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 20سال حبس ،رد مال و شالق برای حسین هدایتی
گفتوگو با بهمن عسگری و طراوت خاکسار 2 ،کاراته کای طالیی
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با مدالهای مرغوب
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شب میرزا حسن رشدیه برگزار شد

سلوک در مسیر تجدد
با چراغ آموزش
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گفت وگو با مینو محرز:

موج سوم ایدز
قربانی می گیرد
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یک هفته پس از گالیه از تناسب نداشتن مطالبات با اختیارات رئیس جمهوری

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از شاعران
و استادان زبان و ادب پارسی:

نگران زبان فارسی هستم

از صداوسیما گله مندم ،زبان بی هویت را ترویج می کند

روحانی :به اختیارات ویژه نیاز داریم
گفتوگو با ابراهیم امینی ،حقوقدان :اختیارات ریاست جمهوری کافی نیست

دوشنبه شب و در شب والدت با سعادت کریم اهلبیت حضرت امام حسن
مجتبی (علیهالسالم) جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان
و پیشکســوت بــا حضرت آیــتاهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب اســامی
دیــدار کردنــد .بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتررهبر معظــم انقالب،
حضــرت آیتاهلل خامنــهای در این دیدار ،حرکت و پیشــرفت جریان شــعر
انقــاب را امیدوارکننده دانســتند و گفتند :البته جریانهای شــعری دیگری
نیــز وجــود دارد امــا ایــن جریان شــعر انقالب اســت کــه از لحــاظ مضمون،
یافتگی الفاظ
نــوآوری در مضامین و صیقل
ِ
داشــته است .صفحه  2رابخوانید
پیشــرفت بسیار چشــمگیری
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گزارش «ایران» از ترانههای نازل پخش شده از رسانه ملی

صدای تخریب زبان فارسی
از<سیما> شنیده میشود

6

یک فوریت الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

نگرانی از پولشویی به بهانه
دور زدن تحریم ها

5

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوراعالم کرد

چند طرح زیربنایی و اقتصادی در آذربایجان غربی
با حضور رئیس جمهوری بهرهبرداری شد

ساخت  62سد
تا پایان دولت

President.ir

موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی
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رفع مشکل کاغذ؛
آزمونی برای رونق تولید

روحانی :ما هزاران سال قبل از امریکا بودهایم

فرصتسوزی
بزرگ

صـــد و

ایران ورزشی را در

www.iran-varzeshi.com

ببینید و بخوانید

رئیــس جمهــوری عصر دیروز در جلســه شــورای اداری آذربایجــان غربی گفت :جنگ
امریــکا با دولت ایران نیســت بلکه جنــگ امریکا با یک ملت بــزرگ و  82میلیون نفر
اســت .حســن روحانی افزود :در ســفر مهرماه سال گذشــته به نیویورک یکی از رهبران
معروف به من گفت که دیروز با رئیس جمهور امریکا مالقات داشتم و به من گفت که
شما  3ماه دیگر به ما مهلت دهید و به ایران کمک نکنید و در برابر تحریم ما نایستید
و بعد از  3ماه دیگر نظام جمهوری اســامی ایران وجود ندارد .در همان مالقات به او
گفتم اگر آن آقا را دوباره مالقات کردید ،به او بگو که ایران از هر زمان دیگر مستحکمتر
است .وی ادامه داد :تو ،امثال تو و حکومت کاخ سفیدتان بارها دورانشان سپری میشود
اما نظام اســامی ایران و ملت ایران جاودانه تاریخ خواهد بود .ما هزاران ســال قبل از
شــما بودیم ،شما که عمر کشــورتان  500سال است و خیلی زیاد نیست و عمر کشور ما
بیــش از  10هزار ســال اســت .روحانی گفت :اقــدام امروز آمریکا با یــک جنگ و تحریم
متفاوت اســت چراکه کشــوری که جلوی خرید دارو و مواد غذایی ما را میگیرد و از سفر
یک بیمار برای معالجه ممانعت بوجود میآورد ،جنایت علیه بشریت می کند .رئیس
جمهور با تاکید براینکه آمریکاییها میتوانستند راه دیگری را انتخاب کنند تا در تاریخ
رسوا نشوند ،افزود :میتوانستند اعالم کنند مواد غذایی ،دارو و نیازمندیهای مردم آزاد
است اما در بخش صنعت پیشرفته و های تک میخواهیم جلوی ایران را بگیریم.

ســی و هشتم

چ فــردی خواهان برقــراری یا تشــدید تحریم تجــاری و بروز
هیــ 
اختــال در مبادالت خارجی کشــور نیســت ،چرا کــه این رویکرد
یادداشت
زمینه ایجاد تنگناهای اقتصادی و کندی در روند رشــد و توسعه
اقتصادی کشور را فراهم میکند.
به نظر میرســد که تحریم دو ســویه دارد؛ اول پوســته و الیه
بیرونــی کــه همــان ایجــاد تهدیــدات اقتصــادی اســت و دیگر،
پوســته درونی که ظاهراً ناپیداســت ،اما بــه مثابه فرصت باعث
مهدی شفیعی
افزایــش تابآوری اقتصادهــا و اتکا به منابع داخلی (به معنای
مدیرعامل مؤسسه
عام) و در نهایت برون رفت از تهدیدات و بحرانها میشود .به
فرهنگی مطبوعاتی
«ایران»
همین علت هنگامی که کشورها با تحریم مواجه میشوند ،تازه
فرصتی پیدا میکنند که حداقل به دلیل اجبار هم که شده ،برای
تولیــد داخلی فکــری کنند .به این میگویند توفیق اجباری!! امــا ظاهراً ما حتی در این
شرایط هم حاضر نیستیم از موقعیت توفیق اجباری به وجود آمده ،بهرهبرداری کنیم.
مســأله امــروز کشــور ،افزایــش اتکا به تــوان تولید داخل اســت که همــه ارکان نظام
براســاس ســال رونق تولید بر آن تأکید دارند ،ولی در عمل ،به نظر میرسد که گامی رو
به جلو برداشته نمیشود .تازهترین مورد آن ،رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار
هفته گذشــته با مســئوالن و کارگزاران نظام بوده اســت که معظمله تأکیدات مجددی
روی رونــق تولیــد داخــل و بهرهگیری از ظرفیتهای صنعتی کشــور داشــتند .با وجود
تمام عینیتهایی که درخصوص استفاده از فرصت تحریم برای استفاده ظرفیتهای
اقتصاد ملی وجود دارد ،اما به نظر میرسد که هنوز عزم فراگیر در این باره شکل نگرفته
اســت و اختیارات الزم تفویض نشــده است .اینک پیششــرط تبدیل تهدی ِد تحریم به
فرصت از دل تحریم ،عدم تلقی آن به عنوان یک پدیده زودگذر است .بنابراین باید:
اوالً ،در اجرای اتخاذ «تصمیمات مهم» و حتی اصالحات ساختاری بر زمینمانده
تعجیل کرد (اصالحاتی که اجرای آنها در شرایط غیرتحریمی ضرورت داشته است و
در شرایط تحریمی الزام توجه به آن دوچندان شده است).
ثانیــاً ،اقداماتــی انجام شــود که حتیاالمــکان بخشهای تحت تحریــم از محدوده
تحریمپذیری خارج شوند ،نظیر اقدامی که در مورد تولید بنزین در ایران صورت گرفت.
از ایــن منظــر ،میتــوان به طور مشــخص بــه موضوع کمبــود تولید و بحــران کاغذ
در کشــور نــگاه کــرد و در شــرایط تحریمی آن را مدیریــت کرد .با توجــه به چالشهای
اقتصــادی در شــرایط کنونــی نمیتــوان نقــش روزنامههــای کشــور در مدیریــت افکار
عمومــی و خنثیســازی عملیات روانــی علیه کشــور را انکار کرد ،اما متأســفانه همین
فرصت تحریم ،مطبوعات کشــور را با کمبود کاغذ
تأخیــر در عدم اســتفاده بهنــگام از
ِ
مواجه کرده است.
جالــب اینکــه کاغذ روزنامــه مصرفکنندگان خــاص و محــدود دارد و حتی تعداد
بنگاههای مصرفکننده و میزان مصرف آن هم مشــخص اســت ،حتی مبلغ ارزی که
برای واردات کاغذ اختصاص داده شده ،مشخص است.
از ســوی دیگــر ،دالیــل بــروز بحــران کاغذ هم مربــوط به امــروز و دیروز نیســت و از
رانــت اطالعــات تــا گرانــی ارز ،عــدم واردات و موارد دیگــر هم کامالً مبرهن اســت که
اینــک قصــد تشــریح آن را نداریم .اما باید اشــاره کرد که کارخان ه کاغذســازی در ایران
وجود دارد ،گرچه کیفیت محصوالت آن در مقایسه با نمونه خارجی کمتر است ،ولی
دستاندرکاران مطبوعات کشور انتشار روزنامه روی کاغذ داخلی را در مقایسه با کاغذ
خارجی که اســیر روابط ناصحیح داللــی و رانت خواری
ادامه در صفحه 14
شده ،ترجیح میدهند.
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