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ادعای علی عسکری درباره «مرجعیت رسانهای شبکههای برونمرزی» صداوسیما

عبدالعلی علی عسکری رئیس
سازمان صداوسیما هم در مراسم

دومین گرامیداشت طالیهداران مقابله
با جنگ نرم با حضور و تجلیل از

شبکههای معاونت برون مرزی
صداوسیما ،به این دغدغه و نقد مهم
پاسخ داد و گفت :در ایام محرم و در
آستانه ایام اربعینیم باید پیرو حضرت
زینب(س) روایتگر این حرکت
باشیم .وی افزود :همه روایتگران ما
باید هنرمندانه روایت کنند سرعت،
دقت و کیفیت باید هنرمندانه رعایت
شود .ما باید در این جنگ رسانهای
بزرگ ابتدا ابعاد جنگ را درک و بعد
بتوانیم به خوبی عمل کنیم .البته او در
ادامه این مراسم به نکات دیگری هم
اشاره و تأکید کرد :نکته قابل توجه،

تکثر رسانهها و حجم رسانهها باعث
ی ما
کاهش یافتن مرجعیت رسانها 
میشود که برای آن برنامهریزی هم
شده است .باید تالش کنیم مرجعیت
رسانهای شبکههای برونمرزی خود
را حفظ کنیم.
وی به مرجعیت رسانهای سازمان
صداوسیما اشاره کرد و افزود:
مرجعیت بر اساس برندینگ اتفاق
میافتد؛ برنامههای شاخص خود را
باید در همه شبکهها حفظ کنیم .باید
این موضوع به طور جدی در دستور
کار قرار بگیرد.

رهبری موافق اقدامات خودسرانه با متهمان سیاسی نیستند
علی مطهری درباره طرح ممنوعیت
پخش اعترافات در تلویزیون گفت:
قانون اساسی ما این کارها را اجازه
نمیدهد ولی چون به فصل سوم قانون
اساسی که درباره حقوق ملت است،
توجه نمیشود مجبوریم قانون عادی
تصویب کنیم .ظاهرا درباره متهمان
ترور دانشمندان هستهای ،اعترافات
غیرواقعی گرفته شده و از صداوسیما
پخش شده است .کسانی که دست
به این کارها میزنند ،تصور غلطی
از حفظ نظام دارند .قطعا رهبری هم
موافقنیستندواینهاخودسرانهاینکارها

نماینده تهران تاکید کرد :اگر روزنامهنگار
و کارگر نتوانند بدون لکنت صحبتهای
خود را ابراز کنند شعار مبارزه با فساد فریبی بیش
نخواهد بود .به گزارش ایلنا ،پروانه سلحشوری نماینده
اصالحطلب مردم تهران در بخشی از نطق میان دستور خود گفت :مبارزه واقعی با
فساد نیازمند فهمی عمیق از همه ابعاد پیدا و پنهان است .هیچ دشمنی برای نظامی
که برآمده از خون هزاران شهید است ،باالتر از فساد نیست .این نماینده مجلس
تاکید کرد :آمریکا و نه هیچ دشمن بیرونی دیگری نمیتواند تهدیدی برای نظام
باشد و این فساد است که نظام را تهدید میکند .سلحشوری با بیان اینکه رویکرد
مغفول مانده بنیانگذاران نظام برگرفته از آیین حکمرانی امام علی (ع) است به نامه
امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر اشاره کرد و گفت :در بخشی از این نامه آمده است
مردم باید چنان امنیتی داشته باشند که بدون لکنت صحبتهای خود را بیان کنند اگر
آن روزنامهنگار و کارگر نتواند بدون لکنت صحبتهای خود را ابراز کند شعار مبارزه
با فساد فریبی بیش نخواهد بود.

بازار سازمان جهاد کشاورزی استان
تهران ،علی رنجبر کرمانی کارمند
حراست و بازرس اداره تنظیم بازار
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران،
مرتضی عسکری ،مدیرعامل تعاونی
مصرفبنیادمستضعفاناستانتهران،
علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار
شرکتمهامتدبیرآسیاوحسینخلیلی
کارگزار تنظیم بازار ،متهمان این پرونده
بودند/.تسنیم

احمدرضا درویش کارگردان سینما در حاشیه حضور در برنامه «آیفیلم پالس» از تولیدات شبکه تلویزیونی
«آیفیلم» ضمن اشاره به حواشی انتشار نسخه غیرقانونی «رستاخیز» در فضای مجازی ،بیان کرد :من با انگیزههایی
ً
فراتر از صرف فیلم ساختن ،همراه با گروهم «رستاخیز» را ساختم .پس طبیعتا اکران نشدن آن یا انتشار غیرقانونیاش
دلسردمان نکرده است و فکر میکنیم همین که قدمی برداشتیم و «رستاخیز» ساخته شد ،توفیق بوده است .وی در
عین حال تأکید کرد :تنها ناراحتی ما مظلومیت فیلم است .مدیریت فرهنگی کشور ما باید برای مسألهای که فیلم با
آن رو به رو بود ،تدبیری میاندیشید نه اینکه صورت مسأله را پاک کند .انتشار غیرقانونی فیلم لطمه شدیدی به ما زد،
در حالی که میشد اتفاقات بهتری را رقم زد .وی در مورد ساخت فیلم جدید و نگرانی از تکرار تجربه «رستاخیز»
گفت :شاید از منظر عقالنی کسی که مثل من فیلمش اکران نشده و بعد هم اثرش غیرقانونی نمایش داده شود ،از ادامه
کار بترسد و این احتمال را بدهد که ممکن است ،این اتفاق بار دیگر رخ بدهد .بعد از این ماجراها من به این نتیجه
رسیدم که مدیران ما پای امضا و مجوزشان نمیایستند و من هم دیگر از آنها مجوز ساخت فیلم نمیگیرم .این در
حالی بود که فیلم ما در مورد قله معارف شیعه بود.

وزیر صنعت :کاهش قیمت خودرو ادامه خواهد یافت

وزیر صنعت ،معدن و تجارت بدون اینکه زمان مشخصی برای کاهش قیمت کارخانهای خودروها اعالم
کند ،گفت :با داخلیسازی قطعات خودرو ،قیمتها کاهش خواهد یافت .به گزارش فارس ،در شرایطی که
کاهش قیمت خودرو یکی از انتظارات مهم مردم در سال رونق تولید و تقویت داخلیسازی قطعات خودرو
ت و گو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سئوال که برگزاری میز تخصصی تعمیق
است ،رضا رحمانی در گف 
ساخت داخل در صنعت خودرو و داخلیسازی قطعات چه اثر ملموسی برای مردم از نظر قیمت خودرو به
همراه خواهد داشت؟ بدون اعالم برنامه زمانبندی برای کاهش قیمت خودرو ،اظهار داشت :یکی از آثار این
مسئله ،کاهش قیمت خودرو است .وی افزود :هر چقدر ساخت داخل بیشتر شود ،اثر آن در قیمت خودرو
بیشتر خواهد شد .رحمانی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی این اتفاق میافتد؟ گفت :به مرور زمان.
قراردادهای داخلیسازی قطعات دارای زمانبندی هستند ،یک ماهه ،دو ماهه یا سه ماهه .خبرنگار فارس
پرسید با برگزاری میز تعمیق ساخت داخلی در صنعت خودرو 12 ،قطعه داخلیسازی شدهاند ،این اتفاق
چه تأثیری در قیمت خودرو داشته است؟ رحمانی پاسخ داد :داخلیسازی این  12قطعه باعث شد  20هزار
دستگاه خودروی ناقص از کف پارکینگ خودروسازان خارج و تجاری شوند .وزیر صنعت در واکنش به این
موضوع که این اتفاق باعث کاهش قیمت خودرو در کارخانه نشده است ،نیز گفت :روند قیمتها کاهشی
است و این موضوع ادامه خواهد داشت.

وزیر نفت ایران بیژن زنگنه در هفته انرژی روسیه
در مسکو با همتای خود از عربستان سعودی،
عبدالعزيز بن سلمان دیدار کرد .این آژانس خبری به
نقل از زنگنه نوشت" :من پیش وزیر انرژی عربستان سعودی
در مسکو رفتم و به او گفتم که بیش از  22سال با هم دوست بودیم و مشکلی برای
مالقات با او نداریم .با همه مردم منطقه دوست هستیم و آنها نباید ما را دشمن خود
بدانند .دشمن مشترک ما خارج از منطقه است ”.به نوشته اسپوتنیک ،اواسط ماه
سپتامبر،تأسیساتنفتیعربستانسعودیازهواموردحملهقرارگرفتواینکشوربر
اثر این حادثه بیش از نیمی از ظرفیت تولید خود را از دست داد .مبارزان حوثی یمنی
مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند ،اما ایاالت متحده دخالت آنها را زیر سؤال برد و
مقامات ایرانی را برای آنچه اتفاق افتاده مقصر دانست .تهران این ادعاها را رد می کند.
عادل الجبیر ،وزیر امور خارجه عربستان در رابطه با این حمالت در مصاحبه با سی
ان ان گفت" :ما ایران را مقصر می دانیم ،زیرا هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های
پرتاب شده به تأسیسات عربستان سعودی ساخت ایران بوده است".

انتقادشدیدآرمینازاصالحطلبان:اصالحاتنیازمندخانهتکانیاساسیاست

به طور کلی این روزها حال اصالح طلبان خیلی خوب
نیست .نکاتی که شما ذکر کردید به نظر من معلول و
نتیجه این حال ناخوش است .اصالح طلبان نیاز به
یک گفتمان جدید و یک خانه تکانی اساسی دارند.
پنجرهها را باید باز کنند تا هوای تازه وارد شود .وسایل
کهنه و زنگار گرفته را باید دم در یا سرکوچه بگذارند
تا سمساری ببرد .مرحوم عابد الجابری کتابی دارد به
نام دموکراسی و حقوق انسان .در یکی از مقاالت این
کتاب ،جریانهایی را که در کشورهای عربی تحول
و تغییر را از طریق مبارزات سیاسی و پارلمانی و
دموکراتیک دنبال میکنند ،مورد بررسی قرار میدهد.
او در برابر راهبردهای رادیکال و انقالبی از راهبرد
اصالحی و مسالمتآمیز و قانونی دفاع میکند ،در عین

احمدرضا درویش :دیگر از ارشاد مجوز ساخت نمیگیرم

نگنه با وزیر نفت عربستان
دیدار کرد

سلحشوری :اعتامد مردم در گرو مبارزه
با فساد است

ً
حال میگوید ،این جریانها را معموال یک آفت جدی
تهدید میکند .او تأکید میکند حرکت اصالحی یک
حرکت مسالمت آمیز ،درازمدت و قانونی است .به
همین سبب نیروهایی که حامل چنین مبارزهای هستند
همواره در معرض این آسیب هستند که به دلیل طوالنی
بودن مبارزه ،به تدریج استحاله شده و در سیستمی که
خواهان اصالح آن هستند هضم شوند .به گمان من
این خطر خیلی مهم است .اکنون بیش از بیست سال
از جنبش اصالحی میگذرد .اصالح طلبان در دهه
هفتاد و هشتاد خود در چارچوبهای متعارفی که از
نظر آنان ناکارآمد ،فساد آلود و نیازمند تحول بود ،بازی
نمیکردند .در پی روشهایی نظیر البیهای پشت پرده
با باندهای قدرت نبودند .به نیروی اجتماعی حامی
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را انجام میدهند .اگر مواردی شبیه
مورد مازیار ابراهیمی و افراد مرتبط با او
وجود داشته ،وظیفه جمهوری اسالمی
استکهجبرانخسارتواعادهحیثیت
کرده و مجرمان را هم مجازات کند.
البته در همین موضوع آقای ابراهیمی ما
نشنیدیمکهمجرماناینقضیهمجازات
شده باشند و حتی نشنیدیم ،وزارت
اطالعات خصوصا وزیر وقت یعنی
آقای حیدر مصلحی عذرخواهی کرده
باشد.گوییهرکاریکهانجاممیشود،
درست است و عذرخواهی از قداست
جمهوریاسالمیمیکاهد/.اعتماد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بازداشت شد
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام
به اتهام اخالل در نظام اقتصادی
بازداشت شد .تابستان امسال نیز
تعدادی از کارمندان جهاد کشاورزی
استان تهران به اتهام اخالل در نظام
توزیعمایحتاجعمومی(گوشتقرمز)
محاکمه و زندانی شدند .حمیدرضا
خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان تهران ،علیرضا
جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم
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خود متکی بودند و به همین سبب توانستند حتی در
ساخت قدرت تأثیر جدی بگذارند  .رقبای اصالح
طلبان به تدریج ناگزیر شدند مانند آنها حرف بزنند،
مانند آنها شعار بدهند و مانند آنها رفتار کنند .باید
اعتراف کرد که به سبب دشوار بودن اصالحات در ایران
و در نتیجه طوالنی بودن مسیر آن ،که با ناکامیهایی
نیز همراه بوده ،بخشهایی از اصالح طلبان به حضور
در قدرت عادت کردهاند .این گونه تصور میکنند که
نفس حضور در مجلس و داشتن مسؤلیت اجرایی
هدف است .لذا برخی از آنها برای بقا به زد و بندهای
ی قدرت روی آوردهاند .برخی
پنهان با باندها و البیها 
به مسائل مالی آلوده شدهاند .اصالح طلبان سالم
و واقعی باید حساب خود را از این بخشها و افراد
ً
جدا کنند .البته که این جراحی هزینه زاست .قطعا
کانونهای قدرت از این حرکت سوءاستفاده خواهند
کرد و به جذب رانده شدگان روی آورده و از آنان برای
حضور در مجلس در قالب یک فراکسیون بی اثر به
عنوان اصالح طلب استفاده کرده ،خواهند کوشید با
انتصاب آنها به پستهای اجرایی و مدیریتی درجه
سه ،ظاهر متکثر و دموکراتیکی را به نمایش بگذارند .به
نظرم اینها مهم نیست .برای اصالح طلبان باید اعتماد
نیروهای اجتماعی ،حفظ اصالت و پرنسیپ اصالح
طلبانه و سالمت از آلودگیهای مالی و سیاسی و
اخالقی مهم باشد.

تندروها مانند استالین میگویند،
هرکه با ما نباشد ،دشمن است
صادق زیباکالم ،درباره تالش ها برای دوقطبی
سازی در آستانه انتخابات مجلس به خبرآنالین
گفت :اصولگرایان چند سالی است با ریزش
آرا روبه رو شده اند ،در انتخابات مجلس نیز طیف
تندرو اصولگرایان با همین مشکل مواجه هستند .در حوزه های انتخابیه بزرگ مثل
تهران ،اصفهان ،مشهد و رشت تندروها هیچ شانسی برای انتخاب شدن ندارند.
هدف اصلی آنها از دوقطبی کردن انتخابات آن است که با سوار شدن بر موج
نارضایتیهای عمومی و هجمه و سیاه نمایی علیه دولت و مجلس ،خود را همراه
با مردم نشان دهند.
تندروها را اگر از حیث سیاسی بررسی کنیم ،درست بهمانند تمامی دیکتاتورهای
دیگر هستند .این افراد تندرو نیز ب ه مانند استالین معتقدند ،هرکه با ما نیست دشمن
ماست .تنها اصالحطلبان و ترقیخواهان نیستند که در برابر تندروها قرار دارند ،بلکه
آنها افرادی همچون الریجانی ،باهنر ،احمد توکلی و هرکسی که با تندروها نیست
نیز برای آنها دشمن محسوب میشود.

ایران

نقش نارصالدین شاه در تغییر
تاریخ تقویمیِ روز شهادت امام
حسن(ع)

دکتر هادی انصاری ،تحلیلی در
خبرآنالین بر یک تغییر در تاریخ شهادت
امام حسن(ع) در دوره ناصرالدین شاه
اثبات کرده که روز هفتم صفر روز
شهادت امام مجتبی است :تعیین روز
 28صفر به عنوان روز شهادت در دوره
ناصرالدین شاه اتفاق افتاده است .تولد
ناصرالدین شاه در این روز بود و برای اینکه
شب شهادت امام
روز تولدش برخورد با ِ
حسن مجتبی(ع) نباشد تا بتوانند جشن
بگیرند ،دستور داد که در تقویم کشور
تغییر بوجود آورند و متاسفانه یک احتمال
ضعیف،جایواقعیتپذیرفتهشد!
اما گفتنی است ،از آنجا که تولد او در
همین روز بوده است ،این سنت غلط
قرار داده شد و تا آن هنگام روایت بیست
وهشتمصفردرایرانمعمولنبودوجالب
اینکه تنها اکنون در ایران ،این روایت
شهرتیافت».

در مجلس باید منطق حاکم باشد
نه صدای بلند
منصور حقیقت پور نماینده ادوار مجلس
گفت :نمیخواهم خدای نکرده به میدان
بارفروشی اهانت کنم بلکه قصدم این
است که در میدان بارفروشی ممکن
است ،صحبت کردن با صدای بلند
باعث شود جنسی به فروش برسد ،ولی
در مجلس باید منطق بلند حاکم باشد نه
صدای بلند ،مردم از مجلس انتظار رفتار
و گفتار حکیمانه دارند و این دقیقا همان
خواسته مقام معظم رهبری از نمایندگان
است .متأسفانه گروهی از افراد بر این
باورند که با در دست گرفتن بلندگو و داد
و فریاد کردن و کارهایی از این سنخ در
صحن مجلس می توانند حرف خودشان
را به مردم منتقل کنند ،اما واقعیت این
است که قدری در گمراهی هستند ،این
افراد اگر بر اخالق اسالمی و دستاوردهای
بلند آن تکیه کنند به طور قطع حرفشان به
شکل موثرتری در جامعه شنیده می شود.

چرا رمز یک بار مرصف بانکی
گران است؟

آن طور که گفته میشود مشتریان بانکی
باید برای راهاندازی سرویس رمز دوم
یکبار مصرف خود ساالنه حدود ۳۳
هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند
که این رقم در مقابل سایر کارمزدهای
بانکی رقمی باالست .گفته میشود ،این
خدمات به صورت انحصاری توسط
یک شرکت خصوصی انجام میشود
و این شرکت هزین ه زیادی را برای
راهاندازی و نگهداری این سرویس از
بانکها میگیرد .این در حالی است که
اگر شرکتهای مختلفی مجوز ارائه این
خدمات را داشته باشند ،با ایجاد رقابت
ت دهندگان ،ممکن است
بین خدما 
هزینههای اجرای این طرح کاهش پیدا
کند/.ایسنا

مرحمت فرموده به زنان راه و چاه
ورزشگاه را یاد ندهید!
واکنش برخی از کاربران شبکههای
مجازی به حضور زنان در ورزشگاهها
طی روزهای اخیر چنان به طعم تحقیر و
سلطه آغشته بود که شیرینی این حضور را
برای بسیاری تلخ کرد .این واکنشها از
چه نگرشی تغذیه میشوند؟ جوکهایی
که پشت لطیفه بودنشان ،طعمی از
تحقیر و سلطه را به مخاطب میچشانند؛
«خانمهایی که بار اول میرید ورزشگاه،
برا دستشویی رفتن نباید از استاد اجازه
بگیرید« ».دخترها حواستون باشه بین
دو نیمه زمینا عوض میشه ،شما تیمتونو
عوض نکنید .و امثال اینها از جمله
مطالبی است که طی روز گذشته در
فضایمجازیمنتشرشدهاست/.ایرنا

