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آخرین اخطار دادستان به مدیران خوشنشین

مهلت دو هفتهای برای تخلیه خانههای سازمانی
3

رونمایی از
کتیبه سردار دلها

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی

10 -2

10 -6

13 -6

1

1

1
احمد فیاض

رشد ۱۶درصدی اشتغال
مددجویانکمیتهامداد
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اعتبار  ۲۷میلیارد ریالی
آبرسانیعشایر
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شکارچی «باالبان»
زمینگیر شد
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 70درصد پروندههای قضایی
در دو حوزه زمین و خودرو 2

احمد فیاض در آستانه دومین سالگرد شهادت
سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در مراسمی معنوی
از اثر سید محمدرضا میری با عنوان تمثال نورانی
سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار قدس ،در این آیین معنوی-هنری
که عصر روز گذشته در منزل «شهید منصوب» با
حضور شماری از فعاالن هنری ،رسانهای ،رزمندگان
و پیشکسوتان دف ــاع مـقــدس بــرگــزار شــد نماینده
مــردمــی ستاد بــزرگــداشــت سالگرد شـهــادت ســردار
سلیمانی با اشاره به بیانات رهبر انقالب اظهار کرد:
رهبرمعظمانقالب نظر به حضور انقالبی و پرشور مردم
در تشییع پیکر این سردار واالمقام تأکید دارند هرگونه
مراسم سالگرد و بزرگداشت حاج قاسم نیز با مشارکت
مردمی همه ساله برگزار شود و این استثنایی است که
رهبر انقالب صرفا ًبرای سردار سلیمانی قائل شدند.
سید محمدرضا میری هنرمند خالق این اثر گفت :با
استعانت از امام رضــا(ع) و عنایت شهید سلیمانی
امسال نیز توفیق حاصل شد تا این اثر معنوی شکل
گیرد ،فرم آن در ایــام حضور در کربالی معلی و به
برکت امام حسین(ع) طراحی و اجرا شد که در منزل
شهید منصوب رونمایی شد.

مسئول کمیته رسانه قرارگاه مدیریت کرونای خراسان رضوی:

تعداد مبتالیان به اُمیکرون در مشهد به  6نفر رسید
تعداد مبتالیان به امیکرون در مشهد به ۶
نفر افزایش یافته است .به گزارش وبدا،
مسئول کمیته رســانــه قــرارگــاه مدیریت
کــرونــای خــراســان رض ــوی گــفــت :بــراســاس
اعــام وزارت بهداشت ،درمــان و آمــوزش

پزشکی پنج مــورد جدید سویه امیکرون
در مشهد شــنــاســایــی ش ــده و یــک مــورد
هم مربوط به چند روز قبل بــوده است.
محمد پهلوان گفت :با توجه به شناسایی
نخستین مورد ابتال به سویه امیکرون در

مشهد اقدامهای فوری در قرارگاه عملیاتی
مدیریت کرونا در خراسان رضــوی انجام
شد و تمام اعضای خانواده و افرادی که با
این بیمار در ارتباط بودند شناسایی و مورد
آزمایش قرار گرفتند .مسئول کمیته رسانه

قــرارگــاه مدیریت کــرونــای خــراســان رضوی
گــفــت :ب ــرای وارد نــشــدن بــه مــوج ششم
شــیــوع کــرونــا ،رعــایــت دستورالعملهای
بهداشتی ب ـهویــژه اســتــفــاده از مــاســک و
تکمیل و پوشش فراگیر واکسیناسیون...
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