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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پیش بینی عدم تحقق  ۵۲هزار میلیارد تومانی بودجه  ۹۴تا پایان سال خبر داد.بهگزارش تسنیم،
محمدباقر نوبخت در سی و دومین اجالس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور گفت :بودجه سال  ۹۴دولت  ۲۳۶هزار میلیارد تومان است اما
صفحه 14
مجلس دولت را موظف کرد به جای  ۲۳۶هزار میلیارد تومان در شش ماهه اول براساس  ۲۲۰هزار میلیارد تومان ...
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دفاع قاطع روحانی از برجام
آیت ا ...واعظ طبسی با اشاره به
مقابله انقالب اسالمی با قدرت های
مستکبر جهان در مذاکرات:

ایراناسالمیباعنایاتامام
رضا(ع)ورعایتچراغقرمز
رهبریبهموفقیترسید
4

اظهارات زاکانیدرباره صالحی
و واکنشکمالوندی
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس صبح دیروز در
جمع تعدادی از اساتید دانشگاه در مرکز فناوری پژوهشگاه
شاخص پژوه با اشاره به متن برجام و بیان اینکه این متن...
14

زنگنهدریکبرنامهزندهتلویزیونی
عنوانکرد:

پروندههای دکلی و
خط ونشان برای رقبای نفتی
سرمقاله

محمدسعید احدیان

برجامدرنگاهیکالن
برای ارزیابی یک خروجی مث��ل متن برجام روش های مختلفی
وجود دارد که عبارتن��د از :ارزیاب��ی فرآیند و ارزیاب��ی نتایج  .در
ارزیاب��ی نتایج نیز ما با دو ش��یوه روبه رو هس��تیم؛ یک��ی ارزیابی
مبتنیبرهزینههاومنفعتها(دراینجابررسیدادههاوستانده
ها) و دیگر روش مبتنی بر تعیین نقاط هدف  ،تعیین شاخص ها و
بررسی میزان انطباق نتایج به دست آمده با شاخص ها .ما در این
مجال با نگاهی کالن ارزیابی متن برجام را بر اساس روش داده
ستانده ارائه می کنیم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت با نگاهی
صفحه 2
جزئی را نیز برای اطمینان از نداشتن...

رییسجمهور:امیدوارم توافق
در روند اجراییهمبه نتیجه برسد
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وزیر کار:

حذفشدگانیارانهتاپایان
مرداد ۲میلیوننفرمی شوند
در حالی که چند روز پیش قائم مقام وزیر کار از حذف یارانه یک
میلیون نفر خبر داده بود ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:
با حذف افراد شناسایی ش��ده تا پایان مرداد ،تعداد افراد حذف
شده از لیس��ت یارانه بگیران به  2میلیون نفر خواهد رسید .وی
همچنین با بیان خاطره ای ،از اعتراض یکی از متمولین به حذف
یارانه با وجود دارابودن چند کارخانه خبر داد .به گزارش تسنیم
ربیعی در مراس��م تودیع و معارفه معاون فرهنگی اجتماعی این
وزارتخانه ،با اعالم اینکه تا پایان ماه جاری شمار ...
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برجامبهزباناقتصاد

ترکیه دیگر
امن نیست

گلوگاهسوئیفتچگونه
گشودهمی شود؟
رضوی

حمله انتحاریبا  2تنبمب
در«دغوبایزید»

ازسویمسئوالنقضاییخراسان
رضویتشریحشد

جزئیات
جدیددرباره
پدیده ومیزان

ترکیهدیگراینروزهامقصدامنیبرایگردشگریمحسوبنمی
شود .به دنبال انفجارهای تروریستی داعش و همچنین حمالت
مس��لحانه اعضای پ ک ک موجی از ناامنی ش��هرهای مختلف
این کشور را فراگرفته است .بر اثر حمله انتحاری روز گذشته به
پاسگاه پلیس در شهر «دغو بایزید» واقع در نزدیکی مرز ایران دو
نیروی دولتی آنکارا کشته و  ۲۴تن دیگر زخمی شدند .بر اساس
اطالعات به دست آمده ،یک عامل انتحاری با یک تراکتور که در
آن دو تن مواد منفجره بمبگذاری شده بود ،پاسگاه «قره بوالک»
در  15کیلومتری منطقه دغو بایزید و در مسیر استان «إغدیر» را
هدف قرار داد .خبرگزاری آناتولی می گوید در حمالت...
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براثراینحملهانتحاری
دونیرویدولتیآنکاراکشته
و ۲۴تندیگر زخمیشدند

عکسBBC :

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﻘﻒ ﻋﺮﺷﻪ
ﻓﻮﻻدى )ﻣﺘﺎل دک( ﭘﺮوژه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺛﺎﻣﻦ
ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ وﻋﻤﺮان ﻗﺪس رﺿﻮى

ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ٤

 /٩٤٢٠٨٥٦٢آ

اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺴﺘﺮده

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ LED
آﮔﻬ� ﺑﻌﺪ� در ﺗﺎر�ﺦ ٩٤٫٥٫١٤
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ� ﺷﻮد.
 /٩٤٢٠٧٨٤٣ف

ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎى ﻧﻮﺳﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻨﺪ
٠٩٣۶٧٣٢۶٣٠٠

 /٩٤٢٠٧٠٣٩ب

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪى
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ و آﻫﻦ ﻓﻮﻻد ﺳﻨﮕﺎن

ﺑﻠﻮار ﻃﺒﺮﺳ� اول ﭼﻬﺎرراه ﺑﺮق ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق  ١ﻧﺒﺶ ﻃﺒﺮﺳ� ٤٢
 /٩٤٢٠٧٠١٦ق

رئیس کل دادگس��تری خراس��ان رض��وی و دادس��تان عمومی
و انقالب مرکز اس��تان در نشس��ت کارگروه رس��انه و مطبوعات
ش��ورای پیش��گیری از وقوع جرم اس��تان ،به س��واالت خراسان
درباره پدیده ،میزان و ارتفاعات جنوبی مش��هد پاسخ دادند.به
گزارش خراس��ان ،حجت االس�لام دکتر «علی مظفری» رئیس
کل دادگستری خراسان رضوی روز گذشته در نشست کارگروه
رسانه و مطبوعات شورای پیش��گیری از وقوع جرم استان که در
دفتر خبرگزاری فارس خراس��ان رضوی برگزار شد ،صداقت و
امانتداری را الزمه حفظ اعتماد مردم به رسانه عنوان کرد و گفت:
اعتماد بین رسانه ها و مسئوالن دوسویه است و ...

 /٩٤٠٤١٨٥٢ل

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ و آﻫﻦ ﻓﻮﻻد ﺳﻨﮕﺎن

 /٩٤٢٠٨٥١٧ف

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرﺑﺰرگ
ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

 /٩٤٢٠٣٩٦٦ب

 /٩٤٢٠٣٩٦٩ب

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺟﺬب ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺎ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮى

در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﺒﺎ

ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺳﺎ�ﺖ www.iau-neyshabur.ac.ir
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
واﺣﺪ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
 /٩٤٢٠٦٩٩٥ش

 /٩٤٢٠٦٢٤٠ل

ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮ��  ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺠﺎ و ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ
آن ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻌﻨﻮان

واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ
و ﻣﻌﺪن در ﺳﺎل  ) ٩۴ﻋﻤﻠﮑﺮد (٩٣

اﻣﻴﺪدار�ﻢ �ﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﮔﺎم ﻫﺎ�

اﺳﺘﻮارﺗﺮ� ﺑﺮا� اﻋﺘﻼ� ا�ﺮان ﻋﺰ�ﺰ ﺑﺮدار�ﺪ.

 /٩٤٢٠٨٣٢٣ف

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ اﺧﻮان ﺣﺴﻴﻨﯽ -ﺧﻮزﺳﺘﺎن

 /٩٤٢٠١٧٧٥ب

 /٩٤٢٠٨٢٩٤ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻘﺎء رﺿﻮى

 /٩٤٢٠٥٢١٤م

 /٩٤٢٠٨٢٩٦ف

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﺷﯽ ﻓﻴﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ و ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﺤﺘﺮم
آن ﺷﺮ�ﺖ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

 /٩٤٢٠٨٥٥١آ
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