گفتوگوبافرماندهناوگانشمالنیرویدریاییارتشدربارهناوشکندماوند،
مانور با روس ها و ابعاد حضور ایران در خزر

رهبریگفتندشناورها راتکهتکه
کنیدو به خزرببرید

شنبه  6 .آذر 1395
26صفر 26 . 1438نوامبر2016
شماره . 19410سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

33سالخدمتدرشمالوجنوبکشورازاومردیکارکشتهدرعرصهدریاساختهکهمیتواندباتسلطخوبیبهسواالتبعضاپرچالشماجوابدهد.
حتی آنجا که به سواالت ویژه امنیت خزر و ارتباط با کشورهای حاشیه ای می رسد نیز این تسلط و آرامش را می توان دید  .امیر دریادار افشین رضایی
صفحه 10
حداد فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی که حاال سه سال هم از زمان بازنشسته شدنش می گذرد. ..

رضوی

24ساعت تلخ
R

به سوی آفتاب

 300هزارزائرپیادهدرمسیر
تشرفبهمشهدالرضا(ع)

جنایتخونینتکفیریهادرانتقامازاربعین

پیشنهاد سردبیر

موضوع ویژه /مروری بر آداب و اخالق
شهروندیکه فقط از دیگران توقع انجام
شان را داریم
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باحضوررئیسدفترمقاممعظم
رهبری،مراجعتقلید،سراندوقوه
واقشارمختلفمردمبرگزارشد

تشییعباشکوهپیکر
«فقیهخدمتگزار»درقم
12

صفحه 4و13

فاجعهتغییرشیفتدر«هفتخوان»

بیشاز 80زائرایرانیوافغانستانیبهخاکوخونکشیدهشدند

یادداشت /انفجار حله؛ سند ناتوانی داعش
در شکستن طرح امنیتی اربعین
خبر ویژه /دستور جدیددرباره احکام
قضایی علیه دولت

4

گزارش/طرحی که طال را ارزانتر میکند

8

رئیساتحادیهتجهیزات
مخابراتیهشدارداد:

احتمالقطعگوشیهای
قاچاقبا اجرای رجیستری
11

بیشاز40کشتهو100زخمیدرتصادف 2قطار

مدیریتیخ زد!

گزارشیازبارشبرفوکوالک
وقطعگازوبرقدرمازندران

زندگی

4

O

H

K

9

پیشنهادتیمآلمانیبهآقایگلفصلقبل

مخالفتپرسپولیسباانتقال
طارمیبه بوندسلیگا!
ورزشی

خبرهایجدید
ازمالیات
اصنافوحقوق
کارمندان

یادداشت روز

سید صادق غفوریان

بحرانمدیریت؟!
باحادثهصبحدیروزبرخورددوقطاردرمسیرمشهد–سمنان ،بیش
از 40نفر از هم وطنانمان به شکل دلخراش و تأسف برانگیزی در
آتش سوختند .اگر چه بخش های پاسخگو و سیستم های
مدیریتی ما همواره «عادت» کرده در چنین مواقعی بیشتر از هر
امر دیگری ،غافلگیر شود و در «شوک» فرو رود اما شاید این ده ها
صفحه 2
کشته پیش چشممان ،یک بار . ..

آخریناطالعاتدریافتیدررابطهبا اعدادوارقامبودجه۱۳۹۶از
نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده
صفحه 14
حکایت دارد .در صورت تایید مجلس. ..

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻬﺮدارى ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
)ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺮاﻓﻴﮑﯽ (

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٠

 /٩٥٢٦٣٨١٠ب

 /٩٥٢٦٤٢٩٥ش

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺷﺮح درﺻﻔﺤﻪ ٧

 /٩٥٢٦٤٣٩٤آ

 /٩٥٢٦٤٦٠٥م

 /٩٥٢٦٤٢٢٠ج

 /٩٥٢٦٤٦٣٤پ

 /٩٥٢٦٢٠٩٥ق

 /٩٥٢٥٦١٦٢د
 /٩٥١٧٥٤٤٤ل

 /٩٥٢٣٧٨٢٠ل

ﺟﻨﺎبآﻗﺎىﻣﻬﻨﺪسﻋﻠﯽﺟﻨﺎﻧﯽ
اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

 /٩٥٢٦٤٧٦٩م
 /٩٥٢١٧٠٧٩آ

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎدراﺗﻮس

 /٩٥٢٦٤٣٧١م

 /٩٥٢٦٠١٤٨ل

 /٩٥٢٦٣٦٤٧م

 /٩٥٢٦٣٩٠٨ت

 /٩٥٢٥٧٩١٨ت

 /٩٥٢٦٤٤٢٥ب
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