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 تب تفرقه میان اصولگرایان 
به »حاج منصور« هم رسید

»بن بست« وحدت؛ 
از شدت کثرت 

سياست2

»منتظر لیست انتخاباتی حاج منصور ارضی باشید«؛ این تیتر دیروز 
خبرگزاری ها بود. یعنی تفریق میان اصولگرایان، گذشته از پایداری ها 

و قالیباف و شورای ائتالف، به حاج منصور ارضی هم رسیده است!
این مداح معروف دیروز بیانیه ای داده که در آن نوشــته است: »با 
توجه به مراجعات مکرر در چندماه اخیر و از آنجا که لیســت های ارائه 
شده مدنظر طیف وسیعی از دلسوزان انقالب اسالمی نیست، در فرصت 
باقی مانده لیســتی از عناصرانقالبی و کارآمد بــا حمایت هیأت های 
مذهبی و عزیزان حزب اللهی و دردمند نظام ارائه خواهد شد و ان شاءاهلل 

تا 48 ساعت آینده لیست مردمی و انقالبی مقبول معرفی می گردد.«
او اولین اصولگرایی نیست که این روزها لیست دوستان اصولگرای 
خود را طرد و پرچم خودمختاری بلند کرده است. هفته گذشته جبهه 
پایداری برای خودش یک لیســت 60 نفره اعالم کرد. چند روز پیش 
نیز شورای ائتالف یک لیست 30 نفره برای تهران معرفی کرد که مثل 

بنزینی بود روی آتش اختالفات. 
لیستی که یاران »مهندس خلبان« به توپ بستند

قالیباف و یاران رسانه ای او، آن لیست 30 نفره را در توئیتر به توپ 
بستند. خود قالیباف در توئیتی نوشت: »من به شما وعده داده بودم که 
دغدغه مجلس آینده همان دغدغه مردم یعنی اقتصاد است. لیستی که 
به نام بنده اعالم شده است مورد تایید نیست.« محمدصالح مفتاح، مدیر 
سایت فردانیوز و چهره رسانه ای نزدیک به او اظهار کرد که »این لیست 
توسط گروه های و البی های سیاسی بســته شده است.« او همچنین 

شکل گیری لیستی با محوریت قالیباف را مطرح کرد...

رئیس ستاد انتخابات کشور تشریح کرد؛

جزئیات قانون شفافیت منابع مالی فعالیت های انتخاباتی
سياست 2

شهرنوشت 6

  وضعیت استان گیالن بحرانی است 

گرفتار در برف و کولاک؛ بدون آب، برق، تلفن و ... 

رئیس  جمهــوری در گفت وگویــی تلفنی با 
استاندار گیالن در جریان آخرین گزارش ها درباره 
مشکالت ناشی از بارش سنگین برف در این استان 
قرار گرفت و دستورات الزم را برای تسریع در روند 
خدمت رسانی به مردم و کاستن از مشکالت ناشی 

از این بارش ها صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،  
حسن روحانی دیروزدر تماس تلفنی با »ارسالن 
زارع« از وی خواست تا همه امکانات استان را برای 
کمک رسانی به مردم بکار بگیرد. استاندار گیالن نیز 
در این تماس تلفنی، گزارشی از اقدامات انجام شده 
برای کمک رسانی به کسانی که در جریان بارش 

سنگین برف در این استان گرفتار شده اند، ارائه کرد. 
بارش برف که از شامگاه یکشنبه در مناطق مختلف 
اســتان گیالن آغاز شــده بود و تا روز چهارشنبه 
ادامه داشــت موجب قطعــی آب و برق جمعیت 
زیادی در شهرستان های مختلف و مسدود شدن 
بخش زیادی از جاده های روســتایی و نیز آزادراه 
رشت - قزوین و برخی دیگر از محورهای اصلی جاده 
ای شده بود. میزان بارش برف اندازه گیری شده در 
ایستگاه های هواشناسی گیالن تا اواخر سه شنبه 
شب در ارتفاعات تا یک و نیم متر اعالم شد. طبق 
اعالم راهداری استان گیالن در ارتفاعات این استان 
بیش از دو متر برف بر زمین نشسته است. همچنین 

قرار شد محمد باقر نوبخت،  رئیس سازمان برنامه و 
بودجه نیز به عنوان نماینده رئیس جمهوری و دولت 
عازم منطقه شــود و از نزدیک با مردم و مسئوالن 

محلی گفت وگو و مشکالت را بررسی کند.

 یک عضــو هیــأت رئیســه شــورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان گفت: اصالح طلبان 
لیســتی نمی دهنــد که امضا نداشــته باشــد؛ 
لیست هایی که به اسم شورای عالی سیاست گذاری 

منتشر می شود جعلی و فاقد امضا هستند.
جواد امام در گفت وگو بــا خبرنگار ایلنا، درباره 
اینکه گفته می شــود علیرغم تاکید شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان مبنی بر عدم ارائه، 
لیست هایی منتشر می شود که به این شورا نسبت 
داده می شود، گفت: لیست هایی که امروز مطرح 
می شود شورای عالی سیاســت گذاری ارائه کرده 
جعلی اســت و تا این لحظه احــزاب و گروه های 

اصالح طلب مسئولیت شان را نپذیرفته اند.

این عضــو هیــأت رئیســه شــورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان خاطرنشان کرد: آن 
چه که مسلم است در شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان مصوب شده لیســتی ارائه نشود اما 
احزاب اگر کاندیدی داشته باشند می توانند آنان را 

معرفی و از او حمایت کنند و فعالیت داشته باشند.
وی تاکیــد کــرد: لیســت هایی کــه بیرون 
می آید بیشــتر گمانه زنی هایی است که صورت 
می گیرد و خالف آن چیزی اســت که در شورای 
عالی سیاســت گذاری به نتیجه رسیده است که 
متاســفانه در فضای مجازی منتشر و آدرس های 
غلطی می دهند. امــام گفت: اگر شــورای عالی 
سیاست گذاری لیســتی ارائه دهد، آن را امضاء و 
منتشر خواهد کرد و مسئولیت شان را می پذیرند؛ 
این لیست های منتشر شده هیچ کدام امضا ندارند و 

کامال مشخص است که جعلی هستند.
این فعال سیاسی اصالح طلب درباره تغییر حوزه 
انتخابیه نامزدهای اصالح طلب تهران گفت: شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان هیچ گونه فشاری 
روی نامزدهای تهران نگذاشته است که حوزه های 

خود را تغییر دهند.

وی افزود: شاید نامزدی به این نتیجه برسد به 
دلیل این که در تهران اتفاق نظری صورت نگرفته 
است و لیســتی وجود ندارد به شــهری که از وی 
شــناخت بهتری دارند برود نتیجه بهتری بگیرد، 
ضمن این که فرصت تغییر حوزه انتخابیه به اتمام 
رسیده اســت و اگر کسی می خواســت این کار را 
انجام دهد تا آالن تغییر داده بود. امام خاطرنشان 
کرد: نمی دانم این اخبار جعلــی برای چه مطرح 
می شود و قصد و هدف کسانی که چنین مسائلی 
را بیان می کنند، چیســت. وی تاکید کرد: هیچ 
دودستگی در جریان اصالحات وجود ندارد اکثریت 
احزابی که نامزده ها، دبیران کل، قائم مقام و ارکان 
حزب شان رد صالحیت شــدند تصمیم گرفتند 
لیســت ندهند و تعدادی از احزاب هــم که نامزد 
داشتند تصمیم گرفتند از آنان حمایت کنند این 
به معنای دودستگی نیست و تصمیمی است که 

گرفته شده است.
این عضــو شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان در پایان خاطرنشــان کرد: احزاب 
اصالح طلب مختــار هســتند از نامزدهای تائید 

صالحیت شده شان حمایت کنند.
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در گفت وگو تلفنی با استاندار گیالن:
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