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یک شنبه  14 .مرداد 1397
 22ذی القعده 5 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19883سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
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خراسانتئوریمشاورامنیتملیآمریکابرایخروجازبرجام وحمایتازاغتشاشاتدرایرانرابررسیکرد

سازمان ملل :کره شمالی برنامه اتمی
و موشکی را متوقف نکرده و به سوریه
و یمن سالح می فروشد

اونآمریکاییهارادورمیزند

زندگی

یادداشت /آنکارا بر سر تقاطع
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پرونده روز /پرونده چک روی میز مجلس

7

کسب و کار /بررسی زیر و بم حرفه نقاشی
ساختمان  /کسب و کاری رنگی

8

گفت وگو /اولویت های مشهد از نگاه
فرماندار جدید

صفحه 9

رضوی

یادداشت روز

محمد حقگو

 5درس از 3ماه رانت ارزی
 4200تومانی
بازار ثانویــه را که در روزهــای آینده راه اندازی خواهد شــد ،می
توان نتیجه یک آزمون و خطای پر هزینه در اقتصاد ایران از ابتدای
امسال دانست .موضوعی که نکات مهمی را در  . ..صفحه ۲

ماجرایباغخرمایبم
در آخرین جلسه دادگاه

مصوبهایبرایانحصارکشتبرنج
درامالکاختصاصیرضاشاه!
16

مدیرکل ورزش خراسان رضوی خبر داد:

آمادگی شهرداری و شورای شهر
مشهد برای حمایت مالی تیم
«پدیده»
یک جمعیت شناس هشدار داد

آغاز شمارش معکوس سقوط نرخ
رشد جمعیت کشور

درخواست وکیل
متهم ردیفاول
برای احضار بهمنی
و سیف به دادگاه
بــا برگــزاری دوازدهمیــن جلســه دادگاه رســیدگی بــه پرونده
موسسه ثامن الحجج ،ختم رســیدگی به این پرونده اعالم شد تا
متهمان منتظر صدور حکم دادگاه بنشــینند .به گزارش میزان،
دوازدهمین جلسه رســیدگی به پرونده تعاونی مالی -اعتباری
ثامن الحجج دیروز در حالی برگزار شد که به نظر می رسد آخرین
جلسه دادگاه بود .در این جلســه ،متهم ردیف سوم که پیشتر در
رســانه ها به عنوان متهم فراری مطرح شــده و البتــه دادگاه این
موضوع را تکذیب کرده بــود ،حضور یافت .به گفته قاضی باقری
در این جلسه ،وی در روزهای اخیر خود را به دادگاه معرفی کرده
و پس از تودیــع وثیقه ،هم اکنون آزاد اســت .متهمــان پرونده در
این جلســه اخالل در نظام اقتصادی را رد کردند.در این جلسه،
متهم ردیف دوم خانم (ر.الف) و همسر متهم ردیف اول ،با حضور
در جایگاه ،ضمن رد اتهامات مطرح شده در خصوص اخالل در
نظام اقتصادی کشور اظهار کرد :من گناهم این است که همسر
آقای (الف.م) هستم بنده مدت کوتاهی در هیئت مدیره بودم...

زیر و بم پهلوی ها

خراسان رضوی

ختم رسیدگیبهپرونده
موسسهثامنالحججاعالمشد

پیشنهاد سردبیر

پرونده/چالش زنان قانع با مردان ولخرج

روخوانیترامپاز«نسخهبولتون
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«مومو»یقاتلدرواتساپ!
زندگی سالم

درستون بازتاب بخوانید

کاشبستنیروبراشگرفتهباشه!
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پاالیشگاهیبدونزمینوسرمایهگذار
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عکس :میزان

تبخیروعده
وزیردر
پاالیشگاه
شیروان

صفحه ۲
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