پسازحضورجولیانیدرنشستمنافقین،پمپئودرجمع
تعدادیازایرانیانکالیفرنیالفاظیکرد

شرطبندیروی
اسبهایمرده

6

سه شنبه  ۲ .مرداد 1397
 10ذی القعده 24 . 1439جوالی 2018
شماره  . 19873سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
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خبرهای داغ اژه ای از پرونده فساد واردات خودرو و توزیع ارز بین دالالن

بازداشت4مدیر وزارتصنعت

نگاهیبهاولینقسمتهایسریال
«شبعید»

 100درصدمشهدی

صفحه 2

پیشنهاد سردبیر

مشاوره  /نکاتی درباره اهمیت
همدلی و پذیرش احساسات کودکان

زندگی

دخل و خرج 7 /آپشن خودروهای تولید
داخل

8

تاریخ /چگونگی رنگ باختن آرمان های
مشروطه پس از سرنگونی استبداد صغیر

10

گزارش /گزارش میدانی خراسان از بازار
نابه سامان ارز و سکه

14

یادداشت /موازنه تهدید

4

یادداشت روز

دکترحامدرحیم پور

ازهلسینکیتاجوالن
کنگرهآمریکاهفتهگذشتهموضوعبهرسمیتشناختنحاکمیت
رژیم صهیونیســتی بر بلنــدی های جــوالن را به بحث گذاشــت.
درجلســه کنگــره همزمــان و ظاهــرا به
صــورت ...صفحه 2


همزمانبادههکرامت و
باحضورآیتا...نوریهمدانی

افشایفسادوزارتصنعتدر
دوراننعمتزادهاززبانمعاونش
14

ادغامهمهبانکهاینظامی
دریکبانکدولتی
2

الیحه شفافیت «سنگ بزرگ» یا گامی
اجرایی برای شفافیت حداکثری در ایران؟

کندوکاوحقوقیواجرایی
پیشنویسالیحهجامعشفافیت
9

کنگره در پی لغو کنترل رئیس جمهور

طرححذفدکمهاتمی
ازرویمیزترامپ

فازیک زائرسرای
رضویبهبهره
برداری رسید
روز گذشته در مراسمی با حضور حضرت آیت ا ...نوری همدانی
از مراجع عظام تقلید ،حجت االســام والمسلمین سید ابراهیم
رئیســی تولیت آســتان قدس رضوی و جمال عبد الرســول دباغ
تولیت آســتان مقدس کاظمیــن(ع)  ،فاز یک زائر ســرای رضوی
در مشهد به بهره برداری رســید.به گزارش خراسان ،آن طور که
معاونفنیوعمرانموقوفاتآستانقدسرضویاعالمکرده،فاز
اول زائر سرای رضوی که در خیابان چمن مشهد واقع شده است،
ظرفیت پذیرش هــزار و  ۴۰۰نفر را دارد و فــاز دوم آن نیز بیش از
 65درصد پیشرفت فیزیکی داشته اســت ،ضمن این که تاکنون
برای فاز یک و 2این زائرسرا 30،میلیارد تومان هزینه شده است
که در زمینی به مساحت 2/8هکتار در سال ۹۵کلنگ زنی شد.
فاز اول این زائرســرا دارای چهار ســالن هیئتی است که هرکدام
حدود ۴۵۰مترمربعمساحتداردوبرایاقامتگروههایزائران
طراحیشدهاست .آیتا...نوریهمدانیازمراجععظامتقلیددر
مراسم بهره برداری از فاز اول زائرسرای رضوی گفت :شخصیت
هایی که در این مراسم شاهد حضورشان هستیم میزبان مهمان
های امام رضا(ع) هستند و ســعی می کنند خدمتی برای زائران
انجام دهند ،چندین سال است که از روی صفا و صمیمیت با آیت
ا ...رئیســی ارتباط داریم ،از اول انقالب در هر پستی که بوده آن
پستانقالبیرابهطورکاملرعایتوعملیکردهویکیازفرزندان
ادامه در صفحه۱۵
متعهدبسیارمهمانقالبیاست ...
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3

اتحادکاربرانفضایمجازی
علیهگستاخیترامپ
16

التهاب
سکه
باثبتقیمت ۳میلیونو ۳۴۰هزاررخداد

عکس :میثم دهقانی

صفحه ۱۴

CMYK

