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آیت ا...علم الهدی درخطبه های نمازجمعه:

آیت ا ...مکارم شیرازی:

مردم ازتیم اقتصادی دولت و نبود
جدیت دردستگاه قضا برای برخورد
با مفسدان راضی نیستند
فرمانده سپاه امام رضا(ع):

مسئوالندرمقابل
اعتراضات نبایدآدرس
غلط به مردم بدهند
صفحه7

دادستان مشهدبا اشاره
به پروژهکمربندجنوبی:

امروز دررأس مفسدان اقتصادی
دستگاههای زیرنظر
وزارت صنعت هستند
Sat. 11 Aug .2018. No3918

انتخاب دبیرکل
شورای مرکزی
انجمناسالمی
مهندساناستان

شنبه  20 /مرداد  28 / 1397ذی القعده ١٤39
8صفحه/شماره  / 3918قیمت 300 :تومان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ازشناسایی 331مجتمع ناایمن درمشهد خبرداد

سایهپالسکوبرسر 331ساختمانمشهد

صفحه3

صفحه4

درستونعموشاطربخوانید:

مشکالت جوانان
صفحه 8
شوت شد!

چرا برتخریب
محیط زیست اصرار
صفحه4
دارند؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران

خواستاراشد مجازات
برای متخلفان ارزی
هستیم
صفحه 3
یادداشت

حبیب ا ...ترشیزیان

رئیس نظام مهندسی معدن خراسان رضوی

ایران با برخورداری از  57میلیارد تن ذخایر
مکشوفه شامل  68نوع ماده معدنی غیرنفتی
همچون آهن ،مس ،طال ،نقره ،روی ،سرب،
کرومیت ،منگنز ،تیتانیوم ،اورانیوم ،فسفات،
صفحه 8
کــائــولــیــن ،فــلــدســپــات...،

شهردارتهراندرنشست خبری
شهردارانکالن شهرهایکشور
خبرداد

افزایش سهم
شهرداریها
درالیحه
درآمدهایپایدار
صبح پنج شنبه گذشته نود و هفتمین اجالس
کالن شهرهای کشور به میزبانی مشهد برگزار
شد که در آن شهرداران کالن شهرها به بررسی
مشکالت و راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار
برای شهرداریها پرداختند و بر تعامل با دولت
ب ــرای تامین منابع درآمــــدی پــایــدار بــرای
شهرداریها تاکید کردند .بعد از این اجالس
صفحه 4
نـــــیـــــز ،شـــــــهـــــــرداران...

اخبار
سرمربی تیم فوتسال «سوهان محمد سیمای قم»:

 ۳امتیاز شیرین در مشهد گرفتیم

پیروز -سرمربی تیم فوتسال «سوهان محمد سیمای قم» پس از پیروزی
ارزشمند تیمش با نتیجه2بر یک در مشهد  3،امتیاز این بازی را شیرین
و باارزش توصیف کرد .به گزارش پایگاه خبری فوتســال ایران« ،حسین
صبوری» گفت:نیاز مبرمی به ۳امتیاز بازی داشــتیم و بازی هم سخت و

ورزش

پیچیده پیش رفت اما خوشحالم که این برد بســیار ارزشمند را در مشهد
کسبکردیموبابتآنبههمهاعضایتیمسوهانمحمدسیماوهواداران
فوتسال دوســت قمی تبریک می گویم.وی افزود:بازی با فرش آرا  ،بازی
بســیار ســختی بود و این موضوع که بازیکنان خود را در اختیار نداشتیم
برایمامشکلایجادکردهبودامابازیکنانماباغیرتکارکردندو ۳امتیاز
شیرین از این بازی گرفتیم.شایان ذکر اســت شاگردان»محسن حسن
زاده»در ســالن بهشــتی مشــهد نمایش خوبی ارائه نکردند تا نخستین
شکستخانگی»فرشآرا»درفصلجاریودرهفتهپنجمثبتشود.
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محرومیت ازثبت قرارداد
بازیکنان جدید

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

صنایع معدنی
ظرفیتها و ضرورتها

پیگیری وزیر
از 5ورزشگاه5هزار
نفری5شهرستان

رقابت دوچرخه سواران استان در جاده
پیروز -مسابقات دوچرخه سواری جاده خراسان رضوی برگزار
شد.به گزارش روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری استان ،یک
دوره مسابقه دوچرخه سواری جاده در رشته کریتریوم روز گذشته
در بولوار نماز مشهد برگزار شد که  ۵۰دوچرخه سوار رده سنی
جوانان و بزرگ ساالن مسافت  ۷۵کیلومتری مسابقه را با یکدیگر

به رقابت پرداختند و در پایان در رده بزرگ ساالن :کمال راضی از
فروشگاه رودی ،کیوان رکانی از چرخ سبز و سعید درگاهی از باشگاه
آسمان آبی ودر رده سنی جوانان:امیر حسین محمدی از شهرداری
طرقبه و شاندیز ،جواد اسکندری از باشگاه آسمان آبی و محمد هادی
اسحاقی ازشهرداری طرقبه و شاندیز  ،اول تا سوم شدند.

شکایت
«اکبــر»
دامنمشکی
را گرفت
صفحه6

