آﺖ ا...ﻧﻮرﻫﻤﺪاﻧ:

ﻣﺴﺌﻮﻻناﺧﺘﻼﻓﺎتﺧﻮد
راﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧ ﺸﺎﻧﻨﺪ

پنج شنبه  16 .دی 1395
6ربیع الثانی 5 . 1438ژانویه 2017
شماره . 19441سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد  .ویژهنامه جیم
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

آﺖ ا ...ﻧﻮر ﻫﻤﺪاﻧ در درس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻦ ﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﺮد:
 از ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎ اﻣﺎم راﺣﻞ ،ﺗﺄﻴﺪ ﺑﺮ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺪ ﺑﻪ اﻦ ﻧﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰار ﺣﻮزه ،و اﻇﻬﺎر
ﺻﻔﺤﻪ ١٦
ﺮد :اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ)ره( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ وﺣﺪت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺮا ﺣﻔﻆ اﻧﻘﻼب ،وﺣﺪت را ﺣﻔﻆ ﻨﻴﺪ.

ورزشی
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دردﺳﺘﻮرﺎرﺷﻮراﻋﺎﻟﺎرﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ

ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪاىﺷﺪندﺳﺘﻤﺰد

ﭼﻬﻞ وﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﺨﺘ

ﻣﻨﻄﻘﻪاﺷﺪندﺳﺘﻤﺰدﭼﻪﻓﻮاﺪدارد؟

ﭘﻬﻠﻮاﻧ ﺑﺮاﺟﻬﺎن

ﺻﻔﺤﻪ ١٤

یادداشت /بازی باخت  -باخت!
گفتوگو4 /روایت از سردار شهید
بابارستمی در سی و ششمین سالگرد عروج

10

گزارش /تعطیلی روزنامه السفیر ،زنگ
خطری برای رسانه های مستقل در منطقه

6

تاریخ/تجدد رضاخانی و «کشف حجاب»

12

گزارش/بازاریابی شبکهای به روایت مردم

8

ﺟﺎﻧﺸﻴﻦﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻞارﺗﺶﺧﺒﺮداد

ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ
رﻫﺒﺮاﻧﻘﻼب درﺑﺎره ارﺗﻘﺎ
ﺳﻄﺢﻣﻌﻴﺸﺖﺎرﻨﺎنارﺗﺶ
4

ﭘﻴﺎم وﭘﻴﺎﻣﺪﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ﺷﻮ¦آورروش
ورزشی

ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ آﭘﺪﺖﺗﻠﮕﺮام
ﺑﺎاﻧﺒﻮه وﮋﮔﻫﺎﺎرﺑﺮد
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺮدﺑﻴﺮ
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ﺑﺎزﮔﺸﺖﭘﻴ ﺮﻫﺎﻣﻄﻬﺮ ٩٨ﺷﻬﻴﺪ
دﻓﺎعﻣﻘﺪسﺑﻪﻣﻴﻬﻦ

11

ﺻﻔﺤﻪ٩

دﺳﺘﻮروزﺮﺸﻮرﺑﻪاﺳﺘﺎﻧﺪار

ﺗ ﻠﻴ§ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪداران
ﭘﺪﺪه را روﺷﻦﻨﻴﺪ
2

ورود
دادستانی به
پروندهکشتارگاه
صنعتیمشهد

ﺎدداﺷﺖ روز

ﻋﻠ وﻟ زاده

ﺣﺬفﺑﻮدﺟﻪزﯾﺎرت؛آوار
ﺑﯽﻣﻬﺮىﺑﺮﻣﺸﻬﺪ
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺮﺐ اﻟﻐﺮﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ ﻏﺮﺐ اﻟﻤﺪﻨﻪ
اﺳﺖ ،ﺷﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻫﻢ ﻏﺮﺐ اﺳﺖ.ﺧﺒﺮ ﺣﺬف ﺑﻮدﺟﻪ زﺎرت
آوارﺑﻮدﻪازﺳﻮدوﻟﺖوﻣﺠﻠﺲﺑﺮﻣﺸﻬﺪﻓﺮودآﻣﺪ.درﺣﺎﻟﻪ
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖازاﺠﺎدردÀﺑﻮدﺟﻪزﺎرتﻣﮔﺬردواﻧﺘﻈﺎرﺑﻮدﺑﺎﻣﻄﺮح
ﺻﻔﺤﻪ٢
ﺷﺪنﻣﺸﻬﺪﺑﻪﻋﻨﻮان...

ﺑﺎ ورود دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻬﺪاﺷﺘ در
ﺸﺘﺎرﮔﺎهﺻﻨﻌﺘدامﻣﺸﻬﺪ،ﺑﺴﻴﺎرازﻣﻮاردﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘرﻓﻊو
ﺑﺮاﺑﺮﻃﺮفﺷﺪندﮕﺮﻧﻮاﻗﺺﻣﻮﺟﻮدﻃ´ﺑﺮﻧﺎﻣﻪزﻣﺎﻧﺒﻨﺪ،
ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ .ﻗﺎﺿ رﺳﻴﺪﮔ ﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در
ﺻﻔﺤﻪ٢
ﮔﻔﺖوﮔﻮاﺧﺘﺼﺎﺻﺑﻪﺧﺮاﺳﺎنﮔﻔﺖ...:
ﻋﺲ :ﻓﺎرس
 /٩٥٢٨٢٠٤٣پ

 /٩٥٣٠٠٢٥٩ب

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

 /٩٥٣٠٠٣٥٨آ

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٢

 /٩٥٣٠٠٩٤٢آ

 /٩٥٣٠٠٢٦١ب

 /٩٥٣٠٢٥٦٠ق

 /٩٥٢٩٢٣١٦ب

 /٩٥٢٩٤٢٥٦ت

 /٩٥٣٠٠٥١٦ب

 /٩٥٢٨٢٦٠٦ب

 /٩٥٣٠١٨٤٩ف

 /٩٥٢٩٨٧٦١ت
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