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اســحاق جهانگیری با انتشار دو پست پیاپی در صفحه توییتر خود نوشت : هنوز تا انتخابات فرصت باقی است . 
مناظره سوم جریان موفق را مشخص خواهدکرد.متن کامل این نوشته به شرح زیر است:

هنوز در نیمه راه هســتیم. خواهید دید که کدام فکر و جریان ، برنامــه و حرف برای گفتن دارد، حوصله کنید تا 
انتخابات فرصت باقی است.حوصله کنید. تغییر فضا را در مناظره سوم خواهید دید. تا انتخابات فرصت باقی است.

نه پوشــش زنده ای داریم در شــبکه های خبری، نه اطالع رســانی درستی 
می شــود نه حتی کسی برای کار بیهوده ی هشــتگ زدن به خودش زحمت 
نمی دهد!! همه فعال دنبال این هســتیم که به همدیگر ثابت کنیم کدام یک از 
کاندیداها اصلح اســت یا بهتر است بگوییم بد است نه بدتر، کدام شان از نظر 
ما کمتر مورد تایید کل سیســتم است )البته همان سیستمی که صالحیت فرد 
مورد نظر را تایید کرده!(، کدام شان قرار است جنگ راه نیاندازد، کدام قرار است 
کمتر به اختالس ها و رانتخواری و نفت خواری و زمین خواری و تقسیم منافع 
راه بدهد، در دوره ی کدام شان قرار است کمتر کولبر کشته شود، ماهیگیرهای 
ترکمن کمتری در فصل شــکار ممنــوع روی آب تیر بخورند، کدام وعده داده 
که قاچاق هــای هزارمیلیاردی کاال را که در بنادر و فرودگاه های مشــخص 
انجام می شــود کمی کنترل کند، کمی کنترل کیفیت بهتر بشود، کمی شرایط 
کار انســانی تر بشود )شــرایط محل کار، ایمنی، اکسیژن، حقوق پایه ی ۹۰۰ 
تومنی!( و بیمه و قراردادهای یک ماهه! مدتشان کمی طوالنی تر بشود، آتش 
نشان ها کمتر بمیرند، کمی آسفالت ها بهتر بشوند، پول محصوالت کشاورزان 
را کمی زودتر بدهند، کدام قرار است جمله های کمتری را از کتاب ها سانسور 
کند، کتاب های بیشتری را مجوز چاپ بدهد )راستی اخیراً تیراژ کتاب به ۳۰۰ 
رســیده(،  فیلم های بیشتر، کنسرت ها کمی بیشــتر، کدام شان گشت ارشاد 

تابستانی اش کمتر گیر می دهد، کدام شان نظرش.... نزدیک نباشد. 
مساله ای که به عنوان راه حل نمی بینیمش شاید چون سخت و زمانبر و پر 
هزینه اســت و بذل جان می طلبد، تمرکز بر ارتقای مطالبه گری جامعه است، 
تمرکز بر اصالحات اجتماعی اســت، اصالحاتی که در زنجیره ی دوار شــورای 
نظارت، شــورای تشخیص و... قفل نشــده و به بن بست نرسیده است. تالش 
جــدی و اصولی و تمام قد با تمام قوا برای ســاختن جامعــه ای بیدارتر. فعال 
اجتماعی امروز همچون چریک فدایی دیروز باید از جان بگذرد برای بازســازی 
و اصالح جامعه ای که طبقه ی متوســط شهرهای بزرگش که الجرم به خاطر 
شــرایط و امکانات زیستش می باید حیاتی کمابیش کنشگرانه و روشنفکرانه تر 
از باقی طبقات داشته باشــد، هر چند سال یکبار دم انتخابات انگار یکهو بیدار 
می شود تا وظیفه ی اجتماعی سیاسی اش را محدود کند به کاغذ رای و بازگردد 
به خانه و برگردد ... ترافیک، آلودگی هوا، پارازیت ماهواره، شمال، جوجه، شنبه، 

کار، نق زدن، تحلیل های توهمی بی.بی.سی زده و وی.ا.ای زده و... 
آنچــه دارد در فاصلــه ی میان خواب روزمرگی و تهییــج های انتخاباتی از 
دست می رود فرصت ساختن جامعه است و تالش برای تقویت جامعه ی مدنی، 
تالش برای ساختن شــبکه های ارتباطی هدفمند و استخوان خرد کردن برای 
برآوردن اصناف، نهادهای مردمی، پیگیری مطالبات، تشــکیل زنجیره های هم 
ارز دموکراتیک. جامعه ای که نتوان کارگرهای معدنش را در اعتراض به بیکاری 
شــالق زد. جامعه ای که اگر دانشجوهایش در اعتراض به افزایش بی رویه ی 
شــهریه )در قانون اساسی نوشــته تحصیل باید رایگان باشد؟( و قانون شکنی 
دانشگاه نامه می نویسند به آقای رییس به آقای وزیر نامه شان مستقیم روانه ی 
سطل آشغال نشود. جامعه ای که اجازه ندهد کار مقدم بر ایمنی باشد، فراقانون 
و قانون شــکنی مقدم بر قانون و همچون زمان ساســانیان تحصیل تنها حق 
طبقات خاص اجتماع و خیلی چیزهای دیگر که هیچ یک از این آقایان بدها و 
بدترها زورش نمیرســد در حصار ساختارهای معیوب و پوسیده ی بوروکراتیک 
و بدون حمایت جامعه ی بیدار که فی الحال خســته ی نق زن بی عمل شده 

است، کاری از پیش ببرد.
این تاج نیست کز میان دو شیر برداری،

بوسه بر کاکل خورشید است
                                    که جانت را می طلبد

و خاکستِر استخوانت
                                شیربهای آن است.

                                              )از شعر ضیافت. احمد شاملو(

سلماز سپهری- دانشجوی مطالعات فرهنگی

حوصله کنید،تا انتخابات 
فرصت باقی است

با افزایش یارانه ها منتظر بنزین ۶ هزار تومانی و لواش ۲ هزار تومانی باشید
بهرام پارسایی سخنگوی اصل نود مجلس: بیتاک برای قانونمند 

کردن تبلیغ نامزدهای 
انتخابات در فضای 

مجازی آمد

                                   هادی غفاری فعال سیاسی اصالح طلب خطاب به ابراهیم رئیسی  :

چطور در ۱۵ روز یک برنامه ۲۰۰ صفحه ای نوشتید؟

رییس موسســه الهادی گفت: آقای رئیســی در نظام 
قضایی بوده، ۱۰ ســال در قوه قضاییه و سازمان بازرسی 
بوده که فسادهای گسترده در آن زمان در کشور صورت 

گرفت باید پرســید چرا آن زمان صدای کسی در نیامد؟ 
چرا کســی نگفت این همه فساد برای چیست؟ چرا این 

مسائل برای مردم شفاف سازی نشد.
به گزارش ایلنا، حجت الســالم هــادی غفاری درباره 
دومین مناظره دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری  با 
بیان این که در دومین مناظره هم ما برنامه ای از ســوی 
نامزدها مشــاهده نکردیم، گفت: متاسف و متاثر هستم 
اشخاصی که خود را نامزدهای انتخاباتی معرفی می کنند 
برنامه ای برای اداره کشور ندارند و فقط آمده اند که یک 

جناح را تخریب کنند و با این عمل رای بیاورند.
او خاطرنشــان کرد: رفتار روحانی و جهانگیری طبیعی 
بود، به هــر حال آنان کارهایی را انجــام دادند که باید 
از عملکردشــان دفاع می کردند و قطعــا آن را نیز ادامه 

خواهند داد.
رئیس مؤسسه الهادی در پاسخ به این سوال که رفتار 
نامزدهــای انتخاباتی را در دومین مناظره چگونه ارزیابی 
می کنید، عنوان کرد: مشاهد کردیم که ۴ کاندیدای دیگر 
برنامه ای برای اداره کشــور نداشــتند، مناظره که جای 

سخنرانی نیست باید برنامه ارائه داد.
او خاطر نشان کرد: از بین آقایان هیچ کدام نگفتند که 
چه برنامه ای برای اداره کشــور دارند، بعضی ها هم انگار 

فقط برای دعوا آمده بودند.
غفاری ادامــه داد: آقای قالیباف مناظــره را با رینگ 
بوکس اشتباه گرفته بود.آقای رییسی هم که کار اجرایی 

نکرده تا برنامه ای ارائه دهد.
عضو شــورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام گفت: 

آقای رییســی کتابچه ای را نشــان دادند ولی حتی یک 
صفحه هم باز نکرد بخواند تــا ببنیم چه برنامه ای دارد، 
البته متهم نمی کنم ان شااهلل که ورق های آن سفید نباشد.

غفاری افزود:مگر می شــود در ۱۵ روز یک برنامه ۲۰۰ 
صفحه ای نوشت، اگر ۱۰۰۰ کارشناس هم داشته باشیم 
نمی شود.او با بیان اینکه رییســی درباره عملکردش در 
قوه قضاییه دربرخورد با مفاسد دولت گذشته شفاف سازی 
کند، تاکید کرد: آقای رئیســی در نظام قضایی بوده، ۱۰ 
سال در قوه قضاییه و سازمان بازرسی بوده که فسادهای 
گســترده در آن زمان در کشور صورت گرفت باید پرسید 
چرا آن زمان صدای کســی در نیامد؟ چرا کســی نگفت 
این همه فساد برای چیست؟ چرا این مسائل برای مردم 

شفاف سازی نشد.

ســامانه یکپارچه تبلیغ نامزدهای انتخابات در 
فضای مجازی با عنوان بیتاک توسط شرکت ملی 

پست جمهوری اسالمی ایران راه اندازی شد.
به گزارش ایرنا، شــرکت ملی پست جمهوری 
اســالمی ایــران اعالم کرده اســت کــه تبلیغ 
نامزدهای انتخابات در فضای مجازی به پســت 
واگذار شده وبا رونمایی از سامانه بیتاک، تبلیغات 
نامزدهای انتخابــات در فضای مجازی قانونمند 
می شود.بســتر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور 
)بیتاک(، ارتباط میان مردم، حاکمیت، نامزدهای 
انتخاباتی و انتشــار دهنــدگان محتوای تبلیغاتی 
را تســهیل کرده و تبلیغات در فضای مجازی را 
ســاماندهی می کند.بیتاک در برگیرنده اطالعات 
نامزدهای انتخاباتی و صفحات شخصی آنها بوده 
و هموطنان برای اطالع از فهرســت نامزدهای 
انتخاباتی و صفحات شــخصی آنان می توانند به 
این سایت مراجعه کنند.انتشار دهندگان می توانند 
با مراجعه به ســامانه بیتاک و استفاده از راهنمای 
مربوطه از نحوه ثبت نام و فعالیت برای انتشــار 
محتوی تبلیغات نامزدهــای انتخاباتی در فضای 
مجازی آگاهی یافته و اقدام های الزم برای این 

فعالیت را انجام دهند.
نامزدهــای انتخابات و همچنین هموطنان می 
توانند به آدرس'bitaak.post.ir 'مراجعه و با 
کارکردهای این سامانه آشنا شوند. سامانه بیتاک 
در اقدامــی نوآورانه با همــکاری وزارتخانه های 
ارتباطات و فناوری اطالعات و کشــور رونمایی و 

اجرای آن بر عهده پست قرار گرفت.

عضو شورای شــهر تهران گفت:  شورای شهر 
تهــران اکنون به عنوان نهــاد نظارتی نمی تواند 
نظارتی بر لیست اموال شهردار و معاونانش داشته 

باشد.
به گزارش ایلنا مجتبی شــاکری در پاســخ به 
این ســوال که آیا شورای شــهر تهران از لیست 
اموال شهردار تهران باخبر است و نظارتی در این 
زمینه داشته است، اظهار کرد: در یکی از جلسات 
شــورا نطقی درباره همین موضوع داشتم و در آن 
نطق گفتم، قانون ارائه فهرست اموال قبل و بعد 
از مســئولیت  را ما نیز در شورا برای تمام اعضای 
شــورای شهر، شهرداران مناطق و شهردار تهران 
اعمال کنیم، اما متاســفانه این موضوع به عنوان 

یک نطق باقی ماند و اقبالی از آن نشد.
عضو شورای شــهر تهران با بیان اینکه آقایان 
حافظی و شــجاع پوریان نیز از این طرح استقبال 
کردنــد، تصریح کرد: معتقدم ایــن موضوع باید 
مصوب شده و این نظارت نیز در محدوده اختیارات 
شورای شهر باشــد، البته برخی از دوستان معتقد 
بودند که تصویب آن در محدوده اختیارات شورای 

شهر نیست لذا این موضوع عملیاتی نشد.
شاکری خاطرنشــان کرد: شورای شهر تهران 
اکنون بــه عنوان نهاد نظارتی تنهــا می تواند بر 
مبلغ قراردادها و پیمانکاری ها نظارت داشته باشد 
و نمی تواند نظارتی به لیســت اموال شــهردار و 

معاونانش داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: روش 
درستی نیست که فعاالن اقتصادی و واردکنندگان قانونی را به 
عنوان  واردات چی  خطاب کنیم و اگر قرار باشد کسانی را جزو 
زالو صفتان بدانیم حتما باید کســانی باشند که قاچاق سامان 

یافته را انجام می دهند.
به گزارش ایسنا، مجیدرضا حریری با نقد صحبت های یکی 
از کاندیداها در مورد فعــاالن اقتصادی و واردکنندگان مبنی 
بر اینکه واردات چی ها بــه اقتصاد ضربه می زنند و جزو چهار 
درصدی ها هستند گفت: کاندیداهایی که موضوعات اقتصادی 
را دست مایه اهداف سیاسی شان قرار می دهند باید فکر کنند 
که تاریخ مصرف شــعارهای انتخابات تمام می شــود و باید 

اقتصاد کشور سرو سامان داشته باشد.
وی افزود: تقسیم مردم به دو گروه دارا و ندار، تقسیمی است 
که عواقب آن در اقتصاد مشــخص خواهد شد. طی یک دهه 
اخیــر به خصوص در دولت های نهــم و دهم رفتار اقتصادی 
مبتنی بر رانت ایجاد شــد و کسانی با شعارهای فقر در مقابل 
غنا و تقسیم پول نفت سر ســفره مردم سرکار آمدند اما کار 
را به آنجا رساندند که فســاد اقتصادی و مالی نهادینه شد و 
طبقه ای از نوکسیه ها ایجاد شد که رفتار رانت خواری را شکل 
دادند که نتیجه آن این شــد که عموم مردم نسبت به گذشته 

فقیرتر شدند.
نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران و چیــن ادامه داد:  تمام 
آمارهای اقتصادی نشــان می دهد که مردم نسبت به یکی - 
دو دهه اخیر قدرت خریدشــان پایین تر آمده اســت. این فقر 

نتیجه همان شکل نگاه به اقتصاد است که با شعارهای عوام 
فریبانه و پوپولیســتی و به دلیل امیال سیاسی به اقتصاد وارد 
شد. مردم مقصر این فقر نبودند، مقصر سیاسیونی هستند که 

این نگاه را به اقتصاد داشتند.
وی اضافــه کرد:  اکنون برخی این فقــر مردم را به عنوان 
دســت آویزی برای سوء اســتفاده قرار داده اند و شعارهای 
سیاسی شان را در فضای دارا و ندار می برند نتیجه این می شود 
که وضعیت اقتصاد حتما از امروز بدتر خواهد شــد. کسی که 
کاندیدای ریاســت جمهوری می شــود باید شأن این مقام را 
درک و حفــظ کند. از زمانی که جمهوریت در کشــور حاکم 
شد رؤسای جمهور زیادی داشتیم، از زمان ریاست جمهوری 
مقام معظم رهبری و بعد از آن به یاد داریم که همیشه ادبیات 
محترمانه ای بکار برده می شــد که در شــأن نظام جمهوری 
اســالمی و مردم بوده است. اما از زمانی که دولت های نهم و 
دهم ســر کار آمد نوعی ادبیات عوام فریبانه و خارج از شأن و 

منزلت رئیس جمهور شکل گرفت و طرفدار پیدا کرد.
حریری تصریح کرد: اینکه یــک کاندیدایی که می خواهد 
رئیس جمهور شــود بخشــی از فعاالن اقتصــادی را که به 
امر واردات مشغول هســتند به عنوان »واردات چی« خطاب 
کند اصال درســت نیســت و مثل این می ماند که شهردار را 
شهردارچی صدا کنند؛ این کار اصال روش خوبی نیست، چون 

حتما باید احترام همه را نگه داشت.
رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به برخی آمارهــای وارداتی عنوان کرد: آمار گمرک نشــان 

می دهد که بیش از ۸۵ درصد واردات ما مســتقیما به خطوط 
تولید می رود، به این معنی کــه حداکثر ۱۵ درصد از واردات  
ما کاالهای مصرفی هســتند کــه در میان آن ها هم کمتر از 
۱۰ درصد کل واردات مان شامل واردات کاالهای ساخته شده 
اســت. در نتیجه نمی توانیم واردکنندگان قانونی را به عنوان 

کسانی که »زالو صفت« هستند اسم ببریم.
وی اضافه کرد: بهتر اســت به این فکر کنیم در مقابل پنج 
میلیارد دالر واردات کاالی ساخته شده حدود ۱۵ میلیارد دالر 
کاالی قاچاق وارد می شــود. اگر قرار است کسانی را به قول 
دوســتان جزو زالو صفتان قرار دهیم باید آن ها عواملی باشند 
که قاچاق سامان یافته را شکل می دهند. آن ها مطئنا فعاالن 
اقتصادی شناسنامه دارد نیستند آن ها حتما کسانی هستند  که 
پشتوانه های سیاســی و قدرت های سیاسی الزم را برای این 
فعل غیر قانونی دارند، پس باید فساد اقتصادی را نشانه گرفت 

و نه فعالیت اقتصادی مثل واردات و صادرات را.

رحیمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای تهران:

گزارش واشنگتن پست از مناظره دوم کاندیداها: 

زالوصفتان  قاچاق چیان سامان یافته هستند، نه واردکنندگان

۱۴ نفر هنوز در معدن 
گلستان محبوس اند!  سامانه کارانه، خرید و فروش رای توسط قالیباف است

                                                      عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور :

عبدالرضا رحمانی فضلی در پاســخ به این پرســش که آیا 
ایجاد سامانه کارانه توسط یکی از نامزدها مشکل قانونی ندارد، 
اظهــار کرد:  از نظر بخش حقوقی  وزارت کشــور این اقدام 
غیرقانونی اســت، این اقدام به نوعی تطمیع است و به نوعی 
هم شــایبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد. ما در وزارت 
کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر به جمع بندی 
نهایی رسیدیم که این موضوع خالف قانون است آن را اعالم 
خواهیم کرد. من معتقدم ما باید به شــعور مردم ایمان داشته 
باشــیم. هر کاری که در قالب هتک حرمت یا دروغ یا اقدام 
غیرقانونی انجام می شود همه آنها در ذهن مردم ثبت می شود 

و نتیجه آن را در انتخابات تجلی می دهند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری 
خود اظهار کرد: برخی تحلیل ها این بود که مناظره ها شــاید 
موجب تحریک هواداران شود و اقداماتی خالف نظم و امنیت 
رخ دهــد که هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاد و ما امنیت، نظم 
و آرامش را در حوزه تبلیغات خواهیم داشــت. حتی اگر مردم 
در مقابل ســتادهای نامزدها تجمع کرده و شعار دهند ما هیچ 
نگرانی نداریم.رحمانی فضلی در پاســخ به این پرسش که با 
توجه به شکایت دانش آشتیانی، به او اجازه پاسخ به اتهاماتی 
که در مناظره ها به وی وارد شــد را می دهید، گفت: توصیه ما 

این اســت که نامزدها در بیان نظرات و برنامه های خودشان 
حقوق دیگران را ضایع نکنند. کسانی که در خود این آمادگی 
را می بینند که مدیریت اجرایی کشــور را بر عهده بگیرند باید 
اصول حاکم بر نظام جمهوری اسالمی ایران و اخالق عمومی 
را رعایت کنند. در مورد این موضوع دیروز نامزدها هم پاســخ 
این مسایل را دادند. شکایتی هم از طرف آقای دانش آشتیانی 
رســیده که قرار است در کمیسیون نظارت بر تبلیغات بررسی 
شود.وی ادامه داد: تاکنون خودم در 6 جلسه کمیسیون نظارت 
بر تبلیغات انتخابات حاضر شده ام که در این کمیسیون مسأله 

توهین به نامزدها یا افراد دیگر نیز بررسی خواهد شد.

مجید رضا حریری  عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

نود مجلس  سخنگوي کمیســیون اصل 
شورای اســالمی گفت: اگر یارانه ها افزایش 
یابــد، مطمئنــا باید کل کارهــای عمرانی 
و خدماتی را در کشــور متوقــف کنیم. اگر 
یارانــه از  ۵۰  هزار تومان فعلی به ۱۵۰هزار 
تومان برسد مردم باید بنزین 6هزار تومانی، 
نان لواش ۲هزار تومانی و گوشــت کیلویی 

۱۵۰هزار تومانی را تجربه کنند.
به گزارش ایســنا، بهرام پارسایي با اشاره 
به برخی وعده هــای انتخاباتی کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر افزایش 
یارانه ها به عصر ایران گفت: تجربه یارانه ها 
تجربه تلخی برای کشور بوده است. تا قبل 
از طرح شدن یارانه ها هزینه های جاری مردم 

خیلی پایین تر بــود و ارزش پول ملی ما نیز 
باالتر بود. بعد از اجرای یارانه ها شــاهد تورم 
افسارگســیخته و بی سابقه در کشور بودیم. 
بدون شک افرادی که شــعارهای یارانه ای 

می دهند هدفشان فقط عوام فریبی است.
پارسایی خاطر نشان کرد: با توجه به تبعات 
سنگینی که یارانه ها بر اقتصاد و رونق کشور 
داشــته و باعث ایجاد تورم شــده است لذا 
این مباحث فقط از مســیر قانونی و تصویب 
مجلس قابلیــت اجرایی پیــدا میکند. اکثر 
نمایندگان مردم با اشراف بر مشکالت ناشی 
از تزریق پول به جامعه آگاه هســتند. بدون 
شک این موارد در مجلس تصویب نمی شود 
و این وعده ها غیر قابل اجرا و فراقانونی است 

و هیــچ ضمانت اجرایی بــرای این وعده ها 
وجود ندارد.

وي بــا بیان این که در صــورت افزایش 
یارانه ها افزایش قیمت کاالهای دیگر را نیز 
خواهیم داشت، بیان کرد: اگر یارانه از ۵۰هزار 
تومان فعلی به ۱۵۰هزار تومان برســد مردم 
باید بنزین 6هــزار تومانی، نان لواش ۲هزار 
تومانی و گوشت کیلویی ۱۵۰هزار تومانی را 

تجربه کنند.
ســخنگوی کمیســیون اصل نود با بیان 
این کــه این وعده ها به هیــچ وجه قابلیت 
اجرایی ندارد، گفت: بودجه عمرانی کشــور 
حدود ۲۰درصد بودجه کل کشــور اســت و 
اگر یارانه ها افزایش یابــد، مطمئنا باید کل 

کارهای عمرانــی و خدماتی را در کشــور 
متوقــف کنیــم. در صورت افزایــش یارانه 
بیشترین فشار به قشر پایین و حقوق بگیران 
وارد می شــود چون ارزش پول و حقوقی که 
االن دریافــت می کنند تقریبا به یک ســوم 
کاهش پیدا می کند. یعني اگر کارگری یک و 
نیم میلیون تومان حقوق دریافت مي کند در 
صورت افزایــش یارانه و کاهش ارزش پول 
ملی، قدرت خریدش کاهش می یابد و مثل 

این است که ۵۰۰هزار تومان دریافت کند.
سخنگوی فراکسیون امید خاطرنشان کرد: 
طبقه مرفه زیانی در افزایش یارانه نخواهند 
دید و قشــری که متضرر خواهند شد قشر 

متوسط و پایین دست جامعه هستند.

علیرضا رحیمی اظهار کرد: در طول ده روز 
گذشــته به خصوص سه روز اخیر فشارهایی 
سیاسی و البی گیری هایی برای تاثیرگذاری 
در هیئت نظارت اســتان تهران انجام شــد 
که علیرغم تمامی این فشــارها، جوسازی ها 
و بداخالقــی هــا، هیئت نظارت بررســی 
صالحیت های داوطلبان رد صالحیت شده 
در هیئت هــای اجرایی ونظارت شهرســتان 
و بخش های تهران را براســاس مر قانون، 

چارچوب و موازین قانونی انجام داد.
به گزارش ایســنا وی ادامه داد: در همین 
راستا شاهد فشــارهای سیاسی  و البی های 
به شدت زیادی به خصوص برای هفت عضو 

شورای شــهر فعلی تهران که رد صالحیت 
شــده بودند از سوی مدافعان و مخالفان آنها 

بودیم. 
هیئت نظارت عالوه بر پایبندی به قانون و 
رعایت آن، هفته گذشته جلسه استماع برای 
شنیدن توضیحات این افراد برگزار کرد تا آنها 
دفاعیات و مستندات خود را به هیئت نظارت 

ارائه دهند.
 ایــن نشــان می دهد که هیئــت نظارت 
به هیــچ عنوان تحت تاثیر جوســازی ها و 

فشارهای سیاسی قرار نگرفته است.
رئیــس هیئت عالی نظارت بــر انتخابات 
شوراهای اســالمی استان تهران تاکید کرد: 

آنهایی که امروز شروع به جوسازی کرده اند 
که رســیدگی به صالحیت ها در هیئت های 
نظارت سیاســی بوده نگاهشــان ســازنده 
نیســت، حال اینکه نگاه ما برقراری آرامش 
در چارچوب قانون در فضای انتخابات است 
چون وظیفه مان را حفظ آرامش و نشــاط و 
بــه دنبال آن  افزایش مشــارکت می دانیم.

رحیمی تمامی ادعاها مبنی بر اینکه بررسی 
صالحیت ها بر مبنای سالیق سیاسی انجام 
شده است را رد کرد و تاکید کرد که بررسی 
صالحیت ها براساس چارچوب قانون انجام 

گرفته و اصل بر برائت بوده است. 
نگاه سیاســی به داوطلبان و جود نداشته و 

حتی در مواردی که افراد سابقه سیاسی خود 
راذکــر کرده بوده اند نیــز این موضوع مورد 

توجه قرار نگرفته است.
وی با تاکید مجدد بر اینکه سالیق سیاسی 
دواطلبــان در بررســی صالحیــت آنها در 
هیئت های نظارت شهرستان و استان تهران 
مالک نبوده است گفت: مالک ما استعالم از 

مراجع چهارگانه و مواضع قانونی بوده است.
رحیمی در پایان گفت که در همین رابطه 
هیئت نظارت اســتان تهران هفته گذشــته 
درجلسه ای با رئیس مجلس، گزارشی از روند 

کار ارائه کرد.

فشارها برای رد و تایید صالحیت برخی کاندیداهای 
انتخابات شوراها افزایش یافته است

جهانگیری:

پس از برگزاری دومیــن مناظره تلویزیونی نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری ایران، روزنامه واشنگتن پست 
نوشت: هر شــش نامزد انتخابات پیش رو در ایران تاکید 
کردنــد که در صورت پیروزی توافق هســته ای را حفظ 

خواهند کرد.
به گزارش ایســنا، به نوشته روزنامه واشنگتن پســت، اعالم حمایت از توافق 
هســته ای ایران و گــروه ۱+۵ در جریان مناظره تلویزیونی دوم از ســه مناظره 
زنده میان نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری ایران انجام شد. حسن روحانی 
رئیس جمهوری ایران که دولت وی بر ســر حصول این توافق مذاکره کرد، با پنج 
رقیب روبرو اســت که وی را به چالش می کشــند. منتقدان وی حسابی به توافق 

هسته ای تاخته اند و می گویند که نتوانسته منجر به موفقیت اقتصادی شود.
روحانی که یک فرد میانه رو اســت تالش می کند تا در برابر این انتقادات علیه 
دســتاوردش دفاع کند و می گوید که بدون این توافق، به جای فروش دو میلیون 

بشکه نفت در روز این تعداد تنها ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود.
وی همچنین مخالفان خود، شــامل نامزدهای اصولگرا، یعنی ابراهیم رئیسی و 
محمدباقر قالیباف شهردار تهران را به چالش کشید و از آنها خواست تا موضع خود 
را در خصوص این مسئله روشن کنند. روحانی گفت: اکنون نامزدها باید به صورت 

شفاف و شخصی به مردم بگویند که می خواهند چه کاری با توافق انجام دهند.
این توافق، با عنوان برنامه جامع اقدام مشــترک موجب رفع تحریم های سخت 
اقتصادی ایران در ازاء محدودیت برنامه هســته ای این کشور شده است. صادرات 
نفت به روزهای گذشته خود بازگشته و تورم تک نرخی شده است اما بیکاری هنوز 

زیاد است و رشد بخش غیرنفتی همچنان کند است.
در نهایت، هیچ یک از رقبا نگفتند که توافق هسته ای که از حمایت رهبری ایران 

نیز برخوردار است، کناره گیری خواهند کرد.
واشــنگتن پست در ادامه نوشت: مناظره روز جمعه غیر از توافق هسته ای روی 
دیدگاه نامزدها درباره جایگاه ایران در جهان متمرکز بود. دیگر شــرکت کنندگان 
در این رقابت انتخاباتی؛ مصطفی میرســلیم وزیر فرهنگ پیشین و محافظه کار، 
اســحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور و میانه رو و مصطفی هاشمی طبا معاون 

رئیس جمهور سابق و اصالح طلب هستند.
روحانی در پاسخ به سوالی درباره اولویت سیاست خارجی اش بر رویکرد دولتش 
برای بهره بردن از دیپلماسی جهت دستیابی به اهداف به ویژه در منطقه تاکید کرد.

رئیســی نیز گفت که دیپلماسی ایران باید به طور کلی بر پایه اقتصاد مقاومتی 
اســتوار باشــد که ترغیب کننده تولید داخلی در مواجهه با تحریم های بین المللی 

است.
رئیســی و قالیباف که حریفان قدرتمند روحانی محســوب می شوند، وی را به 
حمایت از سرمایه گذاری خارجی در برابر تولیدکنندگان متهم می کنند. قالیباف در 
اشاره کنایه آمیز به تاثیرات اقتصادی توافق هسته ای گفت: این تاثیرات چه هستند، 

مردم به درستی می گویند که هیچ تحولی اتفاق نیفتاده است.

همه نامزدها بر حفظ برجام تأکید کردند

مجتبی شاکری عضو شورای شهر تهران:

شورای شهر از لیست اموال 
قالیباف بی خبر است


