روایت شاهدانعینی
گ»
ازحادثه«تانکرمر
ماجرای تانکرهای مرگ درجادههایکردستانچیست؟
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ائتالفامنیتی
جدیددرشرق

مسکو ازنشست ضدداعشیجدیدمیانایران،روسیه ،چین و پاکستانخبرداد

چرا خوانندگانیمثلهمایونشجریان
وخسرویکنسرتشان را لغوکردند؟

لغوکنسرت؛ ژست
همدردی یاگیشه خالی؟

قائم مقام وزیرکشور :هنر روزنامه
خراسان بیطرفی است
4

ادامه واکنشهابه ماجرای دختراینستاگرامی

ازپشت پردههای ارزی
تامونتاژگریه
5

ترکمنستان برترانشیپ محمولهکامیونهای
ایرانیهمتعرفه وضعکرد

گره سه باره ترکمنستان
برترانزیت ایران
15

مجید فکری

افتتاح پروژههای«آببر»بیتوجه
بهآمایش سرزمین
دو روز پیــش پروژه توســعه فوالدســازی و نورد پیوسته"ســبا" در
شرکتفوالدمبارکهاصفهانباحضورمعاوناولرئیسجمهوری
و وزیــر صمــت بــه بهرهبــرداری رســید . ...صفحه ۲

ویژه نامه روزنامه خراسان به مناسبت سالگرد قیامگوهرشاد

روسیه از نشست اطالعاتی چهارجانبه با حضور سران ســرویسهای اطالعاتی ایران ،روسیه ،چین و پاکستان خبر داد ،اما هنوز مقامات
ایران ،پاکســتان و چین درباره این موضوع اظهارنظری نکرده اند؛ اگر این خبر صحت داشــته باشــد ،باید تصریح کرد که ائتالف سیاسی
کشورهای موسوم به محور شرق ،اکنون پس از تجربه مشارکت ایران و روسیه در بحران سوریه ،به سطح یک ائتالف امنیتی فراگیرتر رسیده
است .به نوشته خبرگزاری روسی «تاس» ،نشست مورد اشاره این مقام روس ،روز سهشنبه در شهر اسالمآباد پاکستان برگزار شده است.
ناریشکین رئیس سرویس اطالعات خارجی روسیه نماینده مسکو در این دیدار بوده است .به گزارش فارس ایوانف مسئول رسانهای رئیس
سرویساطالعاتیروسیهدربارهاینجلسهگفت«:درایننشستمباحثبرخطراتناشیازپاگرفتنداعشدراراضیافغانستان،متمرکز
بود ».به گفته او در این نشست تفاهم شد تا کشــورهای عضو ائتالف گام هایی برای جلوگیری از سرایت داعش به افغانستان بردارند .این
نشست چند روز پس از آن برگزار شد که «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعالمنشده وارد کابل ،پایتخت افغانستان شد.
ایران و روسیه بارها هشدار داده اند که آمریکا در تالش برای پیاده کردن نیروهای داعش در افغانستان است .در هفته ها . ..صفحه 16

با آغاز بهکار بازارثانویه ارز و امکان فعالیت صرافیها درسامانه نیما

ارزوسکه درمسیرنزولی

یک روز پس از آغاز به کار بازار ثانویه ارز ،سازمان توسعه تجارت ،اعالم کرد که از روز چهارشنبه امکان
خرید ارز توسط واردکنندگان از صرافی ها در سامانه جامع تجارت فراهم شد .در این حال ،گزارش
های میدانی از تداوم روند نزولی قیمت ها در بازار ارز و سکه خبر دادند.به گزارش ایلنا ،به فاصله یک
روزازآغازبهکاربازارثانویهارز،سازمانتوسعهتجارتدراطالعیهایازمهیاشدنامکانخریدوفروش
ارز به نرخ توافقی از طریق صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت خبر داد.
براساساطالعیهاینسازمانکهخطاببهتمامیواردکنندگانکاالهایاولویتسوم(یعنیکاالهای
غیر از کاالهای اساسی و نیز مواد اولیه و واسطه ای) صادر شده ،آمده است :واردکنندگان باید ابتدا در
سامانهجامعتجارتثبتسفارشانجامدهندسپسبامراجعهبهبانکعامل،درخواستگواهیثبت
آماری را در پورتال ارزی ثبت کنند .این واردکنندگان پس از ارائه وثایق و تعهد الزم به بانک عامل باید
بهسامانهجامعتجارتمراجعهکنندودربخشخریدارز،فرایندخریدارزازصرافی . ..صفحه 14

اظهارات تندترامپ متحدان آمریکا را بهت زدهکرد

جنجالدرصبحانهکاری ناتو

ﻃﺮح :ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﭘﻮر

یادداشت روز

این نشست برخطراتناشیاز
پاگرفتن داعشدرافغانستان،
متمرکزبود
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به نظر می رسد جای دوستان ودشمنان ترامپ با یکدیگر تغییرکرده است .رئیسجمهور آمریکا پشت
میز صبحانه با سران ناتو ،ضمن انتقاد از برخی کشــورهای عضو این سازمان به دلیل بی توجهی به
پرداخت هزینههای ناتو ،آلمان را «اسیر روســیه»خواند و تاکید کرد که دیدارش با پوتین راحت تر از
نشستن سراین میز صبحانه است .ماجرا از آن جا شروع شد که در ابتدا« ،ینس استولتنبرگ» دبیرکل
ناتو به عنوان میزبان ،اظهاراتی درباره مزایای یک ناتوی قدرتمند بــرای اروپا و آمریکا مطرح کرد .او
گفت« :یک ناتوی قدرتمند هم برای اروپا خوب است و هم برای ایاالت متحده .ناتو به آمریکا در نمایش
و اعمال قدرت در مناطق مختلف از خاورمیانه تــا آفریقا کمک میکند» .در حالی که دبیر کل ناتو در
واکنشبهگزارشهایمنتشرشدهدررسانههامبنیبراختالفمیانآمریکاواعضایناتوتالشداشت
مدام از اتحــاد دو طرف صحبت کنــد ،ترامپ با طــرح انتقــادات تند از ایــن ائتالف ،آن هــم در برابر
دوربینها ،اســتولتنبرگ را بهتزده کرد.رئیسجمهور آمریکا بالفاصله بعد از این . ..صفحه 3
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