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رئیسجمهوربااختیارت
ویژهاش به جای دور زدن
تحریم ،قانون را دور میزند
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
گفت :با موافقت مق��ام معظم رهبری ،اختیارات
ویژهای برای مقابله با تحریمها به رئیسجمهور
داده شده که بعضا به جای...
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«تئاتر مذهبی»
فاصله مخاطب و
تئاتر را برمیدارد
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت :

صفحه5

نوسانقیمتشکرحاصل
احتکارتولیدکنندگان
داخلیاست
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فرصت اروپا
روب ه پایان است

صفحه2

واکنش نمایندگان مجلس به احتمال انتصاب سینکی به عنوان معاون بازرگانی رئیس جمهور؛

سهمخواهی برخی گروهها از دولت
برای دور زدن قانون

اقتصادی دول��ت برش��مردند.کاربران فضای مجازی
تأکید داش��تند که چگونه س��ینکی ،طراح سبد کاال یا
همان «سبد حقارت» که بازتابهای منفی بین المللی
برای کش��ورمان رقم زد و فردی ک��ه در اوج بحران
اقتصادی سال  96از مسئولیت خود از معاونت وزرات
صمت اس��تعفا داد ،میتواند گزینه مناسبی برای یک
پس��ت و مقام اقتصادی دیگر در بدنه دولت باشد .نادر
قاض��ی پور ،نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای
اس�لامی و عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
شورای اس�لامی ،در گفت و گو با خبرنگار اروم نیوز،
با اش��اره به برنام��ه ریزی ها برای تش��کیل معاونت
بازرگانی ریاس��ت جمهوری ،اظهار داش��ت :تش��کیل
چنین معاونتی تنها با...
صفحه3

رئیس جمهور باز هم نیامد

جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی در دفتر روحانی به ریاست الریجانی برگزار شد
جلس��ه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در پاستور و
در دفتر حجتاالس�لام حسن روحانی رئیسجمهور
اما به ریاس��ت علی الریجانی برگزار شد .بر اساس
این گزارش ،جلس��ات شورایعالی انقالب فرهنگی
که به طور مداوم هر دو هفته یکبار برگزار میش��د،
بیش از  ۴ماه اس��ت که از برگزاری آخرین جلس��ه
آن میگ��ذرد .بس��یاری دلی��ل عدم برگ��زاری این

جلس��ات را اعت��راض دو ت��ن از اعضا به س��خنان
رئی��س جمهور عن��وان میکردن��د .در همین رابطه
برخی اعالم کردند :ش��نیده بودی��م که آقای رئیس
جمهور گفتهاند «در صورت شرکت آقایان ضرغامی
و رحیمپ��ور ازغدی ،من در جلس��ات ش��ورا حضور
نخواهم یافت» .همین مس��اله نیز باعث ش��د طبق
آئین نامه برگزاری جلس��ات ش��ورا ،ابتدا اعالم شود

نشس��ت این هفته با حضور اعضا در مجلس شورای
اس�لامی و به ریاست علی الریجانی رئیس مجلس
برگزار میشود اما در آخرین ساعات ،مکان جلسه به
نهاد ریاس��ت جمهوری تغییر پیدا کرد و اعالم ش��د
که رئیس جمهور ریاس��ت جلس��ه را برعهده خواهد
گرفت اما طبق روال گذشته دوباره روحانی به جلسه
شورایعالی انقالب فرهنگی نیامد.

عکسهای ارسالی مخاطبان برای نظرسنجی رئیس جمهور

سلفی برای کمک به روحانی

رئیس جمهور در دیدار اصحاب رسانه گفته بود« :من روزانه
نظرسنجی میکنم! در خیابان وقتی با ماشین میروم تمام
چهرههای مردم را نگاه میکنم که چند نفر لبخند دارند،
چند نفر عصبانی هستند و چند نفر قیافهشان گرفته است...
به هر شهری میروم خودم نظرسنجی میکنم ،نگاه آدمها
را نسبت به خودم .نگاه کسی را که بامحبت نگاه میکند،
با تش��کر نگاه میکند و یا آنکه نقد دارد».اگرچه این نوع

نظرس��نجی در علم ارتباطات «غیرعلمی» محس��وب و
ِ
تناس��بی با روشهای رایج علمی ندارد ،اما به هر تقدیر،
امید اس��ت که این نظرس��نجیهای روزانه ،برآوردهای
صحیحی را به رئیس جمهور بدهد .مردم نیز در واکنش به
این اظهارات برای دقیقتر شدن نظرسنجی رئیس جمهور
عکسهای خود را با #سلفی_برای_رئیس_جمهور در
فضای مجازی منشر کردند.

شهردار اسبق تهران به قتل همسر دوم خود اعتراف کرد

همس��ر دوم محمد علی نجفی ،سیاس��تمدار ،وزیر و
شهردار اسبق تهران ظهر هفتم خرداد ماه با شلیک
 2گلوله در حمام خانه اش واقع در منطقه سعادت آباد
به قتل رسید؛ به این ترتیب تحقیقات پلیسی و قضائی
برای افش��ای راز جنایت آغاز شد .حوالی ساعت ۱۳
ظهر روز سه شنبه نام میترا استاد در خانه مسکونی
خ��ود واقع در طبقه هفتم ب��رج «آرمیتا» در منطقه
س��عادت آباد تهران با شلیک گلوله در حالی که در
حمام خانه بود به قتل رسید.گفتنی است ،میترا استاد
و محمد علی نجفی سال گذشته ازداوج کرده بودند
و ازدواج آنها از بعدهای مختلف سیاسی و اجتماعی
حاش��یه های بس��یاری را ایجاد کرده بود .شهریاری
اعالم کرده که بر اساس اطالعات موجود ،زن جوان
همس��ر دوم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران
بوده که در خانه مسکونی خود بر اثر اصابت گلوله به
قتل رسیده است.این واحد مسکونی متعلق به همسر
نجفی بوده و پس از بررس��ی صحنه جرم با دس��تور
مقام قضائی جس��د به پزشکی قانونی منتقل شده و
پرونده نیز از سوی پلیس رسیدگی خواهد شد .الزم
به ذکر اس��ت ؛ برج آرمیتا با دارا بودن نگهبانی هیچ
غریبه ای را اجازه ورود به ساختمان نمی دهد.
نجفی :پرونده قتل همسرم در حال بررسی است


محمدعلی نجفی ش��هردار سابق تهران در گفتوگو
با فارس درخصوص قتل همسرش گفت :این پرونده

در حال بررسی است.وی در خصوص اینکه آیا ایشان
با فرد یا افرادی درگیری داشته است یا شما به فردی
مظنون هس��تید ،گفت :اجازه بدهید تحقیقات انجام
شود.ش��هردار س��ابق تهران درخصوص اینکه شما
آخرین بار چه زمانی همس��رتان را دیدید گفت :من
االن مشغول کاری هستم و نمیتوانم صحبت کنم.

اسماعیلی :جمع آوری مستندات صحنه قتل همسر

نجفی

پس از این موضوع بود که غالمحس��ین اسماعیلی
توگو با ایلنا ،ضمن
سخنگوی قوه قضائیه نیز در گف 
تایید خبر قتل همس��ر دوم محمدعلی نجفی گفت:
در ح��ال حاضر بازپرس وی��ژه قتل در محل صحنه
وقوع قتل هستند .وی ادامه داد :همچنین اکیپهای
مربوط به کشف جرم ،پزشکی قانونی و پلیس آگاهی
نیز در محل هستند و مستنداتی هم جمعآوری شده
اس��ت .س��خنگوی قوه قضائیه در خصوص شایعه
احضار و بازداشت شهردار اسبق تهران در این رابطه
ه��م گفت :بن��ده از این موضوع اطالع��ی ندارم اما
میدانم تاکنون ش��خصی به عن��وان متهم این قتل
دستگیر نشده است.
ف�رار نجف�ی قب�ل از دس�تگیری در خان�ه ویالیی

ولنجک

در این بی��ن پلیس جنایی نجف��ی را مظنون اصلی
قتل همس��ر دومش به نام میترا استاد شناخته است.

به گزارش رکنا ،دربررسی ها ی جنایی مشخص شد
که نجفی در خانه دخترش واقع در ولنجک اس��ت و
همین کافی بود تا دادس��تان جنایی تهران به همراه
بازپ��رس ویژه قتل و ماموران اداره  10پلیس آگاهی
از محل قتل به س��مت ولنج��ک حرکت کردند تا او
را دس��تگیر کنند.س��اعت  15و  45دقیقه ماموران و
تیم جنایی وارد خانه دختر نجفی ش��دند و دریافتند
نجفی قبل از حضور آنها با برجای گذاشتن یادداشتی
گریخت��ه اس��ت.قتل در آپارتمان ش��ماره  2701در
طبقه هفت��م برج آرمیتا و درحال��ی رخ داد که میترا
درحال استحمام بود که با دو گلوله به قلبش از پای
درآمد.تنها بازمانده از میترا پس��ر  13س��اله ای است
که با جدایی مادر و پدرش از او جدا ش��ده بود.نهایتا
ش��هریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در
گفتگ��و با فارس در خصوص آخرین اخبار مربوط به
جنایت خانوادگی امروز در منطقه سعادت آباد تهران
گف��ت :لحظات��ی قبل محمد علی نجف��ی به پلیس
آگاهی تهران مراجعه کرده و خود را تسلیم مأموران
ک��رد.وی گفت :نجفی با اعتراف به قتل همس��رش
انگیزه خود را از ارتکاب جنایت ،اختالفات خانوادگی
مطرح کرده است .سرپرس��ت دادسرای امور جنایی
تهران گفت :دستنوش��تهای از جانب نجفی کشف
شده اس��ت که در آن به ارتکاب جنایت و همچنین
علت و انگیزه خود اعتراف کرده است.

عکس :خبر فوری


ظرفیت نداریم؛
زنان معتاد متجاهر را
جمعآورینمیکنیم

ادامه مستمر کاهش تعهدات برجامی ایران در صورت بدعهدی طرف مقابل؛

گ�روه اقتصادی :چگونه اس��ت که طراح س��بد کاال یا
همان «سبد حقارت» که بازتابهای منفی بینالمللی
برای کشورمان رقم زد ،میتواند گزینه مناسبی برای
یک پس��ت و مق��ام جدی��د اقتصادی دیگ��ر در بدنه
دولت باش��د!از مهمترین اتفاقات سیاسی مطرح شده
در فضای سیاس��ی روز گذش��ته طرح انتخاب یونس
س��ینکی به عنوان گزینه رئیس جمهور برای پس��ت
معاونت بازرگانی بود ،انتصابی که گرچه هنوز صحت
و س��قم آن تأیید نش��ده ،اما از آنجا ک��ه مردم خاطره
خوش��ی از س��ینکی ندارند ،ش��اهد بودیم که کاربران
ش��بکه های اجتماع��ی بخصوص در توییت��ر با ترند
کردن هش��تگ س��ینکی در مطالب مستند و متعددی
این مسئله را یک فاجعه در ادامه انتصاب های مدیران

راهپیمایی روز قدس ابراز برائت
رهبران خائن جهان اسالم است

روزنامهصبحايران

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی:

یادداشت

عکسهایارسالیمخاطبانبراینظرسنجیرئیسجمهور

سلفیبرایکمکبهروحانی
همین صفحه

راهپیمای��ی روز قدس هم��واره به عنوان
روزی مه��م محس��وب میش��ود و
پیشنهاددهنده آن امام راحل بودند ،چراکه
یکی از آرمانهای ایش��ان ،احیای حق و
حقوق مردم ستمکشیده و مظلوم فلسطین
است .راهپیمایی امسال با توجه به اینکه
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی ب��ه دنبال
معامله قرن هستند اهمیتی دوچندان دارد،
شیطنت و خصومت آمریکا همیشه بوده و
شایسته لقبی که به نام شیطان بزرگ به او
دادیم است .از آمریکا متعجب نیستیم بلکه
از برخی کشورهای مسلمان متعجبیم که
چگونه حاضر هس��تند تا منافع شیطان را
بر منافع اس�لام و مسلمانان ارجح بدانند.
رهبران امت اسالمی باید اینگونه رفتارهای
آمریکا و رژیم صهیونیستی را بشناسند و با
آنها مقابله کنند؛ لذا راهپیمایی روز قدس
امسال  2وجه دارد که یکی در ادامه مبارزه
مستمر امت اسالم علیه آمریکا و جریان
صهیونیس��ت در دنیا است و دیگری ابراز
برائت از چنین رهبرانی که حاضر هستند
ب��ه راحتی مناف��ع امت اس�لام را زیر پا
بگذارند .در کنار اینها مسائل دیگری نیز
وجود دارد از جمله اینکه ش��یطان بزرگ،
س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی را در
لیست تروریس��ت قرار داد و اخیرا دوباره
آن را به لیس��ت تحریمه��ا اضافه کرده
است .در راهپیمایی روز قدس باید محکم
بگوییم که اینگونه شیطنتها کوچکترین
تاثیری در راهی که جمهوری اس�لامی
ای��ران ،مردم و نظامش ب��رای آینده خود
ترس��یم کردند ندارد و از استقالل ،آزادی
و جمهوری اسالمی به هیچ عنوان کوتاه
نمیآیند و محکم ایستادند .آزادیخواهان
جهان نیز مانند س��نوات قبل به رس��الت
واالی خ��ود عمل خواهند ک��رد و ملت
عرب نیز به دور از اینکه سردمدارانش��ان
چه نظری دارند ،ای��ن روز را با تظاهرات
گسترده گرامی میدارند و مجموعا حضور
گس��ترده و موث��ر مردم هش��داری برای
سرمداران رژیم صهیونیستی و آمریکا به
عنوان حامی اصل��ی خواهد بود که با دم
شیر بازی نکنند.

آگهی مزایده
نوبت اول

موضوع:آگهی مزایده واگذاری بخشی ازپارک کودک
ش��هرداری خان ببین برابربند  2مصوبه ش��ماره  88مورخ  98/2/23شورای اسالمی شهردرنظردارد ازطریق مزایده عمومی اقدام به واگذاری بخشی ازپارک کودک به
بخش خصوصی نماید لذا ازشرکت کنندگان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
تلفن تماس35862338:
تضمین شرکت درمزایده بمبلغ  1/800/000ريال بصورت نقد به حساب (3100002384009سپرده شهرداری خان ببین) یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکیبرندگان اول،دوم وسوم مزایده هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده مندرج است.شهرداری دررد یاقبول هریک از پیشنهادات مختاراست.مهلت دریافت اسناد 98/3/27:مهلت قبول پیشنهادات 98/3/29:بازگشایی پیشنهادات98/3/30:
نوبت اول 98/3/8:نوبت دوم98/3/18:

سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم

شهرداری شهرقدس در نظر دارد نسبت به واگذاری یک واحد کارگاهی شماره  5به مساحت  50مترمربع در همکف و  20مترمربع نیم طبقه به صورت اجاره یک ساله
با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه  13/000/000ریال واقع در شهرقدس،خیابان چمن،داخل مجتمع صنعتی قدس از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند ظرف مدت 10روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری
واقع در بلوار انقالب اسالمی ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ،طبقه دوم نسبت به دریافت و تحویل اوراق مزایده اقدام نمایند.
• خرید اوراق مزایده به مبلغ  500/000ریال قابل واریز به حساب  0105708298000بانک ملی شعبه شهرقدس .
• سپرده شرکت در مزایده معادل  7/800/000ریال می باشد.
• سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
• شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
• هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/3/1 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/3/8:
روابط عمومی شهرداری شهرقدس

www.tejar atonli n e . ir

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را
در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

