لبخند پیروزی
بازتاب عکسلبخنددختر
فلسطینیهنگامبازداشتهمزمان
باهجوماسرائیلیها

سه شنبه
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ایست به قلدران مهریه

 28 .رمضان  11 . 1442می 2021
 .سال هفتاد و دوم  .شماره 20657
 .تکشماره  40000ریال درمشهد
 .تکشماره  25000ریال درشهرستان ها

گزارشهاازفراربدهکارانتوانمندمهریهحکایتدارد،قوهقضاییه
دررویکردجدیدمیخواهدباقلدرانمهریهبرخوردجدیکند

 28صفحه

۱2 .صفحهسراسری ۴ +صفح ه زندگیسالم
۴ +صفحهورزشی 8 +صفحهروزنامهاستانی
 24 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

صفحه ۵

3
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صحتسنجیتجربههای
مرگ با 70ابزار

گفتوگو بامجریوکارگردان
«زندگیپساززندگی»
6

ناصرالدینشاه
چگونهسلبریتیشد؟
7

کلبهآسیبزایعموپورنگ

گریمهایترسناکبرایبعضی
والدیندردسرسازشدهاست
زندگی سالم

یادداشت روز
مهدی حسن زاده

چهکسیمقصر رشد
نقدینگیاست؟

دو شب قبل همزمان در تلویزیون و فضای مجازی ،دو
مقاماقتصادیدولت،بحثیراکه...
صفحه 2
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تقابلنوبخت وهمتی
بر سر مقصر تورم
رئیس سازمان برنامه درحالی از بدهی  1.2میلیارد دالری بانک
مرکزی به دولت سخن گفته که رئیس کل بانک مرکزی طلب
 13میلیارد دالری بانک مرکزی از دولت را پیش کشیده است
نرختورم ۱۲ماههدرپایانسال

گذشتهبه 36/4درصدرسید

دعوای بانک مرکزی و ســازمان برنامه بر سر رد یا تایید اســتقراض دولت از بانک مرکزی با اظهارات
جدید همتی و نوبخت وارد مرحله جدیدی شد .دعوایی که به نوعی در بطن آن می توان مقصر تورم را
هم جست وجو کرد  .نوبخت از عدم تسعیر  1.2میلیارد دالر ناشی از صادرات نفت به رغم تحویل ارز
آن به بانک مرکزی خبر داد .در مقابل همتی بحث تحویل  13میلیارد دالر ارز به بانک مرکزی در دو
سال گذشته بابت خرید کاالهای اساسی را پیش کشید و اعالم کرد که طبق ترازنامه بانک مرکزی،
این نهاد از نهاد دولت در مجموع  100هزار میلیارد تومان طلب دارد...
صفحه ۱۰

سهم مشهد
فقط 3میلیارد تومان!

ابهام همزمان با آغاز
ثبت نام انتخابات !

اعتبارتخصیصیدرآمد 250میلیاردتومانی
جرایم راهنماییورانندگیحدودیکدرصد

واکنشهابهمخالفتروحانیباشرایطجدید
ثبتنامکاندیداهاازسویشوراینگهبان

ســال گذشــته خراســان رضوی  250میلیارد تومــان در حــوزه جرایم
راهنمایــی و رانندگی بــرای خزانــه دولــت درآمدزایی کــرده ولی تنها
هفت میلیارد یعنی  24درصــد اعتبارات ابالغــی(  30میلیارد تومان)
تخصیصیافته که سهم شهر مشهد از این...
خراسان رضوی

همزمانباشروعثبتنامهایانتخاباتریاستجمهوری،فضایسیاسی
کشور بیش از آن که معطوف به بررسی کاندیداهای اصلی و برنامههای
آن باشد ،درگیر اعالم شــرایط جدید ثبتنام کاندیداها ازسوی شورای
نگهبان و مخالفت رئیس جمهور با این مصوبه...
صفحه ۱۲
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رستمقاسمی :تنهاکاندیداییهستم
کهمذاکراتبینالمللیبلدم
قاسمیدرگفتوگوبامااصلیترینکارشرابیاثر
کردنتحریمهامیداند؛ماجرایپرایدتوقیفیاش
راشرحمیدهدومیگوید:بابکزنجانیرامن
ممنوعالخروجکردم
صفحه 4
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