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در پاسخ به سوال خراسان رضوی
مطرح شد

از سوی معاون اول رئیس جمهور
انجام شد

ابالغ مصوبه «مشهد»2017
به دستگاه های
اجرایی کشور
به منظور آماده سازی برای
المپیک  2016صورت گرفت

ورود تیم ملی کشتی
فرنگیبهمشهد

با اس��تقبال مدیرکل ورزش و جوانان خراس��ان
رضوی ،اعضای کادر فن��ی و بازیکنان تیم ملی
کشتی فرنگی کش��ورمان وارد مشهد شدند.به
گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان
صفحه5
استان ،ظهر دیروز با حضور...

در «تنور عموشاطر» میخوانید

از خود گلی تا گم شدن
منکارت درشهرآورد مشهد
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یادداشت

نماینده کاشمرو بردسکن در مجلس

نقش تعاونیهای روستایی در
اقتصادمقاومتیوپیشگیری
از مهاجرت روستاییان
براس��اس آخرین سرش��ماری عمومی نفوس و
مسکن در سال نود29 ،درصد جمعیت ایران
صفحه 8
در روستاها ساکن هستند با...

سه شنبه 12 /مرداد  28 /1395شوال ١٤٣7
٨صفحه/شماره  / 3347قیمت 300 :تومان

صادرات 38میلیون دالری
از بازارچه های مرزی استان
مدی��رکل دفترهماهنگ��ی ام��ور اقتص��ادی
استانداری گفت:طیچهارماهسالجاری38
میلی��ون دالر فراورده های نفت��ی وکاال به وزن
ح��دود 104هزارت��ن از بازارچه ه��ای مرزی
اس��تان ب��ه کش��ورهای همس��ایه صادر ش��ده
است .علی رسولیان با بیان این خبر به خراسان
صفحه 3
رض��وی اظهارک��رد :از این...

حجت االسالم رئیسی :یکی از نگرانی های مهم بلند مرتبه سازی اطراف حرم است ،از مسئوالن مربوطه خواسته ام در صدور مجوز ها تجدید نظر کنند

صفحه4

گزارشیازمشکالتعشایردر
ارتفاعاتصعبالعبورچناران

عشایر چناران در
انتظار کوچ مشکالت

امشب؛افتتاحیه
المپیاد ورزشی پسران
دانشجوی کشور در مشهد

دکتر بهروز بنیادی

طی 4ماه اول امسال انجام شد :

مطالبه تولیتآستانقدسرضوی
ازمدیریتشهری

8

مراس��م افتتاحیه المپیاد ورزشی دانشجویان
پسر کشور ،امشب در سالن22بهمن دانشگاه
فردوسی مش��هد برگزار می ش��ود.به گزارش
خبرنگار ما این مراسم از ساعت20امشب آغاز
صفحه 5
می شود و  3500ورزشکار...

گالیهسرکنسولترکیه
از وجود مشکالت بر سر راه
سرمایه گذاریخارجی در استان

زائران پیاده رضوی در دهه
کرامت به مشهد مقدس
مشرف می شوند

پیاده
تابهشت
ازدلکویر

اعالم ویژه برنامه های
شهرداری مشهد برای
جشن های میالد حضرت
معصومه(س) و امام رضا(ع)
 صفحه 6

 /٩٥١٣٨٩٦٠ب

7

معاون آب منطقه ای استان
هشدار داد

مرگ
آبخوانهای
استانکمتراز
10سال دیگر
مع��اون حفاظت و به��ره ب��رداری ش��رکت آب
منطقه ای خراس��ان رضوی گفت :بسیاری از
آبخوان ها و دشت های استان کمتر از 10سال
دیگ��ر عمر خواهن��د کرد و ب��ا ادامه ای��ن روند ،
کشاورزی و زندگی و حیات هم در این دشت ها
همینمدتدوامخواهدداشت.علیرضاعامری
صفحه 3
اظه��ار ک��رد :ب��ا کس��ری...

 /٩٥١٣٥٧٨٩د

