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 3نفر از همدستان بابک زنجانی
در اختیار وزارت اطالعات قرار گرفتند

...
اخبار

مدیرعامل بانک ملی :بخشش سود و جرایم
وام های زیر  100میلیون را آغاز کردیم
با وجود ابالغ دستورالعمل بانک مرکزی برای بخشش
سود و جرایم وام های زیر  100میلیون تومان در تاریخ 21
بهمن ،رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای
دولتی گفت :ابالغیه مصوبه بخشودگی سود و جرایم
تسهیالت کمتر از  100میلیون تومان روز گذشته از سوی
بانک مرکزی به بانکها ارسال و از امروز (دیروز) این مهم
آغاز و عملیاتی شد .حسین زاده در گفتوگو با ایبِنا ،افزود:
قبل از ارسال ابالغیه بخشودگی سود و جرایم تسهیالت
کمتر از 100میلیون تومان از سوی بانک مرکزی ،آییننامه
اجرایی آن به شعب ابالغشده بود ،ازاینرو از امروز (دیروز)
این روند در شعب بانکها آغاز میشود.وی اظهار داشت:
سهمیهایکهدراینبخشبهبانکملیاختصاصدادهشده
رقمیمعادلپنجهزارمیلیاردتوماناست.مدیرعاملبانک
ملی ادامه داد :بدهکاران بانکی درصورتیکه نسبت به
تسویه نقدی تسهیالت خود در موعد مقرر اقدام کنند ،سود
و جرایم تسهیالت آنها بخشیده می شود و تنها باید اصل
بدهی خود را پرداخت کنند.وی در خاتمه یادآور شد :در این
ابالغیه اولویت بخشودگی سود و جرایم به مانده مطالبات،
بابت تسهیالت اعطایی یارانهای موردحمایت دولت برای
ح��وادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و آسیب دیدگان
ناشی از حوادث غیرمترقبه اختصاص دارد و در صورت
باقیماندن سهمیه ابالغی این منابع صرف بخشودگی
جرایم و سود تسهیالت با مبالغ تسهیالت خرد میشود.
الزم به ذکر است که این بخشودگی صرف ًا شامل افرادی
که به بانکهای ملی ،صادرات ،تجارت ،ملت ،سپه ،توسعه
تعاون،صنعتومعدن،توسعهصادراتایران ،رفاهکارگران
و کشاورزی بدهی جاری و غیر جاری دارند ،میشود.

صفدر حسینی ،رئیس هیئت مدیره صندوق
ملی محیط زیست شد

ص��ف��در حسینی رئ��ی��س سابق
صندوق توسعه ملی که در تیرماه
امسال بههمراه جمعی از اعضای
هیئت مدیره و پس از افشای فیش
حقوقی نجومی اش مجبور به
اس��ت��ع��ف��ا ش���د ،ای���ن روزه�����ا در
ساختمانی واقع در بولوار دریای خیابان سعاد تآباد بر
مسند ریاست هیئت مدیره صندوق ملی محیط زیست تکیه
زده و از طرف اعضای مجمع عمومی ب��رای این جایگاه
برگزیده شده است .به گزارش تسنیم ،مجمع عمومی این
صندوق که متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست است،
متشکل از افرادی همانند معصومه ابتکار رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست ،محمد باقر نوبخت رئیس سازمان
مدیریت ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ،علی طیبنیا
وزیر اقتصاد ،محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،محمود حجتی وزی��ر جهاد ک��ش��اورزی و حمید
چیتچیان وزیر نیرو است.

معامالت صوری سهام برخی بانک ها برای
نشان دادن سود

طراح پروژه پرسروصدای اصالح
ص����ورته����ای م��ال��ی ب��ان �که��ا
جزئیاتی از پشتپرده معامالت
صوری و سودهای موهوم گفت و
ادغ���ام بانکها را فع ً
ال منتفی
دانست.احمدبدریمشاوررئیس
کل بانک مرکزی ،در گفت و گو با تسنیم با اشاره به ترفند
برخی بانک ها برای سودده نشان دادن گفت :معامله بانک
صادرات که بانک مرکزی ابطال کرد معاملهای صوری و
ساختگی بود که بانک با یکی از زیرمجموعههای خود آن را
انجام داده بود که آن شرکت اصو ًال اهلیت و استطاعت این
میزان معامله را نداشت بهعالوه مبلغ و سود و شرایط و ...
همه مسئله داشت .وی با اشاره به این که بانکها هیچ کار
ج��دی ب��رای واگ���ذاری بنگا ههای خ��ود نکردند ،گفت:
بنگاهداری شیرین است .زیرا اصو ًال بزرگ شدن امپراتوری
را همه دوست دارند.

امضای قرارداد 3شرکت ایرانی با
واگنسازی روسیه

ایرنا  -شرکت واگن سازی روسیه
و سه شرکت ایرانی ق��راردادی را
امضا کرده اند که افزون بر تحویل
 1100واگ��ن ب��اری آم���اده ،دو
طرف برای ساخت  4900واگن
با یکدیگر همکاری می کنند.بر
اساساینسند،درساختواگنهایمشترک،شرکتهای
ایرانی بدنه واگن ها و شرکت «مجموعه واگن سازی روسیه»
چرخ ها و سامانه های ترمزها را می سازند.بانک «روس
اکسیم» اع�لام ک��رده که اعتبار مالی یک میلیارد روبلی
(حدود  18میلیون دالر) را برای تامین بخشی از هزینه این
قرارداد به ایران واگذار می کند .در مراحل بعدی نیز بانک
های بزرگ روسی مشارکت می کنند .منابع روسی عنوان
کرده اند که ارزش این قرارداد صدها میلیون دالر بوده و این
قرارداد در سه سال آینده به پایان خواهد رسید.

خرید چند هواپیمای کارکرده
توسط ایرالین های ایرانی در دستور کار
ف�����ارس -خ��ب��ره��ا ح��ک��ای��ت از
برنامهریزی چندین ایرالین برای
خرید تعدادی هواپیمای دست
دوم دارد .ظ��اه��ر ًا هواپیمایی
آس��م��ان در ح��ال خ��ری��داری سه
ف��رون��د ای��رب��اس  A320اس��ت.
ماهان ایر به دنبال هشت فروند ایرباس  A340است .یک
فروند هواپیمای ایرباس A321نیز چند روز قبل از آتن وارد
مهرآباد شده و متعلق به اترک ایر است .ساها (سازمان
ارتباطات هوایی ارتش) نیز سه فروند بوئینگ  B737وارد
کرده است .این گزارش می افزاید :قرار است نسیم ایر ۳
فروند امبرائر برزیلی وارد ناوگان کند .هم چنین شنیده
ش��ده اس��ت که قشمایر در ص��دد اج��اره یا خرید ایرباس
 600-A300و یا  A319برای بهبود بهره وری ناوگان
اس��ت .در ای��ن ح��ال عصر ای��ران خبر داده که یک بانک
آمریکایی 100 LC ،میلیون دالری ب��رای خرید هما از
بوئینگ گشایش کرده است.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ع تر به این پرونده در اختیار
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت 3 :نفر از همدستان بابک زنجانی در روزهای اخیر برای رسیدگی جام 
وزارت اطالعات قرار گرفتند .به گزارش خبرگزاری فارس ،پالیزدار تاکید کرد :طبق گزارشهای ارائه ش��ده روند بررسی پروندههای این
متهمان به منظور بازگرداندن اموال بیتالمال مطلوب ارزیابی میشود و ان شاءا ...به نتیجه مثبت و مطلوبی هم خواهد رسید.
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شاخص

با رونمایی از سامانه سهام عدالت مشخص شد

ارزش سهام عدالت،اقساط و نحوه دریافت سود

بالتکلیفی ها درباره اقساط باقیمانده ،زمان آزادسازی و شرکت های غیربورسی سبد سهام عدالت ادامه دارد
روزگذشتهباحضورمعاوناولرئیسجمهورووزیراقتصاد
از سامانه ای رونمایی شد که صاحبان سهام عدالت می
توانند با ورود به آن برخی اطالعات کلی راجع به سهام
خودرامالحظهکنند.درادامهبهاستنادسخنانمسئوالن
و اطالعات ارائه شده در سامانه ،به مهمترین سواالت مردم
در رابطه با وضعیت سهام عدالت پاسخ خواهیم داد.

تومان باقیمانده به
هم در صورت پرداخت  468هزار
ِ
تومانی
حساب دولت هم مالک سهم حدودا  2میلیون
ِ
خود می شوند و هم می توانند سود آن را دریافت کنند.
در مورد نحوه دریافت سود هم باید منتظر برگزاری مجمع
عمومی شرکتها بود .معموال شرکتها در مجمع ساالنه
خود تصمیم می گیرند که چه میزان از سود ساالنه خود
را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران تقسیم کنند.
بعد از این تصمیم گیری در مجمع عمومی ( که معموال تا
تیرماه هرسال برگزار می شود) به مرور سود سهامداران
قابل برداشت می شود.

▪ ▪ارزش سهام و اقساط پرداخت شده آن چقدر است؟

همانطور که می دانید ،در طرح سهام عدالت ،در واقع
سهام برخی شرکتهای دولتی از دولت به مردم منتقل شد
و قرار شد بهای آن از محل سود هر سهم پرداخت شود.
ارزش اسمی هر برگه سهام عدالت یک میلیون تومان
است که قرار بود این ارزش از محل سود شرکتها در 10
سال گذشته به دولت پرداخت شود و بعد سهام آزادسازی
شود.اما بر اساس اطالعات مندرج در سامانه ،تاکنون
فقط  532هزار تومان از این یک میلیون تومان از محل
سود شرکتها پرداخت شده است و مردم برای آزادسازی
تومان باقیمانده را
کامل سهام خود می توانند  438هزار
ِ
پرداخت کنند .البته ارزش فعلی هر برگ بیش از ارزش
اسمی و حدود  2میلیون تومان است .آقامحمدی ،عضو
شورای عالی اصل  ۴۴قانون اساسی دیروز در مراسم
رونمایی از این سامانه ارزش فعلی هر برگه را  2میلیون
تومان اعالم کرد .وزیر اقتصاد هم گفت که ارزش سهام
اولیه واگ��ذار ش��ده ،طی این  ۱۰سال رشد داشته و به
حدود دو برابر رسیده است .البته دو دهک اول و دوم
که از تخفیف  50درص��دی برخوردارند هیچ بدهی به
دولت نداشته و از سال آینده سود سهام خود را دریافت
خواهند کرد.
▪ ▪چرا بعد از  10سال هنوز اقساط سهام از محل سود
پرداخت نشده است؟

در پاسخ به این سوال باید به دو نکته توجه داشت :اول
اینکه سودآوری شرکتهای سبد سهام عدالت ،متاثر از
نوسانات اقتصادی ،دچار مشکالتی شده است وکاهش
سود تقسیمی شرکتها را در پی داشته است .اما دلیل
دیگر و مهمتر آن است که برخی شرکتها بعد از سال 85
و به مرور به سبد سهام عدالت اضافه شده اند .لذا کمتر از
 10سال سود تقسیمی خود را به دولت بابت تسویه ارزش

جهش قیمتی تخم مرغ در هفته گذشته

▪ ▪اما و اگرها و ابهامات سهام عدالت که هنوز باقی
است

اسمی پرداخت کرده اند .البته مسئوالن تصمیم گرفته
اند که کل ارزش سهام عدالت را بین همه مشمولین (اعم
از اینکه سال  84برگه سهام گرفته باشند یا سال )94
تقسیم کنند .رئیس سازمان خصوصی سازی دوشنبه
شب در گفتگوی ویژه خبری در این رابطه گفت :کسی که
سال  94مشمول سهام عدالت شده است ،همان میزان
سود می برد که سهامداران سال  85سود می گیرند.
به گزارش تسنیم ،پوری حسینی با بیان اینکه  18گروه
برای سهام عدالت نام نویسی کرده اند ،افزود :گناه گروه
هایی مانند کارگران فصلی ساختمان که دیر شناسایی
شده اند چیست که نباید مانند سهامداران سال  85سود
دریافت کنند؟
▪ ▪می توان برگه سهام را فروخت؟

طبق اعالم سامانه سهام عدالت که از دیروز راه اندازی
شده ،در حال حاضر سهام عدالت امکان خرید و فروش
یا پیش فروش را ندارد و این سامانه از مردم خواسته است
که از واگذاری سهم خود به هر طریقی خودداری کنند.
در این رابطه دیروز ،معاون اول رئیس جمهور ،با اشاره

به این موضوع که بعد از شروع واگ��ذاری سهام عدالت
افراد زیادی به مردم برای خرید سهام عدالت آنها مراجعه
خواهند کرد ،گفت :مردم به هیچ عنوان زیر بار فروش
سهام عدالت خود نروند چرا که  60بنگاه اصلی طرح
سهام عدالت از بزرگترین و بهترین بنگاههای تولیدی
کشور هستند و در آینده سود زیادی را برای سهامداران به
همراه خواهند آورد.
▪ ▪میزان و نحوه دریافت سود چگونه است؟

آن طور که رئیس سازمان خصوصی سازی گفته" ،پس
از آزادس��ازی سهام عدالت" ،برگه سهم تحویل مالکان
می شود و آنها می توانند آن را خرید و فروش ک��رده ،از
منافعش بهره مند شوند و یا با شرکت در مجامع عمومی
شرکت ها رای بدهند .سود سهام عدالت در سال آینده
فقط به  ۲دهک کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی و بهزیستی پرداخت خواهد شد .وی افزود :برای
مابقی دهکها که سهام عدالت دارند ،باید مابقی 532
هزار تومان قیمت سهام عدالت تعیین تکلیف شود.به این
ترتیب دو گروه اول از سال آینده سود می گیرند و سایرین

با وجود رونمایی از سامانه سهام عدالت ،هنوز برخی
ابهامات وجود دارد 60 .شرکت در سبد سهام عدالت
وجود دارد که  25مورد آن غیربورسی است و ارزش آن
نامعلوم است و برخی از آنها هم زیان ده هستند .عالوه
بر آن چند روز قبل ،دولت طی مصوبه ای شرکتهای سبد
سهام عدالت را تغییر داد و با حذف  7شرکت بورسی،
 2شرکت غیربورسی را جایگزین ک��رد .در این رابطه،
پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
هفت شرکت پاالیشگاهی خوب و سودده از طرح سهام
عدالت خارج و به دولت بازگردانده و به جای آنها دو شرکت
غیربورسی جایگزین شده اند که چگونگی محاسبه سود
برای آنها مشخص نیست .این کار غیرقانونی است .وی
اف��زود :بر چه اساسی می خواهیم سود سهام شرکت
هایی را که قیمت گذاری نشده اند بپردازیم .او واگذاری
یکجای سهام عدالت (واگ��ذاری همزمان مشمولینی
که در سال های اولیه سهام گرفته با مشمولین سالهای
بعد) را غیرقانونی دانسته و گفته است :فقط  20درصد
 50میلیون سهامدار عدالت اکنون و بر اساس قانون
باید تعیین تکلیف شوند.ابهام دیگر هم مربوط به زمان
واگذاری واقعی است .با وجود آنکه دو دهک اکنون هیچ
بدهی به دولت ندارند ،هنوز امکان خرید و فروش سهام
خود را ندارند و مشخص نشده است که آزادسازی نهایی
کی خواهد بود .همچنین برای سایر افراد نیز که بدهی
 468هزار تومانی را می پردازند زمانی برای این موضوع
اعالم نشده است.

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی
برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته گذشته نشان
می دهد که در این هفته قیمت تخم مرغ با رشد 10.2
درصدی نسبت به هفته قبل از آن ،رکورد دار افزایش
بوده است .در این میان ،سکون قیمتی چندین قلم
خوراکی شامل لبنیات ،برنج ،حبوب ،قند و شکر و
روغن نباتی قابل توجه است.

...

بازار خبر
واکنش وزیر اقتصاد به نامه احمدینژاد
فارس -وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال
که رئیس جمهور سابق در نامهای نسبت
به آنچه دولت مبنی بر خالی بودن خزانه
عنوان کرده بود واکنش نشان داده است،
گفت  :قرار نیست هر کسی هر چیزی میگوید پاسخ دهیم؛
میخواهیم سرمان را زیر انداخته و کارمان را انجام دهیم.

امضای ۱۲قراردادتولیدپوشاکبرنددرایران
مهر -منصوری ،معاون اشتغال و توسعه
کارآفرینی وزی��ر ک��ار گفت :در جهت
توسعه ظرفیت ه��ای اشتغالزایی در
صنعت پوشاک هفته گذشته  ۱۲قرارداد
بین تولید کنندگان داخلی و برندهای خارجی منعقد شد
تا تولید پوشاک این برندها در ایران برای فروش در داخل
و خارج از کشور ،صورت گیرد.

فروش رنو در ایران در سال گذشته
میالدی 2 ،برابر شد

تسنیم -شرکت رنو اعالم کرد که فروش
این شرکت در سال 2016نسبت به سال
قبل از آن رشد  110درصدی داشته و به
 108536دستگاه رسیده است.

درخواست سازمان مالیاتی از واحدهای پولشویی بانک ها:

حسابهای اجاره ای برای فرار مالیاتی شناسایی شوند
رئیس سازمان ام��ور مالیاتی گفت :مراکز پولشویی
بانکها باید نسبت به شناسایی افرادی که برای فرار
مالیاتی به اجاره حساب مبادرت می کنند ،اقدام کنند.
وی از دستگیری چند نفر از همکاران مالیاتی در جریان
شناسایی یک شرکت صوری در کرج خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سید کامل تقوی نژاد برخورد با حساب
های اجاره ای ،را یکی از وظایف بانک ها دانست و گفت:
قانون مالیا تهای مستقیم تکلیفی دارد که هر گونه
فعالیت و خرید و فروش باالی پنج میلیون تومان باید از
طریق سیستم بانکی انجام شود.
بنابراین بانکها با توجه به سامانه قوی اطالعاتی که
دارند باید نسبت به شناسایی دقیق سپرده گذاران و
کسانی که به فعالیت بانکی اشتغال دارند اقدام کنند.
بنابراین در موضوع حسابهای اجاره ای نیز باید با کمک
مراکز پولشویی بانکها نسبت به شناسایی این افراد که
مالکان واقعی پول ها در حساب های اجاره ای هستند
اقدام شود.
به گزارش فارس ،رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش
دیگری از سخنان خود ،در خصوص اعالم دادستان
البرز مبنی بر دستگیری  10تن از کارمندان سازمان
مالیاتی در رابطه با شرکت های صوری اظهار داشت:
پس از آن که یک شرکت ص��وری در شهرستان کرج
از سوی سازمان امور مالیاتی شناسایی شد  ،عوامل

این شرکت در اختیار دادگاه قرار گرفتند .در مرحله
رسیدگی به پرونده ،با اعتراف مدیر شرکت صوری،
مشخص شد که یکی از کارکنان اداره مالیاتی کرج با این
شرکت همکاری داشته است .لذا با همکاری حراست
سازمان این فرد در اختیار دادستانی قرار گرفت.
وی اقرار کرد که به صورت شبکهای اقدام به کار کرده و
تعداد دیگری از کارمندان در اداره مالیاتی کرج نیز ،با
تبانی اقدام به همکاری و مشورت میکردند .وی ادامه
داد :با همکاری و هماهنگی بین اداره اطالعات استان
البرز افرادی که در سازمان با آنها همکاری داشتند ،در
اختیار دادستانی قرار گرفتند.

اعتراض توکلی به قراردادهای خودرویی

بیم تکرارخسارت ها و بدعهدی هایگذشته می رود

احمد توکلی ،رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و
عدالت با اعالم اعتراض به محرمانه بودن قراردادهای
جدیدخودروییگفت:وزارتصنعتبهایناعتراضات
توجهنمیکندوبااعمالفشاربربرخیمدیرانصنعت
خ��ودرو میخواهد ق��رارداده��ا را قبل از عید امضاء
کند.احمد توکلی در گفتوگو با تسنیم ،در رابطه با
قراردادهای جدید خودرویی ایران خودرو و سایپا با
شرکتهای فرانسوی پژو و سیتروئن و قرارداد رنو با
ایدرو،اظهارداشت:نسبتبهاینقراردادهااعتراضات
زی���ادی از ط��رف کارشناسان وط�ندوس��ت صنعت
خودرو به دیدهبان رسیده است که در حال بررسی
اینموضوعهستیموبهاحتمالقویهفتهآیندهبیانیه
دیدهبان شفافیت و عدالت منتشر خواهد شد.وی
با بیان اینکه حدود  20سال پیش این شرکتهای
خارجی به ایران آمدند و قراردادهای محرمانه منعقد
کردند ،افزود :مجلس شورای اسالمی در سالهای
 83و  93تحقیق و تفحصهایی را از صنعت خودرو
انجام داد و در نهایت براساس این تحقیقات مشخص
شد کهتماموعدههادر قراردادهایگذشتهدروغ بوده
و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نشده است .امروز هم
با همین حرفها که قراردادها محرمانه است بیم آن
میرود که خسارتهای گذشته تکرار شود .توکلی
افزود :با این قراردادها ما یک بازار انحصاری و با تعرفه
را در اختیار شرکتهای فرانسوی قرار میدهیم.
توکلی اضافه کرد :با اسنادی که در اختیار داریم در
قرارداد رنو بهدنبال تعقیب قضایی هم هستیم.

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ� ﻣﺸﻬﺪ درﻧﻈﺮ دارد
ﺷﺶداﻧﮓ �� ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
٢٧٩٣٤ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼ� ﭘﻨﺞﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد
ﻓﺮﻋ� ﻣﺠﺰ� ﺷﺪه از ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻓﺮﻋ� از ﻫﺸﺖ
ﻓﺮﻋ� از ﻫﻔﺖ ﻓﺮﻋ� از دو�ﺴﺖ و ﺳ� و ﭼﻬﺎر اﺻﻠ�
ﺑﺨﺶ ﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻋﺮﺻﻪ اراﺿ� ﻣﻠ�آﺑﺎد ﻗﻄﻌﻪ اول
واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﭘﻴﺮوز� ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﺿ� داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳ� ﻣﺸﻬﺪ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣ�ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻃﻼﻋﺎت و
اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫١٢٫١٨ﻟﻐﺎ�ﺖ
 ١٣٩٥٫١٢٫٢٨در ا�ﺎم ادار� ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ�
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ١٣ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮ�ﺰ�
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ� ﻣﺸﻬﺪ ،اﺗﺎق ) ٢٢٧دﻓﺘﺮ
اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﺗﻠﻔﻦ (٣٨٨٠٢٢٣٢ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ).ﺿﻤﻨﺎ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد در ﺗﺎر�ﺦ ٩٥٫١٢٫٢٨
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﻇﻬﺮ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ (.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادارى و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
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