وزیرکار:افزایشدستمزد  95کارگران
بیش ازنرختورمخواهد بود

چهارشنبه  30 .دی 1394
 9ربیعالثانی 20 . 1437ژانویه2016
شماره . 19172تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد  .ویژهنامه بایت
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده بیش از نرخ تورم خواهد بود.به گزارش
فارس علی ربیعی در پاسخ به سوال خبرنگاران اعالم کرد :افزایش دستمزد کارگران در سال  95بیش از نرخ تورم خواهد
صفحه 14
بود .وی تاکید کرد که میزان این افزایش در چانه زنی کارگران و کارفرمایان تعیین میشود...
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رهبرانقالبدرپاسخ بهنامهرئیسجمهوردربارهاجراییشدنبرجام مرقومفرمودند:

اظهاراتآیتا...واعظطبسی
دربارهتایید و رد صالحیتها
ونظارتاستصوابی
4

بیاتیان:الریجانیدربارهاحراز
صالحیتهاباحقوقدانانشورای
نگهبانصحبتکردهاست

نامهتعدادیازنمایندگانتاییدصالحیت
شدهبهآیتا...جنتی
یک روز پس از آن که اعالم ش��د رئیس جمهور و رئیس
مجل��س ب��ا ش��ورای نگهب��ان درب��اره موض��وع احراز
صالحیت ها گفت و گو خواهند کرد...
2

حدادعادل:بایدمجلسی
سرکار بیایدکه معیشت مردم
راسرلوحهخودبداند
سرمقاله

ابرازخرسندیو5تذکر

پاس��خ رهبرانقالب به نامه آقای روحانی حاوی نکات
مهمی درباره برجام و پس��ابرجام اس��ت که مواردی از
آن ها ذکر می شود - 1 :ابراز خرسندی رهبر انقالب
صفحه 2
از نتیجه به دست آمده که در قالب. ..

رضوی

بهبهانه 30دیماهسالروزدرگذشت
پدیدهموسیقیمقامیخراسان

رنجغربت
برمزار
حاجقربان

صفحه 2
4

معاونامنیتیوزیرکشورخبرداد

مذاکراتسیاسی
امنیتینوازشریف
درتهران

دستگیری واحضار 154نفر
دربارهحوادثسفارتعربستان
13

بعدازظهردیروزدرمشهدرخداد

نزاعخونینبایککشته
و 3مجروح

نخستوزیرپاکستانبههمراهفرماندهارتشاینکشور
روز گذشته با اس��تقبال رس��می وزیر دفاع کشورمان
وارد ایران ش��د و با رئیس جمهور ،مع��اون اول رئیس
جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کردند.
نواز شریف را در س��فر به تهران طارق فاطمی دستیار
ویژه نخست وزیر در امور خارجی ،ناصرخان جنجوعا
مشاور نخست وزیر در امور امنیت ملی و راحیل شریف
رئیس س��تاد مش��ترک ارتش پاکس��تان همراهی می
کردن��د .دو ط��رف در حوزه ه��ای مختلف ،سیاس��ی،
اقتصادی و امنیتی مذاکره کردند...
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رقابتسوژههای
جنجالیدر
سودایسیمرغ

2

محمدسعید احدیان

موافقونگران
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روحانی  :دربارهعربستان
ازتنشاستقبالنمیکنیم؛
مشروطبرآنکهبهحقوقمردم
مسلماناحترامگذاشتهشود

عکسpresident.ir :

 /94388789د

آگهی مناقصه
عمومی شهرداری شاندیز

شرح در صفحه 6

 /94442290ش

آن چه جش��نواره فیلم فج��ر را بیش از ه��ر چیز کانون
توجه قرار میدهد و بر گرما و رونق آن میافزاید حرف
و حدیثها و حاشیههایی است که برای کارگردانان،
بازیگرانوفیلمهایحاضردرایناتفاقسینماییپیش
میآید .هر س��ال در میان فیلمهایی که برای کس��ب
سیمرغ به میدان رقابت جشنواره میآیند...

آگهی توانسنجی پروژه جداسازی آب شرب

از آبیاری فضای سبز شهر نیشابور

شرح در صفحه 4

 /94441234ش

 /94442984ب

 /94380320ب

آگهی مشارکت و یا خرید هتل

 /94397222ت

جناب آقای دکتر روحانی نژاد
ریاست محترم اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی

کسب رتبه ممتاز ارزیابی عملکرد
توسط اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی
در بین ادارات کل دامپزشکی استانهای سراسر
کشور را به شما و سایر همکاران پر تالش تان
تبریک عرض مینمائیم.

شرکت ماکیان فسفات

 /94443028ف

جناب آقای مهندس مهدوی

مدیر محترم شعب بانک سپه خراسان رضوی

به اطالع عالقمندانی که تمایل به مشارکت و یا خرید هتلی منحصر به فرد
در جوار آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع)دارند ،می رساند :

پیشرفت فیزیکی هتل  70درصد در زمینی
به مساحت  20هزار مترمربع و زیربنای  5000مترمربع
متقاضیان محترم می توانند با تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند :
09153320106 - 09133596202
نمابر056-32823105 :

روابط عمومی آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع)
میقات الرضا  -طبس گلشن

 /94442307م

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی که بیانگر تعهد،
کارآمدی ،لیاقت و شایستگی های برجسته آن
برادر گرامی در صحنه های خدمت صادقانه به
نظام و میهن اسالمی است تبریک عرض نموده،
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان
مسئلت داریم.

شرکت صدراپوشش طوس

 /94442251م

 /94442839م

/94394241ت

 /94442949ب

 /94424819ت

CMYK

