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استاندار :

معاون استاندار:

نخبگان و جوانان
سرمایههای استان هستند

سختگیریها درخصوصحضور زنان
گرایشهای فمنیستی افراطی را ایجاد میکند
گزارشیازحال وهوای
فوتبالی شهر
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تب وتاب جامجهانی
درمشهد
صفحه6

تولیت آستان قدس:

پنج شنبه  24 /خرداد  29 / 1397رمضان ١٤39
8صفحه/شماره  / 3871قیمت 300 :تومان

هیچکسدرهیچ
جایگاهیحق ندارد
مردم را ناامیدکند

استادگروه آموزشی علوم مهندسیآب دانشکدهکشاورزی
مطرحکرد

فاجعهابر
خشکسالی
درراه استان
َ
َ

رکوردداران اهدا کننده
خون ازضرورت این عمل
خداپسندانه میگویند

هزار امید است
و هرهزارتویی

صفحه4

اکران مردمی«ناخواسته»
امشب درپردیسگلشن

ستاره اسکندری
درجمعهم استانیها
صفحه5

صفحه3

معاون دادستان مشهد
خبرداد:

شناسایی ملک
 1500میلیاردیتعاونی
صفحه3
« وحدت»
رشد157درصدیثبت سفارش
واردات

کاسبی با ارز 4200
به همت خیران و ستاد دیه
استان برای زندانیان جرایم
غیر عمدجمعآوری شد

اســتاد گروه آموزشــی علوم مهندســی آب دانشکده کشــاورزی دانشــگاه فردوسی مشــهد گفت :به
خشکســالیهایی که بیشــتر از دو دهه طول بکشــد ،ابــر خشکســالی گفته میشــود و واقعــا هم ابر
خشکسالی نگرانکننده است و در خراسان رضوی اگر همچنان خشکسالی ادامه پیدا  ...صفحه3

یادداشت

فاطمه عباسی

رئیس مرکز پیشگیری ودرمان اعتیاد سازمان بهزیستی

نایب رئیس انجمن داروسازانکشورخبرداد:

تغییرنگرش
به درمان اعتیاد نیازمند
نگاهیجامع

کمبود برخی داروهای سرطانی دراستان
«قبال داروهای سرطانی راحت پیدا می شد و مشکلی نداشتیم .حاال برای تهیه داروی «آدریا مایسین» باید دو هفته تمام مشهد
را بگردیم و به زحمت در بازار یافت می شود .در بیمارستان امید هم این دارو موجود نیست و باید از داروخانه های داخل شهر
این داروها راتهیه کنیم .برای برخی داروهای سرطانی دیگر هم وضعیتبه همینشکل است .خواهشمی کنم به آن رسیدگی
کنید« ».داروهای سرطانی کمیاب شده ،در برخی موارد داروهای مشابه برای بیماران ما استفاده می شود .برای تأمین داروی
صفحه 2
سرطانی فرزندم با مشکل مواجه شده ام .مشکلی برای پرداخت بهای دارو ندارم اما مسئله این است که به...

اعتیاد در اشکال و انواع مختلف خود ،تبعاتی
گران برای جوامــع به همــراه دارد .زیانهای
صفحه 8
اقتصــادی ،فرهنگــی و...

خبر

جامعه

شهردار منطقه  11مشهد خبر داد:

انسدادتقاطعغیرهمسطحدانشجوبهمدتیکهفته

شــهردار منطقــه  11مشــهد از انســداد تقاطــع
غیرهمســطح دانشــجو بــه منظــور تعویــض درزهای
انبساط و انقباض خبر داد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد،
سعید ریختهگر گفت :مقرر شد که تقاطع غیرهمسطح
دانشــجو روزهای گذشــته مســدود شــود اما به دلیل
صــادر نشــدن مجــوز از ســوی پلیــس راهــور بــه روز
چهارشنبه موکول شد.
وی افــزود :بــه همیــن منظــور مرحلــه اول تعویــض

درزهای انبســاط و انقباض مســیر شــمال بــه جنوب
(ضلــع غربــی) تقاطــع غیرهمســطح دانشــجو از
چهارشــنبه  23خرداد ماه شروع شــده است و با آغاز
تعمیــرات از ســمت بولــوار دانشــجو به ســمت بولوار
هفت تیر ،این مسیر به مدت هشتروز مسدود است.
وی افزود :با اتمام بازســازی باند غربی پل دانشــجو،
مرمت مسیر جنوب به شمال (ضلع شرقی) این تقاطع
غیرهمســطح نیــز از روز سهشــنبه  31خــرداد ماه به
مدت هشت روز ادامه مییابد.
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آن ماه پدید آمد ...

اقامه نماز عید سعید فطر 7 ،صبح در حرم مطهر رضوی

صفحه5

گلریزان
 3میلیاردی
بـرای
زندانیان

صفحه4

