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درباره گياهان دارويي 
و داروهاي گياهي

 عزت اهللا انتظامي 
در گفت وگو با جام جم:

منتظر سفر با 
«قطار زمستاني»ام

ــوت تئاتر،  ــر پيشكس ــي، بازيگ ــزت اهللا انتظام ع
ــاخص  ــينماي ايران از چهره هاي ش تلويزيون و س
ــان و  ــت كه همواره ش ــور اس فرهنگي و هنري كش
ــرده و حتي در  ــرش را حفظ ك ــودش و هن ــام خ مق
سال هاي پيري نيز كه بسياري از بزرگان به داليل 
ــي دچار خطا و لغزش   ــخصي و اجتماع ــف ش مختل
مي شوند، در كارنامه حرفه اي اش عالقه مندان را 

نااميد نكرده است. 
ــالگي»  آقاي بازيگر بعد از بازي در فيلم «چهل س
ــال 1388 در فيلم  ــيان در س ــاخته عليرضا رئيس س
ديگري ظاهر نشده، ولي مدتي است كه منتظر مهيا 
شدن شرايط براي ساخت فيلم «قطار زمستاني» به 
كارگرداني خسرو سينايي فيلمساز توانمند و خوش 
قريحه است.  او در زندگي شخصي همواره به اصول 
ــاني پايبند بوده و در كارهاي خير و  اخالقي و انس

خداپسندانه گام هاي ارزشمندي برداشته است. 
ــالمندان  ــتين خانه س ــاح نخس ــوش افتت ــر خ خب
ــالمندان هنرمند  ــدان با نام «خانه س ــژه هنرمن وي
ــراغ آقاي  عزت اهللا انتظامي» دليل خوبي بود تا س

بازيگر برويم .
مشروح اين گفت وگو را در صفحه 7 بخوانيد.

حذف يارانه پردرآمدها
در كشاكش دولت و مجلس

وزير اقتصاد: اطالعات الزم درباره درآمدهاي مردم به گونه اي كه 
بتوان دهك هاي درآمدي را از هم تفكيك كرد، نداريم

ــروز از عزم دولت  ــر اقتصاد دي ــي كه وزي در حال
ــه پردرآمدها خبر داده بود، همزمان  براي حذف ياران
ــت فعال  ــته اس ــت از مجلس خواس ــخنگوي دول س

دراين باره  اقدام نكرده و صبر كند. 
به اين ترتيب به نظر مي رسد كشاكشي در اين باره 
ــده كه تعيين تكليف  ــان دولت و مجلس ايجاد ش مي

يارانه نقدي سه دهك اول را دچار ابهام كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، در حالي كه مجلس اعالم 
ــذف يارانه نقدي  ــردن دولت به ح ــرده، مكلف ك ك
ــران در اصالحيه بودجه 92 را در  30درصد يارانه بگي
دستور كار دارد، دولت نيز فعاليت جدي در اين زمينه را 
شروع كرده است. به طوري كه ديروز محمد طيب نيا 
انتقادهاى تندي را به رويه فعلي پرداخت يارانه نقدي 
ــديد دولت در اين باره مطرح كرد  و كسري بودجه ش
ــتوركار يكى از  و گفت: حذف يارانه پردرآمدها در دس
كميته هاى ستاد هدفمندى يارانه ها قرار گرفته است. 
ــت تا روش تفكيك  ــى اس اين كارگروه در حال بررس
ــايى اين دهك ها را مشخص كند. با اين حال  و شناس
ــت دولت به حذف  ــان خبرگزاري ها  از مخالف همزم
ــاده عصر ديروز  ــه فوق الع يارانه پردرآمدها در جلس
ــيون برنامه و بودجه مجلس خبر دادند. بر اين  كميس
اساس محمد باقر نوبخت حقيقي ، سخنگوي دولت و 
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 
ــوع را اعالم كرده  ــما مخالفت دولت با اين موض رس

ــيون برنامه و  ــاره نايب رئيس كميس ــت. در اين ب اس
ــالمي از مخالفت دولت با  بودجه مجلس شوراي اس
پيشنهاد اين كميسيون مبني بر حذف يارانه نقدي سه 
ــاالي درآمدي خبر داد و گفت : دولت بنا دارد  دهك ب
ــنهاد  ــراي اجراي فاز دوم هد فمندي يارانه ها پيش ب
ــت تا در  كاملي به مجلس ارائه دهد و از مجلس خواس

اين زمينه صبر كند.
غالمرضا تاجگردون در گفت و گو با مهر با اشاره 
ــيون برنامه و  ــر ديروز اعضاي كميس ــه عص به جلس
بودجه نمايندگان دولتي در خصوص بررسي پيشنهاد 
ــه دهك باالي  ــر حذف يارانه س ــيون مبني ب كميس
درآمدي گفت: اين جلسه با حضور محمد باقر نوبخت 
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 
ــع بندي در اين  ــد اما به جم ــان وي برگزار ش و معاون

خصوص نرسيديم.
ــه دهك  ــت: دولت موافق حذف يارانه س وي گف
ــت و حرفش اين است دولت خود  باالي درآمدي نيس
روي كليت موضوع در حال كار است و قرار است براي 
ــنهادي  ــراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها پيش اج

كامل به مجلس ارائه كند.
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه خاطر نشان 
كرد: در نهايت در اين جلسه به جمع بندي نرسيديم و 

قرار شد جلسات ما ادامه پيدا كند. 
ادامه در صفحه 4 رهبر معظم انقالب:

به دولت اعتماد داريم اما آمريكا عهدشكن است
ما از تحرك ديپلماسي دولت، از جمله سفر نيويورك حمايت مي كنيم، زيرا به دولت خدمتگزار اعتماد داريم 

و به آن خوشبين هستيم؛ اما برخي از آنچه در سفر نيويورك پيش آمد، بجا نبود
ــترك دانش آموختگي،  ــم مش هفتمين مراس
ــجويان  دانش ــي  سردوش ــاي  اعط و  ــف  تحلي
ــري ارتش جمهوري اسالمي  ــگاه هاي افس دانش
ــرت آيت اهللا  ــا حضور حض ــح ديروز ب ــران، صب اي
ــگاه هوايي  ــده كل قوا، در دانش ــه اي، فرمان خامن

شهيد ستاري برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقا م معظم 
ر هبري، رهبر معظم انقالب اسالمي در ابتداي ورود 
به ميدان مراسم، با حضور در محل يادمان شهداي 
ــهدا را مسالت  ارتش و قرائت فاتحه، علو درجات ش
ــپس از يگان هاي حاضر  كردند. فرمانده كل قوا س
در ميدان سان ديدند. حضرت آيت اهللا خامنه اي در 
ــم، ورود به ِسلك نيروهاي  ــخناني در اين مراس س
ــالمي ايران  ــجاع و نام آور جمهوري اس ــلح ش مس
ــتند و با  را، براي جوانان تازه وارد، افتخارآميز دانس
ــاره به لزوم تقويت آمادگي ها و استحكام دفاعي  اش
نيروهاي مسلح در كنار تقويت ساخت دروني نظام 

ــالمي و وحدت ملي، تأكيد كردند: ما از تحرك  اس
ــفر نيويورك حمايت  ــي دولت از جمله س ديپلماس
مي كنيم زيرا به دولت خدمتگزار اعتماد داريم و به آن 
 خوشبين هستيم اما برخي از آنچه در سفر نيويورك 
پيش آمد بجا نبود، چون ما دولت آمريكا را غيرقابل 
ــكن  ــن، غيرمنطقي و عهد ش ــاد، خودبرتربي اعتم

مي دانيم. 
ــالمي افزودند: ما به مسئوالن  رهبر انقالب اس
خودمان اعتماد داريم و از آنها مي خواهيم با دقت و 
ــه همه جوانب، گام ها را محكم بردارند و  با مالحظ

منافع ملي را به فراموشي نسپارند.

 وظيفه همه مسئوالن
 دفاع از عزت و هويت ملى است

ــتحكام  حضرت آيت اهللا خامنه اي با تأكيد بر اس
ــالمي، خاطرنشان كردند:  ساخت دروني نظام اس
ــروزي انقالب  ــه از روز اول پي ــي ك ــر اصل عناص

ــت ايران و مايه  ــظ اين انقالب و مل ــالمي، حاف اس
ــه آرمان هاي واالي نظام  ــرفت بودند، توجه ب پيش
ــالمي و توجه به عزت ملي بوده است، بنابراين  اس
ــاد ملت، دفاع از عزت  ــئوالن و آح وظيفه همه مس
ــاره به بدبيني و  ــان با اش ــت. ايش و هويت ملي اس
بي اعتمادي نظام اسالمي به آمريكا، دولت آمريكا 
ــت ها خواندند و گفتند:  را دولتي در پنجه صهيونيس
دولت آمريكا در واقع در جهت منافع صهيونيست ها 
حركت مي كند و از همه دنيا باج مي گيرد و به رژيم 

صهيونيستي باج مي دهد.
ــا تأكيد بر اين كه ملت  ــالمي ب رهبر انقالب اس
ــوري نيست،  ايران هيچگاه تهديد براي هيچ كش
ــلح را مهم ترين عامل  ــتحكام نيروهاي مس اما اس
ــالمي مي داند، افزودند:  براي حفظ امنيت نظام اس
ــيج و  ــپاه، بس ــلح اعم از ارتش، س ــاي مس نيروه
ــتحكمي در مقابل  نيروي انتظامي بايد حصار مس

توطئه هاي دشمنان باشند.

 پاسخ ما به هر گونه شرارت عليه ايران 
جدى و سخت خواهد بود

ــه تهديدهاي مكرر  ــاره ب فرمانده كل قوا با اش
ــمنان ملت ايران تأكيد كردند:  و مشمئز كننده دش
ــي ايران  ــه تهديد زبان ــه عادت ب ــاني ك همه كس
ــخ ما به هرگونه شرارتي بر ضد  كرده اند، بدانند، پاس

ملت ايران، پاسخي جدي و سخت خواهد بود.
حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: ملت ايران، 
ــاع از آرمان ها  ــود را در راه دف ــختي خ ــم سرس ه
ــل و رغبت خود  ــان داده و هم مي ــع خود نش و مناف
ــتي را، زيرا اين دو در  ــالمت و صلح و همزيس به س
ــتند. ايشان در پايان از رشادت ها  كنار يكديگر هس
ــاني هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران  و جانفش
ــال دفاع مقدس  ــت س بويژه نيروي هوايي در هش
تجليل و ياد و خاطره شهداي گرانقدر دفاع مقدس 
از جمله شهيدان بابايي و ستاري را گرامي داشتند.
ادامه در صفحه 2

مقايسه ساعت هاي 
هوشمند 
گلكسي ِگر 
و سوني 2

واترپلوي ايران جهاني شد
ــان ايران به پيكارهاي جهاني، اين بار نوبت به  ــس از راهيابي تيم واترپلوي جوان پ
ــب عنوان قهرماني كاپ آسيا به رقابت هاي  ــاالن رسيد تا ضمن كس تيم ملي بزرگس

جهاني راه يابد.
سومين دوره پيكارهاي كاپ آسيا در حالي ديروز در سنگاپور به پايان رسيد كه تيم 
ــت يابد و ضمن  ــد با نتيجه 10 بر 6 به پيروزي دس ــورمان در پيكار نهايي موفق ش كش
ــب عنوان قهرماني، جواز حضور در پيكارهاي جهاني 2014 قزاقستان (مردادماه  كس

93) را نيز كسب كند.

ــهيل خادم پير، علي  ــين خاني، س ــجاد عبدي، اميرحس تيم ايران كه با تركيب س
ــعيد ميرمهدي، رامتين اوسطي، حامد ملك خانبانان،  پيروزخواه، علي صالح، محمد س
ــين محمدي و امير  ــلطاني، محمدحس مهدي دايي تقي، عطا برخورداري، علي رضا س
دهداري و تحت هدايت پائولو ماراال، مربي سرشناس ايتاليايي در اين رقابت ها حضور 
يافته بود در حالي قهرمان شد كه پيش از ديدار پاياني مقابل سنگاپور، 10 بر 6 چين را 
شكست داد، 25 بر 4 بر فيليپن غلبه كرد، 30 بر يك سريالنكا را شكست داد و كويت 

را با حساب 18 بر 3 از پيش رو برداشته بود.

شركت هاي نفتي آمريكايي آماده مذاكره با ايران هستند
ــد يك شركت نفتي آمريكايي با ابراز  مدير ارش
ــا مقام هاي نفتي تهران، گفت:  تمايل به مذاكره ب
ــي در بخش نفت و گاز  ــران ظرفيت هاي عظيم اي

دارد و ما آماده مذاكره با ايراني ها هستيم.
ــرز از لندن،  ــل از رويت ــانا به نق ــه گزارش ش ب
ــاي ايران،  ــه لغو تحريم ه ــبت ب اميدواري ها نس
ــه تالش براي  ــركت هاي نفتي بين المللي را ب ش
ــرمايه گذاري و حضور در پروژه هاي نفت و گاز  س

ايران ترغيب كرده است.
ــاي  ــد: مقام ه ــالم كردن ــي اع ــع صنعت مناب
شركت هاي نفتي آمريكايي كه به وسيله واشنگتن 
ــاي نفت و گاز ايران  ــرمايه گذاري در پروژه ه از س
ــده اند در نظر داشتند در حاشيه  براي دو دهه منع ش
ــا بيژن زنگنه، وزير  ــازمان ملل ب مجمع عمومي س

نفت ايران ديدار و گفت وگو كنند.
ــركت نفتي آمريكا  ــد از يك ش ــك مدير ارش ي

ــازي مذاكرات براي  ــت به دليل آماده س كه خواس
فعاليت هاي اكتشافي در ايران، نامش فاش نشود، 
گفت: ما خواهان مذاكره با ايراني ها هستيم، ايران 

ظرفيت هاي عظيمي در بخش نفت و گاز دارد.
ــدون ترديد ما  ــو تحريم ها، ب ــزود: با لغ وي اف
ــرمايه گذاري در بخش هاي نفت و گاز  خواهان س
ايران هستيم، اما شرايط قرارداد بايد جذابيت الزم 

را داشته باشد.
ــو فيليپس،  ــي كونوك ــركت هاي آمريكاي ش
شورون، اكسون موبيل و آناداركو از زمان پيروزي 
انقالب اسالمي ايران نسبت به سرمايه گذاري در 

بخش هاي نفت و گاز ايران ابراز تمايل كرده اند.
اين منابع همچنين گفتند: مديران شركت هاي 
ــي در نظر دارند به منظور  ــي آمريكايي و اروپاي نفت
ــرمايه گذاري در بخش هاي نفت و گاز  حضور و س

ايران با مقام هاي نفتي ايران ديدار كنند.

يك مدير ارشد نفتي اروپايي كه خواست نامش 
فاش نشود، گفت: مذاكره كردن با مقام هاي نفتي 

ايران منعي ندارد.
شركت هاي نفتي آمريكايي در طول سال هاي 
ــرمايه گذاري در  ــبت به س ــعي كردند نس اخير س
پروژه هاي نفتي ايران رويكردي محتاطانه داشته 
ــركت هاي  ــند، اما رقباي اروپايي آنها مانند ش باش

شل و توتال در بازار نفت و گاز ايران فعال بودند.
ــران بزرگ ترين ذخاير گاز و چهارمين ذخاير  اي

نفتي بزرگ جهان را در اختيار دارد.
شركت كونوكوفيليپس در سال 1995 ميالدي  
ــا ايران  ــيري ب ــت در ميدان نفتي س ــراي فعالي ب
ــه اي امضا كرد، اما دولت بيل كيلنتون در  توافقنام
آن زمان مانع از ادامه اين سرمايه گذاري شد سپس 

اين قرارداد به شركت فرانسوي توتال رسيد.
ــركت هاي  در اوايل دهه 2000 ميالدي نيز ش

ــورون و كونوكو براي سرمايه گذاري  آمريكايي ش
در ميدان بزرگ نفتي آزادگان و ميدان بزرگ گازي 

پارس جنوبي ابزار عالقه كردند.
ــنگتن  ــواره از واش ــي هم ــركت هاي نفت ش
ــه اي كه مانع  ــاي يكجانب ــتند تحريم ه مي خواس
ــود  حضور آنها در پروژه هاي نفت و گاز ايران مي ش

را لغو كند.
ــن باورند كه در  ــال تحليلگران بر اي ــا اين ح ب
ــرايط توتال و شل  صورت لغو تحريم ها و بهبود ش
ــتري براي حضور در پروژه هاي نفتي  شانس بيش

ايران دارند.
ــالم كردند:  ــن اع ــران همچني ــن تحليلگ اي
ــورون، كونوكو فيليپس، استات  ــركت هاي ش ش
ــيه نيز بخت  اويل نروژ، لوك اويل و گازپروم روس
ــت و گاز ايران را خواهند  ــور در پروژه هاي نف حض

داشت.

 لغو رواديد با كشورها
در دستور كار دولت

ــازمان ميراث  معاون رئيس جمهور و رئيس س
ــگري، از بررسي لغو و آسان شدن  فرهنگي و گردش
ــورها در كميسيون هاي دولت  صدور رواديد با كش
خبر داد كه گردشگران كشورهاي همسايه، آسياي 
ــورهاي غربي براي ورود به ايران در  ــرقي و كش ش

اولويت هستند. 
محمدعلي نجفي در گفت وگو با فارس در پاسخ 
ــراي لغو رواديد  ــرح دولت دهم ب ــه اين  كه آيا ط ب
ــت پيگيري خواهد  ــور جهان در اين دول با 60 كش
ــا مراحلي در دولت  ــت: اين طرح ت ــد يا خير، گف ش
ــفانه بي نتيجه ماند، ما  ــد، اما متاس قبل، پيگيري ش
ــه اين  كه عينًا  ــري مي كنيم، اما ن ــوع را پيگي موض

براي 60كشور لغو رواديد داشته باشيم.
وي افزود: براي بعضي كشورها بايد لغو رواديد 
ــان شدن صدور  ــود و براي برخي ديگر آس انجام ش
رواديد، كه اين موضوع را در دستور كار دولت داريم 
ــيون هاي  ــات كميس و همين هفته در يكي از جلس

دولت مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد. 
ــورهاي هدف  معاون رئيس جمهور درباره كش
ــراي لغو يا  ــران كه داراي اولويت ب ــگري اي گردش
ــتند، توضيح داد: بيشتر  ــهيل صدور رواديد هس تس
ــد از آن  ــت و بع ــايه اس ــورهاي همس توجه به كش

كشورهاي آسياي شرقي. 
ــت  ــور چين اس مثال يكي از اولويت هاي ما كش
ــن را فقط براي  ــفير ايران در چي ــن هفته س و در اي
ــد تا در  ــه ايران بياي ــته ايم ب ــن منظور خواس همي
ــور مي توانيم از  ــو كنيم كه چط ــن باره گفت وگ اي
ــال گذشته  ــگري كه س بازار بزرگ چين در گردش
ــگر داشته، استفاده كنيم.  حدود صد ميليون گردش
ــتي و  ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس رئيس س
ــور مهمي براي  ــزود: ژاپن هم كش ــگري اف گردش
ــت، مالزي و اندونزي  ــگر به ايران اس جذب گردش

نيز اهميت دارند.

مهندس ضرغامي:

 بودجه عمراني صداوسيما 
در  1/5 سال گذشته پرداخت نشده است

ــت: باوجود  ــيما گف ــازمان صداوس ــس س رئي
ــت حتى يك ريال  ــب دوره هاى دول ــه در اغل اينك
ــيما پرداخت نشده است،  از بودجه عمرانى صداوس
ــته كه اوج اين  ــازمان عملكرد خوبى داش اما اين س
ــات  ــاى انتخاب ــوان در مناظره ه ــرد را مى ت عملك

رياست جمهورى در سال هاى 88 و 92 ديد.
مهندس عزت اهللا ضرغامى، ديروز در گفت وگو 
با سايت خانه ملت درباره كمبود بودجه اين سازمان 
ــت كه صداوسيماي  ــت : حق مردم اس اظهار داش
ــيماي اين  ــالمي را ببينند و بتوانند س جمهوري اس
ــانه ملي شان پيگيري  انقالب را در برنامه هاي رس
ــاق نمي افتد، دليل  ــي در مواردي اين اتف كنند. ول
ــكالت اعتباري است. سال قبل بودجه  آن هم مش
ــيما 150 ميليارد تومان در قانون  عمرانى صدا وس
ــيار كمتر از انتظارات ما بود اما با  ــد كه بس ديده ش
ــده  اين حال يك ريال از اين بودجه نيز پرداخت نش
ــال يك ريال از  ــال در شش ماه اول س ــت، امس اس
ــد، پس چگونه مي توانيم  بودجه عمراني ما داده نش

در صداوسيما توسعه ايجاد كنيم.
ــازمان   ــانه ملي درباره درآمدهاي س رئيس رس
ــيما توضيح داد: درآمدهاي صدا وسيما در  صداوس
ــده، به عبارتي نيمي از  ــبه بودجه آن ديده ش محاس
ــت كه همين  ــازمان اس ــه ما از درآمد خود س بودج
ــيما وارد مي كند،  ــار زيادي به صداوس موضوع فش
ــوي نظام تأمين شود،  ــيما بايد از س بودجه صدا وس
درست است كه ما درآمد بازرگاني داريم و مي توانيم 
بخشي از بودجه را تأمين كنيم اما اين درآمدها بايد 
صرف هزينه هاي توسعه  سازمان شود، مجلس اين 
ــتگاه هاي نظارتي بر  درآمدها را مصوب كرده و دس
ــن بودجه اصال كفايت  ــارت مي كنند، اما اي آن نظ
ــرف دولت بايد  ــد. بودجه عمراني كه از ط نمي كن
ــت. وي از تغييرات  ــده اس ــود، پرداخت نش داده ش
ــخت افزاري و نرم افزاري  بنيادين در زمينه هاي س
ــيما همچون ايجاد سيستم ديجيتال براي  صداوس
ــخن گفت و  ــيما س ــبكه هاي صداوس دريافت ش
ــانه ملى  ــالش را از نقاط مثبت عملكرد رس ــن ت اي

دانست.
ضرغامي اما اوج موفقيت دوران رياست خود بر 
صداوسيما را ايجاد فرصت براي بيان حساس ترين 
ــوري در مناظره ها انتخاباتي ذكر كرد و  مباحث كش
ــال 88، 50 ميليون نفر را  گفت:اين مناظره ها در س

پاي تلويزيون نشاند.
ــخ به اين  ــيما در پاس ــازمان صداوس رئيس س
ــما در صدا  ــش كه يكي از نقاط اوج فعاليت ش پرس
وسيما برگزاري مناظره ها انتخاباتي بود؛ در مقايسه 
ــكل  ــال هاي 88 و 92 كدام ش ــره س دو دوره مناظ
برگزاري را بهتر و مؤثرتر در جذب مخاطب مي دانيد، 
گفت: تحقق آزادي بيان و امكان طرح نقطه نظرات 

ــي كه حساسيت  مختلف بخصوص در حوزه سياس
بااليي دارد از جمله وظايف صداوسيماست، در اين 
ــيت ويژه اي داشت  زمينه مناظره هاي آزاد، حساس
ــيد، مناظره هاي  ــات به اوج خود رس ــه در انتخاب ك
ــال 88 بسيار تأثيرگذار بود تا جايي كه  انتخاباتي س
ــده بود.  ــدگان آن 50 ميليون نفر بيان ش ــار بينن آم
ــي نبود كه در زمان پخش مناظره  يعني تقريبا كس
در كشور پاي تلويزيون ننشسته باشد حتي در اماكن 
ــي، كه اين موضوع باعث رونق و يك حضور  عموم

استثنايي در انتخابات شد.

ــاط قوت و ضعف اين  ــزود:  با ارزيابي نق وي اف
مناظره ها و به  رغم آسيب هاي سال 88، قرار شد در 
دوره بعد هم اين رويه ادامه پيدا كند و آسيب شناسي 
ــت و مناظره ها با  ــي در اين زمينه صورت گرف خوب
وجود اين كه نامزدها هشت نفر بودند، برنامه ريزي 
ــاوي و بي طرفي به طور كامل بين آنان  ــد و تس ش

رعايت شد كه به نوبه خود يك الگو بود.
ضرغامي معتقد است: كشورهاي صاحب نظر در 
ــي در اين زمينه ها محدود عمل مي كنند،  دموكراس
ــائل كشور  ــاس ترين مس اما در اين مناظره ها حس
مانند موضوعات هسته اي به طور جدي در معرض 
ــي قرار گرفت و  ــكار عمومي داخلي و خارج ديد اف
ــتقيم اين مناظره ها  ــم رهبران مهم دنيا مس مطمئن
ــا اوج آزادي  ــه اين مناظره ه ــاهده كردند ك را مش
بدون رقيب بود و ربطي به صدا وسيما نداشت بلكه 
ــت به طوري  ــام را به نمايش مي گذاش ــت نظ قابلي
ــود اما اتفاقي نمي افتد.  ــه همه حرف ها زده مي ش ك
ــيما در پاسخ به اين پرسش  رئيس سازمان صداوس
ــزاري مناظره ها نگران مطرح  ــا در زمان برگ كه آي
ــدن برخي موضوعات نبوديد، اظهار كرد: اگر ما  ش
ــه مي افتاد، نگران بوديم، مناظره ها را  از اتفاقاتي ك
ــه اين قابليت  ــم. اين را بدانيم ك ــزار نمي كردي برگ
ــه آزادي بيان در آن  ــت ك ــر به فرد نظام اس منحص

اهميت دارد. 
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تورين؛ ميزبان شهرآورد 
مهيج ايتاليا

 مسابقه  يوونتوس و ميالن  
امشب ساعت 22 و 15 دقيقه 
از شبكه سه  پخش مى شود

ساندويچ ران مرغ 
براي كودكان 
و سينه براي 
سالمندان 
توصيه مي شود
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