۳
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تولیت آستان قدس رضوی:

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقدس :

راه شیخ زکزکی
متوقف نمی شود

دفاع مقدس را با همه ابعاد آن به جامعه
معرفیکنید
رئیسستادانتخاباتاستان
مطرحکرد:

Thu. Dec 12. 2019. No 4295

دشمن به دنبال القای
کاهش مشارکت مردم
در انتخابات مجلس
است
صفحه۳

آغاز زندگی مشترک
 ۱۳۲زوج جوان
در جوار حرم رضوی

پنج شنبه  2۱ /آذر  1۵ / 1398ربیع الثانی 1441
8صفحه/شماره  / 429۵قیمت 600 :تومان

درنشستخبریمحمدرضاکالیی با اهالی رسانهتشریحشد

گزارش150دقیقهایشهردارازعملکردیکساله

 6درخواست پرتعداد
مردم از آستان قدس

صفحه۳

قطعیاینترنت
در4شهرستان استان

صفحه4

صفحه۳

طراحی و اجرای  ۵۰پروژه اصلی
تا سال 1400

صفحه۳

هواشناسیاستان
اعالم کرد:

مشهدیها امروز
منتظربرفباشند

شهر خودرو در ایستگاه
پایانی نیم فصل اول مهمان
نساجی مازندران است

نبردیحیی
بامهاجریدرباتالق

ساز و کار مشارکت شهروندان
در سوت زنی

صفحه۱

توضیحات کالیی درباره
اخبار و شایعات بازداشتهای اخیر

تجلیلاز 650دانشآموز
نخبه و برگزیده
صفحه۳
حاشیهمشهد
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عملیات  2باندهشدن
قطعهدوممحورکاشمر
به سهراهیشادمهرآغازشد

گامیدیـگر

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

اهالیخیابان«امامخمینی(ره)»
ازمشکالتشان به
چهل ودومینتریبونمحله
خراسانرضویمیگویند

محله ای در محاصره
خودروها و دالل ها

صفحه۲

هواشناسیاستاناعالمکرد:

مشهدیها امروز منتظر برف باشند
کارشناس اداره پیشبینی هواشناسی خراسان
رضوی با بیان این که با گســترش سامانه بارشی
در اغلب نقــاط اســتان ابرناکی و بــارش را داریم
و این بارندگی در نقاط سردســیر کوهســتانی به
شکل برف و باران اســت ،افزود :در روز پنج شنبه
(امروز) احتمال بارش برف در مشهد وجود دارد.
مرتضی اثمری در گفتوگو با فارس اظهار کرد :از
پنج شنبه دمای هوای مشهد حدود صفر درجه را
تجربه میکند و پنج شنبه شب هم کاهش دمای
استان دور از انتظار نیست.
همچنین به گزارش ایرنا ،هواشناســی اســتان با
صدور اطالعیهای درباره احتمــال آب گرفتگی،
ایجاد رواناب و سیالب بر اثر بارش برف و باران در
این استان هشدار داد .مرکز پیشبینی اداره کل
هواشناسی اســتان در این اطالعیه گزارش داد:
با توجه به تقویت هسته بارشــی وقوع بارشهای
رگباریبااحتمالرعدوبرق،برایمناطقمختلف
استانبهویژهنیمهجنوبیونواحیشرقیافزایش
ابرناکی و شــدت وزش باد پیشبینی شده است.

با توجه بــه رگباری بودن بارشهــا طی این مدت
احتمال آب گرفتگی ،ایجاد رواناب و جاری شدن
سیل به ویژه در نیمه جنوبی و نوار شرقی خراسان
رضوی از جمله شهرستانهای تربتجام ،صالح
آباد ،تایباد و باخرز وجود دارد.

یلدای مشهدی ها برفی می شود؟
همچنیــن بــه گــزارش تســنیم ،براســاس اعالم
هواشناســی اســتان ،مشــهد در آخرین روزهای
پاییز ۹۸احتماالبارشبرفراتجربهخواهدکردو
پیشبینیمیشودیلدایمشهدیهابرفیباشد.

بـرای

گذرگاهخونین
صفحه3

