تصمیمدارویی
دردناک
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پنج شنبه 16 .آذر 1396
 18ربیع االول  7 . 1439دسامبر 2017
شماره  . 19700سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
به انضمام  8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحه نیازمندی ها برای مشهد  .ویژه نامه جیم
 .چاپ همزمان در مشهد و تهران

وزارتبهداشتداروهای ضدسرفه ،مسکنها ،آنتیهیستامینهاو ...را ازلیستبیمهخارجکرد
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دنیایاسالممقابلتوطئه
جدیدعلیهقدسمیایستد
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رهبرمعظم انقالب باتاکیدبراینکه ادعای پایتختیقدس برای رژیمصهیونیستی ازروی عجزاست،تصریحکردند:

چهره های سیاسی اصالح طلب
واصولگرا دردانشگاهها حاضرشدند

پاییزداغدانشگاهها
درآستانه روزدانشجو
پیشنهاد سردبیر

موج واکنشها به تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس

گزارش  /ماجرایتیمهاییکهدر 5دوره
گذشتهجامجهانیشگفتیسازشدند

جیم

دخل وخرج  /توضیحاتیدرباره مبنا
قابلیتاعتماد وکاربردهایتحلیلفنی
یاتکنیکالدرپیشبینیآینده

8

پرونده روز /پیشبینیمرکزپژوهشهای
مجلسازدخلوخرج دولتدرسال97

7

سینما/راهنمایکامل12فیلمداستانیگروه
هنروتجربهکه روی پرده سینماهاست

6

گزارش /بهمناسبت روزدانشجو دربارهدغدغه
هایزندگیدانشجوییوراهحلهایش

زندگی

بازداشتافسرنیرویانتظامی
پس ازتیراندازی مرگبار
13

بانک ملی افزایشکارمزد
خدمات بانکی را کلید زد

دریافتکارمزد ازبرخیتراکنشهایکارتی،بهزودی
14

صفحه های ۳و ۴

راهپیماییگسترده درصنعا
در پی ایجادثبات پسازفتنه صالح

اولین قهرمانی ایران درتاریخ
مسابقاتجهانی وزنه برداری

سجده شکرمیلیونهایمنی

تاریخ سازی
درخاک آمریکا

3

فروپاشیشورای همکاری
خلیج فارس

روز گذشته مسابقات وزن ه برداری قهرمانی جهان به پایان رسید
وتیمملیوزنهبرداریکشورمانکهبا 8وزنهبردارراهیمسابقات
جهانی شده بود ،توانست در نهایت با 5مدال طال 3،نشان نقره و
 6گردنآویز برنز و کسب  509امتیاز برای نخستین بار قهرمان
رقابتهــای جهانــی شــود .کاروان وزنهبــرداری بزرگســاالن
کشورمان امروز ساعت  21:30وارد تهران میشود .پس از تیم
کشورمان ،تیمهای کره جنوبی و ازبکستان. ..

نشست 2روزهایکه15دقیقه طولکشید!
3

آغازساخت وتکمیل 1062واحدآپارتمانی
ازمحل 47میلیاردکنسرسیوم بانکی

ساختوساز
درپدیده
جانگرفت

یادداشت روز

پشت پرده انتقالسفارتآمریکا
بهبیتالمقدس

دونالدترامپرئیسجمهورآمریکادرسخنانیکهدرمخالفتبایک
اجماع کم نظیر جهانی بیان می شــد ،از تصمیم . ..صفحه ۲

ضرباالجل10روزه وزیر
اقتصاد برای انتشاراسامی
بانکهای متخلف
14

ورزشی

دکترعلیرضارضاخواه
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پیام تشکر رهبرانقالب
ازقهرمانیتیم ملی
وزنهبرداری و پهلوانسرافراز
علیرضاکریمی
صفحه 2
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