استاندارازابالغبخشیازمطالباتخراسانرضوی،رهاوردسفرهیئتدولتخبرداد

 607میلیاردتوماندرراه
خراسان رضوی

چهارشنبه  22 .دی 1395
12ربیع الثانی11 . 1438ژانویه2017
شماره . 19445سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد  .ویژهنامه بایت
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

استاندار با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در خصوص جذب اعتبارات وعده داده شده در سفر رئیس جمهور  ،هیئت دولت و دیگر مسئوالن
بلند پایه کشوربه استان  ،از ابالغ صد درصدی برخی ردیف ها به میزان شش هزار و  68میلیارد ریال به دستگاه های ملی و استانی خبرداد.
صفحه 2
به گزارش خراسان رضوی ،علیرضا رشیدیان ظهر دوشنبه در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی...
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ابراهیمیان:زودتربایدفکری
بهحالقانونانتخاباتکرد
4

مذاکرات وین برای رسیدگی
به نقض برجام توسط آمریکا

بمبنقلوانتقاالتپرسپولیسیشد

توافقسروشباپرسپولیس
با 2شرط!

عراقچی:قانونآیسانقض
تعهداتآمریکاست
وبایدجبرانشود

ورزشی

رقابتونمایش 44فیلم
درسودایسیمرغوخارج
ازمسابقهفجرسیوپنجم

رئیساتاقبازرگانیمشترک
ایران و چین خبر داد:

فاینانسهایچینیمعطل
آوردهطرفایرانی

6

مادرقاتلومقتولدربارهانگیزهقتل
دخترشادعاکرد:

14

نتانیاهوبهدلیلفسادمالی
ممنوعالخروجشد
3

قتلبهخاطرحرفمردم!
13

پسازاقامهنمازبرپیکرآیت ا...هاشمی رفسنجانیتوسطرهبرانقالب رقمخورد

دامادسرخانهکاخسفید

انتخابدامادترامپبهعنوانمشاور
ارشدکاخسفیددموکراتهارانگرانکرد
3

یادداشت روز

وداعمیلیونیبا یارانقالب

ویژه نامه «یاردیرین»

علی ولی زاده

آخرینپیامهاشمی
وداعتاریخیایرانباآیتا...هاشمیرفسنجانیپیامهایمتعددی
داشتکهدراینمختصرنمیگنجد،تشییعجنازهآنچنانباشکوه
صفحه2
وپرجمعیتبودکهنمیتوانبرایآنبهجز. ..

عکس:باشگاه خبرنگاران

مبارزاتانقالبیآیتا...هاشمی رفسنجانی
بهروایتاسناد

مروریبرکتابامیرکبیرقهرمانمبارزهبااستعمار
بهقلمآیتا...هاشمیرفسنجانی

ت سیاسی آیتا ...هاشمی رفسنجانی ،شرکت در تظاهراتی بود که در اعتراض به انتقال جسد رضاخان به ایران در سال 1329
نخستین فعالی 
انجام شد .جرقه این حرکت با اعتراض علما و نیز فدائیان اسالم زده شد .آیتا ...هاشمی رفسنجانی در این زمینه گفته است« :روحانیت از این
صفحه 12
حرکت [اعتراض فدائیان به انتقال جسد رضاخان به ایران] در قم حمایت کرد ،ما هم شرکت و همکاری کردیم...

خبر ناگهانی است؛ یکی از سرمایهها و چهرههای ماندگار و تأثیرگذار تاریخ ،به دیار باقی شتافت .اما شخصیتهای بزرگ ،آنهایی که وجودشان
محدود به خودشان و خانوادهشان نیست ،به راحتی تمام نمیشوند ،چون خدماتی داشتهاند که تاریخ تا نفس میکشد ،نامشان را بهیاد دارد و
زندگی سالم
زمزمه میکند .کشور ما در طول تاریخ ،همواره بستر جریانهای سیاسی و اجتماعی زیادی بوده که. ..

مرکزپژوهشهایمجلسضمنتشریح
دالیل افزایش نرخ ارز اعالم کرد:

پیشبینی
کاهش
التهابات
ارزی

صفحه 14

ﻓﺮوش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ زﻣﻴﻦ ﻣﻠﮑﯽ
 ١٠٠٠ﻣﺘﺮى دوردﯾﻮار ،درب ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ
واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ -ﺧﻴﻦ ﻋﺮب -ﮐﺸﺎورز ۵
ﻓﯽ  ٣۵٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ٠٩١۵١١١۶٣۴١

 /٩٥٣٠٢٩٨٦م

 /٩٥٢٨٩٦٦٦د

 /٩٥٣٠٣٣٢٦ب

 /٩٥٢٦٧٣٥٢ب

 /٩٥٢٨٨٩٠٥ل

 /٩٥٣٠٢١١٩ت

 /٩٥٢٨٨٣٨٢ت

 /٩٥٢٨٢٦٠٦ب

 /٩٥٢٩٩٦٩٩ف

 /٩٥٢٩٩٠٨٠ب
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