«الماسیا»،کارخانه
غولسازی
آشنایی با آکادمی استعدادیابی
بارسلونا که ستاره های
زیادی از آنجا هستند

تکرار 5مصوبه حمایت
از بورسپساز 40روز !

پنج شنبه
 | 7بهمن |1400

 24.جمادی الثانی 27. 1443ژانویه2022
 .سال هفتاد و سوم  .شماره 20863
 .تکشماره  40000ریال درمشهد
 .تکشماره  25000ریال درشهرستان ها

 20صفحه

دولتمصوباتیرابرایحمایتازبورسابالغکردکه 40روزقبلمصوب
صفحه ۱۰
کردهبود،واکنشبورسمثبتبودامااینتاخیرچهتبعاتیداشت؟

۱2 .صفحهسراسری ۴ +صفح ه زندگیسالم
4 +صفحهروزنامهاستانی
 16 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
M

زندگی

رمز سارقان و مالخران لو رفت

مسترکجایی؟
8

دادستانکل:دربارهبیکیفیتی
خودروهاکارازتوصیهگذشته
9

صادرات روزانه 800هزاربشکه
نفتدر 6ماهنخستامسال
10

اژهای:تهیهادلّهاتهام
پسازاحضارغلطاست
2

یادداشت روز
مهدی حسن زاده

دولت ،بورس
و تکرار تصمیمات

از ابتــدای فعالیت دولت ســیزدهم ،مشــخص بود که
بورسیکیازاصلیترینچالشهای ...صفحه 2

O

هشدارمرگهای
3رقمیباموج ششم

C

سرعت جهش مبتالیان روزانه و تغییر رنگ شهرها از روزهای تلخ موج ششم خبر
می دهد .دبیر بخش اپیدمیولوژی کمیته علمی ستاد کرونا از راه اندازی مجدد
بخش های آی سی یو می گوید و معتقد است مرگ های  3رقمی دور از انتظار نیست

چنددرصدمردمتاکنون
دوز اول ،دوم و سوم را
دریافتکردهاند؟
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گرمتریناستقبالدرسرمای
 15درجهزیرصفر
عکس و گزارش اختصاصی روزنامه خراسان از تظاهرات
عظیم مردم مشهد در  7بهمن  1357پس از اعالم خبر
بازگشت قریبالوقوع امام(ره) به میهن
صفحه 7

جهش صعودی آمار مبتالیان و اضافهشدن روزانه بیش از دوهزار مبتال و تغییر سریع رنگ شهرها عمال
کشور را در وضعیت موج ششم کرونا آن هم با طعم امیکرون قرار داده است .تجربه کرونا پس از دوسال
دقیقا همین شرایط و بال را سر جهان آورده که پس از دو یا سه ماه آرامش نسبی ،دوباره اوج میگیرد
و بنا بر میزان شــدت و جهندگی ویروس ،جان و روان را به خطر میاندازد.هرچه مسئوالن بخواهند
در اتخاذ تصمیمهای بهموقع تعلل کنند اما شــلوغی بیش از حد معمول درمانگاهها و داروخانهها از
روزهای تلخ امیکرون خبر میدهد .تا عصر دیروز اردکان در استان یزد در وضعیت قرمز امیکرون قرار
گرفته و شهرهای کاشان (اصفهان) ،فردوس (خراســان جنوبی) ،تربت حیدریه (خراسان رضوی)،
بستک (هرمزگان) ،ابرکوه ،خاتم ،مهریز ،میبد (یزد) نیز لباس نارنجی پوشیدهاند...
صفحه ۹

 2طرح تامینآب
مشهد؛سرابیا واقعیت؟
قس

م
ت دوم

نگاهمتناقضمسئوالنوکارشناسان
بهطرح «هزارمسجد»و«آمودریا»
ازتاجیکستان

اگرچه تأمین آب کالنشهر مشهد از حوضههای شمالی یعنی یال شمالی
هزار مســجد که تــا  40روز آینــده وارد فاز اجرایــی میشــود و آمودریای
تاجیکستان که در سطح ملی در حال پیگیری است ،مورد تأکید متولیان
آب استان است اما کارشناسان این حوزه...
خراسان رضوی

پاتکپلیس
به دوربینمخفیها

 17نفرازسازندگاندوربینهایمخفیترسناک
وآزاردهندهتوسطپلیسبازداشتشدند،قانون
دربارهساختدوربینمخفیچهمیگوید؟
اگر متولد دهه شصت باشید حتما جمعهها در شبکه  5دوربین مخفیهای
جذاب امیرحســین قرایــی را دیدهایــد .هر کــدام از دوربیــن مخفیهای
امیرحسین قرایی یک درس زندگی و آداب معاشرت بود .او با سناریوهای
جذابی که طراحی میکرد ،شهروندان را در...
صفحه ۴

عکاس خراسان :زنده یاد حسن اسالمی

