
سكاندار ساختمان خيابان بهار چه كسى 
مى شود؟

«اطلس مسلمانى» هديه اى از پايتخت فرهنگى 
براى مسلمانان جهان

آخرين خبرها ا ز انتصاب  استاندار مهدى گل محمدى عكاس و مستندساز در گفت وگو با قدس عنوان كرد

قدس: اين روزهــا خبرهايى درباره احتمال 
جابه جايــى اســتاندار خراســان رضوى و 
گزينه هاى مطرح براى سكاندارى ساختمان 
سفيد خيابان بهار مشهد بر سر زبان ها افتاده 
است و مسئوالن مختلف استان نيز تاكنون 

اظهار نظرهاى متعددى در خصوص...

قدس: دكتر مهدى گل محمدى متولد مشهد 
دانش آموخته دكتراى كسب وكار، كارشناس 
ارشد مديريت بازرگانى، نويسنده، پژوهشگر، 
عــكاس، فيلمبــردار و مؤســس چند بنگاه 
انتشــاراتى و مدرس و مترجم كتاب است. او 

ابايى ندارد كه بگويد از شش سالگى...
.......صفحه 3  .......صفحه 2 

20سال بالتكليفى شهرك صنعتى 
«بساروج» در انتظار مساعدت مسئوالن

چراغ 8000 فرصت 
شغلى همچنان 

خاموش است

.......صفحه 4 

در نشست خبرى هفته دفاع مقدس 
بيان شد

انتقاد شديد از نبود همكارى 
براى ساخت مركز فرهنگى 

دفاع مقدس در مشهد

قدس: 20 ســال خاك خوردن پروژه اى كه هشت هزار شغل را 
معطل گذاشته، قطعاً ركورد دار بى تفاوتى و نامهربانى مسئوالن 

استانى است. متأسفانه  پروژه شهرك صنفى خدمات موتورى...

قدس:  مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
خراســان رضوى گفت: 18 ســال طول كشيد تا زمينى براى 

مركز فرهنگى دفاع مقدس در مشهد مشخص شد و فكر ...

.......صفحه 2 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

پاسخ هاى مديركل به اجبار در لباس فرم و ترك تحصيل دختران
در آستانه سال تحصيلى تشريح شد 

.......صفحه 3 
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.......صفحه 4 

از ابتداى امسال توسط 
بسيج  جامعه پزشكى 
خراسان رضوى انجام 

شده است

ويزيت 
رايـــگان 

30 هزار 
بيمار

مســئول امداد و درمان بســيج جامعه پزشكى 
خراســان رضوى گفت: از ابتداى امسال تاكنون 
30 هزار و 700 نفر از ســاكنان حاشــيه شهر و 
مناطق كم برخوردار توســط كادر پزشــكى اين 

مجموعه ويزيت و مداوا شده اند. ...

سه شنبه 28 شهريور 1396 
28 ذى الحجه 1438 
 19 سپتامبر 2017  
سال سى ام  
شماره 8502 
ويژه نامه 2893 


