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از منزل شهید محرابی
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دستاوردمحققانشرکت
دانشبنیانمشهدیکه
میتواندجایگزیننمونه
آمریکاییشود

صفحه۳

الیحهایجادمنطقهآزاد
تجاریسرخس-دوغارون
به مجلس رفت
صفحه۷

دومین جلسه دادگاه متهمان
قاچاق ارز و پول شویی برگزار شد

صفحه۲

اقرار متهم
ردیف اول به صدور
اظهارنامههای
غیرواقعی

استاندار در مراسم بهره برداری
از ایستگاه الندشت خط2
قطارشهریمشهدمطرحکرد:

ذخایر خونی استان
دوباره در وضعیت
هشدار
صفحه۴

حمایتجدی
دولت از روند
سازندگیمشهد

معاوندرماندانشگاهعلوم
پزشکیمشهدخبرداد:

رزمحسینی:حضورمدیرکل

24خان ،برای
گرفتنمجوز

منظورپشتیبانیازشورایشهرو
عکس :ایرنا

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
گفت :پرداخت ســود ســپردههای بانکی براساس
دســتورالعمل بانــک مرکــزی یک یــا دو ســال قبل
ابالغ شــد که ســود کاهش پیدا کــرد اما بــه تازگی
دســتورالعملی مبنی بر کاهش سود ســپردههای
بانکــی ابــاغ نشــده اســت .حســن مونســان در
گفتوگو با ایســنا ،تصریح کرد  :ســود سپردههای
بانکــی براســاس دســتورالعمل بانــک مرکــزی
پرداختمیشدهمگراینکهبانکهاییکهخارجاز
دستورالعملبانکمرکزیسودپرداختمیکردند،
میزان آن را کاهش داده باشــند اما بر اساس آخرین
مصوبه بانک و ابالغیه بــرای پرداخت ســود ،اتفاق
خاصی رخ نداده و بر اســاس همان دستورالعملها
پرداختمیشود،هماکنونسودیکسالهبلندمدت
 15درصدوکوتاهمدتبهصورتماهشمار 10درصد
است .مونسان همچنین با اشاره به تکذیب رسمی
مسئوالندرزمینهدریافتمالیاتازسودسپردههای
بانکی اظهار کرد  :با توجه به این که ســپردهگذاران
مختلفیوجوهخودرابرایتوسعهاقتصادیکشوردر
بانکهاگذاشتند،امکانگرفتنمالیاتوجودندارد.

شهردارجوانمشهداست


صفحه4

افتتاحکتابخانهمشارکتی«موفقیتآساناست»درمنطقهتوس
در دومین روز هفته کتــاب ،کتابخانه عمومی
مشــارکتی «موفقیت آســان اســت» در منطقه
توس مشــهد آغاز به کار کرد .به گزارش روابط
عمومــی اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی
خراســان رضــوی ،مدیــرکل کتابخانــه هــای
عمومی خراسان رضوی در مراسم افتتاح این
کتابخانه گفت  :از خیران بزرگــوار که با ایجاد
کتابخانه عمومی و مشارکتی «موفقیت آسان
اســت» یک اتفاق خوب فرهنگــی را در منطقه
ای از مشــهد مقــدس کــه کتابخانــه عمومی
ندارد ،رقم زدند تشکر می کنم .حجت االسالم
«علــی اکبــر ســبزیان» ،ادامــه داد :کاری کــه
برای خــدا و خدمت بــه مــردم باشــد ماندگار
اســت و حتما به لطــف و عنایــت خداوند مورد
توجــه مــردم و عالقهمنــدان به کتــاب و کتاب
خوانی قرار خواهد گرفت .مدیرکل کتابخانه
های عمومی خراسان رضوی گفت :این گونه
مناطــق مشــهد مقــدس که هــم جمعیت
زیادی دارند و هم بدون کتابخانه هستند
به این نوع اقدامات خیر نیاز دارند .حجت
االســام ســبزیان افزود :این ســاختمان
که بــه همت خانــواده خیر و نیــک اندیش
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گزارشیدربارهتعدد
استعالمهاازدستگاههای
مختلفبرایشروعفعالیت
واحدتولیدی

اطالعاتاستاندراینمراسمبه

دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان:

دستورالعملی بر کاهش سود
سپردهها ابالغ نشده است
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پروندهگرانفروشیگوشت
رویمیــزتعزیرات
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تولدهزار نوزاد نارس
در چند ماه ابتدای
سال
صفحه۴

وعده حل کمبود
گاز مایع تا پایان هفته

پیگیری گزارش یک شهروند از گران فروشی ،در اولین روز اجرای طرح «گران نخریم»

 14اثردربیستونهمین
جشنوارهتئاترخراسانرضوی
رویصحنهمیروند

شناسایی مخدرها در
کمتر از 10ثانیه
صفحه۵

تحویل 12هزار کارت سوخت
تا صبح دیروز

«آدمی» و «بهبودی» در این منطقه به کتابخانه
عمومی تبدیل شده است ،می توانست کاربری
های متفاوت دیگــری غیر از کتابخانه داشــته
باشــد ،اما این خانواده فرهنگ دوســت بنای
خیری ایجاد کرده اند که عالقهمندان به کتاب
و کتاب خوانی و مطالعه با حضور در آن به علم
و آگاهی و دانایــی خود می افزاینــد و برکات و
آثار مثبتــی خواهد داشــت کــه امیدواریم این
برکات در زندگی دنیوی و اخروی شامل حال
خانواده آدمــی و بهبودی باشــد .در ادامه این
مراسم« ،محمد رضا بدیع زادگان» ،رئیس اداره
کتابخانه های عمومی مشــهد نیــز ضمن ابراز
خرسندیازافتتاحکتابخانهعمومیمشارکتی
دریکیازمناطقبدونکتابخانهعمومیمشهد
گفــت :ایــن منطقــه مســتعد ایجــاد کتابخانه
عمومی است و مطمئن هستم این کتابخانه با
استقبال عموم مردم مواجه خواهد شد.

فعالیتصنعتی!
صفحه۷

