درآمد 8میلیارددالریکهباخامفروشیزعفرانازدستمیرود

تولید 90درصد
درآمد 5درصد !
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پنج شنبه  24 .آبان 1397
 7ربیع االول  15 . 1440نوامبر 2018
شماره  . 19963سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 32 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
 .ویژه نامه جیم

KHORASANNEWS.com
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بارسیدگیبهپروندهدرکمتراز ۲ماهوصدورحکمقطعی

شهادت امام حسن عسکری(ع)
تسلیت باد

تدابیرامامعسکری(ع)
برای ورودبهعصرغیبت
برخی رسانه ها از احتمال تغییر آرایش
دولت خبر دادند

سلطانسکهاعدامشد

صفحه 14

مدیرعامل پدیده خبرداد:

ارسالاطالعاتپدیدهبهفرابورس
خراسان رضوی

بدهی  6میلیونی ،آدم ربایی ساختگی
را رقم زد

ماجرایچلوکبابخوریگروگان
در باغ ویال !
13

یادداشت روز

الزمندارد!

از دو ماه پیش که تقریبا رفتن نیمی از استانداران کشور به دلیل
تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان ،حتمی شد فکر می
کردیم که دولت حداقــل در تعیین و معرفی  . ..14صفحه ۲

آخرینروضه
و آخرین
جشنتولد

خراسان رضوی

تقدیرازروزنامهخراسانو«آخرین
خبر»درهمایشسوادرسانهای
5

موج انفجار موشک های حماس
در کابینه نتانیاهو

در دیدار مدال آوران کاروان ایران
در بازی های آسیایی اندونزی

3

رهبر معظم انقالب:
کاروان امید ،ملت
ایران را روسفید کرد

پاسخهایمتناقضمسئوالن
خراسانجنوبیدربارهآب«پترگان»
2

گره میزبانی از سازوکار مالی هنوز باز
نشده است

پاسکاری SPVدر اروپا
هشداربرجامیایران

حضرت آیــتا ...خامنــهای رهبر معظــم انقالب صبــح دیروز
در دیــدار بــا مــدالآوران و قهرمانان کاروان ورزشــی کشــور
در بازیهــای پاراآســیایی جاکارتــا  ،۲۰۱۸ضمــن تجلیل از
افتخارآفرینــی قهرمانــان جانبــاز و معلــول ،ایــن قهرمانی را
نشاندهند ه عزم راســخ و به کار انداختن ظرفیتهای پنهان
دانســتند و خطاب به آنان گفتنــد« :کار باارزش شــما این بود
که نشــان دادید اگر ظرفیتهــای مغفول در وجود انســان ...
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«خراسان» سوابق و تجارب  4گزینه
نهایی شهرداری مشهد را بررسی کرد

ورزشی

سعید برند

مشهد«سرپرست»

 2روایت درباره شهید
جواد جهانی در دومین
سالگرد شهادتش

وزیر جنگ اسرائیل در اعتراض به
توافق آتش بس با حماس استعفا کرد

گمانهزنیهادربارهتغییراتجدید
درکابینه
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اگرظرفیتهایمغفولدروجود
انسان یا درکشوربهکارانداخته
شود،قطعازمینهسازپیشرفتو
موفقیتهایبزرگخواهدبود

عکسkhamenei.ir :

 5-1گزینه
برایشهرداری
مشهد


خراسان رضوی

CMYK

