مهلت  48ساعته دادستان
کل بهبانک مرکزی

پنج شنبه 28 .تیر 1397
 5ذی القعده  19 . 1439جوالی 2018
شماره  . 19869سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
 .ویژه نامه جیم

فهرستکاملگیرندگان ارزدولتی تحویلداده شود
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دادستان کل کشور گفت که در جلسه شورای پول و اعتبار به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف  48ساعت باید فهرست را کامل تحویل دهید .به
دادستان تهران نیز سپردیم این فهرست ها را به درستی مورد بررسی قرار دهد.به گزارش ایسنا ،محمدجعفر منتظری در . ..صفحه 14
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رئیسدفتر رئیسجمهورخبرداد:

تغییرکابینهدرمرحلهتعیینافراد

گفت وگو با سرگروهتیم دانشگاه فردوسی
درمسابقات فرمول یک دانشجویی ایتالیا

«سورنا»ی قهرمان

صفحه 14

پیشنهاد سردبیر
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اسم دوسلبریتیدرلیست
بدهکاران میلیاردیثامن الحجج
6

پشت پرده علنیشدن استعفای افتخاری

پای تیام و جپاروف وسط است!
خراسان ورزشی

روز خونبارجاده مرگ

 4نفر درآتش سوختند
2

پرونده ویژه /آدامس ،پروتز و پف فیل
چند هزار ساله

زندگی

گزارش /هزارپای بیادب!

زندگی

یادداشت  /دیپلماسی یا جنگ برق؟!

7

گردشگری /هم زیارت ،هم سیاحت
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حقوقی /چگونه میتوان تقصیر یا اشتباه
قاضی را پیگیریکرد؟
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گزارش /معرفیگلچینی ازمشهورترینآثار
هنری سرقت شده دردنیا
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یادداشت روز

علیرضا کاردار

از خودمان شروعکنیم
«وضعیت آب و برق بحرانی است» .این جمله مدت هاست که به
گوش مان می خورد و این روزها بیشتر می شنویم؛ نه تعارف بردار
است ،نه شوخی و ســرکاری اســت و نه بلوف و درشت نمایی که
برای ترســاندن من و شما بیان بشــود .به خوبی . ..صفحه ۲

نتایج پژوهشها درباره تاثیر ایموجیها بر
ارتباطات انسانها درشبکههای اجتماعی

انتقال احساس با شکلک!
زندگی سالم

بازگشت پیکرهای
مطهر75پرستوی
عاشق به میهن

عقب نشینیترامپ پس ازمتهم
شدن به «خیانت»

ترامپ :اشتباه لفظیکردم ،روسیه درانتخابات
دخالتکرده است!
7

مسئول کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح
از ادامه جســت وجو برای تفحص پیکــر چهار هزار شــهید دیگر
ایرانی در خاک عراق خبر داد.به گزارش مهر سردار سید محمد
باقر زاده پیش از ظهر دیروز در حاشیه استقبال از  ۷۵شهید تازه
تفحص شــده در مــرز بین المللی شــلمچه در جمــع خبرنگاران
افزود :تاکنون  ۴۵هزار شــهید تفحص شــده و حدود چهار هزار
شــهید دیگر در خاک عراق باقی مانده اند.وی ادامه داد :تالش
برای تفحص شــهدای باقــی مانده در عــراق در غــرب و جنوب و
شمال غرب در کردستان عراق ادامه دارد.مسئول کمیته جست
وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به بازگشت ۷۵شهید
که دیروز از مرز شــلمچه وارد کشــور شدند. ..،

الیحهتامین
امنیت زنان
 6ماه در
انتظارامضای
قاضیالقضات
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سردارباقرزاده :پیکر4هزار
شهید ایرانیهنوزدرخاکعراق
باقی مانده است
عکس :باشگاه خبرنگاران

صفحه ۵
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