پرونده نمکی
در دادسرا

گزارشهایی از تشکیل پرونده
برای نمکیدرباره عملکرد دوران
وزارتش منتشر شده است

9

آغاز تفکیک حسابهای
تجاری و شخصی از خرداد ماه
10

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی
لبنان نشان داد

پشتپرده
صفهایطوالنی نان

کوچ اجباری
ازبالیایاقلیمی
رتبهچهارم ایراندرجابهجاییهای
ناشیازبالیایطبیعی

زندگی سالم

پرسه سگهایقاتل

دلیلافزایشسگهایولگرد...
4

یادداشت روز
سید صادق غفوریان

درحسرتفراق
استادفاطمینیا

ازصبح روز گذشته که خبر ارتحال استادسید عبدا...
فاطمینیادررسانههاوفضای...
صفحه 2

 20صفحه
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۱2 .صفحهسراسری ۴ +صفح ه زندگیسالم
4 +صفحهروزنامهاستانی
 8 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
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ِ
واعظ درسآموز
عالم
وداع با ِ

صفحه های  ۷و زندگی

بارهاازتغییراقلیموخشکسالینوشتهایم،اماازاینواقعیتتلخکمترگفتهایمکهاینتغییروتحوالت
آب و هوایی ،در حال شکل دادن یک بحران اجتماعی به نام کوچهای اجباری در داخل کشور است
و اگر برای پیشگیری از آن ،برنامهای نداشــته باشیم ،شرایط نگرانکنندهای در انتظارمان خواهد
بود.دکتر رقیه صمدی ،دبیر کارگروه مهاجرتهای اجباری و پناهجویی رصدخانه مهاجرت ایران
در گفتوگو با ایسنا ،گزارشی نگرانکننده در این باره ارائه کرده است که مهمترین بخشهای آن را
در ادامه میخوانید * :به گفته صمدی ،هماکنون ایران به عنوان ششمین کشور مخاطرهخیز جهان
شناخته میشود و شاهد بالیای طبیعی متعددی است...
صفحه ۹

برکناری130مدیر
ناکارامد در 10ماه

پسلرزه اصالحاتیارانهای
دربازارهایهمسایه

رئیسمرکزارتباطاتمردمیریاست
جمهوری:تاکنونبیشاز۹۴۴هزاردرخواست
مردمراثبتو ۸۲درصدآنراپیگیریکردهایم

گزارشهاازکاهشخروجکاالازکشوردرپی
اصالحاتیارانهایوکمبودکاالدر برخی
کشورهایهمسایهحکایتدارد،ماجراچیست؟

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با بیان این که در این مدت
 ۱۰ماهه ۴۰۱ ،مدیر از مدیران دستگاهها ارزیابی شده اند ،افزود۱۹۰ :
مکاتبه برای پیگیری این ارزیابیها انجام شــده است و در نتیجه آن ۱۳۰
مدیر ناکارامد در سطوح مختلف شناسایی و ...
صفحه 12

پایگاه منتســب به شــورای عالی امنیت ملی از نقش طرح مردمی ســازی
یارانه ها در کمبود و گرانی اقالم اساســی در کشورهای همسایه خبر داد.
موضوعی که فرضیه قاچاق این کاالها به خارج قبل از طرح دولت را تقویت
می کند .شاید آن زمانی که وزیر جهاد ...
صفحه ۱۰

O

H

رهبر انقالب درگذشت استاد فاطمینیا را تسلیت گفتند

هنوزدرکشور،برنامهایبرایسازگاریباتغییراتاقلیمینداریم
وهرسال ۱۲میلیونهکتاربهمساحتبیابانهایمانافزودهمیشود
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داوطلبانآزمونارشدبخوانند

 15 .شوال  17 . 1443می 2022
 .سال هفتاد و سوم  .شماره 20938
 .تکشماره  60000ریال درمشهد
 .تکشماره  45000ریال درشهرستان ها

تصاویرمنتشرشدهدرروزهایگذشتهازمعطلیمردمبیشترشهرهادرصفهای
صفحه های ۲و رضوی
شلوغنانواییهاحکایتدارد؛خراسانعللاینماجرارابررسیکرده

لبنانقطبیتر از قبل
رستگاری در ارشد

سه شنبه
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مروری بر شاخصهای فکری و عملی معلم برجسته اخالق
نکتههایاخالقیبرایزندگیبهترازمرحومآیتا«...فاطمینیا»
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