زلزله قیمت ها
آوارگرانی برسرمردم

افزایش قیمت برخیکاالها با وجود روندکاهش نرخ ارزدر بازارثانویه ادامه دارد:

دوشنبه  5 .شهریور 1397
 15ذی الحجه 27 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19900سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
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بااعالماسامیکامل 2قاضیمتخلف توسط سخنگوی قوه قضاییه انجام شد

12
سالروزمیالد امام هادی(ع) مبارک باد

روایت استاد جعفریان از
چگونگی مقابله امام هادی
با انحرافات فکری

(ع)

آغازانتشارنامقضاتمتخلف
صفحه 16
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ادامه عرضه بلیتهای چارتری
فقط تاپایان شهریور
۵

کابوس زلزله برسرکرمانشاه

زمینلرزه  5.9ریشتری3کشته
و243مصدومداشت
13

نخستین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات
اخاللگران ارزی آغاز شد

 3واردکننده موبایل با ارز
دولتی پای میز محاکمه

پیشنهاد سردبیر

پرونده روز ... /ترینهای جهان در یککتاب

زندگی

گفت وگو /نقال هزار داستان با دوتارخراسانی

رضوی

یادداشت /مرثیهای برایکودک حاشیه نشین

رضوی

یادداشت /تکرار سوریه و عراق درافغانستان؟

3

گزارش /خوشنویسی؛ تلفیق زیبای
هندسه و احساس

11

یادداشت /عملگرایی علیه قبیلهگرایی

4

یادداشت روز

دکترسیدیحیی عظیمی

14

با رای عدم اعتماد مجلس
به وزیر اقتصاد رقم خورد

گانگسترنیستیم ،برنامه سازیم!

دومین برکناریمتوالی
درتیم اقتصادیپاستور
با فرمان بهارستان

فرجام جلســه بررســی اســتیضاح وزیر اقتصــاد در  ۱۷محور با
موضوعاتــی از جملــه مشــکالت ناشــی از نوســانات نــرخ ارز،
خداحافظی کرباسیان با دولت دوازدهم بود .آن هم در شرایطی
که دولتی ها دفاع قاطعی از وی نداشــتند و آمارهای کرباسیان
بــرای دفاع از عملکــرد خود نتوانســت نارضایتی نماینــدگان از
جهشنرخارزراجبرانکند.بهگزارشخراسان،جلسهاستیضاح
پــس از نواختن زنگ آغاز جلســه توســط علی الریجانــی با ورود
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد به صحن مجلس و همراهان وی از
جمله اسحاق جهانگیری  ،محمود واعظی  ،علی اکبر صالحی،
معصومه ابتکار  ،بهروز کمالونــدی  ،محمدجواد آذری جهرمی،
بیژننامدارزنگنه،محمدنهاوندیان،محمدجوادظریفومحمود
علوی رسمیت یافت.درحالی که از روز قبل زمزمه هایی مبنی بر
توافق ســه فراکســیون اصلی مجلــس برای. ..

مفاسد اقتصادی هویت کش
چنین به نظرمی رســدکه اگربا اولین تخم مرغ دزدها براســاس
قانون وبــدون اغمــاض برخوردمی شــد  ،امــروز دیگر فســاد در
حوزه های اقتصادی وسیاسی تا این حد نگران کننده نبود و اصال
کاربهاینجانمیرسیدکههمانتخممرغدزدها . ..صفحه ۲

 8فراز برگزیده ازنشست خبری مفصل
مجری وتهیهکننده «خندوانه»

کرباسیان بدون دفاع جدی
دولتیها ازقطارکابینه پیاده شد

6

سخنگوی قوه قضاییه و معاون حقوقی
رئیس جمهورخبردادند

پرونده حواشیتجمع فیضیه
دردادگاه ویژه روحانیت
4

نگاهی روان شناسانه به استوری
«شبنم مقدمی»که از رایج شدن رفتاری
عجیب بین دخترها خبرمیدهد

14

عکس :فارس

سادگی
دروغی!
زندگی سالم
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