سود وام مسکن
سرانجامکاهشیافت

چهار شنبه ۵ .اردیبهشت 1397
 ۸شعبان  2۵ . 1439آوریل 2018
شماره  . 1980۴سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها

 6درصد برای بافت فرسوده 8 ،درصد برای سایرمناطقشهری

 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

در حالی که چند ماه از طرح مباحثی در خصوص تغییر شرایط وام مسکن می گذرد و این موضوع بارها تایید و تکذیب شد ،شب گذشته ،سرانجام
شورای پول و اعتبار مصوب کرد که نرخ سود تسهیالت مسکن  8و  9.5درصد به  6و  8درصد به ترتیب برای خرید مسکن در بافت فرسوده و سایر
مناطق تعیین شود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه شب خود ،در ادامه . ..صفحه ۱۴

ورزشی

تهدیدبرجامیروحانی
R

تداوم افشاگریهای بیحاصل عادل

پیشنهاد سردبیر

دخل وخرج  /بررسی مالی ۳شیوه
بیدردسرالغری

زندگی

8

گزارش /بهبهانهانتشاراخباری
درباره پیداشدن جسد مومیاییشده
ناشناسدرشهرری /واقعیتیاشایعه؟

10

یادداشت  /رنگ همچنان روسی ایروان

۳

گفت وگو /هومنحاجیعبداللهی:
رحمت «پایتخت» پلیس میشود

S

آمریکاباالترینهزینهراخواهدداد

شرطبندی وداوریهای
مشکوک زیرذره بین90

موضوع ویژه  /نگاهیبهآداب ورسوم،
پوششو ازدواج درمیانزنان ترکمن
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A

P

S

W

E

N

N

A

A

رضوی

R

صفحه 16

بدحجابیونیرویانتظامی
چندروزیازپخشویدئویبرخوردنامناسبوخشنمامورگشت
ارشادنیرویانتظامیبایکیازهنجارشکنانبدحجابدرفضای
مجازی می گذرد و اکنون شاید با فاصله گرفتن . ..صفحه ۲

رهبرانقالب درگذشت
حجتاالسالموالمسلمین
مهماننوازراتسلیتگفتند
۲

حذف واضافه های« بهشت»
به7نفر رسید
۵

بازداشت خبرنگارهتاک
به امام رضا (ع) حین فرارازکشور
۱6

ناگفته های
شکست
«پنجهعقاب»

۱6

تغییرکانال اصلی ارزی
ایران ازامارات به قطر
۱۴

درخیالشعقابیبودکههیچشکارچییارایشکارشرانداشت
اما غافل از این که صحرای طبس دامگاهی است برای نقشه های
شومی که در سر دارد و دانه های شن ،سربازان و گلوله هایی می
شوند که نقشــه های شــومش را به باد فنا می دهند .امروز واقعه
طبس  36ساله شــد اما هنوز زوایای پنهان زیادی از عملیات به
شکســت انجامیده پنجه عقاب وجود دارد که به کتاب شکســت
صحرای طبس افزوده نشــده است پس باید. ..

درستونبازتاببخوانید

سکانس واقعی«پایتخت»دریمن
وپیشنهاد«اسکندر»ی رشیدپور!
2

7

نامادری وپدرسنگدلبازداشت شدند

یادداشت روز

کورش شجاعی

O

H

K

پاسخهایصریح ظریف
به سواالت چالشی درشورای
روابطخارجیآمریکا

عضوتیمبازرسیواقعهتوفانشن
درگفتوگوباخراسانتشریحکرد:

 8فروندبالگردوهواپیماینو
بهمنطقهطبسآمدهبودند
تاپسازسوختگیریبه
سمت تپه هایگرمسار در100
کیلومتری تهرانحرکتکنند
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 3کودک

صفحه ۱۳
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