اولین موضعگیریهای بین المللیدرباره بیانیه ترامپ

هشدارتند روسیه
واکنشمحتاطانه اروپا

یک شنبه 24 .دی 1396
 26ربیع الثانی  14 . 1439ژانویه 2018
شماره  . 19732سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

به رغم هشدارها و موضع گیری صریح روسیه ،دیگر کشورهای عضو برجام هنوز موضع گیری صریحی درباره شروط جدید ترامپ برای ادامه
برجام نداشته اند؛ به شکلی که رایزنی با دیگر کشورهای طرف برجام و البته تأکید بر اجرای کامل توافق هسته ای تا این جا مهم ترین محور موضع
گیری مقامات کشورهای اروپایی درباره اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا بوده است .البته این موضع گیری ها فعال در حد . ..صفحه 16
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کمیسیون تلفیق با تعیین افزایش حقوق  10تا  18درصدی برای کارمندان تصویب کرد:

بازخوانی مطالبات رهبرانقالب
از ائمه جمعه به مناسبت نخستین
اقامه نمازجمعه درتهران

توجهوجذبجوانان،تبیین
حقایق و هدایتگری فرهنگی

افزایشحقوقمقاماتممنوعشد
صفحه 14
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باانتقاد از روندپیگیریهابرای
نجاتکارکناننفتکشسانچی

بغضهمسرملوان
خراسانیشکست

خراسان رضوی

جزئیات عیدی97کارگران

حداقل1.860.000
حداکثر 2.790.000تومان
14

افشایحقالسکوتترامپ
بههنرپیشه فیلمهایمستهجن

پیشنهاد سردبیر

موضوع ویژه  /پاسخ به رایج ترین
سواالت درباره دنیای پس از مرگ

3

زندگی

گزارش  /بازخوانی تکاپوهای اقتصادی
شاه و خانواده اش در آستانه فرار از ایران

10

دخلوخرج  /مروری برحوزهها و ایدههای
استارت آپی که بربسترهای تکنولوژیک
و فناوریهای جدید ایجاد میشوند

8

پرونده روز  /صیاد در پی شکار1/5میلیون
چک برگشتی در ماه

7

بازتاب  /داغ «سانچی» روی آنتن زنده
و روسری چینی که باد برد!

5

3روایت متناقضدرباره افزایش
یاکاهش بودجه بیمه سالمت
عضوکمیسیونتلفیق:بودجهبیمه
سالمتکاهشیافتهاست
5

با اعالم وزارت ارشاد و قرارگرفتن
در رتبه الف روزنامهها

یادداشت روز

کورش شجاعی

نمکنشناسیچینی!
 9روز اســت که نفتکش  160هزار تنی ایران در آب های شــرق
چین همچنان در شعله های آتش می سوزد .از  16دی تا لحظه
نوشتن این مطلب گاه شعله های آتش مقداری . ..صفحه ۲

«خراسان
درمیان
 6روزنامه
برترکشور

»

اولین حضور رسانه ای شیخ زکزکی
پس از2سال بازداشت

صفحه 3

علیرضا افتخاری :مشهد مقدس لباس
موسیقی متناسب خود را می خواهد

خراسان رضوی

گفت وگوی خراسان باگلرتاریخ سازاستقالل
حسینی:حیفشدرکوردشکنیام بردنداشت!
خراسان ورزشی

صفحه 5
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