WWW.QUDSONLINE.IR

دوشنبه  20دی 1400

 7جمادی الثانی 1443

 10ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9718

ویژهنامه 4097

پایان خوشنشینی مدیران دولتی آغاز شد
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استاندار خراسان رضوی:
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در فهرست ویژه وزارت نیرو
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ساخت درمانگاه شمال شهر

بیرجند در انتظار تأمین زمین
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تاالب «آق قشالق» در مسیر

تبدیل به کانون گرد و غبار

مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی خراسان
شمالی گفت :خشکسالیهای اخیر که منجر به
کاهش دبی و کیفیت آب رودخانهها ،چشمهها و
چاهها شده است ،پرورشدهندگان آبزیان را در این
خطه با مشکل مواجه کرده است .به گزارش قدس
آنالین ،مهدی میرقراچولو افزود :خشکسالی و کاهش
دبی منابع آبی استان حیات آبزیان را به خطر انداخته
است و باید برای رهایی از این وضعیت نامساعد آبی
چارهاندیشی شود .بروز خشکسالی پیدرپی عالوه
بر اینکه دبی منابع آبی را کاهش
داده موجب کاهش کیفیت این
ذخایر نیز شده است و در برخی
دراستان
از مناطق این استان هماینک با
شوری و سختی آب...
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مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی:

کارتخوانهای ناشناخته در سامانه امور مالیاتی غیرفعال میشوند
مــدیــرکــل ام ــور مالیاتی خ ـراســان جنوبی از
غیرفعال شدن تمامی دستگاههای کارتخوان
بانکی و درگ ــا هه ــای پــرداخــت الکترونیکی
غیرمتناظر با پرونده مالیاتی خبر داد .جعفر
احسانی به صداوسیما گفت :سازمان امور
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خراسان
صفحه 1
خراسان رضوی

خراسانشمالی

ساخت  ۳۶مدرسه توسط خیران
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مــدارس خراسان شمالی
گفت :نیکوکاران از ابتدای امسال تاکنون  ۳۶مدرسه در قالب
 ۱۴۲کالس درس احداث کردهاند.
امین فالح کوشکی در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد :برای این تعداد
مدرسه که با ۱۴هزار و ۴۷۷مترمربع زیربنا ساخته شده ،بیش از ۱۷۶میلیارد
تومان از محل کمکهای خیران و اعتبارات دولتی هزینه شده است.
وی افزود :در مجموع تا پایان سال ۷۳مدرسه در قالب ۲۵۱کالس درس ساخته
میشود .وی گفت :زیربنای این مدارس ۳۰هزار و ۵۷۵مترمربع است که برای
اجرای این طرحها تاکنون ۵۸میلیارد و ۴۳۵میلیون تومان هزینه شده است.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی گفت :امسال
۴۳خیر ۳۸مدرسه در قالب  ۱۳۹کالس درس با اعتبار ۴۳میلیارد و ۴۵۰
میلیون تومان تعهد کردند.
فــاح کوشکی اظهار کــرد :ســال گذشته نیز  ۴۸خیر ۳۹مــدرســه در قالب
۱۳۲کالس درس با اعتبار ۳۲میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان تعهد کرده بودند.
وی گفت :امسال میزان تعهد نیکوکاران در ساخت مدارس نسبت به سال
گذشته ۳۴درصد افزایش یافته است.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مــدارس خراسان شمالی گفت :تاکنون
حدود ۱۲۰مدرسه استان نیازمند تخریب و بازسازی است.

مهدی توحیدی روز گذشته
تعدادی از نیروهای شرکتی شاغل
در دانشگاه فردوسی در تماس با
دفتر روزنامه از وضعیت کــاری و
شغلی خود در دانشگاه فردوسی گالیه کردند.
یکی از نیروهای شرکتی این مجموعه در گفتوگو
با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه برخی نیروهای
شرکتی این مجموعه بیش از چهار سال است
وضعیت شغلی مناسبی به لحاظ حقوق و مزایا
ندارند ،عنوان کرد :چندین سال است دانشگاه
با شرکتهای ضعیف قرارداد میبندد به طوری
که همیشه برای دادن حقوق و مزایا به مشکل
میخوریم .وی افزود :به مسئوالن دانشگاه که
برای مطالبات مراجعه میکنیم ،میگویند شما
نیروی شرکت هستید و به ما مربوط نمیشود،
از طرفی شرکت هم اعالم میکند دانشگاه به
ما پول نداده که بخواهیم حقوق پرداخت کنیم.
وی با اشــاره به اینکه هنوز از سه سال پیش،

نامنویسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

کارگران مبنی بر اینکه این موضوع به ما مربوط
نمیشود! اظهار کرد :در حال حاضر ما حقوق
معوق نــداریــم و اینکه حقوق دریــافــت نکرده
باشند ،نیست؛ بلکه حداقل حقوق را کارگران
شرکت دریافت کردهاند.
وی افزود :شرکتی که در دایره دولتی کار میکند
نیاز به ارائــه صورتوضعیت دارد که شرکت
پیمانکار بخش تأسیسات این صورتوضعیت
را ارائه نداد و ما هم نتوانستیم پرداختی داشته
باشیم .اما با وجــود ایــن ،ما خودمان با کمک
مشاوران دانشگاه اقدام به تهیه صورتوضعیت
کردیم و توانستیم حداقل حقوق را به کارگران
پرداخت کنیم.
وی گفت :ب ـرای بیمههای معوق کــارگ ـران هم
با تأمین اجتماعی مذاکره کردهایم ،اما تأمین
اجتماعی قبول نکرده با این حال ما تمام راههای
قانونی و حتی شکایت از پیمانکار را برای کارگران
تا رسیدن به مطالباتشان باز گذاشتهایم.

/1409891ف

آگهی مزایده عمومی
ش��هرداری باخرز در نظر دارد به اس��تناد
نوبت دوم اجاره کارخانه
بن��د  1مصوبه ش��ماره  26مورخه 1400/9/22
شورای اس��امی شهر باخرز کارخانه آسفالت
آسفالت شهرداری
 80تنی ش��هرداری واقع در کیلومتر  5محور
تربت حیدریه  -باخرز را از طریق مزایده عمومی به اش��خاص واجدالش��رایط اعم از حقیقی
و حقوق��ی واگذار نمایند ل��ذا از تمامی متقاضیان دعوت می گ��ردد ظرف مدت  10روز جهت
دریافت اس��ناد مزایده به واحد حقوقی ش��هرداری باخرز مراجعه نمایند .ضمن ًا هزینه نش��ر
آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
شهرداری باخرز
آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)شرکت تعاونی چندمنظوره عام
کارکنان سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد

/1409992ف

/1409928ح

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود درجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت
اول) که در روز پنج ش��نبه مورخه 1400/11/28ر أس س��اعت  13:30درمحل س��الن اجتماعات ساختمان مرکزی سازمان
پایانه های مسافربری شهرداری مشهد تشكیل می گردد  ،حضور بهم رسانند.
توضیحات :
-1در اجرای بند  3و  4دس��تور جلس��ه (انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل )متقاضیان  ،بایستی
حداکثرتا تاریخ  1400/11/27ضمن ارائه مدارك الزم کاندیداتوری خود را کتب ًا به دفتر شرکت تحویل نمایند/.
-2اعضاء محترمی که امكان حضور آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د می تواننداز تاریخ نش��ر آگهی لغایت تاریخ
1400/11/27در ساعات اداری به همراه وکیل مورد نظر خود به محل دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه با تأیید یه شرکت
را دریافت نماید.در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یك رأی خواهد بود.
دستور جلسه  -1 :استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس
-2طرح وتصویب صورتهای مالی (،سالهای  98و ) 99
-3انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال
-4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یكسال مالی
-5طرح وتصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال مالی 1400
-6تصمیم گیری در خصوص راه اندازی مجدد یا فروش تجهیزات کارخانه یخ
هیأت مدیره شرکت تعاونی چندمنظوره عام کارکنان سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد

رئیس مرکز برنامهریزی و امور اداری وزارت آموزشوپرورش
از قول سازمان سنجش مبنی بر آغاز نامنویسی آزمون
استخدامی در پایان دیماه خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما ،ناصر سلیمانزاده در
نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران آموزشوپرورش و کارشناسان حوزه
امور اداری و نیروی انسانی شهرستانها ،مناطق و اداره کل خراسان
جنوبی گفت :مهمترین رویکرد وزارت آمــوزشوپــرورش در جذب و
استخدام نیروی انسانی ،بومیگزینی است.
وی با بیان اینکه چنانچه نیروی تازهاستخدام متقاضی انتقال از بوم
خــود به شهرستان و یا منطقهای دیگر باشد ،استخدامش ملغی
میشود ،افــزود :با بومیگزینی نیروی انسانی ،بسیاری از مشکالت
موجود در ساماندهی نیروی انسانی مرتفع میشود.
وی با اشاره به اینکه با برگزاری آزمون استخدامی بیش از ۳۴هزار معلم
جدید در مهر سال آینده جذب آموزشوپرورش میشوند ،گفت :هدف
از بومیگزینی در آزمونهای استخدامی برقراری عدالت آموزشی از
حیث ساماندهی مطلوب نیروی انسانی و ایجاد توازن در ارائه خدمات
آموزشی ،پرورشی و تربیتی در نقاط مختلف کشور بهویژه مناطق
محروم و کمبرخوردار است.

آگهی مناقصه کتبی
شهرداری گناباد

/1409736ف

دادگستری کل استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه خرید  20000بسته کاغذ A4
و  7000بس��ته کاغذ  A5مورد نیاز خود به ش��ماره  2000004982000010را با مشخصات
مندرج در اس��ناد مناقصه از طریق س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت (س��تاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :دوشنبه مورخ  1400/10/20ساعت  8صبح
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از روز دوشنبه مورخ  1400/10/20ساعت
 8الی روز پنج شنبه مورخ  1400/10/23ساعت 16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :روز دوشنبه مورخ  1400/11/04ساعت 14
زمان بازگشایی پاکت ها  :روز سه شنبه مورخ  1400/11/05ساعت  9صبح
اطاعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار :جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد
مناقصه و ارائه پاکت های مناقصه
آدرس :مش��هد ،بلوار س��اجدی ،دادگستری کل استان خراس��ان رضوی ،طبقه چهارم،
دبیرخانه معاونت امور مالی و پشتیبانی ،اتاق شماره  438تلفن 051-36152173
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456 :

از شرکتی که پیمانکار ما بوده طلبکار هستیم،
اظهار کرد :نمیدانم چگونه میشود فردی هم
پیمانکار و هم ناظر باشد .خــودشــان هم کار
اجرایی و هم تأیید میکنند؛ وقتی به مرخصی
یشــود .مدیر
م ـیرویــم از ح ـقــوق مــا کـســر م ـ 
روابــط عمومی دانشگاه فردوسی در گفتوگو
با خبرنگار ما گفت :هر کدام از نیروها که در
این زمینه با مشکل مواجه شدهاند میتوانند به
روابط عمومی و دفتر ریاست مراجعه کنند تا
پیگیر موضوع باشیم.
سیدحسین سیدموسوی بــا تأکید بــر اینکه
یهــا از طریق مناقصه انجام میشود و
واگــذار 
اداره بازرسی دانشگاه در این زمینه حساسیت
دارد ،عنوان کــرد :پیمانکار بخش تأسیسات
به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود تا اوایل
امسال سه بــار عــوض شــده اســت ،امــا نیروها
به هیچ وجه عوض نمیشوند .گلکاریان ،مدیر
پشتیبانی دانشگاه فردوسی هم با تأیید حرف
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درشهر

خراسانجنوبی

نارضایتیهای شغلی کارکنان شرکتی دانشگاه فردوسی

فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای
خرید  20000بسته کاغذ  A4و  7000بسته کاغذ A5

محمد رضا حقی
معاون قضایی ،مالی ،پشتیبانی و عمرانی دادگستری خراسان رضوی

مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی برای
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه
مؤدیان و تسهیل در انجام فرایندهای مالیاتی،
اتـصــال دستگاههای کــارتـخــوان و درگــا ههــای
اینترنتی و امکان مشاهده و ویرایش اطالعات

را از طریق درگ ــاه ملی خدمات الکترونیک
فراهم کــرده اســت .وی افــزود :بر این اساس
ضــرورت دارد مؤدیان مالیاتی هر چه زودتر
با ورود به درگ ــاه ملی خدمات الکترونیکی
س ــازم ــان امـ ــور مــالـیــاتــی ک ـشــور ب ــه نشانی

( )www.my.tax.gov.irب ـخــش پــایــان ـ ههــای
فــروش ،اطالعات مربوط را مشاهده کــرده و
نسبت به الصاق دستگاههای کارتخوان بانکی
و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی خود به
پروندههای موجود یا ایجاد پرونده جدید...

شهرداری گناباد در نظر دارد

در رعای��ت ماده  5آئین نامه مالی ش��هرداریها
کلیه امور آرامس��تان بهشت قاسم شامل (حمل
میت .شتش��وی میت .مراحل تدفین وحفظ و نگهداری وتنظیف مجموعه بهش��ت قاسم) را به
بخ��ش خصوصی واگذار نماید .لذا متقاضیان واجد ش��رایط می توانند جهت دریافت اس��ناد
مناقص��ه و ارائه پیش��نهاد ظرف مدت 10روز پس از درج اگهی نوبت دوم با ش��رایط ذیل به
سامانه ستاد مراجعه فرمایند.
س��پرده ش��رکت در مناقصه به مبلغ  100میلیون ریال به ص��ورت ضمانتنامه بانكی معتبر یا
واریز نقدی به حساب سیبای  3100007049009سپرده شهرداری.
برندگان اول دوم و س��وم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به
ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطاعات وجزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
حمید زارع حسینی شهردار گناباد

