رهبرانقالب با اشاره به اینکهگوشمالی سختی به تروریستها میدهیم:

دستعواملحادثهاهوازدر
جیب سعودی وامارات است

سه شنبه  3 .مهر 1397
 15محرم 25 . 1440سپتامبر 2018
شماره  . 19922سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

روز گذشته رهبر معظم انقالب در بخشی از دیدار ورزشکاران مدال آور و غرورآفرین کشورمان در بازی های آسیایی به حادثه اخیر تروریستی
اهواز اشاره و نکاتی را در این باره مطرح کردند .براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب . ..،صفحه 16
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دوئل نطقها
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امروزبا مصاف روحانی وترامپ درمجمععمومی سازمان ملل رقم میخورد

گفت وگو بامخاطب
شوخیتلخ وزیر بهداشت
پیشنهاد سردبیر

مشاوره  /یادگیری به صرف فیلم!

زندگی

یادداشت /لبخند تدریجی دموکراتها

۳

خبرویژه /مجوز مشروط دولت برای افزایش
برخی جرایم رانندگی

۴

تاریخ /روایتیاز 5عملیاتپیروزمندانه
دفاع مقدس

12

گزارش/گمانه ها از جابه جایی در پاستور
به جای تغییرات!

4

یادداشت روز

امیرحسین یزدان پناه

«صلح کسالتآور است »!
خون بی گناهان همیشه به دلیل سیاست ها و نقشه های کسانی
بر زمین می ریزد که آگاهانه برای این خون ریزی ،ادبیات سازی
می کنند ،تصمیم می گیرند و تصمیم های شان را اجرا می کنند.
کسانی که هزاران مایل دورتر از کانون ناامنی در . ..صفحه ۲

روسیه:ظرف ۲هفته سوریه را
به «اس »300مجهز میکنیم
3

واکنش قائم مقام آستانقدس
به شایعه استعفایش
2

آغاز بزرگ ترین جنگ تجاری تاریخ
14

صفحه 2

درستون بازتاب بخوانید:

ازنرگسکلباسی و زیباکالمتاپراید
گوجهای،الکچریترین خودرو!
2

نگاهی به فیلمهای موج جدید اکران
که ازفردا روی پرده می روند

با حضورجمعیت عظیم مردم عزادار اهواز
رقم خورد

پاییز رنگارنگ سینما

بدرقهباشکوه
شهدای اهواز

6

جنایت هولناک با نقاب تصادف
13

مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز با حضور جمعیت
عظیم مــردم متدیــن ،انقالبــی و عــزادار ایــن شــهر و مقامات و
مسئوالنکشوریولشکریبرگزارشد.براساسگزارشتسنیم،
این مراســم باشــکوه با مداحی و عزاداری مردمی ،رأس ساعت
 8:30دوشــنبه از مقابــل حســینیه عاشــقان ثــارا ...آغاز شــد.
براساس این گزارش از ساعات اولیه صبح حضور مردم اهواز در
این مراســم چشــمگیر بود و لحظه به لحظه به جمعیت حاضران
افزوده مــی شــد.همچنین شــب گذشــته وزارت اطالعــات در
اطالعیــه ای اعــام کــرد :در پــی اقدامــات. ..

افزایش 56درصدی روزهای
ناسالم درمشهد
خراسان رضوی

دالردرکانال16هزارتومان؛ سکه وطال
رکوردهای جدیدثبتکرد

افسار
گسیختهتر!

16

مادرشهید محمدطاها اقدامی:
بچه چهارساله من پرپرشد
امادشمنان بدانند به هدفشان
نمی رسند
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عکس :فارس

صفحه 2
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