رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بااشاره به اینکه بایدفاصلههاکمترشود:

امامانجمعهخود رابا جامعه
جوانهماهنگکنند

شنبه 26 .اسفند 1396
 28جمادی الثانی  17 . 1439مارس 2018
شماره  . 19783سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه تأکید کرد :ائمه جمعه باید خود را با جامعه جوان هماهنگ کنند تا فاصله ها کمتر شود و شاهد حضور
پررنگتر جوانان در نمازهای جمعه باشیم .به گزارش ایسنا،حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علیاکبری در نشست خبری گردهمایی
منطقه ای ائمه جمعه استان های کرمانشاه  ،لرستان ،همدان و کردستان از اقدامات روحانیون جهادی و ائمه جمعه مناطق . ..صفحه ۴
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رهبرانقالب دردیدار رئیس و اعضای مجلسخبرگان رهبری:

علماومسئوالنازدنیاپرستی
واشرافیگریپرهیزکنند

به مناسبت سالروز درگذشت
حجت االسالم والمسلمین
حاج سیداحمدخمینی

پابهپاینهضتامام
ازلبنانتاجماران

(ره)

پیشنهاد سردبیر

صفحه 9

گزارش  /اعالم جزئیات جدید از «شبی
با عبدی» و فصل پنجم «خندوانه»

6

دخل وخرج  /روی دیگر قشم

8

خبر  /روایتپوتیناز رباعیات خیام

11

گزارش  /نوسازی تجهیزات پژوهشی
دانشگاه ها17 ،سال در انتظار اعتبار

12

خبر ویژه  /تذکر صریح دولت به وزیر
آموزش و پرورش درباره سمپاد

4

یادداشت روز

جواد غیاثی

درسهای 70ساله
برایعدالتاقتصادی

حدود 40سالازانقالباسالمیو 70سالازاولینبرنامهریزی
های اقتصادی و اجتماعی در کشور می گذرد . ...صفحه ۲
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با اشاره به آسیبهای شبکههایاجتماعی
خارجیمطرح شد

انتقادصریحآیتا...مکارمشیرازی
ازعملکرد رئیسجمهور
درشورایعالیفضای مجازی
۱۲

با افزایش2برابری عوارض ورود خودرو
بهجزیرهکیش

منطقهآ زادکیش مسافراندریایی
را نقره داغکرد
14

بگومگویجالب
پیکموتوریبامشایی
4

«جان بولتون» بین سبیل داشتن ومشاور
ترامپ شدنکدام را انتخاب میکند؟

حال
وهوای
نوروزی
بازار
بازارهــا در فاصلــه چهــار
روز تا آغاز ســال نــو ،کامال
حــال و هــوای نــوروزی
گرفتــه اســت .حضــور
گســترده مــردم بــرای
خریــد ،از شــیرینی،
شــکالت و آجیل تــا لباس
نــو و تــاش فروشــندگان
بــرای کســب روزی از
ایــن حضــور گســترده،
بازارهــا را بــه شــلوغ ترین
اماکــن کشــور در ایــن
روزها تبدیل کرده اســت.

رقصتانگویجنگطلباندرکاخسفید
3

معاون استاندارخراسان رضویخبرداد:

مشهد–گرگان روی ریلقرارداد
خراسان رضوی

مقام ارشدانتظامیدرگفت وگوبا«خراسان»
تشریحکرد

ماجرای
دستگیری دزد
مسلح بانکها
عکس :مهر

صفحه ۱۳
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