مشاجره شرکتهای اروپایی
با آمریکادربارهتحریمهای ایران

شنبه  28 .فروردین 1395
 8رجب 16 . 1437آوریل2016
شماره . 19232تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها

سیف درشورای روابطخارجیآمریکا:موانع بانکی رفع نشود
توافق شکست میخورد
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 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

صفحه 14
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شکستدیپلماتیکریاض
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باقرائت نشدن بیانیه ضدایرانی وناکامیملکسلمان درایجادمثلثترکیه،مصرو عربستان رقمخورد

دومینوی بحران به رئیس پارلمان
عراق رسید

نمایندگان العبادی را
بهپارلمان راه ندادند
4

واکنشعارف بهخبرتوافق
محرمانه هاشمی،روحانی
و رئیس دولتاصالحات
محمدرضا عارف رئیس ش��ورای سیاستگذاری اصالحطلبان
در حاش��یه کنگره ملی آموزش عالی در دانشگاه تربیت مدرس
در پاس��خ به این پرس��ش مبنی بر اینکه ش��نیده ش��ده اس��ت که
آقایان هاشمی ،روحانی و خاتمی بر سر ریاست شما در مجلس
دهم توافق کردهاند ،اظهار داشت :من اولین بار است که چنین
چیزی را میشنوم و اطالعی ندارم! علی صوفی چندی پیش در
توگویی اعالم کرده بود که...
گف 

مدیرانجشنوارهکنچشم
انتظاردیدنفیلماصغرفرهادی
9

رئیسسازمانحجوزیارت:

تکلیفحج 95تا 2روزدیگر
مشخصمیشود
رضوی
صفحه 16

خسارت های گسترده 4،کشته
و تخلیه دهها روستا

ورزشی

دومین
شهرآورد
6تایی
صدرجدولپساز58هفتهسرخشد

صفحه 13

4

خانمکمیسراروپاییدرتهران
چه میخواهد؟
یادداشت روز

امیرحسین یزدانپناه

سرگیجهریاضدرزمینسیاست
اتفاقات اخیر اجالس سازمان همکاری اسالمی در استانبول و
متن و حاشیه آن که با برنامه ریزی سعودی ها علیه ایران طراحی
شده بود ،بار دیگر تنش عربستان با ایران را به موضوع مورد توجه
رس��انه های منطقه و جهان تبدیل کرد .تحوالت اخیر نشان می
صفحه 2
دهد که ریاض برای این نشست...

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه اﻣﻼک ﻣﺎزاد اداره
اﻣﻮر ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٢

عکس :ایران

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎى
ﺷﻬﺮدارى ﮐﺎﺷﻤﺮ

 /٩٥٠١٧٠١٣م

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٠

خبرهایخوشاز 3تعاونی
اعتباریمنحلشده
استانداری:پرداختمطالبات
سپردهگذارانبهزودیآغازمیشود

بارندگیهایشدیدباعثبروزسیلدر 13استانشد
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گل ،دو پنالتی ،باد ،باران و توفان و  100هزار تماشاگر پرشور،
تعریفی کامل و جامع از داربی  82است یک داربی خاص و شاید
بی نظیر در میان 82داربی پایتخت .عصر جمعه 27فروردین در
حالی که بلیت های داربی تا پیش از ظهر به فروش رفته بود...

اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻗﻮن ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻟﺪﻫﺮ

 /٩٥٠١٩٩٢٦ش

ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎرﺳﺎ و ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮﺣﻮم

آﯾﺖ ا ...ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮى ﻧﮋاد

)ﻗﺪس ﺳﺮه(

 /٩٥٠٠٧١٢٨ف

ﻣﺎ�ﻪ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ ﮔﺮد�ﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺮ�ﺖ ا�ﻦ روﺣﺎﻧ�
ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر ،آ�ﻴﻨﻪ روﺷﻦ ﺳﺒ� زﻧﺪﮔ� د�ﻨ� ﺑﻮد.
ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻘﺪان ا�ﻦ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧ� را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻋﺰ�ﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ،ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺸﻬﺪ
و ﺑﻴﺖ ﻣ�ﺮم ا�ﺸﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و رﺿﻮان
و ﻏﻔﺮان اﻟﻬ� را ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم و ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ ﺑﺮا�
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

 /٩٥٠١٦٠٤٣ت

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف

 /٩٤٤٦١٢٧٥خ

 /٩٥٠٠٩١٨٥د

 /٩٥٠٢٠١٤٨ب

 /٩٥٠١٨٤٣٢ف

 /٩٥٠١٦٥٥٦م

آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام

�� ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻏﺬا��
در ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻬﺖ ﺗ�ﻤﻴﻞ �ﺎدر ﻣﺪ�ﺮ�ﺘ� ﺧﻮد از
واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٠ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ واﺣﺪ �ﻨﺘﺮل و ﺗﻀﻤﻴﻦ �ﻴﻔﻴﺖ دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻫﻤ�ﺎر� ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ .ارﺳﺎل ﻣﺪار� ﺑﻪ آدرس
resume9�01@gmail.com
ا�ﻤﻴﻞ

 /٩٥٠١٨٩٥٦ف

 /٩٥٠٢٠٢١٧آ

 /٩٥٠١٦٠١٢ت

 /٩٤٤٨٨٠٠٠ب
 /٩٥٠١٧٣٦٣م

 /٩٥٠١٣٧٦٩آ

 /٩٥٠١٧٤٧٢د

 /٩٥٠٢٠٢٦٨ب

 /٩٥٠٠٤٣٠٤ت
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