نماینده بندرعباس درگفت وگو با خراسان خبرداد:

 ۳توافق دربارهکشتیهای
چینی شناوردرآبهای ایران

شنبه  3 .شهریور 1397
 13ذی الحجه 25 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19898سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

مدتی است که حضور صیادان چینی در آب های ایران خبر ساز شده و هر از گاهی هم پاسخ هایی متناقض از سوی مسئوالن شنیده می شود،
ابتدا رئیس سازمان شیالت کشور آن را تکذیب کرد اما معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریا نوردی به صراحت . ..صفحه 5
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امروز و فردا با برگزاری دادگاه حمید باقری درمنی و اخاللگران ارزی شروع میشود:

طرحی خیرخواهانهکه بایاد شهید
مدافعحرم «مرتضی عطایی» آغازشد

هدیه ای ازشهید

مروری بر زندگی ،ویژگیهای تصویرگری و
آثارصادق صندوقی به مناسبت درگذشتش

صندوقی ازخاطراتکودکی
11

غرش بمب افکن مافوق صوت
ایرانی درآسمان
بررسی تفاوتهای جنگندهکوثر با F5
4

ترس ترامپ ازتیغ استیضاح

رئیس جمهورآمریکا :اگراستیضاح شوم بازار
سقوط میکند
3

یادداشت روز

امیرعلی ابوالفتح

بازگشت روح مککارتی
بهآمریکا؟
در حالــی کــه «دونالــد ترامــپ» در تالش بــرای حفــظ اکثریت
جمهوریخواه کنگره آمریکا برای سخنرانی انتخاباتی در مسیر
ویرجینیای غربی بود ،هیئت منصفهای در آمریکا «پال منافورت»
رئیس سابق ستاد انتخاباتی او را در چندین فقره . ..صفحه ۲

آغازمحاکمهعلنی
مفسداناقتصادی

تاریخ سازی مردان و زنانکبدی ایران
درجاکارتا

کبدی؛ اولین رشته تیمیکه
درتاریخ بازیهای آسیایی ،هم
زنان و هم مردان طالگرفتند

افسانه دکترشیخ
به روایت منشی
خراسان رضوی

وقتی نرخ دالر برای بلیت هواپیما
از بازارآزاد هم فراترمیرود!
نرخ دالربرای صدوربلیت هواپیما به 10هزار و480
تومان افزایش یافت
5

ادامه شگفتی سازی پدیده جدیدلیگ

صفحه 14

پدیده با پیکان
به صدر برگشت!

خراسان ورزشی

رشد سریع قیمتها به روایت مرکز آمار

افزایش 26درصدی قیمت
خوراکیها طی یک سال
14

عدهکشی اوباش رنگ خونگرفت

شاهکارطالیی

ششــمینروزازبازیهایآســیایی،روزشــاهکاربانــوانکبدیو
تاریخســازیمردانهمینرشــتهبــود.گاماولرادخترانکبدی
برداشتند،آنهمباایستادنرویسکویقهرمانیبازیهایآسیایی
برایاولینباردرتاریخاینرشته.تیمملیکبدیدخترانایراندر
حالیدردیدارفینالبهمصافهندرفتکهموفقشدحریفسنتی
ومقتدرخودرابانتیجه ۲۴- ۲۷شکستدهدومدالطالراازآن
خودکندتاکاروانورزشیایراندراینرقابتها،یازدهمینمدال
طالرادرکارنامهثبتکند.ایناولینمدالطالیکبدیبانواندر
بازیهای آســیایی و اولین مدال طالی تیمی تاریخ ورزش بانوان
ایــران در بازیهای آســیایی اســت .دختران. ..
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قتل پای دیگکله پاچه!
13

سرکی به دنیای جذاب و خطرناک حرفه
بدلکاری

ورزشی

بازی
با مرگ

صفحه ۷

CMYK

