ارزمسافرتی
درایستگاهپایانی؟

شنیده ها ازتصمیم جدید بانک مرکزی درباره تغییرنحوه پرداخت ارز مسافرتی
شنبه 30 .تیر 1397
 7ذی القعده  21 . 1439جوالی 2018
شماره  . 19870سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

در حالی که شنیدهها حاکی از آن است که بانک مرکزی در حال بازنگری در پرداخت ارز مسافرتی براساس نرخ توافقی بازار ثانویه ارزی است ،روز
پنج شنبه گذشته نامه ای با سربرگ بانک سامان به روسای کلیه شعب این بانک با موضوع "تعلیق فروش ارز مسافرتی تا اطالع . ..صفحه 5

رضوی

شوک پهپادهای یمنی
بهپاالیشگاه ریاض
R

حسام الدین سراج
درگفت وگو با خراسان:

جامعه مادرتمنای«امید»است
رقمهای عجیب
درافشاگری افتخاری
18میلیارد برای 4نفر

خراسان ورزشی

2چهره سیاسی اصالح طلبتشریحکردند

شورای عالی سیاستگذاری
اصالح طلبان ،جوانتر میشود
4

تکمیل پازل اشغالگری

«کشور یهود»؛ نژاد پرستانهترینقانون دررژیم
صهیونیستیتصویب شد
7

یادداشت روز

کورش شجاعی

کاسب حبیب خدا بود؟!
زمانی شنیدم که قیمت بنزین در دو پمپ بنزین نزدیک به هم در
یکی از خیابان های پایتخت آمریکا با دو قیمت متفاوت عرضه می
شود ناقل این مطلب می گفت علت را که جویا شدم صاحب پمپ
بنزین گفت ما براســاس «ســود» تعیین شــده و . ..صفحه ۲
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نشریه خط حزب ا ...جزئیات جدیدی از
توصیه های رهبرانقالب به دولت را منتشرکرد

مثل مسابقه با اسپانیا
4

واکنش های سلبریتیگونه به شفافیت!

مدیری شکایتکرد
علیخانیدفاعیه داد
6

صفحه 7

توپ شفافیت ارزی در زمین
بانک مرکزی

سیف:لیستکاملدریافتکنندگان ارز برای
دادستانکلکشورارسال شد
14

جزئیات زورگیری،تعرض
و اخاذی خواننده جوان پاپ

با اعزامکاروانهای رضوی به  31استانکشور
همزمان با دههکرامت

سراسرایران
«زیرسایه خورشید»

محمد جواد رنجبر/باعزیمتآخرینکاروانرضویبهاستان
زنجان طی روز گذشته ،سراسر ایران اسالمی زیر سایه خورشید
قرار گرفت.به گزارش خراســان ،امســال برای یازدهمین سال
پیاپی ،کاروان های رضوی با حضور خادمان بارگاه امام علی بن
موسی الرضا(ع) ،مبلغان ،روحانیون ،مداحان ،ذاکران و قاریان
همزمان با دهه کرامت با سفر به  31استان کشور ،حال و هوای
خاصی به مردم بخشــیده اند و فضای اســتان هــا را امام رضایی
کرده اند.به واسطه حضور این کاروان ها که حامل پرچم متبرک
بــارگاه رضوی هســتند ،مردم حس زیــارت را تجربــه میکنند و
حال و هوای معنوی حرم آقا امام رضا(ع) برایشان تداعی و بستر
و بهانهای بــرای اتصال معنویشــان به حضرت رضــا(ع) فراهم
میشــود.حدود هزار و  500نقطــه از ایران در ایــام دهه کرامت
میزبان این کاروان ها هستند.کاروان های «زیر سایه خورشید»
در شــهرها و روســتاهای دورافتاده ،بیمارســتان ها ،زندان ها،
کانون های اصالح و تربیــت ،پادگان هــا ،کارخانجات ،معادن،
شرکت های بزرگ ،خانه های سالمندان ،آسایشگاه جانبازان،
منازل خانواده شــهدا و  ...حضور می یابنــد 75.کاروان تبلیغی
داخلی متشکل از خادمان ،مداحان ،قاریان ،روحانیون و فعاالن
فرهنگی -اجتماعی ،در این برنامه مشارکت دارند و بیش از سه
میلیونبستهفرهنگیوتبرکیراکهتوسطمؤسسهجوانانآستان
قدس رضوی تهیه شده است ،در اختیار مردم سراسر کشور قرار
می دهند .در حوزه بین الملل نیز امسال  15کشور از قاره های
آسیا ،آفریقا و اروپا میزبان کاروان های زیر سایه خورشید هستند.
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گردش خارج ازشهر به جنایتکشید

تفریح مرگبار!

13

گره
مشهدنخ
بازشد
با تغییرساختارمدیریتی

عکس :ایرنا

خراسان رضوی
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