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آسمانی اه

زندگی امامان را سرلوحه امور خود
قرار دهیم

توصیه شهید:

همرزمــان عزیــزم؛ بدانیــد ما مســلمانان هرچــه داریم از
ائمهمعصومین(ع) ودعای پدر و مادر اســت پــس همواره در
مجالس اهل بیت (ع) حضور فعال داشته باشیم وبه والدین خود
احترام بگذاریم.زندگی امامان راسرلوحه امور خود قرار دهیم،یاد
آنهــا را در دلهای خود زنده نگــه داریم که یاد آنها موجب
میشود شیطان در قلبهای ما نفوذ نکند.

خبر

مشارکت  500میلیون تومانی مردم
نیشابور به سیلزدگان

نیشابور -خبرنگارقدس :رئیس جمعیت هاللاحمر نیشابور
از ارسال پنجمین محموله کمکهای مردم نوع دوست نیشابور
به هموطنان عزیز سیلزده خبر داد.
اسماعیل شاه بیگی اظهار کرد :محموله کمکهای جمعآوری
شــده توسط گروه خیرین مهرورز دیار عطار که شامل چهار
کامیون وســایل و اقالم مورد نیاز سیلزدگان به ارزش یک
میلیارد ریال بود ،از مقابل هاللاحمر نیشــابور راهی مناطق
سیلزده استان لرستان و شهرهای پل دختر و معموالن شد.
وی گفت :از این میزان  50میلیون تومان مشــارکت نقدی
اعضای گروه بوده که صرف تهیه مایحتاج ســیلزدگان شده
و  50میلیون تومان نیز مجموع کمکهای نقدی و غیرنقدی
جمعآوری از چادرهای برپاشده توسط این گروه در محل هتل
امیران ،چهار راه دارایی و شهرک صنعتی خیام بوده است.
وی خاطرنشــان کرد:همراه با این محموله چهار کامیون
دیگر نیز بــه عنوان پنجمین محمولــه کمکهای مردم
نیشــابور به ارزش یک میلیارد ریال ،توســط هاللاحمر
برای سیلزدگان استان گلستان ارسال شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره
به کمکهای مردمی عنوان کرد

خرید  4میلیارد تومان اثاثیه منزل
برای مددجویان خسارتدیده از سیل

آیتاهلل علمالهدی در همایش «جوان ،جهاد و گام دوم»:

بیانیه «گام دوم» زمینه سازی برای ظهور است

بهروز فرهمند نماینده ولی فقیه در خراسان
رضوی گفــت :بیانیــه گام دوم انقــاب ،یک
مانیفست حکیمانه در راستای زمینه سازی برای
ظهور است.
آیتاهلل علمالهدی که دیروز در همایش «جوان،
جهاد و گام دوم» در ســازمان تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی مشهد سخن میگفت ،بیانیه گام
دوم را «دستور حکیمانه» رهبر انقالب نامید و با
اشاره به اینکه «ظهور در سایه فراگیرشدن انقالب
اسالمی رخ میدهد» ،افزود :فراگیرشدن انقالب
نیز وقتی تحقق مییابد که بر اصول و ارزشهای
آن ،مقاومت و پایمردی شود.
امام جمعه مشهد مقدس سپس به تبیین «ماهیت
جهادی» بیانیه گام دوم پرداخت و گفت :ویژگی
جهادی به معنای این است که مجموعه رویکردها
و کنشها به دور از امیال نفسانی باشد.
وی ســپس ادامه داد :ماهیت جهادی ،از منظر
دیگر ،یعنی حرکت و پیشروی را به هیچ شرطی،
متوقف نکنیم کــه این ویژگی ،قدرت و ابتکار را
میطلبد که این دو از خصلتهای جوانی است.
آیتاهلل علمالهدی از دو نقطه تمایز میانِ جوانی و
پیری نام برد و گفت :نشاط و ابتکار ،دو سرمایهای
اســت که جوان از آنها بهره مند است و اکنون
درمی یابیم که مقام معظم رهبری در گام دوم،
چرا جوانگرایی را با رویکرد جهادی ،ممزوج کرده
و آمیختهاند.
وی افــزود :وقتی دشــمن از براندازی ســخن
میگوید ،منظــورش براندازی نظام اســت و از
براندازی انقالب نمیگوید ،زیرا اندیشه و نرم افزا ِر
انقالب اسالمی فراگیر شده است.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین از مجموعه
برنامههای فرهنگی در حاشــیه شهر مشهد با
محوریت و میدان داریِ سازمان تبلیغات اسالمی
استان ،قدردانی کرد.
«عمق استراتژیک» را از هر دو سو دریابیم

در همایش «جوان ،جهاد و گام دوم» که با آیین
تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید سازمان
تبلیغات اسالمی اســتان نیز همراه بود ،رئیس
ســازمان تبلیغات کشور گفت :پیش از هر چیز،
شاید درستتر باشد درباره این پرسش بیندیشیم
که «ضرورت بیانیه گام دوم چیست و چه نیازی
سبب شد تا رهبر انقالب این بیانیه را بنویسند و
منتشرکنند؟»
حجتاالسالم والمســلمین قمی با بیان اینکه
«جای خودآگاهی خالی اســت» ،گفت :همه ما

پشتوانه علمی و پژوهشی

حجتاالســام صاحبقرانی ،مدیر کل جدید تبلیغات
اســامی خراســان رضوی هم در این مراسم از یک
یک مدیران پیشــین سازمان قدردانی کرد .وی سپس
ســرفصلهای برنامه کاریاش را برشمرد و یادآور شد:
از ایــن پس ،هیچ برنامه و فعالیتی در ســازمان انجام
نمیشــود ،مگر اینکه از پشــتوانه علمی و پژوهشــی
حوزوی و دانشگاهی برخوردار باشد.
باید نسبت به موقعیت امروز انقالب اسالمی،
آگاه باشیم و «عمق اســتراتژیک» را هم در
جبهه دشمن و هم در جبهه خودمان رصد
کنیم و از هر دو ســو ،ارزیابــی واقع بینانه
داشــته باشــیم .قمی افزود :به لحظههای
حســاس نبرد پیچیده تمدنی رسیدهایم و
اراده ایســتادگی ما در ایــن رویارویی باید
مستحکمتر از پیش باشد.
وی بــا یادآوری اینکه در گام دوم ،چه بســا
تفاوتها و ســختیها بیشتر نیز باشد ،گفت:
سازمان تبلیغات اسالمی در دوره جدید باید
همگراتر و هم افزاتر باشد.

حاشیه شهر مشهد؛ راهبردِ ویژه

رئیس ســازمان تبلیغات کشــور با بیان اینکه
«20سال است که با مناطق حاشیه شهر مشهد
آشــنایی دارد» ،خواســتار ادامــه نقشآفرینی
فرهنگیِ سازمان متبوعاش در کاهش مشکالت
و چالشهای پیش روی مردم حاشیهنشین شد.
برندسازی از سازمان؛ هرگز!

وی با اشاره به حضور نیروهای سازمان تبلیغات
در کمک رســانی به هموطنان در ســیل اخیر،
گفــت :یکی از برادران همکار ،جلیقه کاور با آرم
سازمان بر تن داشت و در منطقه سیلزده ،کمک

میکرد که از او خواستم ،از آن تن پوش با نشانه
و آرم سازمان استفاده نکند ،زیرا ما نمیخواهیم از
رخداد سیل ،بهره ببریم و سازمان را«برند» کنیم.
سبک تبلیغ خراسان

همچنین حجت االســام والمسلمین لطفیان،
مدیرکل پیشین تبلیغات استان در سخنانی ،از
دو «کارویژه» در دوره مدیریتیاش نام برد و گفت:
مسائل حاشیه شهر مشهد و نیز مسئله دهه آخر
صفر را که دغدغه بچه حزب اللهیهای شهر شده
بود -بیش از پیش -جدی گرفتیم.
گسترش
ِ
وی با اشــاره به اینکه به دنبال احیا و
«سبک تبلیغ خراسان» بودیم ،خواستار ادامه این
رویکرد در دوره جدید شد .وی افزود :بنده هیچ
اندیشه و انگیزهای به جز تقویت جبهه فرهنگی
انقالب اسالمی نداشته و ندارم.

استقبال از نفر اول رشته حفظ کل
مسابقاتبینالمللیطالب

فراخوان جانباز صفایی

قدس :جمعی از مدیران اوقاف خراسان رضوی از محمد خاکپور،
نفر اول رشته حفظ کل سومین دوره مسابقات طالب جهان اسالم
در فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد استقبال کردند.
حجتاالســام جمال ایزدی ،معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و
امور خیریه خراسان رضوی و سیدمحمد فتحی ،مدیر کل اوقاف
خراســان رضوی با حضور در فرودگاه مشهد از محمد خاکپور،
حافظ برتر خراسانی استقبال کردند .این حافظ برتر خراسانی در
سومین دوره مسابقات بینالمللی طالب جهان اسالم ،در رشته
حفظ کل ،مقام اول را کسب کرد.

احیای  6رشته صنایع دستی
در حال منسوخ در تربتحیدریه

قدس :رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
تربت حیدریه از احیای  6رشته صنایع دستی درحال منسوخ با
حمایت معاونت صنایع دستی خراسان رضوی خبر داد.
علــی محمدی افــزود :باتوجه بــه اهمیت صنایع دســتی در
اشتغالزایی و درآمدزایی جوانان و با پیگیریهای صورت گرفته در
سطح شهرستان رشتههایی که در حال فراموشی و منسوخ شدن
بود احصا و با حمایتهای صورت گرفته این رشتهها مجدد احیا
و در حال فعالیت میباشــند و خوشبختانه با برگزاری دورههای
آموزشی با حمایت معاونت صنایع دستی استان در حال گسترش
میباشد .وی خاطرنشان کرد :این رشتهها شامل خراطی چوب،
قفل سازی ســنتی ،رنگرزی سنتی ،سراجی سنتی ،نمدمالی و
ساخت تارهای سنتی میباشد .وی همچنین از آموزش رشتههای
جدید از جمله ابریشمبافی و زریبافی در شهر بایگ و روستای
ملی بسک خبرداد که با استقبال زیاد بانوان همراه شده است.

اجرای طرح ملی حامی
(خواهر خواندگی) در مدارس نیشابور

ســردار جانباز صفایی نیز با حضور در مراســم،
به ویژگیهــای برنامه «اجتماع عظیم منتظران
ظهور» در صبح نیمه شعبان اشاره کرد و خواستا ِر
هم اندیشی و همکاریِ روحانیان ،طالب وعالمان
دین برای برگزاری این آیین ویژه شد.

قدس به بهانه روز جوان بررسی کرد

نمره مردودی به ادارهای که فقط نام جوانان را یدک میکشد

نیشابور -خبرنگارقدس :طرح ملی حامی (خواهر خواندگی)
مدارس در شهرستان نیشابور با امضا پیماننامه بین مدارس این
شهرستان با حضور ،فرماندار ،مدیر آموزش و پرورش و جمعی از
مدیران مدارس و فرهنگیان ،شهردار ،به صورت نمادین در محل
سالن اجتماعات آموزشگاه خیام آغاز شد .مدیر آموزش و پرورش
نیشــابور اظهار کرد :مدارس فضایی مناسب با شرایط ویژه برای
نهادینه کردن ارزشها ،عدالتجویی ،حفظ آداب و رسوم و توجه
به فعالیتهای چند بعدی است .وی افزود :امیدبخشی ،تقویت
خودباوری و اعتماد به نفس در دانشآموزان مهم و اساسی است
و افزایش ارتباطات و تعامالت فرهنگی دوسویه بین دانشآموزان
یک تمرین و ایفای نقش برای آیندهای روشــن ومفید میباشد.
مهرآبادی یادآور شد :اجرای طرح حامی (خواهر خواندگی) بین
مدارس طرحی مهم به منظور افزایش مشارکتها ،نوع دوستی،
ارتباط ،همدلی و توجه نیازهای دانشآموزان است و در این طرح
که با همکاری حوزه امور بانوان آموزش و پرورش اجرا میشود ،هر
دو مدرسه با امضای پیماننامه به همکاری در زمینههای مختلف
همچون آموزشی ،کیفیت بخشی پرورشی و تربیتی ،حمایتهای
مالی ،تعاون و مشــارکت پذیری ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
علمی و ...میپردازند .وی تصریح کرد :در مجموع  ۲۴مدرسه در
شهرستان نیشابور به عنوان مدارس مبدأ و مقصد تحت پوشش
طرح ملی حامی قرار گرفته است.

مردودی جوانان در اداره کلی که برای ورزش و جوانان است

هاشم رسائیفر هشتم دیماه سال  89بود که پس از کش و قوس زیادی که بین مجلسیها
و دولت وجود داشت ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تصویب
و وزارت ورزش و جوانان شکل گرفت تا عالیترین مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به ورزش و
ال کار خود را آغاز نماید.
جوانان در ایران عم ً
با شکلگیری وزارت ورزش و جوانان آنچه که انتظار میرفت از تشکیل این وزارتخانه این بود
که هر دو موضوع ورزش و جوانان در کنار همدیگر اموراتشان دنبال شود .گرچه ورزش میدان
ال
بروز توانمندیهای جسمانی جوانان از گذشته تاکنون بوده و بیارتباط به جوانان نیست ،اما عم ً
آنچه که از بخش دوم این وزارتخانه انتظار میرفت که همان حوزه جوانان باشد ،چندان اقدامی
در این عرصه نه از سوی وزارتخانه مربوطه شده نه در ادارات کل استانها بهایی به این امر داده
شده است .به طوری که چند بار زمزمه جدا شدن معاونت جوانان از بدنه وزارت ورزش و جوانان
به گوش میرســید و حتی همین چند روز اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس رأی به جدایی
معاونت «جوانان» از وزارت ورزش داد تا در صورت نهایی شدن در صحن علنی مجلس بعد از
9سال جوانان از ورزش جدا شود!
سؤال مهم این است که چرا باید ادغامی که با کلی سر و صدا اتفاق افتاد هنوز به یک دهه نرسید
به جدایی بینجامد؟ به بهانه امروزکه روز جوان نامگذاری شــده و هنوز فعالیتهای مرتبط با
جوانان زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره میشود گریزی زدیم به فعالیت حوزه جوانان در اداره
کل ورزش و جوانان خراسان رضوی تا بلکه پاسخ این سؤال را همینجا و در مشهد پیدا کنیم.

با تبدیل اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی به اداره کل ورزش و جوانان در همان سال ،89
سازمان ملی جوانان استان به معاونت جوانان اداره کل تبدیل شد و سید هادی طالبیان که آن
زمان رئیس سازمان ملی جوانان خراسان رضوی بود عهده دار این معاونت در اداره کل ورزش و
جوانان خراسان رضوی شد .با اینکه طالبیان نیروی تقریباً کاربلدی در حوزه جوانان بود ،اما به جز
ابتدای شروع به کارش که بیشتر او و حوزه تحت مدیریتش به چشم میآمدند ،اما هر چه که از
ادغام با ورزشیها میگذشت معاونت جوانان اداره کل ورزش وجوانان کم فروغتر میشد تا جایی
که طالبیان خیلی زودتر از آنچه که انتظار میرفت از بدنه اداره کل ورزش و جوانان جدا شد!
پس از رفتن طالبیان و در ســالهای بعد از آن تمام انتصابهایی که در معاونت جوانان اداره
کل ورزش و جوانان انجام شــد از بین ورزشیها انتخاب شدند که کارنامه قابل قبولی در این
حوزهنداشتند!
شاید اصلیترین دلیل برای عقب ماندن حوزه جوانان از ورزشیها را در همین مقوله باید جست.
افرادی که عمرشان با ورزشیها سر و کله زدهاند باید طبق آنچه که برای حوزه جوانان مدون
شده این حوزه را مدیریت میکردند.
تالش برای بهرهمندی از توانمندیهای جوانان درخصوص طرحهای ملی و اســتانی،
تقویت باورهای دینی و اجتماعی جوانان با تبیین اهداف مورد نظر در سطح شهرستان
به منظور جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی ،شناســایی ،نظارت ،حمایت و تقویت
تشکلهای غیردولتی جوانان در سطح شهرستان،ساماندهی فعالیتهای فراغتی نسل
جوان متناســب با مقتضیات دوره جوانی به منظور سازندگی کشور و رفع محرومیت
فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شــهری و روستایی ،ارائه شیوههای مناسب و
به روز برای اســتفاده بهینه از اســتعداد و تواناییهای جوانان و بهرهگیری بیشتر از
امکانات و منابع دســتگاههای اجرایی مربوط در کنار نظــارت بر فعالیتهای قرآنی
جوانان از جمله سر فصلهای است که اداره کل ورزش و جوانان برای حوزه جوانان در
اولویت قرار داده است .با این تفاسیر قطعاً کارنامه معاونتی که مدیرش ورزشی صرف
اســت،نمیتواند کارنامه درخشانی باشد که اگر این گونه بود درصد رضایتمندیها از
حوزه جوانان به مراتب بهتر از آنی بود که اکنون هست!
سؤال این است که معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان تا چه اندازه توانسته به این موارد
ورود پیدا کند و دستاوردی دندانگیر نصیبش شده باشد .صرف برگزاری جلسات با برخی از
سمنها و تشکالت که خیلی از آنها ناراضی از عملکرد حوزه جوانان هستند که نمیشود نامش
را گذاشت اداره امورجوانان!

هنر خراسان

شاعران نیشابوری برتر جشنواره هنری
و ادبی چله نور شدند

بچههای مشهدی برای کودکان سیلزده اسباببازی ارسال میکنند
فارس مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی خراســان رضوی از ارســال محموله کمک به
سیلزدگان استان گلستان خبر داد و گفت :در این محموله عالوه بر لوازم بهداشتی و موادغذایی،
اســباببازی برای کودکان این مناطق وجود دارد .حجتاالسالم علیاکبر سبزیان در حاشیه
اعزام دو دســتگاه کتابخانه ســیار به همراه اقالم فرهنگی و مواد غذایی به استان گلستان ،با
تأکید بر اینکه امروز نخســتین کاروان کمک نهاد کتابخانههای عمومی استان به سیلزدگان
گلستان ارسال میشود ،اظهار کرد :این محموله شامل مجموعه کمکهای همکاران اداره کل
کتابخانههای عمومی خراسان رضوی و همکاران ستادی در ادارات شهرستانها است که شامل
 9283قلم کاالی فرهنگی ،لوازم بهداشتی و موادغذایی است.
مدیــرکل نهاد کتابخانههای عمومی خراســان رضوی ابراز کــرد :همچنین دو کتابدار
همراه با کتابخانه سیار برای برگزاری برنامههای متنوع ویژه کودکان در مناطق سیلزده
استان گلستان اعزام میشوند .وی با تأکید بر اینکه این کاروان با شعار«نمیگذاریم سیل
کودکی بچههایمان را ببرد» به گلستان اعزام ،بیان کرد :امیدوارم این کمکها بتواند در
تســکین آالم کودکان و افزایش روحیه آنها مؤثر باشد ،چراکه بزرگترها با شیوههای
دیگــری که اتخاذ میکنند از آالمی که به آنها واردشــده خود را دورنگه میدارند ،اما
کودکان نیاز به توجه و بذل محبت بیشــتری دارند و قطعاً با این توجهها بخش بسیاری
از آالم و ناراحتیهای آنها کاهش پیدا میکند.

عکس  :علیرضا صفرزاده

بجنورد -خبرنگار قدس :مدیرکل کمیته امداد خراسان
شــمالی از اختصاص  4میلیارد تومــان اعتبار برای تهیه
اثاثیه منازل آســیبدیده مددجویان در سیل و بارندگی
اخیر از محل کمکهای مردمی خبر داد.
مجیــد الهی راد با بیــان اینکه این اعتبــار هماکنون به
مددجویان اســتان خراسان شمالی اختصاصیافته و تمام
آن برای خرید اثاثیه منازل مددجویان آسیبدیده هزینه
شده اســت ،تأکید کرد :توزیع کاالهای خریداریشده از
ابتدای هفته آینده آغاز میشود.
وی اضافه کــرد ۶۵۰ :اجاق گاز ۸۰۰،مــورد آبگرمکن۴۵۰،
دستگاه یخچال ۸۰۰،مورد بخاری ۴۰۰،مورد پنکه ۸۰۰،سری
سرویس تفلون 1200 ،تخته فرش و  1000پتو ازجمله اثاثیه
خریداریشده برای مددجویان است.
مدیرکل کمیته امداد خراســان شــمالی تأکید کرد :این
وسایل صرفاً بین افراد آســیبدیده از باران و سیل اخیر
توزیع میشود.
الهیراد بــا بیان اینکه این اعتبــارات از محل کمکهای
مردمی تأمینشــده است ،خاطرنشان کرد :تاکنون مردم
نیکوکار خراسان شمالی یک میلیارد و  ۳۳۰میلیون تومان
برای سیلزدگان به کمیته امداد کمک کردند.
مدیرکل کمیته امداد خراســان شــمالی همچنین از کمک
 ۶۱میلیارد و  ۴۳۷میلیون تومانی نیکوکاران این اســتان به
محرومان کمیته امداد در سال  ۹۷خبر داد.
الهیراد خاطرنشــان کرد :کمکهای جمعآوریشده سال
 ۹۷در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته آن  ۱۴درصد
افزایش داشته است.

اخبار

عکس  :علی عبدالهی
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محل و نحوه شهادت:
سیستان و بلوچستان – هنگ مرزی میرجاوه – درگیری با اشرار
شــهید حســینزاده در خانوادهای مؤمن و دیندار چشــم به
جهان گشــود .دوران کودکــی ونوجوانــی را در دامان پرمهر
خانواده ســپری کرد و از فضائل اخالقی آنان بهرهمند شد .این
مجاهد فی ســبیلا ...همزمان با تحصیل شروع به کار نمود تا
به تأمین معاش خانواده کمک کند .بعد از رســیدن به ســن
قانونی بــرای ادای دین لباس مقدس ســربازی برتن نمود .با
اتمام دوره ســربازی از آنجا که قلب و جانش همواره به عشق
وطن میتپید به اســتخدام ناجا درآمد و بــه عنوان مرزداری
غیور به دفــاع از مرزهای کشــورش پرداخت .ســرانجام در
بیست و هشتمین روز از فروردین سال  97در درگیری با اشرار
مسلح که قصد سلب امنیت و آسایش از مردم این سرزمین را
داشتند به فیض عظیم شهادت نائل شد.

khorasanemrooz@yahoo.com
شماره پیامک | 300072305 :ارتباط سروش۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ :
کانال سروش@quds95 :

نیشابور -خبرنگارقدس :شاعران نیشابوری خدابخش صفادل،
افسانه سادات حسینی ،بهاره بیگی و نگار انتظاری در جشنواره
هنری و ادبی چله نور که در تاالر شهر مشهد مقدس برگزار شد
مقامهای برتر را ازآن خود کردند.
مسئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور اظهار
کرد :از مجموع  ۱۸۰اثر ارسال شده به دبیرخانه در دو رشته سرود
و شعر و در دو بخش آزاد و دانشآموزی  ۱۰۹اثر در رشته شعر و
 ۵۶اثر در رشته سرود به بخش داوری راه یافتند .رمضانعلی بیات
افزود :این جشنواره استانی در دو قالب شعر و سرود با موضوعهای
ایثار و شهادت ،ایثار و بصیرت ،ایثارگران و انقالب اسالمی ،ایثار
و سبک زندگی ایرانی و اسالمی ،ایثار و اقتصاد مقاومتی ،شهدای
مدافع حرم ،زنان ایثارگر ،بیداری اسالمی و مقابله با اسالم هراسی،
ایثارگران و جنگ نرم و ایثارگران و تمدن نوین اسالمی برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد :در گروه شعر بخش آزاد خدابخش صفادل با
شعر «دفاع از حرم آینهها» افسانه سادات حسینی با شعر «سفر» و
در بخش دانشآموزی نگار انتظاری با شعر«دریاچه» و بهاره بیگی
با شعر «خورشید تابان» حائز رتبههای برتر جشنواره هنری و ادبی
چله نور شدند.

