شهراماممهربانیها درنخستین روز
بهار میزبان رهبرانقالب میشود

سهشنبه  25 .اسفند 1394
 5جمادیالثانی 15 . 1437مارس2016
شماره . 19217تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

مشهد الرضا (ع) شهر امام مهربانیها باری دیگر در نخستین روز سال جدید از میهمانی «عزیز» میزبانی میکند؛ میهمانی که البته خود از اهالی
دیرین این «شهر» است .آری! ما مشهدیها مفتخریم در نخستین ساعات سال نو دل و جان بسپاریم به کالم رهبر عزیزمان .حجت االسالم و
صفحه 2
المسلمین رئیسی ،تولیت آستان قدس رضوی در طلیعه سال جدید و سفر مقام معظم رهبری به مشهدمقدس ،با صدور پیامی ...
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نشست بدون نتیجه شورایامنیت
درباره تحریمموشکیایران
R

باپروندههاییازجملهبررسیرویکرد
مدیریتیکشوربهآسیبهایاجتماعی

شمارهدهمگفتمانالگو
منتشرشد
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صفحه 16

پیشنهاد سردبیر

سخنگویوزارتبهداشتاعالمکرد

گزارش خبری /روایت ناطق نوری درباره
تاثیر ورود هاشمی به انتخابات سال 84

16

گزارش تحلیلی /رکود سنگین صنعت در سال
«بسته» و «برجام»

8

گزارش /ناگفتههایی از چگونگی ملی شدن
صنعت نفت ایران

12

یادداشت /پدری در آرزوی تعویض
شیشه شکسته!

16

خبرویژه /افشاگری درباره هدر رفتن
گازوئیل درکشور

4

یادداشت روز

دکتر عبدالرضا بای

خاورمیان��ه؛ مهمترین کانون دگرگونیه��ا و تحوالت ژئوپلتیک
و اس��تراتژیک در ش��رایط کنونی اس��ت؛ متغیره��ای مختلف بر
امنیت این منطقه تاثیرگذار است؛ قوس بحران و هالل ناموزون
منطقهای همواره کش��مکش را در این منطقه ،نوید داده است.
قبض و بس��ط بحران در منطقه غرب آس��یا ،منجر به دگرگونی و
صفحه 2
تحول در صف آرایی بازیگران منطقهای و ...

 10کشته و 2502مجروح
درحوادث چهارشنبهسوری
سالگذشته

14

شوراینگهباناعالمکرد:

عکس :باشگاه خبرنگاران

اطالعیه مهم آستان قدس رضوی

در خصوص امالک  ،اراضی و موقوفات سطح
شهر مشهد و حومه
رضوی
خراسان
شرح در صفحه 2
 /94501421ق

آگهی فراخوان
شناسایی سرمایه گذار

تکمیل شبکه تحت پوشش
واحداث تصفیه خانه پرکندآباد
3شهرمشهد به روش بیع متقابل
(مزایده)
2
صفحه
شرح در
 /94510506د

تأییدبرابری
دیه زن ومرد
درحوادث
رانندگی

استاد محترم
جناب آقای دکتر محمدرضا امیرحسنخانی

انتخابشایستهشمارابهعنواننمایندهمنتخبمردمقدرشناسوفهیممنطقهفردوسوطبس
که نشانگر لیاقت و شایستگی جنابعالی در راه خدمت به هموطنان عزیز می باشد تبریک
عرض نموده ،توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.

گروه متخصصین زنان و مامایی مدیریت زایشگاه
و دپارتمان زایمان بی درد بیمارستان بنت الهدی

 /94508863م

جناب آقای
دکتر نظافتی

مرحوم عبدالکریم عیدی

را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده برایشان از درگاه خداوند متعال
مغفرت ،برای شما و سایر بازماندگان صبر
جمیل و اجر جزیل خواهانیم.
 /94507445ف

درآمدحاصل از بهایخدمات
شهروندیازبودجه 95
شهرداریحذفشد

9

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار
فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار
بنشیند و این ،بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش
در فراخنای بی کران هستی و یگانه راز
جاودانگی اوست .درگذشت پدرگرامیتان

مدیریت و پرسنل فورج پارت سازان

باتصویب شورایاسالمیشهرمشهد:

پوتیندستورخروج
بخشعمدهنیروهایروسی
ازسوریهراصادرکرد

صفحه13

 /94509778آ

رضوی

2

تشریحطرحهایجدیدنوروزی
پلیسازچهارشنبهسوریتا
حفاظتازمنازل

جناب آقای
محمدعلی عیدی
مدیرمحترم مالی
شرکت فورج پارت سازان

نشست چهر ههای سیاسی
با منتخبان مجلسدهم

تماس ظریف با کری برای رفع
ابهامات بانکیاجرای برجام

حوادث چهارش��نبه سوری سال گذش��ته  10نفر را به کام مرگ
برد و  2هزار و 502نفر را راهی بیمارستان کرد .به گزارش ایرنا،
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز گذشته
گفت :چهارش��نبه آخر س��ال  93در مجموع  2هزار و  502نفر
مصدوم به اورژانس بیمارستان های کشور مراجعه کردند .ایرج
حریرچی ،گفت :در حوادث چهارشنبه سوری سال گذشته 10
نفر جان باختند 43،درصد آسیب دیدگان در گروه سنی5تا19
سال و  26.5درصد افراد بین  20تا  29سال بودند 33 ،درصد
آن��ان دانش آموز بودند و ش��ایعترین آس��یب نیز ب��ا  36درصد به
دست و بعد از آن با  23درصد به چشم بود.وی افزود 50 :درصد
آسیب دیدگان حوادث چهارشنبه سوری آخر سال گذشته دچار
سوختگی و  43.5درصد دچار بریدگی شدند و  93درصد این
حوادث در ش��هر ها بود 7 .ه��زار کیلوگرم مواد محترقه توس��ط
پلیس کشف شده و افزایش  132درصدی دستگیرشدگان در
رابطه با توزیع مواد محترقه را داشتهایم...
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رئیساتاق بازرگانیتهرانخبرداد:

15

شبکه صهیونیسم-سعودیسم
خاورمیانه دربرابرحزبا...
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 /94509360ت

از بذل توجه و عنایت حضرتعالی در انجام
عمل جراحی موفقیت آمیز که با دستان
توانا و ارزشمند شما انجام گردید،
سپاسگزاریم از خداوند منان میخواهیم
که وجود پزشک حاذقی چون شما را
همیشه سالمت بدارد و پشتیبان و نگهدار
جنابعالی برای مردم این سرزمین باشد.

بهرای -میناپور

 /94508902م

 /94506566ب

 /94488098ب
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