رهبرمعظم انقالبدردیداررئیس واعضایدوره جدیدمجمعتشخیصمصلحتنظامتاکیدکردند

اعمالمصلحتبایدبانگاه
بلندمدت باشد ،نهروزمره

پنج شنبه  23 .شهریور 1396
 23ذی الحجه  14 . 1438سپتامبر 2017
شماره  . 19634سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها

ترجیح نظر مجلس برشورای نگهبان باید برای مدتیمعین وموقت اعمالشود

 24 .صفحه
به انضمام  8صفحه روزنامه استانی
 64 .صفحه نیازمندی ها برای مشهد  .ویژه نامه جیم
 .چاپ همزمان در مشهد و تهران

حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته (چهارشنبه) در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،مجمع را از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار خواندند و با اشاره به سه وظیفه مهم این نهاد یعنی «تشخیص مصلحت»« ،مشاورت در
تعیین سیاست های کلی» و «ارائه راه حل در معضالت کشور» تأکید کردند :مجمع باید صد در صد انقالبی ،فکر و عمل کند و . ..صفحه 4
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باوجود مخالفتهایجهانی،نخست وزیر رژیم صهیونیستی بهطور رسمی ازهمهپرسی اقلیمکردستان وتجزیه عراقحمایتکرد

به یاد سردار شهید «محمدحسین مهاجر»
از فرماندهان تیپ  21امام رضا(ع)

مهاجرحسین(ع)

قماربارزانیباکارتنتانیاهو
صفحه 3

گزارشیمیدانیازحالوروزدومین
دریاچهآبشورجهان

احیایدریاچه ارومیه
خیلیدورخیلینزدیک
7

اعتراضاتاقبازرگانیتهران
بهتامیناجتماعی

اجرانشدنمصوبهستاداقتصاد
مقاومتیدرباره بیمهکارفرمایان
14

گزارشخراسان ازگرایش 7استاندار
جدیدکهدیروزهیئتدولتانتخابکرد

تغییرقطعی10استاندار
16

یادداشت روز

پشتدرهای بسته وبدونحضور
خبرنگاران انجامگرفت

پشت پردهحمایتاسرائیل
ازهمهپرسیبارزانی

همه پرســی اقلیم کردســتان عراق با همه تجزیــه و تحلیل های
پیرامونیازعدمانطباقباقانوناساسیعراقتازمینهسازیبرای
آشوب دیگر در منطقه پر تالطم خاورمیانه ،ابعاد . ..صفحه ۲

همه چیزدرباره
کارنامه
رامبدجوان

جیم

ایران -3آمریکا2در روزدوم جام
قهرمانان بزرگ قارهها

غافلگیرکردنآمریکاییها
به سبک ایرانی!
جزئیاتدستگیری واعترافات
یک عضوکلیدیداعش
فرمانده سپاه شهریار:این داعشیدرصدد
سازماندهیعملیاتانتحاریدرمحرم بود

وزیر امور خارجه کشــورمان که روز گذشته در ســفری یک روزه
راهی سوچی روسیه شــده بود ،با والدیمیر پوتین رئیس جمهور
روسیه در اقامتگاه تابستانیاش در این منطقه دیدار و گفتوگو
کرد .محمدجواد ظریف در بدو ورود به سوچی تاکید کرده بود که
روابط ایران و روسیه راهبردی است .بنا به اعالم دفتر مطبوعاتی
کاخ کرملین ،اوضــاع خاورمیانه از جمله ســوریه ،عراق ،منطقه
خلیجفارسوهمچنینمبارزهباتروریسمکهایرانوروسیهدراین
زمینه با یکدیگر همکاری می کنند ،از جمله محورهای مذاکرات
ظریفوپوتینبود .جزئیاتزیادیازایندیدارمنتشرنشدهاست
اما براساس تصاویر منتشــر شــده در این دیدار ،جابری انصاری
معاون وزیر امور خارجه و سنایی سفیر کشورمان در روسیه نیز در
این دیدار ظریف را همراهی می کردند .روزنامه اینترنتی گازتا رو
نیز نوشــت که این مذاکرات بدون حضور خبرنگاران انجام شد.
پس از این دیدار وزیر امور خارجــه به همراه همتای روس خود به
جمع خبرنــگاران آمد .به گــزارش فــارس ،الوروف اظهــار کرد
گفتوگوهای امروز (دیروز) تمام طیف روابط دوجانبه را شامل
شــده و ضمن تمرکز بــر توافقات ماه مارس گذشــته بین حســن
روحانــی و والدیمیــر پوتیــن ،دو طرف بــر ادامه کار کمیســیون
مشــترک اقتصــادی ،کمیتــه ســطح عالــی. ..

16

مروریسریعبرجذابترینپستهای
یکی دو روز اخیر شبکه های اجتماعی

سلفیخانم بازیگرباتوتی
ُپست جالب آقای وزیر و ...
زندگی سالم

ادعای والدینبنیتا،واکنشقاضی
شهریاری وسخنانجدیدمتهم ردیفاول

2

برجام،تحوالتمنطقهومبارزه
باتروریسمازمحورهایاصلی
این مذاکرات بود

به بهانهاکران فیلم«نگار»
و روزهای پایانی «خندوانه»

خراسان ورزشی

رایزنیظریف
وپوتیندرسوچی

سیدحسام رضوی
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عکس :فارس

حاشیههای
جنجالی
دادگاهبنیتا

صفحه 13
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