یک مقاممسئولدرستادمبارزه با قاچاقکاال وارز اعالمکرد:

وعدهتیرخالصبهکارتهای
بازرگانییک بارمصرف

شنبه 1۴ .بهمن 1396
 16جمادی االول  ۳ . 1439فوریه 2018
شماره  . 197۴9سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
72 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

با وجود نشانههایی از آغاز اجرای طرح رجیستری موبایل و اظهارنظرهای رسمی در این باره ،وزارت ارتباطات اجرای این طرح را رد کرد.با وجود
اظهارنظرهای مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ارتباط با اجرای طرح رجیستری موبایل از اول مرداد و همچنین پلمب برخی نمایندگی
های غیر مستقیم گوشیهای برند اپل که نمودی از اجرای این طرح داشت ،وزارت ارتباطات این موضوع را رد کرد .به گزارش . ..صفحه 9
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جزئیات نتایج نظرسنجیایرانپل ودانشگاه مریلند درباره مردم ایران نشان داد:

درستون بازتاب بخوانید

سلبریتی بازی «اکبرعبدی»

پیش چشمان وزیر و افشای
قلیانکشی «خداداد عزیزی» !

چله انقالب

صفحه 16

چرا «سیا» نتوانستانقالباسالمیرا
پیشبینیکند؟

10

خرده روایتهای مرحوم گالبدرهای
ازروزهای انقالب

11

ایران نهمینکشوردرتوسعهفناوری
فضایی؛ درکاربرد همچنان ضعف داریم

12

گزارشی ازوقایع خراسان
درآستانهپیروزی انقالب

رضوی

یادداشت روز

دکترعلیرضارضاخواه

شکست درشمال،توطئه درجنوب

با وجود گذشت سه سال از تجاوز عربستان و امارات به یمن ،این
روزهاجنوباینکشورنیزبهصحنهدرگیریهایگستردهتبدیل
شده و این بار متجاوزان به یمن رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش های منتشر شــده درگیری های شبه نظامیان
تحت حمایت امارات و عربستان با یکدیگر در مناطق جنوبی یمن
به ویژه شــهر مهــم عدن به شــکل کمســابقه ای . ..صفحه ۲

4

واکنشنوبختبهمصوبهجدید
مجلسدربارهیارانه

دولت برایحذف یارانه نقدی
نمیتواندجیب80میلیون
نفر را بگردد
14

جایگاهمسئوالندر
نمازجمعهمشهد،عمومیشد
واکنش سیدعلیخمینی
به انتشارفیلم مجلس
خبرگان درسال 68

رئیسجمهور:قولدادیم
اسکاندایمی زلزله زدگانتا
پایانتیرماه  97انجام شود

4

شلیک مرگبار «عاشقتیراندازی»
پس ازدرگیری درقهوه خانه

رئیس جمهور در دومین روز سفر به استان کرمان ،صبح جمعه
با حضور در روســتای زلزله زده گورک از توابع شهرســتان راور،
ضمن بازدید از بخشهــای مختلف این روســتا در گفت وگویی
صمیمی با مــردم این منطقه ،از نزدیک در جریــان روند خدمات
رســانی به مردم زلزله زده اســتان کرمان قرار گرفت.به گزارش
توکلی خبرنگار خراسان  ،حجتاالســام روحانی با حضور در
تعدادیازچادروکانکسهاییکهبرایاسکانموقتمردم زلزله
زده استقرار یافته بود ،از نزدیک با آن ها به گفت وگو پرداخت و در
جریان مشــکالت و مطالبات آن ها قرار گرفــت .رئیس جمهور
همچنین در برنامه پایانی سفر خود به استان. ..

عموی بداقبال،سیبلشد!
13

2

وزیرکشوراز بازسازی
منازلتخریب شده منطقه
کوهبنان تا پایانشهریور۹۷
خبرداد

رضامقدسیفعال
رسانه ایمشهدی
درگذشت

خراسان رضوی

دربازدید از روستای زلزله زده گورک
ازتوابع شهرستان راوراستانکرمان

بازیجدید سعودیها دریمن؛
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عکس :ایرنا

پوستاندازی
سینمایایران
دررهگذر
انقالب
صفحه 7
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