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تبعیت پزشکان از قانون مالیات 
فقط 31  درصد 

 حساب های بانکی پزشکانی که ثبت نام نکردند، خانواده 
و منشی آن ها بررسی می شود

دربی ۹۰ صحنه نبرد 
گالدیاتوری شد!

 خودزنی آبی 
تعویض طالیی سرخ

ضرب االجل ثبت اموال
یک نماینده مجلس مدعی شد:250 هزار مسئول موظف به اعالم اموال خود در سامانه شدند

دست های پشت پرده توزیع 
متادون در داروخانه ها

5

 اتهام زنی متقابل متهمان 
در  پرونده شبنم نعمت زاده

14

 تاغزارهای سبزوار 
زیر تیغ سودجویان

خراسان رضوی

   صفحه 4

مقصدهای 
رویایی پاییز

معرفی چند آیین کهن و  مقصد 
جذاب برای طبیعت گردهای پاییزی
  زندگی سالم

 مشاوره/ شاگردهای عزیزم 
امروز حال تون چطوره؟!

 تحلیل/ اعتراضات به برکناری 
سیسی می انجامد؟

 ویژه/ رصد بی بضاعت های 
میلیاردر توسط قوه قضاییه

گزارش/ درباره نقش مهم هوانیروز 
ارتش در دوران دفاع مقدس 

مشاوره/ چگونه طالق مان را به 
فرزندمان توضیح دهیم؟

پیشنهاد سردبیر
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4

12

زندگی

زندگی

  صفحه 4

  صفحه 14

دوشنبه
اول | مهر |1398

3۲صفحه
. 1۶صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
+ ۴صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

. ۴0 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. ۲3 محرم 1۴۴1 . ۲3 سپتامبر ۲019 
. سال هفتاد و یکم . شماره ۲0۲0۲ 

. تکشماره ۲0000 ریال در مشهد
. تکشماره 1۲000  ریال در شهرستان ها

ورزشی

دستاوردهای جدید دفاعی در رژه سی و چهارم نیروهای مسلح 

 هشدار آفندی و پیام پدافندی ایران به دشمنان

 حذف بازیگر ترکیه ای »مست عشق«  
بعد از انتقادهای گسترده

پارسا پیروزفر،»موالنا« شد
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 هم کالم با فرمانده 
 پایگاه پنجم رزمی

 هوانیروز  مشهد

 خدا،پرواز
مأموریت
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اعتماد را به مدارس دولتی 
برگردانید!

سال تحصیلی جدید در حالی از امروز آغاز می شود که 
دردهای آموزش و پرورش  ما خیلی ...

یادداشت روز

سید صادق غفوریان

  صفحه 2


