بخشنامه جدیدسیفدرباره
افشای اطالعاتحسابهای بانکی

سه شنبه  25 .آبان 1395
 15صفر 15 . 1438نوامبر2016
شماره  . 19402سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری ،ضابطه جدیدی برای افشای اطالعات مالی و بانکی اشخاص
اعالم کرد که براساس آن عالوه بر دستور مقام قضایی ،مواردی که در قانون ذکر شده به عنوان استثنای محرمانه ماندن حساب های بانکی تلقی
صفحه 14
می شود .به این ترتیب به نظر می رسد امکان افشای اطالعات بانکی مردم برای سازمان هایی نظیر سازمان امور مالیاتی. ..
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همزمان باتأکید2چهره نزدیک بهترامپ برلغو برجام مطرح شد

دفاعقاطعاروپا و روسیهازبرجام

وداع خانواده ،هم رزمان و همکاران
با شهید مدافع حرم جواد جهانی

برسان سالم ما را ...

صفحه 4

ماهدرقابی از بینالحرمین
دخل وخرج  /بررسیفشاراجتماعی بربسیاری
ازخرید های غیرضروریما !  /پولیکه نباید
به خاطردیگران بپردازیم
یادداشت  /ترامپ ،پیشلرزه جهان
پسازآمریکا

3

خبر ویژه  /لغو مجوز احمدی نژاد درباره
نحوه مبارزه با پولشویی

4

گزارش 5/دهه تالشعالمه محمد تقی
جعفری برایتبیین«حکمت اسالمی»

12

دههاشهیددرحمله ارتش
نیجریه به راهپیمایان اربعین
3

درگفتوگوییتفصیلیدرباره
مسائلداخلی وخارجی مطرحشد

مواضعآیتا...هاشمیازصنعت
موشکیتا2دکترای مهدی
10

براساسآمار7ماههامسال
درخراسان رضویمشخصشد

پیشنهاد سردبیر
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رصدبزرگترین ماه70سالگذشته
صفحه 2

روزانه43طالق!

رضوی

شبکه خرید وفروشنوزادان
درآمل متالشی شد

یک مدیردولتیدراین زمینهبازداشت وعزلشد
13

یادداشت روز

دکترعلیرضارضاخواه

پایترامپ رویپوستخربزه؟
بسیاری از تحلیلگران سیاس��ی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان
رئیس جمهور آمریکا را «برگزیت دوم» نامیدهاند .هم در ماجرای
برگزی��ت (خ��روج انگلی��س از اتحادی��ه اروپ��ا) و ه��م در ماجرای
انتخابات ریاست جمهوری  2016آمریکا نتایج نظر سنجیها با
صفحه 2
نتایج خارج شده از صندوقها متفاوت بود،به. ..

عکس :ایسنا

بهراستیآیاکسیصدایزنگخطرفراموششدنفرهنگمکتوب
ایرانی را در عصر جوالن فضای مجازی شنیده است و این که چه
آسیبی از سوی فضای مجازی ،شبکه های اجتماعی اینترنتی و
ارتباطات الکترونیکی ،به زبان پارسی می رسد؟ واقعا استفاده
افراطیازفضایمجازیبهعنوانجایگزینفرهنگنوشتنرسمی،
صفحه 5
بهتدریجیادگیرینسلجوانرادرزمینهزبان. ..

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ
ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ
ﺷﺮح در ﺻﻔﺤﻪ ۴

 /٩٥٢٥٦٢٩٧د

 /٩٥٢٥٥٧٦١ق

 /٩٥١٧٥٤٤٤ل

 /٩٥٢٤٦٦٧٠ت

 /٩٥٢٥٦٢٨٥م

 /٩٥٢٣٧٨٢٠ل

اﺻﻼﺣﻴﻪ
و ﺗﻤﺪﯾﺪ آﮔﻬﯽ

ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮى ﻧﻴﺮوى ﻗﺮارداد
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻌﻴﻦ  /ﻣﺸﺨﺺ
در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻮﭼﺎن

ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﻪ ﭘﺎ�ﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ�
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﻓﻨﺎور� ﻫﺎ� ﻧﻮ�ﻦ
ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�www.qiet.ac.ir :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.
 /٩٥٢٥٦٢٣٨ف

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺮادﻗﻠﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﮔﺮاﻣ� ﺗﺎن ﺷﺎدروان

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ روﺷﻦ ﺿﻤﻴﺮ

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ� ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا�
آن ﻓﻘﻴﺪه رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و ﺳﺎ�ﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺳﻼﻣﺖ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

 /٩٥٢٣٠٠٥٤م

 /٩٥٢٥٦٥٧١م

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮى ﺧﺮاﺳﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 /٩٥٢٥٦٢٤٨م
CMYK

