
بجستان: مدير آموزش و پرورش بجستان گفت: امروز يكى از 
مهم ترين برندهاى شهرستان، قوه نخبه پرورى است به حدى 
كه ما در بين 47 شهرستان استان خراسان رضوى رتبه اول 

علمى را كسب كرده ايم.

نيشابور: سرهنگ پاسدار حسين سليمانى، فرمانده تيپ 21 
زرهى امام رضا(ع) در مراسم تجليل از خبرنگاران شهرستان، 
گفت: كســى نمى تواند اهميت خبر و اطالع رسانى را منكر 
شود و شما مى توانيد رويكرد هم افزايى و اتحاد داشته باشيد.

بشرويه: فرمانده ســپاه بشــرويه گفــت: پيگيرى منويات 
رهبرى و بيان دســتاوردهاى انقالب اسالمى وظيفه بزرگ 
خبرنگاران است. ســرگرد پاســدار على خبازى در مراسم 
تجليل از خبرنگاران اظهار داشت: خبرهاى نقادانه، به موقع 
و با واقع بينى و با هدف اصالح منعكس شــود و مسئول هم 
بايد استقبال كند. حجت االسالم و المسلمين مهدى دهقان، 
مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در سپاه بشرويه نيز در اين 
مراســم اظهار داشت: خبرنگاران زبان جامعه، منتقل كننده 

مشكالت مردم و امانتدار رسالت بزرگ خبرى هستند.

طبس: فرماندار طبس در ديدار خبرنگاران و اصحاب رسانه 
شهرســتان كه به مناســبت روز خبرنگار برگزار شد، اظهار 
داشت: نخستين الگوى خبرى در اسالم و جهان تشيع كالم 
حضرت زينب(س) است. سيد مهدى طاليى افزود: اگر اطالع 
رسانى صحيح و شــفاف در حادثه كربال نبود امروز از واقعه 

كربال چيزى در ياد ها نبود.

مشهد: منصوريان، معاون فرهنگى، پرورشى اداره كل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى در آيين اختتاميه سى و پنجمين دوره 
مســابقات قرآن،عترت و نماز دانش آموزان پسر سراسر كشور 

گفت: برپايى اين گونه مسابقات از افتخارات استان است. 
* طرح وقف مشاركتى سازمان اوقاف و وزارت آموزش و پرورش 
با هدف تأمين منابع مالى فعاليت هاى قرآنى رونمايى شد.  اين 
طرح در آيين اختتاميه سى و پنجمين دوره مسابقات قرآن، 
عترت و نماز طرح وقف مشاركتى سازمان اوقاف و امور خيريه 
و وزارت آموزش و پرورش با حضور حجت االسالم والمسلمين 
سيد مصطفى حسينى، و محمدرضا مصيب زاده مديركل دفتر 

قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش رونمايى شد.
* عباس محمديان رئيس بســيج رسانه خراسان رضوي در 
بيانيــه اى روز خبرنگار را به اصحاب رســانه تبريك گفت.
در قســمتى از اين بيانيه آمده است: خبرنگاران از ديرباز به 
عنوان  زبان گوياي جامعه خويش در رسالتي قابل تكريم و 
در شرايط سخت كاري، همواره در كنار مردم، ايفاگر نقشي 

مهم و ماندگار بوده اند.

نمايش قدرت در پايگاه پنجم هوانيروز
فرمانده قرارگاه شمال شرق:تحركات دشمن در مرزها به صورت دقيق رصد مى شود

��ر

قدس   فرمانده قرارگاه شمال شرق نيروى 
زمينى ارتش جمهورى اســالمى ايران گفت: 
نعمت امنيت به سادگى به دست نيامده و در 
اين راه هزاران شــهيد تقديم شده و نيروهاى 
مســلح، اصحاب رســانه، مردم و مســئوالن 
وظيفه مند هســتند و به خوبى به وظيفه خود 

عمل مى كنند.
امير ســرتيپ دوم رضا آذريان روز گذشته در 
مراسم تجليل از اصحاب رسانه اظهار داشت: 
خبرنــگاران در كنار رزمندگان در دوران دفاع 
مقدس نقش بسيار مهمى ايفا كرده و توانستند 
زواياى مختلف اين جنگ تحميلى را به تصوير 

بكشند.
وى ادامــه داد: يكى از اولين گروههايى كه در 
دوران دفاع مقدس وارد مناطق عملياتى شدند 
خبرنگاران بودند و امروز نيز در خط مقدم دفاع 

از حرم حضرت زينب(س) قرار دارند.
 فرمانده قرارگاه شــمال شــرق نيروى زمينى 
ارتش افزود: يكى از رويكردهاى بسيار مهمى كه 
توسط اهالى رسانه دنبال مى شود آگاهى بخشى 
به مردم اســت و در اين زمينه توفيقات بسيار 

زيادى در سالهاى اخير به دست آمده است. 
امير آذريان به آمادگى باالى يگان هاى ارتش 
در منطقه شمال شرق كشوراشاره كرد و گفت: 
توان دفاعى نيروهاى مسلح ما يك توان بالقوه 
است و با توجه به تجربياتى كه در طول هشت 
ســال دفاع مقدس به دســت آورديم قدرت 

بازدارندگى در منطقه داريم. 

وى با اشــاره به اينكه قدرت نظامى ايران در 
رزمايش هاى مختلف به نمايش گذاشته شده 
اســت، اظهار كرد: تحركات دشمن در مرزها 
به صورت دقيق رصد مى شود و در اين زمينه 

جاى هيچ گونه نگرانى وجود ندارد. 
فرمانده قرارگاه منطقه اى شــمال شرق ارتش  
تاكيد كــرد: تجربيات 8 ســال دفاع مقدس 
و  تجهيزات به روز نظامى ارتش باعث شــده 

تا فكر تجاوز به اين كشور نيز از ذهن دشمن 
دور شود.

شايان ذكر است پس از اين نشست خبرنگاران 
از پايگاه پنجم هوانيروز مشهد بازديد كردند.

اخـــبار2

  يادواره شهداى عمليات مرصاد در 
گناباد برگزار شد

گناباد/خبرنگارقدس: يادواره شــهداى عمليات مرصاد با 
حضور خانواده هاى معظم شــهدا، ايثارگران و مســئوالن در 

گناباد برگزار شد.
يكى از راويان و فرماندهان دوران دفاع مقدس در اين يادواره 
راز عمليات مرصاد را دشــمن شناسى ذكر و گفت: دشمن 
نشناسى موجب شده بود منافقان، رزمندگان اسالم و شهيد 
صياد شيرازى كه قبل از  انقالب در كنار هم در برابر طاغوت 
ستمشــاهى مبارزه مى كردند، در اين عمليات در مقابل هم 

قرار گرفتند.
خليل موحد افزود: براى نيل به كمال بايد دشمن را شناخت. 
دشمن شناســى مقدم بر دوست شناســى است و دشمن 
شناسى شاخص هاى معينى چون خناس و وسواس دارد كه 

اگر در هر كسى تجلى كرد بايد از او فاصله گرفت. 
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه گناباد نيز مهم ترين پيام 
يادواره هاى شــهدا را زنده و گرامى نگه داشــتن پيام ايثار و 
شهادت، تجديد بيعت براى ادامه راه شهدا و اطاعت از رهبرى 

و حركت در خط واليت دانست.
سرهنگ پاسدار على ابراهيم زاده افزود:شهدا به اين يادواره ها 
نياز ندارند بلكه ما براى يادآورى ضرورت تداوم راه و منش آنان 
در فضاى غبار آلود كنونى، شناخت راه صحيح از راه نادرست، 
دشمن شناسى و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نيازمند اين 

آيين هستيم.
گفتنى است گناباد 339 شهيد، جانباز و آزاده تقديم انقالب 

كرده است.
 

فرماندار تايباد:
  شجاعت و تقوا در تهيه خبر نقش 

اساسى دارد
تايباد- خبرنگارقدس: فرماندار تايباد در مراسم تجليل از 
خبرنگاران شهرســتان گفت: صداقــت در خبر، دقت و بيان 
واقعيت، اســتقالل در بيان مطلب، شجاعت و از همه مهم تر 
خداشناســى و تقوا در تهيه خبر نقش اساســى داشته و از 

خصوصيات مهم در عرصه خبرنگارى است.
حسين شرافتى با اشاره به ويژگى هاى خبرنگار اظهار داشت: 
خبرنگار دلسوز، جهادى و انقالبى مى تواند بازويى قوى براى 
مديران اجرايى باشــد و با انعكاس درست و به موقع خبر در 

فرهنگ سازى نقش مؤثرى ايفا كند.
 

مدير آموزش و پرورش بردسكن:
  70 درصد مدارس بردسكن در شأن 

معلمان و دانش آموزان نيست
بردسكن- خبرنگار قدس: مدير آموزش و پرورش بردسكن 
گفت: تنها 30درصد مدارس اين شهرستان مناسب و در شأن 

معلمين و دانش آموزان است.
غالمحســين غفورى اظهار داشــت: از مجموع 176 فضاى 
آموزشــى در شهرستان بردســكن 70 درصد آن تخريبى و 
فرسوده است. وى با بيان اينكه از سال 93 تاكنون 15 پروژه 
نيمه تمام درحوزه آموزشى كليد خورده است، گفت: تاپايان 
امسال تمامى اين پروژه تكميل و مورد بهره بردارى قرار خواهد 

گرفت.

فرماندار كاشمر:
  خبرنگاران، سربازان عرصه قلم هستند

كوهســرخ- خبرنگار قدس: فرماندار كاشمر در جلسه 
شوراى ادارى با تبريك روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران 
سربازهاى باوفاى عرصه خبر و انسان هايى هستند كه ارزش 
قلــم را مى دانند. فرهــادى تأكيد كرد: از همــه خبرنگاران 

مى خواهيم با انتقاد خوب خود مسئوالن را كمك كنند.

مدير كل سازمان تبليغات اسالمى استان:
  خبرنگاران به مقام قلم ارزش قائل شوند

بجســتان- خبرنگار قدس: مدير كل ســازمان تبليغات 
اسالمى خراسان رضوى همزمان با روز خبرنگار گفت: قرآن 
كريم جايگاه قلم را بسيار با ارزش تبيين كرده و خبرنگاران با 

دقتى كه دارند بايد به اين مقام، ارزش قائل شوند.
حجت االسالم والمسلمين كاظم لطفيان تصريح كرد: نه مبلغ 

و نه خبرنگار به هيچ عنوان نبايد اجير ديگران باشند.

  تاريخ بازبينى و برگزارى جشنواره تئاتر 
استانى خراسان رضوى مشخص شد

هاديان: تاريخ بازبينى و برگزارى بيست و هفتمين جشنواره 
تئاتر استانى خراسان رضوى مشخص شد.

رئيس انجمن هنرهاى نمايشــى خراسان رضوى با اشاره به 
برگزارى نشست شــوراى هماهنگى جشنواره تئاتر استانى، 
گفت: با توجه به درخواست اغلب هنرمندان شركت كننده در 
جشنواره تئاتر استانى امسال، تالش كرديم وقت بيشترى براى 

تمرينات گروه ها اختصاص بدهيم.
ســيد جواد اشكذرى افزود: بازبينى آثار از هشتم شهريورماه 
از شهرستان هاى استان آغاز خواهد شد و 14 شهريورماه در 

مشهد به پايان خواهد رسيد.
وى خاطرنشــان كرد: در تاريخ 15 شهريورماه نتايج مرحله 
بازبينى و آثار راه يافته به جشــنواره تئاتر استانى 96 را اعالم 

خواهيم كرد.
اشــكذرى با بيان اينكه جشــنواره تئاتراســتانى در مشهد 
برگزار خواهد شــد، گفت: اين رويداد مهم تئاتر استان از 23 
شــهريورماه به مدت چهار روز در مجموعه تئاترشهر و چند 

سالن ديگر كه متعاقباً اعالم خواهد شد، برگزار مى شود.
گفتنى است؛ 86 نمايشنامه از شهرهاى مشهد، سبزوار، قوچان، 
تربت حيدريه، طرقبه، نيشابور، گناباد، خواف، بردسكن، درگز، 
كاشمر و فريمان به دبيرخانه بيست و هفتمين جشنواره تئاتر 

استانى خراسان رضوى ارسال شده است.
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قدس: مناطق 2 و 3 خط مقدم آتش در م شهد
نيش و نوش: مردم اين مناطقم هميشــه در وضعيت آماده 
باش جهــت تجمع در محل آتش ســوزى و فيلمبردارى با 

گوشى هستن!
قدس: مشهد سريع ترين پيشرفت را بين شهرهاى كشور دارد
نيش و نوش: بخصوص در زمينه برج ســوزى و مؤسسات و 

شركت هاى كالهبردار و افزايش نرخ خدمات شهرى!
قدس: خبر استعفاى شهردار مشهد تكذيب شد

نيش و نوش: چون حســاب كردن ديدن اين چندروز باقى 
مونده ارزش استعفا نوشتن رو نداره!

قدس: كشف نوشابه با طعم ترياك در بجستان
نيش و نوش: اين نوع نوشــابه هــم گاز داره و هم دود؛ هم 

تشنگى رو رفع مى كنه و هم خمارى رو!
قدس: شهردارى مشهد محلى براى آزمون و خطا نيست

نيش و نوش: فقط محلى واسه تكرار خطاهاست، اونقدر كه 
ديگه واسه همه عادى بشه!

قدس: بهره بردارى از پل عابر پياده قائم مشهد تا 15روز ديگر
نيش و نوش: چون نزديك بيمارســتان قائمه و عابرينى كه 
با ماشين تصادف كنن رو ميشه سريع به بيمارستان رسوند، 

شهردارى عجله اى واسه بهره بردارى از پل نداره!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

  زائران ركابزن امام رضا(ع)
به بشرويه بازگشتند 

بشرويهـ  خبرنگار قـدس: كاروان دوچرخه سوارى كانون 
بسيج ورزشكاران كه درقالب توردوچرخه سوارى سبزشهدا و 
يادبود2500 شهيد استان و به مناسبت دهه كرامت به مشهد 

مقدس سفر كرده بودند به شهرستان بازگشتند.
 پانزده ورزشــكار بسيجى ركابزن مســير 450 كيلومترى 
(حسينيه گلزارشهدا تا حرم امام رضا(ع)) شهرستان بشرويه تا 
مشهد امام رضا(ع) را ركاب زدند و در روز پنجشنبه گذشته 

وارد مشهد شدند.

  برگزارى مسابقات تيراندازى 
خبرنگاران در طبس 

طبس- خبرنگار قدس: به مناســبت گراميداشــت روز 
خبرنگار يك دوره مســابقه تيراندازى با تفنگ بادى ازسوى 

سپاه ناحيه طبس برگزار شد. 
در اين دوره از مســابقات  تعداد 30 نفر از خواهران و برادران 
رسانه اى شهرســتان شركت داشــتند در پايان در قسمت 
برادران مهدى اشرفيان و سجاد نجفى و در قسمت خواهران 
خانم ها فاطمه ابوالحسنى و عطيه رسولى مقام هاى اول و دوم 

را به دست آوردند. 

ورزش ��اسان

قدس: در ادامه گراميداشت روز خبرنگارجمعي از مسئوالن و مديران سازمانها و نهادهاي 
دولتي و خصوصي در كنار اعضاي انجمنهاي مردم نهاد، روز گذشته با حضور در مؤسسه 

فرهنگي قدس، روز خبرنگار را به مديران و خبرنگاران روزنامه قدس تبريك گفتند.
 مديرعامل شــركت قطار شهري مشهد نيز با حضور در روزنامه قدس خبرهاي خوشي از 
آخرين وضعيت خط 3 قطار شــهري اعالم كرد. كيانوش كيامرز در نشستي صميمانه با 
مديرعامل مؤسسه فرهنگي قدس گفت: خوشبختانه دستگاه حفار تونل خط 3 قطار شهري 
هم اكنون به چهارراه شهدا رسيده است. وي با اشاره به پيشرفت قابل قبول اين پروژه افزود: 
دستگاه تي بي ام حفار تونل اين خط در آينده نزديك از زير بازار بزرگ نيز عبور خواهد كرد.

  خروج مسكن از ركود
محمود پژوم رئيس هيئت مديره انجمن انبوه ســازان خراسان رضوي نيز در تحريريه 
قدس گفت: خوشبختانه اين انجمن پتانسيل عملياتي خوبي دربين مجموعه استان دارد 
كه اميدواريم در راستاي خروج از ركود مسكن و فراهم ساختن زمينه هاي اشتغالزايي 
با اطالع رساني صحيح بتوانيم در اين راستا گامهاي خوبي برداريم. همچنين نعمت اهللا 
ظريف، دبير انجمن انبوه سازان خراسان رضوي درادامه اين ديدار تصريح كرد: مطالبه 
ما از روزنامه قدس اين است كه به بحث صنعت ساختمان سازي بيشتر بپردازد، چراكه 

اخبار و تحليل هاي بيشتر مي تواند، كمك زيادي به اين صنعت كند.

  كار حرفه اي و ارتقا يافته قدس
جواد محقق نيشابوري مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان رضوي 
نيز با حضور در روزنامه قدس و تبريك روز خبرنگار اظهار داشــت: كار روزنامه قدس 
نســبت به ديگر مطبوعات بسيار ارتقا يافته و حرفه اي تر اســت و از نظر فني داراي 
مطالبي زيبا بويژه در حوزه هايي مانند ادبيات كودك و نوجوان و فرهنگي اســت كه 

بسيار قابل توجه است.

  خدمت رسانه به بازنشستگان
گل بداغي ، مديرعامل مؤسسه مالي و اعتباري كوثر در خراسان رضوي نيز در ديدار با 
مدير مسئول قدس ،حوزه فعاليت اين مؤسسه را خدمات رساني به جامعه بازنشستگان 
نيروهاي مسلح دانست. مديرعامل مؤسسه فرهنگي قدس نيز در اين ديداربا اشاره به نگاه 
تحليلي خبرنگاران قدس در بخش هايي مانند اقتصاد و فرهنگي يادآورشد: نقش رسانه ها 

در تغيير جهت در جامعه و مسئوالن مهم و تأثيرگذار است.

 بينالود؛ بزرگترين مجموعه صنعتى شرق كشور
حميد رضا يزداني رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت عمران شهر جديد بينالود 
نيز در بازديد از روزنامه قدس با اشاره به ورود شركت عمران بينالود به ايجاد زيرساختها 
اظهار داشت :شهر جديد بينالود به عنوان بزرگترين مجموعه صنعتي شرق كشور با 50 

درصد كارايي صنعتي نسبت به ساير شهر جديدها شرايطي استثنايي دارد.

 نقش تأثيرگذار قدس درانعكاس اخبار 
در بازديد مســئوالن مركز كارشناسان رسمي دادگستري خراسان رضوي به مناسبت 
روزخبرنگاراز روزنامه قدس، ســيد حسن ميرمرتضوي مدير روابط عمومي اين مركز با 
اشاره به نقش تاثير گذار قدس در انعكاس اخبار گفت: اين مركز كه بيش از دو سال از 

تأسيس آن مي گذرد و هدف اصلي آن پيشگيري است.
همچنيــن درادامه اين ديدار جمعي از پيشكســوتان و اعضاي شــوراي حل اختالف 
هيئتهاي مذهبي شهر مشهد از روزنامه قدس بازديد كردند كه عطايي نماينده فرمانداري 
در شوراي حل اختالف هيئتهاي مذهبي بيان داشت: اعالم حتي يك نكته كوتاه به شكل 
يك پيام در روزنامه ها مي تواند، بسياري از مشكالت مردم را پيش از وقوع آن به دليل 

آگاهي برطرف كند.

 ديدارهاى متفاوت 
روز گذشــته جمعى از كودكان موسسه «گلستان على» ، با حضور در تحريريه روزنامه 

قدس ، روز خبرنگار را به خبرنگاران اين رسانه تبريك گفتند.
«همدمي ها» هم ديروز به روزنامه آمدند. دختراني با چهره هايي مهربان و لبخندهايي كه 

با ورودشان حال و احوالمان عوض شد. 
در ديدار ديروز دكتر زهرا حجت مدير مؤسســه همدم ضمن تشــكر از همراهي هاي 
هميشه روزنامه قدس ، ما را به بازديد از بازارچه خير و خريد دعوت كرد كه از 25 تا 29 

همين ماه برگزار خواهد شد.

 همراهي قدس با نخبگان استان
دكتر ياســر نيك پرست، مشــاور رئيس بنياد نخبگان اســتان خراسان رضوي كه به 
نمايندگي از دكتر احمدي زاده در تحريريه روزنامه قدس حاضر شده بود، ضمن تبريك 
روز خبرنــگار گفت: در مدت نه چندان زيادي كه از راه اندازي بنياد مي گذرد، همواره 

همراهي و همكاري روزنامه قدس را در كنار خود ديده ايم. 

 تقدير شهردار منطقه 12 از روزنامه قدس
مهندس سعيد اكبريان ،شهردار منطقه 12 مشهد با تقدير از تالش خبرنگاران روزنامه 
قدس گفت: روزنامه قدس بويژه در ويژه نامه «قدس خراسان» يكي از پيشتازان عرصه 
خبري است كه نگاه موشكافانه اي به مسائل روز دارد. ضمن اينكه در برخي از موضوعات 
مثل ترافيك خيلي بهتر از ساير رسانه ها عمل كرده است.هادى كافي مشاور مديرعامل 
موسسه فرهنگي قدس نيز در اين ديدار با اشاره به دامنه فعاليت زياد شهرداران مناطق 
گفت: ارتباط مستقيم مجموعه شهردارى با خبرنگاران البته غير از فضاها و موقعيت هاى 

خبرى، مى تواند كمك كننده جريان سازى مثبت توسط خبرنگاران باشد.
وى افزود: خبرنگار زمانى مى تواند به روند اجرايى و خدمات شــهردارى كمك كند كه 

عالوه بر فضاى باز نقد مديران و مسئوالن، مسير اطالعات براى او آزاد باشد.

يك روز متفاوت در روزنامه قدس

از حضور همدمى ها تا خبرهاى خوش براى استان
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