وزیر:آنفلوآنزایپرندگان
راجدی بگیرید

پنج شنبه 26 .بهمن 1396
 28جمادی االول  15 . 1439فوریه 2018
شماره  . 19759سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد  .ویژه نامه جیم
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

وزیرجهادکشاورزی درباره آنفلوآنزای پرندگان گفت :متاسفانه مشکلی که چند ماه قبل برای پرندگان تخم گذار به وجود آمد ،مشکل جدی بود
که به تولیدکنندگان تخم مرغ آسیب جدی رساند اما دولت به طور جدی پیگیر مسئله تامین نیاز بازار است ،زیرا به دلیل عرضه کم تخم مرغ در
این بازه زمانی ،قیمتها تا اندازهای تند شد اما با تسهیالت دولت ،به واردات تخم مرغ اقدام کردیم و این روند را ادامه خواهیم . ..صفحه 5
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3تصمیمجدید برای
مدیریت بازارارز
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همزمانبابرخوردضربتیپلیسبااخاللگرانارزیانجامشد

ادامه درخشش علیپوردر پرسپولیس

گلهای اروپاییآقایگل

«بی بی»درگرداب رسوایی

پلیساسرائیلخواستار پیگرد قضایی
نتانیاهو به اتهام رشوهخواری شد
3

حمله بیسابقه اردوغان
وهمپیمانانسیاسیاش به آمریکا

تهدید به «سیلیعثمانی»
3

رئیسکانون درمانگران اعتیاد:

«تنباکویجنسی» باعث
ناباروری قطعیدرزنانمیشود
5

یادداشت روز

ابعادسیاسیواقتصادی
روابطایرانوهند
دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهوری ایران پیرو دعوت یک سال
گذشــته نارندرا مودی ،نخســت وزیر هند امروز عازم این کشــور
خواهد شــد .این ســفر از این نظر حائــز اهمیت . ..صفحه ۲

انتقادصریح
مرضیه برومندازمسیح
علینژاد وفیلمکوتاهی
که آمریکا را ترکاند
2

رشد 2تا 30میلیونتومانی
قیمت خودرو درچند ساعت
14

صفحه 14

2

کارت ورود به جشنهای+18
برایکودکان
5

گزارشمیدانیخبرنگارخراساناز
مناطقزلزلهزدهکرمانشاه ()3

کنفرانس بازســازی عراق دیروز در حالی در کویــت به کار خود
پایان داد که نماینــدگان عالی بیش از  70کشــور جهان متعهد
شدند جمع ًا مبلغی بیش از  30میلیارد دالر برای بازسازی عراق
بپردازند .در بین این کشــورها ،امارات با حدود  ۶میلیارد دالر،
ترکیه  ۵میلیارد دالر ،بانک بین المللی پــول  4.7میلیارد دالر،
انگلیس یک میلیــارد دالر و ژاپــن  ۶۰۰میلیــون دالر رکورددار
کمکهایاعالمیهستند.آمریکاهمتقبلکردهحدود 3میلیارد
دالر وام در اختیار دولت عراق قرار دهد .به گزارش ایســنا عادل
الجبیر وزیــر خارجــه عربســتان نیــز در این. ..

16

ترکیه، 5ا مارات 6و آمریکا3
میلیارد دالر در بازسازی عراق
هزینهمیکنند

گفتوگوباحجتاالسالم
فاطمینسبکهبرایهمدردیبا
زلزلهزدگاندرچادرزندگیمیکرد

امامجمعهچادرنشین

خیزمیلیاردی اعراب
ترکیه وآمریکا برای
بازسازیعراق

محسن روحی صفت
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عکس :مهر

وعدهتکمیل
خانههای
روستایی
زلزلهزده
تاخرداد97
صفحه 7
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