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رویداد

رئيس صداوسيما در گفت وگو با دانشجویان:

بااینبودجهمعجزهمیکنیم!

گزارش تصویری
 شوخی رئيس جمهوری بين همشهری هایش در سمنان

بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت:  

می دونم، اما نمی گم
و باعث تهييج و شادی مردم شد، به معنای دانستن اما نگفتن است   ضرب المثل سرخه ای »زن و نون« که روحانی آن را در سخنرانی خود به کار برد

حجت االسالم والمسلمين دکتر حســن روحانی، رئيس جمهوری، صبح روز گذشته در 
بيست وهفتمين اجالس سراسری نماز که با عنوان »شيوه ها و مهارت های دعوت به نماز« 
در دانشگاه ســمنان برگزار شــد، درباره اهميت نماز گفت و تأکيد کرد: »نماز یک عبادت 
صرف یا یک فرع دین مثل سایر فروع نيست، بلکه نماز تمامی چهره اسالم است.« او در ادامه 
صحبت ها، نماز را افتخار بشریت و انسان دانست و گفت: »اینکه خداوند به ما اجازه داده و از ما 
خواسته و دعوت کرده که با او سخن بگویيم و از خدای رحمان و رحيم یاد کنيم، باعث افتخار 

ماست، چرا که هميشه نياز به نماز داریم.«
ماجرای بازرگان و سحابی

دکتر روحانی با تجليل از تالش ها و خدمات ارزنده حجت االسالم والمسلمين قرائتی در 
ستاد اقامه نماز و در راستای ترویج فرهنگ نماز در کشور نيز گفت: »ایشان با بيان شيوا و ساده 
خود گاهی مسائل بسيار سنگين عقيدتی را با مثال های ساده برای مردم بيان می کنند و این 
توفيقی است که خداوند نصيب او کرده است.« دکتر روحانی در ادامه سخنرانی  خود با اشاره 
به دوران پيش از انقالب گفت: »در آن دوران انقالبی بودن، معنای مذهبی بودن و روشنفکر 
معتقد بودن را داشــت. پيش از انقالب جو خاصی در دانشگاه ها حاکم بود، به گونه ای که در 
کل دانشگاه تهران تنها یک دختر خانم با روسری در محيط دانشگاه بود، اما در همان شرایط 
هنگام نماز بسياری از دختران دانشجو می آمدند و با استفاده از چادرهایی که وجود داشت، 
نماز می خواندند.« دکتر روحانی همچنين در ادامه با اشاره به دیگر چهره های سياسی ابتدای 
انقالب گفت: »در آن دوران افرادی مانند بازرگان و دکتر ســحابی که در اروپا درس خوانده 
بودند، وقتی به کشور آمدند به واسطه مذهبی بودن احساس کردند که باید نماز ظهور و بروز 
پيدا کند. اینها انسان های متدینی بودند که بعضاً نماز شب شان ترک نمی شد و در دانشگاه 
تهران با وجود این که مسجد وجود داشت، در دانشکده فنی نمازخانه درست کردند تا افراد 

بتوانند نماز اول وقت را به جا آورند.« 
زبان سرخه ای و شوخی رئيس جمهوری

رئيس جمهوری در جریان ســفر به اســتان ســمنان با حضور در جمع مردم سرخه با 
همشهریانش خوش و بش کرد و دقایقی شاد را برای آنها رقم زد. در این سخنرانی که به طور 
مستقيم از تلویزیون نيز پخش می شد، دکتر روحانی به روایتی از دوران کودکی خود پرداخت 
و به زبان سرخه ای خطاب به همشهریانش که تعدادی از همکالسی های دوران کودکی اش 
نيز در ميان آنان بودند، خاطرات گذشــته را زنده کرد. در ميان سخنان روحانی بيان »زن و 
نون« از زبان رئيس جمهوری با خنده های ممتد و اســتقبال حضار روبه رو شد و پس از آن 
نيز این شوخی انعکاس زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. او با چهره ای خندان در ميان 
همشهریان خود از برخی محالت قدیمی شهر  ازجمله مسجد ۴0 ستون، آب انبار تاریخی 
و قدیمی سرخه، یخچال طبيعی و دیگر اماکن تاریخی سرخه نام برد و همچنين از برخی 
رفقای دوران کودکی و نوجوانی، معلم ریاضی اش و ... یاد کرد و گفت: »قبال در سرخه حکایتی 
مرسوم بود که بارها از سالخوردگان و قدیمی های سرخه نيز شنيده ام و معموال در این مواقع 
می گفتند: »زن و نون.« معنای فارسی »زن و نون« »می دانم، اما نمی گم« است. حسن روحانی 
با بيان این که »من سرخه ای ام و زبان سرخه ای و تاریخ این شهر را به خوبی می دانم«، شوری 
در ميان همشهریانش برانگيخت. زبان سرخه ای زبان زیبای محلی است و در دوران جنگ 
هم بی سيم چی ها از این زبان استفاده می کردند. رئيس جمهوری گفت که در این اواخر در 

مذاکرات هسته ای نيز ما از این زبان استفاده کردیم.

بازتاب

روی کار آمدن شهردار جدید تهران به اندازه کافی حاشيه 
و جنجال داشت، اما هنوز گرد و غبار این جنجال ها نخوابيده، 
انتشار تصاویری از او که با دوچرخه به سمت ساختمان بهشت 
می رفت، ماجرای تازه ای شروع کرد. البته پيروز حناچی در 
روزهایی که سرپرست شهرداری تهران بود هم یک روز با مترو 
به محل کارش رفت تا از نزدیک وضع حمل ونقل عمومی را 
ببيند و با شهروندان هم حرف بزند، اما دوچرخه سواری اش 
و پيوستن به کمپين سه شنبه های بدون خودرو، آن هم در 
دو هفته پی درپی باعث شد که واکنش های مختلفی دریافت 
کند. بيشتر کاربران شــبکه های مجازی از این کار شهردار 
جدید تهران به عنوان شروع فرهنگ سازی استقبال کردند. 
این استقبال تا حد زیادی هم تحت تأثير محبوبيت حناچی 
در شــبکه های مجازی بود. عده ای هم این کار را نمایشــی 
اعالم کردند و از او خواستند که سراغ کارهای اساسی تر برود. 
واکنش ها به اهالی فضای مجازی و کاربران عادی ختم نشد؛ 
کم کم چهره های دیگر هم درباره این کار شهردار تهران اظهار 
نظر کردند. بيشتر این واکنش ها مثبت بود و حتی بعضی ها 
مثل فراهانی، عضو شورای شهر تهران اعالم کردند که مانند 
او به کمپين سه شــنبه های بدون خــودرو می پيوندند، اما 
مخالفت ها بيشتر به چشم آمد؛ مثال صادق خرازی که یکی 
از دیپلمات های سابق کشور اســت، در اینستاگرامش، زیر 
عکس حناچی نوشت: »خدا کنه عوام فریبی های هيجانی 
پایان بگيرد. روزی نخست وزیر یک کشــور اروپایی دیر به 
پارلمان رســيد و در اعتراض نمایندگان گفت: نخست وزیر 
شما مشغول واکس زدن کفش هایش بود. به این نخست وزیر 
بایست افتخار کنيد. رندی از نمایندگان مجلس گفت خاک 
بر سر کشور و نخست وزیرش که کشورمان را عالف 2 لير پول 
و پرداخت آن کرده است. مرد حسابی پول واکس کفش تو را 
می دهيم، کشور را که در زمان جنگ است، درست اداره کن. 
جناب شهردار لطفا به داد شهر و حرمان هایش، به داد مردم 
و گرفتاری ایشان برســيد به دنبال این عوام ... ها نباشيد. اگر 
خوب کار کنيد مردم نيک داوریتان می کنند.« اگرچه خرازی 
به جای عوام فریبی نقطه چين گذاشــته بود، اما در قسمت 
هشتگ ها بيشتر از متن از خجالت حناچی درآمد. یکی دیگر 
از منتقدان هم غالمحسين کرباسچی، شهردار سال های دور 

تهران بود که او هم در اینســتاگرام به حناچی حمله کرد و 
نوشت: »ای کاش آقای حناچی به جای دوچرخه، صبح زود 
بدون ترافيک با ماشــين می رفت در دفتر کارش و پيگيری 
و تالش می کرد کــه زودتر صدها واگن معطل مانده مترو به 
خطوط مترو ملحق شود که صدها هزار مسافر مترو راحت تر و 

سریع تر برسند و ده ها هزار اتومبيل کمتر بيرون بيایند.« 
چند ساعتی از این انتقادها نگذشته بود که خود منتقدان 
مورد حمله قــرار گرفتنــد؛ مثال حميدرضــا جالیی پور، 
جامعه شناس و عضو حزب اتحاد ملت خطاب به کرباسچی 
به تالش های حزب او برای به دست گرفتن شهرداری تهران 
کنایه زد و نوشت: »جناب کرباسچی صاحب تجربه طوالنی 
مدیریت است. برابر متن اینستاگرامی ایشان، گویا االن »صدها 
واگن معطل مانده مترو« به این بستگی دارد که جناب حناچی 
با دوچرخه به شهرداری نياید و صبح زودتر با ماشين بياید، 
آنگاه مشکل ترخيص این واگن ها حل می شود! من اگر جای 
جناب کرباسچی باشم، به جای حساسيت روی اقدام بجا و 
ابتکاری حناچی، از این مواظبت می کردم که خدایی نکرده، 
حزب کارگزاران به  حزب »تضعيف کننده شهرداران منتخب 

شورای شهر پنجم« معروف نشود.«
محمد فاضلی یکی دیگر از اساتيد جامعه شناسی که یکی از 
چهره های فضای مجازی هم هست، حرف های کرباسچی را 
بی جواب نگذاشت و در عين حال که او را مبدع سبک بتونيسم 
و ساخت و سازهای افسارگسيخته ناميد، نوشت: »توسعه مترو 
معطل پيگيری نيست، موانع دیگری دارد از اقتصاد حمل ونقل 
تا سياست شهری. تفکری در پس ذهن برخی مدیران سنتی 
هســت که هر کس خروس خوان بيایــد و دیرهنگام برود، 
مدیر خوبی است. مدیران بسياری هستند که روزی شانزده 
ساعت یا بيشتر کار می کنند، آخر هفته هم کارتابل های شان 
را به خانه می برند، اما یک تصميم درست نمی گيرند و اصال 
وقتی برای فکر کردن، خواندن و برگزاری چند جلسه معدود، 
اما کارآمد ندارند. ساعات کار بسيار، نشانه مدیر خوب بودن 

نيست.«
خالصه تا همين االن هم حرف و حدیث ها درباره رکاب زنی 
شهردار تهران جریان دارد و احتماال سه شنبه هفته آینده با 

انتشار عکس های جدید باز هم داغ خواهد شد.

جنجال بایسیکل ران!
واکنش ها به دوچرخه سواری شهردار جدید تهران هنوز  تمام نشده است

  حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهوری، ظهر روز گذشته در ادامه سفر هیأت دولت 
به استان سمنان و در بدو ورود به  شهرستان سرخه بر سر مزار والدین خود حاضر شد.     مادر 
رئیس جمهوری در نخســتین روز فروردین ماه ســال 9۴ درگذشــت، همچنین  حاج اسداهلل 

فریدون پدر رئیس جمهوری نیز در سال 9۰ دار فانی را وداع گفت .   )خبرآنالین( 

  کیفیت هوای روز سه شــنبه با شــاخص میانگین 136 در شرایط ناســالم برای گروه های 
حساس قرار داشــت و در روز چهارشنبه با  شــاخص میانگین 15۰ ناســالم برای همه افراد 

قرار گرفت. )مهر( 

  ترکیدگی لوله آب در میدان توحید باعث ایجاد ترافیک سنگین شد. )تهران آنالین( 

  به دلیل کم آبی در سیستان و بلوچســتان، زیســتگاه گاندوها با خطر مواجه شده و مردم 
برای نجات شان اقدام می کنند. )عصر ایران( 

ین
ره ب

ذ
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معاون اقتصادی رئيس جمهوری در پاسخ به این پرســش که آیا رقم ۱5 ميليارد یورو از صادرات 
غيرنفتی ما گم شده یا خير، گفت: »سياست ارزی- تجاری کشور به صراحت و روشنی اعالم شده 
است. خود صادرکنندگان هم کامال با این سياست همراهند که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه 
اقتصاد کشور برگردد. به هرحال صادرکننده ای که می خواهد صادراتش ادامه پيدا کند، باید آن ارز را 
بدل به ریال کند تا بتواند در داخل یا توليد کند یا از عرضه کنندگان خریداری کند و اتفاقا آمدن ارز 

صادرکنندگان به بازار یکی از عوامل ثبات در بازار ارز در هفته های اخير است.«

محمد نهاوندیان:  

آمدن ارز صادرکنندگان 
به بازار یکی از عوامل 

ثبات در بازار ارز 
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آبگرمکـن ، یخچـال ، فریـزر، 
بلنـد و  اجـاق گاز و اشـيای 
بسـيار سـنگين  باید با بست 
بـه  مناسـب  تسـمه های  یـا 
کـف و دیـوار منـزل محکـم 

. ند شو

شانزده آذر نزدیک است و بهترین فرصت برای مسئوالن  است که در دیدار با دانشجوها، نظراتشان 
را اعالم کنند و در فضای علمی- دانشجویی خودی نشان بدهند. دیروز رئیس سازمان صداوسیما هم 
همین کار را کرد و در دفتر کارش روبه روی تشکل های دانشجویی  نشست و بعد از شنیدن انتقادهای 
آنان و مقدمه های کلیشه ای درباره اهمیت دانشجو و صداوسیما، نکته هایی گفت که هم خواندنی 

است و  هم سوال برانگیز. بخش های مهم حرف های عبدالعلی علی عسکری را بخوانید. 
 دشمن تالش کرد از چند جهت رسانه ملی را هدف قرار دهد و مرجعیت این رسانه را از بین ببرد 
و برای رســیدن به این هدف  کوشید راه های کسب درآمد ســازمان را ببندد و بیش از ۳۰۰ شبکه 
ماهواره ای راه اندازی کند و در فضای مجازی با صرف هزینه ای هنگفت  به این مهم برسد. فقط کشور 

آمریکا بیش از ۴ میلیارد دالر برای دیپلماســی عمومی یا همان در دست گرفتن افکار عمومی 
دنیا هزینه  کرده است که بیشترین مبلغ صرف فعالیت های رسانه ای علیه جمهوری اسالمی 

می شود. 
 ساخت ســریال های فاخر نیازمند صرف زمانی طوالنی و هزینه باالیی معادل دقیقه ای 
صدمیلیون تومان اســت که با وجود آن تالش  کردیم طرح های متوقف را در دستور کار قرار 

دهیم که راه اندازی سریال عظیم سلمان از آن جمله است. 
 بودجه کالن یکی از شبکه های دولتی انگلیس را ببینید. رسانه ملی یک دهم 
این بودجه را برای ۶۶ شــبکه تلویزیونی و ۹۰ شــبکه  رادیویی ملی، فراملی 
و استانی دریافت می کند که با احتساب رقم پیش بینی شده از محل درآمد 

تبلیغات، رقم فوق العاده کمی است و  کفاف مخارج سازمان را نمی دهد. 

 حقوق کارکنان رســانه ملی بخش اعظم بودجه ســازمان را به خود اختصاص می دهد و اداره 
رسانه ای با این وسعت و این هزینه،  بیشتر شبیه یک معجزه است. 

 در گذشته، حدود ۶۰ درصد از آنتن برنامه های کودک به انیمیشن خارجی اختصاص داشت که با 
همین بضاعت مالی اندک، امروز  نیز حدود ۴۰ درصد را به خود اختصاص داده است. 

 بارها از گروه های متعدد انقالبی خواســته ایم تا افراد بااستعداد و توانمند را در این عرصه معرفی 
کنند تا از آنها در برنامه ها بهره ببریم  که تاکنون فقط یک نفر معرفی شده که توانمندی اش را در زمینه 

اجرا اثبات کرده است. 
 از حدود ۲۲۰ نیرویی که باید بازنشســته می شدند، ۲۰۰ نفر تاکنون بازنشست شده اند و 
الباقی به تدریج بازنشست خواهند شد. با  توجه به وجود برخی حساسیت ها در کار رسانه و 
ضرورت بهره مندی از تجربیات نیروهای متخصص و باتجربه قدیمی امکان بازنشستگی 
 آنها به صورت همزمان آسیب هایی را به همراه داشت، لذا این تأخیر به این دلیل است که 
خللی در کار ایجاد نشــود و به همین علت اجازه  گرفتیم تا با تأخیر این تعداد بازنشسته 
شوند و بتوانیم جایگزین های مطمئنی برای آنها پیدا کنیم. من قطعا تا ۲۲ بهمن به تیم 
موجود  دست نخواهم زد و بعد از این زمان به تدریج و با دقت افراد جایگزین را مشخص 

خواهیم کرد. 
 خبرنگاران رسانه ملی موظف شده اند اگر در بطن خبر قرار داشتند، ظرف 
کمتر از یک دقیقه و اگر در محل وقوع نباشند، کمتر از سه  دقیقه خبر را از مبادی 

اطالع رسانی سازمان شامل سایت های خبری و شبکه خبر مخابره کنند. 

نکته هایی که کاش علی عسکری می گفت

صداوسيما کی قرار است شفاف سازی کند؟
آن چه از تصویر ها و محتوای این جلسه تاکنون منتشر شده، نشان می دهد که تشکل های 
متنوع دانشجویی با مطالبات و دغدغه های  مختلف در این جلسه حضور نداشته اند و شاید »طیف 
مشخصی از دانشــجویان« عبارت بهتری برای این دیدار صمیمی باشد. علی عسکری  در این 
جلسه -همچون سخنرانی های معدودش در یک سال گذشته- از بی پولی سازمان گفته. نکته 
این است که چرا سازمان با  بهره برداری از بیت المال، شفاف از چگونگی هزینه این بودجه )کالن 
یا فوق العاده کم( سخن نمی گوید و چرا دانشجوها این شفافیت را  مطالبه نکردند. بله،  شبکه ای 
انگلیسی ساالنه ۲۲ میلیون دالر بودجه دارد، ولی باید پرسید که آقای رئیس این بودجه را با دالر 
چند  تومانی محاسبه کرده که بودجه ساالنه صداوسیما کفاف مخارج را نمی دهد؟ آیا مقایسه 
تعداد کارمندان و میزان بهره وری هم مدنظر رئیس  محاسبه گر صداوسیما هست؟ آیا عادالنه 
نیست که بعد از 40 سال بدانیم سازمان یا حداقل هر شبکه، چه درآمدی دارند و آن را  چگونه 
هزینه می کنند و چه برنامه ای با چه کیفیتی روی آنتن می فرستند؟ یعنی همان شفاف سازی که 
درخواست رهبری بود. درباره استثناسازی در قانون بازنشستگی هم اگرچه حرف  علی عسکری 
قابل فهم اســت ولی کاش یکی از دانشجویان می پرسید که منطق مستثنی کردن قائم مقام 
سازمان یا مدیرکل استانی چیست  و چطور نبود آنها به این سازمان آسیب می زند؟ جالب آن که 
مگر در ۲۲ بهمن قرار است چه اتفاقی بیفتد که مبدأ تغییرات به تشخیص  رئیس صداوسیما 
شده؟ درباره جهت  گیری ســازمان در مواقع حساس، پوشش یک طرفه برخی وقایع، تریبون 
دادن محض به گروهی خاص  و همین طور مسأله مبهم درآمدزایی از آگهی ها سواالت بسیاری 

مطرح است که می گذاریم برای روزی که رئیس سازمان روبه روی رسانه ها بنشیند. 


