تورمنطقـهایظریف
ائتالفجدیدیدرراهاست؟

ظریف:بهزودیخبرهایخوبیدربارههمکاریهایمنطقهایخواهیدشنید

12

شنبه  10 .شهریور 1397
 20ذی الحجه . 1439اول سپتامبر 2018
شماره  . 19903سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
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صفحه 16
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رهبرانقالبباتاکیدبراینکهدولت بایداقتصاد رامدیریتکند،تصریحکردند:

میالدباسعادتبابالحوائج،
امامموسیکاظم(ع)تهنیتباد

سیمایاخالقیموسی
بنجعفر(ع)درآینه«القاب»

پرحجموباکیفیتکارکنید

صفحه 4

پیشنهاد سردبیر

بدون موضوع  /با یک تیر ،دو نشان می زنند!

16

پرونده« /محمدکریمپیرنیا»؛یکمعمار
همه چیزدان!

زندگی

مشاوره /واکاویروانشناسانهفخرفروشیدر
پیانتشارعکسهاییعجیبازیکعروسی

زندگی

ادبیات /شاعران پرفروش دهه  90چه
کسانی هستند؟
گفت وگو /گفت وگو با حمیدرضا آذرنگ،
جواد عزتی و مهدی قربانی درباره تجربه
«تنگه ابوقریب»

11

رضوی

یادداشت روز

امیرمسروری

افغانستاندرپیچجدیدامنیتی
استعفایمقاماتامنیتیافغانستاندرحالیبهموضوعیموردتوجه
در منطقه بدل شد که کابل و دیگر شهرهای افغانستان در بدترین
شــرایط امنیتی قرار دارند .ده ها کودک هدف ...صفحه ۲

سازمانتعزیرات:موضوع
احتکار خودرو در دست
بررسیاست

در پی بیانیه تند کارگزاران علیه دولت
و پاسخ اعتدال و توسعه رقم خورد

دعوایداخلیحامیاندولتعلنیشد
16

«پاول دوروف» سرانجام تسلیم شد

موافقتتلگرامباافشایاطالعات
تروریستها
5

ستاری در نشست صمیمانه با مدیرمسئول
و سردبیر روزنامه خراسان مطرح کرد:

آمادگی معاونتعلمیبرای
حمایت از «آخرینخبر»در زمینه
توسعهکسب وکارها

انگشتاتهاماحتکار
9هـزارسمندبه
سویایرانخودرو
انتشــار خبر کشــف یک انبار بزرگ خودروی ســمند در تبریز،
انگشــت اتهام احتکار را متوجه ایران خودرو کرد .با این حال،
ایران خودرو این موضوع را رد و خودروهــای موجود در انبار را
دارای کســری قطعات اعالم کرد .این در حالی اســت که طی
هفته های اخیــر برخی فعاالن اقتصــادی و رســانه ای مدعی
شــده بودند که خودروســازان به بهانه نقص قطعات که عمدتا
قطعات عادی مانند ضبط صوت یا ...است از عرضه خودرو به
بازار خودداری مــی کنند تا خودروهــا را در پی افزایش قیمت
به بــازار عرضه کننــد .در عین حــال وزارت صنعــت ضمن رد
این احتمال بــا توجه به توجیه نداشــتن احتــکار ،این موضوع
را بــرای خودروســازان غیر منطقی دانســت.پنجشــنبه هفته
گذشــته و در پــی خبرهایی مبنی بــر انبــار مملو از خــودرو در
آذرشهر تبریز ،خبرگزاری ایسنا به نقل از فرماندهی انتظامی
ایــن شهرســتان ،از کشــف انبار احتــکار خــودرو خبــر داد...
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رئیس برکنار شده حشدالشعبی نامزد
نخست وزیری عراق شد

رکببهالعبادی
3

توفانسیستانرویحوادث
گذشتهراسفیدکرد

پدیده
لیگ
همچنان
درصدر
2

14

خراسان ورزشی

CMYK

