سقوطقیمت
سکه وارزادامه دارد
شروع بازارثانویه با دالر زیر۹هزارتومان

6

چهار شنبه  17 .مرداد 1397
 25ذی القعده 8 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19886سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
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کوچه پسکوچه های بجنورد  65سال پیش

با تصویب طرح اصالح قانون چک وتغییردرنحوه صدور و مجازات متخلفان

چفتوبستچکمحکمشد

گفت وگوی حیدری با رئیس جمهور
سوژهکاربران شبکههای اجتماعی

صفحه 14

چه بادقتگوش میکرد!
پیشنهاد سردبیر

یادداشت 2/روی سکه خبرنگاری

2

گزارش /حضورجمعیازمسئوالن
درتحریریه «خراسان»بهمناسبتروزخبرنگار

رضوی

گفت وگو /درصحنه حادثه مثل
سنتئاتر ،باید احساسات را
کنترلکرد

زندگی

گزارش /خبرنگاران حوادث از خاطرات
یگویند
و تجربیاتشان م 

زندگی

یادداشت روز

دکتر محمد مهدی فرقانی

خبرنگاران،چالشها واقتضائات
یک جهان نو
ســرعت گرفتن هر چه بیشــتر انتقــال اخبار به مدد شــبکه های
اجتماعی و فضای مجازی و ورود افراد غیرحرفه . ..صفحه ۲

کاغذ خونین یک روزنامه نگار
2

ژاپن به دنبالتداوم خریدنفت
ازایران به رغم تحریمهای آمریکا
14

دخل و خرج به بهانه روزهای حساس
انتخاب رشته کنکوریها بررسیکرد:

عیار رشتههای دانشگاهی
در محک بازارکار
8

پلمب چندانبارکاالی
احتکارشده به ارزش
چند صد میلیارد
دور جدید برخورد دســتگاه هــای انتظامی و نظارتــی با احتکار
کننــدگان کاال آغــاز و طــی روز های گذشــته چندین انبــار کاال
های مختلف با ارزش چندین میلیارد کشــف و پلمب شده است
.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگســتری
کرمــان،روز گذشــته هفت انبــار کاالی احتکار شــده بــه ارزش
چند صد میلیارد با حضور پنج تیــم از کارگروه مبارزه با مفاســد
اقتصــادی دادســرای عمومــی و انقالب کرمــان پلمب شــد .بر
اساس این گزارش ،عملیات صورت برداری ،دستگیری و پلمب
هفت انبار کاالهای احتکار شــده شــامل لوازم خانگی ،وســایل
گرمایشــی و سرمایشــی و مواد غذایی عصر دوشــنبه انجام شد.
این اقدام با حضور پنج تیم از کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی
دادســرای عمومی و انقالب کرمان و با محوریت معاونت حقوق
عامه دادسرای مرکز استان کرمان به همراه کارشناسان صنعت،
معدن و تجارت ،تعزیرات و پلیس که به موضوع گزارش ادارهکل
اطالعات استان ورود کردند ،انجام شــد .طی روز های گذشته
همچنین چندین انبار احتکار شــده دیگر نیز پلمب شده بود.در
همین زمینه انبار بزرگ کاال با چهار هزار تن برنج و لوازم خانگی
خارجی،درتبریزکشفوپلمبشد.بهگفته سرهنگعباسزاده
رئیسپلیسآگاهیآذربایجانشرقیدرپیگزارشهایمردمی،
انبار بزرگ احتکار کاال در حاشیه تبریز شناسایی و پلمب شد.وی
افزود :در بررسیهای اولیه پلیس مشخص شد بیش از چهار هزار
تن برنج به ارزش ۲۸۰میلیارد ریال و انواع لوازم خانگی خارجی
به ارزش حدود  ۳۰میلیارد ریال در آن انباشــت شــده است.این
گزارش می افزاید :طی هفته گذشــته ســه انبار بزرگ غیرمجاز
لوازم خانگی خارجی ،در مجموع به ارزش بیش از  ۱۰۰میلیارد
ریال در تبریز کشــف و پلمب شــده است.دادســتان گرگان نیز
از پلمب یک انبار بزرگ احتــکار کاال و یک صرافــی غیرمجاز در
گرگان خبرداد و گفت :بر حســب برآوردهای انجام شــده ارزش
لوازم خانگی احتکار شــده در این انبار  50میلیارد ریال اســت.
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پشت پرده مدیریت افکار
مخاطبان درشبکههای اجتماعی
12

پروژه بازگشت داعش به خانه این بار
درتاجیکستانکلید خورد

«گرگهای تنها» درآسیای مرکزی
3

دادستانی به ماجرای غرقشدن 3دانشآموز
یزدی درگرجستان ورودکرد

ردپای
ارزمسافرتی
درفاجعه
گرجستان
عکس :مهر
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