دادستان تهران خبرداد

صدورکیفرخواست متهم
پرونده مدرسهغربتهران

چهار شنبه 23 .خرداد 1397
 28رمضان  13 . 1439ژوئن 2018
شماره  . 19840سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده مدرسهای در غرب تهران گفت :امروز (دیروز) کیفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامی صادر و
پــــرونــــده بـــه دادگـــــــاه تــحــویــل داده خـــواهـــد شـــد و امـــیـــدواریـــم دادگـــــــاه بـــا ســـرعـــت قـــابـــل قــبــولــی حــکــم را صـــــادر کــنــد.
به گزارش میزان ،عباس جعفری دولت آبادی روز گذشته در حاشیه نشست بررسی وضعیت بهداشت عمومی و امنیت غذایی . ..صفحه 2
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خبرخوشنوبختبرایحقوقبگیران
پرداخت افزایش حقوق شاغالن و بازنشستگان تا قبل ازعید فطر

گزارش های اختصاصی
خبرنگار اعزامی خراسان از روسیه
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O

H

K

الریجانی :آسیب عدم وفاق در
کشورازصدمه تحریمهای آمریکا
بیشتراست
4

معاون مرکزملیفضای مجازی با اعالم افزایش
رتبه جهانی پیام رسانهای بومیخبرداد

سقوط  765پلهای رتبه جهانی
تلگرام
12

تب فوتبالیدرسرمای روسی

ابالغ قرارداد خط آهن
گرگان – مشهد بهکنسرسیوم
آستانقدس و شرکت چینی

پیشنهاد سردبیر

2

یادداشت /پایان جنگ
یا آغاز راه دشوار صلح

3

دخل وخرج /راه هایی برای صرفه جویی
در هزینه های سفر

8

مشاوره /واکاوی روان شناختی پرونده های
نفقه /مردان بی مسئولیت و زنان تجملگرا

زندگی

آنسویسیاست/یک تلنگر برای بهارستان

سکه از2.5میلیون هم فراتر رفت

سیف:عاملگرانی سکه روانی است

16

یادداشت روز

کورش شجاعی

مسئوالنگول این میز و صندلیها
را نخورند
جسم زخم خورده اش سال هاست که مهمان بستر است ،دست
چپش از آرنج قطع شــده ،بینایی ظاهری هر دو . ..صفحه ۲

14

رئیس جمهورسابق آمریکا با  9نامزد احتمالی
دموکراتها دیدارکرد

نقشه اوباما برای2020
3

دیداری جنجالی
باتوافقی مبهم

زمزمهها ازتغییرات تشکیالتی
اصالح طلبان
4

سرنوشت سریال پرطرفدار بهکجا می انجامد؟

«شهرزاد»4یا
«امیدیک»؟!

ترامپ :شاید 6ماه دیگر بگویم توافق با کره شمالی
اشتباه بوده است و بهانه ای پیدا کنم!

صفحه 3

عکس :رویترز

صفحه 6
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