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آیت ا ...علم الهدی با اشاره به بیانیه
اخیر رهبر انقالب مطرح کرد:

امامجمعهاهلسنتتربتجامبامحکومیت
حادثهتروریستیسیستانبلوچستان:

حرکات شرم آور گروهک های تروریستی
نشانه دوری از اندیشه های پیامبر رحمت است
عضومجمعتشخیص
مصلحتنظام:

آرمانهایچلهدوم
عمرانقالباسالمی

Sat.Feb.16.2019. No.4068

فتوحاتچلهدوم
انقالبچشمگیرتر
از گذشتهخواهدبود
صفحه3

تشییعپیکرسرباز
شهیددرقوچان
صفحه7

جوابیهادارهکتابخانهها
به گزارش «افتتاح
ناقصپس از23سال»
و پاسخ خراسان
صفحه5

یادداشت

فرماندهسپاهامامرضا(ع):

شنبه  27 /بهمن  10 / 1397جمادی الثانی ١٤40
8صفحه/شماره  / 4068قیمت 300 :تومان

مردمبیننظاماسالمی
وعملکردمسئوالن
فرق میگذارند

رفع نشدن نقایص ایمنیمجتمع زیستخاور
با وجود اخطارهای مکررآتش نشانی مشهد

زیستخاور
پالسکو
نشود

صفحه4

اعتراضجمعیاز
تشکلهایدانشجویی
مشهدبهتصویب
صفحه7
FATF
امیرغفارمنش،بازیگرسینماو
تلویزیوندرگفتوگوبا«خراسان
رضوی»مطرحکرد:

استفادهغیرمجاز
سلبریتیها
ازفضایمجازی

طیهفتهجاریآغازمیشود

ایمن ســازی مجتمع تجاری زیســت خاور مشــهد به عنوان یکی از قدیمی ترین مجتمع های تجاری و بلندمرتبه که نیازمند
ایمن سازی است ،به دلیل تامین نشدن منابع مالی توسط کسبه این مجتمع متوقف شده است .به گزارش خراسان رضوی،
پس از آتش سوزی مهیب برج سلمان در مشهد و مجتمع پالسکو در تهران ،حساسیت ها درباره وضعیت ایمنی مجتمع های
بزرگ تجاری در کالن شهرها بیشتر شد و در این میان مجتمع «زیست خاور» مشهد نیز از جمله مجتمع هایی ...صفحه4

مسعود مهدی زاده مقدم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان

چالشظرفیتخالی
در بخش تولید و دغدغه
از دست رفتن سرمایهها
ایجــاد بنــگاه هــای جدید و رشــد بنــگاه های
موجود دو عامل اساسی هستند ...صفحه8

سقوطهواپیمایفوقسبکدرکاشمر
جان 2نفرراگرفت
صدای هواپیمای آموزشی فوق ســبک متعلق به بخش خصوصی از فراز آســمان روستای بهاریه کاشــمر به گوش می رسد،
ناگهان صدای مهیبی همه را وحشت زده به سوی پنجره ها هدایت می کند و درکمال ناباوری مشاهده می کنیم که هواپیمای
صفحه7
فوق سبک آموزشی سقوط کرده است ،تعدادی از اهالی روستای بهاریه که شاهد سقوط این هواپیما بودند...
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دکتر پوران شریعت رضوی دیروز در84سالگی درگذشت؛ این چند خط در بزرگداشت
وی و همه عاشقانههایی است که واسطه او و «علی شریعتی» بود:

خداحافظپورانجان

صفحه8

توزیع
مرغ
۱۱هزارو
۵۰۰تومانی
صفحه7

