ازمــیــانخــبــرهــا
اجتماعی

 240ابالغ اصالح فرآیند و 19تذکر
کتبی در بازدید از روند ثبت نام در
مدارس خراسان رضوی

کارش��ناس مس��ئول ارزیاب��ی عملک��رد و پاس��خگویی به
ش��کایت اداره کل آموزش و پرورش خراس��ان رضوی ،از
انجام حدود پنج هزار مورد بازدید نظارتی از روند ثبت نام
در مدارس این اس��تان خبر داد که این تعداد بازرسی به
صدور  240مورد ابالغ اصالح فرآیند از طریق ادارات به
مدارس و نیز  19مورد تذکر کتبی منجر شده است.
مجتبی افشار روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود :این
تعداد بازدید طی دو ماه گذشته در خراسان رضوی توسط
بازرس��ان اداره کل آموزش و پرورش انجام ش��ده است و
تاکنون  60درصد مدارس دولت��ی و  58درصد مدارس
غیردولتی زیر پوشش نظارتی قرار گرفته اند.
وی ادام��ه داد :امس��ال هش��ت ه��زار و  279واح��د
آموزش��گاهی در خراس��ان رض��وی دارای کد آموزش��ی
هستند که هفت هزار واحد آن دولتی 880،واحد مدرسه
غیردولت��ی و بقی��ه مدارس خاص ش��امل ش��اهد ،هیئت
امنایی و استعدادهای درخشان است.
کارش��ناس اداره کل آموزش و پرورش خراس��ان رضوی
گفت :بیشترین تخلف در فرآیند ثبت نام شامل نقص در
اطالع رس��انی به والدین همچون مواردی از جمله نصب
نشدن کروکی ثبت نام و راهنمای مراجعان و درج نشدن
شماره تلفن بازرسی و بعد از آن دریافت وجوه غیرمجاز در
زمان ثبت نام بوده است.افش��ار به  143شکایت مربوط
به دریافت وجه در مدارس طی دو ماه گذش��ته نیز اشاره
و بیان ک��رد 98 :م��ورد آن مربوط به مطالبات س��ال قبل
واحدهای آموزشی و بقیه مربوط به دریافت وجوه اضافی
در مدارس دولتی و هیئت امنایی بود.

 62پروژهآموزشیاستاندرسال
تحصیلیجدیدبهرهبرداریمیشود
مدی��رکل نوس��ازی،
توسعه و تجهیز مدارس
خراسانرضویازافتتاح
 62پ��روژه آموزش��ی
در اس��تان ب��رای س��ال
تحصیلیجدیدخبرداد.
هدایتا...هاشمینسب
در گفتوگ��و با ایس��نا ،
افزود :برای مهر ماه امس��ال این پروژهها با  288کالس و
زیربنای 42123مترمربع به بهرهبرداری میرسد وبرای
احداثآنهانیز 520میلیاردریالازمنابعمختلفهزینه
شده است.وی با اش��اره به اینکه  50درصد دانشآموزان
اس��تان در مش��هد تحصیل میکنند ،ادامه داد :در ش��هر
مشهد 17پروژهبا 93کالسوزیربنای 13682مترمربع
ب��ا هزین��های مع��ادل  154میلی��ارد ری��ال در مهر م��اه به
بهرهبرداری میرس��د.مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس استان تصریح کرد :منطقه تبادکان ،نواحی یک،
پنج و هفت مشهد و ش��هرهای تربتجام ،خواف و گلبهار
بیشترین نیاز را به فضای آموزشی جدید دارند.
وی اضافه کرد :این مناطق عالوه بر پروژههایی که امسال
در آنها افتتاح میشود به  42پروژه در مقاطع ابتدایی و
متوسطه نیاز شدید دارند.
هاشمینس��ب خاطرنش��ان ک��رد :اح��داث محلهه��ای
جدید مسکن مهر ،مهاجرت از روس��تا به شهر و در برخی
مناطق مانند خواف و تربتجام ،افزایش جمعیت از جمله
علتهاییاستکهدراینمناطقباکمبودفضایآموزشی
مواجه شدهایم .مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
اس��تان اظهار کرد :از م��ردم و خیران انتظ��ار داریم مانند
گذش��ته دولت را در احداث پروژههای جدید و همچنین
تکمیل پروژههای نیمهتمام یاری کنند.

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و راﻫﺪارى و راﻫﺴﺎزى ﺛﺎﻣﻦ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ١۵٩٣۴و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٣١۵۴٨٠
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٥٫٣٫٦و
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٧١١٨٩ﻣﻮرخ ٩٥٫٤٫٢٢
اداره ﺗﻌﺎون� ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
 -١رﺿﺎ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪ� و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﻋﻠ�آﺑﺎد� و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺴﻌﻮد� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎزرﺳﺎن اﺻﻠ� و ﺳﻴﺪﺧﻠﻴﻞ ﻫﺎﺷﻤ�
زاوه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠ�اﻟﺒﺪل ﺑﺮا�
ﺳﺎل ﻣﺎﻟ�  ١٣٩٥اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ا�ﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﺼﻮ�ﺐ
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرتﻫﺎ� ﻣﺎﻟ� ،اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺎزرس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿ� در
ﺳﻮاﺑﻖ اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ� ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ�
ﻣﺮﻗﻮم ﺛﺒﺖ و در ﭘﺎ�ﮕﺎه آﮔﻬ�ﻫﺎ�
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥١٤١٦٢٢آ
آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
)ﻧﻮﺑﺖ دوم ( ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش
ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اى ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در روز
دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫٥٫٢٥ﺳﺎﻋﺖ ٤
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ اداره �ﻞ
ﻓﻨ� و ﺣﺮﻓﻪ ا� واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﻗﺮه ﻧ�
ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ� ﮔﺮدد.
ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد
ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ در ا�ﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﮐﺎر:
 -١ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎده  ٣اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ) ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮ�ﺖ (
 -٢ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ٢١اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
)ﻧﺤﻮهاﻧﺘﺸﺎرآﮔﻬ�دﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣ�(
ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ و�ﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را
 /٩٥١٤١٣٦٨م
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اى ﺧﺮاﺳﺎن
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پــیــوســت
آیت ا ...مکارم شیرازی در دیدار با استاندار تاکید کرد:

لزوم ساماندهی ساخت و سازها در اطراف
حرم مطهر رضوی

مطالبه تولیت آستان قدس
رضوی از مدیریت شهری

حجتاالسالمرئیسی:یکیازنگرانیهایمهمبلندمرتبهسازیاطرافحرم
است،ازمسئوالنمربوطهخواستهامدرصدورمجوزهاتجدیدنظرکنند
گــزارش خبری
جامعه

درپس��ت صفح��ه اینس��تاگرام منتس��ب
ب��ه حج��ت االس�لام رئیس��ی تولی��ت
آس��تان ق��دس رض��وی نوش��ته ش��ده
اس��ت :یک��ی از نگرانی ه��ای مهمی که
از ابت��دای مس��ئولیت برای بن��ده ایجاد
شده اس��ت ،بلند مرتبه سازی در اطراف
حرم رض��وی اس��ت ،زی��را ای��ن موضوع
را شایس��ته حریم رض��وی نم��ی دانم .از
مسئوالن مربوطه خواس��ته ام در صدور
مجوز ها برای بلند مرتبه س��ازی اطراف
حرم تجدید نظر نمایند.

••طرح بافت اطراف حرم

ب��ر اس��اس آنچ��ه درس��امانه ش��هرداری
منطقه ثامن آمده است :در سال 1371
و ب��ه اس��تناد تبص��ره  5م��اده  11قانون
زمین ش��هری و طبق اساس��نامه مصوب
هیئت وزی��ران ،مقرر ش��د ش��رکت های
پیمانکاری،عمرانیوساختمانیمسکن
سازان در تمام استان های کشور تاسیس
گردد .پس از آن با توجه به ضرورت هایی
کهدرخصوصاجرایطرحبافتپیرامون
ح��رم مطهرامام رض��ا(ع) احس��اس می
گردید ،مقرر ش��د اقدامی بین بخشی با
مش��ارکت وزارت مس��کن و شهرسازی،
آس��تان قدس رضوی و شهرداری مشهد
صورت پذیرد .پ��س از این تصمیم بود که
وزی��ر وقت مس��کن و شهرس��ازی مرحوم
کازرونیباارسالنامهایدراینخصوص
تصمی��م وزارت مس��کن و شهرس��ازی،

آس��تان قدس رضوی و شهرداری مشهد
رابرایتاسیسشرکتیبهمنظورنوسازی
و بازس��ازی باف��ت پیرام��ون ح��رم مطهر
ام��ام رضا (ع) به اس��تحضار مق��ام معظم
رهبری رساند و از محضر معظم له کسب
تکلیفنمودکهایشانباایناقدامموافقت
فرم��وده و آن را بجا و موجب ث��واب و اجر
الهی ب��رای اقدام کنن��ده آن دانس��تند.
تصویب طرح بهس��ازی و نوس��ازی بافت
مرک��زی مش��هد در س��ال  1374گام
مهمی بود که در راستای بهبود وضعیت
نابس��امان باف��ت فرس��وده برداش��ته
شد.همچنین در س��ال  1378مدیریت
واحد بین شرکت عمران و مسکن سازان
ثامن و شهرداری ثامن در راستای تسریع
در اجرای این طرح عظی��م ایجاد گردید
که س��ازمان مجری طرح نوس��ازی بافت
پیرامون حرم مطهر رضوی را ایجاد نمود.
ش��رکت عمران و مسکن س��ازان ثامن به
کارگزاریازسویشرکتمادرتخصصی
عم��ران و بهس��ازی ش��هری ( وابس��ته به
وزارت مس��کن و شهرس��ازی) مدیری��ت
اجرایی این طرح را به عهده دارد.

••تاریخچه طرح

اگ��ر چ��ه ط��رح باف��ت پیرامون��ی ح��رم
مطه��ر در تاری��خ  1374.03.09در
کمیس��یون ماده  ٥به تصویب رسید ،در
تاریخ 1375 /11/16از نظر ش��ورای
عالی شهرس��ازی و معماری ای��ران فاقد
مغایرت اساس��ی با طرح جامع شناخته
شدوموردتاییدآنشوراقرارگرفتلیکن
در س��ال  1377مجددا م��ورد بازنگری

قرار گرفت و در تاری��خ 1378.01.31
الگوی طرح به تصویب کمیس��یون ماده
 ٥رس��ید و ط��رح تفصیل��ی آن در تاری��خ
1378.12.28در همین کمیس��یون
مورد تصویب قرار گرفت.

••اشکاالت طرح

به گزارش خراسان رضوی اما با گذشت
چندین س��ال مواردی از جمله افزایش
فضاه��ای تج��اری بی��ش از ظرفی��ت
و کوچان��دن اجب��اری س��اکنان محل��ی
و تغیی��ر باف��ت اجتماع��ی وفرهنگ��ی از
جمله آس��یب های ای��ن طرح اس��ت .بر
اس��اس آماری که در س��ایت شهرداری
این منطقه درج ش��ده جمعیت س��اکن
در باف��ت در س��ال  85ح��دود  32هزار
نف��ر ب��وده و در س��ال  90ای��ن جمعیت
به  21ه��زار نف��ر کاه��ش یافته اس��ت.
اجرای طرح بافت پیرامونی حرم مطهر
رضوی که تاکنون  50درصد پیش��رفت
فیزیکی دارد ،در چند سال گذشته مورد
انتقاد کارشناسان قرار گرفته که شورای
عالی شهرس��ازی و معماری استراتژی
جدیدی رابرای این بافت ترس��یم کرده
اس��ت .کاه��ش بارگ��ذاری در اط��راف
بافت پیرامون حرم ،افزایش مش��ارکت
مردم��ی در س��اخت و س��ازهای اطراف
حرم ،جلوگیری از تخریب های گسترده
و حفظ آثار تاریخ��ی ،از جمله مهم ترین
اهداف این بازنگری و استراتژی جدید
در این بافت اس��ت.حدود چند ماه قبل
ش��ورای عال��ی شهرس��ازی و معم��اری
ایران مصوب��ه این ش��ورا را ب��رای بافت

اس��تاندار خراس��ان رضوی صبح دیروز با مرجع عالی قدر ،آی��ت ا ...مکارم
شیرازی در مش��هد ،دیدار کرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری
خراسان رضوی ،آیت ا ...مکارم ش��یرازی در این دیدار به موضوع ساخت و
س��ازها در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی نیز اشاره و بر لزوم ساماندهی
این امر و رعایت معماری اسالمی و ایرانی تاکید کرد .این مرجع عالی قدر با
اشارهبهموجاسالمهراسیوشیعهستیزیدشمنان،انتخابمشهدبهعنوان
پایتخت فرهنگی جهان اسالم را فرصت بی نظیری برای مقابله با این توطئه
استکبارتوصیفواظهارکرد:بایدازتمامیظرفیتهادراینحوزه،براینشر
معارف اهل بیت و پیامبر عظیم الشان اسالم ،بهره برداری الزم انجام شود.
این مرجع عالی قدر ،به تبلیغات مسموم دشمنان علیه نظام نیز اشاره کرد و
گفت:بایدازاینفرصتبرایتقویتهمبستگیجهاناسالماستفادهکنیم.
آیت ا ...مکارم شیرازی در بخش دیگری از س��خنان خود ،توجه به مباحث
فرهنگی و مقوله عفاف و حجاب را ضروری دانست و گفت :این مهم در مشهد
مقدس و در جوار مضجع شریف رضوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
علی رضا رشیدیان اس��تاندار خراس��ان رضوی نیز در این دیدار با اشاره به
اقدامات انجام شده برای مشهد  2017گفت :این رویداد به دلیل شرایط
سیاس��ی امروز دنیا برای ما از اهمی��ت خاصی برخوردار اس��ت .وی افزود:
به همین منظور با بس��یج تمام امکانات ،تالش می کنیم به بهترین شکل از
این  52هفته ای که در طول س��ال  2017داریم ،استفاده کنیم .استاندار
خراس��ان رضوی اظهار ک��رد :دولت و ش��خص رئی��س جمهور محت��رم نیز
نس��بت به این امر عنایت ویژه ای دارند و با طرح موض��وع در هیئت وزیران
توانس��تیم مصوبه خوبی برای مش��هد  2017بگیریم .رش��یدیان در ادامه
به ارائ��ه گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده در ح��وزه ارتقای ش��اخص های
فرهنگی در اس��تان و نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در بین زائران
و مجاوران با اس��تفاده از ظرفیت آس��تان قدس رضوی ،پرداخت .استاندار
درباره س��اخت و س��ازها هم با اش��اره به دس��تورات رهبر انق�لاب مبنی بر
جلوگیری از قطع اشجار ،ساماندهی معماری ش��هری ،ممنوعیت ساخت
و ساز در ارتفاعات و بلند مرتبه سازی در مشهد ،تاکید کرد :این مالحظات
به وی��ژه در باف��ت پیرامونی ح��رم مطهر رضوی ب��ا جدیت دنبال می ش��ود.
پیرامون��ی اط��را ف ح��رم به اس��تاندار
خراسان رضوی ابالغ کرد که با توجه
به بازنگری در طرح بازسازی این بافت
د ر بن��د س��وم مصوب��ه ،بر ل��زوم اطالع
رسانی طرح به همه گروههای ذی نفع
مانند مقام��ات محلی و ب��ه طور خاص
آستان قدس ،سازمانهای مردم نهاد،
دانشگاهها و مردم ش��هر مشهد تاکید
شده بود.دوروز قبل نیز حناچی معاون
وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا انتق��اد از بی
توجهی به بارگاه ملکوتی حضرت رضا
(ع) در ساخت وساز های اطراف حرم
گفت :شأن حرم مطهر رضوی رعایت
شود و مورد اهمیت قرار بگیرد.
درجاهایدیگردنیاگنبدهاییوجوددارد
کهساختوسازوبرجسازیتاکیلومترها
ازاینگنبدهایمذهبیممنوعاس��تو
به طور قطع شأن امام ثامن(ع) بیشتر از
آن اس��ت و این امام عزیزتر از آن است که
بخواهیماط��رافحرماینام��امبزرگوار
بلندمرتبه س��ازی کنی��م .هم اکن��ون از
برخیازخیابانهایمشهدگنبدطالیی

حرم دیده نمیشود و س��اخت و سازها و
برجسازیهاجلویدیدراگرفتهاند.ویبا
بیاناینکهیکیازچالشهایاصلیمابا
ی درزمینهساختمالهاست،
شهردار 
گفت:اگربادیداقتصادشهریهمبهاین
موضوعنگاهشودمیبینیمکهدرشهری
مثلمش��هد 20درصدمساحتاطراف
حرمب��رایس��اختماله��ابرنامهریزی
ش��دهایندرحالیاس��تکهاینمنطقه
ظرفی��ت 9درص��دیداردیعن��یعرضه
بیشترازتقاضاست .یعنیعرضهبیشتر
ازتقاضاست.
سابقه خبر

حناچی با اش��اره ب��ه اینک��ه  ۶۰درصد
اراضی اطراف حرم دست نخورده است
گفت:درصددهستیمبامصوباتجدید
جلوی ساخت و س��از در این  ۶۰درصد
باقی مانده را بگیریم .همچنین آستان
قدس رضوی به طور مستقیم به ساخت
و س��از در مج��اورت ح��رم ورود نکرده و
مخاطب ما شهرداری مشهد است.

بانک شیر مادر در مشهد
راه اندازی می شود

نخستین بانک شیر مادراس��تان تا پایان امسال در مشهد
راه اندازی می ش��ود .به گزارش خراس��ان رض��وی ،قائم
مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز
گذشتهدرنشستخبریبهمناسبتهفتهجهانیتغذیهبا
شیر مادر ( دهم تا هفدهم مرداد) با بیان این مطلب افزود:
راه اندازی چهار بانک شیر مادر در کالن شهر های ایران از
برنامه های وزارت بهداشت و درمان است؛ بانک شیر مادر
در تبریزهفته گذشته راه اندازی ش��د و بانک شیر مادر در
مشهد نیز تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد.
وی تصریح کرد :بانک ش��یر مش��هد هم در ماه های آینده
در یکی از بیمارستان ها افتتاح می ش��ود .وی هزینه راه
اندازی بانک شیر مش��هد را  2میلیارد ریال عنوان و بیان
کرد :مادران شیرده می توانند شیر اضافی خود را به بانک
ش��یر تحویل دهند تا پاس��توریزه و در یخچال های خاص
نگهداریشودتادراختیارمادرانیقرارگیردکهشیرکافی
برای تغذیه نوزاد خود ندارند.
فرهمندبابیاناینکهشعارامسالروزجهانیتغذیهباشیر
مادر" ،شیر مادر کلید توسعه پایدار" است ،افزود :تغذیه با
شیر مادر در  6ماه اول تولد به عنوان غذای اصلی و تغذیه
انحصاری محسوب می شود و در یک س��ال بعد به عنوان
غذای کمکی نوزاد به شمار می رود.
ویگفت:نخبگانحوزهسالمتکودکاندرکشورشعاری
را مبن��ی بر «یک ه��زار روز طالی��ی مهر مادر و ش��یر مادر»
مطرح کرده اند ،که این هزار روز  270روز دوره بارداری و
 730روز دوره شیردهی را شامل می شود که فرصتی بی
بازگشت و پنجره ای رو به رشد برای آینده کودک است.
همچنین در این نشس��ت دکتر احمدیان مدیر سالمت ،
جمعیتومدارسمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکی
مشهد با بیان این که برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر از سال
 74آغاز ش��ده اس��ت ،گفت :در مح��دوده دانش��گاه علوم
پزشکی مش��هد س��الیانه  123تا  124هزار خانم فرآیند
ب��ارداری را تجربه می کنند که تحت پوش��ش برنامه های
آموزشی قرار می گیرند.وی افزود :بر اساس آمار در سال
 93ح��دود  77درص��د و در س��ال  94نی��ز  82.7درصد
کودکانتا 6ماهگیبهطورانحصاریازشیرمادراستفاده
کرده اند البته میانگین کشوری این آمار به ترتیب 73.3و
 78درصد طی سال های  93و  94بوده است.احمدیان
تصریح کرد :همچنین آمار س��ال  93در تداوم شیر دهی
کودک تا 2سالگی  62.8،درصد و در سال 94نیز64.4
درصد بوده است البته میانگین کشوری این آمار به ترتیب
 47.5و  53درصد بوده است.
وی یادآور شد :دانشگاه علوم پزشکی مشهد جزو 5استان
اول در فعالیت های مرتبط با تغذیه با شیر مادر بوده است
و  81درصد ادارات مختلف استان قانون حمایت از تغذیه
کودک با ش��یر م��ادر را رعایت می کنند.ب��ه گفته وی 32
بیمارستان از  35بیمارستان دانشگاه مشهد " دوستدار
کودک" هس��تند.همچنین دکت��ر پری��زاده متخص��ص
کودکان فوای��د تغذیه ک��ودک با ش��یر مادر را ب��ه صورت
علمی تش��ریح کرد.وی با بیان این که کودک تا  2سالگی
 70درصد رشد مغزی 40 ،درصد رشد قدی و  25درصد
رشدوزنیرابهدستمیآورد،تاکیدکرد:شیرمادربههیچ
وجه جایگزین ندارد و قوای فکری و جسمی کودکانی که
ازشیر مادر تغذیه شده اند متفاوت با دیگر کودکان است و
چاق بودن کودکانی که با شیر خشک تغذیه می شوند به
معنای سالم تر بودن آن ها نیست.

 /٩٥١٣٩٣٨٩پ

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و راﻫﺪارى و راﻫﺴﺎزى ﺛﺎﻣﻦ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١۵٩٣۴و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٣١۵۴٨٠

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫١٫٣١و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٧١١٨٩ﻣﻮرخ
 ٩٥٫٤٫٢٢اداره ﺗﻌﺎون� ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
 -١آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺎدت �ﺪ ﻣﻠ�  ٠٦٨٠١٤٨٦٧١ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮا�
 -٢آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ�ﺮ�ﻢ �ﺜﺮﺑ�
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺪت ﺗﺼﺪ� ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٦٫٢٫٢٥اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﻧﺎﺋﻴﻨ�  ٠٩٣٩٣١٤٤٦٠ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و آﻗﺎ� ﺣﺴﻦ داور� ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر
 ٠٩٤٣٨٥٨١٤٣ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و آﻗﺎ� اﺣﻤﺪﻋﻠ� ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد� ٠٩٣٠٤٧٨٨٨٦
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺪت ﺗﺼﺪ� ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٦٫٢٫٢٥اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
� -٣ﻠﻴﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﺳﻨﺎد رﺳﻤ� و ﺗﻌﻬﺪآور ﺑﺎﻧ�� از ﻗﺒﻴﻞ ﭼ� ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮات و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ
اﻣﻀﺎ� آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ�ﺮ�ﻢ �ﺜﺮﺑ� ﻧﺎﺋﻴﻨ� )رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه( و آﻗﺎ� ﺣﺴﻦ داور� ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر )ﻧﺎ�ﺐ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه( ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺎدت )ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ( و ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ دارا� اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ا�ﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎء ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿ� در ﺳﻮاﺑﻖ اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ� ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺮﻗﻮم ﺛﺒﺖ و در ﭘﺎ�ﮕﺎه آﮔﻬ�ﻫﺎ�
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 /٩٥١٤١٦٢٥آ
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

آﮔﻬﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪى ﻣﺸﻬﺪ

)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم( ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٣١٧٨ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠١٩٠٧٨٠
از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،و�ﻴﻞ �ﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه �ﺎ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� دﻋﻮت ﻣ�ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ �ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٥٤٫٢٥٨٥٨٧-٠٥٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٥٫٦
اداره ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر و ﺛﺒﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺳﺮﻣﺎ�ﻪا� )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮرس و
اوراق ﺑﻬﺎدار( درﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ  ١٣٩٥٫٥٫٢٣در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ
در ﺗﻬﺮان ،ﻣﻴﺪان ﻓﺮدوﺳ� ،اﺑﺘﺪا� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮﻧ� ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن �ﺎوه ،ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ�ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -١ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� در ﺧﺼﻮص اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ
 -٢ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح �ﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

 /٩٥١٤٠٧٢٦آ

 /٩٥١٤٠١٣٨پ

