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شانزدهمینجشنوارهفیلمفجر
مشهدپایانیافت

قالیباف:

در صورت حضور مردم در میدان
به پیروزی نزدیک می شویم
باحضورتولیتآستانقدس
صورتگرفت

افتتاحفازنخست
طرح توسعه اردوگاه
امام رضا(ع)

صفحه8

تعیینتکلیف۴۲۷
پروندهاعتباری
بدهکارانتوسطبانک
ملیخراسان رضوی

کارنامهفجرشانزدهم
از زبان مدیرکل
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چرا اقتصاد را به دست
جوانانندهیم؟

فردا بازهمحماسهایدیگرمیسازیم

یکملت،یکصدا

صفحه3

کودک  ۶ساله در
چاله آب روستای
کوه آباد غرق شد

صفحه های  4و 5

صفحه7

معیناقتصادی
 4منطقهدیگر
خراسانرضوی
مشخصشد

صفحه3

بیانیه ۷تشکل
دانشجوییدر
اعتراض به وضع بازار
دام و گوشت

صفحه 1

اولینمیزبانیپدیدهشهر
خودروامروزرقممیخورد

صفحه6

بیانیه ۷تشکل دانشجویی در
اعتراض به وضع بازار دام و گوشت
هفتتشکلدانشجوییدانشگاههایمشهددرپیتجمع
روز سهشنب ه گذشــته تعدادی از دانشــجویان در سازمان
جهاد کشــاورزی خراســان رضوی که با موضوع اعتراض
دانشــجویان بــه وضعیت بــازار دام و گوشــت انجام شــد،
بیانیهای صادر کردند.به گزارش فارس ،در بخشی از این
بیانیه آمده است " :چندی است عدهای اندک از مسئوالن
باسوءمدیریت،کمکاریوبیعملیخود،باایجادمشکالت
معیشتیبرایمردم،درحقایشانناسپاسیمیکنند،این
ظلم آشکار و خیانت گونه ،به هیچ وجه توسط دانشجویان
انقالبیکهخودرافریادمستضعفانمیدانند،قابلتحمل
نیست،مادانشجویانانقالبیدانشگاههایمشهدهمواره
از مسائل و مشکالت زندگی مردم آگاه بوده و رسالت خود
را مطالبــه دایمی حقــوق آحاد مردم از مســئوالن کشــور
میدانیم ".در ادامه این بیانیه آمده اســت« :چندی است
بیتدبیری برخی ،مشــکالتی را در بازار گوشــت کشــور
بهوجود آورده اســت که با وجود تذکرات پیدرپــی و ارائه
راهکارهایعلمیوتخصصیبرایجلوگیریازآنتوسط
دانشــجویان ،مســئوالن مربوط اقدام عملی تأثیرگذاری
انجام ندادند ،با بررســیهای بیشــتر و تحقیق درباره این
موضــوع ،متأســفانه متوجــه شــدیم در چرخه تولیــد دام
شبکهایمافیایی،دوگلوگاهمهماینچرخهیعنیخوراک
دام و زادوولد را هدف هجمــه قرار دادهانــد و این موضوع
باعث اختــال در بــازار و نوســانات قیمت گوشــت و مرغ
شده است».در این بیانیه با اشــاره به تجمع هفته گذشته
دانشجویان،اضافهشدهاست«:متأسفانهتوضیحاتمعاون
جهاد کشاورزی استان ،قانعکننده نبود ،لکن تا به نتیجه
کامل و قطعی رســیدن ،این مطالبات را پیگیری خواهیم
کردوازنظارتبرمسئوالنبازنخواهیمنشست».

گزارشیازمهمترین
چالشهایشهرستاننیشابور  

اجتماع باشکوه عزاداران فاطمی
در مشهدالرضا(ع)

دلدادگان
(س)
زهرا

ســوگوار شــهادت مادر ،گرد هم آمده بودند تا
شاید همنشین شــدن با محبان اهل بیت(ع)،
کمی آرامشان کند و مرهمی بر دل های غمزده
شــان باشــد .روضــه خــوان ،از مصیبــت های
حضرت زهــرا(س) مــی خوانــد و قطــره های
اشــک در گوشــه چشــمان عــزاداران فاطمی
می نشســت .صبح دیروز عرصه میدان شــهدا
صفحه8
میعادگاه اجتماع عزاداران ...
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مشکالت
نیشابور
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عکس:میثم دهقانی
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