آیتا...جنتیدرخطبههاینمازجمعهتهران:

درمذاکرات چارهای نیست وباید
بدهبستانداشت

شنبه  24 .مرداد 1394
 29شوال 15 . 1436آگوست2015
شماره . 19043تکشماره 8000ریال

 24 .صفحه
بهانضمام8صفحهویژهاستانهایخراسان
80 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جمع بندی مذاکرات هسته ای با بیان این که «تیم مذاکره کننده زحمات زیادی کشیدند و واقع ًا شبانه روز کار
کردند تا به این نتیجه رسیدند و آن طور که میگویند و علی القاعده ما هم تصدیق میکنیم ،حداکثر توانشان را به کار بردند و به این نتیجه رسیدند»
صفحه 4
تاکید کرد :اگر میتوانستند و ممکن بود ،مسلم ًا صد درصد نتیجه میگرفتند اما درصد نتیجه متأسفانه ...
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جدولمقایسه مالیات حقوقبگیران با اصناف

امیر سرتیپ پوردستان:

 6رزمایشتخصصی
و موشکیطبق زمانبندی
تاپایان سال انجام میشود
16

درسرمقالهنشریهمکتوب
« »Khamenei.irتشریح شد

هشداردربارهنقشههای
بعدینظامسلطه

مالیاتحقوقبگیرانبیشاز
میانگیناصناف

درپی زمین لرزه بدونخسارت
پنجشنبه شب تهران؛

وضعیت تهران
نارنجیشد

صفحه 14

صفحه 2

11

وزیر:تلگرام به ایرانتعهدداد

رئیس س��ازمان امداد و نجات هالل احمر از وضعیت آماده باش
(نارنجی) برای استان تهران در پی وقوع زمین لرز ه خبر داد .به
گزارش ایسنا چرخساز با اشاره به وقوع زمین لرزه در مرز استان
تهران و سمنان گفت :ساعت  12:23پنجشنبه زمین لرزه ای به
بزرگی  4.1ریشتر در عمق  ١٣کیلومتری زمین در حوالی...
4

50کشتهوصدهامجروحدرانفجار
یک انبارموادشیمیاییچین

نشریه خط حزب ا ...وابس��ته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در
سرمقاله هفتمین پیششماره خود به تشریح تعبیر رهبر معظم
انقالب مبنی بر این که ایران اجازه سوءاستفاده از ...

O

H

K

واکنشهابه نامه«مایکللدین»
به سران فتنه
رضوی

نمایندهمردممشهدازتالشبرایممانعت
ازتخریبخانهتاریخیکوزهکنانیخبرداد

جلوگیریاز
تخریبتاریخ؛
استاندارهم
پایکارآمد

سرعتپایین اینترنت مربوط به
وزارت ارتباطاتنیست
سرمقاله

محمدسعید احدیان

برجام و بررسی متناظربودن
اقدامات
در تحلیلی کالن از داده و ستانده های ایران از برجام نشان دادیم
که کفه ستانده های ما از داده ها به گونه ای قابل توجه سنگین
تر اس��ت ( )1اما تاکید کردیم ت��ا زمانی که جزئیات مورد بررس��ی
قرار نگیرد و از نبود حفره های مهمی که نتایج به دس��ت آمده را
تحت الشعاع قرار دهد اطمینان حاصل نشود نمی توان گفت ،با
توافقی خوب روبه رو هستیم لذا از این پس تالش می کنیم طی
صفحه 2
یادداشت هایی ...

عکس :تسنیم

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎى
درون ﺷﻬﺮى و ﺑﺮون ﺷﻬﺮى
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٩۴,٢م
ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٠

 /٩٤٢٢٤٣١١آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ١٢

 /٩٤٢٢٠٦٠٨آ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ زاده
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﺑﺮان

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ�ﺞ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪ� داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻏﻴﺮ دوﻟﺘ� ،

هر چند ش��اید نوش��دارویی که قرار است از راه برس��د ،برای آثار
تاریخی از کف رفته دیر باش��د اما هنوز تعداد زیادی آثار تاریخی
در این ش��هر وجود دارد که در س��یر تحول و تجدد ،قرار اس��ت از
صفحه میراث ملی مشهدیها حذف ش��ود تا برج و بنای تجاری
و مسکونی به جایش سبز شود و درست همین جاست که ارزش
عزمی که این روزها برای حفظ تتمه آثار و بناهای تاریخی مشهد
جزم شده است ،مشخص میشود .در همین رابطه نماینده مردم
مش��هد در گفت وگو با خراس��ان با بیان اینک��ه در این زمینه طی
نامهای به رئیس جمهور از وی خواسته ایم جلسه...

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺧﺮﯾﺪ ﻏﺬاى داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻮﭼﺎن
ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ۵

 /٩٤٢٢٢٥٨٩ش

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﻮان ﺳﻨﺠﯽ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر
رﻓﺖ و روب ﻣﻌﺎﺑﺮ  ،ﺟﻤﻊ آور� و اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪ و
ﻧﮕﻬﺪار� ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎﺗ� ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
ﻃ�  ٤ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ� ﺷﺮح درﺻﻔﺤﻪ ۶

 /٩٤٢٢٤٥٩٦ش

ارﺗﻘﺎى ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﺑﺮان
 /٩٤٢٢٥٠٧٥ب

 /٩٤٢٢٤٠٨٣ل

را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ٢ﮐﺸﻮرى
�ﻪ ﻣﺮﻫﻮن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ�
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ از درﮔﺎه
ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روز اﻓﺰون ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ�
را ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ .

اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن

 /٩٤١٩٤٨٧١ف

 /٩٤٢٢٠٦٦٦ل

 /٩٤٢٢١٢٤٨ل

 /٩٣٤٤٥٤٣٥ت

 /٩٤٢٢٢٧٠١ف

 /٩٤٢٢٥٤٦٠ش

 /٩٤٢٢٥٠٦١ب
 /٩٤٢١٤٦٣٠ب

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ ﻓﺮاوان
رﺣﻠﺖ ﻣﺪاح ﻣﺨﻠﺺ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎ�

ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻟﺪى

را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ
اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ٩٤٫٥٫٢٤و ﻓﺮدا ��ﺸﻨﺒﻪ ٩٤٫٥٫٢٥
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ٥-٧در ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻣ�ﺘﺐ اﻟﺮﺿﺎ )ع(
ﺗﻮﺣﻴﺪ � ١١ﻮﭼﻪ رﺿﻮ�ﻬﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮ�ﺖ
دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 /٩٤٢٢٥٠٥٢ب

 /٩٤٢٠٦٣٢٩ب

ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎﻟﺪى -ﻫﻴﺌﺖ ﻣﮑﺘﺐاﻟﺮﺿﺎ )ع(
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎى ﻣﻘﻴﻢ ﻣﺸﻬﺪ  /٩٤٢٢٧٠٣٣م
CMYK

