سازماندیدهبانشفافیتدرنشست وضعیت نظامداروییکشوربررسیکرد

واگذاریتولید۱۵دارویخاص
بهشرکتآقایرئیس!

دوشنبه  26 .تیر 1396
 22شوال  17 . 1438جوالی 2017
شماره  . 19585سال شصت و نهم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

عضو هیئت مدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت گفت :حمایت از برخی شرکتهای خاص و تبعیض در قیمتگذاریها و همچنین
ش خصوصی و دولتی باعث ایجاد بینظمی در بازار دارویی کشور شده است .الیاس نادران در نشست خبری سازمان
رفتوآمد مدیران بین بخ 
صفحه ۵
مردم نهاد دیدهبان شفافیت با موضوع «بررسی سوءجریانات در نظام دارویی کشور» اظهار کرد :حدود یک سال و نیم پیش. ..
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درپاسخ بهگزارشخراساندربارهحقوقهاینجومیصادرشد

ظریف:

پیشنهادترامپ درجی20

نقض «نص» برجام است

درمیان مالحظات قوه قضاییه و
کمیسیون امنیت ملیانجام شد

تصویبکلیات طرح تخفیف
مجازات اعدام قاچاقچیان
مواد مخدردرمجلس
5

وزیرنیروخبرداد:

توقف ساخت 50سددرکشور
14

احالم در دام

خطرناکترین زنداعشی
درموصلدستگیرشد
3

یادداشت روز

جوابیهدولتوتوضیحخراسان
صفحه 14

مبارزهبامفاسد اقتصادیدرگرو
شفافسازیوعزممسئوالن
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان
به عنوان مســئله اساســی مورد نظر اســت .چنان که این مقوله
صفحه 2
مــی تواند د ر حــوزه های مختلــف اخالقی و. ..

تکمیل زیرساختها؛ الزمه
استفاده فراگیرازاسناد رسمی
10

صالحیامیری:

میخواهیم واژه «توقیف»
را ازذهنها پاککنیم
6

قاضی4:مقامدولتسابق
احضارشدند

بازداشت فریدون،
جزئیات اتهام بقایی
ونامه احمدینژاد

7

رابسونازدستاستقاللپرید

قلبدفاع،دغدغهبزرگ
منصوریان

سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر بازداشت حسین فریدون برادر
رئیس جمهور ،خاطرنشان کرد :دیروز (شنبه) برای ایشان قرار
تامین که وثیقه بود صادر شده و چون (متهم) قرار تامین را تامین
نکردند به زندان معرفی شده است؛ البته اگر قرار را تامین کنند
آزادمیشوندچونقراربازداشتموقتنیست.خبرنگارخراسان
در نشســت دیروز از حجت االســام محســنی اژه ای پرســید در
مناظرات انتخاباتی در مورد رییس جمهور و تخلفات برادر ایشان
مسائلی را مطرح کردند و آقای روحانی هم گفتند این موضوع را
قوه قضاییه حتما رسیدگی کند لطفا بفرمایید این پرونده به کجا
رسیده و امروز هم شایع شــده که ایشان بازداشت شدند آیا تایید
می کنید ؟ وی در پاسخ ضمن تایید خبر بازداشت فریدون افزود :
درخصوصایشانچندیننوبتتحقیقشدوافرادمرتبطباایشان
همتحقیقشدندبرخیافرادبازداشتوبعضیهمبیرونهستند
امادیروزایشانبهزندانمعرفیشدهوالبتهاگرقرارراتامینکنند
آزاد می شــوند. ..

ورزشی

دردیدارروزگذشته صورتگرفت

توصیههای
آیتا...علمالهدی
بهمنتخبان
شورایپنجم

16

بخشیازنامهاحمدینژاد
درمورد بقاییقابلیت
تعقیبقضاییدارد

پرونده معضالت استفاده ازسندعادی

بحث برسرچگونگی اعتمادبه
بابک زنجانیدرسومینجلسه
محاکمه مجددشرکای فسادنفتی

اژهایجزئیاتچندپروندهخبرساز را
تشریحکرد

دکترمحمدجواد ایروانی
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عکس :جام جم آنالین

منتخبانشورایشهرپنجممشهد،روزگذشتهباآیتا...علمالهدی
امامجمعهمشهددیداروگفتوگوکردند.بهگزارشپایگاهاطالع
رضوی
رسانی آیت ا ...علم الهدی ،وی در این دیدار. ..
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