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سیاست 2

چرتکه 3

قیمتکاغذ روزنامه طی
5سال  800درصدگرانشد

به مذاکراتدر وین تا
توافق نهایی ادامه میدهیم

راهکاری «مسئوالنه» برای رفع کالفگی مردم از خاموشیها و اختالل در کار و زندگیشان؛

به فکر برق اضطراری باشید!

شهرنوشت 6

مهلتشوراینگهبانبرایبررسیصالحیتداوطلبانروبهاتماماست؛

فردا؛پایان
گمانهزنیهادرباره
کاندیداهاینهایی

فردا مهلت  10روزه شورای نگهبان برای
بررســی صالحیت داوطلبان کاندیداتوری
ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری
به پایان میرسد و ســخنگوی این شورا هم
دیروز با اشاره به همین مســئله اظهار کرد
که «جلسات شــورای نگهبان برای بررسی
صالحیتها فردا و پس فــردا هم ادامه دارد
و سهشنبه جلسه نهایی برگزار میشود».
بدین ترتیب سهشــنبه مشخص خواهد

شــد که از جمع کثیر داوطلبان کدام یک از
فیلتر شــورای نگهبان رد شــدهاند و به تبع
گمانهزنیهــا درباره این موضــوع نیز پایان
خواهد یافت .ایــن گمانهزنیها دقیقا پس از
پایان ثبتنام داوطلبان شدت گرفت و در این
مدت حدس و گمانها و تحلیلهای متنوعی
درباره اینکه چه کسانی به فینال این رقابت
راه پیدا خواهند کرد ،مطرح شده است.
گرچه شورای نگهبان هر نوع گمانهزنی...

سیاست 2

کارشناس بازار سرمایه درگفتگو با «توسعه ایرانی»:

اتفاقات اخیر بورس
مشکوک است
چرتکه 3

خبر

جوادی حصار در گفتوگو با ایلنا:

کند
بحثهایکلیشهای نامزدها مردم را آزردهترو ناامیدترمی
یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
گفت :مردم از این حرفهایی که فالنی دزد است
و نگذاشــتند ما کار کنیم خسته شدهاند چنین
بحثهایی روان مردم را بیشتر از این که هست
آزرده و ناامید میکند و بقیه اعتماد تضعیف شده
را هم از بین میبرد.
محمدصــادق جوادی حصــار در گفتوگو
با خبرنــگار ایلنا ،درباره اینکــه پس از ثبتنام
انتخابات ریاســت جمهوری مشاهده میکنیم
برخی از نامزدها فعالیتهای انتخاباتی خودشان
را در فضای مجازی آغاز کردهاند ،با این عملکرد
شــرایط به نفع کدام جریان خواهد بود ،گفت:
باتوجهبهشرایطیکهپیشآمدهوگفتوگوهایی
کهطیاینچندوقتاخیربهویژهدرکالبهاوس
بینافراددرحالشکلگیریاست،باعثمیشود
نوســانات ،تصمیمســازی و تصمیم گیریها
بسیار کوتاهمدت شود و از همین رو با قاطعیت
نمیتوان گفت چه اتفاقی رقم میخورد.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با
بیان این که یکی از معیارهای تعیینکننده برای
فضاسازی در انتخابات ،خروجی شورای نگهبان
است ،اظهار داشت :این شورای نگهبان است که
مشخص میکند چه کســانی تائید صالحیت
قطعی میشــوند و تا زمانی که ایــن مهم اعالم
نشود ،با حدس و گمان نمیتوانیم صحبت کنیم.
وی با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات
ما با چندین مولفه روبهرو هستیم ،عنوان کرد:
معتقدم اگر اصالحطلبان گزینه مناسبی برای
رأیآوری و اجماع داشــته باشــند ،میتوانند
تاثیرگذار باشند .از ســوی دیگر اگر انگیزههای
سیاســی و عمومی در مردم افزایش پیدا کند و
آنان امید بیشتری به رونق کسب و کار ،توسعه
آرامش و ثبات در جامعه داشته باشند ،مشارکت
باالتر میرود.
جوادیحصارباتاکیدبراینکهدربحثبرجام
اگر تکلیفش زودتر روشن و نتیجهاش مشخص
شود تاثیری روی مشارکت عمومی دارد ،عنوان
کرد :ما همیشــه یک مولفــه تعیینکننده در
امر انتخابات داریم و آن این اســت که افزایش

مشــارکت میتواند به فعالســازی الیههای
خاکستری جامعهبیانجامدوهنگامیکهچنین
امری رخ دهد ،سابقه نشــان داده است رأی به
ســبد جریان اصالحطلب و منتقدان سیاسی
و اجتماعــی جامعه ریخته میشــود و افزایش
مشارکت چشمگیری ایجاد میکند.
وی ادامــه داد :اگــر ایــن مولفههــا اتفاق
بیفتند ،میتوانیم امیدوار باشیم که رقابت بین
اصالحطلبان و اصولگرایان اســت اما اگر چنین
چیزی رخ ندهــد رقابت به ســمت«اصولگرا
اصولگرا» باز می گردد.جوادی حصار خاطرنشان کرد :ممکن است
در جریان اصولگرایی اسمها به معتدل و افراطی
و غیره تغییر پیدا کند ،امــا در عملکرد چیزی
تغییرنمیکند.

وی تاکید کــرد :در حال حاضــر معتقدم با
شفافیتوقاطعیتبههیچعنواننمیشهصحبت
کردوبایدمشاهدهکردکهدرپروسههایمبارزات
انتخاباتی چه چیزهای مطرح میشود.
این فعال سیاســی اصالحطلب با اشــاره
به مناظــرات انتخاباتی در صداوســیما گفت:
امیــدوارم در ایــن دوره از مناظــرات کــه از
سوی رسانه ملی پخش میشــود ،شاهد موج
طوفنده افشــاگری نامزدها علیه هم نباشیم و
کاندیداهای محترم به ســمت ایجاد امید گام
بردارند تا ناامید کردن مردم.
وی یادآور شد :در دورههای قبل چیزی جز
تأسف هنگام تماشای مناظرات انتخاباتی باقی
نمیماند و انســان فقط متاسف میشد! چرا که
مشــاهده میکردیم رئیس فعلــی قوه مجریه
و مقننه جلــوی ملت ایســتادهاند و همدیگر را

متهم می کننــد و توقع هم دارنــد ،پس از این
گونه گفتوگوها مردم امیدوار شــوند به اینکه
یک روزنههایی از امیــد وجود دارد که به اصالح
امور بپردازند.
جوادیحصاربابیاناینکهنامزدهابایدبهفکر
آینده باشــند و به گونه دیگری هنگام مناظرات
عمل کنند ،عنوان کــرد :کاندیدای ملت اگر به
فکر آینده باشند ،حرفهای امیدبخش میزنند
و برنامههایشان را بر اساس توسعه و ثبات مطرح
میکنند .مردم از این حرفهایی که فالنی دزد
است و نگذاشــتند ما کار کنیم خسته شدهاند
چنین بحثهایــی روان مردم را بیشــتر از این
که هســت آزرده و ناامید میکند و بقیه اعتماد
تضعیف شده را هم از بین میبرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شاهد
بودیم در این دوره از انتخابات افراد بســیاری از
جناح اصولگرا ثبتنام کردهاند ،آیا این برخالف
گفتههای این جریان نیســت کــه میگفتند
نامزدهای نهایی آنان جلیلی اســت و شاید این
اشخاص خود را باالتر رئیســی میبینند که در
انتخابات ثبتنــام کردهاند ،گفت :حتما همین
طور اســت ،اگر قرار بود به اجماع برســند که تا
حاال اعالم کرده بودند رئیســی نامزد نهایی این
جریان است.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :حتی
زمزمههایی به گوش میرسد که کاندیداتوری
آقای رئیســی مورد موافقت دوستانشــان قرار
نگرفته و به نوعی دلخوری به همراه داشته است.
وی خاطرنشان کرد :یکی از مواردی که کامال
آشکار است ،این است که جریان اصولگرایی در
پناه جَ وی که ایجاد کردهاند ،بسیار به خودشان
امیدوار شدهاند و فکر میکنند در فضای اقلیتی
حتما ریاستجمهوری را به دست میگیرند و به
دلیل آنکه چنین جــوی را ایجاد کردهاند ،یک
اطمینان کاذب بدســت آوردهاند .اطمینان به
وجود آمده ولو کاذب این است با یکدیگر رقابت
کنند و فضا را برای خودشان خالی نکنند تصورم
جدالبیناصولگراواصولگرااستوشایداینیکی
از شاخصههای اصلی این دوره از انتخابات باشد.

یک اقتصاددان:

حمایت از فقرا با رشد
اقتصادی امکانپذیر
است ،نه یارانه نقدی
دسترنج 4

احتمال تشکیل دولت فوقالعاده در عراق
همزمان با افزایش ترورهای هدفمند؛

وحشت؛ کلیدواژه
تعلیق انتخابات بغداد
جهان 5

همزمانباپایانضرباالجلسهماههایرانبهآژانس؛

احتمالتمدید توافقبا
آژانسوخطونشان مجلس
سیاست 2

اتفاقعجیبیکهبهشکستشطرنجبازایرانیانجامید

قطعبرق وسطمسابقه
آسيايي آنالين!
آدرنالین 7

یک رفتارشناس با اشاره به نزدیک شدن
به تبلیغات انتخاباتی:

کاندیداهاسلبریتیایانتخاب
نکنندکهبعدشرمندهشوند
فرهنگ و هنر 8

