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ظریف :مقامات پاکستان قول دادند خبرهای
خوبی درباره مرزبانان ایرانی خواهند داشت

...

ویژه های خراسان
ارتباط ارباب رجوع با کارمندان
را زودتر  قطع کنید
طبقبخشنامهروزهایاخیریکمسئولمهمدولتیبههمه
سازمان ها و ادارات ،با یــادآوری بخشنامه اول خردادماه
امسال رئیس جمهور ،از مخاطبان خواسته شده با توجه به
ضرورت قطع ارتباط ارباب رجوع با کارکنان دستگاه ها،
برایارائهخدماتبهصورتتماماالکترونیکیبهمراجعاندر
اسرعوقتاقدامکنندچراکهازابتدایدیماهامسال،ادارات
مربوطموردارزیابیقرارگرفتهونتایجآنبهاستحضاررئیس
جمهورنیزخواهدرسید.

دولتیهادیگرسوارموتوربنزینینمیشوند
یک مسئول ارشد اجرایی با ارســال ابالغیه ای خطاب به
اعضایکابینه،ازآنهاخواستهباتوجهبهالزاماتمطرحشده
درقانونهوایپاک،تاپایانامسالکلیهناوگانموتورسیکلت
های ملکی خود را که در شهرهای دارای اولویت کاهش
آلودگیهواترددمیکنند،بهموتورسیکلتهایبرقیتبدیل
کنند و شماره گذاری موتورسیکلت های بنزینی نیز منوط
به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده خواهد بود اما
موتورسیکلتهایبرقیازاینشرط،معافهستند.

چهره ها و گفته ها
حــج ـتاالســام مصطفی رستمی رئــیــس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا هها با
اشاره به سالگرد شهادت شهید تهرانی مقدم نوشت:
شهید تهرانیمقدم علم را نه فقط برای علم بلکه برای
پیشرفت و اقتدار کشورش و برای
همه آزادگان دنیا میخواست
و اســـتـــعـــدادهـــای جـــوان
دانشگاهی را به مرز خلق
قدرت دفاعی بازدارنده
رساند/ .فارس
آنــا اسکمانی عضو ایــرانــی-آمــریــکــایــی مجلس
نمایندگان آمریکا گفت :نتایج
انتخابات مجلس نمایندگان
آمریکا بــر سیاست خارجی
پرزیدنت ترامپ در خصوص
ایــران تاثیرگذار خواهد
بود/ .مهر

محمود سریع القلم استاد دانشگاه تأکید کرد:
ریشه اختالفات ایران و آمریکا ،از نوع فکری  -فلسفی
است و برنامه هستهای ظاهر قضیه است .در صورت
برخورد نظامی با این اختالف
فکری ،مسئله در کوتاه مدت
حل میشود ،اما تضاد اصلی
به طرف زیرزمینی شدن
میرود/ .ایسنا
عباس عبدی فعال سیاسی اصــاح طلب تصریح
کرد :به میزانی که حکومت ایران در سیاست داخلی
اتحاد و انسجام و مقبولیت و پایه مردمی پیدا کند،
ارزش هایی را در جامعه بپذیرد
و رسمیت ببخشد که این ارزش
ها جهانی باشند ،راحتتر
مها
یتواند علیه تحری 
م 
اق ــدام کند/ .عصر
ایران

...

درحاشیه
امیرعبداللهیان :باید درباره اتفاقات
در حال وقوع در منطقه هوشیار باشیم
خانه ملت  -حسین امیرعبداللهیان دستیار
رئیس مجلس در دیــدار با نصیر احمد نو،
سفیر افغانستان در ایران با بیان این که باید
دربــاره اتفاقات در حال وقوع در منطقه هوشیار باشیم
گفت :با وجود طرح صلح آمریکا ،حمالت سعودیها در
یمن بیشتر شــده و زنــان و کــودکــان بی دفــاع همچنان
قتل عام میشوند.

قدردانی سفیر اتریش از کمک های ایران
به اسرای جنگ جهانی اول

سازمان دیده بان حقوق بشر :اظهارات پمپئو
علیه مردم ایران ،جنایت جنگی است

وبگاه دولتی چین :تحریم های جدید ایران دور زده خواهد شد
هنوز واکنش ها به جمله خبرساز وزیر امور خارجه
آمریکا در گفت و گوی اخیرش ادامه دارد؛ سارا لی
ویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان
حقوق بشر در پاسخ به اظهارات ضد ایرانی پمپئو
در مصاحبه چند روز پیش با تلویزیون بی بی
سی تهدید مــردم ایــران را نوعی جنایت جنگی
دانست.اشاره این مقام سازمان دیده بان حقوق
بشر ،به اظهارنظری است که پمپئو در گفت و گو
با بی بی سی مطرح کرد و در توهینی آشکار به
مردم ایران گفت :اگر ایران می خواهد مردمش
به غذا دسترسی پیدا کنند ،باید به حرف آمریکا
گوش دهد! ویتسون با بیان این که استفاده از
سیاست کمبود مواد غذایی علیه غیرنظامیان
بــه مثابه جنایت در درگــیــری هــای مسلحانه
بین المللی است ،توئیت کرد :نهادهای متعدد
حقوق بین الملل استفاده از سیاست کمبود
موادغذایی را به عنوان یک ابزار جنگی منع می
کنند .طبق معاهده رم که به تشکیل دیوان بین
المللی کیفری منجر شد ،این یک جنایت جنگی
است .به گزارش ایرنا ،سارا لی ویتسون افزود:
«نمی تــوان بــرای دستیابی به اهــداف سیاسی
غیرنظامیان را گرسنگی داد این یک تنبیه جمعی
غیرقانونی است ».وزیر خارجه آمریکا دیروز در
پاسخ به توئیت ظریف که به این توهین اشاره کرده
بود ،مدعی شد :آمریکا حوزه غذا و دارو را از تحریم
ها معاف کرده است .اما جرارد آرود سفیر فرانسه
در سازمان ملل متحد با رد این ادعا تأکید کرد که
تحریمهای آمریکا حتم ًا بر بخش دارویــی ایران
تأثیر می گــذارد .در همین حال ،رئیس جمهور
فرانسه که پس از دیدار با همتای آمریکایی اش
با شبکه سی ان ان سخن می گفت ،تصریح کرد:

«ترامپ تصمیم گرفت برجام را ترک کند اما او در
نهایت به این حقیقت که ما تصمیم گرفته بودیم در
توافق (هستهای) باقی بمانیم ،احترام گذاشت.
به خاطر روابط شخصیمان در مذاکرات ،او این
حقیقت را پذیرفت که ما در برجام باقی ماندهایم،
راهکار متفاوتی را اتخاذ کرد هایم و با یکدیگر
همکاری میکنیم ».در یک اظهارنظر دیگر درباره
تحریم ها برهم صالح رئیس جمهور جدید عراق
ضمن انتقاد از تحریم های آمریکا گفت :ما در حال
گفت و گوی مستمر با آمریکا هستیم و باید درباره
تحریم های آمریکا علیه ایران مراعات حال عراق
شود .ما نمیخواهیم عراق بار تحریمهای آمریکا
علیه ایران را به دوش بکشد و متحمل ضرر شود.
ازسویدیگردرادامهواکنشرسانههابهدورجدید
تحریم های آمریکا ،روزنامه فرامنطقهای القدس
العربی ،تحریمهای ضد ایرانی را نشانه شکست
سیاسی و دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه توصیف

کرد و گفت «:تهران تسلیم و نفوذ منطقهای آن
کم نمیشود» .به گزارش فارس ،این روزنامه با
بیان این که تحریم ایران ،نشانه ناکامی سیاست
آمریکاست تأکید کــرد :تحریم ،حکومتی را که
محبوبیتمردمیدارد،ساقطنمیکند.همچنین
روزنامه انگلیسی اکسپرس در گزارشی با اشاره به
بازگشت تحریمها علیه ایران به نقل از کارشناسان
نوشت:ایرانباوجودفشاراقتصادیمیتواندخود
رانجاتدهدورئیسجمهورآمریکافضایسیاسی
و انگیزه اقتصادی را بــرای اعمال تحریمهای
بیشتر علیه جمهوری اسالمی نــدارد .روزنامه
فایننشالتایمز هم در گزارشی از بی میلی قطر به
اجرای تحریم های آمریکا خبر داد .همچنین وبگاه
دولتیچیندرتحلیلینوشت:دورجدیدتحریمها
علیهایرانکهبامشارکتآمریکا،عربستانوتلآویو
شکل گرفته سرانجامی ندارد و این تحریمها نیز
دور زده خواهد شد.

پزشکیان :جنگ اقتصادی با  ۲ساعت جلسه مدیریت نمی شود

نایب رئیس مجلس با تأکید بر این که آمریکا یک جنگ
تمام عیار علیه ما شروع کرده و در این مسیر عربستان
و اسرائیل هم به کمک او آمده اند ،تأکید کرد:جنگ
اقتصادی با  ۲ساعت جلسه مدیریت نمیشود؛ در
کشوری که مورد تهاجم قرار میگیرد باید ستادی
تشکیل وبر اساس آن  ،یک صدای واحد استخراج شود
و همه از آن تبعیت کنند .مسعود پزشکیان در گفت و
گو با فارس با اشاره به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

ادامه داد :ستاد فرماندهی تصمیم میگرفت که اگر
نیاز به قانون داشت سریع در همان روز یا همان هفته
قانون مصوب میشد و شورای نگهبان جواب میداد
و مشکل حل میشد .ما در زمان جنگ بازار را مدیریت
میکردیم ،آن موقع جنگ نظامی بود و االن جنگ
اقتصادی است ولی بازار را مدیریت نمیکنیم .این
چهره اصالح طلب به کتاب هنر تحریم نوشته ریچارد
نفیو معمار تحریم های ضدایرانی اشاره کرد و ادامه

داد :در پشت تریبون مجلس و حتی صدا و سیما یا
رسانهها بسیاری از حر فهای درست را هم نباید
گفت ،شما کتاب «هنر تحریم» را بخوانید؛ این ها
اطالعات تصمیمگیری برای این که چگونه راه را ادامه
دهند از رسانهها و سخنگوها یا ناطقان میگیرند
یعنی کسانی که از پشت تریبون نقد میکنند -و البته
نقد درستی هم اســت -طرف مقابل بر اســاس این
اطالعات تصمیم میگیرد.

خانهملت-محمدجوادظریفوزیرامورخارجهکشورمانبااشارهبهسفراخیرخودبهاسالمآبادگفت:مقاماتپاکستانیاعمازنخستوزیر،وزیرامورخارجه
و فرمانده ارتش پاکستان تعهد کردند اقدامات خود را برای آزاد کردن همه گروگانهای ایرانی افزایش دهند ،همچنین این مقامات قول دادند که در آینده
خبرهایخوبیبرایایرانخواهندداشت .ویافزود:نیروهایمسلحجمهوریاسالمیایران نیزپیگیراجراییشدنتوافقاتسفراخیربه پاکستان هستند.

...
احزاب

معاون عملیات ارتش :آماده حمایت
از نفتکش های ایرانی هستیم
در واکنش به تهدید نفتکش های ایرانی توسط نماینده ویژه آمریکا در
امور ایران معاون عملیات ارتش گفت :نیروهای مسلح این آمادگی را
دارند که از ناوگان تجاری و نفتکشهای ایرانی در مقابل تهدیدات
حمایت کنند .به گزارش ایسنا ،امیر سرتیپ سید محمود موسوی
در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تهدید نفتکش های
ایرانی در آب های بین المللی که به تازگی از سوی یکی از مقامات
آمریکا انجام شد،با بیان این که صحبت هایی که برخی دولتمردان
آمریکایی انجام می دهند ،بحث های جدیدی نیست ،گفت :ایجاد
هرگونه مزاحمت برای حمل و نقل و تجارت بینالمللی از طریق
آبرا ه های بینالمللی خالف قوانین و عرف نظام جهانی است و قاعدتا
این اقدامات پسندیده و مورد پذیرش نخواهد بود و ارتش جمهوری
اسالمی برای حفاظت از ناوگان تجاری از آمادگی الزم برخوردار
است .وی افزود :تجربه  ۴۰ساله نشان می دهد که در طول این سال
ها برخالف تهدیداتی که وجود داشته ،تجارت در دریاها را بدون
هیچ مشکلی انجام داده ایم.موسوی تاکید کرد :نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران از جمله ارتش این آمادگی را دارند که از
طریق دستورات ابالغی با توجه به سلسله مراتب ،همان طور که تا
پیش از این از ناوگان تجارت و نفتکش هایمان در برابر تهدیدات
حمایت کرده ایم ،بعد از این هم به طور مستمر این کار را ادامه دهند
تا بهرهبرداری الزم از آبراههای دریایی برای تامین منافع خودمان
داشته باشیم .به تازگی «برایان هوک» نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران با تهدید آشکار نفتکش های ایرانی ،از احتمال باالی بروز حادثه
توسط این نفتکش ها خبر داده و ادعا کرده بود این اقدام برای امنیت
کشتیرانی یک موضوع نگران کننده است.
▪امنیت منطقه نیازمند هیچ قدرت خارجی نیست

در همین حال به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،امیر دریادار حسین
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان که برای شرکت
در همایش سالگرد تاسیس نیروهای دریایی حاشیه اقیانوس هند
موسوم به ( )IONSبه این کشور سفر کرده است ،گفت :ایــران از
فرصت حضور در اجالس فرماندهان نیروی دریایی در کشور هند
برای اثبات این نکته بهره می برد که برقراری امنیت منطقه نیازمند
حضور هیچ قدرت خارجی نیست.

صوفی خبر داد:

ورود شورای عالی اصالح طلبان به مصادیق
انتخاباتی در جلسات آینده
عضو شورای عالی سیاست گذاری گفت :شورای عالی
سیاست گذاری تاکنون هیچ جلسهای با موضوع انتخابات
نداشته ،اما از جلسات بعد دو موضوع ساختار شورای
عالی سیاستگذاری و مصادیق انتخاباتی در دستور کار
جلسات شورا قرار میگیرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصالحات و عضو
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در پاسخ به
سوالی مبنی بر این که شورای عالی تاکنون جلسه ای
با موضوعیت مصادیق انتخاباتی داشته اســت ،گفت:
شورای عالی هیچ جلسه ای در این باره نداشته است ،فقط
جلسه اول با حضور رئیس دولت اصالحات برای اعالم
موجودیت برگزار شد .وی افزود :شورای عالی سیاست
گذاری تاکنون هیچ جلسهای با موضوع انتخابات نداشته،
اما از جلسات بعد دو موضوع بررسی ساختار شورای
عالی سیاستگذاری و مصادیق انتخاباتی در دستور کار
جلسات شورا قرار میگیرد.
این فعال سیاسی اصالح طلب همچنین درباره آخرین
جزئیات طرح پارلمان اصالحات اظهار کرد :طرح پارلمان
اصالحات در حال بررسی است.
صوفی درب ــاره ایــن که نظرات احــزاب مثبت یا منفی
بوده است ،گفت :احزاب هنوز در این باره به جمعبندی
نرسید هاند و اصالحاتی را مد نظر دارنــد که باید در
بررسی طرح پارلمان به آن توجه شود .وی در واکنش به
زمزمههای رسانه های اصالح طلب مبنی بر ادغام شورای
عالی با شورای هماهنگی تصریح کرد :هیچ بحثی در این
زمینه وجود ندارد.
▪کمالی12 :ماده از طرح پارلمان اصالحات تصویب
شده است

بــا ایــن حــال حسین کمالی ،دبیرکل حــزب اسالمی
کــار و رئیس کمیته سیاسی شــورای هماهنگی جبهه
اصالحات تصریح کرد ۱۲ :ماده اساسی از طرح پارلمان
اصالحات تاکنون به تصویب رسیده است و باقی مواد هم
که به تصویب برسد ،این طرح برای رای گیری به شورای
هماهنگی ارجاع میشود.

تکذیب شایعه اعدام  ۲۲نفر مربوط به حادثه تروریستی اهواز
باشگاه خبرنگاران  -حسینی پویا دادستان عمومی و
انقالب مرکز خوزستان با تکذیب شایعه اعدام  ۲۲نفر
مربوط به حادثه تروریستی اهواز گفت :پرونده متهمان
حادثه تروریستی اهواز در دادسرای عمومی و انقالب
اهواز در مرحله تحقیقات مقدماتی در حال رسیدگی

است .همچنین استاندار خوزستان شایعه اعدام 22
نفر از بازداشتشدگان مرتبط با حادثه تروریستی
اهواز را تکذیب کرد و دربــاره مراحل دادرســی افراد
بازداشتشده مربوط به این حادثه تروریستی گفت:
تفهیم اتهام صورت گرفته است.

توضیح قاسمی درباره جاسوسی کارمند وزارت خارجه
فارس -سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص جرم
امنیتی یکی از کارکنان وزارت امور خارجه که توسط
محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه اعالم شد ،اظهار
کرد :این خبر موضوع تازهای نیست و فرد مد نظر در

سال  ۹۴بازداشت و در اوایل سال  ۹۵محکوم و اواخر
همان سال هم در دادگاه تجدیدنظر از تخفیف در برخی
مجازاتها برخوردار شد.قاسمی افزود :وی هم اکنون
در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.

کدخدایی :اعتقادی به راه اندازی رسانه وابسته ندارم
ایسنا  -سخنگوی شورای نگهبان درپاسخ به این سوال
که چرا این نهاد ،روزنامه یا خبرگزاری ندارد؟ گفت:
اعتقادی به راه اندازی رسانه وابسته ندارم.عباسعلی
کدخدایی در ایــن بــاره در توئیتر نوشت :خیلیها
میپرسند چرا شورای نگهبان روزنامه و خبرگزاری

ندارد؟ من اعتقادی به راه اندازی رسانه وابسته ندارم.
به شورا هم بر خالف برخی نهادها مثل دولت بودجهای
برای این کار تخصیص داده نشده است .رسانههای
مستقل پیام ما را به مردم میرسانند و آنان به درستی
قضاوت میکنند.

ایران از آمریکا به سازمان بین المللی دریانوردی شکایت می کند
ایرنا -مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت:
شکایت ایــران از اعمال محدودیت ها و تحریم های
ظالمانه آمریکا علیه حمل و نقل دریایی ،هفته آینده به
سازمان بین المللی دریانوردی در لندن ارائه میشود.
«محمد راستاد» افزود :شکایت ایران به صورت یک سند

رسمیمنتشرخواهدشد.ویهمچنینبهحضورهیئت
های  10کشور اتحادیه اروپا در این سمینار اشاره کرد
و ادامه داد :برقراری ارتباط بیشتر با اتحادیه اروپا به
ما کمک می کند تا میزان مبادالت تجاری بین ایران و
کشورهای اروپایی بیش از پیش تقویت شود.

ایرنا «-اشتفان شولز» در صفحه توئیتر خود
با اشــاره به مراسم گرامی داشت آتش بس
ترک مخاصمه یک صد ساله جنگ جهانی
اول با حضور سفیران کشورهای متخاصم در این جنگ ،
نوشت« :هرگز فراموش نخواهیم کرد که ایرانی ها جان
 460اسیر جنگی اتریشی  -مجاری را که دربند روسیه
بودند ،نجات دادند».
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