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حباب  ۱۲۰هزارتومانی سکه
در آستانه روز مادر

بازگشت همه بسوی اوست
یادداشتبزرگ خاندان
بدینوسیله درگذشت ناگهانی

...

جعفر جاودانی نادم
حسین بردبار

را به اطالع کلیه دوستان
اقوام و آشنایان می رسانیم.
مراسم تشییع و تدفین امروز شنبه

economic@khorasannews.com

راهکاری برای رفع بلندمدت آشفتگی

 94/12/1بین ساعت 10:30تا 11صبح
بازار ارز
از منزل آن مرحوم واقع در (رضاشهر رودکی
 2پالک  )215به سمت مزار آن مرحوم واقع
هرچند رئیس جمهور محترم چندی پیش در مصاحبه زنده
گردد .در
خادربرگزار می
روستای
درشاندیز
اعالم کرد
صداوسیما
رشیدپور ،مجری
خود با
تلویزیونی
دست
عزیز از
ترحیم آن
مجلس
کهضمن
رفتهآن است
مصارف
بیش از
مراتب
کشور به
درآمد ارزی
دوشنبه
و
یکشنبه
روزهای
و درنتیجه مشکلی در مدیریت و کنترل بــازار ارز وجود
عصرها
پایانی و
الی 11
ساعت 9
آن از
صبحاماها
چهار راه
سال در
روزهای
چه که این
ندارد ؛
اخوان
حسینیه
فردوسی در
 16:30واقع
نشان می
گذرد
تهران می
14:30وتاخیابان
استانبول
شد .دارند
بازار ارز
برگزارکنونی
شرقی شرایط
عده ای از
خیابانمتاسفانه
دهد که
خواهد
گلستان
آننرخ در
شادیبه دو
موجبارز آزاد
پدیده فروش
کنند و
استفاده می
سوء
گرامی
سروران
حضور
بود .با نرخ
خواهدپدیده
البته این
که
دارد؛
ادامه
همچنان
ها
صرافی
مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان
گذاری برای ارز مبادله ای که پیشتر وجود داشت کامال
خانواده جاودانی نادم-خوشدل
صرافی
متفاوت است و تفاوت میان نرخی که روی گیشه
 /94481522خ
ها گاهی به صورت نمادین اعالم می شود با آن چه که
بعضا معامله می شود تا حدود  400تومان می شود که از
آن جا که این تفاوت در خود صرافی ها رقم می خورد ،نه
در بانک ها و بانک مرکزی ،درنوع خود پدیده کم نظیری
است .اکنون پرسش اصلی آن است که برای حل اساسی
این معضل بازار ارز چه باید کرد؟ به عبارت دقیق تر چگونه
می توان برای همیشه از ایجاد چنین وضعیتی در بازار ارز
جلوگیری کرد؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به دنبال علت ایجاد
چنین شرایطی بود و سپس با رفع علت به رفع معلول که
همان آشفتگی بازار ارز است ،رسید .دو علت اصلی در
بروز مسائل فعلی بازار ارز دخیلند یکی علت خارجی که
عمدتا به تحریم های بانکی وفضای بین المللی باز می
گردد و کامال در اختیار سیاست گذاران ارزی کشور نیست
ملی و تورم
قدرت پول
پدربه،بی
داخلی که
بفرست
ثباتیبهار
برایم
علتگرفته
و دیگریدلم
بفرستبرای رفع
تالش فراوانی
مربوط
شود.هرچندیادگار
شهدمیکودکی ام
داخلی ز
از برجام
قبل
از
ها
تالش
این
اما
شده
تاکنون
خارجی
علت اگرچه زحمتتان میشود ولی این بار
بفرستبرای رفع
اما می توان
است
نرسیده
برای کاملی
تاکنون به نتایج
قرار
خود
دخترک
ابدیتاحد زیادی
بازار ارز را
و
کرد
اساسی
فکری
علت داخلیششمین سالگرد سفر
از تنش های ناگهانی نجات داد .راهکار حل علت داخلی
شادروان دکتر محمدرضا تالفیان
آن است که نرخ ارز در طول سال به تدریج همگام با تورم
را گرامی میداریم.
داخلی رشد کند تا از جمع شدن فنر نرخ ارز در طول سال
همسر و فرزندان
 /94481259پ
و رها شدن آن در پایان سال که منجر به رشد ناگهانی قیمت
ارز و درنتیجه تنش در دیگر بازارها می شود؛جلوگیری
شود.هرچند با چنین اقدامی در پایان سال به همین قیمت
های فعلی می رسیم اما فایده آن این است که این قیمت
ها به صورت تدریجی رشد کرده اند و درنتیجه از افزایش
ود و نیکی نامش
ناگهانی و تنش قیمتی در دیگر بازارها و اتخاذ تصمیمات
همیشهبرای رفع آن از سوی دولت و بانک مرکزی و ...
ا دفعتی
می شود.
جلوگیری
مغفور
مرحوم
زمان

ی اوست

ل ابدی

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

مشهد

) 300( 48.400

) 400( 59.400

)0( 68.000

تهران

) 129( 44.886

) 516( 55.905

) 208( 67.555

جب شادی روح آن عزیز
ندگان خواهد بود.

ه ابدی

 /94480279ف

جناب آقای
3.100.000
4.900.000 7.850.000 ) 50.000( 15.850.000 15.500.000 1.502.000 13.300 7.425
سرسرابی
سیدمحمدعلی
دلداری
آرش
4.000(15.861.000و )جنابآقایمهندس
3.380.000
4.900.000 7.740.000
15.600.000 1.498.080 12.872 7.425
یوان

دلداری
آقای دکتر
حسینسكه یك گرمی
ربع سکه
سکه طرح جدید جناب نیم سکه

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

بانهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان

اونس جهانی

کل من علیها فان

بورس ایران

شاخص کل

(دالر)
جناب آقای
مقدار
131
) 8( 1.326
تغییر
خراشادیزاده
سیدحسین
دکتر

96.860

شاخص

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را
از درگاه خداوند سبحان برای مادرعزیزتان
گرفتسرسرابی
مهدی
سیدمحمد
حاج
غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و خانواده
نشان می دهد
شده اند
بیکار
شاغالنی که
آمارهای مرکز آمار از
صورت
اقتصادی
در چهاردهمین کمیسیون مشترک همکاری های
تسلیت
محترم
خاندان
حضور شما و
محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.
را حضور شما و خانواده های محترم وابسته

صبر و
شدن احدیت
بیکاراز درگاه
توجهنموده،
هواپیما،توسعهعرض نموده ،از درگاهرشد قابل عرض ِ
در  3سال اخیر
شاغالن
تفاهم ایران و روسیه برای خرید
صمیمانه تسلیت

امروز که هیجده سال در فقدان بزرگ
نفت وگاز
سوآپمرحوم
نفتی،شادروان
میادیناز تبار نور
مردی

امامی
عسگری
سید
حاج
کمیسیون مشترک
چهاردهمین
روسیه در
ایران و

تفاهم هایی در
یادداشت
اقتصادی
همکاری های
محبوسات
بنیانگذار
حابس و
جمعه)
(امام
،100
جت
سوپر
سوخو
هواپیمای
فروش
زمینه المنفعه امامی می گذرد  ،نیات ،
عام
واگــن هــای مسافری ریلی و اتوبوس به ایــران،
بزرگواریها و افکار بلندش زبان زد
قراردادهای نفتی جدید در ایران و سوآپ نفت
سعادت
توـ که
امضا خداوندا
است.
همگان
ـزارش ایرنا،
رساندند.به گ
ـران به
و گاز ایـ
فرمودی،
کمیسیون عطا
اجالسپدری را
چهاردهمینچنین
داشتن
دایمی مشترک
تحققبا امضای
در و روسیه
بیشترایران
اقتصادی
همکاری های
آرمانهای
هرچه
توفیق
فرما.زمینه انرژی ،تامین
هایی در
نامه
تفاهم
یادداشت
واالیش را نیز عطا

امامی

مالی و سرمایه گذاری در حوزه صنایع و معادن،
تحقیق و توسعه مشترک در منابع زیرزمینی،
ترانزیت و نیز حمل و نقل در مسکو به پایان رسید.
به گزارش فارس ،در این زمینه وزیر انرژی روسیه
از توافق مسکو و تهران برای ورود هواپیماهای
«سوخو سوپرجت  »100به ایران به ناوگان حمل
و نقل هوایی جمهوری اسالمی ایران خبر داد .وی
فهای
در گفت وگو با شبکه روسیا  24افزود :طر 
ایرانی و روسی توافق کردهاند که وسایل حمل و
نقل مختلف ساخت روسیه به ایران منتقل شود.
نواک درباره دیگر محورهای گفت وگو اظهارکرد:
«ما دربــاره تحویل واگنهای مسافربری ریلی
واگــن را تحویل
1200
کردیم.
ازتوگو
گف
هرگز
قبالیاد تو
نرود
خاطر دلها

 /94480836م

...

ای آنکه به نیکی همه جا ورد زبانی

شکیبایی برایتان آرزومندیم.

سعید غرویان و بانو

 /94481548آ

احدیت صبر و شکیبایی برایتان آرزومندیم.
در حــالــی کــه طــی ســه ســـال گذشته  196درصد و در سال  62 ،95درصد که طی سه سال گذشته ،نه تنها ،اشتغال
هیئت مدیره -مدیرعامل و کارکنان
آزاد
عالی
آموزش
رشدکردهاند .ازسوی زاییساالنه 413هزارنفری،پاسخگوی
سالقبل
نسبتبه
موسسهطور
( ،)1395-1393ســاالنــه بــه
شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری
خراسان آمــار تعداد شغل های از تقاضایشغلنبودهبلکهبرتعدادبیکاران
خوارزمیدیگر مالحظه
متوسط حــدود  413هــزار نفر بر تعداد
دادهایم و در نظر داریم در سال  2018میالدی
توس گستر (سهامی عام)
/94481467
 /94481501م
هایبمختلف نشان هم افــزوده شده است و همچنین تعداد
شاغالن افــزوده شــده ،همزمان ساالنه دست رفته در بخش
نیز سه هزار واگن دیگر به این ناوگان بیفزاییم».
 242هزارنفرهمبرتعدادبیکارانافزوده می دهد که کارگران ساده و همچنین افرادی که شغل خود را از دست داده اند
وزیــر انــرژی روسیه همچنین اعــام کرد که در
سازبیشتر از دیگر گروه نیزرشدشدیدیتجربهکردهاست.عالوه
صنعتی،
جنابــت این
شــده اســت ،امــا آن چه جالب اس
این نشست با حضور مقامات دولتی دو کشور،
متخصصاننخ
آقای حسین
که طی همین سه سال ،تعداد بیکاران ها اخــراج و تعدیل شده اند.اما طی این بر آن اشتغال ناقص (تعداد افــرادی که
درباره فروش بیشتر اتوبوسهای ساخت روسیه
و خانواده محترم
قبال شاغل ،به شدت رشد کرده است .سال ها ،بیشترین شغل ایجادشده ،در کمتراز 40ساعتدرهفتهکارمیکنند)
و نیز ناوگا نهای حمل و نقل تولید شده توسط
درگذشت پدر مهربان و فداکارتان را
بر اساس آمار جدول  28نیروی کار در بخش خدمات بوده است .نگاهی به آمار نیز از  37درصد در سال  1390به 43
کارخانجات خودروسازی «کاماز» و «اواز» این
از صمیم قلب به شما و خانواده محترم
تاسف درگذشت عموی
تاثر
بانهایت
سال  ،93حدود  63هزار نفر شغل خود تعداد افراد شاغل در بخش های سه گانه درصدتعدادشاغالنافزایشیافتهاست.
دادوهاند.
انجام
کشور گفتوگوهایی
درگذشت برادرگرامیتان را به جنابعالی
تسلیت عرض نموده ،برای بازماندگان
از
و
نموده
عرض
تسلیت
را
گرامیتان
را از دست دادند اما این رقم در سال  95نشان می دهد که تعداد افراد شاغل در
به گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز ،نواک همچنین
صبر و شکیبایی آرزومندیم
و خانواده محترم تسلیت عرض
متعالدوبرای
خداوند
از امضای پیشگاه
▪لزومتوجهبهبیکارانقبالشاغل
بازماندگان 302هــزار نفر رسیده است.جدول بخش کشاورزی در حدود چهار میلیون
به
کشور
جدید بین
قراردادهای نفتی
بوستانی
و
پوریعقوبی
خانواده
درجات
غفرانـر به خوبی نشان می دهــد که تعداد نفرودربخشصنعتدرحدود 7میلیونو نموده ،برای آن مرحوم علو
رحمت و
مرحوم
برای
صبر و
دراینباره،ازوجیمشاوروزیرکارواستاد
زیـ
ـن کشور
آننفتی ایـ
های
شرکت
خبر داد و گفت:
 /94480953ف
داریم.
مسئلت
را
الهی
شکیبایی
و
صبر
بازماندگان
برای
و
افــرادی که شغل خود را در سال  93از  200هزارنفرثابتبودهوفقطشاغالندر دانشگاه ،در گفت وگو با مهر ،با بیان این
ممکن است تا  ۲۱مارس قراردادهایی را امضا
نفتی کارکنان
مدیرعامل و
کنند که به آن هاهیئت
داریم.
خداوند
مسئلتبیکاران
مناننسبیسهم
تدریجیو
ازافزایش
راجعون رشد کرده اند.خالصه آن که
بخش خدمات
مدیره-در میادین
امکان میدهد
،94انا الیه
سالهلل و
دستدادندبا 116درصد،در انا
شهری
توسعه
و
گذاری
سرمایه
شرکت
قبال شاغل در اقتصاد نسبت به جمعیت
فعالیت کنند .وزیر انرژی روسیه گفت :ایران آماده
جناب آقای سید سعید
سلمان
سرابی درصدرشداز موسسه آموزش عالی
عام)
(سهامی
گستر
توس
بیکاربدونسابقهشغلینکتهقابلتوجهی
های
امر به توافق
که این
تامین نفت به روسیه است
ارشاداز دست
قبالو تعداد
محترمبیکاران
بیکاران
اسالمی
فرهنگ
مدیرکل
سال کل بیکاران
 /94479817ب
 /94481502م
است،تصریحکرد:درسال 95حدود20
آینده با خریداران نفت بستگی دارد.
دستدادنشغل
بیکاررضوی دادن شغل
قبال شاغل خراسان
درصد از بیکاران قبال شاغل ( 361هزار
در این حال خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت،
درگذشت پدر گرامیتان خادم قرآن و اهل بیت(ع)
116.822
62830 1263493 1250673 2514166 1393
را به جنابعالی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم
نفر) به دلیل تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو
اعالم کرد :ایران و روسیه در بخشی از یادداشت
خداوند متعال
1437069از درگاه
2729092 1394علو درجات را
مسئلت دارد196.6672.
186396
1292023
کار خود را از دست داده اند .وی با توجه به
تفاهمکمیسیونهمکاریهایتجاریواقتصادی
صدرا یوسفی -حسین جوادی
هزینهایجادیکفرصتشغلیجدیدتاکید
در صنایع نفت و گاز دو کشور ،از همکاری در
 /94481513م62.21646
302365 1463964 1739434 3203398 1395
کرد :در سیاست ها ،توجه به حفظ شغل
انتقال و سوآپ نفت و گاز به بازارهای صادراتی
منبع :جدول  28گزارش نیروی کار
موجودبسیارمهمتراست.
حمایت کردند.

جناب آقای مهندس
منزل آبادی

جناب آقای
دکتر دلداری

معاونت محترم دانشجویی
و امور فرهنگی

جناب آقای دکتر نیکنام
ریاست محترم موسسه
آموزش عالی سلمان

...

تقدیر و تشکر

...



همسری عزیز و
درگذشت مادرگرامیتان را به بیمه
سومین سالگرد درگذشت بانک
پدری مهربان شادروان
جنابعالی و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده برای آن
حاج رضا وحیدی جوان
درجات و
مرحومه علو
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعالم وصول شد
برایحمایت از گران فروشی بیمه
سازمان
انتقاد رئیس
فعالیت مشتری
اندوهسطح
مغایر با
سیف:
سپری کردیم
تراکنشغم و
هرسرشار از
دلی
را با
حاج علی اصغر صفاریان
شکیبایی از
بازماندگان صبر
شخص وثالث
بررسی شود
همیشه سوگواریم ،یاد و
گزارش ورا همچون
و این روز
رئیسه مجلس طرح استیضاح وزیر جهاد
گلهیئت
عضو
اکبری -
با قطره اشکی ،ارسال متن محمد
خاطره های ارزشمندشان را با ذکر فاتحه ای
قلبهای
تاج
تسلیت یا نثار
خداوند منان مسئلت داریم.
کــشــاورزی را اعــام وصــول کــرد .اکبر رنجبرزاده اعــام کــرد :طرح
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ضمن انتقاد از
رئیس کل بانک مرکزی خواستار طبقه بندی مشتریان در بانک ها و

دنیای با او بودن به ما نیاموخت که بی او چه کنیم ،اما وفایش به ما
مجلس
آموخت که محبت های بی منت و بی صدای او را که جاودانه در جان
زندگی مان سبز است فراموش نکنیم ،اما او بود که اینبار با رفتنش
همه بستگان ،دوستان و آشنایان را به دور ما جمع کرد و همه به وسعت
قلب هایتان آمدید و در مراسم تشییع ،خاکسپاری و ترحیم روانشاد

گرامی می داریم.
مهربانتان را بر روی اندوهمان گشودید  .محبتتان را ارج می نهیم
 ٢٧دی ٩٦بهکمیسیونکشاورزی
گسستهدرتاریخ
حجتیکه
استیضاح
مدام
شانباید
کارتبانکی
بانکهاوبیمههاگفت:چرا
معمول مشتریان شد .به
فعالیت
سطح
مغایر با
تراکنش
نظارت بر
گردید.
خیریه
امور
هایصرف
مراسم
برگزاری
هزینه
نشود .
محمودهم
هرگز از
عشق و محبت یاران
زنجیر
آرزومندیم
مردمبرایتمدید و
موسسه آموزش عالی سلمان
ارجاع شده بود ،با توجه به اصرار  ١٠نفر از نمایندگان متقاضی اعالم
بهبانکمراجعهووقتخودراتلفکنند؟جایسوالاستکهچراحقبیمه
جوانولی ا ...سیف در جلسه با مدیران
وحیدیمرکزی،
عمومی بانک
گزارش روابط
خانواده
 /94481249ق
برخی وابسته
بی ورویهبیوت
صفاریان
خانواده
 /94480371ش
/94479828
محصوالت کشاورزی از جمله برنج
شد .واردات
وصول
استبازمصرفکنندگانبابت ۱۲ماهحقبیمه
ماههایحرامکهچهارماه
عامل شبکه بانکی کشور افزود :دقت در تکمیل اطالعات مشتریان در
یکی از دالیل این استیضاح است .به گفته وی استیضاح ربیعی ،وزیر کار
میگیرند؟ چرا حق بیمه ماههای حرام دوازده دوازدهم دریافت میشود
زمان افتتاح حساب ،گامی مهم در زمینه مبارزه با پول شویی و انطباق با
درترتیب یک شنبه و سه شنبه برگزار می شود.در
راه ،به
آخوندی،
نوابی محترم و و
سیدمحمود
گزارشایسنا،
باشد؟!به
چهار
حالآنکهباید
قوانین بین المللی است .رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد :بر
وزیر که
کسانی
تمامی
همسایگان
آشنایان ،
اقوام و
دوازدهمعزیز،
دوستان
سروران،
بدینوسیله از همه
همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس پس از اتمام نطق ناطقان
قدردانی

ه
جشنوار
هفتمین
در
تجارت
و
معدن
صنعت،
وزیر
معاون
اساس استانداردهای جهانی ،تعیین سطح فعالیت مشتریان بر اساس
مراسم تشییع ،تدفین و سوگواری مرحوم
میان دستور اعالم کرد :از هفته آینده همه جلسات به استیضاح خواهد
از حامیان حقوق مصرفکنندگان فارس ،با بیان این که تهدید داخلی و
مشخصاتی اعم از شغل ،سن ،منطقه جغرافیایی ،میزان گردش حساب
گذشت و انشاءا ...عیدی خوبی به دولت و ملت خواهیم داد .پیش از
کاغذبازیاداریبیشترازتحریمهابهتولیدفشارآوردهاست،تاکیدکردکه
و ...انجام می شود .بر این اساس هر تراکنش مغایر با سطح فعالیت
این ،استیضاح وزیران کار و راه هم اعالم وصول شده بود.
دستگاههایفعالدرحوز ههمفرساییبایدبهمردممعرفیشوند.
مشتری باید در بانک ها گزارش و بررسی شود.
انا هلل و انا الیه راجعون
شرکت و موجب تسکین آالم ما را در این مصیبت فراهم نمودند سپاسگزاری و قدردانی می شود.

حاج محسن تقی زاده

جناب آقای دکتر
خراشادیزاده
سیدحسیناست
رئیس مرکز آمار ایران :متولی تعیین خط فقر وزارت کار

یکشنبه
وداع روز
آخرین
ترم می
گیریها
آخرین تصمیم
گفت :طبق
رسانیمایران
رئیس مرکز آمار
تاکنون این
که
است
کار
وزارت
فقر
خط
ـه
ـ
ارائ
متولی
بلوک  41ردیف  24می باشد ،ضمنا
آمار را منتشر نکرده است .امید علی پارسا در گفتوگو
به  94.12.3و سه شنبه 94.12.4
با ایسنا گفت :مرکز آمار ایران باید با تفصیل و جزئیات
واقعرا در
الزهرا
مسجد
سناباداحساس
پنجراهمردم آن را
ارائه کند که
آمارهایش
بیشتری
گردد.اکنون وضعیت به گونهای است که برای داشتن
ی کنند.

ایبنا -رئیس اتحادیه طال گفت :هر قطعه سکه در آستانه روز مادر با حباب  ۱۲۰هزار تومانی مواجه شد .کشتی آرای با بیان این که بازار سکه
و طال با رکود مواجه است ،اظهارکرد :در آستانه شب عید و روز زن قرار داریم داد و ستدها نسبت به ماه های گذشته تا حدودی رونق گرفته،
اما باز رکود بر این بازار حاکم است .وی نزدیک شدن ماه رجب پس از نوروز را نیز باعث افزایش قیمت طال و سکه دانست.

ضایعه درگذشت مادرمهربان و مؤمنتان

تصویر شفاف از بازار کار ایران فقط ارائه نرخ بیکاری
را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم
کافی نیست .وی ادامه داد :البته مرکز آمار ایران اکنون
خداوند متعال روح پاکش را با
به تفکیک کل کشور نرخ بیکاری زنان ،مردان و جوانان را
به
و
سرورش فاطمه زهرا محشور نماید
ارائه میکند ،ولی باید به سمتی برویم که بین کسانی که
فرماید.
جزیل
کنند،صبر
بازماندگان
دارند و
عنایتناقص
تمام وقت و
اشتغال
اضافه کاری می
احسانقائل
بیکاران مطلق و ...تفکیک
شویم.و بانو
مدیری
 /94481545آ

همچنین تشکر ویژه می کنیم از بیت علما و حضرات آیات مصباح موسوی ،شیرازی ،طبسی حائری و حجج اسالم
طباطبایی  ،علم الهدی و فاضلی کدکنی و همچنین خدام آستان قدس رضوی ،گروه تواشیح عروة الوثقی،
امام جماعت و نماز گزاران مساجد صاحب الزمان و فیل ،مدیریت مساجد توفیق و اخوان ،جلسه تالوت
کالم ا ...مجید شبهای پنجشنبه ،ستاد اجرایی طرح ملی تالوت قرآن کریم ،مدیران محترم استانداری،
معاونت محترم وزارت اقتصاد و دارایی ،مدیران و معاونین بانک سپه شعب دانشگاه و صفوی و مدیران
اسبق بانک سپه ،اتحادیه صنف آجیل و خشکبار مشهد ،مدیران عامل کارخانجات توس چینی ،اطمینان
هدف توس و مه لقا ،دانشجویان دانشگاه آزاد واحد معماری ،شرکت تبلیغاتی تمدن هزاره ،نمایندگی گروه
بهمن عاکف ،دفتر هواپیمایی دیباگشت ،مدیران هتل های مائده و المهدی ،مدیریت شرکت رایتل منطقه
شرق کشور ،مدیریت و پرسنل نمایشگاه های اتومبیل یوسف ،عظیم ،ستاره شهر ،و مدیریت محترم و پرسنل کباب و حلیم چهارفصل ،پرسنل شعب
آجیل تقی زاده ،قنادی شکرک ،اقوام و آشنایان که از تهران ،قم ،بجنورد و آشخانه تشریف فرما شدند و نیز از کسبه محترم پایین خیابان ،مصلی،
«ملک آباد» و میامی ،عزیزانی که از
میدان توحید ،سلمان فارسی ،رضاشهر ،مجتمع تجاری آجیل و خشکبار مصلی و کسبه اتوبان مشهد باغچه ُ
آلمان ،هلند و استرالیا  ،کرمان و اهواز ابراز همدردی نمودند ،جامعه پزشکان و مهندسین و همه عزیزانی که با ارسال تاج گل ،چاپ بنر و اعالمیه ما
را در این مصیبت جانسوز همراهی نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم ،همچین از عزیزانی که به علت فراموشی ناشی از تألمات روحی نامی
از آنها برده نشد عذرخواهی می شود ،انشاء ا ...همه عزیزان تحت توجهات خاصه حضرت بقیة ا ...االعظم قرار بگیرند.

خانواده های تقی زاده و صحافیان

سبقت ترکیه از کره در واردات کاالی
ایرانی
در 11ماهه نخست امسال ،چین ،امارات ،عراق ،ترکیه
و کره جنوبی بزرگ ترین واردکننده های کاال از ایران
بوده اند .مقایسه این آمار با آمار ده ماهه حاکی از سبقت
ترکیه از کره جنوبی برای واردات کاال از ایران است.
طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت ،این کشور در
 10ماهه نخست امسال 3.1 ،میلیارد دالر کاال از ایران
وارد کرده است و پس از کره جنوبی با  3.4میلیارد دالر
واردات از ایران ،در رده پنجم قرار گرفته بود.

...

بازار خبر
معامالت مسکن در اسفند ماه افت کرد
فارس  -سعید لطفی ،عضو هیئت مدیره
اتحادیه امــاک با تأکید بر این که افت
معامالت مسکن در اسفندماه به دلیل
خودداری فروشندهها با این تصور است
که ببینند قیمت در سال  ۹۷چگونه خواهد بود ،گفت:
بخش مسکن چند ماهی بود که روند خوبی پیدا کرده بود و
متقاضیان مسکن آرام آرام وارد بازار شده و واحد مسکونی
مدنظر خود را خریداری میکردند و همین موضوع باعث
شده بود تا سازندههایی که از بازار مسکن خارج شده بودند
مجدد برای ساخت اقدام کنند.

امضای قرارداد سرمایه گذاری ۷۰۰
میلیون دالری چین در راه آهن بوشهر
ایسنا -با حضور وزیــر راه و شهرسازی
قــرارداد مشارکت و سرمایه گذاری یک
شرکت چینی در ساخت راهآهــن 450
کیلومتری شیراز به بوشهر با رقم ۷۰۰
میلیون دالر به امضا رسید .به گفته خادمی معاون وزیر راه
و شهرسازی ،این خط آهن یکی از اصلیترین پروژهها برای
تکمیل کریدور شمال به جنوب ایران است.

 /94481559م
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