گزارش جلسه
شهری

مشهدمیزبانکنفرانسبینالمللی
برنامه ریزی و مدیریت شهری

کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری  5و
 6اردیبهشت ماه در مشهد برگزار می شود.
به گــزارش خراســان رضــوی« ،هــادی اعظمــی» دبیر
هشــتمین کنفرانــس برنامــه ریــزی و مدیریت شــهری
مشــهد در نشســت خبری ایــن کنفرانــس ،با اشــاره به
دســتاوردهای دوره های گذشته این جشــنواره اظهار
کــرد :از جملــه مقاالتی کــه تاکنــون در همایــش های
گذشــته ارائه و عملیاتی شــده اســت می تــوان به طرح
هایی همچون شــهر هوشمند ،شــهر بدون مانع و طرح
های متعددی در زمینه مســائل اجتماعــی و فرهنگی،
استراتژی توسعه شهری و شــاخص های شهر اسالمی
 ایرانی اشاره کرد.وی در خصــوص هزینــه هــای برگــزاری ایــن همایش
نیــز اظهــار کــرد :دومیــن دوره ایــن همایش بــا هزینه
 34میلیــون تومانــی برگزار شــد و پــس از آن ،هر دوره
با افزایش  10درصــدی همراه بود ،ضمــن اینکه دوره
هشــتم به صورت بیــن المللی بــا هزینــه  140میلیون
تومانی برگزار خواهد شد.

•استخراج معیارهای مورد نظر در پایتخت
فرهنگی جهان اسالم

«محمدکمــال ســرویها» رئیــس کنفرانس بیــن المللی
برنامــه ریــزی و مدیریت شــهری نیز دربــاره محورهای
برگــزاری ایــن کنفرانس گفــت :اســتخراج معیارهای
پایتخت فرهنگی جهان اسالم یکی از اهداف برگزاری
ایــن کنفرانس اســت .وی ادامــه داد :مهم تریــن معیار
برگزاری ایــن کنفرانس بهــره گیــری از تجربیات ملی
و بیــن المللــی در کشــورمان اســت تا بــا بومی ســازی
تجربیاتــی که پیشــتر دوره آزمون و خطــای خود را طی
کرده است ،قوانین و قابلیت های قابل توجهی را برای
اجرایی شدن به دست آوریم.
سرویها ادامه داد :به طور طبیعی وقتی برخی مشکالت
شــهر مرتفع شــود خوش بینی به نظام بیشتر می شود،
با این حــال متأســفانه هنوز بعد از گذشــت ســال ها از
پیــروزی انقالب اســامی شــاهدیم مدیران شــهری به
ســویی و مدیران دانشگاهی نیز به ســویی دیگر حرکت
می کننــد« .موســی شــربت دار» معــاون برنامــه ریزی
شهردار مشــهد نیز در این نشســت گفت :هنر ،فرهنگ
و شــهر اســامی -مشــهد  2017و فرهنــگ اســامی
و هویت شــهری از جملــه محورهایی اســت کــه در این
همایش مد نظر قــرار دارد ،ضمن اینکه ایــن کنفرانس
بــا حضــور نمایندگانــی از عــراق ،افغانســتان ،ترکیه،
پاکستان ،شرق آسیا ،کشورهای منتخب آفریقا و شرق
اروپا برگزار خواهد شد.
«امیــد علــی خوارزمــی» معــاون مرکــز پژوهــش های
اسالمی شورای شهر نیز از برگزاری پنل های تخصصی
با حضور جمعی از پژوهشگران و چهره های دانشگاهی
بین المللی خبر داد .هشــتمین کنفرانــس بین المللی
برنامه ریزی و مدیریت شــهری مشهد  5و  6اردیبهشت
در تاالر اجتماعات دانشگاه علوم پایه دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار می شود.
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مشهد در سال  42 ،94روز و در سال گذشته  88روزهوای ناسالم داشته است

افزایش  100درصدی روزهای آلوده مشهد
گــزارش خبری
خبیری

مشــهدی ها ســال  95با افزایش بیش از دو
برابــری تعداد روزهــای هوای ناســالم برای
گروه های حســاس ،تنها  25روز هوای پاک
تنفس کرده اند .بر اســاس آمــار مرکز پایش
آالینــده هــای زیســت محیطــی شــهرداری
مشــهد که در طول سال گذشــته از ایستگاه
هــای ســنجش آلودگــی هــوا جمــع آوری و
ثبت شده است ،شــهروندان در سال  95در
مجموع  25روز هوای پاک 249 ،روز هوای
سالم  88،روز هوای ناسالم برای گروههای
حساس و  4روز ناسالم برای تمامی گروهها
را تجربه کرده اند .بر اســاس همین گزارش
به عبارتی شهر مشــهد  7درصد هوای پاک،
 67در صد هــوای ســالم  24 ،درصد هوای
ناســالم برای گروه های حســاس و  2درصد
هم هوای ناسالم برای تمامی گروه ها داشته
است .این در حالی است که طبق همین آمار
ســال  ،94مشــهد در مجموع 47روز هوای
پاک272،روزهوای ســالم46،روز ناسالم
برای گروه های حساس و فاقد هوای ناسالم
برای همه گــروه ها بوده اســت .درمقایســه
کیفیت هوای ســال های 94و95مشخص
می شود از تعداد روزهای پاک  22روز کاسته
و بر تعداد روزهای ناسالم 42روز افزوده شده
اســت .همچنین بر اســاس اطالعــات مرکز
پایش آالینده های زیست محیطی شهرداری
مشهد ،آلوده ترین روز سال گذشته  9مهرماه
با شاخص  )AQI(173و بهترین کیفیت هوا
 14فروردین 95با شاخص  )AQI( 25بوده
اســت .در مقیــاس ماهانــه و از حیــث تعداد
روزهای پاک ،فروردین ماه بــا  8روز بهترین
مــاه در ســال گذشــته بــوده و از نظــر تعداد
روزهای ناســالم (شــاخص باالی )100ماه
های آبان ،شهریور و دی با 13روز ،آلوده ترین
ماه های ســال بوده انــد .عمده بــار آلودگی
هــوای مشــهد در نیمه دوم ســال ثبت شــده
چراکه کــه از 88روزهوای ناســالم 68 ،روز
آن در نیمه دوم سال  95بوده وتعداد روزهای

رتبه ایران درعلم سلولهای بنیادی؛
اول درمنطقه ،پانزدهم درجهان

ایم که تعدادی به صورت ســیار وتعدادی نیز
به صورت ثابــت در نقاط مختلف نصب شــده
است و بر اســاس اطالعات این ایســتگاه ها ،
آلودگی صوتــی در منطقه 7مشــهد به دلیل
پرواز هواپیماها از حد استاندارد بیشتر است.
وی به خرید دســتگاه هــای ســنجش میزان
آلودگی نــوری اشــاره مــی کند ومــی گوید:
یکی دیگــر از آلودگــی های محیط زیســتی،
آلودگی نوری اســت که برای این موضوع نیز
اقدام به خرید دستگاه های سنجش آلودگی
نور کرده ایم که با این سیســتم نورایجاد شده
توسط فروشگاه ها ومجتمع ها ،سنجش ودر
صورت غیر اســتاندارد بــودن در ابتــدا تذکر
داده وسپس منابع نورها جمع آوری می شود.

•شناسایی  160واحد صنعتی
آالینده هوا

پاک نیزدر نیمه دوم ســال تنهــا11روز بوده
اســت .ضمن این که از مجموع  21ایستگاه
فعال سنجش آلودگی هوا و بنا بر محاسباتی
که بر اســاس درصد روزهای ناســالم در این
ایســتگاه ها صورت گرفته اســت ،بــه ترتیب
ایســتگاه هــای خیــام شــمالی  73درصــد
،ســمزقند  58درصد و مفتح  51درصد ایام
ســال دارای هوای ناســالم (شــاخص باالی
 )100و آلــوده ترین ایســتگاه ها بــوده اند و
ایســتگاه های ویــا ،خاقانی و ماشــین ابزار
(شهرک صنعتی) به ترتیب با  90،87و 84
درصد هوای سالم ،بهترین کیفیت هوا را به
خود اختصاص داده اند.

•2برابر شدن روزهای آلوده ناشی از
افزایش ایستگاه های سنجش است

در همیــن حال «خلیــل ا ..کاظمــی» معاون
خدمات و محیط زیســت شــهری شهرداری
مشــهد در خصــوص دالیــل اصلــی افزایش
تعداد روزهای ناسالم شــهر مشهد نسبت به
سال  94و کاهش کیفیت هوا گفت :افزایش
آلودگــی هــوا در ســال  95دو دلیــل عمــده
دارد اول افزایــش ایســتگاه هــای ســنجش
کیفیت هــوا در ســال  95و به دنبــال آن باال
رفتندقتوصحتاطالعاتجمعآوریشده
از سطح شهر و جمع آوری اطالعات کیفیت
هوای نقاطــی که بــه دلیل نبودن ایســتگاه
سنجش ،سال های قبل از آن اطالعاتی ثبت

نمی شده است .وی در گفت و گو با خراسان
رضوی افــزود :یکــی دیگر از دالیــل افزایش
روزهایــی با هوای آلــوده ،تغییر شــرایط هوا
شــناختی به خصــوص وضعیــت پایــداری و
ناپایداری هــوا و وقوع وارونگــی های دمایی
است به گونه ای که تعداد وقوع وارونگی هوا
از  233مورد در ســال  94به  295مورد در
سال  95افزایش یافته است .وی اضافه می
کند :البتــه در کنــار این دو دلیــل ،افزایش
خودرو ها و افزایش مصرف بنزین و گازوئیل
و ســایر فــرآورده های نفتی در شــهر مشــهد
در ســال 95را نیز به ایــن مواردبایــد اضافه
کرد .کاظمی بــا بیان ایــن که جهــت برنامه
ریزی برای کاهش آلودگی هــوا ابتدا به آمار
واطالعات دقیق نیاز اســت ،اظهار می کند:
در همین راستا سال گذشــته اقدام به خرید
11دســتگاه ســنجش کیفیــت هــوا ونصب
آنها در نقاط مختلف شــهر مشــهد کرده ایم.
وی تصریح می کنــد :همچنین در راســتای
اطالع رسانی به شــهروندان نیز  6نمایشگر
بزرگ اعالم کیفیت هوا در نقاط اصلی شهر
مشهد نصب شده است که اطالعات الزم در
خصوص کیفیت هــوا را در اختیار مردم قرار
می دهد .معــاون خدمــات و محیط زیســت
شهری شهرداری مشهد تصریح کرد :درکنار
دستگاه های سنجش آلودگی هوا با توجه به
افزایــش آلودگی های صوتی دســتگاه های
سنجش آلودگی صوتی را نیز خریداری کرده

مشهدی ها سال
 95با افزایش
بیش از دو برابری
تعداد روزهای
هوای ناسالم
برای گروه های
حساس ،تنها25
روز هوای پاک
تنفس کرده اند

دبیر ستاد ملی سلول های بنیادی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری خبرداد:

در همیــن رابطــه و در خصــوص راهکارهای
کاهــش آلودگــی هــوای مشــهد« ،محمــد
عرفانــی» معــاون پایــش و نظــارت اداره کل
حفاظــت محیط زیســت خراســان رضوی به
ایرنا گفت :ظرف یک ســال اخیر  160واحد
صنعتــی آالینــده هــوا در ســطح این اســتان
شناسایی شــده و اخطاریه دریافت کرده اند.
وی افزود :همچنین در این مدت  573واحد
صنعتی اســتان به عنوان منابع آالینده ثابت
هوا مورد سنجش و بازرسی قرار گرفتند که از
این تعداد  ،فعالیت  413واحد صنعتی پاک
و بدون آالیندگی تشخیص داده شد اما 160
واحد که فعالیــت آنهــا آالینده بــود اخطاریه
دریافت کردنــد.وی اضافه کــرد :از مجموع
 160واحــد دریافــت کننــده اخطار زیســت
محیطــی 115 ،واحــد رفــع مــورد آلودگــی
کردند اما در خصوص  45واحــد که اقدام به
رفع آلودگــی نکردنــد اعمال قانــون صورت
گرفت .وی افزود :از جمله صنایع آالینده می
توان به کارخانه های آسفالت ،گچ ،سیمان،
نیروگاه ها ،کارخانه تولیــد رب ،ریخته گری
و فلزات اشــاره کــرد .عرفانی اضافــه کرد :با
این وجــود هم اینــک روند نصــب تجهیزات و
امکانات جلوگیری کننده از آالیندگی هوا در
صنایع خراســان رضوی مطلوب و قابل توجه
اســت به طوری که  50واحــد صنعتی دارای
ســامانه فیلتراســیون آبی 55 ،واحــد دارای
فیلتراسیون مرکزی 10،واحد صنعتی بزرگ
دارای الکتروفیلتر و  9صنعــت بزرگ ،تحت
پوشش پایش آنالین هســتند و  14واحد نیز
سامانه کنترلی آلودگی هوا دارند.

دبیر ســتاد ملــی ســلولهای بنیــادی معاونــت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری گفت :ایران در ســال 2016
در رتبه اول منطقه و پانزدهم جهان در بخش سلول های
بنیادی قرارداشــته اســت .بــه گزارش خراســان رضوی
«امیرعلیحمیدیه»روزگذشتهدرحاشیهبرگزاریمراسم
افتتاحیه دومین کنگره بینالمللی ســلولهای بنیادی
و پزشــکی بازســاختی که در دانشــگاه فردوســی مشهد
برگزار شــد ،افزود :هدف از برگزاری این کنگر ه معرفی،
ترویج و گســترش علم مرتبط با سلول های بنیادی است
که در گذشــته این برنامهها بهصورت متمرکــز در تهران
برگزار میشد ،اما با توجه به رویداد مشهد  2017امسال
میزبانی این کنگره بینالمللی به مشهد داده شد.
وی اضافه کرد :بــه همت محققان و پژوهشــگران ایرانی،
بیش از  ۶۰مرکز پژوهشــی ۶۷ ،شــرکت دانــش بنیان و
مراکز جامع ســلولهای بنیادی در تهران ،شــیراز و تبریز
و همچنین اولین مزرعه کشــاورزی در کرمــان راهاندازی
شدهاست.حمیدیهگفت:ایراندرعرصهعلومدانشبنیان
روزبهروز در حال پیشــرفت بــوده و به یکــی از قدرتهای
برجســته دنیا در ســلولهای بنیادی تبدیل شــده است.
همچنین «علیرضا رشیدیان» اســتاندار خراسان رضوی
در مراسم افتتاحیه این کنگره اظهارکرد :خراسان رضوی
به عنوان مرکــز و پایلــوت ســلولهای بنیادی و پزشــکی
بازساختی درکشور معرفی شده است .وی افزود :نخبگان
خراسانرضویدراینعرصهافتخاراتبزرگیرابهارمغان
آوردند و این اســتان به عنوان قطب کشــوری سلولهای
بنیادی و پزشکی بازساختی شناخته شده است.
رشــیدیان با بیان این که تولید ثروت بــه معنای افزایش
ســامت جامعه بدون نگاه به محصوالت خارجی اســت،
اضافه کرد :در این باره ســتادی در اســتان تشکیل شده
است که توسط دانشگاه فردوسی ،دانشگاه علوم پزشکی
و جهاد دانشگاهی مدیریت میشود و دبیری این ستاد به
دانشگاه علوم پزشکی مشهد واگذار شده است«.علیاکبر
شمســیان» رئیس جهــاد دانشــگاهی اســتان گفت :در
سال  ۲۰۱۷که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان
اســام معرفی شــده اســت ،دومین کنگــره بینالمللی
ســلولهای بنیادی و پزشکی بازســاختی به عنوان یکی
از اقدامات شــاخص علمی و پژوهشــی به مدت ســه روز
برگزار میشــود« .احمد وثوق» معاون درمــان و خدمات
تخصصی پژوهشــگاه رویــان نیز در حاشــیه این مراســم
اظهارکرد :پژوهشگاه رویان در زمینه سلولهای بنیادی
دررده هــای باالی کشــور قــرار دارد و در زمینه پزشــکی
تولید و درمان ناباروری نیز جزو اولین مراکز فعال ایران
و خاورمیانه اســت .وی با اشــاره به اینکه ایــران در زمینه
دانش سلولهای بنیادی همسطح با مراکز خوب دنیا در
حال رقابت اســت ،تصریح کرد :در این رابطه تحقیقاتی
انجام و در اختیار کشــورهای پیشــرفته همچون آمریکا،
فرانســه ،کرهجنوبــی ،ژاپــن ،چیــن وســایر کشــورهای
متقاضی قرار داده می شود.

چهرهها وخبرها
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری مشهد

جشنواره عرضه مستقیم شیالت و آبزیان برگزار می شود

مدیرعامل سازمان فردوسهای شهرداری مشهد خبر داد:

مدیرعاملسازمانمیادینمیوهوترهباروساماندهیمشاغلشهریشهرداریمشهد
گفت:باهدفترویجفرهنگتولیدومصرفمحصوالتغذاییسالم،جشنوارهعرضه
مستقیممحصوالتشیالتوآبزیاندراردیبهشتماهبرگزارمیشود.بهگزارشپایگاه
اطالعرسانیشهرداریمشهد«،احمدمحبی»افزود:اولینجشنوارهعرضهمستقیم
محصوالت شیالت و آبزیان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از
 4تا 8اردیبهشت در بوستان ملت دایر خواهد بود .وی خاطرنشان کرد :شهروندان
میتوانند انواع ماهیهای پرورشــی ،گرمابی ،ســردآبی ،شــمال ،جنــوب ،خاویاری ،خاویار ،میگو ،کنســرو
ماهی و انواع محصوالت فرآوری شده شیالت را به صورت مســتقیم و بسته بندی در این جشنواره تهیه کنند.

خــبــر
جامعه

مدیرکل شرکت پست خراسان رضوی اعالم کرد

افزایش فضای پارکینگ در آرامستان بهشت رضا

(ع)

مدیرعامل سازمان فردوسهای شهرداری مشهد از احداث پارکینگی به مساحت
 10هزار مترمربع در بلوک  65آرامســتان بهشــت رضا ( ع ) با هزینه ای بالغ بر 3
میلیارد ریال خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری مشهد« ،حسن
کریمدادی» گفت :با توجه به همجواری بلوک 65با مجتمع فرهنگی آن که شامل
نمازخانه،پارککودکوبلوکهایدفنجدیداست،اینبخشازآرامستانبهشت
رضا(ع)درطولسالباحجمانبوهیازحضورمردم،باعثبروزمشکالتترافیکی
بسیاری شــده بود .در حال حاضر حدود  40هزار مترمربع فضای پارکینگی اختصاصی با ظرفیت تقریبی
 680هزارخودرودر 10نقطهازسطحآرامستانبهشترضا(ع)بهزائرانومجاورانخدماتارائهمیکنند.

شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل جلسه اضطراری داد
اخطار دستگاه قضا به مسئوالن شهرک چرم و شرکت شهرک های صنعتی استان
امکان انفصال مدیران متخلف در حوزه محیط زیست
گــزارش خبری
مهدی عسکری

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد:

انجام بیش از  491هزار فقره
بازرسی طی سال95

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :طی سال  ،95بیش از  491هزار
فقره بازرســی در راســتای برنامه های اقتصاد مقاومتی
در استان انجام شده است.به گزارش روابط عمومی این
ســازمان علی باخرد اظهارکرد :این بازرسی ها به دنبال
اجرای طرح های نظارتی نوروز ،ماه مبارک رمضان ،ویژه
مسافرت های تابســتانی  ،آرد و نان ،بازگشایی مدارس،
دهه اول محرم ،محرم و صفر ،دهه آخر صفر ،شــب یلدا و
......انجام و در مجموع ،طی آن  34هزار و  356پرونده
تخلف به ارزش بیــش از  497میلیارد ریال تنظیم شــده
اســت.وی تصریح کــرد :همچنین در این مــدت 9868
فقره گشت مشترک بازرسی با سایر دستگاه های مرتبط
با حوزه نظارت و بازرسی و  7205فقره گشت خودرویی
و موتوری انجام شــده اســت.وی افزود :عالوه بــر این در
سال گذشــته 27229فقره بازرســی در حوزه مبارزه با
قاچاق کاال انجام شــده اســت کــه طــی آن  644پرونده
تخلف به ارزش حدود  96.8میلیارد ریال تشــکیل شده
که به طور متوســط  231درصد نســبت به مدت مشــابه
سال قبل افزایش داشته است.باخرد اظهارکرد :در این
مدت بیش از  19هزار فقره شــکایت و گزارش مردمی از
طریق تلفنی ،کتبی و حضوری و ناظران افتخاری دریافت
شــده اســت که از مجموع تعداد  3310شــکایات کتبی
و حضوری  ،تعــداد  1039پرونده در مرحله رســیدگی
منجر به رضایت شاکی شده و بیش از  17میلیارد ریال به
شاکیان عودت شده است.

کمتراز 24ساعتپسازبازدیدمعاون
دادستانعمومیوانقالبمرکزاستان
از شهرک صنعتی چرمشــهر ،با توجه
به نابســامانی های گســترده زیســت
محیطیدراینشهرک،شورایحفظ
حقوقبیتالمالروزگذشتهباتشکیل
جلســه اضطــراری در ایــن خصوص،
ضمــن بررســی جنبــه هــای متعــدد
تهدیدمحیطزیستدراینشهرک،به
مدیران شرکت شهرک های صنعتی
و چرمشــهر برای ارائه راهکار اصالح
وضع موجود تا  15اردیبهشت مهلت
داد.قاضــی «محمد بخشــی محبی»
معــاون دادســتان عمومــی و انقالب
مرکز اســتان در گفت و گو با خبرنگار
ما با اعالم ایــن خبر گفت :بــا توجه به
درخواستهایگستردهمردمیبرای
بررسی ابعاد گسترده آلودگی زیست
محیطی در شهرک چرمشهر مشهد،
ضمن حضــور و بازدید از این شــهرک
مشــکالت زیســت محیطی این محل
مورد کاوش و بررسی قرار گرفت .وی
ادامه داد :ســاماندهی و تجمیع تمام
شرکتهایتولیدیچرمدرچرمشهر
اقدام قابل قبولی برای نظارت بیشتر
و ارائه خدمــات متمرکز به این صنعت
اســت که توســط شــرکت شــهرهای
صنعتی انجام شده اســت .وی اظهار
کرد :برای تحویــل فاضالب به تصفیه
خانه شــهرک ،شــرکت های مســتقر
بایــد خروجــی CODفاضــاب خود
را به  2هــزار رســانده و آن را به تصفیه

خانه شــهرک تحویل دهنــد اما اغلب
این شرکت ها «پیش تصفیه» مطلوبی
ندارند و گاهی CODفاضالب برخی
از آنهــا در زمــان تحویــل حتــی به10
هزار می رسد .بخشــی محبی عنوان
کرد :اداره کل محیط زیســت اســتان
در پاسخ به اســتعالم دستگاه قضایی
در  25اسفند سال گذشته اعالم کرد
خروجــی  CODموجــود در تصفیــه
خانه مرکزی چرمشهر  8هزار و 750
است،بنابراینپسازبازدیدازشهرک
چرمشهر ،مدیرعامل شرکت شهرک
های صنعتی اســتان به عنوان متولی
نظارتبراینشهرکاحضاروبهدنبال
آن جلسه اضطراری کمیته شناسایی
شورای حفظ حقوق بیت المال برای
بررســی و تصمیم گیــری در ایــن باره
تشــکیل شــد .وی اظهار کرد :در این
بازدیــد وضعیــت اســفبار کارگاه ها و
برخیکارخانههایتولیدیحاضردر
چرمشــهر به طور کامل مورد بررسی
قرار گرفــت .وی گفت :بــر طبق ماده
 688قانون مجازات های اســامی،
هنگامتهدیدبهداشتومحیطزیست
عمومی،دانشگاهعلومپزشکیواداره
کل محیط زیســت باید در این مورد به
دســتگاه قضایی اعالم جرم کنند اما
محیط زیســت اعالم کرده نمی تواند
طبــق محدودیت هــای موجــود علیه
دستگاه های دولتی اعالم جرم کند.
بخشیمحبیادامهداد:بههمیندلیل
محیطزیستتاکنونعلیهزیرمجموعه
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
شکایتی انجام نداده است اما این امر
نفی کننده مســئولیت دادســتانی به

عنوان نماینده مدعی العموم نیســت
و بایــد بــرای ســامت مــردم از جهت
حفــظ خــاک ،آب و ســامت عمومی
اقدامیاساسیشود.معاوندادستان
عمومی و انقالب مرکز اســتان افزود:
طبق مصوبه جلسه اضطراری شورای
حفظ حقــوق بیــت المال ،بــا توجه به
اهمیــت ســامت و حفــظ آب و خاک
مقررشدشرکتشهرکهایصنعتی
به همراه محیط زیســت و فرمانداری
به سرعت و در صورت لزوم با استفاده
از ظرفیــت هــای بخــش خصوصــی،
نسبت به تجهیز و تکمیل تصفیه خانه
شهرک چرمشــهر اقدام کند .بخشی
محبیاظهارکرد:درادامهاینمصوبه
مقرر شد برای حفظ ســامت مردم و
حفاظت از آب و خاک ،محیط زیســت
و شرکت شهرک های صنعتی ضمن
بازدید از تمام شرکت های موجود در
مجموعهچرمشهرتانیمهاردیبهشت،
نسبتبهاعمالقانوندرموردشرکت
های متخلف اقدام کننــد .وی عنوان
کرد :با توجه به مــواد  11و  14قانون
بهسازیمحیطزیستوماده 19آیین

نامه جلوگیری از آلوده کردن آب های
زیرزمینــی ،اداره کل محیــط زیســت
مکلف به جلوگیری از آلوده سازی آب
های زیرزمینی اســت و باید نسبت به
اعمال قانون و حتی پلمب واحدهایی
که برخالف این رویــه عمل می کنند،
اقدامکند.

•اخطاربهمحیطزیستو
شرکتشهرکهایصنعتی
وی همچنیــن بــا اخطــار بــه شــرکت
شهرکهایصنعتیوادارهکلمحیط
زیســت اســتان گفت :اگر مســئوالن
دســتگاه های متولی در اعمال قانون
ســهل انگاری کنند ،طبق ماده576
قانون مجــازات های اســامی ضمن
معرفی به مــردم ،از خدمــت منفصل
خواهند شد .سخنگوی شورای حفظ
حقوق بیــت المال افــزود :بــا توجه به
تأکیددادستانعمومیوانقالبمرکز
استان در سال 96اقداماتی جدی در
راســتای برخورد با مدیران دســتگاه
های دولتی کــه از مقــام اجرایی خود
سوءاستفادهکنندانجامخواهدشد.

رشد 231درصدی خدمات پست فرودگاهی استان

مدیرکلشرکتپستخراسانرضویگفت:خدماتپستفرودگاهیایناستان،
سال 95با 43هزارو 997بستهپستینسبتبهسالقبلازآن 231درصدافزایش
یافتهاست.بهگزارشایرنا"محمدشفیعی"میزانخدماتپستفرودگاهیاستان
رادرسال 94معادل 13هزارو 293مرسولهاعالمکردوافزود:رویکرداینادارهدر
ارائهخدماتپستیکاالمحورشدهکهقبالبهصورتارسالپاکتوبستههایکوچک
بودهاست.مدیرکلشرکتپستخراسانرضویهمچنینبهکاهش 16درصدی
ترافیکمرسوالتپستیدراستاناشارهواظهارکرد:بااینوجود،خدماتپارسالشرکتپستدرارائهخدماتی
نظیرتحویلکارتملی،پستیافته،ثبتنامکارتملیوسایرخدماتالکترونیکرشد32درصدیداشت.

هواشناسی هشدار داد

پیش بینی بارش رگبار  ،تگرگ وایجاد روان آب در استان

نوغانی  -اداره کل هواشناســی با صــدور اطالعیه ای
ضمن هشدار به هم استانی ها ،برای اغلب نقاط استان
،مشهدو به ویژه نواحی شمال غرب استان کاهش دما ،
بارش باران ،تگرگ  ،ایجاد روان آب ،رعد وبرق ووزش
باد شدید پیش بینی کرده است.
بــه گــزارش اداره پیــش بینــی اداره کل هواشناســی
خراســان رضوی ،بررســی و تحلیل آخرین نقشــهها و
مدلهای هواشناسی نشان دهنده تاثیر سامانه بارشی
در حال گسترش بر نواحی شرقی کشور از جمله استان
است که روز گذشته (چهارشنبه) و امروز موجب وقوع
بارش های رگباری توام با رعدوبرق در سطح استان به
ویژه نواحی شمال غرب خواهد شد.
بر اساس این گزارش با توجه به رگباری بودن بارش ها

و احتمال بارش تگــرگ ،ایجــاد روان آب در این ناحیه
از استان دور از انتظار نیســت .در ضمن خروجی مدل
های هواشناسی نشان دهنده افزایش شدت وزش باد
در غالب نقاط استان است ،که در برخی نقاط همراه با
گردوخاک پیش بینی می شــود ،این امر احتمال بروز
خسارت را در پی دارد.
همچنین آســمان امروز شهرستان مشــهد نیمه ابری
تا ابری با مه رقیق صبحگاهی یــا غبار صبحگاهی ،در
بعضــی ســاعات بــا رگبــار پراکنــده بــاران و احتمــال
رعد و بــرق و گاهــی وزش باد نســبتا شــدید تا شــدید
پیش بینی می شــود .دمای هوای مشهد در سردترین
زمان15درجه سانتیگراد است که در گرم ترین زمان به
22درجه سانتیگراد افزایش پیدا خواهدکرد.

