گزارشها ازترکیب سومین دورشورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان

فرمان اصالحات دردست
چهرههایتازهنفس

شنبه  20 .مرداد 1397
 28ذی القعده 11 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19888سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

چند روزی است که زمزمه هایی درباره تغییر ترکیب شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان به گوش می رسد .ماجرا به حدود چند ماه گذشته
و همزمان با افزایش انتقادها از این شورا باز می گردد و عده ای از مسئوالن احزاب اصالح طلب عالوه بر انتقادات ساختاری به این شورا حتی
خواستار انحالل آن شدند .اما در روزهای گذشته این تحوالت در حد اضافه شدن برخی چهره های جدید به این شورا متوقف . ..صفحه 4
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واعظی با اشاره به واگذاری برخی شرکتهاوبانکهاینهادهای نظامی به بخش خصوصیخبرداد:

دکترمهدوی دامغانی درگفت وگو
با خراسان مطرح کرد

آثارمورخان نامدارایرانیدر
حسرت التفاتپژوهشگران
پیشنهاد سردبیر

آغازخروج نهادهاینظامی
ازاقتصاد کشور
صفحه 14

پرونده روز /خرابکارهای اجتماعی

زندگی

دخل وخرج 2 /روی ناهمخوان بورس

8

گزارشخبری 24 /سال از ورود موبایل
گذشت؛ خدمات هنوز درجا می زند

12

یادداشت  /سیگنال خطرناک
به جمهوری خواهان

3

تحلیل  /تاملی دربارهگزارش صندوق
بین المللی پول درباره ایران

14

غبارروبی مضجع مطهرحضرت امام رضا
با حضور رهبرانقالب

(ع)

O
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جنایت جنگی سعودی؛
 47کودک یمنی قتل عام شدند
3

سقوط 36درصدی لیرترکیه
15

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد
درمشهدمطرحکرد:

جای رشته روزنامه نگاری در
قطب رسانهایکشورخالیاست
7

سایه پالسکو برسر
 331ساختمان مشهد
خراسان رضوی

مهرزاد ورزشکارمعلول برتر
ماه جوالی درجهان شد
خراسان ورزشی

معاون وزیرو رئیس سازمان اموراجتماعیکشور:

برای نشاط اجتماعی20میلیوننفر
درحالتقسیمکارملی هستیم
صفحه 2
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سخنگوی وزارت امورخارجه:

یادداشت روز

کورش شجاعی

خبرنگار «دادستان

»

آیا همه مســئوالن ،صدای مــردم را می شــنوند و از مشــکالت و
دغدغههایملتباخبرند؟آیاهمهآنانیکهدستیدربرنامهریزی
ها و تصمیم گیری های کشــور دارند ،ریز و درشت گرفتاری ها و
گره های زندگی مردم را فهم می کنند؟ پاســخ . ..صفحه ۲

عکسleader.ir :

موافقت نامه
هیرمندبه
زودیامضا
میشود
صفحه 5
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