استانداردرجلسه شورای فرهنگ عمومیخراسان رضوی:

 97درصد زائران خارجی
با خانواده بهمشهد میآیند

یک شنبه  11 .شهریور 1397
 21ذی الحجه 2 . 1439سپتامبر 2018
شماره  . 19904سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

جلسه شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی  ،صبح دیروز در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد .در این جلسه استاندار خراسان رضوی
با بیان این که برای هیچ کس در کشور کاپیتوالسیون قائل نیستیم ،افزود :تخریب تقدس مشهد که از چند سال پیش آغاز و به . ..صفحه 15

ورزشی

KHORASANNEWS.com

توپ پر رئیسکل
علیهبانکهای بیانضباط
R

پایان رقابتکاروان ایراندرجاکارتا
با مقام ششمی

مدال نوشاد حسرت
 50ساله را به سرآورد

مانور روسیه درمدیترانه به معنی نزدیکی
نبرد درشمال سوریه است؟

شرق و غرب رو به ادلب

همتی :اتفاقات بازارارزمحصول ناترازی بانکها و نقدینگی بود
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توضیحات مطهری
درباره ویدئویحاشیه ساز
و درخواست ازصدا و سیما
4

درسومین جلسه دادگاه پرونده اخاللگران
ارزی مطرح شد:

گران فروشی12متهم با وجود
دریافت 62میلیون یورو ارزدولتی
14

یادداشت روز

محمد حقگو

 3خواسته ازهمتیدر مواجهه
با نقدینگی
«هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد نقدینگی را ُکند کند یا
فکری برای جمع آوری آن داشته باشد؛ تا زمانی . ..صفحه ۲
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دومینقهرمانیپیاپیوالیبال
دربازیهایآسیایی
خراسان ورزشی

رئیس سازمان اداری و استخدامی:

قدرت خرید مزدبگیران
30درصدکاهش یافته است
14

معاون امالک و اراضی آستان قدسخبرداد:

صدور  2300اعتبارنامه رسمی
برای منازل روستایی سرخس
15

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی
تشریحکرد

همکاری مرموزقاتل باپلیس!
13

سیستان
 ۵۲روز زیرتوفان

 6فوتی و 76مصدوم ،آمارتصادفات
دوربرگردان ابوطالب مشهدطی10ماهگذشته

قربانگاهی به نام دوربرگردان

پنجاه و دومین روز آلودگی هوای زابل در حالی گذشــت که این
روزها توفان های سیســتان گالیه مردم منطقــه و انعکاس آن از
رسانه ها را به دنبال دارد و آنان را کالفه کرده است .توفان هایی
که اگرچه نام  120روزه دارد اما در کمتر ســالی ،چنین مردم را
گرفتار و زندگی را بر آنان ســخت کرده اســت .دیــروز هم اگرچه
شرایط تا حدودی نســبت به روز قبل بهتر گزارش شد ولی خانه
نشینی بسیاری از جمله کودکان ،کهن ساالن و بیماران تنفسی
ادامه داشــت و آنها از حضور در فضای خارج از منزل بی نصیب
ماندند«.ســراوانی» یکی از اهالی روســتاهای بخــش قرقری به
خبرنگار مــا می گویــد :به دلیــل توفان های. ..

خراسان رضوی

غولهای دنیای«تقلیدصدا» درگفت وگو با
خراسان ازحواشی و درآمد حرفه شان میگویند

مردان
هـزار
حنجره!
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ازامروزبرشدت وزش باد
درمنطقه سیستان افزوده
وسرعت آن تا100کیلومتر
برساعت پیش بینی میشود

عکس :ایرنا

زندگی سالم
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