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دادیارحوزهمعاونتاجتماعیوپیشگیریازوقوع
جرمدادسرایعمومیوانقالبمرکزاستان:

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

طرح منع پخش اعترافات متهمان
ضد شفافسازی است

تولیتآستانقدسباتاکید
برضرورتبهرهمندیهمه
بانوان از باغ اردوگاه خاتون:

حتی بانوان بدحجاب
بایداحساسکنند
جامعه دینی پذیرای
صفحه۵
آن هاست
جوابیه شرکت گاز
درباره قطع گاز
50مدرسه درفریمان
و پاسخخراسان صفحه۷

سوخت نیروگاه توس
پاک می شود
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دربازدیدجانشینفرمانده
پلیسراه مطرحشد

شنبه  1۸ /آبان  11 / 1398ربیع االول 1441
8صفحه/شماره  / 426۶قیمت 600 :تومان

مهلت ۶روزه برای
رفع نواقص باند جدید
گذرگاه خونین
صفحه۷

شهردارمشهددرحاشیهجلسهامضایتفاهمنامهاحیایکشفرودبا۱۱دستگاه اجراییخبرداد:

200میلیارد اعتباربرایساماندهیکشف رود

سرپرستادارهکل
بازرسیاستان:

صفحه4

هیئتسازمانبازرسی
در مجموعه شهرآرا
صفحه۲
مستقرشد
با حضور نماینده ولی فقیه
در استان و رئیس سازمان
صداوسیما صورت گرفت

درنشستخبری
رئیسستادانتخابات
خراسانرضویمطرحشد

جزئیاتانتخابات
اسفند در استان

صفحه۳

دسته گل «مهربان

»

شهرخودروباتغییراستراتژی
دریکقدمیصدرجدول
قرارگرفت
صفحه۶

صفحه۳

در جلسه ای با حضور وزیر راه
استاندار و شهردار مشهد

نقشهراهبازسازی

مجوزافزایش25تا42درصدی
قیمتناندرنانواییهایدولتی
تصویبشد

بافتفرسودهاطراف
حرمنهاییشد

تهیهطرحتفصیلیجدید

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

انتخاباعضا 
ی
حقیقیشورایعالی
سیاستگذاری
اصالحطلبان استان

افتتاح 205پروژه
صداوسیمای
خراسانرضوی

و آیین نامه تشخیص مصادیق

حقوقمکتسبهتعیینتکلیفشد


صفحه۲

خبر

جشنواره«محصوالتوکسبوکارهایطیب»درمشهدبرگزارمیشود

اقتصاد

به گزارش تســنیم ،وی با اشــاره بــه اهداف این
جشــنواره گفــت :هدف مــا برگــزاری مجموعه
ای از جشــنواره هــای فصلی و دوره ای اســت و
اولیــن جشــنواره را در زمینــه کســب و کار نان
تعریف کردهایم و از طریق آن هــا میخواهیم با
فعاالن حوزه کسب و کار به سوی کیفیت مستمر
حرکت کنیم.

معامله ۱۱هزار میلیارد ریال
سهم در بورس خراسان
طی مهر98
دو میلیـون و  ۸۱۳هـزار سـهم بـه ارزش
 ۱۱هـزار و  ۸۱۴میلیـارد ریـال طـی
مهرمـاه امسـال در بـورس اسـتا نهای
خراسـان رضـوی و خراسـان شـمالی
معاملـه شـد.
مدیـر بـورس اوراق بهـادار اسـتا نهای
خراسان رضوی و خراسان شمالی در گفت
و گو بـا ایرنـا این خبـر را اعلام و اظهـار کرد:
متوسـط ارزش خریـد و فـروش روزانـه در
بـورس ایـن اسـتانها طـی ایـن مـدت ۵۶۲
میلیـارد و  ۵۵۶میلیـون ریال بود« .حسـین
خدادوسـت» افـزود :تعـداد خریـداران
سـهم در بـورس طـی مهرمـاه امسـال ۳۷
هـزار و  ۴۱۰نفـر بودنـد و در ایـن مـدت ۶۱
کارگـزاری بـه عنـوان ایسـتگاه معامالتـی
فعالیـت داشـتند.

اولین جشــنواره محصوالت و کســب و کارهای
طیب با محوریت محصول نان برگزار می شود.
«حســین زمانــی» مدیرعامــل شــرکت کیفیت
رضوی در نشســت خبری این جشــنواره اظهار
کرد :نشان «طیب» میتواند نمادی برای سبک
زندگی اســامی وهمچنیــن نوآوریهای ما در
انقالب اسالمی از این جنس باشد.

۵

ناندولتی
درتنور
گرانی

صفحه۲

