معرفیتصمیمگیرانمصوبه
ارز ۴۲۰۰تومانی

پنج شنبه  15 .آذر 1397
 28ربیع االول  6 . 1440دسامبر 2018
شماره  . 19979سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
 .ویژه نامه جیم

روحانی:ارز ۴۲۰۰تومانینظرهمهاقتصاددانانومشاوراناقتصادیدولتبود
رضوی
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پنجمینناکامیموشکیآمریکا
علیهایراندرشورایامنیت

چراغ قرمز وزارت کشور به
خصوصی سازی آتش نشانی مشهد

آتش نشانی قابل واگذاری
نیست

صفحه 16

پیشنهاد سردبیر

موضوع ویژه  /طنزهایی درباره زندگی
دانشجوییبهمناسبتروزدانشجو

زندگی

بدون موضوع /قهر دختر  3ساله با پدر ...

16

گفتوگو /روایت تنها بانوی سازنده ساز
کمانچه در خراسان از حرفه اش

رضوی

پرونده/پیشنهادهایی درباره این که چگونه
حضور موثری در توئیتر داشته باشیم

زندگی

تاریخ /واقعه  16آذر 1332؛ تشکیل نخستین
جبهه ضدآمریکایی در ایران

12

یادداشت روز

امیرحسین یزدان پناه

 2برگبرندهحقوقیایران
درقطعنامه2231
 35ماهازآغازاجرایتوافقهستهایمیگذردودراینمدت،غرب
پنج بار تالش کرده تا براساس قطعنامه  . .. 2231صفحه ۲
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 CFTباردیگردربهارستان
حاشیهآفرید
مجلس اصرار کرد؛ بخشی از الیحه جنجالی
به مجمع رفت
2

عارف:عدهایبهدنبالضربهزدنبه
انسجاماصالحطلبانهستند
4

در جریان سفر به شهرستان سرخه و
تعریفجوکدرجمعمردمانجامشد

شوخیهایرئیسجمهور
باهمشهریهایش!
16

تغییر فاز بنیاد مستضعفان
در بخش مسکن

تولیتآستانقدسرضوی در
افتتاحیهدومینکنگره بین المللی
قلب ایران و اروپا:

ساخت و ساز برای قشرهای متوسط به پایین
جایگزین مجتمع های تجاری شد

تبدیل مشهد به قطب
سالمتمنطقه،آرمانی
دستیافتنی است

تولیت آســتان قدس رضوی گفت :این آرمانی دست یافتنی
اســت که مشــهد به قطب ســامت در منطقه تبدیل شــود.به
گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم
رئیسی  ،صبح دیروز در مراسم افتتاح دومین کنگره پزشکان
قلب ایــران و اروپا ،بــا بیان ایــن که امــروز برخــورداری از کار
دانش بنیان ضرورتــی اجتناب ناپذیر اســت ،تصریح کرد...:

دربخشیازاینکنگرهیکعمل
جراحی قلب به صورت زنده و با
حضور ۳۰نفر از استادان ایرانی
و اروپایی انجام شد

14

آمادگیهندبرایساختراهآهن
چابهار–زاهدان
2

سیبزمینی
17هزارتومانی
در مهرآباد !

رضوی

گذرتعزیراتبهفرودگاهمهرآبادنمیافتد؟

عکسaqr.ir :
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