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این هفته؛ جشن خودکفایی بنزین پس از  36سال

با افتتاح فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیجفارس تولید روزانه بنزین به  80میلیون لیتر میرسد
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واکنش دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقلیت های دینی و مذهبی به ابالغیه دبیر شورای نگهبان:

ن از حقوق قانونی اقلیتها دفاع میکند
دولت همچنا 

بررسی آماری «ایران» از پیامد برجام در سال  95مشخص کرد

 30هزار میلیارد تومان
کاهش هزینه واردات

اقتصاددانان در گفتوگــو با «ایران» :عالوه بر
قطع دست دالالن ،هزینه عملیاتهای ارزی نیز
کاهش قابل توجهی یافت

بهار گردشگری
در پسابرجام

لیالز :به ازای هر ایرانی  120دالر کمتر به دالالن
داخلی و خارجی واردات کاال پول پرداخت شــده
است
6

سیر صعودی
ورود گردشگران خارجی ادامه دارد

4

جزئیات صادرات و واردات ایران در سال ( 95منبع:مرکز آمار)
 ۳۳میلیون و ۳۹۹هزارتن
وزن کاالهای وارداتی ایران
 237دالر
میانگین کاهش قیمت تمام شده هر تن کاالی وارداتی
 8میلیارد دالر (معادل  30هزار میلیارد تومان)
میزان کاهش قیمت کاالهای وارداتی
 ۴۳میلیارد و  ۶۸۴میلیون دالر
ارزش کاالهای وارداتی

عکس :پیمان ملکی  /ایران

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در کانون توجه جهان

مستقل یا افراطی ،مسأله این است

 16و20

دیگر
صفحهها

گزارش «ایران» از مناطق سیلزده آذربایجان شرقی /نجوای باران یا ناقوس مرگ

گفت و گو با محمدجواد حق شناس:
«شورای پاک» باید مطالبه عمومی شود

اعتراف های هولناک شکارچی زنان
پخش زنده مناظرهها مطالبه بحق مردم

اول دفتر
تصمیم فعلی برای پخش ضبط شــده مناظــره نامزدها،
یکــی از ناســتودهترین کارهایــی اســت کــه تاکنــون دربــاره
انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم روی داده است.
واقعیــت این اســت که در ادوار گذشــته ،پخــش مناظرات،
پربینندهترین برنامــه تلویزیون در طول تاریخ بوده اســت.
امسال نیز پیشبینی میشــد که چنین اتفاقی بیفتد و این
محمد سلطانیفر
برنامههــا رکوردهــای بیننــدگان را بشــکنند .امــا رکوردزنی
کارشناس رسانه
دوباره ،مشــروط به این اســت که در این تصمیم تغییراتی
ایجاد شود و مناظرهها به صورت زنده پخش شود.
جذابیت پخش زنده مناظرات ناشــی از این واقعیت اســت که مــردم به عنوان
مخاطبان نامزدها که قرار است از میان آنان فردی را به عنوان رئیس جمهوری کشور
انتخاب کنند ،بدون پردهپوشی و مستقیم در جریان آرا ،عقاید و برنامههای نامزدها
قرار میگیرند .در مناظرات است که خواستههای مردم و رویکردهای سیاسی موجود
در کشور ،به صریحترین شکل ممکن مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و مردم بدون
هیچ وقفهای ،در جریان روندهای پیشــنهادی برای اداره کشــور قرار میگیرند و این
روندها را در فضایی عادالنه و برابر ارزیابی میکنند .به همین دلیل بوده است که در
دورههایگذشته،پخشزندهومستقیممناظرهها،بهیکیازجذابیتهایانتخابات
تبدیل شده بود .زیرا این امر ،نه تنها سبب افزایش مشارکت و حضور گسترده مردم
پای صندوقهای رأی شــده اســت ،بلکه نقش بســزایی در جهتدهی آرای مردم و
تعیین سرنوشت آنان به دست خود داشته است.
حال که چنین تجربهای وجود دارد ،چرا باید از این ظرفیت دســت کشید؟ به
عبارت دیگر ،اگر در گذشــته مناظرهها به صورت زنده پخش نمیشــد و فواید آن
برای همه کشــور آشــکار نمیشــد ،امروز میشــد درباره زنده بودن یا ضبط شدن
بحث کرد .اما حال که اهمیت این موضوع روشــن شــده اســت ،به نظر میرســد
دیگر نیازی به بحث و چند و چون نباشــد .از ســوی دیگر ،در ســالهای اخیر روند
کاری صدا و سیما نشان داده است که پخش زنده مناظرهها ،تنها نقطه برجسته
و قوت این رسانه بوده است .این امر سبب میشود که این رسانه برای یک بار هم
که شده ،از رسانههای برون مرزی که گاه رقیب صدا و سیما هستند ،پیشی بگیرد
و این بار ،آن رســانهها باشند که دنبالهروی صدا و سیما باشند .در این شرایط ،اگر
در انتخابات پیش رو ،مناظرهها به صورت زنده پخش نشود ،نه تنها صدا و سیما
از رسانههای رقیب خود عقب میماند ،بلکه از گرمای انتخابات نیز کاسته شده و
شور و شوقی که مقامهای ارشد نظام نسبت به مشارکت مردم در انتخابات انتظار
دارند،محققنخواهدشد.
ادامهدرصفحه2

تأیید صالحیت  232هزار نفر
در انتخابات شوراهای شهر و روستا

روایت وزیر کشور از تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات
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سکانداری مدیران اصناف
در صندوق هنر

مدیران خانه سینما ،تئاتر و موسیقی
بهعنوان هیأت مدیره صندوق هنر منصوب شدند

نماینــدگان  5نفــر از نامزدهــای انتخابــات
ریاســت جمهــوری در جلســه مشــترکی کــه
دیروزبااعضایکمیسیونتبلیغاتانتخابات
تشکیل شد ،بر لزوم پخش زنده مناظرههای
تلویزیونی تأکید کردهاند .شــب گذشــته بعد
از این نشســت مشترک ،کمیسیون تبلیغات
بــرای بررســی مجــدد بحــث پخــش زنــده
مناظرههاینامزدهاکهپیشترباآنمخالفت
کرده بود ،تشکیل جلسه داد .صبح دیروز نیز
وزیــر کشــور در حاشــیه همایــش فرماندهان
ناجــا و بــا حضــور در جمع خبرنــگاران اعالم
کــرد که رئیس جمهــوری روز پنجشــنبه  2بار
در تماس مســتقیم بــا او به لغــو پخش زنده
مناظرههــا اعتــراض کــرده اســت .مخالفت
کمیســیون تبلیغــات انتخابــات بــا پخــش
مستقیممناظرههایایندورهازروزپنجشنبه
بحثهــای زیادی را در فضای سیاســی ایجاد
کــرده اســت .مخالفــان دولــت در ادعاهــای
خود این تصمیم را حاصل سیاســت و فشــار
دولــت میداننــد .بــا ایــن وجــود دیــروز نیــز
حســامالدین آشــنا ،نماینده حســن روحانی
در جلسه کمیســیون تبلیغات انتخابات یک
بــار دیگر تأکید کرد که رئیس جمهوری با این
تصمیم مخالف اســت و بر تغییــر آن اصرار
دارد .پیــش از ایــن خود حســن روحانــی و در
پــی آن برخی چهرههای نزدیک به او از قبیل
حمیدابوطالبینیزگفتهبودندکهاینتصمیم
درستنیست.
 ëëروایت وزیر کشور از اعتراض روحانی
بــه گــزارش ایســنا ،دیــروز وزیــر کشــور در
جمع خبرنگاران درباره موضوع مناظرههای
تلویزیونــی گفــت کــه «موضــوع پخــش

22

سخنگوی ستاد مردمی رئیسی:
به برجام پایبند هستیم

2

جهان و تهدید رو به گسترش تروریسم

اصرار نمایندگان نامزدها بر پخش زنده مناظرهها
مناظرههای ضبط شــده از ســوی کمیسیون
تبلیغــات مطرح شــده و در افــکار عمومی و
رســانهها واکنشهــای بســیاری داشــت ولی
مــن ایــن ســؤال را میخواهم از شــما و همه
رســانهها و مردم بپرســم کــه در مناظرههای
آزاد و زنــده چــه حــرف و مطلبــی قابل بیان
اســت کــه در مناظرههــای ضبط شــده قابل
گفتــن نیســت؟! تنهــا نگرانــی آن اســت که
عدهای بخواهند مواردی را سانســور کنند و از
مناظر هها دربیاورند که برای چنین مواقعی
پیشبینیهــای الزم انجــام شــده و ناظــران
و نمایندههــای کاندیداهــا حضــور خواهنــد
داشــت و هیچ کس نمیتواند به جز مواردی
کــه مصــداق تهمت ،خــاف و برهــم زننده
شئوناتاست،موضوعیراازمناظرههاخارج
کند ».رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال
که پخش مناظرههای ضبط شده از جذابیت
مناظرات خواهد کاســت ،گفــت« :من قبول
دارم کــه جذابیــت برنامههای زنــده بیش از
برنامههای ضبط شده است ،اما باید بدانید
که در حوزه امنیت عمومی در جلســه مذکور
اســتداللهایی مطــرح شــد که منجــر به این
تصمیمگیــری شــد کــه  4نفــر از  5عضو این

رئیسی با جلیلی دیدار کرد

کمیسیون به پخش ضبط شده مناظرههای
تلویزیونــی رأی دادنــد ».وی اضافــه کــرد:
«نکتــهای کــه بایــد بــه آن توجه داشــت ،آن
است که در برنامههای زنده هر حرفی که زده
شود ،دیگر قابل مدیریت نیست و ما در سال
 88هزینههای بســیاری را بابت این حرفها
پرداخــت کردیــم کــه آثــار آن و کدورتهای
آن ســال همچنان باقی است ».وی در پاسخ
به این ســؤال که آیا با رئیس جمهوری در این
زمینهمشورتیکردهیاخیر،گفت«:مندراین
زمینههیچمشورتیباآقایروحانینداشتم».
وزیر کشور در ادامه سخنانش با انتقاد از رفتار
برخــی رســانهها در واکنــش بــه این تصمیم
ستاد انتخابات کشــور گفت« :من خوشحالم
که رسانهها در موضوعات مختلف کشور وارد
میشــوند و نظرات خــود را مطرح میکنند و
حتی انتقاد نیز انجام میدهند ولی متأسفانه
برخــی رســانهها بــه جــای انتشــار مســائل
کارشناســی ،بــه صورت سیاســی بــا موضوع
برخورد کردند و عنوان کردند که این تصمیم،
تصمیم رحمانی فضلی وزارت کشــور اســت
حتیبرخیدیگرعنوانکردندکهاینتصمیم
با نظر رئیسجمهــوری و از طریق من گرفته

شــده در حالــی کــه صادقانه عنــوان میکنم
در ایــن موضــوع هیــچ مشــورت و همفکری
س جمهــوری نداشــتم و حتــی پس از
بــا رئی 
س جمهوری نخستین
اعالم این مصوبه رئی 
کســی بود که نســبت به آن معترض شد و نه
تنها در شیراز بلکه  2بار در تماس مستقیم با
خودم اعتراض خودش رابه اینتصمیم ابراز
کرد».ویتصریحکرد«:نکتهحائزاهمیتآن
اســت که شخص بنده به عنوان وزیر کشور نه
تنها مســئول برگزاری انتخابات بلکه مسئول
برگزاری انتخابات در امنیت کامل و ســامت
تمام هســتم و این دو اصل باعث میشود تا
تصمیماتسختترشود».
ëëمخالفــت نماینــدگان نامزدهــا بــا
مناظرههایضبطشده
روز جمعه و بعد از آن که انتقادات زیادی
بهتصمیمکمیسیونتبلیغاتانتخاباتوارد
شــد ،احســان قاضیزاده هاشــمی عضو این
کمیسیوندرگفتوگوبا«ایسنا»خبردادکهبه
دلیلوجوداینانتقاداتوتقاضایهر 6نامزد
انتخاباتریاستجمهوریامکانتجدیدنظر
دراینتصمیمزیادخواهدبود.
ادامهدرصفحه2

درماههاوسالهایگذشتهمنطقهوجهانباچالشروبهگسترش
یادداشت
تروریســم ،خشــونت و افراطیگری در قالــب انفجارها و حمالت
تروریســتی در نقاط مختلف خود مواجه بوده اســت .انفجارهای
ترکیه ،ســوریه ،عراق ،افغانستان ،پاکستان ،سن پترزبورگ روسیه
و حمالت تروریستی در بروکسل ،مونیخ ،برلین ،لندن ،استکهلم
و فرانســه ...حاکی از این است که خشــونت و افراطیگری بشدت
در حال گســترش اســت و با درنوردیدن همه مرزها به یک پدیده
بهرام قاسمی
جهانی تبدیل شده است .پیامدهای این پدیده که ثبات و امنیت
سخنگوی وزارت
جهانــی را مورد هــدف قرار داده اســت ،همه کشــورهای جهان را
امور خارجه
درگیر خود میســازد .چهره جدید و شاکله ســازمانی این پدیده در دنیای مدرن ،شکلی نو و
چندبعدی به آن بخشیده و حتی آنجا که امکانی برای یک انفجار تروریستی نیست ،شکل
ترور از انفجار به حمله تغییر میکند و با هر وسیلهای اعم از استفاده از سالح سرد و یا ربودن
یک وســیل ه نقلیه و حمله به اماکن عمومی به هدف خود دســت مییابد .این سیالترین و
غیرقابلکنترلترینشکلناامنیدرجهانمعاصراستومهمترینپیامیکهصادرمیکند
ایناستکهتروریسمدیگرنهدرظرفمکانیخاصیمیگنجدونهدرشکلعملیاتیخاصی
وزینپسازاینتواناییبرخورداراستکهازبیثباتترینکشورهاتاباثباتترینآنهاراگرفتار
خود نماید .مطالعات مختلف نشان میدهد که تمامی انفجارها و حمالت تروریستی رخ
دادهازابتدایقرنبیستویکمتاکنونپیامدرشدخشونتوافراطیگریمبتنیبرتنشهای
سیاسی،مذهبیوقومیهستندکهترویجآننتیج ههمپوشانیسیاستهایداخلینادرست
حکومتهادربرخوردبااینگونهچالشهاازیکسوومداخالتخارجیقدرتهایبزرگاز
سوی دیگر است .این اقدامات تروریستی از هر جنسی که باشند در ذات و ماهیتشان تفاوتی
با هم ندارند؛ چرا که ماهیت جملگی آنها با نوعی خشــونت و افراطیگری همراه اســت که
در نهایت قربانیان بیگناهی نظیر زنان ،کودکان و مردمان عادی را دربر میگیرد .این پدیده
شوم به هر شکلی محکوم است و ازدیاد و فراوانی وقوع آن نباید افکار عمومی جهان را به این
سمت سوق دهد که حساسیت خود را نسبت به آن از دست بدهد.
ادامهدرصفحه3

جناب آقاي دکتر سیدرضا صالحي اميري

جناب آقاي دکتر سيدرضا صالحي اميري

با نهايت تأســف و تأثر ،ضايعه درگذشت همســر خواهر گراميتان را تسليت عرض نموده ،از بارگاه ايزد منان غفران
واسعه الهي براي آن مرحوم و سالمتي و طول عمر براي جنابعالي و ديگر سوگواران خواهانيم.

بدينوســيله درگذشت همسر همشــيره حضرتعالي را به شما و خانواده
محترم تســليت عرض نموده ،از خداوند متعال بــراي آن مرحوم رحمت
واسعه الهي و براي شما و ساير بازماندگان صبر و شکيبايي مسألت داريم.

وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي

سيدعباس صالحي ،علي مرادخاني ،علياصغر کارانديش ،حسين انتظامي ،سيدهادي حسيني ،محمدرضا حشمتي ،محمدمهدي حيدريان،
ابوذر ابراهيمي ،عليرضا مختارپور ،علي محمدي ،حميد محمدي ،محمد خدادي ،حجتاهلل ايوبي ،ارباب سليمان ،سيدحسين شاهمرادي،
سجاد قاسمي ،امين عارفنيا ،مهرداد آگاهي ،حسين ملکي ،جوادي يگانه

وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي

سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي و مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران

