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کسب سومین مدال طال
در پارا آسیایی جاکارتا

درگردهمایی ائمه جمعه استان
مطرح شد:

هتتریک طالیی
« ایزدیار»

اظهاراتآیت ا ...علم الهدی درباره
تصویب الیحه CFTدرمجلس
پیگیری آخرین وضعیت
حضوردرلیگ برتر والیبال

قوچاننژاد :امروز
چکتضمین ندهیم
همه چیز رویهواست
صفحه6

باوجود اعالم رسمی رئیس
دیوان محاسباتکشور

عضوشورا :قانون منعبه
کارگیری بازنشستگان
شامل شهرداران
صفحه4
نمیشود
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با وجود امضای قراردادتهیه سیاهه آلودگی هوا توسط محیط زیست

قرارداد تهیه سیاههآلودگی
هوایمشهد دوباره امضا شد

صفحه4

مدیرکل اموراقتصادی
و داراییخبرداد:

رشــد16/5
برابریطرحهای
سرمایهگذاریخارجی
صفحه3

یادداشت

محمدرضا حیدری

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس

مشهد ،شهردوستدار
کودک
صفحه8

ایزدیار:بازهم درجاکارتا طالمیخواهم!

پیـروز -پـارا شـناگر ایرانـی گفت:بـه جـز
3مـدال طالیـی کـه تاکنـون کسـب کـرده
ام ،در مـواد دیگـر هـم از جاکارتـا مـدال طلا
میخواهم.بـه گـزارش خبرنـگار اعزامـی
مهـر از اندونـزی ،دارنـده دو مـدال طلای
بازی های پاراآسـیایی جاکارتـا  2018برای
بارسـوم ،موفـق بـه کسـب مـدال طلا شـد که
ایـن طلا در مـاده 200متـر مختلـط کالس
 SM10بـه دسـت آمد".شـاهین ایزدیـار" در
ایـن بـاره گفـت :بـرای مـن ایـن مهـم اسـت
کـه از روزهـای قبـل ،سـر حـال تـر هسـتم آن
هـم بـا توجـه بـه سـرماخوردگی کـه داشـتم.
امیـدوارم ایـن رونـد روز بهـروز ادامـه یابـد و
بتوانـم مـدال هـای بیشـتری کسـب کنـم.
وی همچنیـن در گفـت و گـو بـا ایسـنا ،دربـاره
سـابقه فعالیتهایـش توضیـح داد« :مـن
بچـه کـرج هسـتم و  ۲۵سـال دارم .بـه طـور
مـادرزاد دسـت راسـتم از مـچ ،قطع اسـت .از
 ۹سـالگی شـنا میکنـم و از  ۱۴سـالگی هـم
عضـو تیـم ملـی هسـتم .االن  ۸سـالی اسـت
کـه در مشـهد زیرنظـر مربـیام آقـای ضیایـی
تمریـن مـی کنـم.

فصل آبیاری مزارع زعفران رســیده است و باز
زعفــران کاران تنهــا مانــده اند ،چــون دولت
اعتبــاری بــرای آب رســانی به مــزارع زعفران
اختصــاص نــداده اســت  .ایــن روزهــا کــه
خشکسالی و کم آبی بر تمام استان ومخصوصا
جنوب خراسان رضوی سایه افکنده تنها امید
کشــاورزان شهرســتان گنابــاد بــه محصــول
صفحه 7
زعفران اســت؛ هــر چند در...

مدیرکلورزشاستان:

آمار ورزشکاران سازمان
یافتهمطلوبنیست

پیـروز -مدیـرکل ورزش و جوانـان خراسـان
رضـوی گفـت :ورزشـکاران سـازمان یافتـه
اسـتان  ۳درصد از جمعیت اسـتان را تشکیل
میدهند که ایـن آمار هم بـا توجه بـه جمعیت
خراسـان رضـوی مطلـوب مـا نیسـت و بایـد بـا
طر حهـای کوتـاه مـدت فضـای مناسـبی را
بـرای فعالیـت بیشـتر خانواد ههـا در ورزش
فراهـم کنیـم.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری اداره کل ورزش و
جوانـان اسـتان" ،فـرزاد فتاحی" اظهـار کرد:
خراسـان رضوی یکـی از اسـتانهای پهناور و
مهم کشـور اسـت که با وجـود  ۲۸شهرسـتان
و کالن شـهر مشـهد در بخش سـرانه ورزشـی
متاسـفانه بـا کمبو دهـای قابـل مالحظـهای
رو بـه رو سـت؛ در ایـن زمینه مـا باید بـه عنوان
یـک اولویـت فعالیتهـای خودمـان را آغـاز
کنیـم و در برنامـهای چندسـاله بـه سـطح
مطلـوب برسـیم.وی افـزود :باید تلاش کنیم
طـی دوسـال ایـن آمـار را بـه یـک آمـار قابـل
قبول ،در حـدود پنـج درصـد جمعیت اسـتان
برسـانیم.فتاحی خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه
بـه ایـن کـه بیشـترین جمعیتـی کـه در ورزش
همگانـی فعالیـت دارنـد ،بانـوان هسـتند
قطعـا بایـد روی توزیـع عادالنـه امکانـات
متمرکـز شـویم و اختیـارات بیشـتری به حوزه
بانوان داده شـود  .با این کار آمار ورزشکاران
سـازمان یافتـه نیـز بـه سـر و سـامان خواهـد
رسـید و امکانـات ورزشـی نیـز بـه مسـاوات
میـان جامعـه تقسـیم مـی شـود.

استرداد بیشاز 5هزار
متجاوزمرزیطیامسال
صفحه3

76موکب و2هزار
خادم برای خدمت
به زائران اربعین
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صفحه2

از میان خبر ها
ورزشی

بازدید مدیرکل ورزش از پروژه های ناتمام2شهرستان
فریمان و تربت جام ،اصغری  -اعلمی /مدیرکل ورزش
و جوانــان اســتان از پــروژه هــای ناتمام و ســالن های
ورزشــی شهرســتان های فریمان و تربت جــام بازدید
کرد .به گــزارش "خراســان رضوی"" ،فــرزاد فتاحی"
در فریمان از مجموعه ورزشی درحال ساخت روستای
عشــق آباد ،خوابگاه ورزشــی و ســالن شــنای در حال
احداث شــهر فریمــان و ...بازدیــد کــرد .وی در ادامه
بازدیدی از اماکن ورزشــی تربت جام داشت .گزارش
خبرنگار ما حاکی است هیچ گونه اطالع رسانی قبلی
ازسوی اداره ورزش وجوانان این شهرستان به اصحاب
رسانه نشد!
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فرمانده مرزبانی استان
خبرداد:

دوربرگردان
مرگ در
مســیر
اصالح

طالی سرخ
درعطشکمآبی

ورزشی

صفحه5

باپیگیری روزنامه «خراسان
رضوی» دور برگردان ابوطالب
غیرهمسطح میشود

گزارشی ازمشکل آبیاریتانکری
مزارع زعفرانگناباد

اخبار

هتتریک طالیی « ایزدیار»
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