هاتگرام وطالگرام
ازفردا قطعمیشود؟
3

چهارشنبه  14 .شهریور 1397
 24ذی الحجه 5 . 1439سپتامبر 2018
شماره  . 19907سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

براساس اعالم رســمی ،آخرین مهلت هاتگرام و طالگرام برای اتصال به تلگرام تا ۱۵شهریور اســت و این دو نسخه موقت غیررسمی و فارسی تلگرام از
فردا دیگر به پایان راه فعلی خود می رسند.به گزارش فارس ،قرار است این دو نسخه فارسی تلگرام یا از تلگرام مستقل شوند یا فعالیت . ..صفحه 5
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رئیسمجلسخبرگانضمنتشریحاختیاراتیکهرهبریبهقوادادهاند،خطاببهقوهقضاییه:

رونماییازرقیبجدیدترامپ
ترامپ :بایدخیلی خوش شانس باشم
که جانکری رقیب انتخاباتی ام شود!

روز نطق های حاشیه ساز مجلس
در غیاب الریجانی

سراغدانهدرشتهابروید
آملیالریجانی:کیفرخواستهاییدرحداعدامبرایاخاللگراناقتصادیصادرشدهاست

4

صادراتبهعراقبا 30درصد
افزایشبه 3.5میلیارددالررسید
14

انتقاد شدید قائم مقام حزب کارگزاران
از عملکرد اقتصادی دولت

لیالز:مسئولیتوضعیت
اقتصادیمتوجهروحانیاست
14

یادداشت روز

جواد غیاثی

الزاماتمقابلهبا توهم
«شرایطخارجازکنترل»
شــرایط اقتصادی مردم و بنگاه ها و وضعیت متغیرهای اساسی
اقتصاد کالن کشور بغرنج و البته غیرقابل پیش بینی شده است.
بغرنج تــر از آن بــی تصمیمی ،بی عملــی و باقی . ..صفحه 2

راه اندازی  3طرح جدید پتروشیمی
با حضور رئیس جمهور

پردیس ،بزرگترین
مجتمعآمونیاک
جهانشد

با بهره برداری از فاز ســوم مجتمــع پتروشــیمی پردیس ،این
واحد به بزرگ تریــن واحد ســازنده اوره و آمونیــاک در جهان
تبدیل شــد .مراســم آغاز بهره برداری ایــن طرح همــراه با دو
طرح پتروشیمی مرجان و فاز یک نیروگاه پتروشیمی دماوند،
دیروز با حضور رئیس جمهور در عســلویه برگزار شد .به گفته
وزیر نفت مجموع سرمایه گذاری انجام شــده در این سه طرح
یــک میلیــارد و  ۸۵۰میلیون دالر بوده اســت .در این مراســم
عالوه بر حســن روحانــی ،رئیس جمهــور و بیژن زنگنــه ،وزیر
نفت ،امیرحاتمی ،وزیر دفاع و محمود واعظی ،رئیس دفتر...

ظرفیتتولیدپتروشیمی
کشوراز ۶۵میلیونتن
فراتررفت

صفحه 16
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وزیر فرهنگ و ارشاد در مجلس مطرح کرد :

تالشبرایحضورجدیتر روحانیون
نواندیش مستقل در وزارت ارشاد
2

نهادنمایندگیرهبری
مسئلهدانشجویانبازداشتی را
پیگیریمیکند
4

گالیه مردم از افزایش  3برابری کارت های
شهروندی در مشهد

«منکارت»بدونشارژ،
 15هزارتومان!
خراسان رضوی

نقشمافیایزبالهدربریدنگوش
کودکزبالهگرد
5

وعدهتامینپوشکتاچندروز
آینده؛البتهباقیمتهایجدید!

90هزار
خودرو
درراهبازار
5

14

وزارتصنعت:قیمتگذاریخودروازشورای
رقابتبهسازمانحمایتسپردهشد

صفحه ۱۴
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