 18رمضان 1439
 3ژوئن 2018
سال بيست وهشتم ـ شماره7788
صفحه -تك شماره  10000ريال
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یکشنبه  13خرداد 1397

یا رب ز تو امشب عطا میطلبم
هشیاری و بخشش خطا میطلبم
مقبولی روزه و نماز و طاعات
از درگه لطفت به دعا میطلبم

سید حسن خمینی:

امام با تکیه بر اعتماد ملی
مقابل زیادهخواهیها ایستادند

تا کنون با اتکا به مردم توانستیم از گردنهها عبور کنیم
جامعه موضوعی را ناهنجار نداند نمیتوان کاری کرد
امام تداوم انقالب را در حفظ مردم میدانستند
در صفحه 2

رئیس ستاد انتفاضه و قدس :

راهپیمایی روز قدس در  ۹۰۰شهر کشور برگزار می شود

رئیــس ســتاد انتفاضه و قدس ،گفت :راهپیمایی امســال با شــعار
«روز جهانــی قدس ،پیروزی جبهه مقاومت ،شکســت فتنه آمریکایی
صهیونیســتی ،عزم ملت فلسطین برای بازگشت» در بیش از  ۹۰۰شهر
کشور برگزار میشود.
به گزارش مهر ،سردار رمضان شریف صبح دیروز (شنبه) در نشست
خبری اظهار داشت :مردم ایران در چهل سال گذشته همواره با حضور
پر شور خود در جمعه آخر ماه مبارک رمضان ،حمایت خود را خالصانه
و صادقانه از ملت فلسطین ابراز کرده اند.
وی افزود :روز قدس  ۹۷در شرایطی برگزار می شود که شاهد شکست
فتنه داعش و تروریست های ایجادشده توسط آمریکا ،صهیونیست ها
و حامیان منطقه ای آن ها هســتیم .امســال مهم ترین حاشیه امن رژیم
صهیونیستی در منطقه شامات ،با نابودی داعش ،پایان و تنش ها در منطقه
فروکش کرده اســت .شریف با بیان اینکه دســت برتر جدی با جریان
مقاومت است ،گفت :ایمان و عزم منسجم و تقدیم شهیدان در سال های

گذشته ،به جبهه مقاومت نیرویی تازه بخشیده است و توانسته عمق نفوذ
خود را افزایش بدهد .رمضان شریف تاکید کرد :تفاوت دیگر روز قدس
امسال با سال های گذشته در این است که برای اولین بار در هفتاد سال
گذشته ،شاهد نشان دادن ضرب شست معنادار از بلندی های جوالن به
رژیم صهیونیستی بوده ایم .وی در ادامه با اشاره به انتقال سفارت آمریکا
به بیت المقدس گفت :همپیمانان آمریکا هم حاضر نشــدند این اقدام
را انجام دهند .کســانی که به میانجی گری آمریکایی ها دل بسته بودند،
فهمیدند اینها از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی هستند .سخنگوی سپاه
گفت :امســال با شــکوه ترین راهپیمایی در سرزمین فلسطین را شاهد
خواهیم بود .مردم فلســطین در  ۱۰جمعه پیاپــی در «راهپیمایی های
بازگشــت» حضور پیدا کردند و همه مشــاهدات مــا حاکی از حضور
شاداب و باطراوت در راهپیمایی روز قدس  ۹۷دارد که می تواند برای
هدایت افکار عمومی جهان اسالم نقش مهمی داشته باشد.
در صفحه 2

صفحه 3

صفحه 12

محجوب :هزینه تردد ثروتمندان
نباید از جیب مردم پرداخت شود

رئیس اداره اعتیاد سازمان بهزیستی خبر داد:

صفحه 13

صفحه 3

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور:

یارانه ارزی دارو حذف نشده است

اجرای پایلوت طرح «اشتغال»
برای  ۱۰۰۰معتاد بیخانمان
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا:

کاهش نابرابری ،راهکار اصلی
در افزایش سرمایه اجتماعی است

مدیریت و کارکنان شرکت فوالد غرب آسیا

دعوت ستاد بزرگداشت امام(ره) ازمردم
برای حضور درمراسم 14خرداد

مدیریت و پرسنل شرکت نفت بهران

در صفحه 2

