گمانهزنیهاازجانشینان
احتمالیآیتا...هاشمی

پنجشنبه  23 .دی 1395
13ربیع الثانی 12 . 1438ژانویه2017
شماره . 19446سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد  .ویژهنامه جیم
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

همزمان با درگذشت و فقدان آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،برخی از رسانه ها و تحلیلگران به گمانه زنی پیرامون جانشینان احتمالی اش در
مسئولیت های گوناگونی که داشت ،پرداختند.رهبر معظم انقالب در اسفندماه سال  1390طی حکمی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
صفحه 4
را معرفی کردند .براساس این حکم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی کماکان به عنوان رئیس این مجمع انتخاب شد... .
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بانکجهانیپیشبینیکرد:
ترامپ و چالش جدید مشروعیت

سازمانهایاطالعاتی
آمریکا:روسیهاطالعات
خصوصیازترامپدارد

با ارتقایجایگاهشورایفقهیبانک
مرکزیدربرنامهششمصورتگرفت:

مصوباتشورایفقهی
الزماالجرامیشود

تداوم رشد 5درصدیاقتصاد
ایرانتا 3سال

صفحه 14

O

H

K

ادامهواکنشهابهدرگذشترئیس
فقیدمجمعتشخیصمصلحتنظام

ازدلنوشتهعفتمرعشیتا
قرائتجمالتیازوصیتنامه
4

گزارشیازچندساعتباخیابانگردها

کارتنخوابهاچهمیگویند؟
5

6نکتهایکهبرخیآن رافراموشمیکنند

حرفآخردربارهبازاریابی
شبکهای
8

عضوشورادرپیشکایتنهاد
کتابخانههاازشهرداریمشهدخبرداد:

نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر دیروز قوه مقننه
درجریانبررسیمواردارجاعیبرنامهششمتوسعهبهکمیسیون
تلفیق ،ماده  18این الیحه را تصویب کردند که بر اساس آن
شورای فقهی بانک مرکزی از حالت تشریفاتی و...

رایبدوی41میلیاردیبه نفع
کتابخانهها

14

2

الریجانی:ازتجمعپیدرپی
بازنشستگانفوالدمقابل
مجلسخجالتمیکشم

فردمسلح 6نفرازاعضای
 2خانواده را کشت

انتقامجوییخونیندراراک

14

13

مجلسدربرنامهششمتوسعهتعیینکرد

یادداشت روز

12/5میلیون
تومان؛ سقف
حقوقمدیران

کورش شجاعی

هاشمیفراموششدنینیست
یار دیرین انقالب و امام و رهبری دعوت حق را لبیک گفت و از بین
ما رفت اما یادش زنده خواهد ماند چون نهضت و انقالب مردم
مسلمان ایران و راه امام همچنان زنده است و زنده خواهد ماند و
صفحه2
مسلم وقتی که قلب بزرگترین و. ..

باحضوررهبرانقالببرگزارشد؛

مراسمترحیمآیتا...هاشمی رفسنجانیدرحسینیه امامخمینی

(ره)

صفحه2
عکسkhamenei.ir :

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺰروﻋﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ زرﯾﻦ ﺗﺨﻢ
)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺪون
آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﭘﺮ ﻃﻼﯾﯽ (

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

�ﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻠﯽ
ﮐﺸﻮر در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﻏﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺣﺪ
ﺗﺨﻤﮕﺬار در ﺳﺎل ١٣٩۵
را ﺗﺒﺮ�� ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﻴﻢ .

زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﮐﺸﺖ و
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺸﺮو ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺎﺷﻤﺮ

 /٩٥٣٠٥٩٨٦ش

ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﯽ
در ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى اﺳﺘﺎن و رﺗﺒﻪ اول و
ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﮐﺴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﻠﯽ را در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺗﻴﻢ ﻣﺪ�ﺮ�ﺘ� و ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .

 /٩٥٢٨٢٠٤٣پ

 /٩٥٢٠٣٤٣٠ف

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮم

ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﺧﺸﺨﺎﺷﯽ ﻣﻘﺪم

ﮔﺮوه ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻠﯽ ﺳﻮﻟﻪ

 /٩٥٣٠٧٦٩٩ق

 /٩٥٠٨٤٧٢٥ل

ﺟﻔﺖ ﺟ�  ٢/٥ﺗﻦ ﻟﻮدر �ﻮﻣﺎﺗﺴﻮ ٨٥
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻴﻼﻧﺪ ﺳﻮﭘﺮدار ﺗﻌﻤﻴﺮﺷﺪه

 /٩٥٣٠٣١٣٩د

ﺳﭙﺎس ﺑﻴ�ﺮان از ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺷﻤﺎ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ

را ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم آن ﻣﺮﺣﻮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣﻴﻨﻤﺎ�ﻴﻢ .
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎر�ﺘﻌﺎﻟ� ﺻﺒﺮ� ﺳﺘﺮگ در اﻧﺪوه ﻣﺎﺗﻤﺶ
ا�ﻤﺎﻧ� راﺳﺦ در اداﻣﻪ راﻫﺶ و ﺿﻤﻴﺮ� ﻣﻄﻤﺌﻦ در
ﺳﻴﺮه ﭘﺎﻛﺶ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ�ﺪ .

 /٩٥٣٠٤٢٢٣ش

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ اﻋﺘﻤﺎد رﺿﺎﯾﯽ

 /٩٥٣٠٥٩٩٤ش

ﺣﺎج رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم

ﻓﺮوﺷﯽ ﻟﻴﻔﺘﺮاک ﮐﻮﻣﺎﺗﺴﻮ٢٠٠۶
٠٩٣۵٣۴۶٢٣٠۴

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺸﺮو ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺎﺷﻤﺮ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن
ﺷﺎدروان

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ٦

 /٩٥٣٠٧٥١٠ق

صفحه2

را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ٩٥٫١٠٫٢٣
ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺻﺒﺢ از درب ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم واﻗﻊ
در �ﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ آﺑ�ﻮه)ﺟﺎﻧﺒﺎز  (٩ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در ﻣﺴﺠﺪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠ� ﻫﺎ واﻗﻊ در �ﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ آﺑ�ﻮه و روز
ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻋﻠ� واﻗﻊ در
ﻓﺮاﻣﺮز ﻋﺒﺎﺳ� ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﺧﺸﺨﺎﺷﯽ ﻣﻘﺪم
اﯾﭙﮑﭽﯽ ،داﺋﯽ ﮐﻨﺪى ،ﻓﺮﯾﻤﺎﻧﯽ

دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ زاده
و دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز اﻗﺪم

 /٩٥٣٠٧٢٥٣ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮى
از ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و زﺣﻤﺎت ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار� ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ زاده
و دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز اﻗﺪم

 /٩٥٣٠٧٢٥١ف

 /٩٥٣٠٧٥٤١ت

 /٩٥٣٠٧٨٦١ف

 /٩٥٢٨٢٦٠٦ب

 /٩٥٢٩٩٠٨٠ب
 /٩٥٣٠٣١٤٩ت
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