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رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اقدامات
مقابله با آنفلوآنزای حاد پرندگان تشریحکرد

گپ و گفتی باپیشکسوت
فوتبالکشورمان

برنامه ها برای جایگزینی
 17میلیون مرغ آلوده معدوم شده

روایت «پنجعلی» از باغ کالغ ها
تا زندان ساواک در مشهد
رئیس سازمان مدیریت
وبرنامه ریزی استان:

کاهش 47درصدی
بودجه پیشنهادی
فاضالب9شهراستان


صفحه 7

درنشست معاون شهردار
با شهرداران مناطق مشهد
مطرحشد

پرداخت70درصدجریمه
قبلازبررسیدر
کمیسیونماده100
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شنبه  23 /دی  25 /1396ربیع الثانی ١٤٣9
8صفحه/شماره  / 3761قیمت 300 :تومان

حجتاالسالم فرزانه در
خطبههاینمازجمعه

باثبت شاخص 271درمنطقه امامیه

ملت ایران اجازه ورود
مجدد دشمنبهاین
دهد صفحه 3
خاک را نمی 

آلودگیهوایمشهد رکورد زد
اطالعیه و اخطاریه؛ تنها اقدام مسئوالن بعد از 2روزآلودگیشدیدهوا

2کشتهو6مجروح
درتصادفجادهمرگ

صفحه2



امسال خشک ترین سال
در  47سال گذشته
معاونوزیرکشاورزی:ساالنه9
میلیاردمترمکعبآببراثرضایعات
کشاورزیدرکشورهدرمیرود

صفحه 4

معاونپیشگیریازوقوعجرم
دادگستری استان خبرداد:

رفع مشکالت
 58واحد صنعتی و
تولیدی در استان


صفحه 7

یادداشت

امیر محمود حریرچی

منشورحقوق شهروندی،
قانون شود


صفحه 8

اخبار
جامعه

رونمایی از دستگاه ثبت
دقیق امواج مغزی در مشهد
دســتگاه پیشــرفته ثبــت دقیق امــواج مغزی
(دی.ســی) حاصل تالش محققان سه کشور
ایران ،آلمان و کانادا عصر پنج شنبه در مشهد
رونمایی شد.
به گزارش ایرنا ،رئیــس بخش علوم و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی مشهد که طراح اصلی
ایــن دســتگاه اســت ،گفــت :بــا اســتفاده از
دستگاه دی.ســی ،ثبت امواج مغزی با دقت
و کیفیــت بهتر و بــدون اختــاالت احتمالی
انجام می شود.پروفسور «علی گرجی» افزود:
این دســتگاه می تواند کلیه امواج مغزی بین
صفر تا  100هرتز را ثبت کنــد که ثبت دقیق
امــواج مغــزی نقــش مهمــی در تشــخیص و
بررســی پیش آگهــی بیماری هــای اعصاب و
روان پزشکی دارد.

همایشزیستشناسی
درتربتجامبرگزارشد
حقــدادی  /نخســتین همایــش اســتانی
غنی ســازی تجــارب یاددهــی و یادگیــری
در حــوزه محتــوای زیست شناســی بــا حضور
اســتادان ،مؤلفــان کتاب هــای علــوم تجربی
و زیست شناســی مقطــع متوســطه بــه همت
اداره کل آموزش وپــرورش خراســان رضــوی
بــه میزبانــی تربت جــام در تــاالر جامــی ایــن
شهرستان برگزار شد.
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مشاورشهرداربااشارهبهسهم
شهرداریازعوارضمالیاتبرارزش
افزودهطی ۳سالاخیرمطرحکرد

بابرگزاریمسابقاتکشتی
پهلوانیقهرمانیکشور
درمشهد

«صادق زاده»
پهلوانکشور
شد

عکس:میثم دهقانی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

صفحه 7

"میرزاپور" ازسوی
فدراسیونکشتی برگزیده
صفحه 6
"رفتار پهلوانی" 
شد
خبر

جامعه

معاون خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد اعالم کرد:

احداث تصفیه خانه با قابلیت تولید 12000مترمکعب آب در روز

معــاون خدمــات و محیط زیســت شــهری
شــهرداری مشــهد گفت :احــداث تصفیه
خانه با قابلیت تولید  12هــزار متر مکعب
آب در روز که تاکنون  25درصد پیشــرفت
داشته است در محدوده بولوار ثامن منطقه
7در دست اقدام است.به گزارش مدیریت
روابط عمومی و مشارکتهای مردمی معاونت خدمات و
محیط زیست شهری شهرداری مشهد خلیل ا ...کاظمی
گفت :طی امســال حدود  29میلیارد ریــال اعتبار برای

پروژههای عمرانی فضای سبز منطقه 7در
نظر گرفته شده است .وی افزود12:عنوان
پروژه اعم از احداث ،بازپیرایی ،روشنایی
و ...در قالب این اعتبار برای منطقه تعریف
شده اســت.وی درباره ســرانه فضای سبز
ایــن منطقه نیز گفت :ســرانه فضای ســبز
منطقه 7مشهد تا پایان سال گذشته حدود 21.02متر
مربع بوده که با توسعه فضای سبز طی امسال به20.88
خواهد رسید.

طلب300
میلیاردی
شهرداری
ازمالیات
صفحه4

