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رئیس کمیته امداد
امام خمینی(ره) :

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

استاندار پیگیر دلیل قطع یاران ه و ندادن بسته
معیشتیبهمحرومانباشد

گپوگفتیباسرمربی
نمایندهوالیبالاستان
درلیگبرتر

 170هزار شغل برای مددجویان
کمیته امداد ایجاد می شود

Sat. Dec 14. 2019. No 4296

پیامخسته
از وعده های توخالی
صفحه6

معاون وزیر آموزش و پرورش:

آثارکمبود بودجه در
آموزش و پرورش
گریبان همه را
خواهد گرفت

تولیتآستانقدسرضوی:

شنبه  23 /آذر  17 / 1398ربیع الثانی 1441
8صفحه/شماره  / 4296قیمت 600 :تومان

قضات در برابر تضییع
حقوق موقوفات
بایستند
صفحه4

دراجالسکمیتهمیراثبشریناملموسیونسکو

«دوتار»خراسانجهانیشد

ثبت نام ۲۹داوطلب
انتخاباتخبرگانرهبری
درخراسانرضوی

صفحه7

صفحه3

چهل و یکمین سالروز
حمله دژخیمان پهلوی
به مردم مشهد در بیمارستان
(ع)
امام رضا

صفحه4

معاون ادارهکل راه وشهرسازی
درپاسخبهچراییمحرومیت
مشهدازطرحاقدامملی
مسکن:

دولت در مشهد
زمین ندارد

آنروزتاریخی
ارائهکارتتخفیفهای
دروغینخدماتامدادخودرو
بهپلمبشرکتخالفکار
منجــرشد

صفحه3

مدیرعاملشرکتعمران
گلبهارمطرحکرد:

صفحه7

هوشنگمرادیکرمانی:هنرمندانما
دارندیکبارمصرفمیشوند
صفحه7

برگزاری اولین سالروزدرگذشت استاد موسیقی مقامی
حسینعلی پروانه درتربت جام

حقدادی /اولین ســالروز درگذشت هنرمند
و پیــش کســوت موســیقی مقامــی تربــت جام
استادحســینعلی پروانــه بــا حضــور جمعــی از
مســئوالن اجرایی،هنرمنــدان ،عالقــه مندان
بــه هنرموســیقی مقامی وخانــواده شــادروان
پروانه در قطعه هنرمندان بهشت نبی تربت جام

برگزار شد.دراین مراســم پس از نوحه سرایی
و مداحــی و ذکــر توســل ،دوتــن از خنیاگران و
استادان برجسته حوزه موسیقی مقامی خطه
جام در وصف استاد پروانه به اجرای نت خوانی
و شــعرخوانی پرداختنــد و یــاد اســتاد پروانه را
گرامی داشتند.

نمایندهاسبقایراندرسازمانملل:

قدرت نظامی ایران و حضور مردم مانع تجاوز دشمنان است

نماینــده اســبق ایــران در ســازمان ملــل متحــد
گفت:اگر قدرت نظامــی ایران و حضــور مردم در
صحنههای مختلف نبــود صدها بار دشــمنان به
تمامیت ارضــی ایــران تجــاوز میکردند.محمد
خزاعیپنجشنبهشبدرمراسمشصتمینسالروز
تولدسردارشهیدمحمودسبیلیاندرکاشمرگفت:
درایت و شــناخت رهبر معظم انقالب و انسجام و
اتحادملتموجبشدهدشمنانجرئتطمعورزی
بهاینکشوررانداشتهباشند.ویافزود:امروزباید
بدانیم که موضوع انقالب و کشور چیست و در چه
وضعیتی قرار داریم حال آن که متاســفانه گاهی

عدهایبادشمنهمصدامیشوندوتفکیکیبین
موضوعات و موضع گیری ندارند و این یک آسیب
جدیاست.سردارشهیدمحمودسبیلیاندر ۲۱
آذر ۱۳۳۸درکاشمربهدنیاآمدوباشایستگیهای
ویژهاشمسئولیتهایخطیریرادردوراندفاع
مقدسعهدهدارشد.او درچهارماسفند ۱۳۶۲به
عنوانمسئولواحدرزمیلشکر 5نصردرعملیات
خیبرشرکتکردودرجزیرهمجنونمفقوداالثرشد
وبعدازجنگپیکرپاکاوتوسطگروهتفحصپیدا
و پس از  ۱۶ســال در کنار آرامگاه شــهید مدرس
کاشمربهخاکسپردهشد.
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پرسشوپاسخصریحدرکرسیآزاداندیشی
بادادستانکلکشور
صفحه3

عکس :میثم دهقانی

برنامه ریزی برای
بهره برداری از 1450
واحدمسکنمهر
دردهه فجر
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 80میلیون
کالهبرداری
در 15روز
صفحه2

