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وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح ادعای میرسلیم کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه آقایان در مذاکرات کم 
آورده بودند به همین دلیل خواستند که آزمایش موشکی انجام شود، اگر باور ندارید از وزیر دفاع بپرسید؛ را تکذیب کرد.

به گزارش ایســنا، به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در اطالعیه این وزارتخانه آمده اســت: ادعای این نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
نادرست و آزمایشات موشکی جمهوری اسالمی ایران طبق برنامه های مشخص و از پیش تعیین شده انجام می شود و ارتباطی به اینگونه امور ندارد.

قسمت دوم
 شــاید برخی بگویند ما کاالهای زیادی برای حضور در تجارت جهانی داریم. 

برای مثال زعفران، پسته، نفت و... آیا همین ها به ما قدرت تجاری نمی دهند؟
امروز آنچه در فضای تجارت جهانی خرید و فروش می شود برند است نه کاال. زعفران کاالست 
اما بهترین برند زعفران ویکتوریا و متعلق به اسپانیاســت. بهترین برند پسته در کالیفرنیا و بهترین 
برند خاویار در روســیه اســت. ما به خام فروشی یا » صادرات ســفید« که برای نخستین بار این 
اصطالح را برای خام فروشی وضع کردم، روی آورده ایم. صادرات سفید اعم از نفت است. فراموش 
نکنیم که در فضای تجارت جهانی، مزیت ها رقابتی هستند نه نسبی. برای مثال نفت برای کشور 
ما یک مزیت نســبی است نه رقابتی زمانی این محصول یک مزیت رقابتی می شود که تبدیل به 
برند شود. متاسفانه این شرایط در سال های 2020 و 2021 بسیار بدتر خواهد شد اگر همچنان به 

صادرات این چنینی نفت ادامه دهیم. 
عوامل درونی و عوامل بیرونی که مانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 

می شوند، چیست؟
ایران برای عضویت در ســازمان تجارت جهانی نیازمند رای تمامی کشورهای عضو فعال است. 
تمامی اعضای WTO حق رای یکســان برای پذیرفتن یا نپذیرفتن کشــورها به عنوان عضو در 
این ســازمان دارند. باید دید پس از اتفاقاتی مانند حمله به ســفارت عربستان، این کشور که امروز 
عضو فعال WTO اســت به عضویت ما رای خواهد داد؟ ما با این اتفاق رای عربســتان، کویت، 
بحرین، قطر و... را هم از دســت دادیم. برخی اشــتباهات ما تکرار اشتباهات تاریخی است. همین 
تفکری که به ســفارت عربستان حمله کرد، در قرارداد ترکمانچای موجب از دست دادن بخشی از 
خاک کشــورمان شد. وقتی به سفارت روسیه حمله شد تاوان سنگینی پرداخت کردیم و در قرارداد 
ترکمانچای تاوان آن را پرداخت کردیم. وقتی به سفارت انگلیس حمله شد تاوان سنگینی برای آن 
پرداخت کردیم.کشــتن تجار مغول در زمان خوارزمشاهیان خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد 

کرد. متاسفانه ما از تاریخمان درس نمی گیریم.
مــن بارها این جمله را تکرار کــرده ام که دولت اگر اقتصاد نمی دانــد حداقل تاریخ بخواند تا 

اشتباهات تاریخی را در سیاست های خود تکرار نکند.
از طرف دیگر ما زیرساخت های الزم را برای عضویت در WTO هنوز نداریم. معاهده تریپس 
که به جنبه های تجاری مالکیت فکری می پردازد، جزء الینفک عضویت در این ســازمان است و 
ما تنها کشــوری هســتیم که آن را امضا نکرده ایم و به کپی رایت اعتقاد نداریم. الیحه حق کپی 
رایت بیش از 30 ســال است بین مجلس و دولت معلق است. یکی از اشتباهات بارز در دولت نهم 
و دهم این بود که ما پیازچه های خوب زعفران را به افغانســتان هبه کردیم و امروز به جای آنکه 
افغانستان را به عنوان کشور تریاک بشناسند، به عنوان کشور زعفران می شناسند و این زنگ خطر 
برای ماســت که زعفران افغانستان بهترین زعفران دنیا شده است و با توجه به اینکه عضویت این 
کشور در WTO برای صادرات زعفران به کشورهایی مثل هند و چین با تعرفه صفر روبه روست 
در حالی که ما برای همان کشورها تعرفه 35درصد داریم. در چند سال آینده با کشت انبوه زعفران 
توسط چین ما عالوه بر برند زعفران، کاالی زعفران را نیز در بازارهای جهانی از دست خواهیم داد. 

همان بالیی که بر سر پسته و گردوی ایرانی آمد.
در سیاســت های غلط دولت های نهم و دهم دولتمردان فکر می کردند که ما قلعه ای هستیم 
کــه باید از خود محافظت کنیم . بنابر این دیوارهای بلندی را دور تا دور قلعه کشــیدند و کلید آن 
را هم به داخل دریا انداختند. صادرات ما به شــدت ضربه خورد. دولت ها می روند و آســیب های 
آن برای مردم باقی می ماند.آمار مقدمه اصلی پیشــرفت یک کشور است و در همه جای دنیا آمار 
دولتی نیســت اما متاسفانه در کشــور ما آمار هم دولتی است. به همین دلیل آمار های دولت ها با 
هم متفاوت اســت. از دیگر مشکالت کشور ما فربه بودن دولت است که چاالکی و سرعت حرکت 

ما در فضای تجارت جهانی از بین می برد.
انتقادات به ســازمان تجارت جهانی مبنی بر مغایرت اصــول و قوانین آن با 

سیاست های اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را چقدر وارد می دانید؟
این انتقاد اصال وارد نیست. در فضای تجارت جهانی کشورها بر کاالهای استراتژیک و منحصر 
به فرد خود ســرمایه گذاری کرده و آن را تبدیل به برند می کنند که تبدیل به ســرمایه بنیادین 
می شود. در کشور ما کاالهای استراتژیک به صورت انبوه صادر می شود یعنی همان صادرات سفید 
چرا که تبدیل به برند نشــده اند.من بارها گفته ام که ما خودرو ســاز نمی شــویم و باید سرمایه و 
تمرکز خود را بر صنایعی مثل فوالد و... بگذاریم. اســتقالل کشــورها به این معنی نیست که همه 
چیز را خودشان تولید کنند بلکه باید آنچه را که دارای ارزش افزوده برای کشور است، تولید کنند.

اداره کشــور بدون نفت یک شــعار نیســت و کامال امکان تحقق دارد. متاســفانه آنچه در نظر 
دولتمردان ما از هر طیف و جناحی وجود ندارد، منافع ملی اســت. دولتمردان تنها به منافع حزبی و 

گروهی خود توجه می کنند.
رهبری در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر در سال گذشته اعالم کردند که 
»از واژه برند بدم می آید« و این حرف برداشــت های متفاوتی داشت. بنظر شما 

منظور اصلی از این جمله چه بود؟
معنی اصلی این حرف آن است که من از برند بازی بدم می آید نه از برند سازی. مقدمه پیشرفت 
یک کشــور در تولید داخلی برای رســیدن به اقتصاد مقاومتی برند سازی است. باید عرق ملی در 
خصوص تولید ملی و کاالی داخلی ایجاد شــود تا مردم به مصرف آن بپردازند و این با برند سازی 
ممکن می شود. در کشــور ما سرمایه های ملی هزینه برندبازی می شود. چرا باید شیر فرانسوی، 

پنیر آلمانی و آب نروژی در کشور ما وجود داشته باشد. آیا ما دراین زمینه ها تولید ملی نداریم؟
دولت ها به ویژه دوره های نهم و دهم ذائقه مردم را به ســمت مصرف کاالهای خارجی تغییر 

دادند. 
اما ایجاد فضای رقابتی برای تولیدات ملی هم الزم است. این امر چگونه ممکن 

می شود؟
مانع ورود نشویم اما باید تعرفه کاالهای خارجی را آنقدر افزایش دهیم تا صرفه ورود نداشته باشد 

و اختالف قیمت ها باید آنقدر زیاد باشد تا فضای رقابتی سنگین شود .
امروز ما با عضویت فعال در WTO چقدر فاصله داریم؟

ما فاصله زیادی داریم و حتی هنوز در مسیر درست هم برای رسیدن به آن قرار نگرفته ایم. من 
آقای روحانی را شــیخ زیرک دیپلمات می دانم و ســوال من از ایشان این است که چرا در 4سال 
گذشــته که سکان اداره کشور را در دست داشتند مذاکرات چند جانبه در این زمینه را آغاز نکردند 
و خواســته یا ناخواسته در حال از دست دادن دوســتان خود در این مسیر هستیم.دولت یازدهم در 
آغاز کار بیشترین تمرکز خود را بر دیپلماسی سیاسی و خروج ایران از انزوا گذاشت 
تا اینکه موفق به اجرای برجام شــد. آیا برجام در کاهش این فاصله موثر نبوده 

است؟
برجام کار بسیار بزرگی بود و من تالش تیم مذاکرات هسته ای دولت یازدهم را تقدیر می کنم. 
اما برجام نه به آن حقارت است که دلواپسان می گویند نه آنقدر بزرگ است که موافقان می گویند.

برجام فی نفسه به وضعیت ایران در نظام بین الملل کمک کرد و باید اتفاق می افتاد. برجام نگاه 
دنیار را به ما تلطیف کرد و همین رفت و آمدهای هیات های تجاری حداقل تصویر کشور را تغییر 

داد و ما را به WTO نزدیک تر کرد.
 اما چرا آن مسیر را ادامه ندادیم؟ چرا اتفاقاتی مثل حمله به سفارت عربستان 
رخ داد؟ چرا کمیته ملی برند تعطیل شد؟ چرا ما از مسیر سازمان تجارت جهانی 
خارج شدیم؟ چرا دولت بحث کپی رایت را مطرح نکرد؟ چرا مرکز مطالعات ملی 

جهانی شدن تعطیل شد؟ چرا دفتر تام االختیار WTO در ایران تعطیل شد؟
فکر می کنید اگر 4سال دیگر در اختیار دولت یازدهم قرار بگیرد فرصت برای اجرای آنچه پیش 

تر مطرح کردید، برای رسیدن به WTO داشته باشد و از آن در این راستا استفاده کند؟
من خیلی خوش بینم که در آینده اشتباهات را تکرار نکنیم و حداقل سرمایه های بیشتری نسبت 
به دوران دولت های نهم ودهم از بین نرود. بی انصافی اســت اگر چشــم بر تالش های روحانی 
ببندیم. در سال 84 که ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شد رتبه کسب و کار ایران براساس 
گزارش بانک جهانی 108 بود و درســت 8 ســال بعد یعنی در سال 92 که دولت تحویل داده شد 
رتبه کسب و کار ایران با 44 درجه سقوط به رتبه 152 رسید و تالش دولت روحانی بود که اوضاع 
را بهتر کرد و رتبه ایران از 152 به 120 رســید. من فکر می کنم نباید اشــتباهات دولت های نهم 
 WTO و دهم را تکرار کنیم. باید به دولت روحانی فرصت دهیم و من معتقدم حداقل در مســیر
روحانی باید بماند. اگر بخواهیم مسیر درست تجارت خارجی را ادامه دهیم، روحانی باید بماند و این 

نظر کارشناسی من است نه نظر انتخاباتی.

وزارت دفاع ادعای 
یکی از کاندیداها را 

تکذیب کرد
 

                          محمدباقر نوبخت سخن گوی دولت:

آستان قدس موظف به پرداخت مالیات است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفــت: انتخاب 21 نفر از بین این تعداد از افراد کار 

سختی است.
 قصد داریم لیســتی ببندیم که اتفاق اسفند 94 
یک بار دیگر رخ دهد. انشــاهلل اصالح طلبان مانند 

دوره قبل با یک لیست به میدان می آیند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در مورد آخرین 
وضعیت لیست اصالح طلبان برای انتخابات شورای 
شــهر تهران گفت: ســعی می کنیم با همفکری 
نامزدها و نظر خودشان لیست بسته شود تا لیستی 

قابل دفاع باشد.
 انتخــاب 21 نفر از بین حــدود هفتصد نفر کار 

سختی است.
رئیس فراکســیون امید ادامــه داد:  قصد داریم 
لیســتی ببندیم که اتفاق اســفند 94 یک بار دیگر 

رخ دهد.
 انشــاهلل اصالح طلبان همانند دوره قبل با یک 

لیست به میدان خواهند آمد.
 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت: ما طبق میثاق نامه از افراد تضمین می گیریم 
که بعد از اینکه در لیســت قرار گرفتند حق ندارند 
برای تصاحب هیچ سمتی اعم از حضور در کابینه، 
مجلس یا هرجای دیگر انصــراف دهند. ضمانت 
اجرای ما اخالقی است. با آنها صحبت می کنیم که 

انسجام شورا حفظ شود.
عارف با بیان اینکه برای زنان و جوانان ســهمیه 
50درصدی درنظر گرفته شــده که این افراد باید 
حداقل تخصص را داشته باشند، اظهار کرد: بستن 

لیست شورا کار سختی است. 
ســه هفته اســت که گروهی روی این موضوع 
تمام وقــت کار می کنند چراکه بنا داریم لیســت 
هم مقبولیت مردم را داشــته باشد هم مورد پسند 

کاندیداها قرار گیرد.
رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
تاکید کرد: موقع بســتن لیست به هر دو شاخص 

تخصص و سابقه سیاسی توجه می شود.

برای ادامه مسیر سیاست های اقتصادی ایران در تجارت 
جهانی روحانی باید بماند امنیت ما درگرو این انتخابات است 

                                      فرشاد مؤمنی اقتصاددان:

فرشــاد مومنی گفت: کاندیداها بگویند چگونه می خواهند 
گروه هایی که نفعشــان در تشــنج آفرینی و تن در دادن به 
بازی های آمریکا و اسرائیل است را با سیاست خود آرام کنند 

و راه را بر تهدید بســیار بزرگی که نظام حیات جمعی ما در 
شرایط کنونی با آن روبرو است را ببندند.

به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در پنجمین همایش ساالنه 
مرزهای دانش اقتصاد توسعه که با عنوان دولت توسعه گرا، 
پیوند خردورزانه اقتصاد و سیاست در دانشکده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی برگزار شــد،با بیان اینکه ماجرای انتخاب 
ترامپ در آمریــکا تصادفی نبوده و حســاب و کتاب هایی 
در کار اســت، افــزود: حیاتی ترین مطالبه مــا از نامزدهای 
ریاست جمهوری باید این باشــد که چه سازوکارهایی برای 
جلوگیری از درگیر شــدن ما در بازی امریکا در زمینه جنگ 
افروزی دارند و با کدام سیاســت خارجی می خواهند این کار 

را انجام دهند؟
وی بــا انتقــاد از ســواالت مطــرح شــده در مناظرات 
کاندیداهای ریاســت جمهوری در رســانه ملــی ادامه داد: 

نامزدهای ریاســت جمهوری باید به مــا بگویند که چگونه 
می خواهند گروه هایی که نفعشــان در تشنج آفرینی و تن در 
دادن به بازی های آمریکا و اسرائیل است را با سیاست خود 
آرام کنند و راه را بر تهدید بسیار بزرگی که نظام حیات جمعی 

ما در شرایط کنونی با آن روبرو است را ببندند.
دکتر مومنی گفت: این یک مسئله حیاتی است و اهمیت 
آن از اینکه مثال با ورزش زورخانه ای قرار اســت چه کنیم، 

بیشتر است. 
من بســیار متاســفم که از کاندیداهای ریاست جمهوری 
سوال هایی می شــود که به طرز غیرمتعارفی عقب افتاده و 
به طرز غیرمتعارفتری به مسائل اساسی و حیاتی معطوف به 

بقای جامعه نامربوط است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: نکته بسیار مهم 
از نظر من این اســت که شواهد بســیار قابل اعتنایی وجود 

دارد که نشان می دهد پیچیدگی های اقتصاد سیاسی امریکا 
به حدی رســیده که حتی چهره های برجســته مانند ژوزف 
استیگلیتز و پل گروگمن نیز این مســاله را مطرح کرده اند 
که شــاید فوری ترین و امکان پذیرترین راه حل تسکین یا 
برون رفت از این مشــکل، راه اندازی جنگ در مقیاس جهان 
است! این مساله حیرت انگیزی است که هیچکس، نه جامعه 
روشــنفکری، نه رسانه ها و نه نامزدهای ریاست جمهوری ما 

درباره آن سخن نمی گویند.
دکتر مومنی تاکید کرد: در چنین شــرایطی جامعه مدنی 
نیم بند ما و رسانه های ما مســئولیت سنگین تری به عهده 
دارند و چقدر خوب بود که بخشــی از این انرژی که صرف 
دعواهای غیرالزم میان کاندیداها می شــود، صرف برجسته 
کردن مسائلی می شد که متاســفانه مطلقا توسط رسانه به 

اصطالح ملی ما مورد توجه قرار نمی گیرد.

نوبخت با یادآوری اینکه برنامه ششم توسعه معافیت آنهایی 
که از مالیات معاف بودند را لغو کرده اســت، تاکید کرد: طبق 
برنامه ششــم توسعه آســتان قدس هم موظف به پرداخت 

مالیات است.
به گزارش ایســنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری در 
پاسخ به ســوالی درباره ســایت کارورزی و شائبه انتخاباتی 
داشتن فعالیت این ســایت گفت: در ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی تصویب شــد که طبق مصوبه شورای عالی اشتغال 
در 5 بهمن 95، اجازه داده شــود هر تعدادی از نیروی انسانی 
ما اگــر در واحدی کارورزی کنند دولت حقوق کارورزی آنها 

را پرداخت کند.
وی تاکید کرد:این مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال 
است و اگر کســی االن این را می گوید دارد از مصوبه شورا 
کپی برداری می کند. مصوبه دیگر این بود که اگر کارفرمایی 
هــر جوان بیکار را مشــغول به کار کند دولــت حق بیمه را 

خودش خواهد پرداخت.
ســخنگوی دولت یادآورشد: در راســتای چگونگی اجرای 
قانون برنامه ششــم برای افزایش فرصت های شــغلی باید 
ســاالنه 950 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم که نیاز به770 

هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد.
سخنگوی دولت درواکنش به فعال شدن سخنگوی یکی از 

قوا علیه دولت، گفت: این نیز بگذرد، اول خودم و بعد دیگران 
را دعوت به رعایت قانون، اخالق و موازین شرعی می کنم. در 
این زمینه همه باید مراقبت کنیم.نوبخت همچنین با یادآوری 
اینکه برنامه ششــم توســعه معافیت آنهایی کــه از مالیات 
معاف بودند را لغو کرده اســت، تاکید کرد :طبق برنامه ششم 
توسعه آستان قدس هم موظف به پرداخت مالیات است.وی 
همچنین اعــالم کرد: رئیس جمهور و جهانگیری همان ابتدا 
اموال خود را به قوه قضائیه اعالم کرده اند. پیشــنهاد می کنم 
سایر کاندیداها هم پیش از مناظره این کار را انجام دهند و در 

روز مناظره اعالم کنند.
وی ادامه داد: درآمد ما تنها از نفت و مالیات اســت. برای 
افزایــش مالیات باید چه کنیم. یا بایــد از آنهایی که مالیات 
می گیریم مالیات بیشــتری بگیریم که این معقول نیست و 
یا ازآنها که فعالیت اقتصــادی می کردند ومالیتان نمی داند 
مالیات بگیریم. یک عده قانونا از مالیات معاف هســتند که 
مجلس تصویب و شــورای نگهبان تایید کرد که آنهایی که 
معاف هســتند هم مالیات پرداخت کنند و ســهم هرکس از 

مالیات مشخص شود.
نوبخت در واکنش بــه صحبتهای قالیباف که گفته دولت 
یارانه حمل ونقل عمومی را پردخت نکرده اســت یادآور شد: 
برای شــهر تهران وبرای قطار شهری 136 میلیارد تومان به 

صورت اســناد خزانه 33 میلیارد تومان جمعی خرجی و هزار 
میلیارد تومان اوراق مشارکت پرداخت شده است. 500 میلیارد 
تومان هم ضمانت کرده ایم. در کل 2500 میلیارد توامان به 

شهرداری های سراسر کشور پرداخت شده است.
سخنگوی دولت در واکنش به این مسأله که گفته می شود 
فیلتر سایت کارانه قالیباف با فشار دولت بوده است، خاطرنشان 
کرد: دســتگاه مسئول در این زمینه ستاد نظارت بر انتخابات 
اســت که فقط دولتی ها عضو آن نیستند و در مجموع به این 
نتیجه رســیده اند که این کار خالف قانون است. در مجلس 
هــم اعتراضات فراوانی به این اقــدام صورت گرفت و حتی 
آقای مطهری رسماً اعالم کرد این کار یک اقدام غیرقانونی 
است. به هر حال اقدام در این زمینه از سوی ستاد نظارت بر 

انتخابات بود نه دولت.
وی ادامه داد: اینکه کسی بگوید اگر ثبت نام کنید 250 هزار 
تومان به شــما می دهیم وجهی ندارد. یادم هست زمانی که 
کاندیدای انتخابات مجلس بودم، شورای نگهبان نتیجه برخی 
جاها را ابطال می کرد به این دلیل که فالن کاندیدا شام داده 
یا کارهایی از این قبیل انجام داده است. من به همه کسانی 
که نامزد ریاســت جمهوری هستم احترام می گذارم. با توجه 
به تجربه ام می دانم در این موارد برخی مشــاوران چیزهایی 
را می گویند و افراد را وادار به کارهایی می کنند، بهتر اســت 

مشاوران کاندیداها بیشتر دقت کنند. حتی ممکن است یک 
مشــاور به کاندیدا نگفته باشد که مثاًل فالن کار کپی برداری 
از مصوبه شورای عالی اشتغال است.سخنگوی دولت اضافه 
کرد: ما وضع موجود را مطلوب نمی دانیم اما در مقایسه با سال 
92 این وضعیت نشان دهنده عمل مثبت دولت است. هرچند 
کافی نیســت و فرصتی می خواهد تا ریل گذاری های صورت 

گرفته کامل شود.

بیش از ۵۶ میلیون نفر واجد شرایط حضور در انتخابات هستند

ســیدهادی خامنه ای در پیامی ضمن حمایت از روحانی نوشت: 
از همگان می خواهم برای آرامش و شــکوفایی بیشتر کشور و برای 
عزت و ســربلندی ایرانیان، به جناب حجت االســالم و المسلمین 

حسن روحانی رای دهند. 
این امر برای پیشگیری از تکرار اشتباهات گذشته و پیشگیری از 
بازگشت هیجان و شتابزدگی که خسارت های جبران ناپذیری برای 

کشور و نظام و مردم داشت، ضروری و حیاتی است.
ســیدهادی خامنه ای با صدور پیامی در حمایت از حسن روحانی 

نوشت:
بسمه تعالی

مردم عزیز ایران
در روزهای سرنوشت ســازی قرار داریم. انتخابات مهم ریاست 
جمهوری پیش روی ماســت. رویدادی مهــم و تعیین کننده برای 
امروز و فردای همۀ ایرانیان. این انتخابات گذرگاهی حساس و البته 
فرصتی ویژه اســت. فرصتی ویژه برای همه، از هر سلیقه و گرایشی 
و با هر نقد و شــکایتی. نباید از کنار این فرصت سرنوشت ساز آسان 
گذشــت. باید از آن بهــره برد و از میان دو آینــده یکی را برگزید. 

انتخاب میان راه و بیراهه اســت. سخن از انتخاب راهی برای آیندۀ 
ایرانیان و فرزندانشــان است. باید آگاهانه برگزید. باید به یاری عقل 
و تدبیــر و متانت و اخالق آمد. باید ماجراجویی و بی برنامگی و بی 
اخالقی را رد کرد. باید هشیار و خستگی ناپذیر، بر ناامیدی و کاهلی 

درونی غلبه کرد.
هموطنــان! بدانید و بدانیم که این بار غفلت، هزینه ای بســیار 

سنگین تر از گذشته خواهد داشت.

اینجانب ضمن احترام به نامزدهای حاضر در صحنه و سپاس از 
کسانی که تالش کردند و صادقانه سخن گفتند و اخالق را لگدکوب 
نکردند؛ با تکیه بر شناخت حاصل از فعالیت سیاسی در سال های دور 
و نزدیک و با توجه به مخاطرات بزرگ داخلی و خطرات خارجی که 
کشــور و نظام را تهدید می کند و ضمن تشــکر از تالش های برادر 
عزیز آقای مهنــدس جهانگیری، از همگان می خواهم برای آرامش 
و شکوفایی بیشتر کشور و برای عزت و سربلندی ایرانیان، به جناب 

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رای دهند. 
این امر برای پیشگیری از تکرار اشتباهات گذشته و پیشگیری از 
بازگشت هیجان و شتابزدگی که خسارت های جبران ناپذیری برای 

کشور و نظام و مردم داشت، ضروری و حیاتی است.
پیشرفت و آبادانی کشور، نیازمند آرامش و امنیت و ثبات در داخل 

و تجربه و زیرکی و عقالنیت در روابط خارجی است. 
تحقق این امر جز با ســپردن کار به مردانی کارآزموده و توانمند 

میسر نیست.
والسالم

سیدهادی خامنه ای

برای پیشگیری از تکرار اشتباه های گذشته به روحانی رأی بدهیم
                حجت االسالم سید هادی خامنه ای:

          علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور: 

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: 56 میلیون 
و 410 هزارو 234 نفر واجدان شرایط حضور در 

انتخابات 29 اردیبهشت هستند.
به گزارش ایسنا، علی اصغر احمدی با اعالم 
این خبر اظهار کــرد: از این تعداد 1 میلیون و 

350 هزارو 294 نفر رأی اولی خواهند بود.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: طبق قانون 
هم مالک جمعیت هر روســتا و شــهر برای 
برگزاری انتخابات و تشــکیل شوراهای شهر 
و روستا آخرین سرشــماری مرکز آمار ایران 

است و سرشماری در ســال 95 انجام شده و 
جمعیت تمام روستاها و شهرها به فرمانداران و 

بخشداران ابالغ شده است.
احمدی ادامــه داد: حدود 55 میلیون نفر در 
انتخابات سال 94 واجد شرایط رأی دادن بودند 
که در ایــن 15 ماهه تعدادی از هموطنان دار 
فانی را وداع گفتند ولی تعداد رأی اولی ها هم 
به واجدان شرایط اضافه شده و تعداد واجدان 
شــرایط به 56 میلیون و 410 هزارو 234 نفر 
رسیده است. بر اساس قانون کلیه کسانی که 

متولد 29 اردیبهشت 78 و قبل از آن هستند با 
در دست داشتن اصل شناسنامه و شماره ملی 
می توانند در انتخابات شــرکت کنند. از همه 
واجدان شرایط دعوت می کنم که با در دست 
داشتن اصل شناسنامه و شماره ملی خود در 29 
اردیبهشت پای صندوق های رأی حاضر شوند.

معاون سیاسی وزیر کشــور با اشاره به اینکه 
ممکن است برخی از هموطنان برای تعویض 
شناســنامه اقدام کرده باشند یا شناسنامه آنها 
مفقود شــده باشد، خاطرنشان کرد: من از این 

افراد می خواهم به ثبت احوال مراجعه کنند تا 
شناســنامه خودرا دریافت کنند و این کار را به 
روز انتخابات موکول نکنند. ثبت احوال هم در 

این زمینه آمادگی کامل دارد.
احمدی در پایان افزود: در داخل کشور هیچ 
کس نمی تواند با ارایــه گذرنامه در انتخابات 
شــرکت کند امــا هموطنانمــان در خارج از 
کشــور چنانچه شناسنامه نداشته باشند قانون 
به آنها اجازه داده است با گذرنامه در انتخابات 

ریاست جمهوری برای یک بار شرکت کنند.

گفت وگو از حسين سليمانی

محمدرضا عارف رئیس شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان:

اصالح طلبان در 
انتخابات شورا با یک 
لیست حضور می یابند

عظیم فضلی پور در مصاحبه اختصاصی با مستقل:

حجت االسالم ابراهیم رئیسی شب گذشته 
در مجلس سعید حدادیان حضور پیدا کرد.

به گزارش انتخاب، حجت االسالم رئیسی 
در مراسم مداحی ســعید حدادیان در مهدیه 
امام حسن مجتبی )ع( به مناسب شب میالد 
حضرت علی اکبر )ع( به صورت غیرمنتظره 

حضور پیدا کرد.
حدادیان از جمله حامیان رئیســی به شمار 
می آید که پیشتر از او خواسته بود انقالبی تر 

عمل کند.
براســاس این گزارش، بــه دنبال حضور 
رئیسی در این مراسم، محمود کریمی و مجید 

بنی فاطمه از مداحان مشــهور که از حامیان 
کاندیدای »جمنا«  دیگر  قالیباف،  محمدباقر 
در انتخابات، به شمار می آیند، با وجود برنامه 

ریزی قبلی، در مراسم حضور پیدا نکردند.
رئیســی که در مراســم حدادیان حضور 
پیدا کرده بود، در این مراســم از انتخابات و 

نقطه نظرات خود گفــت.وی ضمن انتقاد از 
حسن روحانی گفته است که رقبای او رقیب 
هراسی می کنند. رئیسی همچنین گفته است 
که برای حل مشــکل جوانان و مبارزه با یقه 
سفیدهایی که مالیات پرداخت نمی کنند، وارد 

میدان شدهاست.

مشکل خروج زهرا نعمتی )قهرمان ورزشی( 
از کشور برطرف شد.

 به گزارش انتخاب بــه نقل از خبرگزاری 
صداوســیما، طیبه سیاوشی شاه عنایتی نایب 
رئیس فراکســیون زنان مجلس با اشــاره به 
ممنوع الخروج شــدن زهرا نعمتی توســط 

همسرش، گفت: خوشبختانه براساس آخرین 
اخباری که به دست ما رسیده، با رایزنی های 
صورت گرفته ازســوی رئیــس کمیته ملی 
پارالمپیک، مشــکل خروج این ورزشــکار از 
کشور بطور ویژه برطرف شده و او میتواند در 

تورنمنت بین المللی حضور پیدا کند.

حضور رئیسی در مراسم سعید حدادیان 

مشکل ممنوع الخروجی زهرا نعمتی 
برطرف شد


