
آنتیبیوتیکها تصریح کرد :نوع مشکل را بازگردانند.
به ما اعالم نکردند؛ تنها بیان کردند که این بــه گ ــزارش ایسنا ،دکتر محمد پیکانپور ،و دارو خطاب به شرکت بازرگانی سهاکیش
مــدیــر کــل داروی ســازمــان غــذا و دارو ،در منتشر شد که طی آن جمعآوری  ۲درصد
سری ساخت را بازگشت بزنید.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایــن بــاره اظهار کــرد ۶ :مــدل آنتیبیوتیک از سوسپانسیونهای کوآموکسیکالو ابوت
مــشــهــد خــاطــرنــشــان کـ ــرد :بــایــد پیگیری وارداتــی در بازار موجود است که تنها یک بــه علت ناکافی بــودن جزئی مــیــزان مــاده
کنیم ببینیم چــه مــیــزان از ایــن ســری در نــوع آن مشکل داشــت .ایــن یک نــوع هم مؤثره نسبت به دامنه مجاز مورد تأیید این
بـ ــازار وج ــود داشــتــه و چــه مــیــزان مصرف در پنج بسته تهیه شده بود که تنها یک سازمان دستور داده شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
مــشــهــد دربـ ـ ــاره جـ ــم ـ ـعآوری شــرب ـتهــای
کوآموکسیکالو واردات ــی توضیحاتی ارائــه
کرد.
ناصر وحدتی در گفتوگو با ایسنا عنوان
کرد :تولید کارخانجات دارو به صورت سری
بوده و یک سری ساخت با سری روز بعد
متفاوت است .ممکن است یکی از سریها
مشکل داشته باشد که اعالم میکنند آن
را بازگردانند.
وی ادامـ ـ ــه داد :ت ــم ــام آنــت ـیبــیــوتــی ـکهــا
مشکلدار نبوده بلکه تنها یک ســری آن

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن بانک سپه فاز  2در ساعت  17روز پنجشنبه مورخ 1401/9/17
در محل ساختمان مدیریت بانک سپه خراسان رضوی میدان طالقانی احمدآباد برگزار می شود .کلیه اعضای محترمی که امکان حضور آنها
در جلسه مقدور نمی باشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند ،که در این صورت تعداد آرای
وکالتی هر عضو حداکثر 3رای و هر شخص غیر عضو تنها 1رای خواهد بود . .اعضای متقاضی اعطای نمایندگی همراه وکیل مورد نظر خود باید
از ساعت  8تا  12روزهای شنبه و یکشنبه تا مورخ  1401/09/1۶به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توسط مقام
مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:
-1تصویب صورتهای مالی سال  97 -98 -99 -1400پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
-2طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401
 -3انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
 -4انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسی برای یک سال مالی
ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت  ۵روز جهت ثبت نام به
دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بانک سپه فاز 2

جمعی از کسبه صنف لوله و لوازم بهداشتی کالهدوز 47در محکوم نمودن اقدامات اخیر
طی روزهای گذشته اتفاقات ناگواری در کشور عزیزمان رخ داد که قلب دوستداران و وفاداران
نظام مقدس جمهوری اسالمی را به درد آورد .ما کسبه ی صنف لوله و لوازم بهداشتی اقدامات

افرادی را که به بهانه های مختلف با تعرض به جان و مال هموطنان ،امنیت و آرامش کشور را
مورد هدف قرار می دهند تایید ننموده و توهین به مقدسات و ارزشهای اسالمی را محکوم

می نماییم.

جمعی از کسبه صنف لوله و لوازم بهداشتی ساختمان مشهد کالهدوز47
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی مسکن بانک سپه فاز 2

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

آگهی مزایده مرحله دوم (نوبت اول)

شرکت تعاونی مرغداری نجم ـ گناباد به شماره ثبت 166شناسه 10380029873

,40111433ح

/40111399ف

بدینوس��یله به اطالع اعضا و س��هامداران محترم میرساند که جلسه مجمع عمومی بطورفوق العاده شرکت
تعاون��ی مرغ��داری نجم درس��اعت  9صبح روزجمعه مورخ��ه  1401/09/2۵درمحل دفتر ش��رکت واقع در
روستای نجم اباد تشکیل خواهدشد .لذا ازکلیه اعضادعوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده برای
اتخاذ تصمیم نس��بت به موارد مش��روحه ذیل حضور بهم رس��انند یا برابرماده 19آئین نامه نحوه تشکیل
مجامع وکالی خود را از بین اعضا یا خارج از اعضا شرکت کتبا معرفی نمایند.
دستورجلسه  �1 :استماع گزارشات هیئت مدیره وبازرس
 �2بررسی وتائیدصورتهای مالی 1400ونحوه تقسیم سودویژه وتصویب بودجه پیشنهادی 1401
 �3انتخاب اعضا اصلی وعلی البدل هیئت مدیره وبازرس شرکت
 �4تعیین خط مشی وسیاستهای آینده شرکت
 � ۵تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
هیئت مدیره شرکت

40111474

ش�هرداری گلبهار در نظر دارد به اس�تناد مصوبه شماره  ۱۲۰ش�ورای محترم اسالمی شهر
ریشه ی درختان خشک جنگل ورودی شهر گلبهار مطل تصاویر مندرج در اسناد پیوست
در سامانه س�تاد را از طریق مزایده عمومی به شماره ستاد  ۱۰۰۱۰۹۳۲۵۵۰۰۰۰۲۵واگذار نماید لذا از
متقاض�یان دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به سامانه ستاد
ایران به آدرس  setadiran.irمراجعه نمایند شماره تلف�ن  ۰۵۱-۳۸۳۲۶۰7۵آماده پاسخگویی در
اوقات اداری در این رابطه میباشد.
دادن س�پرده شرکت در مزایده در قالب ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده
شهرداری به شماره  ۱۱۰۶۰7۵۰۰۰بانک صادرات به مبلغ  ۱4/۲۳۰/۰۰۰ریال الزامی میباشد.
برندگان اول ،دوم و س�وم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نش�وند سپرده آنان به ترتیب ضبط
خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
علیرضا اصغری -شهردار گلبهار

اغتشاشگران بیانیه ای به شرح ذیل صادر کردند:

40111473

40111470

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن بانک سپه فاز 2

بیانیه جمعی از کسبه صنف لوله و لوازم بهداشتی ساختمان مشهد

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در س��اعت  1۶روز پنج ش��نبه مورخ  1401/09/17در محل
ساختمان مدیریت بانک سپه ،میدان طالقانی احمد آباد ،برگزار می شود .از کلیه اعضای محترم تقاضا
میش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند -1 .اعضای
محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د ،می توانند حق رای خود را به موجب وکالت
نامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند ،که در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3رای و
هر شخص غیر عضو تنها  1رای خواهد بود .اعضای متقاضی اعطای نمایندگی همراه وکیل مورد نظر خود
باید از ساعت 8تا 12روزهای شنبه و یکشنبه تا مورخ 1401/09/1۶به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از
تایید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه  :تمدید مدت فعالیت تعاونی مطابق با بند ۶اساسنامه شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بانک سپه فاز 2

