جزئیاتفساددرصندوق
فرهنگیاندراظهارات اژهای

دوشنبه  24 .آبان 1395
 14صفر 14 . 1438نوامبر2016
شماره  . 19401سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و چهارمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود به تشریح آخرین وضعیت پروندههای
مهم و معروف پرداخت و به پرسشهای نمایندگان رسانهها درباره مسائل حقوقی و
صفحه 15
قضایی روز پاسخ داد. ...
ِ
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وزیردفاعچینورئیسشورایفدراسیونروسیهواردتهرانشدند

مذاکراتسیاسینظامی
متحدانشرقی

9

O

H

K

فازاولتوسعهسهمیداننفتیغرب
کارونباحضوررئیسجمهورافتتاحشد:

تولید300هزار بشکهای
در3میدان مشترک نفتی
14

باوجودوعدهمسئوالن،موادغذایی
بابرچسب صهیونیستی همچناندر
بازارمشهدجوالنمیدهد

آبازآبتکاننخورد!
رضوی

صفحه 16

عقبنشینیهاوچشمانداز
تدابیرسیاسی
واقتصادیترامپ
 6و8

معاوندادستانمشهدتأییدکرد

جواد جهانی مسئول اطالعات
تیپ یک لشکر فاطمیون،
کارمندموسسه فرهنگیهنریخراسان
درآستانه اربعین بهکاروان شهداپیوست

بازداشتکارشناس رسمی
دادگستریدرپرونده«پدیده»

«جهانی» اربعینیشد

13

مراسم وداع :امروز ساعت 19:30
تشییع  :چهارشنبه  9صبح ،مهدیه مشهد

یادداشت روز

کورش شجاعی

برایمنگریهنکنید
مادر مثل ابر بهار اشک می ریخت ،پدر استوار همچون کوه اما او
هم آرام ،آرام گریه می کرد .برادران حالی داشتند که فقط برادر
صفحه 2
از دس��ت دادگان م��ی دانن��د و ب��س. ...

درمحضرآفتاب

غبارروبیمضجعمنوررضویباحضورجمعیازجانبازانقطعنخاع

رضوی

رضوی

عکسaqr.ir :
 /٩٥٠٨٤٧٢٥ل

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻣﻮر ﻃﺒﺦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬاى داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﯾﻪ

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ۵رﺿﻮى

 /٩٥٢٥٢٤٤٤م

 /٩٥٢٥٣٧٥١ش

 /٩٥١٧٥٤٤٤ل

 /٩٥٢٥٣٧٧٢م
 /٩٥٢١٧٠٧٩آ

 /٩٥٢٥٥٢٨٧ب

 /٩٥٢٥٣٣٤٧ب

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه اﻣﻼک ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﻬ� ﻗﺒﻠ� در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٠٨٫١٢درﺧﺼﻮص ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻼ� ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻋﻤﻮم ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ
ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٦روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٩٫٠٩ﺗﻤﺪ�ﺪ ﮔﺮد�ﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎ��
ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٩٫١٥در ﺗﻬﺮان ﻃﺒﻘﻪ  ٢٦ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮج ﺳﭙﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و رو�ﺖ آﺧﺮ�ﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﺑﺎﻧ� ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ �ﺎ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره  ٣٧٠۴٣١٨٢ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
آدرس ﺳﺎﯾﺖwww.bsi.ir :

 /٩٥٢٥٤٣٩٦ب

آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در راﺳﺘﺎ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮو� اﻧﺴﺎﻧ� ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎ� زاﻫﺪان و ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ از آﻗﺎ�ﺎن واﺟﺪ
ﺷﺮا�ﻂ ذ�ﻞ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤ�ﺎر� ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ:
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم :
 -٤آﺷﻨﺎ�� ﻻزم ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴ�
 -١ﺑﻮﻣ� ﻣﻨﻄﻘﻪ
 -٢داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪر� �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ  -٥داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎ�� �ﺎر ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� را�ﺎﻧﻪ ا� و
ﻧﺮم اﻓﺰار OFFICE
ﻫﺎ� ﻋﻠﻮم ادار�  ،ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و آﻣﺎر
 -٦داﺷﺘﻦ ﺣﺪا�ﺜﺮ  ٣٥ﺳﺎل ﺳﻦ
 -٣داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ �ﺎر ادار�  ،اﺟﺮا�� و دﻓﺘﺮ�

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را اﻋﻢ از :ﻋﮑﺲ  ،رزوﻣﻪ ﮐﺎرى  ،ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،
ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ  ،ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ  ،ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدرس دﻗﻴﻖ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٩۵,٩,١ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﻴﻞ  shahrestanha92@gmail.com:ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
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