رهبر انقالب در دیدار مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل:

پدافند غیرعامل کام ً
ال هوشیار و جدی
با هرگونه نفوذ مقابله کند

اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان ،سرور آزادگان جهان ،حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع) و یاران باوفایش تسلیت باد.
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ماجراي مسلمان شدن بانوي اسکاتلندي

زينبثاني:هرکجاميروم
از اربعين ميگويم
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www.asre-iranian.ir
صفحه6

صفحه2

جهانگيري :اختصاص  ۵۰۰ميليون دالر براي رفع
مشکالت دارويي و طرح تحول سالمت

مردم نبايد براي دارو و درمان
تحتفشارباشند
گ�روه اجتماعي :مع��اون اول رئيس جمهور،
از اختص��اص  ۵۰۰ميلي��ون دالر ب��راي رفع
مشکالت دارويي و طرح تحول سالمت خبر
داد و گفت :اين اعتبار طي اين هفته يا...
صفحه5

بهروز افخميمجري

برنامه «هفت» شد

پیاده روی اربعین عظیمترین کنگره آزادگان جهان

اقیانوسشیفتگاناباعبداهللدرآغوشکربال

صفحه6

برای بازگرداندن لوایح « »FATFبه مجلس
خطاب به آیتاهلل هاشمی شاهرودی منتشر شد

نامه  ۴۰نماینده مجلس
در پی اقدام غیرقانونی
علی الریجانی

 ۴۰نماینده مجلس در پی اقدام غیرقانونی علی
الریجانی نسبت به ارسال الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولش��ویی و الیح��ه پالرمو به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،در...
صفحه2

منتظر بهترين

لحظههاي زندگيمان

هستيم

صفحه7

تفاوت يک ميليوني آمار
اشتغال دولت با مرکز آمار
صفحه3

معاون استاندار کربال:

بیش از  10میلیون زائر

وارد کربالی معال شدند

معاون اس��تاندار کربال اعالم کرد که تا بعد
از ظهر یک ش��نبه بی��ش از  10میلیون زائر
برای احیای مراسم اربعین حسینی وارد استان
کربالی معال شده اند .به گزارش فارس'،علی
المیالی' معاون استاندار کربال روز یکشنبه در
گفتگو با خبرگزاری 'المعلومه' تاکید کرد که
در زیارت اربعین امسال تاکنون بیش از یک
میلی��ون و  600هزار زائر غی��ر عراقی برای
شرکت در مراسم اربعین وارد کربال شده اند.
المیالی افزود :زائرین غیر عراقی از مرزهای
مختلف زمینی و نیز فرودگاه نجف وارد خاک
عراق شده اند.طبق تاکید مراجع تقلید ،زیارت
اربعی��ن اختصاص به خ��ود روز اربعین ندارد
و بر همین اس��اس و بدلیل ظرفیت محدود
کربال و جاده های مواصالتی ،زائران عراقی
و غیر عراقی از چند روز زودتر مرحله مرحله
به کربال می آیند و پس از زیارت به شهرهای
خود و یا سایر عتبات عالیات می روند.معاون
استاندار کربال با اشاره به ظرفیت زیرساختی
اس��تان کربال در تامین خدمات برای حدود
یک میلی��ون و  200هزار زائر گفت :طبیعی
است که حضور میلیون ها زائر کاستی هایی
در زمینه خدمت رسانی ایجاد می کند.شرکت
هواپیمایی ملی عراق روز شنبه اعالم کرد که
در پنج روز گذشته قریب به  30هزار زائر غیر
عراقی توسط این ش��رکت به فرودگاه های
بین المللی عراق انتقال یافته اند.گفتنی است
نزدیک به یک میلیون و  780هزار زائر ایرانی
تا روز ش��نبه ویزای ع��راق را اخذ کرده اند و
بیشتر این افراد تاکنون از خط مرزی میان دو
کشور ایران و عراق گذشته اند.سال گذشته از
بیش از  14میلیون زائر عراقی و غیر عراقی
زی��ارت اربعین ،دو میلی��ون و  350هزار نفر
ایرانی بودند.
صفحه2

بازگشت همه به سوي اوست

ي سرکار خانم مهناز یادگاری
همکار گرام 

www.tejaratonline.ir
آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد
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