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RSS نسخه موبایل اوقات شرعی آب و ھوا آرشیو جستجو پیوندھا تماس با ما
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ارسال

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعیین شد

رئیس جمھور در حکمی فداحسین مالکی را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمھوری، متن حکم محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم هللا الرحمن الرحیم

جناب آقای فداحسین مالکی

ارز» و  قاچاق کاال  با  مبارزه  عنوان «رییس ستاد  به  را  جنابعالی، شما  ارزشمند  تجارب  تعھد و  به  نظر 

منصوب می کنم.

 

پایداری قوانین و مقررات تجاری، صیانت از سرمایه ملی، حمایت قانونمند و توانمند و پویا در گرو  اقتصاد 

بموقع از فعاالن اقتصادی و صاحبان سرمایه و نیز مبارزه مستمر، قاطع و موثر با قاچاق کاال و ارز می باشد

شد. خواھد  مسئولیت پذیر  سرمایه گذاران  تشویق  و  ملی  تولید  تقویت  به  منجر  شرایط  این  تحقق  که 

برابر ھرگونه تخلف و به تدبیر و قاطعیت در  با پدیده و شبکه قاچاق کاال و ارز  تصمیم گیری در عرصه مبارزه 

از ناحیه ھر کس نیازمند است.

 

با بھره گیری از ھمفکری و ھمکاری مجموعه ھای مسئول مرتبط و نیز صاحبان انتظار می رود که آن ستاد 

ھمه است  بدیھی  آورید.  عمل  به  را  الزم  مساعی  مطلوب  نتایج  به  دستیابی  جھت  در  تجربه  و  علم 

دستگاه ھای اجرایی در جھت مبارزه با قاچاقچیان کاال و ارز موظف به ھماھنگی با آن ستاد می باشند.

 

از خداوند متعال توفیق جنابعالی و ھمکاران ارجمند را در انجام این مأموریت مھم خواستارم.

پربحث ترین عناوینپربازدید ھا

آخرین اخبار

روابط پنھان ایران و عربستان علنی نشود

«لیال حاتمی» داور جشنواره فیلم کن شد

ھاشمی مراقب باشد سعوی ھا مانند اماراتی ھا از

ما سوء استفاده نکنند!

رحیمي به ھیئت مديره پرسپولیس اضافه شد

تمرينات ملوان از روز شنبه آغاز مي شود

سقوط و کسر امتیاز پرسپولیس را تھديد مي کند

ھر سانتر و پاس مي تواند بايرن را به فینال ببرد

کلوپ: بايرن مقابل رئال پیروز مي شود

علت مرگ ماھی ھا در فشافویه

تغییر نام  و کاربری مدارس خیرساز؛ ممنوع

رئیس ھیات کارشناسی ایران به آمریکا رفت

بنزین امسال دوباره گران می شود؟

کارگردان محجبه فیلم دفاع مقدس را بدون چادر به

دانشگاه راه ندادند!

راز جسد سوخته دختر در سینه پدر

محکومیت ایران خودرو دیزل در پرونده "ھوو"

شرایط جدید پیش فروش خودرو اعالم شد

اولین اعتراض به قیمت جدید بنزین

بوسه ای بر پیشانی ھاشمی رفسنجانی که

دردسرساز شد!

اقدامی عجیب در یک مراسم عروسی

زندگی روزمره مردمان کره شمالی

«اون» مرِد محبوب زنان کره شمالی

مواجھه دخترفلسطینی و سرباززن صھیونیستی

شکار در حال مرگ، شکارچی را به گریه انداخت

مھمانی سعدآباد به روایت یک شاھد عینی

خداحافظی «عمو پورنگ» از تلویزیون

سوءاستفاده ثرومندان عرب از دختران آواره سوری

ایران رتبه دوم در شاخص جھانی فالکت را از آن خود

کرد!

دولت به اندازه کسانی که انصراف ندادند، بنزین را

گران کرد!
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زندگی عجیب در مرتفع ترین«نماد فقر»جھان!

نانوايي سنگکي دوره قاجار

RSS خبرنامه |  آب و ھوا |  آرشیو |  جستجو |  پیوندھا |  تماس با ما |  صفحه نخست | 

ویژه نامه وعده ھا |  ورزشی |  مجلس |  عکس |  اقتصادی |  اجتماعی | 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تابناک می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بالمانع است.
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