بابرگزاریدادگاهعلنیمتهمبزرگفساداقتصادیو
دستگیری 38واردکنندهعمدهموبایلانجامشد

آغاز دورانحسابکشی
11

یک شنبه  4 .شهریور 1397
 14ذی الحجه 26 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19899سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

روز گذشته سرانجام ،دادگاه های علنی مبارزه با فســاد ،فعالیت خود را آغاز کرد .همزمان اعالم شــد که  38نفر از مدیران شرکت های واردکننده
موبایل با ارز دولتی بازداشــت شــدند تا با این دادگاه ها و دســتگیری ها ،روند برخورد با فســاد با جدیت بیشــتری پیگیری شــود ...صفحه 14

پاداشبه«سوتزنان
R

صفحه 2

پیشنهاد سردبیر

12

پرونده /آشنایی با خیام خوانی ،موسیقی
بومیاستانبوشهر

زندگی

مشاوره /یکی از رایج ترین مشکالت
روان شناسانه کارمندان که باید نحوه
مدیریتش را فرا گرفت

زندگی

3

یادداشت روز

رکورد 19سالهجهان
درجاکارتا فروریخت

الزمنیستدربارهعمقفاجعهفسادبگوییمیادربارهاهمیتمقابله
با آن .همه چیز روشــن اســت؛ "اژدهای هفت سر فســاد" ،نه تنها
باعث اخالل در فعالیت هــای طبیعی
اقتصادی ...صفحه 2


2

در مراسم تجدید میثاق دولت دوازدهم
با آرمان های امام راحل

روحانی :تنها گذاشتن دولت
اشتباهی نابخشودنی است
16

انفجار مهیب گاز شهری در مشهد
جان  ۱۰نفر را گرفت
13

حاشیه های اولین جلسه دادگاه
مشایی؛ از تغییر عجیب وکال
تا درآوردن پیراهن!
16

معاون اقتصادی استاندار در روزنامه
«خراسان» تشریح کرد

ســتاره  94کیلویی وزنهبرداری ایران کلکســیون رکوردهای
جهانی خود را کامل کرد .این بار اما با فــرو ریختن رکورد 19
ساله یکضرب جهان .در روزی که سهراب وزنهبرداری ایران
بیادعارویتختهرفتورکوردیکضربدنیاشکستتاطالی
بازیهایآسیاییراباردیگربهگردنبیاویزد،کیانوشرستمی
اوت کرد تا جدال جذاب رستم و سهراب وزنهبرداری ایران تنها
یک فاتح نامدار داشــته باشــد .رقابتهای وزنهبرداری دسته
 ۹۴کیلوگرم بازیهــای آســیایی در حالی دیروز برگزار شــد ورزشی
که سهراب مرادی در یکضرب ابتدا وزنه  ۱۸۲کیلوگرمی را
باالیسربرد.اودردومینحرکتبرایجابهجاییرکوردجهان
روی تخته آمد و وزنه  ۱۸۹کیلوگرم را انتخاب کرد که این وزنه
اوت شد .مرادی در ســومین حرکت به وزنه  ۱۸۹کیلوگرمی
حمله کرد و موفق شــد با مهــار این وزنــه ،رکورد جهــان را ...

کارنامهاقتصادیخراسان رضوی
خراسان رضوی

توفان5شهرستانسیستانوبلوچستان
راتعطیلوتعدادیراروانهبیمارستانکرد

جواد غیاثی

کلیدتبدیلفساددوستی
بهفسادستیزی

تعیین سقف نرخ بلیت هواپیما
بدون کاهش قابل توجه!

آوار مرگ

آهنسختحریف
سهرابایراننشد

سهرابمرادیبامهار وزنه
 ۱۸۹کیلوگرمیدریکضرب
رکوردجهانراشکست
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بررسیهایخراساندربارهتصمیماتجلسه
دیروزمسئوالنایرالینهایداخلینشانداد

 ۵درصدمبلغفسادبه افشاکنندگان اختصاصمییابد

روزگار بیتابیهای«امید»

یادداشت /بن بست تدریجی پرونده
کره شمالی

R

»

سیری در روزهای زندگی اخوان ثالث
در سالروز درگذشتش

تاریخ/استخرکوهسنگیُ ،پرازاسلحه
سربازان فراری!
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عکس :خبرگزاری برنا

بیـداد
تـوفان

صفحه 13
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