کویتضمنرددرخواستولیعهدسعودیبرایافزایشتولیدنفت
بهدستورترامپانجامداد

اخراجبنسلمانازکویت

چهارشنبه  11 .مهر 1397
 23محرم  3 . 1440اکتبر 2018
شماره  . 19929سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

ولیعهد سعودی که برای افزایش تولید نفت خود تحت فشار شــدید ترامپ قرار دارد ،به کویت رفت تا درباره بازگشایی میادین نفتی «منطقه بیطرف»
که بین دو کشور مشترک اســت ،مذاکره کند اما گستاخی ولیعهد ســعودی باعث شد که شــیخ صباح امیر کویت دســتور پایان فوری مذاکرات و خروج
هیئت ســعودی از کشــورش را صادر کند .این ســفر که قرار بود دو روزه باشــد چهار ســاعت بیشــتر طول نکشــید وبا ناکامی ولیعهد . ..صفحه 3
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لبخندقیمتهابهسکتهدالر
R

ورزشی

گل علیپور ،پرسپولیس را
به فینال نزدیک کرد

شاهکار برانکو
بادستهایخالی

پراید۲۵میلیونی وافت۲۰درصدیقیمتگوشی

پیشنهاد سردبیر

مشاوره /توصیههاییبهآنها که این روزها با
«ایکاش ،...ایکاش»...روزگار می گذرانند
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زندگی

بدون موضوع /با شمایند!

16

سینما و تلویزیون /نگاهی به فیلم «جاده
قدیم» جدیدترین ساخته منیژه حکمت

6

ادبیات /درباره شاعرو طنزپرداز«عمران
صالحی» به بهانه سالروز درگذشتش

11

یادداشت /نفتای جدید به خاطر انتخابات
میان دوره ای!

3

یادداشت روز

A

R

طی دو روز گذشته بازار ارز و طال با روند نزولی چشمگیری مواجه
شــد .این روند نزولی همراه با هجوم ارزها و ســکه های خانگی،
کاهشقابلتوجهقیمترارقمزد.هرچندقیمت . ..صفحه ۲

افشاگری گاردین از بودجه
 ۲۵۰میلیون دالری عربستان
برای شبکه «ایران اینترنشنال»
16

افتتاح 1700مدرسهبا 8000کالس
درسبههمتخیراندرسراسرکشور
5

صفحه 14

 ۴سال گذشت ،خبری از تحقق مصوبه
شورای امنیت کشور نشد

غفلت شورای شهر از تشکیل
سازمان حاشیه مشهد

بانک مرکزی :خرید ارز
توسط بانک ها مجاز شد

خراسان رضوی

دستوراستاندارخراسانرضوی
برایحلمشکالتمالیتیم«پدیده»

خریدهایناتمامبا
کاهش قیمت دالر در
فروشگاههای زنجیره ای

خراسان رضوی

اعترافات وحشتناک زنی که  16روز
در محل دفن شوهرش زندگی کرد

جنایتدرمردابرابطهشیطانی
13

گزارش میدانی خراسان
از بازار ارز و هجوم
فروشندگان

همه چیز درباره تجرد طوالنی دختران
به بهانه توزیع فیلم «شماره ،۱۷سهیال»

بهدنبال
مرد رویاها!

مهدی حسن زاده

شروطتداوم
روند سقوطارز

O

H

K

بازداشت ۴۱۷نفر به
اتهامانتقالنیممیلیارد
دالر ارز از ایران به آمریکا
عکس:میثم دهقانی
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