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رئیــس جمهــور با اشــاره به شــرایط رو بــه بهبود 
وضعیت منابــع ارزی و حرکت مثبــت تولید و صادرات 
کشــور و تقویت مناســبات خارجی همزمــان با اجرای 
تصمیمــات بــرای تســهیل واردات و صــادرات ابــراز 
 امیدواری کرد که بازارهای ارز، ســرمایه و کاال به ثبات و 

آرامش بازگردد.
روحانــی  حســن  والمســلمین  االســام  حجــت 
رئیس جمهــور، در یکصد و هفتاد و هشــتمین جلســه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، پــس از ارائه گزارش 
اقدامات انجام شــده بــرای ترخیص ســریع تر کاالهای 
اساســی و مواد اولیه کارخانجــات از گمرک، تاکید کرد 
که تصمیمات اتخاذ شــده در ستاد اقتصادی دولت برای 
اســتفاده از ارز صادراتــی و ارز متقاضــی جهت تامین 
کاالهای ضروری و نیازهــای وارداتی واحدهای تولیدی، 
بایــد به طــور کامل و ســریع اجرایی شــود و هر گونه 
 کندی یا ناهماهنگــی در این خصوص به هیچ وجه قابل

 پذیرش نیست.

رئیس جمهور وزارتخانه های صمت، اقتصاد و دارایی و 
جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص 
این کاالها را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری 

الزم را معمول دارد.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه تأمین معیشــت جامعه 
دغدغه نخست دولت و نظام اســت، اظهار داشت: بخش 
عمده ای از مــواد غذایی مردم به انــدازه کافی در داخل 
تولید می شود، لذا نباید ناهماهنگی ها در زمینه کاالرسانی 
و توزیع ایــن کاالها موجب بی ثباتــی قیمت ها و ایجاد 

مشکل برای مردم شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: نوسانات اخیر برخی از اقام 
اساسی مانند گوشــت قرمز ناشی از برخی ناهماهنگی ها 
در شــبکه تامین و توزیع است و باید هرچه زودتر چنین 
مشکاتی توســط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی 
برطرف شــود. سایر دســتگاه های مرتبط نیز موظفند در 
تنظیــم بازار با وزارت صمــت هماهنگی و همکاری الزم 

را داشته باشند.

نسبت سنجی انتخابات آمریکا با راهبردهای ایران
ادامه از صفحه 1

 ترامپ نتوانست اجماع جهانی علیه ایران را ایجاد کند و در یکی دو مورد منزوی 
نیز شد. به نظر می رسد کار ایران با بایدن نیز ساده نخواهد بود. 

در مجموع سیاســت داخلی و خارجی ایران در یک وزن کشی سخت باید یکی 
دیگری را تابع خود نماید، مانند آنچه در میانه اقتصاد و سیاســت در جریان است. 
باید دید اقتضائات داخلی و نابسامانی های اقتصادی می تواند سیاست خارجی را تا 
اندازه ای منعطف کند یا خیر! البته شاید اگر مقتضیات داخلی و واقعیت های عینی 
جامعه بویژه اقتصادی بتواند امیال خود را بر اذهان تصمیم گیرندگان هژمون نماید، 

بحث از انعطاف فراتر برود و مسئله به تحرکاتی بنیادین منجر شود!

سرمقاله

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

ناهماهنگی در ترخیص کاالهای ضروری به هیچ وجه قابل پذیرش نیست

گروه سیاســی- مهدی عباسی: لزوم 
تغییــر قانون انتخابــات و بخصوص انتخابات 
ریاست جمهوری ســالها است که مورد توجه 
دولتمــردان، قانونگــذاران و صاحــب نظران 
سیاسی اســت اما ظاهرا قرعه به نام مجلس 
یازدهم افتاده که بتوانــد قانون تازه ای برای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری تصویب کند، 
قانونی که از نظر بسیاری از صاحب نظران نه 
جامعیت دارد و نه چندان کار کارشناسی روی 

آن انجام گرفته است. 
دیــروز نماینــدگان مجلــس نمایندگان 
مجلس شورای اسامی با کلیات طرح اصاح 
مــوادی از قانون انتخابات ریاســت جمهوری 
موافقت کرده که بر اســاس آن تغییراتی در 
شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
اعمال خواهد شــد؛ اما پیــش از پرداختن به 
طرحــی که نماینــدگان در پــی تصویب آن 
هستند، بهتر اســت نگاهی به تاش دولت ها 
و نماینــدگان مجلس دهم برای اصاح قانون 
انتخابات بیندازیم؛ الیحه ای که متاســفانه از 
سوی هیات رئیســه مجلس قبل اجازه طرح 
در صحــن علنی پیدا نکرد و بایگانی شــد تا 
نمایندگان مجلس یازدهم، به فکر طرحی تازه 

بر اساس منویات خود باشند.
تالش برای رسیدن به قانون جامع 

انتخابات 
تغییر در قانون انتخابات اتفاقی اســت که 
بارها در مجالس متعدد بوقوع پیوســته است. 
به قول یکی از نمایندگان سابق مجلس، قانون 
انتخابات حدود 30 بار تغییر یافته اســت؛ هر 
مجلســی که آغــاز به کار می کنــد، یک الی 
دوبــار این قوانین را تغییــر می دهند. همین 
موضوع باعث شــد که لزوم شکل گیری یک 
»قانون جامع در خصــوص انتخابات« مطرح 
شــود، قانون جدیدی که همه زوایای مختلف 
نظارتی، اجرائی، امنیتی، شــرایط و تبلیغات 
در آن دیده شده باشــد.وجود قوانین متعدد 
انتخاباتی و همچنین ضرورت به روزرسانی این 
قوانیــن از دیگر علل تاش برای رســیدن به 

قانون جامع انتخاباتی بود. 
از ســال 1395 وزارت کشــور با تشکیل 
جلسات متعدد، کار کارشناسی برای رسیدن 
بــه الیحه ای جامع در خصــوص انتخابات را 
آغاز کرد. در این الیحه وزارت کشــور ســعی 
کرده عاوه بر به روزرســانی و تجمیع قوانین 
انتخاباتی، مسائل جدیدی را هم که در حوزه 
انتخابات طرح شــده مورد توجــه قرار دهد. 
الیحه جامع انتخابات بعد از تکمیل در وزارت 
کشور در جلسه 3 بهمن 139۷ هیئت وزیران 
با قید یک فوریت و بــا 15۶ ماده به تصویب 

رسید و برای تبدیل به قانون به مجلس ارسال 
شد.

تشــریح  و  توضیــح  در  کشــور  وزارت 
ضرورت هایی کــه باعث نوشــتن این الیحه 
شده، آورده بود: وزارت کشور در اجرای اصول 
مربوط به انتخابات در قانون اساسی جمهوری 
 اسامی ایران و سیاســت  های کلی انتخابات 
و به  منظور ســامان بخشــیدن بــه قوانین و 
مقررات پراکنــده در عرصه انتخابات و اصاح 
و تجمیع آنها و حذف تفاوت  های غیرضروری 
در فرآیندهــای برگــزاری انتخابــات، تامین 
عدالت در حق انتخاب شهروندان الیحه جامع 

انتخابات را ارائه کرده است.
ایــن وزارتخانه همچنیــن تضمین هرچه 
 بیشــتر ســامت انتخابات، شــفاف ساختن 
وظایــف اجرایی و نظارتی، ســاماندهی روند 
برگــزاری انتخابات و جلوگیری از اتاف وقت 
و تضییع امکانات کشــور و نظام  مند ساختن 
تبلیغات انتخابات و شــیوه ورود داوطلبان به 
عرصه انتخابــات را از دیگر اهداف تدوین این 

الیحه برشمرده بود. 
از نــکات متمایــز آن الیحــه را می توان 
فراگیــری، شــفافیت هزینه هــای انتخاباتی، 
برگــزاری انتخابــات الکترونیــک و تدویــن 
مجازات های متناســب با جرایم انتخاباتی را 
انتخابات  برشــمرد. همچنین الیحه جامــع 
مجموعه قوانین انتخابات ریاســت جمهوری، 
مجلس شــورای اسامی و شــورای اسامی 
شهر و روستا را به منظور سامان بخشیدن به 
قوانیــن پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر 
تجمیع کرده بود. تدوین کنندگان الیحه جامع 
انتخابات با بررســی های گسترده، الیحه ای را 
فراهم آورده  بودند کــه عاوه بر رفع ابهامات 
قوانیــن موجود، موضوعات جدیــد را هم در 
برگرفته و همچنیــن نوآوری هایی مثل توجه 

به نقش زنان و احزاب را شامل می شد. 
بــا این حــال، ایــن الیحه بــا ارائه طرح 
استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسامی 
از سوی تعدادی از نمایندگان همزمان و عما 
این الیحه از فرایند بررسی مجلس خارج شد. 
بعد از رد طرح استانی شدن انتخابات مجلس 
از ســوی شــورای نگهبان و بــا اینکه برخی 
نمایندگان الیحه جامع انتخابات را جایگزین 
آن طرح می دانســتند اما عما این الیحه هم 
مســکوت ماند. در حالی این الیحه مسکوت 
مانــد که برخی محتوا و مفــاد این الیحه در 

قالــب طرح های موازی از ســوی نمایندگان 
ارائــه و برخــی هــم تصویب شــد.» قانون 
نظارت و شــفافیت بر تامین مالی فعالیت های 
انتخاباتــی« محصول همیــن فرایند بود که 
الیحه جامع انتخابات را تحت شعاع خود قرار 
داد. به این ترتیب از اســفند 139۷ تا خرداد 
1399 که مجلس دهم به پایان رســید، این 
الیحه اجازه مطرح شــدن را نیافت و اگرچه 
به مجلس یازدهم رســید امــا معلوم بود که 
نمایندگان جدید هم چنــدان توجهی به آن 

نخواهند کرد. 
طرحی که مجلس یازدهم 

تدارک دیده است
طرحــی که کلیــات آن روز یکشــنبه به 
تصویــب نمایندگان رســید، در واقع »اصاح 
موادی از قانون انتخابات ریاســت جمهوری« 
است و مهمترین مواد آن، تاش برای تعریف 
معیارهای مربوط به ویژگی های رئیس جمهور 
مصرح در قانون اساسی است. معیارهای رجل 
مذهبی، رجل سیاســی، ایرانی االصل بودن، 

میر، مدبر و ....
در ایــن طــرح همچنین آمده اســت که 
داوطلبان ریاست جمهوری باید واجد شرایط 

عمومی ذیل باشند:
1. داشــتن مــدرک تحصیلــی حداقــل 
کارشناســی  ارشــد یا معادل آن مورد تأیید 
وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری یا وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز 

مدیریت حوزه های علمیه
۲. حداقل ســن ۴5 ســال تمام و حداکثر 

سن ۷0 سال تمام در هنگام ثبت نام
3. برخورداری از سامت و توانایی جسمی 
و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست 

جمهوری
۴. داشــتن کارت پایان خدمت یا معافیت 

دائم قانونی
5. عدم محکومیت بــه جرائم اقتصادی و 
انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی 
کشــور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اســامی 
ایران، ارتــداد، خیانت در امانت و جرائم علیه 

عفت عمومی
۶. عــدم محکومیت کیفــری مؤثر و عدم 

محرومیت از حقوق اجتماعی
۷. نداشــتن ســوء ســابقه امنیتی و عدم 

وابستگی به گروه های غیرقانونی
۸. عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم ســابق و 

وابستگی به آن
9. عدم سابقه اســتعمال یا اعتیاد به مواد 

مخدر و روان گردان
10.ســابقه تصدی حداقل مجموعاً ۸ سال 

در مناصب ذیل:
مقام سیاسی موضوع بندهای »الف« تا »ج« 
ماده )۷1( قانون مدیریت خدمات کشــوری ، 
معاون رؤسای قوای سه گانه، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، رئیــس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان 
محاسبات کشور، استاندار استانهای باالی دو 
میلیون نفر جمعیت، شــهردار شهرهای باالی 
ســه میلیون نفر جمعیت، رئیس ســازمان ها 
و نهادهــای دولتی و مؤسســات و نهادهای 
عمومی غیر دولتی در سطح ملی، فرماندهان 
عالی نیروهای مســلح با جایگاه سرلشگری و 
باالتر و رئیس دانشــگاه آزاد اسامی در سطح 

کشور.
موضوع دیگــری که این طــرح به قانون 
انتخابات ریاســت جمهــوری اضافه می کند 
، این اســت که داوطلبان ریاســت جمهوری 
موظفند بــرای هریک از حوزه های»فرهنگی-

»بین  »اقتصادی«،  »سیاســی«،  اجتماعی«، 
المللی« و »امنیتی - دفاعی« هرکدام حداقل 
1 نفر )مجموعا5 نفر( به عنوان مشاور به هنگام 
ثبت نام معرفی نمایند. درصورت درخواســت 
داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه ی 
آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این 

ماده توسط شورای نگهبان انجام می پذیرد.
طرح اصالح قانون انتخابات عجوالنه 

و غیرکارشناسی است
این طــرح در ماه هــای اخیر مــورد نقد 
تعدادی از صاحب نظران سیاســی قرار گرفته 
اســت. از جمله مصطفی کواکبیــان نماینده 
ســابق مردم تهران، تاش مجلــس یازدهم 
برای اصاح قانــون انتخابات را »عجوالنه« و 
»غیرکارشناســی« ارزیابی و توصیه کرد: اگر 
می خواهید کاری انجــام دهید، بروید الیحه 
جامع انتخابات مجلس دهم را بررســی کنید 
که متاســفانه رئیس مجلس وقــت آن را در 

دستور کار قرار نداد.
کواکبیــان در گفت وگو با ایرنا درباره طرح 
اصــاح قانون انتخابات ریاســت جمهوری از 
ســوی مجلس یازدهم گفــت: طرحی که در 
کمیسیون شــوراها و امور داخلی مطرح است 
فقــط مختــص انتخابات ریاســت جمهوری 

نیســت بلکه انتخابات مجلس شورای اسامی 
و شوراهای شــهر و روستا هم در بر می گیرد. 
مثا در اصاحیه انتخابات شوراها آمده است 
کــه یک نفر از ســوی قوه قضائیــه در بحث 
بررســی صاحیت داوطلبان حضور داشــته 

باشد.
نماینده ســابق مردم تهران در واکنش به 
اصاح قانــون انتخابات، خطاب به نمایندگان 
مجلس یازدهــم گفت: دولــت الیحه جامع 
اصــاح قانــون انتخابات را بــه مجلس دهم 
تقدیم کــرده بود، اگر می خواهید کاری انجام 
دهیــد بروید آن الیحه را مورد بررســی قرار 
دهید. الیحه ای که متاســفانه رئیس مجلس 

دهم آن را در دستور کار قرار نداد.
کواکبیان، تــاش مجلــس یازدهم برای 
انتخابــات را »خیلی عجوالنه«  اصاح قانون 
توصیــف کرد و یادآور شــد: این طرح از نظر 
انشــاء و دســتور زبان دارای اشکاالت زیادی 
است و این موضوع نشان می دهد این طرح از 
سوی افراد غیرمتخصص تدوین شده است. به 
نظر می رسد قصد دارند این طرح را تا آذرماه 
در صحــن تصویب کرده و دســت کم تا اوایل 
اسفند قانون اباغ شود. لذا این عجله موجب 

تولید یک قانون بد می شود.
وی افزود: ۲0 اشکال حقوقی در این طرح 
وجود دارد که قصد ورود به آن را ندارم چون 
وقتی جزییــات را بررســی می کنیم متوجه 
می شــویم با برخــی از اصول قانون اساســی 
مغایرت دارد. لذا فقط اشــکاالت سیاسی این 
طــرح را می گویم، زیرا برای بیان اشــکاالت 
حقوقی بایــد به مــوارد و تبصره های زیادی 
رجوع کرد که مســتلزم کار پژوهشی است نه 

خبری.
دبیرکل حزب مردم ســاالری در تشــریح 
اشــکاالت سیاســی طرح مذکور عنوان کرد: 
سمت رئیس جمهوری پس از رهبری باالترین 
مقام کشــور است اگر هنوز جمهوریت نظام و 
آرا ملت برای مــا مفهومی دارد، این طرح در 
جهت تضعیف جمهوریت نظام است و موجب 

تضعیف سمت رئیس جمهوری می شود.
کواکبیان، اشکال دیگر طرح را بی توجهی 
به نقــش احزاب قلمــداد کــرد و گفت: در 
ساختار حکومت های ریاستی، پارلمانی، نیمه 
پارلمانی-نیمه ریاستی، این احزاب هستند که 
مدیریت کشــورها را در دست دارند. در دنیا، 
احزاب در انتخابات یا برنده یا بازنده می شوند 
و دولت و مجلس را به رقیب واگذار می کنند. 
در حالی که در این طرح فرض براین اســت 
که هیچ حزبی در کشور نداریم. لذا این طرح 

مخالف توسعه سیاسی است.

خانــه احزاب ایــران همزمان بــا تصویب 
کلیات طرح اصاح قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری در نامه ای به رئیس مجلس شورای 
اســامی با ذکر اصاحات و پیشــنهاداتی از 
محمد باقر قالیباف خواســت تا این موارد را 

در بررسی طرح لحاظ کند.
بــه گزارش ایرنا، نماینــدگان دور یازدهم 
مجلس شــورای اســامی طرحــی را برای 
اصــاح قانون انتخابات ارائــه کردند که این 
طرح اما و اگرهایی به همراه داشــته اســت. 
صبح یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای 
سامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها در مورد طرح اصاح موادی از قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری اســامی قرائت 
شــد که کلیات آن مورد تصویب نمایندگان 
قرار گرفت و جزییات برای بررســی بیشتر به 

کمیسیون مربوطه برگشت.

در ایــن میان، خانــه احزاب کشــور در 
نامه ای به محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اســامی از او خواسته تا پیشنهادات 
این خانه را هم مدنظر قرار دهد. در بخشــی 
از نامه خانه احزاب کشــور به رئیس مجلس 
شورای اسامی آمده است: طرحی با امضای 
۴0 نماینده در دوم تیرماه امســال با عنوان 
»اصاح مــوادی از قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری« در صحن علنی مجلس شــورای 
اســامی وصول شــد و این طرح برای ســه 
انتخابات اصاحاتی پیشــنهاد کرده اســت؛ 
این موضوع در شــورای مرکزی خانه احزاب 
مطرح و به دلیل حساسیت و نقش احزاب در 

انتخابات های آتی مقرر شد جلسات مشترک 
کمیته هــای حقوقی و انتخابات تشــکیل و 

بررسی های الزم انجام شود.
خانه احزاب با ارســال متن پیشــنهادات 
و اصاحاتــی که توســط کمیته مشــترک 
حقوقی و انتخابات خانه احــزاب ایران تهیه 
و در شــورای مرکزی مطرح شده است، برای 
رئیس مجلس شورای اسامی، از وی خواسته 
تا این پیشنهادات در کمیسیون های مربوطه 
مورد توجه قرار بگیــرد. خانه احزاب در این 
نامه نســبت به حضور نماینــدگان خود در 
این کمیســیون ها برای بررسی بیشتر اعام 

آمادگی کرد.

پیشنهادات و اصالحات خانه احزاب 
چیست؟

در آغــاز پیشــنهادات و اصاحات کمیته 
مشــترک حقوقی و انتخابــات خانه احزاب 
ایران در زمینه طــرح اصاح موادی از قانون 
انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای 
اسامی شهر و روســتا آمده است: سه هفته 
از آغــاز به کار مجلس یازدهم نگذشــته بود 
که طرحــی با امضای ۴0 نماینــده با عنوان 
اصاح قانون انتخابات در صحن اعام وصول 
شد که شتابزدگی طراحان تعجب جناح های 
مختلف با ســلیقه های متفاوت را برانگیخت. 
این درحالی اســت که الیحه ارائه شده دولت 

به مجلس از یک سال قبل در خانه ملت دارد 
خاک می خورد و طراحان طرح اصاح قانون 

انتخابات هیچ توجهی به آن نکرده اند.
مهمترین اشــکاالت وارده بــه طرح اصاح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری از منظر کمیته 
حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران در ســه 
بعد مغایرت با قانون اساســی، اشکاالت عمده 
از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی و مغایرت 
با سایر قوانین اســت که از جمله اشکاالت در 
بعد اشکاالت عمده از منظر سیاسی، اجتماعی 
و حقوقی می تــوان به نادیده گرفتن شــان و 
جایگاه ریاست جمهوری و تضعیف جمهوریت 
نظام، نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای 
مدنــی، بی توجهی به میزان مشــارکت مردم، 
نادیده گرفتن نقش زنان، و شورای نگهبان ناظر 

انتخابات یا ستاد اجرایی و یا قاضی اشاره کرد.
ادامه در صفحه 12

نمایندگان کلیات طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند 

اصرار مجلس بر تصویب طرح عجوالنه انتخاباتی 

در نامه خانه احزاب مطرح شد

مغایرت آشکار طرح اصالح قانون انتخابات با قانون اساسی 

طبق قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری که کلیات 
آن در مجلس تصویب شــد، کاندیداها باید حداقل ســن 
۴5 ســال تمام و حداکثر سن ۷0 ســال تمام در هنگام 
ثبت نام داشــته باشــند. اگرچه این طرح، هنوز »قانون« 
نشده و باید در جلســات بعدی مجلس، مواد آن تصویب 
شود و ســپس مورد تائید شورای نگهبان قرار گیرد اما بر 
فرض اینکه ماده مربوط به ســن کاندیداها تغییر نکند و 
مورد قبول شــورای نگهبان واقع شود، بسیاری از کسانی 
که در ســالهای قبل کاندیدای ریاست جمهوری بودند، از 
این به بعد، حتی امکان ثبت نام در انتخابات را هم ندارند! 
بــا توجه به این طرح در انتخابات ســال 1۴00 ریاســت 
جمهوری فقط کســانی امکان ثبت نام دارند که در فاصله 

سال های بین 1330 تا 1355 به دنیا آمده باشند. 
به گزارش »مردم ســاالری آناین« اسامی مطرح ترین 
افــرادی که باتوجه به این طرح دیگــر امکان ثبت نام در 
انتخابات ریاســت جمهوری را ندارند، عبارتند از: ســید 
محمد خاتمی، متولد 13۲۲ )۷۷ ساله( ، علی اکبر ناطق، 
متولد 13۲3 )۷۶ ســاله( ، غامعلی حــداد عادل، متولد 
13۲۴ )۷5 ســاله(، علی اکبر والیتی، متولد 13۲۴)۷5 
ســاله(، مصطفی هاشــمی طبا، متولد 13۲5 )۷۴ ساله(، 
مصطفــی میرســلیم، متولد 13۲۶ )۷3 ســاله(، عبداهلل 

نــوری، متولد 13۲۸ )۷1 ســاله( و محمد غرضی، متولد 
13۲0 )۷9 ساله(.

همچنین افرادی هم هســتند که در ماه های اخیر، به 
عنوان گزینه های احتمالی کاندیداتوری مطرح شده بودند 
اما باتوجه به این طرح حضور آنها هم در انتخابات 1۴00 
منتفی است. مشــهورترین این افراد عبارتنداز: محمدباقر 
نوبخت، متولــد 13۲9 )۷0 ســاله(، محممدجواد آذری 
جهرمی، متولد 13۶0 )39 ساله( و مهرداد بذرپاش، متولد 

1359 )۴0 ساله(.
همچنین افــرادی از جمله محمدرضا عــارف، متولد 
1330 )۶9 ســاله(، محسن رضایی میرقائد، متولد 1333 
)۶۶ ساله( و محمدحسن ابوترابی متولد 133۲ )۶۷ ساله( 
هــم تنها در انتخابات 1۴00 امکان ثبــت نام دارند و در 
صورتی که این دوره کاندیدا نشــوند، دیگر باید ســودای 

ریاست جمهوری را از سر خارج کنند.
گفتنی اســت در دو دهه اول انقاب کاندیداتوری در 
انتخابت مجلس شــورای اســامی هم محدودیت سنی 
نداشت اما در اصاح قانون انتخابات حداقل سن سی سال 
تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام )در هنگام ثبت نام( 
به عنوان شرط سنی کاندیداهای مجلس شورای اسامی 

لحاظ شد. 

طرح جدید انتخابات ریاست جمهوری
 برای کاندیداها محدودیت سنی گذاشته است

چه کسانی دیگر نمی توانند رئیس جمهور شوند؟

سخنرانی تلویزیونی رهبر انقالب
 در روز والدت پیامبر)ص(

رهبر معظم انقاب اسامی در روز والدت پیامبر اعظم)ص( سخنرانی می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی روز ســه شنبه 13 آبان 
1399 مصادف با هفدهم ربیع االول ســالروز والدت حضرت رســول اکرم)ص( و 
حضرت امام جعفر صادق)ع( ســاعت 10:30 صبح به صورت تلویزیونی سخنرانی 
خواهند کرد. این ســخنرانی به صورت زنده از شبکه یک سیما، شبکه خبر و رادیو 

ایران پخش خواهد شد. 

احمد خاتمی جایگزین محمد یزدی 
در شورای نگهبان شد

حضرت آیت اهلل خامنه ای به  دنبال کناره گیری آیت اهلل یزدی از عضویت شورای 
نگهبان به علت عوارض جســمی و کهولت، در حکمی حجت االســام والمسلمین 

سیداحمد خاتمی را به عضویت شورای نگهبان منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم رهبر انقاب 

اسامی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجت االسام والمسلمین آقای حاج سیداحمد خاتمی دامت توفیقاته
با عنایت به اینکه جناب آیت اهلل آقای حاج شــیخ محمد یزدی دام بقائه پس از 
ســال ها حضور ارزنده در مســئولیت های گوناگون جمهوری اسامی و عضویت در 
شورای نگهبان به خاطر عوارض جسمی و کهولت از آن شورای محترم کناره گیری 
کرده اند، با تشکر از ایشان جنابعالی را به عضویت در شورای نگهبان منصوب می کنم 

و مزید توفیقات آن شورا و شخص جنابعالی را از خداوند مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای

انتقاد عضو شورا از بی توجهی به ضرورت تعطیلی
 دو هفته ای تهران

رئیس کمیسیون شهرساز و معماری شورای شهر تهران در تذکری از بی توجهی 
دولــت به ضرورت تعطیلی دو هفته ای تهران انتقاد کرد. به گزارش ایســنا، محمد 
ساالری در جلسه شورای شهر تهران در تذکری با بیان اینکه آمار هموطنان کشته 
شــده بر اثر کرونا، گفت: چنانچه بخواهیم آمار واقعی را که به گفته برخی مقامات 
دولتی که تا دو برابر آمار رسمی است ماک عمل قرار دهیم به اعداد ترسناک تری 
می رســیم، اعدادی که تنها عدد نیستند بلکه هرکدام بیانگر زندگی یک هموطن و 
یک خانوار داغدار است. وی ادامه داد: مردم از ترس کرونا و فقر معیشتی به استیصال 
رســیده اند و وضعیت اجتماعی بسیار شکننده شده اســت. اما از دیگر سو آنچه از 
مجموع مواضع و اقدامات مقامات مسئول برداشت می شود، نوعی روزمرگی و عادت 
کردن به این اوضاع بحرانی است. دولت تن به تعطیلی شهرهای کانون کرونا مانند 
تهران نمی دهد و علی رغم تاش هایی که  برای احیاء، تقویت و گســترش خدمات 
درمانی و بیمارستانی داشــته، اقدام درخوری پیش رو ندارد، در زمینه تست گیری 
گســترده و شناســایی ناقان نیز برنامه  جامعی که انتظار جامعه است،  ندارد. این 
عضو شورای شــهر تهران با بیان اینکه مدیریت بحران کرونا تنها با پروتکل نویسی 
و گفتاردرمانی و خواهش از مردم برای رعایت پروتکل ها به جایی نمی رســد، اظهار 
داشــت: عمده کسانی که روزانه مجبورند با اســتفاده از وسائل حمل ونقل عمومی 
شلوغ در محیط های کاری متراکم خود حاضر شوند اقشاری از جامعه اند که جز این 
راه دیگری برای گذران معیشت حداقلی خود ندارند. ساالری افزود: دولت از سویی 
مردم را به رعایت فاصله اجتماعی دعوت می کند اما حاضر نیست برای کاهش تراکم 
در حمــل و نقل عمومی تهران حتی یک واگــن و یا اتوبوس به تهران بدهد. کاری 
که بنا برتعهد قانونی خود خیلی پیش از این می بایســت انجام می شــد. دستورات 
و محدودیت هایــی بر روی کاغذ مصوب می کنند بدون اینکه مشــخص کنند، این 
محدودیت ها را چه کســانی باید اجرا کنند و اجــرای این محدودیت ها چه اثراتی 
بر معیشت آنان خواهد داشــت، یا اصا این محدودیت ها در عمل اجرا می شوند یا 
خیر؟ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: متأسفانه 
هنوز بعد از گذشــت ماه ها از شروع بحران کرونا، نگاه ها به این بحران عمدتا نگاهی 
تک بعدی است، گویا تنها یک بحران بهداشتی رخ داده است در حالیکه بسیاری از 
صاحب نظران همان ابتدا گوشزد کردند که همه گیری کووید 19 دارای ابعاد سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی است و اگر همه این ابعاد باهم مدیریت نشود، موفقیت در هیچ 
بعدی حاصل نشده و اوضاع روز به روز بدتر می شود که مشاهد می کنیم اینگونه شد.

هزینه منافع صاحبان صنایع را 
مردم پرداخت می کنند

دبیرکل خانه کارگر، گفت: امروز هزینه ستمگری صاحبان صنایع را مردم پرداخت 
می کنند. علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشــاره به اشاره به اقداماتی 
که مجلس یازدهم باید در موضوعات معیشــتی انجام دهد، گفت: حال که مجلس 
به ماه ششم نزدیک می شود زمان مناسبی است که مجلس برای اقدامات اقتصادی 
مانند صیانت از قدرت خرید مردم و نیروی کار، تولید و اشتغال کارهایی انجام دهد.

وی با اشاره به برخی اقدامات در این دور از مجلس، گفت: به طور مثال هر مجلسی 
که بر سر کار می آید می خواهد قانون کار را اصاح کند؛ قانون کار اصاحی احتیاج 
ندارد، اگر هم نیاز به اصاح دارد باید به نفع کارگران باشد نه به نفع کارفرمایان که 
جایی برای اصاح نیست. دبیرکل خانه کارگر، گفت: باید بگویم در طی این سال ها 
هرچــی کار بلد بودند به نفع کارفرمایان انجام دادند، هر قانون و موردی که اصاح 
شد برای آنان بود، به طور مثال هرجا اسم از کارگر آمد، دو برابرش به کارفرما اضافه 
شــد در حالی قانون کار، قانون کارگر است و قانون حمایت از کارفرما نیست و باید 
حمایت از کارگر معنا پیدا کند. محجوب با بیان این که انتظار است به عمق مسائل 
پرداخته شود و نه حاشیه، گفت: امروز ستمی که برخی صاحبان صنایع بر مردم ما 
می کنند به مراتب بزرگتر از هر ستمی است که به هر کس دیگری می کنند؛ امروز 
مردم هستند که هزینه این منفعت طلبی را پرداخت می کنند. به جای اینکه کارگران 
را به خســارت کارهای نکرده محکوم کنیم آن هم در جایی که به حد کافی تحت 
فشار هستند، اقدامات اساسی انجام دهیم. وی با اشاره به اینکه نباید ظاهر حرف ها را 
بپذیرم و باید به باطن حرف ها فکر کنیم، اظهار داشت: داللی، رانت و ... که همگان به 
آن ها اعتقاد دارند و می دانند سدی است در مسیر تصمیمات محکم و قاطع گرفتن؛ 
حداقل انتظار از منتخبان مجلس این اســت که در جهت برداشتن این سدها گام 

بردارند و تاش کنند. 

شورای هماهنگی اصالحات
 وارد بحث مصادیق انتخابات نشده است

یک فعال سیاســی اصاح طلب گفت: در شــورای هماهنگی جبهه اصاحات 
بحث هایی درباره مصادیق انتخابات1۴00 مطرح نیســت زیرا ابتدا باید براســاس 
مانیفســتی که تهیه می شود، ساختار و تشــکیاتی ایجاد شده و سپس مصادیق 
مطرح شــوند. عزت اهلل تقوائیان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فعالیت های اخیر 
شــورای هماهنگی جبهه اصاحات، اظهار کرد: شــورای هماهنگی در حال جمع 
بندی بحث های مربوط به انتخابات مجلس یازدهم و همچنین جمع بندی اقدامات 
الزم برای انتخابات1۴00 اســت. وی ادامه داد: شورای هماهنگی جبهه اصاحات 
براســاس نظرخواهی از چهره های صاحب نظر اصاح طلب در حال تهیه مانیفست 
برای پرداختن به وضعیت موجود است. در شرایط موجود اصاح طلبان باید برنامه 
و حداقل و حداکثرهایی برای خود داشته باشند. این مانیفست تعیین کننده برنامه 
ای خواهد بود که براساس منافع مردم و تضمین کننده حقوق انتخاب کنندگان و 
انتخاب شوندگان در انتخابات است. تقوائیان در پایان گفت: شورای هماهنگی هنوز 
وارد بحث مصادیق انتخابات 1۴00نشده است.البته شاید برخی احزاب در بحث های 
داخلی خود ، مصادیقی را اعام کرده باشند اما در شورای هماهنگی چنین بحث هایی 
مطرح نیســت، زیرا ابتدا باید براساس مانیفست تهیه شده، ساختاری ایجاد شود و 

سپس مصادیق مطرح شوند.

اخبار کوتاه


