گزارشیازبازارمیوهوترهبار،گوشتوارزاقعمومیدرمشهد

گرانیسفرهمردمرا
خالیکرد

5

پنج شنبه  25 .مرداد 1397
 4ذی الحجه 16 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19893سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
 .ویژه نامه جیم
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خراساندرگفتوگوبافعاالناقتصادیبررسیکرد:

خراساندرگفتوگوبامسئوالنبنیاد
شهیدبررسیکرد

ماجرایجانبازیکه از
افغانستانسردرآورد

48کشته در حمله انتحاری
به یک مرکز آموزشی کابل
3

دربارهکارنامهبازیگریاحمدمهرانفر،
ستارهایکهحواسشبهانتخابهایشهست

حقانتخاببرایمکملباهوش
6

از سوی دفتر حفظ و نشر آثار
آیت ا ...خامنه ای اعالم شد:

تکذیبجملهتحریفشده
منتسببهرهبرمعظمانقالب
4

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

اولویتهادربرخوردبافساد
تغییرمیکند؟
«ارز را یــا ّ
ســکه را وقتــی که بهصــورت غلط تقســیم مــی کنند،
این دو طــرف دارد :یکی آن که میآیــد این را می گیــرد  ...یکی
آن کــه ایــن را مــی دهــد .مــا همــهاش داریــم . ..صفحه ۲

چالشتولیدباارز8هزارتومانی

صفحه 7

5

رئیس جمهور :قیمت ارز سامانه
نیما کاهش خواهد یافت
مشکلاقتصادبابگیروببندحلنمیشود
14

5

حرفآزادگی

اولین گروه آزادگان سرافراز
۲۶مرداد۱۳۶۹به آغوش
وطنبازگشتند

کلیات طرح ممنوعیت
به کارگیری بازنشستگان
در شورای نگهبان تایید شد

کاهش هزار و  290تومانی نرخ
دالر برای صدور بلیت هواپیما

پای خاطرات تعدادی از
آزادگان سرافراز

دکتر بعثی با دیدن شــدت جراحات و شکســتگی پایم تصمیم
گرفت پایم را به آتل وصل کند .دریل آوردن و بدون بی حســی
و بیهوشی شروع کردن به ســوراخ کردن اســتخوان ساق پام.
«خیلــی دردناک و وحشــتناک بود» مــن فقط از آن ها بالشــی
خواســتم که روی صورتم بگذارم تــا صدای ناله ام را نشــنوند.
بعثی ها از شنیدن ناله و ضجه اسرا لذت می بردن و خوشحال
می شدن و این زجر آورتر بود( .ابوالحسن مظلوم) تیر سمینوف
به پای راستم اصابت کرده و کلی خون از من رفته بود .بی حال
و بی رمق روی زمیــن افتاده بودم .یک ســرباز بعثــی آمد تا تیر
امــا از اون جایی که تقدیر من اســارت بود تیر به
خالصی بزندّ ،
شانه چپم خورد و زنده ماندم .بعد از چند ساعت آمدند من را با
طناب بستند باالی تانک و بردند پشت خط .مجروحان و اسرا را
با دست های بسته به شهر العماره بردند و عده ای از طرفداران
رژیم بعث از ما با ســنگ و آب دهان پذیرایی کردند .خوشحال
بودند ،رقــص و پایکوبی می کردند و کلی بــه ما توهین کردند.
(آزاده ابوالحسن مظلوم) سرم خون ریزی شدیدی کرده بود و
دست هام رو از پشت محکم با سیم تلفن بسته بودند و جلوی ...
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روایت حاجی دلیگانی از
هتک حرمت زنان ایرانی
در فرودگاه تفلیس
2

فاجعهکودکآزاریاینباردربوکانتکرارشد

مرگتلخژیواندرچنگآرزو
13

مروری بر چند نقاشی که به خدمت
فرهنگ بومی درآمده اند

9

زندگیدر
بومنقاشی

عکس :شبکه خبر

صفحه ۱۱
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