خبرگزاریمجلسدرباره پروندهتخلفات رئیسجمهوردولتنهم ودهم منتشرکرد:

جزئیات رای دیوانمحاسبات برای
محکومیت4600میلیاردیاحمدینژاد

پنج  شنبه  27 .مهر 1396
 28محرم  19 . 1439اکتبر 2017
شماره  . 19662سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد  .ویژه نامه جیم
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

بنابر اعالم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ،طبق گزارش دیوان محاسبات ،رئیسجمهور دولت دهم در سال ۸۸
محکوم به جبران  4600میلیارد تومان از طریق انتقال این مبلغ از حسابهای درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.به گزارش خانه ملت ،در
آخرین روزهای زمستان سال  95و در بحبوحه بررسی بودجه  ،96خبری تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن ،موضوع . ..صفحه 14
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بیاعتناییبهترامپ
توصیه به اروپا
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واکنش رهبرانقالب به اباطیل رئیسجمهورآمریکا ومواضع اروپا

پاسخ دفتر آیت ا...العظمی سیستانی
در قم به سوالخراسان

اجازه صرف وجوهشرعیه فقط
برایمقلداندرعراقاست

یکهفتهبعدازاظهاراتضدایرانی
ترامپانجامشد:

قرارداد 2.5میلیاردیورویی
بانروژ؛ اما واگرهایتوتال
14

ماجرایفروشگاه بدون فروشنده
دانشگاه تبریزازمنظر روانشناسی

 #به -تو-اعتماد-دارم
زندگی سالم

افزایشقیمتدارو واقعیاست
اماهیچکسپاسخگونیست
5

یادداشت روز

جواد غیاثی

دملهایچرکیندراقتصاد
وبازهم تجویز ُمسکّن

تقریباازاینکهتصمیمگیراناقتصادیکشوردردولتدوازدهم،
اقدامی موثر در مســیر "اصالحات اساســی"" ،بسترسازی برای
بهبود معنادار ،مستمر و پایدار اشتغال و معیشت . ..صفحه ۲

O

H

K

بدرود شیر
صحرایسوری
3

اعتراض ایران به ساخت
سدبزرگ ایلیسو درترکیه
5

گزارش اختصاصیخراسان ورزشی
ازشکایت رسمی جباری ازآبیها

صفحه 4

 ۸شاکیاستقالل را ازآسیا
حذفمیکند؟!
خراسان ورزشی

دادستانمشهدبا اشاره به
اصل  29قانوناساسیمطرحکرد

نمیخواهیم وقت جلسه خوب ومفید
با نخبگانجوان را با پاسخ گویی به
رئیس جمهور آمریکا ضایعکنیم

تکلیف دولت برایپرداخت
خسارت به مال باختگان
13

معاوندادستانخبرداد:

موضعگیری اروپاییها درمخالفت
با سخنان ضدبرجامیترامپ خوب است
اما هم آوازی اروپا با آمریکا درموضوع
دفاعی وموشکی را مطلقا قبول نمیکنیم
بالهت نشاندادن رئیسجمهور آمریکا
نباید موجب شود ازمکردشمن
غافلشویم
در یک بازه  10ساله رویکرد صنعتیکشور
ازمونتاژکاری به نوآوری تغییر یابد
عکسkhamenei.ir :

معادن
آالینده
آبمشهد
تعطیل
میشود

خراسان رضوی
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