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اطالعات مرکز آمار ایران نشــان می دهد که تورم ماهانه کاالها و خدمات مصرفی در اردیبهشــت ماه ساالنه ٠.٢ درصد کاهش، تورم نقطه به نقطه ٠.٢ درصد افزایش و تورم ساالنه 
٠.٢ درصد افزایش داشته است.بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در اردیبهشت ماه امسال عدد ٢٤٤.٤ را نشان می دهد که 
نســبت به ماه قبل ٠.٢ درصد کاهش داشــته است.افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ٩.٦ درصد است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ) ٩.٤ 
درصد( ٠.٢ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری( در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ نسبت 

به دوره مشابه سال قبل ٧.١ درصد است که نسبت به فروردین ماه امسال ٠.٢ واحد درصد افزایش یافته است.

 کاهش تورم 
طبق اطالعات 

مرکز آمار ایران

قالیباف، رئیسی را به قربانگاه برد

محمد هاشــمی معتقد است که محمدباقر قالیباف پس از آگاهی از سقوط خود 
در نظرسنجی ها، از انتخابات کنار کشید و رئیسی را تنها گذاشت.

به گزارش انتخاب، محمد هاشمی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
انتخابات اخیر، صحنه ی رقابت بسیار سنگینی بود، باالخره در جناح اصولگرا، همه 
امکانات را بســیج کردند و به خدمت گرفتند اما مردم توجه زیادی داشــتند و به 
آقای روحانی رای دادند. به نظر من، حتی بخشی از آرای آقای رئیسی و میرسلیم 
به دلیل همان شــعارهای یارانه ای بود که می دادند، شــعارهایی که برای قشر 

محروم جاذبه داشت اما هیچ برنامه ای پشت آن نبود. 
وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد چرایی شکست اصولگرایان در انتخابات 
و افت آنان در روزهای پایانی گفت: رقبای اصلی روحانی در نظرســنجی ها، افت 
نکردند و از اول، همین مقدار رای بیشــتر نداشــتند. در نظرسنجی ها، مجموعه 
جریان اصولگرا حدود ٤٢ درصد رای داشتند که االن هم تقریبا همان است. بیشتر 
این حرف هایی که این آقایان می زدند، باعث زنده شــدن خاطرات احمدی نژاد 
برای مردم می شد. خب مردم به خوبی می دانند چه بالیی در دوره احمدی نژاد بر 
سرشــان آمده بود، به نظرم این یکی از عواملی بود که باعث شد بخشی از آرای 

اصولگرایان ریزش پیدا کند و گرایش به دولت اقای روحانی بیشتر شود.
وی اضافه کرد: بعنوان مثال، آقای قالیباف بسیار رفتارهای زننده ای داشت و به 
مانند احمدی نژاد رفتاری ناپسند از خود در مناظره ها به جای گذاشت. او البته در 
نهایت خودش را زود از مهلکه نجات داد و رئیســی را به قربانگاه برد. این باعث 
شد که گرایش مردم به این دولت بیشتر شود و یاد نصیحت های آیت اهلل هاشمی 

بیافتند که به هرحال باید به سمت اعتدال رفت و از شعار پرهیز کرد.

محمد هاشــمی با اشــاره به کناره گیری قالیباف دو روز مانــده به برگزاری 
انتخابات، اظهار داشــت: نحوه ی ورود قالیباف به ثبت نام انتخابات قابل بررسی 
است و همچنین نحوه ی خروجش. در این میان، رفتاری که قالیباف بروز داد قابل 
تامل اســت، او تقریبا آغازگر بداخالقی ها و بدرفتاری ها بود و به انقالب و کشور 
از طریق طرح مســائل نامربوط مانند ٩٦ درصد و ... ضربه زد. البته انتظارش این 
بود که سخنانش مورد اســتقبال مردم قرار بگیرد، ولی نگرفت، مخصوصا بعد از 
مناظره سوم، قالیباف افت زیادی در نظرسنجی ها داشت و چندین پله سقوط کرد 
و در نهایت متوجه شــد که آینده پیروزمندی ندارد. بنابراین آمد به نام حمایت از 
رئیســی، انصراف داد و آن انصراف با فیلمهایی که باهم گرفنتد و دست به دست 
هم دادند و ...همراه شد. به نظرم، اقدام قالیباف به انصراف، یک پوست خربزه زیر 

پای رئیسی بود به طوری که رئیسی تنها در صحنه ماند. 
البته میرســلیم هم در عرصه ماند، اما ســاز خودش را می زد و تاثیر و رأیی هم 
نداشــت.. به طور کلی، من نقش قالیباف را در مســائلی که برای رئیسی، بوجود 

آمد، زیاد می دانم.

علی محقر- فعال سياسی اصالح طلب

وزیــر آموزش و پرورش دولت اصالحات با 
بیان اینکه در دولت بعد جایی برای کســانی 
که برنامه های روحانــی را باور ندارند، وجود 
ندارد گفت: نیروهــای جوان و بانوانی که در 

دوره های قبل شــرایط برایشان مساعد نبوده 
باید در این دولت در اولویت قرار داشته باشند.

به گزارش ایلنا، مرتضی حاجی در خصوص 
اولویت هــای دولــت دوازدهم بــا توجه به 
وعده های اصالح طلبانــه روحانی در تبلیغات 
انتخاباتی گفــت: روحانی با توجه به تاکیدات 
خود تــالش خواهد کــرد کابینــه آینده پر 
انرژی تر و تواناتر باشد. در تحقق برنامه های 
دولت آینده در درجه اول باید افرادی باشــند 
که این برنامه ها را با عمق وجود باور داشــته 
باشند. او بر لزوم استفاده از نیروهای جوان  و 
با نشاط در دولت دوازدهم تاکید کرد و گفت: 
برای مدیریت و تحقق برنامه ها نیاز اســت از 
جوانان در کنار مدیران مجرب استفاده شود. 
بســیاری از اعضای فعلی همچــون وزرای 

خارجه، نفت و کشاورزی کارایی خود را ثابت 
کرده اند اما بخش هایی حتما نیاز به تجدیدنظر 
دارند. طبیعی است کسانی که برنامه های آتی 
را باور ندارند و به عنــوان رفع تکلیف به آن 
نگاه می کنند مناسب این سمت نیستند. وزیر 
آموزش و پرورش دولت اصالحات با تاکید بر 
اینکه توانایــی مدیریت در درجه اول اهمیت 
قرار داد گفت: طبیعی اســت که انتظار داشته 
باشیم گرایشات اصالح طلبانه در کابینه آینده 
پررنگ باشد چون حامیان اصلی و فعال  رئیس 
جمهور اصالح طلب بودند. اما این اولویت در 
کنار شــروط اولیه و اصلی است. یعنی اصل 
بر باورمند بودن و توانایی اســت. افرادی که 
باور عمیق تر و توانایی بیشتری دارند باید مد 
نظر باشند و بین این افراد کسانی که گرایش 

سیاسی شــان به حامیان اصلی رئیس جمهور 
نزدیک تــر اســت اولویت دارنــد. حاجی در 
خصــوص تغییر اســتاندارانی کــه گفته می 
شــود تعلق خاطری به دولت روحانی ندارند، 
گفت: در ســطح مدیران خــارج از دولت هم 
باید این تغییرات صورت بگیرد. در اســتان ها 
این که کسی غیر از این باشد حتما باید کنار 
گذاشــته شود.او در مورد نقش زنان در کابینه 
آینده نیز گفت: شــرط کارایــی اگر در درجه 
اول اهمیت باشــد در اولویت ها برای شرایط 
مشــابه می توان گفت از همــه توان ها باید 
اســتفاده کرد. نیروهای جوان و بانوانی که در 
دوره های قبل شــرایط برایشان مساعد نبوده 
 قاعدتا در این دولت باید در اولویت قرار داشته 

باشند.

شادباش به حامیان انتخابات بزرگ ۲۹ اردیبهشت 

    مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت اصالحات:

در دولت آینده گرایشات اصالح طلبانه باید پررنگ باشند

تحلیل محمد هاشمی رفسنجانی از انتخابات 96:

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

نایب  رئیس مجلس شورای اسالمی در یادداشتی به تحلیل و 
بررسی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخت.

به گزارش ایلنا، علی مطهــری در کانال تلگرامی خود در 
یادداشتی تحت عنوان عبرت های انتخابات دوازدهم نوشت:

انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهــوری نویدها و 
عبرت هایی به شــرح ذیل داشت که الزم است به آنها توجه 

شود:
١. مشــارکت باالی مردم نشان داد که برخالف سال های 
اول بعد از ۸۸ که عده ای از هرگونه تغییر و اصالح امور ناامید 
شــده بودند، مردم درک کرده اند که رأی آنها مؤثر است و از 
طریق انتخابات می توانند تغییر ایجاد کنند و بسیاری از امور 

را اصالح نمایند.
٢. رســانه های افراطی ضد دولت که در چهار سال گذشته 
تمام هّم خــود را بر آن قرار دادند کــه دولت فعلی به دوره 
دوم خود نرســد، خوب است روش خود را تغییر دهند و توجه 
نمایند که همه چیز تصاحب قدرت نیست، چیزی هم به نام 

مصالح کشــور و اسالم وجود دارد. همین طور است در مورد 
بخش هایی از صداوسیما خصوصا بخش سیاسی و خبر آن که 

الزم است روش خود را تغییر دهند.
٣. رشــد اجتماعی و سیاسی مردم ما که پس از چهار سال 
گلوله بــاران مواضع و اقدامات دولت فعلی توســط نهادهای 
مختلف حکومتی و رســانه های وابســته به آنهــا و با وجود 
عوام فریبی ها در رقابت هــای انتخاباتی، باز هم راه اعتدال را 
انتخاب کردند قابل تقدیر و بلکه حیرت انگیز اســت و انسان 
را به یاد ســخن مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی می اندازد 
که گفت: دیگر برای آینده انقالب و کشور نگران نیستم چون 

مردم آگاهی الزم را پیدا کرده اند.
٤. یکی از آســیب های این انتخابات ایــن بود که برخی 
کاندیداها برای رسیدن به هدف، از هر وسیله ای ولو نامقدس 
استفاده کردند، حال آنکه سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار غیر 

از این است.
۵. آسیب دیگر، طوالنی بودن روند رأی گیری بود. افرادی 

سه تا چهار ســاعت برای رأی دادن وقت گذاشتند و افرادی 
هم که توان این مقدار معطلی را نداشتند از رأی دادن منصرف 
شدند. وزارت کشور برای آینده باید فکری به حال این معضل 

بنماید. 
در پایان دو نکته را متذکر می شــوم. یکی این که مناسب 
است رئیس جمهور منتخب در دولت دوازدهم از نیروهای قابل 
و مبــرز طرف مقابل خصوصاً از جناب آقای قالیباف که یک 

مدیر اجرایی قوی هستند استفاده نماید. 
نکته دیگر توصیه ای است به اصول گرایان. به آنها عرض 
می کنم تا زمانی که ناخواسته معتقد به منطق جبر هستید که 
آنچه در نظام جمهوری اســالمی توسط نهادهای حکومتی 
اتفاق می افتد همه درســت است و به عبارت دیگر آنچه رخ 
می دهد همان است که باید رخ دهد و آنچه که رخ نمی دهد 
همان است که نباید رخ دهد و همه کارهای نهادهای امنیتی 
و نظامی و قوه قضائیه درســت است و اگر انتقاد کنیم نظام 
را تضعیف کرده ایم، آری تــا زمانی که چنین تفکری دارید، 

در انتخابات های مختلف شکســت خواهید خورد زیرا مردم 
توجیه نابســامانی ها و ظلم ها را نمی پســندند. لذا الزم است 
اصول گرایان یک آسیب شناسی جدی در کار و روش خود به 

عمل آورند و واقعاً اصول گرا شوند.

مردم توجیه نابسامانی ها و ظلم ها را نمی پسندند

خنده امروز آقای دکتر روحانی نماد خنده بر لبان ایرانیان در سراســر جهان است 
که با استفاده هوشــمندانه از فرصت زیبای حق رای خود، مردمان جهان را شگفت 
زده بصیرت و عظمت خود در حضورشــان و انتخاب آگاهانه شان کردند. بطوری که 
روزنامه معروف لوموند فرانسه با إعجاب، ایران پس از ٢٩ اردیبهشت ٩٦ را با سوئیس 
و نــروژ که در رفراندوم قبول یا رد یارانه نقدی به رد آن رای دادند مقایســه کرده و 
با یاد کردن به بزرگی از مردم ایران می گوید: "ایرانی که ســوئیس و نروژ نیست و 
در قلب منطقه سراســر آشوب و جنگ خاورمیانه زندگی می کند به یارانه نقدی سه 
برابری جواب رد داد." انصافا آفرین به این مردم و شعور و هوشمندیشان که با انتخاب 
مســیر تدبیر و امید و عقالنیت، به عقبگرد و شعارهای غیر عملی و خانمان برافکنی 
که تجربه شده بود نه محکمی گفتند و مسیر نیمه دوم راه را با افتخار هموار کردند.

جا دارد ضمن احسنت گویی به ملت فهیم ایران، اتنخاب مجدد مرد بزرگ تدبیر و 
امید دکتر روحانی را به ملت شریف ایران به ویژه مردم خوب خراسان شمالی، رئیس 
جمهور محبوب ملت و همه دست اندرکاران و تالشگران و فعالین ستادهای انتخاباتی 
کــه کم و بیش مورد بی محبتي های غیر منصفانه نیز قرار می گیرند تبریک بگویم 
و از خدای بزرگ آرزوی توفیق روزافزون برای تحقق هر چه بیشــتر آرزوها و وعده 
های انتخابی رئیس جمهور بزرگوار بویژه در رفع ســریعتر و بیشــتر رکود اقتصادی، 
افزایش اشتغال و رونق اقتصادی، تامین بیشتر حقوق شهروندی و آزادي های فردی 
و اجتماعی و سیاســی و رفع حصر از محصورین عزیز و رفع ممنوع التصویری غیر 
عقالئی از خاتمی بزرگ، توسعه بیشتر ابزارهای رسانه ای و آگاهی رسانی، رفع بیشتر 
محرومیت از گروه های آسیب پذیر اجتماعی و أقشار و مناطق محروم کشور، توسعه 
هر چه بیشتر و کیفی تر آموزش و پرورش و حوزه علم و دانش و دانشگاه ها بویژه در 
حوزه اقتصاد و شــرکتهای دانش بنیان را دارم. جا دارد در اینجا یادی کنیم از مرحوم 
هاشــمی رفســنجانی، آن مرد بزرگ با بصیرت که با هوشمندی تمام، درک باالی 
این مردم را در تشــخیص راه از بیراهه حس کرد و با اطمینان قلب اعالم کرد چون 
مردم ایران به قدرت تشــخیص راه از بیراهه رسیده اند من با آرامش می روم. خدای 
بر درجات آن عزیز بیفزاید و روحش در بهشــت برین نزد شهدا و امام شهدا شاد. اما 
فریضه می دانم سپاس ویژه داشته باشیم از ارشادات محبوب القلوب ملت ایران سید 
بزرگوار خاتمی عزیز که با تذکر به تکرار توســط مردم با دم مسیحایی اش استقامت 
این مردم را در صف های چندین ســاعته باال برد و تشکر از یادگار امام راحل آیه اهلل 
آقا ســید حســن خمینی که با حمایت خود از مرد تدبیر و امید یاد امام راحل را زنده 
کرد، سپاس از آیه اهلل مهدی کروبي و سید مظلوم ژرف اندیش و آینده بین مهندس 
میرحسین موسوی و دانشمند قرآن پژوه سرکار خانم زهرا رهنورد که علي رغم حصر 
با رای خویش به دکتر روحانی پیام بیداری و اســتقامت را به ملت هوشمند رساندند. 
تشــکر از حجه االسالم و المسلمین ناطق نوری که با إیثار خود و گذشت از بسیاری 
موقعیت ها و مصادیق ظاهری دنیا با حمایت از دکتر روحانی جلوه زیبایی از فداکاری 
برای مصالح کشور را به نمایش گذاشت. سپاس ویژه از پاکمرد بزرگ جهانگیری که 
با روشنگري های شجاعانه و عالمانه خود در جریان تبلیغات انتخابات و نهایتاً خروج 
ایثارگرانه از کاندیداتوری به نفع دکتر روحانی لیاقت خود را برای ریاســت جمهوری 
دوره آینده کشــور به اثبات رســاند و باالخره از مردم بیدار خراسان شمالی که یکبار 
دیگر علي رغم تمامی مشکالت ناشی از محرومیت های تاریخی و گرفتاري های متاثر 
از زلزله اخیر باز هم با درصد رای باالتری به روحانی عزیز نسبت به دو استان دیگر 
خراسان هوشیاری و بیداری باالتر خود را همانند انتخابات ٩٤ نشان دادند. خداوند به 

این ملت بزرگ، آبرو و عزت و بزرگواری بیش از پیش عنایت فرماید.  رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران علت ناکامی 
اصولگرایان فعلی شورای شهر تهران در راهیابی به شورای 

پنجم را عدم مدیریت قالیباف از سوی آنها دانست.
رحمت اهلل حافظی؛  رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر 
تهران علت شکست اصولگریان در انتخابات شورای شهر را 
حمایت از قالیباف دانست و افزود: من یک سال پس از آغاز 
شورای چهارم به آقایان گفتم، اگر قالیباف را مدیریت نکنند، 

کمر اصولگرایان را خواهد شکست.
به گزارش ایلنا، حافظی همچنین در مورد پیروزی قاطع 
لیست امید در انتخابات شــورای شهر تهران تصریح کرد: 
موفقیت لیست امید پیش بینی می شد و در خوشبینانه ترین 
حالت تصور می کردیم، فقط ۵ کرسی از شورا به اصولگرایان 

برسد که شاهد بودیم همان هم نشد.
این عضو شورای شهر چهارم ضمن درخواست از منتخبان 
شورای پنجم مبنی بر متعهد بودن به شفاف سازی، تصریح 
کرد: طبق قانون، گزارش عملکرد شــورا باید هر شش ماه 
یکبار در سامانه قرار گیرد. همچنین باید در سالن ایرانشهر 
جلسات شورا به صورت زنده پخش شود تا مردم در جریان 

امور قرار بگیرند و از رانت اطالعاتی نیز جلوگیری شود.
وی در واکنش به نامه چمران به وزیرکشــور و اعتراض 
بر نظارت بر انتخابات شــوراها گفت: هر کســی حق دارد 
اعتراض کند، اما چطور ایشــان ســه دوره قبل مشکلی با 
نتیجه انتخابات نداشت و در این دوره که شکست خورده اند، 

معترض شده اند؟ رای مردم را نمی توان نپذیرفت.

رحمت اهلل حافظی رئیس کمیسیون سالمت 
شورای شهر تهران:

جلسات شورا به صورت 
زنده پخش شود

کارگران معدن زغال سنگ البرز 
مرکزی تجمع کردند

عملکرد دولت دهم روی سر کاندیداهای اصول گرا آوار شد
محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری:

 رئیس جبهه پیــروان خط امام و رهبری 
تاکید کرد: اگر کســی بخواهــد ثابت کند 
دولتی که ســر کار آمده ناکارآمد اســت در 

نیت او باید شک کرد.
به گزارش ایلنــا، محمدرضــا باهنر در 
نشســت خبری خود در پاسخ به این سوال 
که چرا اصولگرایان بــا وجود اجماع این بار 
پیروز نشــدند، گفــت: معمــوال دولت ها 
دودوره ای هســتند برخی می گفتند در این 
وسط رقابت درست نیســت اما اگر رقابت 
جدی وجــود نداشــت ما این حضــور را 
نداشتیم. این رقابت ها کمک می کند برای 
حضور انبوه مردم پای صندوق. این رکورد 
٧٢ درصــدی که بعضــا از ۸٠ درصد هم 
گذشــته باید لوازمی داشته باشد. او با بیان 
اینکه حضور مــردم به قدری مثبت بود که 
اصول گرایان توانستند وحدت کنند و چهل 
درصد آرا را به دســت بیاورند، گفت:  رئیس 
جمهور شــصت درصد آرا را دارد اما بر این 
چهــل درصد هم نظــارت می کند. توصیه 

من این اســت اگر نقد هست باید عادالنه 
و عالمانه باشد. برای حل مشکالت مردم و 
نواقص کار دولت باشد نه افزون کردن آن. 
اگر کســی بخواهد ثابت کند دولتی که سر 
کار آمده ناکارآمد است در نیت او باید شک 
کرد. االن همــه باید تالش کنند دولت در 

مطالبات اصلی مردم منضبط و بصیر باشد.
باهنــر در مورد اســتعفای ناطق نوری از 
ریاست دفتر بازرســی مقام معظم رهبری 
عنوان کرد: ایشــان ٢۸ سال است مسئول 
دفتر بازرسی هســتند. من زمانی که برای 
مجلــس دهم ثبــت نام نکــردم خیلی ها 
می پرســیدند چرا؟ من می گفتــم من  ٢۸ 
ســال ایــن راه را رفتم شــاید آقای ناطق 
هم می خواســت نیروی جوان تــری بیاید. 
شــاید به دلیل کبر ســن و تکراری بودن 
 کار بوده که ایشــان از بازرســی اســتعفا 

دادند.
او تاکید کرد: در رابطه با مجمع همان طور 
که می دانید قرار بر این بوده که دوره مجمع 

پنج ساله باشــد و افراد حقیقی و حقوقی را 
رهبر انقالب مشخص کنند. این تاریخ تمام 
شــده و باید اعضای جدید مجمع منصوب 
شــوند. اوال تمدید این دوره هیچ مشــکل 
حقوقی ندارد همین کــه افراد جدید نصب 
نشدند یعنی این دوره ادامه دارد. این مجمع 
قانون دقیقی ندارد یعنی دوره قانونی ندارد و 
با اراده رهبری است. فکر کنم در خرداد ماه 
این مساله تعیین تکلیف می شود و ریاست و 

ترکیب اعضای مجمع تعیین می شود.
باهنر در پاســخ به سوال دیگری در مورد 
اینکه نامزد اصولگرایی در سال ٩٢ مجموعا 
١٦ میلیون رای آورد امسال هم همین طور 
با این که میزان واجدین شرایط بیشتر شده 
علت آن چیســت؟ با توجه بــه وعده های 
جذابــی مثل یارانه ایــن وضعیت را چطور 
آسیب شناسی می کنید؟ گفت: هشت سال 
دولــت نهم و دهم بوده و خدماتی داشــته 
در دو ســال آخــر دولت دهم یک ســری 
شاخص های اقتصادی به شدت سقوط کرد 

تورم افزایش یافت. رشد اقتصادی به شدت 
منفی شد. تا زمان انتخابات سال   ٩٢ برخی 
آثار را مردم نمی دانستند بعدا که دولت جلو 
رفت معلوم شــد وضعیتی که تحویل شده 
وضعیت به ســامانی نبوده اســت. یکی از 
اتفاقاتی که در این انتخابات افتاد این بود که 
در سال ٩٦ عملکرد دو سال آخر دولت دهم 
آوار شد روی ســر کاندیداهای اصولگرا در 
حالی که می گفتند ما احمدی نژاد نیستیم اما 
به صورت کامل آوار شد روی سر نیروهای 

اصولگرا.

روز دوشنبه یکم خرداد ماه شماری از کارگران معدن زغال 
سنگ البرز مرکزی به دلیل بی پاسخ ماندن خواسته هایشان 

تجمع برپا کردند.
به گزارش ایلنا، یکم خرداد ماه گروهی از کارگران معدن 
زغال ســنگ البرز مرکزی واقع در شهرستان سواد کوه به 

دلیل بی پاسخ ماندن خواسته هایشان تجمع برپا کردند.
از قــرار معلوم شــرکت های پیمانکاری مســتقر در این 
واحد معدنی به کارگران گفته اند که اســتخراج زغال سنگ 
براساس قیمت هایی که در سال جاری به آنها پیشنهاد شده 
فاقد صرفه اقتصادی اســت و با این شرایط آنها قصد ادامه 

فعالیت در این واحد معدنی را ندارند.
 همچنین گفته می شــود در تجمع روز دوشنبه کارگران 
واحد زغال سنگ البرز مرکزی با مسدود کردن خیابان های 
شــهر زیرآب به نوعی اعتراض خودرا به مســئوالن بیان 

کرده اند.

در نتیجه انتخابات شورای شهر تهران مشکلی وجود ندارد
یک عضــو هیــات مرکزی نظــارت بر 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستای 
کشور گفت: در نتیجه نهایی انتخابات شورای 
شــهر تهران مشکلی وجود ندارد و بازنگری 
آراء تهــران اختالف فاحشــی در تعداد آراء 
نشــان نداد و در نتیجه نهایــی نیز تفاوتی 

حاصل نشد.
به گزارش ایســنا، قاســم میرزایی نیکو با 
اشاره به بحث بازشماری نتیجه آراء انتخابات 
شــورای شــهر تهران گفت: آقای چمران 

اعتراضــی در مورد نتیجــه آراء ارائه کرد و 
مکاتبات و مذاکراتی نیــز در این خصوص 
با ریاست مجلس انجام شــده بود و ایشان 
برای شفاف شــدن موضوع پیشنهاد دادند 
که صورتجلسه آراء ۵٠ نفر اول تهران مورد 

بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: این پیشــنهاد از ســوی هیات 
نظارت مــورد موافقت قــرار گرفت و برای 
اجرایی شــدن به هیات نظــارت انتخابات 
شورای شــهر تهران ابالغ شــد و صورت 

جلسات نتیجه آراء صندوق های تهران برای 
۵٠ منتخب اول مورد بازنگری قرار گرفت و 
تاکنون که مراحل پایانی آن سپری می شود، 
تفاوت فاحشی با آنچه که پیش تر اعالم شده 

بود مشاهده نشد.
رئیس کمیته IT هیــات مرکزی نظارت 
بر انتخابات شوراها تصریح کرد: تفاوت آراء 
برای این ۵٠ نفــر در حد یکی دو رای بوده 
که این موضوع در نتیجه نهایی تفاوتی ایجاد 
نمی کند و به نظر نمی رسد با توجه به اینکه 

بازنگری مراحل پایانی خود را پشــت ســر 
می گذارد در ادامه موضوع خاصی مشــاهده 

شود.
وی در پایــان در خصــوص نتیجه نهایی 
انتخابات گفت: تعدادی از شــهرهای استان 
صورت جلســه های نهایی خود را هنوز ارائه 
نکرده انــد که این مرحله نیــز بخش پایانی 
خود را می گذرانــد و به زودی نتیجه نهایی 
انتخابات و بررسی به اعتراضات اعالم خواهد 

شد.

قاسم میرزایی نیکو عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

حسين اصغری ثانی- فعال سياسی اصالح طلب

ژنرال های پشت جبهه اصالحات در مشهد 

امروز مردم ایران و بخصوص مردم خوب مشــهد خوشحال هستند. این شادی 
حق مردمی است که بدون شک قلب تپنده اصالحات و قدرتمند ترین حامیان دکتر 
حســن روحانی بوده و هستند. مردم مشهد در همایش انتخاباتی ٢٧ اردیبهشت  و 
نیز در روز انتخابات نشــان دادند که مشهد شهر اصالح و اعتدال است. آنها در روز 
انتخابات با صدای بلند فریاد زدند که نه تنها از مشهد نخواهند رفت بلکه به عنوان 
صاحبان حقیقی مشــهد، باید از آزادی هایی که در قانون اساسی مورد تاکید قرار 
گرفته و نیز از کیفیت زندگی الزم برخوردار باشــند. باید از این مردم نجیب تشکر 
کرد و به آنها گفت: »دیدید که میزان رای شــما است؟!«. »دیدید که انتخابات و 

صندوق رای مسیر بسیار درستی برای تغییرات اساسی به نفع منافع ملی است؟«.
انتخابات از دیدگاه رای دهندگان یک فرایند ساده است. اما بر خالف سادگی اش، 
ماهیتی ســخت و پیچیــده دارد. مطالعه دقیق افکار عمومــی، مدیریت و هدایت 
آنها و در نهایت بســیج رای دهندگان به ســمت یک کاندیدای خاص، یک جبهه 
گســترده است که نیاز به سرباز، فرمانده میدان، ژنرال های نخبه در پشت جبهه و 
از همه مهمتر »امید« دارد. مردم زیادی در مشهد، شهری که تصور می شود کانون 
اصولگرایان سنتی است، برای مشارکت در انتخابات بسیج شدند. جوان ها در مرکز 
این رقابت بودند. بزرگ ترها هم در کنار جوان ها. همه بســیج شدند تا ثابت کنند 
که مشــهد، هنوز هم همان توس بلندآوازه و ُپر نشان از فرهنگ و هنر است. آنها 
آمدند و روحانی را پیروز انتخابات و لیست امید را روانه شورای شهر کردند. اکنون 
انتخابات تمام شده اســت. همه در تبریک به کاندیداهای برنده از هم سبقت می 
گیرند. اما من ترجیح دادم برای آن سربازان پیاده، برای فرمانده های میدان و برای 
ژنرال های پشت جبهه اصالحات بنویسم و بگویم دست مریزاد. احسنت به شما که 
این نمایش، شــاهکار برنامه ریزی و طراحی شما بود. احسنت به دختران و پسرانی 
که در وکیل آباد و سه راه خیام و احمد آباد و گوشه گوشه شهر مشهد...با تمام توانشان 
برای انتخاب آینده شــان تالش کردند. احسنت به کاندیداهایی که در لیست قرار 
نگرفتند  کنار رفتند و در ســتادها کمک کردند. احسنت به احزاب اصالح طلبی که 

برای منافع ملی از منافع حزبی گذشتند. 

کل آرای ماخوذه ۸٧٢٣٩٤ رای
آرای صحیح ٦٩٦٧۵٧

آرای باطله ١٧۵٦٣٧ یعنی ٢٠% باطله!
کامران ـ اصولگرا ٢٤٢۸۸٩ یعنی ٢٧%

موسویان- اصالح طلب ٢٣٢١۵٧یعنی ٢٦% 
 گفتنی اینکه در ســال ٩٤ شــورای نگهبان پس از پایــان انتخابات مجلس 
صالحیت خانم مینو خالقی اصالح طلب را رد کرد و حاال در چنین وضعیتی یک 
فرد متنفذ اصولگرا و پا به سن گذاشته که سال ها نماینده مجلس بوده جایگزین 

خالقی می شود!
گفتنی اینکه اســتانداری و مدیریت سیاسی این استان طی ٤ سال دولت اول 
روحانی یکی از ناهمسوترین استانداری ها با دولت بوده و اغلب تابع سیاست های 

اصولگرایان تندرو  بوده است. 
ســؤال روز در اصفهان این اســت که چگونه امــکان دارد در همین انتخابات 
همزمــان؛ اکثریت قاطع رأی مردم اصفهان برای روحانی باشــد و کل لیســت 
شــورای شــهر هم اصالح طلبان رای بیاورند! ولــی رای مجلس یک کاندیدای 

اصولگرا باشد؟

نتایج عجیب انتخابات در اصفهان


