
ترنــج وزیری|  رئيس شــوراى شــهر 

مشــهد كه بــه منظــور حضــور در 
اجالس بين المللى «ســكوى كاهش 
خطرپذيرى» در شهر ژنو به سر مى برد، 
در جريــان برنامه هــاى كارى خود، 
ديدارى با مشاور ارشــد سازمان ملل 
متحد در امور بحران و ايمنى داشت و 
در اين مالقات بر ضرورت همكارى هاى 
جهانى در راستاى كاهش خطراتى كه 

شهرها را تهديد مى  كند تأكيد كرد.
همچنيــن در اين ديــدار، توافق هاى 
اوليه براى برگزارى يك دوره تخصصى 
آتش نشانى، ايمنى و مديريت بحران در 
چهارچوب سند «سنداى» انجام شد. 
بر اين اساس، دوره مذكور براى تمامى 
مديــران و كارشناســان مرتبط تمام 
كشور برنامه ريزى شده است و در اواخر 
آبان ماه سال جارى به ميزبانى مشهد 

برگزار خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى شوراى 
شــهر مشــهد، در اين ديدار دوجانبه 
مباحث مختلفى مطرح شد و محمدرضا 
حيدرى به ارائه گــزارش مختصرى از 
اقدامات مديريت شــهرى مشــهد در 
حوزه ايمنى و مديريت بحران و سابقه 
اجراى ســند سنداى از ســال 2015 
و دوره هاى آموزشــى برگزار شــده با 

سازمان ملل پرداخت.
لوئيز ميگوئل، مشاور ارشد سازمان ملل 
متحد در امور بحــران و ايمنى، نيز در 

اين ديدار با اشاره به تشكل بزرگى در 
اروپا كه همگى مشاوران ارشد مديريت 
بحران و ايمنى هستند گفت: اين تشكل 
از ظرفيت هاى  خوبــى در حوزه هاى 
مختلف ايمنى، بحران، سازه  و محيط 
زيست برخوردار است و آماده هستيم 
 اين ظرفيت ها را به شــهر مشــهد نيز 

منتقل كنيم.
او اين را هم گفت كــه از ظرفيت هاى 
سازمان ملل متحد نيز به منظور اجراى 
سند سنداى در مشهد حتما استفاده 

خواهد شد.

  دعوت از رئیس بنیاد ملی توسعه کشور 

آلمان برای حضور در مشهد

رئيس شوراى شــهر مشهد همچنين 

در جريان اجالس بين المللى «سكوى 
كاهش خطرپذيرى» ديــدارى نيز با 
رئيس بنياد ملى توســعه كشور آلمان 
داشــت و به صورت رسمى از او دعوت 
كرد  سفرى به دومين كالن شهر ايران 

داشته باشد.
بنياد توسعه ملى توسعه آلمان بنيادى 
دولتى اســت كه اعتبارات خود را در 
حوزه هــاى مديريــت بحران، ســند 
ســنداى، توســعه پايــدار و مباحث 
محيط زيستى هزينه مى كند مشروط 
بر اينكه طــرح قابل قبولى از ســوى 

كشورها به اين بنياد ارسال شود.
حيدرى در اين ديــدار از رئيس بنياد 
توســعه ملى آلمان براى سفر به ايران 
و مشهد مقدس دعوت كرد و مقرر شد 

وى ظرف 40 روز آينده به كشــورمان 
سفر كند.

رئيس شــوراى شهر مشــهد گفت: با 
هماهنگى وزارت امور خارجه پيگيرى 
خواهيم كرد  در اين سفر، بازديد از شهر 
مشهد و برگزارى جلسات مختلف نيز 

در برنامه قرار گيرد.

  سرپرست مدیریت بحران 

ignit stage  تنها سخنران ایرانی بخش

تاكنون كارگاه ها و بخش هاى مختلفى 
در ششــمين اجالس « سكوى كاهش  
خطرپذيرى» ژنو سوئيس برگزار شده 
است و اسماعيل نجار، رئيس سازمان 
مديريت بحران كشور، به  عنوان نماينده 
دولــت و محمدرضا حيــدرى، رئيس 

شوراى شهر مشــهد، در اين اجالس 
سخنرانى كرده اند. مديرعامل سازمان 
آتش نشانى شــهردارى مشهد هم به 
عنوان تنها فرد ايرانى توانست به مدت 
15 دقيقه در بخــش  ignit stage  اين 

اجالس سخنرانى كند.
امير عزيــزى در گفت و گــوى خود با 
شهرآرا ignit stage  را بخشى معرفى 
كرد كــه در آن فعاليت هــاى جديد، 
نوآورانه و تأثيرگذار در حوزه مديريت 
بحران پوشش داده مى شود. وى در اين 
بخش در 3 حوزه به سخنرانى پرداخت. 
سيل ايران و فعاليت هايى كه از سوى 
سازمان  آتش نشــانى براى پوشش و 
كمك رسانى در حوزه سيل انجام شد 
از مواردى بود كه عزيزى در اين جلسه 
مطرح كرد. بخش ديگر ســخنرانى او 
نيز «دوام ثامــن» و فعاليت ها و نقش 
تأثيرگذار بانوان در اين تشكل مردمى 
مهم بود كه مورد اســتقبال حاضران 
جلسه قرار گرفت و پرســش و پاسخ 

زيادى درباره آن صورت گرفت.
عزيــزى در ادامه با اشــاره به طراحى 
نرم افزار «هشــدار مــن» در مديريت 
بحران، گفــت:  اين نرم افــزار قابليت 
استفاده براى آتش نشــانى، اورژانس، 
پليس و هالل احمــر را دارد، فناورى 
جديــدى كــه مى توانــد جايگزين 
تلفن هاى امدادى مانند  115، 110 و 

125 شود. 

رئيس جمهور بــا تاكيد بــر اهميت نقش 
فرهنگ و هنر بويژه در مقطع حساس كشور 
اظهارداشت: مهم ترين نياز امروز جامعه، اميد 
به آينده و نشاط اســت چرا كه اين احساس 
غرور ملى و اميد و نشاط سرمايه اصلى كشور 
است و مى تواند روند حل مشكالت را تسريع 
كند. به گزارش پايگاه اطالع رســانى دولت، 
حجت االســالم والمســلمين دكتر حسن 
روحانى شامگاه شــنبه در ديدار صميمى با 
جمعــى از اصحاب فرهنگ و هنــر گفت: از 
آغاز دولت يازدهم با ســه مشكل پيچيده و 
بزرگ در ســه مقطع مختلــف روبرو بوديم 
كه از دو مشــكل عبور كرده ايم و معتقدم با 
همراهى، همدلى، همفكــرى و هم افزايى از 
سومين مشكل نيز عبور خواهيم كرد. دكتر 
روحانى با اشاره به وجود تحريم هاى گسترده 
جهانى عليه كشــورمان در ابتــداى دولت 
يازدهم و همچنين مشكالت اقتصادى كشور، 
گفت: بزرگترين مشــكالت اقتصادى براى 
بخش هايى از جامعه اســت كه درآمد ثابت 
دارند و دولت بايد در حــد توان براى تأمين 
نيازمندى ها و افزايش حقــوق كارمندان و 

كارگران تالش كند.
رئيس جمهور ادامــه داد: در آغاز كار دولت 
تــورم 40 درصد اما ميزان افزايش ســاالنه 
حقوق 15 درصد بود و نياز به همسان سازى 
و همترازى اين دو نرخ بود كه دولت در اولين 
تصميم و اقدام، مصوب كرد كه بايد بيش از 
نرخ تورم به حقوق كارمنــد و كارگر اضافه 
شود. دكتر روحانى با تأكيد بر اينكه توانستيم 

مسئله تحريم هاى هسته اى را در مذاكراتى 
ســخت و پيچيده كه كارى علمى و توأمان 
هنرى بود به سرانجام برسانيم، گفت: مذاكره 
عالوه بر دانش، هنر نيز هست چرا كه بايد از 
حالت چهره، لحن و اطالعات در دســترس، 
بتوانيم بفهميم كه طرف مذاكره كننده چه 
چيز را از ما مى طلبد و بايــد با فهم و تجربه 
اين راه را در عــرض چند ثانيه طى كنيم كه 
همان خالقيت است. رئيس جمهور با بيان 
اينكه باالترين امتيــاز هنرمندان خالقيت 
است و اين قدرت تخيل از فكر ، انديشه و عقل 
باالتر است، ادامه داد: هنرمندان با اين قدرت 
عجيب و ســرمايه تخيل، آثار هنرى خود را 
به جامعه عرضه مى كننــد. دكتر روحانى با 
تأكيد بر اينكه سرمايه  اجتماعى قدرتى است 
كه مى تواند كشورمان را از مشكالت برهاند، 
اظهار داشت: از همه هنرمندان و اصحاب هنر 
توقع و انتظار داريم كه با ابزار هنر ســرمايه 
اجتماعى كشورمان را تقويت كنند چرا كه 
وجود مشكالت بســيار نتيجه ضعيف شدن 
سرمايه اجتماعى اســت؛ در حاليكه دولت، 
همان دولت ســال 92 و 93 اســت. رئيس 
جمهور بــا تأكيد بر اينكه روزهاى ســختى 
پيش رو داريم اما عليرغم همه ســختى ها 
به آينده اميدوار هســتم، اظهار داشت: شما 
هنرمندان مى توانيد در نســل جوان قدرت 
روحى و معنوى بزرگى را خلق كنيد و با هنر 
خود مى توانيد ماهيت واقعى ماه رمضان را كه 
همانا توانمندى روحى و معنوى است، براى 

نسل جوان ترسيم سازيد.

نگار هاشمیان| سرپرستى فرماندارى مشهد 

براى بار دوم به حيدر خوش نيت واگذار شد. 
اين خبرى بود كه در آبان سال گذشته 
منتشر شد و از آن موقع تاكنون اين پست 
حساس در مشهد هنوز با جايگاه سرپرستى 
اداره  مى شود.  روز گذشته ايسنا خبرى 
به نقل از نماينده مردم مشهد و كالت در 
مجلس شوراى اسالمى مبنى بر انتصاب 
فرماندار مشهد در آينده اى نزديك منتشر 
كرد.  رضا شيران خراسانى در اين خبر درباره 
احتمال انتخاب سرپرست فعلى به عنوان 
فرماندار اظهار بى اطالعى كرده و گفته است: 
قبل از انتصاب افراد، از نهادهاى مختلف 
استعالمات گوناگونى انجام مى شود و خبرى 
كه من دارم اين است كه فرماندار مشهد 

به زودى معرفى مى شود. 
انتشار همين خبر موجب شد رسانه هاى  ديگر 
به سراغ معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 

استاندار بروند تا از جزئيات اين خبر مطلع شوند. 
حسن جعفرى نيز در اين باره به فارس گفت: در 
اين هفته يا نهايتا تا هفته آينده تكليف فرماندار 

مشهد مشخص  مى شود. 
شهرهايى  تمام  فهرست  وى،  گفته  به 
داشته اند  فرماندار  انتخاب  به  نياز  كه 
در  حاال  و  شده  ارسال  تهران  به 
جايگاه اين  براى  حكم  صدور  مرحله 

 است.
معاون سياسى استاندار با اشاره به تشكيل 
نتخابات در استان گفت: حتما در  ستاد ا
كوتاه  ترين زمان احكام فرمانداران صادر و 

اسامى آن ها مشخص  خواهد شد.
سرپرست فرماندارى خراسان رضوى نيز 
در پاسخ به سؤال خبرنگار شهرآرا مبنى 
بر احتمال صدور حكم اين جايگاه به نام 
وى يا شخص ديگر اظهار بى اطالعى 

كرد.
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رئیس جمهور در دیدار صمیمی با اصحاب فرهنگ و هنر

نیاز امروز جامعه، امید به آینده است

معرفی فرماندار مشهد 
در آینده نزدیک

استفاده از لباس خدام 
خارج از حرم تخلف است

امــور  معاونــان 
ى  ى ها ر ا د شــهر
سازمان شهردارى ها 
و دهيارى هاى كشور 
در نشست مشتركى راه هاى گسترش 
همكارى و تعامل بين 2 دســتگاه در 
حوزه بازآفرينى شــهرى را بررســى 
كردند. سرپرســت معاونت عمران و 
بهســازى شهرى شــركت بازآفرينى 
شــهرى ايران به اهــداف برپايى اين 
نشســت اشــاره كرد و گفت: در اين 

گردهمايى، بر نقش كليدى و محورى 
شــهردارى ها براى پيشــبرد اهداف 
برنامه ملى بازآفرينى شــهرى پايدار 

تأكيد شده است.
سيد مجتبى علوى مقدم كه در 
گذشته دســتى بر آتش حوزه 

شــهردارى هاى استان 
خراسان رضوى داشته 
است گفت: ضرورت 

همــاهنگى بيش از 
پيش دستگاه هاى 

اجرايى عضو ســتاد ملــى بازآفرينى 
شــهرى پايدار به ويــژه وزارت راه و 
شهرســازى و وزارت كشــور بــراى 
اقدام مشــترك در محالت هدف 
بازآفرينى شهرى كه در مجموع 
2700 محله در سراســر كشور 
هستند، موضوعى ضرور  

است.
به گــزارش روابط 
عمومى شــركت 
بازآفرينى شهرى 

ايران، علوى مقدم افــزود: همچنين 
در اين نشســت بر اجراى كارگاه هاى 
آموزشــى به صورت ملى، منطقه اى و 
استانى با محوريت بازآفرينى شهرى 
براى شــهردارى هاى سراسر كشور با 
همكارى 2 دســتگاه تأكيد شد. وى 
تأكيد كــرد: عالوه بر اين، مقرر شــد  
نشســت هاى مشــتركى بين شركت 
بازآفرينى شــهرى ايران و ســازمان 
شهردارى ها و دهيارى هاى كشور به 

صورت منظم تشكيل شود.

بررسی 
راهکارهای 
گسترش همکاری 
در حوزه بازآفرینی 
شهری

محمدهادى مهدى  نيا، رئيس كميسيون عمران و شهرسازى شوراى     

شهر مشهد: حوزه ترافيك حوزه برخورد فيزيكى صرف نيست و بايد عرضه و تقاضا 
را مديريت كرد، حمل ونقل عمومى تقويت شود و فرهنگ عمومى مردم ارتقا يابد تا 

مشكل حل شود.

   مجتبى منتظرى، رئيس اداره شوراهاى اجتماعى محالت شهردارى مشهد: 
در گام اوِل انتخابات مجامع داوطلبان شوراهاى اجتماعى محالت، 103 نفر از شهروندان به 

عضويت كرسى ساكنان محله درآمده اند.

   محمدجواد رجائيان، مديرعامل سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات 
پرسشگران  ويژه  ثبتى،  آمارهاى  نظرسنجى  جديد  سيستم  مشهد:  شهردارى 
اداره كل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردى شهردارى مشهد راه اندازى شده و ارتقا 

يافته است.

   طبق آخرين آمار ارائه  شده از سوى شركت آب منطقه اى خراسان رضوى، حجم 
آب ذخيره شده در پشت سدهاى استان تا روز گذشته به 954 ميليون متر مكعب، 
يعنى معادل 61 درصد حجم مخازن، رسيده است. همچنين حجم آب ذخيره شده در 
پشت سد دوستى به 764 ميليون مترمكعب معادل 63 درصد از حجم مخزن افزايش 

يافته است.

   بازارچه اشتغال مددجويان كميته امداد خراسان رضوى با رويكرد عرضه و فروش 
توليدات با همكارى شهردارى منطقه 8 مشهد در رده مشاغل خرد و خانگى هم زمان با ماه 

مبارك رمضان در محل بوستان كوهسنگى برپا شده است.

   يك دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه فردوسى مشهد با توجه به زمينه و امكانات 
مناسب زنبوردارى و همچنين فراهم بودن منابع خورشيدى در ايران موفق به ساخت دستگاه 

استخراج كننده عسل به كمك انرژى خورشيدى شد. 

 دیگه چه خبر؟

حیدر 
خوش نیت، 

سرپرست 
فرمانداری 

مشهد: 
مصوبه 

شفافیت، 
برگ زرینی 

برای پنجمین 
دوره شورای 
شهر است و 
شهروندان 
می توانند 
به راحتی 

وضعیت مالی 
شهرداری را در 
ابعاد مختلف 

رصد کنند.
ابعاد مختلف 

رصد کنند.

سيد مجتبى علوى مقدم كه در 
گذشته دســتى بر آتش حوزه 

شــهردارى هاى استان 
خراسان رضوى داشته 
است گفت: ضرورت 

همــاهنگى بيش از 
پيش دستگاه هاى 

اقدام مشــترك در محالت هدف 
بازآفرينى شهرى كه در مجموع 
2700 محله در سراســر كشور 
هستند، موضوعى ضرور  

است.
به گــزارش روابط 
عمومى شــركت 
بازآفرينى شهرى 

همان طور كه روز گذشــته نيز به آن 
اشــاره كرديم، در پى بازديد استاندار 
خراسان رضوى از مؤسسه توان بخشى 
همدم و دســتور ويژه او، ارائه گواهى 
انجام مشــاوره ژنتيك پيش از ازدواج 
اجبارى شده اســت. بر اين اساس، از 
حدود يك مــاه آينــده، زوجينى كه 
درخواســت ثبــت ازدواج دارند، بايد 
فرم غربالگرى ژنتيك را پيش از ازدواج 
پر كنند و در صورت نياز، به مشاوران 
ژنتيك مــورد تأييد مراجعــه كنند. 
اين موضوع ديروز نيز در جلســه اى با 
حضور استاندار خراسان رضوى، مدير 
كل بهزيســتى، مديركل ثبت اسناد و 
امالك و رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
مشــهد مطرح و تفاهم نامــه اى براى 

اجراى آن در استان امضا شد.
بر اســاس اين تفاهم نامه، مشــاوره 
ژنتيكــى زوجين با خطر بــاال قبل از 
ازدواج در مراكز مشاوره ژنتيك تحت 

نظارت بهزيســتى و دانشــگاه علوم 
پزشكى مشــهد و با همكارى تمامى 
دفاتر ثبت ازدواج در اين شهرســتان 
الزامى مى شود. فهرست مراكز مشاوره 
ژنتيك تحت نظارت دانشــگاه علوم 
پزشكى و بهزيســتى به اداره كل ثبت 
اسناد و امالك استان اعالم خواهد شد 
تا زوجين با ريسك باال از سوى دفاتر 
ثبت ازدواج به يكى از مراكز مورد تأييد 
ارجاع شوند. تمامى سردفتران ازدواج 
در شهر مشهد نيز ملزم مى شوند قبل 
از عقد زوجين و ثبــت ازدواج، گواهى 
انجام مشاوره ژنتيك را دريافت كرده 
و در صورت ارائه نشــدن گواهى هاى 

تأييديه بهزيســتى و دانشــگاه علوم 
پزشكى مشــهد از ثبت رسمى ازدواج 

خوددارى كنند.
آن طور كه كارشــناس مسئول دفتر 
پيشگيرى از معلوليت هاى بهزيستى 
خراسان رضوى به شهرآرا گفته است، 
همــه زوجيــن پيــش از ازدواج بايد 
فرم هاى غربالگرى را پر كنند. افرادى 
كه در اين زمينه مشــكوك باشــند، 
به مراكز مشــاوره ژنتيك ارجاع و در 
مرحله سوم، در صورت نياز و تشخيص 
پزشك، به انجام آزمايش هاى ژنتيكى 

هدايت مى شوند.
نرگس ژيــان عابد همچنيــن ادامه 

داد: بــه طــور معمــول 40 درصد از 
زوجين به مشــاوره ژنتيــك پيش از 
ازدواج ارجاع داده مى شــوند. اگر آمار 
ازدواج هاى سال گذشته را 600 هزار 
ازدواج ثبت شــده در نظر بگيريم، به 
طور ميانگين، 25 هزار زوج تحت اين 

مشاوره ها قرار مى گيرند.
او بــا تأكيد بــر اينكه مشــاوره هاى 
ژنتيــك مى توانــد از تولــد كودكان 
معلــول جلوگيرى كند اظهــار كرد: 
به طور مثال، سال گذشــته 59 هزار 
مشاوره ژنتيك براى افراد باردار انجام 
گرفت كــه از اين ميــان، 487 مورد 
ســقط درمانى انجام شــد. با توجه به 

اينكه در خراسان رضوى ازدواج هاى 
فاميلى بيشــتر وجود دارد، مشــاوره 
ژنتيــك مى توانــد بر كاهــش تولد 

كودكان معلول تأثيرگذار باشد.
به گفته اين كارشــناس مسئول، در 
ســال گذشــته بهزيســتى خراسان 
رضــوى 2 ميليــارد و 300 ميليون 
تومان كمك هزينه انجام آزمايش هاى 
ژنتيــك پرداخته اســت. همچنين 
مى توان گفت هر زوجــى كه به انجام 
آزمايش هــاى ژنتيــك ارجــاع داده 
مى شــود، به طور ميانگين هزينه اى 

يك ميليون تومانى مى پردازد.
به گفته ژيان عابد، اجراى رسمى اين 
طرح بعد از برگزارى جلسات مختلف 
با مسئوالن علوم پزشكى و بهزيستى 
در مراكز بهداشت (مرحله غربالگرى) 
و مراكز مشــاوره ژنتيك مورد تأييد 
سازمان بهزيســتى و از حدود يك ماه 

آينده آغاز مى شود. 

بهره بــردارى از تصفيه خانــه يكــى 
از بزرگ تريــن واحدهــاى شــهرك 
بيست وشش ســاله چرمشــهر اتفاق 
خوبــى به حســاب مى آيد كــه گويا 
قرار اســت ادامه داشــته باشــد. اين 
رخداد شــايد نخســتين قدم مثبت 
براى شــهركى باشــد كه بالى جان 
كشف رود شد و آوازه آلودگى اش، آن 
را در ســال 97 تا مرز تعطيلى كامل 
برد. اما «توس چرم شــرق» از جمله 
واحدهاى صنعتى چرمشهر است كه 
به تنهايى مى تواند يك ســوم ظرفيت 
تصفيه خانــه ســه هزار مترمكعبى 
چرمشهر را به خود اختصاص دهد. در 
همين راستا بهره بردارى از نخستين 
مينى تصفيه خانه آن قدم مثبتى براى 
كاهش آاليندگى شــهرك چرمشهر 

است.
مديرعامــل شــركت شــهرك هاى 
صنعتــى خراســان رضوى در همين 
رابطه در گفت وگو با شهرآرا با اشاره به 
سرمايه گذارى يك ونيم ميليارد تومانى 
اين واحد صنعتى براى بهره بردارى از 
نخســتين تصفيه خانه اش، گفت كه 
«توس چرم شرق» دومين تصفيه خانه 
خود را براى واحــد بزرگ تر و با اعتبار 
ســه ونيم ميليارد تومانى بــه زودى 

راه اندازى مى كند.
مســعود مهدى زاده مقــدم در ادامه 

با اشــاره به خط و نشــان دســتگاه 
قضايى براى واحدهايــى كه اقدامات 
اصالحى در زمينه پيش تصفيه انجام 
ندادند تأكيــد كرد: ديگــر واحدهاى 
شــهرك صنعتى چرمشــهر هم بايد 
اقدامــات اصالحى را انجــام دهند تا 
هم زمان با بهره بردارى از تصفيه خانه 
اين شهرك مشكلى نداشــته باشند. 
اما طبق اعــالم او، تصفيه خانه جديد 
چرمشهر در بخش ســازه بيش از 90 

درصــد پيشــرفت دارد و 50 درصد 
تجهيزات آن هم در شــرايط ســخت 
تحريم ها كه جابه جايى پول را مشكل 

كرده، خريدارى شده است.
مهدى زاده مقدم در ادامه گفت: تالش 
مى كنيــم پــروژه را تا موعــد مقرر 
(شهريور 98) به بهره بردارى برسانيم.

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى 
خراســان رضوى همچنين بــا بيان 
اينكه تا امروز حــدود 12/5 ميليارد 

تومان بــراى تصفيه خانه چرمشــهر 
هزينه شده اســت افزود: در سال 96 
اعتبار هجده ميليارد تومانى براى اين 
پروژه پيش بينى شــد اما با وضعيت 
اقتصادى كنونى، انتظــار مى رود اين 
مقدار افزايش يابد. مديركل حفاظت 
محيط زيست استان نيز در اين زمينه 
گفت: شهرك صنعتى چرمشهر كه از 
مراكز اصلى توليــد چرم و محصوالت 
چرمى در ايران اســت، به لحاظ نوع 

فعاليت، به طور ذاتــى آلودگى بااليى 
را به محيــط وارد مى كند. شــهرك 
چرم مشــهد كه حاال زمينه اشتغال 
2044 نفر را فراهم كرده اســت طبق 
اعالم تــورج همتــى در ســال هاى 
نخســتين آغاز فعاليت خود سيستم 
تصفيه خانه فاضالبــى نامناســب و 
غير استاندارد داشت ولى خوشبختانه با 
پيگيرى هــاى صورت گرفته، اقدامات 
خوبى انجام شــده اســت.  بــه گفته 
او، فاضالب واحدهــاى توليد دباغى 
چرمشهر به دليل آغشتگى به كروم، به 
فاضالب هاى صنعتى آلوده است و ورود 
اين نوع فاضالب صنعتى به منابع آبى 
مى تواند براى محيط زيست مسئله ساز 
باشد. مديركل حفاظت محيط زيست 
اســتان همچنين در ادامه با تأكيد بر 
اينكه اشتغال، سرمايه گذارى و رونق 
اقتصادى بايد تداوم داشته باشد اظهار 
كرد: تالش ما اين است كه راهكارهاى 
ديگرى جز تعطيلى واحدهاى صنعتى 
براى كنترل آلودگى ها مورد بررســى 
قرار گيرد و تعطيلى واحدهاى صنعتى 
به علت رعايت نكردن استانداردهاى 
زيســت محيطى آخرين اقدامى باشد 
كــه حفاظت محيــط زيســت به آن 
مى انديشــد، اگرچه تا امــروز در اين 
خصوص انعطاف الزم را در ســازمان 

داشته ايم. 

سارا رنگیان

 خبرویژه 

کالس جهانی ایمنی در شهر
بر اساس توافقی در ژنو، دوره تخصصی آتش نشانی،ایمنی و مدیریت بحران به میزبانی مشهد برگزار می شود

«مردم از خادمان حضرت 
رضــا(ع) توقــع ديگرى 
دارند و بايد شــأن لباس 
خادمى را حتى در زمانى 
كه آن را به تن نداريم در بين نزديكان و 
همكاران حفــظ كنيم و الگــوى آن ها 
باشــيم.» اين را توليت آســتان قدس 
رضوى در ديدار با سركشيك هاى خدام 

حرم مطهر رضوى گفت. 

به گزارش آســتان نيوز، حجت االسالم 
احمــد مــروى در ادامه اين نشســت 
افــزود: اســتفاده از لبــاس خدمــت 
بايد فقــط در اماكــن متبركــه حرم 
مطهر انجــام شــود و بيــرون از حرم 
لبــاس را در منظر ديگران قــرار دادن 
تخلف اســت. بايد مراقبت كــرد مبادا 
اين لبــاس مقدس مورد سوء اســتفاده

 قرار گيرد. 

ازدواج به شرط غربالگری ژنتیک
از یک ماه آینده دفاتر ثبت در خراسان رضوی بدون دریافت گواهی مشاوره ژنتیک، ازدواجی را ثبت نمی کنند

سربه راهی چرمشهر
نخستین تصفیه خانه بزرگ ترین واحد صنعتی شهرک چرم مشهد به بهره برداری رسید

زهرا اسکندریان

 خبر 


