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 ëëیادم هســت یک بار (احمدینژاد) یک مصاحبه مســتقیم
از صدا و ســیما داشــت ،همان جــا یک آماری داد که درســت
نبــود .برنامــه زنده بود .فردا رفتم و پرســیدم مرجع آماری که
دیشــب ارائه دادید ،کجاســت؟ این آمار را یا من باید به شــما
داده باشم یا وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان برنامه.
من از دو مرجع دیگر پرســیدم گفتند چنیــن آماری ندادهاند.
مــن هم که این آمار را ندادهام .موضوع چیســت؟ ...فکر کنم
آذر  ٨٦بود.
همــان موقع به ایشــان گفتم که ممکن اســت مــا آماری را
داده باشیم که اشتباه باشد و شما اطمینان میکنید و میروید
میگوییــد .بــه دلیــل اعتمادتــان حرفی نیســت باید مســئول
مربوطــه جوابگــوی ایــن اشــتباه باشــد .یــک موقــع مســئولی
گــزارش را میدهــد و شــما بــا علم بــه اشــتباه بودنــش آن را
مطــرح میکنیــد که هر چند کار درســتی نیســت اما مشــخص
اســت علت چیســت .اما یــک زمانی شــما از هیچ کســی آمار
نگرفتیــد و خودتــان ایــن کار را میکنیــد کــه اصالً کار درســتی
نیســت( .احمدینژاد) گفت به نظرم رسید که گفتن این آمار
مفید است.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکز در دولت نهم /اعتماد
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«ëëتحریمهایــی کــه بر ضد ملت ایران اعمال میشــود ،هیچ آســیبی بر
صنعــت نفت کشــور نخواهد داشــت .ایــن تحریمهــا از ابتــدای پیروزی
انقالب اســامی وجود داشــته اســت و چیــز جدیدی نیســت و نمیتواند
تأثیــری جــدی در صنعت نفــت و حتی کل اقتصاد ایران داشــته باشــد.
اگرچه ممکن اســت این تحریم هزینه واردات غیرنفتی کشــور را افزایش
دهد اما نگران کننده نخواهد بود.
ëëبا وجود تشــدید تحریمهــا ،در یک ماه اخیر ،حجــم مراجعه کنندگان
بــرای ســرمایهگذاری در نفــت و گاز ایــران ،بیشــتر شــده و در ایــن مدت
مذاکرات زیادی هم صورت گرفته است».
مسعودمیرکاظمیوزیرنفتدولتدهم/واحدمرکزیخبر10آذر88
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پزشکیان :صدا و سیما
باید بی طرف باشد

نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه صدا و سیما
بایــد از میــدان دادن به کاندیداها بــرای تخریب و
تخطئه یکدیگر بپرهیزد ،خواستار آن شد که جلوی
ارائه اطالعات غلط از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری گرفته شود.
مســعود پزشکیان در گفتوگو با خانه ملت گفت :صدا و سیما اصوالً باید
بیطرف باشد و بر اساس آنچه که حق و حقیقت است ،اطالعات واقعی
را در اختیــار مــردم بگــذارد و طبیعتاً باید جو را به گونــهای طراحی کند که
مردم جذب شده و به صحنه انتخابات آمده و حضور پیدا کنند.
وی با بیان اینکه کاندیداها باید به جای تخطئه دیگران بنشینند و هدفها
و برنامههای خود را بگویند ،تصریح کرد :مناسبتر این است که نقدهای
کاندیداها براساس اطالعات درستی باشد نه اینکه برای جمع کردن رأی،
مشکالت موجود را به گردن طرف مقابل انداخته یا وعدههای غیرواقعی و
غیر عملی به مردم داده شود؛ صدا و سیما نیز نباید این موارد را تبلیغ کند.

تکذیب ممنوع التصویری احمدی نژاد

وزیر کشــور ممنوع التصویــری محمود احمدی نژاد را تکذیب
کرد .بــه گزارش ایســنا ،عبدالرضــا رحمانیفضلی درحاشــیه
همایش فرماندهان ناجا و در جمع خبرنگاران درباره شایعات
مطرح شــده مبنی بر اینکه احمدینژاد ممنوع التصویر شــده
اســت گفــت« :شــورای امنیت کشــور هیــچ مصوبــهای درباره
ممنوعالتصویری محمود احمدینژاد نداشــته اســت و اخبار
منتشرشده در این خصوص کذب است».
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در دیدار نخست وزیر گرجستان با مقامات کشورمان صورت گرفت

امضای  5سند همکاری میان تهران و تفلیس

رئیــس جمهــوری در دیــدار «گئورگی
کویریکاشــویلی» نخســت وزیــر
گرجســتان ،با اشــاره به روابــط دیرینه
و دوســتانه تهران – تفلیــس ،تصریح
کــرد :جمهــوری اســامی ایــران از
گسترش و تعمیق روابط با گرجستان
در همــه عرصههــا اســتقبال میکنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام
والمســلمین روحانــی روز شــنبه در
این دیدار با اشــاره به اینکه جمهوری
اســامی ایــران از ابتــدا اســتقالل
گرجســتان را بــه رســمیت شــناخت،
گفت :ایران و گرجســتان از ظرفیتها
و توانمندیهــای اقتصــادی ،علمــی
و فرهنگــی گســتردهای بــرای تقویــت
همکاریهــا برخوردارنــد امــا از ایــن
توانمندیها بخوبی بهرهگیری نشــده
و ایــن ســفر میتوانــد زمینه مناســبی
برای توسعه مناسبات مشترک ایجاد
نماید .رئیس جمهــوری با بیان اینکه
ایــران میتوانــد مســیر گرجســتان و
کشــورهای منطقــه بــه خلیــج فارس،
دریــای عمــان و اقیانــوس هنــد بــوده
و گرجســتان هــم تســهیل بخــش راه
دسترســی ایران به دریای سیاه باشد،
افــزود :امــروز ترانزیــت در منطقــه از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت و

بــا توجه بــه اتصــال راه آهن ایــران به
آســتارا و آذربایجــان و ارتباطات ریلی
و جــادهای مناســب در گرجســتان،
توسعه همکاریهای تهران -تفلیس
در ایــن زمینــه میتوانــد موجــب
تحــول در منطقــه شــود« .گئورگــی
کویریکاشــویلی» نخســت وزیــر
گرجســتان نیــز در ایــن دیــدار ضمــن
ابــراز خرســندی از مالقــات بــا رئیس
جمهــوری کشــورمان و اشــاره بــه
اینکــه روابط دو کشــور دارای پشــتوانه
تاریخی چند هزار ســاله اســت ،گفت:
روابــط سیاســی ،اقتصــادی و تجــاری
دو کشــور در حــال توســعه بــوده و
بایــد از ظرفیتهــا و توانمندیهــای
موجــود برای گســترش بیــش از پیش
مناســبات و همکاریهــای همهجانبه
بهرهبرداری کنیم.
ëëاستقبال در سعدآباد
دیــروز اســحاق جهانگیــری ،معــاون
اول رئیــس جمهــوری در مجموعــه
تاریخی -فرهنگی ســعدآباد ،از «گئورگی
کویریکاشــویلی» نخســت وزیر گرجستان
اســتقبال کــرد کــه بــا هــدف گســترش
مناســبات ،امضای یادداشتهای تفاهم
همکاری و تبــادل نظر دربــاره مهمترین
موضوعــات منطقــهای و بینالمللــی به
ایران سفر کرد.

اخبار
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ëëعلــی نیکــزاد بــا اشــاره بــه توصیــه رهبــر انقالب
بــه رئیس جمهــوری ســابق دربــاره انتخابــات :اگر
تلنگر
بزرگــی میفرمایــد فــان کار را انجــام ندهیم ،باید
آن را دلســوزی بدانیم .اگر ایــن کار را کردیم ،یقین
داشــته باشــیم از بــرکات و آثــاری چــون آمــرزش و
فضــل خداونــدی بهــره میبریــم ،ضمــن اینکه از
ســعادت دنیوی و اخروی ســود میگیریم و رستگار
و خوشــبخت میشــویم یعنی با اطاعت از رهبران
الهی گام در مســیر اطاعت الهــی میگذاریم .رهبر
معظــم انقــاب از هر حیث به امــور مملکت و جهان اشــرافیت دارند و
نگاه ایشان به موضوعات با توجه به اشرافیتشان عمیقتر است.
تبعیــت آقای احمدینــژاد از رهبر معظم انقالب موجب خشــنودی
دوســتان والیت و نظام و یأس و ناامیدی دشــمنان شــد و این اقدام وی
تأکید بر اصل والیتپذیریشان بوده و هست.
علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم  /تسنیم  8مهر 95
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پــس از مذاکرات خصوصی و برگزاری
نشســت مشــترک هیاتهای عالــی رتبه
دو کشــور 5 ،ســند همــکاری و یــک بیانیه
مشــترک میــان ایــران و گرجســتان امضا
شد .یادداشــت تفاهم همکاری در زمینه
کشــاورزی ،یادداشــت تفاهم همکاری در
امور ورزشــی  ،یادداشــت تفاهم همکاری
در زمینــه ارتباطــات و فنــاوری اطالعات،
یادداشــت تفاهــم تاســیس مجتمــع
پاالیشگاه در گرجستان ،یادداشت تفاهم
ســاخت کارخانه تولید کاشــی و سرامیک
در گرجستان و نیز بیانیه مشترک در زمینه
تقویــت همکاریهــای زیســت محیطــی
اســنادی بودنــد که در حضور معــاون اول
رئیس جمهوری و نخست وزیر گرجستان
امضا شد.

جهانگیــری در مذاکــرات مشــترک
هیأتهای عالی رتبه دو کشــور ،با اشاره
به از ســرگیری کار کمیســیون مشــترک
همکاریهای اقتصادی دو کشــور که دو
سال قبل پس از وقفهای طوالنی انجام
شد،تصریح کرد :آغاز به کار مجدد این
کمیســیون نقطه شــروع جدیــدی برای
توسعه همکاریهای ایران و گرجستان
بود کــه منجر بــه توافقــات خوبی میان
دو کشــور شــد که برخی از ایــن توافقات
اجرایــی شــده و مابقــی توافقــات نیــز
بایــد در دســتور کار اجــرا قــرار گیــرد.
وی ترانزیــت کاال را یکــی از زمینههــای
همــکاری ایــران با گرجســتان دانســت
و از آمادگــی جمهــوری اســامی ایــران
بــرای فعال کــردن و راهانــدازی کریدور

ترانزیتــی خلیــج فــارس ـ دریای ســیاه
میــان دو کشــور خبــر داد .جهانگیــری،
خواســتار تســهیل زمینــه فعالیت برای
راننــدگان ترانزیتــی دو کشــور شــد و
خاطرنشــان کرد :ایــران از طــرح تبادل
بــرق میــان ایران ،گرجســتان ،روســیه و
ارمنستان حمایت میکند.
وی همچنیــن با بیــان اینکه ایــران در
زمینه انرژی نیــز آمادگی تأمین گاز مورد
نیاز گرجستان را دارد ،گفت :ما میتوانیم
گاز را در مــرز بــا آذربایجــان یــا ارمنســتان
تحویل گرجستان بدهیم و اخیراًمحموله
 4میلیــون متر مکعبی بــرای  4ماه توافق
شــده اســت که قطعاً اجــرای آن نیازمند
حل و فصل مسائل بانکی است.
نخســت وزیــر گرجســتان نیــز در ایــن
دیــدار ،با تأکید بر اینکه توســعه همکاری
با کشــور بزرگــی مانند ایــران از مهم ترین
اولویتهــای دولــت گرجســتان اســت،
عالقمنــدی خود بــرای توســعه روابط در
همــه موضوعــات مطــرح شــده در ایــن
نشست را اعالم کرد و گفت :اجرایی شدن
ایــن توافقهــا میتوانــد منافــع دو کشــور
را تأمیــن کنــد .گئورگی کویریکاشــویلی با
آمادگی کشــورش برای امضای توافقنامه
تجــارت آزاد بــا ایران گفت :ایــن موضوع
باعث توســعه همکاریهــای اقتصادی و
تجاری خواهد شد.

علی الریجانی در نشست خبری با همتای پاکستانی تأکید کرد

تعیین ساز و کار برای افزایش سطح تجارت میان ایران و پاکستان به  ۵میلیارد دالر
رئیــس مجلــس در نشســت خبــری بــا
همتای پاکســتانی خود بر لــزوم افزایش
ســطح تجارت میان دو کشــور تأکید کرد.
بــه گــزارش خانه ملــت ،علــی الریجانی
در نشســت خبری مشترک با ســردار ایاز
صــادق گفت :بــرای اینکه ســطح روابط
تجــاری بین دو کشــور به  5میلیــارد دالر
افزایش یابد ،نیاز به تعیین ساز و کارهای
فعال وجــود دارد که در این زمینه برخی
گامها برداشــته شــده و مقرر شــد مســیر

برای تجارت بین دو کشور هموارتر شود.
الریجانی همچنین با اشــاره به وضعیت
حســاس تروریســتی منطقه افزود :ایران
و پاکســتان بــه عنــوان دو کشــور مهــم و
تأثیرگــذار میتوانند بــرای حفظ آرامش
در منطقه اقدام کنند لذا در جلسه امروز
بر ایجــاد ســاز و کارهای حفــظ آرامش و
ثبات در منطقه صحبت شــد .سردار ایاز
صادق ،رئیس مجلس ملی پاکســتان در
ادامــه این نشســت گفت :در این جلســه

گالیهمندیهای دو طرف مطرح شــد که
البتــه طــرح این مســائل بــرای تضعیف
روابط نبود بلکه برای تقویت آن صورت
گرفــت چرا که ما مثل یــک خانواده بوده
و در راســتای منفعــت خانــواده حرکــت
میکنیــم و اجــازه نمیدهیــم مســائل
کوچک تبدیل به مسائل بزرگ شود.
ëëرشد اقتصادی رو به جلو بود
الریجانــی همچنیــن عصر دیــروز در
همایــش سراســری فرماندهــان ،رؤســا

و مدیــران ناجــا گفــت :در ســال  95از
نظــر رشــد اقتصــادی و منابــع پشــتیبان
تالشهای خوبی انجام شد اما به کفایت
نرسید ولی رو به جلو است و امیدوارم در
سال  96شرایط بهتر شود.
الریجانــی بــه مــوارد مهمی کــه باید
مــورد توجه نیــروی انتظامی قــرار گیرد،
پرداخــت و قاچــاق را یکــی از ایــن موارد
دانســت و ادامــه داد :امســال توجــه
جدیتری بایــد به تذکرات مقام معظم

رهبری داشــت که این کار انجام شد ولی
ایــن موضــوع هنــوز در درجه یک اســت
و براســاس آمار موضــوع قاچاق کاهش
یافته اســت .رئیــس مجلس با اشــاره به
اینکــه  15میلیــارد دالر در کشــور قاچــاق
صورت میگیرد ،افزود :این موضوع رقم
قابــل توجهی اســت و برای مبــارزه با آن
فقط نباید به نیروی انتظامی فشــار آورد
بلکــه باید گمــرک و دیگر دســتگاهها نیز
همکاری کنند.

سخنگوی ستاد مردمی رئیسی:

ادامه از
صفحهاول

پخش زنده مناظرهها،
مطالبه بحق مردم

در ایــن شــرایط ،میتــوان گفــت
کســانی بــه پخــش مناظرههــا بــه
صــورت ضبط شــده تمایــل دارند که
نگــران حضــور گســترده مــردم پــای
صندوقهــای رأی هســتند .زیــرا اگــر
مــردم حضــور گســترده در انتخابات
داشــته باشــند ،معلــوم اســت که چه
جریانــی در انتخابــات دســت بــاال را
خواهــد داشــت .بویــژه اینکــه تجربه
ادوار اثبات کرده اســت که پخش زنده
مناظرههانقشمستقیمیدرافزایش
مشــارکت رأی دهندگان دارد .از زاویه
کارکردهای رسانهای نیز واقعیت این
اســت که وظیفه رسانهها پخش زنده
مناظرههاست و مخاطبان نیز به طور
جــدی از رســانهها ایــن امــر را مطالبه
میکنند.زیرامخاطببخوبیمیداند
که پخــش مناظرهها به صورت ضبط
شده ،سبب نمایشی شــدن رقابتها
و گفتوگوهــای نامزدهــا میشــود ،از
ایــن رو مطالبه مخاطبان بحق اســت
که در شــکلی بدون روتــوش ،فضایی
واقعی و بدون پردهپوشی ،از گفتارها،
برنامههــا و منشهــای نامزدهــای
انتخاباتریاستجمهوریآگاهشوند.
ضمن اینکــه در این صــورت نامزدها
نیز وقتــی دریابند که به صــورت زنده
رویآنتننیستند،ناخودآگاهمحافظه
کار شــده و از ســخنان بــدون پــرده و
صریــح دور خواهنــد شــد؛ این امــر از
جذابیت انتخابات برای مردم خواهد
کاست.ممکناستبرخیازمنتقدان
پخــش زنــده مناظــرات ،به حــوادث
 88اشــاره کننــد ،اما اینــان باید توجه
داشته باشــند که آن حوادث ،ریشه در
زمینههای اجتماعی و سیاسی داشت
و نه مناظرات و اساســاً آن ریشهها بود
کــه آن حــوادث را رقــم زد .از ایــن رو،
میتوان گفت مناظرهها نوعی تمرین
دموکراســی اســت کــه نه تنهــا مردم،
بلکــه نامزدهــا نیــز میآموزند کــه در
ایــن زمینه چگونه رفتار کننــد .در این
شــرایط از دولت و صدا و سیما انتظار
میرود زیر بار فشارها نروند و از موضع
خود یعنی پخش مستقیم مناظرهها
عقبنشــینی نکنند تا بار دیگر عالوه
بر ایجاد شور و شوق انتخاباتی ،مردم
بهتریــن انتخــاب خــود را بــه نمایش
بگذارند.

به برجام پایبند هستیم

رئیس ستاد مردمی قالیباف :شهردار تهران آمده است که تا آخر در انتخابات بماند

ســخنگوی ستـــــــــــــــــــــــــــاد مردمــی
حجتاالســام ســیدابراهیم رئیســی
گفت :شــرایط کنونی کشــور شــرایطی
اســت کــه وضعیــت مطلوبــی بــرای
مــردم وجود نــدارد و عموم مــردم از
وضع موجود ناراضی هستند.
بــه گــزارش تســنیم رضــا نجابــت
در نشســت خبــری با بیــان اینکه این
صحبتهــا بــه معنای نفــی عملکرد
دولــت فعلــی نیســت و ایــن دولت و
فراتــر از آن نظــام جمهوری اســامی
خدمات فراوانی داشــته است ،گفت:
ما احســاس کردیم باید وضع موجود
خاتمــه پیــدا کنــد ،ضمــن احتــرام به
همه کاندیداها احســاس کردیم آقای
رئیســی میتوانــد بــه وضــع موجود و
همه مشکالت خاتمه دهد .به همین
سبب ستاد مردمی خادم ملت شکل
گرفت.
وی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره
سرنوشــت برجــام در صــورت رای
آوردن آقــای رئیســی گفــت :برجــام
در شــرایطی بــه وقــوع پیوســت کــه
مقــام معظــم رهبــری بحــث نرمش
قهرمانانــه را مطــرح کردنــد .البتــه
برجــام ضعفهایــی دارد امــا بایــد
طــرف غربــی بــه آن پایبنــد باشــد و

رئیسی با جلیلی دیدار کرد

نیم نگاه

ســخنگوی ســتاد انتخاباتی رئیســی در حالی بر
متعهد ماندن او به برجام تأکید کرد که روز گذشته
حجتاالسالم رئیسی با سعید جلیلی از مخالفان
جدی برجام دیــدار و گفتوگو کرد .کانال تلگرامی
ســعید جلیلی تصاویــری از وی در دیدار با رئیســی
منتشــر کرده و در توضیح آن نوشــته اســت که این
تصاویر برای امروز (شنبه ،دوم اردیبهشت) است.

مــا هــم قصــد پــاره کــردن برجــام را
نداریم و بــه آن پایبند هســتیم.وی با
اشــاره به ســوابق رئیســی در مناصب
مختلف کشــور یادآور شــد :ایشــان 10
ســال در سازمان بازرسی کشور حضور
داشــته و معاونــت اول قــوه قضائیــه
را بــر عهده داشــتهاند .حضور ایشــان
در تولیت آســتان قــدس نیز عملکرد
مثبتی داشته است .بنابراین ایشان با
مشکالت و مســائل کشور آشنا هستند
و نشــان دادهانــد توانایی حل مســائل
کشــور را دارنــد .وی در ادامه نشســت
خــود در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار
دیگری که پرســید ،طی اخبار شــنیده
شــده کاندیــدای اصلــی اصولگرایــان
آقــای قالیبــاف اســت و آقای رئیســی

در نهایــت به نفع ایشــان کنــار خواهد
رفــت ،آیــا در خصوص محقق شــدن
ایــن مســأله ســتاد شــما نیــز از آقــای
قالیباف حمایت خواهــد کرد؟ گفت:
آقای رئیسی برای پیروزی وارد عرصه
رقابتهــای انتخاباتی شــدند ،به نظر
هیــچ کــدام از کاندیداها به جــز آقای
جهانگیری که اعــام کرده ،کاندیدای
پوششــی آقــای روحانــی اســت ،بــه
چیــزی جــز پیــروزی فکــر نمیکننــد.
نجابت گفت :شرایط تا یک ماه آینده
ممکــن اســت ،تغییــر کنــد و چیزی را
نمیشــود ،پیشبینــی کــرد  ،اما آقای
رئیســی با آقای قالیباف رقابتی ندارد
ولــی کاندیدای ما حتماً آقای رئیســی
خواهد بود.

اصرار نمایندگان نامزدها بر پخش زنده مناظره ها

ایــن موضــوع
ادامه از
در جلســه عصــر
صفحهاول
دیروز کمیســیون
تبلیغــات بــا
نماینــده نامزدهــای انتخاباتــی بــه
موضــوع اصلــی جلســه تبدیل شــده
بــود .حســامالدین آشــنا ،نماینــده
حسن روحانی در این جلسه در جمع
خبرنــگاران در پاســخ بــه ایــن ســؤال
کــه نظــر دولــت درخصــوص پخــش
زنده مناظره نامزدها چیســت ،تأکید
کــرد« :بنــده نماینده دولت نیســتم و
نماینــده یکی از نامزدهــای انتخابات
هســتم ،نماینــدگان نامزدهایی که در
این جلســه حضور داشــتند ،باالتفاق
نظرشــان را نســبت بــه نــوع پخــش
مناظرههــا خطاب به کمیســیون بیان
کردند ».آشــنا افــزود« :همانطور که
آقای حســن روحانی در شیراز گفتند،
آقــای روحانــی موافــق ایــن هســتند

کــه آزادترین وجــه پخــش مناظرهها
پیگیــری شــود بــه صورتیکــه مــردم
بتواننــد بــا آگاهــی کافــی تصمیــم
بگیرنــد ».وی در پاســخ بــه ایــن
ســؤال کــه آیــا میشــود امیــدوار بــود
در نشســت امشــب تجدیدنظــری در
ایــن بــاره صــورت بگیــرد و مناظرهها
بهطــور زنــده پخــش شــود ،اظهــار
داشــت« :ایــن مطالبه مشــترک همه
نماینــدگان نامزدهــا از کمیســیون
اســت ».آشــنا در پاســخ به این سؤال
کــه نظــر شــخصیتان دربــاره پخش
زنــده مناظرههــا چیســت ،گفــت:
«بــه عنــوان یــک معلــم ارتباطــات
عقیــدهام ایــن اســت کــه در حــال
حاضــر مناظرههــای زنــده میتوانــد
کمک بیشــتری به اعتمــاد مردم کند
و امیدوارم روزی صدا و ســیما به این
درجــه از اعتبــار برســد کــه نیــازی بــه
پخــش زنده نباشــد ».مهدی ذاکری،

نماینــده محمدباقــر قالیبــاف نیــز
درباره محتوای این جلســه و پیشنهاد
نماینــدگان نامزدهــا بــه خبرنــگاران
گفــت« :عمدتــاً تأکیــد بر زنــده بودن
مناظرههــای تلویزیونــی بــود که همه
تأکیــد داشــتیم آن شــادابی و طراوت
زنــده بــودن مناظــرات تلویزیونــی
حفــظ شــود ».وی تأکیــد کــرد« :مــا
موافــق پخــش زنــده مناظرههــای
انتخابات ریاست جمهوری هستیم».
توکلــیزاده ،نماینده ابراهیم رئیســی
نیز در جمع خبرنگاران درباره رعایت
اخالقمــداری و الزامــات آن اظهــار
داشــت« :حتمــاً همــه ما بایــد به این
موضوع پایبند باشیم تا این انتخابات
یک رقابت در راســتای ســاخته شدن
بهتر کشــور باشــد ،همه مــردم از تک
تک رقبــای انتخاباتی انتظار دارند که
پایبند به اخالق باشــند و رقابتشــان
را در حوزهای شــکل بدهند که به نفع

ëëشــیران :وعده معاون اولی قالیباف
درست نیست
رئیــس ســتاد مردمی قالیبــاف در
انتخابات گذشــته هــر گونــه رایزنی با
قالیبــاف بــرای تصدی پســت معاون
اولــی در دولــت احتمالــی ابراهیــم
رئیســی را تکذیــب کــرد .رضا شــیران
خراســانی در گفتوگــو بــا خبرآنالین
بــا بیــان اینکــه وعدههایــی کــه گفتــه
میشــود دربــاره معــاون اولــی بــه
قالیباف داده شــده ،صحت ندارد؛ در
پاسخ به این ســوال که آیا قالیباف بنا
دارد تا آخر در عرصــه رقابت بماند؟
نیــز بیان کــرد :قطعا آمده انــد تا آخر
بماننــد .ایشــان در نظرســنجی هــا در
رده خوبی هستند.

کشــور تمــام شــود و نهاینکــه خــدای
ناکرده ایــام انتخابات نیــز ایام تلخی
باشد».
 ëëامروز؛ اعالم نتیجه بررسی مجدد
جلســه کمیســیون تبلیغــات
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــرای
بررســی مجدد موضــوع پخش ضبط
شــده مناظرههــای انتخاباتــی ،شــب
گذشــته و بعــد از نشســت مشــترک
بــا نماینــدگان نامزدهــای انتخاباتــی
تشــکیل شــد .آن طور کــه توکلیزاده،
نماینده قالیباف در نشســت یاد شده
در جمع خبرنگاران گفت ،قرار اســت
نتیجــه جلســه شــب گذشــته اعضای
کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست
جمهــوری ،روز یکشــنبه اعــام شــود.
نتیجــهای که هم گروههای سیاســی و
هم نامزدهــای انتخابــات امید دارند
چیــزی جــز لغــو تصمیــم قبلــی این
کمیسیون نباشد.

عراقچی :امریکا در دام
آدرسهای غلط و پرونده
سازیهای گمراه کننده نیفتد
معاون حقوقی و امور بین الملل
وزیرامورخارجهگفت«:دولتامریکا
در دام آدرسهــای غلــط و پرونــده
ســازیهای گمــراه کننــده ای کــه از
ســوی تروریستها و حامیان منطقه
ای آنهــا بــرای ترویــج ایران هراســی
انجــام میشــود ،نیفتد ».بــه گزارش
اداره کل دیپلماســی رسانه ای وزارت
امور خارجه ،سیدعباس عراقچی در
پی تکــرار ادعاهای منســوخ گروهک
تروریســتی منافقین مبنی بــر وجود
فعالیتهای هســته ای اعالم نشده
در تأسیســات پارچین و انتشار وسیع
این ادعاها در تعدادی از رســانههای
غربــی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود:
«ادامه این اتهامات تاریخ گذشــته از
سوی گروهک مزبور مضحک و تکرار
ســناریوی شکســت خورده ای اســت
کــه پیــش از ایــن ،ابطــال آن توســط
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمی به
اثبــات رســیده اســت ».معــاون امور
حقوقــی و بینالمللی گفت« :بعد از
بازدیــد مدیــرکل آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی از پارچیــن و گزارش وی
درباره فقدان ابعاد نظامی احتمالی
در برنامه هســتهای ایــران که موجب
بســته شــدن پرونده جعلی معروف
بــه  PMDو رســوایی مدعیــان آن
گردید ،توسل جستن مجدد گروهک
تروریســتی منافقین به این سناریوی
شکســت خورده نشــان دهنده عمق
عقــب افتادگی فکری و سیاســی این
گروهک و تالش مذبوحانه آنان برای
خوشرقصیدرمقابلهیأتحاکمه
جدید امریکا و فراهــم کردن خوراک
ط گرایان آن کشــور است که
برای افرا 
ناامیدانــه در پی بهانهای برای خروج
از برجام هســتند ».معــاون وزیر امور
خارجه به دولــت امریکا توصیه کرد:
«در دام آدرسهــای غلــط و پرونــده
سازیهای گمراه کننده ای که از سوی
تروریســتها و حامیــان منطقــه ای
آنها برای ترویج ایران هراســی انجام
میشــود ،نیفتد .این مســیری اســت
که دولتهای گذشته امریکا به کرات
آزمــوده و هــر بــار سرشــان به ســنگ
خــورده اســت ».رئیس ســتاد اجرای
برجــام وزارت امــور خارجه بیان کرد:
جمهوری اسالمی ایران بهانه جویی
برای عــدم اجرای تعهدات برجامی
را از ســوی هیــچ یــک از طرفهــای
برجاموبهویژهدولتامریکا،نخواهد
پذیرفــت و هفتــه آینــده در جریــان
کمیسیون مشترک ایران و کشورهای
 5+1تمامی موارد بدعهدی ،تعلل و
مقابله جویی دولت امریکا نسبت به
برجامرامطرحوپیگیریخواهدکرد.

لغو صدور روادید سیاسی
و خدمت بین ایران و پرتغال

ایــران و پرتغــال ســند لغــو
روادیــد سیاســی امضــا کردنــد .بــه
گزارش ایســنا ،در پایان دیدار خوره
کاســتا اولیویــرا ،وزیر مشــاور در امور
بینالملل دولت پرتغال با حســن
قشــقاوی معاون کنسولی ،مجلس
و ایرانیــان خارج از کشــور در تهران،
ســند لغــو روادیــد بــرای دارنــدگان
گذرنامــه سیاســی و خدمــت میان
دو کشــور به امضا رســید .این اقدام
گام بســیار مهمی در توسعه روابط
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میان
دو کشور محسوب میشــود .در این
دیدار ،وزیر مشاور در امور بینالملل
پرتغــال ضمــن برشــمردن
زمینههــای مثبــت توســعه روابــط
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی میان
دو کشــور بــر آمادگی لیســبون برای
توســعه هرچه بیشتر این مناسبات
تأکید کرد .معاون کنسولی ،مجلس
و ایرانیان خارج از کشــور وزارت امور
خارجه کشــورمان نیــز در این دیدار
ضمــن ابــراز خرســندی از امضــای
ســند مذکور و اســتقبال از گسترش
مناســبات دوجانبــه میان دو کشــور
در همــه زمینههــا ،بــر آمادگــی
جمهــوری اســامی ایــران بــرای
توســعه مناســبات در بخشهــای
مختلف بویژه تجاری ،گردشــگری،
دانشــگاهی و پارلمانــی تأکید و لغو
روادید سیاسی و خدمت را میان دو
کشور با توجه به اینکه پرتغال عضو
حوزه شــنگن است ،به عنوان گامی
بسیار مؤثر برای نزدیکتر شدن دو
کشــور و افزایش مناسبات دوجانبه
توصیفکرد.

