ترسو رقصدرساعات
پایانیانتخاباتآمریکا

دوشنبه  17.آبان 1395
 7صفر7 . 1438نوامبر2016
شماره . 19395سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها

ازکنسرتهایمجانیهیالریتاحادثهامنیتیدرسخنرانیترامپ

 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
72 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

انتخاباتریاستجمهوریآمریکادرحالیبهساعاتپایانینزدیکمیشودکهحضورخوانندگانورقصدرکنسرتهایمجانیهیالری،فضاهای
ترس و امنیتی در کمپین ترامپ و نگرانی از تصمیم ایالتهای سرنوشتساز این ساعات را تحت تاثیر قرار داده است .هیالری کلینتون و دونالد
صفحه 3
ترامپ دو روزمانده به انتخابات ریاست جمهوری  2016رقابت نفس گیری را دنبال می کنند تا شاید. ..
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باتدوینآئیننامهازسویسازمانامورمالیاتی آغازمیشود

12

سالروز شهادت جانسوز
امام دوم شیعیان تسلیت باد

سجایایامامحسن مجتبی
در آثارعلمای شیعه و سنی

(ع)

پیشنهاد سردبیر

یادداشت /چرا سازمان مالیاتی باید
حساب های بانکی را رصد کند؟

14

یادداشت /مواجهه غیرمنصفانه با سینمای
علی حاتمی

7

خبرویژه /بازسازی بم پس از  13سال تمام
نشده است

4

گزارش/چرا معوقات بانکی در ایران  5برابر
دنیاست؟

8

گزارش /تاسیس دفتر اتحادیه اروپا؛ از طرح
بحث تا واکنش ها

16

یادداشت /مقاومت مدیران ،عامل عدم
توفیق خصوصی سازی در ایران

O

H

K

حاشیهنویسیازغرفهروزنامه
خراساندرنمایشگاهمطبوعات

بررسیحسابهایبانکی
برای محاسبهمالیات

وزیراطالعات:هرروزخراسان
میخوانم
16

سازمانحجوزیارتبااشارهبهانفجار
تروریستیدرسامرا:

صفحه 14

 7ایرانیشهیدو 97هموطن
دیگردرسامرامجروحشدند
4

آغازهجدهمیننمایشگاه
کتابناشرانایراندرنیشابور

موجفرارمردمموصلازدستداعش

2

باتاییدرایدادگاهدربارهعاملقتلوتجاوز
به دختر  8ساله به زودی انجام می شود

صفحه 3

حکماعدامقاتلشیطان
صفتدرمالءعام
13

رتبهچهارم
ایراندر
میزانشیوع
سرطانها
نایبرئیسانجمنسرطانایرانخبرداد:

رضوی

یادداشت روز

کورش شجاعی

«آژیرقرمز»آسیبهایاجتماعیو
مهمترینجلسهنظام
اعتیاد ،طالق ،انحرافات ،بزهکاری ها ،حاشیه نشینی ،زنان
سرپرست خانوار و ...از مهمترین مسائل و مشکالت و آسیب های
اجتماعی هستند که جوامع انسانی از جمله جامعه و کشور ما را
صفحه 2
به شدت تهدید می کنند . ..

عکس :رویترز
 /٩٥٠٨٤٧٢٥ل

ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٢

 /٩٥٢٤٦٢٢٠آ

صفحه 9

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى)ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٢

 /٩٥٢٤٧٤٣٧آ

 /٩٥١٧٥٤٤٤ل

 /٩٥٠٨٤٧٨٧ل

 /٩٥٢٤٧٣٣٣ل

 /٩٥٢٣٠١٠٧ق

 /٩٥٢٤٧٩٠٧ت

 /٩٥٢٢٩٠٠٩ت

 /٩٥٢٤٨٠٠٤آ

 /٩٥٢٤٦٦٧٩ت

 /٩٥٢٤٧٥٩٧ب

CMYK

