15شهریورمهلتنهاییبرای
هاتگراموتلگرامطالیی

دوشنبه  8 .مرداد 1397
 16ذی القعده 30 . 1439جوالی 2018
شماره  . 19878سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت :آخرین مهلتی که به فعالیت بدون فیلتر نسخه های فارســی تلگرام از جمله هاتگرام و تلگرام طالیی داده ایم،
 ۱۵شهریورماه اســت.به گزارش مهر ،ابوالحســن فیروزآبادی دیروز در جریان بازدید از نمایشــگاه الکامپ ۲۰۱8در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت
صورت گرفته از فعالیت نسخه های فارســی تلگرام در کشــور گفت :در حقیقت ما از ابتدا در سیاســت های خروج از انحصار تلگرام ...صفحه 12
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رئیسسازمانمالیاتیهمزمانبارشدافسارگسیختهقیمتسکهوارزاعالمکرد

اطالعاتسوداگراندراختیاردارایی

گفت وگو با «رضا رفیع» طنزپرداز
خراسانی که همین چند روز پیش
 50ساله شد

«گلآقا»معتقدبودباید
عفتقلمرانگهداشت

اژهای :اتهامبرخیدستگیرشدگاناخاللاقتصادی،افسادفیاالرضاست

پیشنهاد سردبیر

مشاوره/چه فرم صورتی؟ چه مدل مویی؟

زندگی

سالمت /چه موقع آلبالو بخوریم؟

زندگی

تحلیلروز /با کدام شیوه جنگی؟

3

پرونده  /وقتی آب یک کاالی «مفت» به
حسابمیآید

7

دخل و خرج /بررسی هزینه های طرح
دعویحقوقی

8

یادداشت روز

محمد حقگو

منطقعجیب ارزبانرخ 5رقمی
افزایش بیش از دو هزار تومانی قیمت ارز در بازار غیر رســمی در
دو ،ســه روز گذشــته و نیز افزایش یک میلیون تومانی نرخ ســکه
در کمتــر از یک هفته این ســوال را ایجــاد کرده . ..صفحه ۲

صفحه های  ۱۴و ۲

شهرامجزایریحین
خروجغیرقانونیازکشور
دستگیرشد

رئیسکلدادگستریآذربایجان
غربی:جزایریبهاتهامپیشنهاد
رشوه و خروج غیرمجاز از کشور
بازداشت است و در ظاهر یک
پروندهمفتوحنیزدرمشهددارد

گفت وگو با زهرا چخماقی گزارشگر 20:30
به بهانه پخش آیتم «داغ های مجازی»

الزمنبودنامسفیرایران
دردانمارکرابیاوریم
6

احتمالمحرومیتحمیدهیراد
11

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

ارزهای مجازی در ایران
قانونی میشوند
14

در صفحه بازتاب بخوانید

ایرانیوعربستانیکنارهم
وفاجعههندوانهای!

کبابخوری
در بارعدس!

شــهرام جزایری در مرز بــازرگان هنگام خــروج غیرقانونی از
کشور بازداشت شد تا این متهم نام آشــنای مفاسد اقتصادی
باردیگر تیتر رســانه ها شــود .براســاس گزارش های منتشــر
شــده  ،شــهرام جزایری از چهــره هــای جنجالی که ســال ها
پرونده بررسی مفاســد اقتصادی او مورد توجه رســانه ها قرار
گرفتــه و بــا حکــم دادگاه زندانی شــده بــود ،در یــک کانتینر
حمل بار به کشــور ترکیه مخفی شــده بود و هنگام عبور از مرز
توســط مأموران گمرک دســتگیر شــد .بــا این حــال ،پس از
گزارش رسانه ها درباره بازداشت جزایری ،او برای آن که خبر
بازداشت اش را تکذیب کند ،در کانال تلگرامی خود ویدئویی
منتشر کرد و نوشت :ما دو سه روزه اومدیم به اتفاق خانواده ...
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مرگ دلخراش مادر و  2فرزند پشت در بسته

خانهایدرآتش!
13
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راهنمایجمعوجورآرامماندنزیرفشار
مشکالتزندگیوجامعه

کیفیت پایین تصویر به علت عکس برداری از روی فیلم است

شادبودن
درشرایط
سخت

زندگی سالم

CMYK

