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در گفت و گو با چند پژوهشگر مطرح شد

نگاه با شك و ترديد صنعت به «پژوهش» ��ر

مهناز خجسته نيا  بيش از 40 تفاهمنامه 
و طــرح بين المللــى در كنار صدهــا قرارداد 
تحقيقاتى با صنايع كشــور و ده ها همكارى 
پژوهشــى با دســتگاه هاى اجرايى بخشى از 
دستاوردهاى موسسه پژوهشى علوم و صنايع 

غذايى است.
مؤسســه  اى كه 30 سال فعاليت درخشان در 
كارنامه اش موجب شده تا حرف اول پژوهش 

و تحقيقات را به اثبات برساند.
براى معرفى و آشــنايى با دستاوردهاى اين 
مؤسســه  كه در پارك علم و فناورى مشهد 
مستقر است به سراغ كســانى رفته ايم كه 
سال هاســت براى ارتقــاى جايگاه پژوهش 

تالش كرده اند. 
مديرانى كه از خأل پژوهش هنوز انتقاد دارند، 

اما از شرايط فعلى هم ناراضى نيستند.

 افزايش ارتباط با صنايع
ســيد مهدى زيارت نيا عضو هيئت  علمى و 
معاون پژوهشى مؤسسه  پژوهشى علوم و صنايع 
غذايى در گفت و گو با گزارشگر ما مى گويد: اين 
مؤسسه  از ابتدا در قالب پژوهشكده و با رويكرد 
حمايت از مخترعين و مبتكرين راه اندازى و 
ســپس انجام پروژه هاى تحقيقاتى با رويكرد 

تقاضا محورى نيز به وظايف آن اضافه شد. 
وى با اشاره به ارتقاى پژوهشكده به مؤسسه  در 
سال گذشته مى افزايد: افزايش ارتباط با صنايع 
و اعتماد به امر پژوهــش از جمله داليل اين 

اتفاق مبارك است. 
وى بــا بيان اينكــه اين مؤسســه  داراى دو 
پژوهشــكده فنــاورى نوين مــواد غذايى و 
مهندسى صنايع غذايى است، اظهار مى دارد: 
ذيل هر كدام از اين پژوهشــكده ها سه گروه 

پژوهشى فعال هستند.
به گفته وى از آنجا كه غذا صنعتى شكل گرفته 
از ديرباز و براساس دانش قديمى و گستردگى 
زياد اســت؛ بنابراين  ضــرورت وجود چنين 
مؤسساتى در كنار صنايع غذايى بيش از پيش 

احساس مى شود.
اين كارشناس پژوهشى با تأكيد  بر ضرورت 
نوع آورى براى رقابت صنايع غذايى در بازار 
مصرف مى گويد: تنها الزمه اين امر پژوهش 
اســت تا خأل واحدهاى آرندى (كار خالقانه) 

را جبران كند.
زيارت نيا ارتباط تقاضا محورى اين مؤسســه  
با صنايــع را قابــل قبول عنــوان مى كند و 
مى افزايد: اين در حالى اســت كه دانشگاه ها 
به دليل پرداختن صرف به امر آموزش خيلى 
نتوانسته اند ارتباط خوبى با صنايع برقرار كنند.

وى اعتماد به رويكرد پژوهش در 8 سال اخير و 
تبديل اين مركز به يك مرجع مورد اعتماد در 
زمينه پژوهش را به فال نيك مى گيرد و اظهار 
مــى دارد: از آنجا كه در امر پژوهش ريســك 
وجود دارد؛ بنابراين  مؤسسه  براى كسب جلب 
اعتماد هزينه هاى زيادى را متحمل شده است. 
وى اســتقبال صنعت به امر پژوهش را گواه 
اين ادعا برمى شــمارد و مى گويد: تنها در 
ســال گذشــته بيش از يك ميليارد تومان 
قــرارداد پروژه تحقيقاتى در اين مؤسســه  

بسته شده است.
وى وضعيت اين مؤسسه  را در كشور منحصر به 
فرد اعالم مى كند و مى افزايد: در هيچ كدام از 
مؤسسات مشابه اعضاى هيئت  علمى و شاغلين 
فعال گرايش هــاى مختلف ندارند اما به دليل 
وجود كارشناسان رشته هاى مختلف تخصصى 
در اين موسســه، صفر تا صد يك پروژه قابل 

اجراست.
وى مأمور يــت ديگر اين مؤسســه  را رصد 
مشــكالت در ســطح كالن ملــى عنــوان 
مى كنــد و مى افزايــد: مثــًال تعريف جيره 
غذايى در زمان بحران هاى طبيعى، ارتقاى 
ســهم درآمدى زعفران به عنوان محصول 
راهبردى ايــران از جمله مأمور يت هاى اين 

مؤسسه  بشمار مى آيند.
وى در ادامه با اشــاره بــه ميزان حمايت هاى 
دولت اظهار مى دارد: متأسفانه  ميزان توجه به 

پژوهش هنوز اندك است. 
وى بــا بيان اينكه با اين رونــد هنوز با نقطه 
ايــده آل فاصله زياد داريــم، مى گويد: اين امر 
موجب شده تا نگاه صنعت به امر پژوهش نيز 

با شك و ترديد باشد.

 اعتبارى كه صرف تحقيقات نمى شود
عليرضــا صادقيان عضو هيئــت  علمى گروه 
فراورى مواد غذايى و مدير كارآفرينى و ارتباط 
با جامعه مؤسســه  پژوهشــى علوم و صنايع 
غذايى هم معتقد است: در گذشته ارتباط بين 
صنعت و دانشگاه محدود مى شد؛ بنابراين  چون 
دانشگاه رسالتش صرف آموزش بود تنها بخشى 
از كار به مباحث پژوهشى اختصاص مى يافت.

وى بــا بيــان اينكه از ســال 85 كــه مجوز 
پژوهشكده صادر شد بى اعتمادى بين صنعت 
و دانشــگاه با آمدن اين پژوهشــكده برطرف 
شد، گفت: خوشبختانه اكنون استقبال صنايع 
نسبت به امر پژوهش خوب شده و براى ما مايه 
خرسندى است كه خود صنايع به ما مراجعه 
مى كنند تا در بــازار رقابت كنند و نوع آورى 

داشته باشند.
اين كارشناس پژوهشى با انتقاد از بودجه ناچيز 
مؤسســات تحقيقاتى اظهار مى دارد: يكى از 
راهكارهاى جبران اين بودجه، كاناليزه شدن 
اجرايى  دســتگاه هاى  تحقيقاتى  بودجه هاى 

است چراكه 1 تا 3 درصد بودجه دستگاه ها به 
بخش تحقيقات اختصاص پيدا مى كند درحالى 

كه اين اعتبار اصالً صرف تحقيقات نمى شود.
وى پيشــنهاد مى كند اگر ايــن بودجه ها به 
طور مستقيم وارد مراكز پژوهشى شود قطعاً 

هدفمند تر خواهد شد.
وى با ابراز تأسف  از اينكه اغلب دستگاه هاى 
اجرايى خودشان مباحث پژوهشى را تعريف 
و ســپس اقدام بــه تحقيقــات مى كنند، 
مى افزايد: اين در حالى اســت كه كمتر به 

نتيجه خواهند رسيد.
صادقيان با اشاره به وجود بودجه پنهان و شفاف 
در امر پژوهــش مى گويد: بايد به اين موضوع 
اذعان داشت كه وقتى قرارداد تحقيقاتى بين 
مؤسسه و يك دســتگاه به مبلغ 50 ميليون 
تومان بسته مى شود در حقيقت ارزش آن 200 
ميليون تومان است چون مابه التفاوت توسط 
دولــت و در قالب اعتبارات تخصيص يافته به 
مراكز پژوهشــى و حقوق و خريد تجهيزات از 

قبل تأمين  شده است. 
وى از ورود بيــش از 50 درصــد صنايــع به 
مباحث پژوهشى خبر مى دهد و مى گويد: در 
حــال حاضر هر صنعتى كه به طور واقعى و از 
بيشــترين ظرفيت خود استفاده مى كند با ما 

قرارداد دارد.
صادقيــان در پايــان خواســتار تشــكيل 
يــك حلقه واســط بين مراكــز تحقيقاتى 
و دســتگاه هاى اجرايى مى شــود و اظهار 
در  پژوهشــى  بودجه هاى  مى دارد: چــون 
تمام مراكز پژوهشــى كم اســت؛ بنابراين  
اگــر دولت خــودش مديريت كنــد و يا از 
طريق اســتاندارى تخصيص پيدا كند نتايج 

مطلوب ترى حاصل خواهد شد. 
وى با بيان اينكه بيــش از 20 مركز پژوهش 
مســتقل و غير مســتقل داريم، مى افزايد: به 
جهت حــذف موازى كارى بيــن اين مراكز، 

بتازگى يك شبكه ملى پژوهش و فناورى علوم 
و صنايع غذايى راه اندازى شده است.

 تجهيز 10 آزمايشگاه
جواد فيضى عضو هيئت  علمى گروه ايمنى و 
كنترل كيفيت و رئيس آزمايشگاه هاى مؤسسه  
پژوهشــى علوم و صنايع غذايى نيز از تجهيز 
10 آزمايشــگاه در اين مؤسسه  خبر مى دهد 
و مى گويد: در اين آزمايشــگاه ها سعى شده از 

آخرين تكنولوژى روز دنيا استفاده شود.
وى با اشاره به اخذ مجوزهايى از سازمان هاى 
غذا و دارو، استاندارد و محيط زيست مى افزايد: 
در حال اخذ مجوز از سازمان دامپزشكى براى 
پژوهش روى محصوالت تراريخته نيز هستيم.

اين كارشــناس، تحقيق روى آناليز اسيدهاى 
چــرب، فلزات ســنگين و ريــز مغذى ها در 
موادغذايى را از دســتاوردهاى اين مؤسســه  
برمى شمارد و اظهار مى دارد: در خصوص آناليز 
پساب كارخانجات نيز فعاليت هايى تحقيقاتى 

را آغاز كرده ايم. 
وى تأمين  قطعات و تجهيزات را از مشــكالت 
آزمايشــگاه هاى اين مؤسســه  اعالم مى كند 
و مى گويــد: چون اغلب دســتگاه ها خارجى 
هستند؛ بنابراين  قطعات آن ها يا در ايران پيدا 
نمى شود و يا اگر هم هست قيمت هاى خيلى 
بااليى دارند. به گفته وى اين در حالى اســت 
كه هزينه هاى آزمون خيلى پايين است و براى 
آزمايشــگاه هاى مجهز اصالً مقرون به صرفه 
نيست كه با اين همه تجهيزات و نيروى انسانى 

با اين تعرفه كار كنند.

در حوالى امروز2

 نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى عنوان كرد
 اسالم برهم زننده اقدامات استكبار جهانى 

قدس: نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى گفت: انقالب 
اسالمى، اسالم را از چهارديوارى مساجد بيرون آورد و جايگاه 
اسالم را به يك قدرت برهم زننده اقدامات استكبارى جهانى 
ارتقا داد.  آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در نشست صميمانه 
با دانشــجويان شــركت كننده در ششــمين دوره آموزشى 
معرفتى ضيافت رضوى افزود: از بعثت پيامبر تا امروز اين طور 

نبوده است كه تمام دنيا جلوى اسالم بايستد. 
وى گفت: بخشى از تاريخ اســالم در سكوت و ركود توسعه 
اسالم گذشــته اســت. امروز،اســالم معادالت بين المللى 
استكبارى را برهم زده و از اين رو،جبهه جهانى استكبارى در 
مقابل اسالم تشكيل شده است. امام جمعه مشهد افزود: جبهه 
دفاعى در مقابل اســتكبار مرد و زن، پير و جوان نمى شناسد 
و بايد، جبهه دفاعى سراسرى در مقابل تهاجم دشمن شكل 
بگيرد. آيت اهللا علم الهدى گفت: اگر اعتقاد به مقابله همگانى 
با تهاجم دشمن، به عنوان يك باور در ذهن شما شكل بگيرد، 
اقتضا مى كند با همه وجود در جبهه دفاع از دين، زندگى خود 

را وقف كنيد.

رئيس هيئت مديره مركز خدمات قرآنيان مشهد:
 وضعيت قارى و داور بين المللى قرآن 

مشهد نامساعد است

تســنيم: رئيس هيئت مديره مركز خدمات قرآنيان مشهد 
گفت: وضعيت قارى و داور بين المللى قرآن مشــهد نامساعد 
است و از تمامى نهادها درخواست داريم به وضعيت اين قارى 

بين المللى رسيدگى كنند. 
حجت االسالم ســيد موسى سلطانى با اشــاره به وضعيت 
نامساعد استاد مجتهدزاده؛ قارى و داور بين المللى قرآن كريم 
اظهار داشت: اين استاد بين المللى قرآن از سال 1373 مبتال 
به بيمارى ديابت است كه از سال 91 اين بيمارى تشديد شده 
است؛ از عوارض اين بيمارى اين بوده كه چشمان اين استاد 
بين المللــى قرآن بيش از 90 درصد، قلب 73 درصد، كليه ها 
92 درصد از كار افتاده است و مستندات آن نيز موجود است.

رئيس هيئت مديره مركز خدمات قرآنيان مشــهد بيان كرد: 
ايشان در سال 1393 از كارافتاده تأمين اجتماعى شدند و از 
همان سال نيز متأسفانه از تمامى فعاليت هاى قرآنى محروم 
شده است؛ ايشان داراى دو فرزند(يك دختر و يك پسر) است.
سلطانى افزود: براساس مستندات ايشان روزانه بايد 35 قرص 
مختلف استفاده كند كه از سال 91 تاكنون بيش از 60 هزار 
قرص و كپسول توسط ايشان مصرف شده است؛ تمام مبلغى 
كه ايشان از تأمين اجتماعى دريافت مى كند مبلغ يك ميليون 
و 260 هزار تومان اســت اما ماهيانه ايشان 500 تا 600 هزار 

تومان هزينه درمان دارد.
رئيس هيئت مديره مركز خدمات قرآنيان مشهد افزود: اين 
استاد، قارى و داور بين المللى، منبع درآمد ديگرى ندارد و از 
تمامى فعاليت هاى قرآنى نيز محروم شده است. معده ايشان به 
دليل مصرف قرص هاى مختلف و بيش از اندازه دچار اختالل 

شده است.
ســلطانى گفت: وزارت ارشــاد نيز هزينه مستمرى قبال به 
ايشــان بابت درمان پرداخت مى كرد اما از اســفندماه سال 
گذشته تاكنون قطع شده است؛ نامه اى نيز خطاب به شهردار 
مشهد مقدس ارائه شده كه همچنان در پروسه ادارى است و 
هنوز شــهردار دستورى در مورد آن نداده است. انتظار داريم 
شهردارى مشــهد مقدس كه كمك هاى متعددى نسبت به 
مســائل هنرى و ورزشى دارد نسبت به اين قارى بين المللى 

نيز عنايت داشته باشد.

 نوجوانان  نيشابورى در راه المپياد 
فيلمسازى

نيشابور- خبرنگارقدس: دومين المپياد فيلمسازى با هدف 
آموزش و حمايت فيلمسازان و عالقه مندان نوجوان به حوزه 
سينما در شهرستان نيشــابور با چهار فيلم در مرحله توليد 
قرار گرفت. مســئول انجمن ســينماى جوان اداره فرهنگ 
وارشاد اسالمى  نيشابوراظهاركرد: در راستاى برگزارى دومين 
المپياد فيلمســازى نوجوانان ايران، نوجوانان عالقه مند در 
حوزه فيلمسازى با مشاوره و  حضور فيلمسازان و هنرمندان 
دفتر نيشابور  ايده هاى خود را به فيلم تبديل نمودند. مسعود 
ســليمانى ســپهرگفت: دومين المپياد فيلم سازى با هدف 
آموزش و حمايت فيلمسازان و عالقه مندان نوجوان به حوزه 

سينما در  شهرستان نيشابور در مرحله توليد قرار گرفت.
وى خاطرنشــان كرد: فيلمهاى كوتاه «زمانى براى دوســت 
داشتن» ســاخته على شكيبا،« توپ وتشــر» ساخته  آرش 
محمدى، «هديه مهربانى» ساخته متين كريمى و «شهر من 

نازم نيشابور»ساخته عليرضا نيشابورى در نيشابور توليد شد.
سليمانى سپهريادآورشد: چهار نوجوان نيشابورى در انجمن 
سينماى جوانان دفترنيشابور فيلمهاى خود را به پايان رساندند 
و اين فيلمها به جشنواره ارسال شد. مسئول انجمن سينماى 
جوان اداره فرهنگ وارشاداسالمى نيشابورتصريح كرد: المپياد 
فيلمســازى نوجوانان ايران با هدف كشــف استعداد يابى با 
حضور فعال نوجوانان سنين 9 تا 16 سال در بخش سينما 8 
تا 14 شهريور97همزمان با سى و يكمين جشنواره بين المللى 

فيلمهاى كودك و نوجوان برگزار خواهد شد.

  مطالبات 100 ميليارد تومانى اوقاف از 
دستگاه ها 

بجنورد- خبرنگارقدس: مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان 
شــمالى با اشاره به نقش و تأثيرگذارى رسانه در مطالبه به حق 
مردم و اقشــار مختلف جامعه افزود: با توجه به نيازهاى جامعه 

امروز، موظف هستيم نيت هاى مدرن روز را احيا كنيم.
حجت االســالم عظيم آسوده به وقف رســانه به عنوان يكى از 
محورهاى اساســى در حوزه وقف اشــاره و تصريح كرد: اگر اين 
اتفاق بيفتد بسيارى از مشكالت جامعه رسانه اى برطرف مى شود.

وى فرهنگ ســازى در حوزه وقف و سرمايه گذارى در موقوفات 
و احياى آن ها را از مباحث بسيار مهمى دانست كه نيازمند بهره 

گيرى از ظرفيت رسانه ها و همراهى و هميارى آن هاست.
وى بــا بيان اين كه 700 نوع نيــت با عناوين مختلف در حوزه 
وقف در كشور داريم كه 165 نوع نيت در استان خراسان شمالى 
وجود دارد كه از كل موقوفات اســتان 65 درصد نيت ها مربوط 
به عزادارى براى ســيد الشهدا(ع) است، تصريح كرد: اگر بتوانيم 
درآمدهاى خود را وصول كنيم مى توانيم خدمات بيشترى ارائه 
دهيم.  وى بر تعامل بيشتر و بهتر با رسانه ها تأكيد كرد و همراهى 
رسانه ها با اداره كل اوقاف و امور خيريه را در تحقق اهداف اداره 

كل اثربخش دانست.
وى با اشاره به اين كه مطالبات اوقاف و امور خيريه از دستگاه ها 
و شهردارى ها بيش از 100 ميليارد تومان است، تصريح كرد: بايد 
دســتگاه ها را براى پرداخت ترغيب كرد كه در اين ميان رسانه 

مى تواند بسيار تأثيرگذار باشد.

مديران خراسان شمالى در ديدار با سرپرست قدس 
در اين استان:

 روزنامه قدس يكى از متنوع ترين 
روزنامه در بين مطبوعات كشور است

بجنورد- خبرنگار قدس: در چند روز گذشــته به مناسبت 
روزخبرنگار، دفتر سرپرستى روزنامه قدس استان ميزبان تعدادى 

از مسئوالن و مديران سازمان هاى مختلف از استان بود.
جمعى از مسئوالن شهردارى بجنورد، آموزش و پرورش خراسان 
شمالى، مدير كل دفتر فنى استاندارى خراسان شمالى، كميته 
امداد خراسان شمالى و نماينده مردم خراسان شمالى در مجلس 
شوراى اســالمى  از جمله مديرانى بودند كه در اين سرپرستى 

حضور داشتند.
معاون اشــتغال كميته امداد خراسان شمالى گفت: خبرنگاران 
پل ارتباطى مردم و مسئوالن و چشم بينا و گوش شنواى مردم 
جامعه هستند. مرادى اظهار كرد: خبرنگاران در بين مردم حضور 
دارند و مشكالت آنان را به گوش مسئوالن مى رسانند اما كمتر 

ديده شده اين خبرنگاران به مشكالت خود بپردازند.
مدير كل آموزش و پرورش خراسان شمالى نيز گفت: خوشبختانه 
روزنامه قدس يكى از متنوع ترين روزنامه در بين مطبوعات كشور 
است كه مخاطبان زيادى دارد. حاتمى افزود: اين زحمات، مرهون 
تالش و درايت مديرانى اســت كه به اين رسانه در ابعاد مختلف 
توجه ويژه اى دارند. مدير دفتر روزنامه قدس در خراسان شمالى 
نيز در اين ديدار گفت: خبرنگاران قشر پرتالش، ايثارگر در خط 

مقدم و در عرصه اطالع رسانى هستند.
ملك محمد عليزاده با بيان اينكه استان خراسان شمالى استانى 
نوپا بوده، خبرنگاران نقش بسيار مهمى در توسعه جامعه استان 
دارند كه با عشــق و عالقه اى كه به كار و حرفه خود داشــته در 

هرساعتى از شبانه روز نيزدر جلسات حضور دارند.
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بجنورد- ســمانه محمــدزاده ثانى  
رويين يكى از روستاهاى بخش مركزى در 
اسفراين است اين مكان در 26 كيلومترى 
از اين شهرســتان واقع شده و داراى آب و 
هواى معتدل كوهســتانى با زمستان هاى 

سرد و پر برف و تابستان معتدل است.
اين روســتا به سبب شــكل پلكانى آن به 
روستاى ماسوله اى رويين نيز شهرت دارد.

خانه  هــا به طرز بســيار زيبايى به صورت 
پلكانى بر روى يكديگر ساخته شده اند، به 
طورى كه پشت بام منزل يكى حياط خانه 
ديگرى اســت و يكى از نقاط خوش آب و 
هوا و از معروف ترين جاذبه هاى گردشگرى 
شهرستان اسفراين اســت. ارتفاعات بلند، 
رودخانه هــاى دائمــى و درختــان چنار 
كهنســال چهره اين روستاى ماسوله اى را 

منحصر به فرد ساخته است. 
منطقــه گردشــگرى رويين به روســتاى 
شــكوفه هاى ســيب نيز معروف است و از 
مشــخصات بــارز آن كوچه هــاى پيچ در 
پيچ، بافت قديمى خانه ها و شــيب كوچه 
به كوچه روســتا است كه نظر بينندگان را 

به خود جلب مى كند.
آب فراوان، باغ هاى اين روســتا را پر رونق 
ساخته به طورى كه هيچ فصلى از سال از 

محصوالت باغى بى  بهره نيست.

 رونق صنايع دستى
روستاى پلكانى رويين اسفراين با توجه به 
نوع معمارى، بافت تاريخى منحصر به فرد، 
رونق صنايع دستى و آب و هواى خوب، در 

فهرســت آثار ملى كشور به ثبت رسيده و 
به عنوان روستاى هدف گردشگرى تعيين 
شــده اســت و قدمت آن به عصر زندگى 

حافظ درقرن هشتم  هجرى باز مى گردد.
يكــى از معتمدين اين روســتا مى گويد: 
گويش اصلى اهالى اين روســتا زبان تاتى 
اســت و شــغل اصلى آنان نيز دامدارى ، 

كشاورزى و چادرشب بافى است.

 روستايى با  300 كوچه
عباس ســليمانى زاده قدمت اين روستا را 
بــه دوره پيش از اســالم مى داند و اظهار 
مى دارد: اين روستاى 300 كوچه دارد كه 
تمامى كوچه هاى اين روستاى تاريخى سه 
راهى است و تنها يك كوچه چهارراه دارد 

كه آن هم باال و پايين روستا را به هم وصل 
مى كند.

وى مى افزايــد: در آن زمــان اگر جنگى 
اتفــاق مى افتاد اهالى ايــن منطقه زن و 
فرزندان خود را از اين چهارراه به محالت 

ديگر فرار مى دادند.
سليمانى زاده ادامه مى دهد: در گذشته 6 
گروه در اين روستا زندگى مى كردند كه هر 
گروه داراى يك چشمه، يك آسياب آبى و 

يك مسجد بودند.
وى به چنار هاى با قدمت باالى اين روستا 
اشاره مى كند و مى گويد: قدمت يكى از اين 
چنارها 900 سال است كه حدود 10 سال 
گذشــته از تنه اين چنار به عنوان قصابى 
استفاده مى شد كه در حال حاضر از انجام 

اين امر خوددارى مى شود.
يكى از مرمت شناسان شهر تاريخى بلقيس 
درخصوص ســابقه تاريخى اين شــهر در 
اسفراين نيز مى گويد: شهر تاريخى بلقيس، 
مجموعه اى از قديمى  ترين بناهاى خشتى و 
گلى ايران بوده كه در سه كيلومترى جنوب 
غرب شهر كنونى اسفراين قرار گرفته است.
حامد وظيفه شــناس مى افزايد: ارگ شهر 
بلقيس مهم ترين و شــاخص ترين اثر اين 
مجموعه باستاني است كه از آن مي توان به 
عنوان يكى از بزرگترين سازه هاى خشتى 

در ايران نام برد.
وى اظهــار مى كنــد: ارگ بلقيس كه در 
منابع بــه آن نارين قلعه هــم مى گويند 
برجســته ترين اثــر مجموعــه تاريخــى 

اسفراين است. 
وى مســاحت ايــن ارگ را بالــغ بر پنج 
هكتــار و بزرگترين ابعاد اضالع آن حدود 
170*27 متــر عنوان مى كنــد و اظهار 
مى دارد: تعــداد 29 بــرج در اندازه هاى 
مختلف با ديوارهايى بــا ارتفاع 131 متر 
گرداگرد ارگ تعبيه شــده و از اطراف به 

خندق منتهى مى شده است. 
وى مى گويد: مصالح اصلى بكار رفته شده 
در شهر تاريخى بلقيس از گل و چينه است 
كه در بخش هاى مختلف آن از خشــت و 

چوب استفاده شده است. 
وى مى افزايــد: قدمت ارگ احتماال به دور 
ايلخانى بــاز مى گردد و ارگ آخرين مرتبه 
توسط افغان ها به تصرف در آمده و به طور 

كامل تخريب شده است.

قدس از روستايى خوش آب و هوا گزارش مى دهد

روئين، ماسوله خراسان شمالى

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

 درخشش تيم كاراته بسيج نيشابور خبر
در المپياد نوجوانان بسيج 

نيشابور- خبرنگارقدس: تيم كاراته بسيج نيشابور در مسابقات 
انتخابى المپياد نوجوانان بسيج استان موفق به كسب سه نشان 
نقره و دو نشان برنز در قسمت آقايان و سه نشان طال در قسمت 

بانوان در اين دوره از مسابقات شد.
رئيس هيئت كاراته بسيج نيشابوراظهار كرد: در قسمت آقايان 
موفق به كسب سه نشان نقره و دو نشان برنز  و در قسمت بانوان 

موفق به كسب سه نشان طالدر اين دوره از مسابقات شد.
حميد رضا نظرى گفت: تيم كاراته بسيج نيشابور در مسابقات 
انتخابى المپياد نوجوانان بسيج استان موفق به كسب سه نشان 
نقره و دو نشان برنز در قسمت آقايان و سه نشان طال در قسمت 
بانوان در اين دوره از مسابقات شد. وى خاطر نشان  كرد: رادين 
تاجيك در كاتا و كوميته نشــان نقره و احمدرضا كشميرى در 
كوميته نشــان نقره دريافت كردند آقايان فرزان نظرى و محمد 

مهدى دستگيردر قسمت كوميته به نشان برنز دست يافتند.

گرامى داشت سالروز استقالل 
پاكستان در مشهد
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  ضريب اشغال قطارها

 در خراسان افزايش يافت

ايرنا:مديركل راه آهن خراســان گفت: ضريب اشغال صندلى 
قطار در مســيرهاى مشهد- تهران، حومه مشهد و مشهد به 
25 شهر و مركز استان، طى چهار ماهه نخست امسال حدود 

15 درصد افزايش داشته است.
محمدهادى ضيايى مهر افزود: در اين مدت شــاهد رشــد 
16درصدى ضريب اشغال قطارهاى مسافرى در مسير ريلى 
تهران - مشهد نسبت به مدت مشابه پارسال بوديم به طورى 
كه در بازه مزبور متوسط ضريب اشغال قطارهاى مسافرى به 
بيش از 78 درصد رســيد. وى گفت: ميانگين ضريب اشغال 
قطارهاى مســافرى كمربندى يا قطارهاى مسافرى از مشهد 
به ساير شــهرهاى كشــور به جز تهران و مسيرهاى حومه 
مشهد، نســبت به مدت مشابه پارســال رشد 18 درصدى 

داشت و به بيش از 81 درصد افزايش يافته است.
ضيايى مهر افزود: ضريب اشغال قطارهاى مسافرى حومه اى 
نيز در مقايســه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشد 
داشته اســت. مديركل راه آهن خراسان گفت: در چهار ماهه 
نخســت امســال راه آهن خراســان با جابه جايى بيش از 4 
ميليون و 500 هزار نفر از مســافران و زائران حضرت ثامن 
الحجج(ع) موفق به كسب رتبه نخست كشور در جابه جايى 
ريلى مسافر شده است. وى خاطرنشان كرد: اين جابه جايى 
از 27 شــهر و مركز استان در مسيرهاى منتهى به مشهد به 
صورت ورودى و خروجى انجام شــده كه در مقايسه با مدت 

مشابه پارسال رشد 20 درصدى داشته است.

  سقف ساختمان تاريخى دانشكده سابق 
ادبيات فرو ريخت

قدس:با فرو ريختن ســقف بخشــى از ســاختمان  تاريخى 
دانشكده ســابق ادبيات مشــهد اين نگرانى وجود دارد كه 
 پرونده اين ساختمان هم كه يكى از آثار ملى به شمار مى رود 

به تخريب كامل ختم شود.
شــواهد از اين حكايت مى كند كه به دليل تخريب ســقف 
ســاختمان آموزش مجتمع دكتر شريعتى جهاد دانشگاهى 
مشهد، دورتادور اين ســاختمان با پوشش آبى رنگ محدود 
شــده اســت. رئيس جهاد دانشگاهى خراســان رضوى در 
اين باره اطمينــان خاطر داد كه به هيچ عنــوان بنا ندارند 

ساختمان آموزش مجتمع دكتر شريعتى را تخريب كنند.
على اكبر شمســيان گفت: سقف ســاختمان آموزش جهاد 
دانشگاهى مشهد از جنس چوب بود كه به دليل قدمت زياد 
بنا، فرو ريخت و اكنون در تالشيم آن را بازسازى كنيم. وى 
افزود: مجتمع دكتر شــريعتى جهاد دانشگاهى جزو ميراث 
ملى كشــور به شمار مى رود و به هيچ عنوان قصد نداريم آن 
را تخريب كنيم. بناســت بدون آسيب به ساختمان آموزش، 

دوباره  بازسازى شود.

  اعتراض كفاشان مشهدى به كمبود مواد اوليه

قدس: جمعى از كارگران و كارگاه داران كفش در مشــهد 
در اعتراض به نبود و نحوه توزيع مواد اوليه از جمله چســِب 

كفاشى در مقابل دفتر اين اتحاديه گرد هم آمدند. 
اين افراد خواســتار حضور مسئوالن اســتاندارى يا سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان در جمع خود بودند.
اين گردهمايى پس از سخنان رئيس صنف كفاشان به پايان 

رسيد.

 طرح توسعه «مؤسسه  همدم»
 چشم انتظار همراهى خيران

هاشم رسائى فر: مديرعامل مؤسســه  خيريه و توانبخشى 
دختران همدم مشــهد از هزينه 2 تــا 2 و نيم ميليون تومانى 
نگهدارى هر كدام از 400 دختر تحت پوشــش اين مؤسسه  در 

ماه خبر داد.
دكتر زهرا حجت با بيــان اين مطلب در جمع خبرنگارانى كه 
به مناســبت گراميداشت روز خبرنگار از مؤسسه  همدم بازديد 
كردند، اظهار داشت: مؤسسه  همدم در حال حاضر از 400 دختر 
با شرايط خاص نگهدارى مى كند كه با توجه به شرايط اقتصادى 
فعلى هزينه نگهدارى هر كدام از دختران چيزى درحدود 2 تا 2 
و نيم ميليون تومان در ماه است كه افزايش بى رويه قيمت اقالم 
دارويى و خارج شدن خيلى از آن ها ازحمايت بيمه اى در افزايش 

هزينه هاى مؤسسه  نقش زيادى داشته است.
مديرعامل مؤسســه  خيريه و توانبخشى دختران همدم مشهد 
افزود: ميزان كمك بهزيســتى در ماه به ازاى هر نفر 500 هزار 
تومان است كه تقريباً يك چهارم هزينه هاى جارى آن هاست با 
اين توضيح كه به 300 نفر از دختران اين مركز يارانه بهزيستى 
تعلق مى گيرد و بقيه دختران چون هنوز مجهول الهويه هستند 
يارانــه اى براى آن ها در نظر گرفته نشــده، لذا بقيه هزينه ها با 
همراهى و كمك خيرينى تأمين مى شود كه هميشه يار و ياور 

دختران مؤسسه  همدم بوده اند.
وى همچنين عنوان كرد: در فضاى كنونى به واسطه ساخت و 
سازهايى كه انجام شــده است و سالن هايى كه براى نگهدارى 
دختران بنا شــده ديگر فضا و مكانى براى گردش و تفريح اين 
عزيزان وجود ندارد كه در همين راستا و مساعدتى كه خيرين 
خواهند داشت طرح توسعه مؤسسه  همدم را در دستور كار قرار 
داديم كه در زمينى به مساحت 15هزار متر مربع در منطقه الهيه 
احداث خواهد شد. در حال حاضر در مرحله آماده سازى نقشه ها 
هستيم كه بعد از آن با قولى كه شهردارى داده است پروانه ها و 
مجوز هاى الزم را صادر خواهد كرد و بعد از آن با فازبندى هايى 
كه انجام شده است مراحل را به پيش خواهيم برد تاقابل استفاده 

براى بچه ها باشد.
دكتر حجت همچنين درباره شفاف بودن وضعيت مالى مؤسسه  
گفت: همدم يكى از مؤسساتى است كه بسيار شفاف در مسائل  
مالى عمل مى كند و خيلى شفاف با خيرين و افرادى كه كمك 

كرده اند همراه بوده است.
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مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشاره به سامانه «كارا» اعالم كرد

  رتبه اول خراسان رضوى در حوزه اشتغال

بردســكن - خبرنگار قدس: مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى خراســان رضوى در 
كارگروه اشــتغال و سرمايه گذارى شهرستان بردســكن گفت: اگر چه در شروع اجراى طرح 
اعتبارات حوزه اشتغال، استان دچار يك عقب ماندگى شده بود ولى در حال حاضر بايد اعالم 
كنيم كه خراســان رضوى بيشترين تعداد ثبت نام شدگان كشور را با 28 هزار نفر در سامانه 

كارا و در بررسى طرح ها به مبلغ 1200 ميليارد تومان رتبه اول كشور را دارا مى باشد. 
محمد سنجرى تعهد اشتغال استان را در سال جارى 110 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: 
تاكنون 22 درصد از اين تعهد تحقق پيدا كرده است كه سهم شهرستان بردسكن از اين تعهد 

1303 نفر است كه خوشبختانه 28 درصد آن محقق شده است.
 وى از حــذف صندوق كارآفرينى اميد در ســامانه رصد خبــر داد و گفت: با توجه به اينكه 
اين صندوق جزء مؤسســات مالى است هيچ تعهدى ندارد كه اشتغال هاى خود را در سامانه 
رصد ثبت كند ولى دســتگاه هاى ديگر مكلف هستند تعداد اشــتغال هاى خود را در سامانه 

ثبت كنند. 
وى اعتبارات مشــاغل خانگى استان در ســال جارى را 64 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: 
سهم شهرستان بردسكن از اين اعتبارات 820 ميليون تومان است. وى تعداد مجوزهاى صادر 
شــده در حوزه مشاغل خانگى شهرستان بردسكن طى ســال جارى را تنها پنج مورد اعالم 
كرد. وى همچنين اعتبارات اختصاص يافته از محل تبصره 18 قانون بودجه امسال به استان 
را 1800 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: ســهم شهرســتان بردسكن از اين ميزان  بيش از 

22 ميليارد تومان است.  سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

اتوبوســرانى  مديرعامل  طاهرى  هنگامه 
شــهردارى مشــهد از خروج 200 دســتگاه 
اتوبوس فرسوده در سال جارى از ناوگان حمل 

و نقل اين شهر خبر داد.
حســينى پويا روز گذشــته در سى و دومين 
جلسه علنى شــوراى شهر مشهد افزود: سال 
آينده نيز 400 دســتگاه اتوبوس فرســوده از 
ناوگان حمل و نقل درون شهرى حذف خواهد 

شد.
در اين جلســه اليحــه اى دو فوريتى مبنى 
بر اجازه انتشــار 2000 ميليــارد ريال اوراق 
مشاركت توســط بانك مركزى براى اجراى 
طرح هاى حمل و نقل شهرى به شورا ارائه شد 
كه بــا رأي مثبت اعضا براى خريد اتوبوس به 

تصويب رسيد.
الزم به ذكر اســت كه شهرداري تأكيد كرد با 
تضمين بازپرداخت 50 درصد اصل و ســود 
توسط دولت و 50 درصد مابقي هزينه خريد 
اتوبوس از بخش خصوصي تأمين ناوگان جديد 

براى شهردارى تقريباً رايگان خواهد شد.

 تملك تنها ملك ميدان سعدى 
تنها ملــك باقي مانده از فضاي ســبز ميدان 
ســعدي به اجبار و از طريق مــاده 9 خريده 

خواهد شد.
در جلســه روز گذشته، مقرر شــد در مورد 
تملك تنها ملكى كه در ميدان سعدى به دليل 
رضايت ندادن مالك هنوز تملك نشده از طريق 

ماده 9 اقدام شود.
اين در حالى بود كه موحدى زاده بر جلوگيرى 
از ضرر و زيان شهروندان در قبال اجراى ماده 
9 تأكيد داشــت كه نماينده شهردارى عنوان 
كرد هزينه تملك آن در بودجه 97 پيش بينى 

شده است.

 مجتمع مشاغل مزاحم
در جلســه علنى روز گذشته شــوراى شهر 
مشهد، شهردارى مشهد موظف شد، حداكثر 
ظرف مدت دو ماه نســبت به تهيه گزارشى 
جامــع از وضعيت مجتمع هاى ســاماندهى 
مشــاغل آالينده و مزاحم غيرفعال و تدوين 
برنامه عملياتى فعال سازى مجتمع هاى مزبور 

اقدام كند.
معاون خدمات و محيط زيســت شــهردارى 
مشــهد در مورد مشــاغل مزاحــم و آالينده 

گفت: در حــال حاضر 25 هزار 
واحد صنفى مزاحم در اين شهر 
فعاليت مى كنند كه براى خروج 
آن ها از شهر مجبور شديم آن ها 
را تشويق به ايجاد تعاونى كنيم 
تا با مشاركت صنوف در ساخت 
مجتمع ها و مشاركت در سود آن 

اقدام شود.
معاون شــهردار مشهد افزود: بر 
اين اساس پروانه اين مجتمع ها 
طى پنج سال بعد از بهره بردارى 
تقســيط مى شــود و صنــوف 
يــا كارگزار  تعاونى  از طريــق 
مى توانند نســبت به ســاخت 
مجتمع و انتقال فعاليت خود به 

خارج از شهر اقدام كنند.
وى تصريح كرد: چنانچه مشاغل 

مزاحم و آالينده به فعاليت خود در داخل شهر 
ادامــه دهند، حدود 10 برابر عوارض آن واحد 

جريمه مى شوند.
دكتر خليل اهللا كاظمى اذعان داشــت: البته 
صنوفى كه مورد نياز مردم هستند با رعايت 
اســتانداردها اجبارى براى خروج از شــهر 

ندارند.

 تمايلى براى ادامه 
رياست ندارم

 رئيس شوراى شهر مشهد 
نيز پس از پايان اين جلسه 
در جمــع خبرنــگاران با 
اشــاره به اينكه تمايلى 
براى ادامه رياست ندارم، 
نظر  بر  افزود: همچنــان 
خودم هســتم و اميدوارم 
از ظرفيت ساير اعضا براى 
رياست استفاده شود و اين 

تقاضا را مطرح كرده ام.
انتخاب شــخص بعدى 
اجماع  به  رياست  براى 
دارد.  بســتگى  جمــع 
به نظر مــن همه اعضا 
ايــن ظرفيــت را دارند 
و اميــدوارم اعضا درخصوص خواســته من 
متقاعد شــوند. رئيس شــوراى شهر مشهد 
بيــان كــرد: در تاريخ 29 مــرداد ماه 97 
اعضاى كميسيون ها با رأى گيرى مشخص و 
رياست هر كميسيون توسط اعضا مشخص 

مى شود.
حيدرى در پاســخ به اين پرسش كه اگر همه 

اعضا بر رياســت شما تأكيد داشتند، شما چه 
واكنشى خواهيد داشت، گفت: بايد در جلسه 

دفاع كنم تا نظرم اعمال شود.
حيدرى درخصوص خريد تيم پديده توسط 
مديريت شهرى مشهد گفت: همچنان اعالم 
مى كنيم كه مديريت شهرى تمايلى به خريد 
و تيم دارى ندارد و صاحبان صنايع و بخش 
خصوصى در اين بخــش بايد ورود كنند و 
شــهردارى همچون گذشته در حد بضاعت 
كمك مى كند. وى افزود: درخصوص خريد 
اين تيم هنوز اين امر تبديل به يك خواست 
عمومى و الزام آور نشــده است. ضمن آنكه 
فرض پرداخت هزينه ها توسط شهردارى و 
نپذيرفتن مديريــت تيم را هم رد مى كنيم 
زيــرا اگر هزينه را بدهيــم، مديريت را هم 
مى پذيريم. رئيس شوراى شهر مشهد بيان 
كرد: نگاه حمايتى ما شــامل سياه جامگان 

هم خواهد شد.

در سى و دومين جلسه علنى شوراى شهر مشهد چه گذشت

از ابراز عدم تمايل رئيس براى ادامه رياست تا خريد اتوبوس با اوراق

در اين جلسه اليحه اى 
دو فوريتى مبنى بر 
اجازه انتشار 2000 
ميليارد ريال اوراق 

مشاركت توسط بانك 
مركزى براى اجراى 

طرح هاى حمل و نقل 
شهرى به شورا ارائه شد 

كه با رأي مثبت اعضا 
براى خريد اتوبوس به 

تصويب رسيد

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.
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��ر رئيس پليس راهور استان در گفت وگو با قدس خبرداد

 كاهش ترافيك اطراف حرم مطهر با اجراى طرح «نظم آوران»
على محمدزاده رئيس پليس راهنمايى 
و رانندگى خراســان رضوى از اجراى طرح 
نظــم آوران ترافيــك در معابر اطراف حرم 

رضوى خبرداد.
سرهنگ محمدباقر ســليمى گفت: مباحث 
ترافيكى شهر مشهد با توجه به مناطق مختلف 
شهر متفاوت اســت و بايد براى هر منطقه با 
توجه به علل ايجاد مشــكالت ترافيكى چاره 

انديشى شود.
وى افزود: بى ترديد اولويت اوليه تمام خدمات 
دستگاه ها در مشهد معطوف به هسته مركزى 
شهر و به طور خاص اطراف حرم مطهر رضوى 
اســت. بر همين اساس با بررسى هاى ميدانى 
كارشناسان راهور عوامل مختلف ايجاد گره هاى 
ترافيكــى و كندى حركــت در اين محدوده 

شناسايى شد.

 نقش عابران در ترافيك
او ادامه داد: نتايج بررسى ها در چند بخش بوده 
كه به تناسب شرايط در دستور كار قرار خواهد 
گرفت كه يكى از نتايج به دست آمده، بيانگر 
تأثير مستقيم رفتارهاى اشتباه عابران پياده بر 

جريان ترافيك محدوده حرم مطهر است.
سليمى اظهارداشت: آنچه مسلم است، سرعت 
عبور خودروها در هر معبر اثر مســتقيمى در 
ايجاد گره ترافيكى دارد و زمينه ساز مشكالت 
ثانويه است كه متأسفانه در اين محدوده ورود 
بيش از حد ومكرر عابران پياده به سطح سواره 
رو معبر موجب توقف هاى اجبارى خودروها و 
در نهايت منجر به ايجاد گره ترافيكى وكندى 

حركت مى شود.
وى افزود: يكى ديگر از مشكالت شناسايى 
شــده مربــوط به توقــف اشــتباه و پارك 
موتورســيكلت و خودروها در حاشيه معابر 
ايــن محدوده اســت كه تمام ايــن عوامل 
موجب شــده تا معابر اطــراف حرم مطهر 

هميشه با مشكالت ترافيكى همراه باشد.
وى گفــت: با اين وصف پس از بررســى هاى 
اوليه و با توجه به شرايط موجود راه حل هاى 
متفاوتى مطرح شــد كه در نهايت مقرر شد 
مأموران راهنمايى و رانندگى در اين محدوده 
مســتقر شوند و نســبت به اصالح رفتارهاى 

اشتباه ذكر شده، اقدام كنند.

 هدف از اجراى طرح
رئيس پليس راهور خراسان رضوى ادامه داد: 
اين اقدام در قالب طرحى با عنوان «نظم آوران 
ترافيك حرم رضوى» آغاز شــده كه تا پايان 
تابســتان اجرا خواهد شد تا پس از شناسايى 
نقاط قوت وضعف طرح وبررسى نتايج اجراى 

آن نسبت به شــيوه اجراى مراحل بعدى آن 
تصميم گيرى شود.

ســليمى در بيــان ســرفصل هاى مأموريت 
تعريف شــده براى مأموران مجرى اين طرح 
اظهار داشــت: راهنمايى زائران و نظم بخشى 
و ســاماندهى ترافيك هســته مركزى، اولين 

هدف اجراى اين طرح است كه براى رسيدن 
به نتيجه مورد نظر، دستور كار مأموران شامل 
مواردى چون راهنمايى زائران، كنترل عابران 
پيــاده وهدايت عابران ســطح معبر به داخل 
پياده رو و نيز ســاماندهى توقف وسايل نقليه 

حاشيه معابر منتهى به حرم مطهر است.
وى ادامه داد: در اين طرح ســعى شــده تا از 
نيروهايى با تحصيالت عالى دانشگاهى استفاده 
شــود كه عالوه بر آن آموزش هاى الزم براى 
نحوه برخورد با شهروندان و زائران نيز به آن ها 
داده شده اســت كه اميدواريم شهروندان نيز 
مانند تمام طرح هاى پليــس، ما را در اجراى 
اين طرح يارى كنند تا شاهد كاهش مشكالت 

ترافيكى در اين محدوده باشيم.

آب و �وا
  پيش بينى رگبارهاى پراكنده باران و 

رعد و برق براى غرب خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: بررسى نقشه هاى 
پيش  يابى و تصاوير ماهواره نشان دهنده افزايش شدت وزش 
باد بوده و طى ساعات بعد ازظهر عالوه بر وزش باد شديد همراه 
با گرد وخاك، براى مناطقى بخصوص نوار غربى استان افزايش 
ابر نيز پيش بينى مى گردد. بنابراين در مناطق كوهستانى شمال 
غرب رگبارهاى پراكنده باران و رعد وبرق دور از انتظار نخواهد 
بود. همچنين روزهاى پايانى هفته به طور موقت دماى هوا بين 

يك تا 3 درجه سانتيگراد افزايش مى يابد.

��ر

  زوج سارق دستگير شدند

ايرنا: فرمانده انتظامى گناباد از دستگيرى زوج سارق سابقه دار 
در اين شهرستان خبر داد.

ســرهنگ قربانعلى قربانى گفت: بــا دريافت گزارش هايى از 
سرقت سريالى در اين شهر، موضوع در دستور كار قرار گرفت 
كه مشخص شد عامل سرقت ها زوجى 28 و 32 ساله هستند.
از  ايــن زوج ســابقه دار در مرخصــى  ادامــه داد:  وى 
زنــدان مرتكب 15 فقره ســرقت از منازل مســكونى و 

موتورسيكلت ها شده بودند.
فرمانده انتظامى گناباد افزود: با تالش مأموران، زوج سابقه دار 

دستگير و تحويل مراجع قضايى شدند.

نشت گاز آمونياك در سردخانه شهرك صنعتى طرق
  16 مصدوم راهى بيمارستان شدند

قدس: نشت گاز آمونياك در سردخانه شهرك صنعتى طرق 
16 نفر را راهى بيمارستان كرد. رئيس اداره حوادث و مديريت 
بحران دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت: اين حادثه ساعت 
14:41 روز گذشــته در شــهرك صنعتى طرق روى داد و 

مسمومان از كارگران و اهالى اطراف سردخانه بودند.
دكتر طاهــر زاده افزود: به محض اطالع از اين حادثه ســه 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام و مسمومان به 

بيمارستان امام رضا(ع) منتقل شدند.

  دستگيرى 2 شكارچى متخلف 

در راز و جرگالن
بجنورد- خبرنگار قدس: مأمور ان يگان حفاظت محيط 
زيســت شهرســتان راز و جرگالن موفق به دستگيرى دو 

شكارچى متخلف شدند.
رئيس  اداره حفاظت محيط زيست شهرستان راز و جرگالن با 
اعالم اين خبر گفت: طى بازرسى از منزل شكارچى متخلف با 
همكارى پاسگاه انتظامى غالمان،حدود يك كيلوگرم گوشت 
مربوط به گونه حمايت شــده قوچ وحشى كشف و حدود دو 
كيلوگرم گوشت مشكوك به گونه «تشى» كشف و ضبط شد.

باقر مراديان افزود: در بازرسى از منزل متخلف ديگر يك قبضه 
اســلحه گلوله زنى برنو پنج تير و مقاديرى گلوله كشف و در 
همين زمينه دو نفر دستگير و به همراه پرونده تشكيل شده 

تحويل مقامات قضايى شهرستان شدند.

براى نخستين بار در خراسان شمالى انجام شد
  عمل نادر سرطان حنجره 

در بيمارستان امام خمينى(ره) اسفراين

بجنورد- خبرنگار قدس: متخصص گوش، حلق و بينى 
بيمارســتان امام خمينى(ره) اين بار موفــق به عمل نادر و 

سنگين سرطان حنجره شد. 
رئيس بيمارستان امام خمينى(ره) اسفراين گفت: دكتر سيد 
احســان اميرى زاد متخصص گوش، حلق و بينى موفق شد 
بيمار 64 ساله را كه مبتال به سرطان گسترده حنجره و ناى 

شده بود، با موفقيت جراحى كند.
دكتر فرامرز يعقوبى با بيان اينكه جراحى سرطان حنجره تنها 
در مجهزترين مراكز دانشگاهى بزرگ كشور قابل انجام است، 
افزود: اين عمل جراحى براى اولين بار در خراسان شمالى در 

بيمارستان امام خمينى(ره) اسفراين انجام شد.
وى با اشاره به اينكه اين عمل جراحى 12 ساعت طول كشيد، 
افزود: اين بيمارى به دليل دســت اندازى تومور به راه هوايى 
و ايجاد تنگى در مســير تنفس، براى بيمار مشكالت شديد 
در نفس كشــيدن به وجود مى آورد و بتدريج باعث انســداد 
كامــل راه هوايى مى گردد و در صورت جراحى نشــدن جزء 

سرطان هاى بسيار مهاجم و كشنده است.
رئيس بيمارستان امام خمينى(ره) اسفراين گفت: در اين عمل 
كل حنجره و قســمتى از ناى قاعده زبان ديواره جانبى حلق 
برداشته شــده، زنجيره لنفاوى دو طرف گردن اطراف عروق 
بزرگ خارج شده و با فالپ پوستى عضالنى عضله قفسه سينه 
بازسازى شده و يك سوراخ دائمى در راه هوايى ايجاد مى شود 
و در مرحله بعد با تعبيه پروتز مخصوص تكلم امكان نســبى 

تكلم به بيمار داده مى شود. 
گفتنى است دكتر سعيد رضا نامى فلوشيپ بيهوشى قلب نيز 

در اين عمل موفقيت آميز حضور داشت.

فرمانده مرزبانى خراسان رضوى خبر داد
  كشف يك تن مواد مخدر 

توسط مرزبانان تايبادى

قدس: فرمانده مرزبانى خراسان رضوى گفت: بخش مهمى از 
امنيت در هر كشورى از مرزها به دست مى آيد و نقش اصحاب 

رسانه در تقويت اين مهم بسيار تأثيرگذار است.
 ســردار ماشاءاهللا جان نثار روز گذشته در نشست خبرى در 
تايباد، اظهار كرد: خبرنــگاران زبان گوياى مردم در انعكاس 
مشكالت و انتقادها هستند و عملكرد آنان در رفع مشكالت 

بسيار تأثيرگذار است.
وى افزود: حضور مرزبانان در كشــور ســبب برقرارى امنيت 
پايدار شده و با ديدن آموزش هاى الزم هر روز اين مهم ارتقا 
پيــدا مى كند. همچنين تعامل نيروهاى نظامى و انتظامى با 
مرزبانى اجازه هيچ تجاوزى را به گروه هاى معاند و ضد انقالب 
به مرزهاى جمهورى اسالمى ايران نمى دهد و در اين راستا با 

متجاوزان برخورد قاطع مى شود.
فرمانده مرزبانى اســتان بيان كرد: انتشــار اخبار مرزبانى و 
پوشش تالش هاى آنان توسط رسانه ها اين امنيت را به تمام 
جهــان مخابره مى كند و فضا را براى قاچاقچيان و متجاوزان 

مرزى ناامن خواهد كرد.
وى با اشاره به فرمان رهبر معظم انقالب در راستاى حمايت 
از توليد داخلى گفت: بــراى تحقق اين امر با هرگونه كاالى 
قاچاق برخورد قانونى خواهد شد. اين مقام مسئول به كاهش 
ورود مواد مخدر و كاالى قاچاق اشاره كرد و افزود: در همين 
راستا طى چهار ماهه ابتداى سال جارى 40 ميليارد ريال انواع 
كاالى قاچاق توســط مرزبانان فرماندهى هنگ مرزى تايباد 
توقيف و تحويل مراجع ذى ربط شــد، همچنين بيش از يك 
تن انواع مواد مخدر كشــف و ضبــط گرديد و در اين زمينه 

قاچاقچيان دستگير و تحويل مراجع قضايى شدند.
وى با اشاره به همجوارى تايباد با كشور افغانستان، بزرگ ترين 
توليدكننده مواد مخدر در جهان، بيان كرد: بيشترين ورودى 
مواد مخدر به تايبــاد از طريق اســتان هاى جنوبى صورت 
مى گيرد و اين مهم نشــان مى دهد نظارت و كنترل در مرز 

دوغارون به صورت جدى انجام مى شود.
ســردار جان نثار ادامه داد: نكته بسيار مهم در عمليات هاى 
مرزبانان، مالقات هاى مرزى و يا ديپلماسى مرزى است. يكى از 
وظايف مرزبانى استيفاى حقوق مرزنشينان و استيفاى حقوق 
دولت جمهورى اسالمى است، در اين راستا سال گذشته 350 
مورد و در سال جارى تاكنون حدود 60 مورد مالقات مرزى 

تحقق يافته است.
در ادامه اين نشست خبرى رئيس عقيدتى سياسى فرماندهى 
مرزبانى خراســان رضوى، گفت: انتشار درست اخبار، وظيفه 
خبرنگاران را بســيار حســاس كرده و در اين رسالت خطير 
اصحاب رســانه در برطرف كردن دغدغه هــاى مردم نقش 
مؤثرى دارند. حجت االسالم عليرضا راميار با اشاره به تفاوت 
مرزبانان ايرانى با ساير كشورها، افزود: فرق مرزبان نظام مقدس 
جمهورى اسالمى با ساير كشورها در اين است كه اين گروه در 
كشور عالوه بر يك نيروى نظامى داراى افكار و منش مذهبى 
و عقيدتى است و مرز را به منزله ناموس خود مى داند پس در 
صيانت و حفاظت از آن جان خود را بدون ترس و دلهره تقديم 
مى كند.گفتنى است، بازديد از نوار مرز و پاسگاه هاى مرزى و 
همچنين نشست خبرى با فرمانده مرزبانى خراسان رضوى و 

تجليل از خبرنگاران از برنامه هاى اين اردوى يك روزه بود.
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اخلمد، روستايى كه قربانى سودجويان شد
خبر

فارس روســتا و آبشــار اخلمــد يكى از 
روســتاهاى گردشــگرى و پرآوازه كشــور 
اســت، گزارش هاى رســيده حكايت از اين 
دارد كه مدتى اســت مسير رودخانه اخلمد 
مورد تعرض عده اى ســودجو قرار گرفته و 
سودجويان دســت به ساخت وساز در حريم 
و بستر رودخانه زده اند كه اين مسئله چهره 
اين روستاى گردشگرى را در ديد گردشگران 
داخلى و خارجى بسيار زشت نشان مى دهد.

 حريم رودخانه محلى 
براى تاخت وتاز سودجويان

رئيس شــوراى اسالمى شــهر اخلمد در 
اين خصوص مى گويد: به همه مســئوالن 
اعالم كرده ايم اما تاكنون هيچ اقدام عملى 
صورت نگرفته اســت و تصرفات در بستر 
حريم رودخانه همچنان ادامه دارد، حتى 
برخى براى خود پــل نيز احداث كرده اند 
و از آن به عنوان ملك شــخصى اســتفاده 

مى كنند.
ابوالقاسم بى گناه ادامه داد: اين تصرفات ادامه 
دارد و ما نيز قدرت اجرايى نداريم، مسئوالن 
هم كارى انجام نمى دهند و رودخانه در حال 

تصرف اســت، تاكنون بارها به بخشدارى و 
فرماندارى چناران مراجعه كرده ايم، ديگر از 
پيگيرى خسته شده ايم اما هنوز اقدامى انجام 

نشده است.
وى ادامه داد: هركس كــه دو درخت گردو 
داشته اســت اقدام به تصرف كرده و تا كنار 
رودخانــه را تصرف كرده اند و در حال حاضر 
آبشار اخلمد به بازار پرهرج و مرجى تبديل 
شده است، مشخص نيست اگر سيلى بيايد 

چه اتفاق تلخى مى افتد.
رئيس شوراى اسالمى شهر اخلمد با تقدير از 
دادستان چناران اظهار داشت: ما ديگر نااميد 
شده ايم چون كسى توجه ندارد اما دادستان 
چناران قول پيگيرى داده است و اميدوارم به 

نتيجه برسد.

 اقدام براى رفع تصرفات 
مدير دفتر رودخانه ها و ســواحل شركت 

آب منطقه اى خراســان رضــوى كه پس 
از گذشــت حدود 20 روز از نامه ارسالى 
دادســتان چناران اطالعى نداشت؛ گفت: 
در پايين دســت روستاى اخلمد تصرفاتى 
صورت گرفته اســت كه ما به آنان اخطار 
داده ايم اما چهار نفر از اهالى اعتراض هايى 
داشــته كه به كميســيون رفته اســت و 
منتظر اعالم نظر براى اقدام هســتيم، چرا 

كه بايد مسير قانونى خود را طى كند.
محمدرضــا صادقــى  فــر ادامــه داد: در 
باالدست يك ســرى مشكالت وجود دارد 
و امكان تردد نيســت، كارگران بومى با ما 
همكارى نمى كنند و كارگران غيربومى نيز 
تهديد مى شوند اما در عين حال زمانى كه 
ما به جمع بندى برسيم حتماً رفع تصرف 
مى شــود، هر چنــد كه تاكنــون نيز رفع 

تصرفاتى صورت گرفته است.
گفتنى اســت؛ دادســتان چنــاران اخيراً 
طى نامــه اى به مســئوالن آب منطقه اى 
خراســان رضوى از آن ها خواسته است تا 
ظرف 20 روز نســبت به رفع تصرفات در 
حريــم رودخانه اخلمد اقدام و نتيجه را به 

دادستانى اعالم كنند.

خبرخبر

رئيس  قدس:  بجســتان -خبرنگار 
اداره آبفاى شهرى بجستان از برداشت 
آب شرب در آينده نزديك با كارت هاى 

بانكى خبر داد.
دانشــورى در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
گفت: با هماهنگى هــاى به عمل آمده 
جايگاه هــاى برداشــت آب در حــال 
بروزرسانى مى باشد و با توجه به اينكه 
ما توان تصفيــه 350متر مكعب آب را 
داريم در حال حاضر 20 ليتر آب شرب 
از جايگاه ها برداشــت مى شــود و آب 
مصرف شــده از چاه درزاب استحصال 
مى شــود و پس از تصفيــه، چهار ليتر 
آب برداشت شده وارد مخرن شده و به 

مصرف همشهريان مى رسد.
وى تصريح كرد:حق مردم اســت كه آب 
خوب در دسترس داشته باشند و اين نيز 
وظيفه ما مى باشد كه تمامى تالش خود 
را به كار بگيريم ولى با توجه به اينكه آب 
شرب غير بهداشتى با دو ايستگاه پمپاژ 
از 500 متــر اختــالف ارتفاع از دشــت 
منصورى پمپاژ مى شود اين حق را بدهند 
كه 15 تا 20 ســاعت طول مى كشــد تا 
تركيدگى لوله با اين فشــار باال ترميم و 

مجدد وارد مدار گردد. 
وى گفت: براى تأمين  آب بخش يونسى 
نيز چاهى با آبدهــى 30 ليتر در ثانيه 

حفر شــده كه با بهره بــردارى آن در 
آينده مشــكل آب اين شــهر نيز حل 
مى شــود و طرح جمــع آورى فاضالب 
شــهرك فرهنگيان وارد مرحله ســوم 
و آخرين مرحله شــده كه اميد اســت 
با نصب دســتگاه هاى تصفيــه خانه و 
انتقال آب مشــكل اين شهرك حل و 
در دراز مدت بتوانيــم با پيش بينى ها 
و مطالعاتــى كه صــورت گرفته تمام 
فاضالب شــهر را به ايــن تصفيه خانه 

منتقل و مورد استفاده قرار دهيم.
دانشــورى در مــورد نشــتى و خرابى 
شبكه آب شــهر بجســتان نيز گفت: 
دستگاه هاى نشت يابى موجود موردى 
از نشــتى را در شهرستان نشان ندادند 
بنابرايــن تالش براى آوردن دســتگاه 
نشت ياب دقيق ترى از استان داريم كه 
چنانچه نشــتى آبى مشاهده شود رفع 

عيب و شبكه ترميم گردد.

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان 
شــمالى در تازه ترين نشست شوراى ادارى 
استان كه با محوريت روز خبرنگار برگزار شد، 
به تشريح سياست هاى كارى خود پرداخت. 
تأكيد اســتاندار بر تعامل بيشتر مديران با 
رسانه ها و صدور دستور بازگشت ساعت كار 
اداره هاى دولتى به روال قبلى از ديگر نكات 

مطرح اين نشست بود.
محمد رضا خباز در اين نشست اظهار داشت: 
خبرنگاران ركن چهارم دموكراسى هستند 
كه انتقادها و پيشــنهادهاى آنان به نوعى 
انجام فريضه مهم امر بــه معروف و نهى از 
منكر است. وى با بيان اينكه بنده شخصى 
با ديدگاه مشــخص سياســى هستم اما در 
برخورد با خبرنگاران نگاه جناحى ندارم،افزود: 
خبرنگاران براى انجام درســت وظايف خود 
بايد رضاى الهى را در نظر داشــته باشند تا 
انتقاد هــا و نقطه نظرات آنان مؤثر  باشــد و 
خطاب به مديران دستگاه هاى اجرايى استان 
تأكيد  مى كنم خبرنــگاران را مانند فرزندان 
خــود ببينند؛ هر چند برخــى زبان تندى 
دارند اما بايد با آنان تعامل داشته باشند و در 
اتاق هاى خود را به روى خبرنگاران باز كنند 
و از داشتن نگاه هاى جناحى بپرهيزند. خباز 
افزود: خودم را موظف به عملياتى كردن تمام 
قول هاى استاندار پيشين مى دانم؛ بنابراين 
تمامى صحبت هاى گذشــته به قوت خود 

باقى اســت. وى در ادامه خطاب به مديران 
دســتگاه هاى اجرايــى تأكيد  كــرد: اولين 
خواسته بنده از تمامى مديران استانى ارائه  
وضعيت فعلى و برنامه هاى حوزه كارى خود 
تا سال 1400 بود، اما تا كنون برخى مديران 
برنامه اى ارائه نكرده اند كه بايد هر چه سريع تر 
اقدام كنند و مديرانى هم كه قصد تحصيل 
دارنــد بايد با مقــام مافوق در اســتاندارى 
هماهنگ كنند چرا كــه تحصيل در وقت 
ادارى شرعاً و منطقاً حرام است و كم فروشى 
محسوب مى شود. وى همچنين خطاب به 
مديران پروازى تذكر داد: اينكه گاهى ديده 
و شنيده مى شود كه برخى مديران در محل 
خدمت خود سكونت ندارند و تردد مى كنند 
هم سبب مى شود از مشكالت و شرايط مردم 
منطقه آگاه نباشــند و هم نوعى توهين به 
مردم آن مناطق قلمداد مى شود بنابراين اگر 
مديرى با اين شــرايط نمى تواند كنار بيايد، 

اعالم كند تا به فكر جايگزين باشيم.
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مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان رضوى 
در تحريريه قدس:

  دوست داشتم خبرنگار شوم

رسائى فر: مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان رضوى 
بــه همراه جمعى از همكارانش با حضور در تحريريه قدس از 
تالش خبرنگاران اين روزنامــه تقدير كرد. محمد عاليى در 
نشســتى با محمد جواد ميرى، سردبير روزنامه قدس ضمن 
تبريك روز خبرنگار گفت: دوران كودكى خيلى دوست داشتم 
نقاش برجســته اى شوم اما بنا به داليلى نشد كه بعد از آن و 
در ســنين نوجوانى و جوانى گرايش و عالقه ام به كار خبر و 
خبرنگارى پر رنگ شد و دوست داشتم خبرنگار شوم، ولى باز 
هم اين امكان برايم فراهم نشد و وارد حرفه آبى شدم. وى در 
ادامه افزود: رسالت و كار خبرنگار مسئله مهم و قابل تقديرى 
است كه قطعاً نقش مهمى در مسائل مختلف دارد. گفت وگوى 
مهم قدس با مدير عامل شركت آب منطقه اى خراسان رضوى 
درباره مسائل و چالش هاى آبى استان را فردا در قدس بخوانيد.

رئيس اداره آبفا:

برداشت آب با كارت هاى بانكى در بجستان 
امكان پذير مى شود

در شوراى ادارى خراسان شمالى مطرح شد

انتقاد رسانه ها از دستگاه ها 
مصداق امر به معروف و نهى از منكر است
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