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رئیس  جمهوری با بیان این که رســانه ها باید 
در برابر سیاه نمایی و حتی سفیدنمایی بایستند و 
واقع گرا باشند و در روزهای سخت با بیان واقعیت ها 
به مردم امید بدهند، گفت: ســیاه نمایی ها مانع از 
آگاهی مردم از واقعیات و موفقیت های این دولت 

شده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی بعد از ظهر دیروز در دیدار جمعی از 
اصحاب رسانه با اشاره به تعامل دولت با رسانه ها، 
اظهار داشــت: تالش دولت بر این بوده که رفتار و 
تعامل مناسبی با رسانه ها داشته باشد، به گونه ای 
که به ابزار رسانه راحت تر دسترسی داشته باشند. 
از آزادی کامل برای بیــان حقایق برخوردار بوده و 

داده های الزم در اختیارشان قرار بگیرد.
رییس جمهوری با اشاره به دستاوردهای مهم 
و تاریخی دولت در مذاکرات برجام و برداشته شدن 
تمام قطعنامه های شورای امنیت و خارج شدن از 
ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل و همچنین پایان 
دادن به پرونده مطالعات ادعایی )PMD(، اظهار 
داشت: علت اینکه مردم واقعیت های دولت یازدهم 
و دوازدهــم را در این زمینه هــا نمی دانند بخاطر 
سیاه نمایی هایی است که رسانه های قدرتمند در 

خارج از کشور و برخی در داخل انجام داده اند.
 روحانی ادامه داد: از ۳.۵ سال اخیر بیش از ۴ سال 
قبل که در آن شاهد دســتاوردهای بزرگی بودیم 
راضی هستم چرا که در این مدت شاهد مقاومت و 
ایستادگی مردم در کنار مقام معظم رهبری و دولت 
در برابر جنگ اقتصادی دشمن بودیم و این در تاریخ 

بی نظیر است.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ابتدای این دیدار با ارایه گزارشــی از وضعیت 
رسانه ای کشور، گفت: امروز شاهد توسعه کمی و 
کیفی رسانه ها در کشور هستیم و تعداد نشریات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری از حدود ۶ هزار 
در سال ۹۲ به بیش از ۱۳ هزار رسانه در سال ۱۴۰۰ 
رسیده است. ضمن اینکه با گسترش فرصت های 
فناورانه مخاطبان بیشتری به رسانه های مجازی 

دسترسی یافته اند.
محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطالعات 
نیز با قدردانی از صبر و تالش هــای دولت تدبیر و 

امید، گفت: به دولت و شخص رئیس جمهور خسته 
نباشید می گویم و از خداوند برایتان در مقابل تحمل 
و سعه صدرهایی که در ۸ سال گذشته داشتید، اجر 

و ثواب مسألت دارم.
در این دیدار مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان 
ایران )ایسنا( با انتقاد از نادیده گرفتن خدمات دولت 
و سخنانی که بدون توجه به مشکالت کشور در ایام 
انتخابات مطرح می شــود، اظهار داشت: زمان آن 
رسیده که دولت به طور شفاف از موانعی که در راه 
غلبه بر مشکالت داشته با مردم سخن بگوید. امروز 
باید فضای جامعه را به گونه ای آماده کنیم که مردم 

با دید بازتری در انتخابات شرکت کنند.

مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( 
نیز موضوع امنیت روانی جامعه را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: امروز کشورمان با جنگ تمام عیار شناختی و 
ادراکی مواجه است و از پیشرفته ترین دستاوردهای 
جامعه شناختی برای تأثیرگذاری در افکار عمومی 
استفاده می شود تا مردم را مأیوس و ناامید کنند، لذا 
دولت بایســتی برای مقابله با این جنگ تبلیغاتی 
برنامه مدونی داشته باشد. در ادامه این مراسم مدیر 
مسئول روزنامه همشهری با اشاره به لزوم تأمین 
واکســن کرونا، گفت: موضوع واکسن برای مردم 
حیاتی است و باید صدای واحدی از دولت در زمینه 
تأمین واکسن شنیده شود. اگر مانعی در این زمینه 

وجود دارد به مردم اطالع رسانی شود.
مدیر عامل خبرگزاری کار )ایلنا( نیز افشای 
سنگ اندازی و مانع تراشی ها در مسیر اقدامات 
دولت را مورد تأکید قــرار داد و گفت: دولت باید 
واقعیت ها را با مردم در میــان بگذارد و این کار 
می توانــد در بازگشــت امید به جامعه بســیار 

تأثیرگذار باشد.
مدیر مســئول روزنامــه ایران نیــز موضوع 

اطالع رســانی شــفاف در زمینه نحــوه و زمان 
واکسیناســیون را مورد تأکید قــرار داد و گفت: 
اطالع رسانی دقیق و زمان و محل واکسیناسیون 
می تواند از تجمع و سردرگمی مردم جلوگیری کند. 
در این راستا حضور اهالی رسانه در سطوح ستاد ملی 

مقابله با کرونا ضروری است.
مسئول سایت خبری »الف« نیز خواستار ارایه 
ارزیابی از روند مذاکرات وین و مذاکرات گذشــته 

هسته ای شد.
در ادامه این جلسه مدیر خبرگزاری خبرآنالین 
نیز با اشــاره به اینکه کار رسانه ای در دولت خیلی 
دشوار شده اســت، گفت: متاسفانه بخش هایی از 

دولت به هیچ عنوان با فضای رسانه همراه نبودند.
مدیر پایگاه خبری اعتمــاد آنالین نیز گفت: 
در فرصــت باقیمانده حرف های بســیاری را که 
در جریانات مخرب داشــتید، با مــردم در میان 
بگذارید و آگاهی مردم را باال ببرید. همچنین که 
شهید بهشتی در مسیر افزایش آگاهی مردم قدم 

برمی داشتند، شما هم در این مسیر گام بردارید.
مدیر مسئول روزنامه جوان نیز در سخنانی با 
انتقاد از روند مذاکرات هسته ای و سیاست خارجی 
دولت، گفت: غرب با انقالب اسالمی مشکل ماهیتی 
دارد، لذا معتقدم از مذاکره با غرب هیچ نتیجه ای 
حاصل نمی شود. مدیر مسئول پایگاه خبری شفقنا 
با اشاره به اینکه بار اطالع رسانی از اقدامات دولت 
بر دوش رئیس جمهور بوده است، گفت: خیلی از 
دولتمردان ارتباط زیادی با رسانه نداشتند. مدیر 
مسئول روزنامه شهروند نیز اهمیت رسانه را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: دنیای امروز، دنیای رسانه ها 
است و بی توجهی به رسانه زیان سنگینی به همراه 
خواهد داشت. مسئول پایگاه خبری عصر ایران نیز 
دولت تدبیر و امید را بداقبال ترین دولت دانســت 
و گفت: شرایط جنگی نیازمند شجاعت بیشتری 
اســت و امیدواریم پس از دوره ریاست جمهوری 
هم شجاع تر در سپهر سیاسی کشور حضور داشته 
باشید. مدیر عامل خبرگزاری برنا با بیان اینکه دولت 
دو بدهکاری به ملت دارد، گفت: دولت باید به مردم 
بگوید با چه شرایطی دولت را تحویل گرفته است 
و نیز به مردم اعالم کند که چه موانعی در مســیر 

حرکت خود داشته است.
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اولین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری چگونه گذشت؟

از تصمیم قطعی رئیسی 
تا »خداییِ کدخدا«

ســعید محمد، فرمانده مستعفی قرارگاه 
خاتم؛ ســردار حســین دهقان، وزیر دفاع 
پیشــین و مشــاور فرمانده کل قوا در حوزه 
صنایــع دفاعی؛ ســرتیپ محمدحســن 
نامی، وزیر ارتباطات دولت دهم؛ شــماری 
چهره های آشنا و ناآشــنای دیگر دیروز در 
حالی در وزارت کشور داوطلب کاندیداتوری 
برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شدند 
که اولین روز ثبت نــام از داوطلبان این دوره 
از انتخابات زیر ســایه ســنگین مصوبه تازه 
شورای نگهبان و اختالفات رخ داده حول آن، 

سپری می شد. 
روز دوشنبه پس از آنکه معاونت حقوقی 

ریاســت جمهوری تفســیر خود از ابالغیه 
تازه شــورای نگهبان را اعــالم و تاکید کرد 
که »شناســایی اولیه توانایی و شایســتگی 
داوطلبان در مرحلــه ثبت نام صرفا از طریق 
»شیوه های مناسب قانونی« مجاز است و در 
صورت خأل و لزوم تعیین شرایط، این مسئله 
باید در قانون مصوب مجلس پیش بینی شود 
نه هیــچ مصوبه دیگری«، حســن روحانی، 
رئیس جمهــوری به عنــوان باالترین مقام 
اجرایی کشــور، به وزارت کشــور دســتور 
داد که در جریــان انتخابات و مشــخصا در 
مرحله ثبت نام، با توجه به جمع بندی نظریه 
تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری...

مینومحرز:

ایران دیگر نیازی به واردات واکسن کرونا ندارد
شهرنوشت 6
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