شورای شهرتهران 2گزینه نهایی شهرداریتهران را انتخابکرد

حسینی مکارم وافشانی
درفینال « بهشت»

6

چهار شنبه 19 .اردیبهشت 1397
 22شعبان  9 . 1439می 2018
شماره  . 198۱4سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

در روزی که رئیس شورای شهر تهران از عمل جراحی محمدعلی نجفی شهردار سابق پایتخت خبرداد ،دو گزینه نهایی شهرداری انتخاب شدند
تا در رای گیری نهایی که هفته آینده انجام می شود ،یکی از این دو نفر،با رای اعضای شورای شهر سکان دارشهرداری تهران شود .به گزارش
خراسان ،ایلنا و فارس در شصت و دومین جلسه شورای شهر تهران پس از انصراف حجتا ...میرزایی رایگیری میان حسینی . ..صفحه 4
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ضرب االجلایران
برایخروج ازبرجام

S

A

R

درواکنش به خیانت آمریکا وقول اروپا صورتگرفت

اکران مردمی «به وقت شام»
حاشیه سازشد

جنجال داعش
در پردیسکورش

گزارش تطبیقیخراسان از
بخشهایی ازقانونتامینمالی
تروریسمکهتغییرمیکند
16

شکایت توکلیازآخوندی
به دلیلتعللدرراه اندازی
سامانه ملیامالک
14

درستون بازتاب بخوانید:

کتاب خوانی درلنجهای
جنوب و دو روی سکه
گردشگری درایران
2

سر مقاله

محمد سعید احدیان

ضرورت اقدام متناظر و متناسب
با اقدامآمریکا
آمریکا از برجام خارج شد و اتحادیه اروپا اعالم کرد که به تعهدات
خود عمل خواهد کرد اما به نظر می رسد موضع . ..صفحه ۲
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روز پرنوسان بازار ارز و طال

االکلنگ سکه روی نرخ
2میلیون تومان
14

کاهش 40درصدی تولید
محتوا درتلگرام
12

 ۲۲اردیبهشت آغاز
ثبتنامآزمون استخدامی
آموزش وپرورش
صفحه 16

موگرینی :اتحادیه
اروپا ،برجام را
ادامه میدهدو به
تعهدات خودپایبند
خواهدبود

5

برزخ انتقال پادگان ارتش
به خارج ازمشهد
خراسان رضوی

خشکسالی بسیارشدیددر69
درصدمساحت خراسان رضوی
خراسان رضوی

سرقت
مسلحانه
با شگرد
جاسوسی!

ترامپ :آمریکا
ازبرجام خارج
میشود وتحریمهای
هستهای ایران را
برمیگرداند

رویترز :ایران با وجود ذخایر
ارزی112میلیارد دالری
از بازگشت تحریمها آسیب
جدی نخواهد دید
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صفحه 13
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