مذاکره«گانگستری

زیاده خواهی آمریکادرمذاکرات  ۲جانبه باکره شمالی ،موجب بازگشت جنگ لفظی شد

»

سه شنبه 19 .تیر 1397
 26شوال  10 . 1439جوالی 2018
شماره  . 19861سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

هنوز هواپیمای «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا از فرودگاه پیونگ یانگ بلند نشده بود که وزارت خارجه کره شمالی در بیانیه ای تند از «عدم
پیشرفت در مذاکرات این کشور با آمریکا به دلیل رفتار گستاخانه و قلدرمآبانه واشنگتن» خبر داد .وزارت خارجه کره شمالی پس از آن که وزیر
خارجه آمریکا مذاکرات با پیونگ یانگ را سازنده خوانده بود ،به این سخنان واکنش نشان داد .دونالد ترامپ نزدیک به یک ماه . ..صفحه 3
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طرحاروپا برایدورزدن
تحریمدالریایران

A

R

الوروف با اشاره به نشست ایران و 4+1خبرداد

نگاهی به طرحهای احیایشهرتاریخی
توسهمزمان باسالروزبازدیدرهبرانقالب

آبادانیتوسدرخانهشتم

واکنشچین و هند به تحریم نفتیایران
و عواقب آن

چین نفت ایران را جایگزین نفت
آمریکا خواهدکرد
14

درپی قطع2ساعته برق ونبود مولد برق
اضطراری اتفاق افتاد

خسارت  60میلیونی برای
دو مرغدارگنابادی
خراسان رضوی

ارز ارزان برای سفرهای خارجی
رایگان
5

سر مقاله

محمد سعید احدیان

ماجرای مائده و اولویتها
دستگیری مائده دختری که در صفحه اینستاگرام اش فیلم های
رقص خود را به نمایش می گذاشت و پخش اعترافات وی باعث
راه افتادن جو سنگینی در فضای مجازی در انتقاد از این برخورد
شده اســت که به نظر می رســد این اعتراض ها . ..صفحه ۲

یک سال پس ازگزارش روزنامه خراسان

کالنتری« :گتوند» ،عامل شوری
آب خوزستان است
5

آخرین اخباراختصاصیخراسان ورزشی
ازنقل و انتقاالت استقالل

خداحافظی با امید وجپاروف،
توافقبا تیام!
خراسان ورزشی

صفحه 16

پیکرهای مطهر ۲شهیدتازه تفحص شده
درمشهدتشییعشد

روند نزولیقیمتها دربازارارز
وطال ادامه دارد

مجوزدادستانیبه پلیس برایکنترلحساب فعاالن
ارز و سکه
14

با حضور وزیرکشور

شهیدان بردوش
صادقیون

مردم مشهد روز گذشته با حضور در اجتماع عزاداران شهادت امام
صادق(ع) ،پیکرهای مطهر دو شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس
را تا حرم مطهــر رضوی تشــییع کردند .در روز شــهادت ششــمین
اختر تابناک آســمان امامت و والیت ،پیکرهای پاک شهیدان «علی
گنجبخش»و«غالمرسولبابکی»باحضورباشکوهزائرانوعزاداران
اجتماع عظیــم صادقیون در حرم مطهر امام رضا(ع) تشــییع شــد.
آیت ا« ...سید احمدعلم الهدی»در مراســم عزاداری روز گذشته در
حرم رضوی  ،با بیان این که مبارزه امام صادق(ع) ماهیت سیاســی
داشــت ،گفت :امام صــادق(ع) در تمامی عرصههــا الگویی قطعی
برای شــیعیان هســتند .به گــزارش آســتان نیــوز ،وی افــزود :این
امام همام از شــخصیت سیاســی و علمی باالیی برخوردار بود ،اگر
بخواهیمابعادگوناگونومتنوعشخصیتایشانرابررسیوتحلیل
کنیم ،از عهده ادای مطلب بــر نخواهیم آمد .نماینــده ولی فقیه در
اســتان اظهار کرد :ما باید با الگوبــرداری از شــخصیت آرمانی این
امام بزرگوار در عرصههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،علمی و ...
بهترین استفادهها را ببریم .وی بیان کرد :مردم آن دوران خالفت و
امامت را از یکدیگر جدا میدانستند ،آنها معتقد بودند زمامداری
حکومتبادینوشریعتارتباطیندارد،درآندورانمسئلهجدایی
دین از سیاســت به صورت یک فرهنگ در آمده بــود.وی افزود :اگر
حاکمیت در دســت دین باشد ،جامعه اداره شــده و عدل الهی بر آن
حاکممیشود.امامجمعهمشهدبابیاناینکهسیاستدینیبادین
سیاسی متفاوت است ،اظهار کرد :مردم دوران امام صادق(ع) این
دو چیز را با یکدیگر اشتباه گرفته بودند .سیاست دینی به این معنی
اســت که حالل و حرام الهی و ارزشهای دینی در عرصه سیاســت
حاکم شــود و امــام صــادق(ع) دنباله روی سیاســت دینــی بودند.
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دروازه صادرات ازسیستان
و بلوچستان به افغانستان بازشد
15

کالهبرداری هکر15ساله باکانال
صیغهیاب ازکاربران تلگرام
13

آسیبهای
اجتماعی
قرعهکشیهای
تلویزیونی
عکس :صادق ذباح

زندگی سالم
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