
 احضار مديران شركت هواپيمايى اترك 
به دادسرا

براى تأمين نظم و امنيت انتخابات با هيچ كس 
تعارف نداريم

بازپرس ويژه رسيدگى به جرايم فرودگاه مشهد خبر داد فرمانده انتظامى خراسان شمالى در دفتر سرپرستى قدس: 

به جرايم  ويژه رســيدگى  بازپرس  قدس: 
فرودگاه مشــهد از احضار مديران شــركت 
هواپيمايى اترك به شــعبه ويژه رسيدگى 
به جرايم فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد 
براى ارائه توضيحات خبر داد. چندى است، 

پرواز شركت هواپيمايى اترك با ...

قدس: فرمانده انتظامى خراســان شــمالى 
گفــت: در راســتاى تأمين نظــم و امنيت 
انتخابــات با هيچ كس تعــارف نداريم و با 
جديــت با برهم زننــدگان امنيت، برخورد 
مى كنيم.  سردار عليرضا مظاهرى با حضور 
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در سالروز ميالد يگانه منجى عالم 
بشريت، مشهدى ها گرد هم مى آيند

فـــردا؛  اجتماع 
منتظران ظهور 

قدس   با فرارســيدن ميــالد يگانه منجى عالم 
بشريت، حضرت مهدى(عج) پايتخت معنوى ايران 

غرق در شور و سرور شده است.
مردم ســرزمين خورشــيد با چراغانى خيابان ها ، 
معابر ، مغازه ها و همچنين مســيرهاى منتهى به 
حرم مطهر امام رضا (ع)  براى برگزارى جشــن ها 
و برنامه هاى باشــكوه در گوشه و كنار شهر مشهد 

در تكاپو هستند.
امســال نيز به رسم هرساله و در سيزدهمين سال 
برگزارى اجتماع منتظران ظهور، هم زمان باسالروز 
ميالد منجى بشريت(عج) اجتماع عظيم منتظران 
از ميدان  شهدا  به سمت حرم مطهر رضوى برگزار 
مى شود.اين مراســم  ساعت 10 روز نيمه شعبان 

آغاز مى شود.

گزارشى از شب شعر «در ركاب نور» 
ويژه والدت حضرت ولى عصر (عج)

تا به كى دورى تو 
حرف دقايق باشد



گزارشى از شب شعر «در ركاب نور» ويژه والدت حضرت ولى عصر (عج)

تا به كى دورى تو حرف دقايق باشد
��ر

جليل فخرايى   همزمان با ايام پر ســرور 
والدت منجى عالم بشريت حضرت ولى عصر ( 
عج اهللا تعالى فرجه شريف ) به همت انتشارات به 
نشر نخستين شب شعر از سلسله همايش هاى 
آيينى در قالب گردهمايى شاعران خراسانى در 
سالن نشست هاى فرهنگى كتاب فروشى مركزى 
اين انتشارات با عنوان( در ركاب نور) با حضور 
استادان دانشگاه و شعراى پيشكسوت و استقبال 

پر شور شاعران آيينى و انقالب همراه بود.
اين شــب شــعر صميمى كه با اجراى دكتر 
محمد رضا ســر ســاالرى و حضور پر رنگ 
شــاعران جوان كه حاصل تلفيق انجمن هاى 
ادبى مشــهد بود حكايت تــازه اى از احياى 
جلسات پر شور انجمن هاى ادبى دهه هفتاد 
مشــهد را در ذهن تداعى مى كرد. در ابتداى 
اين همايش ادبى دكترمجيد تقوى بهبهانى 
اســتاد دانشگاه با بيان ســخن در باب توجه 
نداشتن نســل كنونى به شعر گفت: با توجه 
به اين كه در عصر تكنولوژى قرار داريم شعر 
و ادبيات به ســرعت به حاشيه مى رود، بيان 
كرد: كســانى كه داراى ذوق ادبى هستند و 
اين حس مشــترك را دارند بايد شــعرهاى 

همديگر را بشنوند و نقد كنند.

 اعتقاد به منجى در اديان ديگر
وى با اشاره به اعتقاد منجى در اديان و مذاهب 
مختلــف گفت: اعتقاد به موعــود و منجى كه 
ســرانجام روزى با آمدنش دنيــا را پر از عدل 
مى كند مورد اتفاق تمامى اديان است و هر دين 
و مكتبى متناسب با فرهنگ دينى و ملى خود از 

آخرين موعود سخن گفته است.
دكتر تقوى بهبهانى در ادامه آيين هايى همچون 
بودايى، هندو، زرتشــت، يهوديت، مسيحيت، 
اســالم و اهل سنت را اديان و فرقه هايى عنوان 
كــرد كه در اين آيين ها نيــز اعتقاد به وجود 
منجى از باورهاى كهن آنان اســت و اسالم به 
عنوان آخرين و كامل ترين دين از اديان آسمانى، 
به مســئله مهدى موعود بيش از ســاير اديان 

اهميت داده است.
وى عنــوان كرد: عالوه بر آيــات فراوانى كه بر 
مســئله مهدويت در اســالم و ظهور حضرت 
مهدى (ع) داللت مى كند، روايات شيعه و سنى 
در اين زمينه، بسيار زياد و به حد تواتر رسيده 
اســت، به گونه اى كه كســى نمى تواند درباره 

درستى آن ها ترديد به خود راه دهد.

 روى آب بركه عكس ماه مى افتد
ســپس دكتر محمد رضا سر ســاالرى با ذكر 
ســخنانى در ارتباط با وضعيت ممتاز شعر در 
خراسان و بويژه شعر آيينى اين خطه را همواره 
شاعر خيز و مايه مباهات ادبيات فارسى دانست، 
وى استفاده هرچه بيشــتر از ظرفيت موجود 
و حتى نامكشوف شــعر خراسان بويژه مشهد 
مقدس در شعر بخصوص در حوزه شعر آيينى 
را از ضروريات مورد توجه هر نهاد و يا سازمان 

فرهنگى مرتبط دانست. 
وى ســپس باقرائــت غزلى نغز به اســتقبال 

شعر خوانى شاعران رفت: 
تا روى آب بركه عكس ماه مى افتاد
عاشق كشانى در ده ما راه مى افتاد

خورشيد با شمشير كج مى آمد اما بعد
نزديك مغرب از نفس نا گاه مى افتاد

يك شب اگر مهتاب پلكى دير مى آمد 
دنيا به دست مردم گمراه مى افتاد

پس از جواد بنى اسدى ابوالفضل عصمت پرست 
شاعر جوان اهل بيت اينگونه سرود: 

 درد دل خسته را دوا نيست بيا
در قلب شكسته ندبه خوانيست بيا
در گردش روزگار ثابت شده است

غير از تو كسى به فكر ما نيست بيا
پس از محسن علوى، احمد حيدرى شاعر ديگر 

از حلقه شاعران اهل بيت شعرى را براى موعود 
جهانيان مى سرايد: 

تا به كى دورى تو حرف دقايق باشد
همه ى آينه ها آينه ى دق باشد

جمعه ها بى تو فقط ندبه ى غم مى خوانند

جمعه خوب است به وصلت متعلق باشد
فكر كن سينه اگر گل بشود داغ دلم

چقدر مثل دل خون شقايق باشد
خوش به احوال قنوتى كه هميشه پى آن

با دعاى فرج آميخته هق هق باشد
ارنى الطلعه شده عهد من از روز الست

قسمت اين بود كه آب و گلم عاشق باشد
اصل حركت تويى و ما همه سرباز توايم

در مسير تو اگر باد موافق باشد
ايمان مرصعى شاعر رباعيات نغز اينگونه سرود: 

دنيا خبر رسيدنت را بدهد 

تا پاسخ پركشيدنت را بدهد 
از حضرت حق فقط همين را خواهيم 

- عمرى كه كفاف ديدنت را بدهد -
پــس از دكتر منيژه رضــوان و راضيه رجايى، 
جميله سادات كراماتى شــاعر ديگر بود كه با 
غزلى استقبال گونه از شاعر اهل بيت زنده ياد 

خسرونژاد سرود: 
يك عمر انتظار كشيدم نيامدى
تصويرى از انار كشيدم نيامدى

مثل غروب غم زده ى كوچه هاى شهر
هر جمعه انتظار كشيدم نيامدى 

زهرا عليپور شاعر جوان ديگر بود كه رايت انتظار 
خود را اينگونه بيان داشت: 

قدم به فرش جهان مي گذاري اي خورشيد
كه نور آينه هاى مدام هستى تو

به پنج سالگي ات آفتاب اين چمنى 
اگر چه كودكي اما امام هستي تو

پس از هاشــم رضا زاده، مســعود يوسف پور 
شــاعر پر شــور اهل بيت غزلى را به پيشگاه 
مقــدس نرجــس خاتون (ســالم اهللا عليها) 

تقديم مى كند: 
نرگس، روايتى ست ز عطر بهار تو

مريم، گلى ست حاكى از ايل و تبار تو
تعبير خواب هيچكس اينقدر خوب نيست

اى ُسّر َمن َرأِى خدا بى قرار تو
اى شاهزاده! در تب و تاب چه يوسفى

افتاده سمت برده فروشان گذار تو؟
مستوره اى كه روى تو را صبِح ُرم نديد

خورشيد سامره ست به گرد مدار تو
پنهان شده ست سّر تو چون ماه در محاق

اى آسمان نشاِن دِل رازدار تو
دنيا دلش خوش است، اگر بغض اجازه داد

يك صبِح جمعه ندبه بخواند كنار تو
كم زائر آمده ست، دلت خواست بيشتر

مثِل مزار فاطمه باشد مزار تو

اخـــبار2

  عيادت استاندار از آيت اهللا معصومى

قدس: استاندار خراسان رضوى با حضور در بيمارستان رضوى 
مشهد، از آيت اهللا معصومى عيادت كرد. 

على رضا رشــيديان ضمن آرزوى شفاى عاجل و سالمت 
براى اين عالم برجسته، در جريان روند درمان ايشان قرار 

گرفت. 
وى بــا بيان اين كه وجــود علما و بزرگان و اســتفاده از 
منويات آنان براى ما راهگشــا اســت؛ بر لــزوم تالش هر 
چه بيشــتر و بهتر براى بهبود وضعيت جسمانى آيت اهللا 

معصومى تأكيد كرد. 
شايان ذكر است؛ آيت اهللا معصومى شاهرودى متولد 1305 در 
روستاى ابرسج شاهرود، عضو سابق مجلس خبرگان رهبرى 
و رئيس سابق نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه آزاد استان 

خراسان رضوى است.

فرمانده ناحيه بسيج نيشابور:
 سايه جنگ را خون شهدا از سر ما برداشت

نيشابور- خبرنگارقدس: سايه جنگ را خون شهدا از سر 
ما برداشت، امروز به بركت خون شهدا در اوج آرامش هستيم، 
در غرب آسيا در شرايط خونبار منطقه امروز، امن ترين كشور 

در دنيا ايران است.
فرمانده ناحيه مقاومت بســيج نيشــابور در يادواره شهداى 
روســتاى زمه حوزه شهيد برونســى اظهار كرد: هر رأى ما 
تيرى به ســمت دشمن است، با حضور شما جايگاه انقالب و 
امنيت اين كشور باالتر خواهد رفت و وظيفه ما اين است كه 

ادامه دهنده راه شهدا باشيم.
ســيد على اكبرحســينى گفت: با حضور نداشــتن در پاى 
صندوق هاى رأى چگونه مى توانيم جواب خون شهدا را بدهيم 
اگر مى خواهيم به خون شهدا شرمنده نباشيم الزم است در 

انتخابات شركت كنيم و وظيفه ما انتخاب اصلح است.

  رونمايى از پوستر بزرگداشت
حكيم ابوالقاسم فردوسى

ايرنا: پوستر مراسم بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسى روز 
چهارشنبه طى مراسمى در مشهد رونمايى شد.

اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراسان رضوى به نقل از 
مديركل اين اداره در مراسم گزارش داد: مراسم امسال به دليل 
نامگذارى مشهد به عنوان پايتخت فرهنگى جهان اسالم به 

شكل بسيار ويژه اى برگزار مى شود. 
سيد سعيد سرابى همچنين از تدوين برنامه هاى بزرگداشت 
روز ملى فردوســى و پاسداشــت زبان فارسى خبر و ادامه 
داد: برگزارى همايش علمى و پژوهشــى، نمايشــگاه هاى 
فرهنگى و هنرى، اعطاى نشان فرهنگى و هنرى فردوسى 
و اجراى نمايش با موضوع فردوسى از جمله برنامه هاى اين

 ايام است.
مراسم گراميداشت فردوســى 25 ارديبهشت ماه جارى در 

دانشكده علوم پايه دانشگاه فردوسى مشهد برگزار مى شود. 
25 ارديبهشــت در تقويم ملى جمهورى اسالمى ايران روز 
پاسداشت زبان پارسى و بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسى 

نامگذارى شده است. 

قدس: تنش آبى 30 شهر خراسان رضوى در تابستان
نيش و نوش: تو 30 شــهر استان تنش آبى داريم، تو مشهد 

آب تنى در 30 مجموعه آبى!

قدس: توقف دوچرخه هاى عمومى مشهد در ايستگاه بى پولى
نيش و نوش: اشتباهشــون اين بود كــه فكر مى كردن 
مى تونن اين بى پولى رو از جيب خالى مردم دوچرخه سوار 

جبران كنن!

قدس: ايجاد اكيپ هاى 24ساعته براى جمع آورى متكديان 
در مشهد

نيــش و نوش: قانون بايســتگى گدا در مشــهد ميگه كه 
«متكديان جمع آورى نميشــن، بلكه از خيابونى به خيابون 

ديگه منتقل ميشن»!

قدس: سفره باز حاشيه نشينى مشهد كى بسته مى شود
نيش و نوش: وقتى كه نفت بياد سر سفره ها و ديگه نيازمند 

و حاشيه نشينى باقى نمونه!

قدس: كشف يك ستون سنگى تاريخى در مشهد
نيش و نوش: روى اين ستون از نحوه كشف «شله» و پيدايش 

نخستين صف شله در مشهد سخن گفته شده!
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خبر

يك روز بانشاط همراه با كودكان
جشنواره بازى هاى همگانى نونهاالن بشرويه برگزار شد

بشرويه ـ خبرنگار قـدس: مسئول كانون بسيج 
ورزشكاران و ورزش هاى همگانى شهرستان بشرويه 
گفت: جشــنواره بازى  هاى همگانى نونهاالن بشرويه 

برگزار شد. 
سيدمهدى ساداتى اظهارداشــت: يكى از مهم ترين 
بسترها ايجاد روحيه نشــاط و سالمت جسمانى در 
جامعه است و برنامه هاى اين جشنواره طناب كشى، 
چيدن پازل، انداختن توپ درسبد، آشنايى با قوانين رانندگى و ده ها بازى ديگر در پارك 
بهارســتان بود. وى خاطرنشــان كرد: آموزش قوانين راهنمايى و رانندگى با همكارى 

كارشناس مربوطه از ديگر برنامه هاى اين جشنواره بود.
گفتنى اســت در اين برنامه كه به همت كانون بســيج ورزشكاران برگزار شد به تمامى 

شركت كنندگان جوايزى اهدا شد.

خبر

معاون دادسراى عمومى و انقالب مشهد خبر داد
تشكيل 49 پرونده تخلف انتخاباتى در مشهد

 مهر: معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادسراى عمومى و انقالب مشهد از احضار 29 نامزد 
انتخابات شوراهاى شهر به دليل تبليغات زودهنگام 

خبر داد. 
سيد هادى شريعت يار اظهار كرد: تبليغات نامزدهاى 
انتخاباتى بايد در زمان مقرر و مطابق چارچوب تعيين 
شــده در قانون باشــد و در غير اين صورت با افراد 
خاطى برخورد خواهد شد. وى افزود: طبق بررسى هاى انجام شده و گزارش هاى رسيده به 
دادسرا، تاكنون 49 پرونده تخلف انتخاباتى در مشهد تشكيل شده است و 29 نفر در اين 
راستا به دادسرا احضار شده اند. معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادسراى عمومى 
و انقالب مشهد تأكيد كرد: فعاليت هاى انتخاباتى نامزدها در فضاى مجازى نيز رصد شده 
و مستندات الزم تخلفات توسط پليس فتا جمع آورى و در پرونده متخلفان درج مى شود.
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حســن ختام شعر خوانى اين گردهمايى 
صميمانه پس از شور آفرينى شعر خوانى 
اســتاد محمد جواد غفورزاده (شــفق) و 
اســتاد غالمرضا شــكوهى، غزل زيباى 
حجت االسالم سيد حسين سيدى بود كه 

كام همه شاعران را شيرين نمود: 
 سالم كن و بگو آفتاب يعنى چه!

شكوه ماه بدون نقاب يعنى چه!
شبيه الله عرق كن كه عطر برخيزد 
بگو به مردم قمصر،گالب يعنى چه! 
به باده نوش وبه انگوريان اجازه بده

كه چشم هات بگويد شراب يعنى چه!
به پيش اهل ادب ابرويى تكان بده و

بگو كه معنى تك بيت ناب يعنى چه!
بلند شو كه قدت محشرى برانگيزد
بگو قيامت و يوم الحساب يعنى چه!
بدون وصل تو اصالً كسى نمى فهمد
در اين هجوم بال، كامياب يعنى چه!

جهنمى است بدون تو زندگى كردن 
جهان بى تو بفهمد، عذاب يعنى چه!

به موى پر تب وتابت نشسته شبنم صبح
نشان بده به غزل آب وتاب يعنى چه!
تويى كه معنى نورى و آب و آبادى 
مرا ببين كه بفهمى خراب يعنى چه!

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

  مشكالت شخصيت هاى وابسته
با سالم، خواهر 34 ساله اى دارم كه چندين سال پيش قصد 
ازدواج با همكالســى اش را داشــت ولى آقا زيرقولش زد و با 
يك خانم ديگر ازدواج كرد و از همان موقع خواهرم به دليل 
عالقه شــديدى كه به اين فرد داشت، افسرده شد و تاكنون 
ازدواج نكرده است. اكنون وى همسرش را طالق داده و دوباره 
برگشته است. هركارى مى كنم كه مانع اين ارتباط شوم، موفق 
نمى شــوم زيرا خواهرم بشدت عالقمند به او است و حرفم را 
قبول نمى كنــد. در ضمن اين بار هم قصد ازدواج با خواهرم 
را ندارد. لطفاً راهنمايى بفرماييد چگونه اين مشــكل را حل 

كنم؟ ممنونم.

  زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى
با سالم، اين رابطه، قطعاً رابطه حقيقى نبوده و به داليلى 
كه ذكر نكرديد، به هم خورده و قرار ازدواج كنســل شده 
اســت. هزاران زن و مرد مانند خواهر شــما برايشان اين 
اتفاقات افتاده ولى كمر خم نكرده اند و به زندگيشان ادامه 
داده اند. احتمال مى دهم خواهر شــما شخصيت وابسته اى 
دارد كه تا به حال نتوانســته با ايــن موضوع كنار بيايد و 
اكنون هم با بازگشــت اين مرد به زندگيش دوباره همان 
اشتباه را تكرار كرده و به رابطه اى كه سرنوشت نامعلومى 
دارد، ادامه مى دهد. معموال شخصيت هاى وابسته هرگونه 
حقــارت و آزار را تحمل مى كنند كه مبادا شــخص مورد 
عالقه شــان را از دست بدهند. اين ارتباط سرتاسر اشتباه 
و تحقيرآميز بوده و مشخص است كه ايشان براى تسكين 
درد ناشــى از جدايى به ســمت خواهر شما بازگشته و از 
وابستگى او براى آرام كردن خويش استفاده مى كند. الزم 
اســت خواهرتان را نزد يك مشــاور ببريد تا ايشان تمام 
خطرات اين رابطه را شرح داده و با راهكارى مناسب مانع 

اين ارتباط شود.
خوانندگان گرامى! شما مى توانيد پرسش هاى خود را از مشاور 
روزنامه به ســامانه 300072305 پيامك كنيد. پرسش هاى 

شما پس از بررسى توسط مشاور پاسخ داده خواهد شد.

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

دادستان افشا كرد 
  ارتباط تبليغات برخى نامزدها

با  ورشكستگى كارخانه هاى قوچان
هادى زهرايى: دادســتان عمومى شهرســتان در جمع 
نامزدهاى شــوراى شــهر قوچان گفت: متأسفانه امروزه 
شــاهد پخش شــام و ناهار توســط نامزدهاى انتخابات 
شــوراى شهر هستيم كه اين امر در شهرستان قوچان به 

يك خرده فرهنگ تبديل شده است.
علــى آذرى افــزود: شفاف ســازى مالى تبليغــات بايد 
توســط نامزدها صورت گيرد، وهرچــه ضربه خورده ايم 
در شهرســتان از اين هزينه هــا و تبليغات خارج از عرف 
بوده اســت و حتى مى توان گفت، ورشكســتى برخى از 
كارخانه هــاى قوچان در حال حاضر بــا تبليغات نامزدها 
درگذشته ارتباط دارد كه اگر درگذشته فرهنگ مشاركت 
در قوچان وجود داشــت، هيچ گاه مردم اجازه نمى دادند، 
فردى خارج از اين شهرستان، با هزينه  كمى بيايد و امروز 
با ميلياردها تومان سرمايه اين شهر به دنبال كاسبى خود 

باشد.
دادســتان قوچان افزود: گروه ها و جريانات معاند در پى 
ايجاد ناامنــى اجتماعى و بى ثباتــى در فرايند انتخابات 
هســتندو در حال تالش هســتيم در بحــث انتخابات با 
شــناخت جرايم و تخلفات موضوعات موردبررســى قرار 
گيرد و در جريان انتخابات گروه هاى چهارگانه اى همچون 
مــردم، نامزدها، احزاب و ادارات درگير بوده كه مى توانند 
اقدام هاى بالقوه خود را بالفعل كنند، و يكى از مهم ترين 
گروه ها، اصحاب رســانه هســتند كه با پوست اندازى از 
سنتى به نوين تبديل شــده، اما اطالعات در حوزه نوين 
بسيار محدود و كم است. و در برخى موضوعات قانون هاى 
قديمى وجود دارد كه بايد رد آن ها بازنگرى صورت گيرد.
 تالش براى از بين بردن خرده فرهنگ خريد رأى 

با دادن شام و ناهار
دادســتان عمومى شهرســتان قوچان در جمع مديران 
اماكن پذيرايى شهرســتان گفت: شــما نبايد ابزار برخى 
نامزدهــاى انتخابات به دليل نداشــتن تخصص، تعهد و 
تدين باشيد. متأســفانه برخى نامزدها به همين دليل با 
دادن شــام و ناهار در پى تطميع شهروندان هستند كه 
اين اقدام توهين به تفكر شــهروندان است و اگر مديران 
اين اماكن ضوابط قانونى را رعايت نكنند به عنوان معاون 

جرم تحت تعقيب قرار مى گيرند.

مديركل ميراث فرهنگى استان خراسان رضوى:
   «چراغ برات» بايد به عنوان ميراث 

ناملموس خراسان حفظ شود

قدس: مديركل ميراث فرهنگى خراسان رضوى با اشاره به 
سنت ها و آداب و رسوم رايج در خراسان بزرگ اظهار داشت: 
يكى از اين ســنت هاى زيبا و البته ماندگار و معنوى در اين 

خطه، سنت زيباى چراغ برات است.
زارع صفت افزود: اين سنت بايد به عنوان ميراث ناملموس 
و به عنوان يك ســنت معنوى در خراسان حفظ و ضرورت 
دارد تا پرونده اى در زمينه ثبت اين اثر معنوى تشكيل شود.

زارع صفت گفت: در چراغ بــرات عالوه بر اينكه افراد به 
زيارت اهــل قبور مى روند و ياد گذشــتگان را زنده نگه 
مى دارند ســنت هاى زيباى ديگــر مانند خيرات و صدقه 

دادن نيز ترويج مى شود.

��ر

هنر خراسان

نمايشگاه گروهى عكس
 هنرمندان جوان در سروش

هاديان: نمايشــگاه گروهى عكس هنرمندان 
جوان كانون گســترش عكاسى خراسان عصر 
امروز پنجشــنبه 21 ارديبهشت 96 در گالرى 

سروش افتتاح مى شود.
«كمان» نامى اســت براى گروه عكاســان زير 
بيســت ســال كه دوره هاى آموزشى عكاسى 
آموزشگاه سروش را با كالس هاى نوشين وفادار 
آغازكرده اند. اين نام از سال 1386 به هنرآموزان 

جوان كانون گسترش عكاسى تعلق گرفت.
گفتنى است ،تابستان هر سال ده ها دانش آموز 
به اين گروه مى پيوندند كه هم اكنون بسيارى 
از آن ها دانشجويان رشته هاى هنرى مى باشند و 
از جرگه واحد كودك و نوجوان كانون گسترش 

عكاسى جدا شده اند.

تور عكاسى گردشگرى
در روستاى كنگ

قــدس: اداره كل ميراث فرهنگى خراســان 
رضوى تور عكاسى گردشگرى را براى نخستين 
بار با حضور دانش آموزان رشــته عكاســى در 

روستاى كنگ برگزار كرد.
تور عكاسى گردشــگرى براى نخستين بار به 
همت اداره كل ميراث فرهنگى خراسان رضوى 
و بــه منظور هدايت هنرمنــدان و هنرجويان 
عكاس به سمت و سوى گردشگرى، جاذبه هاى 
تاريخى و مردم شناســى و معرفى فرهنگ و 

تاريخ استان برگزار شد. 
در نخستين تور عكاسى گردشگرى دانش آموزان 
از جاذبه هاى معمارى، مردم شناســى، آداب و 
رسوم و بافت روستايى كنگ به عنوان ماسوله 

خراسان عكاسى كردند.

«اينجا خانه من است»
 در بندر عباس

قدس: نمايش عروسكى «اينجا خانه من است» 
كارهنرمندان تئاتر مشهد در بندر عباس روى 

صحنه مى رود.
نمايش عروســكى «اينجا خانه من اســت» به 
كارگردانى محبوبه پاداش از تئاتر مشهد باهدف 
اشــاعه و گســترش فرهنگ و هنر رضوى در 
بندرعباس از 23 الى 26 ارديبهشــت ماه سال 
جارى در تماشــاخانه آفتاب بندرعباس روى 

صحنه مى رود.
 شايان ذكراست، بر اساس تفاهم نامه مشترك 
با بنياد بين المللى فرهنگى - هنرى امام رضا(ع) 
سه نمايش برگزيده جشــنواره تئاتر كودك و 
نوجوان و نمايش عروسكى رضوى مورد حمايت 

براى اجراى عموم قرار گرفتند.

انجمن سينماى جوان نيشابور 
ميزبان عكاسان و فيلمسازان

با ميالد  نيشابور- خبرنگارقدس: همزمان 
حضــرت على اكبــر(ع) وروز جــوان انجمن 
ســينماى جوان اداره فرهنگ وارشاد اسالمى 
نيشابور ميزبان عكاسان و فيلمسازان جوان بود.

رئيس اداره فرهنگ وارشاد اسالمى نيشابور 
در اين مراســم اظهاركرد: بــه حق انجمن 
ســينماى جوانان ايران دفتر نيشابور يكى از 
انجمن هاى فعال وپرنشــاط و تأثيرگذار در 
جريان ها ومناســبت هاى هنــرى وفرهنگى 

شهرستان است.
عباس كرخى افزود: ما بر خود مى باليم وافتخار 
مى كنيم كه در اين انجمن هر روز شاهد برنامه 
وطرح جديد در راستاى توسعه فرهنگى وهنرى 

وآموزشى هستيم.

 در بندر عباسدر روستاى كنگ

 بگو آفتاب يعنى چه؟



فاطمه معتمــدى  اقدام شــركت آب و 
فاضالب مشهد در قطع آب به دليل پرداخت 
نكردن پول انشعاب فاضالب چه معنى دارد؟

اين گفته يكى از شهروندان است كه مى گويد: 
شركت آب و فاضالب به دليل نپرداختن حق 
انشــعاب فاضالب نســبت به قطع آب اقدام 
كرده اســت در حالى كه در اين خانه ســه 
خانواربا  6 كودك زندگى مى كنند، اما شركت 
آب از ســاعت 9 صبح تا 14/30 آب را قطع 

كرد.
وى با بيان اينكه جزء اقشــار كــم درآمد و 
ســاكن منطقه طبرسى هستيم، گفت: طبق 
قبض بايد 800 هزار تومان براى حق انشعاب 
فاضالب پرداخت مى شــد، در حالى كه همه 
ما خانواده كارگر جماعت هستيم كه 1000 
تومان هم براى ما مبلغ زيادى است؛ بنابراين 
تأمين و پرداخــت اين مبلغ حتى به صورت 

اقساط براى ما سنگين است.
وى اضافه كرد:اما بيان اين مشــكالت براى 
مأمور شــركت آب فايده اى نداشت و آب را 
حتى براى واحدى كه مســتأجر بود،  قطع 
كرد و ما در نبود همسرانمان با قرض گرفتن 
10، 20 هزار تومان از همســايه ها توانستيم 
اين مبلغ را پرداخت و سپس  شركت نسبت 

به وصل دوباره آب اقدام كرد.
وى اضافــه كرد: نكته مهم تــر اينكه از زمان 
وصل مجدد آب،فشــار آب بــا كاهش قابل 
توجه اى مواجه شده است و پيگيرى هاى ما 

نتيجه اى نداشته است.
يك شهروند ديگر هم مدعى شد كه آب واحد 
مسكونى با دو طبقه  واقع در طبرسى  براى 
پرداخــت 2 ميليون و 400 هــزار تومان به 
عنوان هزينه حق انشــعاب فاضالب از سوى 
شــركت آب سه روز قطع شــد در حالى كه 
انصافاً پرداخت اين مبلغ براى اين منطقه از 
شهر(طبرسى) بسيار سخت است، اما معلوم 
نيســت چرا شــركت آب برايش اين مسائل 
اهميتــى ندارد. و فقط به فكر درآمد خودش 

است.

 اقدامى مجوزدار
نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلس در 
خصوص اقدام شــركت آب در قطع انشعاب 
آب مشــتركانى كه حق انشــعاب فاضالب 
را پرداخت نكردند، گفت: به گمانم شــركت 

آب در ايــن خصوص داراى 
مجــوز اســت و مى تواند در 
خصوص قطــع آب واحدى 
از پرداخــت حــق  را كــه 
انشــعاب فاضالب خوددارى 

مى كنند،اقدام كند.

  تضييع حقوق ديگران
اظهار  پژمانفر  حجت االسالم 
داشــت:يكى از مسائل مهم 
مشــهد جمع آورى فاضالب 
اســت و نبود اتصال فاضالب 
واحدها به طرح اگو ســبب 
آلودگى آب هــاى زيرزمينى 

در اين شــهر مى شــود، كه خود اين مسئله 
در ايجاد بيمــارى تأثير دارد؛ بنابراين بايد از 
ريخته شــدن فاضالب در جوى و خيابان ها 
و حتى چاه كه قابل نفوذ به ســطح آب هاى 

زيرزمينى است، جلوگيرى شود.
وى ادامــه داد: از آنجايى كه ميزان آب هاى 

سطحى در مشهد كم است 
و عمده نياز مصرفى مردم 
از آب هاى زيرزمينى تأمين 
اجراى طرح  مى شود، پس 
اگو به لحاظ بهداشــتى با 
هدف ممانعــت از آلودگى 
و نفــوذ فاضالب بــه اين 
منابع آبى از اهميت زيادى 

برخوردار است.
وى بــا تأكيد بــر اينكه با 
هدف جلوگيرى از آلودگى 
منابع آب هــاى زيرزمينى، 
اگو  طــرح  حتمــاً  بايــد 
اجــرا و فاضــالب خانگى 
بدان متصل شــود، افزود: اگر كســى بگويد 
نمى خواهم فاضالب واحد مســكونى به اين 
طرح متصل شــود، اين به معنــاى تضييع 
حقوق ديگران و افرادى كه حق انشــعاب را 
پرداخت كردند تا آب مورد استفاده آنان آلوده 

به فاضالب نشود، است.

وى اضافه كرد: بنابراين اجراى اين طرح الزم 
اســت، اما با هدف رعايت حال افراد با توان 
مالى اندك و در اين خصوص راهكارهايى از 
جمله تقسيط 11،12 و حتى 30 ماهه در نظر 
گرفته شــده است تا فشار كمى به خانواده ها 
در پرداخت مبلغ حق انشــعاب فاضالب وارد 

شود.

 واجب تر از نان شب
وى در اين باره كه بسيارى از مردم مناطقى 
مانند طبرســى و توس به گفته خودشــان 
براى نان شــب مانده اند و از پس اقســاط 
هزينه طرح اگو بــر نمى آيند، گفت: اتصال 
به طرح اگو براى اينكه آب سالم و عارى از 
آلودگى داشته باشيم ازنان شب هم واجب تر 
است و نبايد فاضالب وارد جوى و خيابان ها 
شود، بنابراين اين خواسته (اتصال نشدن به 
طرح اگو) جــاى دفاعى ندارد، چرا كه ضرر 
اجتماعى و تهديد كننده ســالمت مردم را 

در پى دارد.   

روی �ط حاد�

��ر

��ر   و�ه
بازپرس ويژه رسيدگى به جرايم فرودگاه مشهد 

خبر داد
  احضار مديران شركت هواپيمايى 

اترك به دادسرا

ميزان: بازپرس ويژه رســيدگى به جرايم فرودگاه مشــهد 
از احضار مديران شــركت هواپيمايى اترك به شــعبه ويژه 
رسيدگى به جرايم فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد براى 

ارائه توضيحات خبر داد. 
چندى است، پرواز شــركت هواپيمايى اترك با تأخيرهاى 
مكــرر و بيش از حدى همراه بوده، اين در حالى اســت كه 
اين امر سبب نارضايتى گسترده و اعتراض فراوان مسافران 

و زائران شده است.
بازپرس اصولى صفار در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه با 
توجه به شــكايات و نارضايتى مسافران از تأخيرهاى مكرر 
شــركت هواپيمايى اترك چه اقدام هايى از طرف دادســرا 
در اين ارتباط انجام شــده است، اظهار داشت: مديران اين 
شــركت براى اخذ توضيحات به شــعبه ويژه رسيدگى به 
جرايم فرودگاه شهيد هاشمى نژاد احضار شدند. وى تصريح 

كرد: تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

نيشابور؛ نمايشگاه مشاغل بــا هدف آشنايى دانش آموزان 
با رشــته هاى هنرســتانى نيشــابور به صورت متمركز در 

فرهنگسراى سيمرغ برگزار شد.
قوامى نژاد، مدير آموزش و پرورش نيشابور در اين خصوص 
گفت: تأثير اين گونه نمايشگاه ها روى دانش آموزان مى تواند 
در زمينه هاى گوناگون باشــد كه به شناخت دانش آموز در 

زمينه استعداديابى و عالئق منجر شود.
* مديركل دبيرخانه ستاد ملى بازآفرينى شهرى وزارت راه 
و شهرسازى در نيشــابورگفت: امسال 2200 ميليارد ريال 
براى ســاماندهى مناطق حاشيه نشين در شهرهاى كشور 
اختصاص يافت كه زمينه براى ارائه خدمات مناســب را به 

اين محالت فراهم كرد.
مصطفايى يادآورشد:سال گذشته يك هزار و 800 ميليارد 
ريال براى ســاماندهى محالت حاشيه نشين و امسال نيز 
2200 ميليارد ريال براى ساماندهى مناطق حاشيه نشين در 
شهرهاى كشور اختصاص يافت كه زمينه براى ارائه خدمات 

مناسب به اين محالت را فراهم كرد.
بجنورد؛ شهردار شــوقان گفت: تكميل فضاى گردشگرى 
سرچشــمه شــوقان نيازمند توجه جدى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى خراسان شمالى و 

تخصيص اعتبارات الزم است.
حسين حســنى، سرچشمه شوقان را يكى از مناطق خوب 
گردشــگرى عنوان كرد و افزود: اين در حالى اســت كه با 
وجود قول تخصيص اعتبار براى تكميل فضاى سرچشــمه 
شوقان از سوى مسئوالن، تاكنون هيچ اقدامى انجام نشده 

است.

گاليه شهروندان مشهدى همچنان ادامه دارد 

  دستگيرى دو سوداگر مرگ باقطع آب به خاطر پرداخت نكردن پول « اگو»
11 كيلو ترياك

قدس: پليس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان رشتخوار 
ضمن دستگيرى دو ســوداگر مرگ 11 كيلوگرم ترياك 

كشف كرد.
فرمانده انتظامى رشــتخوار با اعــالم اين خبر گفت: روز 
سه شــنبه در اجراى طرح كنترل محورهاى مواصالتى، 
مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان هنگام 
كنتــرل خودروهــاى عبورى به يك دســتگاه پژو 405 
مشكوك و به راننده آن دســتور ايست دادند. وى افزود: 
راننده بدون توجه به دستور پليس بر سرعت خود افزوده 
و متوارى مى شود كه مأموران پس از طى مسافتى تعقيب 

و گريز خودرو را متوقف كردند. 
ســرهنگ وفايى گفت: در اين عمليات مأموران مبارزه با 
مواد مخدر ضمن دستگيرى دو سوداگر مرگ در بازرسى 

از خودرو مقدار 11 كيلوگرم ترياك كشف كردند. 
فرمانده انتظامى شهرستان رشــتخوار خاطرنشان كرد: 
خودرو پژو توقيف و متهمان پس از تشكيل پرونده راهى 

دادسرا شدند.

  دستگيرى مزاحم سايبرى
قدس: عامل مزاحمت هاى ســايبرى براى دو متصدى 

بنگاه امالك در شهر قوچان دستگير شد.
فرمانده انتظامى قوچان در تشريح اين خبر گفت: در پى 
شــكايت دو متصدى يك بنگاه امالك در شــهر قوچان، 
مبنى بر مزاحمت ســايبرى در شــبكه اجتماعى تلگرام 
توسط فردى ناشناس، با ارسال تصاوير مستهجن و مطالب 
تهديدآميز، موضوع در دســتور كار تيمى از كارشناسان 
پليس فتا قرار گرفت. وى افزود: كارشناسان پليس فتا با 
يكسرى تحقيقات فنى و استفاده از مهندسى اجتماعى، 
متهم را شناسايى و به پليس فتا احضار كردند. سرهنگ 
قدمگاهى تصريح كرد: اين متهم 29 ساله در بازجويى هاى 
انجام شده ضمن اعتراف به بزه انتسابى، مدعى شد كه در 

پى اختالفات مالى قصد انتقام داشتم كه دستم رو شد. 
فرمانــده انتظامى قوچان با اشــاره بــه معرفى متهم به 
دستگاه قضايى خاطرنشــان كرد: هيچ رد پايى از چشم 
تيزبين پليس فتا دور نخواهد ماند و اين فضا دســتمايه 

انتقام و شوخى و غرض ورزى نيست.

  2 كشته و مجروح در تصادف 
مينى بوس با وانت پيكان

قدس: برخورد يك دستگاه مينى بوس با وانت پيكان در 
يكى از محورهاى روستايى شهرستان جغتاى يك كشته 

و يك مجروح برجاى گذاشت.
فرمانده انتظامى جغتاى در تشريح اين خبر گفت: ساعت 
20 ســه شــنبه يك تصادف فوتى در يكى از محورهاى 
روستايى شهرستان جغتاى به مركز فوريت هاى پليسى 
110 اعالم و بالفاصله تيمى از مأموران كالنترى مركزى 

در محل حاضر شدند. 
وى افزود: در بررسى هاى اوليه مشخص شد، يك دستگاه 

وانت پيكان با يك مينى بوس برخورد كرده است.
سرهنگ موهبتى تصريح كرد: در اين حادثه راننده خودرو 
وانت پيكان (حسين46ساله) به دليل شدت جراحات وارد 
شــده در دم فوت و همسرش (صغرى46ساله) مجروح و 
پس از انتقال به بيمارســتان وليعصر(عج) شهر جغتاى 
به علت وخيم بودن وضعيت جســمانى، به مراكز درمانى 

شهرستان سبزوار منتقل شد.
وى خاطرنشان كرد: كارشناسان پليس راه علت حادثه را 
رعايت نكردن فاصله عرضى وانت پيكان هنگام سبقت از 

مينى بوس اعالم كردند.

   دستگيرى سارق حرفه اى
لوازم داخل خودرو

قدس: مأموران پليس درگز با دســتگيرى يك ســارق 
حرفــه اى، پرده از راز 16 ســرقت لــوازم داخل خودرو 

برداشتند.
فرمانده انتظامى درگز در اين باره گفت: با دريافت گزارش 
چند فقره ســرقت وســايل داخل خودرو در خيابان هاى 
حاشيه اين شــهر، موضوع به صورت ويژه در دستور كار 

تيم تجسس كالنترى قرار گرفت.
وى افــزود: مأموران تيم تجســس كالنترى مركزى اين 
شهر با بررسى سرقت ها و سرنخ هاى به جامانده سارق را 
شناسايى و با جمع آورى مستندات كافى پس از هماهنگى 

مقام قضايى او را در اقدامى غافلگيرانه دستگير كردند.
ســرهنگ دهقانپــور تصريح كرد: در ادامــه مأموران در 
بازرسى از مخفيگاه متهم تعداد زيادى لوازم داخل خودرو 
شــامل فلش ممورى، مدارك شناسايى، كارت هاى عابر 

بانك و... كشف كردند.
وى گفت: اين متهم 30 ساله كه داراى هشت فقره سابقه 
سرقت است، در بازجويى هاى علمى مأموران به 16 فقره 
سرقت داخل خودرو در ســطح شهرستان درگز اعتراف 

كرد.

  تسهيالت ويژه پليس براى ترخيص 
موتورسيكلت هاى توقيفى

قدس: رئيس پليس راهور خراســان رضوي از تســهيالت 
ويــژه پليس براى ترخيص موتورســيكلت هاى توقيفى در 

پاركينگ ها خبر داد.
سرهنگ عليرضا حاجى زاده گفت: به مناسبت نيمه شعبان 
فرماندهــى انتظامى خراســان رضوي تســهيالت ويژه اى 
براى ترخيص موتورسيكلت هاى توقيفى در پاركينگ هاى 
سطح استان در نظر گرفته است. وى ادامه داد: مالكان اين 
موتورســيكلت ها از تاريخ 1396/2/21 تا 1396/3/7 با در 
دســت داشتن مدارك دال بر اثبات مالكيت، در صورتى كه 
وســيله نقليه آن ها تعقيب قضايى ندارد و به علت نداشتن 
بيمه نامه شــخص ثالث و نداشتن مدارك مالكيت، با اخذ 
تعهد مى توانند براى ترخيص موتورسيكلت توقيفى خود به 

ستادهاى ترخيص مراجعه كنند. 
وى با تأكيد بر رعايت قوانين و مقررات از سوى شهروندان و 
استفاده از فرصت به دست آمده براى ترخيص و بيمه كردن، 
تصريح كرد: شهروندان مى توانند در اين راستا از 50 درصد 

تخفيف هزينه پاركينگ نيز برخوردار شوند.
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دالر

700 مادر باردار تحت 
پوشش طرح سبد غذايى 

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست 
مركز بهداشت بجنورد گفت: 700 مادر 
باردار بجنوردى تحت پوشــش طرح 

سبد غذايى قرار دارند. 
دكتر مريم پورآدينه با اشــاره به اينكه 
توزيع اين سبد غذايى هر دو ماه انجام 
باردار  افزود: فهرست مادران  مى شود، 
نيازمند مساعدت از مراكز و خانه هاى 
بهداشت جمع آورى و تحويل معاونت 
بهداشتى دانشگاه شده است و از آنجا 
به بنيــاد علوى ارجاع مى شــود و در 
صورت تشــخيص، تحت پوشش اين 

طرح قرار مى گيرند. 
به گفتــه وى، مادران بــاردار از چهار 
ماهگى تا شش ماه پس از زايمان تحت 

پوشش اين طرح هستند. 

ماندگاري معدن قلعه زري 
در گرو اجراى طرح توسعه 
مديرعامل  خبرنگارقدس:  بيرجند- 
شركت ميناكان معدن مس قلعه زرى با 
اشــاره به اينكه هم اكنون مشكالت اين 
معدن كاهش يافته، گفــت: براى ادامه 
حيات معدن، افزايش ســرمايه و اجراى 
طرح توسعه از نيازهاى فورى است.سيد 
حجت زينلى اظهار داشــت: معدن قلعه 
زرى از معادن بزرگ زيرزمينى ايران بوده 
كه از اوايل دهه 1350 آغاز به كار كرده و 
هم اكنون با بيش از 380 كارگر مشغول 
فعاليت اســت.وى وجود بدهى انباشته، 
كاهش عيار، سقوط قيمت جهانى مس، 
افزايش هزينه ها، باال بودن قيمت تمام 
شده محصول و فرسودگى ماشين آالت 
را ســبب به خطر افتادن ادامه فعاليت 

معدن برشمرد.

خسارت 7 ميلياردى 
تگرگ و توفان به جغتاى

سيداحمد حســينى: رئيس جهاد 
كشاورزى جغتاى گفت: تگرگ و توفان 
شديد در چند روز گذشته، 7 ميليارد 
و 100 ميليــون ريــال به محصوالت 
كشاورزى اين شهرستان خسارت وارد 

كرد.
مهدى دســتورانى با بيان اين مطلب 
اظهار داشت: در مجموع 110 هكتار از 
اراضى كشاورزى و باغى شهرستان بر 
اثر تگرگ با خسارت شديد روبه رو شد 
كه بين 10 تا 100 درصد محصوالت 

كشاورزى از بين رفت.
وى ادامه داد: به 60 هكتار محصوالت 
زراعى شهرستان شــامل گندم، جو و 
50 هكتار از اراضى باغى بادام و پسته 

خسارت وارد شد.

انتقال پادگان ثامن 
 االئمه(ع) در انتظار پاسخ

قدس: شــهردار منطقه 8 مشــهد از 
بهره بردارى فاز سوم بوستان كوهسنگى 
خبر داد.سيد ابراهيم عليزاده در خصوص 
افتتاح فاز سوم بوستان كوهسنگى بيان 
كرد: فاز سوم اين بوستان در مساحت 16 
هكتار از امروز آماده بهره بردارى اســت. 
وى تصريح كرد: در فاز ســوم عمليات 
اجرايى انتهاى خيابان شــهيد بهشتى، 
تكميل سايت جنوبى و اتمام پلكان كوه 
غربى اجرايى شده است.وى در خصوص 
انتقال پادگان نيز عنوان كرد: جلســات 
زيادى با مسئوالن پادگان ثامن االئمه(ع) 
برگزار و به توافق هاى زيادى رسيده ايم، 
اما در انتها مسئوالن پادگان اعالم كردند 
تا شوراى عالى شهرسازى اين موضوع را 

تأييد نكند، امكان بازگشايى نداريم.

ا�بار �و�ه

طبق قبض بايد 800 هزار 
تومان براى حق انشعاب 

فاضالب پرداخت مى شد، 
در حالى كه همه ما خانواده 

كارگر جماعت هستيم كه 
1000 تومان هم براى ما 

مبلغ زيادى است؛ بنابراين 
تأمين و پرداخت اين مبلغ 

حتى به صورت اقساط براى 
ما سنگين است

بــرش

بجنورد- خبرنگار قدس  فرمانده انتظامى خراســان شــمالى گفت: در راستاى 
تأمين نظم و امنيت انتخابات با هيچ كس تعارف نداريم و با جديت با برهم زنندگان 

امنيت، برخورد مى كنيم. 
سردار عليرضا مظاهرى با حضور در دفتر سرپرستى روزنامه قدس در استان با اشاره 
بــه برنامه ريزى و تمهيدات الزم در روز انتخابات اظهار داشــت: اين فرماندهى همه 

تمهيدات الزم را براى برقرارى امنيت انتخابات فراهم كرده است.
وى افــزود: تمامى نيروها آموزش هاى الزم را بــراى حضور در پاى صندوق هاى اخذ 
رأى ديده انــد و نيروى انتظامى براى تأمين امنيــت صندوق ها از تمام ظرفيت ها به 

كارگيرى خواهد كرد.
فرمانده انتظامى خراســان شمالى، ارتقاى امنيت سطح شهر را مرهون تعامل خوب 

مردم و رسانه ها با نيروى انتظامى عنوان كرد.
سردار مظاهرى با قدردانى از همكارى تنگاتنگ روزنامه قدس و قدس آنالين، گفت: 
همكارى روزنامه قدس در راستاى انعكاس فعاليت هاى نيروى انتظامى قابل قدردانى 

است.
وى افزود: نيروى انتظامى از جمله نهادهايى است كه بيشترين ارتباط را با مردم دارد 

و يكى از پل هاى ارتباطى ما با مردم، رسانه ها هستند. 

سرپرست روزنامه قدس در خراسان شمالى نيز در اين ديدار گفت: روزنامه قدس در 
ترويج فرهنگ دينى و رضوى بسيار ارزشمند عمل كرده است.

ملك محمدعليزاده اظهار داشــت: اين سرپرستى آماده همكارى بيشتر با فرماندهى 
انتظامى استان است.

فرمانده انتظامى خراسان شمالى در دفتر سرپرستى قدس: 

براى تأمين نظم و امنيت انتخابات با هيچ كس تعارف نداريم

نيشــابور- خبرنگارقدس: درخشــش هنرجويان هنرســتان هاى 
كاردانش شهرســتان نيشابور در جشــنواره مهارت هاى هنرى استان 
خراسان رضوى و كشــور ورق زرين ديگرى بر دفتر افتخارات نيشابور 

اضافه كرد.
سيد عباس حسينى معاون متوسطه آموزش وپرورش نيشابور اظهاركرد: 
امروزه استراتژى هاى نظام توسعه آموزشى، توجه به رشته هاى فنى و 

كاردانش است و در راستاى تحقق سياست هاى كلى اشتغال از سوى 
رهبر معظم انقالب و منشور توسعه رشته هاى فنى حرفه اى و كاردانش 
از ســوى وزارت و اداره كل آموزش و پرورش، شهرســتان نيشــابور 
تالش مضاعفى را در اين زمينه داشته و با هدف گذارى خاصى سبب 
ارتقاى سطح علمى و درخشش فرزندان اين شهر كهن و تاريخى شده 

است.

هنرجــــويان 
نيشــابورى  بــرقله 

افتخارات كشور 
ايستادند
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