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موضوع ویژه/ درباره عطرهای تابستانی، 
هدیه ای مناسب برای ایام فطر

 بررسی / ایرانی ها واقعا عصبانی ترین
مردم جهان هستند؟!

 دخل وخرج / گام به گام تا راه اندازی
یک استارت آپ

تاریخ / زد و بندهای شاه با روسای جمهور 
آمریکا پس از کودتای 28 مرداد

یادداشت / دستاورد FATF چیست؟

گزارش / مولفه ها و دست اندازهای رونق 
اقتصاد زیارت

پیشنهاد سردبیر

بسته پیشنهادی سینما و تلویزیونی 
به مناسبت آغاز تعطیالت تابستانی

تابستان داغ با جهان تصویر

پشت پرده شروط 13 گانه سعودی 
برای قطر

یادداشت روز

سید رضا قزوینی غرابی

تغییر الگوی مصرف مواد مخدر
کاهش جدی مصرف شیشه، تریاک همچنان درصدر مصرف و افزایش تعداد معتادان
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FATF تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد

شکست البی ها علیه ایران،همزمان با
تمدید حالت خوف و رجا

   صفحه 5

طرح: راسخون

 مدیرکل پزشکی قانونی استان از ثبت
هزار خود زنی طی سال 95 خبر داد

 دادستان تهران: توهین به 
رئیس جمهور جرم مشهود

است و پیگیری قضایی می شود
۴

  چقدر می توان به نظرسنجی ها

اعتماد کرد؟
نظر سنجی دانشگاه تهران، مرکز افکار سنجی
رصد روزنامه خراسـان ،صدا وسیما و ایسپا

نزدیک ترین نتایج به نتایج انتخابات بود

9

 6 سال انتظار برای آغاز برقی سازی 
قطار مشهد - تهران

وعده اول تیر هم پوچ شد!
رضوی

 معاون دادستان مشهد خبر داد:

خنثی سازی اقدام خرابکارانه 
در آخرین میتینگ انتخاباتی 

ریاست جمهوری در مشهد
۴

. 24 صفحه
به انضمام 8 صفحه روزنامه استانی
. 48  صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

تکشماره 8000  ریال در مشهد
 . تکشماره 6000  ریال در شهرستان ها

 گروه اقدام مالی)FATF( که چندسال قبل ایران را در لیست سیاه خود قرار داده بود و سال گذشته با تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران موافقت 
کرده بود، امسال نیز در پایان نشست خود تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد. آنگونه که ایرنا گزارش کرده، روز جمعه، در پایان نشست 

...   صفحه 14این گروه در والنسیای اسپانیا اعالم شد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی

 شروط 13 گانه عربستان سعودی و کشورهای هم پیمان آن برای 
قطر توسط کویت به دوحه تحویل داده شد و در رسانه ها نیز انتشار 

...   صفحه 2یافت.مطالعــه اجمالــی این13 بنــد کامال 

زندگی
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شاهد - عشق به پایان نمی رسد حتی اگر هزار دفتر به آخر برسد. 
بگو نو کند زمان دفتر را به نام شوال که ما را هنوز سر عشق بازی 
است. بگو هالل را به نام فطر ابرو کمان کند که ما را هزاران ناوک 
در نگاه است. بگو قلم بردارند شــاعران که در آغازی دگر دوباره 
شــعر می شــویم در دیوان غزل های بندگی و چه شــکوهی دارد 
این بندگی که جهان را به بندگی خویش می کشــد وقتی شرط 
انصاف را رعایت می کند و همه را سرگشته و فرمان بردار خویش 
می کند. آی عشق! رمضان به آخر رسید اما ما را با تو هنوز حکایت 
سحر است و عجب حکایتی است این آهوانه هایی که در جان مان 
به ضمانت برمی خیزند. چه شکوهی خواهیم داشت وقتی صبح 
دولت مان بدمــد و روزه انتظار بــه فطر ظهور پیوند خــورد و ما در 
باشــکوه ترین فصل ردای امامت را بر شانه مســتضعفان ببینیم 
که در تحقق وعده خدا، خلق را شــکوهی ملکوتی بخشــیده اند.

آی صدای پــای عیــد می آیدو تــا مبارک نــوروز شــوال فقط یک 
بامداد باقی اســت. خــود را بــرای نماز عیــد آماده کنیــم. آی...

دبیر علمی ستاد استهالل دفتر 
مقام معظم رهبری : احتمال بسیار 

زیاد روز دوشنبه عید فطر است


