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فرشاد مؤمنی در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد

پذیرش FATF
نفی استقالل کشور نیست

 کســی که حســابش پاک اســت نباید نگرانــی از تصویب FATFداشته باشد
 اجازه دهید ثابت کنیم حامی تروریسم نیستیم آبروی ایران را در معرض پرسش و اتهام قرار ندهید عدم عضویت در  FATFاز هیچ جنبهای به صالح کشور نیست با نفی  FATFثابت میکنیم ایران کشــوری اســت که میخواهدبه قاعدههای شفافسازی و اطمینان دهنده«نه» بگوید
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«ایران» اقدامات و طرحهای ضد دولتی
جبهه مخالفان را بررسی میکند

 7تا 18

در دیدار سردبیر روزنامه «گلوبال تایمز» چین
با مدیر عامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران تأکید شد

ابراهیم بهشتی

دبیر گروه سیاسی

افزایش همکاریهای رسانههای
ایران و چین

در دیدار «هو شین جینگ» سردبیر روزنامه «گلوبال تایمز»
خـــبر با مهدی شــفیعی مدیرعامل مؤسســه فرهنگی مطبوعاتی
ایران بر توسعه همکاریهای رسانهای مشترک تأکید شد.
مهدی شــفیعی دراین دیدار دربــاره رویکردهای خبــری و محتوایی محصوالت
رسانهای مؤسسه ایران توضیحاتی را ارائه کرد.وی با اشاره به تغییر ذائقه و سلیقه
مخاطبــان و خوانندگان روزنامهها در سراســر جهان گفت :روزنامه ایران و ســایر
روزنامههای مؤسسه ایران درکنار فعالیت سنتی و انتشار مکتوب ب ه صورت جدی
در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی حضور دارند.
مدیرعامل مؤسسه ایران با توصیف فضای رسانهای و ورود تکنولوژیهای جدید
در عرصه رسانهای تأکید کرد:رسانههای سنتی باید همگام با این تغییرات خود را

ایران

به روز کنند تا بتوانند مخاطبان بیشتری جذب و نفوذ بیشتری پیدا کنند.
وی تأکید کرد:ارائه محصوالت چند رســانهای از قبیل ویدئو و صوت و نیز انتشــار
محتوای آنالین بطور جدی در دستور کار این مؤسسه قرار دارد.
مهدی شــفیعی با اشاره به ظرفیتهای رسانهای در ایران و چین گفت :روزنامه
ایــران و نشــریه گلوبــال تایمــز به عنوان دو رســانه اصلــی و مطرح ایــران و چین
میتوانند به تقویت و انعکاس همکاریهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی دو
کشور کمک کنند .وی گفت :دو رسانه میتوانند در زمینه تبادل دیدگاهها و منابع،
افزایش همکاریها و همچنین افزایش نفوذ رسانهای همکاری کنند.
مدیر عامل مؤسسه ایران همچنین گفت« :گلوبال تایمز» میتواند ظرفیت های
فرهنگی از جمله گردشگری ،موسیقی و سینمای ایران را بهخوبی منعکس نماید
تا مردم چین بهتر با ایران آشنا شوند«.هو شین جینگ» سردبیر روزنامه «گلوبال
تایمــز» نیــز در این دیدار با تشــریح فضای رســانهای چین و نــگاه و عالقه مردم
این کشور به رسانهها تأکید کرد در عصر جدید رسانه ها باید متنوع ،با سرعت و
جذاب باشند .وی با اشاره به کاهش تیراژ روزنامههای چین گفت :مطبوعات در
حال از بین رفتن هســتند هر چند معتقدم این اتفاق خیلی سریع رخ نمیدهد
اما ما در چین هم بهصورت آنالین و هم بهصورت کاغذی فعالیت میکنیم.
وی بــا اشــاره بــه دیدار خــود از خبرگــزاری جمهــوری اســامی و نیز مؤسســه ایران،
دســتاوردهای رســانهای ایران را قابل قدردانی دانســت و گفت :من در این مدت از
چند شهر ایران بازدید کردهام و علیرغم تبلیغات منفی؛ ایران کشوری بزرگ ،امن
و دارای مردمانی مهربان است که میتواند ظرفیت خوبی برای گردشگری باشد.
روزنامه گلوبال تایمز یکی از روزنامههای سراسری و اصلی چین بوده که به زبان
انگلیسی هم منتشر میشود .هیأت روزنامه گلوبال تایمز چین سهشنبه شب به
دعوت رسمی ایرنا وارد تهران شد و صبح دیروز در اولین برنامه کاری خود ضمن
دیدار با مدیرعامل ایرنا از اتاقهای خبر اخبار داخلی و اخبار خارجی ایرنا دیدن
کرد و از نزدیک در جریان روند تولید و انتشار فرآوردههای خبری قرار گرفت.
دیروز «سید ضیاء هاشمی» مدیرعامل ایرنا و «هو شین جینگ» ()Hu Xinjing
ســردبیر کل روزنامــه گلوبــال تایمز چین یادداشــت تفاهمــی را در دفتر مرکزی
خبرگزاری جمهوری اسالمی(ایرنا) در تهران امضا کردند.

همزمانباشدتگرفتنفشارهایخارجی،
به نظر میرســد جبهــه داخلــی مخالفان
دولــت هــم فرصــت را مغتنم شــمرده تا
از آب گل آلــود فعلی ماهــی جناحی خود
را صیــد کننــد .برخــاف انتظارهــا بــرای
همراهــی ملی بــا دولت ،جبهــه مخالفان
نــه تنها باری از دوش آن برنمیدارند بلکه
با خبرسازیها ،حاشیهســازیها ،اتهامات
و اظهــار نظرهای مشــکوک ،وقــت و ذهن
دولتمردان را نیز به خود مشغول میکنند
و برخی اظهار نگرانیها از سوی کارشناسان
وهشدارهایآنهانسبتبهخطرپوپولیسم
تــوأم بــا رادیکالیســم را جــدی مینمایند.
بخصــوص کــه عمــده جبهــه مخالفــان
هــم حامیان ســابق محمــود احمدینژاد
هستند.مصطفیهاشمیطباازنامزدهای
انتخابــات ریاســت جمهــوری دوازدهــم
بــا بیــان اینکه پوپولیســم بــه این ســادگی
از بیــن نمــیرود و باعــث ایجــاد خطــرات
بزرگ برای جمهوری اسالمی است ،گفته
اســت« :احمدینژادیهــا در قیافههــای
مختلــف هســتند ولــی مســیر حرکــت و
سیاستشان یکی است .هیچ بعید نیست
که در انتخابات  1400کســی بیاید یکســری

ســالم

حرفهای جذاب بزند و تودههای مردم را
به ســمت خودش بکشــاند .بخصوص که
صالحیتهــا را هم شــورای نگهبــان تأیید
میکند».
محور برجســته تحلیلها و اظهارنظرهای
ایــن طیــف از فعــاالن سیاســی کــه البتــه
گاهــی برخــی نظامیها هــم به مــدد آنها
میشتابند ،القای این گزاره است که دولت
مسبب همه مشــکالت موجود است و لذا
حکم به ناکارآمــدی آن میدهند .چنانکه
مجتبــی ذوالنــوری نماینــده قــم و طــراح
اســتیضاح رئیــس جمهــوری دیــروز در
گفتوگو با خبرآنالین دولت را مقصر همه
مشــکالت دانسته و گفته است« :همه چیز
دســت دولت اســت شــما از دولت و بانک
مرکــزی دعــوت کنید مــن حاضرم بــا آنها
مناظره کنم .دولت خودش عامل افزایش
قیمت ارزهای خارجی شد؛ من این را ثابت
میکنــم .با افزایش ارز قــدرت خرید مردم
بــه یک ســوم و یک چهارم رســید و مقصر
آن دولــت اســت .من با ســند ایــن را ثابت
میکنــم .دولــت بــرای اینکاری کــه انجام
میدهــد اهدافــی دارد و مــن آن اهــداف را
میدانمامابیاننمیکنم».
البتــه کســی منکــر برخــی ضعفهــا و
سوءمدیریتها در بدنه اجرایی کشور نیست
چنان که این مهم درباره سایر قوا و نهادهای

دیگــر حاکمیتــی هــم صــدق میکنــد .امــا
ســؤال این اســت که آیا راهکار بــرون رفت از
وضعیت فعلی متوسل شدن به استیضاح
رئیس جمهوری و ســرکوفت زدن به مردم
بابــت انتخــاب خــود پــای صندوقهــای
رأی اســت؟ روز سهشــنبه ســردار نقــدی در
گفتوگویــی بــا فــارس مــردم را بــه خاطــر
رأیی که به صنــدوق انداختهاند مورد انتقاد
قــرار داد و گفــت « :خودمــان رأی دادهایــم
نمیشــود موقع رأی دادن بی مباالتی کنیم
و بعد از کســی دیگر بخواهیم مشــکالت ما
را حل کند ».روز گذشــته ســردار حاجیزاده
فرمانــده هوافضــای ســپاه هم تعبیــری به
همین مضمون داشــت و خطاب به مردم
گفــت که باید در انتخــاب خود تجدید نظر
کنیــد« :معتقــدم اگــر میخواهیــم اهداف
جامعــه اســامی و آرمانهــای آن محقــق
شــود ،باید در انتخابهای خود تجدید نظر
کنیم ...اگر امروز به وضع اقتصادی اعتراض
داریم ،قصور و تقصیر متوجه خود ماســت،
چــون بــه کســانی رأی دادیــم کــه بهدنبــال
ســراب دیپلماتیــک بــرای حــل مشــکالت
اقتصادی کشــور بودنــد ».حکــم دادنهای
برخــی چهرههای غیرسیاســی خطــاب به
مردم مبنی بر تجدیدنظــر در انتخاب خود
معلوم نیســت چه هدفــی را دنبال میکند
آیا منظور آمادهسازی مردم برای انتخابات

پیشروســت یــا ناظر بــه برخــی گزارههای
نامعلــوم و خطرناک دیگر اســت کــه البته
پیــش از ایــن از ســوی رهبر معظــم انقالب
صریحاً نهی شــد .آنجا که ایشــان  22مرداد
دردیدارمردمیگفتند«:برخیبهاسماینکه
طرفدار ضعفا هستیم و میخواهیم اوضاع
را درســت کنیم ،خودشــان ملتفت نیستند
اما عمالً در چارچوب نقشــه دشــمن حرف
میزنند و اقــدام میکنند .آنها که میگویند
دولــت باید برکنار شــود ،در نقشــه دشــمن
نقشآفرینهستند.دولتبایدسرکاربماند
و با قدرت ،وظایف خود را در حل مشکالت
انجام دهــد ».اگر چنین انگیزههایی در بین
مطرح کنندگان انتخابــات زودهنگام وجود
داشتهباشدآنگاهگمانههایمختلفدیگری
نیــز بــه ذهن متبــادر خواهد شــد و چهبســا
معلوم شود که چرا با وجود تأکیدهای مکرر
مســئوالن عالــی نظــام مبنــی بر همــکاری
ملی و کمــک به دولت ،برخــی جریانها یا
نهادهاهمچناندرخالفاینمسیرحرکت
میکنند .از یکسو بر دولت خرده میگیرند و
آنرامتهمبهناکارآمدیمیکنندوهمزمان
در مقابل برنامههــا و لوایح مختلف دولت
هــم شمشــیر از رو میبندنــد و با توســل به
شــیوههای گوناگــون همچــون تهدیدهــای
پیامکــی مانــع از تحقــق ایــن برنامههــا و
منویــات میشــوند .این طیف از کنشــگران

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

مدیــر محترم روابــط عمومی و امــور بینالملل مؤسســه فرهنگی
مطبوعاتی ایران
جوابیــه سالم علیکم
پیرو پیام یک شــهروند بهعنوان جهیزیه دو خواهر را دزدیدند ...در شــماره 7000
مــورخ  97/11/28در صفحــه اول روزنامــه ایــران ،معاونت اجتماعی ناجا پاســخ
داد بــا پیگیریهای بــه عمل آمده از فرماندهی انتظامی تهــران بزرگ به آگاهی
 ëســاخت و ســازهای غیــر مجــاز در
نظــــــــر مرتضیگرد /ســلیمان بلغار :ساخت
مـــــردم و ســازهای غیرمجــاز و گاه مجــاز در
منطقه مرتضیگرد یا همان فیروزبهرام باعث نابودی
باغهــا و فضــای ســبز آن منطقــه و همچنیــن افزایش
حاشیه نشــینی در این منطقه شده اســت .از مسئوالن
مربوطه باالخص شــهرداری درخواســت داریم با این
قبیل ساختوسازها برخورد کنند تا شاهد از بین رفتن
فضای سبز نباشیم.
 ëانتقــاد به نحوه عملکرد ســازمان تعزیرات حکومتی/
آقای اصغرنســب :چــرا ســازمان تعزیرات بــه صورت
حرفــهای با موضوع گرانفروشــی برخــورد نمیکند کار
سازمان تعزیرات شده فقط جریمه کردن افراد که این
کار برای مردم هیچ فایدهای ندارد چون فرد متخلف و
گرانفروش قطعاً این مبلغ جریمه را دوباره با افزایش

میرســاند طی بازدید به عمل آمده از محل ســرقت ،محل سرقت فاقد دوربین
مداربســته بوده است .همچنین سرقت حرفهای بوده و هیچ گونه آثاری از سارق
یــا ســارقین در صحنه ســرقت به دســت نیامده اســت .کمــاکان اقدامات جهت
شناسایی سارق یا سارقین ادامه دارد.
معاوناجتماعیناجا
سرتیپدومپاسداراحمدنوریان

قیمــت کاالهــای خــود جبــران میکنــد ایــن کار هیــچ
منفعتی برای مردم ندارد لطفاً در نحوه عملکرد خود
تجدید نظر کنند.
 ëتقاضــای درخواســت ســبد کاال دارم:0916 ...447 /
حدود  25ســال تحت پوشــش بهزیستی خمینی شهر
اصفهان هســتم و بیکار .به من مستمری نمیدهند و
ســبد کاال  200هــزار تومانی هم به مــن تعلق نگرفت.
در حالــی کــه ســبد کاالی  200هزارتومانــی متعلــق به
تمــام کارمنــدان و کارگــران حقوق بگیر زیــر  3میلیون
تومــن اســت .من که بیمار هســتم و مســتمری هم به
مــن نمیدهنــد چرا ســبد کاال به من تعلــق نگرفته .از
مسئوالن خواهشمندم رسیدگی کنند.
 ëدرخواســت کمک یک هموطن :تاکنــون  2بار تحت
عمــل جراحی ســتون فقــرات قــرار گرفتهام و قــادر به
ک گــردن هم
کار کــردن نیســتم .در حــال حاضر دیســ 

دارم و بایــد مــورد عمل جراحی قــرار بگیرم .اینجانب
مســتأجر و دارای  2فرزند هستم .جهت عمل جراحی
در بیمارســتان امامخمینــی اقــدام کــردهام ولــی قادر
بــه تأمین هزینههای اولیه و بســتری شــدن نیســتم .از
خیرین و مردم عزیز درخواســت کمــک دارم تا بتوانم
مجدداً سالمتی خود را بهدست آورم.
 ëنمایشــگاههای عرضــه کاال /آقــای ریحانــی :ماهیــت
نمایشگاههای عرضه کاال در همه جای دنیا صرفاً به منظور
آشنایی بیشتر مردم با کاال است ولی در ایران نمایشگاههای
عرضه کاال عمالً تبدیل به فروشــگا ه شــده اســت که اقدام
بــه عرضه کاال بــدون فاکتور و پرداخت مالیــات میکند که
هیــچ کمکی بــه تولیدکننده نمیکند و صرفــاً باعث از بین
رفتن برخی از اصناف شــده و به این قشر آسیب میزند .از
مسئوالن درخواست داریم با این کار برخورد کرده و نظارت
بیشتری در این خصوص انجام دهند.

سیاسی در حالی رویکرد دیپلماتیک دولت
بــه حوزه سیاســت خارجــی را به بــاد انتقاد
میگیرنــد و حکــم بــه راهکارهای شــعاری
میدهند که گویی از یاد بردهاند رویکردهای
مــورد حمایــت آنهــا در دولتهــای نهــم و
دهم مســبب وضــع تحریمهــای خانمان
برانــداز علیــه مــردم ایــران شــده بــود .آنها
اگرچهازشکستبدخواهانایراندرنشست
«ورشــو» ذوق زده میشــوند و بــه موفقیت
نشســت «ســوچی» مباحات میکنند اما ابا
دارنــد اعتراف کنند که ایــن موفقیتها چه
بسا حاصل رویکرد همان سیاست اعتدالی
دولــت در حــوزه سیاســت خارجی اســت و
اگرنهدردولتموردحمایتآنهاکهامضای
چین و روســیه هم پــای قطعنامههای ضد
ایرانیشورایامنیتسازمانمللثبتشده
بود.
امــا تالش برای کــم اثر کردن یــا بی اعتبار
کــردن صنــدوق رأی هــم از ســوی جبهــه
مخالفان درخــور تأمل و البته نگران کننده
اســت .گویــی «میــزان رأی ملــت اســت»
تاریخ مصرفی داشته که به پایان رسیده یا
تنها زمانی رأی ملت میزان است که نتیجه
انتخاباتهمبهکامآنهاباشد.گذشتهازاین
اگر انتخاب مردم پای صندوق رأی اشــتباه
بوده اســت ،چه تضمینی هســت کــه آنها
در انتخابات پیش رو دوباره اشتباه نکنند؟

بــه تعبیــر دیگــر اگــر در انتخابــات پیشرو
مردم بــاز هم رقبا را بر آنهــا ترجیح دادند
تکلیفچیست؟گذشتهازبرخیگزارههای
ناصواب و نامیمون که اساســاً نباید به آنها
فکــر کــرد -چنــان کــه روز گذشــته مجتبی
ذوالنورنمایندهقموطراحاستیضاحرئیس
جمهوری شــائبه تشــکیل دولت نظامی و
کودتا را صراحتاً رد کرد -باید تصریح کنیم
کــه گریــزی از انتخابــات و تــن دادن به رأی
اکثریت نیســت چه موافق منتخب مردم
باشیمچهنباشیم.
تأکیــدات اخیــر حســن روحانــی مبنــی
بــر اهمیــت صنــدوق رأی شــاید ناظــر بــر
همیــن قبیــل اظهــار نظرهــا و چــه بســا
برنامهریزیهایپشتپردهومحفلیباشد
کهیادآورمیشودهرتغییریهمبایدازگذر
صندوق رأی و در زمان مقرر خود باشــد .به
هــر روی اگر چه مخالفتها با دولت تازگی
ندارد و شــدت گرفتن هجمهها چه بسا در
حکم فضاســازیهای انتخاباتی باشــد اما
برخیاظهارنظرهاینسنجیدهبارمعنایی
خاصی دارنــد و گمانههــا و تحلیلهایی را
بــه دنبــال میآورنــد کــه دقــت در آنها چه
بســا نیازمنــد توضیــح و تصحیح از ســوی
گویندگانباشد.

گفتوگوی اکبر ترکان را
در صفحه  3را بخوانید

مراسم هفتم مرحوم حاج حسین ابوطالبی
پدر شهیدان مجید و فرید ابوطالبی

به اطالع کلیه آشنایان و دوستان میرساند.
زمان :روز پنجشنبه  97/12/2ساعت  15/30الی 17
آدرس :خیابان شــهید نامجو (گرگان) باالتر از چهارراه معینیه
 -مسجد بنی هاشم

