گزارشی ازسربازانیکه مجبوربه جریمه نویسی میشوند

اجباربرایپرکردن
 875برگهجریمهدرماه

6

سه شنبه  18.آبان 1395
 8صفر 8 . 1438نوامبر2016
شماره . 19396سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

«خدمت سربازی من که تمام شد اما پیگیری کنید این رویه غیرمنطقی که در راهنمایی و رانندگی در حال اجراست تغییر کند؛ این که افسران
وظیفه را مجبور می کنند در ماه میزان مشخصی از دفترچه های جریمه را پر کنند رویه ای است که پر خطاست .شما می توانید با یک تحقیق به
رضوی
جزئیات این موضوع پی ببرید .چرا راهنمایی و رانندگی سربازان را مجبور می کند در ماه فالن مقدار دفترچه جریمه را. ..

حاشیهشهرمشهد
R

بزرگانسینمابافیلمهای
جنجالیآماده رقابت
پیشنهاد سردبیر

دخلوخرج  /بررسی ویژگیهای فریبندهای
کهمحصوالت را برایخریدارجذاب میکند
موضوعویژه  /پرونده ای درباره
جست و جوگر حقیقت «سلمان فارسی»
به مناسبت روز بزرگداشتش
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تصویب140میلیارد،تخصیصصفر
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آملیالریجانی:

برخیدرخواستبرخورد
بارسانههارادارنداماندای
آزادیمطبوعات سرمیدهند
4

صفحه 2

یادداشت /تنش در روابط ریاض -قاهره
تا کجا پیش می رود؟
ویژههایخراسان  /مجوز 80میلیاردی دولت
برای تکمیل 7زندان

4

گزارش/بازخوانی مهم ترین بندهای
«منشور حقوق بیمار در داروخانه»

12

تحلیل/آیامواضعسرلشکرصفوی
آخرین هشدار به بارزانیها خواهد بود؟

16

دولتجدیدآمریکا و 3الزام
برایایران

2

ازتوضیحات«انتظامی»تازحمت
طیبنیابرای ورودبهغرفه
2

بهمنظورتسریعدرپرداختمطالبات
میزانوتهاتربخشیازبدهیپدیده

وثایقپدیده نزدمیزان
بهبانکصادراتمنتقلمیشود
رضوی

انتقادهاوگالیه ازهزینهتراشیها
برای زائران اربعین

کاسبی
اززائران
اربعین؟!

یادداشت روز

امیرحسین یزدان پناه

گزارشسازماندیدهبان
شفافیتوعدالتدرباره
پروندهامالکشهرداری
گزارش خراسان از سومین روز
نمایشگاهمطبوعات

زندگی
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آخرینتیرترکشدرساعت سرنوشت
تبرئه هیالریتوسط ،FBIدستاویزجدید ترامپ وافشاگری
ویکیلیکس از عروسیکلینتونها

تا ساعتی دیگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص
خواهدکردکهازمیانهیالریکلینتونیادونالدترامپکدامیک
صفحه 2
به اتاق بیضی کاخ س��فید راه خواهد یافت تا. ..

صفحه 3

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى)ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٢

 /٩٥٢٤٧٤٣٧آ

صفحه 9

 /٩٥٢٤٩٣٢٨م

 /٩٥٢٤٨٧١٣ت

 /٩٥٢٤٩٣٢٦م

 /٩٥٢٤٦٦٧٠ت

 /٩٥٢٤٧٥٩٧ب

/٩٥٢٤٩٣٥٩م

 /٩٥٢٤١٢٧٣م

 /٩٥٢٤٧٦٣٩ت
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