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سياسي

اعالم اسامی
نامزدهای
ریاستجمهوری
در  ۵روز آینده

سخنگوی شورای نگهبان از اعالم نامزدهای احراز صالحیت شده طی  ۵روز آینده خبر داد.
به گزارش مهر ،عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ساز و کار احراز صالحیت نامزدهای ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری
اظهار کرد :شورای نگهبان طبق قانون  ۵روز فرصت دارد تا صالحیت نامزدها را بررسی و اعالم کند.
وی افزود :همچنین بر اساس قانون ،عالوه بر فرصت تعیین شده ،شورای نگهبان می تواند  ۵روز دیگر نیز به روند احراز صالحیت کاندیداها رسیدگی کند.

رئیسجمهور:

هفتههای آتی در بنزین خودکفا میشویم

حســن روحانی اظهار کرد :انشاءاهلل در
هفتههای آینده خودکفایی در زمینه بنزین
نیز تحقق خواهد یافت.
به گزارش ایسنا ،حســن روحانی امروز
در مراســم بهره برداری از فازهای  ۱۷تا
 ۲۱پــارس جنوبی ،اظهار کــرد :اگر ما با
هم باشیم،وحدت داشته باشیم و دست به
دست هم دهیم می توانیم پیشرفت کنیم
و عزت ،آرامش و پیشــرفت دوباره را به
دست آوریم .روحانی با بیان اینکه ما باید به
بزرگان کشور احترام بگذاریم ،گفت :دیدیم
روزی که عدهای به شهید بهشتی توهین
کردند ،اما پس از شهادتش سالها شرمنده
بودند .دیدیم عدهای به آیت اهلل هاشــمی
توهین کردند اما امــروز پس از پرواز روح
او به آسمانها شــرمنده هستند .تازه این
شرمندگی این دنیاست ،شرمندگی قیامت
بیشتر است .بیاییم با هم برادر باشیم و در
کنار هم برای پیشرفت کشور عمل کنیم و

آغازفعالیت ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات
ریاستجمهوری در شورای نگهبان

ســتاد مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در محل شورای نگهبان
آغاز به کار کرد.
به گزارش ایســنا ،در این مراسم ســتاد مرکزی نظارت بر دوازدهمین دوره
انتخابات ریاســت جمهوری ارتباط تصویری با دفاتر نظارتی اســتانی شورای
نگهبان برقرار کرد.
عباســعلی کدخدایی ســخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ،سیامک
رهپیک و آیت اهلل مدرســی یزدی و تعدادی از مســئوالن نظارت بر انتخابات
حضور داشتند.
فعالیــت ســتاد مرکزی نظارت بــر انتخابات تــا پایان برگــزاری انتخابات
ریاستجمهوری و میان دورهای مجلس ادامه دارد.
بر اساس این گزارش ،در این دوره از انتخابات  1639نفر ثبتنام کردهاند.

محمد رضا عارف:

نامزدی
جهانگیری تصمیم
شورای عالی
اصالحطلبان بود
رئیس شــورای عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان درباره نامزدی اســحاق
جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در کنار روحانی گفت :نامزدی
معاون اول دولت یازدهم تصمیم شــورای عالــی اصالح طلبان بود .ما تصمیم
گرفتیم به جز آقای روحانی نامزد دیگری در انتخابات داشــته باشــیم که آقای
جهانگیری هم قبول کردند.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا عارف ادامه داد :این دو قطعا در یک گروه هستند و
در مناظرهها تقسیم کار میکنند و عملکرد دولت را توضیح میدهند.
او با بیان اینکه امیدواریم با حضور جهانگیری فضای انتخابات گرم شود خاطر
نشــان کرد :کاندیدای اصلی ما در انتخابات روحانی است .شورای عالی اصالح
طلبان رای به نامزدی نهایی روحانی داده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به نامزدی محمد هاشمی و
محســن رهامی گفت :آنها همانطور که گفتهاند مستقل وارد انتخابات شدهاند.
حضور آنها باعث نمیشــود ما نگران رای روحانی باشیم چون او شرایط خوبی
دارد و امیدواریم با رای باالیی بازهم رئیسجمهور شوند.
عــارف تصریح کرد :امیدواریــم در جریان مناظرههــای انتخاباتی روحانی و
جهانگیری از عملکرد دولت دفاع و برنامههای خود را به خوبی ارائه دهند.

با مردم با صداقت ســخن بگوییم .ملت ما
صلح ،آرامش ،پیشرفت ،امنیت و عزت بلند
میخواهد .رئیس دولت تدبیر و امید افزود:
روزی کــه تورم  ۴۵درصــدی تک رقمی
شــد ،روزی که پس از  ۱۲ســال به رشد
 ۸درصدی رســیدیم ،روزی که در برابر ۶
قدرت بزرگ دنیا حق ملت را گرفتیم ،روزی
که طرح تحول ســامت به ثمر نشست و
همه مردم زیر پوشــش بیمه درمانی قرار
گرفتند آن روز ،روز افتخار برای ما ایرانیان
بــود .مردم دیگر در بیمارســتانها مجبور
نیستند برای تامین هزینههای درمانی خود
طالی همسرانشان یا فرش زیر پایشان را
بفروشــند .روحانی با اشاره به اینکه امروز،
روز اقتصاد مقاومتی ایران اســت و صنعت
نفت روزهای پرافتخاری را برای ما آفریده
اســت ،اظهار کرد :ظــرف چند ماه قدرت
صادرات نفت و میعانات ما دو برابر افزایش
یافت و مدیران صنعــت نفت ما در اوپک

توانســتند حق غصب شده چند ساله ایران
را پس بگیرند و تولید نفتمــان را در بازار
جهانی به مرز قبل از تحریم برسانند .امروز
شاهدیم در یک روز  ۵فاز پارس جنوبی به
بهره برداری میرسد .همزمان با آن بهره
برداری از الیه نفت پارس جنوبی را شروع
می کنیم و همزمان چند پتروشیمی در این
منطقه به بهره برداری میرســد .امروز از
ســرمایه گذاری بیش از  ۲۰میلیارد دالر
بهره بــرداری میکنیم ،ایــن روز ،روز به
یاد ماندنی برای صنعت نفت ماست .بهره
برداری ما در میدان پارس جنوبی از کشور
همسایه پیشــی میگیرد .روحانی با بیان
اینکه باید بتوانیم در همه زمینه ها گامهای
بلندی برداریم ،خاطر نشان کرد :دولت در
حمل و نقل به فکر نوســازی بوده و است.
در زمینــه تبادل با دنیا ایــران را به عنوان
کریدور شــمال – جنوب و شرق – غرب
قرار داده و قرار خواهیم داد .رئیسجمهور

با اشــاره به بهره برداری از بنادر چابهار و
شــمال تا پایان دولت یازدهم برای بهره
برداری از کریدور شــمال – جنوب ،اظهار
کــرد :دولــت در همه زمینه هــا از جمله
آب ،محیط زیســت ،برق ،عمران شهری
و روســتایی تالش های بســیاری انجام
داده و خواهد داد .وی همچنین با اشــاره
به دســتاوردهای علمی دولت یازدهم در
عرصه بین الملل ،گفت :ما امروز در زمینه
علم و دانش و فناوری در میان  25کشــور
بــزرگ دنیا از لحاظ پیشــرفت علمی تراز
اول را کســب کرده ایم .روحانی در پایان
با تاکید بر لزوم توجه به محیط زیســت ،با
بیان اینکه محیط زیست در اولویت دولت
قرار دارد ،اظهــار کرد :به صراحت به وزیر
نفت میگویم که دولت خواهان توســعه
پایدار اســت .در همین زمینه باید سالمت
هوا ،زمین و آبهای دریا در پیشرفتهای
صنعتی سراسر کشور دراولویت قرار بگیرد.

سخنگوی شورای نگهبان:

در زمینه قانون انتخابات قصور داشتیم

عباســعلی کدخدایی در حاشــیه
مراســم آغاز به کار ســتاد مرکزی
نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات
ریاستجمهوری در جمع خبرنگاران
در پاسخ به ســئوالی مبنی بر اینکه
رئیس مجلس گفته کــه مصوبهای
دربــاره موضــوع رجل سیاســی در
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام
خاک میخــورد و شــورای نگهبان
میتوانسته از آن استفاده کند ،گفت:
طبق بند  9اصل  110قانون اساسی
بررسی صالحیتها و طبق اصل 115
تشخیص شــرایط بر عهده شورای
نگهبان اســت که این نظر شــورای
نگهبان هم هست .در گذشته دوستان
در مجلس اقداماتی انجام داده بودند
که به دلیل تداخل ،اعضای شــورای
نگهبان بــا آن مصوبــات مخالفت
کردند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود :به

استناد بند  9اصل  110قانون اساسی
این مخالفت انجام شــد ،اما انتظار ما
این بود که بعد از ابالغ سیاستهای
کلی انتخابات که توسط مقام معظم
رهبری صورت گرفتــه بود ،دولت و
مجلس همت میکردنــد مقررات و
مصوبات الزم را در این زمینه تنظیم
میکردند .وی ادامه داد :البته بخشی
از آن بر عهده شــورای نگهبان هم
هست .شــورای نگهبان هم همیشه
مانند امروز که جلسه داشتیم در حین
بررسی صالحیتها شرایط را مدنظر
قرار میدهد و در گذشته هم قرار داده
اســت ،اما اینکه مقررات جزییتری
الزم است طبیعت ًا بر عهده مجلس و
دولت بوده کــه امیدواریم بعد از این
دوره انتخابات این کار انجام شود؛ باید
بپذیریم که همه قصور داشتیم.
کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگار
دیگری مبنی بر اینکه قرار بود شورای

نگهبان مصادیق رجل سیاسی را طبق
سیاســتهای کلی انتخابات تبیین
کند ،آخرین نتیجه چه شــد ،تصریح
کرد :در دوره گذشــته آییننامهای را
تنظیم کردیم که به تصویب شورای
نگهبان رسیده بود و این آییننامه به
عنوان دستورالعمل داخلی در شورای
نگهبــان به عنوان مبنا قــرار گرفته
شــده بود و این دوره هم بر اســاس
همین آییننامه و سیاســتهای کلی

انتخابات بررســی صالحیتها آغاز
شده اســت .وی افزود :در حوزههایی
هم که میانــدورهای مجلس داریم،
کارگروههایــی از شــورای نگهبان
تعیین شــدهاند که مشــغول بررسی
پروندهها هستند .جلسه بعدی شورای
نگهبان چهارشــنبه اســت که ادامه
بررســی صالحیتهای کاندیداهای
ریاســتجمهوری در آن جلسه انجام
میشود.

رئیس سازمان استاندارد تشریح کرد:

استفاده از گواهینامه استاندارد جعلی برای واردات خودرو در دوران تحریم

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران،
 15ماه پس از اجرایی شــدن برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) به تشریح
پیامدهای تحریم در حوزه استاندارد
پرداخت و گفــت:در آن دوران برخی
با 'گواهینامه های اســتاندارد جعلی'
اقدام به واردات خودرو کردند.
بــه گزارش ایرنا نیــره پیروزبخت
افــزود :در دوران تحریــم به خاطر

محدودیتهــای اعمــال شــده،
نمیتوانستیم با نهادهای بین المللی
اســتاندارد ارتباط داشته باشیم و این
باعث شد برخیها با گواهینامههای
اســتاندارد جعلی بــه واردات خودرو
مبادرت کنند.
وی افــزود :در شــرایط تحریم ما
نمیتوانســتیم حتی یک دســتگاه
خودرو بــرای آزمایش و تســت به

کشــورهای دیگر بفرســتیم؛ در آن
دوران چینــی ها از گواهی نامه های
استاندارد استفاده می کردند اما االن
میتوانیــم خودروها را بــه آلمان و
دیگر کشــورهای اروپایی بفرستیم و
بر مبنای اســتانداردهای اروپایی که
مطابق با استانداردهای ما است آنها
را مورد آزمایش قرار دهیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان

خود گفت :زمانی که من به ریاســت
سازمان ملی استاندارد منصوب شدم،
به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی
و غیرممکن بودن نقل و انتقال پول،
نمیتوانستیم حق عضویت خود را در
سازمان بین المللی اســتاندارد واریز
کنیم و به همین دلیل ،عضویت ما در
این سازمان در سال  2013به حالت
تعلیق در آمده بود.

حضور در لیست اصالحطلبان فقط از طریق تکمیل فرمهای مربوطه امکان پذیر است

فاضل میبدی:

ارسال رزومه به آدرس الکترونیکی شورا برای قرار گرفتن در
لیســت انتخاباتی شوراهای شهر و روستا که توسط شورای
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان ارائه می شود ،وجود دارد
یا خیر؟
وی در همین رابطه پاســخ داد :جز تکمیل فرمهای ارائه
شده که در ســایت شــورای عالی قرار گرفته و ارسال آن

به آدرس الکترونیکــی shorali.com@gmail.
comهیــچ راه دیگــری بــرای بررســی رزومــه های
متقاضیان وجود ندارد .این عضو شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان گفت:تکمیل این فرم ها و اطالعاتی که در آن
قرار گرفته ضروری اســت و متقاضیان باید پس از تکمیل،
فرم ها را به آدرس الکترونیکی ارائه شده ارسال کنند.

فرامرزیان همچنین گفت :پس از تکمیل فرمها اطالعات
و مشــخصات متقاضیان در شورای عالی بررسی میشود و
نتیجه متعاقب ًا اعالم خواهد شد .وی در تکمیل این گفتهها
نیز تصریح کرد :دلیل ضرورت تکمیل این فرمها این است
که ابتدا اشخاص باید متقاضی حضور در لیست شورای عالی
باشند.

صدا وسیما با پخش تصاویر خاتمی نمیتواند خود را تطهیر کند

یک مدرس حوزه علمیه قم با اشــاره بــه رویکرد صدا و
سیما در آستانه انتخابات گفت :شاهد هستیم که رسانه ملی
تصاویر ســید محمد خاتمی را پخش میکند باید گفت این
به معنی رفع ممنوع التصویری خاتمی نیســت قطعا استفاده
ابزاری است.
به گزارش ایلنا حجتاالســام محمدتقی فاضل میبدی
درباره آرایش سیاســی کشور در آستانه دوازدهمین انتخابات
ریاستجمهوری با بیان اینکه هرکســی حق دارد براساس
قانون اساســی در انتخابات شرکت کند ،گفت :هر شخصی
میتواند بر اســاس قانون کاندید شــود که این نشاندهنده
انتخاباتی آزاد است.
او خاطرنشان کرد :باید به یاد داشته باشیم قانون صالحیت
اشــخاص را تعیین میکنــد .ما باید یــاد بگیریم بر مبنای
تواناییهــای خودمان در عرصه حاضر شــویم .حذف رقیب
آن هم با روشهای غیراخالقی صحیح نیست .امروز شاهد
هستیم کسانی که  ۸سال پشت سر احمدینژاد سینه میزدند
و دولت او را بهترین دولت بعد از مشــروطه میدانستند ،در
حال حاضر مقابلش ایستادهاند ،این نوع حرکتها برای نظام
ضرر دارد.
این اســتاد دانشگاه مفید خاطرنشان کرد :ما باور داریم که

انتخابات در آینه رسانههای جهانی

استرافور:
رقابت اصلی در انتخابات میان این دو نفر است:
روحانی و رئیسی
اصولگرایان ایران ســعی دارند برای حســن روحانی چالش جدی ایجاد کنند.
ثبت نام کاندیداهای ریاســت جمهوری در ایران به پایان رســید .پیروزی روحانی
در انتخابات چندان راحت به نظر نمی رســد .هفته گذشته بعد از دو ماه گمانه زنی
درنهایت ابراهیم رئیسی کاندیداتوری خودرا اعالم کرد.
سرویس بین الملل «انتخاب»؛ اســترافور نوشت :اصولگرایان ایران سعی دارند
برای حسن روحانی چالش جدی ایجاد کنند .ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری
در ایران به پایان رسید .پیروزی روحانی در انتخابات چندان راحت به نظر نمیرسد.
هفته گذشــته بعد از دو ماه گمانه زنی درنهایت ابراهیم رئیسی کاندیداتوری خودرا
اعالم کرد.
به گزارش «انتخاب»؛ مشــخصات رئیسی در کنار توانایی بالقوه او برای ائتالف
اصولگرایان پیرامون خود ســبب شده او به یک تهدید برای روحانی تبدیل شود.
مهمترین مســاله که در رای مردم تاثیر گذار است اقتصاد است .اما صرف نظر از
اینکه چه کســی پیروز انتخابات شود ایران به هر جهت رویکرد محتاطانه تری در
قبال غرب در چهار سال آینده اتخاذ خواهد کرد.
بیانیه رئیســی برای اعالم کاندیداتوری جنجال هایی را درمیان جبهه موسوم به
جبهه مردمی انقالب اســامی ایجاد کرده است .این جریان سیاسی رئیسی را به
عنوان کاندیدای احتمالی نهایی خود در کنار علیرضا زاکانی و قالیباف و بذرپاش و
حاجی بابایی معرفی کرده اســت .در میان چهار کاندیدای باقی مانده جمنا رئیسی
بیشترین رای را برای نامزدی در انتخابات از سوی این جریان دریافت کرده است.
روحانی و رئیســی تنهــا رقبای این انتخابات نیســتند .محمــود احمدی نژاد
رئیسجمهور ســابق ایران نیز قادر اســت این انتخابات را به چالش بکشد .حمید
بقایی معاون احمدی نژاد نیز به عنوان کاندیدای مورد حمایت او مطرح شده است.
انتظار می رود شورای نگهبان او را رد صالحیت کند.
در این شــرایط ارزیابی اینکه چه کسی قراراست رئیس جمهور آتی ایران باشد
سخت است .رئیسی همچنان یک شخصیتی است که قادر است اصواگرایان ایران
را علیه روحانی متحد کند .در مرحله نهایی انتخابات ،رقابت بین رئیسی و روحانی
جدیتر می شود.
یکــی از فاکتورهای کلیدی کــه در هفته های پیش رو بــه در مناظره های
انتخاباتی اوج می گیرد بحث درباره موقعیت اقتصادی رئیسی در مقایسه با موقعیت
روحانی است.
بســیاری از نهادهای اصولگرا و پایگاه های میانــه روی روحانی در جهتهای
عمومی کشــور هم عقیده اند از سویی یک پذیرش جهانی درایران در مورد توافق
هســته ای با غرب وجود دارد که ســر جای خود می ماند .با این حال این مشکل
که چطور تهران باید ورود مجدد بازارهای غربی را درخود حل کرده و اینکه چطور
دولت باید سرمایه خارجی وارد کشور کند هنوز به قوت خود باقی است .رئیسی با
توجه به اینکه سیاست های نفتی و صادرات نفت رگ حیاتی ایران است نمیتواند
بر سیاستهای نفتی روحانی تاثیر به سزایی داشته باشد.
اختالفات بین دو رقیب اصلی این رقابت ها در مسائلی نظیر اصالحات اجتماعی
و سیاست خارجی است .رئیســی به عنوان یک روحانی محافظه کار بعید به نظر
میرسد که تالشهای روحانی برای تقویت سیاستهای آزادی اجتماعی را ادامه
دهد .در نهایت بــا رویکردهای خصمانه دولت جدید آمریکا در قبال ایران ،تهران
احتماال رویکردهای تندی درقبال غرب در پیش خواهد گرفت .رئیسی کسی است
که کابینه اش را از افرادی با ذهنیت شــبیه به ذهنیت اصولگرایان پر خواهد کرد.
این لزوما به معنای بازگشت مدل احمدی نژاد نیست.
تحلیل خبرگزاری فرانسه از ناکامترین کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان:

متقاضیــان حضور در لیســت انتخاباتی شــورای عالی
سیاســتگذاری اصالحطلبان برای شــورای شهر و روستا
تنها از طریق مراجعه به سایت این شورا و تکمیل فرمهای
مربوطه میتوانند اقدام کنند.
ژاله فرامرزیان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :مراجعات
متعددی وجود داشــته و سوال شــده که آیا راه دیگری جز
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احمدینژاد به درد اداره کشــور نمیخورد و اگر بیاید باز هم
شاهد نابسامانیها هستیم اما این رفتارها درست نیست .باید
شخصیتها و الگوهای سیاسی در عرصه حضور داشته باشند
تا مردم بتوانند انتخابی اصلح داشته باشند.
او به فضاســازی صداوسیما در آستانه انتخابات اشاره کرد
و گفت :متاســفانه اخالقی در رسانه ملی ما به وجود آمده و
آن تبلیغات یک ســویه است که باید گوشزد کرد این به نفع
کشور نیست.
میبدی تاکید کرد :صداوســیما باید فرصــت را در اختیار
همــگان قرار دهد تا مردم خوب را از بد تشــخیص دهند و
انتخاب کنند.
او در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه شــاهد هستیم در
روزهای ثبتنام صداوسیما تصاویر سیدمحمد خاتمی را نشان
میدهند آیــا این اقدام مقدمهای برای رفع ممنوعالتصویری
رئیــس دولت اصالحات اســت و یا اســتفاده ابزاری گفت:
صداوسیما در آستانه انتخابات اقداماتی را انجام میدهد .مث ً
ال
مشاهده میکنیم تصاویر خانمهای بدحجاب را در جهت کار
خودش استفاده میکند یا تصاویر اشخاصی را نشان میدهد
که گفته شده نباید پخش شود و این کار زیبا نیست.
او خاطرنشان کرد :ســید محمد خاتمی شخصیت بزرگی

اســت .مردم او را دوست دارند قطع ًا این اقدام صداوسیما در
جهت تبلیغات خودش اســت ،نه رفع ممنوعالتصویری وی،
هنــوز هم مشــاهده میکنیم اگر رئیــس دولت اصالحات
بخواهد در شــهر یا دانشگاهی ســخنرانی کند به او اجازه
نمیدهند پس میتوان نتیجه گرفت نشان دادن این تصویر
با هدف رفع ممنوعالتصویری خاتمی نیست.
میبدی در ادامه افزود :خاتمی هم میتواند براســاس حق
قانونی و حقی که قانون اساســی بــرای او تعیین کرده در
انتخابات شرکت کند .مردم شخصیتی مانند خاتمی را دوست
دارند .این دلیل نمیشــود که داشتن دیدگاهی خاص باعث
شود خاتمی را از صحنه دور کنیم.
مدرس حوزه علمیه قم خاطرنشــان کرد :کسی مثل آقای
خاتمی مورد محبوبیت همه اســت .علقه و عالقه او به نظام
و حفظ موقعیت رهبری مثالزدنی است .او شخصیت بزرگی
اســت که باید در رســانه ملی حضور پیدا کند اما متاسفانه
شاهد هستیم که این فضا به او داده نمیشود .حال در آستانه
انتخابات از تصاویر او اســتفاده میکنند .صداوسیما صد بار
تصاویر رئیس دولت اصالحات را پخش کند با این کار تطهیر
نمیشود.
اســتاد دانشگاه مفید با اشــاره به تبلیغات و جریان فکری

یکسویه در صداوســیما عنوان کرد :مث ً
ال ما شاهد هستیم
که رئیسجمهور و آقای رئیسی هر دو برای ثبتنام به ستاد
انتخابات کشــور میروند اما صداوسیمای ما فقط سخنرانی
آقای رئیســی را پخش میکند ،این کار خالف قانون است.
با این اقدامات فقط باعث میشــویم که مردم انتخابی برتر
نداشته باشند .صداوســیما باید به یاد داشته باشد انتخاباتی
آزاد حق مردم است.

قالیباف شانسی دارد؟

خبرگــزاری فرانســه در مطلبی با عنوان «بــا آمدن قالیباف ثبتنــام انتخابات
ریاستجمهوری ایران به پایان رسید» نوشت :با ثبت نام قالیباف ،شهردار تهران در
دقایق پایانی ،پرونده ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران بسته شد.
به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرگزاری فرانســه ،شــهردار  55ســاله اصولگرا،
واکنشهای متفاوتی درباره اینکه آیا برای سومین بار نامزد ریاست جمهوری خواهد
شد یا نه داده بود اما در واپسین دقایق پایان زمان ثبت نام نامزدهای ریاستجمهوری
واکنش خود به این موضوع را با ثبت نام در وزارت کشور نشان داد.
در اخرین دقایق مانده تا پایان زمان ثبت نام با نام نویســی اســحاق جهانگیری،
معاون رئیس جمهور و فرد مورد اعتماد حســن روحانی شــگفتی دیگری پدید آمد.
روحانی خود روز جمعه در انتخابات نام نویســی کرد .این پیش فرض وجود دارد که
جهانگیری  60ســاله به عنوان جایگزیــن احتمالی روحانی در صورت رد صالحیت
رئیسجمهور از ســوی شورای نگهبان در این انتخابات ثبت نام کرده است .از دیگر
گمانه زنی ها درباره ثبت نام جهانگیری این است که وی به دنبال باال بردن جایگاه
خود تا انتخابات  1400است .جهانگیری پس از ثبت نام به خبرنگاران گفت :روحانی
و من در کنار یکدیگر هســتیم .روحانی ،یک سیاســتمدار روحانی معتدل است که
اقتصاد ایران را باثبات کرد و روابط تهران با غرب را بهبود بخشید ،کسی که انتظار
زیادی می رود در این انتخابات پیروز شــود .البته انتخاباتی نیز در ایران وجود داشته
در گذشته که نتایج آن با شــگفتی همراه بوده است .اصلی ترین رقیب روحانی در
انتخابات انتظار می رود ابراهیم رئیســی  56ســاله ،قاضی و روحانی اصولگرا باشد،
کسی که روز جمعه در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرد .در مهلت  5روزه
نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری ایران  1هزار و  636نفر در ثبت نام کردند که
از این بین  137نفر زن بودند .البته همه این افراد از سوی شورای نگهبان که وظیفه
تایید صالحیت کاندیداهای ریاســت جمهوری را دارد ،رد صالحیت خواهند شــد.
شورای نگهبان ایران تاکنون هیچ زنی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری
تایید صالحیت نکرده اســت .انتظار می رود در حدود  6نفــر از کل تعداد ثبت نام
کنندگان از ســوی شورای نگهبان تایید صالحیت شوند ،تبلیغات کاندیداها از تاریخ
 28آوریل آغاز خواهد شد .قالیباف در سال  2013نیز در انتخابات و در مقابل روحانی
حضور داشــت .وی یکی از کسانی اســت که در جنگ ایران و عراق حضور داشت،
فرمانده سابق سپاه و فرمانده پلیس است .کسی که از سوی اصولگرایان هفته گذشته
به عنوان یکی از نامزدهای برتر برای حضور در انتخابات در کنار رئیسی انتخاب شد.

دیدار سناتور مک کین با سرکرده گروهک منافقین
جان مک کین ،رهبر جمهوریخواهان کنگره آمریکا امروز در تیرانا ،پایتخت آلبانی
با مریم رجوی سرکرده گروهک خودفروخته منافقین دیدار و گفتگو کرد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری منافقین ،ســناتور «جان مک
کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح و رهبر جمهوریخواهان کنگره آمریکا امروز در
تیرانا ،پایتخت آلبانی با مریم رجوی ،سرکرده گروهک خود فروخته منافقین دیدار
و گفتگو کرد.
بر اساس این گزارش ،در این دیدار مریم رجوی ابتدا از تالش ها و حمایت های
مک کین از گروهک منافقین از زمان حضور آنها در کمپ اشرف تاکنون تقدیر کرد.
مک کین نیز در جریان سخنرانی خود با اتهام زنی به ایران مدعی شد که ایران،
بشــار اسد و داعش همه با یکدیگر در ارتباط بوده و جزئی ال ینفک از یکدیگر به
حساب می آیند.
وی همچنین در ادامه یاوه گویی های خود بر لزوم سقوط بشار اسد و جلوگیری
از آنچه وی نقش مخرب ایران در سوریه و عراق خواند تاکید کرد.

