فساد نفتیاخیر ۸ساله
نبود،یک ماهه بود
ذی حساب ومدیرکل امورمالی وزارت نفت اعالمکرد

ورزشی

نیک پور :فساد مالی اخیردر یک ماه آخرفعالیت این مدیررخ داده است

شنبه 5 .اسفند 1396
 7جمادی الثانی  24 . 1439فوریه 2018
شماره  . 19765سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
72 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

صفحه 9

KHORASANNEWS.com
R

E

P

A

P

S

W

E

N

N

A

S

A

R

با اتمام بررسی بودجه97درمجلس رقم خورد
گفت وگوی خراسان با سرمربی
تیم ملی فوتسال بانوان روسیه

کوزمین:حجابیکسوغاتی
ازایران برای روسیه است

با چندمهندس معروف ایران وجهان
آشنا شوید

ازمستربینتاعادلفردوسیپور
زندگی سالم

حمل مخفیانه سالح؛پیشنهادترامپ
به معلمان برای مقابله باتیراندازی ها

وقتی مدارس آمریکا پادگان
می شوند
3

افشای ناگفتهها ازجنایت
«گلستان هفتم» و صدورکیفر
خواست قتلعمددرپرونده
4

یادداشت روز

دست بازدولتدر یارانه و بنزین
صفحه 14

 2قطعه ازپازل برجامی ایران
درمقابلآمریکا
شــواهد نشــان می دهد که درباره برجام پالس های جدی و بی
سابقه ای از سوی ایران به آمریکا و اروپا صادر می شود .به تازگی
رهبرانقالبدردیدارمردمتبریزبهبرخوردهایی . ..صفحه ۲

شجاعیچهکسی هست؟!
خراسان ورزشی

ماجرایدستگیری
مردعنکبوتی
13

رئیسکمیسیونعمران:هواپیما4دقیقه
قبلازسقوط وضعیت عادیداشته است
13

عراقچی :درتوافقبدونمنفعتنمیمانیم،
حتیاگرتحریمهادوباره تعلیقشود

درستون بازتاب بخوانید

«حقیقی»علیه سیاست زدگی
واشتباه تخممرغیدو میترا!

آژانس بینالمللی انرژی اتمی درحالی بار دیگر و برای دهمین
بار پایبندی ایران به توافق هسته ای را تأیید کرد که مایک پنس،
معاون رئیسجمهور آمریکا در سخنانی تازه ،برجام را «فاجعهبار»
توصیف و اظهار کــرد« :آمریکا دیگــر آن را تأییــد نخواهد کرد».
همزمان ســید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان که
به انگلیس رفته بود نیز در اظهاراتی صریح تاکید کرد« :حتی اگر
پایبندی ایران دوباره تایید شود و تحریم ها [توسط آمریکا] تعلیق
شوند اما سیاســت ســردرگم ادامه پیدا کند و بانک ها و شرکت
ها بازهم نتوانند در ایــران کار کنند ،ما نمی توانیــم در توافقی
بمانیم که برای ایران نفعی ندارد ،این یک واقعیت است ».موضع
مخالف معاون رئیس جمهور آمریکا در حالی بیان می شود که به
گزارش فارس ،بی بی سی و دویچه وله ،آژانس در اولین گزارش
سه ماهه خود در ســال  2018بر پایبندی ایران به توافق هسته
ای مهر تایید زده و تاکید کرده است که ایران سقف 300کیلویی
ذخایر اورانیوم غنی شــده و  130متریک تن آب ســنگین تولید
خود را که در توافق مشخص شده رعایت کرده و ...

3

افت  350تومانیدالرطی یک هفته

16

دهمینتاییدیهپایبندیایرانبه
برجامواعالممقدماتساخت
پیشرانهایهستهای

واکنش علیدایی به درگیری
بایک بازیگرسینمادرهتل

پاسخ «آسمان» به انتقادها
درباره عللسانحه سقوط

هشدار برجامی
بیسابقه ایران

امیرحسین یزدان پناه
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دالراز
 4500هم
ارزانتر
شد
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