
برقراری 2 هزار تماس با آتش نشانی برای آب افتادگی در یک روز
در پی بارش های رگباری عصر پنج شنبه مشهد انجام شد

قدس:  بارش های رگباری عصر پنج شنبه گذشته در مشهد 100 
حادثه به دنبال داشــت و بیش از 2 هزار تماس با آتش نشانی این 
شــهر در ارتباط با آب افتادگی برقرار شد. براساس آمارهای اعالم 
شــده از سوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 

مشهد، عصر پنج شنبه گذشته تمامی 45  ایستگاه آتش نشانی...
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جشنواره مادران قصه گو فعالیت فرهنگی فاخری است
شهردار مشهد:

قدس: شهردار مشهد با اشاره به اینکه بیان قصه 
توسط مادر به تربیت اصولی و درست کودک کمک 
می کند، گفت: برگزاری جشنواره مادران قصه گو 

در مشهد فعالیت فرهنگی فاخری است که توسط 
شهرداری پایتخت معنوی کشور برگزار شده است.

سیدصولت مرتضوی پنج شنبه گذشته ...

====

صفحه 2  

صفحه 5  

خبر

======
=====

قدس: ====

============

====================

دغدغه رهبری معیشت مردم است
در آستانه روز ارتش

غبارروبی 
گلزار 
شهدا 

درمشهد 
انجام شد

قدس:   آیین عطر افشانی و گلباران 
مزار شــهدا پنجشنبه گذشته در آستانه 
روز ارتــش با حضور فرماندهان ارشــد 
و جمعــی از کارکنــان ارتش جمهوری 
اســالمی در بهشــت رضا)علیه السالم( 
مشــهد برگزار شد. در این مراسم سردار 
علی اکبر نجاتی، مدیر کل بنیاد حفظ آثار 
و ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی، 
امیر حسین فیروزیان فرمانده پشتیبانی 
قرارگاه منطقه شمال شرق و امیر سرتیپ 
دوم عبداهلل رشاد فرمانده منطقه پدافند 
هوایی شمال شرق کشور حضور داشتند. 

رئیس عقیدتی سیاسی...

گفت وگو با محمدرضا مهاجری، 
یکی از موفق ترین مربیان لیگ 

برتر در نیم فصل دوم
فوتبال خراسان گرفتار 
یک بحران جدی است

استاندار خراسان رضوی 
نوید داد

ساخت 2 بیمارستان 
برای حاشیه نشینان 

مشهد
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نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد:

صفحه 2  
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