انتقادصریحجهانگیری،اختالفهایپشتپردهکابینهرا رسانهایکرد

رونماییازاختالفات
درپاستور
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دوشنبه  30 .مهر 1397
 12صفر  22 . 1440اکتبر 2018
شماره  . 19945سال هفتادم

تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

دیروز اظهارنظرهای صریح دو چهره سرشناس دولت ،باردیگر اختالف های داخلی پاستور را به رسانه ها کشاند .مسئله ای که از سوی برخی
تحلیل گران به دفتر رئیس جمهور و اختالف دیدگاه های بین «محمود واعظی» رئیس دفتر روحانی و «اسحاق جهانگیری» . ..صفحه 16
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فایننشالتایمزبااشارهبهرشدصادراتنفتایرانبه 2.2میلیونبشکهدرروزخبرداد:

دورزدنتحریمبا«نفتکشهایارواح

»

معاون اول قوه قضاییه اعالم کرد:

حکماعدامسلطانسکه
دردیوانعالیتاییدشد

صفحه 14

O

H

K

یزدانی و هادی با کسب برنز
به حسرت مدال کاروان کشتی ایران
پایان دادند
2

بالتکلیفی دانشجویان پزشکی؛
از بخشنامه دانشگاه آزاد تا
اظهارات وزیر بهداشت
5

روسیه:خروجآمریکاازپیمانمنع
موشکهایمیانبردخطرناکاست

پیشنهاد سردبیر

پرونده 10 /زن موفق و ثروتمند جهان
در سال 2018به انتخاب مجله فوربس

زندگی

حقوقی /بررسی مجازات ها در «قانون
جرایم رایانه ای»

12

گزارش/خراسانسفرهایخارجیرئیس
دستگاهدیپلماسیدرسال 97رابررسیکرد

4

ویژه /طرح جدید دولت برای برخورد با
مفسداناقتصادی

4

گفتوگو/روایتمجریبرنامههای
«مشاعره»و«قندپهلو»ازبازیگرهایمجری

رضوی

یادداشت روز

باحضوراستارتآپهایموفق
شتابدهندهفردوسیو
سرمایهگذارهاانجامشد

زلمــای خلیــل زاد بــا بازگشــت بــه افغانســتان مــوج جدیــدی از
سیاســت های آمریکا را دنبال می کند .چهره خلیــل زاد به عنوان
یک جمهوری خواه همیشه مورد توجه این حزب . ..صفحه ۲

3

اولینرویدادجذب
سرمایهبرایکسبو
کارهاینوپادرمشهد

زعفران؛ طالی سرخ اما برای دالالن!
خراسان رضوی

نقشهدستبردبهارثیه 100میلیونی
جنایتیهولناکرارقمزد

رمزکارت،کلیدوسوسهخونین!

صبح دیروز مشهد مقدس میزبان رویداد « »Demo Dayبود
که به همت شــتاب دهنده کســب و کار فردوســی برگزار شد
و عــاوه بــر جوانــان دارای ایده هــای نــو ،جمعی از ســرمایه
گذاران و نمایندگان صندوق های ســرمایه گــذاری نیز در آن
حضور یافتنــد .به گــزارش خراســان رضوی ،شــتاب دهنده
کسبوکار فردوســی به عنوان مرکز شتاب دهی دانشبنیان
فعال در شــرق کشــور ،فرایند تخصصی شــتاب دهی خود را
از ابتــدای ســال  1396آغاز کرده اســت .این مرکز ،توســعۀ
فناوریهای نوظهور در شــرق کشــور را با پشتیبانی مستقیم
مرکز شــتاب دهی نوآوری دنبــال میکند و تمرکز خــود را بر
سرمایهگذاری در مرحلۀ بذری با محورهای اطالعرسانی ...
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پدیده
صدرنشین
لیگ،قعرنشین
حمایت!

رضوی

امیر مسروری

تبعاتبازگشت «شاهزل»

بازگشت کابوس جنگ اتمی

شتابدهندهفردوسیامکان
ارائه اندیشه های نو را برای جذب
سرمایهگذاریفراهممیکند
عکس:میثم دهقانی



خراسان رضوی

CMYK

