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میهمانان آسمانی اجتماع فاطمیون

تشییع 9شهید گمنام در مشهد
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سردارقاآنی
درکنگرهبینالمللیجبههمقاومت:

زمینهانتقام
از آمریکاییها را
در خانههایشان
فراهممیکنیم

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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سید حمید هاشمی -فارس

آیتهللا علمالهدی:

استکبارستیزی از اصول

جمهوریاسالمیاست

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت :همه جا الزم نیست ما به صــورت مباشر
حضور داشته باشیم هر جا الزم باشد زمینه انتقام
از آمریکاییها را از درون خانههای خودشان و با
افرادی از کنار دست خودشان فراهم میکنیم بدون
اینکه ما حضور داشته باشیم .ســردار اسماعیل
قاآنی در کنگره بینالمللی جبهه مقاومت «یادواره
شهدای مهاجر مدافع حرم» در
مشهد افزود :ما با تدبیر خودمان
با دشمنان و جنایت ترور سردار
دراستان
سلیمانی برخورد میکنیم ،رفتار
و سبک و سیاق برخورد ما...
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با حضور وزیر راهوشهرسازی انجام شد

تاالب «کجی» نهبندان

از تشنگی در آمد

4

معدومسازی 35تن

کاالی تاریخ گذشته
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آغاز عملیات اجرایی 4هزار واحد مسکونی در مشهد
بــا حــضــور وزی ــر راهوش ــه ــرس ــازی عملیات
اجــرایــی 4هـ ــزار واح ــد مسکونی نهضت
ملی تولید مسکن در مشهد آغ ــاز شد.
صبح  ۱۷دیماه آیین کلنگزنی و عملیات
اجرایی نخستین پــروژه انبوهسازی بخش

خصوصی در نهضت ملی تولید مسکن
با ظرفیت 4هزار واحد مسکونی با حضور
رســتــم قــاســمــی؛ وزیـ ــر راهو شــهــرســازی و
نــظــری؛ اســتــانــدار خــراس ــان رضـ ــوی آغــاز
ش ــد .عبدالمجید نــژادصــفــوی ،مدیرکل

راهوشهرسازی خراسان رضــوی در حاشیه
مراسم کلنگزنی و آغــاز عملیات اجرایی
ساخت 4هزار واحد مسکونی طرح جهش
مسکن در منطقه حاشیه شهر مشهد
(اسماعیلآباد) ،اظهار کرد :یکی از اهداف

بــزرگ دولــت تولید مسکن و ایجاد تعادل
میان عرضه و تقاضا در حوزه مسکن است.
بــه دلــیــل کمبود مسکن اقــشــار بسیاری
آسیب میبینند و این امر دسترسی به این
هدف را مشکل میکند...
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