رئیسکلدادگستریاستانتهرانخبرداد:

برخورددستگاهقضایی
باکارکنان وقضاتمتخلف

سهشنبه  15 .فروردین1396
 6رجب  4 . 1438آوریل2017
شماره . 19502سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

رئیس کل دادگستری تهران اظهار کرد :دستگاه قضایی با عناصر درون دستگاه چه کارمند و چه قاضی که مرتکب تخلف شده بودند برخورد کرده
است .غالمحسین اسماعیلی که با میزان گفت و گو می کرد ،با بیان اینکه فضا برای فعالیت عناصر سودجو و فرصت طلب ناامن شده است اظهار
صفحه 4
کرد :تالش های دستگاه قضایی دراین راستا کمک خوبی به افزایش اعتماد مردم کرده است ...
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جدولارزیابیاقداماتدولتدراقداموعملبهاقتصادمقاومتی

درصفحه «سینما وتلویزیون» بخوانید

دالیلموفقیت
مسابقه«ادابازی»خندوانه

آملیالریجانی:نبایدبگوییم
شخصیچونآدمخوبیاست
میتواندرئیسجمهورشود
16

بانگارشمقالهای توسطجمعی
ازمقاماتدولتسابقآمریکا

هشدارفارینپالیسیبه
کنگرهدربارهنقضبرجام
4

اشکهایرئیسجمهورسابق
کرهجنوبی درزندان
3

یادداشت روز

دکتر غالمرضا کحلکی

پشتپردهتغییرلحنآمریکا
درقبالاسد
رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی در آنکارا،
گفت که «سرنوشت اسد را مردم سوریه تعیین میکنند»؛ شون
اسپایسر ،سخنگوی کاخ سفید نیز اعالم کرد که «در مورد اسد،
صفحه 2
یک واقعیت سیاسی وجود دارد که. ..

کارنامه دولت دراقدام وعمل
به10فرمان

صفحه 7

انفجاردرقلب
روسیه
براثرانفجاردرایستگاهمترویسنپترزبورگ،دومینشهربزرگ
روسیه ،دستکم  10نفر کشته و  50نفر زخمی شدند .گفته
میشودکههمزمانبااینانفجار،پوتینمیزبانهمتایبالروسی
خوددراینشهربود.تالحظهتنظیمخبر،هیچگروهیمسئولیت
انفجار سنپترزبورگ را به عهده نگرفته است اماهواداران داعش
در شبکههای اجتماعی ،با اشاره به حمالت روسیه علیه این گروه
تروریستی در سوریه از انفجار در متروی سن پترزبورگ ابراز
شادمانی کردند .از سوی دیگر ،گزارششده است که یک بمب
عملنکرده نیز در محل انفجار کشفشده است .عالوه براین،
خبرگزاری «اسپوتنیک» ،از وقوع انفجار دوم در یک خودرو در
نزدیکی یکی دیگر از ایستگاههای متروی سن پترزبورگ خبر
داد .هرروزه چند میلیون سفر درونشهری در ایستگاه متروی
سن پترزبورگ انجام میشود .باوجوداین که دادستانی کل
روسیه از تروریستی بودن این حادثه خبر داد...

 10کشتهو 50زخمی
درانفجارتروریستیمتروی
سنپترزبورگ
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درجآگهیتبلیغاتینامزدهای
انتخاباتیدرروزنامه
«خراسان»بالمانعاست
2

پیگیریگالیهمعلمانازپرداخت
نشدناضافهکاریسالگذشته

طلب 36میلیاردی10هزار
معلمخراسانرضوی
رضوی

نگاهیبهدالیلباارزشترشدنمنابع
کمیاببهکمکاقتصادرفتاری

دامکمیابیبرایخریدار
8

چاقویخشمسینههمسایه راشکافت

قتلبهخاطرجایپارکخودرو!
13

اختصاص 19میلیارداز 140میلیارد
تومان ردیفبودجه 2سالگذشته

3

نوشداروی
19میلیاردی
به حاشیه
مشهدرسید
رضوی
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