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یک شنبه 31 .تیر 1397
 ۸ذی القعده  22 . 1439جوالی 2018
شماره  . 19871سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

صفحه 16
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رهبرانقالببااشارهبهاینکهنبایدمذاکره با اروپا قطع شود:

معطلبستهاروپانمانید

توضیحاتمجریماهعسلدرباره
دریافتی 3میلیاردیازثامنالحجج

انگشتاتهامعلیخانی
بهسویبانکمرکزی

صفحه 4

پیشنهاد سردبیر

مشاوره  /بانوان ! مراقب سالمت روان تان
باشید

زندگی

خبر ویژه /خبر ناخوش مسئوالن برای
واردکنندگان اقالم غیرضروری

4

یادداشت /سونامی پرونده ها علیه ترامپ

7

گفت وگو /دکتر کریم مجتهدی مطرح

کرد :تهدید فرهنگ ایرانی با فراگیر شدن 10

اصطالحات اندیشه غربی

یادداشت /اقدام هوشمندانه مجمع تشخیص
و امیدواری به تکرار آن در آینده

16

یادداشت روز

مصطفی عبدالهی

غفلتازنشاط«کرامت»
ایرلندی ها روز «ســنت پاتریک» را جشــن می گیرند ،هفدهم ماه
مارس.همهمردمبهخیابانهایشهرمیآیندوخودرادرجشنو
شادمانیگستردهایسهیممیبینندکهثمرهاش . ..صفحه ۲

روایتمتهم ردیف
اول ازفراز وفرود
رابطه«ثامنالحجج»
و بانکمرکزی
دهمیــن جلســه دادگاه موسســه ثامــن الحجــج بــا حضور
متهمان ردیف اول و دوم ،برگزار شــد .در این جلســه متهم
ردیف اول بــه بیان دفاعیات خــود در قالــب اقدامات انجام
شــده پرداخت که از جمله آن می توان به ســامان دهی 23
تعاونی در ذیل این موسســه اشــاره کرد .متهــم ردیف اول،
مدعی این شد تا سال  ،93مشکلی در خصوص این موسسه
وجود نداشته است اما بعد از آن و به رغم همکاری های این
موسســه با بانک مرکزی در مواردی همچون کاهش تعداد
شعبات ،یک باره ،بانک مرکزی ،اعالم انحالل این موسسه
را در مرداد  94اعالم کرده است.مشروح این جلسه دادگاه
پرونــده موسســه ای را کــه این روزها حواشــی آن حســابی
جنجال به پا کرده ،می خوانیم...

ا.م :رسانه ای کردن انحالل
موسسهتوسطبانکمرکزی
اوضاع را به هم ریخت
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قرارگاهحمزهسیدالشهدا(ع)بااشارهبهاتفاقات
کردستانوانفجارزاغهمهماتخبرداد

 10شهیددرحملهتروریستها
بهیکپاسگاهمرزیمریوان
16

با علنی شدن بخشی از گزارش محرمانه
مرکز پژوهش های مجلس مشخص شد

راهنمایعبورازتحریمها
15

پاسخ های  3کارشناس درباره ائتالف
 4جانبه جدید برای مقابله با داعش

ائتالف امنیتی جدید شرق
زیر ذره بین
9

گزارش میدانی خراسان از فروش
و زمزمه های حذف ارز مسافرتی

ارز مسافرتیآخرین
نفسهایش را میکشد؟
5

فایل صوتی فساد جنسی ترامپ لو رفت

وکیلعلیه موکل
7

امروزدرمألعاماجرامیشود

14

منبع :میزان

قصاصزالوی
کثیفوقاتل
مارمولکنشان
صفحه ۱۳
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