مصائبسیمرغبلورین
برای فاطمه گودرزی!

بازیگرپرسابقه
ازفازروکمکنیدرسینماپساز
دریافتجایزه میگوید

6

حرف بازنشستگان
بهکرسی نشست

دوشنبه
 |6اردیبهشت |1400

 13 .رمضان  26 . 1442آوریل 2021
 .سال هفتاد و دوم  .شماره 20645
 .تکشماره  40000ریال درمشهد
 .تکشماره  25000ریال درشهرستان ها

 28صفحه

تامیناجتماعی ،فرمولمحاسبهحقوقبازنشستگانرااصالحکرد.تغییرات
جدیدچیستورئیساتحادیهپیشکسوتانکارگریچهنظریدارد؟
صفحه ۵

16 .صفحهسراسری ۴ +صفح ه زندگیسالم
۴ +صفحهورزشی 4 +صفحهروزنامهاستانی
 32 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

چابهاردر برزخ!
M

نسخهنویسیالکترونیک
یابازیبااعصابمردم؟!
2

توضیحاتخطیبزاده
دربارهفایلصوتیمنتشرشده
ازظریف
2

دعوت  ۲۲۰نمایندهازرئیسی
برای نامزدی در1400
16

گر هخوردنهویتبهبرندها
و سلبریتیها!
زندگی سالم

یادداشت روز
مصطفی منتظر

قدرتاجماعسازیبایدن
واقعیتیاتوهم!
با روی کار آمــدن جو بایــدن در کاخ ســفید و در پیش
گرفتنرویکردهایمغایربا...
صفحه 2

O

با گذشت بیش از ۵سال از حضور هندی ها در بندر چابهار ،نگاه های متفاوتی
درباره عملکرد آن ها در توسعه این بندر وجود دارد

تیرماه ۱۴۰۰قرارداد ۱۰سالهبهرهبرداریبینایرانوهندمنعقدمیشود
وزیرراهدرگفتوگوباخراسانازروندکاردراینبندرمهممیگوید

آیابایدهندیهارادر
چابهارنگهداریمیانه؟
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پزشکیان100:درصد اصالح طلب
واصولگراترازاصولگرایانم!

مسعود پزشکیان در گفت وگو با ما،طرحی برای
بنزین  20هزار تومانی دارد ،بزرگ ترین نقطه قوت
دولت روحانی را برجام دانسته ،شرط کنار رفتن از
عرصه رقابت ها را صرفا نظرسنجی ملی می داند و...
صفحه 11

چابهار تنها بندر اقیانوســی ایران ،یکی از نقاط کلیدی در حاشــیه خلیجفارس و دریای عمان بوده و
در کریدور شــمال – جنوب جایگاه مهمی دارد .این بندر به یک نقطه ارتباطی و حیاتی برای ارســال
کاالهای هندی به افغانستان و فراتر از آن در آسیای مرکزی تبدیلشده و به همین دلیل کارشناسان
مسائل منطقه بر این باورند که بندر چابهار از نظر مبادالت اقتصادی برای هند اهمیت زیادی دارد و
مهمترین علت آن موقعیت راهبردی این بندر است .هند به دنبال این است که با استفاده از بندر چابهار
تهدیدات ناشی از همکاریهای ترانزیتی چین و پاکستان ،به عنوان دو رقیب سنتی خود در منطقه را
خنثی کند و از بندر چابهار که به موازات بندر گوادر پاکستان است هزینههای ترانزیتی خود را کاهش
دهد .به همین منظور از سال  92موضوع همکاری ایران و هند ...
صفحه ۱۲

 10ثروتمند حقیقی
فضایمجازی

 900روز تاخیر در 18
پروژه شهرداری مشهد

«پاولدوروف»ثروتمندترینفردساکنامارات
شد؛صاحبانشبکههایاجتماعیدنیا
بینثروتمندانجهان چهجایگاهیدارند؟

اینروزهاانتقادهاییدربارهتاخیردرپروژههای
شهریمطرحمیشود،خراساناینموضوعرا
بررسیکردهاست

پس از ظهور اینترنــت و به دنبال آن گســترش تصاعــدی فضایمجازی،
جــدای از کاربردهای اقتصــادی ،علمــی ،سیاســی ،فرهنگــی و  ...آن،
شــبکههای اجتماعی یکی از پرطرفدارترین محیطهــای اینترنتی برای
کاربران بوده است .همین عالقه باعث شده...
زندگی سالم

رویکرد عمرانی شهرداری مشهد به ویژه در دو سال اخیر باعث کلنگ زنی
پروژه های عمرانی بسیاری به ویژه در حوزه ترافیک و تقاطع سازی در شهر
مشهد شد .پروژه هایی که بعضی از آن ها به ثمر نرسیده و احتماال زمان بهره
برداری شان ،در دوره مدیریت شهری ...
خراسان رضوی

عکس :آخرین خبر

