دومین دادگاه اخاللگران ارزی با بررسی اتهامات 19دالل بازار ارز برگزار شد:

خرید و فروش 253میلیون
دالرباکارتهایملیدیگران

2

چهارشنبه  7 .شهریور 1397
 17ذی الحجه 29 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19902سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

دومین دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد ارزی روز گذشته به صورت علنی برای بررسی اتهامات  19نفر از اخالل گران بازار ارز که با استفاده از
کارت های ملی و بانکی اشخاص دیگر در مجموع بیش از  253میلیون دالر را به صورت صوری خرید و فروش کرده بودند . ..صفحه 14
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مجلس از4پاسخ رئیسجمهور به  5پرسش قانع نشد

ستاره سحرازصبح انتظاردمید
غدیرازنفس رحمت بهارچكید

نمره ردبهاقتصاد روحانی

صفحه 14

مشاور وزیر خبرداد:

درخواست وزیرکشور برای
برخورد قضایی با شایعه سازان
درباره رفتارگردشگران خارجی
خراسان رضوی

دوانتقاد و دو نکته درباره یک
برنامه پربیننده
6

روسیه :سامانه «اس »400را زودتر ازموعد
تحویل ترکیه میدهیم

آسمان بهکام سلطان
3

یادداشت روز

 ...و خداونــد انســان را به عنوان گل سرســبد آفرینش و اشــرف
مخلوقــات آفریــد و بــرای هدایــت و به ســعادت . ..صفحه ۲

بازارمسکن تهران در رکود تورمی
فرو رفت

سقوط33درصدیمعامالت ،جهش62درصدیقیمت
14

تبرئه علیخانی و مدیری ازپرونده
موسسه ثامن الحجج
6

ادلب؛ محورنشست روحانی ،پوتین
واردوغاندرتبریز

االخبار :سوریه ،ایران را به پیشنهادهای نفتی
و امنیتی آمریکا نفروخت
۴

۴دختردرگودال آب «زیردان»
ایرانشهر غرق شدند

ارزیابیچهرههای سیاسی
ازجلسه بهارستان

13

حرکت درمسیر وحدت یا رودست خوردن
ازسوالکنندگان؟

«کشمیری» چگونه جنایت هشتم
شهریور را رقم زد؟

حضور رئیس جمهور در مجلس و پاســخ هــای او به نمایندگان
مردم که در چهار مورد از پنج سؤال نتوانست نظر مساعد آنان
را جلب کند با واکنش چهره های سیاسی نیز روبه رو شد .این
چهره های سیاسی اظهارات روحانی را نشان دهنده تالش او
برای حفظ وحدت در کشور خواندند و در عین حال برخی دیگر
نیــز از صراحت و شــفافیت نداشــتن ســخنان روحانــی انتقاد
کردند .حســامالدین آشنا مشــاور رئیسجمهور و رئیس مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری درباره جلسه مجلس
نوشــت :جلســه روزگذشــته مجلس نمــاد قدرتمنــدی از بلوغ
مردمســاالری دینی در چهل ســالگی جمهوری اسالمی بود.
معلوم شــد میتوان توهین نکرد ،بگم بگم نکــرد ،فیلم مخفی
نشان نداد ،دیگران را متهم نکرد و پاسخ سواالت را با آرامش و
متانت ارائه کرد ،معلوم شــد مجلس در کمــال اقتدار میتواند
پاســخها را نپذیــرد .وی در ادامــه دیــدگاه خــود تأکیــد کرد:
روحانی یک بار دیگــر هزینه حفظ آرامش و. ..
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شهردار مشهد ازموافقت ضمنی بانک دی
با فروشکوهستان پارک به شهرداری خبرداد

کوهستان
پارک،شاد
میشود؟
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کورش شجاعی

غدیر پنجره همیشه باز هدایت
و سعادت
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آشنا :روحانی هزینه حفظ
آرامش و عدم ایجاد تنش
درکشور را پرداخت

عکس :ایسنا

خراسان رضوی
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