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یک فعال سیاسی اصولگرا 
با اشــاره بــه نتیجه بررســی 
صالحیت کاندیدهای ریاست 
جمهوری از ســوی شــورای 
نگهبان، معتقد است این شورا 

رقیب را بیرون نکرده است.
بیژن مقــدم در گفت وگو با 

ایسنا اظهار کرد: طی نظرسنجی هایی که برای انتخابات اخیر انجام شده، 
بیشترین شانس پیروزی از آن رئیسی است.

وی ادامه داد: برخی از اصالح طلبان به ظریف امید داشــتند اما وی از 
اول گفت قصدی ندارد و روی حرف خود هم ایستاد و عمال هیچ کاندیدای 
جدی هم نبود. مطرح ترین کاندیدا آقــای جهانگیری بود که با توجه به 

عملکرد این دولت، وی هم شانسی نداشت.
این فعال سیاسی گفت: نظر شــورای نگهبان برای احراز صالحیت 7 
کاندیدا شوکه کننده بود و برخی از داوطلبین کاندیداتوری را اصال انتظار 
نداشتیم صالحیتشان احراز نشود اما کار این شورا بر میزان مشارکت مردم 
هم تاثیر دارد. البته شورای نگهبان رقیب را از صحنه بیرون نکرد ولی شاید 

اصالح طلبان شرایط خوبی نداشته باشند.
مقدم در رابطه با احتمــال کناره گیری تعــدادی از کاندیدها به نفع 
رئیسی اظهار کرد: برخی از این 7 نفر کاندیدای اصلی نبودند و صرفا برای 
رقابت آمده بودند و در روزهای آینــده احتماال برای رای آوری فردی که 
به آن عالقه مند هســتند، کنار می روند. فکر می کنم با نزدیک شدن به 
روزهای رای دهی، با انصراف تعدادی از ایــن کاندیدها که قصد رقابت با 

رئیسی را ندارند، مواجه خواهیم بود.

نماینده روســیه در وین در پیامی جزئیاتی را درباره روند مذاکرات 
احیای توافق هســته ای و احتمــال برگزاری دور بعــدی این مذاکرات 

مطرح کرد.
میخائیل اولیانوف در صفحه توییترش درباره احتمال آغاز دور جدید 
مذاکرات احیای توافق هسته ای، نوشت: دور پنجم مذاکرات وین در زمینه 
برجام برقرار اســت. تاکنون، هیچ برنامه ای برای دور ششم وجود ندارد. 
مذاکره کنندگان با این استنباط پیش می روند که دور فعلی باید دور آخر 

مذاکرات باشد.

فعال سیاسی اصولگرا:

برخی کاندیداها به نفع رئیسی 
کناره گیری خواهند کرد

نماینده روسیه در وین:
برنامه ای برای دور ششم مذاکرات برجامی 

وجود ندارد

خبر

خبر

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران گفت: مردم ایران، چه 
خیل انبوه فقیران و چه جمعیت به نسبت اندک اغنیا، صاحب کرامت و 
شرافت هستند و صدقه و هبه نمی خواهند. آنها حق خود را می خواهند، 

حق کار کردن، ثروت اندوختن و ساختن زندگی خود و جامعه.
به گزارش توســعه ایرانی، افشــین حبیــب زاده در نطــق پیش از 
دستور خود در جلســه شورای شــهر تهران گفت: امروز سخنانی کوتاه 
با رئیس جمهور آینده، درباره سرگذشــت فقر در چهار دهه گذشــته و 

ضرورت های رسیدگی به آن در آینده و بزنگاهی که امروز در آنیم، دارم.
وی با بیان اینکه داستان فقر در کشور ما داســتانی سیاسی است نه 
اقتصادی، گفت: فقر، تورم، گرانی، رکود و بیکاری، معلول روابط سیاسی 
صاحبان منافع خاص و تصورات نادرست تصمیم گیرانی است که اغلب 
بی هیچ پشتوانه ای از دانش سیاســت، اقتصاد، تاریخ، جامعه شناسی و 

حقوق، بر کرسی های سیاست گذاری و قانونگذاری تکیه می زنند.
رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران ادامه داد: قدری به عقب 
بازگردیم و به یاد بیاوریم شــعارهای انقالب را که رفاه، آبادانی، کرامت 
انسانی و رفع دغدغه معیشت بود؛ همان شعارهایی که فقرا و مستضعفان 
بدان پیوســتند. می پنداشــتیم و قرار هم این بود که هم دنیایمان آباد 
می شود هم آخرتمان. به پای عمل که رسیدیم، دیدیم که افتاد مشکل ها.

حبیب زاده افزود: از انقالب تا ســال های پس از جنگ صرف آزمون و 
خطا شد، صرف اینکه سیاستمداران و مدیران تازه به قدرت رسیده در کنار 
بوروکرات های قدیمی دستگاه اداری کشور، تجربه اندوزند و یاد بگیرند 
اداره کشور چگونه است، اقتصاد چیست، جامعه چیست، فرهنگ چیست 

و روابط بین الملل چیست.
وی ادامه داد: در دهه 7۰، موســم امید وزیدن گرفتــه بود که دیگر 
زمان تحقق شعارهای انقالب رسیده است. بعد از همه سال های دشوار، 
اقتصاد به ثباتی نسبی رسیده بود و سیاست های اقتصادی دولت می رفت 
تا از پوپولیسم و توزیع بی محابای منابع کشــور دور شود و بر مدار عقل 
و علم قرار گیرد. حبیب زاده گفت: بعد از ســال ها تجربه، زعمای کشور 
با این واقعیت روبه رو شــدند که برای مرفه کردن مردم و آبادانی کشور 
و تحقق شــعارهای انقالب، اول باید تولید ثروت کــرد. اگر می خواهند 
تامین اجتماعی و مسکن و رفاه و معیشــت فراهم کنند، باید کارخانه و 
تولید و اشتغال و تجارت خارجی رونق داشته باشــد. اما آن موسم امید 
یک باره در طوفان ســهمگین عوام فریبی و غوغاســاالری گم شد. آن 
همه ســال تجربه اندوزی و هزینه ای که صرف آزمون و خطا شد گویی 
یک شــبه بر باد رفت. خیل نوباوگان سیاست که به کرسی قدرت رسیده 
بودند و می پنداشتند منابع کشور مال بادآورده ای است که باید می توان 
میان ابواب جمعی ریخت وپاش و میان گروه هایــی از مردم توزیع کرد 
تا از این راه، محبوبیــت و توجهی خرید. هرقدر بخت بــا مردم ایران یار 
نبود، با این خیل عوامفریبان یار بود. دوره ای که بهترین ســال ها برای 

رشد و توسعه اقتصادی کشور، برای ســرمایه گذاری در زیرساخت ها و 
واحدهای تولیدی و توسعه صنعتی به پشتوانه درآمدهای نفتی بی نظیر 
تاریخ ایران بود، سوخت، مانند افرادی که یکباره ارث هنگفتی به دست 
 آورده باشــند اما ظرف چند ســال همه را حیف و میل کنند و آخر سر،

 محتاج نان شب بمانند.
حبیب زاده به دوران ریاســت جمهوری احمدی نژاد اشــاره کرد و 
گفت: در همه آن هشت سالی که می شــد اقتصاد کشور را متحول کرد، 
در مجموع فقط ۱۴هزار شغل خالص ایجاد شد. ثمره نشستن افراد خام 
بر کرسی های بلند و ســپردن امور گران به افراد نابلد، بر باد رفتن منابع 
کشــور بود و زحمت برای مردم. آنها که بی هیچ شایســتگی یک باره به 
قدرت رسیده بودند، نه تنها تجربه و درس های سه دهه اول انقالب را به 
پای سوداهای توخالی کنار گذاشــتند تا چرخ را از نو اختراع کنند بلکه 
تجربه چند هزارساله حکمت و اندیشه ایرانی را هم وانهادند. سهم فقرا و 
فرودستان از آن دوره، به رغم خوشی کوتاه مدت ناشی از پخش پول های 
بادآورده، در نهایت فقیرتر شدن بود. وقتی حرکت صنعت از رونق افتاد، 
تورم اوج گرفت و ارزش پول ملی سقوط کرد، مناسبات اقتصادی به جای 
امور مولد رو به ســوی فعالیت های کاذب و ناشــفاف غیرتولیدی آورد و 
ساختاری سفت و سخت از تحریم های بین المللی شکل گرفت که تجارت 
و اقتصاد ایران را خفه می کرد و دیگر به چــاه ویلی فروافتاده بودیم که تا 

سال ها برون رفتن از آن ممکن نبود.
حبیب زاده تاکید کــرد: از وقتی به این چاه افتادیــم، گویی الزامات 
زحمت افزای آن هم بر ما تحمیل شد. با اقبال مردم به بازگشت به عقل و 
تجربه، چند سالی توانستیم از برخی کاردانان در امور اقتصادی و سیاسی 
اســتفاده کنیم و نتیجه آن را هم در آرامش نسبی اقتصادی، مهار تورم و 
حرکت به سوی تنش زدایی در دولت یازدهم دیدیم. البته جوانه امیدی 
که در دل جامعه دوباره سبز شــده بود دوباره به دست تندبادی از خارج 
و داخل پژمرد. در داخل، کاردانانی که چند ســالی مشغول آواربرداری 

از اقتصاد کشــور بودند، کنار رفتند و در خارج، سرسخت ترین دشمنان 
کشور به قدرت رسیدند.

وی ادامــه داد: اکنون چهل و دو ســال پس از انقالب، مــا مانده ایم 
و جامعه ای که هر روز بیشــتر در باتــالق فقر فرومــی رود، فقرایی که 
روزگارشان آنقدر تیره است که چشمی به آینده ندارند، طبقه متوسطی 
که با شــتابی باورنکردنــی فرومی ریزد و بــه خیل فقرا و فرودســتان 
می پیونــدد، صنعتگران و کارآفرینانی که ســرمایه های خــود را بر باد 
 می بینند و امــکان و انگیزه چندانی برای ســرمایه گذاری بلندمدت در 

بخش تولید ندارند.
حبیب زاده با بیان اینکه اکنون که وارد گام دوم انقالب می شویم، باید 
پرسید رئیس جمهور بعدی چگونه می خواهد با ابرچالش های اقتصادی 
مانند فقر و تــورم و بیکاری مواجه شــود؟ ادامه داد: تــا اینجا صداها و 
وعده هایی که می شنویم همه تکرار شعارهای بی پایه و پرفریب سابق است 
که خالصه می شود در پخش و توزیع منابع و پول. یکی می خواهد وام ۵۰۰ 
میلیون تومانی به زوج های جوان بدهد، آن یکی یارانه ۴۵۰هزار تومانی. 
انگار آمده اند رأی مردم را به نرخ روز پیش خرید کنند. سیاســتمداری 
که کاردان و دلسوز و میهن پرست باشد، پا روی وجدان و شرافت و عقل 
نگذاشــته و رو به مردم حقیقت را می گوید. می گوید نه پولی در بســاط 
است که دولت بخواهد وعده پوچ بدهد، نه اساســا دولت کارخانه چاپ 
و توزیع پول اســت. صالح ملک و ملت هم در این فریبکاری ها و مخارج 

هزینه زا نیست.
عضو شورای شــهر تهران ادامه داد: نه فرصت زیادی برای بازسازی 
اقتصاد کشور داریم و نه با این مخمصه های پیچیده داخلی و بین المللی، 
گزینه های زیادی در پیش رویمان فراهم است. باید انتخاب کنیم که قرار 
است با استمداد از علم و دانش و تخصص، قدم به قدم راه آرامش و توسعه 
و رفاه برای ملت را بپیماییم یا با برگماشتن افراد ناالیق و اذهان شعارزده، 
در زیر حجاب شــعارها و وعده های دروغین، منافع خاص و گروهی را به 
هزینه مصالح کشور و ملت پیش ببریم؟ انتخاب رئیس جمهوری بعدی 
کدام اســت؛ عقالنیت و تخصص و مصالح عمومی یا فریب و ناشایستگی 

و منافع خاص؟
حبیب زاده در پایان گفت: ای کاش رئیس جمهور بعدی، خط بطالنی 
بر خط و ربط هــای جناحــی و ایدئولوژیک بکشــد و القائات خطرناک 
افراد خام یا مغرضی که اقتصاد و سیاســت و کیان کشــور را به مخاطره 
می اندازد، کنار بگذارد و در مســیر منافع ملی گام برداشــته و بکوشد 
اجماعی از نخبــگان و متخصصــان و نیروهای سیاســی ورای روابط 
جناحی ایجاد کند، شــاید بتوان از این بزنگاه تاریخی و حیاتی کشــور 
را گذر داد و در تاریخ دراز این ســرزمین کهن ســال، نامی نیک از خود 
 باقی گذاشت. باشــد که قضاوت تاریخ از دوران ما مایه سربلندی باشد، 

نه سرافکندگی.

خبر

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران:

مردم ایران به جای صدقه و هبه، حقشان را می خواهند

وزیر نیرو:

۱۰درصد انرژی مصرفی تولید رمزارزها 
در جهان مربوط به ایران است
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همتی در آستانه برکناری به دلیل کاندیداتوری، 
اختیاراتش را تفویض کرد

 قمار  بزرگ 
آقای  رئیس

عبدالناصر همتی با برگ ریاستش بر بانک 
مرکزی پای میز انتخابات آمد؛ حاال این برگ 
را باخته به امید آنکه بخت ورود به پاســتور 
نصیبش شــود. برای این منظــور اما نیاز به 
حمایت اصالح طلبانی دارد که تاکنون تن به 

حمایت از او نداده اند. 
وقتی نام عبدالناصر همتی در کنار اسحاق 
جهانگیــری و علی الریجانــی و چهره های 
شــاخص دیگری که برای کاندیداتوری در 
انتخابات ثبت نام کرده بودند، آمد، کسی آن 

را جدی نگرفت اما شوک شورای نگهبان به 
انتخابات و تایید صالحیت همتی، او را جدی 

کرده است. 
او کارنامه پر و پیمانی بــه ویژه در حوزه 
اقتصاد دارد. بر خالف ابراهیم رئیســی که 
مسئولیت های اجرایی او خالصه می شود به 
قوه قضائیه و تولیت آستان قدس، همتی اما 
سوابق اجرایی و اقتصادی مفصلی دارد. او را 
پدر بیمه خصوصی ایران می نامند، ۱2 سال 

رئیس کل بیمه مرکزی بوده...

استان های جنوبی و جنوب شرقی ازلحاظ شیوع ویروس در وضعیت وخیم  هستند

جوالن کرونای هندی در جنوب کشور
شهرنوشت 6


