
سرمقاله

«احمد مسجدجامعى» رسما از شوراى شهر استعفا کرد
تا ریاست کتابخانه ملى را برعهده بگیرد

   تندگویان، سخنگوى فراکسیون اصالح طلبان:
به نظر دولت و مسجدجامعى احترام مى گذاریم

جاى خالى  آقاى سرلیست

دشمنی واقعی با صداوسیما
نماینــدگان مجلس در بررســی الیحه برنامه 
ششم، ماده اي را تصویب کردند که به موجب آن: 
«براساس مصوبه مجلس در سال هاى اجراى این 
برنامه سهم سازمان صداوسیما از بودجه عمومى 
کشــور از ســه و نیم دهم  درصد بــه هفت دهم 
 درصد افزایش خواهد یافت.» به طور قطع رابطان 
پارلمانی و استانی صداوســیما از ابزارها و قدرت 
خود براي جلب حمایت نمایندگان جهت تصویب 
چنین ماده اي استفاده کرده اند، ولی این دوستی 
رأى دهندگان به چنین مصوبه اى، بسیار سطحی 
اســت و هنگامى که به عمق ماجرا نــگاه کنیم، 
رفتاري دشــمنانه، گرچه ناآگاهانه تلقی خواهد 
شــد. چرا چنین ادعایی می کنیــم؟ در مصوبه 
مزبور آمده اســت: «بودجه افزایش یافته سازمان 
صداوســیما بایــد جهت پوشــش صد درصدى 
اســتان ها و توســعه کمى و کیفــى برنامه هاى 
تولیدى (ملى، اســتانى و برون  مرزى) پویانمایى، 
مســتند و فیلم ها و ســریال هاى فاخر و توسعه 
فنى هزینه شــود. ضمن این که پرداخت هرگونه 
حقوق و مزایا جز به تناســب ســایر بخش هاى 
کشــور که در بودجه ســنواتى مشخص مى شود 
و گزارش ســاالنه آن به مجلس ارایه خواهد شد، 
ممنوع است.» فرض کنیم که این پول هاي مردم 
ایران به معده ســیري ناپذیر صداوســیما ریخته 
شود و اصال هم هزینه دســتمزد و حقوق و موارد 
غیرتولیدى و غیرتوســعه اى نشود (فرض محال 
که محال نیست) و در نتیجه سریال هاي جذاب و 
دیدنی (حتما مثل معماي شاه) در آن تولید شود؛ 
مردم هم آن را ببینند، آیا مشکل صداوسیما حل 
خواهد شد؟ به طور قطع نه. مگر شبکه هایی که در 
جهان با اســتقبال مواجه می شوند، فقط به دلیل 
تولید و پخش ســریال هاي فاخر و مســتندهاي 
جذاب از آنهاســت؟ بهترین مستندها را می توان 
خرید و مــردم را پاي تلویزیــون میخکوب کرد. 
بهترین ســریال ها را می توان دوبلــه و مردم را با 
آنها سرگرم کرد. شــبکه هاي ورزشی راه انداخت 
و شوهاي مشــهور را کپی کاري کرد و مسابقات 
بزرگ و جــذاب با جوایــز جذاب ایجــاد کرد تا 
بیشتر مردم پاي تلویزیون زمینگیر شوند و وقت 
پرارزش آنان را پر کرد. ولی همــه این کارها هم 
اگر شود، هیچ گره اي را از کار فروبسته این رسانه 
باز نمی کند. مشکل صداوســیماي ایران فقدان 
بی طرفی رسانه اي و خبري و تحلیلی و بی توجهی 
به اصول حرفه اي رسانه است. همین ضعف است 
که آن را نزد مردم فاقد اعتبار و جایگاه گذشــته 
کرده و مردم در مسائل اساســی و مهم، متفاوت 
از آن فکر می کنند. نمونه اخیرش، سیاســت هاي 
این رسانه درباره آقاي  هاشمی و پاسخ مردم به آن 
اســت. براي اصالح این سیاست، نیازي به بودجه 
بیشتر نیست، بلکه برعکس در صورت اصالح این 

سیاست، صرفه جویی مادي نیز تأمین می شود.

صداوســیما می کوشــد ناکارآمدي خود را با 
ادعاي نداشتن بودجه توجیه کند. معاونت سیما 
در انتقاد از این وضع گفت: «بودجه صداوســیما 
به اندازه اى اســت که بتواند حقــوق کارمندان و 
بازنشستگان این ســازمان را بدهد و پولى براى 
تولید برنامه براى رسانه ملى نمى ماند.» بگذریم 
از اینکــه حقوق بازنشســتگان بایــد از طریق 
صندوق خودشــان تأمین شــود، نــه از طریق 
بودجه جاري دولت و صداوســیما، ولی مستقل 
از این مسأله، افزایش بودجه موجب می شود که 
برخی چاله چوله هاي مدیریتی به صورت موقتی 
با ضرب و زور پول پوشــیده و پنهان شود و حل 
مشکل اصلى در این رســانه را به تأخیر بیندازد. 
درواقع مشــکل اصلی نهاد صداوســیما نه پول 
که درك نادرســت و مفهومی از رســانه است. 
وقتی رســانه تبدیل به بوق می شــود، نتیجه اي 
بهتر از این به دســت نخواهد داد که بزرگترین 
تجهیــزات و امکانات و نیروي انســانی و مادي 
در اختیار یک رســانه باشــد ولــی کارآمدي و 
اثرگذاري آن روزبه روز کمتر و کمتر شود. فرض 
کنیم بودجه هاي تعیین شــده صرف پوشــش 
صددرصدي همه کشــور براي همــه کانال هاي 
گوناگون شــد، چه نتیجه اي حاصل خواهد شد؟ 
مگر در مناطقی که این پوشــش ها کامل است 
(مثل تهران) این رسانه نفوذي دارد که حاال اگر 
بروند مثال کل بلوچستان را پوشش دهند، اتفاق 
خاصی آن جا بیفتد؟ کمترین نفوذ این رســانه 
در جاهایی است که بیشــترین پوشش را دارد. 
این بدان معناست که مشکل این رسانه پوشش 

دادن خود در سراسر کشور نیست. 
آنچه کمتر به آن توجه می شــود، این است که 
دنیاي دیجیتــال، موبایل و اینترنــت به صورت 
تصاعدي درحال گســترش است و معلوم نیست 
که تــا پایان برنامه ششــم، یعنی  ســال 1400، 
جاي چندانی براي صداوسیمایى با سیاست هاى 
موجود باقــی بماند و هر گروه و حتی شــخصی 
می تواند رســانه خاص خود را داشــته باشــد و 
پیام هاي متنی، صوتــی و تصویري تولید و عرضه 
کنــد. بنابراین مشــکل اصلی صداوســیما نگاه 
انحصارگرانه اي است که به رسانه دارد؛ نگاهی که 
اگر در گذشته می توانســت در واقعیت هم عملی 
شود، اکنون اجراي آن غیرممکن است. بنابراین 
نمایندگان به جاي تصویب بودجــه و کم و زیاد 
کردن آن باید نگاهی ریشــه اي تر به مشــکالت 
این رســانه می کردند. شــبکه هاي سراســري 
صداوسیما و شبکه هاي اســتانی آن براي حضور 
نمایندگان و ســایر افراد و تبلیغ آنان نیست. این 
کارها تأثیر چندانی بر انتخــاب فرد ندارد که اگر 
داشــت، نماینــدگان دوره هاي پیشــین عموما 
انتخاب می شــدند و افراد جدیدي جایگزین آنها 

نمی شدند.
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هالل

 صفحه 6

 صفحه 17

پایمردى در مسیر 
انقالب ویژگى بارز 
آیت اهللا هاشمى بود

نماینده ولى فقیه در جمعیت هالل احمر:

   صفحه 16

جامعه

گزارش معاون وزیر بهداشت از 
وضعیت دارویى کشور پس از برجام

وضعیت قرمز دارو 
سفید شد

   صفحه 16

20صفحه  |  500 تومان

شهروند حقوقى

   تأمین عدالت کیفرى و دادرسى عادالنه
در سایه همراهى دو بال فرشته عدالت 

محقق مى شود

نامهربانى هاى قضات 
با  وکال

   صفحه 8

محمد باقرزاده| پــس از دو هفته امــا و اگر درباره 
مانــدن یا رفتــن سرلیســت اطالح طلبان از شــوراى 
اسالمى شهر تهران، باالخره اســتعفاى رسمى «احمد 

مســجدجامعى» منتشر شــد تا درصورت موافقت 
اعضاى شــورا با این تصمیم در جلســه علنى 

امروز، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ریاست یکى از مهم ترین نهادهاى فرهنگى 
کشور یعنى سازمان اسناد و کتابخانه ملى 

را برعهده بگیرد.
اگــر چــه پیــش از ایــن و در هفته هاى 

گذشته شــایعاتى درباره رفتن رئیس دوره اول 
شــوراى چهارم مطرح شــده بود و برخى اعضاى شورا 
در نقد یــا حمایت از ایــن موضوع ســخن گفته بودند 
اما مســجدجامعى تا پیش از اســتعفاى دیــروز، نظر 
قطعى خود نسبت به خروج از شــورا و تکیه بر صندلى 

کتابخانه ملى را اعالم نکرده بــود و به نظر مى آید براى 
تصمیم گیرى و جمع بنــدى در ایــن دو هفته جوانب 

مختلف را بررسى کرده است.
در نامــه ایــن عضو شــورا خطاب بــه «مهدى 
چمران» رئیس کنونى شــوراى شهر تهران 
آمده اســت: «با توجه به پیشنهاد ریاست 
محترم جمهورى بــراى انجام وظیفه در 
سازمان اسناد و کتابخانه ملى، استعفاى 
خود را از عضویت شــوراى اسالمى شهر 
تهــران به اســتناد بند 2 مــاده 28 قانون 
شوراها اعالم مى دارم. بر خود فرض مى دانم از 
تمامى همکاران عزیزم به واسطه محبت و همراهى شان 
در دوره سوم و چهارم قدردانى کرده، اعتالى روزافزون 
ایــن نهــاد مردم ســاالر را از خداوند منان مســئلت

مى نمایم.»

فرهنگ و هنر

   داریوش مهرجویى در گفت و گو
با «شهروند» از ادبیات و نوشتن مى گوید

قدرت کلمه
ضعف تصویر

   صفحه 14

اقتصاد

   خلبان نخستین هواپیماى صفر کیلومتر ایران 
از سفر به فرانسه و دیدار از غول هواپیما ساز 

جهان به «شهروند» مى گوید

اشک ها و 
لبخندهاى کاپیتان

   صفحه 5

ورزش

   سارا عبدالملکى یک سال پس از حادثه 
تصادف از على  دایى خواست به شایعه کمک 

مالى به خانواده اش پایان دهد

روزهاى
تنهایِى سارا

   صفحه 18

الناز محمدى| سال هاى دور هرات را او کمتر همیشه 
به یاد مى آورد؛ ســال ها از آن زمــان که «محمدکاظم 
کاظمى»، از کابل به مشــهد آمد، مى گــذرد. از روزى 
که آمد و دیگر به میهنش که «با شمشــیر جغرافیا» دو 
نیم شده، برنگشــت. محمدکاظم کاظمى را خیلى ها 
مى شناسند و خیلى ها نه. او سال هاســت که در ایران 
شاعرى مى کند؛ شــعرهایى که افغانستان، جان مایه 
بیشتر آنهاست، مثل مثنوى «بازگشت» که در دهه 70، 

نام او را بر سر زبان ها انداخت؛ آنجا که از زبان هم وطنانش به
ایرانى ها گفته بود: « غــروب در نفس گرم جاده خواهم 
رفت  / پیاده آمده بودم ، پیاده خواهم رفت .« او حاال و بعد از 
سال ها محدودى و مهجورى، نخستین مهاجرى است که 
در ایران به یک سمت رسمى رسیده و پاى حکمش را وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمى ایران امضا کرده است: دبیر علمى 
جشنواره شعر فجر امسال و البته که «هنوز باورکردنش 

سخت است.»

محمدکاظم کاظمى در ســال 46 در شــهر هرات 
افغانستان به دنیا آمد، در ســال 54 به کابل کوچ کرد و  
در ســال 63 به ایران آمد. در همین ایران بود که او  پس 
از اتمام دوره دبیرســتان، کارشناســى خود را رشــته 
مهندسى عمران از دانشگاه فردوسى مشهد گرفت و بعد 
فعالیت هاى ادبى اش را شروع کرد. کاظمى در سال 69 به 
انجمن شاعران انقالب اسالمى افغانستان پیوست و آن را 

تا دهه 70 ادامه داد. 

ریزگردها: به ما 
کارى ندارند!  

دنبال ریزپرنده ها 
هستند!

www.shahrvand-newspaper.ir

سه شنبه 28 دی 1۳۹۵  | سال چهارم | شماره 1041
19

گمشده ها

کی روش چیلی، کی روش 
زغالی، کی روش پرچرب! 

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
shahraam_shahidi@yahoo.com

کارلوس کی روش این روزها تبدیل شده 

به زبل خان. این جا، اون جا، همه جا... می زنی 

کانال یک خودش نشسته بیانیه می خواند. 

درشبکه چهار، میزگردی برای بررسی فن 

بیانیه نویســی او و تأثیر چرچیل بر ادبیات 

کی روش درحال اجراســت. درشبکه سه، 

گوینده اخبار ورزشــی جدیدترین بیانیه 

کی روش را می خواند. خالصه کافیه دستت 

را دراز کنی تا یک بیانیه از کی روش را شکار 
کنی. 

توییــت رضای کِف بــازار: موضوع 

بیانیه های کــی روش هم مثل نــرخ ارز و 

طالست. هرساعت باید استعالم کنی، ببینی 

تغییری تو آخرین بیانیه اش به وجود نیامده 
باشه.

پرسش فلسفی قرن: خانم من دارم 

میرم دســت به آب. به نظرت تو این فاصله 

کی روش باز علیه برانکو بیانیه میده یا دیگه 

ساعت سه ونیم صبح یکی خاموشش کرده

بیانیه بابابرقی درنقــد کی روش: یکی به 

آقای کی روش بگه حداقل مراعات کنه و تو 

ساعت های پرمصرف بیانیه صادر نکنه.

خواهش یک طرفدار محیط زیست، 

فوتبال و غیره: میشه بهش طرح زوج و فرد 

را یاد بدن؟ حداقل نصف هفته تخت گاز نره

یک آریایی همیشه در دسترس و 

چابک با روحی جنگجو: پسر بدوی زنگ 

به گینس بزن بگو کی روش دیگه با این رفتار 

و کردارش برای ما مربی بشــو نیست، الاقل 

دفتر دســتک بیارن رکورد بیانیه زدنش را 
ثبت کنند

دونالد ترامپ پیش ازمراسم تحلیف 

ریاست جمهوری: هــی پسر ببین میشه 

دو تا جو بایدن بدیــم یه کی روش بگیریم؟ 

هرچند ولش کن. جاش سه تا ملکه زیبایی 

استخدام می کنیم که هم کیفی و هم کمی 
رشد کرده باشیم

فوتبال:  فدراســیون  رئیس  تاج، 

ببم جان شما دودقیقه استعفا نده ببینم چی 

میگی و حرف حســابت چیه.  ای بابا تو این 

دودقیقه که استعفات را نمی نویسی، بیانیه 

هم ننویس. میشه کال دودقیقه آروم باشی؟

برانکو ایوانکوویچ: بابا خر ما از کّرگی 

دم نداشت. اردوی بعدی تیم ملی من و کریم 

باقری را هم ببر. ببینم باز بیانیه میدی یا دیگه 
بی خیال میشی؟

ســوال مطرح شــده توسط یک 

رأی دهنده به لیست امید: کی روش از 

بعضی نماینده های مجلس بیشــتر حرف 
نمی زنه؟ 

درتجمع حمایتی- اعتراضی جمع 

فدراســیون  جلوی  ازمردم  کثیری 

فوتبال عنوان شد: ما از فدراسیون فوتبال 

درخواســت می کنیم، حاال که توان ندارند، 

جلوی کی روش را بگیرند از حســام نواب 

صفوی درخواست کنند. با توجه به توانایی 

بی همتا و بی نظیرشــان در رتق وفتق کلیه 

امور جلوی بیانیه های کــی روش را بگیرد. 

البته حضور ایشان دراین عرصه نباید نافی 

دیگر مســئولیت های خطیر ایشان باشد 

و جناب نواب صفوی با حفظ ســمت این 

فداکاری را درحق ملت ایران روا دارند.

پیشنهاد آتش نشــانی: با توجه به 

لزوم حفظ استانداردهای ایمنی پیشنهاد 

می شود از این پس هنگام صدور بیانیه های 

آتشــین کی روش، منتقدان وی از لباس 

ضدآتش مخصوص آتش نشــانان استفاده 

کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری 
شود. 

یک دعوای روتین خانوادگی: خانم 

خانه: عسیسم باید تکلیفمون را با هم روشن 

کنیم. کی نصف شــبی بهت پیام میده که 

هی پا میشی گوشی ات را چک می کنی؟/ 

همســر نامبرده: پیغام چیه  هانی؟ هر دو، 

سه ساعت بلند میشم بیانیه جدید کی روش 

را می خوانــم. از بس به همــه بند می کنه، 

می ترســم آخر تو یکی از بیانیه هاش پاشو 
بذاره تو زندگی ما.

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره  صد و نهم

  ریزگردها: سه ماهه تو آسمونیم هیچکی نگاهمونم نمیکنه. حتما اسممون باید کوادکوپتر باشه تا تکون بدید؟

  استانداری تهران: این پهپاد یک گروه مستند ساز بود که می خواست از مراسم تشییع آقای هاشمی فیلمبرداری کنه، تازه تونست مجوز بگیره!

   ایرباس جدید: آقا من نمیتونم اینطوری پرواز کنم! زیر باکم درد میگیره!         عباس جدیدی: افق زاویه این پهپاده شبیه شیء تهدیدکننده بود!

# ریزپرنده # ریزجوک # ریزتهدید #ریزگرد# شهرونگ

|  سامی ریگی |  ماده 18 حقوق شهرونگی: به منظور صیانت از آزادی بیان، 

مطبوعات مخالف دولت مجازند به هر مقداری که مایلند و صالح می دانند، اقدام به 

ســیاه نمایی و جنگ روانی نمایند. دولت موظف اســت به منظور کمک به مأیوس 

شدن مردم و حمایت از سیاه نمایی، از ردیف بودجه سالیانه برای این رسانه ها بودجه 

مجزا و ســهمیه کاغذ یارانه ای تدارک ببیند. این قانون در هــر دولت بنا به گرایش 

دولت می تواند حذف یا تقویت شود. سایر مطبوعات هم آزادند، مگر به حکم قانون.

شهرونگ خبرنگار: من این گزارش رو از جلوی دکه روزنامه می فرستم، واقعا 

چرا؟ چرا ما آن قدر بدبختیم؟ چرا این قدر این دولت تدبیر و امید کشــور رو ویرانه 

کرده؟! طبق این چیزی که من توی روزنامه کیهان خوندم، ایران توی دولت قبلی 

بهشــت برین بود، دارو عین پشکل ریخته بود، کشتی کشــتی اقالم صنعتی توی 

بنادر خالی می شــد، کارخانه هامون عین فرفره می چرخیدند، نفت می فروختیم 

عین باقلوا، چرا این دولت اومد و همه این دســتاوردها رو نابود کرد؟! چرا ما آن قدر 
بدبختیم؟!

|  علی اکبر محمدخانی| چند وقت پیش یه موتور خریدم، ولی خودم موتورسواری بلد 

نیستم. برای همین خانومم همیشه می شینه پشت موتور، منو هم می ذاره توی خورجین، 

یه هندونه هم می ذاره اونورِ خورجین، می گذاردمون پشت موتور. هرچی هم بهش می گم، 

بذار ترِکت بشینم، می گه: می چسبی، خوشم نمیاد. هیچی یه روز که داشتیم، تو خیابون 

موتوربازی می کردیم، اینجوری باد می خورد توی صورتم، موهام تکون می خورد، خوشم 

می اومد؛ یهو نمی دونم چی شــد یه آمبوالنس آژیرکشون افتاد دنبالمون، که فالن فالن 

شده ها وایسید. خانومم تا اینو شــنید، گازشو گرفت، مثل فشنگ بین ماشینا تک چرخ 

می زد و فرار می کردیم. منم توی خورجین همین جوری باال می آوردم و می پاشیدم اینور 

و اونور. آخر سر هندونه نامرد خودشو پرت کرد بیرون، تعادل موتور به هم خورد، افتادیم 

زمین. آمبوالنسه هم سریع اومد مارو گرفت، بعدم به ملت گفت بیاید، دوتا خانوم گرفتیم 

که با موتورســواری اخالق جامعه رو فالن کردن. حاال هرچــی من می گفتم، من خانوم 

نیستم، من َمرَدم، ملت می خندیدن می  گفتن یکی تو مردی، یکی آغامحمدخان قاجار. 

منم گفتم: اگه مردی به این چیزاس که باشه، من َمرد نیستم.

نگار شهرونگ خ��

كوچه اول

كوچه دوم

شلیک به ریزپرنده مشکوک

ریزگردها: به ما کاری ندارند! 
دنبال ریزپرنده ها هستند!

|  احمدرضا کاظمی|
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تماشاخانه

امبر هرد:  

از وقتی دایرکت های 
 اینستاگرام جانی

 و چت های تلگرامش را 
 دیدم، تصمیم به

 طالق گرفتم!

جانی دپ:   

 متاسفانه تماشای
  جم تی وی
  و فارسی وان
  کانون گرم خانواده ما را
  از هم پاچاند!

|  ارمغان زمان فشمی| 

از پاسخ ماندن!
با هر ســوال تو می مانــم از جـواب

دیــگر نکن سوال، من را نــده عذاب
از بس به جزییات، هی گیر می دهی

با هر ســوال تو می گیــرم اضطراب
هرکار می کنم اسباب پرسش است

گویـی که کــرده ام آن کـار را خراب
گـرچـه نخـوانده ام،  درس مدیریت

دارم ولــی دوتـا مدرک درون قــاب
هرخدمتی کنـم از حسن نیت است

از من نکن سوال، از من نکش حساب
ایــن بــار اگــر تو را جایی ببینمت

فــورا کنم فــرار، چون تیر از خشاب!

|    نعيم تد                ین  |   کارتونیست |
naeemator@gmail.com

   ایرباس جدید: آقا من نمیتونم اینطوری پرواز کنم! زیر باکم درد میگیره!       
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امبر هرد:  

از وقتی دایرکتهای 
اینستاگرام جانی
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 طالق گرفتم!
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 کانون گرم خانواده ما را
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    صفحه 19

روایت نو

نقد خلقیات تاریخى ایرانیان
در گفت و گو با دکتر محمد رضا 

جوادى یگانه
بخشى از مشکل 

ماییم

   صفحه هاى 10 و 11

ما «اتباع بیگانه» نیستیم
    گفت وگو با محمدکاظم کاظمى، شاعر افغان که براى نخستین بار 

در میان مهاجران ساکن ایران به سمت رسمى رسیده است

معاون اول رئیس جمهورى که روز گذشــته میهمان 
یک همایش تخصصى حوزه پزشکى در کرمانشاه بود و 
در حضور وزیر بهداشت و در جمع تعدادى از متخصصان 
علوم پزشکى سخن مى گفت، به بهانه فرارسیدن سالگرد 
امضاى برجام به ادامه مخالفت ها با توافق هسته اى ایران و 
کشورهاى 1+5 اشاره کرد و گفت: ایران از برجام حفاظت 
و حمایت مى کند؛ اما عده اى به جاى انتقاد از کســانى 
که نمى گذارند برجام پیــش برود، به تیم مذاکره کننده 

تاخت و تاز مى کنند. 
اســحاق جهانگیرى در بیســت ودومین جشنواره 
تحقیقاتى علوم پزشــکى رازى با اشــاره به فشارهاى 
سنگینى که به ویژه در ســال هاى پایانى دولت قبل در 
پى افزایش تحریم هاى ظالمانه به ملت ایران وارد شــد، 
خاطرنشــان کرد: در حالى این فشــارها را به ایران وارد 
مى کردند که مى دانســتند رژیم صهیونیســتى بدون 
عضویت در آژانس بین المللى انرژى اتمى داراى کالهک 

هسته اى است.
معاون اول رئیس جمهورى بــا تأکید بر آگاهى دولت 
یازدهم نسبت به حل مسأله هسته اى از طریق گفت وگو 
به 18ماه مذاکره نفسگیر اشــاره کرد و با تأکید بر اینکه 
ایران در انتخاب 6 کشــور طرف مذاکره نقش نداشت، 
گفت: با کشورهایى مذاکره کردیم که قدرت هاى سیاسى 
و اقتصادى بودند و سازمان هاى ملل و انرژى اتمى را هم 
در کنارشان داشتند و فکر مى کنیم، ایران در کار توافق و 
مذاکره کارى استثنایى انجام داده است. او در ادامه ضمن 
تشریح دستاوردهاى برجام، افزایش میزان صادرات نفت و 
میعانات گازى به باالترین حد بعد از انقالب، اعالم کرد که 
بر این اساس عالوه بر توفیق در راه اندازى مجدد چاه هاى 
نفت متوقف شده، موفق شدیم براى محصوالت مان بازار 
مناسبی پیدا کنیم. او با اشاره به بدعهدى برخى از طرفین 
مذاکرات تأکید کرد که جمهورى اسالمى ایران از برجام 
حفاظت و حمایت مى کند و در ادامه یادآور شد: واردات 
و صادرات ایران به  لحــاظ وزن به باالى 100 میلیون تن 

رسیده است.
جهانگیرى در بخش دیگرى از این ســخنرانى گفت: 

در این دنیا که تندروى و خشونت حاکم شده، ما باید به 
سمت اعتدال و عقالنیت حرکت کنیم و اجازه ندهیم که 
دنیا ما را وارد تصمیمات تند کند؛ چرا که هم مقام معظم 
رهبرى و هم رئیس جمهورى مکرراً خاطرنشان کردند که 
دنیا باید بداند ایران کشــورى با اقتدار است. او در همین 
راستا یادآور شد: همه شرارت هایى که در منطقه ایجاد 
شــده مثل داعش، براى بر هم زدن آرامش ایران بود؛ اما 

امروز مى بینید که ایران نقطه آرامش منطقه است.
معاون اول رئیس جمهورى با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبرى درباره بدعهدى آمریکا در مورد برجام، خاطرنشان 
کرد: اینکه گفته شد اگر برجام را پاره کنید، عکس العمل 
ما تندتر خواهد بود، موضع قدرت ایران را نشان مى دهد. 
او تأکید کرد که برجام یک توافق بین المللى است و هیچ 

کشورى به تنهایى و یک طرفه نمى تواند آن را نقض کند.
جهانگیرى با بیان اینکه برجام زمینه ساز توسعه ایران 
اســت، اعالم کرد: قطعاً توســعه همه جانبه ایران از راه 
توســعه علمى عبور مى کند و توسعه علمى ایران وقتى 
ایجاد مى شود که دانشمندان ما بتوانند در بستر جهانى 
به رقابت بپردازند. او گفت: امروز هر ایرانى با شنیدن آمار 

افزایش حضور علمى ایرانیــان در دنیا به وجد مى آید و 
دولت هم در همین راستا از آنها حمایت خواهد کرد. 

معــاون اول رئیس جمهــورى با اشــاره به برخى 
انتقادها درباره بودجه جارى دولت، یادآور شــد: اگر 
در کشــور این مســأله جا بیفتد که امور پژوهشى و 
تحقیقاتى امورى مصرفى و جارى نیســت، راحت تر 
پیشــرفت مى کنیم. او گفت: هنگامى که مى گویند 
بودجه جارى دولت زیاد اســت، بایــد توجه کرد که 
آموزش  و  درمان و آموزش هاى عالى کشور از بخش 
جارى بودجــه دولت تأمین مى شــود و این وظیفه 
فعاالن این حوزه ها است که در میان سیاستگذاران 
جا بیندازند سرمایه گذارى در آموزش و تحقیقات از 

مهم ترین منابع پیشرفت کشور است.
جهانگیــرى در پایان ضمن پــوزش به خاطر کمبود 
بودجه بخش هاى آموزش، درمان و پژوهش از فعاالن این 
حوزه ها تشکر کرد و یادآور شد: با توجه به آمار و ارقامى که 
در حوزه صادرات نفت ارایه شــده، به زودى گشایشى در 
این بخش ها ایجاد می شود و دولت نیز سعى خواهد کرد 

به بخش آموزش و تحقیقات توجه ویژه اى داشته باشیم.

معاون اول رئیس جمهورى: 

عده اى به جاى حمله به بدعهدها، به مذاکره کنندگان مى تازند
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