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نشستامامجمعهمشهدبادانشجویاندانشگاه
آزاداسالمیمشهد

مشهد الرضا(ع) با عطر شهدای
مدافع حرم عطر آگین می شود

تشییع پیکر مطهر
 3شهید مدافع حرم امروز در مشهد

تسهیالتنرسید؛
«پارت کاغذ»
درآستانهتعطیلی
صفحه۲

مشهددرسال 42،94روزودر
سالگذشته 88روزهوایناسالم
داشتهاست

افزایش  100درصدی
روزهای آلوده مشهد

صفحه۴

پاسخهایفرهنگیسیاسی
آیت ا ...علم الهدی به دانشجویان

Thu. Apr.20.2017. No.3545

پنج شنبه ۳۱ /فروردین  22 /۱۳۹۶رجب ١٤٣8
8صفحه/شماره  / ۳۵۴۵قیمت 300 :تومان

گالیهمسئوالنازقطعیتلفندرزلزله 16فروردین

فرماندارمشهد :هیچ بهانهای
ازمخابرات پذیرفتهنیست

اخطار دستگاه قضا به
مسئوالن شهرکچرم

صفحه۷

یادداشت
فربد نوایی

عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران

افسردگی و ضرورت همگرایی
در جامعه برای کمک
به تشخیص و درمان
افســردگی یکــی از شــایعترین اختــاالت
صفحه 8
روانی اســت کــه «پنهان»...

خبر

ورزش

معرفی مربی ستاره دار بوکس
برای اولین بار در استان
ترابی  /سرپرســت هیئت بوکس خراســان رضوی از
معرفی مربی ســتاره دار بوکــس برای اولیــن بار در
اســتان خبر داد و گفت":علی خدم" یکــی از مربیان
قدیمــی بوکس بــه عنــوان اولیــن مربی ســتاره دار
بوکس استان معرفی شد".قدیرتوانا" در گفت وگو با
خبرنگار ما افزود:تاکنون در استان خراسان رضوی
مربی در سطح ستاره دار نداشتیم که چند وقت قبل
این مربی ارزشــمند در کالس های بیــن المللی که
از سوی فدراســیون جهانی بوکس در تهران برگزار
شده ،موفق شد جزو مربیان ســتاره دار قرار بگیرد.
وی تصریح کرد:از مربیان ســتاره دار فقط می توان
در تیم ملی و مسابقات بین المللی استفاده کرد.
وی اظهــار کرد:یک ماه آینده مســابقات رده ســنی
جوانــان قهرمانــی اســتان را در مشــهد برگــزار می
کنیم و نفرات برتر نیز به رقابت های قهرمانی کشور
اعزام می شــوند .توانا تصریح کرد :هــم اکنون فقط
یک خراســانی به نام "حبیبــی نژاد" عضــو تیم ملی
نوجوانان اســت.البته در رده بزرگســاالن و جوانان
نیز ورزشــکارانی داشــتیم که به اردوهــای تیم ملی
دعوت شده اند.در خور ذکر اســت،دوره چهارساله
قدیر توانا به عنوان رئیس هیئت بوکس استان تمام
شــده اســت و وی از دیروز به عنوان سرپرست ادامه
فعالیت می دهد.

افزایش ۹/۳درصدی
مقرریبگیرانبیمه
بیکاری استان
صفحه3

صفحه۳

براساسگزارشبانکمرکزیتاپایان
دیماه 95بانکهایاستان29هزار
میلیاردتومانماندهتسهیالتدارند

 29هزارمیلیارداسکناس
تانخوردهبانکی

3

معاونوزیرکشوربااشاره
بهدستورمقامقضایی

صفحه۴

خطر ایجاد ریزگردها
این بار در سرخس

براساسآمارمقایسهایاسفند
95بامدتمشابهمشخصشد

گفتگو با"اکبر میثاقیان"
در آستانه بازی"سیاه جامگان-پیکان"

صدایپیروزی
سیاهجامگان
ازسکوهامیآید
صفحه۶

مشکل
چکهای
برگشتیپدیده
حلشد
معــاون اقتصــادی وزیرکشــور گفت:موضوع
چکهــای برگشــتی شــرکت پدیده کــه مانع
اصلــی پرداخت تســهیالت پنــج هزارمیلیارد
ریالی به پدیده بود ،با دستور مقام قضایی رفع و
صفحه ۳
پرداخت تسهیالت به پدیده...

