سخنگوی وزارت خارجه با اشاره بهتماسهای مستمرایران واروپا خبرداد

تضمینهای قبلیاروپاکه
اجرایی نبود ،جایگزینشد

۲

سه شنبه  27 .شهریور 1397
 8محرم 18 . 1440سپتامبر 2018
شماره  . 19918سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

درحالی که به تازگی نشریه آلمانی «اشپیگل» خبرداده بود که اروپایی ها در پی آن هستند که نهادی تاسیس کنند تا بتوانند بدون آمریکا با ایران
رابطه بازرگانی داشته باشند ،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان روز گذشته درباره تالش های اروپا برای زنده ماندن برجام . ..صفحه 4
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خلف وعده مسئوالن
۳برابربدتر ازتحریمها

R

A

نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس ازفعاالن اقتصادی درباره امنیت سرمایهگذاریدرایران نشانداد

تشییع مهمانان عاشورایی
درمشهد
پیشنهاد سردبیر

گزارش /معرفی چند اثر داستانی و شعر
عاشوراییکه باید دراین روزها خواند

11

پرونده  /جلوه هایی از محرم در سبک
زندگی به روایت عکس ها و واژه ها

زندگی

گزارش /نگاهی به عملکرد سینما وتلویزیون
درتولیدآثار نمایشی مرتبط با واقعه عاشورا

6

تاریخ /روایتی از وقایع روزهای تاسوعا
و عاشورای سال 61هجری

12

گفت وگو /گفت وگو با جوان هایی که
واقعهای عظیم را برای مان روایت میکنند

O

H

K

مصوبه مهم شورای عالی
فضای مجازی برایحمایت
ازکسب وکارهای اینترنتی

ارائه مهلت برای رفع اشکال ،پیشازفیلتر
سایتهایاشتغالآفرین
2

گزینه ترامپ برای عضویتدردیوان
عالی ،متهم به آزارجنسی شد
3

صفحه 14

بازگشت تاریخی پرسپولیس
وحذف تلخ استقالل
2

فیروزآبادی مطرحکرد:

ضرب االجل6ماهه بهتلگرامهای
فارسی وخطونشانبرایاینستاگرام
5

تعیین سقف نرخ بلیت پروازهای اربعین

مشهد-نجف-مشهد2میلیون
و 800هزارتومان!
2

رضوی

نوروزیان ضمن اعالماستعفا،از بازنشستگی
استاندار۲،معاون و۲مدیرکلاستانداریخبرداد

یادداشت روز

محسن زنگنه

صفحه 2

اقتصادپاک،جامعهپاک
طلوع خورشید دهم محرم ســال  61هجری ،آغاز ماندگارترین
ثانیه های تاریخ بشریت اســت .ثانیه هایی که با تابش اشعه های
خورشید گرم عراق آغاز شد و با غروب آن پایان یافت اما همین12
ساعت زمان کافی بود تا مسیر تاریخ را تغییر دهد . ..صفحه ۲
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خانهتکانی
درمدیریت
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خراسان رضوی
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