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آیت ا ...علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:

معاون نظارت محیط زیست استان اعالمکرد

اینهفته؛تعیینتکلیف
بازگشایی باغ وحش مشهد

احداث و بهره برداری
از 572پروژه دهیاری
صفحه7
درهفته دولت
سودایافتخار؛ از
« باغبانباشی» تا
« تفتیان» و« مهردالن»
صفحه 6

رئیسنظام پزشکی مشهد:

 99درصد تخلفات
زیرمیزی پزشکاندر
مشهد رفع شده است
صفحه4

توضیحات رحمانیان
درباره حاشیه قبل
صفحه5
اجرا درمشهد
یادداشت

دکتر علی جاهدی

مدیر مرکز رشد  ICTپارک علم و فناوری خراسان

حمایت فعلیپاسخگوی
استارتآپها نیست
صفحه8

مردم با خیانت روبه رو نشدند
اما با سوء تدبیر روبه رو شدند
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افتتاحکتابخانه مرکزی از
هفته دولت به دهه فجر
موکول شد
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وزیر بهداشت درمراسم افتتاح7پروژه درمانی درمشهد :

وعده مدیرکل
محقق نشد

غلظتسیاسی
درمشهد
خدمت را به
حاشیهبردهاست
پیشنهادوزیربرایواگذاریمراکزدرمانیوبیمارستانها
بهشهرداریمشهد

آیتا...نوریهمدانی
دردیداراستاندار:

برنامهریزیها
بهگونهایباشدکه
شاخصرفاهارتقایابد
صفحه3

توزیع 31هزار پرس
غذایگرم متبرک
در روستاهای محروم
استانهای خراسان

صفحه4
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طرحی خیرخواهانهکه
بایاد شهیدمدافع حرم
«مرتضیعطایی» آغازشد

بولوارنمازمسدود شد
از پنج روز قبل مسدود کردن  6.6کیلومتر از مسیر بولوار نماز که یکی از محورهای تردد جنوب شهر مشهد است  ،باعث مطرح
شدن پرســش هایی درباره چرایی و علت این مسدود سازی شــد .در همین باره چند پیامک و تماس از ســوی شهروندان در
خصوص مسدودســازی قطعه ای از بولوار نماز توسط ارتش و همچنین از سمتی دیگر توسط آســتان قدس رضوی ما را بر آن
داشت تا به محل این مسدودسازی ها برویم و موضوع را از نزدیک پیگیری کنیم.در بولوار نماز و پس از گذر از روستای چشمه
پونه ،می توان بلوکه هایی که ادامه مسیر بولوار را مسدودکرده اند دید .نزدیک تر که می شوم نوشته روی بلوکه ها را می خوانم؛
صفحه 2
«این ملک موقوفه حضرت رضا(ع) و متعلق به آستان قدس رضوی است ».در همان حوالی نگهبانی را که از...

صفحه5

منشیدکتر شیخ و نویسندهکتاب «افسانه دکترشیخ » ازخاطرات او میگویند

دو روایت از یک عمرطبابت وخدمت

صفحه8

هدیهای
از شهید
صفحه5

