رئیس جمهور خواستار بیان نقاط مثبت براساس مستندات به مردم شد

انتقاد روحانیازنگفتن
واقعیتها و ایجاد دلهره درمردم

پنج شنبه  22 .شهریور 1397
 3محرم 13 . 1440سپتامبر 2018
شماره  . 19914سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

رئیس جمهور ضمن تاکید بر بیان نقاط مثبت به مردم و پرهیز از تحریف واقعیت ها،از نگفتن حقایق و ایجاد دلهره در مردم انتقاد کرد و با اشاره
به جنگ اقتصادی دشمن علیه کشور گفت :البته مردم در این جنگ بدون مشکل نخواهند بود ،چرا که جنگ بدون کشته . ..صفحه 4
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نقشهراهتهران وکابل
دربارهآب واتباع
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عراقچی بعدازمذاکرات2روزه درافغانستان ازتوافقات جدیدخبرداد

حسین عرفانی ،دوبلور پیشکسوت
سینما وتلویزیون درگذشت

وداع با صدای «آرنولد»

پیشنهاد سردبیر

پرونده /ورودکودکان ممنوع!

زندگی

یادداشت /پیماننامه بی مصرف

3

تاریخ /روایتی مستند از وقایع  3روز
نخست محرم سال  61هجری

12

یادداشت  /ضرورت توجه به بازار موبایل
همزمان با رسیدگی قضایی

14

گزارش /ابعاد جدید از واردات
غیرقانونی خودرو

14

یادداشت روز

آقای جهانگیری مدیرانآویزان و
بیانگیزه را چهکسی برکنارکند؟!
«مدیریکهاهلریسکنباشدبهتراستبروددرخانهاشبنشیند
و وقت ملت را تلف نکند ،بگذارد کســی بیاید که . ..صفحه ۲

گپی با «محمدمتیننصیری»
بازیگر ،خنداننده،نقاش
و مترجم زبانکرهای

بامزه وبااستعدادمثل متین
9

حکم مشایی و جوانفکرصادرشد
16

وزارتکشور:دالر 7000تومانی 
به زائران اربعین ارائه میشود
2

با ابالغ حکم پرونده برج سلمان

صفحه 16

معرفی شهدایکربال هر روز
درستون « با کاروانکربال»

نوه پادشاه حبشه
غالم سیدالشهدا

استقبالگرم مردم
ازنمایشگاه فروش
پاییزه مشهد

(ع)

10

جوابیه وزارت نفت درباره
گزارش«رانت نفتی با 3تصمیم
متناقضدر 8روز»

اینجانمایشگاهپاییزهمشهددرسال 97است.همهمهوشلوغی
بهگونهای است که انگار قرار است اتفاق خاصی رخ دهد .تصور
می کردم که چون اسمش نمایشگاه عرضه مستقیم است ،حتم ًا
تخفیفهای خاصی برای کاالها وجود دارد.جلوتر میروم«دفتر
 100بــرگ  5هــزار تومــان!» چــه خبــر. ..

14

2

تشکیل صفهایچند10متری
برای خریدکاالهای طرح تنظیم
بازار وکاالهای احتکارشده

رئیس سابق اداره ارشاد
مشهدتبرئه شد
خراسان رضوی

گزارش میدانی خراسان ازنمایشگاه
فروش پاییزه مشهد

کورش شجاعی
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عکس:میثم دهقانی

سلبریتیها
علیه ذائقه
کتاب خوانی
مردم!

صفحه 11
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