افشاگریهایمدیردولت دهمدرباره
خانهنشینی وفساد3هزارمیلیاردی

پنج شنبه 24 .اسفند 1396
 26جمادی الثانی  15 . 1439مارس 2018
شماره  . 19782سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها

احمدینژاد تاکید داشتکه پرونده امیرمنصورآریا معدوم شود

 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد  .ویژه نامه جیم
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

احمدزاده کرمانی رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی که انتشار بخش های اول مصاحبه او با پایگاه مشرق نیوز ،افشاگری های تکان دهنده
ای از مدیریت بقایی در دولت دهم مطرح کرده بود ،در بخش دوم این گفت و گو روایت تازه ای از اظهارات اطرافیان احمدی نژاد را در ماجرای
خانه نشینی رسانه ای کرد .احمدزاده که در زمان خانه نشینی رئیس جمهور سابق در دولت دهم تازه استاندار فارس شده بود . ..،صفحه ۴
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عدالت،قربانیدلخوشی
به « رشد غیرفراگیر»
مروری برمبانینظری،مبانی اقتصادی و وقایعتاریخیکه باعث نابرابری اقتصادی درکشور شده است

دعوت نماینده ولی فقیه در خراسان
رضوی از مردم برای دیدار با رهبر
انقالب در نخستین روز بهار

موعددیدار؛چهارشنبه
ساعت 15
پیشنهاد سردبیر

صفحه 7

پرونده/یک بسته متنوعازکتاب ها وسریال
هایجدیدیکه نوروز شما را میسازد

جیم

گزارش /بررسی راهکارهای عملی
عدالت ورزی از منظر رهبر معظم انقالب

10

O

H

K

نایب رئیسکمیسیونفرهنگیمجلس:

دربارهانجامپروازهواپیماهادرزمان
نمازصبح ازوزیرطرح سوالکردهام
5

ضمنتشریح تجربه هایی ازدفاع مقدس
که درعرصه اقتصاد بهکارگرفته نشد

قالیباف :جواناندهه 60یک
سر وگردن ازما قویترهستند
۴

با اوجگیری تنش میانلندن ومسکو
انگلیس23دیپلمات روس را اخراج میکند

بالیجاسوس روس
۳

کاهش 30درصدی حوادث
درچهارشنبه سوری امسال
13

گزارش/کشتی درخاک بحرانوحاشیه

درخواستنمایندهمشهددرپی
مخالفتوزارتاقتصادباانتشاراوراق
مشارکتبرایقطارشهریمشهد

ورزشی

یادداشت /جاسوس به جایتاجر

۳

گزارش /بازارها؛ عملکرد96چشمانداز 97

8

احداثخط2و3رامتوقفنکنید!
2

باتشکیلپروندهاتهامی
دردادسرایمشهدمشخصشد

یادداشت روز

کورش شجاعی

«سفرمرگ»ممنوع!
 – 1ایمنی بسیاری از خودروهایی که من و شما در اختیار داریم با
ایمنــی خودروهای درجه یــک ،معتبر و صاحب . ..صفحه ۲

استعفای نجفی وگزینه های شهرداریتهران
صفحه 2

شفافشدنمواضعبرجامیایران،اروپاوآمریکا
صفحه 16

ابقایلب مرزیحجتی درکشاورزی

صفحه 14

برقدزدی
بیلبوردی!
صفحه 1۳
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