درباره اوضاع معیشتی ولزوم برخورد با مفسدان اقتصادی بیان شد

تذکراتصریحمراجع
به دولت و قوه قضاییه

9

شنبه  13 .مرداد 1397
 21ذیالقعده 4 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19882سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
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رکوردتولیدبنزینشکست
باتثبیت تولید روزانه  90میلیون لیتر بنزین درپاالیشگاههایکشور

رئیس جهاد دانشگاهی با تشریح
موانع تولیدثروت ازعلم اعالمکرد :

 3تا10سال؛ زمان اثبات
«ما میتوانیم» به مسئوالن!

صفحه 14

O

H

K

گمانهها ازسیاست جدیدارزی
14

چین درخواست آمریکا برای
تحریم نفت ایران را ردکرد
14

تقریبا هیچ ؛ نتیجه یک هفته
فراخوان ضد انقالب

مسئوالن بیاعتنایی مردم به فراخوان ضدانقالب را
به حساب نبود مشکلنگذارند
16

پیشنهاد سردبیر

جدالکالمی
برسرسقوط «آسمان»

ِ
هفت رویایی بورس ؟
دخل وخرج /نود و

8

گفت وگو /بهاء الدین خرمشاهی:
نگرانی ازافت تیراژکتاب به زیر1000

10

بدون موضوع/جامعه،یکآزمایشگاه بزرگ!

16

یادداشت /شروط نشدنی مقتدی

3

پرونده /مروری برچند پروندهکه عامالن
جنایتآنهاتحتتعقیب هستند

7

یادداشت سردبیر

دادسرا :خلبان پرواز تهران  -یاسوج مقصرنیست
13

 60شهید و130زخمی در بمباران بیمارستان
و بازارحدیده یمن

پس از حداقل دو هفته هجمه رســانه ای جبهه ضد انقالب برای
برپایی تجمعات اعتراضی به بهانه گرانی های اخیر گرچه برخی
تجمعات شکل گرفت اما عمال تجمعی چشمگیر شکل نگرفت و
به زبانی دیگر این هجمه رســانه ای  ،دســتاورد . ..صفحه ۲

«استعمارمدرن»
درعرصه فضای مجازی

توحش آل سعود

جنگنــده هــای ســعودی در ادامــه حمله بــه اماکن مســکونی و
عمومی،بیمارستان«الثوره»وبازارماهیفروشانشهرحدیدهدر
غرب یمن را بمباران کردند که  ۶۰شهید و بیش از  130زخمی
به جا گذاشت.سازمان ملل هم تنها به صدور بیانیهای اکتفا کرد
و حمالت روز پنج شــنبه ســعودی را امری «فاجعهآمیز» خواند و
اعالم کرد که یمن صحنه بدترین بحران انسانی در جهان است.
با نگاهی به بحران یمن می توان متوجه شد که عربستان تمامی
شکلهایقتلعامراعلیهمردمیمنبهکارگرفتهوعمالمردماین
کشور را به سوی یک فاجعه انسانی سوق داده است.تقریبا اکثر
مناطق یمن هدف بمباران سعودی ها قرار داشته است و بیشتر
پل ها ،جاده ها ،مدارس و بیمارســتان ها از. ..

سید علی علوی

پیامیکه نبایداشتباهشنیده شود

معاون محتوای مرکزملی فضای
مجازی تشریحکرد:

سازمان ملل :یمن  به صحنه
بدترین بحران انسانی درجهان
تبدیل شده است

12

پاسکاریفهرستگیرندگان
ارزدولتیازبانکمرکزی
بهوزارتاقتصاد
14

از امشب 2مجموعه جدید
روی آنتن شبکههای تلویزیونی می روند

3

عکس:نیویورک تایمز

جنسجور
سریالها
صفحه 6
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