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مسکنازراه رسید

پنج شنبه 14 .دی 1396
 16ربیع الثانی  4 . 1439ژانویه 2018
شماره  . 19724سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
به انضمام  8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحه نیازمندی ها برای مشهد  .ویژه نامه جیم
 .چاپ همزمان در مشهد و تهران

دیروز مدیرعامل بانک ملی ،از دو طرح این بانک برای ارائه اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن خبر داد .موضوعی که در صورت استقبال مردم و
افزایش عرضه انواع اوراق حق تقدم می توان قیمت آن را در بازار کاهش داد .گفتنی است هم اکنون قیمت هر برگه حق تقدم . ..صفحه 14
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ناگفتههایفرماندهسپاه
ازاغتشاشاتاخیر
R

امروز پاسخکوبنده مردم
مشهد به اغتشاشگران

هزینه آب ،برق وگازتمام
مدارسکشور رایگان شد
5

نگاهی بهبرنامه ورزشی «رکورد»

ورزش منهای فوتبال
میثاق بدون عادل
6

1950دروغترامپ

واشنگتن پست:ترامپدرروزبیشاز5دروغ
یا ادعای نادرست بیانکرده است
3

یادداشت روز

امیر علی ابوالفتح

جامعهآمریکاوسالسخت
پیشرویترامپ

روزنامه واشنگتن پست در آســتانه فرارسیدن نخستین سالگرد
آغازریاستجمهوریدونالدترامپنوشت،فقط . ..صفحه ۲
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پسازکم بارشترین پاییز 50سالاخیر
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وزیرارتباطات :ادامه فعالیت
تلگرام منوطبه حذفموارد
تروریستیاست
12

به بهانه انتشارعکسهایالغری بهارهرهنما

هنرپیشههاییکه
به دنبالالغری رفتند
زندگی سالم

اولیایدمبادریافت دیه
ازخونخواهیگذشتند

بازگشت ازپایچوبهدار
13

درستون بازتاب بخوانید

اولین برف زمستانی
اما بی رمق
درخراسان رضوی

رئیس مرکــز پیشبینــیاداره کلهواشناسیخراســان رضوی
گفت :از عصر روز گذشــته  13دی بارش باران و برف در مناطق
مختلف اســتان خراســان رضوی به ویژه نیمه شــمالی و مرکزی
آن شــدت گرفت.به گزارش ایرنا ،یحیی قاینی پور افزود :بارش
باران و برف از صبحدیروز در خراســان رضوی آغاز شــد و تا عصر
امروز ناپایداری های جوی درمشــهدو شهرســتان های شمالی
و مرکزی اســتان ادامــه دارد .وی ادامه داد :دیشــب بیشــترین
بارش باران و بــرف در قوچان شــامل چهار میلی متر بــاران و دو
سانتی متر برف گزارش شده است.رئیس مرکز پیشبینیاداره
کل هواشناسی خراســان رضــوی گفــت :همچنیــن بر اســاس
نقشــههای پیش یابی و مدل های هواشناســی فعالیت ســامانه
بارشی عالوه بر ابرناکی آسمان در پاره ای نقاط وزش باد شدید
لحظــه ای را بــه دنبــال دارد .وی افــزود :در این مــدت احتمال
آب گرفتگــی معابــر و اختــال در رفــت و آمدهــای جــاده ای بر
اثر بــارش بــاران و بــرف و ناپایــداری هــای جــوی وجــود دارد.
قاینــی پــور بــه افــت  10درجــه ای دمــا در خراســان رضــوی
نیــز اشــاره و بیــان کــرد :بیشــینه دمــای ســه شــنبه هــوای
مشــهد 20درجــه بــود کهدیروزبــه  10درجــه کاهــش یافــت.
روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه هفته جــاری نیــز بیشــینه دمای
هوای مشــهد به ترتیــب  12و  15درجــه پیش بینی شــده
اســت.وی افــزود :کمینــه دمــای هــوای مشــهددر چنــد شــب
آینده بین شــش و یــک درجــه زیر صفر پیش بینی شــده اســت.
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توهینفیفا به خلیج همیشه
فارس ،رشیدپورکچل میکند!
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روزی
بدون
روزنامه؟!

آینده رسانههای مکتوب

عکس :ایسنا
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