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معاون وزیر بهداشت
در مشهد:

فرماندار
سرخس :

منشأ ریزگردها 4کانون
داخلی است
معاون سوادآموزی اداره کل
آموزش و پرورش خبر داد:

مطالبات 20میلیاردی
آموزش دهندگان
سوادآموزی استان
صفحه۳

مدیرکلمیراثفرهنگی،
گردشگریوصنایعدستی
خراسانرضویخبرداد:

ثبتدره ارغوانطرقبه
در فهرست میراث
طبیعیملی

برایتحقیقات
کمبود بودجه نداریم
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دانشگاهعلومپزشکیمشهد
اعالمکرد:

پنجشنبه  30دی 1۷ / 1400جمادی الثانی 1443
 4صفحه/شماره  / 488۷قیمت 600 :تومان

نمایندهسبزواربا اشارهبه پیگیریوضعیتتامیناعتبارپروژهاحداثنیروگاهسیکلترکیبیسبزوارخبرداد:

دستوررئیسکل بانکمرکزیبرایتامین
15میلیوندالرمنابعارزی

صفحه4

اولینبیمارمبتالبه
امیکرون درتربت جام
شناساییشد
صفحه۳

مدیر آموزش و پرورش
بردسکنخبرداد:

کمک 4میلیاردی
خیران به آموزش
و پرورش ظرف 3ماه
گذشته

مدیرکلزندانها اعالمکرد:

ادامهتحصیل
 ۵۷۱زندانی در
زندانهای استان

صفحه۳

بهمناسبت سالروزدرگذشت
مرحومحاجقربانسلیمانی
استادموسیقیمقامیخراسان

صفحه۲

هشدارکروناییعلوم
پزشکیتربتجام

افزایش تعداد
بستریشدگان کرونا
در استان
صفحه۱

نوایغربت
در زادگاه

روزنامه خراسان رضوی
برای اولین بار در 17سال گذشته
بدون عکس یک منتشر شد

آقایآبفا
معضل«کشفرود»
با بگیر و ببندخبرنگار
حلنمیشود!

مدیرکلمدیریتبحران
استانداریاعالمکرد:

خسارت
12میلیاردی
سیلوتوفان

عکس های خبرنگاران خراسان
ازتخلیهفاجعهآمیزفاضالب
درکشف رود پساز توقیف کارت
حافظه دوربین توسط مسئوالن
آب و فاضالب مشهد پاک شد!

صفحه3

صفحه۲

دانشگاهعلومپزشکیمشهد
اعالم کرد:

افزایش تعداد
بستریشدگان کرونا
در استان

مســئول کمیتــه رســانه و اطالعرســانی
قرارگاه مدیریت کرونای دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد گفت :بیش از ۳۸۰بیمار
مبتالبهکرونادربیمارستانهایخراسان
رضوی بستری هستند که این تعداد طی
روزهای گذشــته روند افزایشــی داشــته
اســت .پهلوان در گفت وگو با ایرنا افزود:
 ۲۹۵نفر از این تعداد در بیمارستان های
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بستری هستند که این دانشگاه عالوه بر
مشهد  ۱۵شهرســتان دیگر استان را زیر
پوششدارد.ویتصریحکرد ۱۱۸:بیمار
بدحــال کرونایی در بخــش مراقبتهای
ویــژه بیمارســتان های خراســان رضوی
تحــت معالجــه قــرار دارنــد .وی تعــداد
بستریشــدگان روز ســه شــنبه ناشی از
کرونادربیمارستانهایاستانخراسان
رضــوی را  ۱۳۵نفــر اعالم کــرد و گفت:
تعداد بستریشدگان روزانه طی ۱۰روز
گذشتهدرنوسانبودهاست.

رئیسکمیتهامدادبردسکن
خبرداد:

جمع آوری 1.4میلیارد
زکات در بردسکن
علینوری/رئیسکمیتهامدادبردسکن
گفــت :در  9مــاه امســال نیکــوکاران و
مودیان شهرستان در بخش زکات واجب
و مســتحبی بیش از یک میلیــارد و 428
میلیون تومان را به کمیته امداد پرداخت
کردندوصرفامورنیازمندانشدهاست.
سیدکاظمحسینیدردیدارباعلیدهقان
زاده فرماندار جدید بردسکن گزارشی از
فعالیت های این نهاد ارائه کــرد و افزود:
کمیتــه امداد شهرســتان بردســکن از3
هــزار و  684خانوار بــا  ۷هــزار و  64نفر
حمایتمیکند.ویرویکردکمیتهامداد
رابرتوانمندسازیخانوادهواشتغالزایی
دانســت و اعالم کرد :در  9ماه امسال ،با
همراهــی بانک هــای عامــل 293طرح
برای مجریان ایجاد شده و آن ها را شاغل
کردهاست.

۴

سعید برند  -معاون سردبیر  /کافی است یک بار
سری به کشف رود بزنید تا از بوی تعفنی که به مشام
تان می رســد ،یک روز تمام ســردرد باشــید ،کمتر
خبرنگاری در مشــهد هســت که به اینکشتخانه
مرگ نرفته باشــد .تعفنی که ماحصل  20سال بی
کفایتی در مدیریت فاضالب این شــهر اســت .حاال
ظاهــرا در باور مســئوالن آب و فاضالب مشــهد این
معضل چندین ســاله با بگیر و ببند خبرنــگار حل و
فصل می شود ،آن هم خبرنگاری که بارها و بارها به
این منطقه متعفن ســر زده و گزارش نوشــته است،
خبرنــگاری که رفتــن بــه درون فاضــاب را به جان
خریده تــا صدایش به گوش مســئوالن خفته شــهر
برسد.البتهتالشهایاووسایرخبرنگارانخراسان
نتیجه داد .پس از چاپ گزارشی در آبان سال  98با
عنوانکشتدودههمرگدرکشفرود،علیرضارزم
حسینیاستانداروقتخراسانکهانصافانگاهرسانه
ای ویژه هم داشــت ،با دعوت از خبرنگار خراســان،
ضمن تقدیر از او بابت تهیه گزارش ،کارگروه نجات
معضل زیست محیطی کشــف رود را تشــکیل داد،
کمی بعد محمدرضا کالیی شهردار وقت مشهد به
فرماندهی این کارگروه منصــوب و اقداماتی در این
راستا انجام شد .کالیی چند روز بعد از این اتفاق در
مراسمافتتاحایستگاهمترو،بهجهتتقدیرازگزارش
خبرنــگار خراســان از کشــف رود ،در یــک حرکــت
نمادین از او خواســت که روبان مراســم افتتاحیه را
قیچی کند .حاال چه اتفاقی افتاده اســت که همین
خبرنــگار به همــراه عکاســان روزنامه خراســان که
در حــال انجام وظیفه بودنــد و برای اطالع رســانی
از آخریــن وضعیت کشــف رود در ایــن محل حضور
داشــتند توســط ماموران حراســت تصفیــه خانه از
انجاموظیفهبازداشتهمیشوند،مامورانکالنتری
رضویه هم از راه می رســند ،آنان را به پاسگاه منتقل
میکنندوبعدازکلیتماسوچندینساعتمعطلی
سرانجام،مسئوالنآبوفاضالبمشهددراقدامی
عجیب پس از پــاک کردن عکس های گرفته شــده
از این فاجعه مــرگ بار ،اجــازه می دهنــد خبرنگار
و ســه عکاس روزنامه به محــل کارشــان برگردند!

بدونشکاگرمسئوالنآبوفاضالبهمانقدرکه
درگرفتنخبرنگاروپاککردنعکسهایعکاسان
ممارســت و دقت داشــتند ،در ســامان دهی کشف
رود به همراه سایر نهادهای متولی کمر همت را می
بستنداکنونشاهدتخلیهروزانه 300تا 400تانکر
انواعفاضالبهایصنعتی،پزشکیوخانگی دراین
رودخانه نبودیم ،فاضالبی که در ســایه نبود نظارت
توسطموتورپمپهابهمزارعمرگمیرسدوصیفی
جاتی کشت می شود که ســامت مردم این شهر را
تهدیدمیکند.
•آقایاستاندارنگذاریدفضاینقدمحدودشود

جناب آقــای اســتاندار ،روزنامــه خراســان پیش از
این در دولت های گذشــته با هدف کمک به سامان
دهی کشــف رود گــزارش های تصویــری و مکتوب
بســیار زیــادی از این فاجعه زیســت محیطــی تهیه
کرده اســت و همان طور کــه خواندیــد در مقاطعی
تاثیر گذار نیز بوده اســت ،اکنون چــه اتفاقی افتاده
اســت که با وجود هماهنگی قبلــی ،از تهیه گزارش
خبرنگاروعکاسانروزنامهخراسانبهبهانهامنیتی
بودن منطقه! جلوگیری می شــود ،عکس ها رویت
می شــود و بــه رغــم این کــه عکــس خاصــی وجود
نداشته جز همان تخلیه فاضالب که آینه و منعکس
کننده کــم کاری هــای برخی مســئوالن اســت ،از
کارت حافظه دوربیــن خبرنگاران پاک می شــود!
جناب آقای نظری ،روز گذشــته تمــاس تلفنی ما با
مدیــران آبفا و نیروی انتظامی دســت آخــر منجر به
آزادیخبرنگارانخراسانشد،امامتاسفانهمجبور
شدیمبرایاولینباردرطول 17سالانتشاراولین
روزنامه اســتان ،صفحه اول را بدون عکس منتشــر
کنیم ،اما لطفا به این موضــوع ورود کنید و نگذارید
فضــای انتقاد ســازنده و اطالع رســانی کــه وظیفه
خبرنگاراستمخدوششود.
ســابقه روزنامــه خراســان و خبرنگارانــش در بیان
کاستی ها و مشــکالت شهر و اســتان شفاف است،
گزارش هایی که به گواه خود مسئوالن بارها و بارها
دررفعمعضالت،جذببودجهوآگاهسازیعمومی

معاونوزیربهداشتدرمشهد:

برای تحقیقات کمبود بودجه نداریم

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت ،درمان
و آموزش پزشــکی گفت :محدودیت منابع و بودجه
تحقیقاتی در کشــور نداریم آن چه که هست کمبود
مدیریــت در تحقیقــات و بودجه اســت .بــه گزارش
ایرنا ،یونس پناهی روز گذشــته در جشنواره تجلیل
از فناوران و پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد افزود :کمتر به ســمت تحقیقــات کاربردی

برای حل مشکالت حوزه سالمت رفته ایم در حالی
که پژوهشی ارزشمند است که پاسخ گوی نیازهای
جامعه باشــد .وی ادامه داد :در برنامه تحولی که در
دســت داریم در کوتاه مــدت یک ســاله ،میان مدت
دو ســاله و بلند مدت چهار ساله تحقیقات پاسخ گو،
نیازمحوروفناورانهدانشگاههاراکمکمیکنیم.وی
با بیان این که تحقیقات پاسخ گو به معنی دسترسی

کمک شایانی کرده است ،درباره همین کشف رود
هرگاهقدمکوچکوبزرگیبرداشتهشده،خراسان
اقداماتمثبتمسئوالنراضریبدادهاستوهرجا
کاســتی و کم کاری بوده ،با نقد منصفانه و حرفه ای
گوشزد کرده است .آقای اســتاندار چه می شود که
خبرنگاریدریکدورهبهخاطرگزارشازکشفرود
تقدیر می شــود و در دوره ای دیگر به خاطر گزارش

از همان معضل ،توســط ماموران حراســت و نیروی
انتظامی دســتگیر و به پاســگاه هدایت می شود .با
شناختی که از شما داریم ،می دانیم که توجه زیادی
بهحوزهرسانهواطالعرسانیدارید،ایناتفاقکهبه
هر جهت تمام شد ،لطفا با نظارت بیشتر بر عملکرد
دســتگاه ها ،نگذارید این نوع برخورد با عکاســان و
خبرنگاراندرشهراماممهربانیهابابشود.

ماجرا چه بود؟
محمد حسام مسلمی /ماجراازآنجاآغازشد
که تصمیم گرفتیــم ببینیم بعــد از چندین وعده
برای ســامان دهی کشــف رود و احــداث تصفیه
خانه،چهاتفاقیافتادهاست.قدمبهمسیرکشف
رود گذاشتیم ،البته قبل از این که حرکت کنیم،
موضوع بازدید از تصفیه خانه ســپتاژ را به اطالع
ســلطان احمدی دبیــر کارگــروه ســامان دهی
کشفرودرساندیموبعدازاینتماستلفنیراهی
منطقهمدنظرشدیم.
در محل ورودی که تصفیه خانه ســپتاژ در آن جا
احداثمیشودازنگهبانخبرینبود،تانکرهای
حامل فاضالب هم پشــت ســر هم در حال تردد
بودند ،به محلی رسیدیم که تانکرهای فاضالب
یکی یکی فاضالب هــا را در دل رودخانه رها می
کردنــد ،این فاضــاب ها بــه اراضی کشــاورزی
هدایت می شــدند ،جایی که انواع صیفی جات
در آن جــا کشــت می شــود .عکاســان در فضای
متعفنمشغولتصویربرداریازاینفاجعهزیست
محیطــی در چنــد کیلومتری مشــهد بودنــد اما
افرادی که خود را مامــوران حراســت اداره آب و
فاضالب مشهد معرفی کردند با بیان این که کار
شما غیرقانونی است ،اجازه ادامه کار را ندادند.
کجای دنیا به تصویر کشیدن یک معضل زیست
محیطی غیر قانونی اســت؟ به هر حال ماموران
حراســت آب و فاضــاب مشــهد با پلیــس110

به دانشــی اســت که ثروت آفرینی کند،اظهار کرد :
تمام هزینه هــای تحقیقاتی که ثــروت آفرینی کند و
جلوی خروج ارز را بگیرد ،پرداخت میکنیم .پناهی
افزود :مراکز تحقیقاتی ما باید حتما جوان گرا شود
وظرفیتجذبوبهکارگیرینخبگانیراکهپرورش
دادند  ،داشته باشند همچنین دانشگاه های ما باید
بهسمتکارآفرینیبروندودانشگاه،اجتماعیشود
ونیازهایاجتماعرارفعکند.معاونآموزشیوزارت
بهداشتنیزروزگذشتهدرهمایشروسایدانشگاه
های علوم پزشکی کشور در مشــهد «برنامه پزشک

تماسگرفتند،بعدازدقایقیپلیسازراهرسیدو
باگرفتنمدارکرانندهوخبرنگارروزنامهازآنها
خواست بهپاسگاهرضویهبروند  .
•یادوربینهاراتحویلدهیدیاشمارابه
مراجعقضاییمعرفیمیکنیم

بعدازحضورخبرنگارمادرپاسگاهیکیازافرادی
کهخودراازمامورانحراستآبوفاضالبمشهد
معرفی می کند ،وارد پاسگاه می شــود ،او از سه
عکاس می خواهد دوربین هایشــان را تحویل او
دهند وتهدیدمیکنداگراینکارراانجامندهید
از شــما به مراجع قضایی شــکایت مــی کنیم که
از منطقه فوق امنیتی تصویر بــرداری کرده اید.
عکاس ها دوربین خود را تحویــل ندادند ،مامور
حراســت با تلفــن با فــردی صحبــت مــی کند و
ســرانجام خبرنــگار و عکاســان را بــه اداره آب و
فاضالب مشــهد مــی بــرد و عکس هــای گرفته
شــده از فاجعــه کشــف رود را پــاک مــی کنــد.
عکس های گرفته شــده از بالیی که بر سر مردم
و سالمتی شــان می آید ،پاک شــد اما این عکس
هــا در حافظه 20ســاله ما مانده اســت .روزنامه
خراسانهمچنانپایکاراستتاباالخرهکشف
رودسامانیابد،درروزهایآیندهگزارشمفصلی
دراینبارهواقداماتیکهمتولیانانجامدادهاند،
منتشرخواهیمکرد.

خانواده»راازرویکردهایمهماینوزارتخانهتوصیف
وبیانکرد:راهاندازیدورهپزشکیعمومیباگرایش
ویژهپزشکخانوادهدرهمینراستامدنظرقراردارد.
دکتر باقریفرد به پاســخ گویــی اجتماعی و عدالت
آموزشیبهعنواندیگربرنام همحوریوزارتبهداشت
اشارهواظهارکرد:توجهبهنیازهایجامعهدرتدوین
و بازنگری برنامههای آموزشی ،استقرار نظام بومی
مبتنی بر شــواهد و همچنیــن تاکید بــر بهرهگیری
از توانمندی دانشــگاه ها در ارائــه دروس به صورت
ترکیبی،محورهایاینبرنامهراتشکیلمیدهد.

همایش استانی روز ملی
هوای پاک در مشهد
برگزار شد
همایش اســتانی روز ملی هــوای پاک
همزمان با  29دیمــاه روز ملی هوای
پــاک بــه میزبانــی آمــوزش و پــرورش
منطقه تبادکان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش
و پــرورش خراســان رضــوی ،محمــد
مهــدی توکلــی رئیــس اداره آموزش و
مشارکتهای مردمی حفاظت محیط
زیست خراســان رضوی در این جلسه
با بیان ایــن که بحــران و چالــش های
محیط زیســتی همچون تغییــر اقلیم،
گرمایش و فرونشست زمین و آلودگی
هوا ،بعد از کرونا نخستین چالش دنیا
به شمار میرود ،اظهار کرد :هم اکنون
به ویژه در کالن شهرهایی چون تهران،
مشــهد ،اصفهان و ...تغییرات اقلیمی
مانند کاهش میزان بارندگی و افزایش
دما را مشاهده می کنیم.
وی با بیــان این که با توجــه به جمعیت
 3/5میلیون نفری و ورود ســاالنه ۲۵
تا  ۲۸میلیون زائر به شــهر مشــهد باید
به مســائل محیط زیســتی و تخصیص
اعتبــارات ملی در ایــن حــوزه اهتمام
ویــژه مبذول داشــت ،افــزود :در اصل
 ۵۰قانون اساسی به صراحت به حفظ
محیط زیست اشاره و از حفاظت محیط
زیست به عنوان یک وظیفه عمومی یاد
شده است.
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