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سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائــریــن پیاده امام
رضا(ع)گفت :بیش از هزار زائر پیاده در قالب چندین
ک ــاروان زیــارتــی از روز شنبه 11دیم ــاه از قدمگاه عازم
مشهد شدند.به گزارش تسنیم ،حسین رضایی افزود:
همه زائران این کاروانها مرد هستند که در روزهای آینده
مسیر نیشابور به مشهد را پیاده طی میکنند تا در شب

واکسیناسیون

پروازهای
خارجی فرودگاه
مشهدبه
۱۵مقصد

محمودامانیبنی،
مدیرکل فرودگاههای
خراسان رضوی گفت:
پروازهای خارجی
فرودگاه مشهد توسط
شرکتهایهواپیمایی
داخلی افزایش یافته
است و هم اینک به
۱۵مقصدانجام
میشود .بغداد ،نجف،
هرات ،بصره ،دوحه،
استانبول ،بیشکک ،دبی،
دوشنبه ،قندهار ،کابل،
کویت ،الهور ،کراچی
و مزارشریف مقاصد
پروازی هستند.

 47زائر پیاده خارجی و هزار زائر ایرانی در راه مشهد

واکسیناسیون اتباع خارجی
با معرفینامه یا کارت آمایش

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر خراسان جنوبی
گفت :تزریق واکسن به اتباع خارجی تابع شرایط
خاصی نیست و تنها با داشتن کارت آمایش

برخوردجهاد
کشاورزی
استانبا
۴۵۰متخلف
صنفی
محمدرضا اورانی،
رئیس سازمان جهاد
کشاورزی خراسان
رضوی گفت :از
نیمه آذرماه تاکنون
۴۵۰پرونده تخلف
برای اصناف در استان
ثبت شده است.
این تعداد پرونده
از زمان تحویل
مسئولیت نظارت
به جهاد کشاورزی
استان تشکیل شده
است.
وی ادامه داد۱۵۰ :مورد
از این پروندهها به
تعزیرات حکومتی
ارسال شده که
۵۴پرونده مربوط به
گرانفروشی۵۰ ،پرونده
مربوط به کمفروشی
و ۴۶پرونده مربوط به
درج نشدن قیمت
بوده است.
وی شمار گروههای
نظارت و بازرسی
خراسان رضوی را
۷۶گروه اعالم کرد.

وی خاطرنشان کــرد47 :زائــر پیاده عراقی که 34روزه
مسیر کربال تــا مشهد را طــی میكنند هــمــراه سایر
مشتاقان زیارت امام هشتم در روزهای آینده به مشهد
میرسند.
وی با اشاره به اینکه پذیرایی در طول مسیر و خدمات
اقــامــت در مشهد بــا خدمتگزاران زائــریــن پــیــاده امــام

یا نامه معرفی از اداره اتباع ،انجام میشود.به
گزارش ایسنا ،محمدرضا رضایی با اشاره به طرح
واکسیناسیون اتباع خارجی در خراسان جنوبی با
مشارکت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی اظهار
کرد :اکنون شهرستان بیرجند با 7هزار و ۴۰۰

تبعه خارجی بیشترین اتباع استان را دارد.
وی تصریح کرد :تاکنون واکسیناسیون ۳۱۴نفر
از اتباع در مرکز واکسیناسیون هاللاحمر انجام
شده است که از این تعداد ۱۷۰نفر دز اول۹۹ ،نفر
دز دوم و ۴۵نفر دز سوم را تزریق کردهاند.

گزارشی از جلسهای مردمی با اعضای شورای شهر درباره حاشیه مشهد

یک سوم جمعیت ،یک دهم بودجه!
توحیدی – رسائی هیچ
نشانهای وجود ندارد که بتوان
گفت مرز حاشیهنشینی در
شهر است ،اما با بیرون رفتن
از خــیــابــانهــای اصــلــی شهر
آرا مآرام معابر گویی تنگ و
تنگتر میشوند ،شکل ساختما نها تغییر
میکند و انگار همه چیز کمرنگ میشود و وقتی
میرسی به جایی که بــوی پساب رهــا شــده در
کوچههای باریک آزاردهنده میشود میدانی
رسیدهای به جایی که در اصطالح به آن حاشیه
شهر میگویند.
واژه حــاشــیــه شــهــر را ســالهــای س ــال اســت
میشنویم و در دورهه ــای مختلف مدیریت
شهری چیزهای متفاوتی راجع به این مناطق
شــنــیــد هایــم ،امــا ســاکــنــان مناطق حاشیهای
همچنان در انتظار تحقق وعد هها هستند و
امیدوارند روزی برسد که دیگر بهانهای برای
حاشیهنشین خــوانــدن آنهــا وجــود نداشته
باشد.
در چند روز اخیر جلسهای دیگر با محوریت
حاشیهشهر در مشهد بــرگــزار شــد ام ــا یک
تفاوت عمده با جلسههای مشابه داشت و آن
اینکه عــدهای از ساکنان مناطق حاشیهشهر
که دغدغه عدالتخواهانه دارنــد تــعــدادی از
اعضای شورای شهر را دعوت کردند تا در مسجد
حجتالمهد ی(عج) میهمان آ نهــا باشند و
حرفهایشان را بشنوند .در ادامه خالصهای از
آنچه در این جلسه مطرح شد را مرور میکنیم.

◾

در حاشيه

شهادت حضرت زهرا(س) برای عرض ارادت و تسلیت
به محضر امام رضا(ع) در مشهد باشند.
وی تصریح کرد :ایستگاههای صلواتی بینالود ،مسجد
ام ــام حسنمجتبی(ع) ،س ــاالر زیــنــب ،جــواداالئــمــه،
رباط خاکستری میراث فرهنگی و مجموعه بزرگ امام
هادی(ع) محل پذیرایی و اسکان عزیزان زائر خواهد بود.
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شماره 9712

◾حاشیهنشینی تبعیض
خانم دکتر فاضل ،یکی از فعاالنفرهنگی خطاب
به اعضای شــورای شهر گفت :تا اسم حاشیه
میآید حــرف از یک شکاف باید بزنیم ،اینجا
صرفا ًمبارزه با محرومیت نیست ،آنچه اهمیت
دارد تبعیض است .نکته قشنگی حضرت آقا
سال  82مطرح میکنند اینکه تبعیض گزندهتر
از فقر است .اگر مردم احساس کنند تبعیض
وجــود نــدارد حتی حاضرند انــواع سختیها را
تحمل کنند سختی وقــتــی تحمل نمیشود
که احساس کنند در جــای دیگری یک ثروت
انباشتهای وجود دارد .نکته بعدی اینکه برای
مبارزه با فقر نیاز به ساختارهای عادالنه داریم.
ع ــاوه بــر داشــتــن تکنیکها حتما ً یکسری
از ساختارها باید بازنگری شــود و معتقدیم
ســاخــتــارهــای مــوجــود نــابــرابــریهــایــی را ایجاد
میکند ،سرمایهساالریها فقر و حاشیه شهر
را تولید میکند .با اینکه کمیسیونهایی به اسم
حاشیه شهر داریم و در دوره گذشته و این دوره
شورا ادعا بر این است که شیب توسعه شهر به
سمت حاشیه میرود ،ولی چرا اتفاقی در حاشیه
شهر نمیافتد ،به نظر میآید ساختارها باید به
صورت دیگری رقم بخورد.

◾

◾حس تعلق به شهر
آقــای مکانی یکی دیگر از حاضران گفت :در
10س ــال گذشته هــر زمــان بــا مــدیــران صحبت

◾

◾افقی

 .1غم و شادی بر عارف  – ...برگه یادداشت
 .2دی ــوار قلعه – تــاالر شیشهای – پرده
متحرک فلزی یا چوبی  .3تنپرور – زادگاه
رازی – بزرگتر  -فریادکشیدن  .4تلفظ
فرنگی یعقوب – س ــاده – پــادگــانــی در
تــهــران  .5هــدایــت – پیشانی – حــرف
هفدهم انگلیسی  .6درخ ــت انــگــور –
عــدد فوتبالی – مــوتــور پــرقــدرت روغنی
که همه نــوع نفت و روغــن را مـیتــوان به
جــای بنزین در آن مصرف کــرد  .7انــدوه
– سیستم و دســتــگــاه  -از چهارعمل
اصلی ریاضیات  .8کوچه بیدررو – فوری
 پــرورنــده  .9سالن ب ــزرگ – تختههایبزرگ چوبی زیر ریل قطار  -هوش  .10دل
بــه ه ـمخــوردن  -محنتکشیده – عدد
روستا  .11صحرایی وسیع در مغولستان
 جــوان – از روشه ــای کشت گیاهان ودرخــتــان  .12تعجب خانمانه  -ارزیابی
 عموم  .13فلزی که در ساخت ظروفارزان قیمت کــاربــرددارد – روستایی در
جنوب لبنان که غیرنظامیان آن در سال

گزيده

غالمحسین صاحبی ،عضو کمیسیون ســاماندهی حاشیه شهر مشهد:
رویکرد مدیریت شهری در ســه دهه اخیر نسبت به حاشیه مشهد مثبت
نبود و شهر به سمت غرب توسعه یافته است .شورای ششم شورایی انقالبی
است و نیروهای ارزشی به این شورا رأی دادهاند ،بنابراین باید به مطالبات
پاسخگو و به شعارهای انتخاباتی پایبند باشند.

کردیم فهمیدیم مدیران هم همین دغدغهها را
دارند؛ فقط آنها رأی آوردند و ما نه .کسی که با
فقر زندگی میکند مثل این است که هر لحظه
میمیرد؛ مرگ یکبار است اما آنچه موجب
مـیشــود توحید از بین بــرود همین شکل از
فقر است.
بــایــد بــه ایــن فکر کنیم کــه چگونه میتوانیم
نابرابری را کم کنیم ،چگونه میتوانیم شهر و
شهروندان را با هم ادغــام کنیم ،چه کار کنیم
که اهالی حاشیه شهر خودشان را جــزو شهر
حساب کنند؟
نابرابری مسئلهای است که نمیتوانیم آن را با
پول دادن به مردم حاشیهشهر حل کنیم .باید از
بستههای فرهنگی شروع کنیم تا مردم بفهمند
حاشیهشهر جزئی از شهر است بعد باید به
سمتی برویم که چگونه ادغام انجام شود .یکی
از مسائلی که باید به آن توجه شود این است که
تولیدات در سطح شهر بچرخد.

◾

◾اصالح ساختارهای حاشیهساز
یکی دیگر از شرکتکنندگان که خود را صالحی
معرفی کرد با تأکید بر اینکه اختصاص30درصد
اعــتــبــارات بــه حاشیه شهر ،حــق ساکنان این
مناطق است و نمیتوان از آن به عنوان سرازیر
شدن اعتبارات یاد کــرد ،تیتروار به چند نکته
اشاره کرد :اینکه تا وقتی سهمی از مدیریت شهر
برای نخبگان حاشیهشهر نباشد ،این نابرابریها
ناگزیر است.
همچنین ران ــت مــوجــود در ص ــدور مجوزها و
مسائلی از این دست ،بیش از بودجه و اعتبارات
است و اگر ساختارها اصالح نشود ،در بهترین
حالت فقط وضعیت موجود حفظ میشود.
شخص دیگری به نام سیدجواد نقوی هم گفت:
در مــورد معضالت حاشیه شهر در سه محور
صحبت میکنم محور اول مسائل کالبدی است
که در حاشیه شهر شاهد بافت فرسوده هستیم

و برمیگردد به ساختوسازهای غیرقانونی که
کوچههای تنگ و باریکی را ایجاد و متأسفانه
خدمترسانی و امدادرسانی در بحرانها را دچار
مشکل کرده است.
در این وضعیت چهار پیشنهاد دارم نخستین
مسئله تسهیل در رونـــد صـــدور مــجــوزهــا و
پــروانـههــاســت .نکته بعدی نــظــارت هوشمند
بر ساخت وسازهاست .بحث بعدی پیگیری
تسریع تصویب طــرح تفصیلی شمال شرق
مشهد و نکته آخر اینکه ما در حاشیه شهر تا
زمانی که نگاهمان به درون حاشیه شهر نباشد
نمیتوانیم معضالت آن را حــل کنیم .امــور
پیمانکاری پروژههای شهری را بدهیم به دست
بومیهایی که در حاشیه شهر هستند.
در حـ ـ ــوزه فــرهــنــگ اجــتــمــاعــی زمــیــنهــای
بزرگمقیاسی در مناطق حاشیه شهر داریــم
کــه رهــا ش ــده ،همینها مستعد آسیبهای
اجتماعی اســت کــه مدیریت شــهــری بــایــد با
مذاکره تعیینتکلیف کند.
در حوزه اقتصادی هم به مشاغل خانگی توجه
نشده است و باید ارتباط متخصصان ونخبگانبا
مراکز نوآوری و کارآفرینی سطح شهر تقویت شود.

◾

◾پایبندی به شعارهای انتخاباتی
عــضــو کمیسیون ســامــانــدهــی حــاشــیــه شهر
مشهد گفت :رویکرد مدیریت شهری در سه
دهه اخیر نسبت به حاشیه مشهد مثبت نبود
و شهر به سمت غرب توسعه یافته است.
غالمحسین صاحبی افـ ــزود :شـــورای ششم
شورایی انقالبی است و نیروهای ارزشی به این
شــورا رأی دادهان ــد ،بنابراین باید به مطالبات
پاسخگو و به شعارهای انتخاباتی پایبند باشند.
وی ادامه داد :ریزدانگی و نفوذناپذیری در حاشیه
شهر و بافتهای ناکارآمد از معضالت است و به
شبکه معابر باید توجه ویژه شود که البته نیاز به
اعتبارات زیادی دارد.

جدول 8275
 1996تــوســط رژی ــم صهیونیستی قتل
عــام شدند  -قلب قــرآن – مخترع تلفن
 .14نگهبان چــمــاقنــقــرهای – شــمــاره -
خاندان  .15ذره بنیادی – از افسران نیروی
دریایی  -نخست

◾

◾عمودی

 .1گـ ــودال – دوس ــت ــدار – گــیــاه زینتی
آپارتمانی مناسب مناطق گرم و مرطوب
 .2ذکــاوت – منفذ  -ضــروری  .3مرطوب
– یک خودمانی – از انواع روغن خوردنی
 دهان  .4دانشمند بزرگ ایرانی ملقببــه مــعــلـمثــانــی – زنــبــیــل – بــرنــج پخته
 .5مستقیم خودمانی – بیماری مسری
خــطــرنــاک دســتــگــاه هــاضــمــه – دشمن
سرسخت  .6صفحه اینترنت – روادیــد
– برخی از سموم بدن از این طریق دفع
میشوند  .7توبهکننده – از روزگ ــارش
درمیآورند  -آدرس  .8فهمیدن – شهید
نماد مقاومت سرافرازان خرمشهر -ظاهر
ساختمان  .9وسیله – گاز نادر تبلیغاتی
– حافظه سخت رایانه  .10صفت میوه

مرغوب « -ستون»«+گریختن»  -پسوند
جمع فارسی  .11دفع مزاحمت – فوری
 فراغت  .12قرض – مشقت  -سروری .13جای بلند – پایتخت تجاری سریالنکا
– شگرد انــجــام کــاری – پیشوند نــداری
 .14پرحرفی – دستاورد – شکم خودرو
 .15ماه ششم – بچه گوسفند – نیمهگرم

حل جدول شماره قبل

رئــیــس کمیسیون ویـــژه مــنــاطــق پــیــرامــونــی و
ک ـمبــرخــوردار ش ــورای شهر مشهد نیز در این
نشست گفت4 :ه ــزار هکتار زمین خالی در
مناطق پیرامونی مشهد وجــود دارد کــه بــرای
توسعه کارآمد آنها برنامه داریم که البته اسناد
باالدستی و طرحهای جامع و تفصیلی نیز مورد
نیاز است.
علیزاده افــزود :اعتبار طرحهای تفصیلی حدود
 ۱۰سال است و تالش میشود تمامی طرحهای
تفصیلی مشهد بــه وی ــژه در مناطق شــمــال و
شمالشرق بازنگری تا توسعه کارآمد محقق شود
همچنینشبکهمعابرطرحهایتفصیلینیزباید
به سرعت به مناطق ابالغ شود.
وی عنوان کرد :اگر قرار است تحولی در حاشیه
شهر اتفاق بیفتد فقط وظیفه شورا و شهرداری
نیست؛ مشابه انتظار و مطالبهای که از شورا
و شــهــرداری هست باید از همه دستگاههای
اجرایی باشد تا پای کار بیایند و تمامی اعتبارات
الزم به سمت حاشیه شهر بیاید.
رئــیــس کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر
شــورای مشهد ،رویکرد شــورای ششم را ایجاد
تغییر در فرایندی بیان کرد که محصول آن در
پنج دهه اخیر ،ایجاد نابرابری در فضای شهری
بوده است .وی خاطرنشان کرد:عمده حاشیه
شهر ،نــزدیــک بــه حــرم مطهر اســت؛ جنوب و
جنوبغرب مشهد حدود  ۲۰کیلومتر توسعه
پیدا کــرده اســت ،درحالی که از شمال شهر با
فاصله  3کیلومتری حــرم مطهر ،محدودیت
بسیار زیادی وجود دارد.
به گفته علیزاده بررسیها نشان میدهد متوسط
اعتبارات هزینه شده در حاشیه شهر  ۱۰درصد
بوده درحالی که وقتی یک سوم جمعیت مشهد
ســاکــن مناطق حــاشــیـهای اســت بــایــد حداقل
یکسوم اعتبارات هم مربوط به این مناطق باشد.

◾

◾حاشیه شهر مسیر توسعه میخواهد
رئیس کمیسیون عمران ،حمل ونقل و ترافیک
شورای شهر مشهد هم با بیان اینکه در مواجهه
بــا مسائل حاشیه شهر م ـیشــود دو رویــکــرد
اســاســی داش ــت ،عــنــوان ک ــرد :یکی اینکه اگر
سازمانهای متولی پــای کــار نیایند ،نمیشود
در حاشیه شهر کار کرد و دیگری هم اگر مردم
پای کار نیایند ،نمیشود وضعیت را اصالح کرد.
ایمان فرهمندی با بیان اینکه ما خــودمــان را
شــورای حاشیه شهر میدانیم ،تصریح کرد:
حمل ونقل مــحــرک توسعه اس ــت ،وقــتــی راه
دســتــرســی نــبــاشــد ،تــوســع ـهای رخ نمیدهد؛
در پ ــورس ــی ــن ــا ب ــی ــم ــارس ــت ــان ب ــس ــازی ــد و در
کوچه پسکوچههای شــهــرک شهید رجایی
مدرسه؛ وقتی مردم به آنها دسترسی نداشته
باشند چه فایدهای دارد؟
حاشیه شهری که در  ۵۰سال ایجاد شده است،
در چهار سال آباد نمیشود .نه شما این انتظار
را داشته باشید و نه ما قول میدهیم ،اما انتظار
ریل گذاری درست را میتوانید داشته باشید .با
تحقق این مهم و کار پیوسته در بازهای  ۱۵ساله
میشود حاشیه را درست کرد.

طراح جدول :محمدرضا علی زاده
zadehalireza@gmail.com
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رضا(ع) است ،گفت :در دو دهه اول و دوم فاطمیه نیز
کــاروانهــای پیاده زیــادی مشرف شدند و هر مــاه 100
زائر زیارت اولی از نقاط محروم کشور به دعوت خیریه
همسایه آفــتــاب و زائــرســرای شریعتمدار میهمان
مضجع منور رضوی هستند.

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر خراسان جنوبی
یادآور شد :مرکز واکسیناسیون هاللاحمر واقع
در خیابان طالقانی ۱۰هر روز از ساعت  ۸صبح تا
 ۱۳پذیرای اتباع خارجی است تا واکسن خود را
تزریق کنند.

خبر

آب ،چالش بزرگ
معادن رشتخوار

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت رشتخوار
کــمــبــود آب را مــهـمتــریــن چــالــش مــعــادن ایــن
شهرستاندانست.
مرتضی پورعباس در گفتوگو با ایسنا افــزود :با
توجه به کاهش بارشها حتی در آب مــورد نیاز
بخش کــشــاورزی و آب شــرب نیز با مشکالت و
کمبودهایبسیاریمواجههستیم.
وی بــا بــیــان ایــنــکــه اگ ــر خشکسالی و کاهش
بارندگیهاادامهداشتهباشد،بهزودیبامشکالت
جدیدرشهرستانرشتخوارمواجهخواهیمشد،
عنوان کرد :با توجه به خاموشیهای تابستان و
از سویی تعطیلیهایی که اعالم میشود ،برخی
معادن متحمل خسارتهای بسیاری میشوند
که اگر این وضعیت ادامهدار باشد ،ممکن است
معادنمزبوربرایهمیشهتعطیلشود.
وی تصریح کــرد :از  ۲۱محدوده معدنی به ثبت
رسیده در شهرستان رشتخوار فقط چهار معدن
گ آهن هماتیت سعادتآباد ،صنایع کانی
سن 
آهنطوس،سنگمنگنزدرعلیآبادومعدنمس
در سنگان به خاطر صرفه اقتصادی فعال است.
وی اظهار کرد :در حال حاضر همین چهار معدن
صرفه اقتصادی دارد و باقی معادن نیمهفعال و
تعطیلاستکهامیدواریمبهزودیراهاندازیشود.
باوجود اینکه معدن مس شهرستان رشتخوار
صرفه اقتصادی و کیفیت بسیاری برای صادرات
دارد اما اکنون با۳۰درصد ظرفیت فعال است.
ویدرادامهبهمهمتریننیازهایمعادنشهرستان
رشتخوار اشاره کرد و گفت :گردانندگان معادن
فوالدشهرستانمجبورندبرایتأمینخوراکمورد
نیاز به سمت خرید به صورت آزاد بروند که گاهی
باکمبودمواجهمیشوندواین،مشکالتبسیاری
را به وجود آورده است .خوشبختانه در معادن
گآهنمشکلخاصینداریم.
سن 

به رهمندی  ۸۷خانواده نیازمند
تربت حیدریه از مسکن

رئیسکمیتهامدادامامخمینی(ره)تربتحیدریه
گفت :در حال حاضر ۸۷واحد مسکونی در این
شهرستان برای ایتام و نیازمندان واجد شرایط در
دست ساخت است.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما ،سیدسعید
عــبــدهللازاده اف ــزود :با توجه به اهمیت تأمین
مسکن مورد نیاز محرومان ،از تعداد ۴هزار واحد
مسکونیتفاهمشدهبینبسیجسازندگیوکمیته
امداد کشور۱۶۰،واحد برای محرومان زیرپوشش
کمیتهامداددرتربتحیدریهساختهمیشود.
وی گفت :ایــن واح ـدهــای مسکونی بــا اولویت
خانواده ایتام و بیسرپرست و نیازمندان عیالوار
بدون مسکن و یا دارای منزل تخریبی غیرقابل
سکونت،باهمکاریبنیادمسکنانقالباسالمی
ساختهمیشود.
رئیس کمیته امــداد تربت حیدریه خاطرنشان
کرد :در ساخت واحدهای مسکونی یک میلیارد
ریــال از محل تسهیالت بنیاد مسکن انقالب
اسالمی و  ۵۰۰میلیون ریال به صورت بالعوض
توسط کمیتهامداد پرداخت میشود و در ساخت
آن نیروهای جهادی مشارکت دارند.
عــبــدهللازاده اضافه کــرد :همچنین ب ـرای تعمیر
منازل نیازمندان تفاهمنامه تعمیر ۱۸۰واحــد
مسکونیباهزینه۵۰میلیونریالبرایهرواحد،با
بسیجسازندگیمنعقدشدهاست.

درخشش نوجوانان خراسانی
در «داستان آفرینش»

سه عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
خراسان جنوبی برگزیده دومین مهرواره داستان
آفرینششدند.
به گ ــزارش باشگاه خبرنگاران ج ــوان ،حمیدی
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
خراسان جنوبی گفت :فراخوان سراسری دومین
مــهــرواره داستان آفرینش از مــهــر ۱۴۰۰منتشر
شد که۱۲اثر از نوجوانان عضو مراکز کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان استان به دبیرخانه این
مهرواره ارســال شد .وی افــزود :با توجه به اعالم
دبیرخانه این رویداد ادبی ،از بین  ۵۴۴اثر رسیده
از سوی ۴۲۵شرکتکننده از سراسر کشور ،فائقه
خسروی از مرکز فرهنگی هنری شماره یک فراگیر
بیرجند ،مریمساداتخاکساری و فهیمه فرهادی
هر دو از مرکز فرهنگی هنری کانون در شهرستان
بشرویهدرجمعنفراتبرگزیدهاینرویدادکشوری
قرارگرفتند.

