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 10صفر 10 . 1438نوامبر2016
شماره . 19398سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد  .ویژه نامه جیم
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

3وعدهسوالبرانگیزدرگفتههایبرخیبازاریابانشبکهای
7

انتشار مطالب صفحه دخل و خرج روزنامه خراسان ،با واکنش فعاالن این حوزه روبه رو شد .برخی از بازاریابان شبکه ای نوشته های ما را نگاه
صفحه 8
منفی به بازاریابی شبکه ای خواندند .آن ها مدعی بودند که باید عالوه بر نکات منفی بازاریابی شبکه ای ،نگاه مثبت نیز به آن. ..
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درگفتگوباکارشناساندربارهتاثیراتپیروزیترامپبرداخلآمریکا ،اروپا،خاورمیانه وایرانبررسیشد
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دادگاه
جنابخان
برگزارشد
7

ناگفتههایحاتمیکیا
دربارهکیارستمی
بیضایی وتقوایی

تردددرمحورفرعی وکوهستانی
وسرعت غیرمجازموجب شد

صفحه6،3و16

علمایاهلسنتخراسان رضوی
جنایات سامرا را محکومکردند

26کشته درحادثه واژگونی
اتوبوس زائرانعتبات
13

مسئوالنازمبارزهباعرضهکاالیقاچاق
درشبکههای اجتماعیمیگویند

در پی شهادت جمعی از زائران در شهر سامرا ،مدرسان و طالب
حوزه های علمیه اهل سنت خراسان رضوی با صدور بیانیه های
جداگان��ه ای ،ای��ن اق��دام ددمنش��انه را محک��وم کردن��د.
بیانی��ه ام��ام جمع��ه اه��ل س��نت ترب��ت جام. ..

فروشمجازیکاالیقاچاق
رضوی

رضوی

تفاهمنامهایمنسازی9کیلومتردیگر
ازمسیرکاشمر-شادمهرامضاءشد

واکنشبانکهابهضرباالجل
دیوانمحاسباتبرایبازگرداندن
حقوقهاینجومی

بازدیدسرزده استاندار
ازگذرگاه خونین

مدیران ۱۲بانکدولتیونیمهدولتی درواکنشبهضرباالجل
سه روزه دیوان محاسبات برای برگرداندن حقوق های باالی20
میلیون تومان ،اعالم کردند که این ضرب االجل عجوالنه است و
قرار شده بانک ها در این خصوص یک پاسخ. ..

رضوی

مدیرعاملسایپاباتاکیدبرکیفیت
وقیمتپرایدبیانکرد

14

سرمقاله

محمد سعید احدیان

چرا احتماال ترامپ برایما
بهتراست
رای آوردن ترام��پ یک نگرانی و چند امید ایجاد کرده اس��ت اما
بهنظر می رسد احتمال اینکه درمجموع انتخاب ترامپ برای ما
گزین��ه بهت��ری از کلینت��ون محس��وب ش��ود ،بیش��تر اس��ت.
صفحه 2
نگرانی اصلی در ای��ران از رای آوردن ترامپ. ..

عکس :ایرنا

ﺑﺎور ﮐﺮدن ﻓﺮاق ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ اراده ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ

ﻣﺎرادرﻏﻢﺧﻮدﺷﺮ��ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎران اﻣﻴﺪ رﺿﺎ

 /٩٥٢٥٠٦١٢ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺎﻟﻘﯽ

در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن ﻋﺰ�ﺰ ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﺻﺒﺮ� ﻣ� ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻈﻴﻢ
ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺻﺒﺮ و
ﺷ�ﻴﺒﺎ�� و ﺑﺮا� آن ﻋﺰ�ﺰ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻔﺮان و
رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ اﻟﻬ� را ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

ﺧﻨﺪه رو

صفحه 14

 /٩٥٠٨٤٧٢٥ل

 /٩٥٢٠٣٤٣٠ف

 /٩٥٢٥٠٦٣٨ف

 /٩٥٢٤٧٥٩٧ب

 /٩٥٢٥١٥٧٨ب

 /٩٥٢٥١٥٩٦م
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