فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا (س) را تسلیت میگوییم
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نماینده مردم مشهد
درجلسه بررسی سوال از رئیس جمهور:

درخشش «هستی هنری »
درمسابقات فیزیک دانان جوان ایران

برنامه دولت و بانک مرکزی
برای بقیه سپردههایتعاونیهای
منحل شده چیست؟

مدال طال
برگردن دانشآموز
فیزیک دان مشهدی

مدیرکل هماهنگی امور
فرهنگی زائران استانداری
خبرداد

سفر۱/8میلیون زائر
خارجی به مشهد
صفحه3

فرماندارمشهد:

اختالفبیندستگاهی
به دستگاه قضایی
بکشد مدیر را عزل
میکنیم
صفحه3
درصفحه آخرامروز بخوانید

دانشجویانیکه4ساله
پزشک شدند
صفحه8
یادداشت

حجت االسالم خادمیان نوش آبادی
کارشناسمذهبی

حضرتزهرا(س) الگوییبرای
تمامنسلهاودورانها
حضرت زهرا(س) الگویی برجسته برای زنان
جهان به شــمار میآینــد .ایشــان در عصمت،
طهارت و پاکدامنی نمونهای بینظیر است در
عظمــت و وصــف او زبانها قاصر اســت و هیچ
کالمی و بیانــی نمیتواند او را ســتایش کند و
صفحه 8
مدح او گوید چرا که عظمت...
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هواشناسی استان هشدارداد

دو شنبه  30 /بهمن  2 /1396جمادی الثانی ١٤39
8صفحه/شماره  / 3792قیمت 300 :تومان

پیش بینی باد شدید
آبگرفتگی و سیالبی
شدن مسیلها

باگذشت  5ماه ازسال زراعی جدید ،استان بارندگی
چشمگیری را تجربه نکرده است

کاهش
90درصدی
بارندگیدرمشهد
«در کل کشور در شرایط فعلی طی 47سال گذشته ،خشک ترین سال را تجربه می کنیم و از نظر میزان
بارندگی ،بعضی استان ها نسبت به  50سال گذشته در خشک ترین حالت قرار دارند».این اظهارات
اردکانیان وزیر نیرو اســت که آن را  20دی ماه امسال در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح کرد .از آن
تاریخ تاکنون نیز بسیاری از نقاط کشور به ویژه خراسان رضوی و شهر مشهد که سال هاست با بحران
کم آبی دست و پنجه نرم می کند و از این منظر خســارت جبران ناپذیری در حوزه کشاورزی را تحمل
کرده ،شاهد بارش چشمگیری نبوده است.سال زراعی گذشته خشکسالی  209میلیارد تومان فقط
به کشاورزی استان خسارت زد.در همین باره مدیرکل هواشناسی استان در تحلیل آخرین وضعیت
میزان بارندگی سال زراعی اســتان در گفت وگو با خراســان رضوی ،بابیان این که این میزان کاهش
بارندگی در استان بیسابقه است ،افزود :در سال زراعی امسال ،میزان بارندگی به ... .صفحه 3

صفحه4

شناساییتخلف بهداشتی
دریکتاالرپذیرایی

آب معدنیهای
چندبارمصرف!

گزارشی ازمشکالت حاشیه
شهر سبزوار که 50هزارنفر
جمعیتدارد

مصائبحاشیه نشینی
این باردرسبزوار

اجتماع عظیم عزاداران فاطمی
درحرم رضوی برگزارمی شود

صفحه2

فردا؛ تشییع پیکر 54شهید مدافعحرم
و13شهید گمنام دفاع مقدس درمشهد
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پیگیریگالیه مردم از
2چالشخط3بیآرتی

معاونآبفای مشهدبااشاره به ابالغ نشدن بخشنامه رایگان بودن
آب بهایمدارس

آب مدارس بدهکار
همچنان قطع می شود

صفحه4

صفحه5

میخهای
بیآرتی
رویاعصاب
رانندگان

صفحه4

