درنشستی تخصصیدرالهه با حضورکارشناسان حقوقی واقتصادیتاکید شد

تحریمهایآمریکا
آبان شروعنمیشود!

6

اوج تحریمها خرداد تا شهریور بوده و ازآبان شاهد افولفشارهای آمریکا خواهیم بود

پنج شنبه  19 .مهر 1397
اول صفر 11 . 1440اکتبر 2018
شماره  . 19936سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
 .ویژه نامه جیم

صفحه 16
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کلیات طرح تغییرشرایط بازداشت موقت درمجلستصویب شد

کودک سرطانی «فرمولیک»

و نامه جنجالی محک

بازداشتموقتمحدودمیشود
صفحه 16

محک :بیمارتیرماه  95بهبودیافته و
همه هزینههایش پرداخت شده است
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پرونده /نگاهی بهپدیده مدلینگکودکان
به بهانه نمایشلباستوسط بچهها درتهران

زندگی

گزارش /پاسخ به ابهامات سرخ ها
با قوانین فیفا

ورزشی

با انتخابات  2018کنگره /پیدا و پنهان نهادی
به نام «کنگره»

پاسخ رئیس قوه قضاییه
به انتقادآیت ا...
مکارم شیرازی
درباره زندانیان
مهریه
2

کاهش منابع ،طعم وبویآب مشهدراتغییرداد

گالیه مردم
اطمینان بخشی وزیر
خراسان رضوی

پیشنهاد سردبیر

گزارش /مابه التفاوت ارزیگمرک،
غیرقانونی یا ضدرانت؟

O

H

K

3

یادداشت روز

شاهین ایزدیار پنجمین طالی خود را
کسبکرد

نرخ ارز امروز چند است؟ سکه چند شده؟ جست وجو برای پاسخ
به این سوال ها باعث می شود که هر روز حداقل یک بار قیمت ها
را یا از بقیه بپرسیم یا ســریع موبایل مان را روشن کنیم و سری به
سایت ها و کانال های اعالم نرخ بزنیم .بعد از آن ،با یک حساب دو
دوتاچهارتایسادهتصمیمبگیریمکهمث ً
البعداز . ..صفحه ۲

پروازهای خارجی ارزان
شداربعین نه!

«مایکل فلپس ایرانی»
در بلندای جاکارتا

5

سرپرستپلیس خراسان رضوی تشریحکرد

کالهبرداری میلیاردی در
نمایندگی بدون مجوزخودرو

در روزی که امید اول طالی ایران با ناامیدی به نقره قناعت کرد تا
به پهنای صورت اشک حسرت بریزد ،پســر نابغه شنای ایران در
قامت یک ابرستاره تمامعیار ظاهر شد تا با ثبت پنجمین طال در
کلکسیون افتخاراتش در جاکارتا ،شاهکاری بینظیر خلق کند.
عملکرد خوب ملیپوشــان کاروان خودباوری و امید و رســیدن
تعداد طالهای کشــورمان به عدد ( 30به همــراه  23نقره و 27
برنز) منجر به صعــود ایران به رتبه ســوم جدول رده بندی شــد.
شاهین ایزدیار که از شــروع بازیهای آسیایی تاکنون هر روزش
طالییتر از روز قبل بوده ،بعد از آنکه موفق شد با کسب  3مدال
خوشرنگ در رشتههای100متر پروانه کالس 100 ،S10متر
آزاد کالس S10و  200متــر مختلط کالس  SM10دینش را به
خوبی به کاروان خودباوری و امید ادا کند ،دیروز بار دیگر خوش
درخشید.اینبارامابافتح 2سکویقهرمانی. ..

محمد حقگو

مرجعهای لرزان نرخ ارز

سخنگوی سازمان هواپیماییکشوری در پی
تغییرات نرخ ارز:

13

نگاهی بهپشت پرده سایتها وکانالهای
اعالم قیمت لحظهای دالر

سکان اعالم نرخ ارزدردست
خارج نشینان!
14

حافظ منبع الهام چهکسانی بوده است؟

دلباختههای
جهانیحافظ

ورزشی

ایزدیاردر ۲رشته دیگرطی
 ۲روزباقیمانده ازمسابقات
شانس مدالطالرا دارد
عکس :خبر ورزشی

صفحه 11
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