
در آستانه فرا رسيدن سال نو 
  هداياى آستان قدس رضوى به عشاير 

اسفراين اهدا شد
بجنورد- خبرنگارقدس: در آســتانه فرا رســيدن سال 
نو هداياى ارسالى از ســوى آستان قدس رضوى به عشاير 

شهرستان اسفراين توزيع شد.
اين هدايا با همكارى بســيج دانشجويى و اداره امور عشاير 
شهرســتان اسفراين در قالب سبد كاال به ارزش دو ميليون 
ريال به برخى از خانوارهاى عشــايرى كم درآمد در مناطق 

عشايرى شهرستان توزيع شد.
اين برنامه خيرخواهانه كه با حضور مسؤوالن شهرستان اجرا 
شد 56 ســبد كاال حاوى برنج، روغن، نخود، لوبيا، ماكارونى 
و سويا اهدايى از سوى آســتان قدس رضوى به خانوارهاى 
كم درآمد عشايرى مناطق گل كريم، قلعه خاكى، تپه سرخ، 
دكل، منبع شماره سه، سوم امير قلى،كالته حاج على خان، 
گمهاى اسحاق، دولچاه، قرجه باير، قره چاه و نياب توزيع شد.

  ديدار فرمانده قرارگاه منطقه اى شمال 
شرق نزاجا با خانواده شهداى ارتش

قدس: در آستانه روز شهيد، فرمانده قرارگاه منطقه اى شمال 
شرق نزاجا با خانواده شهيدان صيامى و انفرادى ديدار كردند.
امير سرتيپ دوم ستاد رضا آذريان با گراميداشت ياد و خاطره 
شــهدا و تجليل از ايثار و فداكارى خانواده معظم شهدا گفت: 
خانواده شهدا دين خود را در زمانى به انقالب و اسالم ادا كردند 
كه نياز به حضور جوانان آن ها در مناطق عملياتى بود.سرتيپ 
دوم آذريان گفت: موفقيت و تالش جوانان كشــور در تمامى 
زمينه ها مرهون از خودگذشتگى و ايثارگرى شهدا و جانبازان 
انقالب اسالمى است.در اين ديدارها كه با حضور نماينده بنياد 
شهيد و رئيس امور ايثارگران و ساير مسؤوالن فرهنگى قرارگاه 

برگزار شد، خانواده شهدا به بيان مشكالت خود پرداختند.
الزم به ذكر است شــهيد ابوالفضل  صيامى در سال 61 در 
جاده اهواز- خرمشهر و شهيد حسن انفرادى در سال 64 در 

منطقه پيرانشهر به فيض شهادت نايل آمدند.

  عيدانه كتاب به كتابخانه هاى عمومى 
خراسان رضوى 

قدس: در آســتانه ســال نو و بهار طبيعــت عيدانه كتاب 
اداره كل كتابخانه هاى عمومى اســتان در قالب 12 بسته 
تجهيــزات كتابخانه اى بخش كودك بــا بودجه اى بالغ بر 
سه ميليارد ريال به كتابخانه هاى عمومى استان ارسال شد. 
مديركل كتابخانه هاى عمومى خراسان رضوى گفت: امسال 
350 هزارنسخه كتاب كودك كه دركتابخانه استان موجود 

است  749 هزاربار به امانت گرفته شده است.
اكبرى بيان كرد: معيارانتخاب اين 12 كتابخانه فضاى مورد 
نيازحداقل 40 مترمربع، محروميت منطقه وآماركتاب خوان 

كودك كتابخانه بود. 

قدس از مراسم استقبال از بهار در آسايشگاه شهيد فياض بخش گزارش مى دهد

معلوالن ميزبان عمونوروز و ننه سرما
��ر

احمد فياض  چنــد روز مانــده به آغاز 
ســال نو؛ عمو نوروز، حاجى فيروز، ننه سرما، 
چوب بازان ســنتى و تمام دست اندركاران 
ســنتى نوروز بيش از آنكــه مهمان نوروزى 
شهرمان باشند؛ مهمان خانه دل ها و معلوالن 
آسايشگاه شهيد فياض بخش(عبداهللا هنرى) 
مشهد مقدس شدند و همنوا با نيك انديشان 

و خيران فرياد زدند: «مى خواهم يارى كنم».
صبح روز گذشته، آسايشگاه خيريه توانبخشى 
و معلوالن شــهيد فياض بخــش با برگزارى 
جشن استقبال از بهار با شعار «تحريم خريد 
مــواد منفجــره چهارشنبه ســورى به پاس 
قدردانى از آتشنشان ها» تبديل به خانه دل ها 
شد. مهمان و ميزبان با حضور نمادهاى سنتى 

نوروزى در شادى يكديگر شريك شدند.

  شكرگزار باشيد
مددجويان و معلوالن روى ويلچر نشســته يا 
درازكشيده، شهروندان و هموطنان ديارشان 
را در لحظات پايانى ســال فراموش نكرده و 
پيامــى با ايــن مضمون فرســتادند كه «اى 
انسان ها كمى شكرگزار نعمت هايى كه داريد، 
باشيد». ننه سرما شادمان از ديدن شكوفه هاى 
سيب و معلوالن آسايشگاه بر دست و بازوى 
آنان بوســه زد و بهترين ها را بــراى آنان از 

خداوند طلب كرد.
عمو نوروز بر بلنداى ســاختمان كوزه سنتى 
را بر دســتان گرفت و به ســوى آسمان باال 
برد. ســپس در ميان تشويق ها و لبخندهاى 
توانجويان رو به آستان مقدس سلطان سرير 
ارتضا حضرت على بن موسى الرضا(ع) كرد و 
اشك ريزان دســت به دعا شد؛ دعاهايى كه 

آمين حاضران را در پى داشت. 
يــا مقلب القلوب خواند و يا محول االحوال...! 
حاجى فيروز با ُكالهِ دوكى، گيوه هاى نوك تيز 
و جامه ُســرخ در ميان معلــوالن چرخيد و 
چرخيد و خطاب به معلوالن آسايشگاه شهيد 
فياض بخش خواند: ارباب خودم؛ ســامبولى 
بليكم! ارباب خودم؛ ســرتو بــاال كن! ارباب 
خــودم؛ لطفى به ما كن! اربــاب خودم؛ بزبز 

قنــدى! ارباب خــودم؛ چرا 
نمى خندى؟

 وقتــى معلــوالن مهربان 
اشــك هاى حاجى فيروز را 
ديدنــد؛ خنديدند و قهقهه 
ساقه هاى  اين  اگرچه  زدند. 
شكسته رقيق القلب سرشار 
از عاطفه، تاب و توان ديدن 
اشــك ها و غم و غصه هاى 
هموطنان شــان را ندارنــد. 
گروه چــوب بــازان نيز بر 
محفل  شــادمانى  و  انرژى 

متوســطه  آموزشــگاه  افزودند.دانش آموزان 
نسيبه ناحيه دو نيز در اين مراسم طى اقدامى 
ارزشــمند هزينه مراســم چهارشنبه سورى 

امسالشان را به خانه دل ها اهدا كردند.
حاال شــميم بهــار در محوطه آسايشــگاه 

فياض بخش  معلوالن شهيد 
خودنمايى دلچســبى دارد. 
شكسته دالن آسايشگاه در 
آستانه موســم بهار و رقص 
نيكــوكاران و  از  طبيعــت 
خيــران مى خواهند تا يارى 
بخش و مساعدت كننده آنان 
باشند و در ديد و بازديدهاى 
نــوروزى آنــان را فراموش 
نكننــد. قدم هــاى خير در 
محوطه اين آسايشگاه لرزان 
نيست و گلريزان همدلى و 

هميارى برپا مى شود. 

  شكرانه سالمت
راستى! شما نيز مى توانيد، به شكرانه سالمت 
سهمى در اين گلريزان خداپسندانه و معنوى 

در انتهاى سال داشته باشيد و بهار را با رفتارى 
بهارى و ســبز آغاز كنيد. دفتر مشاركت هاى 
مردمى اين آسايشــگاه واقع در ميدان شهيد 
فهميده به سمت ميدان قائم(جاده اختصاصى 
آسايشــگاه) آماده دريافت كمك هاى نقدى 
و غيرنقــدى هموطنــان نيكوكار اســت. از 
طريق شماره حساب هاى آسايشگاه: حساب 
جارى ملت- جام 3300035070، شــماره 
ملــت كارت 6104337770079208 ، نيز 
مى توانيد كمك هــاى نقدى خود را پرداخت 
كنيد. البته با مراجعه به سايت اين آسايشگاه 
مى توانيــد به صورت آناليــن نيز كمك هاى 
نقدى خــود را آســان تر بــه مددجويان و 
معلوالن چشــم انتظار برسانيد. اگر سال را با 
مهربانى هايتان آغاز كرديد؛ آگاه باشــيد كه 
شــما نيز مهمان خانه دل ها شــده ايد. خانه 

دل ها؛ خانه خداست!

اخـــبار2

  نيشابور آماده اسكان12 هزار ميهمان 
نوروزى

نيشابور- خبرنگار 
معــاون  قــدس: 
مديــركل و مديــر 
آمــوزش و پرورش 
نيشــابور از آمادگى 
ارايه اسكان به بيش 
از 12 هزار مســافر 
در  نــوروزى  زائر  و 
شــهر  اين  مدارس 

خبرداد.
مديــركل  معــاون 
و مديــر آموزش و 
پــرورش نيشــابور 
 35 كــرد:  اظهــار 

مدرسه در شهرستان نيشابور براى اسكان ميهمانان نوروزى 
در نظر گرفته شده است.

ســيدجواد قوامى نژاد گفت: 35 مدرسه شامل 20 مدرسه 
درجه يك و 15 مدرســه درجه دو بــا 300 اتاق و ظرفيت 
10 الى 12 هزار نفر براى اســكان مســافران نوروزى آماده 

شده است.

  مهد كودكى ها به آتش بازى پر خطر 
نه گفتند

هاديان: كودكان يك مهد كودك در مشهد دركمپين آتش 
بازى پرخطر در چهارشنبه سورى نه گفتند.

مدير ايــن مهد كودك بــا اعالم اين مطلــب گفت: همه 
تالش مان را درراستاى برگزارى يك چهارشنبه سورى بدون 

خطر انجام مى دهيم.
تكلو در ادامه افــزود: به بچه ها آموزش داديم كه آتش بازى 
خطرناك را نداشــته باشيم و به احترام آتش نشانان حوادث 

مختلف امسال آتش روشن نكنيم.
وى خاطرنشان ساخت: در راستاى همين آموزش ها يادآور 
شــديم حتى صداى يك ترقه مى تواند ســبب آزار و بروز 

مشكالت براى برخى از شهروندان شود.
اين مدير مهدكودك درخصوص يادآورى فرهنگ هاى كهن 
خوب و آموزش آن به كودكان نيز تصريح كرد: ما با يادآورى 
ســنت مالقه زنى، قاشق و چوب به دست بچه ها داديم تا به 

عنوان نماد مالقه زنى باشد.
وى همچنيــن گفت: در گذشــته هاى دور بــا مالقه زنى و 
پوشاندن چهره و ريختن آجيل و شيرينى و شكالت روحيه 
سخاوت مندى و هديه دادن بدون آن كه ديگران را بشناسيم 

به ما آموزش داده مى شد.

 مديراداره ميراث فرهنگى خواف خبر داد
  بازديد گردشگران فرانسوى از آثار 

تاريخى خواف
ســالمى- خبرنگارقدس: مديراداره ميــراث فرهنگى 
شهرســتان خواف از بازديد گردشــگران فرانســوى از آثار 

تاريخى اين شهرستان خبرداد.
محمود باعقيده در گفت وگو با خبرنگار ما، گفت: يك تور 13 
نفره از گردشگران فرانسوى از آسبادهاى نشتيفان ومدرسه 

غياثيه خرگرد بازديد كردند.
وى ادامه داد: اين گردشــگران اروپايى كه بيشتر فرانسوى 
بودند ضمن بازديد از مدرســه غياثيه خرگرد وآســبادهاى 
نشتيفان به تماشاى كشــاورزانى كه مشغول درخت كارى 

بودند، نشستند. 
بــه گفتــه مديــر اداره ميــراث فرهنگــى خــواف خانم 
Jeanne negri كه سرپرستى اين گروه را به عهده داشت، 
گفت: جاذبه هاى تاريخى شهرستان خواف آن قدر متنوع و 
زيبا هست كه مى توان از آن به عنوان بهشت عالقه مندان به 

معمارى اسالمى نام برد.
باعقيــده افزود: از ابتداى امســال تاكنون 203 گردشــگر 
خارجى از شهرستان خواف بازديد داشتند كه نسبت به سال 

قبل 10 برابر رشد داشته است.

فرازى از وصيت نامه شهيد على صياد شيرازى  
  همواره آماده بوده ام

خداوندا! اين تو هستى كه قلبم را 
ماالمال از عشق به راهت، اسالمت، 
نظامت و واليت قرار دادى، خدايا 
تو خــود مى دانى كه همواره آماده 
بوده ام آنچــه را كه تو خود به من 
دادى در راه عشــقى كه به راهت 
دارم نثار كنــم. اگر اين نبودم آن 

هم خواســت تو بود. پروردگارا! رفتن در دست تو است، من 
نمى دانــم چه موقعى خواهم رفت، ولى مى دانم كه از تو بايد 
بخواهم مرا در ركاب امام زمانم قرار دهى و آن قدر با دشمنان 
قسم خورده ات بجنگم تا به فيض شهادت برسم. از پدر و مادرم 
كه حق بزرگى بر گردنم دارند مى خواهم كه مرا ببخشند. من 

نيز همواره برايشان دعا كرده ام كه عاقبت به خير شوند.

آ�ما�ی �
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نيشابور- خبرنگار 
معــاون   
مديــركل و مديــر 
آمــوزش و پرورش 
نيشــابور از آمادگى 
ارايه اسكان به بيش 
 هزار مســافر 
در  نــوروزى  زائر  و 
شــهر  اين  مدارس 

مديــركل  معــاون 
و مديــر آموزش و 
پــرورش نيشــابور 

خداوندا! اين تو هستى كه قلبم را 
ماالمال از عشق به راهت، اسالمت، 
نظامت و واليت قرار دادى، خدايا 
تو خــود مى دانى كه همواره آماده 
بوده ام آنچــه را كه تو خود به من 
دادى در راه عشــقى كه به راهت 
دارم نثار كنــم. اگر اين نبودم آن 
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قدس: پيشنهاد افزايش 50تومانى بليت اتوبوس هاى مشهد 
در سال96

نيش و نوش: شــوراى شهر مشــهد هم هميشه از اينجور 
پيشنهادهاى كارگشا استقبال مى كنه!

قدس: مسؤوالن چشمشان را روى فاجعه انسانى كشف رود 
بسته اند

نيش و نوش: چون بســتن چشــم خيلــى راحت تر و بى 
دردسر تر از باز كردنشه!

قدس: تعديل ســهام پديده به شكل يكســان براى همه 
سهامداران اجرا مى شود

نيش و نوش: يعنى نرخ سهام همه سهامدارا به يك اندازه 
صفر ميشه!

قدس: اعالم بزرگ ترين پرونده زمين خوارى كشور در آينده نزديك
نيش و نوش: زمين خواران كشور از اآلن براى كسب مقام، 

رقابت مى كنن!
قدس: اليحه بودجه 96 شهردارى مشهد بدون رقم تصويب 

شد
نيش و نوش: يعنى چك ســفيد به شهردارى مشهد دادن و 
گفتن هرچى دوست دارى روش مبلغ بزن و از شهروندان بگير!
اتوبوس هاى  قدس: تأخير احتمالــى پروازها، قطارهــا و 

مسافربرى خراسان رضوى مديريت مى شود
نيش و نوش: يعنى از اين به بعد هزينه مديريت تأخير هم 

به نرخ بليت ها اضافه ميشه!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

  بهره هوشى كودكان اوتيسم
با ســالم، آيا كودكان اوتيسم جزو كودكان كم توان ذهنى 
محسوب مى شــوند؟ پسرم اين اختالل را دارد و درباره اين 
موضوع سردرگم هستم. پيشــاپيش سال نو را هم تبريك 

مى گويم و از پاسخگويى شما متشكرم.
زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى

با ســالم، برخالف قبل كه گمان مى شد 70 درصد كودكان 
دچار اوتيســم، بهره هوشــى پايين تر از حد طبيعى دارند، 
از ســال 2014 به بعد مشخص شــد كه 65 درصد كودكان 
اوتيستيك هوش طبيعى يا باالتر دارند و 35 درصدشان دچار 
كم هوشى هستند. اوتيسم تركيبى از توانمندى هاى خاص و 
ناتوانى هاى خاص اســت. به طور مثال توجه زياد به جزئيات 
يك توانمندى خاص در مبتاليان به اوتيسم است. همچنين 
عالقه به كليشه ها و تكرار در اين افراد لزوماً يك نابهنجارى 
نيســت، بلكه اگر بتوان آن را در مسير و هدفى سودمند قرار 
داد، مى تواند، مثبت باشد. هنوز تست مناسبى براى سنجش 
هوش كودكان مبتال به اوتيسم طراحى نشده است و خيلى 
اوقات نمره اى كه آنان در اين تست مى گيرند، واقعى نيست، 
ولى معتبرترين تســت هوشى، تست وكســلر است كه اگر 
نمره فرزندتان در اين تست باالتر از 80 باشد، شامل اوتيسم 
خفيف طبقه بندى مى شــود و اگر نمره تســت كمتر از 80 
باشــد، شامل اوتيسم با عملكرد متوســط و پايين است كه 

معلوليت ذهنى هم شامل حال بعضى از اين افراد مى شود.
خوانندگان گرامى! 

شما مى توانيد پرسش هاى خود را از مشاور روزنامه به 
سامانه 300072305 پيامك كنيد. پرسش هاى شما پس 

از بررسى توسط مشاور پاسخ داده خواهد شد.

سالم �شاور

حسين پورحسين   شوراى برنامه ريزى و هماهنگى مشهد پايتخت فرهنگى جهان 
اسالم برگزار شد.

اســتاندار خراسان رضوى در اين جلسه با اعالم اينكه در نوروز96 پيش بينى مى شود 
هشت ميليون زائر على بن موســى الرضا(ع) به مشهد مشرف مى شوند، گفت: تردد 
زائرين در مشهد فرصت مناســبى را براى توجه به موضوع مشهد پايتخت فرهنگى 
جهان اســالم فراهم مى سازد و بايد از همه ظرفيت ها و بازآرايى جاذبه هاى تاريخى و 

فرهنگى مشهد مقدس در اين رابطه استفاده كرد.
عليرضا رشيديان افزود: برپايى نمايشــگاه ها و سمينارهاى بين المللى و برنامه هايى 
كه موجب تقويت مناســبات و گفتمان مى شود، بايد منجر به معرفى شخصيت هاى 
فرهنگى جهان اسالم شود. وى تأمين زيرساخت ها در حوزه هاى حمل و نقل و ترافيك 
و امنيت را براى زائران و گردشگران در اماكن فرهنگى و تاريخى ضرورى دانست و در 
اين رابطه عنوان كرد: بايد تمامى برنامه ها و اقدام ها در جهت تثبيت دايمى مشهد به 

عنوان پايتخت فرهنگى جهان اسالم باشد.
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى هم در اين جلسه با برشمردن برنامه هاى پيش بينى 
شده براى نوروز96 گفت: 175 فعاليت فرهنگى پيش بينى شده است كه تاكنون 63 
برنامه از آن با كيفيت مطابق برنامه به اجرا درآمده اســت و در نوروز96 با بهره گيرى 
از ظرفيت هاى ديگر دســتگاه ها بايد با اطالع رســانى و هدف گذارى فرايند رسانه اى 
مناســبى را براى تحقق برنامه ها فراهم ســازيم. سيدسعيد سرابى با اعالم اينكه 20 
دســتگاه اجرايى و تكليف كلى تمام دســتگاه ها مصوبات ابالغى را براى هر چه بهتر 
برگزار شــدن برنامه ها به اجرا مى گذارند، افزود: بايد لگوى مشهد پايتخت فرهنگى 

جهان اسالم در مبادى ورودى و سردر ادارات نصب شود.
معاون اجتماعى، سياســى و امنيتى استاندارى خراسان هم گفت: مشهد2017 بايد 
سخنگو داشته باشد و برگزارى جشنواره فردوسى از جمله برنامه هاى مشهد پايتخت 

فرهنگى جهان اسالم است كه بايد به آن توجه ويژه اى داشت.
ســيدجواد حسينى برگزارى مسابقات قرآنى بين المللى را بشدت مورد نياز دانست و 

افزود: هويت فرهنگى ما و نماد آن شهادت است كه باالتر از شهادت نمادى نيست.
معاون عمرانى استاندار خراسان رضوى هم گفت: ستاد عمرانى مشهد2017 در گروه 

توسعه زيرساخت ها و حمل و نقل فعال است و 107 پروژه هم در دست اجرا دارد.
وى افزود: 14 طرح پيرامون حرم مطهر 500 ميليارد ريال تأمين اعتبار الزم دارد تا 

به تملك درآيد.
مقدورى از پيش بينى احداث مدرسه اى با معمارى فاخر و نمونه در خاورميانه سخن 

گفت و افزود: وزارت آموزش و پرورش در اين زمينه بايد پاى كار باشد.

استاندار خراسان رضوى مطرح كرد

پيش بينى تشرف 8 ميليون زائر در نوروز به مشهدالرضا
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معاون استاندار خراسان شمالى:
توطئه ها قبل از اجرا در مرزها با هوشيارى مرزنشينان 

شكست مى خورد
بجنورد- خبرنگار قدس معاون سياســى امنيتى استاندار خراسان شمالى گفت: 
با هوشيارى و بصيرت مرزنشــينان، امروز هر توطئه اى قبل از اجرا در مرزها شكست 

مى خورد.
نشست  در  ايرانى  محمدتقى 
و  مرزنشــينان  صميمــى 
مرزبانان اســتان، اظهار كرد: 
مرزهاى عقيدتــى ما فراتر از 
و  ماست  مرزهاى جغرافيايى 
دشمن نمى تواند در صفوف 
محكم ايجاد شده بين مردم، 

نفوذ كند.
وى افزود: در شرايط پر آشوب 

منطقه، ايران اسالمى داراى امنيت مناسبى است و بايد از اين نعمت حراست كرد.
وى همچنيــن بــا اشــاره بــه نقــش مــرز نشــينان گفــت: بــرادران شــيعه
و ســنى با وحدت و اتحاد و همبســتگى در كنار هم زندگى مى كننــد و همه برادر

 و برابرند.

شما نيز مى توانيد، 
به شكرانه سالمت 

سهمى در اين گلريزان 
خداپسندانه و معنوى 
در انتهاى سال داشته 

باشيد و بهار را با 
رفتارى بهارى و سبز 

آغاز كنيد
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مه والت-خبرنگارقدس   جلسه تكريم مادران و همسران 
شــهداى شهرســتان مه والت با حضور فرماندار، رئيس بنياد 
شــهيد و مادران و همسران شهداى شهرستان در محل سالن 

جلسات فرماندارى برگزار شد. 
مســعود رنجبر در اين جلســه اظهار داشت: در تقويم رسمى 
كشــور، روز 22 اســفند روز تكريم مادران و همسران شهدا 

نــام گرفته و علــت اين نامگــذارى اين اســت كه حضرت 
ام البنين(س) همسر حضرت اميرالمؤمنين(ع) و مادر حضرت 
ابوالفضل العبــاس(ع) در چنين روزى وفات كــرده و در جوار 

رحمت حضرت حق آرميد.
وى در ادامه افزود: مادران و همســران شــهدا در طول هشت 
سال دفاع مقدس حماسه هاى جاويدى ساختند كه قلم توانايى 

نوشتن آن را ندارد و تاريخ هميشه از آن ياد خواهد كرد.
نماينده عالى دولت در شهرســتان مــه والت تصريح كرد: 
شــهداى ما از صدر اســالم تاكنون مســير ايثار و از خود 
گذشــتگى و دفاع از ارزش هاى واالى اســالمى را پيمودند 
و براى به ســرانجام رســاندن اين مكتب انسان ساز نياز به 

جانفشانى و ايثار است. 

همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنين(س)
جلسه تكريم مادران و همسران شهداى مه والت برگزار شد
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درخشش هنرجويان نيشابور در خراسان رضوى
هنرجويان هنرستان هاى فنى و كاردانش نيشابور موفق  نيشابور- خبرنگارقدس 
شدند در رشته هاى علمى، عملى و علمى كاربردى نتايج برتر خراسان رضوى را كسب 
كنند. معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش نيشابور اظهاركرد: آموزش هاى فنى 
حرفه اى به عنوان عامل مهم تربيت و كارآفرينى شــناخته مى شــود و با نظر به اينكه 

هدف فنى حرفــه اى اعتالى 
ســطح فرهنــگ و دانــش 
كماالت  پــرورش  عمومــى، 
و فضــاى اخالقى، شــناخت 
بهتــر اســتعدادها و عالقــه 
دانش آمــوزان و ايجاد زمينه 
آنان  هدايت  مناســب جهت 
مى باشد،  اشــتغال  به سمت 
فنى  هنرستان هاى  مسابقات 
و كاردانــش در مرحلــه اول 

شهرستانى در هنرستان هاى وكيلى 8 و امام خمينى(ره) برگزار شد و برگزيدگان اين 
مسابقات به مرحله استانى راه يافتند.

ســيدعباس حســينى افزود: تعداد 26 هنرجو با راهنمايى هــاى هنرآموزان به مرحله 
اســتانى مســابقات راه پيدا كردند و پس از برگزارى مسابقات استانى در مشهد مقدس 
16 دانش آموز موفق به كسب رتبه برتر استانى شده و به مرحله كشورى راه پيدا كردند.


