معاوندادستانازبرخوردقانونیباضعفایمنیخودرودرسوانحرانندگیخبرداد

کروکیتقصیرخودروسازان
درتصادف

زندگی

پنج شنبه 17 .اسفند 1396
 19جمادی الثانی  8 . 1439مارس 2018
شماره  . 19776سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد  .ویژه نامه جیم
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

همزمان با اجرای طرح آزمایشی پیشگیری از تصادفات مرگبار جاده ای که از امروز در آزادراه مشهد – باغچه آغاز می شود ،ضعف ایمنی خودروها
نیز در کروکی های سوانح رانندگی نقش می بندد و خودروسازان در صورت داشتن تقصیر طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری در امور
وسایل نقلیه و پلیس راهور به پرداخت خسارت و دیه به زیان دیدگان تصادفات محکوم خواهند شد.معاون دادستان مرکز . ..صفحه 13
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بیعدالتییارانهای
90هزارمیلیاردتومانی
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مجلس رویدوراستیضاح

آسیبشناسیتحقق عدالت اقتصادی درجمهوری اسالمی ایران()3

به مناسبت روززن،نگاهی به «خاطرات
سفیر»؛کتابیکه رهبرانقالب مطالعه
آن را به همه خانم ها توصیهکردند

وقتی به چشم «نماینده
ایران» نگاهت میکنند
پیشنهاد سردبیر

پالک عزت /خاطراتمادرژاپنی شهید دفاع
مقدس و روایت سرفههاییک جانباز

9

گزارش 4/دلیل برای مخالفت عمومی سینما
دوستان ایرانی با بهترین فیلم اسکار امسال

6

دخل وخرج /ارزیابیگزینه های ارزی
و طالیی روی میز

8

گزارش  /مروری برزندگیوآثار مجید
انتظامی ،بهمناسبت سالروزتولدش

11

گزارش /استقالل -العیندر 3پرده؛
این شفرمنظم ،منطقی و مهارنشدنی

ورزشی

یادداشت روز

کورش شجاعی

توهین و ظلم بزرگ به کورشکبیر
توصیفشخصیتبسیارکمنظیریمانندکورشکبیربههیچعنوان
کارسادهوآسانینیستکههرکسیبتوانددرباره . ..صفحه ۲

خواهرخواندگی
زمین وآسمان
درتولد زهرای
عالمیان
آفتاب چشــمانت که طلوع کــرد ،زمین و
آســمان  ،خواهر خوانده شــدند و نامت،
نام پرشــکوهت تمامت زن شــد تا تمامی
زنــان ،بلکــه تمامی انســان ها اســوه ای
حســنه برای زندگــی برتــر بیابنــد که با
نــگاه بــه زندگــی اش و کاوش در حیات
بهشــتی اش ،زمیــن و زمینــه زندگــی
خــود را شــکوهی مومنانــه ببخشــند.
نامــت فاطمــه شــد و انســان فهمیــد
برای رســیدن بــه خدا بایــد از هــرآن چه
غیــر اوســت ،جــدا شــود .ایــن جدایــی
مــی توانــد او را بــه اصــل خویــش،
وصــل کنــد و حکایــت نــی هــای بــه نوا
آمــده را پایانــی خــوش ،تحریــر فرماید.
تورازهراخواندندوخورشیدوماهبهسالم
آمدند تا بادیه های خود را از نوری پر کنند
کههرگزبهپایاننمیرسدبلکهدرقیامت
که خورشــید و مــاه و هرآنچه هســت در
هــم پیچیده می شــود ،نــور زهرایــی ،به
افزایشبرمیخیزد...ادامهدرصفحه2
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بعدازربیعی وآخوندی،حجتیهمبهصفشد
14

آمارهایمرکزآمارازشاغالنیکه
بیکارشدهاند نشان میدهد

رشدقابل توجه بیکارشدن
شاغالندر3سال اخیر
14

صفحه 7

ورود دادستانتهران
بههنجارشکنیدر
مراسم برج میالد
5

جوابیه سعید مرتضوی
به روزنامه خراسان
16

ضمن ارائه جزئیاتیازطرح15ساله موساد
وسیا برایاقدامعلیه ایران،انجامشد

افشاگری
پولیتیکواز
طرحترور
مجله آمریکایی پولیتیکو در یک گــزارش جالب توجه و مفصل،
جزئیاتزیادیازاقداماتسازمانهایجاسوسیآمریکاواسرائیل
درباره برنامه هسته ای ایران مطرح کرد که در . ..صفحه 16
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