در منازلدرمشهد
ممانعتازسفرهایغیرضروریبهخراسانرضویواجرایطرح زوج وفرداز ِ

 2طرح ترافیکی
برای شکستکرونا

مجلهسرگرمیحاویجدول،سودوکو
معما ،تستروانشناسی،مسابقهو...

همسرگرمشوید ،همسرحالوخالق

قوهقضاییه 3:هزارمیلیارد
تومانبهبیتالمالبازگشت
4

«خونهبازی»بارامبد،نقاشی
درکالسبامشاد
6

افتکرونایی 35تا 100درصدی
فروشدراصنافمختلف
14

همتی:بانکهاموظفبه
بازگرداندناقساطبهمردمشدند
14

یادداشت روز
بهمن دهستانی

ایران،منطقهوسال98
سال  98در حالی به پایان می رسد که ایران و منطقه
غرب آسیا و شمال آفریقا تحوالت...
صفحه 2

خراسان رضوی

دارویترکیبیایرانی،زمانبستریکروناییها را به 4روزکاهشداد

در کنار تمامی خبرهایی که این روزها درباره کرونا منتشر می شــود که احتماال خیلی از آن ها خوشایند نیستند ،اما
سیستم بهداشت و درمان کشور و البته دانشمندان داروساز در ایران و دیگر کشورها نیز بیکار ننشسته اند و در مسیر
سرعت بهبود و درمان مبتالیان ،اکنون به موفقیت های خوبی رســیده اند .اگرچه هیچ سیستمی هنوز اعالم نکرده
به داروی ضدکرونا دســت یافته اما خبرها در این باره امیدوارکننده اســت .در همین زمینه یک شرکت دانش بنیان
ایرانی زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری موفق شده در نتایج آزمایشگاهی و ویروس شناسی ،داروی درمان
بیماری کرونا را کشف و شناســایی کند که میتواند مدت بستری شــدن بیماران مبتال به کرونا ر ا تا چهار روز کاهش
دهد .مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری درباره تجربه روزهای گذشته می گوید :ضایعه ریوی پس از بروز بیماری
کرونا در ریه ایجاد میشود که به بستری شــدن ،رفتن به بخش  ICUو حتی در مواردی به مرگ ...صفحه 5

پشتپردههتکحرمت
حرمینشریفیندرمشهدوقم

 23 .رجب  18 . 1441مارس 2020
 .سال هفتاد و یکم  .شماره 20344
 .تکشماره  20000ریال درمشهد
 .تکشماره  12000ریال درشهرستان ها

 20صفحه

امیدهایدارویی
برایدرمانکرونا
اولینآزمایشواکسن
کرونارویانساندرآمریکا
وکشفسیستمواکنش
بدندراسترالیا

چهارشنبه
 | 28اسفند|1398

جهاندرسال98
شاهدچهتحوالتیبود؟

فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که
ماهیت گردانندگان اصلی این هتک
حرمت ها را آشکار کرد

از هالکت بغدادی تا صلح معلق ترامپ و
طالبان؛ مرور حوادث و تحوالتی که جهان
در سال  98به چشم خود دید

ســاعاتی پس از آن که برخی افــراد متحجر به صــورت همزمان با
هتک حرمت حریم مطهر رضــوی و حرم حضرت فاطمه معصومه
ســام ا ...علیها در قم ،اقــدام به حمله به گیت هــای این حرمین
شریفین و شکست آن و حتی شکستن یکی از درهای ورودی حرم
حضرت معصومــه (س) کردند ،انتشــار برخی  ...صفحه 16

ســال  98با شکســت بــزرگ اردوغــان در انتخابات شــهرداری ها و
شوراها آغاز شد .از شش شهر بزرگ ترکیه ،استانبول ،آنکارا ،ازمیر،
آنتالیا ،آداناو بورســا حزب حاکم عدالت و توسعه تنها با فاصلهای کم
در شهر بورسا پیروز شد .این شکست آن قدر برای اردوغان که خود از
شهرداری استانبول توانسته بود پله های سیاست  ...صفحه 9
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۴ +صفحهورزشی  4 +صفحهروزنامهاستانی
 24 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 32 .صفحه مجله سرگرمی
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