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پای صحبتهای تنها ملی پوش خراسانی
که همراه تیم ملی بانوان افتخارآفرین شد

دبیرکنفرانس
بینالمللی افق نو خبرداد:

فتح بام فوتسال آسیا
از مشهد

ادامه برگزاری نشستهایتخصصی
افق نو دردانشگاهها تا امروز
پیگیریگالیه مردم از
دریافت هزینههای اضافه
مدارس به عنوان پولکتاب

کمک به مدرسه
به نام پولکتاب

صفحه2

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیشابورخبرداد:

وزیرفرهنگ و ارشاد
اسالمی مهمان ویژه
روز ملی خیام

صفحه7

افزایش  7/8درصدی
شاخص قیمتکاالی
خانواردرفروردین

چهار شنبه  26 /اردیبهشت 29 / 1397شعبان ١٤39
8صفحه/شماره  / 3850قیمت 300 :تومان
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افزایش 600تومانی
قیمت مرغ طی 2روز
صفحه3

دومینکنگره ملی شهدای
دانشجو برگزارشد

طنین نام شهدای
مدافعحرم دردانشگاه

صفحه5

صفحه3

با حضورتولیت انجام شد:

رونمایی از
دستاوردهای فناوری
اطالعاتآستانقدس

کیفیت هوای مشهد پس از بارش  41میلیمتری پاک شد

آسمانآبی
هدیهبارانبهاری

سالم
برماه
خدا

صفحه7

صفحه3

یادداشت

محمدرضا سبزعلی پور

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران

عکس :صادق ذباح

بسترسازی برایتوسعه
تجارت بین المللی؛
بایدها و نبایدها
صفحه8

اخبار

خبر

ورزشی

فعالیتکمیتهوالیبال
روستایی در استان
نیشــابور،خبرنگار خراســان -رئیــس کمیته
والیبال روستایی خراســان رضوی از فعالیت
این کمیته در استان خبر داد".مهدی رحیمی
نژاد" در گفت و گو با "خراســان رضوی" اظهار
کرد :بــرای اولین بــار در کشــور ،ایــن کمیته
به صــورت نمونــه در خراســان رضوی شــروع
به فعالیت کردهاســت.وی افــزود :این کمیته
مستقل از هیئت والیبال استان است و زیر نظر
هیئت ورزش های روســتایی اســتان  ،از سال
 ۹۶فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده
است.رحیمی نژاد بیان کرد :تاکنون مدیر کل
ورزش و جوانــان اســتان کمکهــای فراوانی
برای تامیــن نیازهــای مالی داشــته و به دلیل
همیــن حمایتها ،امــروز در اســتان ،والیبال
روستایی در  ۷۰بخش فعال است.

آمادهسازی2مسیر
دوچرخهدرمنطقه4
شهرداریمشهد
پیروز -شهردار منطقه  4مشهد از آماده سازی
دو مســیر دوچرخــه در ایــن منطقه خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ایــن شــهرداری ،
"غالمرضــا غالمــی" گفت :تخصیــص فضایی
مناســب برای ورزش بانــوان در بوســتان ها با
هدف افزایش سالمت بانوان ،سالمت خانواده
و در نهایت ســامت جامعــه ،مــورد توجه ویژه
مدیران شــهری قرار دارد.وی ضمن اشاره به
تخصیص فضایی برای استفاده ویژه بانوان در
بوستان های "بهشــت" و "ارم" طی سال های
اخیر ،تصریح کرد :برای رفاه بیشتر بانوان  ،در
این بوســتان ها ایســتگاه دوچرخه راه اندازی
شده که بانوان می توانند با ارائه مدارک مورد
نیــاز از دوچرخه هــای داخل این دو بوســتان
اســتفاده کنند .غالمــی در پایان اظهــار کرد:
در روزهــای اخیر نیز مســیر دوچرخــه در این
بوســتان ها بــا  25هزار متــر مربع مســاحت و
اعتباری حدود  200میلیون ریال ،خط کشی
و آماده سازی شد.
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اقتصادی

عضو اتاق بازرگانی ایران:

سود تسهیالت تولید باید به 4درصد برسد
عضو هیئت نماینــدگان اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشاورزی ایران گفت :امروز برای سرمایهگذاری در تولید،
اختصاص تســهیالت بــا حداقل ســود  20درصــد جوابگو
نیست و برای رفع نیازهای تولیدکنندگان باید این سود به
 4تا  5درصد برسد.
حبیب ا ...انصــاری به ایرنــا گفت :در این صورت اســت که
می توان در حمایت از کاالی ایرانــی ،ظرفیت های تولید را

به حداکثر رساند.
وی ادامه داد :برای حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی
باید مالیات بر ارزش افزوده بــه جای تولیدکننده از مصرف
کننده گرفته شود در حالی که اکنون عکس این روند عمل
میشود.دبیرکلانجمنصنایعلوازمخانگیایرانگفت:در
حمایت از کاالی ایرانی باید از ورود اجناس و کاالی قاچاق به
کشور هم به شدت جلوگیری کرد.
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آییناستقبالازماه مبارک
رمضان امشب درحرم
مطهر رضوی
شود
برگزارمی
صفحه5

