گزارشخراسانازمتن وحاشیهاولینکنگرهملیخانوادهدرتهران

اولینکنگرهملیخانواده
نمایشی برای رفعتکلیف

یکشنبه  29 .مهر 1397
 11صفر  21 . 1440اکتبر 2018
شماره  . 19944سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
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متهم ،بازجو شد!
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پادشاهیعربستانباپذیرشکشتهشدنخاشقچی ،بنسلمان رامسئولکمیتهپیگیریماجراکرد
منتجب نیا درگفت وگو با خراسان :

خاتمیوعارفمانع
استقاللاحزابشدند

بااشارهبهمصوبهسرانقوابرای
پیگیریقضاییارزصادراتغیرنفتی

همتی:عرضه ارزدربازارثانویه
شتاب میگیرد
14

آغازوانجاممسئولتبلیغاتهیتلر
چگونهرقمخورد؟

«گوبلز»؛دروغبافیکه به
فرزندانش«سیانور»خوراند!
12

سال 97ازنیمهگذشت،وعدهآبفای
مشهدمحققنشد

وعدهسرخرمنبرایتکمیلاگو
رضوی

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

تغییرکابینهبهسبکدولتدوازدهم!
پس از گذشت بیش از یک ماه از گمانه زنی های غیررسمی مبنی
بر استعفای وزرای «راه و شهرسازی» و «صنعت ،معدن و تجارت»
صفحه 2
از سمت خود ،سرانجام. ..

حبس؛مجازاتمدیران
بازنشستهایکهترکپستنکنند
2

مروریبرفیلمهایامیرجدیدی

ستاره«جدیدی»متولدشد
6

مردمافغانستاندیروزباوجودچندین
انفجار پایصندوقهای رای رفتند

صفحه 3

دموکراسیدرخون
3

همه چیز درباره «دارک وب»
جهان آنالین خالفکاران

رئیسجمهور
استعفای وزرای راه
وصمت را پذیرفت

اســتعفای وزیــر راه و صنعت بــا موافقــت رئیس جمهــور مواجه
شــد .وزیر راه دیروز در نامه اســتعفای خود با تندی از سیاست
های دولت انتقاد کرد و نوشت که دولت در شرایط جدید برخی
اصول مهم از جمله پایبندی به قانون را نقض کرده است و در این
شرایط نمی تواند به کار خود ادامه دهد .آخوندی که شش سال
ســمت وزارت راه و شهر ســازی را در دولت تدبیر و امید بر عهده
داشــت در لباس منتقد ظاهر شــده و به صراحــت روش رئیس
جمهور در پیگیری طرح بازآفرینی شهری را مورد نقد قرار داده
است.انتقادی که در متن پذیرش اســتعفای وی از سوی رئیس
جمهور بدون پاسخ نماند...

روحانی،محمداسالمیورضا
رحمانی رابهعنوانسرپرست
وزارتخانه های راه و شهرسازی و
صمتمنصوبکرد

K

زندگی سالم

درستونبازتاببخوانید:

ترامپ رو ولکنقاچاق
سوخت روبچسب!
13

دادستانبجنورد درخصوص
حادثه پارکملیگلستانخبرداد:

14

وزیر 6ساله با ژستی منتقدانه رفت

شریعتمداری با کارنامهپرحاشیه از«صمت»به«کار»می رود

دستگیری
متهمان
شهادت
محیطبان
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