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چراپایانهمکاریسامدرخشانیو
پژمانجمشیدیبا«خوب،بد،جلف»2
بهنفعاینزوجکمدیخواهدبود؟
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دوشنبه
 |30فروردین |1400

«مجید» و «ذوالفقار»

 6 .رمضان  19 . 1442آوریل 2021
 .سال هفتاد و دوم  .شماره 20639
 .تکشماره  40000ریال درمشهد
 .تکشماره  25000ریال درشهرستان ها

شکارچیانجدیدکروزو پهپاد
 2سامانهپدافندیجدیددررژهروزارتشبراینخستینباررونماییشدند

 24صفحه

صفحه 12

شعبده بازی
بانکها
M

همگامبانوابصفوی
علیهدینستیزیپهلو 
ی
 7و رضوی

جنجالواکسنپولی

12

رمزگشاییاز
خوابآلودگیبهاری
زندگی سالم

یادداشت روز
سید احمد موسوی مبلغ

پروژهآمریکا
پسازخروجازافغانستان

یک روز پــس از آن کــه رئیسجمهور آمریــکا ،خروج
رسمیوقطعینیروهایآمریکاییاز ...صفحه 2

O

C

.

R

E

P

A

P

S

W

E

N

N

A

S

A

R

O

H

K

نیکزاد:کاملترین
رزومه را دارم

علینیکزاد درگفتوگو باماتاکیدمیکندکهپررزومهتریننامزد
ریاستجمهوریاست و بهدرخواستموکالنشکاندیداشده،
نکاتی درباره دعوت روحانیوماجرایتتلومیگوید ،ازمسکنمهر
بهشدتدفاعکرده ومعتقداستساختارقوهمجریهبایدبههمبریزد

صفحه 4

چگونهتسهیالت 10درصدیصندوقتوسعهملیتبدیلبهبهره 24درصدی
بانکهامیشود؟

5

سعیدمحمد:رئیسیبهانتخابات
ورودکندبهاوکمکمیکنم

۱2 .صفحهسراسری ۴ +صفح ه زندگیسالم
۴ +صفحهورزشی 4 +صفحهروزنامهاستانی
 24 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

مشکلتسهیالتصندوق
توسعهملیچیست؟

اگرچه تسهیالت صندوق توسعه ملی نرخ بهره بسیار کمی (کمتر از  9درصد) دارند اما زمانی که این
تسهیالت با منابع بانکی ترکیب میشــوند و دریافتکننده آنها مانند کشاورزان به دلیل مشکالتی
مانند تغییرات قیمت و زمان بهرهبرداری ،نتوانند سر موعد آنها را تسویه کنند ،مجبورند مطالبات را
با بانکها آنهم با نرخ  24درصد تسویه کنند! به گزارش خراسان رضوی ،صندوق توسعه ملی باهدف
تبدیل بخشــی از عواید ناشــی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراوردههــای نفتی به ثروتهای
ماندگار و مولد ،سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای...
خراسان رضوی

شاهکار تحسینبرانگیز
خیران مدرسهساز

دریکیازسختترینسالهایاقتصادی،مشارکت
خیرانمدرسهساز100درصدافزایشیافتهولی
هنوز20درصدمدارسنیازبهبازسازیدارد

با آمدن کرونا ،مدرسهها سوت و کورترین سال خود را پشت سر گذاشتند و
از هیاهوی بچهها در کالسهای درس خبری نبود؛ اما در همین سکوت،
خیران مدرسهساز کشورمان دست به کاری بیسابقه زدند .در روزهایی
سهای...
که دغدغه ما ،حضوری یا مجازیبودن کال 
صفحه 5

ردپای سفتهبازان در
قرعهکشیخودروسازان

تقاضای  8برابری محصوالت یک
خودروساز با توجه به آمارهای قرعه کشی
بهمن و اسفند99

در حالی که حدود نیمی از خودروهای کشــور توسط ســایپا و باقی مانده
توسطایرانخودروتولیدمیشود،ازهر ۹نفرثبتنامکنندهدرقرعهکشی
خودرو در بهمن و اسفند ســال گذشته  ،هشــت نفر متقاضی محصوالت
ایران خودرو بودند .یکی از دالیل...
صفحه 10

عکس :آخرین خبر

