نامهقالیبافبهجوانان
گرایی»
درباره«نواصول

یکشنبه  .اول مرداد 1396
 28شوال  23 . 1438جوالی 2017
شماره  . 19589سال شصت و نهم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
به انضمام  8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحه نیازمندی ها برای مشهد
 .چاپ همزمان در مشهد و تهران

محمدباقر قالیباف در نامهای سرگشاده خطاب به «جوانان انقالبی و دلسوز ایران» ،پنج سرفصل گفت وگو برای نواصول گرایی را مطرح کرد و
از آنان خواست برای تبیین این سرفصلها به بحث ،گفت وگو و تبادل نظر بپردازند .به گزارش مهر ،محمد باقر قالیباف در ابتدای این نامه با بیان
صفحه 4
این که پایان رقابتهای انتخاباتی به معنای فراموش کردن «ناکارآمدیهای دولت مستقر» یا «نادیدهگرفتن برخی خطاهای. ..
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سخنگوی فراکسیونمستقلین والیی به نقلازروحانی

50درصدکابینهتغییرمیکند

6

هنرتخریب میلیاردی ها
روتیتر

خودروهای لوکسیکه در
« تیتر
سریع وخشن» نابودشد

صفحه 4

پیشنهاد سردبیر

یادداشت  /ناامیدیسیا ازحذفاسد
تاریخ /نوشتاری ازعبدا...
شهبازی /فراماسونری درایران،
پیش از« فراموشخانه ملکم»
ک این روزهای
گزارش  /سهدلیلتحر
بازار سهام
گفت وگو /مرجانهگلچین:

هر 10سال مخاطبانم را
غافلگیرمیکنم

موضوع ویژه /همه چیزدرباره
دنیایرنگارنگوخاطره انگیزآدامس/
اینجویدنیشیرینتمام نشدنی!
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10

14

رضوی

زندگی

تکرارحادثه برج سلمان؛

این باردرهتل20طبقه
نیمه ساز

سید رضا قزوینی غرابی

پازلپیچیدهدورجدید
تنشدرمسجداالقصی
حادثه هفته گذشــته در صحن مبارک مســجد االقصی و کشــته
صفحه 2
شــدن تعــدادی از نظامیــان صهیونیســت. ..،

امیرقطر:هرگزازسیاستهای
خوددستبرنمیداریم
9

فرماندهانتظامیسیستان وبلوچستان
خبرداد

کشف4تنموادمخدر
از2قاچاقچی بین المللی
15

ضدونقیضگویی مسئوالن
درباره انتقالسرورتلگرام
به ایران
12

معاوندادستانازدستگیریاعضای
یکباندخبرداد

آتشسوزی گسترده هتل  20طبقه در حال ساخت درمشهد که
بهدلیلجنسنمایآنبهسرعتفراگیرشدوموجیازنگرانیها
را در پی داشت؛ با تالش نفس گیر بیش از  200آتش نشان مهار
شد.طبقاعالمآتشنشانیمشهد،چندآتشنشاندراینحادثه
مصدومشدهانداماخوشبختانهبهکارگرانآسیبینرسیدهاست.
بهگزارشپایگاهخبری 125؛آتشسوزیدراینمجموعهاقامتی
در حال ســاخت که به دلیل گســتردگی هنوز مشخص نیست از
کدام طبقه آغاز شده است  ،بخش وسیعی از این ساختمان بزرگ
را در برگرفت و باعث نگرانی مردم و مســئوالن شــد به طوری که
فرماندار مشهد نیز در محل آتش سوزی حضور یافت.مدیر عامل
آتش نشانی مشهد در تشریح جزئیات این آتش سوزی گفت  :پس
از گسترش آتش در این ســاختمان بلند مرتبه  ،حریق در ساعت
 12:26بــه آتــش نشــانی گــزارش و بخــش اعظمــی از تــوان
آتش نشــانی مشــهد برای کنترل حریق این. ..

خریدوفروشکنتورهایبرق
دربنگاه امالک!
13

مرغگرم،

قیمت مرغ به  8هزارتومان رسید

13

یادداشت روز
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نمایکامپوزیتهتل،
عاملتسریعدر
آتشسوزی بود

عکس :مهر

مردمرا
داغکرد

رضوی

/96087276ش

/96087063ل

/96035949ل

/96074912ق
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