بررسیبودنیا نبودن ارزهمراه مسافران خارجی

ارزمسافرتی؛ثروتیهزاران
میلیاردیکهآسان میرود

سه شنبه 26 .تیر 1397
 3ذی القعده  17 . 1439جوالی 2018
شماره  . 19867سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
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سنگینترین وثیقه تاریخ ایران به بازداشت متهم پرونده12هزارمیلیاردی منجر شد

رهبرانقالب با تاکید براینکه قدس
پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند:

«معامله قرن» هرگز محقق
نخواهد شد

مستند« دخترها باید بدانند»

چگونه «عفاف و حجاب» شد؟

وثیقه4هزارمیلیاردی
برای مدیرعاملثامنالحجج

صفحه 14

6

3سکانس جنجالی ازماجرای حضوریک
کمک خلبان در برنامه رضا رشیدپور؛

افشاگری ،بازداشت وآزادی
5

با تاکید براینکه هسته اصالحات
باید نرم باشد نه سخت مطرح شد

انتقادات تاجیک ازایده
«هسته سخت» حجاریان
16

یادداشت روز

« از چهار ساعت پیش روابط آمریکا و روســیه تغییر کرده است».
دونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکاادعایجدیدیرامطرحکرد.
ویدرکنفرانسخبریباحضوروالدیمیرپوتین،رئیسجمهوری
روســیه در هلســینکی و پــس از  . ..2.5صفحه ۲

رئیس قوه قضاییه خبرداد:

ممنوع الخروجی و بازجویی
ازبرخی مسئوالن وزارت صنعت
درپرونده فساد خودرویی
15

پرونده مالیاتی100خریدارعمده
سکه وارزدردست اقدام
14

تصویب130میلیارد برای رفعتنش
آبیسیستان وبلوچستاندردولت
2

جنبههای روان شناسانه دالیلکتک خوردن
بیش از 5هزارشوهردرسالگذشته از زنشان

اگه شوهرت بشم،
منو با چیمی زنی؟!

زندگی سالم

ترامپ در دیدار با پوتین بر لزوم
«کنار آمدن با روسیه» تاکید کرد

دالیل رد صالحیت اصالح طلبان
درانتخابات به روایت نماینده
شورای نگهباندرخراسان رضوی

درمسیرتنش زدایی
یا نمادین؟

خراسان رضوی

 101سال پس از استقالل فنالند از روسیه ،پایتخت این کشور
میزبان نخستین دیدار رسمی روسای جمهوری آمریکا و روسیه
پساز هشت سال و دو ماه بود .دیداری پر هیاهو که قرار بود التیام
بخش زخم های کهنه دو کشور باشد .از الحاق شبه جزیره کریمه
دردوردومریاستجمهوریباراکاوباماتااختالفاتبرسرجنگ
ســوریه و نقش مســکو در مهندســی انتخابات ریاست جمهوری
 .2016ترامــپ پیــش از ایــن کــه بــا رئیس. ..

2

امیر علی ابوالفتح

آمریکا  -روسیه؛ درآرزوی تغییرات
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گاردین:دیدارترامپ باپوتین
برای آمریکا بدو برای متحدان
آمریکا بدتراست

عکسGettyimages :

دعوا برسر
نسخههای
فارسیتلگرام؛
دوئلدر
طبقه نهم!
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