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به روزهایسـبـز؟

چهارشنبه
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 2۷ .محرم  1۶ . 144۲سپتامبر 2020
 .سال هفتاد و دوم  .شماره 2047۶
 .تکشماره  20000ریال درمشهد
 .تکشماره  12000ریال درشهرستان ها

 52صفحه

۱2 .صفحهسراسری ۴ +صفح ه زندگیسالم
۴ +صفحهورزشی 4 +صفحهروزنامهاستانی
 32 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 28 .صفحه آبنبات
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

شاخص هم وزن بعد از  ۲۰روز باالخره مثبت شد ؛ به روند بورس
صفحه 10
امید داشته باشیم ؟
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شاهدی بر تاریخ 111ساله
روزنامه خراسان

نوهنخستینآگهیدهندهروزنامهخراساندر
عصرمشروطیت ،از ماجرایآنآگهیمیگوید
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مصائب4میلیونزنسرپرستخانوار

 26شهریور۹۹

فصل پاییز آمده
با
هوای نیمه سرد
کوچهها پوشیدهاند
یک

لباس ِ سرخ و زرد

فصل
درس و مدرسه
خنده ،شادی و نشاط
فصل
ورزشهای برگ
توی ِ کوچه یا حیاط

ساره

حمدپور
م

۴شنبه
هرهفته

مسابقه با جایزه

بازی مبا
رزه با کرونا
شعر

قصه

شعر  ،قصه،
مسابقهباجایزه
و...

دانستنیها

هفته نامه آبنبات

رئیسکمیتهملیالمپیک
دربازدید ازتحریریهخراسان:

روزنامه خراسان و رسانه
«آخرین خبر» در حوزه
ورزش جزو بهترینها ست

برادران رایت،خواهران برونته
و دوقلوهای فضایی

ورزشی

خواهروبرادرهاییکهدستاوردهایشان
باعثشهرتشانشد

فاجعه سریالی ارز 4200
این قسمت :سم و کود!

زندگی سالم

۴

ممنوعیت ورود کاروان های
پیاده دهه آخر صفر به مشهد

کمتر از 50روز تا انتخابات آمریکا و رقابت حســاس
میان ترامپ و جو بایدن باقی مانده و این روزها بیش
از همیشه انتظار اقدامات ...
صفحه 2

ضمیمه کودک
روزنامه

5

برای
 ۵تا ۱۲
ساله ها

کاری مشترک از
موسسه
فرهنگی هنری خراسان
و شهرداری مشهد

۶

پشت پرده شاخ و شانه
کشیدن ترامپ

H

فصل
شادی و ورزش

صفحه ۵

یکفیلماجتماعی،دفاعمقدسیو
یککمدیازامروز اکرانمیشوند

دکتر هادی محمدی

پنجمین
شماره آبنبات
منتشرشد

طی 4سالگذشتهیکمیلیونبهتعدادزنانسرپرستخانوادهاضافهشدهاما هنوزطرححمایتیمشخصینداریم

هدیه تهرانی و علی مصفا
ناجی گیشه سینما؟

یادداشت روز
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عفت زینلی

ویرساز:
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خراسان رضوی
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واکنش ها به یاوه گویی
توئیتری ترامپ

قالیباف  :رویکردهای وزارت نفت
متناسب با تحریم هاتغییرکند

12

 3میلیارد

فقطپولاکسیژن!

زنگنه:صادراتمویرگینفت را آغازمیکنیم
صفحه10

عکس :باشگاه خبرنگاران

اعداد عجیب و غریب کرونا
در خراسان رضوی؛ هزینه تجهیزات
پزشکی،کشفیات و...
خراسان رضوی

