رهبرمعظمانقالب :احتمالوقوع
جنگ نظامیوجود ندارد

دوشنبه  12 .شهریور 1397
 22ذی الحجه 3 . 1439سپتامبر 2018
شماره  . 19905سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

پاسخرهبرانقالببهسوالچرابرجامراآتشنزدیم؟
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باتصویب 2فوریت ،طرحنمایندگاندرمجلسدردستورکارقرارگرفت

بررسی قطعه های آلبوم ابراهیم
و حاشیه های آن

دوقطعهغیرمجاز
در«ابراهیم»

فروکش نسبی قیمت ها در بازار خودرو

پراید36میلیونیشد
14

جنجالریاضتاقتصادی
بهسبکعمرانخان

نخستوزیرپاکستانبهجایخودرو
بابالگرد بهدفترکارمیرود!
3

واکنشالهامچرخندهبهادعای
جنجالیخواهرانمنصوریان
6

یادداشت روز

طرحتوزیـعکاالهایاساسی
ارزانقیمت

صفحه 14

پشت پرده پیچیـده
یک عزل درعـراق
در حالی که قرار اســت امروزنخســتین نشســت پارلمان جدید
عراق با  329نماینده برگزار شود و بیشتر احزاب پیروز انتخابات
برای حضور در این نشســت و ادای ســوگند...
صفحه 2

نمایش ظرفیت واقعی ورزش
ایران در اندونزی
خراسان ورزشی

جنجال وسکوتمشایی
در جلسه دوم دادگاه
4

اوج گیری قیمت ارز و طال
دسترسی به روز به نرخ های بازار ثانویه ارز
14

سرخس و دوغارون آزاد نشد
14

نظر یک روان شناس درباره رفتارهای
عجیب بازیگر نقش «لیال» در سریال «پدر»

جنجالبرایفراموشنشدن!
زندگی سالم

16

گزارش ها از مشکالت جدی پناهندگان
ایرانی به اروپا

امیرمسروری

نمایندگانازتوضیحاتوزیر
خارجهبهسواالتکریمی
قدوسیقانعشدند

نگاه آماری به عملکرد کاروان ایران
در هجدهمین دوره بازی های آسیایی

موافقتنمایندگانمجلس
باایجاد 8منطقه آزادتجاری

پخش مستند
جنجالیدرمجلس
ودفاع قاطعظریف
باز هم صحن بهارستان شــاهد اکران فیلم هایی بود که در نقد
برخی اعضای مذاکره کننده تهیه شــده بود ،فیلم هایی که در
خالل پرســش و پاســخ وزیر خارجه و کریمی قدوسی نماینده
مشــهد پخش شــد .در ایــن بیــن اکثریــت قاطــع نمایندگان
اعــام کردند کــه از توضیحات ظریــف درباره ســواالت مطرح
شــده قانع شــده اند .ظریف در خالل این گفت و گو هــا با ارائه
توضیحاتی دربــاره تیم مذاکــره کننده هســته ای تصریح کرد
 :افــراد دارای دوتابعیــت در مذاکــرات تخصصــی هســتهای
حضور داشــتند اما در مذاکرات خصوصــی نبودند .به گزارش
خراســان محمد جواد ظریف روز گذشــته با حضــور در صحن
مجلس ابتدا به سراغ سواالت نادر قاضی پور نماینده ارومیه ...
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عکس از فارس

سـراب
صربستان

صفحه 5

CMYK

