مجلسامروزتکلیفوزیراندولتدوازدهم را روشنمیکند

گمانه زنیهایدقیقه90درباره
رای اعتماد به پاستورنشینان

یک شنبه  29 .مرداد 1396
 27ذی القعده  20 . 1438آگوست 2017
شماره  . 19613سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

پنجمین و آخرین روز بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در حالی امروز در بهارستان پایان می یابد که حضور چند روزه وزیران
در مجلس و بحث های داغ و چهره به چهره نمایندگان با آن ها در کنار جلسات فشرده فراکسیونی ممکن است دیدگاه نمایندگان درباره وزیران
صفحه 16
را در مقایسه با روز نخست به کلی تغییر داده باشد .تا این لحظه هیچ کدام از سه فراکسیون اصلی مجلس دیدگاه خود را اعالم. ..
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وقتیعزمیبرای اجرایسند بومیآموزش و پرورش وجود ندارد

رمزگشایی از پنج دههکدورت
جمشیدمشایخی و عزت ا ...انتظامی

پایانتلخ نیمقرن سکوت

سندتحول؛6سالبیبرنامگی!
صفحه 5

خاطرات وزیرخارجه دولت مصدق
ازکودتای نافرجام  25مرداد

2

بااکثریت آ رای منتخبانشورایشهر
تهران رقمخورد

محسنهاشمی؛رئیسجدید
شورای شهرتهران

تنورداغنانواییها،ناندارد؟!
8

جوابیهآموزش وپرورش بهخبر
«صفراز »36و پاسخ خراسان

خراساندرگزارشیتحلیلیبررسیکرد

 8چالششهردارآینده مشهد

خراسان رضوی

15

دربارهکپیهایغیرقانونیفیلم
وسریالهایایرانی

ناگفتههای هولناک مرد نجاتیافته
ازسیل ویرانگراخیر

فریادهای
دلخراش
آنزن!

یک دزدی بزرگ فرهنگی!
زندگی سالم

یادداشت روز

با گذشت چند روز از پایان سفر رئیس ستاد کل نیرو های مسلح
کشورمان به ترکیه آثاراین دیدار مهم در حال آشکار شدن است.
صرف نظر از سطح و ترکیب هیئت نظامی ایرانی در این سفر که
صفحه 2
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی کم. ..

چاقوی بانکمرکزی علیه
متخلفان بانکیتیزمیشود

مروریبرمالحظاتومجوزهایالزم
برای راه اندازی واحد تولیدنان

10

سفریسرنوشتسازبرایشام

باانتشارمتنکاملالیحه اصالح
قانونپولی و بانکیمشخصشد:

16

دکترفاطمی:یکپاسبانخمار
همبرایدستگیریامکافیبود!

دکترحامدرحیم پور
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ترامپ «استیو بنن» را هم برکنارکرد
آیا پنسآخرین بازمانده ازهمه مردان رئیسجمهورآمریکا هم رفتنی است؟

صفحه 9

عکس :واشنگتن پست

ماتومبهوتفقطبهحوادثدلخراشیخیرهشدهبودمکهمقابل
چشمانمرخمیداد،ازدستهیچکسکاریساختهنبود.همهچیز
صفحه 13
در چند لحظه اتفاق افــتــاد .سیل ویرانگر. ..
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