ترورسفیر روسیه درترکیه
سایه بحران برمنطقه

؛

13

سه شنبه  30 .آذر 1395
20ربیع االول  20 . 1438دسامبر 2016
شماره . 19427سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

سفیر روسیه در آنکارا ترور شد .خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرد که کارلوف در این ترور ،کشته شده است .سفیر روسیه ،در مراسم افتتاحیه یک
نمایشگاه هنری شرکت کرده بود و در حین سخنرانی ،توسط یک فرد بیست وپنج ساله موردحمله مسلحانه قرار گرفت.مرت آلتین تاش ،ضارب
صفحه 3
سفیر که از سال 2014عضو نیروی پلیس ترکیه شده بود ،جزئی از تیم محافظت شخصی سفیر بوده است وتوسط مسئوالن. ..
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رونماییروحانیازحقوقشهروندی

در بیانیه منسوب به تعدادی از
کارکنان راه آهن مطرح شد

روایتجدیدازعوامل
فاجعه«هفتخوان»

رئیسجمهور:سانتریفیوژها میچرخد،چرخکارخانههابهحرکت درآمده است

صفحه 9و 16

یادداشت  /نبرد حلب در شطرنج نظامی
سوریه
گزارش  /آبروریزی برخی تولید کنندگان
و صادر کنندگان ایرانی در روسیه

2
3

4

گزارش  /کودک همسری و مفاسدی که
دارد

5

دخل وخرج  /بدترین تصمیمات اقتصادی
در اوج خستگی

8

یادداشت  /یلدا و فرهنگ انتظار برای
سحری دیگر  /رسول نجفیان

ناگفتههایعلیجنتیازاستعفا
تااتاقهایتخریبدولت

نهادهاوشخصیتهایفرهنگیمتعدد
کشوردربارهمشکالتفرهنگیچهکردهاند؟
10

باآغازبررسیجزئیاتالیحهبرنامه
ششمتوسعهصورتگرفت:

هدفگذاریمجلسبرای
اقتصادایراندرسال1400

پیشنهاد سردبیر

یادداشت  /شب سپید یلدا  /کوروش شجاعی

O

H

K

14

آزادیپساز 630روزمحاصره

چهرههاازخاطراتشیرین
بلندترینشبسالمیگویند

نخستینگروهافرادزخمیوبیمارازمردم
مقاوم«فوعهوکفریا»بهحلبرسیدند

شادوشیرین
برایشبیلدا

3

خریدگستردهگوشیهایسرقتی
از دزدان و فروش به خارج ازکشور

مافیایمالخری

13

افتتاح
زائرس رای
مددجویان
کمیتهامداد

رضوی

یادداشت روز

دکترعلیرضارضاخواه

هشداربهوزارتخارجه:ترکیه
برایایرانیهاناامناست

358روزپسازافتتاحزائرسرایارزانقیمت«فدک»استانقزوین،
روزگذشتهزائرسرایارزانقیمت«کرامت»کمیتهامدادباحضور
نماینده ول��ی فقیه در خ��راس��ان رض��وی و رئیس کمیته ام��داد
رضوی
کشوردرخیابان نواب صفوی به بهره برداری. ..

آزادسازی حلب دستاوردی بزرگ است که تبعات بسیار گسترده
ای هم در س��طح بین المللی و هم در س��طح منطقه ای به دنبال
صفحه 2
خواهد داشت .از جمله تبعات کوتاه مدت آن. ..

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎور
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎور ﻣﺎدر
ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﺧﻂ  ٣ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮى ﻣﺸﻬﺪ
ﺷﺮح درﺻﻔﺤﻪ ١٠

 /٩٥٢٨٢٤٣٤آ

ﻣﺰاﯾﺪه ﺳﺮاﺳﺮى اﻣﻼک ﺳﺘﺎد،
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺴﻬﻴﻼت وﯾﮋه
ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ دوم رﺿﻮ�

 /٩٥٢٦٥٦٣٣ف

 /٩٥٢٨٦١٢٨آ

 /٩٥٢٠٣٤٣٠ف

 /٩٥٢٧٨١٧٤ل

 /٩٥٢٨٠٩٩٩پ

 /٩٥٢٥٩٢٩٣ب

/٩٥٢٥٧٩١٨ت

 /٩٥٢٨٢٥١٧د

 /٩٥٢٨٢٦٠٦ب

 /٩٥٢٨٠١٠٧ب

 /٩٥٢٨٥٢٠٣ت
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