«عصر ايرانيان» از فشار وعدههاي هيجانزده انتخاباتي
در عرصه فرهنگ و هنر گزارش ميدهد

«عصبانینیستم»
همچنان در کنف حمايت BBC

ی
با نیکان بدی مکن ،چه آنان را از نیکی باز می داری .امام عل 

(ع)

سيــــاسي اقتصــــادی اجتماعــــي فرهــنــــگي ورزشــي
ســال نهم شــنبه  28بهمــن  30 1396جمادیاالولی 1439
 17فوریه  2018شماره  12 2380صفحه  1000تومان
2 0 1 8

J a n u a r y

S a t

2 3 8 0

N o

سردار مومني :
دوربين نصب نشود طرح جديد اجرا نميشود

ایست موقت پلیس
به طرح شتابزده ترافیک
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«عصر ايرانيان» تغيرات قيمت مسکن
در سال آينده را در گفتگو با نائب رئيس
انجمن انبوهسازان و رئيس اتحاديه
مشاوران امالک بررسي ميکند

عبوررشدقيمت
مسکنازشاخص
تورمدرسالآينده
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ساقط کردن جنگنده
صيهونيستيتصميم
بشار اسد بود
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درپیتحریمها

ايرانهنوز
نميتواندپولنفت
صادراتي به هند را
دريافتکند

بازاردرالتهاب
دولت :نگران
نباشید!

«عصر ايرانيان» در گفتوگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس ،وعده دولت درباره کنترل بازار شب عيد را بررسي ميکند
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همزمان با مراسم چهلم شهدا برگزار شد

تشییع پیکر سه ملوان سانچی روی دوش نمازگزاران تهرانی
پس از مراسم نماز جمعه تهران به امامت حجتاالسالم
محمد حسن ابوترابیفرد ،مراسم تشییع سه تن از جان
باختگان حادثه کشتی نفتکش سانچی در  ۴۰روز قبل،
با حضور مســئوالن و نمازگزاران تهرانی برگزار شد.
پیکر سه تن از شــهدای حادثه کشتی سانچی پس
از اقامه نماز بر دوش نمازگزاران تهرانی تشــییع شد
تا در ایام شهادت فاطمه زهرا(س) تدفین شوند.بنابر
این گزارش ،شــهیدان مجید نقیان ،محمد کاووسی
تکاب و میــاد آروی طبق نظر خانوادههای خود در
بهشتزهرای تهران ،امامزاده طاهر کرج و شاهینشهر
اصفهان به خاک سپرده خواهند شد.بنابر این گزارش،
مراسم تشییع شهدا از داخل مصالی امام خمینی(ره)
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زمان اقدام
عليه ايران در
شوراي امنيت است
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سرقت با طعم آب انار!
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آگهی مزایده

نوبت اول

شهرداری خان ببین برابر مصوبه شماره  58مورخه  96/3/6شورای اسالمی شهر در نظردارد از طریق مزایده عمومی اقدام به واگذاری مغازه های متعلق
به شهرداری به صورت اجاره نماید  ،لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید  ،جهت کسب اطالعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری
مراجعه نمایند.تلفن تماس  35862338:چاپ نوبت اول  :سه شنبه  96/11/28چاپ نوبت دوم :چهارشنبه 96/12/6
سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

(ضلع شرقی مصلی ،سمت خیابان شهید قنبرزاده) آغاز
شد و با حضور مقامات لشکری و کشوری و نمازگزاران
تهرانی برگزار شــد و سپس پیکرها به سمت آرامگاه
ابدیشــان بدرقه شدند.به گزارش فارس 16 ،دیماه
امسال یک فروند کشتی فلهبر چینی در  200مایلی
بندر شانگهای چین به نفتکش سانچی ایران که حامل
میعانات گازی بود ،برخورد کرد و در اثر این ســانحه
کشتی ســانچی با  32دریانورد و سرنشین  ۸روز در
آتش سوخت و در نهایت غرق شد.پیکر این سه شهید
بعد از مراسم شناسایی در چین دو روز پس از سالگرد
انقالب شــکوهمند اســامی از طریق فرودگاه امام
خمینی(ره) به میهن اسالمی بازگشت.

سرلشکر قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس در همايش راز رضوان،
ويژه گراميداشت دهمين سالگرد شهادت «عماد مغنيه» تاکید کرد

«حذفصهیونیستها»
قصاصخون شهید مغنیه
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