دادستانکلکشور:

دادگاهمفسداناقتصادی
ازرسانهملیپخشمیشود

رضوی

شنبه  27 .مرداد 1397
 6ذی الحجه 18 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19894سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

دادستان کل کشــور گفت :دادگاه مفســدان اقتصادی به صورت علنی برگزار و از شــبکههای مختلف صدا و سیما پخش میشــود .به گزارش مهر،
حجتاالسالمجعفرمنتظریدرپایانکمیسیونسیاسیاجتماعیمجلسخبرگانرهبریدرقمگفت:دادگاه مفسداناقتصادی ...صفحه 14
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بانزدیکشدنبهسررسیدسپردههایبانکیبانرخ 18تا 23درصدیمطرحشد:

«لوریسچکناواریان»:

بافردوسیبزرگشدم
سعودی ها برای پایان دادن به جنگ
آماده می شوند؟

احتمالافزایشنرخسودبانکی

صفحه 14

استراتژیقتلعامدریمن
3

دفاع ظریف ازمحتوا و زمان
کنوانسیون خزر
ظریف:دردورهپهلوی،شورویازدریایخرز ۷۰سال
نفتراصادرمیکردویکقطرهبهایراننرسید
16

درآستانهسالروزکودتای 28مرداد آمریکا
«گروه اقدام ایران» را تشکیل داد

برایانهوک:انتصابمهمزمان
باسالروزکودتاعلیهمصدق
اتفاقیاست!
16

یادداشت روز
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آیــا تستهای روان شناسی اینترنتی
استاندارد و معتبرنـد؟

باهمراهیروانشناس
خودترابشناس
زندگی سالم

مجازات اسیدپاشان در کمیسیون حقوقی
مجلس تشدید شد

پیشبینیافسادفیاالرض
واعدامبرایاسیدپاشان
5

پایانهفتدهه
هنرمندیآقایبازیگر
وچهاردههفعالیتهنری
سیدضیاءالدیندری

افشاگریدادستانبجنورداز
دستهایپشتپردهاحتکارکاال
2

درپایان هفته چهارم رقم خورد

روزتلخ
هنرهفتم

این که حضور یــک بازیگــر در فیلــم و امضایش پــای آن اثر،
تضمینیباشدبرایاینکهآنفیلمارزشدیدنداشتهباشد،
همیشه در اوج باشد ،نه تنها گوشه ذهن همه مردم ،بلکه در
گوشــهای از قلب آنها جایگاه ویژهای داشــته باشــد ،اتفاق
کمی نیست و برای هر بازیگری نمیافتد .عزتا ...انتظامی
جزو تعداد معدودی از بازیگرانی اســت که به چنین جایگاه
مهمی در سینما رسیده و چنان به نقشهای مختلف هویت
بخشیده و آن ها را زنده کرده اســت که به راحتی از یاد مردم
نخواهدرفت.اگرچهعزتا...انتظامیدرسن 94سالگی...

پدیده صدرنشین لیگ برتر
فوتبال
2

شهردارمشهد:برایماندگاری
زائربهمسائلتفریحیوزیارتی
نیزبپردازیم
 ۶و ۱۱

خراسان رضوی

امیرعلی ابوالفتح

امپراتوردرمسیرتنهایی
"بیماری تحریم " ایاالت متحده آمریکا هر روز شــدیدتر می شود
و کشورهای بیشــتری را در بر می گیرد .پس از کوبا ،ایران و کره
شــمالی ،عراق زمان صدام ،لیبی زمان
قذافی ...صفحه 2


رئیسجمهوردرپیامی
درگذشت عزت ا ...انتظامی را
تسلیتگفت

صفحه 13
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