تخلیه بخشیاز
حباب سکه و ارز

چهار شنبه  10 .مرداد 1397
 18ذیالقعده . 1439اول آگوست 2018
شماره  . 19880سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

پیش بینی 2اقتصاددان مجلسازتاثیربازارثانویه برکاهش نرخ ارز
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صفحه 14
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سخنانترامپدربارهمذاکرهبدونپیششرطباایرانفقط  ۲ساعتدوامداشت!

رکورد جدیدبیاعتباریآمریکا

برای همایون شجریانکه
به خاطر شادی مردم قرار است
کنسرت خیابانی برگزارکند

آقای شجریان!
بگوما ِکی،کجا باشیم؟

صفحه 16

مشاوره/توصیههایی مهم برای انتخاب رشته
دانشگاهی به داوطلبان و خانوادههایشان

زندگی

تحلیل روز /دست حاج قاسم چگونه پرشد؟

3

بدون موضوع /آقای دکتر و سکه  2ریالی

16

سالمت /به مناسبت اول آگوست ،روز
جهانی تغذیه با شیرمادرو فوایدآن

زندگی

گزارش /جای خالی غزلهای «غالمرضا
شکوهی» شاعر خراسانی ،یک ساله شد

رضوی

یادداشت روز

امیرحسین یزدان پناه

آهنرابایدباآهنبرید
رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشــنبه به ایران پیشنهاد مذاکره
داد و بــه خبرنگاری که از وی پرســید چه شــرط . ..صفحه ۲

اژهای :برای چندمین
باردرخواست لزوم
علنی شدن برخی
دادگاهها را به مجلس
دادهایم
ســخنگوی قوه قضاییه در یک نشست دانشــجویی دیگر درباره
ایجاد شفافیت در حین رسیدگی به پروندههای قضایی و احکام
صادر شــده گفت :بارها و بارها گفته ایم برای شــفافیت ،دادگاه
هایعلنیکه برگزارمیشودمنتشرشوداماباقانونیکهتصویب
شده ،جلوی آن گرفته شده است .حجت االسالم اژه ای که پیش
از این در چهار نشست دانشجویی به سواالت صریح آن ها پاسخ
داده بود ،روز گذشته در نشست دانشجویی با عنوان "قوه قضاییه
در بوته نقد" حاضر شــد و با اشــاره به ســوال یکی از دانشجویان
دربارهلزومشفافشدنبرخیدادگاههاگفت:برایچندمینبار
اصالحیهبهمجلسبردیمکهاستدعامیکنیمواعتقادمانبراین
اســت دادگاهی که علنــی برگزار می شــود. ..

آمریکا:کره شمالیدرحال ساخت
موشکهای بالستیک جدید است

زیرپوست مذاکرات
3

گفت وگو با خراسانیهایی
که درکنکور97خوش درخشیدند

 3نخبه4،رتبه برتر

خراسان رضوی

موج امضاهای نمایندگان در واکنش به تعلل
دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی

 200امضا برای تغییرکابینه
 100امضا برای سوالاز روحانی

درپنجمین نشست صریح با دانشجویان

پیشنهاد سردبیر
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فرمانده سپاه:

آقایترامپ ،مردم و مسئوالن
سناریوهای شما را میشناسند
16

 77درصد مستمری بگیرانتامین
اجتماعی زیرخط فقرهستند

مدیرکل امورفنی مستمریهای تامین اجتماعی:
هیچ خبری برای مستمری بگیران نداریم
5

درباره آیتم بامزه «نود»که به چند هوادار
شادمان نساجی میپرداخت

سرخوشانه
«نـود»

2

درباره پرونده برادر رئیس جمهور
و برادرمعاون اول ،قاضی قرار
وثیقه صادرکردهاست
عکس :میزان

دوشنبهشبدرحالیکههیچخبررسمیازآغازبرنامه«نود»نبود،
اینبرنامهرویآنتنرفتوفردوسیپوربیستمین . ..صفحه 6
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