بارونماییازسامانهسهامعدالتمشخصشد

ارزشسهامعدالت،اقساط
ونحوه دریافتسود

چهارشنبه  18 .اسفند 1395
9جمادی الثانی8 . 1438مارس2017
شماره . 19492سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد  .ویژهنامه بایت
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد از سامانه ای رونمایی شد که صاحبان سهام عدالت می توانند با ورود به آن برخی
اطالعات کلی راجع به سهام خود را مالحظه کنند .در ادامه به استناد سخنان مسئوالن و اطالعات ارائه شده در سامانه ،به مهمترین سواالت مردم
صفحه 14
در رابطه با وضعیت سهام عدالت پاسخ خواهیم داد. ..
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عراقدرساعاتسرنوشتساز

گزارشیازمشکالتووعدههایبرزمینماندهمشهدبهرئیسجمهورجهتاطالع،اقداموعمل

الریجانی:

دولتروحانی 2دورهایاست

دراجالسیهمجلسخبرگانرهبری

آیتا...جنتی:رئیسجمهور
بهمردمگزارشعملکرد بدهد
4

بالگردایرانیبانام «صبا»248
رونماییشد
2

پایاناولینجشنواره
مطبوعاتخراسان رضوی

آقای روحانیبه شهر وعدهها
خوشآمدید
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داعشدریکقدمیحذف
ازعراق
3

کریمیقدوسی
عذرخواهیکرد
16
رضوی

بااشاره به این کهدر رایگیری اولیه
آقایرئیسی اولوقالیبافدومشد

آلاسحاق:آقای رئیسی
مصلحتندانستند
حضورداشته باشند

برقی سازی قطار مشهد ـ تهران
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ساماندهیحاشیهشهرمشهدطی 3سال
مشکالت سهام داران پدیده و پردیسبان
مطالباتسپردهگذارانمیزانوکاسپین
خسارت  866میلیاردی سرمازدگیکشاورزی

مدیرعاملبانکملی:

بخششسود وجرایموامهای
زیر100میلیون را آغازکردیم
14

بابتاتفاقاتاخیردرمحبوسشدن
مسافراندرهواپیماصورتگرفت

11

عذرخواهی
مدیرکل
فرودگاهها

یادداشت روز

جواد غیاثی

سهامعدالت؛ازواگذاریمجازی
تاآزادسازیواقعی
دیروز باالخره سامانه ای برای سهام عدالت راه اندازی شد تا
مردم بتوانند حساب و کتاب سهام خود را در آن ببینند .مردم
می توانند ببینند که مالک  532هزار تومان از برگه سهام یک
میلیون تومانی عدالت شده اند و می توانند  468هزار تومان
صفحه 2
دیگر بپردازند تا مالک تمام سهام شوند. . .

عکس :وحید بیات

مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی گفت :بنده بابت اتفاقات
پیشآمده و تاخیرها ،چه در حوزه شرکتهای هواپیمایی و چه در
صفحه 2
حوزه فرودگاه ،از مردم عذرخواهی میکنم. ..

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺷﺮح درﺻﻔﺤﻪ ١۴

 /٩٥٣٥٥٢٩٩ت

 /٩٥٣٣٨٩٠٢د

 /٩٥٣٣١٧٢٠ب

ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ۶

 /٩٥٣٦٠٠١٣آ

 /٩٥٣٥٨٣٣٣آ

 /٩٥٢٨٩٦٥٨د

 /٩٥٣٦٠٠٢٧آ

 /٩٥٣٢٣٣٧١ب

 /٩٥٣٣٤٩٣٨ب

 /٩٥٢٨٨٩٠٥ل

 /٩٥٣٤٥٤٦٦د

 /٩٥٣٤٣٠٨٧ت

 /٩٥٣٤٥٦٢٧ت
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