
سردار نقدی: 
 دشمن در تالش برای مشغول کردن اذهان به حواشی

و بزرگ نمایی است

ظریف: به برنامه های هوافضای خود ادامه می دهیم
به  ایران  که  کرد  تاکید  کشورمان  امورخارجه  وزیر 
ادامه می دهد، چراکه هیچ  برنامه های هوافضا خود 
قانون بین المللی چنین برنامه ای را ممنوع نکرده است.
امورخارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
در  و شرکت  مقامات هندی  با  دیدار  برای  که  کشورمان 
کنفرانس ساالنه رایسینا در هفته جاری به دهلی نو سفر 
با خبرگزاری رویترز تصریح کرد:  بود، در گفت وگو  کرده 
ایران به برنامه های هوافضای خود ادامه می دهد. هیچ قانون 
بین المللی چنین برنامه ای را ممنوع نکرده است. ظریف در 
ادامه گفت که خروج از توافق هسته ای که در سال ۲۰۱۵ با 
قدرت های جهان به دست آمد یک گزینه برای تهران است 
اما تنها گزینه روی میز نیست. آمریکا در اوایل ماه جاری طی 

پیامی هشدارآمیز علیه برنامه های موشکی ایران مدعی شد 
که برنامه های موشکی ایران قطعنامه شورای امنیت سازمان 
ملل را نقض می کند، چراکه آنها از فن آوری موشک های 
بالستیک استفاده می کنند. به گزارش ایسنا، این ادعا در 
حالی مطرح می شود که هیچ قطعنامه ای در سازمان ملل 
ایران را از انجام فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک 
منع نکرده است و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تنها از ایران 
می خواهد از فعالیت های مرتبط با موشک هایی که قابلیت 
ایران  مقامات  پرهیز کند.  دارند،  حمل کالهک هسته ای 
نیز بارها تاکید کرده اند که برنامه موشکی ایران تنها برای 
گسترش توان دفاعی کشورمان است و ایران همچون هر 

کشور دیگری حق دارد توان دفاعی خود را توسعه دهد.
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صفحه 4

واردات بنزین از مهرماه 
متوقف شد

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی:
صفحه 2

روحانی: نه شالق ساواک و نه شالق بر 
آبرو، نتوانست هاشمی را به زانو درآورد

دومین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

کسانی که امروز هم هاشمی را تخریب می کنند به فکر درمان خود باشند
رجایی :

رئیس جمهور گفت: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شخصیت بلندی است 
که بر گردن انقالب، مردم، ایران و نواندیشی اسالمی حق بزرگی دارد.

به گزارش ایسنا، حجت  االسالم و المسلمین حسن روحانی در مراسم 
دومین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بیان کرد: جلسه 
امروز برای احترام در برابر شخصیت بلندی است که بر گردن انقالب، مردم، 

ایران و نواندیشی اسالمی حق بزرگی دارد.

وی ادامه داد: هاشمی همواره باالتر از جایگاهی بود که در آن قرار داشت. 
وقتی یک طلبه جوان پرشور بود، به فکر آن بود که از قلم بزرگان حوزه 
استفاده شده و مجله مکتب تشیع را منتشر کند. در دهه سی اگر کسی 
مقاله ای می نوشت، نویسنده را روزنامه نویس می گفتند و سخنرانی مایه 
عزت او نبود و می گفتند منبری است. نواندیشی آن طلبه جوان را در 
نظر بگیرید. در نهضت اسالمی از یاران نزدیک امام بود و همواره باالتر از 

نخبگان حوزه تالش می کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه هاشمی یک شخصیت بنام در انقالب بود، 
گفت: دو نفر در ساخت نظام بنام هستند؛ یکی شهید بهشتی که قانون 
اساسی را به ثمر نشاند و دیگری هاشمی و نقش وی در تشکیل اولین 

مجلس شورای اسالمی؛ اداره مجلس اول خیلی سخت بود.

خودروسازیهالباسیازفقربرتِنکارگرانپوشاندهاند!
سایه بلند دولت بر روی خودرو سازی ها
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صفحه 2

هشدار درباره وضعیت اماکن مقدس و تاریخییک پنجم زنان شاغل بین کار و خانه احساس تضاد دارند
در کنفرانس »گردشگری و معنویت« مطرح شداستادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی:

ترامپ با کوبیدن روی میز جلسه رهبران 
کنگره را ترک کرد

  وزیر ورزش
و جوانان:

وقت
تلف کردن

بود

 همه باید از
تیم ملی فوتبال 

حمایت کنند
صفحه 8 صفحه 7

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: دشمن در تالش است اذهان عمومی 
را از دست آوردهای بزرگ انقالب اسالمی دور و به 

حواشی و بزرگ نمایی آن مشغول کند.
سومین  اختتامیه  در  نقدی  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
جشنواره رسانه ای ابوذر قزوین که با حضور مسئوالن استانی 
و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار 
شد اظهار کرد: انقالب اسالمی امروز توسط رهبری اداره 
می شود که صددرصد بر اصول انقالب باقی مانده است و 
امروز سنگرهای مختلف یکی پس از دیگری در حال فتح 
است و پیروزی های بزرگی به دست آوردهای بزرگ انقالب 

اضافه شود.
وی افزود: انقالب اسالمی در چهل سالگی خود توانسته 
بزرگ ترین دستاوردهای خود را به طور کامل حفظ کند و 
ما امروز به عنوان مستقل ترین کشور جهان در آزادی کامل 
قرار داریم و مردم ساالری در این کشور بسیار بی نظیر است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با وجود  که  است  این  در  والیت فقیه  کرد: عظمت  بیان 
اختیاراتی که دارد همواره در طول ۴۰ سال گذشته به رای 
مردم در انتخاب ها احترام گذاشته و با مردم عهد بسته که 

براساس رای مردم کشور اداره شود.  
وی با بیان اینکه تقوا و عظمت والیت فقیه در احترامی 
است که به رای مردم می گذارد، گفت: ملتزم شدن عملی 
به مردم ساالری دینی و پایبندی به اصول اصلی خود یعنی 
استقالل آزادی و جمهوری اسالمی از زیبایی های چهل 

سالگی انقالب است.
این مسئول تصریح کرد: در دو سال اخیر ۲۰ پیروزی 
بزرگ در کشور داشته ایم و زیر خیمه والیت فقیه شاهد 
اتفاقات و پیشرفت ها در شئون مختلف افتخارآمیزی برای 

کشور هستیم که برخی شگفت آمیز و باورنکردنی است.
وی عنوان کرد: دنیا پیشرفت کرده اما پیشرفت کشور ما 

کجا و آن کجا، چراکه اگر در مسابقه کنونی با وجود شرایط 
ناعادالنه توانسته ایم جلو بزنیم.

نقدی اعالم کرد: امروز ۵۰ میلیون نفر از مردم آمریکا 
گرسنه اند و بدهی آمریکایی ها سر به فلک می کشد؛ این در 
حالی است که آن ها در شرایطی بودند که همه چیز بر وفق 

آن ها بود و تحریم و تهدیدی هم نداشتند. 
وی تاکید کرد: در طول ۴۰ سال گذشته هر لحظه با 
توطئه ها و دسیسه های مختلف روبرو بودیم اما از آن گذشته 

و افتخارات عظیمی خلق شد. 
این مسئول اضافه کرد: امسال بعد از ۴۰ سال جنگ 
فرهنگی شاهد حضور دو میلیون نفر در اربعین حسینی 
هستیم که نشان می دهد با وجود تحمیل شرایط سخت 
اقتصادی نقشه های دشمنان برای دور کردن نسل جوان از 

دین و اهل بیت )ع( شکست سنگینی خورده است. 
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
یادآور شد: جنگ اقتصادی دشمن نیز شکست خورده است 
و امروز بعد از گذشت سال ها از تحریم های ظالمانه شاهد 

توفیق کشور هستیم.
وی با بیان اینکه ابرقدرت غرب فروپاشیده است، عنوان 

کرد: آن ها امروز هیچ حرف تازه ای در دنیا ندارند و در مسیر 
خود با شکست مواجه شدند اما در کمال پررویی افتخارات 

کشور ما را زیر سوال می برند.  
را  عمومی  اذهان  است  تالش  در  افزود: دشمن  نقدی 
از دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی دور و به حواشی و 

بزرگ نمایی آن مشغول کند.
این مسئول بیان کرد: در حالی پالسکو را بزرگ می کنند 
که ۵ ماه بعد در انگلیس یک برج آتش می گیرد و یا در 
آمریکا شاهد آتش گرفتن در نیویورک هستیم اما هیچ 

خبری از رسانه ها برای اطالع رسانی نیست.  
وی ادامه داد: موضوع فساد مالی و اخالقی را در کشور ما 
بزرگ می کنند، اما در دنیا شاهد فسادهای بزرگی هستیم؛ 
به گونه ای که بیش از ۱۵ خانم از ترامپ به دلیل فساد 
اخالقی شکایت کرده اند اما رسانه ها در این وادی ورود ندارند 
و تنها به دنبال تحت فشار قرار دادن انقالب اسالمی هستند.
نابرابر  جنگ  این  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  نقدی 
رسانه ها باید هوشیار باشند و در مسئولیت های خود در 
راستای اهداف انقالب اسالمی دستاوردهای چهل ساله آن 

را مورد توجه قرار دهند.


