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نگاه� به سب� زندگ� متفاوت 
«د�ترعل� شر�عت�»

طرح� از �� زندگ�

عراق، العبادى و دوراِن پسا داعش

�ادداشت روز

محمدعل� دستمال�

K H O R A S A N N E W S P A P E R

KHORASANNEWS.com

با اشاره به ا�ن �ه ا�ن ها�� �ه در آمر��ا تازه سر �ار آمده اند ، هارت و پورت ها�� م� �نند

رهبر انقال ب: سرشان به 
سنگ مى خورد

   صفحه ٢

در انتقام از عامالن جنا�ت ترور�ست� تهران انجام شد

حمله موشکی ایران به
 مواضع تروریست ها در سوریه

ع�س: گت� ا�ميجز

سند 2030
چرا آمد؟

چرا رفت؟

 اعترافات گروگان گير مخوف
زنم را �شتم و بعد از آن به گروگانگير� 

مسلحانه رو� آوردم!

13

 اختالف نظر آب منطقه ا� و جهاد درباره 
برداشت آب از چاه ها� �شاورز�

دعوا� آب� قرمز شد
رضوى

 هشدار درباره
تجو�ز ب� رو�ه راد�ولوژ�
و افزا�ش سرطان تيروئيد
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 گفت و گو� خراسان با مهاجم مشهد�
تيم مل�

قوچان نژاد: نم� توان ا�ران را
 با آلمان مقا�سه �رد!

ورزشى

. 24 صفحه
به انضمام 8 صفحه روزنامه استانى
. 56  صفحه نیازمندى ها براى مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

تکشماره 8000  ریال در مشهد
 . تکشماره 6000  ریال در شهرستان ها

 در بيست و سومين روز از ماه مبار� رمضان، جمع� از خانواده ها� شهدا� مرزبانِ� ارتش، سپاه و نيرو� انتظام� و همچنين شهدا� مدافع 
حرم و شهدا� وزارت اطالعات با رهبر انقالب اسالم� د�دار �ردند. مشروح ا�ن خبر تا لحظه تنظيم ا�ن گزارش (ساعت ٢٢:٠٠) منتشر نشده 

...   صفحه ٢اما پا�گاه اطالع رسان� دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب، گز�ده ا� از بيانات ا�شان در ا�ن د�دار را به شرح ز�ر منتشر �رد

در سپتامبر ٢٠١٥ (شهر�ور ٩٤)، اهداف دستور �ار مبان� توسعه 
پا�دار ٢٠٣٠ �ه ١٧ هدف اصل� و ١٦٩ هدف فرع� دارد برا� 
́ پارچه در  اقدام عمل� همه �شورها در راستا� تحقق ح�ومت �
سازمان ملل ارائه شد. ا�ران نيز از �شورها� شر�ت �ننده در ا�ن 
نشست بود �ه متعهد به اجرا� ا�ن سند شد و پس از آن، سند مل� 

...   صفحه ٧آمــوزش ٢٠٣٠ جمهور� اسالم� ا�ــران با 

داعش، در بخش ها�� از حلب و چند�ن شهر د�گر از جمله شهر 
�ردنشين �وبان� در شمال سور�ه، نظاميان و مدافعان را با گز�نه 
دشوار جنگ خانه به خانه به چالش �شيد و ت�رار ا�ن تجربه سخت 

...   صفحه ٢در شهر �الن و تار�خ� موصل عراق، به ��� 

 نگاه� به تغيير و تحوالت سال ها� 
اخير مد�ران سينما�� ارشاد

گردش در دا�ره بسته
6

 وا�نش متفاوت ٣ موسسه اعتبار�
 به خبر احتمال ادغام

پازل مبهم ادغام با حضور
 ٣ موسسه اعتبار�
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 در د�دار معاون ظر�°
با وز�ر خارجه قطر ارائه شد

پيام روحان� برا� «آل ثان�»
16

زندگى

دوشنبه . 29 خرداد 1396
24 رمضان 1438 . 19 ژوئن 2017
شماره 19563 . سال شصت وهشتم

افشاگر� فار�ن پاليس� از
جلسه شورا� امنيت مل� آمر��ا در باره ا�ران

 صفحه ١٦ترس متيس

چـاپ دوم


