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با وجود وعده قبلی ،چراغ قرمز تقاطع
جانباز  -فرامرز حذف نخواهد شد

گزارشی از پیامد دستور العمل های کشاورزی
بدون توجه به دانش بومی کشاورزان استان

الگوی کشت
تحمیلی
دربازدیدرئیسدانشگاه
علومپزشکیمطرحشد

 2مشکلمهم
بیمارستاناکبر

صفحه4

بازرسیسازمانصمت
استانازانباریکشرکت
پخشباتری

 250میلیونگران
فروشی در 20روز
صفحه2

مشارکت ۱۸میلیارد
تومانیخیراندر
حمایتازایتام

صفحه4

یادداشت

اجراینیمبندطرحگرهگشایی
ازترافیکجانباز

۵پیشنهاد
استانبرای
بودجه 98
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رسیدگی به2000
کاربریغیرمجاز
اراضی
صفحه4

یک شنبه  25 /آذر  8 / 1397ربیع الثانی ١٤40
8صفحه/شماره  / 4017قیمت 300 :تومان

مدیرکلراهآهنخراسان
خبرداد:

تامین 35واگن
برای صادرات کاال
بهآسیایمیانه

صفحه2

به همت معاونت امداد
مستضعفان آستان قدس
صورت گرفت

تشرفبیشاز 900هزار
زائرمحرومبهحرممطهر
رضویطی 2سال

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان ،بابیــان این که اعتبارات ســفر اردیبهشــت ماه رئیس
جمهور به اســتان هنوز ابالغ نشده اســت ،افزود :چون بیشتر مصوبات ســفر رئیس جمهور به استان
ملی بوده است ،این احتمال وجود دارد که همه یا بخشی از اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان در
بودجه  98گنجانده شــود .رضا جمشــیدی در گفت و گو با خراســان رضوی درباره علت ابالغ نشدن
اعتبارات ســفر رئیس جمهور به اســتان افزود :علت اصلی ابالغ نشــدن این اعتبارات ...صفحه3

دستگیریخانواده7نفره
توزیعکنندهموادمخدر

افشین رحیمی گل خندان
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

موضــوع اشــتغال و دســتیابی افراد بــه حرفه
ای که برای آن ها بســتر تامین درآمد ،کرامت
اجتماعــی و ...را فراهــم آورد ... ،صفحه8

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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layout@khorasannews.com

تیمفوتبالپدیدهدرامتیازیبرابرباسپاهاندرجایگاهدومنیمفصلقرارگرفت

زنگخطرکوچ خوبها ازپدیده
بازی های نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال کشور عصر دیروز
با بازی اســتقالل خوزستان و ســپاهان به پایان رسید و تیم
فوتبال پدیده خراســان در مجموع با  ۳۱امتیاز با ســپاهان
صدرنشین هم امتیاز شــد و باالتر از پرسپولیس رده سومی

در جایگاه دوم جــدول رده بندی لیگ هجدهم قرار گرفت.
تمرینات تیــم فوتبــال پدیــده نیزتعطیــل شــده و تمرینات
این تیــم از یک شــنبه هفتــه آینــده  ۲دیمــاه آغــاز خواهد
شد .قرار است شــاگردان گلمحمدی برای ...صفحه6

عکس:میثم دهقانی

ضرورتمهارتآموزی
درحاشیهشهرهاباهدف
دستیابیبهتوسعهپایدار
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بغض و شادمانی همایون شجریان در دیدار دختران بی سرپرست موسسه فتح المبین

همایون؛همدمفرزندان«همدم»

صفحه5

باند
خانوادگی
توزیعشیشه
شکست
صفحه7

