ورزشــي

مقابل هر شهید سپاه ۱۰ ،تروریست را
به هالکت میرسانیم

رستگار نمی شوند مردمى که خشنودى مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند.امام حسین

(ع)

سيــــاسي اقتصــــادی اجتماعــــي فرهــنــــگي
سال دهم  چهارشنبه  1اسفند  14 1397جمادیالثانی 1440
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صفحه2

اجراي الزامات« »FATFشرايط
اقتصاديرابدترميکند

معاون سابق امور زيربنايي مرکز پژوهشهاي
مجلس شــوراي اسالميبا اشــاره به اينکه
همانند آمريکا و چيــن بايد از توافق پاريس
خارج شويم گفت :پيوستن به...
صفحه3

روحانی کفایت
سیاسی مسلم
ندارد
صفحه2

عدم همکاري وزارت بهداشت
براي درمان کودکان معتاد

حضور يک سوم کودکان
«کاروخيابان»درپايتخت

با پدیده آمریکای داخلی مواجه هستیم

آدرس غلط دولت با
گره زدن « »FATFبه
معیشتمردم

گروه سیاســی :طی هفتههای اخیر فشــارهای
دولت و حامیان آن به مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام برای تاییــد لوایح پالرمو و  CFTشــدت
یافته اســت ،کلیدواژه مباحث مطرح شده از سوی
آنها نیز معیشت مردم اســت ،موضوعی که پیش
از برجام هم بارها مطرح شــد و دولت اساس این
توافق را بهبود معیشــت مردم عنــوان میکرد اما

مادران شهید ،نقشهاییکه
فراتر از سینما جاودانه شدند

صفحه5

«يخزدگي»
ورزش اسکي با
چند انتخاب اشتباه
صفحه7

پای برادر رئیس جمهور
به دادگاه باز شد
صفحه2

اینکه تصویب لوایح مرتبط به  FATFچقدر باعث
حل مشکالت میشــود یا اینکه عدم تصویب آن
به مشــکلت موجود میافزاید مــورد بحث جدی
منتقدان این لوایح است .حسینعلی حاجیدلیگانی،
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
در گفتوگو بــا «عصرایرانیان» اظهار کرد :دولت
روحانی از زمان روی کار آمدن...
صفحه2

گزارشی از نقش مادران شهید در سینما؛

گروه اجتماعي  :کارشناس مسئول دفتر امور
آسيبديدگان اجتماعي ســازمان بهزيستي
کشور با بيان اينکه سمزدايي کودکان معتاد
زير  ۱۸سال برعهده وزارت بهداشت است...

گروه فرهنگی  :ایفای نقش مادران شهید از سوی
بازیگران همواره مورد اســتقبال شدید جامعه قرار
گرفته اســت .ایفای این نقشها توسط بازیگران
نه تنها مور قبول اقبال عموم واقع شــده بلکه به
طور معمول جوایز معتبر سینمایی را نیز برای این
بازیگران به همراه داشته است .طی چهل سال گذر
از انقالب اسالمی ایران سینما همواره شاهد تولید و
پخش آثاری بوده که به زندگی شهدا ،خانواده شهدا
و یا جانبازان و ایثارگران پرداخته است.در این بین
ایفای نقش مادران شهید از سوی بازیگران همواره
مورد استقبال شدید جامعه قرار گرفته است .ایفای

این نقشها توسط بازیگران نه تنها مور قبول اقبال
عموم واقع شــده بلکه به طور معمول جوایز معتبر
سینمایی را نیز برای این بازیگران به همراه داشته
است.به همین مناســبت خبرنگار گروه فرهنگی
خبرگزاری میزان به معرفی پنج بازیگر زن سینمای
ایران که در نقش مادران شــهید ظاهر شــدهاند
پرداخته است .ثریا قاســمی در سینما و تلویزیون
مادران بسیاری را به تصویر کشیده است اما ایفای
نقش مادر شــهید در فیلم ویالیی ها ساخته منیر
قیدی از جمله بــه یادماندنیترین نقشهای وی
است که برایش سیمرغ بلورین...
صفحه6

سردار سالمی :آل سعود بداند ،ماندنی نیست

عربستان «قلب شرارت» در منطقه و جهان است

جانشین فرمانده ســپاه گفت :رزمندگان سپاه در مقابل
مثلث شوم آمریکا ،رژیم صهیونیستی و دولتهای عرب
مرتجع منطقه ایســتادهاند و کار آنها ،کار سادهای نیست
و امروز عربســتان قلب شرارت در منطقه و جهان است.
سردار حســین سالمی در مراســم بزرگداشت شهدای
حادثه تروریســتی جاده خاش ـ زاهدان طی ســخنانی
اظهار داشت :این روزهای رایحه شهادت حافظان حریم
امنیت و نوامیس و موی افزود :این شهادت و این واقعه
بزرگ بعثتی را در قلبها ایجاد کرد این واقعه دوباره روح
شــهادت را در پیکره ملت ما جاری کرد .سردار سالمی
ادامه داد :جامعه ما به واســطه شهادت به بقاء عزتمندانه
رسیده است ،شــهادت منبع عظیم تولید قدرت ما است
و به ما عزت میبخشــد و به مــا درس میدهد که باید
برای پیشــرفت و پیروزی در راه خدا بایستیم .جانشین
فرمانده سپاه با بیان اینکه اگر قدرت روح این شهدا نبود
نمیتوانستیم در مقابل این امواج دشمنی ایستادگی کنیم،
عنوان کرد :بنابراین شــهادت نشانه قدرت عظیم نهفته

در روح و جان ما اســت .وی تصریح کرد :ما همواره به
شهادت افتخار میکنیم و بدون شهادت پیروز میشدیم،
وقتی ملتی مرگ در راه آرمانها را افتخار بداند ،شکست
نمیخورد و شهادت رمز اصلی تسلیمناپذیری یک ملت
است .سردار ســامی تصریح کرد :شهادت این عزیزان
نشــان داد ما همچنان ایســتادهایم و جوانــان ما برای
حفاظت از مرزها هزاران کیلومتر هجرت میکنند و این
نشانه زیبایی است که همچنان نشان میدهد پاسداران
این نسل از همان نسل پاسداران فداکار هستند ،این اتفاق
نشان داد لشگر  14امام حسین (ع) هنوز هم همان لشکر
خطشکن لحظههای سخت نبردهای سهمگین هستند.
جانشین فرمانده ســپاه گفت :هم شهدا هم ملت با هم
نشان دادند که روح اســام ،حیاتی قوی در این جامعه
دارد و در ادامــه آن حرکت ملــت در  22بهمن ماه که
همه فرضیه های باطل شــیاطین را نابود کرد ،نشان داد
مردم بهتر و عمیق تر از گذشته با درک و ایمانی آگاهانه
موقعیت خطیر اسالم و انقالب را بیش از هر زمان دیگری

درک میکنند .وی ادامه داد :معیار این حوادث تروریسم
کوچک نیست ،بلکه ظهور یک استراتژی و یک تاکتیک
خطرناک جهانی است .رزمندگان نیروی زمینی سپاه در
مقابل مثلث شوم آمریکا ،رژیم صهیونیستی و دولتهای
عرب مرتجع منطقه ایستاده اند و کار آنها ،کار ساده ای
نیست و امروز عربستان قلب شرارت در منطقه و جهان
است .سردار سالمی اظهار داشت :امروز مرکز ثقل قدرت
از دنیای استکبار به دنیای اسالم در حال حابجایی است و
جهان آبستن یک حادثه بزرگ به سود اسالم است .وقتی
اسالم با پیامهای آزادیبخش خویش به قدرت میرسد ،در
این حالت قدرتها میدانند اگر در مقابل این موج اسالم
نایستند باید از مناطق تحت اشغال خویش عقب بنشینند.
امروز اســام در حال پیشرفت است و تمام پیروزیها و
دستاوردهای ما در مقابل انفعال دنیای استکبار به دست
آمده است .آنها ضعیفتر شدهاند و امروز آشفته بازاری در
دنیای سیاست وجود دارد که موجب درماندگی آنها برای
حل کوچکترین مسائل شده است.

جناب آقای دکتر محمدی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاون روابط عمومی بانک ملی ایران تبریک گفته،
توفیق روزافزون شما را در خدمت نظام مقدس جمهوری اسالمی مسئلت داریم.
روزنامه عصر ایرانیان
نوبت اول

تجدید آگهی مزایده

موضوع تجدید آگهی مزایده بازارهفتگی
شهرداری خان ببین برابر بند  1مصوبه شماره  70مورخ  97/10/10شورای اسالمی شهردرنظردارد از طریق مزایده عمومی اقدام به واگذاری (برون سپاری) فعالیت بازار
هفتگی (پنجشنبه بازار) نماید ،لذا از شرکت کنندگان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ  123/500/000ریال
مهلت دریافت اسناد  97/12/17:مهلت قبول پیشنهادات  97/12/21:بازگشایی پیشنهادات  97/12/23نوبت اول  97/12/1 :نوبت دوم 97/12/8:
سعید اسماعیلی شهردارخان ببین

آگهی مزایده عمومی ( نوبت دوم )

سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستانهای رباطکریم و بهارستان در نظر دارد
نســبت به فروش چهار قطعه زمین با کاربری مســکونی دارای ســند ششدانگ بشرح مشخصات مندرج در سند ثبتی و اسناد مزایده اقدام نماید .لذا از اشخاص حقیقی و
حقوقی واجد شــرایط دعوت میگردد جهت دریافت اســناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت  10روز از ســاعت  8:30الی  13:30به امور قراردادهای سازمان مراجعه
نمایند.
ردیف

شهر

1
2
3
4

گلستان
گلستان
گلستان
اسالمشهر-واوان

پالک ثبتی

فرعی

12317
12318
12319
13691

اصلی
142
142
142
54

بدیهی است:
الف) هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
ب) سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ج) مبلغ سپرده شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ کارشناسی میباشد.
د) قیمت پایه کارشناسی بشرح جدول صدراالشاره می باشد.
و) سایر مشخصات و موارد در اسناد درج گردیده است.
شماره تماس56730063 :

قطعه

3
7261
7262
2

قاچاق دام مولد تولید گوشت
و لبنیات را تهدید میکند

روزنامهصبحايران

نتيجه بررسي مرکز پژوهشها درباره برجام؛

یادداشت

مساحت
(متر مربع)

قیمت کارشناسی
(ریال)

 %5سپرده
قیمت کارشناسی(ریال)

233/70
280
280
833

6.900.000.000
6.500.000.000
6.500.000.000
14.100.000.000

345.000.000
325.000.000
325.000.000
705.000.000

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستانهای رباط کریم و بهارستان

تشریحجزئياتانهدامخانههایتيمىعواملحادثهتروريستیاخیر؛

عاملانتحاریجنایتتروریستی
زاهدان ،پاکستانی بود

صفحه2
صفحه2

همکاری مناســبی بین دستگاههای
اجرایــی ،انتظامی و قضائی در زمینه
مبارزه با قاچــاق دام زنده وجود دارد
اما قاچاق دام زنده یکی از عمدهترین
عواملی اســت که به اذعان بسیاری
از مســئوالن دولتی و قضائی ،گرانی
گوشــت قرمز در بازار را طی ماههای
اخیر رقــم زد.از یک دامداریهای 2
هزار راســی در منطقه ورامین بازدید
داشــتم ،طی این بازدید فعاالن این
حوزه به شدت نسبت کشتار و قاچاق
دام مولد از نوع سبک و سنگین اظهار
نگرانی میکردند و معتقد بودند طی
ماههای آینده دچار مشکل میشویم.
اگر دام مولد از بین برود قطعا ســال
آینده در حوزه لبنیات و گوشت دچار
مشکالت بیشتری میشویم و قاچاق
دام نیازمنــد امکانــات کامال رویتی
اســت و اگر بخواهند بــا آن مقابله
کنند کار دشــواری نیست ،بنابر گفته
دامداران قاچاقچیان دام زنده و مولد
با تشــکیالت دولتی ارتباط دارند و از
ارتباطات موجود خــود بهرهبرداری
میکنند.قاچاق دام زنده و مولد جای
نگرانی دارد و باید با آن هرچه سریعتر
مقابله شود.دامداری های بزرگی که
از آن بازدید کــردم بر روی نژادهای
بومی فعالیت کرده و تولیداتی نیز در
این زمینه داشتهاند اما اگر فکری به
حال وضعیت دام مولد نشود مشکالت
موجود افزایش پیدا میکند.در جلسات
گذشــته کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس شــورای
اسالی مباحثی در خصوص وضعیت
قاچاق دام زنده و مولد و وضعیت بازار
گوشــت قرمز مطرح و حتی در این
زمینه جلساتی نیز برگزار شده است.
نگاه ما تعاملی بوده و همه متولیان امر
از ســازمان دامپزشکی ،وزارت جهاد
کشــاورزی ،نیروی انتظامی ،سازمان
تعزیرات حکومتی ،ســازمان حمل و
نقل و غیره بایســتی دست به دست
هم بدهند که بتوانند نقش اساسی در
این زمینه ایفا کنند .اساس ًا فلسفه ستاد
همین است و با نگاه هماهنگی و به
صورت فرابخشی عمل کرده و خواهد
کرد .ناجا هم یکی از این دســتگاهها
است و هماکنون بیشترین تالش را
در این زمینه انجام میدهد.

