رئیسمجلسدرمراسمافتتاحیه12بیمارستانصحراییدرزاهدانازدستوریویژهخبرداد:

دستور 500میلیوندالری
رهبرانقالببرایمحرومیتزدایی
ازسیستان وبلوچستان

سهشنبه  23 .آذر 1395
13ربیع االول13 . 1438دسامبر2016
شماره . 19422سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

صفحه 9

رضوی
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ثبتبزرگترینپیروزیارتشبرتکفیریها

رزمندگان لشکر  21امام رضا
از ابتکار شهید صبوری
دردفاع مقدس می گویند

(ع)

رمزگشاییازمینخورشیدی
رزمندهخراسانی

پاسخبه 7پرسشدرباره
سهامعدالت

یکمیلیونو360هزارتومانی
کههنوزنقدنیست
5

ترامپ:لزومینداردبهسیاست
«چینواحد»پایبندباشم
3

فیلم«فروشنده»نامزد
جایزهگلدنگلوب 2017شد
2

یادداشت روز

حلبآزادشـد

استانداربااشارهبهاعالمزمان
پرداختسپردههادرهفتهجاری

سپردههایمیزانتا70میلیون
تومانپرداختمیشود
رضوی

جهانگیری:

قراردادخریدکشتی ازخارجی
هامربوط به سال 2008است

صفحه 3

جشنخودکفایی
گندم

در حالی که این روزها اعتراضات نسبت به افزایش اندک قیمت
خرید تضمینی گندم رو به افزایش است ،رئیس جمهور به قیمت
های جهانی اشاره کرده و می گوید که امسال قیمت خرید
تضمینی گندم را کاهش نخواهیم داد.اگرچه هنوز نرخ خرید
تضمینی محصوالت کشاورزی ،از جمله گندم به طور رسمی
اعالم نشده است اما چند روزی است که برخی منابع از تعیین
رقم  1300تومانی به عنوان رقم خرید تضمینی در سال آینده
خبر می دهند؛ رقمی که فقط  2درصد نسبت به سال جاری
رشد را نشان می دهد.جشن خودکفایی گندم که دیروز برگزار
شد تحت تاثیر این موضوع قرار داشت .آنگونه که ایسنا گزارش
کرده ،دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندمکاران در این باره
گفته است که نامه گندمکاران به رهبری را تا جشن خودکفایی
نگهداشتیموارسالنکردیماماکشاورزاننسبتبهقیمتوحفظ
پایداری تولید نگرانند .در حاشیه این جشن و پس از سخنرانی
رئیس جمهور ،محمد باقر نوبخت...

روز گذشته جشن خودکفایی گندم در سال زراعی 94-95
برگزار شد تا یکی از اصلی ترین اهداف امنیت غذایی به عنوان
یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی محقق شود .بدون تردید
صفحه 2
افتخار این دستاورد بزرگ را باید بیش از. ..

14

ناطقنوری:هرکسمدرکی
ازفسادبستگانمندارد
منتشرکند
تملق،رودربایستیوباندبازیمانند
موریانهانقالبراپودرمیکند
4

واکنشبازاربهتوافقبزرگنفتی

نفتبهباالترینقیمت
در 18ماهاخیررسید
14

نتایجنظرسنجیدفترپژوهش
موسسهخراساندرمشهدمشخصکرد:

اقتصادواشتغال
اولویتاول
مردم

14

مهدی حسن زاده

جشنگندم را عزانکنید

O

H

K

روحانی:نرخخرید
تضمینیگندم
راکاهشنمیدهیم!

عکسpresident.ir :

مرکزافکارسنجیرصد،وابستهبهدفترپژوهشموسسهخراسان
دو روز بعد از تصویب تحریم های 10ساله در سنای آمریکا(حدود
صفحه 10
 2هفته پیش) ،نظرسنجی از مردم مشهد. ..

ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ
ﻣﺼﻴﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮ� ﮔﺮاﻣ�

آﻗﺎى ﺣﺎج ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ

را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﺑﺮا� آن
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و
ﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ /٩٥٢٧٧٧٩٢ .ف

دﮐﺘﺮ ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ  -ﻓﻬﻴﻤﻪ ﮐﻼﻫﺎن

 /٩٥٢٧٥٦٢٦ت

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ
و ﻓﺮﯾﺪه ﻋﺰﯾﺰ
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ

درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن ﻣﺮﺣﻮم

ﺣﺎج ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� �ﻨﻴﻢ.
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﻣﻬﺪى ﺧﺮﺳﻨﺪى ،ﻓﺘﺎﻧﻪ ﮐﻼﻫﺎن

 /٩٥٢٧٧٧٨٨ف

 /٩٥٢٠٣٤٣٠ف

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﯾﯽ

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎ�ﺮ�ﻢ �ﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎ�ﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺮﮔ� د�ﮕﺮ
ﺑﺮ اﻓﺘﺨﺎرات و ﺷﺎ�ﺴﺘﮕ� ﻫﺎ� ﻣﺪ�ﺮ�ﺘ� ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ�
و ﻣﺪ�ﺮان ﺗﺤﺖ اﻣﺮ آن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم اﻓﺰود .ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺗﺮ از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرترا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﺒﺮ��ﻋﺮضﻧﻤﻮده،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖروزاﻓﺰونﺷﻤﺎراآرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﻨﺎ )ﭼﯽ ﺗﻮز( -ﻧﻴﺴﺎن ﺷﺮق )ﭘﭙﺴﯽ(
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮورﭘﻮدر-دﯾﺒﺎ ﺗﻮس ﮐﺎرﺗﻦ-دﯾﻨﺎ ﺗﻮس
دﯾﻨﺎﮔﺴﺘﺮ ﭘﺎژ-اﻃﻠﺲ ﺗﺠﺎرت رﺳﭙﻴﻨﺎ ﺳﻨﺎﺑﺎد
 /٩٥٢٨٠٠٢١م

 /٩٥٢٦٩٨١٦ف

 /٩٥٢٧٨٠٢٥ت

 /٩٥٢٧١٨٦٣م

 /٩٥٢٧٧٥١٨ت

 /٩٥٢٧٧٨٦٩م

CMYK

