ارزیابیمعتبرتریننشریهجهانی
نفتازتاثیربازگشتتحریمها

چهارشنبه 26 .اردیبهشت 1397
 29شعبان  16 . 1439می 2018
شماره  . 19820سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

یک هفته بعد از اعالم خروج آمریکا از برجام ،برخی تحلیل گران معتقدند ،آمریکا درباره مهم ترین تحریم ایران ،یعنی تحریم فروش نفت ،موفقیت
زیادی کسب نخواهد کرد ،اما برخی دیگر از موفقیت نسبی این تحریم یعنی کاهش  200تا  500هزار بشکه ای صادرات نفت ایران طی یک
سال آینده خبر می دهند که کمتر از کاهش صادرات ایران در دوره قبل تحریم هاست .به گزارش برنا« ،دونالد ترامپ» . ..صفحه 14
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بازخوانی دستورالعمل نبوی
درآستانه ماه مبارک رمضان

منشور بندگی و مردمداری
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الوروف :اروپاییها تاکیدکردهاند در برابرآمریکا تسلیم نمیشوند
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صفحه 16

موضوع ویژه /درس های غیرفوتبالی مسابقه
پرهیجان پرسپولیس و الجزیره امارات
یادداشت /مصائب چرخش های
مقتدی صدر

3

دخل وخرج /راهنمای خرید هدفون

8

گزارش « /رسالت اجتماعی عالمان»
در منظومه فکری شهید صدر

10

گزارش /معروف ترینکتابخانه های جهان
چقدر بازدیدکننده دارند؟

11

یادداشت روز

همواره یکی از مشــکالت و معضــات جامعه ما ،نبــود نظارت بر
سوءاســتفاده هــا و فرصت طلبی هــا در فرایندهــای اجتماعی،
اقتصادی و خدمات رسانی است که نه یک نوبت . ..صفحه ۲

مقتدیصدر برتشکیل دولتیتکنوکرات
وبدون ائتالف مالکی والعامری تاکیدکرد

بازی صدردر زمین سعودی؟
3

وزیر ارتباطات:

سرکردگان باند
«خرچنگهای سیاه» اعدام شدند

آسمان آبی
هدیه باران بهاری

13

استقالل  - 3ذوب آهن یک

آبیها برنده نبرد ایرانی آسیا

بارش کم ســابقه وممتد باران در اســتان که از صبح روز دوشنبه
آغاز شد هدیه بهاری خداوند به مردم خراسان رضوی بود که پاک
شــدن هوای آلوده کالن شهر مشهد و نمایان شــدن آسمان آبی
را به همراه داشت.از ســوی دیگراین بارش های ممتد باعث آب
گرفتگی در  56منزل مسکونی و ســقوط پنج اصله درخت روی
خودروها درشهر مشهدو آب گرفتگی معابر و مسدود شدن جاده
قدیم درگز  -کالت و درگــز -قوچان (تازمان تنظیم خبر ) شــد.
همچنین برق 13روســتای منطقه صالح آباد قطع شــده بود که
با تالش نیروهای شرکت برق تا ســاعت  24دوشنبه شب وصل
شــد .عالوه بر این آب برخی روســتاها قطع شــد .درهمین باره
شهردارمشهدنیزازشهروندانمشهدیبرایآبگرفتگیبرخی
معابر عذرخواهی کرد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری
مشهد ،تقیزاده خامسی در خصوص بارش شدید باران در شهر
مشهد اظهار کرد :اگر در نقاطی از شهر شاهد آب گرفتگی بودیم
به دلیل سرریز شدن کانالهای شهر مشهد است چرا که ظرفیت
کانالهای شهر براساس بارندگی متوسط محاسبه شده است.

2

درستون بازتاب بخوانید

داغ فلسطین درفضای مجازی
و جنجالهای زوج افشانی!
2

سخنگوی دولت در پاسخ به خراسان خبرداد:

کشف منابع
جدیدآب
درسیستان
و بلوچستان

سیدصادق غفوریان

به همدیگر رحم کنیم!

۵

12

کیفیت هوای مشهد پس از بارش
 41میلیمتری پاک شد

پس از مدتها درکالن شهر
مشهد آسمانی آبیتر ازهمیشه
رخ نمود

جزئیات تعطیلی دبستانیها
در پایان اردیبهشت

عملیات مسدودسازی
فیلترشکنها آغاز شده است

پیشنهاد سردبیر
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عکس :صادق ذباح
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