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با ايلنا همراه شويد
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ســخنگوی دولت با بیان اینکــه دولت با 
بی طرفی کامل فقــط به دنبــال انتخاباتی 
شایسته ایران و حداکثری است، گفت: تمام 
ارکان شورای اطالع رســانی دولت در تهران 
و  اســتان ها باید در ایام پیش رو در خصوص 
تبیین و اطالع رسانی از عملکرد ۸ ساله دولت 

اهتمام داشته باشند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، علی 
ربیعی عصر دیروز در  نشست مجازی شورای 
هماهنگی روســای مراکز روابــط عمومی و 
اطالع رسانی دســتگاه های اجرایی با اشاره 
به برگزاری ســیزدهمین انتخابات ریاســت 
جمهوری افزود: دولــت همانگونه که در ثبت 
نام ها مر قانون اساســی را رعایــت کرد، در 
خصوص فراهم آوردن زمینــه حضور مردم 
در پای صندوق ها و نیز حراست از آرا مردم با 

شفافیت تمام تالش خواهد کرد.
وی ادامه داد: عملکرد ۸ ســاله دولت قابل 
دفاع است و متاسفانه برخی ها نگذاشتند این 

عملکرد دیده شــود اما تاریخ در این خصوص 
قضاوت خواهدکرد. 

ســخنگوی دولت با تبریــک روز جهانی 
ارتباطــات و روابط عمومی و تشــکر از همه 
فعاالن روابط عمومی در دستگاه های اجرایی 
گفت: در این دوران ۸ ســاله هم شاهد حضور 
ترامپ و فشارهای داخلی بودیم و هم در دوران 
فراگیری کرونا قرار داریم. تالش گران روابط 
عمومی در این روزهای سخت هم باید پاسخ 
رســانه های معاند را می دادند و هم جوابگوی 
اتهامات برخی رسانه های داخلی می شدند و 

این تالش مضاعف جای تقدیر و تشکر دارد. 
ربیعی تصریح کرد: تمام ارکان شــورای 
اطالع رسانی دولت در تهران و  استان ها باید 
در ایام پیش رو در خصــوص تبیین و اطالع 
رسانی از عملکرد ۸ ساله دولت اهتمام داشته 

باشند.
وی با اشــاره به فعالیت هــای هدفمند در 
تخریب دســتاوردهای دولــت تاکید کرد: 

ضروری اســت روابط عمومی دســتگاه های 
اجرایی در ایــام تبلیغات انتخابات ریاســت 
جمهوری به اتهامات و انتقادات غیرمنصفانه 
در خصوص عملکــرد و فعالیت های دولت و 
دستگاه خود به صورت مستدل و کامل پاسخ 

داده و اطالع رسانی الزم را انجام دهند.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: روســای 
مراکز روابط عمومــی از هرگونه فعالیتی که 
شائبه حمایت و ســوگیری انتخاباتی داشته 
باشد باید پرهیز کنند. قطعا فعالیت انتخاباتی 

ممنوع است.

رئیس ســتاد انتخابات وزارت کشــور گفت: 
هرگونه تبلیغات داوطلبان انتخابات پیش از اعالم 
صالحیت ها از طرف شورای نگهبان، خالف قانون 

است. 
به گزارش ایرنا، جمال عــرف در گفت و گویی 
با اشــاره به آغاز بررســی صالحیت داوطلبان در 

شورای نگهبان از ۲۶ اردیبهشت، گفت: اگر بررسی 
صالحیت هــا در مدت ۵ روز در شــورای نگهبان 
به پایان برسد، نتایج اعالم می شــود و در غیر این 
صورت پنج روز دیگر هم تمدید می شود، لذا ۶ خرداد 
اسامی نهایی اعالم و از هفتم خرداد ماه تبلیغات آغاز 

خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات کشــور با اشاره به اینکه 
در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به دلیل 
فراگیری کرونا محدودیت هایی وجود دارد، گفت: 
در تبلیغات، برپایی تجمع و نشست نخواهیم داشت 
و دستورالعمل ها بر اساس شرایط هر منطقه تنظیم 
خواهد شد، قرار بر این است که تجمعات به صورت 
حداقلی و تبلیغات رسانه ای به صورت حداکثری 

باشد.

عرف ادامــه داد: زمانی که دســتورالعمل ها 
تنظیم شــد و در ســتاد ملی به تصویب رسید به 
منزله قانون است که باید همه آن را رعایت کنند، 
قاعدتاً در شــهرهایی که در آن زمان شرایط قرمز 
داشته باشــند قطعاً تجمعات نخواهیم داشت و 
 بنابراین به تناسب شرایط آن مقطع تصمیم گرفته 

خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر کشــور با تاکید براینکه 
نامزدها در این دوره باید در تبلیغات خود از ظرفیت 
حداکثری رسانه ها و فضای مجازی استفاده کرده و 
میتینگ و تجمعات به حداقل برسد، گفت: رسانه 
ملی برنامه های ویژه ای برای ارائه برنامه های نامزدها 
خواهد داشت و فضای مجازی و سایر رسانه ها این امر 

را دنبال خواهند کرد.

یک فعال سیاســی اصالح طلب، جمله »من مســتقل آمده ام« 
ابراهیم رئیســی را در روز ثبت نام برای انتخابات تحلیل کرد و آن را 

نشانگر صحنه آرایی جدید در میان اصولگرایان دانست
محمدعلی ابطحی در گفت وگو بــا خبرنگار ایلنا، تصریح کرد: دو 
حالت در جریان اصولگرا و حامی آقای رئیســی وجود دارد، نخست 
این که شــاید ایشــان از صحنه آرایی جریان حامی اش یعنی آمدن 
نامزدهایی از احزاب جریان اصولگرایی مطلع بوده است که گفت »من 
مستقل آمده ام«؛ مورد بعدی نیز این اســت که می توان برای به کار 
بردن جمله »من مستقل آمده ام« در نظر گرفت این  است که شاید 
ایشان از صحنه آرایی به وجود آمده اطالع نداشته که چنین چیزی 
را بیان کرده است و همین امر نشان می دهد که یک نوع عدم پیمان 
در جبهه اصولگرایی که مجموعاً روی ایشان اجماع کرده بودند دیده 
می شود، مگر این که دالیل خاص خودشــان را داشته باشند، مانند 
این که  در مناظرات به کمک آقای رئیسی بیایند و نهایت در پایان به 

یک ائتالفی برسند.
وی درباره ثبت نــام برخی چهره  های سیاســی در آخرین روز از 
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، گفت: معتقدم روز آخر معادالتی 
که برای این دوره از  انتخابات مطرح می شــد را بهم ریخت، این که 
اتفاقات سیاســی اش چه بود شــاید بتوان حدس هایی زد اما نکته 
مشخص این است که تا قبل از روز آخر،  اجماع جناح اصولگرا بر روی 

آقای رئیسی بود.
این فعال سیاسی اصالح طلب خاطر نشــان کرد:  می توان گفت 
شاید به خاطر همین اجماع بود که  آقای رئیسی که رئیس قوه قضائیه 
است، مجاب می شود تا به صحنه انتخابات ورود کند و خودش را در 
معرض رأی مردم قرار دهد، در حالی که خود رئیس یکی از قوای سه 

گانه کشور است. 
وی ادامــه داد: اعتقادم بر این اســت که ســونامی ثبت نام هایی 
کــه در ســتاد انتخابــات رخ داد معــادالت، بخصــوص در جبهه 

اصولگرایــان را بهم ریخــت و تصمیمــات را تحت تاثیــر قرار داد 
 که بــه تصور من بــا این رونــد مقــداری کار  برای آقای رئیســی 

مشکل می شود.
ابطحی یاد آور شد: آقای جلیلی اگر از شورای نگهبان تأیید بگیرد 
و تا آخر بماند بخش زیادی از آرای رئیسی را مال خود خواهد کرد که 
این امر هم می تواند کار آقای رئیسی را مشکل کرده و حتی می تواند 

باعث شود انتخابات به دور دوم کشیده شود.
وی تاکید کــرد: امیدوارم شــورای نگهبــان برای ایــن دوره 
که مشــارکت در خطر اســت و در حقیقت عدم مشــارکت رقیب 
اصلــی کاندیداهای اصــالح طلب و اصولگرا اســت یــک فضایی 
را بــاز کند تــا بتواننــد امیدی بــرای بخش های خاکســتری که 
 تصمیم برای رأی نــدادن دارند به وجود بیاورد تــا آن ها هم به پای 

صندوق ها بیایند.
این فعال سیاســی اصالح طلب خاطر کرد: اگر شــورای نگهبان 
سیاســتش را تغییر دهد  و عماًل بتواند چنین فضای را درست کند 
مشارکت بیشــتر صورت خواهد گرفت، اما پیش بینی من این است 

که چنین نخواهد کرد.
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ابطحی در گفت وگو با ایلنا:

 مستقل آمدن رئیسی، 
نشان گر صحنه آرایی جدید اصولگرایان است 

ماجرای هجوم پایتخت نشینان به سمت ایران مال چه بود؟

افزایش نگرانی  عمومی از 
واکسیناسیون های بدون نظم و نسق
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ضد و نقیض گویی بر سر بنزین 20 هزار تومانی ادامه دارد؛

مانور انتخاباتی بر 
یک کاالی »سیاسی«!

چند روزی اســت کــه باز هــم موضوع 
قیمت گذاری جدیــد فرآورده هــای نفتی 
ســر و صدای زیــادی به پــا کرده اســت و 
حــرف و حدیث هــا حکایــت از آن دارد که 
دولت برنامه ای در دســت دارد تــا بنزین و 
فرآورده های نفتی را گــران کند. موضوعی 
که تاکنــون از ســوی همه آن کســانی که 
دســت اندرکار وزارت نفت هستند، تکذیب 
شده اســت؛ اما همچنان اظهارنظرها پایان 
نمی یابد.  شاید سابقه ســال های گذشته در 
ماجرای افزایش قیمــت فرآورده های نفتی 
ســبب بی اعتمادی افکار عمومی به چنین 

اخباری شده است. 

 این روزها حتــی در جمع های خبری نیز 
نخســتین ســوال از وزیر و معاونانش بر این 
نکته استوار می شود که بنزین چه سرنوشتی 

خواهد داشت؟ 
بیژن نامــدار زنگنه وزیر نفــت یا همان 
شــیخ الوزرای نفتی جمهوری اسالمی ایران 
که اعالم کرده اســت قصــد دارد پس از 30 
سال خود را بازنشســته کند و همانند همه 
بازنشسته ها 1۲ ساعت در روز کار کند تا بتواند 
هزینه های زندگی را تامین کند؛ به ســنت 
دیرین خود در پاسخ هایی کوتاه و تلگرافی این 
دست اخبار را شــایعه و جنگ روانی پیش از 

انتخابات خوانده و گفته است:...

کدخدایی با اشاره به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری:

۴۰ نفر حائز شرايط مصوبه شورای نگهبان هستند
سياست 2

   اولین جلسه بررسی صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری


