چهرههای سیاسیتنور 16آذر را داغکردند

کنایههایسیاسی
مواضعصریح

3

سه شنبه  16 .آذر 1395
 6ربیع االول  6 . 1438دسامبر 2016
شماره . 19416سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

تنور داغ نشست ها و برنامه های دانشگاهی روز گذشته در فاصله یک روز تا  16آذر به اوج خود رسید ،از اظهارات داغ چهره های سیاسی و
صفحه 16
نمایندگان مجلس در این نشست ها گرفته تا برخی حواشی به وجود آمده مانند راه پیدا نکردن خبرنگاران به نشست. ..
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گزارشرئیسدیوانمحاسبات وخبرهایدادستانازفازجدیدپیگیریپروندهحقوقهاینجومی

پیشنهاد سردبیر
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صفحه 16و14
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واعظی:کانالهایخبری پرکاربر
بهاخذمجوزملزمشدند

دارندگانکانالهایخبریاحرازهویتمیشوند
11

حجاریان:

فتح سنگربه سنگریعنیاز
راهصندوق رایاصالحطلبان
به ریاستجمهوری برسند
4

یادداشت  /پشت پرده ماندن آمریکا در
عراق پس از داعش

3

خبرویژه  /دستور ویژه دولت برای
برندسازی عاشورا

4

دخل وخرج  /بایدها و نبایدهای اقتصادی
در روابط اجتماعی

8

یادداشت  /شرط بقای بنگاه های امالک

14

تحلیل  16 /آذر 1332؛ سرآغاز رویارویی
جنبش دانشجویی با آمریکا

12

یادداشت روز

خبرهایخوش اشرفغنیبه
ظریفدربارهآبدریاچههامون

روایتیازدیدارجمعیازخانوادههای
شهدای مدافع حرم با رهبرانقالب

لبخندهاوبغضها
دردیداری پدرانه

جمعیازخانوادههایشهدایمدافعحرماهلبیتعلیهمالسالم
روز دوشنبه اول آذرماه س��ال جاری با حضرت آیتا ...خامنهای
رهبر انقالب اس�لامی دیدار کردند .در ادامه بخش��ی از گزارش
منتشر شده از این دیدار به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ
ونشرآثارآیتا...خامنهایرامیخوانیم.دیداریسرشارازاشک
ها و لبخندهای بستگان ،فرزندان و همسران و مادران شهدای
مدافع حرم .رهب��ر معظم انق�لاب در این دی��دار گفتند« :خیلی
خوشآمدیدبرادرانوخواهرانخانواد هعزیزشهیدحرم؛کسانی
خصوصیت در اینها
که داوطلبانه به این میدان میروند ،دو س��ه
ّ
هستکهممتازاست.یکیایناستکهاینهاغیرتوتعصبدفاع
از حریم اهلبیت (علیهمالس�لام) را دارند» «دومین خصوصیت
بصیرت اس��ت .کس��انی که ای��ن بصی��رت را ندارند با خودش��ان
میگویند :اینج��ا کجا ،س��وریه و حلب کجا؟. ..

2

هزینهساالنه 3هزار
میلیاردتومانیمردودیها
وتکرارپایهدانشآموزان
9

قصاص قاتلیکه با خبر
روزنامه خراسان لو رفت
13

معاونکل وزارتبهداشت:

2

دکترعلیرضارضاخواه

اوجگیری«جنبشناراضیها»

درغرب

روز گذش��ته نخس��ت وزیر ایتالیا پس از آن که طرح پیشنهادی او
برای اصالح ساختار قدرت در همه پرس��ی رأی نیاورد ،از سمت
صفحه 2
خود کنارهگیری کرد .او با انتش��ار بیانیه ای. ..

افتخار امروز این است که
نیروهایمقاومتدرمجاورت
مرزهایرژیمصهیونیستیو
باالسرآنهاهستند

عکسkhamenei.ir :

هر 31دقیقهیک
ایرانیبهدلیل
تصادفات
میمیرد
صفحه 9
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