دربیانیهپایانینشستسرانمجمعکشورهایصادرکنندهگازمطرحشد

ورودقدرتهایگازی به موضوع
قیمتگذاری

سهشنبه  3 .آذر 1394
 12صفر 24 . 1437نوامبر2015
شماره . 19128تکشماره 8000ریال

 24 .صفحه
بهانضمام8صفحهویژهاستانهایخراسان
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

ِ
"اهمیت قائل شدن ارزش
بیانیه پایانی سومین اجالس سران دولت ها و کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز ( )GECFضمن تاکید بر
منصفانه و معقول برای منابع گاز طبیعی" و همچنین " ضرورت دستیابی به قیمت منصفانه و معقول برای گاز طبیعی به عنوان منبع تجدیدناپذیر"
صفحه 14
بر لزوم اتخاذ روش جدید برای تعیین قیمت گاز تاکید کرده است .بدین ترتیب کشور های صادر کننده گاز ...

10

KHORASANNEWS.com
R

E

P

A

P

S

W

E

N

N

دیدار2ساعته رئیسجمهورروسیهبارهبرانقالب

اظهاراتحجتاالسالم
طباطباییدربارهخانواده
هاشمی،شخصیتمصباح و
نامههایمحرمانهبهروحانی
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فصلجدید روابطراهبردی
پوتین:ایران را متحدی مطمئن وقابلتکیه درمنطقه وجهانمیدانیم
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استعفایکوچکزاده ،
حاشیهها و پاسخ الریجانی
روز گذش��ته در صحن علنی بهارس��تان درحالی که نمایندگان
مجلس درحال بررس��ی الیحه بیم��ه اجباری مس��ئولیت مدنی
رانندگان وسایل نقلیه موتوری بودند مهدی کوچکزاده با اعالم
اخطاری که طبق نظر رئیس مجلس و به استناد آئین نامه داخلی
خانه ملت خارج از دستور تلقی می شد در خصوص...
زندگی سالم
صفحه 4
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بهبهانهانتشارتلگرامیشایعه
گروگانگیریدربازارموبایلتهران

گروگانگیریذهنکاربران
درشبکههای اجتماعی

رئیسانجمنتولیدکنندگانلوازمخانگی:

کارت اعتباری10میلیونی
به تعویق افتاد

13

دستگیریمجددزورگیریکه6سال
پیشحکممحاربششکست

در حالیک��ه گفته میش��د ثبتنام ب��رای ط��رح کارت اعتباری
خرید کاال با سقف  10میلیون تومان از هفته جاری آغاز خواهد
ش��د ،حال گفته می ش��ود که اجرای این طرح به تعویق افتاده و
حتی ام��کان تغییر نحوه اج��رای آن وج��ود دارد .رییس انجمن
تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتوگو با ایس��نا ،درباره زمان
اجرای طرح خرید کاال با کارت اعتباری اظهار کرد...

سقوط شاهین زورگیر
2

درپیانتشارگزارش«مادر12ساله،کودک
1ماهه»درروزنامهسیستانوبلوچستان

5

وروددولت
بهموضوع
ازدواجزیرسن
قانونی

نگاهیبهبرنامههای ادبیسیما

فرزندهای ناتنی تلویزیون!
یادداشت روز

امیر حسین یزدان پناه

آیاروابطایرانوروسیه راهبردی
میشود؟
آیا روس��یه و ایران می توانند روابط راهبردی داشته باشند؟ این
پرسش کلیدی را خیلی ها این روزها مطرح می کنند .موضوعی
صفحه 2
که در ماه های اخیر و به ویژه در هفته های...

عکسleader.ir :

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره  ٩۴,١١٧ﺧﺮﯾﺪ
ﯾﺮاقآﻻت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٢

 /٩٤٣٧٣٢٧٠آ

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎى
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٢

 /٩٤٣٧٤٤٧٥آ

پس از انتشار گزارش «مادر  12ساله ،کودک یک ماهه» درباره
وضعی��ت ازدواج زی��ر س��ن قانون��ی در سیس��تان و بلوچس��تان،
کنوانس��یون بین المللی حقوق کودک و معاونت ام��ور بانوان و
خانواده نهاد ریاس��ت جمهوری پیگیر رفع این مشکل شدند.به
گزارش روزنامه«سیستان وبلوچستان» مظفر الوندی...

 /٩٤٣٧١١٨٥ف

 /٩٤٢٩٣٩٩٥م

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻼش ﺑ� ﺷﺎﺋﺒﻪ

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى رﺷﻴﺪﯾﺎن

دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﺮم
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ
و اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺘﺎد ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺘﺎن
در ﺣﻞ ﻣﺸ�ﻞ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺪ�ﺮ و ﺗﺸ�ﺮ ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﺟﻤﻌﯽ از ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻴﺰان

 /٩٤٣٧٣١٣١م

 /٩٤٣٧٥٥٣٠ب

 /٩٤٣٧٥٦٣٣م
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