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توگوبا«حمیدماهیصفت»:
گف 

رئیسادارهمحیطزیستشهرداری خبرداد:

جوکرااولبایدپخت
بعدگفت

توقیف خودروهای آالینده
درصورت بی توجهی به اخطارها
معاون قرآن اداره کل ارشاد:
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نمایشگاه قرآن در
نمایشگاهبینالمللی
برگزارمیشود
صفحه3

غفلت جهاد کشاورزی
از کشت گلخانه ای

تکلیف شهرداری به
پشتیبانی از 2هزار
شغل خرد و خانگی
صفحه3

مدیرکلنظارتبرطرحهای
توسعهشهریوزارتراهخبرداد:

لژیونر فوتسال ایران:

صفحه5

پیشنهادمیلیاردی
هم باشد ،در چین
نمیمانم!
صفحه6
بااختصاص 8.2میلیارداعتباربه
قرارگاهخاتماالنبیا صورتمیگیرد
۵

سیزدهمینتریبونمحلهدر
محلهقدیمیمیدانراهآهن

بارش برف بهاری 4شهرستان
راسفید پوش کرد

یادداشت

اردیبهشت
برفـــی

مهناز مالنظری
رئیس دانشگاه الزهرا (س)

ضرورتایجاددانشگاه
کارآفرین باهدفحلمعضل
بیکاری دانشآموختگان

نخراسان
بارشبرفبهاریروزگذشته۴شهرستا 
رضوی و محورهای ارتباطی را سفید پوش
کرد .صبحدیروزبرف جادهکالت-مشهدراسفید
پوشکرد.محمدرسولروحیرئیسهواشناسی
صفحه5
شهرستانکالتبااعالم...

دانشگاه ها یکی از مهم ترین مراکز تربیت نیروی
صفحه 8
انســانی ماهــر و متخصــص...

اخبار
شهرستانها

فرمانده نیروی زمینی سپاه :

نیروی زمینی سپاه دژی به طول ۷۰۰متر در بردسکن احداث کرد
ســردار محمــد پاکپــور فرمانــده نیــروی زمینی ســپاه
از احــداث دژی بــه طــول  ۷۰۰متــر در منطقــه
بردسکن خراسانرضویبرایمقابلهباسیالبخبرداد.
بــه گــزارش فــارس ،ســردار محمــد پاکپــور فرمانــده
نیروی زمینی ســپاه از احــداث دژی به طــول ۷۰۰متر
در منطقــه بردســکن بــرای مقابلــه با ســیل خبــر داد.
وی افــزود :ایــن دژ در منطقــه دهــان قلعــه بردســکن
بــه طــول  ۷۰۰متــر و عــرض چهــار متــر و ارتفــاع
ســه متــر احــداث شــده و هــدف از آن جلوگیــری از

ســیالب در منطقــه بردســکن و حومــه آن اســت.
فرماندهنیرویزمینیسپاهبااشارهبهاقداماتیگانهای
مهندسی نیروی زمینی ســپاه در مناطق شرق و جنوب
شرق کشور برای مقابله با سیالب یادآور شد  :یکی دیگر
ازاقداماتیکهانجامشدهترمیمسیلبندهایکنارجاده
منطقه دهان قلعه بردسکن بوده اســت .وی تاکید کرد
 :نیروی زمینی سپاه همچنین ارتباط بین ۱۰روستای
حومه شهر بردسکن با این منطقه را برقرار کرده و تالش
ماترمیمسیلبندهایاطرافمنطقهبردسکناست.

پیکرشهیدمدافعحرم«مجیدقربانخانی»درحرمرضویتشییعشد
پیکرمطهرشهیدمدافعحرم« ،مجیدقربانخانی»صبح
دیروز در حرم مطهر رضوی تشییع شد .به گزارش مهر،
پیکر مطهر این شــهید مدافع حرم ،صبح چهارشنبه به
فرودگاه مشهد وارد شد و مورد اســتقبال خانواده های
شــهدا قرار گرفت و پس از آن برای طواف به بارگاه منور
رضویمنتقلشد.شهید«مجیدقربانخانی» روزبیست

و یکم دیماه ســال  ۹۴بههمراه همرزمان خود ،شهید
مصطفیچگینی،شهیدمرتضیکریمیوشهیدمحمد
آژنددرخانطومانسوریهبهشهادترسیدومفقوداالثر
شــد .بعد از گذشت بیش از سه ســال از شهادت ایشان،
پیکرمطهراینشهیددرسوریهکشفوهویتویازطریق
آزمایش DNAشناساییشد.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریخبرداد:

علیرضایی در «صمت» میماند ،گزینههای ریاست
جهادکشاورزی تعیین شدند
معــاون هماهنگی امــور اقتصــادی اســتانداری گفت:
گزینه ها برای ریاست ســازمان جهاد کشاورزی استان
به وزارت جهاد کشاورزی اعالم شــده و در انتظار پاسخ
وزیر هستیم .علی رسولیان روز چهارشنبه در گفت وگو
با ایرنا در خصوص تغییر رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارتاستاننیزگفت:هیچبرنامهایبرایتغییررئیس
فعلیاینسازماندردستورکارنیستبنابراین همچنان
خانمعلیرضاییریاستسازمانصمترابرعهدهخواهند

مشکالت محله خود را
با هشتگ

#تریبون_محله
ارسال کنید.

صفحه1

آغازمجددعملیات
ساختتونلا...اکبر
درگز به زودی

صفحه3

به شماره
۲۰۰۰۹۹۹
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از  850هزار هکتار اراضی کشاورزی استان تنها  450هکتار کشت گلخانه ای است

رئیسکمیسیوناقتصادی
شورایشهراعالمکرد:

تصویبضوابط
ومقررات عمومی
بلندمرتبهسازی

تشییعپیکرشهید
مدافع حرم
«مجیدقربانخانی»

داشت .اواخر پارسال رئیس ســازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی به دادگاه احضار و سپس بازداشت شد
پس از آن نجفقلی صالحی به عنوان سرپرست سازمان
جهادکشاورزیعهدهدارمدیریتاینسازماندراستان
شــده اســت .راضیه علیرضایی نیز از چهار ســال پیش
تاکنونریاستسازمانصنعت،معدنوتجارتخراسان
رضوی را برعهده دارد .چندی پیش شــایعاتی مبنی بر
استعفایویدررسانههامنتشرشدهبود.

قطار
مشکالت
در محله
راهآهن

صفحه2

