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مدیرعاملشرکتپاالیشگازشهید
هاشمینژادسرخس:

گوگرد سرخس می تواند 20هزار
شغلایجادکند
تمدن -مدیر عامل شرکت پاالیش گازشهید هاشمی
نژادسرخس در جمع خبرنگاران سرخس و خانواده
هایشان گفت :گوگرد سرخس می تواند در یک بازار 4.5
میلیارد تومانی 20هزار شغل ایجاد کند .سید مجید
منبتی افزود  :بیش از 99درصد پیمان ها را به سرخس
واگذار می کنیم که موجب رونق کسب و کار شده است.
در پایان از خبرنگاران سرخس با اهدای لوح تقدیر شد.
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وزیرفرهنگوارشاداسالمیدرپیامیبهآییننکوداشتاستادارتباطاتوروزنامه نگاریمطرحکرد:

تلنگرهای ماندگاراستاد قندی برفضای اندیشگی و با لندگی
گزارش جلسه
کالته

مدیرعاملشهرکهایصنعتیاستان خبرداد

افزایش حجم گاز فاز 3شهرک
صنعتیکاویان
مدیرعامل شهرک های صنعتی استان از افزایش حجم
گاز فاز  3شهرک صنعتی کاویان خبر داد.بــه گزارش
روابــط عمومی شرکت شهرک هــای صنعتی استان
خراسان رضوی ،مسعود مهدی زاده مقدم ضمن اعالم
این خبر گفت :تامین زیر ساخت ها و نیازهای اولیه به
صورت متوازن از اقدامات مهم شرکت شهرک های
صنعتی برای تولیدکنندگان و صنعتگران است.مهدی
زاده تصریح کرد:در آستانه روز  21مرداد روز حمایت از
صنایع کوچک و در راستای هماهنگی با دستگاههای
خدماترسان برای انجام خدمات زیربنایی در شهرکها
و نواحی صنعتی با همکاری شرکت گاز استان ایستگاه
افزایش گاز به میزان  20هزار متر مکعب در ساعت در
شهرک صنعتی کاویان آماده بهره برداری می شود.

رئیسمیراثفرهنگیگناباداعالمکرد:

گنابادنمایندهخراسانرضوی
در جشنواره ملی آش ایرانی
ص ــف ــری /رئــیــس م ــی ــراث فــرهــنــگــی گــنــابــاد گــفــت:
ایــن شهرستان بــه نمایندگی از خــراســا نرضــوی در
سیزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان شرکت
میکند .علیرضا شناسایی افزود :سیزدهمین جشنواره
ملی آش ایرانی از  22تا 26مــرداد ماه در شهر زنجان
برگزار میشود .وی گفت  :جشنواره ملی آش ایرانی
برای نخستین بار در سال  84یعنی  13سال پیش در
محل مجموعه تفریحی گاوازنگ زنجان برگزار شد و
استقبال مردم و شرکتکنندگان و بازخورد خوبی که
این جشنواره داشت مسئوالن را متقاعد کرد که این
جشنواره تــداوم یابد تا جایی که زنجان امسال برای
سیزدهمین دوره میزبان این جشنواره است.

رئیسشبکه دامپزشکیخواف:

نیمیازبیماریهایمشترکمیان
انسان و دام ناشی از رعایت نکردن
موازینبهداشتیاست

رئیس شبکه دام پزشکی خواف در جلسه هماهنگی تدابیر
نظارتی بهداشتی برای عید قربان از وجود دو کشتارگاه
فعال در شهرستان خبر داد و گفت :ترویج و فرهنگ سازی
بین مردم برای ذبح در کشتارگاه به علت انتقال نیافتن
بیماری های مشترک انسان و دام از اهمیت دو چندانی
برخوردار است .احسانی بیان کرد :براساس آمار موجود
حدود نیمی ازبیماری های مشترک میان انسان و دام
ناشی از رعایت نکردن موازین بهداشتی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به آیین
نکوداشت استاد حسین قندی سلطان تیتر و
استاد ارتباطات و روزنامهنگاری گفت :دکتر قندی
در هنگامهها و فرازوفرودهای نیمقرن گذشته
با تیترهای اثرگذار خود تلنگرهای ماندگاری
به فضای اندیشگی و بالندگی ما وارد کــرد .به
گــزارش خراسان رضــوی ،مراسم گرامی داشت
روز خبرنگار و رونمایی از تمبر یاد بود استاد قندی
«سلطان تیتر ایران» سه شنبه شب با حضور جمعی
از مسئوالن استانی ،شهرستانی و اصحاب رسانه
در مرکز سالمندان مادر سبزوار برگزار و پیام وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مراسم از سوی
معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی قرائت شد .سید عباس صالحی،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیام خود آورده
است :دکتر قندی از بزرگان عرصه روزنامهنگاری
و از دیار ادیب پرور بیهق است که بزرگان علم و
ادب بیشماری را به فرهنگ این کهن بوم و بر
تقدیم کرده است .همچنین در بخش دیگری از
پیام وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی آمــده است:
اینجانب ضمن تقدیر از تالش برگزارکنندگان
این مراسم و نکوداشت استاد قندی در زادگاهش،
امیدوارم اندیشههای او درباره اصول و شیوههای
حرفه خبرنگاری و روزنامهنگاری در میان جوانان
و اهالی رسانه ترویج یابد .معاون فرهنگی و
مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
خراسان رضوی نیز در این مراسم بابیان این که
مرحوم استاد قندی یکی از نخبگان عرصه خبر و
روزنامهنگاری بوده است ،افزود :اصحاب رسانه
و خبرنگاران باید شیوههای حرفهای استاد قندی
را در فعالیتهای رسانهای خود به کار گیرند.

یوسف امینی بر لزوم پاسداشت زحمات مرحوم
استاد قندی در عرصه مطبوعاتی تأکید کرد و
افزود :انتخاب تیترهای عالی و حرفهای یکی از
مهمترین ویژگیهای استاد قندی بود و طی دوران
فعالیت خود شاگردان بسیاری را به جامعه خبر
کشور تقدیم کرد .وی ادامه داد :نگارش حرفهای
اخبار استاد قندی را بهعنوان «سلطان تیتر کشور»
مشهور کرده است .معاون فرهنگی و مطبوعاتی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
با گرامی داشت فرارسیدن  17مردادماه ب هعنوان
روز خبرنگار ،بیان کرد :خبرنگاری حرفهای خطیر
است و خبرنگاران به انجام کار تا پای جان تعهد
دارنــد .امینی تصریح کرد :شجاعت و صراحت،
صداقت و شفافیت داشتن در بیان و کالم و گفتار
از ویژگیهای حرفه خبرنگاری است .وی با اشاره
به فراز و نشیبهای حرفه خبرنگاری افــزود :در
عصر ارتباطات و دهکده نوین جهانی که دسترسی
به اطالعات از طریق شبکههای مختلف مجازی
فراهمشده رسانهها نقش مهمی در انتشار اخبار

مرد روستایی با ضربات چاقو از پا در آمد

بازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقالب قوچان گفت :مردی
میان سال در یکی از روستاهای این شهرستان با هشت ضربه
چاقو به قتل رسید.امیرحسین پــورآریــا به ایرنا گفت :این
حادثه در روســتــای یساولی از توابع بخش مرکزی قوچان
روی داد کــه پنج نفر بــه دلیل خصومت شخصی ،ایــن مرد
 55ساله روستایی را در مقابل منزلش از پــای درآوردنـــد.
بازپرس ویژه قتل دادسرای قوچان با اشاره به سرعت عمل پلیس
آگاهی و تحقیقات بهموقع که منجر به دستگیری متهمان شده
است ،گفت :بررسی در زمینه انگیزه قتل ادامه دارد.

صحیح از نادرست برای مردمدارند .رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی سبزوار نیز در این مراسم
گفت :به مناسبت فرارسیدن  ۱۷مردادماه روز
خبرنگار برای نخستین بار در کشور از تمبر یادبود
استاد قندی ،سلطان تیتر ایران در این شهرستان
رونمایی شد .آبادی افــزود :در این مراسم برای
نخستین بــار در کشور نشان زنــد هیــاد قندی به
خانواده این روزنامهنگار و سه نفر از پیش کسوتان
عرصه خبر کهن شهر دیار سربداران اعطا شد.

•خبرنگاران حلقه اتصال مردم جامعه و
مسئوالن هستند

مدیرعامل کانون خبرنگاران شهرستان سبزوار نیز
اعتقاد راسخ به مبانی و آموزههای دینی ،صداقت
و امانتداری ،دقت و دلسوزی ،پذیرش و جبران
اشتباه و اولویت دادن به منافع ملی را از جمله
وظایف خبرنگاران برشمرد و گفت :تالش برای
تقویت وحدت و مصالح ملی ،پاسداشت و ترویج
ارزش هــای اسالمی و انقالبی ،نهادینه کردن

هویت ایرانی اسالمی و نیز تالش برای رشد و توسعه
همه جانبه و اعتالی ایــران عزیزاز دیگر وظایف
مهم و خطیری است که خبرنگاران و اهل رسانه
باید بر انجام آن اهتمام همیشگی داشته باشند.
سید محسن جعفری افزود :توجه به اهمیت خبر،
خبرنگاری ،فعالیت رسانه ای و پاسداشت حرمت
قلم و اطالع رسانی نباید و نمی تواند به یک روز
منحصر باشد .همچنان که «قلم بیدار و زنده» هیچ
گاه از حرکت ،آفرینش ،امیدبخشی و موج آفرینی
نمی تواند باز ایستد .وی نیز ازخبرنگاران به عنوان
حلقه اتصال مردم جامعه و مسئوالن یاد کرد و ادامه
داد :اخالق حرفه ای و رسالت واقعی یک خبرنگار
ایجاب می کند تا واقعیات را بدون دخل و تصرف
انعکاس دهد و صد البته انعکاس مطالب درست
و بازگو کردن حقایق نیازمند حمایت و پشتیبانی
مسئوالن سازمان های مربوط است .مدیر عامل
کــانــون خبرنگاران ســبــزوار مهم ترین ویژگی
خبرنگاران را داشتن صداقت و رعایت امانت در
انتقال پیام ها و رخدادها دانست و گفت :گرایش
های فکری ،حب و بغض ها و هوای نفسانی نباید
در انجام این رسالت خطیر تاثیر گذار باشد .گفتنی
است تجلیل از خبرنگاران خانواده معظم شهدا،
خبرنگاران پیش کسوت و خبرنگاران سبزوار،
اجرای برنامه های هنری و  ...از جمله برنامه های
این مراسم بود .حسین قندی که در سال ۱۳۳۰
در سبزوار به دنیا آمد ،روزنامهنگار ،استاد رشته
علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی و مدرس
روزنامهنگاری و دانش آموخته کارشناسی ارشد از
آمریکا در رشته مدیریت بینالملل بود .مهارت ویژه
حسین قندی را در انتخاب تیترهای مناسب برای
مطالب مطبوعاتی میدانند .وی که با بیماری
آلزایمر دست و پنجه نرم می کرد در اردیبهشت
ماه سال  ۹۴پس از طی یک دوره بیماری دار فانی
را وداع گفت.

کاهش ۴۳درصدی سرقت به عنف
درشهرستانقوچان

سقوط مرگبار مرد 64ساله از درخت
در شهر خرو

ایشان زاده  /فرمانده انتظامی شهرستان قوچان گفت :سرقت
به عنف درشهرستان درمقایسه با مدت مشابه درسال گذشته
کاهش  ۴۳درصدی را نشان می دهد.
سرهنگ مصرخانی افزود :درهمین مدت  ،میزان سرقت از مغازه
 ۳۸درصد ،اتومبیل  ۲۲درصد ،موتورسیکلت  ۱۱درصد و کیف
قاپی  ۷۵درصد کاهش داشته است  ،اگرچه کشف موادمخدر
 ۷۸درصد افزایش دارد.

مرشدلو  /جانشین فرماندهی انتظامی نیشابور از مــرگ غم
انگیز مرد  64ساله بر اثر سقوط از درخت در شهر خرو خبر داد.
سرهنگ عارفخانی گفت :در پی اعالم فوت در یکی از باغ های
شهر خرو ماموران انتظامی کالنتری  15خرو به همراه نیروهای
امدادی به محل اعزام شدند .وی افزود :در بررسیهای میدانی
مشخص شد فردی  64ساله که درحال جمع آوری محصول و میوه
های باغی خود در باالی درخت بوده بر اثر سقوط فوت کرده است.

از میان خبرها
شهرستا ن ها

جانشینفرماندهنیرویزمینیسپاه:

انقالب قدرت آور براساس عزت
وحمایتمردمیشکلگرفتهاست
غضنفری/جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه در مراسم
تودیع ومعارفه فرماندهی تیپ  61محرم تربت حیدریه
به دو موضوع انقالب قدرت وانقالب قدرت آور اشاره کرد
وگفت:انقالب قدرت ناشی از اراده مردم است که نظام
ستم شاهی دو هــزارو 500ساله راباتمام حمایت های
خارجی سرنگون کرد.سردار نوری در خصوص انقالب
قدرتآورافزود:اینانقالببهمردمعزتوقدرتدادومردم
توانستند دربرابر تمام فشارهای داخلی وخارجی مقاومت
کنند،جنگ تحمیلی را پشت سربگذارند ونفوذ فرهنگی
ومعنوی خــودرا در کشورهای همسایه گسترش دهند.
وی یادآور شد:ایران اسالمی در مقابل استکبار سر فرود
نخواهد آورد وبا حرکت جهادی وقدرت ایمان در مقابل آن
هاتاپیروزینهاییبهحرکتخودادامهخواهدداد.درپایان
مراسماززحماتسرداربنیحسنتجلیلوسرهنگپاسدار
عباس حسینی به عنوان فرماندهی تیپ معرفی شد.

شهردارجدیدگنابادمعرفیشد
صفری /سرپرست فعلی شــهــرداری گنابادبهعنوان
شهردار جدید گناباد به استانداری خراسان رضوی
معرفی شد .در جلسه علنی شورای اسالمی شهر گناباد
با رای کامل اعضای شورای شهر ،مهران حسینزاده
سرپرست فعلی شهرداری گناباد بهعنوان شهردار این
شهرستان معرفی شد .رئیس شــورای اسالمی شهر
گناباد در این جلسه گفت :در صورت تصویب نهایی،
مهران حسینزاده نخستین شهرداری است که از بدنه
خــود ایــن نهاد تصدی امــور شهری گناباد را برعهده
میگیرد .حمیدپور هاشمی ادامه داد :امید است که
ایشان در بهبود وضعیت شهری گناباد موفق باشد.
همچنین مهران حسینزاده ،شهردار جدید گناباد
با ارائه برنامه خود به شورای شهر گناباد گفت :توجه
به بافت فرسوده،گردشگری و ایجاد درآمــد پایدار از
مهمترین برنامههای پیش روی شهرداری است.

شهردارگلبهار:

سامان دهی حمل ونقل اولویت اول
امورشهریگلبهار
باقری-شهردار گلبهار مهم ترین مشکل شهری گلبهار را
حمل و نقل اعالم کرد و گفت:برنامه ریزی برای سامان
دهی حوزه حمل و نقل اولویت اول و اصلی شهرداری
است .خاکپور افزود:قبال حمل و نقل توسط یک شرکت
انجام می گرفت که حاال دو شرکت بین شهری هم حضور
پیدا کرده اند که این امر تضاد منافع و مشکالتی را ایجاد
کــرده است بنابراین باید به سمتی برویم که اقدامات
قانونمند و قابل دفاع باشد.وی افزود:برنامه ریزی شده تا
مکان پایانه فعلی از وضعیت توقفگاه خارج شود و تا آماده
شدن پایانه اصلی که زمین آن از سوی شرکت عمران
تحویل شده در قالب پایانه سوار فعالیت کند .وی ضرورت
جداسازی حمل و نقل درون شهری از برون شهری گلبهار
را یادآور شد و گفت:امیدواریم با برنامه ریزی آینده حمل و
نقل درون شهری از برون شهری تفکیک و از طریق مناقصه
به شرکت های واجد شرایط و صالحیت دار واگذار شود و
با ایجادرقابت حمل و نقل گلبهار از همه حیث ارتقا یابد.

