معاوناستاندارخبرداد:

100میلیاردتومان اعتبارجدید
دفتر رهبری برایخراسانشمالی

4

شنبه  24 .مهر 1395
 13محرم 15 . 1438اکتبر2016
شماره . 19375سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

آیین گرامیداشت چهارمین سالروز سفر رهبر معظم انقالب به استان ،صبح دوشنبه با حضور پرشور مردم و مسئوالن در بجنورد برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در این آیین از سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان ،به عنوان نقطه عطفی برایپیشرفت مادی و معنوی
صفحه 2
استان یاد کرد و گفت :ملت ما در این روز جان تازه ای پیدا کردند و نشاط و غیرت دینی شان چند برابر شد. ..
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قطعنامهیونسکو:

مسجداالقصیاسالمیاست

گزارشهایمتفاوت از
استعفای وزیرارشاد

آشنا :نه تأیید میکنم و نه تکذیب!

صفحه 3

پیشنهاد سردبیر

یادداشت  /گالیهای از میراثدار امام

(ره)

16

گزارش  /درس های نوبلیست های اقتصاد
برای حقوق های نجومی

8

تحلیل /عاشورا و امنیت

4

گزارش  /اولین اقیانوس پیمای تحقیقاتی
ایران  4سال در حسرت دریانوردی

5

یادداشت  /کارمزدهایکم ارتباط با کیفیت
خدمات

14

گفتوگو /جایگاه«امربهمعروفونهیازمنکر»

درقوانین ومقررات

E

P

A

P

S

W

E

N

N

A

S

A

R

O

H

K

پساز 3دورگفت وگوهایفشردهظریف
باالوروفوموگرینیانجاممیشود

نشستلوزاندرباره سوریه
امروزباحضورایران
16

معاون وزیراقتصاد:

تغییراتتحریمی اخیرآمریکا
بسیارجزئیاست
14

یارکمکیسعودی

جنایت ارتشدرعاشوراینیجریه

رهبرانصارا...یمن:حقپاسخ
بهتجاوزاتموشکیآمریکارا
محفوظ میدانیم

چرا دولت نیجریهدورجدیدسرکوبجنبششیخ زکزکی را آغازکرده است؟
صفحه 3

3

براساستازهتریننظرسنجیانبیسی:

کلینتونبااختالف14درصد
ازترامپ جلوافتادهاست
3

نرخ صدورچک بانکی از۳۷۰۰
به ۵هزارتومانافزایشیافت

12

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

اقتصاددرگیر پروژهای
خطرناکتراز بدعهدیآمریکا
روزگذشتهمعاوناموربانکیوزیراقتصاد،تغییراتصورتگرفته
در «راهنمای برجام خزانه داری آمریکا» را بسیار جزئی و ناکافی
صفحه 2
دانستتابدینترتیبباردیگر،اقدامدرظاهر. ..

بانکمرکزیدرابالغیهایبهبانکهایکشور،تعرفهجدیدکارمزد
خدماتبانکیراکهاز 15مهرماهاجراییشدهاستاعالمکرد.به
صفحه 14
گزارشاقتصادنیوز،اطالعاتدریافتینشان. ..

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﺑﻨﻴﺎد
ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ۵

 /٩٥٢٢١٨٤٢ق

 /٩٥٢٢١٥٦٣و

آﮔﻬﯽ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ۴

 /٩٥٢٢١٧٣٩و
 /٩٥١٧٥٤٤٤ل

 /٩٥٢٢٢٢٠٥آ

 /٩٥٠٨٤٧٩١ل

 /٩٥٢٢٠٩٩٥م
 /٩٥٢٢٠٧٢٩ل

 /٩٥٢٠٢١٧٣ت

 /٩٥٢٢١٨٨٩ب
 /٩٥٢١٩٧٤٧ب

 /٩٥٢٢٢٣١٤م
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