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مدرسهفروشیقانونی!
 آیا قانونی که قرار بود کمک حال اقتصادی مدارس باشد

اکنون تهدیدی علیه فضاهای آموزشی است؟
   صفحه 5

 نمایی از نظم جدید جهانی
 در جلسه نیویورک

شب گذشته در شورای امنیت سازمان ملل، اتفاقاتی 
افتاد که از دو جنبه قابل تحلیل است...

یادداشت روز

امیرحسین یزدان پناه

  صفحه 2

گریه های 
بی صدای عسل!

  صفحه   ۹

چهارشنبه
11 | تیر |1399

28 صفحه 
. 12صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم

+ ۴صفحه ورزشی + 8 صفحه روزنامه استانی
. 32 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 9 ذی القعده 1۴۴1 . اول جوالی 2020 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20۴13 

. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها

 شاه عباس؛ پیشتاز مبارزه
با دخانیات در تاریخ جهان

   صفحه 2

قرنطینه آمریکا  در شورای امنیت
   صفحه 2

چرا  فرمانروای صفویه، جمعیت مبارزه 
با »قلیان« و »ُچُپق« را تشکیل داد؟

مهر توقیف بر سرمایه های سیما !
نگاهی به وضعیت 3 سریال توقیفی 

که هنوز راهی به آنتن نیافته اند

۶

خبرهای خوش وزیر اقتصاد 
در روز تاریخی بورس

بورس امالک و افزایش عرضه اولیه ها 
از هفته آینده

10

اولتیماتوم به فرهاد ، غرق شدن 
رویاهای ناپلئون و ریزش سکه ای 

موهای کریمی!
   صفحه های ورزشی ، زندگی سالم و ۷

۷

واشنگتن در جلب حمایت از ادامه تحریم تسلیحاتی ایران در جلسه از راه دور شورای امنیت شکست سختی خورد

گفت وگوی خراسان با نامادری 
سنگدلی که کابوس های شبانه 

رهایش نمی کند

امروز؛ تصمیم گیری برای 
بازگشت محدودیت های 

کرونایی به خراسان رضوی
 خراسان رضوی  

ماده مخدری که ترکیبی است از 
پودر لباس شویی، ماری جوانا و... 

»وونگا« بدتر  از مرگ موش
زندگی سالم

وقتی همه بیداریم
بهداشت خواب     یعنی چه و چطور آن 

را رعایت کنیم ؟

زندگی سالم

حکماعدامبرایسرشبکهآمدنیوز
سخنگوی دستگاه قضا ضمن اعالم حکم روح ا... زم ، جزئیات برخی پرونده های مهم 

دیگر از جمله بازگشت 12 هزار میلیارد به بیت المال را تشریح کرد
صورتحساب کرونا

درمان هربیمار کرونایی
چقدر هزینه دارد؟ 
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