رئیس مجلس شورای اسالمی :

معامله بزرگ قالبی قرن به معادله
بیهویتی صهیونیستها تبدیل شد
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ایران اشتباههای  ۵۰سال پیش
فرانسه را تکرار میکند

وزیر امور خارجه :

وزیر کشور :

اروپاییها در موقعیتی نیستند
که به ایران انتقاد کنند

 50درصد درآمد خانوار
صرف مسکن میشود
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سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی با مقاومت بخشی از بدنه مالیاتی روبرو هستیم
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رسیدگی به  ۲پرونده عرضه خارج از شبکه
مواد پتروشیمی در لرستان
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رئیس دانشگاه فرهنگیان اعالم کرد :
یــک گردشــگر فرانســوی بــا اشــاره بــه
وضعیــت نابهســامان ســواحل ایــران و
زبالههــای رهــا شــده در طبیعــت ،گفــت:
حــدود  ۵۰ســال پیــش مــا هــم در فرانســه
اشــتباههای بزرگــی داشــتیم و طبیعــت را
بــه مخاطــره انداختیــم ،بــه نظــر میآیــد
ایــران درحــال تکــرار همــان اشــتباهها
اســت .او بــه ایســنا گفــت« :کاســپین»
یکــی از بــا اهمیتتریــن دریاچههــای
دنیــا اســت ،خوشــحال بــودم کــه قــرار
اســت در ایــن ســفر آن را ببینــم ،حــدود ۵
هــزار کیلومتــر راه آمدیــم تــا بــه بزرگتریــن
دریاچــه کــره زمیــن برســیم امــا همــه آن
زیبایــی کــه دربــارهاش خوانــده و شــنیده
بــودم در میــان زبالههــا و بینظمــی
احاطــه شــده بــود.
ادامه در صفحه 5

جذب  ۴۵هزار دانشجو معلم
در سال تحصیلی جدید
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سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت :

وزیر ورزش جلوی نابودی
تیمهای ریشهدار را بگیرد
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ماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس :

رئیس کل بانک مرکزی :

با اجرایی شدن طرح ملی مسکن شاهد کنترل بازار مسکن خواهیم بود

خراسان رضوی بیشترین تسهیالت بانکی
در حوزه گازرسانی را جذب کرد
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صالحی در نشستی با رئیس و هیات مدیره خانه مطبوعات:

نقش رسانهها در ایجاد امنیت ملی کمتر از حوزه دفاعی نیست

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان
اینکــه نقــش رســانهها در ایجــاد امنیــت
ملــی کمتــر از حــوزه دفاعــی در کشــورها
نیســت ،گفــت :مطبوعــات مرجعیــت
رســمی خــود را از طریــق اطالعــات،
خبــر و تحلیــل پیــدا میکننــد و خانــه
مطبوعــات در ایــن زمینــه وظایفــی دارد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از مرکــز
روابــط عمومــی و اطالعرســانی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،ســیدعباس
صالحــی در نشســتی بــا رئیــس و اعضــای
هیــأت مدیــره خانــه مطبوعــات بــا تاکیــد
بــر ایــن مطلــب افــزود :خانــه مطبوعــات
فراگیرتریــن تشــکل مطبوعــات در کشــور
اســت و نهــادی اســت کــه دارای جامعیــت
اســت .ایــن نهــاد یــک نهــاد مدنــی بــه
شــمار میآیــد و بایــد تــاش کنیــم
بــا قــوت بــه کار خــود ادامــه دهــد و

دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم بــا ایــن
نــگاه پیــش رفتهانــد.
صالحــی ادامــه داد :خانــه مطبوعــات هــم
بایــد بــرای برنامههــا و کارهــای خــود بــر
اســاس اهمیــت اولویتگــذاری داشــته
باشــد و ایــن خانههــا چــه در مرکــز و
چــه در اســتانها بــا شــرایط جــاری
کشــور پیونــد دارنــد و بــه دلیــل حفــظ
نظــام ،انقــاب و هویــت اســامی کشــور و
تحمیــل جنــگ اقتصــادی و روانــی کــه بــر
کشــور حاکــم اســت مســئولیت ویــژهای
بــرای کل کشــور و همچنیــن رســانهها و
خانــه مطبوعــات ایجــاد شــده اســت.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
افــزود :بــا توجــه بــه ایــن برهــه از شــرایط
کشــور و خــروج دولــت آمریــکا از برجــام
بایــد بدانیــم چــه وظایفــی داریــم و
متناســب بــا آن احســاس مســئولیت

داشــته باشــیم و بدانیــم رســانه و خانــه
مطبوعــات نیــز بــه عنــوان یکــی از ارکان
حفــظ هویــت و منافــع ملــی در ایــن
مقطــع زمانــی چــه اقداماتــی میتوانــد
داشــته باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر نقــش رســانهها در
ایجــاد امنیــت ملــی و حــوزه دفاعــی
کشــور ،گفــت :اگــر رســانهها نقــش
خــود در ایــن حــوزه را کــم کننــد بــه
طــور قطــع جــا بــه جایــی رســانهای
خواهیــم داشــت .بــه ایــن معنــا کــه جــای
رســانههای رســمی را رســانههای غیــر
رســمی میگیرنــد و رســانههای خارجــی
جایگزیــن رســانههای داخلــی میشــوند.
نقــش خانههــای مطبوعــات در سراســر
کشــور تولیــد محتــوای دقیــق ،جــذاب و
درســت اســت کــه میتوانــد بــه تثبیــت
ایــن جایــگاه کمــک کنــد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره
بــه درخواســت رئیــس خانــه مطبوعــات
مبنــی بــر واریــز مســتقیم کمکهــای
حمایتــی بــه حســاب ایــن خانــه ،گفــت:

در ایــن زمینــه الزم اســت کمیتــهای
متشــکل از نماینــدگان از معاونتهــای
مطبوعاتــی و حقوقــی وزارتخانــه و
نماینــدهای نیــز از خانــه مطبوعــات ایجــاد
و ایــن موضــوع بررســی شــود.
صالحــی در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود بــر همــکاری مدیــران کل فرهنــگ و
ارشــاد اســتانها بــا خانههــای مطبوعــات
و اجرایــی کــردن وظایــف ١٦گانــه ایــن
خانــه تاکیــد کــرد.
او در ادامــه گفــت :خانــه مطبوعــات یــک
بــازوی قــوی و مکمــل فعالیتهــای
رســانهای وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی محســوب میشــود و بــه دلیــل
اینکــه هــم فراگیــری و هــم مدنــی بــودن
آن بــرای مــا از اهمیــت برخــوردار اســت،
تــاش بــرای حمایــت از ایــن نهــاد را
خواهیــم داشــت.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود:
بایــد تــاش کنیــم بــا کمــک یکدیگــر
بتوانیــم انتظــارات رســانهای کــه از ایــن
وزاتخانــه وجــود دارد را بــا همــکاری

خانــه مطبوعــات بــه عنــوان یــک بــازوی
مکمــل در ایــن حــوزه بــرآورده کنیــم
زیــرا نفــوذ نهادهــای اداری کمتــر از
نفــوذ و تأثیرگــذاری نهادهــای مدنــی
اســت و خانــه مطبوعــات ایــن ظرفیــت
را دارد .بــا ایــن همــکاری میتوانیــم
در دهــه پنجــم انقــاب اســامی در
حــوزه رســانه از طریــق خانــه مطبوعــات
شــرایط پایدارتــری در مســائل فرهنگــی،
اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی کشــور
ایجــاد کنیــم.
صالحــی همچنیــن بــر مشــارکت خانــه
مطبوعــات در حــوزه تصمیمگیریهــا
در ایــن حــوزه تاکیــد کــرد و گفــت:
بایــد از ظرفیــت نهادهــای مدنــی بــرای
تصمیمگیریبهــره بــرد تــا در اجــرا بــه
تصمیــم و نتیجــه مطلوبتــری برســیم.
در ابتــدای ایــن نشســت ،مصطفــی
کواکبیــان _رئیــس هیــأت مدیــره خانــه
مطبوعــات _ نیــز در ســخنانی گفــت:
خانــه مطبوعــات ســابقه طوالنــی دارد و
در دوره جدیــد انتخابــات سراســری در

آن صــورت گرفــت کــه  ٧نفــر بــه عنــوان
اعضــای هیــأت مدیــره و  ٢نفــر نیــز بــه
عنــوان بــازرس انتخــاب شــدند.
او افــزود :در حــال حاضــر  ٥هــزار و
 ٢٠٠نفــر عضــو خانههــای مطبوعــات
در سراســر کشــور هســتند و ایــن خانــه
یــک نهــاد صنفــی و دموکــرات اســت و
در کل کشــور جامعیــت دارد .امیــدوارم
بــا توجــه بــه قبــول مســئولیت بتوانیــم
بــا کمکهــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی بهتــر از گذشــته ایــن مســیر را
پیــش ببریــم.
کواکبیــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن خانــه
دارای درخواســتهایی از وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی اســت ،گفــت :اســتقالل
مالــی و ایجــاد هویــت مســتقل در ایــن
زمینــه یکــی از ایــن خواســتهها اســت.
 ١٦بنــد بــه عنــوان اختیــارات و وظایــف
بــه ایــن خانــه واگــذار شــده و الزم اســت
بــرای اجرایــی شــدن آن در سراســر کشــور
بــه مدیــران کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتانها تاکیــد شــود.

