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تولیتآستانقدسدردیدارباروحانیان
و فرهیخت��گان خراس��ان جنوب��ی:

پیگیری سواالت مردم از پیش فروش
بلیت هاینوروزی تاخدمات ایستگاهی

قطار سواالت شهروندان
در ایستگاه
راه آهن مشهد
روز گذشته صورت گرفت

اهدای هدایای رهبر
انقالب به 12هزار
دانش آموز

صفحه4

ساعتیمیهمانبانوانمجاهدی
کهتاریخ را ازنونوشتند

روایتهایی از
زمان ه انقالب
8

رئیس اتاق اصناف مشهد
با اشاره به قانون جامع
مالیاتی خبرداد:

مالیات از سال
آینده « علی الراس»
دریافت نمی شود

صفحه3

یادداشت

دکتر محمد سلطانی فر

مدیر تحقیقات رسانه مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام

فضایمجازیوشبکههایاجتماعیاینترنتی
یکی از مهم ترین ابزاره��ا برای نمود یافتن آثار
صفحه 8
جهانی شدن است .جوامع...
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کمیسیونتلفیق مجلس ،مشهدرا امیدوارکرد

بازگشتبودجه
«زیارت» و«مشهد»2017بهالیحه

"مهاجری" بازهم
پدیدهراتمرینداد
صفحه6

ازسویجبههپیروانخطامام
و رهبریاستان  تاکیدشد:

تشویقچهرههای
کارآمدبراینامزدی
درانتخاباتشوراها

صفحه5

در پی افزایش هزینه های تردد
کامیون های ایرانی

ترانزیت
ایران -
افغانستاندر
جاده خاکی
بازار افغانستان اولین و مهم ترین بازار خراسان
رض��وی اس��ت .دراین می��ان اما فع��االن حوزه
ترانزیت جاده ای و به ویژه رانندگان ایرانی که
در مسیر ترانزیتی ایران و افغانستان تردد می
کنند از برخی برخوردهای نامناسب و ناامنی و
به تازگی افزایش هزینه های تردد گالیه دارند.
ای��ن گالیه ه��ا ش��اید از  5بهم��ن ماه ج��اری با
صفحه 3
افزایش یک باره هزینه های...
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گزارشی از اقدامات
حوزه بهداشت و درمان
بعد از پیروزی انقالب

درمان
«بهداشت»
عکس :تسنیم  /تزئینی است

شبکه های اجتماعی
پذیرش یا انکار؟

برای ارائهخدماتتفاوتی
میاناستانهایخراسان
قائلنیستیم

نب��ود تجهیزات بهداش��تی ،درمانی ،پزش��کی
وکادر درمانی کافی ومتخصص در س��ال های
قبلازانقالباسالمیبهویژهدرمناطقمحروم،
رواج بیماری های واگیر ،مرگ نوزادان ومادران
باردارو کیفی��ت پایین بهداش��ت ودرم��ان را به
دنبال داشت اما پس از پیروزی انقالب به تدریج
به امر آموزش پزشکی ،ایجاد وتوسعه خانه های
بهداشت شهری وروس��تایی ،افزایش درمانگاه
صفحه 4
ها وبیمارس��تان ها در نقاط...
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