رشد 50درصدیسفرایرانیانبهترکیهدرسال2017

خرجتراشی2/5میلیارد
دالری سفرایرانیها بهترکیه

سه شنبه 24 .بهمن 1396
 26جمادی االول  13 . 1439فوریه 2018
شماره  . 19757سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

بر اساس آماری که اتحادیه هتل داران ترکیه منتشر کرده ،تعداد گردشگران ایرانی ترکیه با رشد  50درصد در سال  2017نسبت به  2016به
 2.5میلیون نفر رسید .با توجه به اقامت  6روزه هر ایرانی و هزینه کرد هزار دالری هر نفر ،در سال گذشته  2.5میلیارد دالر ارز از این طریق از
کشور خارج شده است.به گزارش تسنیم و بر اساس اعالم اتحادیه هتل داران ترکیه ،سال  2016حدود  1.7میلیون نفر از . ..صفحه 14
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لیستسیاهسوداگرانارز
همزمان با رسیدن قیمت دالر به  4800تومان،در نامه سیف به سازمان امورمالیاتی ارسال شد:

دعوت «اون» از رئیس جمهورکره
جنوبی برای سفر به پیونگ یانگ

دیپلماسی«لبخند ژکوند»

صفحه 14

O

H

K

ازسوی چهره های سیاسی
اصالح طلب واصولگرا مطرح شد

واکنش ها به اظهارات
روحانی درباره همه پرسی
4

بازنشستگان درمخمصه
دریافت پاداش پایانخدمت

وزارت بهداشت :در بودجه 97رقمی برای
پرداخت این مطالباتدیده نشدهاست
5

پیشنهاد سردبیر

گفت وگو  /عادل غالمی :حقم نبود والیبال
ملی ام به خاطر یک اشتباه تمام شود!

ورزشی

مشاوره  /نکات حیاتی که برای شرکت در
مصاحبه های شغلی باید بدانید

زندگی

تاریخ  /راز دشمنی «انورسادات»
با انقالباسالمی

10

تحلیل/کنفرانس بازسازی عراق
و رقابت منطقهای و جهانی

9

تحلیل 4/نکته درباره نقدهایتند ابراهیم
حاتمیکیا دراختتامیه جشنواره فجر

6

یادداشت روز

دستگیریگروگانگیران
مرد هتلدار

درگزارش میدانیخبرنگارخراسان
بررسیشد()۱

وضعیت اسکانموقت
روستاها؛  90روز
پس از زلزله کرمانشاه

13

سخنگویدستگاه قضا و رئیس
کمیسیونامنیت ملی مطرحکردند

ابعاد جدید از پرونده
خودکشییک متهم به
جاسوسی در بازداشتگاه

90روز از آن حادثــه غمبــار می گــذرد ،حادثه ای کــه روی همه
داشته های یک خانواده آوار شــد ،از فرزند و پدر و مادر و همسر و
برادروخواهرگرفتهتاسقفیکهبرایبرپاکردنشسالهازحمت
کشــیدهاند ،همه در چنــد ثانیه از بیــن رفت و مردمــی ماندند با
خاطرهایوخاکیتلخ.اینجاسرپلذهاباست؛شهریکهبرای
بعثیهایعراقیسدیشدتانتوانندبهخاکپاکمیهنماننفوذ
کنند،شهریکه تیزپروازیهمچونشهیدشیرودیبرایدفاعاز
آن ،خون مطهرش را نثار کرد ،این جا دیار هموطنان کرد نژادمان
از شــیعه و ســنی و اهل حق اســت که قرنها برادرانــه با یکدیگر
زیستهاند .این جا شــهر امید به آینده است؛ چنان چه قنبر خانی
زاده که روستایی سادهای در سرپل ذهاب است با بغضی در گلو
می گوید من خانه ام را ســه بار توســط بعثی ها و منافقان و زلزله
ویران دیدهام اما امروز امیــد دارم که آینده را. ..

16

گزارشی ازخرید وفروش اسلحه های بادی
مشابه سالح جنگی درسایت دیوار

7

کورش شجاعی

مسئوالن ازمردمعقب نمانند
ملت بزرگ ایران دیگر بار معادالت و محاسبات خیلی ها را به هم
ریخــت و رشــته هــای بســیاری را «پنبــه» کرد . ..،صفحه ۲

غم وامید
چهره امروز روستاها

عکس :حسین حاتمی

فروش
کلتهای
وحشت
آفرین!

خراسان رضوی

CMYK

