کاسپین سود سپرده ها را تعدیل اما تسهیالت دریافتی را با سود قبلی و جریمه
دیرکرد محاسبه وکسر میکند

ظلم مضاعف به فرشتگانیها

چهار شنبه 25 .بهمن 1396
 27جمادی االول  14 . 1439فوریه 2018
شماره  . 19758سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
72 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

موسسه اعتباری کاسپین مشروط بر این که مدیریت حساب و پرداخت بدهیهای هشت تعاونی منحل شده را بر عهده بگیرد توانست از بانک
مرکزی مجوز فعالیت دریافت کند اما در طول حدود دو سال فعالیت ،این موسسه درگیر مسائل فراوانی بوده که مهمترین آن بی تردید نحوه
تعیین تکلیف سپردهگذاران تعاونیهای منحل شده ،محاسبه سود و تسویه حساب با آن ها بوده است .اگرچه موسسه . ..خراسان رضوی
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گزارش میدانی خبرنگارخراسان ازمناطق زلزله زدهکرمانشاه ( )2

استقبال ازانتصاب
ابوترابی فرد به عنوان
امام جمعه موقت تهران

سرپلذهاب؛کوچازچادربهکانکس
صفحه 7

پیشنهاد سردبیر

بدون موضوع /آقای رئیس جمهور ،
رفراندوم مسئله مردم است؟!
گزارش /تحلیل زبان بدنکریمی و ساکت
در مناظره جنجالی90

O

H

K

دردیداردستاندرکارانکنگره
شهدایاستانسیستانوبلوچستان

رهبر انقالب :شیعهوسنیدر
دشوارترینمیدانهادرکنار
یکدیگرحاضرند
2

زیر و روی فوتبال با
افشاگری های جادوگر
خراسان ورزشی

16

زندگی

دخل وخرج  /راهنمای خرید پرده

8

گزارش  /نگاهی به زندگی و آثار ماندگار
استاد عزت ا ...فوالدوند /موم ترجمه در
دستان «فوالدوند»

10

گزارش /درباره ایده جالب دختر جوان
مشهدیکه طرفداران خاص و پرو پا
قرصی پیدا کرده است

11

یادداشت روز

ردپای برخی اشخاصحقوقی
درسوداگری دالر

آلودگیهوایاهواز به
60برابرحدمجازرسید

پرش دالر به سکوی4هزار و 900تومان
14

روزگذشته با حضور 50شاکی
و درجلسه بازپرسی مطرح شد

گردو غبار و ماجرای ریزگردها انگار در خوزستان تمامی ندارد.
باوجوداینکهگردوغباردرشهرهایایناستانگاهیامانمردم
رامیبرداماگوییاخبارمربوطبهاینموضوعدیگردرصدروقایع
قرار نمی گیرد ،انگار برای همه و مسئوالن مربوط  ،این موضوع
دیگر مهم نیست یا این که کاری از دستشان بر نمی آید .در عین
حال دیروز گرد و غبار مدارس  ۲۷شــهر خوزستان را به تعطیلی
کشــاند .خبرگزاری تســنیم اهواز دیروز در گزارشی نوشت :در
پنجاهوچهارمینروزازفصلزمستانگردوخاکمناطقمختلف
استانخوزستانرافراگرفتبهطوریکهآلودگیهوایاهواز۶۰
برابر حد مجاز اعالم شد .شهرهای مختلف استان خوزستان در
حالی با این پدیده مواجه هستند که آلودگی در برخی از شهرها
مانند اهواز به 60برابر بیشتر از حد مجاز رسید و نفس کشیدن را
بامشکلمواجهکرد.برهمیناساسمیزانغلظتگردوخاکدر
هوای شــهرهای مختلف خوزســتان از ســوی ادارهکل حفاظت
محیط زیست اســتان خوزستان اعالم شــد .میزان غلظت گرد و
خــاک و ریزگردها در هــوای اهــواز . ..9000

کالهبرداریهایگسترده
«مردکالهگیسی»
13

داستانگویی و داستان نویسی جای
پیک نوروزی را گرفت

5

محمد حقگو

ریشههایدالر 4900تومانی
درکجاست؟
رکوردشکنیهایاخیردالر،نگاههمهفعاالناقتصادیرابهخود
جلب کــرده اســت .دالر در شــرایطی دیــروز به . ..صفحه ۲

گردو غبار مدارس 27شهر
خوزستانراتعطیلکرد
عکس:مشرق نیوز

پیک
نوروزی
حذف شد
صفحه 5
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