ارزیابیکارشناساناز
«ایست»الههبهآمریکا

نصری:ایرانبهیکپیروزیبزرگدیپلماتیکنزدیکشدهاست

11

پنج شنبه  4 .مرداد 1397
 12ذی القعده 26 . 1439جوالی 2018
شماره  . 19875سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
 .ویژه نامه جیم
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صفحه 16
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همتیجایگزینسیفدربانکمرکزیشد

گفت وگو با شهرام شکوهی و نادر
مشایخی درباره «فالش خوان ها»

آقا!داریفالشمیزنی!
پیشنهاد سردبیر

پالک عزت /وقتی ازبی سیم صدا آمد که
پیکر 8شهید پیدا شد...

9

گزارش /افسار گسیختگی محاسبه اجرت طال

7

پرونده  /نگاهی به  11قنات ایرانی ثبت شده
در آثار جهانی یونسکو

زندگی

علمی /تشریح جزئیات طوالنی ترین ماه
گرفتگی قرن 21

12

دخل و خرج /راهنمای سفر به مکان های
گردشگری «شهر اولین ها»

8

یادداشت روز

سید حمید حسینی

دستورالهه،پیروزیبزرگ
یاتکلیفجدید؟

رئیس دیوان بینالمللی دادگســتری الهه طی نامهای رســمی
خطاب به وزیر خارجــه آمریکا ،ضمــن اعالم زمان رســیدگی به
شــکایت دولت ایران در خصوص بازگشــت...
صفحه 2

استقبال بازارازآغاز
تغییردرکابینه

ســرانجام با قطعی شــدن تصمیم رئیــس جمهــور و رای اعتماد
هیئت دولــت ،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شــد و
سیف پس از چهار سال و  11ماه ،صندلی خود در برج الجوردی
میرداماد را به همتی خواهد داد .همتی که با سابقه ریاست بیمه
مرکزی ،مدیرعاملی بانک ملی و ریاست شورای هماهنگی بانک
های دولتی ،د ر شــرایطی ســخت به میرداماد می رود ماموریت
های ویــژه ای از جمله ســر و ســامان دادن بــه بــازار ارز ،اصالح
نظام بانکی و انعقــاد پیمان های پولی دوجانبــه را پیش رو دارد.
در عین حــال اولین واکنش هــای بازار بــه این تغییــر مثبت بود
و بازارهای ارز و ســکه که از ابتــدای هفته جــاری روند صعودی
پرشــتابی را در پیش گرفته بودند نه تنها آرام گرفتند بلکه بیشتر
نرخ ها نزولی شــد .آن گونه که ایســنا گزارش کرده است ،دیروز
بعد از رای اعتماد هیئت دولت بــه همتی ،رئیس جمهور اعتماد
قاطع دولــت به همتی را بــه عنوان رئیــس کل بانــک مرکزی به
وی تبریک گفــت .روحانی ،همتی را فــردی تحصیلکرده ،آگاه
و دارای تجربیات ارزنده در بانک و بیمه ،با نشــاط ،فعال و دارای
روحیه قــوی و خــوب معرفی کــرد .رئیس جمهور اصــاح نظام
بانکی ،سیاســتهای مالی ،پولی و بهبود روابط بانکی با جهان
و توســعه پیمانهای پولــی دو جانبه ،حفــظ و مراقبــت از ذخایر
ارزی را از اولویتهــای رئیــس کل جدید بانک مرکزی دانســت
و کلیــه اعضــای دولــت را به همــکاری بــا او توصیه کــرد .رئیس
جمهور با تشکر از ســیف ،وی را مدیری بسیار ســالم و ارزشمند
دانست که با جدیت تمام سیاســتهای دولت را اجرا میکرد...

نوبخت:درخواستاستعفا
دادمامارئیسجمهورنپذیرفت
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از ابتدای سال تحصیلی به دلیل کمبود
نیروی انسانی

 900کالسروستاییدر
خراسانرضویتعطیلمیشود
2

فایل صوتی جنجالی ترامپ با مدل
مستهجن منتشر شد

صدایرسوایی
3

گام مهم ایران در عرصه فناوری کوانتوم

آغاز انقالبی در تکنولوژی
صفحه 14

12

در ستون بازتاب بخوانید:

عروسالکچریآقایسفیر
ودرآمدنجومیرونالدو ازاینستا!
2

از جعل سوره سیب تا تبلیغ برنج و قهوه

کاسبیمجازیمفتیوهابی
3

واکاویروانشناسانهابرازعالقهعمومی
زوجهابهیکدیگردراینستاگرام

فتوشاپ
زندگی
مشترک!

زندگی سالم

CMYK

