ضعفهایمهمبرنامه«»2018بررسیشد

برنامهایباکارشناسانضعیف
درخدمتحامیانمالی
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چهارشنبه 20 .تیر 1397
 27شوال  11 . 1439جوالی 2018
شماره  . 19862سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

عادل فردوســی پور 19 ،ســال اســت که یکی از پرمخاطب تریــن برنامه هــای تلویزیــون را روی آنتــن دارد و مطالعه زیــاد او در حــوزه فوتبال و
برنامه های تخصصی فوتبالی ،باعث شده در همه این سال ها برنامه «نود» همیشــه جذاب و متنوع باشد .اما همزمان با شروع  ...صفحه 6

آغازبهکاربازارثانویهارز
بادالر7500
R

درگفتوگویاختصاصیباکمکداور
خراسانیدرجامجهانیمطرحشد

ازماجرایدستمزدمیلیاردی
تاشانسقضاوت فینال
پیشنهاد سردبیر

دخل و خرج  5 /عامل مرموز هدر رفت پول

8

یادداشت /چالشهای دوگانه ناتو

3

گفت و گو /دکتر داوود فیرحی در مصاحبه
با خراسان ،از آثارجدیدش گفت

10

گفت وگو /شریانهای حیاتی زبان فارسی
در قلب شبه قاره

11

گفت وگو /امیریل ارجمند :قدردان پدرم
هستم که هیچ گاه سفارش مرا نکرد!

رضوی

یادداشت روز

حسین بردبار

فرصتیکجراحیتازهاقتصادی
اواخر سال گذشته که مسئوالن سازمان برنامه و بودجه در حال
تهیه بودجه امسال بودند ،ابتدا آن را با نگرش ایجاد یک جراحی
اقتصــادی تدویــن کردنــد و برهمیــن اســاس  . ..صفحه ۲
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محاکمهکودکیکساله
دردادگاهمهاجرتآمریکا!
3

جزئیاتجدیدازبستهبرجامی
اروپادربارهنفتایران
16

صفحه 14

باندقاچاقسالحدرمشهد
متالشیشد

«می»زیرتیغ

شماریازنمایندگانحزب
محافظهکارازکودتایسیاسی
علیهترزامی،باارائهطرحعدم
کفایتویخبرمیدهند

اظهارات صریح توکلی
و صادقی درباره فساد برخی
نمایندگان مجلس
4

استعفاوفروپاشیبرسردولت انگلیس
سایهافکندهاست

اســتعفاهای متوالــی وزیــران انگلیســی ایــن کشــور را وارد
بحران سیاســی کرده اســت .تاکنون ســه عضو ارشــد کابینه
ترزا مــی در کمتر از  24ســاعت بهجــای حمایت از طــرح ترزا
می ،نخســتوزیر بریتانیا ،برای خروج مالیمتر و آسانگیرانه
از اتحادیــه اروپــا ،عطــای دولــت را به لقایــش بخشــیده اند.
"بوریــس جانســون" وزیــر امورخارجــه انگلیس روز دوشــنبه
در اعتــراض به طــرح "ترزامِی" بــرای ادامه ارتبــاط بریتانیا با
اتحادیهاروپا پس از برگزیت ،اســتعفا کرد .یک شنب ه شب نیز
"دیوید دیویس" وزیــر امور برگزیت در اعتراض بــه این طرح از
ســمت خود کنارهگیری کرده بود" .اســتیو بیکر"معاون وزیر
امور برگزیــت نیز در اعتــراض به ایــن طرح می اســتعفا کرده
اســت .ایــن اســتعفاهای اعتراضــی درحالی صــورت گرفت
که ترزامــی روز جمعه مدعی شــده بود موافقــت کلی اعضای
کابینــهاش را درخصوص برنامه اجرایــی برگزیت جلب کرده
اســت .طرح «ترزامی» درباره شــالوده روابط آینده بریتانیا ...
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13

معاونسازمانصنعتازپروندهشرکت
واردکنندهموبایلدرخراسانرضویخبرداد

تخلف 11میلیارد ریالی
با ارز دولتی
خراسان رضوی

چرابرخیجوانان«انتخاب»میکنندمجرد
بمانندوآسیبهاوتبعاتآنچیست؟

خود
محوری
وتنهایی

3

منبع:تلگراف
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