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پدرام سلطانی 79/
اکبر ترکان 88/
مجتبی خسروتاج 89/
حسین سالح ورزى 89/
مسعود خوانساری 109/

سال  95با گشایشهای تجارت خارجی و بانکی هم معضالت
ساختاری اقتصاد نمایان شد و هم دستاوردها چشمگیر بود74/
عباس آخوندی :تأمین مالی  170هزار میلیارد تومانی نیاز
بخش حمل و نقل ،با منابع عمومی امکانپذیر نیست76/
محمد رضا نعمتزاده :همه در قضاوت آزادند ولی آمار
ما منطبق با واقعیت است80/
حمید چیتچیان :اکنون تمام روستاهای باالی 10
خانوار برقدار شدهاند82/
علی طیبنیا :اثر تورم بر کاهش قدرت خرید مردم از  40درصد سال
 92اآلن به  8/6درصد رسیده است84/
سید کامل تقوینژاد:هدف ما اعتمادسازی میان
مؤدیان و سازمان است86/
بازار ارز در دولت یازدهم چه مسیری طی کرد؟90/
افزایش  80درصدی نرخ سکه طی سال(91در مقایسه
با سال)90در سال ( 95در قیاس با سال  )94به 17/5
درصد رسید91/
<شاخص کل> بورس در  10ماهه امسال نسبت به سال پایانی
دولت دهم  108درصد رشد داشت93/
غالمرضا شافعی :مسئوالن تنظیم برنامه کشور در تقابل با هم ،یا
مشغول موازی کاری هستند94/
نوسازی ناوگان هوایی،ریلی ،دریایی و زمینی چگونه
شتاب گرفت؟96/
بازار مسکن ،اندکی از رکود خارج شده اما هنوز با
رونق مطلوب فاصله دارد97/
تولید  14/5میلیون تن گندم در سال آبی  95رکورد
تازهای به ثبت رساند98/
محمد سعیدی :حملونقل دریاییفلج بود ،اکنون
نفستازهمیکشد100/
خیراهلل خادمی :معادل  60درصد آزادراههای موجود ،پروژه
آزادراهی در دست اجرا داریم102/
حسین عبده تبریزی :دولت روند منفی اقتصاد را تغییر داد
اما منتقدان انتظار معجزه دارند104/
علی کاردر :صادرات روزانه نفت از یک میلیون و  100هزار بشکه
در دولت قبل به  2میلیون و  300هزار بشکه رسیده است108/
محمد مشکینفام :هر سکوی این <میدان> به طور متوسط
میتواند گاز یک استان را تأمین کند110/
حمید رضا عراقی :در این سه سال با افزایش ارسال
گاز به نیروگاهها  14میلیارد دالر صرفهجویی کردیم111/
صنایع پتروشیمی ایران نقشی کلیدی در گذر از دوران تحریمها
و کسب درآمدهای ارزی داشت112/
مرضیه شاهدایی ،1396 :سال شکوفایی مجدد صنعت
پتروشیمی کشور است113/
وزارت صنعت  17هزار و  994طرح را با سرمایهگذاری
 62هزار میلیارد تومانی به بهرهبرداری رسانده است114/
حسین ابویی مهریزی 17 :هزار طرح نیمه تمام با270
هزار اشتغال مستقیم در دولت یازدهم به بهرهبرداری
رسید116/
محسن صالحینیا :فعالسازی و رفع مشکل واحدهای تولیدی
کوچک و متوسط ،اولویت دولت است118/
مهدی کرباسیان :شرکتهای فرانسوی ،ژاپنی ،چینی ،ایتالیایی و
هندی مشغول مذاکره با ما هستند120/

ابوالحسن داوودی125/
فریدون جيراني127/
مهدی غبرایی143/
داریوش پیرنیاکان148/
داوودآزاد148/

سید رضا صالحی امیری :قطع ًامسير ما تسليم در مقابل سليقهها
و برداشتهاي محلی نيست122/
میزگرد <ایران> با حضور کیانوش عیاری ،محسن امیر یوسفی
و پرویز جاهد درباره سینمای ایران در سال  95و <کاناپه>128/
روزهای امیدبخش هنرهای تجسمی ایران135/
لیلی گلستان :تاریخ هنرمندان را غربال خواهد کرد136/
محمد شمس لنگرودی :شعر به حاشیه نرفته
اما دیگر صدای بلندی ندارد141/
لوریس چکناواریان :امیدوارم سال  96سال فرهنگ باشد145/
«صحنه»تئاتر  ،95به وسعت ایران149/
خسرو حکیم رابط :در طوفان حوادث ،هرجا که رفتهام
باد مرا برده است151/
نگاهي به بهترينهاي سال سينماي جهان155/
یادنامهای برای مفاخر از دست رفته در سال 159/1395
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الریجانی ،رئیس مجلس  :ارتباط نزدیکی با اصولگرایان ندارم
تا بدانم چه سیاستی را دنبال میکنند ،آنها یکدست نیستند9/
با کمرنگ شدن تأثیرگذاری نامها ،انتخابات سال آینده،
هماوردی<فرانام>ها خواهد بود12/
مصطفی معین :روحیه ایرانیان نامزد نظامی برنمیتابد14/
باهنر ،دبیرکل<جبهه پیروان> :تابلو انتخاباتی اصولگرایان
نباید ضد برجام باشد16/
عبداهلل رمضانزاده :نگاه آرمانگرایانه به قدرت را
واقعبینانه کردیم18/
نجات اهلل ابراهیمیان :آییننامه داخلی شورای نگهبان اختیارات
زیادی به دبیر داده این آییننامه نیازمند اصالح است21/
غالمرضا مصباحی مقدم :به مردم میگوییم<نوبت شماست>24/
محمد جوادحق شناس ،غالمعلی دهقان و ناصرایمانی از
صف آرایی سیاسی میگویند26/
ژاله فرامرزیان :سهم نامزدهای زن در فهرست شوراها حداقل
 30درصد خواهد بود30/
آیتاهلل موسوی تبریزی :وقتی مسئوالن از توصیه و نقد مراجع
تشکر کنند ،انتظار میرود به آنها عمل هم کنند33/
قدرتعلیحشمتیان :از  186حزب فقط  8حزب حق عضویت ماهانه
 50هزار تومان را پرداختهاند34/
حضور فعال سیاستمداران شاخص طی سال گذشته ،بویژه در
<توئیتر> و <تلگرام> افزایش یافت36/
مروری بر تغییر رئیس سازمان صدا و سیما در سالی که گذشت37/
آسیبشناسی و مهار حقوقهای کالن ،سریع بود اما
برخورد با امالک نجومی همچنان در سطح باقی مانده
است38/
کاظم پالیزدار :مشکل در اجرای درست قوانین است41/
محمد جوادظریف :امریکا میتوانست با اجرای صادقانه
برجام ،زمینه تعامل در دیگر حوزهها را فراهم کند43/
بررسی فراز و فرودهای سیاست خارجی ،در میزگرد
حسین واله و ابراهیم متقی48/
روابط ایران و عربستان پرتنش است اما طرفین پالسهای مثبتی نیز
برای دیگری ارسال کردهاند55/
عفت مرعشی :همسرم هر شب مالقاتها ،سخنان و
برنامههایش را به من تعریف میکرد58/
محسن هاشمی :از نگاه <آیتاهلل> توسعه اقتصادی با
انسداد سیاسی ممکن نیست59/
فائزه هاشمی :بابا همه را حالل میکردند و میگفتند
رنجشی از کسی ندارند60/
محمد هاشمی :توهین کنندگان <آیتاهلل> مأمور بودند
و معذور62/
غالمحسین کرباسچی :رفسنجانی هیچگاه مدعی نبود
قدیس یا مستثنی است64/
عباسعلی کدخدایی :شاید بهتر بود وزیر اطالعات وقت در جلسه بررسی
صالحیت هاشمی دعوت نشود66/
حجت االسالم علییونسی :عفت مرعشی ثروت ارثی
خود را برای مبارزه و انقالب به همسرش داد68/
ت هاشمی به
حسن غفوری فرد :برای تأیید صالحی 
رهبری نامه نوشتم71/
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ابوالحسن فیروز آبادی261/

محمود واعظی :استفاده از فضای مجازی ،تنش هواداران
نامزدهای مجلس دهم در شهرستانها را بشدت کاهش داد258/
توسعه <شبکه زیرساخت> ،اولویت فعالیت سه ساله
وزارت ارتباطات بوده است262/
مجمع جهانی اقتصاد ،ایران را بزرگترین قطب تلفن همراه و
کاربران اینترنتی در خاورمیانه و آسیای مرکزی معرفی کرد264/
 25475روستا در دولت یازدهم برای نخستینبار از
اینترنت پرسرعت بهرهمند شدند265/
اغلبفعاالنبخشخصوصی<فاوا>،نمرهقبولیبهدولتمیدهند266/
«اینترنت همراه» در دولت یازدهم ،کاهش قیمت و
افزایش کیفیت داشت268/
میزگرد «ایران» درباره نحوه مدیریت دولت بر
شبکههای اجتماعی270/

