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رئیسجمهور :درفرصت مقرر به مجلسخواهم آمد تا برخیازحقایق را برای مردم بازگو نمایم

14

رئیس جمهور روز گذشته طی نامه ای به رئیس مجلس اعالم وصول سوال از خودش را مغایر قانون اساسی و نامتناسب با زمان و شرایط کشور
دانست و در عین حال اعالم کرد در مجلس حضور می یابد و برخی حقایق را برای مردم بازگو می کند.به گزارش خبرنگار . ..صفحه 14
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بسته سیاستگذاری ارز 2نرخی بازشد

معاون اول قوه قضاییه:

معاون ارزی بانک مرکزی
بازداشت شد

مجاهدشهیدپزشک
افغانستانی؛از رزم درایران
تا اسارت در زندانگوانتانامو
7

گزارشیدرباره محورپرحادثهسبزوار-شاهرود
که 16قربانیطییک سال اخیرداشت

کمین مرگ درجاده خواب آور
خراسان رضوی

واکنشهابه ترورنافرجام رئیس جمهور
ونزوئال

وحشت درمانورمادورو
3

قاتل نجمهکوچولودرجلسه بازپرسی
چهگفت؟

اعترافات تلخ

13

یادداشت روز

سعید سید حسین زاده

آن روی سکه تحریمهایآمریکا
بخشی از تحریم های آمریکا علیه ایران در حالی از امروز دوباره به
حالت قبل از برجام باز می گردد که قطعا راهکار . ..صفحه ۲

تعمیقبازارثانویه
بازگشت صرافیها
رئیسکل بانک مرکزی :درنرخ
بازارثانویه دخالت نداریم وآن را
به صورت شناور مدیریت میکنیم
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امروز 23،ذی القعده ،روز زیارتی امام رضا
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ایکه حریمت به َم َثلکهرباست


صفحه ۲

هیئت دولت سرانجام دیروز بسته جدید ارزی را مصوب کرد .بسته ای که طبق آن ارز حاصل از کاالهای غیرنفتی(پتروشیمی ،فوالد
و  )...که حجم آن به میلیارد ها دالر می رســد راهی بازار ثانویه شــده و به صورت آزادانه بین صادرکننــدگان و واردکنندگان مبادله
خواهد شد .ارز موردنیاز کاالهای اساسی و دارو نیز به نرخ رســمی تامین و عرضه خواهد شد .صرافی ها نیز دوباره در سیستم ارزی
نقش فعالی خواهند یافت و می توانند بابت مصارف خدماتی  ،مســافرتی و خرد به فروش ارز بپردازند .این بســته جدید از حدود دو
هفته قبل تنظیم شده و برای بررسی ابتدا به شورای عالی هماهنگی اقتصادی رفته بود و بعد از تصویب در این شورا ،در نهایت دیروز
در هیئت دولت هم تصویب شد .محورهای اصلی این بســته جدید (تعمیق بازار ثانویه ،تخصیص ارز رسمی فقط به کاالهای اساسی
و بازگشــت صرافی ها) از شــنبه هفته گذشته توسط برخی رســانه ها اعالم شده بود که با اســتقبال کارشناســان ،برخی نمایندگان
مجلس و اهالی بازار مواجه شد .کارشناســان معتقدند با تعمیق بازار ثانویه نرخ ها کاهش قابل توجهی خواهد داشت  .طی روزهای
اخیــر نیز بــا افزایــش احتمــال تصویــب این بســته ،نــرخ هــا در بــازار ارز و طــا عموما کاهشــی شــده بود . ...ادامه در صفحه ۲

گزارشی ازگالیه هایکامیون داران

کامیون داران در
سرباالیی نوسانات ارزی
گالیهدارند؛گالیههاییبهحق،دخلوخرجشانیکینیست.دولتچندینبارباآنهاجلسهگذاشت
و قول داد مشکالت آنها را حل کند اما فقط20درصد به کرایههایشان اضافه شد .همچنین قرار بود
مشکل الستیک موردنیازشان نیز حل شود .بر کسی پوشیده نیست ،با نوسانات اخیر بازار و نرخ ارز،
قیمت تمام ملزومات و لوازمیدکی موردنیاز کامیونها که عمدت ًا وارداتی است ،چند برابر شده است
تازهاگرپیداشود...یکی از کامیوندارانگالیهمنداستانکهمهمترینگالیه . ..خراسان رضوی

وزیرنیرودرگفت وگوی اختصاصی با خراسان اعالمکرد:

تعرفههایسنگیندرانتظار
پرمصرفهایآب وبرق

وزیر نیرو با بیان این که بیش از یک دهه در توجه جدی به موضوع مدیریت مصرف تاخیر داشته ایم  ،از
برخورد جدی این وزارتخانه با پرمصرف ها و تالش برای متنبه کردن آن ها خبر داد و تاکید کرد :امروز
یکی از برنامه های اصلی ما در بخش آب و برق مدیریت توام عرضه و تقاضاست.دکتر رضا اردکانیان،
درگفتوگویاختصاصیبیشازیکساعتهباروزنامهخراسانکهطیروزهایآیندهبهطورتفصیلی
منتشــر می شــود  ،وعــده برخــورد جــدی تر بــا پرمصرف هــا را نیــز مطــرح کرد و . ..صفحه 14

روزی برای زیارت



خراسان رضوی

گفت وگوی خراسان با آیت ا ...حسینیخراسانی
(ع)
به مناسبت روز زیارتی امام رضا
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ناظر بودن امام رضا (ع) بر همه زوایای زندگی مان



زندگی سالم
عکس :مصطفی سلمانی
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