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تازه های مطبوعات
••آفــتــاب یـــزد-ایـــن روزنـــامـــه نـــوشـــت :ما
اصال حطلبها یا با همراهی با حسن روحانی
اعتماد و معیشت و هست و نیست مــردم را
سوزاندیم یا با سکوت مان که در هر دو صورت
مقصر بودیم و باید تاوان پس میدادیم که دادیم.
ظرفیت رای اصالحطلبها همانی بود که دیدیم
با یا بــدون جهانگیری ،پزشکیان و حتی علی
الریجانی ،اصل ماجرا هیچ تغییری نمیکرد
چون ما در «مثلث برمودای سیاست» از نظر مردم
«نیست و محو» شده بودیم و چارهای جز پذیرش
شکست نداشتیم!
••جوان -این روزنامه در توصیه ای خطاب به
رئیس جمهور منتخب نوشت:از کسانی که برای
ورود به کابینه جدید دندان گرد کردهاند عبور
کنید.دندانها را خوب نگاه کنید .هر دندانی
که گرد شده بدانید طمع او در داشتن رانت
قدرت ،خانما نسوز و کار برای شیطان کردن
است .اگر در دولت شما حتی یکی از نفوذیهای
دستگاه جاهطلبی حلول کند ،خسارتبار است.
نشانههای مــردان خــدا را در خطبههای موال
جستوجو کنید .یکی از نشانهها گمنامی است.

انعکاس
••فـــرارو نــوشــت :انــتــخــابــات هیئت رئیسه
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس یازدهم در اجالسیه دوم برگزار شد.
بر این اساس وحید جالل زاده به عنوان رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب
شد ،در سال اول کاری مجلس یازدهم ذوالنور
رئیس این کمیسیون بــود .همچنین ابراهیم
عزیزی و عباس مقتدایی به عنوان نواب رئیس
کمیسیون امنیت ملی انتخاب شدند.در نشست
دیروز هیئت رئیسه مجلس نیز محسن پیر هادی
به عنوان ناظر اداری ،علیرضا سلیمی به عنوان
ناظر فرهنگی و سید نظا مالدین موسوی به
عنوان ناظر پشتیبانی و سخنگو انتخاب شدند.
••دیده بان ایران مدعی شد :حیدر مصلحی؛
وزیـــر اطــاعــات احــمــدینــژاد و کــانــدیــدای
مــیــا ندور های مجلس خبرگان تهران  ،که به
تــازگــی ویدئویی ازگفتههای ایــشــان دربــاره
تاثیرگذاریاش بر ردصالحیت آیتا...هاشمی
خبرساز شده بــود؛در انتخابات میا ندور های
مجلس خبرگان شکست خورد.آیت ا ...اعرافی
بیشترین رای را در اختیار گرفته است.
••الف نوشت :شبکه المیادین اعــام کرد که
اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی جنبش
حماس در سفر دوره ای کنونی خود قصد دارد به
مغرب ،موریتانی،تونس ،الجزایر  ،کویت ،لبنان
و ایران سفر کند.
••الــف نوشت :سید احمد خاتمی بــا اشــاره
به شکوه حضور مــردم در انتخابات گفت :در
طول تاریخ انقالب این بی سابقه بوده که تمام
خارجیها بسیج شده باشند تا مردم را از رفتن
پای صندوق های رای محروم کنند و در این
انتخابات چنین اتفاقی رخ داد .آنها میگفتند
 ۱۵تا  ۲۰و نهایت  ۳۰درصد پای صندوق های
رای خواهند آمد اما شما دیدید با شرایط خاص
کرونایی که نمی شود خطرات آن را انکار کرد
میلیو نها نفر در انتخابات شرکت کردند.
حداقل  10درصد شرکت نکردن را برای شرایط
کرونا می توان قرار داد.
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نشستخبریرئیسجمهورمنتخببرایتبیینبرنامههاواولویتهایدولتسیزدهمبا
حضورخبرنگارانداخلیوخارجیبرگزارشد

اولویتهای رئیسی

پاسخقاطعرئیسیدربارهمخالفتباپیشنهاددیدارباجوبایدنبازتابگستردهایداشت
هادیمحمدی–نخستیننشستخبری رئیس
جمهورمنتخببرایتبیینبرنامههاورویکردهای
دولــت سیزدهم حــاوی نکات جدید  ،متنوع و
جذابی از برنامه ها و سیاست های ساکن جدید
خیابانپاستوربودبهویژهکهدرایننشستخبری
رئیسیفرصتیافتتابهبیاناولویتهایخوددر
سیاستخارجی،اقتصادوتعیینکابینهکهبیشتر
موردتوجهمردماست،بپردازد.اینکهمذاکرهباید
آوردهبرایملتایرانداشتهباشدونهمذاکرهبرای
مذاکرهانجامشود،اینکهتامینکاالهایاساسی
در داخل و مستقل از دالر از اولویت های برنامه
اوست و این که در کابینه و تعیین وزیران شایسته
ساالریمالکاصلیاست.بهگزارشخراسانآیت
ا...رئیسی درابتداینشستخبری75دقیقهای
خود گفت :سیاست داخلی و اولویت های ما در
دولت سیزدهم بهبود وضعیت کسب و کار مردم،
بهبود شرایط و وضعیت معیشت مــردم و بهبود
شرایط در نظام اداری و کارآمدی رقم زده خواهد
شد .حتما یک نظام اداری کارآمد ،سالم و قانون
مدار و فساد ستیز شکل خواهد گرفت.وی با بیان
این که بی تردید طی  ۴۰سال اخیر شاهد تالش
هایبسیاریدرجهتتوسعهیافتگیدرحوزههای
مختلف بوده ایم ،خاطرنشان کرد :تالش های
بسیاریشدهاستومادربرخیحوزههابهقلههایی
دست یافته ایم اما در برخی حوزهها به دلیل بی
توجهی به داشته های داخلی و سوء مدیریت ها
،مشکالت و عقبماندگی هایی از جمله در جهت
اجــرای عدالت داریم.رئیسی گفت :امیدواریم
اقداماتماگرهگشاییازمردمکندوامیدرابهمردم
بازگرداندواعتمادمخدوششدهبهمردموجوانان
ما برگردد و احساس همه این باشد که دولت،
امیدآفرین و اعتماد آور است و دولــت مربوط به
جناحخاصینخواهدبودوکسانیهستندکهوطن
دوستاندودغدغهانقالبودغدغهرفعمشکالت
مردم را دارند .هر کسی دلش برای مردم و انقالب
بتپدهمکارمادردولتخواهدبود.
▪نخستیندستوررئیسی

وی با اشــاره به سیاستهای دولت سیزدهم در
حوزه سیاست خارجی اظهار کرد :دنیا باید بداند
که وضعیت با حضور حماسه ساز مردم عزیز تغییر
کرده است و شرایطی جدید پیش روی دنیا ست؛
دنیا باید بداند که تا امروز فشار حداکثری بر ملت
ماکارسازنشدهوبایدتجدیدنظرکنندوبازگردند؛
ملتمانشاندادندکهدرمقابلفشارهامقاومتو
ایستادگیدارندوبایدبدانندکهسیاستخارجی
دولت ما از برجام شروع نمیشود و به برجام نیز
محدود نخواهد شد ،بلکه ما تعاملی گسترده و
متوازنرادرسیاستخارجیدنبالخواهیمکرد.
رئیس جمهوری منتخب افزود :در مذاکرات ،هر
مذاکرهای که منافع ملی در آن تضمین شود حتما
موردحمایتماخواهدبوداماماوضعیتاقتصادو
شرایطمردمرابهمذاکراتگرهنخواهیمزدواجازه
نخواهیم داد که مذاکره برای مذاکره و مذاکرات
فرساییباشد،بلکههرنشستیبایدهمراهبانتیجه
باشدوبرایملتبزرگایرانآوردهایداشتهباشد.
وی در پاسخ به این سوال که اصلی ترین اولویت

دولت شما و نخستین دستور شما در دولت جدید
چه خواهد بود ،بیان کرد :در روز آغاز کار دولت ما
اعالم خواهیم کرد که تمام بسترهای فساد زا که
ایجاد رانت می کنند ،باید خاتمه داده شود و تمام
دستگاه های اداری موظف اند ریشه های فساد
و رانت خــواری را از بین ببرند و این ساز و کارها
توسط دولت اصالح شود .اولین اقدام دولت ما
توجه به مسئله اشتغال و مسکن مردم خواهد بود
کهدستاندرکارانبخشهایمختلفبایددراین
زمینهحضورفعالداشتهباشند.
▪پیامرئیسیبهآمریکاواروپا

رئیسی در پاسخ به سوال یورو نیوز مبنی بر این که
چهپیامیبهآمریکاواروپادربارهبرجامدارید؟گفت:
آمریکا برجام را نقض کرد و اروپا به تعهدات خود
عمل نکرد .من به آمریکا می گویم شما بر اساس
برجامموظفبهرفعتحریمهابودید،ولیاینکاررا
نکردیدواکنونبهتعهداتخودبازگردیدوآنهارا
اجراییکنید.بهاروپاهممیگویمتحتفشارآمریکا
قرار نگیرید و به آن چه متعهد شدید عمل کنید.
مطالبهمردمایرانایناستکهشمابهتعهداتخود
عمل کنید .خواسته مردم احقاق حق آن هاست و
ما حق آن ها را دنبال می کنیم انشاءا. ...رئیس
جمهورمنتخبهمچنیندربارهبرنامهدولتبرای
رفعموانعتولیدخاطرنشانکرد:برایاینکارباید
نقدینگیدرکشورمدیریتشود.مانقدینگیراباید
به سمت تولید سرازیر کنیم که ساز و کارهایی هم
دردستورکارداریم.ویبابیاناینکهتولیدکننده
اعتراضداردکهنقدینگیکماست،افزود:ازآنسو
کارشناسانمیگویندرشدنقدینگیموجبایجاد
مشکالتشدهاست.مابرایرفعاینمشکلتولید
را پرجاذبه و فعالیت های اقتصادی غیر مولد را بی
جاذبه می کنیم تا نقدینگی به طرف تولید برود.
البته این کار با بخشنامه انجام نمی شود و دولت
حتمابرنامهایرابرایرونقتولیددنبالمیکند.
یکیازراههایجذابیتبرایتولیدکاهشمالیات
از  ۲۵درصد به  ۱۰درصد است و افزایش مالیات
برایفعالیتهایغیرمولدمثلهدایتنقدینگی
بهسمتارز،مسکنوزمیناست.ماعدالتمالیاتی
را دنبال می کنیم.رئیس قوه قضاییه همچنین
در پاسخ به پرسش شبکه تلویزیونی  NBCآمریکا
مبنی بر این که آیا برای موثر واقع شدن برجام باید
همه تحریمهای اعمالی از سوی آمریکا از جمله
تحریمهای دوران دونالد ترامپ برداشته شود؟ و
آیاقصدداریدکهتیمفعلیمذاکرهکنند ههستهای
را حفظ کنید؟ گفت :تیم مذاکره کننده هستهای
کاررادنبالمیکنندوگزارشهاییرابهمندادند
و تیم سیاست خارجی من در حال بررسی این
گزارش ها ست .آن چه در دولت دوازدهم و دولت
منموردتاکیداست،رفعتحریمهاوراستیآزمایی
است .آمریکا باید به دنیا پاسخ دهد که چرا راجع
به انجام تعهدات خود درباره ایران تعلل میکند؟
و اروپا باید پاسخ دهد که چرا همکاری با آمریکا را
پیگیریمیکند؟
▪ارتباطبامردمرا حفظخواهمکرد

رئیسجمهوریمنتخبدرپاسخبهپرسشروزنامه
شرقدربارهاشرافویدربارهوضعیتکشورواین
پرسشکهآیابرنامهایصدروزهبرایکشوردارید؟
تصریحکرد:وضعیتوشرایطکشورروشناستو
مراکزونهادهایمختلفآمارهاییمیدهندواین
آمارها از دید مردم و رسانه ها پنهان نیست! مردم
نیزحتمابایدبدانندکهدولتجدیددرچهشرایطی
و وضعیتی شروع به کار می کند؛ اعداد و آمار به
عنوان یک گــزارش شناختی از وضعیت موجود
حتما پیش روی مردم و رسانهها خواهد بود؛ ما هم
وضعمطلوبراترسیممیکنیموهموضعموجودرا
وسپستفاوتایندووضعرابیانوتالشخواهیم
کرد که وضع موجود را به وضع مطلوب نزدیکتر

کنیم .من در ابتدا شاید هفتهای یک بار و بعد
ماهی یک بار ارتباط با مردم را به عنوان یک نعمت
و زمینهای بسیار خوب برای رفع مشکالت حفظ
خواهم کرد.رئیسی همچنین در پاسخ به پرسش
خبرنگارشبکهالجزیرهدربارهتحریمهاییعلیهوی
وطرحاتهاماتیعلیهاودربرخیاعدامهاوتاثیراین
وضعیتدرنحوهتعاملبارهبرانکشورهایجهان
بهویژهکشورهایغربیواینکهآیااوقصدیبرای
سفر به کشورهای غربی دارد؟ اظهار کرد :من به
عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم
بودم و حقوق بشر محوری ترین نکتهای بوده که
در همه مسئولیت هایم دنبال کردم .با کسانی که
اخالل در حقوق انسان ها ایجاد کردند و دست به
حرکات داعشی گونه و اقدامات ضد امنیتی زدند
هموارهدردستگاهقضاییبهعنوانیکحقوقدان
و قاضی مدعی حقوق انسان ها و در جایگاه دفاع
از حقوق بشر برخورد کرده ام.وی افــزود :امروز
کسانیکهدردنیانقضحقوقبشرمیکنندبایددر
اینبارهپاسخگوباشند؛اگریکحقوقدانوقاضی
ازحقوقمردمدفاعکرده،بایدتقدیروتشویقشود
که امنیت مردم را در مقابل هجوم ها و تهدیدها
حفظ کرده است؛ افتخار من این است در هر کجا
کهبودمبهعنواندادستانازامنیتوآسایشمردم
دفاعکردم.
▪«خیر»قاطع رئیسی

رئیس جمهور منتخب کشورمان همچنین در
پاسخبهسوالرسانهراپلیروسیهکهآیادرصورت
رفع تحریم ها حاضر به دیــدار با رئیس جمهور
آمریکا هستید؟ گفت :خیر .وبه همین یک کلمه
کفایتکرد.درادامهخبرنگار CNNدربارهموضع
جدید دولت ایران درباره توافق جامع تر ایران و
آمریکاومذاکرهدربارهمسائلموشکیومنطقهای
سوال کرد که رئیسی در پاسخ خاطرنشان کرد:
مسائل منطقه ای و موشکی قابل مذاکره نیست.
موضوعیراکهمذاکرهوتوافقشد،عملنکردند.
چطورمیخواهندواردمسائلجدیدشوند؟رئیس
جمهور منتخب در ادامه نشست خبری خود در
پاسخ به پرسشی دربــاره کابینه احتمالی اش
اظهارکرد  :همان طور که من بارها اعالم کردم به
صورتمستقلواردانتخاباتشدموازهمهاحزاب
و اشخاصی که از من حمایت کردند صمیمانه
تشکر می کنم ،اما من برای تشکیل دولت خود را
در مقابل خداوند متعال مسئول میدانم و فقط
وامدار مردم خواهم بود؛ در تشکیل دولت نگاهم
به انقالبی بودن ،کارآمد بودن ،فساد ستیز بودن
و مردمدار بودن است.رئیسی افزود :توصیه من
به رسانه ها این است که گمانه زنی نکنند؛ ما
سامانهای در اختیار آحاد مردم قرار میدهیم و
شاخص هایی را در آن سامانه قرار می دهیم که
هرکسیدرهرکجایکشوراحساسمیکندمی
تواند به عنوان یک مدیر و خدمت گزار در دولت
موثرباشدمعرفیشود؛منازنگاهمردمونخبگان
استقبال میکنم .در دولــت مردمی شایسته
ساالری محور خواهد بود.وی در پاسخ به پرسش
خبرنگارشبکهتلویزیونی cctvچیندربارهروابط
راهبردی ایران و چین و انتظار وی از رابطه بین
دو کشور خاطرنشان کرد :دولتهای مختلف
ایران از ابتدای پیروزی انقالب روابط با چین را
دنبال میکردند و امروز هم روابط خوبی داریم؛
همچنین ظرفیتهای بسیاری بین دو کشور
وجودداردوماحتمادرجهتاحیایاینظرفیتها
تالش خواهیم کرد .روابط بسیار خوبی را با چین

دنبال میکنیم و در بخش سیاست خارجی
اجرایی کردن طرح جامع به عنوان یکی از اسناد
و توافقات بین دو کشور حتما در دستور کار قرار
خواهدگرفت.
▪کاالهایاساسی؛اولویتدولت

رئیس جمهوری منتخب درباره برنامههای خود
برای تامین کاالهای اساسی در شرایط تحریم
اظهار کــرد :موضوع کاالهای اساسی اولویت
دولــت اســت؛ نظارت بر زنجیره تامین و تولید
کاالهای اساسی مردم تا مصرف از اولویتهای
دولت خواهد بود؛ لکن اساس موضوع این است
که باید ارتباط بین سفرههای مردم و کاالهای
اساسی را با دالر و خارج از کشور ،طی اقدامی
میان مدت و طوالنیمدت قطع کنیم؛ این کار را
اجرایی می دانیم و از برنامههای ماست و حتما
خودکفایی کشور راجع به کاالهای اساسی را از
ابتدای کار کلید خواهیم زد.رئیسی همچنین
در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه تلویزیونی
المیادیندربارهمنطقهازجملهرژیمصهیونیستی
،سوریه،عربستانویمنگفت:جمهوریاسالمی
بارها اعالم کرده که به آرای عمومی رجوع کنند؛
فلسطینیانصاحبفلسطینهستندوپیشازآن
کهاینرژیمازمااحساسوحشتکند،بایدازمردم
فلسطینوگروههایمقاومتوکسانیکهحقآن
ها را ضایع کرده ،بترسد .امروز کسی که ابتکار
عملرادرمیداندردستدارد،گروههایمجاهد
فلسطینی هستند.وی افزود :سیاست جمهوری
اسالمی ،همان سیاستی است که امام خمینی
(ره) فرمودند و در قانون اساسی ما تصریح شده،
هموارهحامیمظلومانخواهدبود؛امروزفلسطین
مظلومواقعشدهوجمهوریاسالمیایرانحامی
فلسطین خواهد بود.رئیس جمهوری منتخب با
اشارهبهسیاستهایجمهوریاسالمیایراندر
زمینهیمنتاکیدکرد:بهنظریمنبایدهرچهزودتر
توسطخودیمنیهامدیریتشودوهرگونهدخالت
سعودیهاوحامیانسعودیهابایدمتوقفشود؛
جمهوری اسالمی بر توقف هرچه سریع تر جنگ
علیه مردم یمن تاکید دارد و معتقد است که یمن
بایدتوسطخودیمنیهاادارهشود.ویهمچنین
دربــاره سیاستهای جمهوری اسالمی ایران
دربارهرابطهباعربستانسعودیگفت:اعالممی
کنمکهماروابطباتمامکشورهایدنیاوتعاملباآن
ها را به ویژه کشورهای همسایه پیش از این اعالم
کردیم.اولویتماارتباطباهمسایگانخواهدبود
و راجع به کشور عربستان هم بازگشایی سفارت
دو کشور هیچ مانعی از سوی جمهوری اسالمی
نیست و این سیاست را پیشتر هم اعالم کردهایم؛
االن هم اعالم می کنیم که روابط و گفتوگو با
عربستانوهمهکشورهایمنطقهبرایجمهوری
اسالمیباهیچمانعیمواجهنیست.
▪توجهویژهبهایرانیانخارجکشور

وی در بخش دیگری از نشست خبری خــود با
رسانههای داخلی و خارجی با تاکید بر این که در
دولت سیزدهم همه زمینه ها را برای بازگشت
ایرانیانخارجازکشورفراهمخواهیمکرد،اظهار
کرد :دولت خود را موظف می داند همچنان که
راجــع به تامین امنیت و حقوق مــردم در داخل
مسئول است ،درباره ایرانیان خارج از کشور نیز
خــود را مسئول مـیدانــد؛ چــرا که آن ها ایرانی
هستند و ما راجع به آن ها هم مسئولیت داریم؛
لذا باید ورود ایرانیان خــارج از کشور به داخل
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کشور از طرف همه دستگاههای مربوط تسهیل
شود.رئیس جمهوری منتخب با تاکید بر این که
سرمایه گذاری در ایران توسط ایرانیان خارج از
کشوربایدتسهیلشود،افزود:بهترینوامنترین
مکانبرایسرمایهگذاریایرانیانیکهدرخارجاز
کشور هستند ،سرزمین آبا و اجدادی شان است.
امروز امنیت کاملی برای سرمایه گذاری در ایران
وجود دارد و همه سرمایهگذاران دنیا بدانند که
امروز ایران امن ترین مکان برای سرمایهگذاری
اقتصادی است و دولت این امنیت را برای همه
کارآفرینانوسرمایهگذارانبهویژهایرانیانخارج
از کشور تضمین میکند.رئیسی با بیان این که
سامانهایبرایدریافتایدههاراهاندازیخواهیم
کرد ،خاطرنشان کرد :نخبگان ،اصحاب رسانه
و همه صاحبان اندیشه و خرد که ایــدهای برای
اداره دولت و سامان دادن به وضعیت اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی دارنــد ،در بانک ایده ها از
ایدههای آن ها استقبال میکنیم.وی با تاکید بر
این که ارتباط مردم با من از طریق اقوام ،خویشان
و بستگان نباید باشد ،گفت :در این زمینه به جز
حضوردراجتماعاتمردمیسامانهایبرایارتباط
دایمی با مردم و همه سطوح اجتماعی طراحی
خواهیم کرد .امیدوارم بتوانم ارتباطی بادوام
را با همه سطوح جامعه به عنوان خادم جمهور
داشته باشم .برای همه دولتمردان و مدیران نیز
ارتباط با مردم یکی از شاخصهای مهم ماموریت
ومسئولیتآنهاخواهدبود.
▪حاشیههایاولیننشستخبری:

*طبق اعالم قبلی قرار بود نشست خبری ساعت
 14آغازشودوهمینطورهمشدوراسساعت14
رئیسیواردسالنشدکهنشانازوقتشناسیوی
درهمینابتداداشت.
*دراولیننشستخبریابراهیمرئیسیمباحث
سیاست خارجی از جمله برجام ،بحث موشکی
ورابطه با عربستان از مسائل اصلی بود.و در کنار
این مسائل موضوعات اقتصادی نیز مطرح شد و
هیچ حرفی از مسائل فرهنگی و اجتماعی و حتی
کروناوواکسیناسیونکهازمهمتریندغدغههای
مردمبهشمارمیرودبهمیاننیامد.
*در75دقیقهنشستخبریازمیان200رسانه
داخلی و خارجی تنها به  16رسانه مهلت طرح
ســوال داده شــد کــه همین مــوضــوع انتقادات
رسانههارادرپیداشت.
*خــســروی مجری معروف شبکه خبر اجــرای
نشستخبریرابرعهدهداشتونشستخبریدر
مجتمعفرهنگیتفریحیشهیدبهشتیکهمتعلق
بهقوهقضاییهاستبرگزارشد.
*پاسخ یک کلمه ای به سوال طوالنی خبرنگار
روســی درب ــاره دیــدار احتمالی میان رئیسی و
بایدنباتوجهوحتیخندهخبرنگارانروبهروشد
چراکهرئیسجمهورمنتخبتنهابهگفتن"خیر"
اکتفا کرد.خبرنگار بیبیسی فارسی در توئیتی
نوشت:طرفداران رئیسی از این که او در پاسخ به
این که آیا با بایدن دیدار میکنید یا نه و او یک خیر
محکمگفتراضیهستندومیگوینداینقاطعیت
ازاودرموارددیگرهمدیدهخواهدشد.
*سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ،
خداد ی معاون اطالع رسانی و مطبوعاتی وزارت
ارشــاد  ،جبلی معاون بــرون مــرزی صداوسیما ،
دعایی مدیرمسئول روزنامه اطالعات ،وکیلی
مدیرمسئول روزنامه ابتکار  ،فومنی مدیرمسئول
روزنامه صدای اصالحات  ،احدیان مدیرمسئول
روزنامه خراسان و گنجی مدیرمسئول روزنامه
جوانازجملهمسئوالنسیاسیورسانهایبودند
کهدرایننشستخبریحضورداشتند.
*در مجموع  380خبرنگار و تصویربردار داخلی
وخارجیایننشستخبریراپوششدادندکهاز
اینمیان 198نفراز 88رسانهداخلیو 182نفر
از 113رسانهخارجیحضورداشتند.
*خبرگزاری صداوسیما  ،یورونیوز  ،خبرگزاری
مهر  MBC،آمریکا  ،روزنامه شرق ،شبکه الجزیره
انگلیسی  ،روزنامه جام جم ،شبکه راپلی روسیه
خبرگزاری فارس CNN ،آمریکا  ،پرس تی وی ،
 AFPفرانسه  ،خبرگزاری ایسنا  CCTV ،چین ،
خبرگزاری ایلنا و شبکه لبنانی المیادین فرصت
طرحسوالدراولیننشستخبریرئیسجمهور
منتخبکشورمانرایافتند.

