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غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران در اجالس کنگره این حزب گفت: علت حضور پرتعداد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و سخره 
گرفتن انتخابات، نداشتن احزاب است و دموکراسی به یک جوک تبدیل شده است. 

 او افزود: ثبت نام امثال  اهلل کرم در انتخابات نشان دهنده این است که آن ها به دموکراسي و تحزب اعتقاد پیدا کرده اند. او همچنین تاکید کرد که در هر 
شرایطي نباید انتخابات تحریم شود و به همت کارگزاران این موضوع نهادینه شده است. 

رئیس جمهور: 

رئیس جمهــوری با بیان این کــه هیچ گاه در 
اندیشه تجاوز نبوده ایم اما صلح جاده یک طرفه 
نیست، گفت: برای ســاخت موشک و هواپیما از 

احدی اجازه نخواهیم گرفت.
به گزارش ایرنا، حجت االســالم والمســلمین 
حســن روحانی افزود: تــوازن منطقه ای و حفظ 
قدرت بازدارندگی دفاعی برای کشــور حساسی 
مثل ایــران که بــا انقالب بزرگ خــود، منافع 
قدرت های بزرگ را به خطر انداخته و پیام عدالت 
و آزادی از این کشور به گوش جهانیان می رسد، 

یک امر ضروری است.
روحانی همچنین گفت: در 30 ســال گذشــته 
کشور عراق حداقل، 3 بار با جنگ مواجه شد، یک 
بار صدام به ایــران تجاوز کرد، یک بار به کویت 
حمله ور شــد و یک بار هم ائتالف به عراق حمله 
کرد و آمریکا عراق را اشــغال کــرد و امروز هم 
عراق با گرفتار ی های دیگری در برابر تروریست 
و داعش مواجه است و این به عنوان یک واقعیت 
تلخ پیش روی ما قرار دارد که یک کشور، چند بار 

صحنه جنگ و خونریزی بوده است.
وی افزود: افغانســتان نیــز در این مدت یک 
بار توسط شوروی ســابق، اشغال شد، یکبار هم 
مجاهدین توانســتند شــوروی را بیرون رانده و 
پس از آن، طالبان، افغانســتان را اشــغال کرد و 
بار دیگر، آمریکا این کشــور را به اشغال درآورد و 
امروز هم وضعیت چندان امنی ندارد، کشورهایی 

مانند سوریه، یمن و لیبی نیز کم و بیش با چنین 
شرایطی مواجه بودند. وی اضافه کرد: در منطقه 
خودمان شــاهد جنایــات و تجاوز های مختلفی 
از ســوی کشــورهای منطقه و گاهی از ســوی 

قدرت های بزرگ و آمریکا بودیم.
رئیس  جمهــوری با بیان این کــه ویژگی های 
منطقه خاورمیانه به گونه ای اســت که به راحتی 
و به سرعت نمی تواند به منطقه ای 100درصد امن 
تبدیل شود، اظهار داشــت: در منطقه خاورمیانه 
دخالت قدرت ها و غده سرطانی اسراییل همواره 
مایه نگرانی، ناامنــی و برخورد در منطقه بوده و 

هست.
روحانی خاطر نشان کرد: در طول تاریخ هیچگاه 
نبوده که قدرت های بزرگ در سراسر این منطقه 
مطامعی نداشته و به دنبال منافع خود نبوده باشند.

وی یادآور شــد: اگر منطقه ای داشــتیم که در 
طول 50 ســال اخیر با معضلــی مواجه نبود، چه 
بسا گفته می شــد که منطقه و دنیای امنی داریم 
و در این وضعیت خیلــی به قدرت دفاعی نیازی 

وجود ندارد.
وی گفــت: حتی اگر منطقه مــا به طور کامل 
امن و قدرت های بزرگ در آن نبودند، یک کشور 
همواره نیاز به قــدرت بازدارنده و منطقه نیاز به 
تعــادل و توازن منطقــه ای دارد و چنانچه توازن 

قدرت بهم بریزد، مشکل آفرین خواهد بود.
رئیس  شــورای عالی امنیت ملی افزود: ایران 

هیچ گاه قصد تجاوزگری نداشته، ندارد و نخواهد 
داشت، اما در عین حال صلح، جاده یک طرفه ای 
نیســت که اگر تصمیم گرفتیم، صلح خواه باشیم، 
طرف مقابل هم بخواهد صلح خواه باشد. لذا باید 

همواره مراقبت و هوشیاری وجود داشته باشد.
روحانی اظهارداشــت: باید همیشه خودمان را 
آماده نگه داریم، مخصوصاً این که در طول دوران 
استقالل و پس از پیروزی انقالب اسالمی، چندین 
بار مورد هجمه سیاســی، نظامی و اقتصادی قرار 
گرفته ایم و در طول 39 ســال گذشته همواره با 

معضالت و مشکالتی مواجه بوده ایم.
وی خاطرنشان کرد: بودجه مربوط به نیروهای 
مسلح و وزارت دفاع در سال 95 حدود 77 درصد 
نسبت به سال 92 افزایش یافته و در بخش بنیه 
دفاعی، 145 درصد، رشد داشته ایم و این در حالی 
است که ســهم بخش دفاعی از بودجه عمومی 
کشــور، تا ســال 92، 6 درصد از کل بودجه بوده 

و این رقم امروز به 9 درصد افزایش یافته است.
وی اضافــه کرد: ظرفیت تولید ســازمان های 
صنعتــی و دفاعــی، 148 درصــد و صــادرات 
بخش دفاعی 227 درصد رشــد داشــته است و 
این نشــان می دهد، دولت در زمینه رســیدگی 
بــه نیروهای مســلح و خانواده هــای ایثارگران 
در حــد توان خود، تــالش کرده امــا این بدان 
 معنا نیســت که توانســته ایم بــه نقطه مطلوب 

برسیم.

نشریه »ابزرور« در گزارشی اشاره می کند که احمدی نژاد با ثبت نام خود، خواسته است 
خود را رو در روی رهبری قرار دهد. ابزرور می نویســد: »او در واقع با این کار کودتایی 
را انجام داده اســت. ســوال اصلی در اینجاســت که آیا کمیته بررسی صالحیت او در 
شورای نگهبان اجازه ورودش به رقابت های انتخاباتی را خواهد داد؟ این نوعی چالش در 
سیاســت ایران است که هرگز پیش از این روی نداده بود. این وجود شکاف در اردوگاه 

محافظه کاران نیز می باشد. 
ابزرور ادامه می دهد: احمدی نژاد می داند که اقداماتش خطرناک هستند اما همچنان 
به راه خود ادامه می دهد. اگر احمدی نژاد دچار خطای محاســباتی شــود ممکن است 
هزینه سنگینی پرداخت کند. این نشریه می نویسد: موضوع اصلی در ایران بر سر تفاوت 
قابل توجه میان لیبرال ها و محافظه کارها نیســت بلکه بر سر دیدگاه های مختلف و نوع 
رویکرد نسبت به غرب و آمریکا است. در زمان احمدی نژاد هرگز تحریم های ضد ایرانی 
لغو نشدند و توافق هسته ای نیز حاصل نشد این اتفاقات تنها با ریاست جمهوری روحانی 

رخ دادند که تایید رهبر ایران را نیز در این مسیر کسب کردند.

ابزرور: 
کار احمدی نژاد شبیه کودتا بود

علی رغــم آن که روحانی پایبند و وفادار به نظام دینی ایران بوده اســت اما از ســوی 
تندروها در داخل آن کشور به دلیل بهبود روابط با غرب ، فراهم کردن فضا برای آزادی 
بیان بیشــتر و کاهش قوانین ســخت گیرانه مورد حمله قرار گرفته اســت. مردم برای 

جلوگیری از پیروزی یک چهره تندرو در انتخابات به روحانی رای می دهند.
به گزارش آفتاب نیوز؛ روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در گزارشی اشاره می کند که 
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به انزوای دیپلماتیک و اقتصادی ایران با حصول 
توافق هسته ای با قدرت های بزرگ پایان داد و این موضوع نقطه عطفی در تاریخ ایران 
بود، روز جمعه برای شــرکت در رقابت های انتخاباتــی ثبت نام کرد؛ به این امید که بار 
دیگر بتواند رای اعتماد رای دهندگان ایرانی را در انتخابات 19 مه به نفع خود جلب کند. 
این روزنامه می افزاید: »علیرغم آن که روحانی پایبند و وفادار به نظام دینی ایران بوده 
است اما از سوی تندروها در داخل آن کشور به دلیل بهبود روابط با غرب ، فراهم کردن 
فضا برای آزادی بیان بیشتر و کاهش قوانین سخت گیرانه مورد حمله قرار گرفته است. 
روحانی در روز ثبت نام گفت که برای ایران و اسالم، برای آزادی و ثبات بیشتر در کشور 

حضور یافته است.«
نیویوزک تایمز اما اشاره می کند که با این وجود، تحلیلگران سیاسی بر این نظر هستند 
که رای دهندگان ایرانی علیرغم برخی مشــکالت اقتصادی هنوز هم به او رای خواهند 
داد. سعید لیالز تحلیلگر سیاسی می گوید که مردم برای جلوگیری از پیروزی یک چهره 
تندرو در انتخابات به روحانی رای می دهند. او معتقد اســت که روحانی هنوز هم بسیار 

محبوب است و در موقعیتی بسیار قوی قرار دارد.«

نیویورک تایمز: 

مردم به روحانی رای خواهند داد 

حضور احمدی نــژاد در انتخابات فضا را رادیکال تر خواهد کــرد. با توجه به جریان 
انحرافی خواندن احمدی نژاد و یارانش از ســوی مخالفان شان بعید به نظر می رسد که 

شورای نگهبان، بقایی معاون اول سابق او را نیز تایید صالحیت کند.
 تحلیل ها درباره علل و چرایی و پیامدهای حضور احمدی نژاد در رقابت های  انتخابات 
ریاست جمهوری ایران ادامه دارد. »میدل ایست ای« اشاره می کند که به احتمال زیاد 
احمدی نژاد از سوی شورای نگهبان رد صالحیت خواهد شد اما تاثیر و نفوذ او در ساختار 

قدرت سیاسی ایران باقی خواهد ماند. 
او می نویســد: »تصمیم احمدی نژاد تعجب همــگان را برانگیخت. انتظار می رفت 
که انتخابات با آرامش برگزار شــود اما حضــور احمدی نژاد همه چیز را به هم ریخت. 
مخالفانش او را به دلیل حضور در انتخابات سرزنش می کنند چرا که رهبر ایران در ماه 
سپتامبر گذشــته گفته بودند که به او توصیه کردند تا در رقابت های انتخاباتی شرکت 
نکند و احمدی نژاد در تالش است تا سهمی از قدرت را در آینده سیاسی ایران به عنوانی 
یک نیروی سوم بدست آورد. البته گفته می شود که بعید است او بتواند تاییدصالحیت 
را از شــورای نگهبان کســب کند. با این حال، حضور احمدی نــژاد فضا را رادیکال تر 

خواهد کرد.
میدل ایست ای در ادامه اشاره می کند که حضور احمدی نژاد در انتخابات خود ضعف 
سیســتم انتخاباتی ایران را نشان می دهد و در این باره می نویسد: »در واقع در سیاستی 
چون سیاســت ایران که احزاب قوی سیاسی وجود ندارند چنین اتفاقاتی دور از انتظار 
نیســت. همچنین با هزینه مالی حداقلی، بســیاری از مردم عادی نیز برای شرکت در 
انتخابات ثبت نام کرده اند که مشــخص است بسیاری از آنان ردصالحیت خواهند شد. 
احزاب سیاســی قوی در ایران وجود ندارند و ارتباطات حزبی با مردم ضعیف است در 
عوض، در هر دوره انتخابات، تحرکات موقتی از سوی اصالخ طلبان و محافظه کاران در 

دو طرف طیف سیاسی برای جذب آرای مردم ایجاد می شود.

میدل ایست ای:
ادامه این روند برای احمدی نژاد هزینه سنگینی دارد

هیچ گاه در اندیشه تجاوز نبوده ایم؛ اما صلح جاده یک طرفه نیست

برادر آیت اهلل هاشمی گفت: من با بعضی از افراد مشورت کردم یعنی در حقیقت 
به من تا حدود زیادی تکلیف شده که حضور داشته باشم.

محمد هاشــمی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه اگر آیت اهلل هاشمی  در 
قید حیات بود در  برابر کاندیداتوری احمدی نژاد چه واکنشی داشت،  گفت: این 
مساله ای است که به حوزه مقام رهبری مرتبط است و ارتباط ایشان و احمدی نژاد 

و نقل قول هایی که مطرح شده و من نمی توانم در این مورد اظهارنظر کنم.
او در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه گفتید با تصمیم جمعی خانواده کاندید 
شــدید آیا با بزرگان اصالح طلب هم مشورت شده است، گفت: من با بعضی از 
افراد مشورت کردم یعنی در حقیقت به من تا حدود زیادی تکلیف شده که حضور 
داشته باشم.  برای اینکه صحنه رقابت این انتخابات بسیار حساس است و معلوم 
نیست رقابت چگونه باشــد بنابراین به من تکلیف شده و هم مشورت بوده که 
من حضور داشــته باشم و امیدوارم ما همگی پیرو اندیشه های آیت اهلل هاشمی 
باشــیم و یک حرف را بزنیم و یک هدف داشــته باشیم و ان شااهلل با هم تعامل 

خوبی داشته باشیم.
او در پاســخ به اینکه آیا با سید حســن خمینی هم مشورت کرده یا نه گفت: 

اشخاص را نام نمی برم.

محمد هاشمی در جمع خبرنگاران:

برای حضور در انتخابات به من تکلیف شد

رئیــس دفتــر رئیس جمهــور در مــورد ادعای 
احمدی نژاد مبنی بر اینکه در دولت وی خزانه خالی 
نبوده و دولت گذشته هم بدهکار نبوده است گفت: 
خوشبختانه همه این ها مواردی است که عدد و رقم 
آن کاماًل روشــن است. دســتگاه های مسئول هم 

اطالع رسانی های الزم را کرده و خواهند کرد.
به گزارش ایلنا در پاســخ به این ســؤال که اگر 
بخواهیم شاخص ترین عملکرد اقتصادی دولت در 
ســال جاری را نام ببریم به چه موضوعی اشــاره 
می کنید، گفــت: به نظر مــن دو عملکرد به طور 
درخشــان در زمینه اقتصادی دولت خود را نشــان 
می دهد؛ اول اینکه در ســال گذشته اقتصاد ایران 

توانست رشــد تولید کم نظیر رقم بزند یعنی ما در 
سال 95 توانستیم به نرخ رشدی در مجموع باالتر 

از هدف گذاری سند چشم انداز دست پیدا کنیم.
او افزود: در ســند چشــم انداز نرخ رشد 8 درصد 
تعریف شده اســت. در هیچ یک از 11 سالی که از 
تعریف این نرخ رشد گذشته این مسئله حاصل نشده 
بود و متاسفانه در برخی سال ها این نرخ رشد منفی 
هم بود اما امســال براساس گزارش 9 ماهه بانک 
مرکزی ما نه تنها به این نرخ رســیدیم بلکه از آن 
گذر کردیم. این افتخاری برای دولت و مردم است.

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: نکته 
دوم مثبت شدن تراز خارجی است. اگر ما بخواهیم 

کلمه استقالل را در اقتصاد یک کشور ترجمه کنیم 
خود را در تراز تجاری خارجی نشان می دهد. اینکه 
یک اقتصادی بتواند نه با فروش منابع تجدیدناپذیر 
نفتــی بلکه با فروش کاالهــای غیر نفتی بیش از 
نیازهای وارداتی خود را تامین کند یکی از بارزترین 
نشانه های درســت بودن مسیری است که انتخاب 
شده اســت. نهاوندیان در مورد ادعای احمدی نژاد 
مبنی بر اینکــه در دولت وی خزانــه خالی نبوده 
و دولت گذشــته هــم بدهکار نبوده اســت گفت: 
خوشبختانه همه اینها مواردی است که عدد و رقم 
آن کاماًل روشــن است. دســتگاه های مسئول هم 

اطالع رسانی های الزم را کرده و خواهند کرد.

واکنش نهاوندیان به ادعای احمدی نژاد

اعداد و ارقام دولت قبل کاماًل روشن است

وزیر امور خارجه گفت: نباید اجازه داد کسانی که 
نابسامانی را در اقتصاد کشور ایجاد کردند، وسواس 
به خرج داده و دستاوردهای برجام را کمرنگ جلوه 

دهند.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف در نمایشــگاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه افزود: اقتصاد کشور با 
وجود مشکالتی که در سال های متمادی بر آن وارد 
شده بود، در کمی بیش از یک سال پس از برجام، با 
تالش فعاالن اقتصادی شرایط ویژه ای پیدا کرده و 

به پیشرفت های شگرفی دست یافته است.
رئیس دســتگاه دیپلماسی تاکید کرد: تحریم ها و 
رویکردهایی که در دولت قبل برای مقابله با آن ها 
اتخاذ شد، یک آســیب جدی دیگر هم داشت که 
کمتر به آن پرداخته شــده است و آن از بین رفتن 
نظم مالــی و یا به بیان بهتر شــفافیت در اقتصاد 
ایران بود که هنوز هم متاسفانه دولت درگیر عواقب 
ناشی از آن اســت. گم شدن دکل نفتی و یا بر باد 
رفتن میلیاردها دالر توسط دالالن فرصت طلب و 
معلوم الحال نمونه های کوچکی از این آسیب هستند. 
ظریف گفت: توافق هســته ای برجام در شرایطی 
حاصل شد که ریسک سیاسی کشور بسیار افزایش 
یافته و مبــادی درآمدهای اقتصادی و منابع تامین 
مالی بنگاه های اقتصادی بســیار محدود شده بود. 
شرایط نابه ســامان اقتصادی کشور در زمان شروع 
بــه کار دولت یازدهم از جملــه همزمانی تورم 45 
درصدی و رشد منفی 6.8 درصدی اقتصاد، همراه با 
فروش نفت کمتر از یک میلیون بشــکه در روز، در 
تاریخ معاصر اقتصادی کشور کم نظیر بود. مضاف بر 
کاهش شدید و طوالنی مدت قیمت نفت در دومین 
سال خدمتگزاری این دولت و فقدان امکان استفاده 
از دارایــی ها و منابع خارجی و ریســک سیاســی 
فزآینده موجب شده بود تا آینده اقتصادی کشور در 

هاله ای از ابهام قرار داشته باشد.
با این حال تدابیر اقتصادی و سیاست های اصولی 
دولت، در کنار مذاکرات سیاسی با 6 قدرت جهانی، 
دســت به دســت هم دادند تا روند این نابسمان و 
بی سابقه معکوس گردد. اکنون با گذشت تنها کمی 
بیش از یک ســال از اجرایی شدن توافق تاریخی 
هســته ای، پیشرفت های بســیار و گشایش های 
زیادی در فضای کســب و کار کشور به وجود آمده 

است.
برجام یک فشــار غیرضروری را از کشور مرتفع 
ساخته و با حفظ عزت و تثبیت دستاوردهای صنعت 
هسته ای کشــور، شرایط مناسبی را برای توسعه و 
رشــد اقتصاد ملی به وجود آورده است. با برجام به 
محیط مناسبی برای گفت وگوها و مراودات هدفمند 
و منسجم، به منظور دستیابی به توافقات اقتصادی 
که پیــش از این مقــدور نبود، دســت یافته ایم. 
فشارهای سیاســی و بین المللی به میزان بسیاری 
کاهش یافته و انتظار داریم با حفظ اصول مورد نظر 
مقام معظم رهبری و در چارچوب های تعیین شده 
برای همکاری های اقتصــادی - تجاری خارجی، 
شاهد سرعت بیشتر رشد اقتصادی و شتاب فزاینده 
در روند رشد علمی - فناوری کشور باشیم. عنایت 
دارید که علی رغم پیش بینی رشد اقتصادی بین 3 
الی 4 درصد در ســال گذشته 1395 رشد اقتصادی 

کشور از مرز 7 درصد نیز گذشت.
1-حوزه نفت و گاز: 

تولید نفت به بیش از 4 و نیم میلیون بشــکه در 
روز و صــادرات آن را کمتر از یک میلیون به حدود 
2.6 ارتقا یافته است. درآمدهای نفتی جایی مسدود 
نمی شود و عواید حاصل از فروش نفت در اقتصاد 
کشــور گردش پیدا می کند. قریــب به 80 میلیارد 
دالر قراردادهای نفتــی و گازی در حال مذاکره با 
شرکت های بزرگ نفتی و فنی - مهندسی می باشد. 
در یک کالم صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور 

دوباره به حرکت در آمده است. 
2- حوزه حمل و نقل 

در این حوزه تحریم های همه جانبه عمال باعث 
معطــل ماندن بخش عمده ظرفیــت حمل و نقل 
دریایی، هوایی و ریلی کشــور شده بود. با برجام و 
تالش شــبانه روزی دست اندرکاران صنعت حمل 
و نقل و دیپلماســی، وضعیــت در دو عرصه مهم 
کشتیرانی و نفتکش به حالت عادی بازگشته است. 
مشــکالت بیمه ای، استفاده از پرچم مناسب، رتبه 
بندی بین المللی، دسترسی به بنادر و ... همگی حل 
شده اند. در بخش هوایی، قراردادهای خرید هواپیما 
با کسب تمامی مجوزها روال خود را طی می کنند. 
اگــر چه از ورود چنــد فروند هواپیمای پیشــرفته 
جدید به داخل کشــور هیجان زاده نیستیم، اما این 
اتفاق، که نمایانگر همــکاری بزرگترین برندهای 
جهانی با جمهوری اســالمی است پیامدهای مهم 
و تاثیرگــذاری در جلب اعتماد و اطمینان جهانی به 
ســمت ایران برجای گذارده و این پیام را به جامعه 
جهانی داده است که راه تجارت و همکاری با ایران 

باز می باشد. 

3- حوزه بانکی و مالی
شــما بهتر از هر کســی از اهمیت و حساسیت 
سیســتم های بانکی و بازارهای مالی)شــامل بازار 
پول، بازار سرمایه، بازار بیمه( در اقتصاد کشور مطلع 
هستید. به همین دلیل بود که این دو حوزه کلیدی و 
حساس به صورتی کامال آگاهانه هدف تحریم های 
گســترده قرار گرفتند. تحریم ها از یک سو با از کار 
انداختن سیستم بانکی و سیستم بیمه کشور هزینه 
مبادله را برای کل اقتصاد افزایش داده و از ســوی 
دیگر با باال بردن ریسک کشور هزینه تامین مالی 
و ســرمایه گذاری در ایران را به طور چشم گیری 

افزایش دادند. 
البته این تحریم هــا و رویکردهایی که در دولت 
قبل برای مقابله با آن ها اتخاذ شــد، یک آســیب 
جدی دیگر هم داشت که کمتر به آن پرداخته شده 
است و آن از بین رفتن نظم مالی و یا به بیان بهتر 
شفافیت در اقتصاد ایران بود که هنوز هم متاسفانه 
دولت درگیر عواقب ناشــی از آن اســت. گم شدن 
دکل نفتی و یا بر باد رفتن میلیاردها دالر توســط 
دالالن فرصــت طلب و معلوم الحــال نمونه های 

کوچکی از این آسیب هستند. 
وی گفــت: در ســایه برجــام جذب ســرمایه 
گــذاری خارجی در بازار ســرمایه بیــش از 1300 
درصد افزایش داشــته و به عــدد 12583 میلیارد 
ریال رســیده اســت. در کنار جذب سرمایه گذاری 
خارجی، توافقات بین المللی، عضویت در نهادهای 
بین المللی بازار ســرمایه مانند سازمان بین المللی 
کمیســیون اوراق بهادار توسط ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار ایران و امضای تفاهم نامه های متعدد 
 با ســایر کشورها نیز در ســایه برجام حاصل شده 

است. 
و باالخره در رفع محدودیت های سیستم بانکی 
کشــور نباید دسترســی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران به وجوه مســدود شــده در دوره 
تحریم ها، دسترســی و کنترل بانــک مرکزی بر 
منابع مالی خود در خارج از کشــور، بازگشــایی و 
فعالیــت مجدد حســاب های بانــک مرکزی نزد 
دیگر بانک هــای مرکزی به خصوص اروپا، اتصاد 
مجدد بانک های کشــور به سیســتم پیام رسانی 
مالی موســوم به ســوئیفت، ایجاد و از ســرگیری 
روابط کارگزاری توســط بانک های تجاری کشور 
با ســایر بانک های خارجی طرف همکاری، خروج 
موقت از فهرســت اقدام متقابل گــروه ویژه اقدام 
مالی و .... را به عنوان تحوالت بســیار مثبت طی 
 یک ســال پس از اجرایی شــدن برجام از نظر دور 

داشت. 

عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری گفت: چاره ای نداریم مگر 
اینکه نقایص قانون فعلی انتخابات را بر طرف کنیم.

به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری عضو هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری 
در جریــان بازدید تعدادی از اعضــای هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاســت 
جمهوری از مراحل ثبت نام این انتخابــات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز 
برای بازدید از روند ثبت نام ها به ستاد انتخابات کشور آمدیم با این روند ثبت نام ها 
که هر کســی با هر شــرایطی برای ثبت نام می آید، فرصت و هزینه زیاد ایجاد 

می شود و مردم متوجه نقص قانون انتخابات ریاست جمهوری شده اند.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به سیاست های کلی انتخابات که رهبری آن 
را ابالغ کرده اند، باید شاخص های نامزدهای انتخابات تدوین شود. از سویی اصل 
115 قانون اساسی باید تصحیح شود و ما چاره ای نداریم جز اینکه یک نظام جامع 

انتخابات طراحی کنیم که نقایص قانون فعلی را رفع کند.
وی در پایان گفت: اعضای هیات اجرایی مرکزی براساس شخصیت های حقیقی 

انتخاب می شوند نه شخصیت حقوقی.

عضو هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری:
چاره ای جز اصالح قانون نداریم

به گــزارش ایســنا، حمیدرضا حاجی بابایــی، وزیر آموزش و پــرورش دولت 
احمدی نــژاد و نماینده فعلی مجلس پس از ثبت نام در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری حاجی بابایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است 
به نفع فردی به جز آقای رئیســی کناره گیری کنید؟ خاطرنشــان کرد: جمنا در 
اطالعیه خود بیان کرد که به 5 کاندیدا رســیده است و هر 5 کاندیدا، کاندیداهای 
اصلی هســتند. هر کس که بتواند بعد از مناظره ها آراء اول را داشــته باشد، قطعا 
باید بماند و مورد حمایت واقع شــود.وی همچنین در پاســخ به پرسشــی درباره 
اینکه آیا حضور 5 نامزد در انتخابات برای افزایش فشــار بر روحانی است، اظهار 
 کرد: حضور 5 نفر از ســوی جمنا برای توجه به آراء مــردم و تنوع برای انتخاب 

آنهاست.
حاجی بابایی ادامه داد: معتقدم که می شــود به جای 700 هزار شغل در کشور 
با 770 هزار میلیارد تومان تا مرز یک و نیم میلیون شــغل ساالنه ایجاد کرد. وی 
همچنین در پاســخ به پرسشــی درباره توصیه رهبری به احمدی نژاد درباره عدم 
حضور در انتخابات تاکید کرد: مالک و معیار در کشور سخن رهبری است. حاجی 
بابایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره چرایی مخالفت با تحقیق و تفحص از 

شهرداری گفت: من همواره تحقیق و تفحص را کاری مثبت می دانم.
ایــن نماینده مجلس در پایان با اشــاره به برنامه های خــود برای فرهنگیان 
خاطرنشــان کرد: جایگاه آمــوزش و پرورش امروز جایگاهی نیســت که بتواند 
مشکالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را پاسخگو باشد. در همین راستا 
با توجه به سیاســت هایی که در دولت دوازدهم خواهیم داشت آموزش و پرورش 

باید دولت محور شود.

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس: 

5 کاندیدای جمنا نامزد اصلی هستند

ظریف در نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه:

نباید دستاوردهای برجام را کم رنگ جلوه دهند

کرباسچی:
ثبت نام اهلل کرم 
 نشان دهنده اعتقاد
 به دموکراسی است

خبرگزاری »آسوشیتدپرس« با انتشار گزارشی در باره حضور احمدی نژاد در انتخابات 
پیش رو می نویسد: نکته جالب آن است که او به توصیه رهبر ایران بی توجه بوده است 

و دوباره ثبت نام کرده است. 
آسوشیتدپرس از احمدی نژاد به عنوان شومن تندروها در ایران یاد کرده و می نویسد: 
اگرچه او هنوز هم نیازمند تایید مقامات و شورای نگهبان است با این حال، ورودش به 
سیاست در کشور 80 میلیونی ایران می تواند امور جهانی را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. 
این خبرگزاری با اشــاره به این که در سه بعد سیاست داخلی، نگرانی همسایگان ایران 
و توافق هسته ای نامزدی احمدی نژاد مهم است و می افزاید: از سوی دیگر کشورهای 
عرب ســنی در خلیج فارس که تردیدهای زیادی نسبت به ایران به خصوص پس از 
توافق هسته ای دارند، نگران از نفوذ ایران در یمن و حمایت آن کشور از اسد در سوریه 
هستند. این در حالیست که در صورت پیروزی احمدی نژاد این وضعیت نگرانی تشدید 
خواهد شد. اســرائیل نیز مخالف احمدی نژاد و نفی هولوکاست از جانب او بوده است. 
احمدی نژاد خواستار نابودی اسرائیل شده بود و او حامی سرسخت ادامه برنامه هسته ای 
بوده است. بعد سوم توافق هسته ای است. تولیدگنندگان هواپیماهای ایرباس و بوئینگ 
نیز به معامالت میلیارد دالری با ایران پرداخته اند. در نتیجه، پیروزی فرد تندرویی چون 
احمدی نژاد می تواند به ضرر آن ها و معامالت شان تمام شود. آسوشیتدپرس در ادامه این 
گزارش با اشاره به میزان شانس برنده شدن احمدی نژاد در انتخابات می نویسد: »شورای 
نگهبان باید صالحیت او را تایید کند. نیمی از اعضای این شورای 21نفره را مقام رهبر 
ایران تعیین می کنند و برخی دیگر را رییس دستگاه قضایی کشور با تایید مجلس ایران. 
حتی اگر او بتواند تایید  صالحیت شود معلوم نیست که آیا حمایت مردمی کافی را برای 
پیروزی با خود خواهد داشت یا خیر. احمدی نژاد یک چهره عمیقا قطبی حتی در میان 
تندروها باقی مانده است. اسوشیتدپرس در ادامه اشاره می کند که ایران نیرویی مهم در 
خاورمیانه و در مبارزه با داعش در عراق است. این خبرگزاری اشاره می کند که به طور 
معمول حضور نیروهای آمریکایی و ایرانی در خلیج فارس و در تنگه هرمز تنش زاست و 
در صورت ریاست جمهوری احمدی نژاد این تنش می تواند شعله ور شود و احتمال حمله 
نظامی اســرائیل به تاسیسات هسته ای ایران افزایش یابد. نام احمدی نژاد در انتخابات 
ایران می تواند باعث ایجاد نارامی و آغاز جرقه ای برای چالش های دیگر برای روحانیت 

در ایران باشد که ناظر بر امور سیاسی  هستند.

آسوشیتدپرس

احمدی نژاد شومن تندروها


