وزیردفاع ازانجامکامل مراحل ساخت یک محصول جدید راهبردی خبرداد

آسمان درانتظارجدیدترین
جنگنده ایرانی

دو شنبه  29 .مرداد 1397
 8ذی الحجه 20 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19896سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

امیرسرتیپ حاتمی S300:ایرانیتا آخرسالتحویلنیروهای مسلح میشود

ورزشی
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صفحه 4
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گزارش خراسان ازافزایش سرسام آوراجاره مسکن درمناطق مختلف مشهد

روز پرمدالکاروان ایران درجاکارتا

مدال طالی آسیایی
برگردن یزدانی وکریمی

شوککمرشکنبهمستاجران
صفحه ۲

خریدار 5هزارسکه باوام
72میلیاردی  ،سکهها و وام را
به بانک پس داد
14

مسمومیت  55نفراز اهالی
دادستان بجنورد را به روستاکشاند
13

نورافکن مجلس برتاریکخانه
 2تابعیتیها

جوانگرایی در راس سازمان
تبلیغات اسالمی

16

16

در واکنش به همزمانی ایجادگروه اقدام
با ایام سالگردکودتای 28مرداد

گفت وگو با خالق عروسکهای خاطره انگیز

خالقخاطرههای نامیرا

ظریف«:گروه اقدام» تکرار
سناریویکودتای 28مرداد است

خراسان رضوی

با معرفی طهرانچی به عنوان سرپرست

16

فرهاد رهبراز ریاست
دانشگاه آزاد عزل شد

جزئیات جدیدازمخفیگاه و وضع جسمانی
سرکرده داعش

البغدادی؛ فراری ،الغر و بیمار

5

درباره هشتگ پرطرفداراین روزهای شبکه های
اجتماعی وتاثیرات خوشایندش

3

یادداشت روز

محمد حقگو

بحران های ارزی در ماه های اخیر ،فشــار افکار عمومی را برای
تغییرات در کابینه و مواجهه فعــال و چابک تر با . ..صفحه ۲

رئیس سازمان بازرسی بااشارهبهنتایج
بررسیحسابهای بانکیخریداران سکه :

گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس
درباره 2تابعیتیها باالخره قرائت شد

باحکم رهبرمعظم انقالب حجت االسالم
قمی رئیسجدیدسازمانتبلیغات اسالمیشد

مجلس به دنبال اجرای وعدهای
که دولت ،عملی نکرد
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دکترحقانی،استادتاریخ معاصردرگفت وگوباخراسانمطرحکرد

21ماهجنگنرمآمریکابرایبراندازیدولت مصدق

صفحه 12

مجلس قطارتغییرتیم اقتصادیکابینه را مجدد به راه انداخت

اعالم وصول استیضاح وزیراقتصاد

صفحه 14

با ارائه راهکارهایی برای رفع مشکالت اقتصادیتشریح شد

جزئیات نامه11صفحهای قالیباف به سران قوا

صفحه 14

حال
خوب با
#کار-خوب

زندگی سالم
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