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مداخله در کار وزارت بهداشت با تعابیر نادرست از طب اسالمی
w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
پنج شنبه  31فروردین 1396

خبـــــ ــر

خدادوست ،مدیرکل دفتر طب سنتی ایرانیاسالمی وزارت بهداشت در همایش نظام سالمت در اسالم با بیان اینکه
تفاسیر نادرست از طب اسالمی ،نوعی مداخله در کار این وزارتخانه است ،گفت« :در سالهای اخیر مباحثی چون
طب رضوی و طب سنتی مطرح شده و عدهای در این قالب تعابیر نادرستی از مبانی دینی در حوزۀ سالمت دارند».

شماره 2243

اخبار

26کشتهومجروح
درمحورسبزوار
گروه خبر -شامگاه گذشته واژگونی
اتوبوس مسافربری در کیلومتر ۲۰
جادۀ سبزوار به شاهرود  ۲۰مصدوم
و  ۶کشته برجای گذاشت.بهگزارش
شهرآرا ،حال برخی مصدومان وخیم
اعالم شده است.

گروه خبر -استاندار خراسا نرضوی
گــفــت« :مـــقـــاومســـازی خــانـههــای
مسکونی این استان بهدلیل شرایط
خاصی که در آن قرار دارد ،بهصورت
جــدی دنــبــال م ـیشــود» .بـهگــزارش
شهرآرا ،علیرضا رشیدیان در جریان
مراسمقدردانیازفعاالنامدادرسانیبه
زلزلهزدگان این استان افزود« :عملکرد
جمعیت هاللاحمر این استان در زمان
وقــوع حادثه بسیار مناسب بــود و در
مدت مناسب توانستند فعالیتهای
امــدادی به مردم حادثهدیده را انجام
دهند».

افزایشیونیتهای
دندانپزشکیکشور
گروه خبر -مشاور ادارۀ کل سالمت
دهـــان و دنـــدان وزارت بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشکی گفت« :با
راهاندازی  600یونیت دندانپزشکی،
تعداد یونیتهای دندا نپزشکی در
کالنشهرهای کشور در دو سال گذشته
به 3هــزار واحد افزایش یافته است».
بهگزارش شهرآرا ،دکتر عبدا ...هروی
در همایش مراسم روز دندا نپزشکی
در مشهد افــزود 90« :مرکز تجمیع
دندانپزشکی در این مدت در مناطق
شهری کشور ایجاد شده است که هر
مرکز بین  4تا  8یونیت دندانپزشکی را
داراست.».

نیازسنجی،الزمۀ
فعالیتهایحاشیۀشهر

اندازهگیری58سیالب
در3ماهاخیر
گــروه خبر -مــدیــر دفــتــر مطالعات
پایۀ منابع آب شرکت آ بمنطقهای
خــراســانرضــوی از انــدازهگــیــری 58
سیالب با حجم زیاد و گاه مخرب در این
استان در 3ماه اخیر خبر داد .بهگزارش
شهرآرا ،احمد قندهاری افــزود32« :
مورد از سیالبهای اندازهگیریشده
مــربــوط بــه بهمن و اسفندماه سال
گذشته و  26مورد مربوط به فروردینماه
امسال بــوده اســت» .وی بیان کرد:
«حداکثر جریان سیالب در این مدت در
ایستگاه صنوبر رودخانه "شصتدره" با
 40مترمکعب بر ثانیه در 29بهمنماه
سال گذشته ثبت شده است».

هدررفت21درصد
آبمشهد
گــروه خبر -مــدیــرعــامــل شرکت
آ بوفــاضــاب مشهد گفت« :میزان
هـــدررفـــت آب در ایـــن کــا نشــهــر
21درصــد اســت» .بهگزارش شهرآرا،
سیدعلیرضا طباطبایی افــزود« :این
رقم شامل هدررفت واقعی نظیر نشت
شبکه و اتفاقات و هدررفت ظاهری
مانند نصب انــشــعــابــات غیرمجاز
است».

نشتشدیدآلودگی،اینبارازچرمشهر

علیرضا ظهیری -شهرک صنعتی چرمشهر مشهد که
در قسمت شرقی این شهرستان واقع شده است ،با
بیش از شصت واحد فعال حوزۀ چرم و صنایع وابسته،
یکی از مراکز و شهرکهای مهم تولید این محصول در
آلودگی تولیدی از این
کشور بهشمار میآید و بااینحال
ِ
شهرک ،کتمانناپذیر است .ورود فاضالب خطرناک
این شهرک به داخل کشفرود و بهتبع آن استفادۀ
برخی از کشاورزان از این فاضالب ،سبب شده است
تا مقامات قضایی استان و دیگرمتولیان امر بهصورت
جدی وارد موضوع شوند .دراینمیان ایجاد تصفیهخانۀ
مناسب در این منطقه و البته اصالح سیستم واحدهای
تولیدی و همچنین راهانــدازی پیشتصفیه در واحد
تولیدی ،از مطالبات مهمی است که دوستداران
محیط زیست از مسئوالن امر دراینخصوص دارند.
بهگزارش شهرآرا ،معاون دادستان خراسانرضوی با
بیان اینکه متأسفانه مشاهده شده عدهای از کشاورزان
در اراضی پاییندست چرمشهر که در شرق مشهد واقع
شده است ،اقدام به آبیاری زمینهای خود با فاضالب
شهرک صنعتی آن منطقه میکنند ،اظهار کرد« :طبق
نظر کارشناسان ، Bodو  codاین فاضالب بسیار باال
و خطرناک است و منجر به ایجاد سرطان در مردمی
میشود که نان حاصل از این گندم و جو را مصرف
میکنند».

در کمین هستیم

قاضی محمد بخشیمحبی افزود« :نهادهای متولی
و عضو کمیسیون بهداشت و سالمت غذایی با ریاست
فرمانداری و عضویت ارگا نهایی مثل علو مپزشکی
موظف هستند با مشاهدۀ این موارد اعالمجرم کرده
و پیگیر پرونده باشند؛ اما حتی در غیر این صورت نیز
دادستانی منتظر نخواهد ماند و در کمین متخلفان،
چه آ نهایی که از این فاضالب استفاده کرده و چه
کسانی که آنها را توزیع میکنند ،خواهد بود و اگر
کسی با سالمت مردم که خط قرمز دادستانی است
بازی کند ،مجازات سختی خواهد داشت» .وی تصریح
کرد« :شورای حفظ حقوق بیتالمال بهعنوان ناظر بر
امورمربوطبهکشفرودباتصویبورودبخشخصوصی
به حوزۀ آب و فاضالب و تصفیۀ آن و ارائۀ مجوزهای الزم

به آبمنطقهای ،شهرداری و آبفا درخصوص استفاده از
فاضالب تصفیهشده تالش میکند از ورود فاضالب به
زمینهای کشاورزی جلوگیری کند».

حجم باالی آلودگی فاضالب در چرمشهر

د رهمینرابطه نیز رئیس ادارۀ ایمنی ،بهداشت،
محیط زیست و انرژی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خــراســا نرضــوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه
درخــصــوص فاضالب چرمشهر اقداماتی ازســوی
شرکت شهرکهای صنعتی انجام شده و یکسری
معضالت نیز دراینرابطه وجود دارد ،اظهار کرد« :ما
منکر این مشکل نیستیم و آالیندگی باالیی با  CODو
 BODاز چرمشهر خارج میشود که بخشی از وظایف
دراینخصوص مربوط به واحدهای صنعتی و بخشی
مربوط به دولت است» .پروانه ندا با تأکید بر اینکه سطح
استانداردهای یک شرکت چرم با یک شرکت بهمراتب
با حجم کمتر آالیندگی متفاوت است ،افزود« :سطح
استانداردها برای یک واحد چرم با توجه به نوع فعالیتی
که دارد ،بهمراتب باید باالتر از یک واحــد معمولی
همانند واحد تولید ماکارونی یا بیسکوئیت باشد و
این نوع سطح استانداردگرفتن به حق نیست» .وی با
اشاره به رعایت استانداردسازی مناسب برای یک واحد
تولیدی عنوان کرد« :البته ساخت یک تصفیهخانۀ

مرکزی در شهرک صنعتی همانند شهرک صنعتی
چرمشهر بهطورقطع جوا بگو نیست و نمیتوان
انتظار داشت که واحدهای صنعتی بدون هیچ نظارتی
و حتی بدون یک پیشتصفیه ازسوی واحد تولیدی،
فاضالبشان به تصفیهخانۀ مرکزی ریخته شود و باید با
این نوع واحدها برخورد شود» .ندا با تأکید بر اینکه ما
به استناد نامههای محیط زیست اقدامات خود را انجام
میدهیم ،تصریح کرد« :بهطورقطع اولین حرکت برای
تصفیۀفاضالب بهوجودآمده از یک واحد صنعتی حوزۀ
چرم باید در خود واحــد صنعتی صــورت گیرد» .وی
افزود« :دراینخصوص جلسات مختلفی بین شرکت
شهرکهای صنعتی و واحدها ایجاد شده و حتی به
وزارتخانه هم رسیده است؛ بهطورقطع هزینههای
ساخت تصفیهخانه برای این شهرک بسیار باالست و
باید واحدها نیز بخشی از هزینهها را متقبل شوند» .وی
با تأکید بر جلوگیری از ورود فاضالب چرمشهر به مسیر
رودخانۀ کشفرود عنوان کرد« :بهطورقطع باوجود
مطالبی که درخصوص خطرنا کبودن این فاضالب
اعــام میشود ،باید موضوع تصفیۀ ایــن فاضالب
بهصورت جدی پیگیری شود؛ هرچند اقداماتی نیز
دراینخصوص درحــال انجام اســت» .رئیس ادارۀ
ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و انــرژی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسانرضوی افزود« :البته

برخی از واحدهای صنعتی نیز پایکار آمدند و حتی
یکی از واحدها برای اولینبار در سطح کشور طرحی
را درحال اجرا دارد تا بخش اعظمی از این مشکل در
این شرکت حل شود» .ندا با اشاره به اینکه ایجاد یک
تصفیهخانه رقم باالیی میخواهد ،تصریح کرد« :با
توجه به مشکالت مالی شرکتها بــرای ایجاد یک
پیشتصفیه ،بهتر است با استفاده از تسهیالت ،این
کار صورت گیرد» .وی افزود« :بهطورقطع یکسری
اقدامات اولیه همانند جداسازی کروم از فاضالب باید
توسط شرکتها صورت گیرد؛ چراکه وجود کروم در
داخل فاضالب بسیار خطرناک است».

کلنگزنی تصفیهخانۀ چرمشهر ،بهزودی

همچنین مدیر گروه محیط زیست و توسعه پایدار دفتر
فنیاستانداریخراسانرضویبااشارهبهاینکهمشکل
فاضالب چرمشهر ،مشکلی چندینساله است ،اظهار
کرد« :البته شهرک چرمشهر یک تصفیهخانه دارد؛ اما
خروجیاینتصفیهخانهاستانداردنیستودراینرابطه
مشکالتی داریــم .خوشبختانه از محل اعتبارات
تخصیصی دولت مبلغی برای شروع پروژۀ تصفیهخانۀ
چرمشهر گذاشتیم و امیدواریم در اول اردیبهشتماه
کلنگزنی این پروژه انجام شود» .حسین فکور با بیان
اینکه حدود دومیلیارد تومان برای شروع این پروژه در
نظر گرفته شده است ،تصریح کرد« :البته شرکتها و
واحدهای تولید باید پیشتصفیه داشته باشند تا پس
از انجام مرحلۀ پیشتصفیه ،فاضالب به تصفیهخانۀ
مرکزی برسد؛ اما متأسفانه صنعت درحا لحاضر از
مشکالت مالی رنج میبرد و درهمینرابطه جلساتی
گذاشته شده و تأکیدات الزم برای این کار داده شده
است» .وی با اشاره به اینکه برخی شرکتها اقداماتی
را جهت پیشتصفیه انجام دادهاند ،گفت« :فاضالب
چرمشهر متأسفانه به کشفرود ریخته میشود؛ اما در
استان پیگیریهای خوبی از محل اعتبارات کشفرود
برای این موضوع در نظر گرفته شده است».
در این زمینه دولت باید اقدامات الزم را در جهت تامین
اعتبار مورد نیاز برای راه انــدازی تصفیه خانه های
مورد نیاز در این منطقه مهم صنعتی انجام داد تا شاید
کاهش آالیندگی های زیست محیطی باشیم.

درپی استقبال کمنظیر مردم صورت گرفت

تمدید«مشهددوستداشتنی»تاپایانماهرمضان
گروهخبر-نمایشگاه«مشهددوستداشتنی»کهبرای
نخستینباردردهۀفجرسالگذشتهموردبهرهبرداری
قرار گرفت ،بهدلیل استقبال کمنظیر شهروندان و
زائران بارگاه منور رضوی در فاز جدید خود در نوروز96
نیز میزبان عالقهمندان بود و حاال به گفتۀ مسئوالن،
قرار است این شهرک نمایشگاهی تا پایان ماه مبارک
رمضان نیز پذیرای مردم باشد .شهرک تاریخی مشهد
دوستداشتنی در فضایی بالغبر دوازدههزار مترمربع
در دو بخش معاصر و کهن طراحی و اجرا شده که مورد
استقبال زائــران و مجاوران بارگاه رضوی قرار گرفته
است .بهگزارش شهرآرا ،درهمینراستا قائممقام
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت:
«با توجه به استقبال زائران و مجاوران حریم رضوی
و تأکید نخبگان و کارشناسان حوزههای مختلف،
فعالیت شهرک تاریخی مشهد دوستداشتنی تا پایان
ماه مبارک رمضان تمدید شد» .میثم مرادی با بیان
این مطلب درخصوص تمدید فعالیت شهرک تاریخی
مشهد دوستداشتنی اظهار کرد« :این شهرک از
دوم فروردینماه سال جاری با تغییراتی متفاوت بعد

عکس  :علی عبدالهی /شهرآرا

محمدیان -مدیر حوزۀ علمیۀ خراسان
بر برنامهریزی و نیازسنجی کیفی و
کمی فعالیتها در حاشیۀ شهر تأکید
کرد .بهگزارش شهرآرا ،حجتاالسالم
عاملی ،در نشستی با فرماندۀ سپاه
امامرضا(ع) اظهار کرد« :تأثیرگذاری
بایسته و شایسته در فعالیتهای
حاشیۀ شهر با نیازسنجیهای کیفی
و کمی الزم صورت میگیرد» .سردار
نظری ،فرماندۀ سپاه امــا مرضــا(ع)
نیز ابراز کرد« :حوزۀ علمیۀ انقالبی،
مهمترین نقطۀ اطمینا نبخش برای
ســپــاه اســت کــه بــه ایــن نــهــاد کمک
میکند».

هشدار جدید و جدی مسئوالن درخصوص پدیدۀ تخلیۀ فاضالب شهرک صنعتی چرم در کشفرود

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

پیگیریجدیمقاومسازی
واحدهایمسکونی
استان

در شهر

از دهۀ فجر سال گذشته کار خود را از سر گرفت» .وی
افزود« :در طول برگزاری با استقبال خوب شهروندان
مشهدی و زائران رضوی مواجه شد که در کمتر از یک
ماه ،صدهزار نفر از آن بازدید داشتند» .وی تصریح

کرد«:درطولبرگزاریایننمایشگاه،مسئوالنکشور
و استان ،نخبگان علمی و فرهنگی و مهمتر از همه
مردم در گفتگوها ،درخواست دائمیشدن نمایشگاه
راداشتند».ویادامهداد«:باتوجهبهنظراتواستقبال

پرشور از شهرک تاریخی مشهد دوستداشتنی،
تصمیم بر آن شد که این مجموعه تا پایان ماه مبارک
رمضان تمدید شود» .مرادی با بیان اینکه اتاقهای
فکر و مشاوره با صاحبنظران و هنرمندان برای
طراحی بخشهای جدید تشکیل شده است ،اظهار
کرد« :در بخشهای مختلف در تالش هستیم که با
طراحی برنامههای جدید و افزودن بخشهایی متنوع
و متناسب با حالوهوای ماه مبارک رمضان ،فعالیت
شهرک تاریخی مشهد دوستداشتنی با اکرانی
متفاوت تا پایان ماه رمضان ادامه پیدا کند» .وی گفت:
«شهرک تاریخی مشهد دوستداشتنی در فضایی
بالغبر دوازدههزار مترمربع در دو بخش معاصر و کهن
طراحی و اجرا شده که مورد استقبال زائران و مجاوران
بارگاه رضوی قرار گرفته است» .سرای زندگی ،غرفۀ
علم،برجنجومیرادکان،بازارزنجیرونمایشگذرزمان
ازجملهبخشهای قسمت کهن این نمایشگاه است و
در قسمت معاصر هم میدان شهداء ،محالت قدیمی،
مهدیۀ حاجآقا عابدزاده ،حسینیۀ پزندگان و مسجد
جامعگوهرشادوچندسازۀدیگربازسازیشدهاست.

آمادگیکمک شهر
بهسیلزدگان

گروه خبر -رئیس شورای اسالمی شهر
مشهد در نامهای خطاب به رؤسای
شوراهای اسالمی شهرهای سیلزده
در غــرب کــشــور ،آمــادگــی مدیریت
شهری مشهد را برای کمکرسانی به
آسیبدیدگان اعالم کرد .بهگزارش
شهرآرا ،در نامۀ محمدکمال سرویها
خطاب به رؤســای شوراهای اسالمی
شهرهای تبریز ،ارومــیــه ،سنندج،
اردبـــیـــل ،آذرشـــهـــر و عجبشیر،
ً
آمــده اســت« :مطمئنا مــردم خــوب و
نو عدوست ایــران ،بهویژه مسئوالن،
همچون گذشته نهایت مساعی خود
را در کمک به هموطنان آسیبدیده
مبذول داشته و یار و مددرسان آ نها
خواهند بود و این شــورا نیز آمادگی
خود برای کمک به این عزیزان را اعالم
میدارد».

مذاکرهباکرهایهابرای
تأمینتجهیزاتشهری
گروه خبر -مدیرعامل سازمان همیاری
شــهــرداریهــای خــراســانرضــوی از
مــذاکــره با یک شرکت تولیدکنندۀ
تجهیزات شهری از کرۀجنوبی برای
تأمین نیاز شهردار یها در این بخش
خبر داد .بـهگــزارش شــهــرآرا ،قربان
میرزایی عنوان کرد« :با توجه به رسالت
ســازمــان در بخش تأمین تجهیزات
شهری بررسی و ارزیابی شرکتهای
معتبر از سراسر دنیا در دستورکار
معاونت بازرگانی سازمان قرار دارد».

واگذاریسهمالشرکۀ
شهرداریدرپروژۀآرمیتاژ
گروه خبر -معاون اقتصادی شهردار
مشهد از واگــــذاری سهمالشرکۀ
شهرداری در پروژۀ مشارکتی آرمیتاژ
گلشن بــه ســرمــایـهگــذار ایــن پــروژه
خبر داد و گفت« :سیاست فروش
سهمالشرکۀ شهرداری در پروژ ههای
مشارکتی ،ابتکاری اثرگذار و سالمت
اســت کــه تــوســط شــهــرداری مشهد
درحـــال انــجــام اســـت .».بـهگــزارش
شهرآرا ،محمدرضا مزجی اظهار کرد:
«اگر در تمام شهرهای کشور نهادینه
شــود ،تأثیر بسزایی در رشد و توسعۀ
شهرها و ترقی کشور خواهد داشت».

برپاییجشنوارۀ
شیالتوآبزیان
گروه خبر -با هــدف ترویج فرهنگ
تولید و مصرف محصوالت غذایی
ســالــم ،عرضۀ مستقیم محصوالت
شیالت و آبــزیــان در اردیبهشتماه
برگزار میشود .بهگزارش شهرآرا ،این
جشنواره بههمت سازمان میادین
مــیــوه و تــرهبــار شــهــرداری مشهد و
همکاری ســازمــان جهاد کشاورزی
خــراســانرضــوی از تــاریــخ  4تــا 8
اردیبهشتماه جاری در بوستان ملت
دایر خواهد بود .شهروندان میتوانند
انــواع ماهیهای پرورشی ،گرمابی،
سردآبی ،شمال ،جنوب ،خاویاری،
خاویار ،میگو ،کنسرو ماهی و انواع
محصوالت فــراور یشــده شیالت را
بهصورت مستقیم و بستهبندی از این
جشنواره تهیه کنند.

برگزاریهمایش
«نبضزمین»درمشهد
گروه خبر -مدیر محیط زیست شهری
شهرداری مشهد از برگزاری همایش
«نبض زمین» در مشهد بهمناسبت
روز جهانی زمین پــاک با همکاری
سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی
دانشگاه فردوسی خبر داد .بهگزارش
شــهــرآرا ،محمد پــذیــرا بــیــان کــرد:
«بهمناسبت دوم اردیبهشتماه ،روز
جهانی زمین پــاک ،مدیریت محیط
زیست شهری با همکاری سازمانهای
مرد منهاد زیستمحیطی دانشگاه
فردوسی مشهد ،ویژهبرنامهای را برگزار
میکند» .وی افــزود« :دراینراستا
همایش "نبض زمین" از دوم تا پنجم
اردیبهشتماه در محل دانشگاه
فردوسی و بوستان کوهسنگی برگزار
خواهد شد».

