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ش�وه موسيقا�� شاهنامه 
در پا�تخت

�نسرت فردوس� خوان� شهرام و 
حافظ ناظر� و هما�ون شجر�ان

 مرداد ماه در تهران برگزار م� شود

پيام اعالم نشده حمالت
موشکی سپاه

سرمقاله

محمدسعيد احد�ان

ابعاد و بازتاب عمليات موش�� مقتدرانه سپاه در خارج از مرزها

موشک هاى ضد جنگ
K H O R A S A N N E W S P A P E R
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آ�ا اسناد وزارت خارجه آمر��ا آ�ت ا... �اشان� را مرتبط با �ودتا� ٢٨ مرداد م� داند؟

ادعاى واهى براى
 کمرنگ کردن «اقرار بزرگ»

   صفحه ٤

 1800 میلیار د 
براى آب و برق 

سیستان و
بلوچستان

 در پ� نزاع دو برادر در زاو�ن �الت رخ داد

مادر قربان� دعوا� دو برادر
رضوى

 شهر¥ سوغات خراسان رضو� �¢ 
سال پس از شروع به �ار دبيرخانه مل� 

هنوز در مرحله جانما��

بازار سوغات، مفت چنگ 
چين� ها

رضوى

 از ر�است شورا و شهردار� پا�تخت
تا وزارت راه

همه گمانه ها به محسن هاشم�
ختم م� شود
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 شب�ه مل� اطالعات ؛تدو�ن 
نقشه راه ، معطل اجرا
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. 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

 انتشار اسناد وزارت خارجه آمر��ا در هفته گذشته �ه دربرگيرنده گزارش ها� محرمانه دستگاه د�پلماس� و امنيت� ا�ن �شور درباره �ودتا� 
٢٨ مرداد ١٣٣١ در ا�ران بود، بحث ها� فراوان� را در ميان سياستمداران و پژوهشگران عرصه تار�خ و سياست، برانگيخت. مهم تر�ن دستاورد 

...   صفحه ١٠بررس� ا�ن اسناد، «اقرار بزرگ» دولت آمر��ا به دست داشتن مستقيم در �ودتا� ٢٨ مرداد، برانداز� دولت د�تر مصدق 

 حمله موش�� مقتدرانه سپاه به مواضع ترور�ست ها در سور�ه، 
�¨ هدف اعالم شده رسم� داشــت �ه دادن پاسخ� مح�م به 
حمالت ترور�ست� در تهران به ترور�ست ها و حاميان منطقه ا� 
و بين الملل� شان بود اما  م� توان مدع� شد، ا�ن اقدام پيام ها�� 

...   صفحه ٢بس مهمتر نيز داشت و م� توان متصور بود �ه 

 در عمليات سپاه در قصرقند

سر�رده گروه¢ انصارالفرقان 
به هال�ت رسيد
15

 تنها �¢ روز برا� پر �ردن اظهارنامه 
ماليات� فرصت باق� است

جزئيات ماليات اصناف
8

 براساس را� دادگاه قاتل �¢ نفر است

«قرار مرگ» در جاده وحشت!
13
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سه شنبه . 30 خرداد 1396
25 رمضان 1438 . 20 ژوئن 2017
شماره 19564 . سال شصت وهشتم

ع�س: خبرآنال�ن

 هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان برا� طرح ها� آب و برق در استان به 
سيستان و بلوچستان اختصاص داده م� شود.به گزارش «سيستان 

...   صفحه ١٥ و بلوچستان» معاون ر�يس جمهور روز گذشته


