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نوبخت :افزایش حقوقکارمندان
درفیش حقوقی خرداد ماه اعمال میشود
نامه صنایع پایین دستی پتروشیمی به معاون اجرایی
رئیس جمهوردرباره خروج پتروشیمی ها ازبورسکاال

شاخص

مصوبه وزارت صنعت 180هزارفرصت
شغلی را ازبین برد

هزینه های سازمان تامین اجتماعی
گزارشهایآماریسازمانتامیناجتماعیدرسال93
نشانمیدهدکهبخشعمدهایازدرآمدهایسازمان
تامیناجتماعیصرفحقوقبازنشستگانمیشود.

مرکزآمارتورم ساالنه اردیبهشت ماه را10.2درصد اعالمکرد

تورم ساالنه در مرز تک رقمی شدن

بازار خبر
خودروساز هندی در راه ایران
تسنیم -پایگاه خبری دی ان ای ایندیا
نوشت :شرکت خودرو سازی تاتا موتورز
هند در ح��ال م��ذاک��ره با خ��ودروس��ازان
ایرانی برای یک سرمایه گذاری مشترک
جهت مونتاژ خودروهای بنزینی تولیدی این کشور در ایران
است.

رشد تولید فوالد خام ایران در شرایط افت
تولید جهانی
فارس -انجمن جهانی آهن و فوالد اعالم
کرد تولید فوالد ایران در  4ماهه نخست
سال جاری میالدی با رشد  1.5درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5.57
میلیون تن رسید .این در شرایطی است که بزرگان فوالد
جهان همچنان رون��د کاهشی تولید ف��والد را در پیش
گرفتهاند.

رکود به بازار طال هم رسید
تسنیم -رئیس اتحادیه طال و جواهر
کشور با بیان این که در فاصله سال های
 93ت���ا  94در ت���ه���ران  700واح���د
طالفروشی تعطیل ش��ده اس��ت ،پایین
آوردن عیار طال را رد کرد و گفت :طبق قانون استاندارد
عیار طال در کشورمان  18است.

تورم ساالنه در مرز تک رقمی شدن قرارگرفت .آخرین بار سال  88تورم به
زیر 10درصد رسیده بود و انتظار م��ی رود که در ماه آینده باردیگر این اتفاق
رخ ده��د .مرکزآم��ارت��ورم اردیبهشت م��اه را10.2درص��د اع�لامک��رده است.
گ��زارش مرکز آم��ار از شاخص قیمت ک��اال وخدمات شهری نشان می دهد
که ت��ورم ساالنه به  10.2درص��د کاهش یافته اس��ت .ای��ن رق��م در م��اه قبل
 10.8درصد گ��زارش شده بود .تورم ساالنه ،میزان افزایش میانگین سطح
قیمت ها در  12ماه منتهی به ماه ج��اری نسبت به  12ماه سال گذشته را
نشان می دهد .رون��د کاهشی نرخ ت��ورم از مهرماه سال  92آغ��از شده که در
آن ماه نرخ تورم 36.2درصد بوده است .دولتی ها همواره ازکاهش تورم به
عنوان مهم ترین دستاورد اقتصادی شان یاد میکنند .این درحالی استکه
منتقدین دولت میگویند رکود حاکم بر بازار علت اصلی کاهش تورم است.
گ��زارش جدید مرکز آم��ار اطالعات جدیدی در م��ورد افزایش قیمت برخی
ازگ��روه ه��ای کاالیی خ��اص را نیزدر ب���ر دارد .به ای��ن ترتیب که شاخص کل
قیمتی که میانگین سبد ک��اال ه��ای مصرفی خانوارهاست ،کاهش یافته
اس��ت .در ای��ن کاهش خوراکی ها و آشامیدنی ها سهم به سزایی داشته
است .دراین ماه ،قیمتگوشت قرمز وسفید1.5درصدکاهش یافته است.
سبزیجات در این ماه بیشترین کاهش را تجربه ک��رده است و  9.2ک��م شده
است .میوه وخشکبار نیز با کاهش  1.5درص��دی قیمت مواجه بوده است.

یارانه

فصل جابه جایی مستأجران زودتر از موعد
آغاز شد
فارس -رئیس اتحادیه مشاوران امالک با
بیان این که استقبال از فصل جابه جایی
امسال زودت��ر از س��ال ه��ای دیگر برای
مستأجران آغاز شده است ،گفت :به طور
قطع کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی تأثیری بر افزایش
نرخ اجارهبها نخواهد داشت.

خرما و مرغ ماه رمضان تأمین است
فارس -رئیس انجمن ملی خرمای کشور
ب��ا بیان ای��ن ک��ه ذخ��ی��ره س��ازی و توزیع
خرمایماهمبارکرمضانهرسالهتوسط
بخش خصوصی انجام می شود ،گفت:
سردخانه ها مملو از خرماست و مشکلی برای تأمین این
محصول در ماه مبارک رمضان وجود ندارد .به گزارش مهر،
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام ،ذخایر
مرغ وگوشت دولتی برای ماه رمضان را کافی عنوان کرد و
گفت :ذخایر به ان���دازه ای اس��ت که هرزمان نیاز باشد
میتوانیم بدون هیچ تاخیری وارد بازار شویم.

وعده عراقی ها برای رفع ممنوعیت واردات
سیمان ایران
فارس -دبیر انجمن سیمان از برگزاری
نشست هایی بین معاون معدنی وزیر
صنعت و مسئوالن عراقی درباره صادرات
سیمانایرانبهاینکشورخبردادوگفت:
عراقیها در خصوص رفع ممنوعیت واردات سیمان ،وعده
دادند تا به محض آزاد شدن واردات سیمان به این کشور،
ایران را در اولویت قرار دهند.

بانک مرکزی

در واکنش به گمانه زنی های رسانه ای از بودجه 95
دیروزبرخیرسانههابااستنادبهیکبندازقانونبودجهسال،95نوشتندکه
قیمتآبوبرقدرسال95گرانشد.بندمورداستناددرخصوصنرخآبدر
اینقانونچنیناست«:وزارتنیروازطریقشرکتهایآبفایشهریسراسر
کشورمکلفاستعالوهبردریافتنرخآببهایشهری،بهازایهرمترمکعب
فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه ()150ریال از مشترکانآبدریافتوبه
خزانهداری کل کشور واریز کند»...بند مورد استناد در خصوص نرخ برق نیز
تصریحمیدارد«:وزارتنیروموظفاست،عالوهبردریافتبهایبرقبهازای
هرکیلوواتساعتبرقفروختهشده،مبلغسیریالبهعنوانعوارضبرقدر
قبوضمربوطهدرجوازمشترکانبرقبهاستثنایمشترکانخانگیروستایی
و چاههای کشاورزی دریافت کند ».به گزارش خراسان با این حال ،مقایسه
قانون بودجه امسال و سال گذشته نشان می دهد ،این موارد عین ًا در قانون
بودجه تکرار شده و لذا نرخ آب و برق افزایش نداشته است .با این حال تسنیم
به نقل از سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95در مجلس ،هرگونه افزایش
قیمتدرقانونبودجهامسالراردکردهوگفتهاست:درقاتونبودجهامسال،
تعرفههای آب و برق و گاز و حاملهای انرژی همانند سال  94محاسبه شده
است.فالحتیانمعاونوزیرنیرودراموربرقوانرژینیزدرگفتوگوبافارس،
بابیاناینکهقیمتبرقوتعرفههاهیچافزایشینداشته،تصریحکردهاست:
عوارضآبوبرقدرسالجاریهمانندسالگذشتهاست.

چک

کارت خوان

تاجگردون :دولت برای پرداخت
یارانه ها دست به تخلف نزند

سیف :ریال عمان را هم نمی توانیم به
یورو تبدیل کنیم

تکذیب خبر اخذ کارمزد
از تراکنش های کارت خوان ها

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسگفت:دولت
برایپرداختیارانههادستبهتخلفنزند.بهگزارش
خبرگزاریصداوسیما،تاجگردوندربارهحذفیارانه
پر درآمدها و اینکه آیا دولت منابعی برای شناسایی
اف��راد پردرآمد در اختیار دارد یا خیر گفت :بحث
دسترسی به اطالعات مورد نیاز چالشی دو سه ساله
بین دولت و مجلس است ،دولت اعتقاد دارد که من
اطالعاتموردنیازرابرایحذفسهدهکدراختیار
ندارم و مجلس نیز روی این موضوع فشار می آورد
که باید این سه دهک حذف شود.تاجگردون افزود:
اکنون ما نباید در حد و اندازه دو سه سال پیش کار
کنیموحتم ًا بایداطالعاتدولتبیشترازاینباشدو
بایدتالشخودرابکندواگرهمواقع ًااطالعاتندارد،
تخلفنکندوبعدازتیرماهاصالحیهبودجهبدهد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که محدودیت
دسترسی ایران به دالر مانع مبادالت غیردالری
ش��ده ،گفت :اگ��ر م��ا بخواهیم ری��ال عمان را به
یورو تبدیل کنیم ،به دالر نیاز نداریم ،اما سیستم
به شکلی طراحی شده که ری��ال اول باید به دالر
تبدیلشودوسپسبهیورو.بهگزارشتسنیم،سیف
که در مصاحبه با گاردین سخن می گفت ،افزود:
دولت های غربی باید کلماتشان را به عمل تبدیل
کنند و نقشی فعاالنهتر ایفا کنند تا بانکها از عدم
مجازات شدن در صورت همکاری با ایران مطمئن
شوند .وی در حاشیه کنفرانس یورومانی ایران در
لندن گفت« :برخی مقامات غربی اظهارنظرهای
مثبتیراصورتدادهاند،امابانکهابهتضمینهای
ملموسینیازدارندتاازادعاهایبیاساس(درزمینه
نقضتحریمها)مصونباشند».

مدیر اداره نظام های پ��رداخ��ت بانک مرکزی
شایعات منتشر ش��ده مبنی بر اخذ ک��ارم��زد 9
درص��دی از تراکنش های بانکی دستگاه های
کارت خ��وان( )POSمربوط به اصناف را تکذیب
ک��رد .به گ��زارش ایرنا ،محمدبیگی در این باره
گفته است« :از طرف بانک مرکزی و نظام بانکی،
هیچ تغییری در ک��ارم��زد تراکنش های خرید
پایانه های فروشگاهی برای مشتریان و دارندگان
دستگاه های ک��ارت خ��وان نداشتیم ».برخی از
شهروندان در تماس با ایرنا اعالم کردند ،برخی
از کسبه و مغازه داران به دلیل آن که از صبح
ام��روز بعد از کشیدن ک��ارت در دستگاه با کسر
کارمزد مواجه شدهاند ،دیگر از دستگاههای کارت
خوان استفاده نمی کنند و از مشتریان پول نقد
درخواست میکنند.

دی��وان عدالت اداری یک بند از دستورالعمل
شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ
دسته چک به مدت هفت سال ب��رای اشخاص
دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و
ابطالکرد.
به گزارش تسنیم ،بانک مرکزی در دستورالعمل
خ��ود ب��ه بانک ها اع�لام ک��رده ب��ود ک��ه ب��ا ص��دور
گواهی عدم پرداخت ،افراد صادر کننده چک
بالمحل را در همان مرحله (ب��دون طی مراحل
قضایی و ص��دور کیفرخواست) به مدت هفت
سال از اخذ دسته چک ،افتتاح حساب جاری
و ...محروم کنند .با این ح��ال ،دی��وان عدالت
اداری ضمن رد این دستورالعمل ،قانون صدور
چک اصالحی سال  1381را مبنای عمل اعالم
کرده است.

احمد توکلی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور جزئیات اشکاالت کارشناسان به  IPCرا تشریح کرد:

اقتصاد مقاومتی ناسازگار است .در ادامه نامه توکلی
آمده است :اگر نقایص اساسی مصوبه اصالح شود ،این
الگواحتما ًال برایمعدودیازمیادینباویژگیهایخاص
مناسب خواهد بود؛ ولی برای اکثریت قاطع میادین
و مخازن باید روش های دیگری را به کار برد که منافع
ملی را حداکثر سازد .در عین حال منتقدان در نشست
 12ساعته روز دوشنبه  1395/02/27در جهت رفع
نقایص ،مشارکتی جدی و فعاالنه داشتند تا ان شاءا...
زحمات انجام شده الاقل برای میادین خاص فوق الذکر
قابل بهرهبرداری گردد.
براساسنامهاحمدتوکلی،نقایصهشتگانهمدلجدید
قرارداد های نفتی عبارتند از:
 -1اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به
جای استفاده از سبد متنوع قراردادی
 -2تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و
نقض حاکمیت ملی
کموکیفظرفیتتخصصیشرکتملینفت
-3تضعیف ّ

/٩٥٠٦٢٧٨٢ق
/٩٥٠٦٢٧٨٢
ق

ماجرای فیشهای حقوقی و طرح یک پرسش
حسین بردبار  -افشای رقم فیش حقوقی برخی ازمدیران
بیمه مرکزی ایرانکه منجربه استعفای محمد ابراهیم امین،
رئیسکلقبلیشددرکنارافشایفیشحقوقیبرخیازمدیران
دیگرکهدرفضایمجازیاینروزهایکهتازیمیکند،گرچهاین
عالمتسوالرادربرخیاذهانممکناستایجادکندکهاصل
چنینکاری یعنی افشای فیش حقوقی یک مدیرمیان رتبه
نظامچقدردرستومطابقمعیارهایاخالقیاستوصحت
دارد اما حکایت از یک معضل خاص دراقتصاد ایران دارد وآن
ناهماهنگیوشکافعظیممیاندرآمداقشارمختلفجامعه
است به طوریکه اگرفیش حقوقی چند ده میلیون تومانی
فالنمدیررابادریافتییکمیلیونو 500هزارتومانیکثیریاز
کارگرانوکارمندانطبقهمتوسطجامعهمقایسهکنید،تفاوت
درآمد به دهها برابرمیرسد.اکنون جای این پرسش استکه
آیا چنین تفاوتی منطقی است وچگونه باید باشد؟هرچند
شکینیستکهفیشحقوقییکمدیرصرفابهمعنایکارکرد
ودستمزدهمانماهوینیستوسالهاکسبتجربه،دانش،
درجه علمی و مهارت های گوناگونی که طی سنوات کاری
ومدیریتیکه بعضا ممکن است با مشقتهای شبانه روزی و
مسئولیتپذیریسختهمراهبودهباشدنیزپشترقمیاست
که درفیش حقوقی خودنمایی میکند اما تفاوت درآمد میان
اقشارمختلفجامعهیکمعضلاستکهنمیتوانآنرانادیده
گرفت وبه شکاف طبقاتی دامن میزند.طبق برخی ازآمارها
دربعضی ازکشورهای پیشرفته تفاوت درآمد میان باالترین
و پایینترین سطوح مدیریتی نهایتا چهاربرابراست اما غالبا
درکشورهایجهانسوماینتفاوتبیشتراستوبهدههابرابر
میرسدکهبه همین دلیلکاهش این تفاوت درآمد به عنوان
یکی ازشاخصههای توسعه یافتگی یک جامعه واقتصاد نیز
محسوبمیشود،پسخوباستجدایازجنجالهایحاکم
برمحیط مجازی وگوشه وکناربرخی از رسانهها درخصوص
افشاگری درمورد فیش های حقوقی به این پرسش نیز فکر
کنیمکه چگونه میشود تفاوت باالی میان دریافتی سطوح
مختلف مدیریتی وکارمندی وکارگری درکشورراکاهش داد؟

عکس و شرح

رونویسی  BMWاز ایران خودرو و سایپا
شرکت  BMWکوپه اسپورت  M3را با موتور  8سیلندر
 420اسب بخاری ،تبدیل به یک وانت کرده است.
(منبع :اقتصاد آنالین)
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نقدهایهشتگانهمتخصصانبهقراردادهایجدیدنفتی

احمد توکلی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور
استفاده از مدل جدید قرارداد های نفتی را برخالف
مصالحملیومنافعاستراتژیکنظاماعالمکردوخواستار
تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری
خارجی در صنعت نفت وگاز شد .احمد توکلی ،نماینده
مجلس شورای اسالمی و رئیس هیئت مدیره سازمان
مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» ضمن اشاره
به استقبال دولت از انتقاد ها و برگزاری چند نشست با
منتقدان از سوی معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت،
نسبت به تکرار دهها مورد قرارداد جدید شبیه کرسنت از
طریق قراردادهای جدید که به طرح دعوای حقوقی علیه
ایران ختم شود ،هشدار داد.
در نامه توکلی خطاب به جهانگیری با اشاره به این که
نامه مذکور نتیجه مباحثات طوالنی جمعی از منتقدان
با مقامات مسئول ذیربط ،وزارت نفت ،کارشناسان
مستقل ،اساتید برجسته دانشگاه و جوانان متخصص
نفت و گاز است ،آمده است :نتایج مذکور در سه نشست
طوالنی که به ابتکار شما با گردهمایی این منتقدان
برگزار گردید مجددا به شور و نقادی گذاشته شد و حاصل
آن گزارشی است تحت این عنوان که «چ��را دول��ت در
جذب سرمایه و فناوری خارجی باید به طور استراتژیک
تغییر رویکرد دهد؟» وی ضمن تقدیر نسبت به استقبال
جهانگیری و زنگنه از نقد های صورت گرفته و اشاره به
برگزاری جلساتی با حضور منتقدان در دفتر معاون اول
رئیس جمهور از جمله نشست  12ساعته روز دوشنبه
 1395/02/27آورده اس��ت :جمع بندی نظرات
منتقدان آن بود که این مصوبه نمی تواند شرایط عمومی
و الگوی قرارداد های باالدستی نفتی باشد و در شکل
فعلی ناقض قوانین باالدستی است ،حاکمیت ملی را
مخدوش می سازد ،ظرفیت های مشابه داخلی ،به ویژه
توانایی های شرکت ملی نفت را تحلیل می برد ،هیچ
تضمینی برای انتقال فناوری ندارد ،خام فروشی را تداوم
می بخشد و سهم غیرمعقولی از منافع را به شرکت های
چندملیتی میدهد و در بلندمدت ممکن است خطراتی
را متوجه استقالل ملی نماید و در مجموع با مفاد و روح

یادداشت

افزایش قیمت آب و برق تکذیب شد

شرایط اخذ چک برای صاحبان چک
برگشتی تسهیل شد

 1100تا  1440تومان ،کف و سقف نرخ
خرید توافقی شیرخام
تسنیم -مدیرکل تولیدات دامی با اعالم
آغاز خرید توافقی شیرخام در اصفهان
گفت :هرکیلوگرم شیرخام دامداران با
بررسی و تعیین نرخ کمیتههای استانی و
در نظرگرفتن کیفیت ،هزار و  100تا هزار و  440تومان
خریداری میشود.

اتحادیه سراسری تامین صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه ای
به معاون رئیس جمهور نوشت :بخشنامه وزارت صنعت درباره عرضه
مواد اولیه پتروشیمی خارج از بورس کاال 180 ،هزار شغل را در صنایع
پایین دستی پتروشیمی در  2سال اخیر از بین برد و  13هزار میلیارد
تومان به این صنعت ضرر زد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،اتحادیه س��راس��ری تامین صنایع پایین دستی
پ��ت��روش��ی��م��ی ،ن��ام��ه ای خ��ط��اب ب��ه ش��ری��ع��ت��م��داری م��ع��اون اج��رای��ی
رئیس جمهور نوشته و خواستار ابطال بخشنامه معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت درباره نحوه قیمت گذاری و عرضه محصوالت پتروشیمی
به عنوان مواد اولیه در بورس کاال شده است.بر اساس بخشنامه معاون
وزیر صنعت ،قیمت پایه عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال
به جای ارز دولتی با ارز آزاد محاسبه می شود .صنایع پایین دستی
پتروشیمی معتقد است این بخشنامه وجاهت قانونی ندارد.بر اساس
این بخشنامه پتروشیمی ها می توانند پس از دو بار عرضه محصول
خود در بورس کاال ،این محصوالت را در بازار آزاد عرضه کنند .صنایع
پایین دستی پتروشیمی می گویند این مصوبه دسترسی آن ها به مواد
اولیه تولید داخل را به شدت دچار چالش کرده است.
آن ها می گویند با ابطال مصوبه معاون وزیر صنعت ضمن از دست رفتن
 180هزار شغل در این صنایع ،تولید مصنوعات پلیمری را  28درصد
کاهش داده است.در همین حال به گزارش فارس ،شورای رقابت روز
دوشنبه( ام��روز) برای بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن بخشنامه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال  93درباره نحوه قیمت گذاری و
عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال تشکیل جلسه می دهد.

براساس گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،نوبخت ،رئیس سازمان مدیریت گفت :با ابالغ بودجه سال ،95حقوق و مزایای کارکنان دولت و
معوقه 2ماه نخست امسال در فیش حقوقی خرداد ماه اعمال و پرداخت میشود.پیش از این نوبخت از افزایش 12درصدی حقوق کارمندان
در سال جاری خبر داده بود .افزایش حقوق کارمندان در سال جاری به دلیل تاخیر در ارائه الیحه بودجه و تصویب آن ،با تاخیر اعمال میشود.

و شرکتهای تابعه و شرکتهای بخش خصوصی
 -4شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پرابهام
 -5نادیده انگاشتن اص��ول انتقال فناوری در الگوی
پیشنهادی
 -6خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی شمار
خارجی
 -7پرهیز از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر
مغفول الگوی قراردادی جدید
 -8عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت
عدم ایفای تعهدات
وی در ادامه با اشاره به این که منطقی است که یک الگوی
ق��راردادی برای تمامی مخازن و میادین کشور تجویز
نشود؛ بلکه با استفاده از ظرفیت ماده  7قانون وظایف و
اختیارات وزارت نفت ،تمامی مخازن و میادین بر اساس
شاخصهای خاص خود در چند گروه دستهبندی شود و
برای هر دسته شرایط عمومی قراردادها جداگانه تنظیم
گ��ردد ،آورده اس��ت :تجارب گذشته و شواهد و قرائن
فعلی نشان می دهند ،شرکت های بین المللی نفتی در
قالب های دیگری نیز حاضرند در پروژه های باالدستی
صنعتنفتکشور فعالیت نمایند .اگر هم در وهله نخست
بی میلی نشان دهند ،با تعقیب راهکار های تقدیمی
در سطور آتی و با جلب همکاری شرکت های متوسط و
کوچک و مجرب خارجی ،شرکتهای بزرگ نیز داوطلب
خواهند شد.
درانتهایایننامهباتاکیدبراینکهباتوجهبهواقعیتهای
بازار سرمایه جهانی ،تأمین سرمایه برای پروژههای نفتی
آن قدر ها که ادعا می شود سخت نیست ،آمده است« :در
صورتی که وزارت نفت به اشکاالتی که دستگاه های
دلسوزان مردم و ایران
نظارتی ،اساتید ،متخصصان و
ِ
مطرح ک��رده ان��د توجه نکند و بر اساس ای��ن مصوبه با
ط��رف ه��ای خ��ارج��ی پیمان ببندد ،ب��ا مقاومت هایی
روبهرو می شود که به احتمال قوی خود را مجبور به فسخ
قرارداد ها خواهد دید و خدای ناخواسته ده ها کرسنت
دیگر را شاهد خواهیم بود که از طریق محاکم بینالمللی،
ذخایر ارزی فعلی و آتی را مصادره خواهند کرد».

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را
١٢١٢
ﺣﺪود
ﺣﺪود
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻓﻀﺎ��ﺑﻪﺑﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
داردﻓﻀﺎ��
ﻧﻈﺮدارد
ﻣﺸﻬﺪدردرﻧﻈﺮ
ﻧﻮرﻣﺸﻬﺪ
ﭘﻴﺎمﻧﻮر
داﻧﺸﮕﺎهﭘﻴﺎم
داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺪت
ﺑﺮا�
ﻋﻤﻮﻣ�
ﻣﺰا�ﺪه
ﻃﺮ�ﻖ
ﻣﺪت
ﺑﺮا�
ﻋﻤﻮﻣ�
ﻣﺰا�ﺪه
داﻧﺸﺠﻮ��از ازﻃﺮ�ﻖ
ﺗﻌﺮﻓﻪداﻧﺸﺠﻮ��
ﺗ�ﺜﻴﺮﺑﺎ ﺑﺎﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺎ�ﭗو وﺗ�ﺜﻴﺮ
اﻣﻮرﺗﺎ�ﭗ
اﻧﺠﺎماﻣﻮر
ﺟﻬﺖاﻧﺠﺎم
ﺟﻬﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
�ﻠﻴﻪ
ﻟﺬاﻟﺬا
ﻧﻤﺎ�ﺪ.
واﮔﺬار
ﺷﺮا�ﻂ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
�ﻠﻴﻪ
ﻧﻤﺎ�ﺪ.
واﮔﺬار
واﺟﺪﺷﺮا�ﻂ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎنواﺟﺪ
اﺟﺎرهﺑﻪﺑﻪﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﺻﻮرتاﺟﺎره
ﺳﺎلﺑﻪﺑﻪﺻﻮرت
��ﺳﺎل
��
ﭘﺎ�ﺎن
ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ
ﺧﻮد،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد�
ﻗﻴﻤﺖ
اﻋﻼم
ﭘﺎ�ﺎن
ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ
ﺧﻮد،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد�
ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ واﻋﻼم
اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮ و
�ﺴﺐاﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻬﺖ�ﺴﺐ
ﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﻬﺖ
ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣ�
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
واﻟﻪواﻟﻪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
آﻗﺎ�
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ�
واﺣﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
آﻗﺎ�
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ�
٩٥٫٠٣٫٠٨ﺑﻪﺑﻪواﺣﺪ
ﻣﻮرخ٩٥٫٠٣٫٠٨
ﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ
روزﺷﻨﺒﻪ
ادار�روز
وﻗﺖادار�
وﻗﺖ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
�ﻠﻴﻪ
�� �ﺎ
ﻗﺒﻮل
رد�ﺎو �ﺎ
دردر
داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻮده و
ﻣﺰا�ﺪه
�ﻠﻴﻪ
�� �ﺎ
ﻗﺒﻮل
رد و
داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻮده و
ﺑﺮﻧﺪهﻣﺰا�ﺪه
ﻋﻬﺪهﺑﺮﻧﺪه
آﮔﻬ�ﺑﻪﺑﻪﻋﻬﺪه
ﻧﺸﺮآﮔﻬ�
ﭼﺎپو وﻧﺸﺮ
ﻫﺰ�ﻨﻪﭼﺎپ
ﻫﺰ�ﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺨﺘﺎرﻣ�
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداتﻣﺨﺘﺎر
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات

 /٩٥٠٦٠٨٤٧آ
 /٩٥٠٦٠٨٤٧آ

ﻫﻤﮑﺎرى
ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى
دﻋﻮت ﺑﻪ

دارا�
اﻓﺮاددارا�
اﻗﺘﺼﺎد�ازازاﻓﺮاد
ﻣﻌﺘﺒﺮاﻗﺘﺼﺎد�
ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻌﺘﺒﺮ
�� ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻤﺎ�ﺪ:
ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﺪ:
ﻫﻤ�ﺎر�ﻣ�
دﻋﻮتﺑﻪﺑﻪﻫﻤ�ﺎر�
ذ�ﻞدﻋﻮت
ﺷﺮا�ﻂذ�ﻞ
ﺷﺮا�ﻂ
ور�
ﺑﻬﺮهور�
ﺳﻴﺴﺘﻢووﺑﻬﺮه
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖﺳﻴﺴﺘﻢ
ارﺷﺪﻣﺪ�ﺮ�ﺖ
�ﺎرﺷﻨﺎﺳ�ارﺷﺪ
� -١ﺎرﺷﻨﺎﺳ�
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻫﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞﺳﻴﺴﺘﻢ
ﮔﺮا�ﺶﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺻﻨﺎ�ﻊﺑﺎﺑﺎﮔﺮا�ﺶ
ﻣﻬﻨﺪﺳ�ﺻﻨﺎ�ﻊ
�ﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳ�

ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺳﺎلﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺎﺣﺪاﻗﻞ٣٣ﺳﺎل
ﻣﺎﻟ�ﺑﺎﺣﺪاﻗﻞ
�ﺎرﺷﻨﺎسﻣﺎﻟ�
� -٢ﺎرﺷﻨﺎس
ﻫﻤ�ﺎر�
ﻫﻤ�ﺎر�
ﺧﺎرﺟ�
ﺑﺎزرﮔﺎﻧ�ﺧﺎرﺟ�
�ﺎرﺷﻨﺎسﺑﺎزرﮔﺎﻧ�
� -٣ﺎرﺷﻨﺎس
-٣
�ﺎر�
ﺗﺠﺮﺑﻪ�ﺎر�
ﺳﺎلﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ٥٥ﺳﺎل
ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ

٩٥٫٣٫١٥
ﺗﺎر�ﺦ٩٥٫٣٫١٥
ﺣﺪا�ﺜﺮﺗﺎﺗﺎﺗﺎر�ﺦ
ﺗﻮاﻧﻨﺪﺣﺪا�ﺜﺮ
ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎنﻣ�
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﭘﺴﺘ�
ﺻﻨﺪوقﭘﺴﺘ�
ﺧﻮدراراﺑﻪﺑﻪﺻﻨﺪوق
�ﺎر�ﺧﻮد
رزوﻣﻪ �ﺎر�
رزوﻣﻪ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ارﺳﺎلﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﺸﻬﺪارﺳﺎل
٩١٣٧٥-٣٣٧٨ﻣﺸﻬﺪ
٩١٣٧٥-٣٣٧٨
/٩٥٠٥٩٢٦٩
/٩٥٠٥٩٢٦٩دد

 /٩٥٠٦٤٣١٠آ
 /٩٥٠٦٤٣١٠آ

 /٩٥٠٦٤٥٠٣آ
 /٩٥٠٦٤٥٠٣آ

CMYK

