ورزشــي

پاكيزگى از اخالق پيامبران است .امام رضا

د ،از مر دم سيلي ميخورد
مسئولي که کوتاهي کن 

(ع)

سيــــاسي اقتصــــادی اجتماعــــي فرهــنــــگي
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صفحه2

سلطانسکهپايميزمحاکمه

معاون دادستان تهران در قرائت کيفرخواست
وحيد مظلومين معروف به ســلطان سکه به

شرح اقدامات وي در نوسانات بازار ارز و سکه
در ســالهاي  ۹۲ ،۷۱و  ۹۶پرداخت .مرتضي
تورک در نخستين جلسه محاکمه...
صفحه3

وقوع  ۴۷درصد

طالقها در پنج سال
دگي
اول زن 

صفحه5

روایت دکهداران از تیراژ روزنامههای کشور

تیراژ کل روزنامهها زیر یک
میلیون و ۲۰۰هزار نسخه است!

تیراژ مطبوعات کشورمان در مقایسه با جمعیت
باسواد کشور و در مقایسه با تیراژ روزنامههای

کنید که
جهانی بسیار قابل تامل است؛ تصور 
مجموع تیراژ کل روزنامههای کشور...

فاصله عميقي بين

دابير» رهبری و
«ت 

«عملکر د قوا» وجو د دارد

صفحه2

استقالليها به پرداخت جریمه محکوم شدند

 ۷۰۰هزار دالر براي
بازيکناني که بازي نکردند!
صفحه7

سیلی محکم 
با
 6موشک نقطهزن

زمان سرلشکر جعفري فرماندهي سپاه وعده انتقام
بود اما تا
هموزن اين جنايت تروريســتها را داده 
اين لحظه (لحظه تنظيم اين خبر) مشخص نيست
اين حمالت تحقق همان وعده اســت يا به طور
کلي اين حمله منشأ ديگري داشته است.به گزارش
مشــرق ،منابع خبري و محلي در کردستان عراق
ند دفتر مرکزي حزب «دمکرات»
روز شنبه خبر داد 
که در استان اربيل در کردستان عراق است ،مورد
حمله موشکي قرار گرفته است...
صفحه2

توافقاتبانکيسهجانبه
 ايران،روسيه و ترکيه براي حذف دالر

گروه اقتصادی :رئيس کل بانک مرکزي گفت :به
ادهايم که خودشان ارز به کشور وارد
صرافيها مجوز د 
کننــد ،از امروز هم به صورت گســترده اين کار آغاز
شده است.به گزارش مهر ،عبدالناصر همتي رئيس کل
بانک مرکزي در حاشــيه جلسه کميسيون اقتصادي
مجلس شــوراي اســاميدر جمع خبرنگاران اظهار
داشــت :ارز صادرکنندگان غيرنفتي با متوسط قيمت
ود  ۹۰۰۰تومان در هر يورو در اختيار واردکنندگان
حد 
ميليارد دالر نيز ظرف

قرار گرفته است؛ نزديک به ۲.۵
يک ماه گذشــته ارز براي واردات کاالهاي ضروري،
کردهايم و اين
مواد اوليه کارخانجات تهيه 
اساســي و 
روند ادامه دارد.وي با بيان اينکه من يکبار گفتم ذخاير

ارزي بانک مرکزي ناموس بانک مرکزي است ،گفت:

درواقع ذخاير ارزي بانک مرکزي متعلق به ملت ايران
اســت و ما به هيچوجه مجاز نيســتيم که اين ذخاير
را تضعيف کنيم .خوشــبختانه ظرف يک الي دو ماه
گذشته که در خدمت مردم در بانک مرکزي بوده ام،
ذخايــر بانک مرکزي به صورت قابل توجهي تقويت
شد.همتي با بيان اينکه معتقدم ذخاير بانک مرکزي
شود و براي تأمين نيازهاي اساسي کشور
بايد تقويت 

کافي باشد ،اظهار داشت :بنده نگفتهام که ساير منابع
بانک مرکزي از جمله منابع ارزي جاري بانک مرکزي
آيد و همچنين
که از طريق صادرات نفت به دست مي 
منابع ارزي که صادرکنندگان غيرنفتي در اختيار سامانه
وارد نميشود؛ اينگونه
«نيما» قرار ميدهند ،در بازار 
وارد ميشود...
نيست ،حتما به بازار 
صفحه3

با هدف توزيع عادالنه بين مشتريان؛

وجود ندارد

امكان ثبت نام مشتريان اخیر سايپا در طرح پيش فروش آتی ايران خودرو

مشتريان واقعي طبق هماهنگي با گروه خودرو سازي سايپا  ،كدملي تمام مشترياني
خواهد کرد.
اند را دريافت 
نموده 
را كه در طرح پيش فروش اين شركت ثبت نام 
برمبناي اين گزارش ،هدف گروه صنعتي ايران خودرو  ،اين است كه خودروهاي
توليدي اين گروه صنعتي درجامعه بين مصرف كنندگان و مشتريان نهايي توزيع
نيازمند خودروي شخصي و

كنند كه صرفا
خريد خودرو اقدام 
شود و كساني براي 

مصرف كننده واقعي هستند .با توجه به فروش اخير محصوالت شركت سايپا و
استفاده گروهي از هموطنان از شرايط ارائه شده توسط اين شركت ،گروه صنعتي
نمود تا ليست كدملي
ارشــد اين شــركت درخواست 

ايران خودرو  ،از مديريت
اند به اين گروه صنعتي
شده 
مشترياني را که در ثبت نام اخير موفق به ثبت نام 
نمايند تا از ثبت نام نامبردگان در طرح پيــش فروش آتي ايران خودرو
مشترياني كه در طرح فروش اخير شركت سايپا ثبت نام كرده اند ،امكان حضور اعــام 
نخواهند داشت .به گزارش جلوگيري شود .گروه صنعتي ايران خودرو قرار است بزودي طرح پيش فروش

در طرح آتی پيش فروش محصوالت ايران خودرو را
خود را به اجرا گذارد.
ايكو پرس ،گروه صنعتي ايران خودرو به منظور توزيع عادالنه محصوالت ميان  40هزار دستگاه از محصوالت 

خود را در بورس عرضه کنيم
بايد نفت 
براي مقابله با تحريمها 
ادامه از همين صفحه

...و بقيــه مســئوليتها متوجه خريدار اســت
که اين نفــت را تحويل گرفتــه و حمل کند.
اما متاســفانه از آنجايي که تفکر دولتي بودن
و ســيطره دولت در تمــام بخشها وجو د دار د
مســئوالن به دنبــال ســپردن کار به بخش

خصوصــي نيســتند در حالي که کشــورهاي
رتمند دنيا با ســپردن کارهايشان به بخش
قد 
خصوصي موفقيتهاي بزرگي به دســت آورده
و توســعه پیدا کردهاند .مسئوالن وزارت نفت
هم از آنجايي که ميخواهنــد تمام کارها زير
نظر خودشان باشد و در واقع به نوعي به دنبال

هستند قدميجهت عرضه نفت

حکومت کردن
در بورس برنداشتهاند در حالي که عرضه نفت
در بورس همان طور که ديگر کشورها در اين
زمينه فعال هستند کاري بسيار مثبت و سازنده
است که ميتواند کشــور را در مسير مقابله با
تحريمهاي آمريکا ياري دهد.

ده بوفه
آگهی مزای 
واحد شــهر قدس

آزاد اســامی
دســتگاه مزایده گذار  :دانشــگاه 
اســتناد مجوز شــماره  1397/8/9183مورخ 1397/03/27

به
دبیرخانه هیات امنای استان تهران
موضوع مزایده :واگذاری خدمات بوفه به صورت دو مرحله ای
اسناد  :تا ده روزکاری پس از تاریخ

مهلت مراجعه برای اطالع از شرایط مزایده و دریافت
چاپ آگهی مزایده
اســناد به ســایت یا حضورا به آدرس زیر مراجعه فرمائید :تهران ،بزرگراه

بابت دریافت
واحد شهرقدس به

آزاد اســامی
شــهید کلهر ،دانشــگاه 

فتح ،کیلومتر  ، 20انتهای بلوار
واحد واقع در ساختمان اداری با در دست داشتن معرفی نامه

دبیرخانه کمیسیون معامالت
اسناد به

خرید

اسناد مزایده از سایت  ،فیش واریزی

و فیش واریزی (در صورت گرفتن
شماره  021-46896000داخلی  1269فکس شود)
تلفن021-46896503 :
مهلت ارائه پاکات :تا ده روز کاری پس از تاریخ چاپ آگهی مزایده
اســناد مزایده به مبلغ

خرید

مــورد نیاز در زمــان تحویل پاکات :فیــش واریزی

مــدارک
 500/000ریال به حســاب جاری سیبا به شــماره  0109189810008و شناسه واریز
کــد  2416بنام
آزاد اســامی شــهر قدس 
 0109189820بانک ملی شــعبه دانشــگاه 

نوبت اول

واحد شهرقدس و معرفی نامه جهت تحویل پاکات مزایده

آزاد اسالمی
دانشگاه 
شــهید کلهر ،

محل تحویل پاکات مزایده  :تهران  ،بزرگراه فتح  ،کیلومتر  20انتهای بلوار
واحد شهر قدس ،اداره حراست

آزاد اسالمی
دانشگاه 
قیمت پایه کارشناسی :برای بوفه اصلی ماهیانه مبلغ  190/000/000ریال و برای اجاره
سه باب مغازه ماهیانه مبلغ  110/000/000ریال می باشد
رد یا قبول یک یا همه پیشــنهادات مختار و پرداخت هزینه آگهی به عهده
 دانشــگاه در برنده مزایده می باشد.
 شــرکت در مزایده به منزله پذیرفتن کلیه شــرایط آیین نامه معامالت دانشــگاه آزاداسالمی می باشد.
مورد نظر به عهده مســتاجر

هزینــه مصــرف ،آب  ،بــرق ،گاز  ،تلفــن و تجهیز فضاهــایمیباشد.
 شرکت کنندگان می بایست دارای سابقه کاری مرتبط با موضوع مزایده باشند.نخواهد شد.

موعد مقرر به هیچ عنوان تحویل گرفته

 پاکت های خارج ازتاریخ انتشار نوبت اول 97/6/18:تاریخ انتشار نوبت دوم 97/6/25 :

دس
د شهر ق 
روابط عمومی واح 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه صنعتی ارومیه

شناسه آگهی 243042

ارد امورات مربــوط به بیمه مکمل
مازاد گروهی درمان  :دانشــگاه صنعتی ارومیــه در نظر د 

آگهــی مناقصــه بیمه
واجد شــرایط واگذار نماید

افراد

خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به
درمان کارکنان واعضای هیات علمی 
 .متقاضیان جهت شــرکت در مناقصه به سایت تدارکات الکترونیک دولت به نشانی  www.setadiran.irمراجعه
نمایند  .همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  044-31980244تماس حاصل فرمایند


با تشکر – عبداللهی شریف رئیس دانشگاه

عکس :تسنیم

صفحه6

در تحقق پاسخ کوبنده سپاه به تروريستها و تهديدگران انجام شد؟

گروه سياســي :منابع محلي کردســتان عراق از
اصابت  6موشــک نقطهزن بــه مقرهاي حزب
ادهاند.
دمکرات کردســتان در حومه اربيــل خبر د 
برخي منابع منشــأ اين حمــات را ايران اعالم
بود که تروريستها با حمله
کردهاند.تيرماه امسال 

به پاسگاه مرزي قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) نيروي
زميني سپاه واقع در روستاي دري منطقه مريوان
اد 10
در استان کردستان و انفجار زاغه مهمات ،تعد 
تن از رزمندگان اسالم را به شهادت رساندند.همان

د نفت
براي مقابله با تحريمها باي 
خو د را در بورس عرضه کنيم

روزنامهصبحايران

اتهامات ارتباط تنگاتنگ با مدير وقت بانک مرکزي
و  ۳دهه بازي با بازار ارز و سکه تفهیم شد

سرمقاله

روحاني :آمريکاييها از طرق مختلف براي مذاکره پيغام ميدهند

مردم ما هرگز تسليم فشار
نخواهندشد

آمريکا
صفحه2
صفحه2


پيشــنهاد
با توجه به
مطرح شده مبني بر
عرضه نفت در بورس
در راستاي مبارزه با
شــاهد اين

تحريمهاي آمريکا ،اما
هســتيم که وزارت نفــت اقداميدر
اين راســتا صورت نداده است ،البته
کنند در صورت عرضه
برخي ادعا مي 
نفت در بــورس هم نفت ايران قابل
شناسايي بوده و باز هم ميتوان نفت
صادراتي ايران را تحريم کرد.در اين
بايد گفت که عرضه نفت در
خصوص 
مفيد است زيرا
بورس اقداميمثبت و 
هرچه ميزان عرضــه کنندگان نفت
بيشتر شده و محمولههاي صادراتي
براي عرضــه ميان بخش خصوصي
شد که
خواهد 

شود باعث اين
توزيع 
بتــوان نفت را بيش تــر و راحت تر
رســاند و با تحريمها هم

به فروش
مقابلــه کرد.اما اينکه ادعا ميشــود
در صــورت عرضه نفــت در بورس
هم امکان شناســايي و تحريم نفت
ارد و به اين دليل عرضه
وجود د 
ايران 
نخواهد بود،

نفت در بورس راهگشا
قابل پذيرش نيست زيرا نفت داراي
درجــه «اي پي آي» بوده و با توجه
به مشــخصات آن نظير ســبک و
ســنگين بودن و ميزان محتویاتش
شود و نفتهايي که در
شناسايي مي 
شــوند درجه

توليد مي
خود ايران هم 

«اي پي آي » آنها متفاوت است ولي
نفت برخي کشــورهاي ديگر بعضا
درجه «اي پي آي» و مشــخصات
ارد و با اينکه
مشابهي با نفت ايران د 
ممکن اســت برخي پااليشــگاهها
فقط براســاس نفت ايران ســاخته
باشــند ولي شناسايي و تحريم

شده
نفتهــاي توليدي ايــران به طور
کامل امکان پذير نيســت.به طوري
که همچون بنزين که وقتي بنزيني
باشد به راحتي
ارد يورو  4
داراي استاند 
اد که اين بنزين
نميتوان تشخيص د 
توليد شده است
در ايران و يا انگليس 
شناسايي اينکه نفت عرضه شده در
بورس متعلق به کدام کشور است کار
سادهاي نيست.در ثاني وقتي
چندان 
شما نفت را در بورس عرضه ميکنيد
خود را فروختهايد...
ديگر شما نفت 
ادامه در همين صفحه

