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شجاعی کیاسری :ممنوع التصویری مسئوالن
در صداوسیما فقط با حکم قضایی ممکن است

...

ویژه های خراسان
ابالغیه مبهم دولت درباره قیمت حامل های
انرژی
بر اســاس ابالغیه یک مسئول ارشــد اجرایی به وزیــران
اقتصادی کابینه ،با تشریح برخی از راهبردهای ترسیم
شده در حوزه انرژی ،از ضرورت واقعی کردن قیمت نسبی
حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده،
حداکثر تا پایان پنج ساله اول اجــرای سند ملی راهبرد
انــرژی کشور و نیز تــداوم آن خبر داده و افــزوده است که
توسعه مشارکت آحاد مردم در سرمایه گذاری بخش انرژی
با هدف سیاست های کلی اصل  44باید مورد توجه ویژه
قرار بگیرد.

مدیران مراقب نحوه قرارداد با شرکت های
دانش بنیان باشند
طبق دستورالعمل یک مقام مسئول به تعدادی از سازمان
ها و ادارات دولتی ،ضمن برشمردن اهمیت توجه و حمایت
از شرکت های دانش بنیانی که طی سال های اخیر وارد
همکاری با این دستگاه ها شده اند ،از مخاطبان این نامه
خواسته است به مواردی چون رعایت قانون منع مداخله
کارمندان در معامالت دولتی و کشوری در عقد قرارداد
با این شرکت ها و نیز ایجاد ارزش افزوده برای نهادهای
مذکور پس از تولید محصول یا به نتیجه رسیدن تحقیقات
توجه کنند.

...

چهره ها و گفته ها
محمد کیانوشراد عضو شورای مرکزی حزب
اتحاد ملت با بیان ایــن که خط مشی روحانی
تغییری نکرده اســت ،گفت:
روحانی همان روحانی است
شاید شعارهایی که در ایام
انتخابات داد تصوری در
مردم ایجاد کرد / .ایلنا
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا گفت:
گسل بزرگی بین نسل قدیم و جدید اصالح طلبان
وجــود دارد کــه ایــن دو را بــه طــرز قابل مالحظه
ای از یکدیگر بیگانه ساخته است.نسل جدید
اصــاح طلبان همخوانی و همفکری چندانی با
نسل قبلی نــدارد .وی افــزود :صحبت های اخیر
آقایان عبدا ...نوری ،بهزاد نبوی و
محمدموسویخویینیهارامی
توان بازتابی از نگرانی
درباره همین شکاف
دانست / .الف

...
خبر

باهنر :مرحوم عسگراوالدی گفت
احمدی نژاد در سال  ۸۸فاصله اش با خدا
زیاد شد
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت :در سال
 ۸۸که آن داستانها پیش آمد و البته نمیخواهم وارد آن
صحبتها شده و مباحث سیاسی غیرضروری را اعالم
کنم ،جناب عسگراوالدی حدود پنج یا شش روز بعد از
آن که کاندیدای مدنظرش که به عنوان خیرالموجودین
برگزیده شده بود ،بعد از یکی ،دو اظهارنظر فرد منتخب
گفت که فاصله فالنی با خدا زیاد شده است چراکه او در
بیان دیدگاهش مالحظات مرسوم را مبنا قرار نمیداد.
به گــزارش ایلنا ،محمدرضا باهنر که عصر روز گذشته
درمراسمچهارمینسالگردمرحومحبیبا...عسگراوالدی
که در مجتمع فرهنگی رفاه برگزار شد ،سخن می گفت با
بیان این مطلب به مکاتبات عسگراوالدی به رقبا در آن زمان
اشاره و اظهار کرد :بارها و بارها از مرحوم عسگراوالدی
شنیدم و هر بار در آن  ۱۰سال آخر با ایشان صحبت کردیم،
ایشان میگفت من آفتاب لببام هستم و اگر وظیفهای را
تشخیص دهم ،در آن شتاب میکنم.
براساس این گزارش فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی
نیز در این مراسم تاکید کرد:از زمان مدرس به ما گفتهاند
«سیاست ما عین دیانت ماست» و رفتار و کــردار مرحوم
عسگراوالدی مصداق همراهی سیاست و دیانت بود .آن
بزرگوار سیاست و دیانت را با جان خود آمیخت.

خانه ملت  -سید رمضان شجاعی کیاسری درباره ممنوعالتصویری برخی مقامات در صدا و سیما ،گفت :بر اساس قانون ،سازمان صدا و
سیما اجازه ندارد مسئولی را رأسا ممنوعالتصویر کند و این امر باید بر اساس حکم قضایی باشد.نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی افزود:
سازمان صدا و سیما برای ممنوعالتصویری افراد اجازه قانونی ندارد ولی بعضا دیده شده که برخی افراد را ممنوع یا محدود التصویر میکند.

با اشاره به موضوع سپنتا نیکنام و تاکید بر این که شورای نگهبان جای مصلحت سنجی نیست

کدخدایی :اگر مرجع دیگری طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد ،شورای نگهبان تابع است
روابط عمومی قوه قضاییه اظهارات منتسب به رئیس دستگاه قضا را تکذیب کرد

طاهری -اظهار نظرهای گوناگون درباره
پرونده جنجالی لغو عضویت عضو زرتشتی
شــورای شهر یــزد همچنان ادامــه دارد .در
جدیدترین اظهارنظرها وزیــر کشور از نظر
مساعد رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس
شــورای اسالمی دربــاره پیگیری این ماجرا
خبر داده اســت .البته قــوه قضاییه نیز روز
گذشته بدون اشاره به اظهارات وزیر کشور در
اطالعیه ای اعالم کرد« :مطالب منتشر شده
منتسب به رئیس قوه قضاییه راجع به بحث
مربوط به عضو شورای شهر یزد که در رسانهها
بــازتــاب داشته اســت ،نــادرســت اســت».در
همین حال سخنگوی شورای نگهبان نیز با
دفاع از نظر این شورا درباره نیکنام می گوید
شورای نگهبان جای مصلحت سنجی نیست
و مصلحت سنجی را جای دیگری باید انجام
دهد .وی در عین حال تاکید کرد  :اگر هر
مرجع دیگری صالحیت ورود به مسئله آقای
نیکنامراداشتهباشدوطبققانونمصلحتیرا
تشخیص دهد ،شورای نگهبان نیز تابع است.
گزارش خبری خراسان را می خوانید.
▪روایت رحمانی فضلی از دیدار با آیت ا...
آملی الریجانی

به گــزارش ایلنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور روز گذشته در آیین تکریم و معارفه
استاندار یزد با اشــاره به مسئله پیش آمده
برای یکی از اعضای شورای شهر یزد اظهار
کرد :بنده شخصا این موضوع را در مالقات
با رئیس قوه قضاییه در میان گذاشتم و نظر
ایشان از باب سیاسی و اجتماعی این موضوع
با نظر وزارت کشور یکی اســت و ایشان به

بنده فرمودند؛ من با نظر شما در این حوزه
موافقم و باید پیگیری کنیم و من هم پیگیری
می کنم .وزیر کشور تصریح کرد :در این باره
دو مسئله وجــود دارد یکی بحث فقهی آن
است که بنده به عنوان وزیر کشور در حوزه
فقهی مسئله ورود نکردم و نمی توانم ورود
کنم اما از نظر سیاسی ،مردم ساالری دینی،
اجتماعیوسوءاستفادهدشمنانازاینمسئله
موضوعاتیبودهکهبارئیسقوهقضاییهمطرح
کردموایشانباگشادهروییوسعهصدردقیقا
فرمودند من هم موافق هستم که باید جنبه
سیاسی و اجتماعی این موضوع قوی تر دیده
می شد و بنده هم پیگیری می کنم .رحمانی
فضلی گفت :بنده همچنین با رئیس مجلس
مالقات و مکاتبات داشتیم و این مباحث را به
عنوانمجلسیکهمسئولنظارتبرانتخابات
شوراهاست در میان گذاشتیم و ریاست
مجلس نیز نظر خود را طی مصاحبه ای اعالم
کردند و پیگیری های خود را انجام می دهند.
وزیر کشور ادامه داد :همچنین همه مباحث
نیز با رئیس جمهور در میان گذاشته شد و

ایشان هم پیگیر این موضوع هستند.
▪کــدخــدایــی :شــــورای نــگــهــبــان جــای
مصلحتسنجی نیست اما اگر هر مرجع
دیگری طبق قانون مصلحتی را تشخیص
دهد ،شورای نگهبان نیز تابع است

در همین باره عباسعلی کدخدایی سخنگوی
شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها
از سوی برخی مقامات که اعــام می کنند
شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عم ً
ال
به انتخابات شوراها ورود کرده و خالف قانون
مرتکبشدهاست،تاکیدکرد:شوراینگهبان
هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه
به اصل  ۹۹قانون اساسی ،هیچ اصــراری
هم بــرای ورود به انتخابات شوراها نــدارد.
کدخدایی افزود :آن چه اتفاق افتاده مانند
گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک
تبصره از یک قانون را خالف شرع تشخیص
داده اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶
قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست
و این اعالم نظر ،مربوط به انتخابات شوراها

پیامهای13آبانی؛ از وزیرکشور تا حزب اعتماد ملی
همزمان با سالروز 13آبان و روز ملی مبارزه با استکبار و
همگام با مردمی که در مراسم این روز در سراسر کشور
حضور یافته بودند ،چهره های مختلف سیاسی هم در
سخنانیجداگانهبراستمرارمبارزهبااستکبارتأکیدکردند.
▪وزیــر کشور ۱۳ :آبــان روز پــایــداری ملت در برابر
آمریکای شیطان صفت است

دلیری آموخت.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر
کشور نیز در پیامی به مناسبت
13آبــــان نــوشــت ۱۳ :آبـــان به
راستی روز پایداری ملت در برابر
آمریکای شیطان صفت است که به
دل هـــای مــؤمــنــان جــســارت،
استکبار ستیزی و درس شهادت و

▪معاون اجرایی ارتش :تمامی توطئههای استکبار
جهانی علیه انقالب اسالمی تا به امــروز شکست
خورده است

امیر سرتیپ محمد محمودی
معاون اجرایی ارتش نیز در مراسم
صبحگاه عمومی یگان های نمونه
ستاد فرماندهی ارتش جمهوری
اســامــی ایـــران گفت :از همان
فردای پیروزی انقالب ،استکبار
جهانی به رهبری آمریکا و عوامل
خود فروخته و نفوذی آمریکا توطئه های زیــادی علیه
انقالب انجام دادنــد امــا تمامی توطئه هــای استکبار
جهانی تا به امروز شکست خورده است.

▪مقیمی 13:آبــان ثابت کــرد ایرانیان هرگز ننگ
سیطره استکبار را بر پیشانی خود نخواهند پذیرفت

محمدحسین مقیمی استاندار
ّ
تهران نیز در پیامی به مناسبت
13آبان نوشت 13 :آبان روز ظهور
قــدرت ایمان و توانایی جوانان
ای ــران اســامــی و تــداعــی کننده
پایمردی جوانانی است که در سال
 ۱۳۵۸در پیروی از امام خویش،
طبل رسوایی مزدوران و جاسوسان آمریکایی را به صدا
درآوردنــد و ثابت کردند که ایرانیان هرگز ننگ سیطره
استکبار را بر پیشانی خود نپذیرفته و نخواهند پذیرفت.

▪رامین :روز  13آبان روز مقاومت در برابر حرکت ضد
بشری صهیونیسم و آمریکاست

ـمــدعــلــی رامـــیـــن مــعــاون
مــحـ ّ
مطبوعاتی دولت نهم در حاشیه
مراسم  13آبان تأکید کرد :امروز
روز ایستادگی در مقابل زور و
استکبار جهانی در مــبــارزه با
انسانیت است .رامین با تاکید بر
این که استکبار جهانی در تعارض
با انسانیت است ،اظهارکرد :روز  13آبان روز مقاومت در
برابر این حرکت ضد بشری است که توسط استکبار
صهیونیستی و آمریکا دنبال میشود.
▪حزب اعتماد ملی :ملت ایران باید به عناصر مقوم
انقالب توجه روزافزون داشته باشند

به گــزارش ایلنا ،دفتر سیاسی
حــزب اعتماد ملی نیز با صدور
بیانیه ای بــه مناسبت ایــن روز
تــصــریــح کــــرد :مــلــت ایـــــران با
هشیاری و توجه به علت اصلی
وقایع پدیدآورنده یوم ا ۱۳ ...آبان
باید روح مبارزه و هر نوع حرکت
زمینهساز رفتارهای استکباری در داخل کشور را زنده
نگه دارند و به عناصر مقوم انقالب یعنی استقالل ،آزادی
و مشارکت آگاهانه مردم در امر تعیین سرنوشت توجه
روزافزون داشته باشند.
▪درایتی :قــدرت داخلی توان مقابله با استکبار را
فراهم میکند

مصطفی درایــتــی عضو شــورای
مرکزی حــزب اتحاد ملت هم با
بیان ایــن که کشوری که از نظر
اقــتــصــادی ،نظامی و سیاسی
قدرتمند است امکان ادعا و تقابل
با استکبار را خواهد داشت ،افزود:
اگـــر در داخــــل کــشــور از نظر
اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی و دفاعی ضعیف باشیم
ادعای مقابله با استکبار در حد شعار خواهد بود.
وی افــزود :باید بدانیم پایه و اســاس استراتژی کشور
قدرتمند شدن اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در داخل
است تا امکان تقابل و ایستادگی در برابر استکبار را
فراهم آورد.

تلقی شده است .وی با اشــاره به اعالم نظر
فقهای شــورای نگهبان دربــاره تبصره یک
مــاده  ۲۶قانون انتخابات شــوراهــا ،گفت:
این اعالم نظر مربوط به انتخابات شوراهای
شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص
محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی
نــامــزد اقلیت هــای زرتشتی بــرای مجلس
شــورای اسالمی می شــد ،کامال صحیح و
بالمانع بــود .کدخدایی در پاسخ به برخی
دیدگاه ها و اظهارات که معتقدند با توجه به
انتخاب مجدد نیکنام در شــورای شهر یزد،
تعلیق عضویت وی به مصلحت نیست و باید
با مسامحه و اصالح قانون عمل شود ،تصریح
کــرد :مصلحتسنجی را جای دیگری باید
انجامدهد؛آنچهبرایشوراینگهبانوظیفه
و تکلیف است ،این است که تشخیص دهد و
اعالم کند که آیا مصوبات مجلس با موازین
شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر .وی
تاکید کــرد :در عین حــال ،شــورای نگهبان
نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع دیگری
صالحیتورودبهمسئلهآقاینیکنامراداشته

باشدوطبققانونمصلحتیراتشخیصدهد،
شورای نگهبان نیز تابع است.
▪اظهار بی اطالعی ابتکار از نامه رئیس
جمهور به رهبر انقالب درباره نیکنام

در همین حال معصومه ابتکار معاون رئیس
جمهور نیز با تکذیب خبر منتشر شده از وی
درباره تایید ارسال نامه رئیسجمهور به رهبر
انقالب درباره پیگیری موضوع سپنتا نیکنام
در کانال تلگرامی خود نوشت :خبر روزنامه
فرهیختگانازقولاینجانبدربارهتاییدنامه
رئیس جمهور روحانی به مقام معظم رهبری
دروغ است .این سوال خبرنگار بود ،در حالی
که من گفتم از این نامه خبری نــدارم ،ولی
مواضعدولتدراینزمینهروشناست.روزنامه
فرهیختگان روز گذشته نوشته بود ابتکار در
پاسخ به این سوال که گفته میشود نامهای
از سوی رئیسجمهور به مقام معظم رهبری
برای بررسی این موضوع در مجمع تشخیص
مصلحتنظامفرستادهشدهاست،اظهارکرد:
«بلهولیازجزئیاتنامهاطالعیندارم».

فراخبر

روابط عمومی قوه قضاییه اظهارات منتسب به رئیس دستگاه قضا را
تکذیب کرد
در همین حال روابط عمومی قوه قضاییه با انتشار اطالعیهای مطالب منتشر شده منتسب به
رئیس قوه قضاییه راجع به بحث مربوط به عضو شورای شهر یزد را که در رسانهها بازتاب داشته
است ،نادرست خواند .به گزارش میزان ،این اطالعیه همچنین مطلبی را که معاون فرهنگی
قوه قضاییه از قول ایشان در رسانهها نقل شده بود نیز غیر دقیق دانست.

در مراسم گرامی داشت یوم ا 13 ...آبان در تهران

شمخانی :ترامپ میداند که توان فعالسازی
الف هایش را ندارد
محمد اکبری  -مراسم گرامی داشت یوم ا 13 ...آبان و
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور دانش آموزان
و اقشار مختلف مردم در مقابل النه جاسوسی آمریکا
برگزار شد.دبیر شورای عالی امنیت ملی که سخنران
این مراسم بود با تاکید بر این که رئیس جمهور آمریکا
می داند که «او توان فعالسازی الفهایش را ندارد»
گفت :هیچ مسئلهای همچون مسائل دفاعی ،منطقهای
و موشکی قابل مذاکره نیست  .به گــزارش خراسان
دریابان علی شمخانی همچنین اظهارکرد13 :آبان
ســالــروز مــبــارزه با استکبار و روز دان ـشآمــوز امسال
متفاو تتر و قو یتر از گذشته صحنه اع ــتــراض علیه
سیاستهای ضدملت ایرانی ترامپ است و ملت ایران
را به خیابانها کشانده است.وی افزود :پس از  13آبان
سال  58در طول کمتر از چهار دهه اقدامات آمریکا علیه
ملت ایران آن قدر طوالنی و متنوع است که سرفصلهای
آن به دلیل ناکا مسازی آن ها ،بیشتر مایه عزت ملت
ایــران و بهترین سند بــرای بیان علت خشم و غضب
امروز ترامپ به حساب میآید.شمخانی تصریح کرد:
انجام اقدامات براندازانه ،اقدامات نظامی ،تالش برای
تضعیف قدرت دفاعی ایران ،مخالفت با پیشرفتهای
علمی در حــوز ههــای فضایی ،هستهای و موشک ی ،
تالش برای مواجههسازی ایران با بحرانهای امنیتی و
مدیریتی استحاله از درون ،فضاسازی سیاسی و تبلیغی
علیه ایران  ،تالش برای ایجاد تنش و مزاحمت با تحریک
همسایگان ،مشوه جلوه دادن چهره اسالم و انقالب
اسالمی فهرست کوتاهی از مجموعه اقدامات ایاالت
متحده آمریکا در طول کمتر از چهار دهه پس از پیروزی
انقالباسالمیاست.شمخانیبابیاناینکهمردمایران
"مادربمبها" را بیاثر کردند ،امروز هم میروند که بمب
مادرتحریم ها را بیاثرتر بسازند خاطرنشان کرد :حتما
تالش اقتصادی متکی بر توان بومی مسیری است که
این اقدام آمریکا را از حیز انتفاع خواهد انداخت.دبیر
شورای عالی امنیت ملی با تاکیدبراین که اقتدار امروز
ملت ایران و انقالب اسالمی پشتوانه قوی برای مدیران،
سیاستمداران و رهبران ماست ،گفت :این که درخواست
گفتوگو از رئیسجمهور چنین ملتی صورت میگیرد،
ناشی از یأس مقابله با ملت ایران است.وی خاطرنشان
کرد :نپذیرفتن این گفتوگو ،واقعیت منطقی نبودن،
جمع شدن اقدامات خصمانه و اهانت به ملت ایران و
همزمان درخواست نابه جای گفتوگو آن هم از سوی
فردی که ملت آمریکا و برخی سیاستمداران این کشور
راجع به سالمت انتخابش دچار ظن و شک هستند ،این
فرد در تحقق ایدههای انتخاباتی داخلی و خارجیاش
شکست خورده ،از زمانه چندقطبیگرایی حرف های
تکقطبیگرایانه میزند ،در حالی که خود و دیگران
مطلعند که او تــوان فعا لسازی ال فهایش را نــدارد.
شمخانی تصریح کرد :امروز در حالی که پایبندی ایران
به برجام تایید شده و چند بار توسط آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی عمل به تعهدات ایــران تأیید شده است و
جهانیان بر این مسئله تاکید می کنند که هیچ مسئلهای
در مذاکرات برجام همچون مسائل دفاعی ،منطقهای

...

گزارش خبری

و موشکی قابل مذاکره نیست ،این الگو مورد حمایت
جهانیان است.
▪صــدور قطعنامه تظاهرات سراسری روز مبارزه با
استکبارجهانی

درپایان این برنامه قطعنامه تظاهرات سراسری "روز
ملی مبارزه با استکبار جهانی" بــرای ســال  1396از
سوی شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی منتشر شد.
در بخشی از این قطعنامه تاکید شده است«:ما ل ّفاظیها
و لجنپراکنیهای توهینآمیز رئیس جمهور منفور
آمریکا درباره م ّلت ایران و سپاه پاسداران و به کارگیری
واژه مجعول برای خلیج همیشه فارس را شدیدا محکوم
میکنیم ».در این قطعنامه تصریح شده است« :ما ضمن
درخواست تبیین مستند و غیرقابلانکار دخالتها و
توطئههای رذیالنه و خالف عرف بینالمللی آمریکای
پلید علیه انقالب و نظام نوپای اسالمی ،اقدام عملی با
پرهیز از قرطاس بازی و تالش مجدانه برای جبران مافات
بابهرهگیریازاسنادالنهجاسوسیطاغوتاعظموتدریس
آندردانشگاههاومدارسراخواهانیم».
▪حاشیه نگاری خبرنگار خراسان از مراسم  13آبان
درتهران

*آیین مبارزه با استکبار جهانی همزمان با نواخته شدن
"زنگملیمبارزهبااستکبار"درمدارسسراسرکشورراس
ساعت 9وسیدقیقهصبح آغازشد.
* راهپیمایی روز مبارزه با استکبار جهانی در امسال
رنگ و بوی حسینی اربعینی داشت به گونه ای که در
کنار پالکارد و پوسترهای انقالبی پرچم و پالکاردهای
حسینی در دست داشتند و همراه با سرود مرگ بر آمریکا
نوای نوحه نیز به گوش می رسید.
* مشرق -در حاشیه برگزاری این مراسم ،ماکت تابوت
ترامپ رئیسجمهور آمریکا به صورت نمادین بر روی
دست دانشآموزان دختر تشییع شد.
* بخشی از مضامین پوستر و پالکاردهایی که دانش
آمــوزان تهرانی در دست داشتند مربوط به یاوه گویی
اخیر رئیس دولت آمریکا درباره خلیج فارس بود در این
پالکاردها عکس بزرگی از جلد کتاب تاریخ و جغرافیای
دوران متوسطه قرار داشت که روی آن درج شده بود
"خلیج همیشه فارس".
* جمعی از دانشآموزان شرکت کننده در راهپیمایی
پارچه نوشتههایی به صورت یونیفرم به تن داشتند که
روی آن نوشته شده بود "ما آمریکا را زیر پا میگذاریم".
*عالوه بر پرچم های ایران پالکاردهایی که روی آن شعار
"من سپاهی ام" نوشته شده بود و پوسترهایی از تصویر
امامخمینی(ره)همراهباجمالتیچون "آمریکابهمعنای
واقعی کلمه دشمن خبیث است .هرچه فریاد دارید بر سر
آمریکابکشید "دردستاندانشآموزاندیدهمیشد.
* قــرار دادن ماکت موشک بالستیک دوربـــرد سپاه
پاسداران درابعادواقعیدرمقابلالنهجاسوسیبهانهای
بود تا دانش آموزان نسل چهارمی انقالب با شور و هیجان
باآنسلفیبگیرند.

درخواست وزیر ارشاد از پیش کسوتان
رسانه برای تکمیل الیحه پیشنهادی

الیحه نظام رسانه ها به کمیسیون فرهنگی
دولت ارجاع داده شد
طاهری -موج انتقادها از الیحه سازمان رسانه ای از سال
 93و از زمانی که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد جزئیاتی
را از آن اعالم کرده بود آغاز شده بود .با این حال به دلیل
این که این الیحه به صورت قانون درنیامده  ،اعتراضات به
صورت جدی مطرح نشده بود اما در روزهای گذشته خبری
از جلسات هیئت دولت منتشر شد که براساس آن موادی
از الیحه سازمان نظام رسانه ای کشور در این جلسه تصویب
شدهاست.تاکنونجزئیاتیازبندهاوطرحهایتصویبشده
هیئتدولتدراینبارهمنتشرنشدهاستاماعمدهانتقادهابه
اینالیحهبرازبینبردناستقاللخبرنگارانوروزنامهنگاران
و وابسته شدن آن ها به تشکیالت رسمی متمرکز است .در
پی انتقادهایاخیر،وزیرفرهنگ وارشاداسالمیازبررسی
اینالیحهدرکمیسیونفرهنگیدولتخبرداد.سیدعباس
صالحیوزیرفرهنگوارشاداسالمیدرصفحهشخصیخود
درتوئیترازارجاعالیحهنظامرسانههابهکمیسیونفرهنگی
هیئتدولتخبردادونوشت «:الیحهسازمانرسانهایبرای
بررسیبرخیموادبهکمیسیونفرهنگیدولتارجاعشد.از
دیدگاههایپیشکسوتانرسانهدرتکمیلالیحهسپاسگزار
خواهمبود».بااینتوضیحوزیرارشادبهنظرمیرسدالیحهاز
دستورکارجلساتهیئتوزیراننیزخارجشدهوبرایبررسی
مجددبهکمیسیونفرهنگیدولتارجاعدادهشدهاست.
▪توضیحات معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره الیحه
جنجالی

درهمینبارهحسینانتظامیمعاونمطبوعاتیوزارتارشاد
همدرآییناختتامیهنمایشگاهمطبوعاتبابیان این که طی
چهار سال گذشته طبق وعده دولت تدوین دو الیحه قانون
مطبوعاتوخبرگزاریهاوسازماننظامرسانهایدردستور
کاردولتقرارگرفت،گفت:ایندوالیحهبهنحویمکملهم
هستند که بخش عمده ای از الیحه مطبوعات تصویب شد و
دراینالیحهرژیمافتراقیوحقوقیمدنظراست؛یعنیبرای
رسانه ها و مطبوعات جرایم خاص وجود دارد و پنج عنوان
مجرمانه هتک حرمت ،نقض حریم خصوصی ،نقض امنیت
ملی،توهینبهمقدساتوافشایاسنادمحرمانهدرنظرگرفته
شده است و بقیه تخلف محسوب می شود.وی هدف از تدین
دوالیحهراجرمزداییبیانکردوافزود:الیحهسازمانرسانه
ایمربوطبهروزنامهنگاراناستوتالششدبااتکابرنظرات
کارشناسیموافقومخالفجمعبندیشود.انتظامیتصریح
کرد:بامساعدتقوهقضاییهقرارشددررسانههادادگاههای
حلاختالفداشتهباشیمواینهمدرمسیرجرمزداییاست
تا مسائل مربوط به رسانه ها به صورت شورای حل اختالف
رسیدگیوحلوفصلشود.
▪نوروزی :الیحه نظام رسانه ای استقالل روزنامه نگاری
رامختلمیکند

درهمینبارهروزنامهشرقنیزروزگذشتهدرگزارشیباانتقاد
ازاینالیحهبهنقلازکامبیزنوروزی،کارشناسمطبوعاتیو
حقوقداننوشت:نقدیکهبراینالیحهوارداست،ایناست
کهبهصورتکاملاستقاللروزنامهنگاریرامختلمیکندو
ازبینمیبرد.درواقعبهنظرمیرسداینالیحهاصالحشدنی
نیست؛ چون مبانی و ساختار به ستونهایی استوار است که
امکاناصالحآنراازبینمیبرد.اینکارشناسدرادامهمی
افزاید:اینسازمانهنوزتشکیلنشده،اگرقراربهتشکیلآن
باشد،اولینمجمععمومیسازمانبهوسیلهکسانیتشکیل
خواهد شد که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آن
ها را دعوت میکند .درواقع این دولت است که تشخیص
میدهد چه کسی روزنامهنگار است و صالحیت عضویت در
اینسازمانراداردوآنهارابهمجمععمومیدعوتمیکند.
این افــراد پایهگذار سازمان نظام رسانهای در هر استان
میشوندوکسانیهستندکهبرگزیدهدولتهستندواساسا
اینجادیگراستقاللمعناپیدامیکند.
▪انصاری راد :الیحه نظام رسانه ای مخالف صریح قانون
است

روزنامهقانوننیزبهنقلازحجتاالسالمانصاریرادنماینده
اسبقمجلسشورایاسالمیمینویسد:باعثتعجباست
که این الیحه در دولت آقای روحانی به تصویب هیئت دولت
رسیدهاست.اینالیحهمخالفصریحقانوناست.
▪دبیر هیئت دولت :فعاالن رسانه ای نظرات اصالحی
خودرابرایکمیسیونفرهنگیهیئتدولتارسالکنند

در عین حال محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت نیز
طی سخنانی با تاکید براین که الیحه سازمان نظام رسانه
ای برای رفع برخی ابهامات به کمیسیون فرهنگی دولت
ارجاع شده است ،گفت :با توجه به در جریان بودن بررسی و
تصویب این الیحه در دولت و ارجاع مجدد آن به کمیسیون،
همچنان فعاالن رسانه ای می توانند نظرات اصالحی خود
را بــرای کمیسیون فرهنگی هیئت دولــت ارســال کنند.
دبیر هیئت دولت با اشاره به روند طی شده درباره بررسی
این الیحه نوشت :پس از ارائه پیش نویس اولیه و بررسی
این الیحه در کمیسیون فرهنگی دولت برای رفع ابهامات
متعدد ،مجدد به وزارت ارشــاد عودت داده شد تا به رفع
آن اقــدام کند ،پس از اعمال اصالحات در متن از سوی
وزارت ارشاد مجدد موضوع در دستور بررسی قرار گرفت
و در نهایت با حضور صاحب نظران در  15جلسه تخصصی
بررسی شده و پس ازحدود یک سال از ارائه پیشنهاد اول به
تصویب کمیسیون فرهنگی دولت رسیده است .وی تأکید
کرد :هیئت وزیران در بررسی خود تغییراتی را از جمله در
ترکیب هیئت رسیدگی به صالحیت داوطلبان عضویت در
هیئت مدیره سازمان  ،نظارت بر انتخابات آن اعمال کرده و
سپس برای رفع برخی ابهامات از جمله بازنگری در ارکان،
تعیین حیطه شمول سازمان و بررسی مجدد برخی از مواد،
آن را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده است.
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