وقتی شرکت های بیمه به پرداخت هزینه های درمان بیماران نگاه تجاری دارند !

تاخیرهایکاسبکارانه
بیمههایتکمیلی

6

چهارشنبه  30 .آبان 1397
 13ربیع االول  21 . 1440نوامبر 2018
شماره  . 19968سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

اگر چه در قانــون موضوعی به نام بیمه تکمیلی به شــکل فعلــی که مکمل خدمات بیمه پایه باشــد نیامده ،اما مســئله ســامت مردم و
هزینه درمان بیماری که گاهی خارج از توان بیشــتر قشرهای جامعه اســت راهی باقی نگذاشته جز این که بیمه های . ..صفحه 5
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باثبت عدد  227میلیاردیورو رقمخورد

چهره های اینستاگرامی که به تازگی
بازیگر شده اند

شاخاینستایی
پسمیتونیبازیگرشی!

بزرگترینپولشوییجهاندردانمارک
صفحه 14

گفت وگو /کریم مجتهدی از فایده
فلسفه در زندگیمان میگوید
مشاوره/ماجرایعجیبمردیکهزندگی
خانوادگیاشرا فدای قناریهایشکرد
بدون موضوع /سرگذشت رادیو
جیبیمن
ادبوهنر /وعدهدولتیدرباره «سندموسیقی»
کهازسال 93محققنشدهاست

رویترز :واشنگتن از والیتعهدی
احمد بن عبدالعزیز حمایت خواهد کرد

بویسقوطبنسلمان
3

در ستون بازتاب بخوانید

سرقتپرایدراحتترازدوچرخهو
ترفندکرهایهادرتهران
2

مروری بر مشکالت نیشکر هفت تپه؛ از
وضعیت مدیران تا استخدام های مازاد

پیشنهاد سردبیر

مشاوره/پیشنهادهایی به والدین با توجه به
اجباری شدن استفاده از صندلیکودک

O

H

K

روایت تلخ واگذاری
نیشکرهفتتپه

زندگی

12

زندگی

16

11

60کشتهو84زخمیدرانفجار
انتحاریدرمراسمگرامیداشت
والدتپیامبراکرم(ص)

حفظبرجامبه«عمل» نیاز دارد
نهحرف
«دوصد گفته چون نیم کردار نیست» حکایت این روزهای اروپایی
هاست .اروپایی هایی که طی شش ماه اخیر که . ..صفحه ۲

یکسوممردمجهانبهسرویس
بهداشتیدسترسیندارند

کابلدرخون

افغانستان ،نا امن تر از همیشه شده است.بر اثر وقوع انفجار
انتحاریدرهتلاورانوسدرجادهمیدانهواییکابلوهنگام
برگزاری مراسم گرامی داشت میالد پیامبراکرم(ص) ،ده ها
نفر کشته و زخمی شــدند.گفته می شــود که تالحظه تنظیم
خبردست کم  60کشته و  84زخمی توسط آمبوالنس ها به
مراکزدرمانیمنتقلشدهاند.بهگزارشآوا،سخنگویوزارت
کشــور افغانســتان میگوید که انفجار داخل هتــل اورانوس
احتمــاال یک حملــه انتحــاری بــوده اســت.نجیب دانش...

یادداشت روز

امیرحسین یزدان پناه

14

اشرفغنی:تروریستهای
وحشیبرخالفسیره
پیامبر(ص)خونبیگناهان
راریختند

5

انتقاد آتش نشانان از مصوبه شورای
شهر مشهد برای خصوصی سازی

هیئتتطبیقدرآزمونایمنیمشهد
خراسان رضوی

2

اعتبار 3میلیاردیوروییکمربندترانزیتی
ایران،هندوروسیهرامحکمترمیکند

شارژروسی
برایکریدور
شمال-جنوب


صفحه 14
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