رهبر انقالب با اشاره به برخی پیشنهادهای اروپا به ایران:

به اروپاییها هم مثل
آمریکاییها اعتماد نکنید

12

یک شنبه  21 .بهمن1397
 4جمادی الثانی  10 . 1440فوریه 2019
شماره  . 20034سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه  .بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 32 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

صفحه 4
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آمادگی ملت ایران برای برپایی جشن باشکوه و دشمن شکن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
برخی دستاوردهای  4دهه اخیر به
استناد آمار «فائو» و «بانک جهانی»

رشدچشمگیر
«برخورداریهایعمومی»
درپرتو انقالباسالمی

با حضور وزیر راه و شهرسازی
انجام شد

شروععملیاتقطعهچهارم
خطآهنزاهدان-مشهد

R
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ذبح کودک عربستانی به دست
یک وهابیدرمدینه منوره

تیغسانسور
بر گلوی زکریای 6ساله
3

روایت بانک جهانی از مقایسه
فقر مطلق در ایران و جهان

فقرمطلقدرایرانکمتراز
انگلیس،بلژیکواسپانیا

مثلبهمن57

14

سپاه پاسداران انقالب اسالمی
برای نخستین بار رونماییکرد

صفحه16

کارخانه موشک بالستیک
در اعماق زمین

15

«شبیکهماهکاملشد»
فاتح سیمرغهایتحریریه
«خراسان»

16

جنایتهولناکدرپیخودنمایی
برایدوستیخیابانی!

6

سخنرانی پرشور و مستند
نصرا ...در بیان دستاوردهای
انقالب اسالمی

13

طرحجدیدمجلسبرایمبارزه
بامفاسداقتصادی

16

14

هیرمند
گلوتازهکرد

یادداشت روز
امید ادیب

نظام محاسباتی غربو
پشتوانه مردمی انقالب

سجدهمردمسیستاندرپی
بارشنزوالتآسمانی صفحه15

کسی منکر نیست که امروز کشــورمان در یک جنگ
اقتصادی گسترده قرار دارد...
صفحه 2

با نهایت تاسف و تاثر

درگذشت همسری دلسوز و مادری فداکار

سرکار حاجیه خانم
عصمت (سیمین) بابایی
همسر حاج مهدی بهاری
را به اطالع دوستان و آشنایان می رسانیم.

مراسم تشییع ساعت  9صبح روز دوشنبه 97.11.22

در محــل صحــن آزادی برگزار مــی گردد .ضمنــا مجالس

بزرگداشت و ترحیم آن مرحومه سه شنبه  97.11.23از ساعت  9الی 11صبح و بعدازظهر از
ساعت 19الی 20:30و چهارشنبه  97.11.24بعدازظهر از ساعت  19الی  20:30در مسجد

الزهرا(س) واقع در خیابان احمدآباد برگزار می گردد.حضور شــما سروران گرامی موجب شادی
آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان می گردد.

خانواده های :بهاری -بابایی -روشندل -رفایی-
بهرامی -حسینی مقدم -صابری

