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تازههای مطبوعات
••آرمان ملی -این روزنامه با درج پاسخ سازمان
بازرسی کل کشور به یکی از مطالب آن تأکید
کرد که هیچ فــردی از این سازمان بازداشت
نشده است.
•• جمهوری اســامــی -هنگام دیـــدار وزیــر
خارجه آمریکا با وزیر خارجه ایتالیا ،یک دختر
کــرد غــذای سگ به مایک پمپئو وزیــر خارجه
آمریکا داد و به او گفت از این غذا بخور تا شاید
قدری وفای سگ را بیاموزی .این اقدام دختر
کرد ،در فضای مجازی و رسانههای ایتالیا و اروپا
بازتاب وسیعی یافت و نوعی اعتراض به ُخلف
وعده آمریکا نسبت به کردهای شمال سوریه
تفسیر شد.
•• کیهان -استفاده از پوششهای نامتعارف
برخی از بازیگران سینما به موضوعی معمول
تبدیل شــده اســت و گــویــی اگــر بــازیــگــری با
ظاهری شبیه دیگر مــردم در جامعه حاضر
شود ،احساس کمبود میکند! اما جای سؤال
است که آیا سالنهای نمایش فیلم  ،مشمول
قوانین کشور نمیشوند؟چرا بازیگرانی که
محافل عمومی را تبدیل به نمایشگاه مدلهای
مبتذل لباس میکنند ،از بــرخــورد قانونی
محفوظ هستند؟
••سازندگی -این روزنامه با انتشار تصویری
از کیهان کلهر نــوازنــده نــام آشنای موسیقی
سنتی ایران ،در مطلبی با تیتر «صدای فروخفته
کردها» نوشت :نوازنده چیر هدست ایرانی در
حمایت از کردها ،کنسرت استانبول خود را لغو
کرد و در جشنواره هال لندن برای کودکان کرد
الالیی خواند و کمانچه نواخت.
••جام جم -با جدی شدن تهدیدهای وزارت
ارتــبــاطــات بــرای تعطیل کــردن شرکتهای
خدمات ارزش افــزوده ،به تازگی  75شرکت
فعال در این صنعت با ارسال نامهای به سران قوا
با توجه به هجمههای مکرر ماههای اخیر به این
صنعت ،ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیتهای
این حوزه و دستاوردهای آن ،خواستار بررسی
و رفع مشکالت ایجادشده برای  ۷۰۰شرکت
فعال در این حوزه شدند.

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :سازمان تبلیغات اسالمی
بــرای دریافت مجوز  IPTVاز صداوسیما سند
ساختمان ســازمــان تبلیغات اســامــی را به
عنوان ضمانت نزد صداوسیما گذاشته است.
صداوسیما ایــن وثیقه را دریافت کــرده تا کف
درآمدی را تأمین و به این معاونت پرداخت کند؛
کف درآمدی که رقم آن نامشخص است .قاعدت ًا
به واسطه اشتباه محاسباتی مدیران سازمان
تبلیغات اسالمی ،این طرح بدون درآمدزایی
کافی پیش رفته است و در نهایت وقتی اهالی این
سازمان نتوانستهاند رقم الزم را پرداخت کنند،
صداوسیما به دنبال ضبط ساختمان سازمان
تبلیغات اسالمی رفته و این اقدام را به شکل قابل
توجهی پیش برده است.
••عصرایرانخبرداد :نوشینجعفریکهازمرداد
امسالبازداشتشدهبودروزگذشته  باتودیعوثیقه
اززندانآزادشد.
••خبرآنالیننوشت:محمدعطریانفر،عضوشورای
مرکزی کارگزاران گفت️ :برای حضور حداکثری
در انتخابات ،اعتماد سازی بین جریان اصالحات با
نهادهای قدرت و نهادهای دیگری از جمله شورای
نگهبان ضــرورت دارد .این هم یک اقــدام پذیرفته
شدهوپسندیدهایاستکهدردستورکارماستوما
امیدواریم که ثمربخش باشد .در سال ۹۴بر اساس
شرایط و وضعیت موجود سیاسی تصمیم ما کامال
درست بود فقط عملکرد دوستان در پارلمان بوده
کهقابلانتقاداست.
••پایگاه خبرداغ نوشت :روزنــامــه گاردین در
گزارشی به بررسی قوانین مهاجرتی ترامپ درباره
دانشجویان ایرانی پرداخت .تصمیم ترامپ عواقب
سختی برای این دانشجویان و خانوادههای آنها
به همراه داشته اســت .این افــراد در کالیفرنیا در
معتبرتریندانشگاهپذیرشگرفتندامانتوانستنداز
ایرانبهجاییپروازکنند.عدهایدلیلقانوننانوشته
برای جلوگیری از ورود دانشجویان ایرانی به آمریکا
را افزایش تنش میان ایران و آمریکا میدانند و این
تصمیم را ابزاری برای انتقامجویی آمریکا از ایران
برشمردهاند.
••انتخاب خبرداد :وینفرد شفر سرمربی سابق
استقالل در گفتوگویی تفصیلی با سایت آلمانی
 t-onlineبه بیان ادعاهایی علیه ساختار ورزشی و
فوتبالیایرانپرداختودراظهاراتمداخلهجویانه
درباره زنانی که در بازی ایران و کامبوج به ورزشگاه
آزادیرفتند،گفت«:فیفابایدیکاولتیماتومجدیبه
ایرانبدهد.لیگایراننبایدشروعمیشد.فیفاباید
اعالممیکردکهقانونبایداجراییشود،درغیراین
صورتباشگاههاوتیمهایملیحقرقابتنخواهند
داشت؛بدونهیچسازشی».

تهران اذانظهر11:50

طلوعآفتاب فردا5:39

غروبآفتاب 17:30

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب  17:48نیمه شب  23:09اذانصبحفردا 4:48

نشستخبریمتفاوتروحانی
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رئیس جمهور که به گفته خودش پس از « 18ماه توفانی» به میان خبرنگاران آمد ،در پاسخ هایش عالوه براین که صراحت بیشتری داشت نقدهایی به شورای نگهبان و
صداوسیما مطرح ودرباره مسائل منطقه ای ،حمله به نفتکش ایرانی و ارز 4200تومانی نکات جدیدی بیان کرد
هادی محمدی – 20ماه پس از آخرین نشست خبری رئیس جمهور و در حالی که به تعبیر او کشور «18ماه توفانی» را
پشت سر گذاشته است  ،روز گذشته سالن قدیمی نهاد ریاست جمهوری میزبان ده ها خبرنگار داخلی و خارجی بود.
یک نشست خبری صد دقیقه ای که خبرهای گوناگونی داشت و پاسخ های صریح روحانی به برخی سواالت ،این
نشست را نسبت به نشست خبری قبلی وی متفاوت کرد .او در این نشست ریشه تحریم ها و تحوالت18ماه توفانی
م ِخرد» حادثه بزرگ را در کشور به وجود آوردند
را در اغتشاشات دی ماه 96دانست و تاکید کرد که «یک عده افراد ک 
و بعد ضدانقالب موجسواری کرد .او همچنین بار دیگر گفت که برای هر دیدار و مذاکره ای که به نفع ملت ایران باشد
آمادهاستحتیاگر«قربانیشود».روحانیبرایاولینباردرروزهایگذشتهجزئیاتبیشتریازعاملحملهبهنفتکش
ایرانیدردریایسرخبیانکرد.وی همچنینبراینخستینبارازیکسانتریفیوژجدیدایرانینامبردوحتیگفتکه
بهزودیبهاینماشینگازدهیخواهدشد.روحانیالبتهبازهمدرنقدیبهشوراینگهباناینبارازتفسیراین
شورابراصل 113قانوناساسیگالیهکرد.موضوعیکهالبتهروزگذشتهباواکنشسخنگویشوراینگهبان
مواجهشد.روحانیهمچنینبراینخستینبارجزئیاتجدیدیدربارهتصمیمارز 4200تومانیسالگذشته
بیان کرد و در عین این که گفت خودش موافق این تصمیم نبوده اما از تصمیم دولتش دفاع کرد و گفت اگر کسی
در اجرای این تصمیم تخلف کرده باید به آن رسیدگی شود .تفاوت های این نشست خبری با نشست های خبری
پیشینرئیسجمهورسببشدحتیخبرنگارفایننشالتایمزکهآخرینخبرنگاریبودکهپرسشخودرامطرح
کرد خطاب به روحانی بگوید« :نطق شما در ابتدای کنفرانس خبری به نوعی نطق ظفرمندی بود» و از او پرسید که
آیاایننشانهآناستکهشمامیخواهیدمذاکراتخارجیداشتهباشید؟مهمتریننکاتیکهرئیسجمهوردراین
نشستخبریبیانکرد،درادامهآمدهاست:

* خوشحالم در مقطعی در خدمت اصحاب رسانه
هستم که ما شرایط سخت و تاریخی سیاسی،
اقتصادی و امنیتی را پشت سر گذاشته ایم .دولت
تدبیروامیددر 55ماهاولتادی 96مسیریراطی
کردکههمهشاخصهایسیاسی،امنیتی،منطقه
ای و به ویژه اقتصادی مسیر صحیح و مثبتی را طی
میکرد؛ اما از دی ماه  96وارد شرایط جدیدی
شدیم که کبریت آن در داخل و سپس در خارج زده
شد و وارد سال  97شدیم .در سال  97پیشبینی
خارجی ها و هم تحلیل گران اقتصادی داخل این
بود که سال بسیار سختی را در پیش داریم و سال
سخت تری را در  98خواهیم داشت .حتی برخی
بحثتورمسهرقمیراهمبرایایرانمطرحکردند،
اما در این  18ماه ملت ایران ،دولت و سایر ارکان
نظامتوانستندازاینتوفانعبورکند.
* البته  18ماه سختی بر مردم ما گذشت به ویژه
کسانیکهدارایدرآمدوحقوقثابتبودند،باهمه
وجودمان در دولــت مشکالت مــردم را حس می
کردیم ،تمام تالش دولت این است که در دو سال
باقیماندهآرامشرابهزندگیمردمبرگرداند.
*در مرحلهسومکاهشتعهداتبرجامیکهاعالم
کردیم در زمینه تحقیق و توسعه ،زمان بندی های
برجامی را رعایت نخواهیم کرد و به زودی آی آر 9
و آی آر  7هم شروع به کار خواهد کرد و به آی آر 9
گازدهیمیشود.
* ارتباطاتی بین ایران و امارات در ماههای اخیر
وجوددارد.برخیازمقاماتاماراتیبهایرانآمدند
وبرخیازمقاماتایرانبهآنجارفتند.روابطتهران
واماراتدرماههایاخیربهترازگذشتهاستوروند
بهسمتوسویبهبودروابطاست.
*یکیازاهدافسفرنخستوزیرپاکستاناینبود
کهدرزمینهمسائلومشکالتمنطقهباهمگفتوگو
کنیم به دلیل این که نخست وزیر پاکستان روز سه
شنبه عازم عربستان است میخواست نکات مد
نظرمارابشنود.برایحلمسائلمنطقهای،موضوع
یمن موضوع مهمی است که اگر در آن جا به پایان
جنگمنتهیشویمیکیازگرههایمنطقهازجمله
درروابطایرانوعربستانبازخواهدشد.
* ما هیچ وقت نخواستیم با همسایگان روابط بدی
داشته باشیم و طرح بسیار مهمی را هم در سازمان
مللارائهکردیمبهنامائتالفامیدواینطرحامروز

برایهشتکشورمنطقهارسالشدهاست.
* در پاسخ به خبرنگاری که گفت آیا به قول های
انتخاباتی تان هنوز پایبند هستید :در سالی که
برجاماجراشد،باالترینرشداقتصادیدرجهانرا
درسالبعدداشتیم.آنچهبهمردموعدهدادم این
بود که کوشش خواهم کرد که از طرف ایران برجام
صدمهنبیندکهندید.وعدهدادیمشرایطاقتصادی
راازطرفمردمپیشمیبریم،اماباشرایطجدیدی
مواجه شدیم  .پیشبینی  96را نمیکردم که یک
م ِخرد یک حادثه بزرگ را در کشور به
عده افراد ک 
وجود بیاورند و بعد ضدانقالب موجسواری کند و
بعدازآناشتباه،چراغسبزبهترامپنشاندادهشود
تا از برجام خارج شود و تحریمها را داشته باشیم.
شدیدترین تحریمها در سال  97و  98علیه ایران
اعمال شد که فکر نمیکنم در ایران در هیچ زمانی
نه در زمان جنگ و نه در تحریم سالهای گذشته،
سابقه داشته باشد.به شما اعــام کنم که دولت
قادر است از سخت ترین بحران های اقتصادی
ظرف مدت کوتاه خارج شود که نشان از کارآمدی
دولتاست.
* اعتقادمان ایــن اســت کــه مــبــارزه بــا فساد به
صورت موردی ،هیجانی ،تبلیغاتی ،ما را به هدف
نمیرساند.بایدبافسادبهصورتیجامع،ریشهایو
اصولیمبارزهکنیموبایدریشهفسادراازبینببریم.
یک فاسد را ممکن است بگیرید ،محاکمه و اعدام
کنید اما آن چه که مهم است باید اصل فساد از بین
برود و راهحلش همین سه الیحهای است که تقدیم
مجلس کردیم و این میتواند کمک بسیار بزرگی
برایمبارزهبافسادباشد.
*در سفر به نیویورک آماده بودیم اجالس سران
 5+1در سطح ســران برگزار شود به شرطی که
جلسه 5+1باشدنهجلسهانتخاباتیبرایترامپ.
به سران اروپایی هم گفتم که هرگاه مطمئن شوم
منافع ملت ایــران در جلسه ای تامین میشود،
در آن جلسه شرکت خواهم کرد ولو این که خود
قربانی شوم و در آینده هم این کار را خواهم کرد و
هرگاهاحساسکنممالقاتیاجلسهایمنافعملت
را تامین میکند ،من افتخار خواهم کرد که این
فداکاریرابکنم.
* اگر بتوانیم در انتخابات اسفند حضور پر رنگ
مردم و رقابت آزادتر را داشته باشیم به نظر من آن

انتخاباتیکشکستبرایدشمنانوآمریکاستو
ملتماراقویترنشانخواهدداد{.دربارهسخنان
اخیر درخصوص شــورای نگهبان}من بحثم این
نبود که فالن نهاد خوب عمل میکند یا نمیکند،
همه نهادهای در چارچوب قانون محترم هستند.
شــورای نگهبان طبق قانون ناظر است ،قضاوت
کنندهنیست،دخالتکنندههمنیستوامیدواریم
به این وظایف خود به خوبی عمل کند و دولت هم
مجریانتخاباتاست.
*حوادث در شمال سوریه برای مردم کرد سوریه،
دولتسوریهوماخوشایندنیست.بایدتالشکنیم
روند آستانه حفظ شود چرا که این روند بهترین
چارچوب برای حفظ صلح در سوریه بوده است.
ترکیهنگرانیهاییرانسبتبهشمالسوریهدارد،
اصل نگرانی را ما میپذیریم و در اصل آن با ترکیه
مشکلینداریماماشیوهآنهارانمیپذیریموحتی
در آنکارا هم به صراحت اعــام کــردم که راه حل
امنیتترکیهورفعنگرانیهانسبتبهشمالسوریه،
حضورارتشسوریهدرشمالاینکشوراست.
* [دربــاره حقوق شهروندی و پرونده بازداشت
فــعــاالن محیط زیست و پــرونــده متهمان تــرور
دانشمندان هسته ای] :وزارت اطالعات پذیرفته
که عدهای را در دولت قبلی به دالیل و شواهدی
دستگیر کرده اند اما در عمل به این نتایج رسیدیم
که شواهد کافی نیست و وزیر اطالعات یکی از
معاونین را مامور بررسی کرد ،در بررسی نهایی
نتیجه این شد که عده ای مقصر نیستند و بی گناه
هستند و باید به آن ها خسارت پرداخت کنند
که رقم بزرگی بود که دستور دادم پرداخت شود
هرچند که این اشتباه در دولت قبل به وجود آمده
بود.ایندولتشهامتاینراداردکهاگراشتباهی
به وجود آمده است ولو برای دولت قبل باشد آن را
قبول کند .وزارت اطالعات ما کار بسیار بزرگی
انجام داده و به نظر من از افتخارات نظام جمهوری
اسالمی ایران و دولت است.
* نسبت به پرونده محیط زیستی ها هم وزارت
اطالعات گــزارش بسیار دقیقی را تهیه کــرده و
گزارش خوبی است و امیدوارم قوه قضاییه به این
گزارشتوجهکند.
*روزجمعهصبحدردریایسرخشاهدآنبودیمکه
یک نفتکش ما دچار مشکل شد ،برای ما مشخص

شد که این حمله از بیرون بوده و ناوچهای یا قایقی
بهسویآنراکتیعنیچندراکتبهسویآنپرتاب
کرده که الاقل دو راکت به آن اصابت کرده است.
ایننفتکشمجهزبهدوربیناست.دوربینتصاویر
را ضبط کــرده و از طریق تصاویر کامال مشخص
استازچهجهتیاینموشکدارداصابتمیکند.
قطعاتاینموشکازداخلکشتیجمعآوریشده
و فیلم آن قطعات ارسال شده و آن را دیدهایم .در
حال بررسی هستیم که چه دولتی و رژیمی در این
زمینهدخالتداشته،چراکهحتمادولتیدراینکار
دخالت داشته و کار تروریستی و گروهکی نیست.
زمانی که به این اطالعات دقیق رسیدیم به مردم
اعالمخواهیمکرد.هرکشوریکهمسببآنباشد
حتمابهاوپاسخمناسبخواهیمداد.
* [در پاسخ به ســوال کیهان دربــاره ارز 4200
تومانی و این که چه کسی مسئول برباد دادن 18
میلیارد دالر است ] :این حرف بسیار غلطی است
که می گویند  ۱۸میلیارد دالر در سال  97بر باد
دادهشده،اینحرفنادرستاست.شمامیدانید
در سال ۹۷یک بحران در کشور ایجاد شد و قیمت
ارزساعتیتغییرمیکرد.دردولتدربارهاینکهما
چهکنیمتقریب ًاهمهاتفاقنظرداشتندکهبایدبرای
کاالهاارزرابانرخواحدایجادکنیم.البتهبندهدرآن
جلسهباایناقدامموافقنبودم.گفتماگرتمامافراد
ی دولت اتفاق نظر دارند بنده میپذیرم و
اقتصاد 
چون همه اتفاق نظر داشتند از آقای جهانگیری
خواستم این را اعالم کند .یک نظر  ،کیهان هم از
تعیین نرخ واحد تعریف کرد و گفت ای کاش زودتر
میشد و چرا این کار دیر انجام شده است ،مقام
معظم رهبری هم به من فرمودند که این کار بسیار
خوبی بود و شما ای کاش زودتر انجام میدادید.
اعالمارز ۴۲۰۰تومانیبهرغماینکهبندهمخالف
بودم کار بسیار خوبی بود اما عدهای سوء استفاده
کردندکهحتمابایدبررسیشودوکسیاگرتخلف
کردهبایدباآنبرخوردشود.
*{دربــاره اختیارات رئیس جمهور بر طبق اصل
} 113رئیس جمهور طبق اصــل  ۱۱۳قانون
اساسیبایدمداومحواسشبهقانوناساسیباشد.
این موضع کجا فراموش شده است؟ برخی اصول
رامندرسخنرانیهامیگویمعدهایعصبانیمی
شوند.همهپرسیدرهمینقانوناساسیاست؛اگر

بد است حذف کنید .اصل ۱۱۳را شورای نگهبان
تفسیر کرده که عمال انگار این اصل را نداریم .به
مجلستذکرمیدهممیگویندطبقتفسیرشورای
نگهبانچنیناست ،بهقوهقضاییهمیگویمهمین
را میگویند .اصل  ۱۱۳اصل مهمی است مردم
به رئیسجمهور رای نمیدهند که فقط مسئول
اجرای قانون باشد .مسئول نظارت هم هست .اگر
می خواهیم تفسیری کنیم بگذاریم برای رئیس
جمهوربعدیوازقبلبهمردماینموضوعرابگوییم.
تفسیریکهمیگویدهرجامسئولمستقیمیندارد
رئیس جمهور باید باشد ،پس این اصل را برای چه
تصویب کردند .به نظرم اگر این اصل اجرا شود
مشکالتبرطرفمیشود.
*مادنبالایننیستیمکهبخواهیمیارانهراازقیمت
بنزین یا سوخت و به طور کلی حاملهای انرژی
برداریموقیمتراواقعیکنیم،اینکارنهامکانپذیر
است و نه برای مردم ما در این شرایط اقتصادی ،
قابلتحملاستامادرعینحالداریمفکرمیکنیم
که یک تغییراتی در این زمینه انجام شود .منتها
برخی از برادران اقتصادی ما معتقدند یک طوری
باید برای بودجه هم از این جا کمک گرفته شود ،به
نظرمناگرما،هرمقداردرهرزمانیقیمتسوخت
رااضافهکنیم،کلآنپولرابهمردمبرمیگردانیم
یعنیچیزیواردبودجهنمیشود.تصمیمماتاامروز
این چنین است منتها در سالهای آینده ممکن
استراههایدیگریدرپیشبگیریم.

خبر مرتبط
حاشیه نگاری خراسان از
نشست خبری روحانی

{در انتقاد از این که چرا بعد از مدت طوالنی
حــدود دو سال نشست خبری برگزار کرده
اید }هر زمان که فرصت مناسب پیش می آمد
مصاحبه را انجام می دادیم ولی به زمان بسیار
مناسب خوبی منتهی شد ایــن مصاحبه در
زمانی انجام می شود که یک توفان بزرگ از
کشور ما در حال عبور است  .ما در زمان توفان،
کمترآمدیموصحبتکردیموبیشترکارکردیم.
روزنــامــه هــای قــدس ،سازندگی ،کیهان،
اعتماد،آسیا،ایران،عصراقتصاد،کاروکارگر،
شبکه خبر و خبرگزاری های صــداو سیما ،
فارس و برنا از رسانه های داخلی و الجزیره
عربی،واشنگتنپست،فایننشالتایمز،روسیا
الیوم ،سی بی اس آمریکا ،خبرگزاری روسیه و
لسآنجلسآمریکاازجملهرسانههایخارجی
بودند که در نشست سیزدهم فرصت طرح
سوالپیداکردند.
روحانی با اشــاره به سخنان هر هفته خود
در جلسات چهارشنبه دولت  ،طعنه ای هم به
صداوسیمازدوگفت :صداوسیمابعضیهفته
ها ما را یاری می کند و برخی هفته ها هم از
حرفهایماخوششنمیآیدویارینمیکند
به صورت صداوسیماست دیگر و باید در این
دوسالباهمکناربیاییم.
رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگاری که
سوال خود را به صورت مشروح مطرح کرد با
خندهگفتمافکرمیکردیمپاسخمامیتواند
طوالنیباشدنمیدانستیمسوالهممیتواند
طوالنیباشد.
خبرنگارلسآنجلستایمزوقتیمیخواست
از روحانی دربــاره تبادل زندانیان ایرانی و
آمریکاییبپرسدگفتکهازطرفخانوادههای
آنهااینسوالرامیکندچونآنهامیدانند
ترامپاخالقنداردونمیتوانازاوپرسید.

