پاسخهایسرباالیبانکصادراتدربارهمیزان

فعالمنتظراطالعیهباشید!

دوشنبه  3 .خرداد 1395
 16شعبان 23 . 1437می2016
شماره . 19261سال شصت وهفتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

 35برگ ازصورت همه حساب و کتاب هایش در موسسه منحل شده میزان را با خودش به تحریریه روزنامه خراسان آورده بود .می گفت خودتان
قضاوت کنید کدام عقل سلیمی هست که نگوید پولت را جایی سرمایه گذاری کن که سود بیشتری می دهد !حاال بعضی از مردم و حتی مسئوالن
صفحه  15و خراسان رضوی
وقتی صدای دادخواهی ما را می شنوند یا از کنار تجمعات سپرده گذاران میزان عبور می کنند. ..
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بااشاره بهبیانیه 3روزقبل 4کشورغربی واتحادیه اروپادربارهتجارت باایران

بختیاریقائممقام
آستان قدس رضوی شد
پیشنهاد سردبیر

یادداشت /طالبان پس از مالمنصور به کدام
سو می رود؟

2

یادداشت /نقش جدید ایران در جنوب آسیا

4

گزارش خبری/نقدهای هشت گانه
متخصصان به قراردادهای جدید نفتی

14

یادداشت /مهندسی نظام به سبک اردوغان

6

یادداشت /این بار خرمشهر باید ما را آزاد کند! 16

گزارش /از پزشک تاجر نخ تا مهندس
پیتزا فروش

فتحخرمشهر
حماسهای
برتارک
تاریخایران

ظریف:درکناربیانیهها
بایداقدامعملیهمانجامشود

طی حکمی از سوی
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی

5

سرمقاله

با گذش��ت کمتر از س��ه ماه از آغاز خدمت تولیت محت��رم و معزز
آس��تان قدس رض��وی به نظر رس��ید ذکر چن��د نکته و پیش��نهاد
صفحه 2
میتواند مفید باشد. .. :
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نخستوزیرهندواردتهرانشد

مذاکرات 20میلیارددالری
هندوایراندرتهران

صفحه 16

4

سوخوهابه سوریه بازمیگردند
مسکو:حملهبهگروههایتروریستی
درسوریه را ازسرمیگیریم

مشهدالرضا(ع)درسالروز
میالد امامعصر(عج) بویانتظارگرفت

6

گلباران شد
عید نیمه شعبان

سرنوشت مبهم سرکردهطالبان

گمانهزنیهادربارهآینده
طالبانوجانشینمالمنصور

دوباره مش��هد الرضا(ع) در ایام والدت مهدی موعود(عج) غرق
نور و شادی شد و مردم در انتظار ظهور آن امام ،کوچه ها و خیابان
های شهر را چراغانی و آذین بندی کردند؛ هرجا که مجلسی برپا
شد،سخنازانتظاروعشقبهماهپردهنشینشعبانبود.عاشقانه
های انتظار مردم در شب و روز نیمه شعبان با برپایی صدها جشن
در مساجد ،حسینیه ها ،خیابان ها و کوچه های شهر هویدا شد،
جوانانی که در حال ریسه بندی و آذین بندی محله بودند و گروه
دیگری که در ایستگاه های صلواتی با شربت و شیرینی کام مردم
را شیرین می کردند .امسال مناطق هفتگانه حاشیه شهر مشهد
هم میزبان برگزاری ده ها جشن با مشارکت تشکل های مردمی
و نهادهای فعال در ستاد حاشیه شهر مشهد بود...

دکتر محمدسعید احدیان

پیشنهادهاییبهتولیتمحترم
آستانقدسرضوی
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شهابحسینیبهترینبازیگرمرد
واصغرفرهادیبهترینفیلمنامهنویس
کنشد

رویش2نخل
طالیکن
بهنام ایران

رضوی

ندای«لبیکیامهدی »
دراجتماععظیممنتظران
طنیناندازشد
(عج)

عکس :صادق ذباح

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و اﻗﻼم ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﻏﺎت آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ٤

 /٩٥٠٦٢٦٣٨آ



صفحه 15

آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش اﻣﻼک
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰاﯾﺪه

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٢

 /٩٥٠٦٤٣١٩آ

 /٩٥٠٥٨٩١١ف

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٤

 /٩٥٠٦٠٨٤٠آ

 /٩٥٠٥٦٨٥٩ف

 /٩٤٤٩٥٤٧٩ب

 /٩٥٠٦٠٦٩٩ل

 /٩٥٠٥٩٧٦٩ب

/٩٥٠٥٨١٧١ﺕ

 /٩٥٠٣٤٥٦٠ب
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