ورزشــي

مطالبه مراجع تقليد برای برخورد با عامالن اغتشاش گلستان هفتم

آيتاهللنوريهمداني:اوباشجنایت
پاسداراننهعاقلهستندنهمعتدل

نادانی دردناکترین دردهاست .امام علی

(ع)
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سیدحسننصراهلل:

پس از شکست نقشه آمریکا و داعش
توطئهای علیه مقاومت در کار است

روزنامهصبحايران

www.asre-iranian.ir
صفحه3

صفحه2

«عصر ايرانيان» در گفتوگو با
کارشناسان از برنامه مبهم دولت برای
کمک به صنعت گزارش میدهد

«طرحرونق»
علیهتولید!
دبیر کل خانه صنعت :بانکها

براي پرداخت تسهيالت بيش از دو

برابر وثيقه ميخواهند که تأمين آن
برايتوليدکنندگانميسرنيست
صفحه5

قانبيلي از اکثر طرحهاي ايراد دار
شوراي شهر انتقاد كرد

یادداشت
چه کسي بايد براي عقب ماندگي

«عصرايرانيان»بهبهانهسوءاستفادهرسانههایحامیدولتازحادثهتلخدنا،

در عدالت عذرخواهي کند؟

سرنوشتمبهم 189هواپیمایبرجامیباقیماندهرابررسیمیکند

سردار محمدرضا نقدي

نوسازی ناوگان هوایی
در بنبست برجام

کل طرح ترافيک
ِ
جديد زير سوال
سردار مهماندار  :طرح ترافیک

جدیدبرایخبرنگارانعادالنه
نیست

صفحه8
مراسم رونمایی از ورود هواپیمای ایرباس  A321در زمستان  95ـ ایکانا

تقدس
برخي مکانها،
ذاتي است
صفحه10

ظریف:برنامه موشکی
ایران قابل مذاکره
نیست
صفحه2

صفحه6

w w w. t e j a r a t o n l i n e . i r

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

همه ما انصاف داريم ،فهم داريم
و ميفهميم .اگر آنها نميفهمند و
خود را اصالح نميکنند در محضر
خدا و ملت شــريف ايــران بايد
پاسخگو باشند.
اما ما ميفهميم کــه رهبري در
تمام اين چهل سال انقالب ،اوال
از ابتدا عزم و نيت عدالت داشتهاند.
ثانيا اراده عدالت داشته و هميشه
به عدالت امر و راهنمايي فرموده
و همه را از غفلــت در اين زمينه
بر حذر داشــته اند .ثالثا عدالت را
بــه طور مســتمر و پيگير از همه
دســتگاهها و مســئولين مطالبه
کرده اند .رابعا مهمتر از همه اينکه
عدالت را در مورد خود و نزديکان
سختگيرانه رعايت کرده اند.
بر فــرض مثــال ،اگــر رهبري
کوچکترين ضعفي در اين ارتباط
داشــتند دشــمنان خارجي که با
همه قدرت اطالعاتي شان در اين
زمينه جاسوسي دارند آن را پيراهن
عثمان کرده و منافقان داخلي که
بسياري مســئوليتها را داشته و از
همه چيز باخبرند امان مملکت را
ميبريدند .اين در حالي است که
هم دشمنان مســتکبر و منافقان
ترسو به عدالت آقا اذعان داشته و
از آن بيمناکند.
ادامه در صفحه 12

