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عسکری
 356پروژه در حاشیه شهر مشهد با اعتباری بالغ
بر 136میلی��ارد تومان به بهره برداری رس��ید که
شامل 18پروژهشهرداری بااعتبار 111میلیارد
تومان و 338پ��روژه س��پاه با اعتب��ار  25میلیارد
توماناست .بهگزارشخراسانرضویدرمراسم
بهره برداری از پروژه های حاش��یه شهر مشهد که
در س��الن ورزش��ی تازه تأسیس ش��هدای مسجد
گوهرش��اد برگزار ش��د ،آی��ت ا ...العظمی مکارم
ش��یرازی از اقدامات انجام ش��ده در حاشیه شهر
مش��هد به عنوان فعالیت هایی بسیار قابل توجه و
شایسته قدردانی ،یاد کرد و گفت :یکی از اهداف
عالی مس��ئوالن ،احیای حاش��یه ش��هر مش��هد با
جمعیتیکمیلیونو 200هزارنفر ورفعکاستی
هاومشکالتاینمناطقاست.اینمرجععالیقدر
بابیاناینکهخداوندبهاینتالشهاوبرنامههایی
کهبرایحاشیهشهرانجاممیشود،اجرمیدهد
و این اقدام��ات ذخیره «ی��وم المعاد» تمام دس��ت
اندرکاران و خدمتگزاران به حاش��یه شهر مشهد
خواهد ش��د ،افزود :در دیداری ک��ه با رهبر معظم
انقالب داشتم به ایش��ان اعالم کردم 6-7برنامه
برای حاشیه شهر مشهد دارم از جمله ایجاد حوزه
علمیه،مساجد،پایگاههایبسیجوایجادچندین
ورزشگاهواینکههیئتهایمذهبیدرایامخاص
بهحاشیهشهربیایندوشیعهوسنیهمدرحاشیه
شهرحضوریپررنگداشتهباشند.آیتا...مکارم
ش��یرازی ادامه داد :قرار ش��د حاشیه شهرمشهد
متولی داشته باشد و ایشان این مأموریت را به آیت
ا ...علم الهدی واگذار کردند و امام جمعه مش��هد
نیز هیئتی برای این مهم تشکیل داد و شکرخدا تا
بهامروزکارهاباسرعتوپیشرفتخوبیدردست
اقداماست.

••از بابت حاشیه مشهد نگرانی نداریم
آیت ا ...مکارم ش��یرازی با بیان اینکه هم اکنون از
بابت حاشیه شهر مش��هد نگرانی نداریم ،تصریح
کرد :البته هنوز هم کمبودهایی هست که باید به
صورتتدریجیبرطرفشود.
آیتا...مکارمشیرازیافزود:حاشیههمهشهرها
مشکل ساز اس��ت اما حاشیه شهر مشهد «مشکل
س��ازتر» بود و اقدامات انجام ش��ده ب��رای رفع این
مش��کالت به موقع بود.ای��ن مرجع تقلی��د افزود:
امیدوارم حواشیشهرهایدیگرهمکهمشکالت
زی��ادی دارن��د از اقدامات انجام ش��ده در حاش��یه
ش��هر مش��هد الگو بگیرند و بدانند حل مشکالت

دهه کرامت

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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با حضور آیت ا ...مکارم شیرازی صورت گرفت

افتتاح 356پروژهحاشیهمشهدبا اعتبار136میلیاردتومان
آیتا...مکارمشیرازی:اقداماتانجامشدهدرحاشیهمشهدالگویحاشیهدیگرشهرهاباشد

فرهنگی ،دینی ،امنیتی ،بهداشتی و رفاهی تنها
با همت همه مسئوالن انجام می ش��ود.وی ادامه
داد :در همین زمینه ب��رای اینکه خ��ودم عالم بی
عمل نباش��م ،پیگیری برای س��اخت یک مسجد،
حوزه علمیه ،کتابخانه و تعدادی خانه اس��اتید را
در دستور کار قرار دادم تا اس��اتید در حوزه علمیه
تربیت ش��وند و رش��د کنند ،ضمن اینکه ش��هردار
مش��هد نیز اعالم کرد در هر کجای حاشیه مشهد
که زمی��ن بخواهیم در اختی��ار ما ق��رار خواهد داد
ولی ما زمینی را که مرحوم آیت ا ...واعظ طبس��ی
اهدا کردند  ،پسندیدیم و اکنون نیز کار با سرعت
زیادی در حال انجام اس��ت و از دس��ت اندرکاران
نیز خواس��ته ایم س��رعت کار را کم نکنند.آیت ا...
العظمی مکارم ش��یرازی افزود :هر جا که حضور
پررنگ داشته باشیم ،دشمن ناامید می شود و در
آنجا نفوذ نخواهد کرد و هر جا حضورمان کم رنگ
باشدنفوذدشمنبیشترمیشود.

عکس:صادق ذباح

••فعالیت 400مسجددرحاشیهمشهد

آیت ا« ...س��یداحمد عل��م الهدی» نماین��ده ولی
فقیه و امام جمعه مشهد نیز گفت :پروژه هایی که
امروزبهدستتوانمندمرجععالیقدرجهانتشیع
افتتاح می ش��ود ،فعالیت های ارزشمندی است
که عزیزان ایثارگر در سپاه امام رضا(ع) و شهردار
متدین و انقالبی مش��هد و شورای ش��هر مشهد با
تمام تعهد خود انجام داده اند.علم الهدی افزود:
در دیداری که دو س��ال قبل با رهبر معظم انقالب
داشتمایشانفرمودنددرتأمیننظریاتارزشمند
اینمرجععالیقدرهمتگماشتهشود،ضمناینکه
ایش��ان به من امر کردند به خدمت آیت ا ...مکارم
شیرازی شرفیاب ش��وم و نظرات ایشان را نسبت
به نوع فعالیت های فرهنگی الزم در حاشیه شهر
جویاشوم.ویادامهداد:حسبمنویاترهبرمعظم
انقالباقداماتشایستهوقابلتوجهیدرحاشیه
ش��هر مش��هد برای مردم مؤم��ن و انقالب��ی که بار
زیادیازانقالبرابردوشکشیدهاند،انجامشده
است.وی گفت :بر اثر رهنمودهای آیت ا ...مکارم
شیرازی ،طی دو س��ال اخیر ستاد س��اماندهی و
هماهنگیفعالیتهایفرهنگیحاشیهشهرایجاد
و اقدامات ش��ایان توجهی در حاشیه شهر مشهد

انجام شده اس��ت و به برکت حضور ایشان ،بعد از دو
سال ش��اهد افتتاح چهارمین مرحله از این پروژه ها
هستیم .نمایندهولیفقیهدرخراسانرضویاظهار
کرد 400 :مسجد در حاش��یه شهر مشهد مشغول
فعالیت است و چهره های برجسته علمای استان و
به ویژه علمای جوان و فاضل حوزه علمیه خراس��ان
رضوی در این مساجد مشغول خدمت هستند.وی
افزود :قرار اس��ت 100نفر از فض�لای حوزه علمیه
توس��ط نمایندگی ولی فقیه در س��پاه امام رضا(ع)
در مس��اجد و پایگاه های بسیج حاشیه شهر مستقر
شوند.ویادامهداد:خوشحالیمکهدراجراینظرات
مرجعتقلیدیهمچونآیتا...مکارمشیرازیبرای
حاشیه شهر مش��هد سرافراز هس��تیم ،ضمن اینکه
الزم اس��ت اعالم کنم ه��م اکنون در  100مس��جد
در حاشیه شهر مشهد س��ه وعده نماز در روز برپا می
شود.امامجمعهمشهدبابیاناینکهدرحوزهحاشیه
شهر مشهد س��ه جریان روحانی فعالیت می کنند،
افزود :جریان «طرح کوثر» به وس��یله آیت ا ...واعظ
طبسی نماینده فقید ولیفقیهدرخراسان ،جریان
فعالیت های سازمان تبلیغات اسالمی و شهرداری
مشهد که تعدادی از بزرگان و فضال را به فعالیت در
مساجدحاشیهشهرمشغولکردهوجریانسومهم

سردارنظری:
برنامهسپاهامام
رضا(ع)برای
حاشیهشهر
مشهد5ساله
استکه امسال
شاهدعملیاتی
شدناولین
بخشازاین
برنامههستیم.

شامل تعدادی از فضالی حوزه اس��ت که بر اساس
استخداماخیردرحوزهنمایندگیولیفقیهدرسپاه
بهاینجمعپیوستهودرحاشیهشهرمشغولفعالیت
ش��ده اند.علم الهدی افزود :هم اکنون کل حاشیه
شهر مش��هد به هفت پهنه تقسیم ش��ده است که در
رأسهرپهنهیکعالمازفضالیحوزهعلمیهوظیفه
هماهنگی میان مس��اجد و حوزه علمی��ه را بر عهده
دارد و این امر به انسجام هر چه بیشتر فعالیت های
فرهنگیدرحاشیهشهرمنجرخواهدشد.

••تبدیل برنامه ها به کارنامه
«س��یدصولت مرتضوی» شهردار مش��هد نیز در این
مراسم طی سخنان کوتاهی گفت :مدیریت شهری
مش��هد در ذیل توجه رهبر معظم انقالب طرحی نو
درانداختتامنویاتمعظملهازدیدهبهپدیدهتبدیل
ش��ود و اقداماتی که تاکنون در حاش��یه شهر مشهد
انجام ش��ده با همراهی و تحت نظ��ارت آیت ا ...علم
الهدی بودهاست.ویادامهداد:درسالیکهتوسط
رهبرمعظمانقالب با عنوانسال اقتصادمقاومتی؛
اقدام و عمل نام گذاری شده است ،سربازان والیت
محور ایشان در حاش��یه شهر مش��هد برنامه ها را به
کارنامه تبدیل کردند.وی گفت :قبال در این مورد و

در  4محور گزارش اقدامات انجام شده را به محضر
آیتا...مکارمشیرازیاعالمکردهاموبیشکآنچه
انجام شده لطف حق بوده است و امیدوارم اقدامات
بیشتریدراینزمینهانجامشود.

••برنامه  5ساله سپاه برای حاشیه مشهد
س��ردار «یعق��وب عل��ی نظ��ری» فرمانده س��پاه امام
رضا(ع) نیز در این مراسم گفت :صرف نظر از اینکه
مشهد شهری مهاجر پذیر اس��ت ،بخش عمده ای از
مهاجرت به حاشیه شهر مشهد به دلیل ارزان بودن
مسکن اس��ت.وی با بیان اینکه برخی ناهماهنگی
ها در حاش��یه ش��هر مش��هد به دلیل ضع��ف حضور
دستگاه های حاکمیتی و کارکرد آنها در این بخش
ازشهراست،افزود:بخشیازاینکمبودهاباحضور
گستردهبسیججبرانمیشودکهدراینزمینهطی
دوسالاخیر 6ناحیهمقاومتدرحاشیهشهرمشهد
راه اندازی شده اس��ت ،ضمن اینکه  400مسجد با
 800پایگاهبسیجخواهرانوبرادراننیزدرحاشیه
شهرمشغولفعالیتاست.ویازبازسازیوبهسازی
 300مس��جد و کمک به  20حوزه علمیه به عنوان
بخش دیگری از فعالیت های سپاه امام رضا(ع) یاد
کرد و گفت :ایجاد مهدکودک ،ساخت مکتب خانه
در مساجد و راه اندازی مجالس قرآنی برای زنان در
حاشیه شهر از اولویت های مهم است ،ضمن اینکه
رس��یدگی به بیماران صعب العالج و کمک به ایتام
نیزنبایدموردغفلتقرارگیرد.ویباتمجیدازتالش
های حجت االس�لام رئیس��ی ،تولیت آستان قدس
رضوی برای افزودن توانمندی های اجرایی س��پاه
امام رضا(ع) در حاش��یه ش��هر اظهار ک��رد :طی این
مدت ساخت  32سوله صالحین ،سه سوله  9دی و
 2استخر را در دستور کار قرار داده ایم که قرار است
تعداد اس��تخرها به 6مورد افزایش یابد.وی تصریح
کرد :ظاهر نامناسب حاشیه شهر اهالی این منطقه
را رنج می داد و معتادان متجاهر در اس��ماعیل آباد،
کال دروی و قلع��ه س��اختمان باعث ایج��اد ناآرامی
شدهبودنداماخوشبختانهاینمواردتاحدود زیادی
پاکسازی شده اس��ت و در حال تثبیت پاکسازی ها
هستیم.وی برنامه س��پاه امام رضا(ع) برای حاشیه
شهرمشهدرا5سالهاعالمکردوگفت:امسالشاهد
عملیاتیشدناولینبخشازاینبرنامههستیم.این
مراسم با حضور میهمانانی همچون حجت االسالم
«رئیسی»تولیتآستانقدسرضوی،حجتاالسالم
«نصرا ...پژمان فر» نماینده مردم مشهد در مجلس
شورایاسالمی،سردار«بهمنامیریمقدم»فرمانده
انتظامیخراسانرضوی«،حسنموحدیان»نماینده
تاماالختیاراستاندارخراسانرضویدرحاشیهشهر،
تعدادیازشهردارانمناطقمشهدوجمعدیگریاز
مسئوالنبرگزارشد.

همزمان با آغاز دهه کرامت معاون امداد
آستان قدس رضوی خبر داد:

اجرای 18هزار برنامه حمایتی
در مناطق محروم کشور

مع��اون ام��داد آس��تان قدس رض��وی با اش��اره ب��ه اینکه،
همزم��ان با ده��ه کرامت ،ه��زاران عن��وان برنامه خدمت
رس��انی وی��ژه محرومان در سراس��ر کش��ور اج��را خواهد
ش��د ،گفت 18 :ه��زار عن��وان برنام��ه حمایت��ی در قالب
خدمات پزش��کی ،توزیع بس��ته ارزاق ،اهدای جهیزیه به
زوج های ج��وان ،آزادس��ازی زندانیان جرای��م غیر عمد،
انج��ام عملیات س��اختمانی و تامی��ن هزینه ه��ای درمان
بیمارانخاصدرمناطقمحرومسراسرکشوراجراخواهد
ش��د«.مصطفی خاکس��ار» در جمع خبرنگاران به تشریح
بخشی از برنامههای در دست اقدام آستان قدس رضوی
در راستای محرومیتزدایی پرداخت و افزود :رهبر معظم
انقالب در ُحکمی هفت بندی ،خطاب به حجتاالس�لام
و المس��لمین رئیس��ی تولی��ت آس��تان قدس رض��وی ،بر
اهتمام این مجموعه عظیم در جه��ت محرومیتزدایی از
مستمندان و مس��تضعفان تاکید کردند.وی اذعان کرد:
فرمایش ها و تاکیدات داهیانه معظمله ،به تحولی مثبت
در ماموریتها و رویکردهای این آستان مقدس منجر شده
است و بسترساز آن خواهد شد تا خیران و نیکاندیشان،
به اتکای ن��ام حضرت رض��ا(ع) در این رویکرد مش��ارکت
کنند .در همین زمینه توجه به محرومان و گرهگش��ایی از
نیازمندان و توسعه فرهنگ خدمت رسانی به محرومان و
مستضعفان که از جمله آموزههای سیره زندگی حضرت
امام علی بن موسی الرضا(ع) است ،در این دوره از اعزام
کاروانهای فرهنگی تبلیغی زیر سایه خورشید به سراسر
کشورموردتوجهقرارگرفتهاست.خاکساردر ادامه درباره
خدماتی که در ط��ول دهه کرامت اجرا می ش��ود ،گفت:
توزیع 18هزار و  370بس��ته ارزاق در میان خانوادههای
محروم،آزادسازی26زندانیجرایمغیرعمد،تهیهوتوزیع
254سری جهیزیه ،آغاز 78مورد عملیات ساختمانی با
کاربریهای مختلف نظیر مسکن محرومان و ،...دیدار با
 320خانوادهشهیدوتامینهزینهدرمان20بیمارخاص،
از جمله مهم ترین برنامههای حمایتی و خدمت رسانی به
محرومان سراسر کشور است.معاون امداد آستان قدس
رضوی خدمت به محرومان را توفیقی دانست که از برکت
آن جامعه سرشار از همدلی میش��ود و خاطر نشان کرد:
عالوه بر خدم��ات ارائ��ه ش��ده در مناطق محروم کش��ور،
همزمان با میالد حضرت علی بن موسی الرضا(ع) برای
هزار و 560زیارت اولی که تاکنون توفی��ق زیارت بارگاه
آن حضرت را نداشتند بس��تر و فرصت حضور در مشهد و
پابوسی بارگاه حضرت رضا(ع) را فراهم کرده ایم .

چهرهها وخبرها
مدیرکل راه و شهرسازی استان اعالم کرد:

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد خبر داد:

کسب رتبه سوم خراسان رضوی در مدیریت امالک و حقوقی کشور

آبیاری تحت فشار به وسعت  175هکتار در آرامستان بهشت رضا(ع)

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از کسب رتبه سوم توسط این اداره کل در
حوزهمدیریتامالکوحقوقیکشورخبرداد.بهگزارشروابطعمومیادارهکلراه
وشهرسازیاستان محمدرضااخوانعبداللهیانافزود :ارزیابیدرتمامیحوزههای
مدیریت و معاونتهای امالک و حقوقی ،فنی و مهندس��ی ،توسعه منابع و مدیریت
انجام میشود که خراسان رضوی در ارزیابی عملکرد مدیریت امالک و حقوقی در
سال  94توانست رتبه س��وم کشوری را به دس��ت بیاورد .به گفته وی رفع تصرف از
 111هکتارازاراضیملیطیسال 94در 60فقرهپرونده باکمکومساعدتدستگاهقضاییوپیگیریهای
مستمر حقوقی و حمایت همه جانبه نیروهای انتظامی و شهرداریهای استان از اقدامات انجام شده است.

مدیرعامل س��ازمان فردوسهای شهرداری مش��هد ،از اجرایی ش��دن آبیاری تحت
فشار به وسعت 175هکتار در آرامستان بهش��ت رضا(ع) خبر داد.به گزارش پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مش��هد ،حس��ن کریمدادی در این باره گفت :در آرامستان
بهش��ت رضا(ع) به مس��احت 175هکتار دو مورد لولهگ��ذاری به وس��عت 31و57
کیلومتراجراشدهاست .ویافزود:اینپروژهدرسهفازمجزااجراشدهکهاینخوددر
راستایتحقق اقتصادمقاومتی،اقداموعملاست.مدیرعاملسازمانفردوسهای
شهرداری مش��هد همچنین از توزیع بن غذای مهمانسرای حضرت رضا(ع) در بین پرس��نل سازمان خبر داد و
بیان کرد :این اقدام با هماهنگی که از س��وی این سازمان با آس��تان قدس صورت پذیرفت ،محقق شده است.

خــبــر
درمان

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اس��تانداری خراسان رضوی گفت 846 :
تشکلمردمنهاددراستانمشغولفعالیتهستند.بهگزارشایسنا،سیدکمالالدین
حسینی روز گذشته در همایش توانمندسازی و آموزش س��ازمانهای مردمنهاد
اس��تان اف��زود :توس��عه ی��ک جامع��ه تحق��ق نمییابد مگ��ر اینک��ه به س��رمایههای
اجتماعی و فرهنگی توجه ش��ود که این امر با حضور و فعالی��ت جدی مردم محقق
میش��ود .زهرا عابدین ،رئیس گروه طرح ،برنامه و امور اس��تانها و توانمندسازی
س��ازمانهای مردمنهاد نیز در ادامه این همایش ،اظهار کرد :تشکلهای مردمنهاد خراسان رضوی نسبت
به سایر استانهای کشور ،آمار قابل توجهی دارند که این امر نشاندهنده روحیه جمعی در این استان است.

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺑﮏ ﺷﻴﻤﯽ
ﺗﻮس ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١٢۶۵٨و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
١٠٣٨٠٢٨٣۴٣٠

بی توجهی به پدافند غیر عامل در برج سازی های مشهد

مهدیان -علی نژاد

آزمایش��گاه و اورژان��س بیمارس��تان عل��وی از مراکز زیر
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز به کار کرد.
مدیر بیمارس��تان علوی در گفتوگو ب��ا وب دا با بیان این
موضوع که آزمایشگاه بیمارستان علوی به بیماران سرپایی
نیز خدم��ات خواهد داد ،گف��ت :با آغاز به کار آزمایش��گاه
بیمارس��تان عل��وی و انج��ام آزمای��ش ه��ای بیوش��یمی،
س��رولوژی و هماتولوژی ،از ارجاع بیماران به بیمارستان
امام رض��ا(ع) جلوگیری می ش��ود.دکتر حس��ین مظلوم
درباره آغاز به کار آزمایش��گاه بیمارس��تان علوی مش��هد،
گف��ت :با عق��د ق��راردادی با بخ��ش خصوصی توانس��تیم
آخرین تجهیزات به روز آزمایشگاهی را خریداری و بخش
آزمایش��گاه بیمارس��تان تازه تاس��یس علوی را بازگشایی
کنیم.مدی��ر بیمارس��تان عل��وی دانش��گاه علوم پزش��کی
مش��هد تاکید کرد :برای راه اندازی این آزمایشگاه حدود
 415میلی��ون تومان توس��ط بخ��ش خصوص��ی و دولتی
هزینه شده است و تمامی خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه
با تعرفه دولتی خواهد بود.دکتر مظل��وم همچنین از راه
اندازی بخش اورژانس بیمارس��تان علوی نی��ز خبر داد و
گفت :این بخ��ش دارای  10تخ��ت درمانی ،ات��اق  cprو
دارای تجهیزات کامل اورژانس اس��ت که با اعتباری بالغ
بر  100میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.مدیر
بیمارس��تان علوی گفت :اورژانس بیمارس��تان علوی نیز
خدمات درمانی خود را به بیماران سرپایی ارائه می دهد و
تالش می کنیم مردم منطقه سیدی و اطراف بیمارستان
را با مطلع کردن از خدمات درمانی بیمارستان علوی ،به
رضایت مندی مورد نظر برسانیم.

 846تشکل مردم نهاد در استان مشغول فعالیت هستند

مدیر کل پدافند غیر عامل خراسان رضوی اعالم کرد

گــزارش

آزمایشگاه و اورژانس بیمارستان
علوی آغاز به کار کرد

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی

مدی��رکل پدافن��د غیرعام��ل خراس��ان رض��وی
گف��ت :متاس��فانه در حوزه س��اخت و س��ازهای
ش��هری به ویژه برج س��ازی های مشهد به اصول
پدافند غیرعامل توجه نش��ده اس��ت.به گزارش
ایرن��ا مه��دی ف��روزان روز گذش��ته در نشس��ت
ش��ورای فرعی پدافند غیرعامل کاشمر با اشاره
به مبحث  21قان��ون ملی مقررات س��اختمان و
شیوه نامه ویژه پدافند غیرعامل در حوزه ساخت
وساز ،اظهار کرد :با وجود هشدارهای داده شده
در حوزه شهرس��ازی مشهد ،متاس��فانه پیوست
پدافن��د غیرعام��ل در بخش شهرس��ازی رعایت
نشده اس��ت.به گزارش خراس��ان رضوی ،مدیر
کل پدافند غیر عامل خراس��ان رض��وی با تاکید
بر این ک��ه بر اس��اس قانون اج��رای پ��روژه های
عمرانی مستلزم پیوست پدافند غیر عامل است
گفت :متاس��فانه در برج هایی که س��اخته شده،
اصول مهندس��ی رعایت نشده اس��ت و نمونه آن
برج س��لمان بود .مهدی فروزان اف��زود :اگر چه
مبح��ث  21مق��ررات مل��ی س��اختمان ،اجرای
فعالیت در حوزه ساخت و ساز را منوط به اجرای
دس��تورالعمل ویژه پدافند غیر عامل دانسته اما
متاسفانه با وجود هشدارهای داده شده در حوزه
شهرسازی شهرداری مش��هد ،به آن توجه نشده
است .وی با بیان این که شهرداری مشهد دارای
پیوس��ت پدافن��د غیرعامل در حوزه شهرس��ازی
اس��ت ،بی��ان ک��رد :متاس��فانه در ب��رج هایی که
ساخته شده اصول مهندسی رعایت نشده است
و نمونه آن برج س��لمان بود .مدیرکل پدافند غیر
عامل استان با تاکید بر این که هشدارهای ایمنی
مجدد به ش��هرداری مش��هد ارسال ش��ده است،
یادآور شد :هم اکنون بیش از  40برج در معرض
خطر آتش س��وزی و حوادث مش��ابه قرار دارند.
فروزان با بیان این که ب��ه صراحت در ماده 215

قانون برنامه های پنجم و ششم بر پیوست پدافند
غیرعامل برای اجرای تمامی پروژه های عمرانی
تاکید شده است ،تصریح کرد :در این شورا تالش
می کنیم پروژه های عمرانی را برای جلوگیری از
بروز مشکالت احتمالی بررسی و مصوب کنیم.
ویهمچنیندرگفتوگوباخراسانرضویاظهار
کرد:هدفمااعالمپیگیریبرایمصونیتسازی
است که این موضوع را به مراجع ذی صالح اعالم
میکنیم.ویبابیاناینکهمباحث اطفایحریقو
شرایطاستفادهازپلههاینجات درحوزهمدیریت
بحران اس��ت ،تصریح کرد :پدافند غیرعامل باید
در کلیه پروژه های س��اختمانی رعایت شود البته
رعایت این مبحث برای س��اختمان های عادی یا
دیگر ساختمان ها فرقی نمی کند.فروزان با بیان
این که ه��م اکنون ب��رای اعالم آمار ب��رج های در
حال احداث که پدافند غی��ر عامل را رعایت نمی
کنند حضور ذهن ندارم ،گف��ت :هربرجی که در
حال احداث بناست باید مبحث  21مقررات ملی
ساختمان (پدافند غیر عامل ) را رعایت کند و این
وظیفهنظاممهندسیاستکهبراجرایآننظارت
داشتهباشد.ویافزود:بهاینجمعبندیرسیدیم
که اج��رای پدافند غیرعام��ل بازنگ��ری و نظارت
دقیقی را در مشهد می طلبد و در کمیسیون فنی
اس��تان این موضوع بررسی خواهد ش��د.فروزان
گفت :تالش ما بر این است که عالوه بر این اجرای
پدافند غیرعامل در کارگروه انرژی  ،آب و خدمات
پش��تیبانی ش��هری پدافند غیر عامل   در دستور
کار ق��رار گیرد و بررس��ی ش��ود.وی ب��دون اعالم
زمان دقیق ،از اعزام گروه های بررسی و ارزیابی
وضعیت برج های مش��هد ب��ا هماهنگی مدیر کل
دفتر بحران استانداری در آینده نزدیک خبرداد.
وی گفت :بعد از آتش سوزی برج سلمان با بررسی
هایی که انجام ش��د به این نتیجه رس��یدیم که در
این  40برج هم احتمال دارد ک��ه ضوابط رعایت
نشده باش��د .برای ش��نیدن پاسخ ش��هرداری با
معاون شهرس��ازی تماس گرفته ش��د اما ارتباط
برقرار نشد.

جشن تولد "مهدی یغمایی" در همدم
چهارمین جش��ن تولد از سلس��له آیی��ن های تولد
هنرمن��دان محب��وب کش��ور در همدم ،ب��ا حضور
مه��دی یغمای��ی برگزار ش��د .ب��ه گ��زارش روابط
عموم��ی موسس�� ه خیری ه هم��دم (فت��ح المبین)،
همزم��ان ب��ا ده��ه کرام��ت و روز دخت��ر ،دختران
کوچ��ک خان�� ه پناهگاه��ی ،ب��ه هم��ت گروهی از
یاوران همیش��گی همدم ،برای "مهدی یغمایی"
خواننده کشورمان جشن تولد گرفتند.یغمایی که
در آستان ه چهلمین بهار زندگی اش به مشهد آمده
بود ،گف��ت « :در ای��ام میالد امام رض��ا(ع) فرصت
خوبی فراهم ش��د که به مش��هد بیایم و حاال بعد از
زیارت آقا ،خوش��حالم ک��ه در کنار دخت��ران امام
مهربانی هس��تم و از این بابت به خ��ودم می بالم؛
به ویژه اینکه شاهد استعدادهای زیادی در میان
دختران کارگاه گلیم بافی ،فرش��ینه بافی و گروه
سرود این موسس ه زحمتکش هستم».
در ادامه ،اعضای گروه سرود همدم با حضورشان
در این آیین یک بار دیگر ثابت کردند که هیچ گونه
معلولیت��ی نمی توان��د خللی در یادگی��ری هنر به
وجود بی��اورد؛ آنجا ک��ه تکتم یک��ی از آهنگ های
معروف ای��ن خواننده مطرح برنامه ش��ب کوک را
خواند ،اشک های شوق از چشمان یغمایی جاری
ش��د و گفت" انرژی اینج��ا الهی اس��ت و من باورم

نمی شد یک دختر نابینا که دارای معلولیت ذهنی
هم هس��ت تا این حد دقیق یک کار هنری را اجرا
کند".هم چنین یغمایی با دلجوی��ی از تعدادی از
مادریاران و مربیان همدم که در مراس��م تولدش
لحظه ب��ه لحظ��ه در کنار دخت��ران بودن��د ،به آنها
گفت« :ش��نیده بودم کار ش��ما س��خت است ولی
امروز بهچش��م خودم دیدم که ی��ک ثانیه هم نباید
حواس��تان از ای��ن دختران پ��رت ش��ود .امیدوارم
خداوند به ش��ما اجر دهد و مس��ئوالن بهزیس��تی
قدر ش��ما را بدانند».یغمایی در بخ��ش دیگری از
این آیین با نواختن پیانو به طور زنده آهنگ تیتراژ
برنام ه «شب کوک» را برای سپاسگزاری از همدم
اجرا کرد که شور و نش��اط دختران همدم افزوده
ش��د .او به رس��م داوری در این برنامه گفت « :من
به ش��ما کارت س��بز میدهم؛ من نمی توانم هیچ
ایرادی به کارهای شما بگیرم ،از خیران و یاوران
همدم نیز تش��کر میکن��م که س��ورپریزم کردند و
برایم جش��ن تولد خوبی در کناراین فرش��تههای
زمینی گرفتن��د».در حاش��یه این برنام��ه ،مهیار
بریمانی و بهش��اد مختاری از کمدین های خوب
و بازیگران برنامه «محل��ه گل و بلبل» نیز در جمع
بچه های همدم حاضر ش��دند و با آنان به خوش و
بش پرداختند.

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ
 ١٣٩٥٫٤٫٢٢ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
آﻗﺎ� رﺿﺎ ﺣﻤﻴﺪ� ازﻏﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٩٤٠١٧٩٦٤٤ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه -آﻗﺎ� ﺑﺎﺑ� ﻣﺼﺮ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�
 ٠٤٥٢٣١٥٣٢٨ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.
 �ﻠﻴﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار از ﻗﺒﻴﻞﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮات و ﭼ� و ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﺗﻌﻬﺪآور
ﺑﺎ اﻣﻀﺎ� ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ و ��� از اﻋﻀﺎ�
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﻣ�ﺎﺗﺒﺎت ﻋﺎد� ﺑﺎ اﻣﻀﺎ�
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و �ﺎ ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه 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 ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥١٤٦٩٤٩آ

