جیب خالیخراسانرضویاز
مالیات 22واحد بزرگ صنعتی

دوشنبه  22 .مرداد 1397
اول ذی الحجه 13 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19890سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

درآمدهای مالیاتی واحدهای صنعتی که در استان فعالیت میکنند ،چندین سال است به خارج از استان میرود .موضوعی که در گزارش هفتم
بهمنماه "خراسان رضوی"نیز با تیتر «دود در خراسان ،سود در تهران»به آن اشاره شد.اکنون خبر می رسد که استاندار در نشست شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان به این موضوع معترض شده و خواستار بازگشت درآمدهای مالیاتی شرکتهایی . ..صفحه 2
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سهمکشورهادرمذاکرات بعدیمشخص میشود
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صفحه 16

تحلیلروز /امپراتوریآمریکا؛ ازتطمیعتاتهدید

۳

حقوق/کاستیهای قانونی،گریبانگیر
کارگران «شیفت شب»

10

گفت وگو /غالمرضا صنعتگر :محبوبیت روی
استیج نیست  ،درقلب مردم است

رضوی

یادداشت روز

سید حمید حسینی

نبرد نهایی درخزرهنوزباقی
ماندهاست
« ....آیا راســت اســت که ســهم  ۵۰درصدی ایران به  ۱۱درصد
ســقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟»این سوالی
اســت که یــک نماینــده مجلــس روز گذشــته و . ..صفحه ۲

اگربتوانیم مثال10درصدمصرف
آبکشاورزی را درکریدور شرق
کشوربهگونهایکاهش دهیم
کهلطمهای به تولید مواد غذایی
نخورد میتوانیم حدود یک
میلیارد مترمکعب آب داشته
باشیم

زندگی سالم

حاشیههای آقای پرحاشیه

خط و نشان چاوشی !
اژه ای با اشاره به برخورد با اخاللگران
اقتصادی خبرداد:

15

دالالن آب ،دندان
طمع را بکشند!

یک ساعت و ربع چالش نفس گیر در دفتر وزیر نیرو با بحث هایی
داغ درباره وضعیت آب در مناطق مختلف از شمال شرق تا جنوب
شــرق کشــور همراه بود .مصاحبه ای که پس از پنج ماه پیگیری
باالخره جور شد ،در سالنی که سرمایش آن دراین روزهای گرم
سالباپنکهاست،برخالفسالنافراددرانتظارمالقاتکهآنجا
کولر گازی کار می کند،چالش وقتی جدی تر می شود که بحث را
به حــوزه بحــران آب دربرخی از مناطق کشــور مثل خوزســتان
می کشــانیم که موجب تجمعــات خیابانی و. ..

بادا بادا مبارک بادا...

بازداشت  ۶۷نفر
و ممنوع الخروجی
 ۱۰۰کارمند و مقام دولتی

مصاحبه چالشیخراسان با وزیرنیرو
از بحران آبتا قطعی برق

پیشنهاد سردبیر

به مناسبت روز ازدواج و خانواده،
بسته دینی و روان شناسی ازدواج موفق
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7دلیل برای آنکه تنگه ابوقریب را ببینیم

روایت پیش ازفتح
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خراسان روند بازگشت مهاجران
افغانستانی را بررسی میکند

مهاجرت معکوس
در پیکاهش درآمد
7

عصبانیت آنی بازهم فاجعه آفرید

قتل به خاطرگازدادن موتور!
9
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20ماه ازکلنگ زنی بیمارستان
شهرک شهید رجایی مشهدگذشت

علف هرز
به جای
بیمارستان!
عکس :علی عباس پور

خراسان رضوی

CMYK

