سخنگویوزارتخارجهخبرداد:

تشکیلکمیسیونمشترک اقتصادی
ایران وفرانسه بعداز20سال

سه شنبه  2 .آذر 1395
 22صفر 22 . 1438نوامبر2016
شماره  . 19407سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که ما با کشورهای اروپایی نیز به صورت جداگانه رایزنی هایی داریم و تالش داریم که آن را افزایش دهیم،
تصریح کرد :در هفته گذشته آقای تخت روانچی در سفری به فرانسه دیدارهای خوبی با وزیر خارجه و همتای فرانسوی خود داشتند و طبق آن
صفحه 16
چه که اعالم شده قرار است در نیمه اول ژانویه ( اواخر دی ماه) اولین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه بعد از . ..20
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ترانزیتهمچناندرسرباالیی
ترکمنستان

R

A

106روزازافزایشعوارضترانزیتیبرایکامیونهایایرانیگذشت،ترکمنستانپاسخینداد

معاون فرهنگستان زبان وادب فارسی
خبرداد

انتشار105شعرمنتشرنشده
ازنیمادرآینده نزدیک

فرماندهنیرویدریاییارتشخبرداد

ورودناوهای ایرانیبه اقیانوس
اطلس برایاولینبار

اربعینکابلیهاخونینشد

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان این
خبرکهناوگروهچهلوچهارمنیرویدریاییموفقشدبرایاولین
بار وارد اقیانوس اطلس شود  ،اظهار داشت . ..:

وزیردادگستریبهمجلسمی رود

پدیده ومیزانمحورسوالامروز
نمایندگان از وزیردادگستری
2

ساخت وپخش «کاله قرمزی»96

قطعیشد

7

صفحه 2

(ع)

صفحه 3

تکذیبخبرکثیف «الشرق
االوسط»درباره زائراناربعین

توقف فروش فوری خودروسازان

افزایشتا 3.5میلیونتومانی
قیمتخودروهادرحاشیهبازار
14

30شهیدو 70زخمیدرحملهانتحاریداعشبهمسجدباقرالعلوم کابل
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پایانسارکوزی

ترامپدرفرانسهتکرارمیشود؟
3

آمارنگرانکنندهقائممقام وزیرنیرو
ازبارندگی

کاهش 81درصدیبارش
درکشور

روزنامه الشرق االوسط عربستان سعودی گزارش دروغینی را به
نقلازسازمانجهانیبهداشتدربارهازدواج وباردارینامشروع
درراهپیمایی اربعینمنتش��ر کرد که خش��م. ..
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پسلرزههای
لغوسخنرانی
علیمطهری

یادداشت سردبیر

سیدعلی علوی

چندنکتهدرباره لغوسخنرانی
آقایمطهری
جلسهسخنرانینایبرئیسمجلسشورایاسالمیکهبهدعوت
شورای مش��ورتی اصالح طلبان قرار بود روزیکش��نبه در مشهد
برگزارشود،بهدستوردادستانلغوشد.درپیلغواینجلسهآقای
صفحه 2
مطهرینامهسرگشادهایخطاببه. ..

لغوجلسهسخنرانیعلیمطهری،نایبرئیسمجلسدرمشهد،با
واکنش شخصیت ها و نهادهای گوناگون سیاسی روبه رو شد.
صفحه 16
براساسگزارشایسنااینسخنرانیقراربودبه. ..

ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮه ﺳﺮ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ٧ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ

 /٩٥٢٥٨٩٨٦ب

ﻫﺘﻞ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺸﻬﺪ

ﻓﻘﻂ  ۴ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﻠﻔﻦ ٠٩١۵٣١٠٧۴۶٠ :

 /٩٥٢٦١٠٥٣م

 /٩٥٢٦١٣١٠ت

 /٩٥٢٦١٧٩٢ب

 /٩٥٢٦١٥٠٥ش

 /٩٥٢٦١٣٢١ب

 /٩٥٢٦١٨٤٣آ

 /٩٥٢٦١١٥٩م
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