گفت وگو با شریف لطفی ،آهنگساز ،نوازنده هورن،
پداگوژیست موسیقی و رهبر ارکستر

واعظی:

هدفمناظرات
زدن دولت است

تحول در نگرش موسیقی
از دانشگاه تا جامعه

در صفحه موسیقی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
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رحمانیفضلی:انتخاباتباحداکثررعایت
شرایط بهداشتی برگزار خواهد شد

در جلسه هیأت دولت بیان شد

امروز ،آغاز تبلیغات
رسمی نامزدهای
انتخابات شوراها

دفاعیه روحانی
برای تاریخ

2

نامزدان 1400
چهگفتند؟

جلیلی :به مذاکره نگاه مثبت داریم
رضایی :قطار انقالب را بزرگتر
میکنیم
رئیسی :مدیریت ،حلقه مفقوده
رفع مشکالت کشور است
زاکانی :ظرفیتهای جدید در
داخل خلق میکنیم
قاضیزاده :روش کشورداری
غلط بوده است
مهرعلیزاده :امید به آینده در
کشور کم شده است
همتی :نگاه سیاسی و نبود راهبرد
ملی مانع توسعه استانها است

سیلمراجعه
بیمارانعادی
بیشتر از کروناییها!

5

دوره دست و دلبازی در مصرف آب
در مازندران گذشت

9

تدارک برای
جدال بزرگ

14

معاون فنی گمرک ایران
درگفتوگو با «ایران» اعالم کرد

ترخیص
یک میلیون تن کاال
در 2هفته

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و
میخوانیم و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید

را در دســت بگیرنــد ،اگــر در ایــران نبودند و تــازه از کره
مریــخ آمــد ه بودند ،خیلی خــوب بود ،اما همــه آنها در
کشور بودهاند و در یک بخشی مسئولیت داشتهاند.
وی با اشــاره به شرایط کشــور در ابتدای دولت تدبیر
و امید ابراز داشــت :مــا دولتی را تحویــل میگرفتیم که
ســال  ،۹۱رشــد اقتصادی آن منفی  ۷.۷و تورم آن بیش
از  ۳۰درصــد بــود .مــا در شــرایط رکــود تورمــی دولــت
را تحویــل گرفتیــم .اینطــور نبود کــه در شــرایط عادی
دولت را تحویل گرفته باشــیم .یعنــی هم تحریم و هم
مشــکالت هر دو با هم بوده اســت .اما در ســال  ۹۳چه
اتفاقــی افتاد؟ ســال  ،۹۳تورم  ۳۵درصــد به  ۱۵درصد
رسید .آیا این کار شده یا نشده؟ رشد اقتصادی ما که در
ســال  ۹۱و  ۹۲منفی بود ،در  ۹۳در همان ســه ماهه اول
به رشــد مثبت رسیدیم و تا آخر سال هم رشد ما مثبت
بود و  ۳.۲رشد اقتصادی داشتیم.
ëëهمه طرفدار پهنای باند شدهاند!
وی با بیان اینکه در  ۹۶هم شــرایط مناسبی داشتیم
تــا بــه ســال  ۹۷رســیدیم کــه وارد یــک جنــگ شــدیم،
گفــت :آدمهایی که افتخار میکنند مــا در جنگ بودیم
و در جنــگ مســئولیت داشــتیم ،آنهــا کــه بایــد بهتــر از
دیگــران شــرایط جنگ را بفهمنــد .ما در ســال  ۹۷وارد
جنــگ بینظیر یــا کمنظیر در تاریخ شــدیم .یک جنگ
اقتصادی تمام عیار در زمانی که دشمنترین آدمهایی
که در امریکا بودند با کمک اســرائیل ،صهیونیســتها و
تندروها در داخل این کشور به روی کار آمدند.
ادامه در صفحه 2

دچــار مشــکل شــدهاند .لــذا از مســئولین محتــرم
مخابــرات درخواســت داریــم کــه به ایــن موضوع
رسیدگی کنند.
ëëهزینههــای باالی درمــان نازایی /مهیــن کاظمی:
هزینه باالی درمان نازایی بســیار سنگین است و از
عهده بعضی از خانوادهها برنمیآید .لذا ضروری
اســت که مســئوالن محترم اقدامات الزم را انجام
دهند تا مقداری از این هزینهها کاهش یابد.
ëëهزینــه بــاالی اینترنــت /محمــد فواد کاســب :از
وزیــر محترم ارتباطــات تقاضامندیم کــه اپراتورها
را ملــزم کنند تا بســتههای ارزان قیمت اینترنت را
در اختیــار دانشآموزان قرار دهند .هزینه اینترنت
بسیار باالســت و ضروری است تا مسئوالن محترم
فکری در این خصوص کنند.

سال بیست و هفتم
شماره 7647
چهارشنبه
 19خرداد 1400
 28شوال 1442

رادیو ایران20
شماره 491
 19خرداد ماه 1400

رئیس جمهوری به تحریف واقعیتها و ندیدن موفقیتها در مناظرهها اعتراض کرد

پاسخ به مردم و تاریخ

تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëنظارت بــر کار بنگاههای امالک/
نظــــــر
عزیز کاســب :چــرا مبایعهنامهها
مـــردم
الکترونیکــی و یــا محضــری
نمیشــوند؟ جــا دارد مســئوالن محتــرم نظــارت
بیشــتری بــر فعالیت بنگاههای محضــری و ملکی
داشته باشند تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
ëëفرســودگی اتوبوسهــای درونشــهری ارومیــه/
هومــن عدالــت :از مســئوالن محتــرم درخواســت
میکنیــم کــه فکــری بــه حــال اتوبوسهــای
درونشــهری ارومیــه بکننــد زیــرا ایــن اتوبوسهــا
بسیار فرسوده هستند.
ëëدزدیــده شــدن ســیم تلفــن در مشــهد /منصــور
یوســفی :بیــش از یکســال اســت کــه ســیم تلفن
مناطقی از مشــهد دزدیده شده و کسبه آن مناطق

هیچکس
به عقب برنمیگردد

محصوالت چند رسانهای «ایران»
پانصد و هفتاد و هشت

ســالم
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گروه سیاســی /مناظرههــای انتخاباتی تبدیــل به تریبون
یکطرفــهای علیــه عملکــرد دولت مســتقر شــده اســت.
بــا ایــن حــال رئیس جمهــوری هــم همچون بســیاری از
مردم و کارشناســان تأکیــد دارد که مگر برخی نامزدهای
انتخابــات از کــره مریــخ آمدهانــد و هیــچ مســئولیتی در
طــول  4دهه عمر جمهوری اســامی نداشــتهاند که این
گونــه چــوب حــراج برداشــته و بر پیکــره مدیریت کشــور
میزنند .حجتاالســام حســن روحانی در جلسه دیروز
هیــأت دولــت از جفاهایــی گفــت کــه برخــی نامزدها با
ســیاهنماییهای خــود علیــه نظــام و دولت و مــردم روا
داشــتهاند .او گالیه کرد که چرا فقط روی برخی مشکالت
تمرکــز کردهانــد بــدون آنکــه ریشــههای آن مشــکالت و
عوامــل بیرونی مثل تحریم و کرونا را یادآور شــوند و چرا
هیچ اشارهای به کارهای بزرگی که در دولتهای یازدهم
و دوازدهم انجام شده ،ندارند .موضوع دیگری که رئیس
جمهــوری یــادآور شــد ،مواضع متناقــض برخــی از این
نامزدهاست که حاال برخالف گذشته هم طرفدار تعامل
با خارج و مذاکره و برجام شدهاند و هم موافق با افزایش
پهنای باند اینترنت و مخالف فیلترینگ شدهاند یا حامی
حقوق زنان و قومیتها و جوانان شدهاند.
بهگــزارش ایرنا ،رئیس جمهوری با بیان اینکه در این
انتخابات جفاهای فراوانی شــد کــه بدترین آن جفای به
خــود نظام اســت ،گفت :متأســفانه در ایــن روزها بحث
اخــاق صدمــه جــدی دیده اســت .آغــاز اخــاق همان
راستگویی ،وفای به عهد و عدم تحریف حقیقتها است.
وی افــزود :یک مــورد از جفاها را رهبر معظم انقالب

در زمینــه احــراز صالحیتها اشــاره فرمودند که مســأله
مهمــی بود .ایشــان هم دســتور دادند جبران شــود ،حاال
جبــران شــود یــا نــه ،مســأله دیگــری اســت .امــا در ایــن
انتخابــات جفاهای فراوانی شــد .بهنظر من بدترین جفا
در این انتخابات جفای به خود نظام است.
بهگفته روحانی ،اگر در  ۴۲ســال گذشته نقض قانون،
فســاد و زیر پا گذاشــتن حقــوق ،رعایت نکــردن مصالح
اتفــاق افتــاده و اگــر همــه اقدامــات (بــه ادعــای برخــی
نامزدهــا) برخالف مصلحت جامعه و کشــور بوده ،پس
برای انقالب چه کرده ایم؟
وی با اشــاره به ظلم و جفایی کــه در این انتخابات به
کارگزاران نظام شده است ،یادآور شد :وقتی ما میگوییم
دولــت کاری نکــرده ،دولت که یک نفــر و اینهایی که دور
ایــن میــز هســتند ،نیســت .صدهــا هــزار نفــر در سراســر
کشــور مدیر ،کارشــناس ،کارمنــد همه با هــم ،میلیونها
نفر هســتند که کنار هم قرار میگیرند و دولت را تشــکیل
میدهند .وقتی توهین میکنیم ،یعنی به میلیونها نفر
توهیــن میکنیم .وقتی میگوییم چقــدر در بانکها پول
گذاشــته شده ،وقتی این آمار را طوری میگوییم که از کل
نقدینگی کشــور خیلی بیشتر است ،این آمار دروغ است.
وقتی میگوییم رشــد اقتصادی در این هشت سال صفر
بوده ،آمار دروغ است .ما که نمیتوانیم دروغ بگوییم.
ëëمشخص شد همه جا خوب است غیر از دولت!
روحانــی با بیان اینکه حاال حقیقت را میتوانیم قلب
یــا پشــت و رو کنیــم امــا واقعیت را کــه نمیتــوان برهم
زد ،افــزود :آیــا میتوانیــم بگوییــم کارخانه نیســت؟ اگر

 ۱۷طــرح بزرگ پتروشــیمی در ســال  ۹۹افتتــاح کردیم،
میتــوان ایــن را منکر شــد؟ اگر هــزاران کیلومتــر جاده و
راهآهــن افتتاح شــده ،صدها طرح مهــم در طول همین
یکــی ،دو ســال اخیر افتتاح شــده ،آیــا میتوانیم بگوییم
افتتاح نشده اســت .بعد بگوییم هیچ کاری انجام نشده
اســت؟وی با تأکید بر رعایت انصــاف گفت :البته در این
انتخابات مشــخص شــد کــه فقط دولت اســت کــه ایراد
دارد و بخشهــای دیگر از جمله قوه قضائیه ،قوه مقننه،
مجمع تشــخیص مصلحت خوشــبختانه خوب و ســالم
هستند و مشکل فقط دولت است که ایراد دارد که در این
انتخابات آن هم حل خواهد شد.
ëëدولت بعــدی میآید ،این هم درســت میشــود و کل
کشور درست میشود!
رئیسجمهــوری با اشــاره بــه مباحث مطرح شــده
در مناظرهها اظهار داشــت :موضوعات بهتری هم این
روزهــا میشــنویم ،چقــدر زنــان در این چنــد روز خوب
شــدند ،حقــوق خانمها ،احتــرام به خانمهــا و جوانها
مطرح شــده است .چطور در این مدت خانمها نبودند،
فقط این روزها خانمها پیدا شدند و خیلی مورد احترام
هســتند؟ اقوام و اقلیتها چقدر خوب شــدند .شــیعه و
ســنی چقدر با هم برادر و متحد شــدند .چیزهای خوبی
هم الحمدهلل این روزها میشنویم!
روحانی با تأکید بر اینکه با شعور مردم بازی نکنیم،
تصریــح کــرد :ملــت ایــران ملــت بزرگــی اســت ،ملتی
اســت که میداند چه گذشته است ،میداند چه کسانی
بودهانــد ،اینهایی که امروز میخواهند برای فردا قدرت
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علی محمدی /ایران

در برابر مردم ایران تواضع می کنم که این روزها نسبت به آنها بی انصافی
کردند و صبر و مقاومت مردم را نگفتند
به شخص من فحش بدهید ایرادی ندارد اما زحمات ،تالش ها و موفقیتهای
مسئوالن و مدیران کشور را نادیده نگیرید
نگذاشتیم جنگ شود .آن قولی که به مردم دادم و گفتم نمیگذارم جنگ شود،
نمیخواهم توضیح بدهم که اگر دیگران بودند چه میشد؟
دروغ ها ،تهمت ها و تخریب ها نمی تواند روحیه این دولت را تخریب کند
آیا بعد از چهل سال از انقالب تازه به این نقطه رسیدیم که اخالق به درد
نمیخورد و فقط پول به درد میخورد؟!
چرا موفقیت دیپلماتهای کشور را نمیگویید؟ مگر اینها ایرانی نیستند؟ اینها
مگر انقالبی نیستند؟ فقط یک عده خاص انقالبی هستند و بقیه غریبه هستند
در برابر حرفهای دروغ ،هر وزیری ،هر سازمانی موظف است که پاسخ دهد
اگر در کشور ایرادی وجود دارد ،این ایراد فقط مال دستگاه اجراست .یعنی
دستگاه قانونگذار و مجمع و قوه قضائیه ایراد ندارد ؟!
انشاءاهلل انتخابات خوبی پیش رو داشته باشیم و با شرکت خوب مردم دولتی
قویتر از دولت یازدهم و دوازدهم تشکیل شود

توگوی «ایران» با رؤسای
گف 
بیمارستانها و پزشکان در باره عوارض
تأخیر در مراجعه بیماران به مراکز درمانی

شاگردان اسکوچیچ فردا به مصاف
کامبوج ،تیم صد و شصت و نهم
جهان میروند

یکهفته به انتخابات
یادداشت ریاســــــت جمهـــوری
 1400مانــده و ذهنها
متوجــه نامزدهــــا و
ســودای رقابــت برای
نشســتن بــر صندلــی
رضا اردکانیان ریاســـــــت جمهــوری
وزیر نیرو اســت ،امــا در میانــه
این غوغا ،صنعت آب و برق ســختترین
روزهــا را در یکی از خشــکترین ســالهای
چنــد دهــه اخیر از ســر میگذرانــد .گرمای
هوا زودتــر از گرمای انتخابات از راه رســید
و بــاران کــه نباریــد ،آب پشــت ســدها کــم
شــد و هزاران مگاوات کمبود تولید نسبت
بــه ســال گذشــته ،صــادرات غیرمجــاز
انــرژی (تولید غیرقانونی رمــزارز) بهعالوه
کولرهــای گازی و الگوهــای بدمصرفــی که
دیرزمانــی اســت گریبانگیر ســبک زندگی
ما ایرانیان شــده است بر مشکالت افزود و
خاموشی اجباری به ارمغان آورد .روزهای
تلخــی گذشــت ،امــا میتــوان از همــه این
تلخیها درس گرفت و با امید به ساختن و
پیش رفتن در مسیر خدمت ،خاطرههایی
کشورســاز از آنها ســاخت .آباد کردن ایران
مســتلزم نمانــدن در تلخیهــا و بیتوقف
فراتــر رفتن از همــه غوغاهاســت زیرا تنها
خدمــت به مردم و میهن اســت کــه باقی
میماند .هفته دهم پویش هرهفته  -الف
 ب  -ایــران بــا حضــور رئیسجمهــوریمحترم شــاهد یکــی از جلوههای بیتوقف
ساختن ایران است.

واقعیتها و حقیقتها را به مردم بگویید ،تاریخ پخش میکند
در این انتخابات ظلم ها و جفاهای بدی شد ،بدترین جفا به خود
نظام شده است
خدا را شکر که امروز کسی دیگر طرفدار فیلترینگ نیست و همه
طرفدار برجام شده اند
آقایصداوسیماکهسؤالطراحیکردید،چراجنگاقتصادیرانگفتید؟
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سایه خشکسالی
بر سرزمین باران

بیتوقف
در هفتههای آخر

در این انتخابات به نظام ،مردم و کارگزاران نظام ظلمهای
بسیار بدی شد

اینهایی که در دولت یازدهم رو در روی من و سینه به سینه من
شده بودند و همه جور پروندهسازی درست کرده بودند که
باید این و آن فیلتر شود ،حاال الحمدهلل همه
میگویند ما طرفدار پهنای باندیم .این
باند اخیرًا چقدر خوب شده است!
پهنایش قبالً خیلیها را اذیت
میکرد اما اخیرًا پهنایش چقدر
خوب شده است
با شعور مردم بازی نکنید

آقای صدا و سیما! که سؤال طراحی کردید ،چرا از
جنگ اقتصادی و مشکالت نگفتید؟
ما این روزها چیزهای بهتری میشنویم؛ مث ً
ال چقدر
خانمها در این چند روز خوب شدهاند و خیلی مورد
احترام هستند؟
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موضوع این قسمت:

شایعات کرونایی از کجا میآیند؟

واکسننزنموتوربرقمیشوی
همچنین کشور ما تنها کشوری نیست که این روزها با این شایعات دست و پنجه نرم میکند
طی روند این پاندمی و اکنون که در حال واکسیناسیون هستیم ،کلی شایعه شنیدهایم
شایعه دیگر درباره واکسن این بود که آب مقطرند یا میکروچیپ دارند

اینهایی که امروز میخواهند برای فردا
قدرت را در دست بگیرند ،اگر در ایران
نبودند و از کره مریخ آمده بودند ،خب
خیلی خوب بود ،اما همه اینها بودهاند
و همهشان هم در بخشهایی مسئولیت
داشتند
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امــــــروز در انتخابــــات
یادداشت ریاســـــت جمهـــــوری
 ،1400رقبــای روحانــی
همــــــان شــــــعارهــــــا
و رویـکــــردهــــــایی را
مطــرح میکننــد که او
غالمعلی دهقان در ســالهای  1392و
کارشناس سیاسی  1396مطــرح کــرده
بــود .شــعارها و رویکردهایــی ماننــد تعامل
بــا جهــان ،مخالفــت بــا فیلترینــگ ،تأمین
حقــوق زنان یا توجه به دغدغهها و نیازهای
اهل ســنت و آذریها و بلوچها .این مســائل
درحالــی از ســوی رقبــای سیاســی و فکــری
دولت مطرح میشود که اگر در دو انتخابات
گذشــته مطــرح میشــد ،چــه بســا انتخــاب
میــان روحانی و آنان ،از ســوی مردم دشــوار
میشــد! فارغ از اینکه این شعارها با اهداف
تبلیغاتــی و کســب رأی مطــرح میشــود یــا
باور واقعی این جریانها اســت ،معنای این
امــر جز این نیســت کــه اهمیــت و ضرورت
شــعارهای انتخاباتی روحانی در سال 1396
محقق شــده است؛ این شــعار که «به عقب
برنمیگردیــم ».زیــرا امــروز ایــن روحانــی و
طرفداران سیاســی و اجتماعی او نیستند که
بــا فیلترینگ مخالفت میکننــد یا از تعامل
بــا جهــان ســخن میگویند ،یــا حتــی تأکید
میکننــد کــه میــز مذاکــره را تــرک نخواهند
کرد ،بلکه این رقبای دیروز و امروز او هستند
که ایــن مطالب را طــرح میکننــد ،مطالبی
کــه بابــت آنها  8ســال تمــام انواع و اقســام
حمــات و فشــارها را به دولــت وارد کردند.
از ایــنرو میتوان انتخابات  1400را گواهی بر
تحقق این شــعار انتخاباتی روحانی در سال
 96دانســت کــه «بــه عقــب برنمیگردیم».
جالب آنکــه پس از خروج ترامــپ از برجام
و بازگشــت نوســانهای اقتصادی به کشــور،
طیفــی از منتقدان با برجســته کردن همین
شــعار ،روحانــی و طرفــداران او را شــماتت
میکردند که «دیدید به عقب برگشتیم!»
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