براساسجدیدتریننظرسنجیدانشگاهمریلنداعالمشد:

افزایش6درصدی
بدبینیایرانیانبهآمریکا

روحانی،ظریفوسردارسلیمانیمحبوبترینشخصیتهابرایمردمایران

8

چهارشنبه  23 .تیر 1395
8شوال13 . 1437جوالی2016
شماره . 19301سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد  .ویژهنامه بایت
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

صفحه 16

برجامدریکسالگی
R

بدهینجومی
پسازفیشنجومی!
پیشنهاد سردبیر

که زاییدهتعهد است

گزارش/پروژه های فضایی همچنان بر
مدار بالتکلیفی
موضوع ویژه/زباله ،آشغال یا طالی کثیف؟
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برایحفظحقوقخسارتدیدگان و
پیشگیریازحوادث مشابه صورتگرفت

دستاوردها ونگرانیها

قاضی سراج از بدهی  170میلیارد
تومانی خانواده مدیرعامل سابق
بانک رفاه خبر داد

یادداشت /اعتماد اجتماعی و سرمایهای
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KHORASANNEWS.com

ورودمدعیالعموم به پرونده
برج سلمان
13

صفحه 6

روایتیکفرمانده
حشدالشعبیازسردارسلیمانی
وبدترینجنایتداعش
4

فتاح:سهمفقرا ازبودجه
کلکشور 1.5درصداست
9

رضوی

ترکیه:بهدنبالبهبودروابط
باسوریهوعراقهستیم

11
زندگی

تحلیل/تاچر جدید انگلیسکیست؟

3

خبرویژه /مجوزروحانی برای فروش امجدیه

4

3

تسهیل
ازدواج؛یک
قانون11ساله
ودیگرهیچ

یادداشت روز

محمدحقگو

اتفاقیکهفیشهای
نجومی رقم زد
قاچاق ،فس��اد اداری ،مناطق آزاد ،مش��کالت صنایع کوچک و
 ...این ها کلید واژه هایی بودند که ت��ا همین چندی پیش ،جزو
مسائل و مش��کالت کلیش��ه ای قرار داش��تند که معلوم نبود چه
صفحه 2
زمانی قرار است رفع شوند . ..

عزلیااستعفای 13مدیرارشد
درزمینهحقوقهاینامتعارف

صفحه 14

جمعآوری 60امضا
برایاستیضاح وزیرکار

«ترکیالفیصل»تولیدکننده القاعده
وطالبانبودهاست

صفحه16

صفحه 14

"ازدواج" این  6حرفی بسیار مهم و پرحاشیه در گفته ها ووعده ها
اما آرام و بدون حرکت درعمل .همه از اهمیت و ضرورت تسهیل
صفحه 5
آن می گویند.از این که باید . ..

 /٩٥١١٩٠٤٥آ

 /٩٥١١٥١٦٨ف

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ
ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺰرگ ﻣﺮد ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب اﺳﺘﺎن،
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺻﻨﺎ�ﻊ ﭼﻮب دﻗﺖ و آﻣﻮزﮔﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
�ﺎرآﻓﺮ�ﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﭘﺪر� ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺮﺣﻮم

 /٩٥١١٩٥٢٣م

 /٩٥١١٨٧٤٩ت

آﮔﻬﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻴﺮو
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ۴

 /٩٥١١٨٤٤٠ف

ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺮﻣﺰزاده )دﻗﺖ(
را در ﺣﺎﻟ� ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ �ﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ
ﻗﻠﺒﻤﺎن ﺟﺎ�ﺶ ﺧﺎﻟﻴﺴﺖ.
 /٩٥١٠٤٥٧٨ب

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮﻣﺰزاده )دﻗﺖ(

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم

)ﺑﺎزﺳﺎز� ﭘﻞ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎ �ﺎﺷ� و ﻃﺮح ﻫﺎ�
ﺳﻨﺘ� ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺣﺪ�ﺚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻟﺬﻫﺐ(

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ۶

 /٩٥١١٤٥٤٨ش

 /٩٥١١٩٠٥٩ف

 /٩٥١١٩٦٣٧آ

 /٩٥١١٩٥١٥م

 /٩٥٠٢٠٨٠٨ل

اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن
ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ

ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪﺟﻮاد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺷﻬﺮدار اﺳﺒﻖ ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس

ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺛﺮ ﮔﺮد�ﺪ؛ ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ درﮔﺬﺷﺖ
ا�ﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ،ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻣ� ﮔﻮ�ﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺑﺮا� آن
ﻣﺮﺣﻮم رﺣﻤﺖ و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و
اﺟﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم.

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف

 /٩٥١١٩٠٦١ب
 /٩٥١١٩٦٢٢آ
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