برخالف احکام دادگاههای آمریکا و براساس مطالعات 6ساله و اسناد بنالدن

اندیشکده «آمریکاینو»  :هیچ ارتباطی
میان ایران والقاعده وجود نداشتهاست

سه شنبه  20 .شهریور 1397
اول محرم 11 . 1440سپتامبر 2018
شماره  . 19912سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

خبرگزاری آمریکایی رویترز گزارش داد که براساس نتایج مطالعات انجام شده توسط اندیشکده «آمریکای نو» (« )New Americaبرخالف
ادعاهای مقامات آمریکا ،هیچ مدرکی دال بر همکاری ایران و القاعده در انجام حمالت تروریستی وجود ندارد»« .نلی الهود» نویسنده اندیشکده
«آمریکای نو» که مطالعات مربوط به ادعای ارتباط ایران و القاعده را طی شش سال اخیر انجام داده و ازسال  2012در حال . ..صفحه 16
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همزمان باناامیدینسبی معاملهگران ازرشد بیشترنرخهادر بازارسکه و ارز رخ داد:

میلنقدینگیبهبورس

وساطت بینتیجه علی پروین
برای بازگشت یاغی

برانکو آرامش پرسپولیس
را به رضاییانترجیح داد!

صفحه 14

پیشنهاد سردبیر
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2نکته روان شناسانه درباره یک تبلیغ پرسر
وصدای این روزها درشبکههای اجتماعی

«پستونکهای طال»
دردهان نوزادان الکچری!
زندگی سالم

موضع آیت ا...سیستانیدرباره نامزدهای
نخست وزیری عراق

مخالفت با چهرههای قبلی
3

رکورد تزریق ارز به سامانه
نیماشکست
14

پرونده /نگاهی به تاریخچه ،محتوا ،آداب
و برکات «زیارتعاشورا»
مشاوره  12 /توصیه برای افزایش بهره وری
در محلکار

همزمان بارشد 96درصدی بدهی بانکهای
خصوصیبه بانک مرکزی رقم خورد:

زندگی

توفان نقدینگی سقف1600هزار
میلیاردتومان را درنوردید

زندگی

14

یادداشت  /فرصت طلبی «صدر»

۳

خبر ویژه  /اخالقکارمندان رصد می شود

۴

فراخبر  /چرا نتایج مطالعات این اندیشکده
آمریکایی مهم است؟

16

هوای مشهددرآستانه پاییز و وقوع پدیده
وارونگیهوا هشداری شد

آلودگیدرهوا ،برنامه فقط رویکاغذ!

صفحه 2

خراسان رضوی

ازامروزدرنمایشگاه بین المللی مشهد

یادداشت روز

دکترحامدرحیم پور

دست بسته ترامپ درادلب
جنگنده های روســی حمالت هوایی خود را تشــدید کــرده اند.
بالگردهای سوری هم بی امان مشــغول بمب ریختن دراطراف
شــهر ادلــب هســتند؛ آخریــن پایــگاه تحت کنتــرل گــروه های
تروریستی که در شرایط کنونی ،به کانون اصلی . ..صفحه ۲

حجت االسالم نظافت ،استاد حوزه درگفت وگو با خراسان تبیینکرد:

اصالح سبک زندگی
(ع)
فلسفه عزاداری سیدالشهدا

صفحه 12
عکس :مهر

انبارکاالهای
احتکاری
بهروی مردم
بازشد
خراسان رضوی
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