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افق بازار در نیمه دوم ۹۸
 مروری بر وضعیت بازار در نیمه اول سال 98 و چشم انداز 

نیمه دوم سال از منظر هزینه خانوار و سرمایه گذاری

چالش جانشینی پراید
هنوز جایگزینی برای پراید 

معرفی نشده،  این چند گزینه 
پیشنهادی را بشناسید

 سقف وام صندوق مسکن 
جوانان 150  میلیون تومان شد 

چگونگی دریافت وام 110 میلیونی 
مسکن در شهرهای بزرگ 

14

 واکنش ها به حکم برکناری مدیر 
عامل شرکت گاز خراسان ر ضوی

خراسان رضوی

 »صابر«  در افق محو شد

6

 معتادان شیک !

بخش بزرگی از معتادان، یقه سفیدها 
هستند، آن ها چه کسانی اند؟

زندگی سالم

 سردارانی که به دفاع از ایران 
برخاستند

 درباره بانوی سردار خراسانی 
چه می دانید؟
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 عقب نشینی به شیوه ترامپ!

4

 در ستون بازتاب بخوانید
 موتورسوز فراری و بدعت های 

جاهالنه انسان امروز!
88

 عامل جنایت مستانه، صحنه 
قتل را بازسازی کرد

عشق مجازی در پارتی مرگ!
13

   صفحه 16

فرصت ویژه برای هدایت 
نقدینگی سرگردان

با گذشــت نیمی از ســال، نگاهی به وضعیت بازار از 
جمله بازار بورس، ارز و طال...

یادداشت روز

مهدی حسن زاده 

  صفحه 2

صندلی فروشی 
رشته های 
پزشکی؟!

 افشاگری دانشجوی تقلبی  
واکنش های زیادی به دنبال داشت
  صفحه 5

  دخل و خرج

شنبه
30 |شهریور|1398

40 صفحه
. 1۶صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

+ 8 صفحه ضمیمه دخل و خرج
. 48 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 21 محرم 1441 . 21 سپتامبر 2019 
. سال هفتاد و یکم . شماره 20200 

. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها

دخل و 
خرج

بازخوانی تحوالت اخیر و همگرایی بیش از پیش اجزای محور مقاومت و تاکید آن ها بر حمایت از ایران مقابل تهدیدها

بیعت تاریخی محور مقاومت


