2تصمیم مهمارزیبانک مرکزی
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الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز از  22فروردین امسال
و طرح راه اندازی بازار معامالت ارزی

تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

روز گذشــته دو تصمیم مهم ارزی بانک مرکزی اعالم شــد .تصمیم نخســت ،اعــام راه اندازی بــازار معامالت ارزی به عنــوان جایگزین
بازار خیابانی ارز برای کشــف قیمت بازار آزاد و دومین تصمیم بخشــنامه بازگشــت ارز صــادرات بود.بانک مرکزی در . ..صفحه 14
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با  11رای شورای شهر «محمدرضا
کالیی» شهردار منتخب مشهد شد

برنامههای«کالیی»برای
کلیدداریشهربهشت
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خط ونشان ایران برایاروپا
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گفت وگو با استاد بی آزار شیرازی
به مناسبت آغاز «هفته وحدت»

وضعیتاینطورباقینمیماند

صفحه 16

درباره عوارض بهداشتی ،اقتصادی و
فرهنگی فروش پوشاک دست دوم

مافیایتاناکورا!

زندگی سالم

 2نماینده مجلس با اشاره به جلسات
معاون اول و وزیر اقتصاد خبر دادند:

وعدهیکهفتهایبرایحلمشکالت
کارگرانشرکتهفتتپه
16

فراخوانمردمبرایدریافت
کارتسوخت
14

یادداشت روز

به نظر میرســد فعال بحــران کابینه در اســرائیل که ایــن روزها
محافل سیاسی این رژیم را به خود مشغول کرده ،به پایان رسیده
باشد .نفتالی بنت ،رهبر حزب راســتگرای "خانه یهودی" و وزیر
آموزش اســرائیل از فعالیت به عنوان وزیر دفاع . ..صفحه ۲

تبدیلمدارسدولتی
بههیئتامناییممنوعشد
15

گزارش میدانی خراسان از روند نزولی
نرخ ارز و تداوم فعالیت های زیرزمینی

گزارشی درباره معطل ماندن پروژه
تکمیل شده مهم مرزی

پل دوم مرزی سرخس 17ماه
در انتظار افتتاح!
خراسان رضوی

مهدی صدرالساداتی بازداشت شد
16

 ۲و4

هشدار وزارت بهداشت درباره کاهش
مصرف شیر

صابر گل عنبری

دوراهیسختنتانیاهوتا2019
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کریدور آسیا-اروپا
از مسیر ایران یک
گامدیگرتکمیلشد

روحانی:نخواهیمگذاشت
مردم در کاالهای اساسی
دچارمشکلعمدهشوند

اختالفاتامروز
مسلمانان،
ماهیتمذهبی
ندارد

گعده های دالالن و فنسکشی
پلیس در جایگاه جمشید بسم ا...

بابهرهبرداریازخطآهنارومیه-
مهابادباحضوررئیسجمهور

با حضور رئیس جمهور ،بهره بــرداری از خط آهن ارومیه به
مهاباد آغاز شد .بدین ترتیب پس از 17سال ،خط اتصال راه
آهن کشور در مسیر شــرق به غرب ،به نزدیک ترین نقطه در
مرزهای ترکیه و شــمال عراق در آذربایجان غربی رسید که
تاثیر به سزایی در توســعه منطقه خواهد داشت.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران ،طرح  ۱۸۲کیلومتــری راه آهن مراغه
– ارومیه از ســال  ۸۰آغاز شــد که در ســال  ۹۲با اتمام ۸۵
کیلومترآن،درایستگاههایمیاندوآبومهابادبهنیمهراه...
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دولت
کاریکند
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