بامجوز رهبرانقالب ازصندوقتوسعهملیبرداشت میشود

1/5میلیارد دالر برای ریزگردها
آب ،دارو و زلزله زدگان

6

چهار شنبه 4 .بهمن 1396
 6جمادی االول  24 . 1439ژانویه 2018
شماره  . 197۴1سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
72 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

با موافقت رهبر انقالب مبلغ  1/5میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای ریزگرد ها  ،دارو ،آبیاری و زلزله زدگان برداشت شد .در این باره یک
عضو کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷از موافقت رهبری با برداشت از صندوق توسعه برای مقابله با ریزگردها خبر داد .طیبه سیاووشی در گفتوگو
با خراسان با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای چند مورد برداشت از صندوق توسعه ملی در سال  97اظهار کرد :با توجه . ..صفحه 5
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دبیرشورای امنیتکشوربا اشاره بهگزارش ارائه شده به رئیسجمهورتشریحکرد

رشیدپورنتوانست انتظارات
را برآورده کند

انتظاردرحد«حاالخورشید»

نتیجه درحد «نگاهیک»

3ضلعپدیدآورنده حوادثاخیر

چنانچهاقداماتاثربخش دردستورکارقرارنگیرد نمیتوان انتظارکاهش نارضایتیهارا داشت

صفحه 16

پیشنهاد سردبیر

تاریخ  /مروری بر روابط آلمان و ایران
در دوره های قاجار و پهلوی اول
گزارش /مزایایروان شناسانهاعتراضنکردن
ن هابه سریال«لیسانسهها»
چهرهها وسازما 
یادداشت /برنامه 90وتخلفاتیکه دود میشود

جهان،دانشگاه
فردوسی را به نام
دکتریوسفی
میشناسد

11

افزایش قیمت کاالها
تا فروردین 97ممنوع شد
2

معاون نظارتی بانک مرکزی اعالمکرد:

10

زندگی

ورزشی

یادداشت /تعطیلی دولت ترامپ پایان یافت
اما...

3

دخل وخرج /نگاهی به انواع بیمه زلزله
و آتش سوزی

8

پرونده روز /پروندهکاربردی درباره این
که چطور خوشخط بنویسیم
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زندگی

یادداشت روز

امیر مسروری

اردوغاندرعفرینبهدنبالچیست؟
در ابتدا حمایت های مادی و تسلیحاتی آمریکا از کردها در شمال
ســوریه برای ترکیه ای که کامال شمشــیرش را از رو ،بر کردهای
شمال نوار مرزی سوریه بسته بود ،پر هزینه نبود . ...صفحه ۲

وعده تسویه با همه
سپردهگذارانتا پایان بهمن

دربازدیدمشترک تولیت آستانقدس
وشهردارمشهدازبافتاطراف حرم:

گنبدحرممطهرباید
ازتمام مشهدنمود
داشته باشد

14

وعدهمجددکاهش نرخ ارز

دالردر4580تومان آرامگرفت
14

شمشیر بران نیروی دریایی
ارتشدرآبهای بین المللی
عملیاتی شد

تولیت آســتان قــدس رضوی و شــهردار مشــهد ،صبح دیــروز در
بازدیدی مشــترک از بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی ،وضعیت
اینمنطقهرابررسیکردند.بهگزارشآستاننیوز،حجتاالسالم
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در این بازدید گفت :بلند مرتبه
سازی اطراف حرم ،به هیچ وجه قابل قبول نیست ،آستان قدس،
شــهرداری و مســئوالن مختلف تأکید دارند که بلند مرتبه سازی
حتم ًا باید متوقف شود .وی افزود :اقداماتی در سالهای گذشته
برای توسعه خیابانهای اطراف حرم مطهر انجام و بخشی از این
اقدامات کامل شده ،بخشــی از آن نیز ناقص مانده که مشکالتی
را برای زائــران و مردم ســاکن در ایــن منطقه ایجاد کرده اســت.
حجت االســام والمســلمین رئیســی تصریح کرد :باید ساخت و
ســازهای اطراف حرم امام رضا(ع) به طور جدی مدیریت شــود تا
گنبد مطهر همواره نمود خودش را از تمام مشــهد داشــته باشد.
وی با بیان این که بلند مرتبه سازی اطراف حرم ،به هیچ وجه قابل
قبولنیست،خاطرنشانکرد:آستانقدس،شهرداریومسئوالن
مختلف تأکید دارند که بلند مرتبه سازی حتم ًا باید متوقف شود.
ش خیابانهای اطراف حرم مطهر بایستی
وی تصریح کرد :گشای 
موجب تســهیل در رفت و آمد زائران و مجاوران شود و این موضوع
نیازمند همــکاری و هماهنگی همه بخشهاســت .همچنین به
گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری ،تقیزاده شهردار مشهد
در این بازدید از همدلی و هماهنگی بسیار مناسب آستان قدس
رضویبامدیریتشهریابرازخرسندیکردوگفت :اکنونطرح
بهسازیبافتپیرامونیحرممطهررضویبهنیمهکارخودرسیده
و ۵۰درصدپیشرفتفیزیکیدارد،برایانجام ۵۰درصدبقیهاین
طرح نیز به همافزایی و همدلی بین مســئوالن و مردم نیازمندیم.
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براساس احتمالتکرار زلزله شدید
دراطراف مشهد طی هر 350سال

حداکثر5

سالتا
زلزله شدید
عکس:پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

خراسان رضوی
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