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معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی خبر داد

رشد پنج برابری ورود زائران خارجی به مشهد
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دو شهیدگمنام در محوطه
استانداریخراسانرضویآرمیدند

از مرز شلمچه
تا خیابان بهار

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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در مشهد مثبت میشود

مهدی قربانی  -ایرنا

4درصد نتایج آزمایشهای کرونا
4

دو شهید گمنام تــازه تفحص شــده روز گذشته
در محوطه استانداری خراسان رضوی در مشهد
به خــاک سپرده شدند .یکی از ایــن شهدا در
۲۳سالگی در کربالی 5و دیگری در منطقه شلمچه
و ۱۹سالگی در عملیات رمضان در شــرق بصره
به دیــدار حق شتافتند .در این مراسم استاندار
خراسان رضوی گفت :احساسات درونی و باور ما
این است که امــروز دو هدیه الهی که سخت به
وجود آنها نیازمند بودیم در این محیط به خاک
سپرده میشوند .به گــزارش ایرنا ،نظری افــزود:
اینجا از امروز دیگر فقط استانداری نیست بلکه
مزار شهدای گمنام است و اعتقاد داریم آنها به
ما کمک خواهند کرد تا فضای
مدیریتی استان متحول شود.
وی اضافه کرد :امیدوارم با هر
درشهر
نگاه به این شهیدان و هر زمان
که از کنار آنها عبور میکنیم...
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انتقال صنوف آالینده بیرجند
شاید وقتی دیگر!
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پلمب  21مرکز اقامتی

غیراستاندارد در مشهد

بیمار مرگ مغزی مشهدی
جان  ۶نفر را نجات داد

بانوی کارآفرین قوچانی توجه به مشاغل خانگی را ضروری میداند
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اشتغالزایی برای  250نفر با صنایع دستی
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ســالهــا کــار اصلی مــن تــدریــس و معاونت
مدرسه در مقطع دبیرستان بود و به عنوان
کــار دوم مشغول صنایعدستی بــودم .پس
از آنکه بازنشسته شدم همه وقتم را برای
صنایعدستی گذاشتم .خوشحالم به عنوان

یــک انــســان فرهنگی در زمینه فرهنگ و
اقــتــصــاد کمکی بــه کــشــورم م ـیکــنــم .ایــن
بخشی از صــحــبـتهــای «مــحــتــرم محمد
ابراهیمی قوچانی» متولد ١٣۴١اســت که در
حــال حاضر مدیرعامل یک شرکت فعال

خراسانجنوبی

وقف یک ساعت آب توسط مادر شهیدی در فردوس

مــدیــرکــل اوق ـ ــاف و امـ ــور خیریه
خراسان جنوبی گفت :مادر شهید
کاظمی در ف ــردوس یــک ساعت
آب را در ســالــروز شـهــادت بانوی
بینشان وقف کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
یپــور اف ـ ــزود:
جـ ـ ــوان ،حـ ـجـ ـتاالس ــام ب ـخ ـش ـ 

خانمصاحب جان دلجو مادر شهید کاظمی در
روستای خانکوک یک ساعت آب از چاه موتور
همت روستای خانکوک را به نیت هزینههای
مسجد روستای خانکوک وقف کرد.
او ارزش ایـ ــن مــوقــوفــه را ی ــک مــیــلــیــارد و
400میلیون ریــال اعــام کــرد .این موقوفه در

محل هیئت فاطمیه روستای خانکوک پس
از مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) با
حضور واقف و فرزندانش و جمعی از اهالی
روستای خانکوک ثبت شد.
این موقوفه هفتمین وقف ثبت شده شهرستان
فردوس در سال جاری است.

در حوزه صنایعدستی و کارآفرین است .او
که بارها به عنوان کارآفرین برتر در استان از
ناحیه فنیوحرفهای ،توسط فرمانداری بانوی
فرهیخته انتخاب شده و شرکت تعاونی او نیز
عنوان شرکت تعاونی برتر قوچان را بدست

آورده ،آث ــارش بــه بیش از ١۵٠نمایشگاه و
جشنوارههای ملی و بینالمللی راه یافته
است .وی میگوید :به هنرعالقهمند بودم و
در زمینه صنایعدستی به صورت جدی وارد
این عرصه شدم...
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دراستان

خراسان رضوی

خادمان بارگاه رضوی در فرهنگسرای حجاب

جمعی از خ ــدام کشیک پنجم
دربانان حرم مطهر حضرت امام
رضا(ع) به مناسبت سالروز کشف
ح ـجــاب رضــاخــانــی بــا در دســت
داش ـتــن پــرچــم متبرک آس ـتــان ق ــدس رضــوی
با حضور در فرهنگسرای حجاب و دی ــدار با

مدیریت ایــن مجموعه و بــا حضور در جمع
بانوان حاضر در مجموعه و خانوادههای آنها،
با اهدای هدایای متبرک رضوی از آنان قدردانی
و تشکر کردند.
احمد محمدی دانشور ،مسئول گروه فرهنگی
خـ ــدام کـشـیــک پـنـجــم درب ــان ــان ح ــرم مطهر

ح ـضــرترضــا(ع) در گفتوگو بــا قــدس اظهار
کرد :این مراسم بیست و پنجمین برنامه از این
گروه فرهنگی بود که با مداحی یکی از مداحان
برجسته حرم مطهر رضوی ،پرچمگردانی خدام
و استقبال بــانــوان و خــانــواد ههــای حــاضــر در
مجموعه همراه بود.

