رئیسکمیسیونفرهنگی مجلس اعالمکرد:

جزئیات روندپرداختدیه
جانباختگانمنا

شنبه  9 .اردیبهشت1396
 2شعبان  29 . 1438آوریل2017
شماره  . 19521سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

رئیس کمیسیون فرهنگی درباره جزئیات روند پرداخت دیه فاجعه دیدگان منا گفت :با اینکه عربستان اصرار دارد دیه را تحت عنوان هبه پرداخت
کند ،این اقدام گام مثبتی در جریان پیگیریهای جمهوری اسالمی خواهد بود .نصرا ...پژمان فر ،با اشاره به پرداخت دیه جانباختگان منا گفت:
صفحه 5
در وهله اول ،این مبلغ حق الناسی است که باید به لحاظ شرعی به صاحبان اولیای دم پرداخته شود و از سوی دیگر الزم است. ..
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پیکر مطهر مرزبانان شهید در
مشهد ،زاهدان و زابل تشییع شد

اللههایوطن

رهبرانقالبدردیداربرگزیدگانمسابقات
بینالمللیقرآنکریمتبیینکردند

معنایتقابل«هویتایمانی»
دربرابرهویتکفر
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قدردانیسردارسلیمانیاز
وزیربهداشت وپاسخهاشمی
5

بهره برداریازفوالدسازی
شماره2خراسان
رضوی

کراکآخرینقطعه از«پازلمرگ»بود

نوجوان13ساله قربانی
تستمواد برای برادرمعتاد!

صفحه  4و16

13

راهنمایتماشایاکراندوم
نوروزیکهکمکمآغازمیشود

10

پشتپردهحمله موشکی
بهفرودگاه دمشق

تازهترین
خبرها از
کاسپین
وپدیده
6

3

پرده سوم ژستترامپ

«جلسهتوجیهی»کاخسفیدبا100

سناتورآمریکاییدربارهکرهشمالی
3

یادداشت روز

کورش شجاعی
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عکس :خبرگزاری صدا وسیما

مدیرعاملسازمانتامیناجتماعیخبرداد

محسنی اژهای:

مسئوالنخونمرزبانانرا
فراموشنکنند!

افزایشحقوق بازنشستگان و مستمریبگیران
تامیناجتماعی ازاردیبهشت

ریشه حقوقهاینجومیدردولت قبل
واوجگیریآندردولت فعلیبود

خونچندتندیگــرازفرزندانایــراندریکیازنقــاطصفرمرزی
کشورمان به دست تروریســتهای جنایتکار برزمین ریخته شد.
صفحه 2
ایناولینبارینیستکهاشراروتروریستهای. ..

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت :افزایش مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان در سال ٩٦از نرخ تورم و افزایش حقوق
شاغالنبیشترخواهدبود.سیدتقینوربخشدریازدهمینجشنوارهنشانخدمتبهقانونکاردردومینروزازهفتهکاروکارگرافزود:درسالهای
صفحه 5
دولت یازدهم ،نرخ افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان بیش از نرخ تورم بوده است .بنابرخبر مهر. ..

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ریشه حقوقهای نجومی گفت :در دوره آقای احمدینژاد در صندوق توسعه ملی ،ایشان یک روز رای گیری کرد تا
کل اختیارات هیئت امنا را به مدیرعامل بدهــد؛ در حالی که بنده و یک نفر از نماینــدگان مجلس مخالف این کار بودیم ،اما ســایر افراد تحت تاثیر
صفحه 14
احمدینژادبهاینمصوبهرایدادندوآنراتصویبکردندکهبهمدیرعاملوهیئتمدیرهاختیاراتیدادکهبراساسآناختیارات. ..

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور
از برگزاری نشســت نمایندگان تمام دســتگاههای مرتبط برای
بررسیآخرینوضعیتشرکتپدیدهشاندیزوهموارکردنموانع
صفحه 2
باقیمانده بــرای آغاز عملیــات اجرایی پروژه. ..
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