پیوستن برخینمایندگان
بهپویش« رأیت رابگو»
12

یک شنبه  18 .شهریور 1397
 28ذی الحجه 9 . 1439سپتامبر 2018
شماره  . 19910سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

رد تصویب فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس که به رغم موافقت اکثریت آنان یعنی  190نفر در امضاهای اولیه طرح رخ داد با واکنش
برخی جریان ها و فعاالن رسانه ای روبه رو و با پویش های مجازی برای اعالم رای نمایندگان همراه شده است .از جمله . ..صفحه 16
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آغازمداخلهبانک مرکزی
دربازارآزاد ارز
R

گفت وگو با حجت االسالم دکترصدیق
اورعی درسالروزدرگذشت
«جالل آل احمد»

رمزگشایی ازمصاف
«جالل» با روشنفکران
پیشنهاد سردبیر

E

P

A

P

S

W

E

N

N

A

S

A

R

صفحه 14

یادداشت /رمزگشایی ازتروراحمدشاه مسعود

3

مشاوره /رمز و رازهای شادی وآرامش درونی

زندگی

خبر ویژه /افشای تسهیالت بیسر و صدا
به برخی شرکت های دولتی

۴

گزارش /آن چه درباره «تولستوی»
نمی دانستید!

11

تحلیل /نموداریکه توضیح میدهد چرا
ایران ونزوئال نمیشود

14

یادداشت روز

سید رضا قزوینی غرابی

چهکسانی ازغائله بصره
سود میبرند؟
از ســه شــنبه هفته قبل بود که اوضاع شــهر بصره بار دیگــر رو به
ناآرامیوتشنجبیسابقهایگذاشت.کمترازدو . ..صفحه ۲

درنخستین جلسه دادگاه علنی متهم دانه
درشتبازارارز و سکه مطرح شد:

با اشاره بهتعلل درعرضه ارزمطرح شد

دستور روحانی برای عزل
و دادگاهی شدن مدیران
خائن خصولتی
۲

تشنج درنشست فوق العاده پارلمان
و برخورد  ۳راکت به فرودگاه بصره

تابستان داغ عراق
3

موشک باران مقرحزب دموکرات
وکمین موفق علیه پژاک

روز انتقام از تروریستها
16

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی
تشریحکرد:

ماجرای دستگیری «دم اسبی»
13

شبکه پیچیده سلطان
سکه برای معامالت
ارز و طال

ابرازتأسف امام جمعه بابل ازاقدام
شنیع  5عضو شورای شهربابل
4

برای مدیریتگرانی ونایابی و احتکاراجناس
ضروری زندگی ،چهکاری ازدست ما برمیآید؟

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین و 14نفر از
متهمان به ایجاد باند و شبکه سازی پیچیده برای اخالل در نظام
اقتصادی از طریق فروش عمده ســکه و ارز ،روز گذشته در شعبه
دوم دادگاه ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی برگزار شد و بر اساس
کیفرخواســت قرائت شده از ســوی نماینده. ..

14

استفاده ازحسابهای بانکی
معلم زبانفرزند ،خاله و مادرزن
برای خرید و فروش ارز و سکه
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زندگی سالم
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