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پاسخهایوزرایپیشنهادی
بهسواالتحاشیهدار

یکشنبه  22 .مرداد 1396
 20ذی القعده  13 . 1438آگوست 2017
شماره  . 19607سال شصت و نهم
تکشماره 10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

فقط دو روز تا شروع جلسات علنی مجلس برای بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم باقی مانده است ،زمانی که صرف ارائه
برنامه وزیران پیشنهادی به نمایندگان مجلس خواهد شد تا از روز سه شنبه که ماراتن  35ساعته برای اخذ رای اعتماد آغاز می شود ،موافقان و
صفحه 4
مخالفان با دست پر ،پشت تریبون بهارستان بروند .روز گذشته در کنار حضور مداوم وزیران در کمیسیون ها و فراکسیون های. ..
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انتقاد وزیر دولت نهم از رفتارهای
ساختارشکنانه اطرافیان احمدی نژاد

فتاح:دیگرهمه فرصتها برای
احمدینژاد ازدست رفتهاست

پیشنهاد سردبیر

موضوعویژه /بررسیرفتارهای غیرمتعارف
در سینما و سریالهایشبکه نمایشخانگی

زندگی

گزارش  /نگاهیبهجریانهای شیعیعراق
هشت ماه مانده به انتخابات پارلمانی

9

یادداشت  /معرفیصالحی ،نشانهبازبودن
راه صالح

16

یادداشت/ترامپ و تهدید به جنگیغیرممکن

3

دخلوخرج/ایدههایکسب وکار درحوزه دام
و پرورشانواعحیوانات /جانوران پولساز

8

یادداشت  /وزیراقتصادبایدچهکسیباشد؟

14

یادداشت روز

جواد غیاثی

درباره «سوتزدن» درگوش
مفسدان
وقتــی از مقابله با فســاد حــرف می زنیــم ،معموال دســتگیری و
برخورد با متخلفان و یا ایجاد نهادهای نظارتی و بازرسی قوی به
صفحه 2
ذهن متبادر می شــود .گاهی هم به این فکر. ..
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موثرترینراهمبارزهبا فساد
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حمایتازسوتزنی
«
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برنامههایدکترصالحیوزیرپیشنهادی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

گفت وگویصریحدرباره
چالشهای وزارت ارشاد
6

»
صفحه 7

روایت زنگنه ازانعقاد
قرارداد 30دکل بایک نفر
باتوصیه احمدینژاد
2

واکنشهمسرشهیدحججی
به عکسسربریده
15

بازپرس ویژه جرایم فرودگاه مشهد
خبرداد

برخوردجدی با ایرالینها
درصورتتکرارتاخیر
رضوی

14کشته و 40مفقود درسیل ویرانگر

 114خودرو را آب برد!

صفحه  13و خراسان رضوی

مرکزداعش به شمال افغانستان
وآسیایمرکزیمنتقل میشود؟

پشتپرده
کشتار
«میرزااولنگ»
اخبار کشتار و گروگان گیری غیرنظامیان حاضر در منطقه میرزا
اولنگ افغانستان هنوز هم پس از گذشت یک هفته بسیاری را در
صفحه ۳
بهت فــرو بــرده اســت .در ایــن فاجعه گــروه. ..
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