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در اتاق گفت و گوی
اصحاب فرهنگ و هنر مطرح شد:

در گفت و گو با خراسان رضوی
مطرح شد

گالیه های
شمشیر زن عصر جدید
حجتاالسالم والمسلمین
مرویدردیدارباتولیتحرم
مطهرحضرت زینب(س):

روحیهمقاومتمردم
باعثشدهآمریکا
جرئتحملهبهایران
رانداشتهباشد
صفحه4

قولاستانداربرایرفعموانعساخت
شهرکچاپونشراستان

Thu.Jun.20.2019. No.4156

گفتوگو بارئیسهیئتمدیره
موسسهملی«مرهم»:

پنج شنبه  30 /خرداد  16 / 1398شوال ١٤40
8صفحه/شماره  / 4156قیمت 300 :تومان

مرهمیبرای
لبخندهایشکری

عزم شورا برای حذف ورودی  30هزار تومانی شهربازی پارک ملت

شهربازیارزانمیشود؟

صفحه8

گزارشهای «خراسانرضوی»
بهنتیجهرسید

آبیاریپارکجنگلی
تربتجامبا ۴تانکر
صفحه5
آغاز شد

صفحه5

مدیرکلراهوشهرسازی
خراسانرضوی:

پروندهمسکنمهر
استانامسالبسته
میشود
صفحه3

سرخپوستدرمشهد
رویت می شود
صفحه4

یادداشت

مهدی پور قاضی

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

بهبود محیط کسب و کار نقش برجسته ای در
رشد و توسعه اقتصادی از طریق  ...صفحه8

خبر
شجاعی مهر

مدیرجهادکشاورزینیشابورخبرداد:

برداشت بیش از ۵هزار تن
گیالس در نیشابور

مدیرجهادکشاورزینیشابورازتولیدوبرداشت۵۴۶۰
تن گیــاس از باغ های نیشــابور خبــر داد .محمدعلی
فرهمند راد افزود :سطح زیر کشت گیالس در نیشابور
 1060هکتــار و از این میزان 910هکتار ســطح بارور
اســتو این میزان برداشــت در حالی اتفــاق افتاده که
ســال گذشــته به دلیل ســرما زدگــی تنهــا 2820تن
گیالسبهدستآمدهبود.ویبااشارهبهاینکهنیشابور
یکی از قطب هــای تولید گیالس در اســتان خراســان
رضوی اســت ،گفت :ســه رقم گیالس ســیاه مشــهد،
فرنگیوکرجیاقالمموجوددربخشمرکزیوزبرخان
شهرستاناستونقاطقوتاینمحصولدرشهرستان
شرایط اقلیمی مناسب ،باغداران عالقه مند و متبحر،
کم آفت بودن و شرایط بازار رســانی به موقع و صادرات
بهکشورروسیهاست.ویبابیاناینکهنیشابوررتبهاول
سطح زیر کشت گیالس را در استان دارد ،خاطر نشان
کرد :باغداران برای بیمه کردن باغ ها و تقویت درختان
بهمنظورکاهشخسارتاقدامکنند.
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 91درصدمعینهای
اقتصادیواردفاز
اجراییشدهاند

باهزینه 220میلیاردی
و در 3.5میلیون مترمربع از
معابرمشهدانجاممیشود

آغاز نونواری
آسفالتمعابر
روز گذشــته طی مراســمی عملیات بهســازی
و آســفالت  3میلیون و  600هزار متــر مربع با
اعتباری بالغ بر  220میلیارد تومان در هشت
نقطه از معابر شــهر به طور همزمان ،با دســتور
شــهردار و به صورت ویدئوکنفرانس در مشهد
آغاز شد .آن طور که مسئوالن مدیریت شهری
می گویند ،بیــش از  45درصد معابری که قرار
است در این عملیات ...
صفحه4
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تریبونمحله
پایدغدغ ههای
اهالیخواجهربیع

عکس:میثم دهقانی

تسهیلفضای
کسبوکارپیشنیاز
رشدوتوسعهاقتصادی

درگزارشفعالیتمعینهای
اقتصادیاستانمطرحشد

مشکالتکهنه
درمحله
چندصدساله

صفحه2

