اخبار
جامعه

مدیرکلبهزیستیخبرداد:

افزایش 50درصدی جمعیت
معتادان متجاهرمراکز درمان اجباری
مدیرکل بهزیســتی اســتان گفــت :جمعیت امســال
معتادانمتجاهردرمراکزدرماناجباریاستاننسبت
به سال گذشته  ۵۰درصد بیشتر شده است .فیروزی
در گفت و گو بــا ایرنا ادامــه داد ۱۲:درصد از جمعیت
معتادان متجاهر تحت درمان در مراکز اجباری ترک
اعتیاد در استان را زنان تشکیل میدهند .وی گفت:
 ۴۰هزار بیمار زیر پوشــش مســتقیم خدمــات مراکز
درمانی این سازمان هســتند که در صورت نیاز شمار
خدمات گیرندگان از مراکز درمانی بهزیستی استان
چند برابر خواهد شد .وی به فعالیت ۳۵۶مرکز ترک
اعتیاددرخراسانرضویاشارهوبیانکرد ۲۸۰:واحد
از این تعــداد مرکز درمانی اعتیاد ســرپایی ۵۵،مرکز
اقامتیکوتاهمدتشاملدومرکزمخصوصزنان۵۳،
مرکز ویژه مردان و همچنین ۲۱مرکز درمان اجباری
شاملچهارمرکزویژهزنانو ۱۷مرکزمخصوصمردان
اســت .وی افزود :خدماتی همچون درمانهای ویژه
ک سرپایی شامل سمزدایی ام.ام.تی یا درمان
کلینی 
نگهدارندهبامتادونودرماننگهدارندهبابوپرهنورفین
(قرصزیرزبانی)درمراکزدرمانیبهزیستیاستانبه
بیمارانارائهمیشود.

معاون آموزش و پرورش استان:

الگوی بازگشایی کامل مدارس
درحال تدوین است

معاون ســامت و تربیــت بدنــی اداره کل آمــوزش و
پــرورش خراســان رضــوی از تهیــه و تدویــن الگوی
بازگشایی کامل مدارس اســتان در راستای مصوبه
ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر انجام آموزش های
حضوری خبر داد .ســلطانی بــه ایرنا گفــت :با توجه
به ابالغ مصوبه ســتاد ملــی مقابله با کرونــا مبنی بر
بازگشایی مدارس و دانشــگاه ها ،نشست مشترکی
با حضور نمایندگان مراکز آموزش عالــی و آموزش و
پرورشدراستانداریبرگزارشد.

رئیسکمیتهامدادتربتجامخبرداد:

اهدای ۱۴سری جهیزیه
به نوعروسان نیازمند

اعلمی/به مناسبت والدت با سعادت حضرت فاطمه
زهــرا( س) از ســوی کمیته امــداد امام خمینــی (ره)
شهرستان تربت جام  ۱۴سری جهیزیه به نوعروسان
نیازمندتحتپوشش اینکمیتهاهداشد .رئیسکمیته
امداد امام خمینــی (ره) تربت جام با اعالم این خبر به
خراسان رضوی گفت :در بحث جهیزیه کمیته امداد
امام خمینی (ره) تربت جام هــم اکنون تعداد ۲۵۰نو
عروس در نوبت تحویــل جهیزیه داریم کــه تاکنون به
 ۱۰۳نفر آنان جهیزیه تحویل داده ایم .قاسم دهقان
همچنین افزود :ارزش ریالی هر ســری جهیزیه مبلغ
 ۱۵۰میلیون ریال اســت که نیمی از این مبلغ توسط
کمیته امدادامام خمینی (ره) تربت جام و نیمی دیگر
توسطخیران پرداختشدهاست.
وی درادامــه گفت :هرســری جهیزیــه تحویلی به
نوعروســان تحت پوشــش کمیته امداد شامل یک
دســتگاه لباس شــویی تمــام اتوماتیــک ،یخچال
فریزر ،اجاق گاز ،جاروبرقی و یک دستگاه تلویزیون
 ۳۲اینچ اســت.رئیس کمیته امــداد امامخمینی
(ره)تربت جام خاطرنشان کرد :ان شاءا ...دردهه
مبارک فجــر وبا حمایــت خیران تعداد  ۲۱ســری
جهیزیه به نوعروســان تحت پوشــش کمیته امداد
شهرستان اهدا خواهدشد.

اجتماعی-فرهنگی
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روابطعمومیآبفابدونآنکهبهموضوعپاککردنعکسهایخبرنگارانخراسانپاسخدهد
بهمطلب«آقایآبفامعضلکشفرودبابگیروببندخبرنگارحلنمیشود»جوابیهداد!

جوابیهآبفاو 5سوالمهمازمدیرکل

ســعید برنــد-روز چهارشــنبه  29دی مــاه،
خبرنــگار خراســان پــس از هماهنگــی قبلی با
ســلطان احمــدی دبیر کارگــروه ســامان دهی
کشف رود ،در ادامه گزارش های میدانی از این
معضلزیستمحیطی20سالهمشهد،بههمراه
عکاســان روزنامه راهی منطقه کشــف رود می
شود .در محل ورودی که تصفیه خانه سپتاژ در
آن جا احداث می شود از نگهبان خبری نیست.
خبرنگار و عکاسان مشغول انجام وظیفه و تهیه
گزارش شــدند .تانکرهای حامــل فاضالب هم
پشــت ســر هم انواع فاضالب خانگی ،صنعتی
و پزشــکی را در رودخانــه کشــف رود تخلیه می
کردند ،فاضالب هایی که به اراضی کشــاورزی
هدایت می شــوند ،جایی که انواع صیفی جات
در آن جا کشــت می شــود .عکاســان در فضای
متعفــن مشــغول تصویربــرداری از ایــن فاجعه
زیستمحیطیدرچندکیلومتریمشهدبودند
که فــردی خــود را از مامــوران حراســت تصفیه
خانه معرفی می کنــد و با بیان این که کار شــما
غیرقانونی اســت ،اجازه ادامه کار را به عکاسان
ما نمی دهد .پــس از این مانع تراشــی و با آن که
همزمان مسئوالن تحریریه و خبرنگار خراسان
به صــورت تلفنی موضــوع را به محتشــمی راد،
روابط عمومی آبفا اعالم می کنند ،اما همچنان
از ادامه کار عکاسان جلوگیری می شود و مامور
حراســت با پلیس 110تماس می گیرد ،بعد از
دقایقی پلیس از راه می رسد و با گرفتن مدارک
راننده و خبرنگار از آن ها می خواهد به پاســگاه
رضویه بروند .متاسفانه در این مرحله هم تماس
دوم با مدیــر روابط عمومی آبفا بــرای رها کردن
خبرنگار و ســه عکاس روزنامه موثر واقع نشــد و
مامورانآبفااصرارداشتندکهعکسهایگرفته
شــده را پاک کنند .آن ها از عکاســان خواستند
دوربین هایشان را تحویل دهند و تهدید کردند
که اگر این کار را انجام ندهید از شــما به مراجع
قضاییشکایتمیکنیمکهازمنطقهفوقامنیتی
تصویــر بــرداری کــرده اید .عکاس هــا دوربین
خــود را تحویل ندادنــد ،مامور حراســت با تلفن
با فــردی در اداره آبفــا صحبت کرد و ســرانجام
خبرنــگار و عکاســان را بــه اداره آب و فاضــاب
مشــهد بــرد و در اقدامــی عجیب عکــس های
گرفتــه شــده از فاجعه کشــف رود را پــاک کرد!
روزنامه خراســان روز 30دی ماه در تشریح این
اتفــاق مطلبــی در روزنامه بــا عنوان « آقــای آبفا
معضل «کشــف رود» با بگیر و ببند خبرنگار حل
نمیشــود! » منتشــر کرد ،مدیر روابط عمومی
آبفایمشهددرپاسخبهاینمطلبکهموردانتقاد
جدیاهالیرسانهوخبرنگارانواقعشد،جوابیه
ایبهروزنامهارسالکرد.درکمالتعجببخش
اعظم این جوابیه مربوط بــه اقدامات آبفا درباره
کشف رود است و این اداره هیچ پاسخی درباره
اصلماجراوبرخوردعجیبمامورانحراستدر
پاککردنعکسهایخبرنگاراننداشتهاست!
اگرچهمطلبمنتشرشدهخراساندرتاریخفوق

ا ز میان خبر ها

دربارهاقداماتآبفادرحوزهکشفرودنبودهولی
بااینحالروزنامهخراسانمتنکاملجوابیهآبفا
رادرادامهبههمراهپاسخخودمنتشرمیکند:
• جوابیهآبفا

"پیــرو درج گــزارش مــورخ 1400/10/30
با عنــوان «آقای آبفــا ،معضل کشــف رود با بگیر
و ببنــد خبرنگار حل نمی شــود» مراتــب ذیل به
اســتحضار می رســد :از آن جا که ظاهــرا محور
اصلی تهیه گزارش مورد نظــر تخلیه تانکرهای
فاضالب (ســپتاژ) بوده؛ اعالم می دارد شرکت
آب و فاضــاب مســئولیت قانونــی در خصوص
ســامان دهی و تصفیه فاضالب ســپتاژ نــدارد و
همواره انعــکاس دهنده این معضــل به مراجع
ذی ربط بوده و بر این اســاس هیــچ دلیلی برای
ممانعت از تهیه گزارش یا مســتند در این مورد و
سایرموضوعاتحوزهکشفرودوجودندارد.
مزید اســتحضار در دهــه هفتاد با توجــه به نبود
محــل مشــخص و پراکندگــی تخلیه ســپتاژ در
مناطق مختلف و تبعات زیست محیطی فراوان
آن،طیتصمیمیازسویمسئولینوقت،مقرر
می شــود ،تخلیه فاضالب تانکری (ســپتاژ) در
بخشــی از اراضی تصفیه خانه فاضالب اولنگ
که متصل به رودخانه کشــف رود اســت ،انجام
شود؛ که این همکاری به وسیله مسئولین وقت
شــرکت آب و فاضالب مشــهد صــورت گرفته و
به این ترتیــب همکاران مســتقر در تصفیه خانه
فاضالب اولنگ در معرض دایمــی بوی تعفن و
مشکالت اشــاره شــده قرار می گیرند.متعاقبا
با توجه به حجم باالی ســپتاژ و معضــات آن ،از
محل اعتبارات ســفر ریاســت محترم جمهوری
در ســال  ،1395مبلغی برای احــداث فاز اول
تصفیه خانه سپتاژ اختصاص می یابد که به رغم
عدم مسئولیت قانونی ،به دلیل این که موقعیت
محل احداث تصفیه خانه در اراضی شرکت آب
و فاضالب تعیین شــده و در راســتای همکاری
احداث فاز اول در دســتور کار قــرار می گیرد.با
ایجاد مدیریت واحد کشف رود در سال 1398
و انســجام و عزم بیشتر دســتگاه های مسئول،

ادامهاحداثتصفیهخانهسپتاژ،بهمتولیاصلی
آن یعنی شهرداری محترم مشهد واگذار شده و
اراضیموردنیازنیزازطرفشرکتآبوفاضالب
تحویل شهرداری می گردد.در ادامه یادآور می
شود،شرکتآبوفاضالبمشهدبهنوبهخوداز
گزارشهایسازندهوموثرروزنامهوزینخراسان
در حوزه چالش های بخش آب و فاضالب کالن
شهرمشهدتقدیروتشکرنمودهوحسبوظیفه،
پاسخ گوی بزرگواران در هر زمانی می باشد.در
خصوص مورد اشاره شده ،متاسفانه هیچ گونه
هماهنگی حتی به صورت تلفنی بــرای ورود به
محدوده تصفیــه خانه صورت نگرفتــه و مطابق
دستورالعمل،بامشاهدهورودوحضورغیرمجاز
افراد،مراتبازسویحراستمجموعهبهنیروی
محترم انتظامــی منعکس مــی شــود.در پایان
گفتنی اســت ،الحمدهلل با همدلی و انسجام به
عمل آمده در حوزه مســئولیت کشــف رود ،این
شرکتنیزعالوهبرپیشرفتبیشاز80درصدی
شبکهجمعآوریفاضالبشهرمشهد،پیگیری
هایموثردرحوزهسرمایهگذاریتصفیهخانه
هایفاضالبانجامدادهکهدرآیندهنزدیکبا
عملیاتیشدنآناطالعرسانیخواهدشد".
•پاسخخراسان:

اداره آبفا باید به درک درســتی از این موضوع
برســد که معضل کشــف رود بــا بگیــر و ببند
خبرنــگاران حل و فصــل نمی شــود اما قبل
از آن بهتر اســت به چند ســوال پاســخ دهد.
اول آن کــه در جوابیــه اشــاره شــده اســت،
مطابق دستور العمل برای حضور «غیر مجاز
افراد» ،مدیر کل آبفای مشــهد پاسخ دهد که
مراد از حضــور غیر مجــاز افراد چیســت؟ آیا
هماهنگی با سلطان احمدی ،دبیر کارگروه
ســامان دهی کشــف رود کفایت نمی کند؟
مدیر کل آبفای مشــهد که تاکنون در این باره
سکوت کرده است ،پاسخ دهد که اگر ورود به
منطقهکشفرودبهگفتهمامورانحراستآبفا
«فوقامنیتی»است،چرااتاقنگهبانیخالی
از وجود نگهبان است؟ به هر حال خبرنگار و
ســه عکاس روزنامه نیمه شب و به صورت
نامحسوسواردنشدندواینترددبهوسیله
خودروی روزنامه و به صورت آشکار انجام
شدهاست.سوالسومومهمترینسوالی
که مدیر کل آبفای مشهد باید پاسخ گوی

گوناگون
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آنباشدایناستکهماموراناینادارهبراساس
کداممجوزوقانون،خبرنگاروسهعکاسروزنامه
را مجبــور کردند از پاســگاه رضویه بــه اداره آبفا
در خیابــان فلســطین بروند و تمــام عکس های
گرفتهشدهازاینکشتخانهمرگراپاککنند؟
موضوعی که البته انتظار هم نداشتیم اداره آبفا
در جوابیــه خود نیز به آن اشــاره کند ،چــرا که با
وجود این برخورد نامناسب و انتقادهای جدی
خبرنــگاران و اهالی مطبوعــات راجع بــه آن به
خصوص در فضــای مجــازی ،حتی مســئوالن
ایــن اداره درصــدد جبــران و دلجویی ســاده از
خبرنگارخراسانبرنیامدند،خبرنگاریکهسال
هاســت در حوزه کشــف رود فعالیت می کند.
سوال چهارم این که در بخشــی از جوابیه آمده
اســت« :با ایجاد مدیریــت واحد کشــف رود در
سال  1398و انســجام و عزم بیشــتر دستگاه
هــای مســئول ،ادامــه احــداث تصفیــه خانــه
ســپتاژ ،به متولی اصلــی آن یعنی شــهرداری
محتــرم مشــهد واگــذار شــده و اراضــی مورد
نیاز نیــز از طرف شــرکت آب و فاضالب تحویل
شــهرداری مــی گــردد ».اگــر آبفا مســئولیتی
در اراضــی فــوق نداشــته بــه چــه دلیــل برای
خبرنگار و عکاســان مانع تراشــی کرده است؟
سوال پنجمی که مدیر کل آبفا باید به آن پاسخ
دهد این اســت ،که متاســفانه به هــر حال این
برخوردنامناسبباخبرنگاروعکاسانروزنامه
صورت گرفت ،چرا مســئوالن روابط عمومی و
حراســت آبفا ،بعد از تماس تلفنی و صحبت با
معاون ســردبیر روزنامه ،اصرار به ادامه ماجرا
یعنی انتقال خبرنگاران به پاسگاه و همچنین
پاک کردن عکس های آنان داشتند و بعد از آن
که متوجه شــدند این افراد با هماهنگی قبلی
و برای گزارش از معضل کشف رود ،در منطقه
حضور دارند ،چرا شرایط را برای تهیه گزارش
فراهم نکردند؟!همچنیــن در بند آخر جوابیه
به موضوع پیشرفت  80درصدی شبکه جمع
آوری فاضالب شــهر مشهد اشاره شــده  ،بهتر
استمدیرکلآبفادربارهچراییتاخیرطوالنی
در به سر انجام رساندن و تکمیل این شبکه نیز
پاســخ دهد ،به خصــوص این کــه در این حوزه
مشهد از شــهرهای دیگری همچون اصفهان
عقبتراست!

مادر شهیدان «جعفری»
آسمانیشد
شجاعی مهر /مادر شــهیدان «ابوالفضل و علیرضا
جعفری»دعوت حقرالبیکگفتوآسمانیشد.پیکر
وی در نیشابور تشییع و در جوار فرزندان شهیدش در
روستایصومعهبهخاکسپردهشد« .زینبجعفری»
مادر شهیدان «ابوالفضل و علیرضا جعفری» همزمان
با شــب والدت حضرت فاطمه(س) در  85سالگی به
علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.پیکر مادر
شــهیدان جعفری با حضور «هاجر چنارانی» نماینده
مردم نیشــابور و فیروزه در مجلس« ،ابوطالب جوان»
معاوناستانداروفرماندارشهرستاننیشابور،سرهنگ
پاسدار«علیرضانیکیاد»فرماندهسپاهناحیهنیشابور
و جمعی از مســئوالن محلی و اقشــار مختلــف مردم،
تشییعشدودرگلزارشهدایصومعهدرکنارفرزندان
شــهیدش آرام گرفت.فرمانــدار نیشــابور در حاشــیه
این مراســم اظهار کرد :ما هر چه داریم از رشادتها و
ازخودگذشتگیهایشهدایواالمقاموصبرخانواده
آنهاداریم،برهمیناساسبایدباتداومراهشهداکهبا
خدمت به مردم محقق میشود ،ایثار و فداکاری آن ها
راارجنهیم.شهیدان«ابوالفضلوعلیرضاجعفری»به
ترتیبچهارمدی 1343واولدی 1345درروستای
صومعه از توابع شهرستان نیشــابور متولد شدند و در
 23اسفند 1363در عملیات «بدر» در «شرق دجله»
بهشهادترسیدند.

رئیسشبکهبهداشتودرمانباخرزخبرداد:

افزایش آمار مبتالیان به کرونا
در باخرز

نشتیفانی_ رئیس شبکه بهداشت و درمان باخرز
گفت :شــاهد افزایش تعداد مبتالیــان به بیماری
کرونا در این شهرستان هستیم و طی هفته گذشته
از  ۱۴۵مــورد نمونه گیری شــده ۱۹ ،مورد تســت
مثبت کرونا داشــتیم که نســبت بــه هفتههای قبل
روند افزایشــی داشــت ه است .قاســمخالقی رئیس
شبکهبهداشتودرمانباخرزدرجلسهستادمقابله
با کرونــای این شهرســتان گفت :از ابتدای شــیوع
کرونا تا کنون حدود ۳۸۲۵مورد تست مثبت کرونا
داشتیم و متاسفانه  ۸۰نفر از همشهریان خود را در
این همه گیری از دست دادیم.وی افزود :طی هفته
گذشــته از  ۱۴۵مورد تســت داده شــده ۱۹ ،مورد
تست مثبت کرونا داشتیم که نســبت به هفتههای
قبل روند افزایشی داشت ه است و خوشبختانه موارد
بستری نداشته ایم.

