رهبرانقالبباانتقادشدیدازسکوتوبیعملیمجامعجهانیدرقبالفجایعمیانمار
مطرحکردند

ضرورتفشارسیاسیواقتصادی
بهدولتبیرحممیانمار

زندگی

چهار شنبه  22 .شهریور 1396
 22ذی الحجه  13 . 1438سپتامبر 2017
شماره  . 19633سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز (سه شنبه) در ابتدای جلسه درس خارج فقه با اشاره به حوادث فاجعه آمیز
میانمار ،از سکوت و بی عملی مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر در قبال این فجایع به شدت انتقاد کردند و با تأکید بر این که راه حل این قضیه،
اقدام عملی کشورهای مسلمان و فشار سیاسی و اقتصادی به دولت بیرحم میانمار است ،خاطرنشان کردند :جمهوری اسالمی . ..صفحه 4
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به بهانه خبرحفاری وسرقت معبد
شمی ،نگاهی به روند تلخ تخریب
آثارباستانی وتاریخی ایران زمین

مردپارتی ،بیخانه شد!

روایت سید حسن نصرا...
ازدیدار با رهبرانقالب
دراوایل بحران سوریه

نصرا :...مقاومت درسوریه پیروزشده و آن
چه باقیمانده «نبردهای پراکنده» است
16

ابالغیهعجیبیکیاز
ادارات بوشهردرباره
پوششکارمندانخانم
5

قراردادهای ایران خودرو و بنز برای
عرضه وتولیدخودروهای تجاری

بنزهایسنگین وزندرراه ایران
14
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گزارشرویترزازجزئیاتراهبردجدیدتهاجمیترامپعلیهایران

ژستقلدریبرایماندندربرجام
صفحه 16

خوشآمدی
فرمانده

15

جزئیات پرداخت تسهیالت
به300هزار بازنشسته
تخصیص اعتبار 98میلیاردی
برایتکمیل بانددوم
محور بجنورد -گلستان

پرسپولیسازکابوستارویا

صعودتاریخی
باتعویضهای
طالییبرانکو

2

درکارگروه تخصصیامورفرهنگی
و اجتماعیخراسان رضویاعالمشد

همه سایتهای همسریابی
درکشورغیرقانونی است

شــب گذشــته پرســپولیس در مرحلــه یک چهــارم نهایــی لیگ
قهرمانان آسیا به مصاف االهلی عربســتان رفت که این دیدار در
نهایت با نتیجه -3یک به سود شــاگردان برانکو به اتمام رسید تا
پرســپولیس برای اولینبار حضور در نیمهنهایی لیگ قهرمانان
آسیا را تجربه کند.پرسپولیس در نیمه اول خیلی زود توسط علی
علیپور به گل رسید اما در دقیقه  12اخراج کمال کامیابینیا کار
را برای سرخپوشان سخت کرد .در نیمه دوم االهلی در دقیقه52
توسطالجعمانبهگلرسیدتابازیمساویشود تادقیقه 81همه
چیــز کابــوسوار بــرای پرســپولیس دنبال. ..

خراسان رضوی

نگاهیآماریبهسوانحاتوبوسها
درجادههایکشور

اتوبوس
های مرگ

ورزشی

سید رضا قزوینی غرابی

مسلمانان روهینگیا در میانمار از دهه 40میالدی تحت سرکوب
شدید نظامیان و دولتهای متعدد برســرکار آمده در این کشور
بودهاند .با این که گفته میشــود تمایالت اســتقالل طلبانه این
اقلیت مســلمان که اصوال میانمار آنها را بنگالدشــی میداند،
نقش مهمی در ســرکوب آنان داشــته است ،اما . ..صفحه ۲

پیکرمطهرشهید مدافع
حرم «محمد اسدی»
به مشهد بازگشت

5

یادداشت روز

غفلتکشورهای اسالمی
ازبحران میانمار
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حریفپرسپولیس
درنیمهنهایی
الهاللعربستانخواهدبود

سقوط اتوبوس به دره جاجرود
۱۱کشته و۲۸مصدوم برجا گذاشت
عکس :میزان

صفحه 13
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