مروریبربرخیبندهایمهمقانونتسهیلازدواجکهاجرایینشد

قانونیفقط برای
آهکشیدن!

سهشنبه  22 .آبان 1397
 5ربیع االول  13 . 1440نوامبر 2018
شماره  . 19961سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
32 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

 27آذر سال  ،84روز خوش ُیمنی برای جوانان به حساب آمد؛ وقتی که نمایندگان مجلس بعد از مدت ها بررسی ،قانونی  13ماده ای را به تصویب
صفحه 5
رساندند که قرار بود بر اساس آن ازدواج جوانان تسهیل شود .قانونی که در دی ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و...
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زمانبندیپرداختبستهحمایتی
R

سمفونیسرقتبهروایت
مجیدانتظامی

نبودحقکپی رایت مانع اعتراض است
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پرداختنقدیبهکارمندان وتا 300هزارتومانکاالبرایخانوارهایتحتپوششنهادهایحمایتی
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ظریف:پشتپردهبرخی
فضاسازیهاعلیهFATF
منافعاقتصادیاست
16

«پدیده»رتبهدومبهترینهای
 5دوره  لیگ
رضوی

صفحه 14

درستونبازتاببخوانید

صدایپایایران بدونجنگل
و رسیدندیرکردبه قبوضگاز!
2

کاوشدرفهرستمدیران
شستا؛ ازچندشغلهها
تاژنهایخوب
14

مرغ 10هزارتومانوتخممرغ
 9هزار و 500تومان را رد کرد

کورسگرانی مرغ وتخممرغ
رضوی

یادداشت روز

نیویورکتایمزابعادجدیدی
از ماهیت آل ترور را فاش کرد

یک :از ابتدای بحران ،عربستان سعودی تصور نمی کرد جنگ
یمن تا این حد شــدید و طوالنی شــود .تصورش از سقوط صنعا
در یک ماه حکایت داشــت و مدعــی بود ظرف یــک هفته طومار
حکومت یمن در هم پیچیده می شود و پس از آن ،سران حکومت
صفحه 2
انصار ا ...دستگیر و محاکمه می شوند ،اما. ..

طرحسعودی
برایترورسردارسلیمانی

درمراسمتودیعومعارفه وزیرکار
مطرحشد:

خبرهایخوش معاون اول
رئیسجمهوردرباره اعتبار
اشتغال وسهامعدالت
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ردزنیباندهایبزرگسرقت
ازانبار 2مالخر
13

معــاون اول رئیسجمهور از افزایش اعتبار اشــتغال روســتایی
به  18هــزار میلیارد تومــان در پی جهش نرخ ارز ســخن گفت و
وعده داد که در صورت تصویب الیحه آزادســازی ســهام عدالت
که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است ،ارزش سهام عدالت
دو میلیون تومانی خانوارها به  13تا  14میلیون تومان برسد.
به گزارش خراســان ،اســحاق جهانگیری که در مراسم تودیع و
معارفه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی سخن می گفت ،با تاکید
بر اینکه ایجاد اشتغال جدید از اولویتهای جدی دولت است،
گفت :دولت برای اشــتغال روســتایی و مناطق مرزنشــین 1.5
میلیارد دالر اعتبار اختصاص داده اســت که ایــن رقم با توجه به
تغییرات نرخ ارز اکنون به  ۱۸هزار میلیارد تومان تبدیل شــده و
منبع خوبی محسوب میشود .جهانگیری افزود ...

شورایشهرمشهد برونسپاری
آتشنشانیراتصویبکرد

آتش
خصوصی
سازیبرجان
آتشنشانی
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امیرمسروری

استراتژیکهبایکدمپاییهوارفت!
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جهانگیری:رئیسجمهور
دستورواگذاریهمهبنگاههای
وزارت کار تا پایان سال 98را
صادر کرده است

عکس :باشگاه خبرنگاران



خراسان رضوی

CMYK

