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پروندههای کالن مفاسد اقتصادی در
دستور کار سازمان اطالعات سپاه

...
اخبار

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

)0(35.200

) 100( 39.300

) 500(47.000

5.420

9.550

1.140.000

11.180.000

)0( 11.180.000

5.600.000

2.930.000

1.930.000

(دالر)

مقدار

73/736

تهران

) 92( 35.092

) 15( 38.967

) 380(46.530

5.420

9.570

1.123.640

11.060.000

) 96000 (11.070.000

5.580.000

2.930.000

1.880.000

)-25(1.334

تغییر

-80

تفاهم با یک شرکت روس برای
توسعه  2میدان نفتی ایران

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

شرکت ملی نفت ای��ران و شرکت زاروب���ژ نفت روسیه،
یادداشت تفاهمی ( )MOUرا امضا کردند که بر مبنای
آن ،مطالعه ٢میدان مشترک غرب کشورمان در دستور کار
شرکت روسی قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا ،علی کاردر ،مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران و سرگئی کودریاشف مدیرعامل شرکت زاروبژنفت
روسیه ،بعدازظهر دی��روز ق��رارداد محرمانه و یادداشت
تفاهمی را امضا کردند؛ بر پایه این تفاهمنامه مقرر شد
شرکت روس��ی با مطالعه  ٢میدان پایدار غ��رب و آب��ان،
پیشنهادهای خود را در خصوص افزایش ضریب بازیافت
نفت در این میدان ها ارائه کند.
در مراسم امضای این تفاهمنامه همکاری ،دو طرف بر
توسعه روابط در حوزه های مختلف از جمله سوآپ و خرید و
فروش نفت و فراورده های نفتی نیز تاکید کردند.
براساس اعالم وزارت نفت ،میدان های نفتی آبان و پایدار
غرب از میدان های مشترک کشورمان با کشور عراق به
شمار می روند که در حوزه فعالیت شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران (شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب) واقع
شده اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :پیش بینی می شود نرخ ارز از
ماه آینده تک نرخی شود و امیدواریم در مرحله بعد نیز شرایط برای
واقعی شدن آن فراهم شود.به گزارش تسنیم ،مسعود خوانساری
با بیان این که تک نرخی شدن ارز نقش مهمی در رفع مشکالت
صنایع و فعالین اقتصادی دارد ،اظهار کرد :بر اساس پیش بینی
های موجود ،تک نرخی شدن ارز از اوایل ماه آینده اجرا می شود و
امیدواریم که در مراحل بعد ،اقدامات الزم برای واقعی شدن نرخ
ارز فراهم آید.سخنان این مقام بخش خصوصی در حالی است که تا
دیروز تفاوت نرخ ارز مبادله ای و آزاد ،به حدود  420تومان رسیده
است .دیروز نرخ ارز مبادله ای بنا بر اعالم بانک مرکزی3085 ،
تومان و نرخ ارز بازار آزاد بر اساس ارقام مستند سامانه سنا3505 ،
تومان بود.با این حال ،قائم مقام بانک مرکزی ،دیروز از کاهش
شکاف بین نرخ دالر مبادله ای و آزاد در سه ماهه نخست امسال
نسبت به دوره مشابه سال  94خبر داد و گفت :مقایسه نرخ تورم
کشورهای شریک خارجی که به طور میانگین ،نرخ تورم  5درصدی
دارند ،با نرخ تورم زیر  10درصد کنونی در کشور نشان می دهد که
نرخ ارز متناسب با نرخ تورم پیش می رود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد:

تعریف سه الیه برای انتقال فناوری
در قراردادهای جدید نفتی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ای��ران ،انتقال فناوری را
اصل مورد تاکید صنعت نفت کشور در اجرای مدل جدید
قراردادی این صنعت عنوان کرد.
به گزارش ایسنا ،علی کاردر در مراسم امضای تفاهمنامه
مطالعاتی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت زاروبژنفت
روسیه ،به مدل جدید ق��رارداد صنعت نفت اش��اره کرد و
گفت :اصل مورد تاکید در این مدل ق��راردادی ،ضرورت
انتقال فناوری است و ما از شرکت های متقاضی برای
همکاریباشرکتملینفتایراندربخشباالدستانتظار
داریم این مهم را مدنظر قرار دهند.
وی تصریح کرد :سه الیه برای انتقال فناوری تعریف شده
است که الیه نخست به فعالیت های اکتشاف  ،تولید و
مهندسی مخزن مرتبط است؛ در الیه دوم انتقال فناوری به
شرکت های خدمات نفتی ایرانی و در الیه سوم نیز انتقال
فناوری ساخت تجهیزات با مشارکت سازندگان داخلی
مدنظر است .کاردر افزود :انتخاب شریک ایرانی از سوی
شرکت خارجی نیز با هدف فراهم شدن زمینه انتقال
فناوری در همین راستا صورت می گیرد.

پسر اسطوره فوتبال بدهی
 ۲۵میلیاردی را پرداخت نکند،
وثیق ه را به اجرا میگذاریم
فارس  -علی قنبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که
بدهی پسر اسطوره فوتبال به شرکت بازرگانی برای فروش
برنج چه شد ،گفت :برنج طبق قانون به صورت رهنی به آن
ها فروخته شد و زمان پرداخت فرا رسیده و باید مطالبات ما
توسط آن ها پرداخت شود .اگر پرداخت انجام نشود ،وثیقه
آن ها به اجرا گذاشته میشود.
وی مبلغ فروش برنج به پسر اسطوره فوتبال را  20میلیارد
تومان اعالم و اظهار کرد :با سود آن باید  25میلیارد تومان
به شرکت بازرگانی دولتی پول پرداخت شود.
به گفته وی ،زمان فروش رهنی برنج به این شخص شش
ماه بوده که االن مدت نه تنها به اتمام رسیده بلکه دو بار
تمدید شده است.

شاخص

حال و هوای پاییزی صنعت در بهار
آخرین گزارش وزارت صنعت از وضعیت تولید کاالهای
صنعتی در کشور حکایت از کاهش تولید بسیاری از
اقالم در دوماهه اول سال  95نسبت به سال  94دارد.
در این مدت پتروشیمی و فوالد از نظر حجم تولید رشد
کردند اما بسیاری از بخش های دیگر از جمله خودرو
شرایط مناسبی نداشتند.
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رئیس سازمان اطالعات سپاه با تأکید بر اینکه "پشتپرده تخلفات اخیر را رصد میکنیم" ،متذکر شد :پرونده مفاسد اقتصادی کالن کشور در
دستورکارسازماناطالعاتسپاهاست.حجتاالسالمطائبدرگفتوگوباتسنیم،افزود:اطالعاتسپاهدرموضوعتخلفهایاقتصادیهمیشه
فعال بوده و در حال حاضر پروندههای جدی در دستور کار دارد و با همکاری دستگاه قضایی توانستیم مبالغ کالنی را به بیت المال برگردانیم.

جمع آوری  60امضا برای استیضاح وزیرکار

ارز،ماه آینده تک نرخی می شود
تالش برای کم کردن فاصله  420تومانی

قائم مقام بانک مرکزی:

سطح همکاری به سمت بانک های
بزرگ جهان گسترش یافته است
در حالی که پیش از این ،خبرها حاکی از ترس بانک های بزرگ
اروپایی برای همکاری با ایران با وجود لغو تحریم ها بود ،قائم مقام
بانک مرکزی گفت :سطح همکاری از بانک های متوسط اروپایی
به سمت بانک های بزرگ گسترش یافته است.به گزارش روابط
عمومی بانک مرکزی ،اکبر کمیجانی دیروز در کنفرانس بانکی که در
حاشیه نهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه برگزار شد ،افزود :شبکه
بانکی قبل از مذاکرات هسته ای تعامالتی را با بانک های اروپایی
داشته و هم اکنون این تعامالت ادام��ه دارد.در همین حال وزیر
خارجه انگلیس از برگزاری نشستی بین نمایندگان بانک مرکزی
ایران ،وزارت خزانهداری آمریکا و همچنین بانکهای بینالمللی
در لندن خبر داد .به گزارش فارس به نقل از رویترز ،فیلیپ هاموند
گفت« :امروز (دیروز) بعدازظهر دیداری بین بانک مرکزی ایران،
وزارت خزانهداری آمریکا و بانکهای بینالمللی مستقر در لندن
برگزار میشود تا در این زمینه (درباره رفع تحریمهای بانکی ایران)
پیشرفتهایی حاصل شود».چندی پیش نیز وزیر خارجه آمریکا ،با
تعدادی از مدیران بانکی در لندن دیدار داشت؛ دیداری که سبب
اطمینان بخشی به بانکهای بینالمللی نشد.

...
فساد

...

عارف:استیضاح ربیعی در دستور کار فراکسیون امید نیست
محمدعلی وکیلی ،نماینده تهران به همراه تعدادی از نمایندگان در تکاپوی جمعآوری
امضا برای طرح استیضاح وزیر کار کابینه تدبیر و امید هستند .این استیضاح تا االن
توانسته امضای بیش از ٦٠نفر از نمایندگان را داشته باشد.در این رابطه ،محمدعلی
وکیلی به «اعتماد» اعالم کرده است که براساس ارزیابی اجمالی که از عملکرد وزرا
داشتیم وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ترتیب ناکارآمدی و فشار اجتماعی در اولویت
تغییر قرار گرفته است .طرح استیضاح ربیعی دست کم چهار محور دارد« :کوتاهی در ارائه
ساختار وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» « ،معطل گذاشتن بنگاههای اقتصادی از
جمله شستا و به زیان رساندن این بنگاهها»« ،عدم ارائه برنامه برای ادارات کل استانها»
و «وضعیت داخلی شرکتهای تامین اجتماعی» چهار محوری است که تا این لحظه
طرح استیضاح بر مبنای آنها کلید خورده است .هرچند ممکن است در روزهای آینده
موارد دیگری به آنها افزوده شود .وکیلی در سخنانش تاکید میکند که نام «علی ربیعی»
نخستین نام در لیست مورد نظر نمایندگان برای تغییر است اما آخرین آنها نیست و وزرای
دیگری در این لیست حضور دارند.وکیلی با تاکید بر اینکه تغییر در درون کابینه به یک
مطالبه عمومی تبدیل شده است در پاسخ به این سوال که وزرای بعدی لیست استیضاح
چه کسانی هستند به اعتماد می گوید« :وزرای بعدی همانهایی هستند که مدتهاست
در فضای عمومی جامعه مطالبه تغییر آنها مطرح است ».در همین حال تسنیم گزارش
داد درحالیکه برخی از جریانات با تهدید به استیضاح وزیر اقتصاد ،به دنبال جلوگیری از
برکناری متخلفان در مسئله فیش های حقوقی نجومی هستند ،برخی دیگر از نمایندگان
همچون مافی ،موسوی و اعزازی مخالف این موضوع هستند.به گزارش ایلنا ،در این رابطه،
میرزایی ،عضو فراکسیون امید در خصوص طرح استیضاح وزیر کار از سوی برخی اعضای
منتسب به فراکسیون گفت :فراکسیون امید هیچ برنامهای در خصوص استیضاح وزرای
دولت ندارد .وی تاکید کرد که این موضوع شخصی است و مربوط به فراکسیون نیست.
در همین حال محمد رضا عارف ،رئیس فراکسیون امید گفت :استیضاح آقای ربیعی
به هیچ وجه در دستور کار فراکسیون امید نیست .وی تاکید کرد :هرگونه اقدام برای
استیضاح وزرا از سوی فراکسیون امید ابتدا با هماهنگی با دولت انجام می شود و منش و
روش ما این است که برخی مشکالت را با همراهی با دولت حل و فصل کنیم.

...
نفت

قاچاق

...
بانک

برکناری یک مسئول به خاطر دریافت
پول در ازای اعطای امتیاز

دستور حجتی برای تشکیل ستاد
پایش قاچاق محصوالت کشاورزی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،
قراردادهای نفتی را اصالح کرد

پرداخت  ۴9هزار میلیارد تومان
تسهیالت بانکی در  2ماه نخست سال

وزیر اطالعات با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای
برخورد با م��وارد خالف قانون از ابتدای دولت
یازدهم گفت :در مقطعی در یکی از دستگاهها یک
مسئولبرایدادنامتیازپولمختصریگرفتهبود
اما وقتی از این موضوع مطلع شدیم ،با آقای رئیس
جمهور آن را در میان گذاشتیم و رئیس جمهور در
واکنش به این موضوع دستور برکناری آن مقام را
صادر کرد.به گزارش تسنیم ،سیدمحمود علوی
افزود :وزارت اطالعات شرایطی را فراهم میکند
کهسالمتاقتصادیدرجامعهبرقرارشودوفعاالن
اقتصادی بتوانند در آرامش به فعالیت خود ادامه
دهند و در این زمینه به آنها کمک نیز میشود .به
گفته وی ،م��واردی بوده که افراد سرمایهگذار و
داراییهای آنها در واحدهای تولیدی در آستانه
زمین خوردن بوده که با مساعدت این وزارتخانه
جلوی این کار گرفته شده و شرایط دوباره برای
آنها هموار شده است.

وزیرکشاورزی در حکمی به مهرفرد ،قائم مقام وزیر
در امور بازرگانی ماموریت داد تا نسبت به تشکیل
ستادپایشقاچاقمحصوالتکشاورزیاقدامکند.
به گزارش مهر براساس حکم حجتی ،این ستاد
موظف است وضعیت قاچاق محصوالت کشاورزی
را رصد کرده و راهکارهای مقابله با آن را پیگیری و
نتایج آن را به وزیر جهاد کشاورزی گزارش کند.
همچنین به گ��زارش ایسنا درپی عرضه آلبالو و
لیموترش خارجی در بازار ،رییس سازمان حفظ
نباتات اعالم کرد :گزارشهایی در این زمینه به
دستگاههای متولی ارائه شده و پرونده آن در حال
رسیدگی است .باغستانی میبدی در گفتوگو با
ایسنا،تصریح کرد :موضع وزارت جهاد کشاورزی
در زمینه واردات میوه هیچ تغییری نکرده است،
چراکه هیچ نیازی به واردات نداریم و همچنان
چهار میوه گرمسیری از جمله موز ،آناناس ،انبه
و نارگیل ب��رای واردات به کشور مجوز دارن��د.

در جلسه روز گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد
م��ق��اوم��ت��ی ،پیشنهادهای ک��ارگ��روه منتخب
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درب��اره متن
قراردادهای جدید نفتی که روند بررسی آن از
جلسه گذشته ستاد آغاز شده بود ،ادامه یافت و
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم
بررسی دقیق متن قراردادهای جدید نفتی در این
ستاد ،پس از بحث و تبادل نظر مفاد و جزئیات آن
بررسی شد و با اعمال اصالحات الزم ،در نهایت
به تایید ستاد رسید .به گزارش تسنیم ،در نهایت
مقرر شد متن این قراردادها برای تصویب نهایی
در جلسه هیئت دولت مطرح شود .گفتنی است
الگوی قبلی قرارداد های جدید نفتی که مهرماه
گذشته با پیشنهاد کمیته بازنگری قراردادها به
تصویب دولت رسیده بود چندی پیش از طرف
شرکت ملی نفت رد شد و الگوی جدید راسا توسط
شرکت ملی نفت ارائه و به دولت تسلیم شد.

بانک مرکزی گ��زارش داد :تسهیالت پرداختی
بانکها طی  2ماهه سال  1395به بخش های
اقتصادی مبلغ  489.4هزار میلیارد ریال است
ک��ه در مقایسه ب��ا دوره مشابه س��ال قبل مبلغ
153.5هزار میلیارد ریال (معادل  45.7درصد)
افزایش داشته است.بانک مرکزی در گزارش
خود بر سهم  38درصدی بخش صنعت و معدن
از کل تسهیالت پرداخت شده بابت سرمایه در
گردش ،تاکید کرده است :مالحظه میشود از
 141.9هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی
دربخش صنعت و معدن معادل  87.2درصد آن
(مبلغ 123.8هزارمیلیاردریال)درتامینسرمایه
در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و
اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط
بانکها در سال جاری است.گفتنی است چند روز
قبلوزیرصنعتضمنانتقادازنظامبانکیگفتهبود
که سهم صنعت از نظام بانکی کاهش یافته است.

سخنگوی دولت خبر داد:

 4500میلیارد تومان افزایش حقوق کارکنان تحت الشعاع موضوع فیش ها قرار گرفت

ﺳﻌﺪﯾﺎ ﻣﺮد ﻧﮑﻮﻧﺎم ﻧﻤﻴﺮد ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺮده آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻧﮑﻮﯾﯽ ﻧﺒﺮﻧﺪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
و دﮐﺘﺮ اﻣﻴﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرﮔﺮاﻣ� و ﻧ�ﻮﻧﺎﻣﺘﺎن

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﻤ�ﺎران ﺷﻤﺎ در
اداره راه �ﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﮔﺮد�ﺪ ﻟﺬا ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و
ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

از ﻃﺮف ﻫﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺮﺗﺎش

 /٩٥١١٨٥٢٥م

دفاع میکند و استیضاح را فرصت مناسبی برای تبیین
خدمات وزیران میداند.
▪ ▪الیحه مدیریت خدمات کشوری تا ماه آینده به مجلس
می رود

اند و  456واحد تولیدی در شعب بانک ها در حال آخرین
اقدامات برای دریافت تسهیالت هستند.

▪ ▪ثبت نام بیش از 29هزار واحد تولیدی برای دریافت
تسهیالت

رئیس سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور در خصوص
فعال کردن هفت هزار و  500واحد تولیدی برای امسال
نیز گفت :بر اساس آخرین گزارش ها تعداد واحدهایی
که در استان ها برای دریافت تسهیالت بانکی ثبت نام
کرد هاند  29هزار و  599واحد است که از این میزان
شش هزار و  940واحد تولیدی به بانک ها معرفی شده

▪ ▪استیضاح فرصتی برای تبیین خدمات وزراست

سخنگوی دولت درباره درخواست  ۶۰نفر از نمایندگان
مبنی بر استیضاح وزیر کار گفت :حق نمایندگان است که
نظرشان را بگویند و این اولین استیضاح نیست که مطرح
میشود البته دولت از وزیران خدوم و زحمت کش خود

تسنیم  -دبیر شورای عالی مناطق آزاد
کشور ب��ا تکذیب واردات خ��ودروه��ای
آمریکایی به مناطق آزاد گفت :تاکنون
گزارشی دال بر این که کاالی مصرفی
آمریکایی وارد شده ،نداشتم.

معاون س��ابق بانک مرک��زی :وضع فیشهای
حقوقیصنعتوکشاورزیبدترازبانکهاست
تسنیم  -تهرانفر ،معاون سابق بانک
مرکزی نحوه برخورد با مدیران عامل
بانکها در جریان فیش های حقوقی را
اتفاق خوبی ندانست و گفت که شک
نکنید در بخشهایی مانند صنعت و کشاورزی وضع به
مراتب بدتر از بانکها است.

مصوبه  400میلیارد تومانی دولت برای
زیرساختهای مسکن مهر
فارس -مصوبه جدید هیئت دولت برای
اح���داث و تکمیل خ��دم��ات زیربنایی
پروژههای مسکن مهر به وزارت نیرو ابالغ
ش��د .ب��ر ای��ن اس���اس ،مبلغ چهار ه��زار
میلیارد ریال به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی
پروژههای مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد تا
برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

افزایش  ۷۰درصدی صادرات ایران به روسیه
فارس -نایبرئیس اتاق مشترک ایران و
روسیه از صفر شدن تعرفه صادرات  4قلم
کاالی پسته ،خرما ،کشمش و کرفس خبر
داد و گ��ف��ت :طبق آم���ار گ��م��رک روسیه
ص��ادرات محصوالت ایرانی به این کشور در سه ماه ابتدای
امسال نسبت به مدت مشابه  ۶۹درصد افزایش داشته است.

قیمت خودروی خارجی پس از واردات
چقدر افزایش می یابد؟
ایسنا-عضوانجمنواردکنندگانخودرو
گفت :ب��ه دلیل ب��اال ب��ودن هزینههای
وارداتخودروقیمتخودروهایوارداتی
در ایران بهطور میانگین به دو برابر قیمت
جهانی این محصوالت میرسد.

عکس و شرح

وی درب��اره الیحه مدیریت خدمات کشوری نیز گفت:
این قانون به صورت آزمایشی سال گذشته اجرا شده بود
یعنی موفق شدیم سال گذشته آن را آماده کنیم و االن
آماده تقدیم به مجلس شورای اسالمی است اما با توجه
به موضوعاتی که مطرح شد در بخش نظام دریافتها و
و رفاهیات بررسی دوبارهای خواهیم کرد و تا ماه آینده
انشاءا ...به مجلس تقدیم میکنیم.نوبخت در پاسخ به
سوالی در مورد اقدامات اخیر مجلس نمایندگان آمریکا
ب��رای جلوگیری از ف��روش هواپیمای بوئینگ به ایران
گفت :هنوز مراحل قانونی این کار طی نشده است .سنا و
دولت آمریکا نیز باید اظهار نظر کنند اما به طور کل آن چه
بر خالف توافق برجام اتفاق افتد حتما مورد بررسی قرار
میدهیم و برای احقاق حقوقمان تالش خواهیم کرد.

ایرنا  -دومین نمایشگاه «جهیزیه و پیوند ایرانی » با
حضور  90شرکت از روز دوشنبه (21تیر) در سالن
حجاب تهران برپا شده است .در این نمایشگاه انواع
محصوالت ایرانی شامل وسایل و ملزومات منزل،
ل��وازم خانگی ،فرش ماشینی و دستباف و لوازم
آشپزخانه ارائه می شود.

ﺑﻘﺎء ﻣﺨﺘﺺ ذات اوﺳﺖ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر� ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻫﻤﺴﺮ� دﻟﺴﻮز

ﺷﺎدروان ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر

ﺑﻬﺮام ﻧﺠﺎران اﯾﺰدى

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ آن ﺑﺰرﮔﻮار روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
 ٩٥٫٤٫٢٤ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ  ٩:٣٠اﻟ� ١١:٣٠
ﻋﺼﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٦:٣٠اﻟ� ١٨:٣٠
در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ واﻗﻊ در اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� ٩
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺠﺎران اﯾﺰدى

 /٩٥١١٨٨٦٧ف

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺎ اﻧﺪوه ﺑ� ﭘﺎ�ﺎن درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ� ﻫﻤﺴﺮ� وﻓﺎدار،
ﻣﺎدر� ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺧﻮاﻫﺮ� ﻓﺪا�ﺎر

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ

ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ
ﺧﺎﻧﺪان در ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ﺻﺒﻮرى

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻃﻴﺒﯽ

 ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺮاﺳﺎن

رﺣﻴﻞ ﺑ� ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭼﻬﺮه ﺧﺪوم ﺳﺎزﻧﺪﮔ� ،ﻣﺮد ﺷﺎ�ﺴﺘﮕ� ﻫﺎ،

ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق و اﺳﻮه ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ

را ﺑﺎ ﻗﻠﺒ� ﺣﺰ�ﻦ و ﭼﺸﻤﺎﻧ� ﺑﺎراﻧ� ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.
آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرش ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ آﻣﻮزه آ�ﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺎم� ،ﺎد و ﺧﺎﻃﺮش در دﻟﻬﺎ
ﺟﺎودان ﺧﻮاﻫﺪﻣﺎﻧﺪ.

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺮاﺳﺎن

خودروی آمریکایی وارد مناطق آزاد
نشده است

حضور  90تولیدکننده داخلی در
نمایشگاه جهیزیه و پیوند ایرانی

عزل یا استعفای13مدیرارشد در زمینه حقوق هاینامتعارف

هادی محمدی –سخنگویدولتبابیاناینکهدرموضوع
حقوق های نامتعارف تاکنون 13مدیر ارشد استعفا کرده
یا برکنار شده اند ،تصریح کرد  :دولت فقط به ابراز تاسف
نسبت به این پدیده بسنده نکرده و غیر از پذیرش استعفای
برخی مدیران ،برای عزل برخی دیگر اقدام می کند و این
دامنه را وسعت خواهد داد.به گزارش خراسان ،نوبخت در
نشست هفتگی خود با رسانه ها در پاسخ به سوالی درباره
وضعیت پرونده برخورد دولت با پرداخت های نامتعارف
اظهار کرد  :دولت یازدهم به دنبال عادالنه کردن حقوق
هاست و بر این اساس چهار هزار و  500میلیارد تومان
افزایش حقوق کارکنان در سه ماه اول امسال پرداخت
شد اما متاسفانه این اقدام ،تحت الشعاع موضوع فیش
های حقوقی نامتعارف قرار گرفت.وی افزود :باید توجه
داشت که میزان این حقوق های نامتعارف چقدر است و
اضافه پرداخت های دولت در سه ماهه اول امسال چقدر
بوده است؛ به طوری که آن اق��دام نارضایتی ایجاد کرد
ولی اقدام دولت در ترمیم حقوق ها رضایتی ایجاد نکرد
در هر صورت دولت مصمم است دریافت های کارکنانی
را که دریافتی کمتری دارند عادالنه کند.معاون رئیس
جمهور خاطرنشان کرد  :البته دولت با مسئله فیش های
حقوقی نجومی به طور جدی برخورد کرده و نه تنها در قوه
مجریه بلکه در قوه مقننه ،قضاییه و بنگاه هایی که مشمول
نهادهای دیگر می شود نیز کنترل خواهد شد.

...

شاخص کل

بازار خبر

 /٩٥١١٨٤٨٥ف

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺸﻬﺮ�ﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺒﺰوار�
ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ و ﺧﺎ�ﺴﭙﺎر� ﺳﺎﻋﺖ ١٠:٣٠
ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥/٤/٢٣از ﺻﺤﻦ آزاد� ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ روز ٥ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥/٤/٢٤ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ
 ٩:٣٠اﻟ�  ١١:٣٠و ﻋﺼﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٧اﻟ�  ١٩و ﺟﻤﻌﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﻮرخ ٩٥/٤/٢٥
از ﺳﺎﻋﺖ  ١٧اﻟ�  ١٩در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻣﺘﻮﻟﯽ ،ﺻﺒﻮرى ،ﻗﻨﺪى،
ﻣﻨﺘﻈﺮى ،ﺗﻌﺒﺪى و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

 /٩٥١١٨٤٧٢د
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