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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ديدار مسئوالن آستان قدس با خانواده شهدا واقعه عاشوراى حرم رضوى   آستان: جمعى از مسئوالن آستان قدس رضوى با خانواده شهداى حادثه تروريستى عاشوراى حسينى حرم مطهر رضوى 
ديدار كردند. رئيس امور ايثارگران آستان قدس رضوى به همراه جانشين فرمانده بسيج اين آستان مقدس در منزل خانواده شهيدان حاج رحيم خوش گفتار، محمد حسين عاقلى، جليل ملكيان و سيد محمد پيش 

بين، از شهداى واقعه تروريستى عاشوراى 1373 حرم مطهر رضوى حضور يافته و ياد و خاطره اين شهيدان واال مقام را گرامى داشتند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى خبر داد
تشرف 9600 مددجوى كميته امداد امام خمينى(ره)

 به حرم مطهر رضوى
آســتان: معاون امداد مستضعفان 
آســتان قــدس رضوى از تشــرف 
9600 مددجــوى كميته امداد امام 
خمينى(ره) از ابتداى سال جارى به 

حرم مطهر رضوى خبر داد.
مصطفى خاكســار قهرودى با بيان 
اينكــه اين گروه در قالــب كاروان و 
از استان هاى سراسر كشور ميهمان 

حرم مطهر امام على بن موســى الرضا(ع) شدند، تصريح كرد: اين گروه از زائران در 
مدت حضور خود در مشهد مقدس از موزه هاى فرش و مركزى آستان قدس رضوى 

بازديد و يك وعده نيز ميهمان ميهمانسراى حضرت خواهند بود.
وى با بيان اينكه اين زائران به مدت ســه روز ميهمان آستان قدس رضوى هستند، 
تصريح كرد: اين زائران عالوه بر زيارت مضجع منور امام على بن موسى الرضا(ع) با 
حضور در رواق شيخ حر عاملى از برنامه هاى فرهنگى و تبليغى آستان مقدس امام 

رضا(ع) بهره مند مى شوند.
خاكسار قهرودى بيان كرد: سخنرانى، بيان احكام، كارگاه هاى حفظ قرآن، پاسخگويى 
به ســؤاالت شــرعى و... از جمله برنامه هاى فرهنگى و تبليغى حرم مطهر رضوى 
است كه ويژه اين گروه از مددجويان كميته امداد در رواق هاى دارالهدايه و حضرت 
زهرا(س) برگزار مى شــود. معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى با اشاره به 
اينكه اين گروه از زائران در زائرسراهاى نزديك به حرم مطهر اقامت دارند، بيان كرد: 
كالس هاى آداب زيارت و اخالق اســالمى با حضور مشاوران و كارشناسان دينى در 

محل اسكان اين زائران برگزار مى شود.
الزم به ذكر است، در هفته جارى نيز حدود 1000 نفر از زائران محروم و سفر اولى 
تحت پوشش كميته امداد امام خمينى(ره) از استان هاى مازندران، مركزى، گيالن و 

زنجان به حرم مطهر رضوى مشرف و ميهمان آستان قدس رضوى شدند.

برگزارى مسابقه فرهنگى نورالهدى ويژه كودكان
آستان: معاون تبليغات و ارتباطات 
اســالمى آســتان قدس رضــوى از 
برگزارى مســابقه فرهنگى شــبكه 
نورالهدى در حرم مطهر رضوى ويژه 
كودكان خبــر داد. حجت االســالم 
والمسلمين ســيد جالل حسينى با 
بيان اين مطلب گفت: اين مســابقه 
فرهنگى براى مخاطبــان و اعضاى 

كودك شــبكه نورالهدى تدارك ديده شده و ســؤاالت آن از متن سى و ششمين 
شــماره نشريه نورالهدى تهيه و به مخاطبين ارائه شده است. حسينى افزود: تعداد 
10 سؤال از متن اين مجله استخراج شده است كه شركت كنندگان مى توانند با پر 
كردن پاسخنامه و ارسال برگه، از جوايز ارزنده اين مسابقه بهره مند شوند. وى  يادآور 
شد: مجله فرهنگى نورالهدى در مناسبت هاى مختلف، به اعضا و مخاطبان كودك، 

نوجوان و جوان مشترك اين نشريه ارسال مى شود.

مديرعامل شركت انتشاراتى به نشر آستان قدس رضوى: 
نشر كتاب عامل انتقال فرهنگ رضوى است

جليل فخرايى: مديرعامل شركت انتشاراتى به نشر آستان قدس رضوى در پيامى 
به دبيرخانه جشنواره كتابخوانى رضوى در استان خراسان رضوى تأليف و نشر كتاب 
را عامل اصلى حفظ و تثبيت و انتقال ميراث فاخر ائمه معصومين(ع) در گذر تاريخ 
دانست.  حسين سعيدى گفت: وظيفه داريم قاموس عظيم حمكت و معرفت دينى را 

با تاسى از مرام اهل بيت(ع) به نسل هاى آينده هديه كنيم.

طى 3 ماه نخست سال 1396 محقق شد
رشد 83 درصدى توليد كمباين توسط شركت 

كمباين سازى ايران
شــركت  مديرعامــل  آســتان: 
كمباين ســازى ايران از رشــد 83 
اين  توليد كمباين توسط  درصدى 
شركت طى ســه ماه نخست سال 

جارى خبر داد.
على اصغر حميدى فرد گفت: طى اين 
مدت، 553 دستگاه انواع محصوالت 
شــامل 178 دستگاه كمباين، 118 

دستگاه بيلر، 136 دستگاه كابين و 121 دستگاه كلش كش توليد شده است.
وى با اشــاره به اقدام هاى صورت گرفته براى افزايش ســهم بازار داخلى طى 
ســال جارى گفت: به ايــن منظور، طراحى و نمونه ســازى كلش كش جديد، 
نمونه زنى سيســتم ضد تگرگ با اتاق جديــد، بهبود كيفيت رنگ محصوالت، 
نصب و راه اندازى 6 دستگاه سيستم آبيارى سنترپيوت و توليد 10 دستگاه هد 

برداشت كلزا، انجام شده است.
حميدى فــرد درباره واردات اين شــركت گفت: از ابتداى ســال جارى، 200 
دســتگاه كمباين مخصوص برداشت برنج در چارچوب برنامه هاى وزارت جهاد 

كشاورزى از كشور چين وارد شده است.
وى ادامه داد: اين اقدام به منظور افزايش ضريب مكانيزاســيون شــاليزارهاى 

كشور صورت گرفته است.
حميدى فرد اضافه كرد: همچنين در راســتاى كامل كردن ســبد محصوالت 
شركت و براى تست و آزمايش عملكردى در سطح مزارع و شاليزارهاى كشور، 

واردات يك دستگاه كمباين نيمه سنگين در برنامه سال جارى قرار دارد.
مديرعامل شــركت كمباين سازى ايران با اشــاره به اشتغالزايى اين شركت 
براى 370 نفر گفت: اين افراد به صورت رسمى، قراردادى، پيمانى و روزمزد 

مشغول به كار هستند.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى   
به منظور رفاه حال زائران و با توجه به آغاز 
سايه بان  و  پوشش  طرح  تابستان،  فصل 
مطهر  حرم  در  گوهرشاد  جامع  مسجد 

رضوى اجرا مى شود.
مشاور فنى سازمان عمران و توسعه حريم 
حــرم حضرت رضا(ع) بــا اعالم اين خبر 
گفت: با توجه به تأكيدات و رهنمودهاى 
توليت معزز آستان قدس رضوى مبنى بر 
انجام اقدام هاى الزم براى نائل شدن زائران 
به زيارت سهل و آسان در بارگاه ملكوتى 
امام هشــتم(ع)، در كنار اقدام هاى انجام 
شــده از قبيل: دسترسى به سرويس هاى 
بهداشــتى، آبخورى ها، ايجاد سايه بان در 
مســير تردد بانوان در صحــن آزادى و... 
موارد مربوط به مطالعــه و پژوهش هاى 
الزم بــراى ايجاد ســايه بان در صحن ها 
و بســت هاى حرم مطهرامام رضا(ع) در 

دستور كار اين سازمان قرار گرفت.
«مهندس مهدى رئيسى» ادامه داد: يكى 
از اين طرح ها، مربوط به ايجاد پوشــش 
و ســايه بان در مســجد جامع گوهرشاد 
مى باشــد كه با توجه به برگزارى مراسم 
نماز جماعــت يوميه(بخصوص در هنگام 
ظهر)، اجراى مراسم اعتكاف در ماه هاى 
رجب و رمضان، حضــور زائران به خاطر 
قدمت و معمارى اين مســجد، دسترسى 
براى رســيدن به روضه منــوره حضرت 
رضــا(ع) از طريــق عبور از اين مســجد 
و... اجــراى اين طرح از اهميت بســزايى 

برخوردار مى باشد.
وى اضافه كرد: مسجد جامع گوهرشاد با 
توجه به قدمت و پيشينه تاريخى آن، به 
عنوان يك اثر معمارى، هنرى، تاريخى و 
جهانى داراى ويژگى ها و حساســيت هاى 
خاص خود مى باشد و به گونه اى كه شايد 
قدمت 700 يا 800 ســاله اين مســجد، 
محدوديت هايــى جهت اجــراى هرگونه 
طرح و پروژه معمارى و ســاختمانى را در 

آن ايجاد نمايد.
مهندس رئيســى تصريح كرد: به همين 
دليــل طرح هاى گوناگونى بايد بررســى 
مى شد تا هيچ گونه دغدغه و نگرانى براى 
اجراى آن در هنگام آغاز انجام طرح وجود 

نداشته باشد.

 تفاوت اقليمى حرم مطهر رضوى
 با مسجدالنبى (ص)

معــاون طرح و برنامه ســازمان عمران و 
توسعه حريم حرم حضرت رضا(ع) نيز در 
اين باره گفت: در وهله اول شــايد اجراى 
طرحى مانند آنچه كه در اماكن مقدســه 
شهر مدينه منوره در مسجدالنبى(ص) از 
لحاظ ايجاد سايه بان با استفاده از چترهاى 
باز و بســته شــونده وجود دارد، به ذهن 
برسد و شــايد بتوان با چهار چتر بزرگ 
در اين زمينه، ســايه بان مورد نظر را براى 

مسجدجامع گوهرشاد تأمين كرد.
«مهندس حيدر حيــدرى ناظرى» اضافه 
كرد: آنچه كه بايد در اين زمينه به آن توجه 
شــود تفاوت هاى موجود در شهر مقدس 
مشــهد و حرم مطهر رضوى با شــرايط 
مســجدالنبى(ص) و شــهر مدينه منوره 

مى باشد كه نبايد از دقت نظر دور داشت.
وى تصريح كرد: تفاوت هــاى موجود در 
اقليم، آب و هوا، شــرايط محيطى و... از 
جمله مواردى است كه بايد در اين زمينه 
به آن ها توجه كرد، زيرا در بررسى شرايط 
آب و هوايى و شرايط محيطى بين مشهد 
مقــدس و مدينه منوره بــه برخى از اين 

تفاوت ها، پى خواهيم برد.
معــاون طرح و برنامه اين ســازمان ادامه 

داد: وجــود برف و بــاران، تنوع اختالف 
دماى مثبت و منفى(با توجه به شــرايط 
آب و هوايى گوناگون)، وجود قدمت و آثار 
معمارى و هنرى با ارزش ايرانى و اسالمى 
در مسجد جامع گوهرشــاد و... از جمله 
مواردى اســت كــه در اختالف چگونگى 
اجراى اين طرح، مشابه آن چه كه در ساير 
اماكن مقدسه از جمله مسجدالنبى(ص) 
در مدينــه منوره وجــود دارد، بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
مهندس حيــدرى در زمينه تأمين منابع 
مالى در اجراى اين طرح(مشابه آنچه كه 
در عربستان اجرا شده است) خاطرنشان 
كرد: بررســى هاى به عمل آمده نشــان 
مى دهد كــه براى اســتفاده از چترهاى 
مشــابه آنچه كه در مسجدالنبى(ص)در 
مدينه منوره به كار رفته اســت در حال 
حاضر براى هر چتر بايد حدود 20 ميليارد 
تومــان و جمعاً براى چهــار چتر،مبلغى 
حــدود 80 ميليارد تومــان هزينه صرف 
شود، ضمن اينكه سيستم خود سايه بان، 
فونداســيون الزم و انجام ساير اقدام هاى 
ساختمانى و عمرانى نيز هزينه جداگانه اى 

دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى يادآور شــد: با اين  تفاسير، باز هم با 
چند كشــور خارجى براى انجام اين گونه 
طرح ها در حال مذاكره و بررســى شرايط 
و رايزنى بوده و اين گونه موارد مشــورتى 
و مذاكره اى نيز در كنار ســاير طرح هاى 
متصوردر اين زمينه در دســتور كار اين 

سازمان قرار دارد.

 سايبان ها، طرح موقت است
مهندس حيدرى با اشــاره به اينكه سال 
جارى از سوى رهبر معظم انقالب اسالمى 
به عنوان اقتصاد مقاومتى- توليد و اشتغال 
نامگذارى شــده اســت بيان كرد: يكى از 
طرح هاى الزم براى ايجاد پوشش و سايه بان 
در مســجد جامع گوهرشاد اســتفاده از 
ظرفيت هاى داخلى كشور و طراحى، روشى 
مبتنى بر استعداد و توانايى فنى و عمرانى 
همكاران و مهندسان اين سازمان مى باشد 

كه مورد توجه قرار گرفته است.
وى با اشــاره به اينكه طرح مزبور فعًال به 
صورت موقت مى باشد، اظهار داشت: اين 
طرح از روش هاى قبلى(نصب داربســت 
فلزى در صحن مسجد) بهتر و مناسبت تر 
اســت به گونه اى كه با توجه به اينكه در 
قســمت زيرين(تحتانى) مســجد جامع 
گوهرشاد توسط اين سازمان، قبًال عمليات 
تحكيم مربوطه، انجام گرفته اســت و با 
شناخت كامل نسبت به اين موضوع، در دو 
طرف مسجد جامع گوهرشاد، ستون هايى 
نصب مى شود(المان فلزى) كه ارتباط اين 

سازه هاى فلزى با يكديگر(با فاصله حدود 
35 متر) بــا كابل فلزى بوده و روى آن با 

پارچه هاى مربوط، پوشانده مى شود.
معــاون طرح و برنامه اين ســازمان ادامه 
داد: در دو طــرف اين طــرح، دو راهروى 
10 مترى(احتماالً با پوشــش و ســقف 
باران گير) پيش بينى شده است كه تردد 
زائران در فصل زمســتان از دو طرف اين 
طرح به راحتى انجــام گرفته و در فاصله 
35 مترى بين اين دو سازه فلزى نيز چادر 
و يا پارچه هايى به صورت كركره اى نصب 

خواهد شد.

 مزيت هاى طرح سايبان ها 
مشاور فنى اين ســازمان نيز خاطرنشان 
كــرد: اين طرح به صــورت موقت بوده و 
در زمــان اجراى طــرح اصلى(كه پس از 
انجام مطالعات و بررسى هاى الزم صورت 
مى گيرد) به راحتى قابل جمع آورى، انتقال 
و نصب در محل ديگر مى باشد و حتى در 
فصول ديگر سال نيز اين امكان وجود دارد، 
زيرا كه سازه هاى اين طرح با پيچ و مهره 

به همديگر متصل شده اند.
شــكيل و چشــم نواز بــودن اين طرح 
نســبت به اجراى داربست هاى فلزى از 
ديگر مواردى بود كه مهندس رئيســى 
به آن اشاره كرد و افزود: رعايت قدمت، 
پيشينه تاريخى و اصالت معمارى و آثار 
هنرى بــه كار رفته در مســجد جامع 
گوهرشــاد از ديگر مزيت هاى اين طرح 
مى باشــد، به گونه اى كه هيچ آسيب و 
صدمه اى به ديوارها و مصالح ساختمانى 
و ساختار اين مسجد وارد نشده و حتى 
اجــراى اين طرح با فاصلــه حدود يك 
متــرى از ديوارهاى مســجد پيش بينى 
شده است تا ضمن درجريان بودن هواى 
عبورى، از آســيب به ديوارهاى مسجد 

جامع گوهرشاد، پرهيز شود.
صرفه جويى اقتصــادى و هزينه هاى اين 
طرح از ديگر مواردى بود كه از سوى مشاور 

فنى اين سازمان مورد تأكيد قرار گرفت.
وى در اين ارتباط گفت: اين طرح موقت 
با هزينه اى كمتر از يــك ميليارد تومان 
قابل انجام بــوده و همه اهداف متصور از 
قبيل تأمين سايه بان براى چند ساعت از 
روز، تأمين فضاى مناسب جهت اقامه نماز 
جماعت ظهر در زير نور آفتاب، رفاه حال 
زائــران براى انجام اعمال عبادى و زيارتى 
در محل مسجد جامع گوهرشاد (بخصوص 
در روزها) و... براحتى از طريق اجراى اين 

طرح، قابل دسترسى مى باشد.
معاون طرح و برنامه اين سازمان نيز درادامه 
اين بحث افزود: از ديگر مزاياى اجراى اين 
طرح موقت، در دســترس بــودن مراحل 

كنترل سيستم اجراى طرح، اجراى هر گونه 
اعمال نظر و تغييرات (در صورت لزوم)، كم 
بودن هزينه هاى مربوطه نسبت به طرح هاى 
خارجــى (به عبارت ديگر تأمين هدف كه 
همان سايه بان مى باشد با هزينه هاى كمتر)، 
در دســترس بودن نيروى انسانى طراح و 
پشتيبان طرح و... مى باشد كه مى توان به 

آن ها اشاره كرد.
بيان  مهنــدس حيــدرى 
داشــت: شــايد يكــى از 
مهم تريــن مزيت هاى اين 
طرح توجه به سياست هاى 
موجود در اقتصاد مقاومتى، 
اشتغالزايى، حمايت از توليد 
و صنايع داخلى و جلوگيرى 
از صدمه و آسيب رساندن 
به آثار معمــارى و هنرى 
مســجد جامع گوهرشــاد 
باشد كه بايد در اين زمينه 

بيان شود.

 گنبد ديده مى شود 
مشاور فنى اين سازمان با 
بيان اينكه در اجراى طرح 
در  سايه بان  تأمين  موقت 

مسجد جامع گوهرشاد سعى شده است 
براى ديدن گنبد مطهــر حرم ملكوتى 
امام هشــتم(ع) از داخل مســجد، هيچ 
گونه محدوديت و ممانعتى ايجاد نشود، 
تأكيد كــرد: از صبــر و حوصله و دقت 
نظر زائــران و مجاوران بــارگاه مقدس 
امــام رضا(ع) در مورد مســائل عمرانى 
و ســاختمانى اين آستان مقدس تشكر 
و سپاســگزارى مى كنيم و ان شــاءاهللا 
در صورت ثمربخــش بودن اين طرح و 
موافقت مديران و مسئوالن عالى رتبه و 
ارشد در آستان قدس رضوى، اين طرح 
در ساير صحن ها، بســت ها و مجموعه 
حرم مطهر رضوى، قابل اجرا خواهد بود.
مهندس رئيسى با اشاره به اينكه مطالعات 
ايــن طرح موقت داخلــى در مدت زمان 
حدود دو ماه انجام شده است، تصريح كرد: 
براى مطالعــات الزم در زمينه طرح هاى 
خارجى در مقايسه با اين طرح بايد حدود 
يك ســال و نيم زمان صرف شود ، ضمن 
اينكه بــراى اجراى طرح هاى خارجى در 
اين زمينه نيز هميــن مدت زمان(حدود 
يك سال ونيم) فرصت الزم است تا طرح 

به طور كامل اجرا شود.
وى يادآورشــد: به لطف خداوند و عنايات 
امام هشتم(ع) از حدود 20 روز آينده شاهد 
اجرا و بهره بردارى كامل از اين طرح موقت 
داخلى در صحن مســجد جامع گوهرشاد 

حرم مطهر امام رضا(ع) خواهيم بود.

توسط سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا انجام مى شود 

 يك موضوعى ذهن مرا هميشــه مشــغول احداث سايه بان در صحن مسجد جامع گوهرشاد
مى كند و آن اينكه با وجود اين همه جوان بيكار 
و آماده ازدواج در شهر مقدس مشهد چرا آستان 
قــدس رضوى در حرم امــام رضا(ع) اين همه 
خادم و خدمتگزار افتخارى جذب مى كند؟! لطفاً 
مسئوالن به فكر جوانان باشند، نيروى افتخارى 

به اندازه كافى در حرم مطهر وجود دارد.
09150005765

 آســتان قدس نبايد از روســتاهاى محروم 
حاشــيه شهر مشهد غافل شــود زيرا با احيا و 
رسيدگى به روستاها مى توان جلوى مهاجرت 

به شهرهاى بزرگ تر از جمله مشهد را گرفت.
09380006153

 مســئوالن بارگاه مقدس امام هشــتم(ع) 
خيلى زحمت مى كشند؛ لطفاً براى جلوگيرى 
از تداخل مرد و زن نامحرم در پايان مراسم هاى 
مختلف در صحن ها و رواق هاى حرم مطهر هم 

فكر اساسى بكنيد. اجرتان با امام رضا(ع).
09150003963

 مشهد مقدس يك شهر زيارتى است، آستان 
قدس بايد با همكارى دادگاه ها و مراجع قضايى، 
اصناف و اتحاديه هاى صنفى، شــهردارى و... از 
گران فروشــى در اطراف حــرم مطهر رضوى 

جلوگيرى كند.
09190005883

 تعداد صندلــى نماز جهت افــراد ناتوان و 
كهنســال در رواق ها خيلى كم اســت، لطفاً 

تدبيرى  انديشه شود تا صندلى ها بيشتر باشد.
09150005264

 لطفاً وقت سخنرانى ها را طورى در حرم امام 
رضا(ع) تنظيم كنيد كه زائــران بعد از زيارت 
به ســاير كارها و امور خود هم برسند. بعضى 

سخنرانى ها خيلى طوالنى هستند.
09390003989

 از زحمات اين همه كفشدار و خادم و نيروى 
افتخارى در ايام عادى و پر ازدحام سال در حرم 
امام رضا(ع) خالصانه سپاسگزاريم، اميدواريم كه 

خداوند به آنان ثواب و پاداش عنايت كند.
09120006425

 خادمانى كه مسئول صندلى چرخ دار هستند، 
اگر امكان دارد از اول ميدان آب حضور داشته 
باشند. فاصله تا ورودى حرم خيلى زياد است و 

براى افراد ناتوان مشكل است.
09010009110

 در ماه مبارك رمضان امســال برنامه هاى 
شــب هاى قدر را از تلويزيــون از حرم امام 
رضــا(ع) ديديــم، خيلى برايمــان جالب و 
تأثيرگذار بود از صدا و ســيما و مســئوالن 

حرم آقا امام هشتم(ع) ممنونيم.
09130002011

 چرا ويژه برنامه هاى زيرســايه خورشيد كه 
خادمان و كفشــداران امام رضا(ع) به شهرها و 
روستاهاى استان هاى كشــور اعزام مى شوند، 
فقــط محدود به دهه كرامت اســت؟! لطفاً در 

طول ايام مختلف سال اين برنامه ها اجرا شود.
09150007763

 تيم هاى پايه ورزشــى در مورد نوجوانان و 
جوانان در شهر مشــهد و استان هاى خراسان 
با كمك مجموعه تربيت بدنى آســتان قدس 
رضوى مى توانند به موفقيت هاى بيشترى دست 

يابند، لطفاً آستان قدس همكارى كند.
09150000273

 يك طرح خوبــى در حرم امام رضــا(ع) آغاز 
شــده اســت و آن عبارت اســت از قــرار دادن 
كفشــدارى هاى مجهز به قفل و كليد (اصطالحاً 
كفشدارى خودخدمتى) كه زائران كفش هاى خود 
را در قفسه هاى آن قرار مى دهند و ديگر مجبور به 
مراجعه به كفشدارى ها نيستند اينگونه كفشدارى ها 

بايد در حرم آقا امام رضا(ع) گسترش يابد.
09150009858

صداى مردم

رعايت قدمت، 
پيشينه تاريخى و 
اصالت معمارى و 
آثار هنرى به كار 

رفته در مسجد 
جامع گوهرشاد از 

ديگر مزيت هاى 
اين طرح مى باشد، 
به گونه اى كه هيچ 
آسيب و صدمه اى 

به ديوارها و مصالح 
ساختمانى و 

ساختار اين مسجد 
وارد نمى شود

بــــــــرش

معاون امداد مستضعفان 
آســتان قــدس رضوى از تشــرف 
 مددجــوى كميته امداد امام 
خمينى(ره) از ابتداى سال جارى به 

مصطفى خاكســار قهرودى با بيان 
اينكــه اين گروه در قالــب كاروان و 
از استان هاى سراسر كشور ميهمان 

معاون تبليغات و ارتباطات 
اســالمى آســتان قدس رضــوى از 
برگزارى مســابقه فرهنگى شــبكه 
نورالهدى در حرم مطهر رضوى ويژه 
كودكان خبــر داد. حجت االســالم 
والمسلمين ســيد جالل حسينى با 
بيان اين مطلب گفت: اين مســابقه 
فرهنگى براى مخاطبــان و اعضاى 

شــركت  مديرعامــل 

اين  توليد كمباين توسط  درصدى 
شركت طى ســه ماه نخست سال 

على اصغر حميدى فرد گفت: طى اين 
 دستگاه انواع محصوالت 

 3000737277
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