پسازگذشتماههاازقرارداددوجانبهانجامشد

گشایشنخستینال سیباپیمان
پولیدوجانبهایران و ترکیه

سه شنبه 28 .فروردین 1397
 30رجب  17 . 1439آوریل 2018
شماره  . 19797سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

نخستین اعتبار اسنادی ( )LCبا استفاده از قرارداد پیمان پولی /سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه ،دیروز و برای تأمین مالی تجارت از کشور
ترکیه گشایش یافت.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،باتوجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک های
مرکزی ایران و ترکیه ،بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی ( )LCرا در روز  ۲۷فروردین  ۱۳۹۷برای تأمین مالی تجارت با . ..صفحه 14
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توپبرجامدر زمیناروپا
حمایت لفظی وزیران خارجه اروپا ازبرجام همزمان با رایزنی برای تحریم

گفت و گوی متفاوت خراسان با
سیروس مقدم کارگردان «پایتخت»

حرف بازیگری را نزنید،
می ترسم!

صفحه 16

یکعضوشورایمشورتیرئیسدولت
اصالحاتمطرحکرد:

جزئیاتنشست3ساعته روحانی
خاتمی،ناطق وجهانگیری
16

روایت رئیس سازمان انرژی اتمی
ازسانسورکتاب خاطراتش
4

تصویبآییننامهساماندهیبهرهبرداری
اصنافازفضاهایشهریدرشورایشهرمشهد

اجاره سد معبر!

خراسان رضوی

رسواییهایرئیسجمهورآمریکابهنقطهعطفنزدیکمیشود.
این رسوایی ها ابتدا با ورود رابرت مولر ،سیاسی  -امنیتی بود،اما
اکنون با افشــاگری هــای جیمز کومی ممکن اســت کــه به یک
رسوایی اخالقی -حیثیتی تبدیل شود .با در هم . ..صفحه ۲

مقایسهاسپرتهایمیانقیمتبازار

 5هاچبک 50میلیونی
8

تلگرامدرروسیهبهآخرخط رسید
15

باوجودبارندگیهایاخیر،مدیرعاملآب
منطقهایاستانخبرداد

درستونبازتاببخوانید

غافلگیری ژاوی از مالقات مسی
در تهران #،به جای _ زندان!
2

نگاهیبهوضعیتآثارتاریخیدربافت
پیرامونیحرممطهررضوی

تاریخدر
وضعیت
هشدار!

15

امیر علی ابوالفتح

ترامپ؛لبهپرتگاهوبازگشت؟

۴

خراسان رضوی

بیشتر استان های کشــور در بیســت و هفتمین روز بهار ،چهره
زمستانی و برفی به خود گرفت.به گزارش خراسان ،بارش برف و
باران طــی روز گذشــته در بیشــتر اســتان هــای کشــور موجب
خوشــحالی مردم شــد .در عین حالی کــه این بــارش ها موجب
افزایش ذخایر سدها می شود ،اما باعث نگرانی های جدی برای
باغدارانوکشاورزانشدهاست.براساساینگزارش،طیدیروز
کرج شاهد بارش برف سنگین بود؛ قوچان و سبزوار در خراسان
رضوی هم ســفید پوش شــدند و بارش ها امروز نیز در تعدادی از
استان ها ادامه خواهد داشت .بارش برف در محدوده پل زنگوله
تا تونل کندوان در استان مازندران هم بین  ۳۵تا  ۵۰سانتی متر
ثبتشد.مدیرکلپیشبینیوهشدارسریعسازمانهواشناسی
شب گذشته در گفت و گو با خراسان با اشاره. ..

برف سنگین درکرج،
سفیدپوششدنقوچان
و ادامه بارشها طی امروز

آیتا...جوادیآملی:اگرنظامآسیب
ببیندلعنتابددامنگیرمامیشود

ذخیرهسدهایخراسانرضوی
فقط 23درصد

چهره برفی ایران
دربیست و هفتمین
روز بهار

یادداشت روز
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عکس :میزان
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