حریری :حزبا ...عضویازدولت
لبنانوباعثثباتکشوراست

شنبه 23 .دی 1396
 25ربیع الثانی  13 . 1439ژانویه 2018
شماره  . 19731سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها

روابط با ایران باید به بهترینشکلممکن باشد

 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

نخستوزیر لبنان که دو ماه پیش زیرفشار عربستان استعفا داد وعلیه ایران موضع گرفت،در سخنانی که با مواضع اخیر وی فاصله دارد در مصاحبه
با یک روزنامه آمریکایی گفت" :روابط با ایران بایدبه بهترین شکل باشد وحضور حزبا ...دردولت مایه ثبات است" .حریری این سخنان را در
گفت و گو با روزنامه وال استریت ژورنال مطرح کرد و افزود :حزب ا ...به عنوان یک حزب بزرگ در لبنان عضوی از دولت لبنان . ..صفحه 3
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ادامهاستراتژیآمریکایی
برجام زخمی

A

R

کاخ سفیدباوضعتحریمهایجدیدعلیه14نهاد و شخصیت ،برجام را برای ۴ماه تمدیدکرد

گفت وگو با «جواد محقق» به بهانه انتخابش
بهعنواندبیرعلمیجشنواره شعرفجر

خانهایکه آشپزخانه دارد
بایدکتابخانه هم داشته باشد

پیشنهاد سردبیر

موضوعویژه /سفریجذاب بهیکیاز
مهم ترینکشورهایآمریکایجنوبی
اندیشه /عالمه شهیدی؛ روایتگر
ناگفتهها از بزنگاه هایتاریخ
تحلیل /پشتپردهلغوسفرترامپ به لندن

3

گفتوگو/روایت«پنجعلی»ازباغ
کالغهاتازندانساواکدرمشهد

وزیرفرهنگ و ارشاد :افزایش
مخاطب موسیقیسنتی
به عهده صدا وسیماست
11

امضایقراردادبزرگترین
فاینانساروپاییایران

ایتالیاباقراردادی 5میلیارددالری،
هفتمینفاینانسورپسابرجامیایرانشد
14

صفحه 16

زندگی

10

رضوی

دخلوخرج /بررسیقیمت و ویژگیانواع
جاروبرقیها  /راهنمایخریدجاروبرقی

8

یادداشت روز

برآوردها بیانگر این هستند که اقتصاد ایران برای رسیدن به نرخ
رشد متوســط  8درصدی که در اســناد باالدســتی برنامه ششم
تاکیدشدهاست،نیازمندجذبساالنه 28تا . ..50صفحه ۲

گفت وگوهای بیکیفیت
تهدید «دورهمی»
6

انتقادمسئوالن وخانوادههای
دریانوردان ازاهمالچینیها
درعملیات اطفا ونجات

آلودگیهوای مشهدرکورد زد

آلودگیهوا سرانجام مدارس
مشهد رابه تعطیلیکشاند

تیمهایتجسس
درآستانه ورود
به نفتکش

آغازبهکارادارات با 2ساعت تاخیر
2

درکمیسیونتلفیق مصوب شد

درحالی که خانواده های دریانوردان گرفتار در سانحه نفتکش
ایرانی با التهاب و نگرانی سرنوشــت عزیزان خــود را در هزاران
کیلومتر دورتر از آبهای ایران دنبال میکنند ،پیگیریها برای
تسریع عملیات نجات گرفتاران این حادثه به اوج خود رسیده و به
نظرمیرسدبهزودیامکانحضوردرداخلنفتکشوتالشبرای
یافتن ردی از امید در دل این فاجعه فراهم خواهد شد.در همین
حال ،معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از ورود قریب
الوقــوع تیــم تجســس کشــورمان بــه داخل. ..

محمد حقگو

آنسوی سکه  40میلیارددالر
فاینانس
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ربیعی:هنوز وقت طالییما
تمامنشدهاست

عکس :رویترز

صفحه 5

CMYK

