این شیوه بازیکنساالری
نوبر است!

ضربههایمهدیقائدیبهکار
تیمی؛پیشکسوتاستقاللدرباره
اینرفتارغیرحرفهایمیگوید
زندگی

یک شنبه
 |10اسفند |1399

 60/000قربانیکرونا

 16 .رجب  28 . 1442فوریه 2021
 .سال هفتاد و دوم  .شماره 20609
 .تکشماره  40000ریال درمشهد
 .تکشماره  25000ریال درشهرستان ها

افزایشآمارمبتالیانکرونایانگلیسیوهشداروزیربهداشتکهمیگوید
توفانسنگینیدرراهداریم،ازآیندهاینگرانکنندهحکایتدارد

 24صفحه

۱2 .صفحهسراسری ۴ +صفح ه زندگیسالم
۴ +صفحهورزشی 4 +صفحهروزنامهاستانی
 24 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

صفحه ۵
M

روزپرترافیکوزیرخارجه
عراقدرتهران
12

خروج 9هزار میلیارد
پس از مصوبه عجیب
مصوبه تغییر دامنه نوسان در عمل خروج پول حقیقی از
بورس را تشدید و روند ریزش بازار را ادامه دار کرد ه است

شاخصهایانتخاباتی
اصالحاتبهروایتعطریانفر
12

پایانچادرنشینی
یکخانوادهکمبضاعت

ریزششاخصبورسبه
کانال 1.1میلیونواحد

گفتوگوبازنیکهدزدحرفهایبود

لبخند مهریه
به بدهکاران!

خراسان رضوی

سرقتراازکیفزنیشروعکردم!
9

یادداشت روز
دکتر حامد رحیم پور

نسخهجدیدسیاست
«گاو شیرده»

دولت بایــدن ســرانجام گــزارش «ســازمان اطالعات
آمریکا»رادربارهقتلجمالخاشقچی ...صفحه 2

O

روز گذشــته روند نزولی بازار ادامه یافت و شــاخص کل مجدد وارد کانال  1.1میلیون واحد شــد.
همزمان آمارها نشــان می دهد که با وجود اجرای مصوبه دامنه نوســان نامتقارن ،روند خروج پول
سهامداران حقیقی از بورس شدت یافته و از ابتدای بهمن تاکنون بیش از  9هزار میلیارد تومان پول
از بورس خارج شده است .به گزارش خراسان ،در معامالت روز شنبه شاخص کل بورس افت 11
هزار و  855واحدی را پشت سر گذاشت و به سطح یک میلیون و  193هزار واحد رسید تا شاخص
پس از  11روز کاری دوباره به کانال یک میلیون و  100هزار واحدی برگردد .افت  11هزار و 855
واحدی بیشترین میزان نزول شاخص پس از تغییر دامنه نوسان قیمت ســهام است .این در حالی
است که سهامداران با تغییر رئیس سازمان بورس به دنبال تغییر سیاست ها و...
صفحه ۱۰

دلیلتراشیهاییکه برای
مردم روغننمی شود!

پژوهشگاهقوهقضاییهطرحتازهایرابرای
پرداختمهریهارائهکردهکهبهجایسکه
معادلریالیقبلازگرانیهالحاظمیشود

معاونصمت،قاچاق را ازدالیلکمبودروغن
دربازاربیانمیکندامایکمسئولدر
کمیسیونمبارزهباقاچاقآن را ناچیزمیداند

با هشتگ کار_خوب ،نوشته بود «همســرم به مناسبت روز مرد 5 ،سکه
دیگر از  121ســکه مهریهاش را بخشــید و تعداد ســکههایی را که در 8
سال زندگی مشــترکمان هدیه داده،به  26عدد رساند» .شاید اینها
نمونه همان زوجهایی هستند که قدیمیها مدنظرشان ...صفحه 5

با وجود این که معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) اســتان یکی از دالیل وجود مشــکالت در بازار روغــن را «قاچاق»
این کاالی اساسی بیان می کند اما کارشناس مسئول اقتصادی دبیرخانه
کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر ...
خراسان رضوی
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ماموریت تاریخی
«فردوسی»
بر دوش «اخوان ثالث»

بررسیجایگاهادبیوموسیقایی
شاعر امید و آرزوها در زادروزش

صفحه 7

K

