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سردار شریف:گشت های نیروی دریایی سپاه در
خلیج فارس تغییر خاصی نکرده است

...

ویژه های خراسان
ابهام مهم در ممنوعیت خرید کاالی خارجی
توسط دولت

مدیران دولتی مراقب "حیف" شدن اموال
باشند

آذر منصوری فعال سیاسی اصــاح طلب تأکید
کــرد :امــروز بــرانــدازان قبل از نظام ،اصالحطلبان
را نشانه گرفتهاند و برای نمونه در فضای مجازی با
لشکری از اکانتهای جعلی برای زدن
اصال حطلبان بسیج شد هاند .اما
با این حال از جانب طیف تندروی
داخلی نیز متهم به براندازی
میشوند/ .ایلنا
عـــبـــدا ...نــاصــری فعال سیاسی اصالح طلب با
بیان این که یکی از علتهای حواشی اخیر در خصوص
استعفای جهانگیری شوخی او در یکی از محافل
بوده است ،اظهارکرد :گویا جهانگیری به
تازگی در یکی از محافلی که حضور
داشته ،به شوخی موضوع استعفا
را مطرح و این شوخی به بیرون
درز پیدا کرده که در پس آن،
این حواشی ایجاد شده
است/ .ایلنا
عزت ا ...ضرغامی ،رئــیــس ســابــق صـــدا و سیما
با انتشار عکسی از خود و صــادق زیبا کالم هنگام
صرف صبحانه نوشت :مصاحبت با
او شیرین است .هرچند روی
باورهای خاص خود پافشاری
می کند ولــی در فضای غیر
رســانــهای و رفاقتی حرف
ح ــس ــاب را س ــری ــع تر
و مــتــواضــعــانــه تر
میپذیرد/ .فرارو

توضیحات پدر داماد رئیس جمهور درباره
دختر و خانواده روحانی

پیگیری برای احقاق حق مقتوالن فاجعه منا و مسجدالحرام باید مستمر و جدی باشد

▪حج بهترین فرصت برای نشان دادن آمیختگی دین
و سیاست است

محمدرضازائریفعالرسانهایوسیاسیبابیاناینکه
خاستگاهمنجریاناصولگراییوحزباللهیاستوبچه
مسجد و هیئت هستم ،افزود :برخی از دوستان ما توقع
دارندچونمابرایاینجبهههستیم
الپوشانی و تعارف کنیم و نگوییم
تــا بــد نــشــود ،تخطئه نــشــود ،من
اینطور فکر نمیکنم .معتقدم
با صراحت و شفافیت باید
گفت/.مهر

گفتوگو

«معاملهقرن»هرگزمحققنخواهدشد

حضرت آیـتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح روزگذشته (دوشنبه) در دیــدار دستاندرکاران
حج امسال ،حج را مظهر آمیختگی «معنویت و سیاست» و
مهمترین ویژگی آن را اجتماع مسلمانان در زمان و مکان
مشخص دانستند و گفتند :حج واقعی حجی است که از
یک طرف همراه با برائت از مشرکان باشد و از طرف دیگر
زمینهساز وحدت و همدلی و یکصدایی مسلمانان شود.

چهره ها و گفته ها

...

رهبر انقالب با تأکید بر این که قدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند:

پس از دستور هفته های اخیر یک مسئول ارشد اجرایی
به تعدادی از اعضای کابینه مبنی بر ضــرورت پیگیری
ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای مشابه تولید داخل
در تمامی دستگاه های دولتی به صورت سیستماتیک و
فراگیر ،یک عضو هیئت دولت با ارسال گزارشی از فرایند
اجــرای این دستور ،اعــام کــرده که اکنون ،بــرای خرید
"برخی" کاالهای مورد نیاز دستگاه های اجرایی که مشابه
آن در داخل تولید می شود ،ساز و کار بازدارنده در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت اعمال شده است.

یکنهادنظارتیدربخشنامهجدیدخودخطاببهمسئوالن
تعدادی از نهادهای دولتی با تاکید بر این که مسئولیت
قانونی حفظ و حراست از اموال در اختیار ،بر عهده باالترین
مقام دستگاه اجرایی است ،متذکر شده اگر مشخص شود
در سابقه ثبت اسناد مالکیت دستگاه ها ،اموال غیرمنقولی
موجود است که دستگاه مذکور از آن اطالع کافی ندارد،
مدیر مربوط باید به سرعت برای تعیین تکلیف اموال مذکور
اقــدام و اطالعات آن را اعالم کند ،بنابراین عدم تعیین
تکلیف موارد مذکور چنان چه باعث تضییع حقوق دولت
در مصادیقی چون تصرف غیرقانونی ،متروکه یا بالاستفاده
شدن آن شود ،مسئولیت آن متوجه باالترین مقام دستگاه
اجرایی است.

مهر-سخنگویسپاهبابیاناینکهگشتهاینیرویدریاییسپاهدرخلیجفارستغییرخاصینکردهاست،افزود:درطولسالهایگذشته،بارها
رویاروییشناورهایآمریکاییباایرانیاتفاقافتادهکهآخرینموردمنجربهدستگیریتفنگدارانآمریکاییشدودرنهایتباعذرخواهیآنها،رها
شدند.سردارشریفافزود:ازآنبهبعدماشاهدرفتارقانونمندترآمریکاییهادرمنطقهخلیجفارسوتنگههرمزبودیم.

در جهت ایجاد اختالف و جدایی میان امت اسالمی تالش
و خود را به استکبار متصل کنند.
▪پیگیری بــرای احقاق حق مقتوالن فاجعه منا و
مسجدالحرام باید مستمر و جدی باشد

حضرت آی ـتا ...خامنهای همچنین با اشــاره به فاجع ه
مسجدالحرام و فاجعه منا در سال  ،۱۳۹۴آن را ظلمی
بزرگ خواندند و با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر و جدی
برای احقاق حق ،افزودند :این مطالبه بههیچوجه نباید
فراموش شــود و دستگا ههای مسئول باید از را ههــای
مختلف بهویژه مجامع بینالمللی ،این موضوع را پیگیری
کنند تا کمیته حقیقتیابی با حضور جمهوری اسالمی
تشکیل و احقاق حق شود زیرا در این دو فاجعه ،تأمین
ایمنی و امنیت حجاج که مهمترین وظیفه حکومت
عربستان است ،رعایت نشد و دی ه مقتوالن نیز داده نشد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر
معظم انقالب ،حضرت آیتا ...خامنهای شکلگیری نظام
جمهوری اسالمی و ارائ ه توانایی اسالم در ورود به میدان
سیاست و زندگی را باطلکنند ه سالها تالش برای القای
جدایی دین از سیاست خواندند و افزودند :اکنون بار دیگر
افــراد نــادان و مغرض ،تالش دارنــد لزوم جدایی دین از
سیاست و زندگی و علم را به ذهن نسل جوان القا کنند اما
حج بهترین فرصت و یک صحنه عملی برای نشان دادن
آمیختگی «دین و سیاست» است.
▪کسی حق ندارد مانع از تحقق مفاهیم واقعی حج
شود

رهبر انقالب اسالمی در نظر گرفته شدن زمان و مکان
مشخص بــرای اجتماع مسلمانان در فریضه حــج را
ِ
معنویت ِصرف دانستند
نشا ندهند ه اهدافی فراتر از
و خاطرنشان کردند :یکی از اهداف مهم حج ،اجتماع
و ارتباط و تفاهم مسلمانان با یکدیگر و در واقع همان
موضوع شکلگیری امت اسالمی است .ایشان با تأکید بر
این که کعب ه شریف و مسجدالحرام و مسجدالنبی متعلق
به همه مسلمانان است و نه متعلق به کسانی که بر آن

▪معامله قرن هرگز محقق نخواهد شد

سرزمین مسلط هستند ،افزودند :کسی حق ندارد مانع از
تحقق مفاهیم واقعی حج شود و اگر حکومت یا دولتی این
«صد عن سبیلا »...کرده است.
کار را انجام دهد ،در واقع ّ
▪حج واقعی باید همراه برائت از مشرکان و زمینه ساز
وحدت و انسجام مسلمانان باشد

رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به شکلگیری معنای
جدیدی از حج به برکت هدایتهای امام بزرگوار ،گفتند:
حج واقعی باید همراه با برائت از مشرکان و زمینهساز
وحدت و انسجام مسلمانان باشد ،نه آن که برخی دولتها

ایشان با تأکید بر این که ضروریترین نیاز امروز دنیای
اســام ،وحدت و یکصدایی است ،به تمرکز دشمنان
بــرای مقابله با مسلمانان بهویژه در موضوع فلسطین
و در قضایای یمن اشــاره و خاطرنشان کردند :اکنون
آمریکاییها نام سیاست شیطانی خود درباره فلسطین
را «معامله قرن» گذاشتهاند اما بدانند که به فضل الهی،
این معامل ه قرن هرگز محقق نخواهد شد و به کوری چشم
دولتمردان آمریکا ،قضیه فلسطین از یادها نخواهد رفت
و قدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند.
▪امت اسالمی و ملت فلسطین بر دشمنان خود پیروز
خواهند شد

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که ملت فلسطین در

قاسمی:درباره کنوانسیون دریای خزر تا حد زیادی تفاهم شده است

پیغامی از طریق پوتین برای ترامپ نداریم

هادی محمدی – سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در
حالیروزگذشتهبرایپاسخگوییبهسواالتخبرنگارانبه
جمعآنهاآمدکهدیدارپوتینوترامپبعدازمذاکراتوالیتی
در مسکو ،بسته پیشنهادی اروپا به ایران و برخی سفرهای
دیپلماتیک این روزها از جمله محورهای اصلی سواالت به
شمارمیرفت.ویهمچنیناعالمکردکه دربارهکنوانسیون
دریایخزرتاحدزیادیبینکشورهایحاشیهایندریاتفاهم
شدهاست.قاسمیالبتهتوضیحاتبیشتریدراینبارهارائه
نکرد .به گزارش خراسان بهرام قاسمی در نشست خبری
هفتگی خود با رسانه ها ابتدا ضمن تبریک سه ساله شدن
توافقبرجامدر 23تیرماه،قهرمانیجامجهانیرابهدولتو
ملتفرانسهونایبقهرمانیرابهملتودولتکرواسیتبریک
گفت.سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره
دیدار روز دوشنبه پوتین و ترامپ و مطالب مطرح شده در
برخیمحافلمبنیبرارسالپیامیازسویایرانبرایترامپ
تصریحکرد:پیغامیازطریقپوتینبرایترامپنداریمواگر
جایییادرمحفلیسخنیگفتهشده،گمانهزنیاست.دیدار
پوتینوترامپازپیشتعیینشدهاستومسائلخودشانرا
دارندودراینخصوصارتباطیبادولتروسیهنداشتیم.
▪سفر والیتی در چارچوب تصمیم دستگاه دیپلماسی
و دولت بود

قاسمی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اتهام موازی

کاری در سیاست خارجی و این که انتخاب والیتی برای
بردن پیام رئیس جمهور به روسیه موازی کاری با وزارت
خارجهنیست؟بیانکرد:درحوزهسیاستخارجیووزارت
خارجه به عنوان یک نهاد حاکمیتی ما باید کمترین میزان
موازی کاری را داشته باشیم و بسیار نادر است .سیاست
خارجیمقولهایاستازجنسحاکمیتیوباتوجهبهمنافع
و مصالح ملی و آثاری که این رفت و آمدها بین ایران و دیگر
کشورها به وجود آورده و باید بیاورد ،هماهنگیهای الزم
در سطوح مختلف انجام میشود و ابتکار عمل در اختیار
دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه است .او تاکید کرد که
سفروالیتیدرچارچوبتصمیمدستگاهدیپلماسیودولت
بهعنوانفرستادهویژهریاستجمهوریایرانبهمسکوانجام
شد و البته آقای والیتی در این سفر پیامی از رهبر معظم
انقالببرایپوتینبههمراهداشتکهآنراارائهکرد.
قاسمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اجالس سران

پنج کشور حاشیه دریای خزر و این که گفته میشود یکی
از مباحث مطرح در این اجالس ،حضور نظامی کشورهای
ثالثدرآبهایخزراست،تصریحکرد:دربارهکنوانسیون
دریای خزر تا حد زیادی تفاهم شده و آمادگیهای الزم در
این زمینه وجود دارد .هیئت های کارشناسی پنج کشور
مذاکراتورایزنیهاییرابایکدیگرانجامدادندوقراراست
قبل از اجالس سران نیز بار دیگر هیئت های کارشناسی
کشورهایعضوبایکدیگردیدارورایزنیداشتهباشند.
▪آیااگرترامپبهتهرانتلفنبزند،ایرانپاسخمیدهد؟

قاسمیدربارهاظهاراتاخیرترامپمبنیبراینکهایرانیها
باالخرهتماسمیگیرندومذاکرهمیکنند،گفت:نمیدانم
ایشان شوخی کردند یا جدی گفتند ،ولی ممکن است
محتمل باشد که ایشان به تهران زنــگ بزند و تقاضای
مذاکره داشته باشد و این بیشتر محتمل است و عالیمی
هم در گذشته شاید وجود داشته است .سخنگوی وزارت
خارجهدرپاسخبهخراسانمبنیبراینکهآیاجوابتلفنش
را میدهید؟ خاطرنشان کرد :بستگی دارد به چه کسی
تلفنکردهباشد.

مقابل این توطئه خواهد ایستاد و ملتهای مسلمان نیز
پشتیبانمردمفلسطینخواهندبود،افزودند:البتهبرخی
دولتهای اسالمی که هیچ اعتقادی هم به اسالم ندارند،
به دلیل حماقت و جهالت و مطامع دنیوی پیشمرگ
آمریکاییها شد هاند اما به توفیق الهی ،امت اسالمی
و ملت فلسطین بر دشمنان خود پیروز خواهند شد و
خواهند دید آن روزی را که ریش ه رژیم جعلی صهیونیستی
از سرزمین فلسطین َکنده شود.
▪قاضی عسکر :از حجاج خواستهایم با پرهیز از
بــازارگــردی ،سوغا تهای خود را از تولیدات داخل
فراهم کنند

پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،حجتاالسالم
قاضیعسکر (نمایند ه ولیفقیه و سرپرست حجاج
ایرانی) گفت :شعار حج امسال «حــج؛ تحول روحــی و
اخالقی ،سبک زندگی دینی ،عزت و کرامت اسالمی»
است.
آقای قاضیعسکر افزود :از حجاج خواستهایم با پرهیز
از بــازارگــردی ،سوغاتهای خود را از تولیدات داخل
فراهم کنند تا از ثواب کمک به تولید داخلی و اشتغال
برای جوانان نیز بهرهمند شوند .همچنین آقای محمدی
(رئیس سازمان حج و زیارت) با بیان گزارشی از اقدامات
انجا مشده گفت :فرایند اجرایی حج امسال با تأیید
شــورای عالی امنیت ملی آغاز و تالش شد خواستهها
و انتظارات مــردم و نظام درخــصــوص امنیت ،عــزت و
کرامت حجاج تأمین شود .آقای محمدی با بیان این که
فعالیتهای کــارگــزاران حج بر سه اصل «تــاش و کار
بیوقفه»« ،صرفهجویی» و «نوآوری» متمرکز شده است،
افزود :در حج امسال حدود  ۸۶هزار زائر در قالب ۵۸۶
کاروان سازمان دهی شدهاند.
که اروپــا به ایــران ارائــه داد چه شد و آیا آن بسته را رد
کردید؟ سؤال کرد که قاسمی پاسخ داد :تاکید شد که
کشورهای عضو برجام روی پارامترهای مد نظر ایران
کار جدیتری انجام دهند و در نهایت فرصت داده شد
آن ها کار بیشتری را روی بسته پیشنهادی شان انجام
دهند تا بتوانند تا حد ممکن رضایت ایران را جلب کنند
و ما در همین چارچوب منتظر هستیم که در روزهای
آینده شاهد پیشنهاداتی از سوی این کشورها باشیم تا
بتواند رضایت ایران در عرصههای مختلف را جلب کند
و در پی آن به یک تفاهم منصفانه برسیم .وی با بیان این
که تا هفته گذشته در بخشهایی جلو رفتیم و نواقصی
وجود داشت و پیشنهادات برای ما راضی کننده نبود،
اظهار کرد :پیشنهادات با کاستیهای زیادی مواجه بود
که آن ها را مطرح کردیم و قرار شد آن ها مجدد روی این
موضوعات کار کنند ،امیدواریم در نشستهای بعدی
مجدد روی آخرین پیشنهادات بحث و بررسیهای خود را
انجام دهیم .خبرنگاریازقاسمیپرسیدباتوجهبهنشست
اخیر کمیسیون مشترک برجام در وین چه پیشرفتهایی
برای ایران حاصل شده که مذاکرات را ادامه دهیم و آیا در
این نشست ضرب االجل زمانی برای اروپا به منظور ارائه
تضمینها داده شد؟ وی در پاسخ اظهار کرد :این که روز و
ساعت مشخصی تعیین شده باشد به ویژه ضرب االجل و
نقطهپایان،چنینچیزیوجودندارد.

محمد حسین بهشتی پدر داماد رئیس جمهور که نامش
در بین دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات میوه به
چشم می خورد ،در مصاحبه ای اعالم کرد :دختر رئیس
جمهور به همراه شوهرش  25سال است که دراتریش
زندگی می کنند .پــدر دامــاد رئیس جمهور در گفت و
گو با روزنامه آفتاب یزد در این بــاره با اشــاره به این که
خویشاوندان روحانی از رئیس جمهور شدن او ناراضی
هستند ،گفت :پسر بنده که داماد آقای روحانی است،
حــدود  ۲۵سال است که اصـ ً
ا ایــران نیست و به همراه
دختر خانم آقای روحانی (یعنی عروس بنده) در شهر وین
اتریش ساکن هستند .ایشان پزشک و در همان جا مشغول
به کار هستند .وی با بیان این که روحانی بسیار اهل صله
رحم و مهمانی است و در مهمانیها بسیار خوش مشرب
بوده ،افزود :ای کاش آقای روحانی اص ً
ال رئیس جمهور
نمیشدند .وقتی ایشان رئیس جمهور نبودند ما بسیار
بیشتر ایشان را میدیدیم ،االن آقای روحانی هر سه شب
یکبار هم به منزل نمیروند و به خاطر کار در دفتر ریاست
جمهوری در پاستور میخوابند .در واقع ایشان شب را تنها
در پاستور به سر میبرند.
تمام اهل منزل و اقوام شان میگویندای کاش ایشان
رئیس جمهور نمیشدند .کل فامیل از این که ایشان رئیس
جمهور شد هاند ،ناراحتند! زیرا رئیس جمهوری ایشان
هیچ مزایایی نداشته است ،در این  4-5سال جز ضرر و
درهای بسته برای فامیل هیچ چیزی نداشته است .هر
بالیی هم بر سر خانواده و فامیل میآید آن ها مجبورند به
خاطر آقای رئیس جمهور سکوت کنند.

او در این گفت و گو تأکید کرده است ،از سال  58با روحانی
دوست بوده و فرزندان شان در سال  70با یکدیگر ازدواج
کرده اند.
محمدحسین بهشتی براساس گزارش آفتاب یزد مبلغ
سه میلیون و  ۲۶۵هزار و دو یورو (دالر  ۴۲۰۰تومانی
به صورت معادل) دریافت کرده تا برای واردات موز به
کار گیرد.
بهشتی دراین باره توضیح داده است :بنده برای دریافت
مبلغ سه میلیون و  300و خردهای هزار یورو به نرخ دولتی
پول واریز کردم که تاکنون مبلغ دو میلیون یورو از آن را
دادهاند و بقیه نیز مانده است .به نوشته آفتاب یزد نسبت
خانوادگی وی با رئیس جمهور و همچنین افزایش ۵۰
درصدی قیمت موز در بازار باعث شد منتقدان دولت این
مسئله را نوعی رانت قلمداد کنند و از آن برای حمله به
روحانی بهره برند.
پدر داماد رئیس جمهور همچنین تصریح کرد :بنده از
پیش از انقالب در بازار میوه فعال بودم ،در واقع کارت
بازرگانی بنده در سال  ۱۳۴۵صادر شده است .آن زمان
هم بنده یکی از افراد مطرح در صنف خودم بودم و به قولی
باالخره دستمان به دهنمان میرسید.

▪نــواقــص بسته اروپــایــی هــا را بــرای اصــاح بــه آن ها
برگرداندیم

در ادامه خبرنگار خراسان درباره این که بست ه پیشنهادی
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