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سرپرست معاونت سیاسی استانداری:

میانگین سنی فرمانداران جدید
استان  ۴۵سال است
سرپرســت معاونت سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
اســتانداری گفــت :میانگیــن ســنی فرمانــداران
انتخاب شــده در اســتان بین  ۴۵تا  ۴۷سال است
که معتقدیــم عــدد مناســبی اســت .طباطبایی در
گفت وگو با ایرنا افزود :ســعی شــده اســت مدیران
جوان را در کنــار نیروهای توانمنــد و باتجربه به کار
بگیریــم و فراینــد انتقــال تجربــه از پیش کســوتان
به مدیران جــوان را تســهیل کنیــم .وی ادامه داد:
خوشــحال هســتیم که نیروهای توانمنــد را در این
مقطع به عرصه آورده ایم و فرصتی فراهم شد تا قشر
جوان ،توانمندی مدیریتی خود را نشان دهند.

رد ادعای آلودگی آب سبزوار
توسط شرکت آب و فاضالب
کالته -مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب ســبزوار به
ادعای یکی از فعاالن محیط زیست درباره آلودگی آب
این شــهر از طریق معادن کرومیــت موجود در منطقه
داورزن پاســخ داد و آن را تنهــا یــک فرضیه دانســت.
به گزارش خراســان رضوی ،چندی پیــش یک فعال
طزیستباانتقادازاینکهمعدنکارانباطلههای
محی 
معدنی خود را در حوضه آبخیز میریزند و وارد آب دو
رودخانه دایمی کالته ســادات و بفره میشود ،اعالم
کرد که اکنون ۶۰درصد آب شرب مردم سبزوار از این
دو رودخانه و چاهها تأمین میشود اما چون هیچ گونه
منبع آبی در اطراف سبزوار نیست ،این میزان به ۸۰
درصدهمافزایشخواهدیافت.ویمدعیشد:معادن
کرومیتشاملفلزاتسنگین 3و ۶ظرفیتیمیشود،
کروم ســه ظرفیتــی وقتــی در معــرض آب و هــوا قرار
یگیرد ۶ ،ظرفیتی و سمی میشود که در درازمدت
م 
مشکالت بسیاری را برای مردم به خصوص نوزادان و
افراد مسن به وجود میآورد.با توجه به طرح این ادعا با
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب سبزوار به گفتوگو
پرداختیم .وی بر مناســب بودن آب مصرفی این شهر
تاکید کرد.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب سبزوار
در واکنش به ادعای مطرح شــده در بــاره آلودگی آب
این شهر به دلیل معادن کرومیت گفت :مدیر کنترل
کیفی شرکت آب و فاضالب استان پاســخ این ادعا را
داده اســت.ریاضی با تأکید بر این که آب شهر سبزوار
هیچ گونه مشــکلی نــدارد ،افــزود :تنها یــک فرضیه
مطرح شده اســت.روابط عمومی آبفای استان نیز با
صدور اطالعیه ای در این خصوص اعالم کرد :برای
اطمینان از سالمت آب شرب مشترکین عزیز ،ضمن
کلرزنی و کلرســنجی شــبانه روزی توسط همکاران
کنترل کیفی امور آبفا و کنترل توســط کارشناسان
شــبکه بهداشــت ،نمونه برداری از کلیه منابع تولید
و شــبکه توزیع به منظــور آزمایــش هــای میکروبی،
شــیمیایی و  ...به صورت برنامه مدون انجام و نتایج
در آزمایشــگاه های پیشــرفته مربوط تجزیه و تحلیل
می شــود .همکاران شــبکه بهداشــت نیز به صورت
شبانه روزی ،ســامت آب را پایش و هرگونه احتمال
خطر را برای اطمینان بیشتر ،سریع اعالم می کنند.

از میان خبرها
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دبیرکل مجمع تقریب مذاهب کشور :

تکرارجلسات وحدتی به خاطرتکرار
نقشه های دشمن است
حقدادی -دبیــرکل مجمــع تقریــب
مذاهب کشــور گفت  :تکرارجلســات
وحدتــی بــه خاطرتکــرار نقشــه های
دشــمن اســت.حجت االســام
حمیدشهریاری در همایش فرهنگی،
تقریبــی درباره وحــدت امت اســام
گفــت  :بعــد از توحیــد ،یگانگــی و
احدیــت خداوند متعــال ،دومین ایده
و محوریت رســالت نبوی (ص) اســت
و مــا ماموریــت داریــم بــا رســول خدا
باشیم و به ریســمان الهی چنگ بزنیم
که وحــدت امــت اســام را فراهم می
کنــد.وی گفت:تربــت جــام معــرف و
خاســتگاه تبلــور وحدت اســت و نباید
از وحــدت دراین جاحرفــی بزنیم چرا
کــه تداخــل خانوادگــی شــیعه و اهل
ســنت درخانواده ها مشــهود اســت و
دراین جــا باید وحدت را تکــرار کنیم.
وی با اشاره به دسیســه ها و فتنه های
دشــمنان علیــه وحــدت امت اســام
تصریح کرد :دشــمنان امت اسالم هر
لحظــه دســت ازطراحــی  ،دسیســه و
نقشه های شوم برای مخدوش کردن
وحدت برنمی دارنــد و با تکرار وحدت
باید با آنانمقابله کرد.وی خاطرنشان
کرد :این دارایی که کف دست داریم،
وحدت شــهر ،اســتان  ،کشــور  ،نظام
و درحوزه بیــن المللــی را حفظ کنیم
و دایــم جلســه بگذاریــم و نقشــه های
دشــمنان را شــفاف توضیح دهیم که
چه نقشه ای دشمنان علیه امت واحده
اســام دارند.وی تاکیدکرد :دشــمن
تمایل ندارد از مشترکات سخن گفته
شــود و به دنبال دزدیدن سرمایه های
کشورهای اسالمی است ۱۵۰ ،سال
است که اســتکبار جهانی ســرمایه ها

و میــراث فرهنگی و اعتقــادی جامعه
اســامی را مــی دزدد و در مــوزه های
آنان است .اگر دشمنان مقابل انقالب
اسالمی ایستادند نگران تداوم دزدی
هایشــان هســتند.وی یادآورشــد :ما
پــروژه شــیعه ســازی و ایرانی ســازی
نداریــم .پــروژه مــا ایجــاد امــت واحد
اســامی و مــراودات معرفتی اســت.
دبیــر مجمع جهانــی تقریــب مذاهب
اسالمی گفت:تکرارجلسات وحدتی
بــه خاطرتکــرار نقشــه هــای دشــمن
است.وی ادامه داد :توهین کنندگان
به مقدســات اهــل ســنت صندلی در
انگلیس دارنــد و از کشــورهای حوزه
خلیج فــارس کــه بــرده آنان هســتند
اســتفاده و آنان ســرمایه جهاناسالم
را در راه اســتکبار جهانــی هزینــه می
کنند  .امامجمعه اهل سنت تربت جام
نیز گفــت  :برگــزاری همایــش تقریب
مذاهب اســامی در تربت جام خاری
در چشــم دشمنان و کســانی است که
علیه مســلمین  ،اســام  ،قرآن و نظام
اسالمی و مقام معظم رهبری و ارزش
های انقالب فتنــه می کننــد .مولوی
شــرف الدینجامی االحمدی افزود:
هزینــه هــای زیــادی صرف وحــدت ،
همدلــی و همگرایی می شــود و هیچ
کشــور اســامی مانند ایران اسالمی
به فکر اندیشــه و وحدت امت اسالمی
نیســت .وی گفت :امت اسالم شیعه و
اهل سنت  ۹۵درصد مشترکات دارند
و مبلغان باید از مشــترکات در تریبون
ها استفاده کنند و حرف بزنندچرا که
فتنه گران و شــبکه های تفرقــه انگیز
ازاسرائیل  ،آمریکا ،انگلیس و حامیان
شان ارتزاق می کنند.
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با حضور در تحریریه خراسان

مدیرعامل آبفای مشهد:
روزنامه خراسان در کنار ماست
امیر صبا-هفته گذشــته اتفاق ناخوشایندی برای
خبرنگار و عکاسان روزنامه خراســان در حین تهیه
گزارش از کشف رود پیش آمد ،اتفاق نادری که البته
می توانســت خیلی بهتــر مدیریت شــود .در پی این
ماجراعصردوشنبه،مهندساسماعیلیانمدیرعامل
آب و فاضالب مشــهد به همراه مدیر روابط عمومی
این شرکت با حضور در تحریریه خراسان با سید علی
علوی جانشــین مدیر مسئول و ســردبیر خراسان و
همچنین سعید برند معاون ســردبیر دیدار و گفت و
گو کردند .اسماعیلیان در این دیدار با اشاره به اتفاق
پیش آمده در هفته گذشته برای خبرنگار و عکاسان
روزنامهخراسانضمندلجوییازآنانگفت:واقعیت
این اســت که من به عنوان مدیرعامل آبفا خیلی دیر
در جریان این موضوع قرار گرفتــم ،کار نباید به این
شکل انجام می شد و باید در همان لحظات اولیه که
مامور حراست ما در حین انجام وظیفه با خبرنگاران
شــما مواجه شــده اســت ،موضوع به روش درستی
حل و فصــل می شــد و خبرنگاران می توانســتند به
ادامه گزارش خود بپردازند .وی با اشاره به گزارش
های روزنامه خراسان در حوزه آب و فاضالب مشهد
گفت :خراســان همواره کنار ما بوده است ،موضوع
تامین آب که چالش جدی اســتان است و همچنین
سامان دهی کشف رود به عنوان یک معضل چندین
ســاله زیســت محیطی همواره مورد توجه خراسان
بوده و گزارش های بســیار خوبی در این موارد تهیه
شده است .وی در بخش دیگری از صحبت هایش به
رویکرد رسانه ای آبفای مشهد نیز اشاره کرد و گفت:
خودم و همکارانم همیشــه ســعی کرده ایم بهترین
ارتباط را با جامعه رسانه ای اســتان و مشهد داشته
باشــیم و همواره در تالشــیم بهترین پاسخ گویی به
مطالبات خبرنگاران را در ســریع ترین زمان ممکن
داشته باشیم .وی با بیان این که خراسان همواره در
کنار آبفا بوده است ،ادامه داد :خراسان در این سال
ها با گزارش های خود نشــان داده اســت ،حتی در

مواردی که نقدی هم مطــرح می کند ،نیت و هدفی
جز خدمت و کمک به پیشــرفت پروژه نــدارد ،من از
نیت خیر خبرنگاران شــما مطلع هستم .این انتظار
که رســانه همیشــه باید خبرهای مثبت سازمان ها
را منتشــر کند ،توقع درســتی نیســت و مــا نیازمند
نقد و بیان مطالبات نیز هســتیم .ضمــن این که این
موضوع باعث خواهد شد پروتکل های ما در مواجهه
با خبرنگاران اصالح شــود.در ادامه این دیدار سید
علیعلوی،جانشینمدیرمسئولروزنامهخراسان
نیز با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه و تاثیر گذاری
آن در پیشــبرد و رفع مشــکالت اســتان ،به ســابقه
روزنامه خراسان و گزارش های مربوط در این زمینه
پرداخت و گفت :موضوعاتی همچون کشف رود که
سالهاستبهعنوانمطالبهمردمیمطرحمیشود
در دســتور کار خبرنگاران قرار دارد و تا رسیدن به
نقطه مطلوب ســامان دهی ،از ســوی مــا پیگیری
خواهد شد .ســردبیر روزنامه خراســان در ادامه با
اشــاره به اتفاق پیش آمده در گزارش مذکور ،پاک
کردن عکس های خبرنگاران را اقدامی تعجب آور
برشمردوافزود:بایدبهگونهایبرنامهریزیکردکه
فضابرایپیگیریمطالباتمردمتوسطخبرنگاران
تسهیل شــود .وی با اشــاره به اظهارات مدیرعامل
آبفا تاکید کرد :به هر حال هر چند این اتفاق برای ما
عجیب بود اما اگر باعث شود پروتکل ها در مواجهه
با خبرنگاران اصالح شود ،می توان از این زاویه هم
نگاه کرد که دستاورد خوبی داشته است.

شهرستان ها

استان در تهدید پیک ششم

لحن پزشکان نسبت به کرونا
و عادی انگاری مردم تغییر کرد

نایب رئیس انجمن پزشــکان عمومی اســتان گفت:
مردم دچار سادهانگاری شــدند و به خطرات ابتال به
امیکرون بی توجهی می کننــد ،ادامه این روند باعث
میشودپیکششمسهمگینباشد.بهگزارشایسنا،
زحمتکش با اشــاره به افزایش قابل توجه بیماران در
بخش ســرپایی و بســتری با عالیم ابتال بــه امیکرون
گفت :معموال آزمایشات مرتبط با ابتال به کرونا سه تا
چهارروزپسازبروزعالیماولیهمثبتمیشود،ایندر
حالیاستکهدرچهارروزنخستابتالبهکروناازنوع
امیکرون بیشــترین واگیری اتفاق میافتد ،بنابراین
هر نوع عالمتی شامل گرفتگی صدا ،گلودرد ،عطسه
و آبریزش بینــی ،بــدن درد و حتــی اختــال بویایی
و چشــایی را باید به حســاب کرونــا گذاشــت و برای
قرنطینهاقدامکرد.ویدرخصوصباورعمومیمبنی
بر این که امیکرون را خفیفتر از دلتا کرونا میدانند
نیز گفت :تحقیقات در این باره هنوز کامل نیســت و
نقش واکسیناســیون و رعایت پروتکلهــا در ابتالی
خفیفتر به کرونا از نوع امیکرون کامال روشن نشده
اســت .با توجه به قدرت ســرایتپذیری پنج تا هشت
برابری امیکــرون نســبت به دلتــا کرونــا و همچنین
قابلیت انتقال  ۴۰برابری آن نسبت به کرونای اولیه
باید اعتراف کرد که امیکرون سویه خطرناکی است و
نباید آن را دست کم گرفت.

سرپرست دام پزشکی ششتمد خبرداد :

معدوم سازی ۱۵هزار قطعه جوجه
گوشتی برای جلوگیری از آنگارا

سرپرســت دام پزشــکی ششــتمد گفــت :بــه منظور
پیشــگیری از شــیوع بیماری آنگارا ۱۵ ،هــزار قطعه
جوجهگوشتیدراینشهرستانمعدومشدند.رئیس
نیا افزود :به دنبال روند صعودی تلفات ناگهانی یک
واحد مرغداری ۱۵هزار قطعه ای در این شهرستان و
پس از نمونه گیری و انجام آزمایش های اختصاصی،
مشخص شــد تلفات واحد مذکور ،ناشــی از بیماری
ویروسی آنگاراست .وی افزود :به منظور جلوگیری از
انتشار ویروس عامل بیماری به سایر واحدها ،پس از
اعزامگروهدامپزشکیششتمدبهمرغداری،بقیهمرغ
های موجود در سالن و کود مرغی پایان دوره پرورش،
به شیوه بهداشتی معدوم شدند .وی گفت:به منظور
پیشگیریازبیماریآنگارا،رعایتشرایطبهداشتی-
قرنطینهایوهمچنیناجرایعملیاتواکسیناسیون
گله های مرغ گوشتی ،ضروری است.

