وعدهبانک مرکزیوگزارش
میدانیخراساناز بازارارز

سه شنبه ۳ .بهمن 1396
 ۵جمادی االول  2۳ . 1439ژانویه 2018
شماره  . 197۴۰سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

روز گذشته قیمت دالر در ادامه روند افزایشی به نزدیک  ۴۷۰۰تومان هم رسید ،اما با عرضه ارز توسط بانک مرکزی قیمت مجدد به کمتر از
 ۴۶۰۰تومان بازگشت .در همین حال رئیس کل و یک مقام بانک مرکزی وعده های جدیدی برای کاهش قیمت ارز مطرح کردند.مشروح
گزارش میدانی خراسان از بازار ارز و وعده های مسئوالن در ادامه آمده است :پیشتر زمانی که به بازارارز تهران واقع در خیابان . ..صفحه 14
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دریکی ازگفت وگوهای صریحصداوسیما با رئیسجمهور رقم خورد

سالروز میالد حضرت زینب
و روز پرستار مبارک باد

سوالهایمتفاوت؛قولهایروحانی

(س)

انگشتانیکه
اثرانگشت ندارند

صفحه 15

پیشنهاد سردبیر

گزارش /خراسانحمایتهایقانون از
بنگاههای اقتصادیورشکسته را بررسی
میکند /ورشکستگی قانون ورشکستگی

7

گزارش  /بررسیدالیلگرایشنوجوانان به
مصرف «ترامادول»وکاهشسناعتیاد /
مثلث اضطراب  ،ترامادول ودانشآموز

5

یادداشت  /چرخشعجیب منتقدان
پوالدگر ،بعدازصبحانهکاری

ورزشی

دخلوخرج /نگاهیبه 3نوعدزدگیر

8

یادداشت  /چرخشحریریبهچهمعناست

3

یادداشت روز

محمد حقگو

گمانههاییدرباره
دالیلافزایش نرخارز
دالر این روزها تب کرده و نوسان نرخ آن زیاد شده است .اگر چه
برخالفتصور،بایداذعانکردکهنرخهاییکهگفتهمیشوداعم
از  4600 ،4700و  ..تاکنــون عمــ ً
ا بــا ثبــات . ..صفحه ۲

رئیسجمهور:درآمدارزیکشور
بیشترازمخارج است ونوسانات
قیمت ارزبلندمدتنخواهدبود



رئیس سازمانجهادکشاورزیخبرداد:

پیشنهاد 350میلیوندالری
دولتبرایتکمیلطرح
انتقالآب با لوله به سیستان
15

گفت وگوبا«فرهادحسنزاده»نویسنده
نامزدجایزهنوبلادبیاتکودک

باگرفتنجایزههم
دستازتالشبرنمیدارم
11

روز سخت پنس در قدس

اخراجنمایندگانعرب«کنست»بهدلیل
اعتراضبهسخنرانیمعاونترامپ

گفتوگویتلویزیونیشــبگذشــتهرئیسجمهور،گفتوگوی
متفاوتیبود؛متفاوتبیشترازحیثنوعسواالتوچالشهاییکه
رضارشیدپورمجریگفتوگوایجادکردوچهار-پنجسوالصریح
وموضوعجنجالیراکهپیشتردرشبکههایاجتماعیدربارهدکتر
روحانیمطرحشدهبودازویپرسید.رئیسجمهورنیزدرمواردی
در پاســخ به این پرســشهای صریح ،برای رفع مشــکالت مردم و
تامین بودجههای الزم قولهای صریحــی داد .قولهایی کهباید
منتظر ماند و دید چگونه جامه تحقق میپوشــد .شــاید بتوان این
گفتوگوراازحیثاینســواالتصریحوپاسخهاییکهدادهشد،
و نیز فضای جذابی کــه برروح گفت و گو حاکــم بود؛متفاوتترین
گفتوگویرئیسجمهورکشــورباصداوســیمادانست.هرچند
برخی چهره هــا نیز به نــوع ســواالت ،پایین بــودن ســطح آنها و
غفلت از مســائل اصلی در این مصاحبه انتقاد کردند .روحانی در
اینگفــتوگوبهپرســشهایمتفاوتیازماجرایغمبارکشــتی
سانچی ،تا مســکن مهر ،نحوه حضور در مناطق زلزله زده ،قیمت
دالر و تضاد آن با وعدههای دولت ،حل مشکل صندوقهای مالی
و اعتباری ،مســئله ریزگردهــا و آلودگــی هــوا ،فیلترینگ فضای
مجازیو...پاســخدادکهنکاتمهماینگفــتوگورامیخوانید.
* (در پاســخ به ســوالی دربــاره موضوع حادثه کشــتی ســانچی)
اینحادثــه،حادثهتلخیبــودومــا 32عزیزمانراازدســتدادیم
بســیار تأثر برانگیز بود...به همه مقامات گوشــزد میکنــم که در
دوبعــدموضوعراپیگیــریکنند:اینکهچــراحادثــهرخدادوچه
اقداماتی باید از لحاظ حقوقی انجام شــود و همچنین رســیدگی
بــه خانوادههــای آنهــا انجــام شــود .در دولــت عــزای عمومــی
اعالم کردیــم و این عزیزان را شــهید خدمــت نامگــذاری کردیم.
* (در پاســخ بــه این ســوال که اعــام عــزای عمومی که شــعاری
اســت ،در عمل برای خانواده کشــتیهای ســانچی چه کردید؟)
من شــعاری را قبول نــدارم وقتــی دولــت روزی را عــزای عمومی
اعالم میکند به معنای اهمیت مســئله و ثانی ًا تشــفی برای قلوب
عزیزانیاســتکهاینحادثهبرایشــانرخدادهاست.مننماینده
نیزاعــزامکردمبــرایآنهاویکــیازخواســتهایآنــاناینبود
که آنان جزوشــهدای خدمتباشــند .البته مقاماتمســئول باید
گرفتاریهاومسائلآنانومسئلهحقوقیداستانرادنبالکنند...

ادامه در صفحه 15
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درستونبازتاببخوانید

تشکر ُک ُمدی ازآقای نماینده
وآزادی مشروط ورودمشروب
به عربستان!
9

رئیسکمیسیونحمل ونقل ازآغاز
بررسیاصالحات پارکحاشیهای در
دومعاونت شهرداریمشهدخبرداد

عکسpresident.ir :

اصالحات
«الیت»
کلیدخورد

خراسان رضوی

CMYK

