وعدههای جدیددو مقام بانک مرکزی درباره بازارارز وطال

اصالحات درسیاستارزی
طرح جدیددربارهسکه

یک شنبه 27 .خرداد 1397
 3شوال  17 . 1439ژوئن 2018
شماره  . 19842سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

روز گذشته دو مقام بانک مرکزی از انجام برخی اصالحات در سیاست های فروش ارز و سکه خبر دادند .رئیس کل بانک مرکزی از اقدامات الزم
برای جلوگیری از فروش گران کاالهای وارداتی با ارز  4200تومانی خبر داد و دبیر کل این بانک از امکان جایگزینی اوراق سکه . ..صفحه ۲
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تصمیمقاطعبگیرید
رهبرانقالب با اشاره به مشکالت اقتصادی ،خطاب به مسئوالن:

بزرگداشت استاد «جلیل شهناز»
به مناسبت سالروزدرگذشتش

به یاد «شهساز»!

عضوکمیسیون شوراها جزئیات طرح
مجلس را مطرحکرد

درخواست مجوز برایتجمعات
مردمی منتفی میشود؟

کانونمرکزیرسیدگیبهمسائلاقتصادیباحضورسهقوهتشکیلشدهاست

صفحه 9

16

خراسان ورزشی

سریال قهر و آشتی شرکتهای خارجی
با ایران ادامه دارد

تداوم همکاری رنو با ایران،
احتمالتعلیق همکاری
بزرگترین بانکهندی
14

زیروبمپهلویها

بذل و بخشش های شاه از مال
مردم برای ثریا

رئیس سازمان محیط زیست:فعال نمیتوانیم برای
ریزگردهایخارجی درمشهدکاریکنیم!

3

خراسان رضوی

آمارمشابه و همزمان بانک مرکزی و مرکزآمار
از رشد اقتصادی سالگذشته منتشرشد:

به مناسبت روزجهانی باد ،درباره یک انرژی
کهکمتر به آن توجهکرده ایم

رشد 3.7درصدی اقتصاد
درسال96

باد ،انرژی طبیعی پایدار

14

زندگی سالم

«جام جهانی
بهبوستانهای
مشهدنرسید!
»

یادداشت روز

رهبر انقالب در خطبه های نماز عید فطر بار دیگر مجموعه قوای
سه گانه را به پیگیری حل مشکالت اقتصادی از . ..صفحه ۲

عقابهادرچنگالیوزها

تسلیم دربرابر ریزگردها

نیروهای سعودی  -اماراتی تا فرودگاه بندر
استراتژیک حدیده پیشرویکردند

ضرورتتشکیلاتاقفرماندهی
برایاقتصاد

قهرمانجهانمقهورقدرتنمایی
والیبالایران

16

تیغ برشریان حیات یمن

مهدی حسن زاده

K

مردم پس از پیروزیتیم ملی فوتبال ایران به جشن و شادی پرداختند

شادمانی پیروزی
ازسن پترزبورگتا شهرهای ایران

صفحه 15
عکس :باشگاه خبرنگاران

صفحه 15
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