درجمعطالب مدرسهعلمیه نرجسمطرحشد:

پاسخهایآیتا...علمالهدی
دربارهتوئیتر CFT،و دههمحسنیه

یک شنبه  20 .آبان 1397
 3ربیع االول  11 . 1440نوامبر 2018
شماره  . 19959سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 32 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

آیت ا ...علم الهدی در دیدار روز گذشته خود با طالب و استادان مدرسه علمیه مکتب نرجس در محل این مدرسه ،به سواالت این بانوان در
حوزه هایی از قبیل دیدار آیت ا ...شبیری با سران فتنه ،مسئله های  CFTو هسته ای ،استفاده از دالر ،فعالیت در . ..خراسان رضوی

زندگی

توهینپمپئوبهمردمایران
R

دیدگاه یک روان شناس درباره دلیل
ازدواج نکردن عمو پورنگ

کاشمهارت«نهشنیدن»را
بلدبودی!

اگرایرانمیخواهدمردمشگرسنهنمانند،بهحرفآمریکاگوشکند!

صفحه 16

پیشنهاد سردبیر

پرونده  /درباره عجیب ترین رشته های
دانشگاهی در سراسر دنیا
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گزارش /حمله لفظی ترامپ به رئیسجمهور
فرانسه درباره ایده «ارتش اروپا»
ویژه/تذکر مهم به بازنشستگانی که همچنان
مسئولیت دولتی دارند

4

تحلیل« /اوپک» ،اثرگذارترین نهاد
اقتصادی جهان سوم منحل میشود؟

14

گفت وگو /تعیین محدوده سود خرده فروشی
درگفتوگو با رئیساتاق اصناف ایران

14

یادداشت روز

محمد حقگو

رودربایستیدولت
بااصالحاتضدتحریمی
چند روزی از آغــاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه کشــورمان
می گذرد و اوضاع اقتصادی در این چند روز ،آرام . ..صفحه ۲
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گفتوگویمتفاوتباظریفازFATF
تاپرسپولیس

وزیرخارجه:همچونمردماحساس
خوبیازقیمتهاندارم
4

افزایش قیمت  8تا  18درصدی
بسته های اینترنت
5

معاونسازمانامورمالیاتیتشریحکرد:

شرایط پرداخت مالیات
بنیادها و نهادها

زندگی

3

KHORASANNEWS.com

14

«یکبارمصرف» پرکاربردترینکلمه
سال 2018بهانتخابلغتنامه«کالینز»

نایبقهرمانآسیا
ایستادهتشویقشد

جهاندرمحاصرهپالستیک

معجزهناتمام

زندگی سالم

معاوندادستانمرکزخراسانرضوی
تشریحکرد:

ماجرایزنپرایدسوارواعترافات
دزدانحرفهایساختمانها

چه کســی فکــرش را میکرد که پرســپولیس با پشــت ســر
گذاشــتن کوهی از مشــکالت به فینال لیگ قهرمانان آسیا
برسد؟ اما این اتفاق افتاد و ارتش ســرخ ثابت کرد که از یک
کابوس هــم میتوان یــک رویای شــیرین ســاخت فقط باید
خواســت! در ابتدای فصل بــا جدایی وحیــد امیری ،مهدی
طارمی ،فرشاد احمدزاده ،صادق محرمی و محسن مسلمان
و دو پنجــره بســته نقلوانتقــاالت ،حضــور در فینــال لیــگ
قهرمانان آسیا یک رویای دستنیافتنی به نظر میرسید...

13

رئیسکلدادگستری خراسانرضوی:

همهبازداشتیهای
مهریهدرخراسان
رضویآزادشدند

ورزشی

پنجرهبستهنقلوانتقاالتو
دستخالیبرانکومانعتحقق
رویایقهرمانیشد

عکس :خبرگزاری آنا



خراسان رضوی

CMYK

