بازداشت سعید
مرتضویتاییدنشد
باوجودبرخیشایعاتمبنیبردستگیریمرتضویدرشهرری

۱0

یک شنبه ۲ .اردیبهشت 1397
 ۵شعبان  2۲ . 1439آوریل 2018
شماره  . 1980۱سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

در حالی که در ساعات پایانی جمعه شب پایگاه خبری انصاف نیوز مدعی شد که سعید مرتضوی محکوم پرونده کهریزک در شهر ری تهران
بازداشت شده ،وزیر دادگستری و چند خبرگزاری صبح دیروز این مسئله را تکذیب کردند .با این حال مقامات رسمی دستگاه . ..صفحه ۴
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آغازشفافسازیخزانه
اطالعات پرداخت هایخزانه داریکلکشور به دستگاه ها ،دردسترس عموم قرارگرفت

سالروز والدت باسعادت
زین العابدین ،امامسجاد
مبارک باد

(ع)

صحیفه سجادیه؛ مدرسه اخالق
و تهذیب

صفحه ۱۴

یادداشت /فوتبال پاک ،دغدغه لیگ یکی ها!

ورزشی

گزارش/نگاهیجامعهشناسانهبهدالیلتعصب
کمبعضیازهموطنانبهخریدکاالیایرانی

زندگی

گزارش /فرمان نفت دست بازار یا آمریکا؟
گفتوگو/تختروانچیدرپاسخبهخراسان
مطرحکرد/دعوتازاسدبرایحضوردر
اجالستهراننیازبهتوافق 3جانبهدارد
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کنایه ها وگالیه های
صریح روحانی

امیر مسروری

امارات ،مشکلیدیگر
برایبنسلمان
امارات متحده عربی و عربستان سعودی به عنوان دو کشور عربی
حاشیهخلیجفارس،ازروابطحسنهوپویاییبرخورداربودهانداما
به نظر ایــن رابطــه در ماههای اخیر و به واســطه . ..صفحه ۲
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محسنهاشمی :جهانگیری از
شهردارشدنمحمایت میکند
2

هشدارهای معاون اول
رئیسجمهور به احمدی نژاد

استقبالگسترده ازتوقف آزمایشهای
موشکی وهسته ایکره شمالی

آوانس «اون»

۳

درستون بازتاب بخوانید

جنجالخداداد ،هیاهوی پرهام
و باران ِگل در سرپل ذهاب !
۲

16

تک نرخیشدن ارز
برایمردم خوشحالکننده
وتودهنیبرایکارآمریکا
در 22اردیبهشت بود

دفاعجانانه
خانم دکترایرانی
ازنامخلیج فارس
دردبی

16

رئیس جمهور با تأکید بر این که برادرانه در کنار هم باشیم ،گفت:
وحدت و انســجام مان را حفظ کنیم و دســت در دســت یکدیگر
بگذاریم و نگذاریم شــکاف ها در جامعه بیشتر شــود.به گزارش
ایرنا ،حجتاالســام والمســلمین حســن روحانی که صبح روز
گذشته در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید
ســخن می گفت ،تصریح کرد :باید باورمان شود باالتر از نوکری
ملت نداریم ،ما باالتر از این نیستیم که خادم و نوکری برای مردم
باشــیم و اگر کســی خود را باالتر از خادمی می داند پس معنای
حکومت اسالمی و حتی مفهوم مردم ساالری دینی را هم لمس و
حس نکرده است .وی افزود :اگر کارمند و مدیر زیر دست شما به
مردم احترام کافی نمی گذارد و ادب الزم را به خرج نمی دهد ،او
نمی تواند به عنوان صاحب آن صندلی و میز. ..

یادداشت روز

اتفاقیکهباتقدیرظریفهمراهشد

جهانگیری:کسیکه8سالرئیسجمهوربوده
واکثرمشکالتنتیجهکاراوستاینقدرجسور
شدهکهمیگویدسیلمیآید!

درجمع مدیران ارشد دولت تدبیر و
امید بیان شد

پیشنهاد سردبیر
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عکس :ایسنا

خبرخوش
نوبختبرای
بازنشستگان
صفحه 5
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