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مرکزی

روزانهم

عبدالناصر همتی در گفت وگو با مردم ایران:

3

خاتمي در جمع اعضاي »ليست جمهور«:

مردم با حضورشان صحنه
را به نفع جمهوريت بهم بزنند

رئيس دولت اصالحات گفت: مردم به صحنه بيايند و 
تفکري که ميخواهد صندوق رأي را از کارآيي بيندازد، 
کنار بزنند.سيدمحمد خاتمي در جمع اعضاي ليست 
جمهور شوراي شهر تهران گفت: اميدوارم مردم ما 
همت کنند و به عرصه بيايند و رأي بدهند؛ تا با آن 
طرحي که مطرح شده که به هر قيمتي ولو با کنار 
زدن و تهديد کردن رأي مردم و آزادي مردم، من 
ميخواهم اين فرد و اين جريان را روي کار بياورم، 
جمهوريت  کجاي  اين  داد:  ادامه  شود.وي  مقابله 
بيايند  صحنه  به  بايد  مردم  اتفاقا  است؟  اسالمي 
بزنند که شما تالش کرديد يک  به هم  را  اين  که 
تصميمي به مردم تحميل شود حاال ما ممکن است 
که ايدهآل خودمان را نداشته باشيم اما اين صحنه 
را بايد با هم به هم به نفع جمهوريت بهم بزنيم.وي 
افزود: حضور مردم در صحنه به هر صورتي که باشد 
مهم است و اينکه جرياني بخواهد صندوق رأي را از 
کارآيي بيندازد و به جهت ديگر منحرف کند، حداقل 
اميدوارم  بيفتد.  اتفاق  اين  نگذاريم  که  است  اين 
ليست  به  و  کنند  انتخابات شرکت  در  ما  مردم  که 
شوراهاي ما رأي بدهند و اين انسجام و اتحادي که 
در شوراي شهر تهران ديدم که يک ليست از طرف 
يک جريان مطرح شود امتياز است. اميدوارم مردم 

احساس مسئوليت کنند و به صحنه بيايند.

به نام خداوند متعال
ملت بزرگوار و صبور ایران

آن گونه که در اصل ۵۶ قانون اساســی آمده اســت حق تعیین 
سرنوشت و حق حاکمیت از آن ملت است. جمهوریت رکن رکین و 
غیر قابل تغییر نظام سیاسی حاکم بر کشور است و انتخابات ریاست 
جمهوری ابزار اعمال حق حاکمیت ملت و تجلی جمهوریت نظام 
است. متاسفانه اصول متعدد قانون که شیوه ی اجرای انتخابات و 
کسب آرای عمومی را مشخص نموده و چارچوب های انتخابات 
آزاد و ســالم و عادالنه را روشن کرده است از جمله اصول ششم، 
نهم، پنجاه و ششم و از همه روشن تر اصل ۱۱۴ قانون اساسی، با 
تفسیری از اصل ۹۹ توسط شورای نگهبان تحت عنوان نظارت 

استصوابی عمال نقض شده و از کارایی افتاده است.
جبهه اصالحات ایران متشــکل از ۳۱ حزب و سازمان، به همراه 
۱۵ تن از شــخصیت های سیاســی اصالح طلب در سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری با حفظ موضع انتقادی نسبت به 
این تفسیر غلط تمام تالش خود را معطوف به معرفی نامزدهای 
متعدد انتخاباتی از میان شناخته شده ترین شخصیت های سیاسی 
و اجرایی  اصالح طلب که واجد تمامی شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ 
قانون اساســی بودند کرد تا شاید بتواند در انتخاباتی که از حداقل  
معنای رقابت برخوردار است پایگاه اجتماعی اصالح طلبان را دعوت 
به مشارکت در انتخابات نماید.با کمال تاسف شورای نگهبان در 
اقدامی غیر قابل دفاع و ظالمانه و غیرشفاف، چنان صحنه ای آفرید 
و به مهره چینی پرداخت که مورد عتاب بسیاری از شخصیت های 
موجه حتی مقام رهبری قرار گرفت. به این ترتیب نه فقط جبهه 
ی صالحات بلکه بسیاری از جریان  های سیاسی کشور از داشتن 

نامزد انتخاباتی محروم شدند.
همانطور که در اطالعیه نخست این جبهه اعالم شد مجمع عمومی 
جبهه اصالحات ایران با ارزیابی کامل عرصه انتخابات و با لحاظ 
همه تالش های صورت گرفته نتوانست به این جمع بندی برسد 
که وضعیت نهایی صحنه این فرایند چیزی است که بتوان بدان 

نام انتخابات رقابتی، معنادار و آزاد نهاد.
بر این اساس با احترام به همه افرادی که در کسوت نامزدی 
احراز عنوان ریاســت جمهوری در صحنه باقــی مانده اند و 
کســانی که به ناحق، به شیوه مذکور احراز صالحیت نشدند، 
جبهه اصالحات ایران از معرفی کاندیدا در انتخابات ریاست 

جمهوری ۱۴۰۰ خودداری می کند.
با این وجود، جبهه اصالحات ایران، تصمیم احتمالی برخی از احزاب 
عضو و اشــخاص حقیقی حاضر در مجمع عمومی خود را مبنی بر 
حمایت منفرد یا جمعی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش 
رو، محترم و مجاز دانسته، مانعی برای اعمال این تحفظ قائل نیست.

از خداوند منان عزت و ســربلندی جمهور ملت ایران را مســالت 
می نماییم.

بيانيه دوم جبهه اصالحات ایران
 درباره انتخابات ریاست جمهوری :

 از معرفی نامزد
 به نام جبهه خودداری می کنیم

تولیت آستان امام خمیني)ره( با انتشار بیانیه اي دادن »رأي 
صحیح« را یکي از راه هاي حفظ جمهوریت نظام دانست.

در آستانه ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري 
و ششمین دوره شوراهاي اســالمي شهر و روستا در 28 
خرداد ۱۴۰۰، حجت االسالم سیدحسن خمیني با صدور 
بیانیه اي ضمن انتقاد از »بي توجهي عمیق به جمهوریت« 
به عنوان علّت اصلي نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي، 
تأکید کرد: یکــي از راه هاي حفظ جمهوریت نظام، دادن 

»رأي صحیح« است.
متن این بیانیه در ادامه میآید:

میراث بزرگ انقالب اســالمي و امام عظیم الشــأن ما و 
شهداي این سرزمین، »جمهوري اسالمي« است و حفاظت 
از  تلفیق مبارک »جمهوریت« بــا »دین داري« وظیفه 
همیشگي ماست. و امروز اگرچه تنگ نظري ها و رفتارهاي 
ناصحیح، همگان را به حق نگران میراث تاریخي مان کرده 
است و اگر چه همین بي توجهي عمیق به جمهوریت علت 
اصلي نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي است ولي باز 
هم مي توان نه با رفتاري سلبي، بلکه با تصمیمي ایجابي به 
حفاظت از آینده و ساختن امروز و رفع مشکالت معیشتي 

روزمره همت گمارد. 
اینجانب ضمن احترام به نظــر همه ایرانیان بر این باورم 
که یکي از راه هاي حفظ جمهوریــت نظام، دادن »رأي 
صحیح« اســت. امید است همه در حفظ ثمره خون هاي 

پاک شهیدان موفق باشیم.

سيد حسن خمينی مطرح کرد؛

»رأی صحیح« 
راه حفظ جمهوريت

 وزير امور خارجه کشورمان تاکيد کرد: قهر با صندوق رای قطعا راه حل نيست و 
اگر به مشکالت نيافزايد از آنها نخواهد کاست.

محمد جواد ظريف در ويديويی که متن آن را نيز در صفحه اينستاگرام خود منتشر 
کرد با اشاره به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوری نوشت:  

جمعه روزی است که از طريق صندوق  رای می توانيم دريچه های روشنايی و اميد 
را برای آينده خود و فرزندانمان باز نگه داريم.

کمبودها، کاستی ها و اشتباهات کم  نبوده و نيستند و من به سهم خود شرمنده 
سختی ها و ناروايی هايی هستم که کام مردم را تلخ کرده است.

اما قهر با صندوق رأی قطعا راه حل نيســت و اگر به مشکالت نيافزايد از آنها 
نخواهد کاست.

ملت توسعه خواه ملتی است که هيچ فرصتی را — حتی ظاهرا کوچک — برای 
اصالح و پيشرفت از دست نمی دهد.

مردم ما مؤثرترين ضامن آزادی، امنيت، سربلندی و پيشرفت کشورند. مشارکت 
هوشمندانه و گســترده مردم — در داخل و خارج — در تعيين سرنوشت خود 
قدرت ملی را رقم می زند، منافع ملی را در ســطح جهانی پاســداری می کند و 

پشتوانه اصلی برای تعامل سازنده بين المللی است.
مشارکت مردم نه تنها لغو تحريم ها را تسريع می کند و بنيان جنگ اقتصادی 
عليه ملت دالور ايران را درهم خواهد شکســت، بلکه تحريم های آينده را نيز 

خنثی می کند.
افزايش مشــارکت به نااميدی تندروهای بيرونی و درونی، صهيونيست ها و 
تروريست های اقتصادی — که با ايران هراسی و برجام ستيزی چشم طمع به 

شکست تعامل و افزايش تحريم ها دوخته اند — خواهد انجاميد.
مردم ايران هميشــه »پديده« بوده اند و »فرصت« آفريده انــد. اميدوارم در 
انتخابات ۱۴۰۰ نيز مردم فرصت تازه ای برای حرکت به سوی ايرانی آباد،  آزاد 

و توسعه يافته خلق کنند.
دست در دست هم، ۲۸ خرداد را به جشنواره ملی اميد برای همه ايرانيان تبديل 

کنيم.

مردم ايران همیشه پديده بوده اند
 و فرصت آفريده اند

بی توجهی عمیق به جمهوریت
 علت اصلی نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی است
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يک آدم معمولی هستم 
اما به اتکای شما می خواهم صحنه را تغییر دهم
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ايرنا: همزمان با کناره گیری »علیرضا زاکانی« و »محسن 
مهرعلیزاده« از جمع نامزدهای ریاست جمهوری سیزدهم، 
گروهی از احزاب و تشــکل های اصالح طلب با جدایی از 
مشی کلی جبهه اصالحات از »عبدالناصر همتی« اعالم 

حمایت کردند تا رقابت ها وارد فازی تازه شود.
روز 28 خردادماه، ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری، ششــمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روســتا، میان دوره ای خبرگان رهبری و مجلس 
شورای اسالمی برگزار خواهد شد. تکاپوهای انتخاباتی از 
مدت ها قبل آغاز شده و نهادهای مجری و ناظر انتخابات، 
احزاب، چهره های شاخص جریان های سیاسی و نامزدهای 

احتمالی کارزار انتخابات را پیش می برند.
تازه ترین اخبار در مورد تحــوالت و رویدادهای مرتبط با 
برگزاری انتخابات و آخرین مواضع نهادهای مسئول در این 
امر، تشکل های سیاسی و نامزدهای احتمالی انتخابات را در 

این گزارش می خوانیم.

آخرين مواضع نهادها در ارتباط با انتخابات

قائم مقام دبیر شورای نگهبان: بحث های مطرح شده درباره 
تصمیم شــورای نگهبان در سال ۹2، غیردقیق و مبنی بر 

برداشت های ذهنی و شخصی گوینده است
»سیامک ره پیک« درباره سخنان وزیر سابق اطالعات و 
عدم احراز صالحیت مرحوم هاشمی در سال ۹2، تصریح 
کرد: در مورد جلسه مورد اشاره باید به چند نکته توجه کرد؛ 
قبل از تقاضای ایشان شورای نگهبان اطالعات کافی برای 
تصمیم گیری درخصوص موضوع داشت و نیازی به حضور 
ایشان نمی دید لیکن به دلیل تقاضای وزیر وقت و ضرورت 
احترام به این تقاضا نظرات وی استماع شد. توضیحات کلی 
و عمومی بــود و تاثیری در مباحث و مبانی تصمیم گیری 

شورا نداشت.
ره پیک بــا بیان اینکه بحث های مطرح شــده از جهات 
گوناگون غیردقیق و مبنی بر برداشت های ذهنی و شخصی 
گوینده اســت، گفت: تعابیر به کار رفته در مصاحبه مانند 
»تحلیل هزینه فایده« یا »مصالح کلی نظام « و موارد مشابه 
هیچ گاه منشاء تصمیم گیری در شورا نبوده است. شورای 
نگهبان درهمه ادوار با اســتناد به قانون اساسی و ویژگی 

های ذکر شده در اصل ۱۱۵ تصمیم گیری کرده است.

معاون اجرايی و امور انتخابات شورای نگهبان: 
۳۰۰ هزار نفر بر انتخابات نظارت می کنند

»محمدحسن صادقی مقدم« در نشست مشترک روسای 
ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری با بیان 
اینکه وظیفــه ما نظارت برای اجرای انتخابات ریاســت 
جمهوری، خبرگان و مجلس شورای اسالمی است، اظهار 
داشت: در این دوره عالوه بر انتخابات ریاست جمهوری، 
در چهار استان شش نماینده برای مجلس خبرگان رهبری 
)قم، خراســان رضوی، مازندران و تهران( و شش حوزه 
انتخابیه برای انتخاب شش نماینده مجلس داریم، در کنار 
آن نیز انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا را داریم 
که توسط وزارت کشور اجرا و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی بر این انتخابات نظارت خواهند داشت. نظارت ما 
بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس شورای 
اسالمی است و شبکه ۳۰۰ هزار نفری ناظر شورای نگهبان 

ناظر بر روند این انتخابات است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور: نتيجه 
انتخابات رياست جمهوری پيش از ظهر شنبه 

اعالم می شود

»سید اسماعیل موســوی« تصریح کرد: در این دوره از 
انتخابات کار جدیدی انجام دادیم. در گذشته به دلیل اینکه 
از وزارت کشور استانداری ها، بخشداری ها با شعبه ارتباط 
داشتیم و هر اتفاقی می افتاد صورتجلسه شعبه را که ارسال 
می کردند و ما در ستاد انتخاب کشور می توانستیم ببینیم 
اما باید پیرامون اعداد و رقم هایی که از شــعبات دریافت 
می کردیم، با شورای نگهبان هم به نتیجه می رسیدیم. در 
این دوره نتایج از شعبه همزمان هم به وزارت کشور و هم 
به شورای نگهبان اعالم می شود و این باعث می شود که 

ما سریعتر تجمیع کرده و به جمع بندی برسیم و نتیجه را 
اعالم کنیم. پیش بینی ما این است که تا پیش از ظهر روز 

شنبه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کنیم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام: برای 
حفظ انقالب و نظام جمهوری اسالمی، در 

انتخابات شرکت می کنيم

آیت اله »صادق آملی الریجانی« رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با صــدور پیامی انتخابات را ضامن امنیت 
ملی، اقتدار و استحکام نظام ارزیابی کرد و افزود: اختالف 
سالئق و گالیه ها نباید موجب فراموشی مصالح کلی نظام 
و نقشه دشمنان گردد. برای حفظ انقالب و نظام جمهوری 

اسالمی، در انتخابات شرکت می کنیم.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی:  بيش از ۵۰۰ خبرنگار از ۲۲۶ رسانه 

خارجی انتخابات را پوشش می دهند

»محمد خدادی« معاون امور مطبوعاتی -درباره پوشش 
خبری ســیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری 
توسط رسانه های خارجی، خاطرنشان کرد:  بیش از ۵۰۰ 
خبرنگار از 22۶ رسانه خارجی، انتخابات ۱۴۰۰ کشورمان 
را پوشش خواهند داد. این رسانه ها از ۳۹ کشور جهان بوده 
و هماهنگی الزم برای ورود و فعالیت خبری آنان فراهم 

شده است.
او با بیان اینکه »ورود خبرنگاران خارجی تنها با تست منفی 
کرونا میسر است«، افزود: از این تعداد ۳۳۶ خبرنگار خارجی 
مقیم تهران هستند و  برای بیش از ۱۶۰ خبرنگار خارجی نیز 

روادید مطبوعاتی  صادر شده است.

آخرين اخبار از جناح اصولگرا

سخنگوی شورای ائتالف نيروهای انقالب:  
ليست شورای ائتالف به سياست اشتراک 

صفر مصمم است و تغييری نخواهد کرد

»امیرابراهیم رسولی« سخنگوی شورای ائتالف نیروهای 
انقــالب در واکنش به تــالش برخی افراد بــرای ارائه 
لیست های مجعول در انتخابات شورای شهر، گفت: برخی 
از دوستان که توهم روش های تکراری گذشته را داشتند، 
فشار زیادی به رئیس شــورا و اعضا وارد کردند تا بتوانند 
افرادی از لیست خود را وارد لیست ائتالف کنند؛ این اقدام 
با مقاومــت منطقی و مبتنی بر عدالت و حق الناس عملی 
نشد. اینک و پس از این ناکامی سعی دارند تا با اخبار جعلی 

و لیست مجعول منویات خود را به مردم تحمیل کنند.
وی تاکید کرد: لیست شورای ائتالف نیروهای انقالب در 
عمل به سیاست اشتراک صفر مصمم است و هیچ تغییری 

اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.

سخنگوی ليست انتخاباتی شورای وحدت: 
فهرست شورای وحدت تغيير نخواهد کرد

»حسن بیادی« در پاســخ به پرسشی درباره لیست های 
چندگانه اصولگرایان برای انتخابات شورای شهر و احتمال 
تغییر فهرســت وحدت و ادغام آن با دیگر فهرست های 
اصولگرایی گفت: فهرســت شورای وحدت تغییری نمی 

کند و اصال امکان تغییر یا ادغام آن وجود ندارد.
وی درباره اینکه چرا هیچ عضوی از فهرســت وحدت با 
فهرست دیگر اصولگرایان مشترک نیست، گفت: در آن 
فهرست شرط اشــتراک صفر وجود داشت، از این رو افراد 

دوفهرست با یکدیگر مشترک نیست.
عالوه بر آنچه گفته شــد و در تازه تریــن تحول اردوگاه 
اصولگرایان، علیرضا زاکانی هم به نفع سیدابراهیم رئیسی 

از رقابت ها کنار رفت.

 دلخوری  مردم عمیق است

خــبــر

انتخابات ۱۴۰۰ در نهادهای رسمی و محافل سیاسیگزارش
ایلنا: یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: جریان اصولگرایی اگر 
موقعیت آقای رئیسی را در خطر مشاهده کند، قطعاً آن تکلیفی 
که برای نیروهای پوششی تعیین کرده اند، صورت خواهد گرفت.

علی محمد حاضری درباره این که در روزهای نخست در جریان 
اصولگرایی عده ای صرفا برای این در انتخابات ثبت نام کردند که 
به سید ابراهیم رئیســی کمک کنند تا پس از پایان مناظرات به 
نفع وی کناره گیری کنند اما رفته رفته هرکدام خودشــان را در 
قامت یک رئیس جمهور دیدند و قصد کناره گیری ندارند، گفت: 
در حال حاضر نمی توان در خصوص جریان اصولگرایی اظهارنظر 
کرد و تصمیم گیری شــاید بستگی به شرایط آقای رئیسی دارد. 

این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: جریان اصولگرایی 
اگر موقعیت آقای رئیســی را در خطر مشــاهده کند، قطعاً آن 
تکلیفــی که برای نیروهای پوششــی تعییــن کرده اند، صورت 
خواهــد گرفت و آنها اجــازه رفتاری غیر از آنچه بــه آنها مکلف 
می شــود، نخواهند داشت، اما اگر احســاس کنند آقای رئیسی 
موقعیتش تثبیت شده است و تهدیدی نیست  همان وزن کشی 

عادی شان ادامه می دهند.
وی درباره این که باتوجه به شرایط کشور پس از مناظرات گفته 
می شــود نتایج آرا در خصوص کاندیدا تغییر کرده اســت مردم 
در  2۸ خرداد در پای صندوق های رأی چه رفتاری از خودشــان 
نشــان خواهند داد، اظهار داشــت: فعاًل نتیجــه انتخابات  2۸ 
خرداد همانی اســت که تصمیم گرفته اند، مگــر اینکه تغییری 

در شرایط رخ دهد.
حاضری در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که بخشی از جامعه 
عنوان کرده است در این دوره از انتخابات شرکت نمی کند، حال 
امکان دارد آرای خاکســتری باتوجه به شــرایطی که در کشور 
پیش آمده است پای صندوق های رأی بیاید و به نفع عبدالناصر 
همتی رای دهند، گفت: من این امــر را غیر ممکن نمی دانم که 
یک تحرکات و تغییر مثبتی به نفع ایشــان در این دو روز انجام 
شــود اما این حرکت در بخشی از طیف  سیاسی تر  جامعه ممکن 
است محقق شود و دلخوری های شــدید و عمیق مردم ناشی از 

اوضاع فعلی تحوالت عمده ای را امکان نمی دهد.

حاضری، فعال سياسی اصالح طلب:

برابر آراء صــادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرســتان اراک تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت بنام 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادو امالک 
محل تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

* ردیف1 رای شماره 3247-76/10/29 هیات دو حل اختالف 
آقای فرخ صمیمی فرزند حسن بشماره شناسنامه 647 صادره 
از اراک در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 505/12 مترمربع 
پالک 1674 اصلی واقع در بخش 2  اراک خریداری برابر مبایعه 

نامه عادی از محل مالکیت محمد یار محمدی .
* ردیف2 رای شماره 1395-95/3/1۸ آقای موسی آدینه فرزند 
محمدحسین بشــماره شناسنامه1741 صادره از اراک بشماره 
ملی 0531201627در ششدانگ یکباب عمارت باستثناء ثمنیه 
اعیانی  به مساحت 144/9 مترمربع پالک1 فرعی از 4504 اصلی 
واقع دربخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل 

مالکیت مصطفی لطیفی ضامنجانی .
* ردیــف3 رای شــماره 4735-99/۸/27 آقای عباس عبدی 
فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه63 صادره از اراک بشماره ملی 
0533470951در یک دانگ و نیم مشــاع از سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ ســه باب مغازه و عمارت فوقانی متصالت به هم به 
مســاحت 110/5 مترمربع پالک 7۸0 فرعی از 4355 و 4356 
اصلی واقع در بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از 

محل مالکیت صفر علی فضایلی .
* ردیف4 رای شماره 4736-99/۸/27 آقای امیر عبدی فرزند 
ذبیح اله بشماره شناســنامه 14۸6 صادره از اراک بشماره ملی 
053475291۸در یک دانگ و نیم مشــاع از سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ ســه باب مغازه و عمارت فوقانی متصالت به هم به 
مســاحت 110/5 مترمربع پالک7۸0 فرعی از 4355 و 4356  
اصلی واقع در بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از 

محل مالکیت صفر علی فضایلی .
* ردیف 5 رای شماره 17 -99/12/12 آقای علی حیدر قدیری 
فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 471 صادره از شازند بشماره 
ملی 06204۸6۸99 در ششــدانگ یکباب عمارت به مساحت 
67/3۸ متــر مربع پالک 4514 اصلی واقــع در بخش دو اراک 
خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت مسعود و علی 

محمد امین .
* ردیف6 رای شــماره20 -99/12/12 آقــای بهرام صالحی 
فرزند کریم بشــماره شناســنامه ۸5۸ صادره از شازند بشماره 
ملی 0620544015در ششــدانگ یکباب عمارت به مساحت 
450/44 مترمربع پالک 3170 فرعی از 2  اصلی واقع در حومه 
بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت 

روح اله مرادی و حسین مرادی .
* ردیف 7 رای شــماره 19 - 99/12/12 آقــای عظیم عالئی 

فرزند عباس بشماره شناسنامه 44۸05 صادره از اراک بشماره 
ملی 0530447053 در ششــدانگ یکباب عمارت به مساحت 
254/57 متر مربع پــالک 445 فرعی از 1 اصلی واقع در حومه 

بخش دو اراک از محل مالکیت خود متقاضی .
* ردیف ۸ رای شــماره 150 - 99/12/25 آقای ساالر کائیدی 
مرزیجرانی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 1177 صادره از 
اراک بشماره ملی 0531741291 در ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت 132/44 متر مربع پالک 2303 اصلی واقع در بخش 
دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت داود 

شفیعی .
*  ردیف 9 رای شماره 5 -1400/1/14 آقای محمدتقی زندیه 
وکیلی فرزند علی  بشــماره شناســنامه 1230 صادره از اراک 
بشــماره ملی 0532033914در ششــدانگ یک قطعه باغچه 
متصل به عمارت به مســاحت 225/50 مترمربع پالک 3306 
فرعی از 2 اصلی واقع در حومه بخــش دو اراک خریداری برابر 
مبایعه نامه عادی از محل مالکیت حبیب اله رسولی سنجانی و 

غالمعلی رسولی سنجانی.
* ردیــف 10 رای شــماره ۸ -1400/1/14 آقــای ابراهیــم 
میراحمدی عراقی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 612 صادره 
از اراک بشماره ملی 0532703707در ششدانگ یکباب عمارت 
به مســاحت 165/32 مترمربع پالک6 فرعــی از 2197  اصلی 
واقع در بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل 

مالکیت طاهره کمری .
* ردیف 11 رای شماره 10-1400/1/14 آقای مجید هاشمی 
فرزند کریم بشــماره شناسنامه 44393 صادره از اراک بشماره 
ملی 0530442922در ششــدانگ یکباب عمارت به مساحت 
133/45 مترمربع پالک 3223 فرعی از 2 اصلی واقع در حومه 
بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت 

علی طاهری سنجانی .
* ردیــف 12 رای شــماره 11-1400/1/14 آقای امیر بهمنی 
فرزند هاشــم بشــماره شناســنامه 57 صادره از اراک بشماره 
ملی 05341۸2951در ششــدانگ یکباب عمارت به مساحت 
116/69  مترمربع پالک 3779 فرعی از 2  اصلی واقع در حومه 
بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت 

ابراهیم حبیبی
*  ردیف 13 رای شــماره 12- 1400/1/14 آقای رضا رحیمی 
سنجانی فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 4۸045 صادره از اراک 
بشــماره ملی 0530479۸50 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 13۸/51 مترمربع پالک 3312 فرعی 
از 2 اصلی واقع در حومه بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه 
عادی از محل مالکیت میرزا کریم آقاخانی سنجانی و یوسفعلی 

آقاخانی سنجانی و خانم آغا دستوری .
* ردیف 14 رای شماره 13- 1400/1/14  آقای عبای رحیمی 
سنجانی فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 100 صادره از اراک 
بشــماره ملی 05341222۸0 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 13۸/51  متر مربع پالک 3312 فرعی 
از 2  اصلی واقع در حومه بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه 
عادی از محل مالکیت میرزا کریم آقاخانی سنجانی و یوسفعلی 

آقاخانی سنجانی و خانم آغا دستوری .

* ردیف 15 رای شــماره 14 - 1400/1/14 آقای جواد صیدی 
فرزند نوراهلل بشــماره شناســنامه 30 صادره از اراک بشــماره 
ملی 0534023691 در ششــدانگ یکباب عمارت به مساحت 
159/07 متر مربع پــالک 4514 اصلی واقع در بخش دو اراک 
خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت مسعود امین .

* ردیف 16 رای شماره ۸4 - 1400/1/21 آقای حمید جعفری 
فرزند علی بشــماره شناسنامه 477 صادره از اراک بشماره ملی 
05334290۸0 در ششــدانگ یکبــاب عمارت به مســاحت 
153/75 متر مربع پالک 4392 اصلی واقع در بخش دو اراک از 

محل مالکیت مشاعی متقاضی .
* ردیف 17 رای شماره ۸5 - 1400/1/21  پاکت سنگین بافت 
بشماره شناسه 10104049777  در ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت 12500 متر مربع پالک ۸ اصلی واقع درحومه  بخش 

دو اراک از محل مالکیت مشاعی متقاضی .
* ردیف 1۸ رای شماره ۸6 - 1400/1/21 آقای محمد مرادی 
فرزند علی اصغر بشماره شناســنامه 17 صادره از اراک بشماره 
ملی 0534144322 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به 
مســاحت 1690 متر مربع پالک 563 فرعی از 2 اصلی واقع در 
حومه بخــش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل 

مالکیت محمود مرادی و مالکیت مشاعی متقاضی .
* ردیف 19 رای شماره ۸7 -1400/1/21 آقای عباس رحیمی 
سنجانی فرزند عزت اله  بشماره شناسنامه 100 صادره از اراک 
بشماره ملی 05341222۸0 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب عمارت به مساحت 311/۸1  متر مربع پالک 310۸ فرعی از 
2 اصلی واقع در حومه بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه 

عادی از محل مالکیت زبیده مرادی .
* ردیف 20 رای شــماره ۸۸ - 1400/1/21 آقای رضا رحیمی 
ســنجانی فرزند عزت اله  بشماره شناســنامه 4۸045 صادره 
از اراک  بشــماره ملی 0530479۸50 در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 311/۸1  متر مربع پالک 
310۸ فرعی از 2 اصلی واقع در حومه بخش دو اراک خریداری 

برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت زبیده مرادی .
* ردیــف 2۱ رای شــماره 8۹ - ۱۴۰۰/۱/2۱ خانم عفت ســلوکی 
فرزند علی اصغر بشــماره شناسنامه ۶2۹ صادره از خمین بشماره ملی 
۰۵۵۹۰۵۳7۴۶ در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 88  متر مربع 
پالک ۱۵۹2 اصلی واقع در بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه 

عادی از محل مالکیت نعمت اله اشتری و عطاء اله امینی .
*  ردیف 22 رای شماره 90 -1400/1/21 آقای مصطفی کرمی 
فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 052050۸54۸  صادره از 
اراک بشماره ملی 052050۸54۸  در ششدانگ یک باب عمارت 
به مساحت 150 متر مربع پالک 179 فرعی از 4351 اصلی واقع 

در بخش دو اراک از سند مالکیت مشاعی خود متقاضی .
*  ردیف 23 رای شماره 137 -1400/1/23 آقای احمد فریدی 
فرزند اسداله بشــماره شناســنامه ۸1 صادره از اراک بشماره 
ملی 0533994233 در ششــدانگ یکباب عمارت به مساحت 
1۸0/42 متــر مربع پالک 20 فرعــی از 1 اصلی واقع در حومه 
بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت 

سید رمضان میرعلیاری .
*  ردیف 24 رای شــماره 141 -1400/1/23  و اصالحی 142 

- 1400/1/23 آقای مجتبی اســدی نژاد فرزند اسداله  بشماره 
شناسنامه 20 صادره از اراک بشماره ملی 05339656۸3 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ محوطه جهت الحاق به پالک های ۸ و 9 
فرعی از 2231 اصلی به مساحت 29/30 متر مربع پالک 1 فرعی 
از 2231 اصلی واقع در بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه 

عادی از محل مالکیت محمد و مرتضی شهرت هر دو سمیعی .
*  ردیف 25 رای شماره 143 -1400/1/23 آقای حبیب اسدی 
نژاد فرزند اسداله بشماره شناسنامه 14 صادره از اراک بشماره 
ملی 0533924375 در ســه دانگ مشاع از ششدانگ محوطه 
جهت الحاق به پالک های ۸ و 9 فرعی از 2231 اصلی به مساحت 
29/30 متر مربع پالک 1 فرعی از 2231 اصلی واقع در بخش دو 
اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت محمد و 

مرتضی شهرت هر دو سمیعی .
*  ردیف 26 رای شماره 194 - 1400/1/30 آقای صفر شریفی 
فرزند نوراله بشماره شناسنامه 220 صادره از اراک بشماره ملی 
0531452621 در ششــدانگ یک باب عمارت به مســاحت 
131/55 متر مربــع پالک 10 فرعــی از4654  اصلی واقع در 
بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت 

خانم تاج یعقوبی .
* ردیف 27 رای شــماره 2۱8 - ۱۴۰۰/2/۴ آقای حســین رخشان 
فر فرزند هادی  بشــماره شناســنامه ۴ صادره از تفرش بشماره ملی 
۵۴۴۹8۳87۱۹ در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۹۴/8۵  متر 
مربع پالک ۱ فرعی از ۳۵۴۹ اصلی و۳۵۵۵ و ۳۵۴۹ اصلی واقع در بخش 

دو اراک از محل کل مالکیت مشاعی متقاضی .
* ردیف 2۸ رای شماره 226 - 1400/2/4 خانم فاطمه میرزائی 
فرزند رحمن بشــماره شناســنامه 14 صادره از سربند بشماره 
ملی 0622199447 در 32/57 شــعیر مشــاع از 96 شــعیر 
ششدانگ یک باب عمارت  به مساحت 195/20 متر مربع پالک 
4037 فرعی از 2 اصلی واقع در حومه بخش دو اراک از کل سند 

مالکیت مشاعی .
* ردیــف 2۹ رای شــماره 227  ۱۴۰۰/2/۴ آقــای مهــدی کرمی 
فرزند درویش بشماره شناســنامه 78۶۳ صادره از اراک بشماره ملی 
۰۵۳۰7۳۳87۰ در ششــدانگ یک باب عمارت  به مساحت ۱2۳/8۵ 
متر مربع پالک ۱۵۹2  اصلی واقــع در بخش دو اراک خریداری برابر 

مبایعه نامه عادی از محل مالکیت سید عطاء امینی .
* ردیف 30 رای شماره 22۸ - 1400/2/4 آقای مصطفی مرادی 
فرزند محمد  بشماره شناسنامه* 0521237033 صادره از اراک 
بشــماره ملی 0531237033  در 4۸ شعیر مشاع از 96 شعیر  
ششدانگ یک باب عمارت  به مساحت 195/20  متر مربع پالک 
4037 فرعی از 2 اصلی واقع در حومه بخش دو اراک از کل سند 

مالکیت مشاعی .
* ردیــف 31 رای شــماره 229 - 1400/2/4  آقای غالمعلی 
پورمقدســی فرزند علی  بشماره شناسنامه 431 صادره از اراک 
بشماره ملی 0533401607 در ششدانگ یک باب عمارت  به 
مساحت 163/23 متر مربع پالک 3564 الی 3566 اصلی واقع در 
بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت 

وراث علی پورمقدسی و سهم االرث خود متقاضی از نامبرده .
* ردیف 32 رای شــماره 230 -1400/2/4 و اصالحی 362 - 
1400/2/15  خانم زهره مرادی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 

052091422۸ صادره از اراک بشماره ملی 052091422۸ در 
15/43 شعیر مشاع از 96 شــعیر ششدانگ یک باب عمارت  به 
مساحت 195/20  متر مربع پالک 4037 فرعی از 2 اصلی واقع 

در حومه بخش دو اراک از کل سند مالکیت مشاعی .
* ردیف 33 رای شماره 233 - 1400/2/4 آقای محمد رضا بیگی 
فرزند خدارحم  بشماره شناســنامه 0520039335 صادره از 
اراک بشماره ملی 0520039335 در ششدانگ یک باب عمارت  
به مساحت 61/93  متر مربع پالک 6 فرعی از 1549 اصلی واقع 

در بخش دو اراک از محل مالکیت مشاعی متقاضی .
*  ردیف 34 رای شماره 307 - 1400/2/۸ آقای امین اله روشن 
فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه 24 صادره از اراک بشماره ملی 
0533995906 در ششــدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 
74/25  متر مربع پالک 125 فرعــی از 1  اصلی واقع در حومه 
بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت 

کبری میرآقاجانی کرهرودی .
* ردیف ۳۵ رای شماره ۳۰۹ - ۱۴۰۰/2/8 آقای حجت اله آزادی فرزند 
فرج اله بشــماره شناسنامه ۳8  صادره بشماره ملی ۵۶۴۹88۰۴۵۱ در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب عمارت  به مساحت ۵27/۶7  
متر مربع پــالک ۴۶2۱ اصلی واقع در بخش دو اراک از محل مالکیت 

مشاعی متقاضی .
* ردیف ۳۶ رای شماره ۳۱۰ - ۱۴۰۰/2/8  آقای حسینعلی شهرجردی 
فرزند محمدعلی  بشماره شناســنامه ۱۹ صادره از اراک بشماره ملی 
۰۵۳۳7۱۵۰۰8 در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب عمارت  به 
مساحت ۵27/۶7  متر مربع پالک ۴۶2۱ اصلی واقع در بخش دو اراک 

از محل مالکیت مشاعی متقاضی
* ردیف 37 رای شــماره 311 - 1400/2/۸ آقای سید سجاد 
مصطاف فرزند سید یوسف بشماره شناسنامه 1۸20032426  
صادره از اهواز بشماره ملی 1۸20032426 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب عمارت  به مساحت 14۸/75  متر مربع پالک 
3333 فرعی از 2  اصلی واقع در حومه بخش دو اراک خریداری 
برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت محمد نبی آنالوئی و کل 

مالکیت فاطمه ناصری کرهرودی .
* ردیف ۳8 رای شــماره ۳۱2 - ۱۴۰۰/2/8 آقای سعید همایونی زاده 
فرزند هادی بشــماره شناســنامه ۹2۵ صادره از شوشتر بشماره ملی 
۱88۱۶۱۰888 در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب عمارت  به 
مساحت ۱۴8/7۵  متر مربع پالک ۳۳۳۳ فرعی از 2  اصلی واقع در حومه 
بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از محل مالکیت محمد 

نبی آنالوئی و کل مالکیت فاطمه ناصری کرهرودی . 
*  ردیف 39 رای شماره 313 - 1400/2/۸  آقای مسعود نصیری 
فرزند ناصر بشــماره شناسنامه 052007101۸ صادره از اراک 
بشماره ملی 052007101۸ در ششدانگ یک باب ساختمان  
به مساحت 956/59  متر مربع پالک 1253 فرعی از یک  اصلی 
واقع در حومه بخش دو اراک خریداری برابر مبایعه نامه عادی از 

محل کل مالکیت ناصر نصیری و اسماعیل مستعلی .
* ردیف 40 رای شماره 325 - 1400/2/12  آقای بهروز بیات 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 1 صادره از اراک بشماره ملی 
0532243013 در ششــدانگ یک باب عمارت  به مســاحت 
197/۸5 متر مربع پالک  115  فرعی از یک اصلی واقع در حومه 

بخش دو اراک از محل مالکیت مشاعی متقاضی .
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عبدالناصر همتی در گفت وگو با مردم ایران:

يک آدم معمولی هستم اما به اتکای شما 

می خواهم صحنه را تغییر دهم

همتی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: من یک آدم معمولی، با یک خانواده معمولی و ظاهر 
معمولی هستم اما به اتکای شما می خواهم صحنه را تغییر 

دهم و رئیس جمهور خوبی برای همه ایرانی ها باشم.
عبدالناصر همتــی در ویدئویی خطاب بــه مردم ایران 
گفت: من عبدالناصر همتی هستم؛ 63 سال دارم؛ متولد 
کبودرآهنگ همدان هســتم؛ ایرانی ترک زبان هستم. 
لیسانس، فوق لیسانس و دکترای اقتصادم را از دانشگاه 
تهران گرفتم.  االن هم اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران 

هستم. چند ده سال سابقه مدیریت در کشور دارم. با رشد 
پله پله و بدون رانت از پایین ترین سطوح تا ریاست بانک 
مرکزی پیش رفتم. پدر یک دختر دهه هفتادی دانشجو 
هستم،  یک دختر متخصص کودکان دارم، پدر یک پسر 
دهه شــصتی هنرمند هستم و همسر سپیده شبستری 
هستم که معلم بوده. من یک آدم معمولی، با یک خانواده 
معمولی و ظاهر معمولی هســتم اما به اتکای شما می 
خواهم صحنه را تغییر دهم و رئیس جمهور خوبی برای 

همه ایرانی ها باشم.

ايلنا :یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: کاماًل قابل پیش بینی بود 
که اصولگرایان به اجماع نخواهند رســید ولو اینکه چهره ای شاخص 
مانند آقای رئیسی را وارد صحنه انتخابات کنند باز هم با تعدد کاندیدا 
مواجه خواهند بود بنابراین واضح اســت که کاندیدا های پوششــی در 
عرصه باقی خواهند ماند و آقای رئیســی به عنــوان کاندیدای واحد 

اصولگرایان نخواهد بود.
علــی صوفی در خصوص رفتــار انتخاباتی مــردم در روز 28 خرداد، 
اظهار کرد: هیچ اتفاق جدیدی فراتر از سال ۹8 نیفتاده است که مردم 
رفتارشان عوض شود. مردم در همان شــرایطی به سر می برند که در 
ســال ۹8 به سر می بردند البته در سال ۹8 امید به مذاکره وجود داشت 
که امروز وجود ندارد. بنابراین مردم از وضع موجود ناراضی هســتند و 

کاماًل اعتماد خود را نسبت به همه چیز از دست داده اند.

وی افزود: من فضای امروز را انتخاباتی نمی بینم به نظر من همانطور 
آقــای مصلحی هم اعتراف کرد یک مصلحت سیاســی در نظر گرفته 
شده است تا یک مصلحت انتخاباتی؛ بنابراین در این فضا باید یکسری 
کارها انجام شــود و به نحوی برنامه ریزی می شــود که همان کار به 

سرانجام برسد.
دبیرکل حزب پیشــروی اصالحات بــا بیان اینکه رفتــار مردم قابل 
پیش بینی نیســت، گفت: ظاهراً برنامه ریزی شده است که در صورت 
بروز هر اتفاقی، نتیجــه ای را که انتظار دارند، حاصل شــود بنابراین 

میزان مشارکت مردم بی تأثیر است.
وی ضمن اشــاره به کاندیداهای پوششــی، بیان کــرد: کاماًل قابل 
پیش بینــی بود که اصولگرایان بــه اجماع نخواهند رســید ولو اینکه 
چهره ای شــاخص مانند آقای رئیســی را وارد صحنه انتخابات کنند 
بــاز هم با تعدد کاندیــدا مواجه خواهند بود بنابراین واضح اســت که 
کاندیدا های پوششــی در عرصه باقی خواهند ماند و آقای رئیســی به 

عنوان کاندیدای واحد اصولگرایان نخواهد بود.
صوفی گفت: البته ممکن اســت صحنه انتخابات تغییر کند به هر حال 
در سال 8۴ در صورتی که ســه روز به انتخابات باقی مانده بود و آقای 
قالیباف در حــال تبلیغات انتخاباتی بود، ناگهــان صحنه تغییر کرد و 

قرار شد که آقای احمدی نژاد حضور پیدا کند.
وی ادامه داد:  امروز نیز ممکن اســت عرصه انتخابات تغییر کند؛ شاید 
مصلحت این بود که آقای رئیسی همچنان در قوه قضاییه حضور داشته 

باشد و فعالیتش را در همان قوه ادامه دهد.
این فعال سیاســی اصالح طلب خاطرنشــان کرد: محســن رضایی 
نیز ممکن اســت وعده یک پســت مهمی را از آقای رئیسی بگیرد و 

کناره  گیری کند یا ممکن اســت تا آخر در عرصه باقی بماند.

برنا:  نماینده پیشــین مجلس اظهار کــرد: اگر همه 
مخالفان رویه شورای نگهبان و همه موافقان انتخابات 
آزاد از جمله اصالح طلبان و معتدالن از همتی حمایت 

کنند احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشــیده شود 
زیاد است.

علی مطهری، نماینده پیشین  اصالحات درعدم حمایت 
ازهمتی و ارزیابی این تصمیم اظهــار کرد: همه افراد 
و گروه هایی که نگران از بیــن رفتن جمهوریت نظام 
هســتند باید از کاندیدایی که در جریان اصالحات رای 
بیشتری دارد، حمایت کنند تا شاید انتخابات به دور دوم 

کشیده شود.
او افزود: نباید نگران باشند که اگر کاندیدای ما رای نیاورد 
جایگاه ما در جامعه تنزل پیدا می کند چون ورود جبهه 
اصالحات و معتدالن در این شرایط با معرفی کاندیدا در 
واقع ورود با کاندیدای اصلی نیست و شکست در آن در 

واقع شکست نیست. 
مطهری تاکید کرد: من توصیه می کنم همه پشت سر 
همتی قرار بگیرند بلکه انتخابات به دور دوم برود. باید 

از این فرصت و از این روزنه باقی مانده از انتخابات آزاد 
استفاده کرد. 

کاندیدای پیشین انتخابات ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: در 
زمان های بعدی باید به سراغ حل مشکل برویم و مثال 
برای اینکه اعضای شورای نگهبان با این همه دسته گلی 

که به آب دادند تغییر کنند تالش کنیم. 
مطهری در رابطه با احتمال پیروزی همتی در انتخابات 
تصریح کرد: اگر همه مخالفان رویه شــورای نگهبان 
و همه موافقان انتخابــات آزاد از جمله اصالح طلبان و 
معتدالن از همتی حمایت کنند احتمال اینکه انتخابات 

به دور دوم کشیده شود زیاد است. 
مطهری با تاکید به اینکه احتمــال پیروزی همتی در 
دور دوم زیاد اســت، افزود: کسانی که به دنبال تحریم 
انتخابات هستند باعث تقویت آن محفلی می شوند که 

به دنبال حذف اراده مردم است.

ايرنا: معاون اول رییس جمهوري گفت: براي صیانت 
از جمهوریت نظــام و صندوق راي همــه باید در پاي 

صندوقهاي راي حاضر شویم.
اســحاق جهانگیري در حاشیه نشست هیات دولت در 
جمع خبرنگاران گفت: انتخابات بر اساس اندیشه امام 
خمیني)ره(، مسیر تحقق دموکراسي و مهمترین اصل 
جمهوریت نظام است و تحقق این مهم در گرو مشارکت 

حداکثري است.
وي افــزود: تحقق این امــر منوط به تعهــد و التزام  
سیاستمداران و دستگاههاي مجري به قانون اساسي و 
نیز احساس مسوولیت مردم براي حضور همه جانبه در 

انتخابات است.
معاون اول رییس جمهوري با اشــاره به تاکیدات مکرر 
مقام معظم رهبري درباره انتخابات و مشارکت حداکثري 
اظهار کرد: در انتخابات اخیر ایشان دو بار با این تعبیر که 
»اگر کسي نظام و رهبري را قبول ندارد به خاطر ایران در 
انتخابات شرکت کند«، از موضوع مشارکت یاد کردند و 
این نشان دهنده جایگاه منحصر به فرد اقتدار ایران است.

جهانگیري اضافه کرد: کسي که به آینده ایران و کشور 
فکر میکند باید به اقتدار ایران هم بیندیشد و حضور در 
انتخابات در باال بردن اقتدار ایران در منطقه و بینالملل 

بسیار تاثیرگذار است.
وي خاطرنشان کرد: انتظار میرفت شوراي نگهبان در 
انتخابات پیش رو زمینه یک مشارکت حداکثري و رقابتي 
را فراهم کند که متاسفانه چنین نشد و مقام معظم رهبري 
درباره عدم احراز صالحیت برخي نامزدها به خاطر برخي 

گزارشهاي غلط، تاکید کردند که ظلم و جفا شده است.
 معاون اول رییس جمهوري خاطرنشــان کرد: شوراي 
نگهبان باید این موضوع را جبــران میکرد که تاکنون 
جبران نکرده است و اکنون با گالیه افراد و مردم روبرو 
هستیم اما در این مقطع باید گالیهها را کنار گذاشته و 

به ایران و آینده کشور و جمهوري اسالمي فکر کنیم.
 جهانگیري افزود: براي صیانــت از جمهوریت نظام و 
صندوق راي همه باید در انتخابات شــرکت کرده  و به 

نامزدي که فکر میکنیم در دفــاع از جمهوریت نظام و 
حقوق حداکثري مردم و در گذار از مشــکالت پیچیده 
منطقهاي و بینالمللي برنامه جامع دارد و با تشکیل تیم 
مناسب و دولت قوي میتواند کشور را از مشکالت عبور 

دهد، راي دهیم.
معاون اول رییس جمهوري  ابــراز امیدواري کرد 28 
خرداد به یکي از روزهاي خــوب براي مردم ایران و به 

یک جشن ملي تبدیل شود.
 وي نقش رییس جمهوري را در حل مســائل داخلي و 
بینالمللي بسیار تعیین کننده خواند گفت: در این مقطع 
که در حال مذاکره با دنیا براي لغو تحریمها هستیم این 

نقش  بسیار حائز اهمیت است.
جهانگیري ادامه داد:  انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم 
بسیار مهم است چون بسیاري از مسئولیتهاي اداره شهر 
با شوراها و شهردار است. در روستاها، شوراها و دهیاران 
مشکالت را حل میکنند و شــوراهاي شهر و روستا از 

جایگاه مهمي برخوردار هستند.
شوراي نگهبان پاســخي به درخواست من نداد/ حق 

انتخاب مردم محدود شد
معــاون اول رییس جمهوري همچنیــن درباره علت 
ردصالحیت خود با تاکیــد بر اینکه طبق تعبیر رهبري 
ظلم شده است؛ گفت: میزان مشارکت براي مردم بسیار 
مهم اســت اما خود باید تصمیم بگیرند. من  از شوراي 

نگهبان خواستم درباره دالیل رد صالحیتم هرچه دارد 
به اطالع عموم و من برساند. فکر میکنم شوراي نگهبان 
واقعا پاسخي براي این حرف ندارد چون هر کسي از خود 

اطالعات خوبي دارد.
وي با اشاره به اینکه براي من رد یا تایید صالحیت مهم 
نبود، تصریح کرد: مردم میخواستند مسئول انتخاب کنند 
و حق انتخاب مردم محدود شد. رد صالحیت کسي که در 
یک دوره طوالني، از حیث صالحیت عمومي، انقالب، 
جنگ و اجرایي از پایین ترین سطوح تا باالترین سطوح 

حضور داشته است، یک اتفاق بسیار عجیب بود.
 جهانگیري یادآورشد: سال ۹۶ مرا تایید کردند اما این 
چهار سال اخیر که مســئول مبارزه با جنگ اقتصادي 

بودم، تایید نشدم.
 معاون اول رییس جمهوري همچنین  درباره افزایش 
قیمت بنزین و اظهارات یکي از ســران قوا در مناظرات 
انتخاباتي مبني براینکه موافق این تصمیم نبوده است، 
گفت: در این زمینه سران سه قوه جلسه طوالني برگزار 
کردند و روي این موضوع بحث شــد. سال ۹8 جلسه 
بررسي مجدد این موضوع در کمیته با کمي تنش همراه 
بود. بعد از آن کمتر در جلســات مربوط به بنزین حضور 
داشتم اما در نهایت تصمیم بر افزایش قیمت گرفته شد 
و وقتي تصمیم گرفته شد باید به دالیلي از مقام معظم 
رهبري تاییدیه میگرفتیم  که ایشان فرمودند درباره بحث 

فني آن نظر ندارم و اگر روساي سه قوه آن را قبول دارند، 
من قبول میکنم.

وي ادامه داد: آقاي روحاني در جلسه سران این موضوع 
را مطرح کردند و هر ســه نفر با آن موافقت و آن را امضا 
کردند و امضاي ایشان هم موجود است. این مصوبه بعد 
از امضاي سران سه قوه خدمت رهبري رفت و ایشان با 

اجراي آن موافقت کردند.
جهانگیري بــا بیان اینکــه  باید بابت کاســتیها و 
مشــکالت همواره باید در پیشــگاه ملت عذرخواه 
باشــیم، گفت: موضوع جنگ اقتصادي براي مردم 
خوب توضیح داده نشده است. جنگ اقتصادي قصد 
داشــت اقتصاد ایران را متالشــي کند و جمهوري 
اسالمي را از بین ببرد در این فاصله باید توضیحاتي 

داده میشد که نشد.
معاون اول رییس جمهوري یادآورشد: البته در فرصتهاي 
باقي مانده دولت در آینده این نوشته و گفته خواهد شد و 
ماندگار میشود. عدهاي که در این جنگ فرماندهي در 
برابر حرکت آمریکا را بر عهده داشتند آن را به نقطهاي 
رساندند که خود آمریکا به شکست فشار حداکثري اذعان 
کرده است، اکنون به جاي قدرداني از فرماندهان جنگ، 
در داخل آنها را به ناکارآمدي متهم میکنند. حتماً در آینده 
کشور مشخص خواهد شد که چه کساني کارآمد و چه 

کساني ناکارآمد بودند.

ایرنا : ســخنگوی ســتاد ملی مقابلــه کرونا در 
توصیه ای از معاونان بهداشت و روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی کشــور خواســت بر پروتکل های 
بهداشتی برای حضور مردم پای صندوق های رای 

به صورت ویژه نظارت کنند.
علیرضا رئیسی گفت: جمعه 2۸ خرداد انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در پیش است و بر حســب وظیفه ذاتی که داریم 
حتما نیاز است که ســالمتی حضور مردم را پای 

صندوق های رای تضمین کنیم.
وی ادامه داد: این اطمینان را می دهیم که طوری 
پروتکل های بهداشتی را تدارک دیده ایم که برای 
حضور مردم پای صندوق های رای هیچ مشکلی 

پیش نمی آید.
معاون بهداشت وزیر بهداشت بیان کرد: در مرحله 

نخست 10 هزار صندوق نسبت به دوره قبل بیشتر 
شــده و دوم اینکه مدت زمان رای گیری از هفت 
صبح شروع خواهد شــد و قابل تمدید تا 2 بامداد 

شنبه خواهد بود.
رئیسی گفت: این افزایش صندوق و زمان برای کاهش 
تجمعات پیش بینی شده تا مردم بتوانند برای رای دادن 

زمان و شعبه خلوت تر را انتخاب کنند.
معاون بهداشت افزود: وزارت کشور هم تمهیدی 
اندیشیده که می تواند شعبات خلوت تر را به مردم 

برای حضور پای صندوق های رای معرفی کند.
وی ادامه داد: تجمعی پــای صندوق ها نخواهیم 
داشت چون پروتکل ها طوری طراحی شده که اگر 
هم صفی تشکیل شد خارج از فضای بسته با فاصله 

گذاری اجتماعی باشد. 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید داشت: 

افرادی هم کــه در فضای بســته رای می دهند 
تجمعی پای صندوق ها نخواهند داشت تا نگران 

انتقال بیماری باشیم.
رییسی تصریح کرد: اثر انگشت هم برای پیشگیری 
از انتقال بیماری حذف شــده و توصیه کردیم که 
افراد خودکار شخصی همراه داشته باشند. بنابراین 
توصیه می کنیم همه در انتخابات حضور پرشــور 

داشته باشند.
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت گفت: حضور 
پرشــور و قوی مردم در انتخابــات می تواند یک 

پشتوانه قوی برای کشور باشد. 
وی گفت: توصیه های الزم به دوســتان حاضر بر سر 
صندوق ها مبنی بر استفاده از ماسک، دستکش، تهویه 
فضا شده است و همکاران بهداشــتی برای نظارت بر 

رعایت پروتکل ها در شعب حضور خواهند داشت.

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا بیان داشت: 
به همه همکاران عالوه بر نظارت و ارائه مشــورت، 
توصیه کرده ایم اخالق و منــش خود را به خوبی 
نمایش دهند  تا محیط خوبی برای برگزار کنندگان 
انتخابــات و رای دهندگان فراهــم آورند تا هیچ  

مشکلی  به وجود نیاید.
وی افزود: به حوزه های رای گیری توصیه می کنیم 
که برای مردمی که در فضای باز برای رای دادن قرار 
می گیرند شرایطی فراهم شود که در آفتاب نباشند 
و سایه بان های مناسب در مکان وجود داشته باشد.

رییســی تصریح کرد: به عنوان معاون بهداشت و 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید می کنم 
که دست به دست هم دهیم تا شاهد حضور پرشور 
مردم پای صندوق های رای باشیم و به صورت قوی 
این انتخابات برگزار شود زیرا حضور بیشتر مردم 

یعنی پشتوانه قوی برای کشور و نظام. از همگان به 
ویژه وزارت کشور و همکاران خود برای زحماتشان 

در این انتخابات قدردانی می کنم.
به گزارش ایرنا، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری، نخستین میان دوره ای مجلس شورای 
اســالمی و دومین میــان دوره ای پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری و ششمین دوره انتخابات 
شــوراهای اسالمی شهر و روســتا روز جمعه 2۸ 

خرداد 1400 برگزار می شود.
هفته گذشــته چکیده پروتکل های بهداشــتی 

برگزاری انتخابات منتشر شد.
این پروتکل ها از ســوی ستاد انتخابات کشور و با 
همکاری وزارت بهداشت، برای برگزاری انتخابات 
در شرایط  وجود بیماری کرونا تهیه شده تا سالمت 

رای دهندگان و مجریان انتخابات حفظ شود.

خبر

ايجاد محدوديت هاي تردد در 
کشور از سوي ستاد مقابله با کرونا 
براي روز انتخابات ابالغ نشده است

خــبــر

جانشین پلیس راهور ناجا گفت: تا این لحظه موضوع خاصي براي ایجاد 
محدودیت هاي تردد در کشور از سوي ســتاد مقابله با کرونا براي روز 

انتخابات ابالغ نشده است.
به گزارش برنا؛ همزمان با نزدیک شــدن به مهمترین رخداد سیاســي 
کشور و روز رأي گیري، محور ها و معابر شهري تحت کنترل و مدیریت 

پلیس قرار مي گیرد.
سردار سید تیمور حســیني جانشــین با توجه به نزدیک شدن به روز 
انتخابات درباره تردد هاي آخر هفته گفت: موضوع خاصي تا این لحظه 
براي ایجاد محدودیت هاي تردد در کشور از سوي ستاد مقابله با کرونا 

به ما ابالغ نشــده است و شاید مواردي در دستور کار قرار بگیرد.
سردار حسیني گفت: انتخابات در همه روستا، بخش ها و شهرستان ها 
انجام مي گیرد و الزم نیست براي رأي دادن فردي از روستا به شهر برود.

او در پاسخ به این ســوال که چه تمهیداتي براي احتمال انتقال افراد از 
روستاها به شــهر ها براي رأي گیري در نظر گرفته شده است، تصریح 
کرد: این موارد حواشــي انتخابات اســت. براي آخر هفته پوشش هاي 
ترافیکي در دستور کار است و در معابر و خیابان هاي حساس، میادین 
همه ي شــهر ها، روســتا ها، بخش ها کنترل و مدیریت راه پیش بیني 

شده است.

جانشين پليس راهور ناجا :

صوفی، دبيرکل حزب پيشروی اصالحات:

ممکن است صحنه انتخابات تغییر کند

جهانگيري، معاون اول ریيس جمهوري: 

براي صیانت از جمهوريت نظام پاي صندوقهاي راي حاضر شويم

سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا:

پروتکلهاي بهداشتي براي حضور مردم پاي صندوقهاي راي تدارک ديده شده است

مطهري،نماینده پيشين مجلس:

همه پشت سر همتي قرار بگیرند
 

ايسنا :ســخنگوی حزب کارگزاران سازندگی 
تاکید کرد که تمام اقتدار جمهوری اســالمی از 

مردم و وابسته به مردم است.
حســین مرعشــی با بیان اینکه اگر مردم فقط 
حرف و شعار بشــنوند و عملی نبینند از سیاسیون 
فاصله می گیرند، تصریح کرد: در کشور ما تجربه 
انتخابات حدود ۱۰۰ سال است و در مقاطعی این 
انتخابات حتی واقعی و به رای مردم نیز نبوده است 
اما با پیروزی انقالب اسالمی حضرت امام )ره( به 
معنای واقعی بــه رای و نظر مردم اهمیت می داد 
و جمهوریت را که خواســت مردم بود پایه گذاری 
کرد. این انقالب و این کشــور با نام جمهوری 
اسالمی ایران نه یک کلمه کمتر و یک کلمه 

بیشتر شناخته می شود.
مرعشی ادامه داد: مایه تاسف است که امروز آرای 
حضرت امام درباره جمهوریت از ســوی برخی از 
افراد جدی گرفته نمی شود و متاسفانه دوستانی بر 
سر شاخ جمهوری اسالمی نشسته اند و بن آن را 

که مردم هستند می برند.
مرعشی ادامه داد: به عنوان مدافع جمهوری 
اسالمی ایران می گویم که جریانی قصد دارد 
مرحله به مرحله انتخاب مردم را تشــریفاتی 
کند. انقالب اسالمی ایران، انقالب همه مردم 
و اقشــار بود. حضرت امام )ره( در جمهوری 
اســالمی بارها و بارها گفتنــد که جمهوری 
اسالمی حکومت طبقه ای خاص نیست. مگر 
می شــود که به هر بهانــه ای نقش و جایگاه 

انتخاب مردم را کمرنگ کنند؟
مرعشــی با بیان اینکه تمام اقتدار جمهوری 
اســالمی از مردم اســت، گفت: هر کس که 
دوســتدار نظام، اســالم و مردم اســت باید 
پایبند به جمهوریت باشــد. انتخابات در این 
جمهوریت مهم اســت و این ســوال وجود 
دارد که مگر می شــود انتخابات باشد و حتی 
اصولگرایان باتجربه ای مانند آقای الریجانی 

که از حزب ما هم نیست در آن نباشند.
وی ادامه داد: آقای جهانگیری را که هشــت 
سال معاون اول رئیس جمهور بوده رد کردند. 
نظام و کشور متعلق به مردم است و با وجود 
تمام اینها ما بایــد در صحنه بمانیم و از حق 

انتخابمان دفاع کنیم.

مرعشی: 

تمام اقتدار جمهوری اسالمی از مردم است

 دولت مقتدر گره ها را خواهد گشود
ایسنا:ســید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: 
امروز کشــور مشــکالت زیادی دارد و وضعیت زندگی، کســب و کارها، سفره مردم، 

وضعیت مسکن و وضعیت اشتغال نابسامان است.
حجت االسالم رییسی گفت: شــرایطی به وجود آمده که دسترسی مردم به کاالهای 
اساســی روزمره همچون گوشت و مرغ سخت شده و خیلی ها بخاطر مناعت طبع حتی 

مشکالتشان را به کسی هم نمی گویند.
رئیســی ادامه داد: وضعیت کار هم سامان ندارد و گاهی در یک خانه دو یا سه و یا حتی 
چهار جوان تحصیل کرده دختر و پســر آماده کار و فعالیت هســتند اما زمینه اشــتغال 

برایشان فراهم نیست.
وی به موضوع آســیب های اجتماعی و رانت و فساد هم اشاره کرد و گفت: مواردی از 
فساد و رانت که به دستگاه قضایی کشــیده شده در حال رسیدگی است و در رسیدگی 
به آنها خط قرمز هم نداریم اما این مســائل صرفًا با رسیدگی به پرونده حل نمی شود و 

باید ریشه ای برخورد کرد تا پرونده تولید نشود.
رئیسی افزود: آنچه عالوه بر خواست مردم موجب حضور من در این میدان شده مقابله 

با بسترهای فســادزا و خشکاندن ریشه های فساد در مجموعه اداری کشور است.
وی ادامه داد: بــا لطف خدا و کمک مردم به ویژه جوانــان می توان وضعیت موجود را 
تغییر داد و حل مشــکالت هم کار پیچیده ای نیست اما کســانی که به حل مشکالت 

قائل نیستند نمی توانند به میدان بیایند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه ما اصحاب می توانیم هستیم، گفت: 
در دوران دفاع مقدس جوانان ما کارهای نشــدنی را انجام داده اند و اکنون نیز با همان 
روحیه اگر قدرتمندانه و با عزم و اراده وارد عرصه شــویم می توان بسیاری از گره ها را 

باز کرد و وضع مردم را سامان داد.
رئیســی افزود: ۴۰ درصد ظرفیت کشور خالی است و اگر می گویم می توان شغل ایجاد 
کرد در همین کارخانه هایی شدنی اســت که به ناحق تعطیل شده اند که اگر خط تولید 

آنها راه بیفتد بســیاری از جوانان وارد عرصه کار و تولید می شوند.
وی ادامه داد: با فعال کردن بسیاری از ظرفیت های خالی حوزه اقتصاد می توان بیکاری 

و تورم را به حداقل ممکن رســاند و بسیاری از دغدغه های خانواده را برطرف کرد.
این نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاســت جمهوری با تأکید بر اینکه مشارکت در 
انتخابات زمینه ساز شــکل گیری دولت قوی و مردمی است، در عین حال گفت که کار 
با رأی دادن مردم تمام نمی شــود بلکه دولت مردمی برای حل مشکالت کشور دست 

یاری به سوی آنها دراز می کنند.
رئیســی گفت: من هرجا مسئولیت داشــتم از مردم کمک گرفتم و هرجا به مردم نقش 

داده شــد و آنها با انگیزه پای کار آمدند مشکالت و مسائل حل شده است.
وی ادامه داد: حرف ما این اســت که باید مردم و صاحب نظران و نخبگان را به حساب 
 آورد و اگر به مردم توجه شــود قادرند با یک دولت دلســوز، خدمتگذار و معتقد به »ما 

می توانیم« بسیاری از گره ها را باز کنند.
این نامزد انتخابات ریاســت جمهوری با بیان اینکه مشکالت کشور و راهکارهای آنها 
مشخص است، گفت: مردم می پرسند وقتی مشکالت و راهکارهای آنها روشن است و 
کشــور هم امکان حل مشکالت را دارد چرا حل نمی شود و از این موضوع رنج می برند.

رئیســی افزود: اعتقاد دارم با یک دولت مقتدری که اقتدار او ناشی از قدرت ملت است 
و با داشتن اراده، برنامه و کارنامه بسیاری از مشکالت که مردم گرفتار آن شده اند حل 

می شــود و دولت مردمی به لطف خداوند این گره ها را خواهد گشود.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم با بیان اینکه دولت مردمی حتما در دیپلماسی 
و رفع تحریم های ظالمانه فعال عمل خواهد کرد در عین حال گفت: برای رفع مشکالت 
کشور به بیگانگان چشم نمی دوزیم و قویًا معتقدم همه مشکالت با اتکا به توان داخلی 

و با دست های توانای خود مردم حل خواهد شد.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور و ســفره مردم را نباید به خارج کشور و امری که اختیارش 
در دســت دیگران است مرتبط کرد و اجازه داد ارزش پول ملی روز به روز کمتر و سفره 

مردم کوچک  و کوچک تر شود.
رئیس خاطر نشــان کرد: ما با قدرتی که ملت در اختیار دولــت می گذارد به دنبال حل 
مشکالت کشــور می رویم اما هرگز حل مسائل و اقتصاد و تولید و قدرت و توان کشور 

را به تحوالت خارج کشور گره نخواهیم زد.

سيد ابراهيم رئيسی، نامزد انتخابات سيزدهمين دوره 
ریاست جمهوری:



معرفی کتاب

مسئولیت مرا سنگینتر نموديد
از حضرتعالي طلب کمک فکري و عملي براي فرداي بهتر ایران

 عزیزمان را دارم

ایلنا: عبدالناصر همتي در نامه اي از محســن مهرعلیزاده براي انصراف از 
رقابتهاي انتخابات قدرداني کرد.

عبدالناصر همتي در نامهاي خطاب به محسن مهرعلیزاده نوشت: 
در مسیر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري که در غیاب جریانات 
مهم سیاســي برگزار میشــود، حضرتعالي با آزادگــي و صراحتتان نقش 
ارزندهاي به نمایش گذاشته و ســعي نمودید تا صداي حذف شدگان این 

رقابت باشید.
حال که با انصراف خود از ادامه حضور در انتخابات، مسئولیت مرا سنگینتر 
نمودید، از حضرتعالي طلب دعاي خیر جهت ادامه این راه پرنشــیب و نیز 

کمک فکري و عملي براي فرداي بهتر ایران عزیزمان را دارم.

در پيام همتي به مهرعليزاده مطرح شد؛
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مهرعلیزاده از ادامه رقابت 
در انتخابات رياست جمهوري 

انصراف داد

ایلنا: عبدالناصر همتي در نامهاي از محســن مهرعلیزاده براي انصراف از 
رقابتهاي انتخابات قدرداني کرد.

عبدالناصر همتي در نامهاي خطاب به محسن مهرعلیزاده نوشت: 
در مسیر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري که در غیاب جریانات 
مهم سیاســي برگزار میشــود، حضرتعالي با آزادگــي و صراحتتان نقش 
ارزندهاي به نمایش گذاشته و ســعي نمودید تا صداي حذف شدگان این 

رقابت باشید.
حال که با انصراف خود از ادامه حضور در انتخابات، مسئولیت مرا سنگینتر 
نمودید، از حضرتعالي طلب دعاي خیر جهت ادامه این راه پرنشــیب و نیز 

کمک فکري و عملي براي فرداي بهتر ایران عزیزمان را دارم.

 به همتي راي دهید

محسن هاشمي،ریيس شــوراي تهران درباره انتخابات ریاست 
جمهوري بيانيه داد.

دراین بیانیه آمده است:

مردم شریف ایران
روزهاي سختي را سپري مي کنیم، وامیدوارم فردایي برسد که از شرایط 

حساس کنوني خارج شویم،
اما این جمعه با سایر انتخابات گذشته متفاوت است:

نخست مشکالت اقتصادي و کوچک شــدن سفره مردم، ببن بخش قابل 
توجهي از جامعه و صندوقهاي راي فاصله انداخته است.

 در حالیکه این فاصله وقهر، دولت آینده را تضعیف و سفره آنان را 
کوچکتر مي کند.

   دوم امسال نخستین انتخابات ریاست جمهوري است که بدون مشورت 
ونقش موثر آیت اهلل هاشمي رفســنجاني برگزار مي شود وحتي در دوره 
گذشته آقاي هاشــمي پیش از رحلت خود، بستر پیروزي را براي جریان 

اصالح طلب و میانه رو فراهم کردند.
امروز خال انسجام در جبهه اصالح طلبان و کاهش اعتماد به تاثیر صندوق 
هاي راي بزرگترین تهدیدات جامعه اســت اما امیــدوارم با اراده و همت 
شما مردم کشــور از این شرایط سخت و بن بست بوجود آمده در معیشت 

عمومي عبور کند
با قدرداني از انصراف آقاي مهرعلیزاده که زمینه وحدت را درمیان اصالح 
طلبان حاضر در انتخابات را فراهم کردند از شــما مي خواهیم که با حضور 
در صندوقهاي راي به دکتــر همتي راي دهید تا تلخــي بي مهري هاي 

ردصالحیت ها به شیریني ابطال مهندسي انتخابات تبدیل گردد.

بيانيه محسن هاشمي درباره انتخابات ریاست جمهوري:

ايسنا:فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: به منظور 
تامین امنیت صندوق های آرای انتخابات پیش رو، به 
طور میانگین ۴۵۰۰ مامور الزم است که این تعداد نیرو 
در قالب همکاری نیروی انتظامی و سپاه استان تامین 

می شود.
سردار حسن مفخمی شهرستانی در نشست با اصخاب 
رسانه با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار کرد: بنابر آخرین 
آمار اعالمی از استانداری مرکزی ۱۱۹۰ صندوق رای 
برای مجموعه استان در نظر گرفته شده که 8۱7 صندوق 

رای ثابت و مابقی سیار هستند.
وی افزود: حدود ۶ ماه اســت که هم افزایی اطالعاتی 
بین ســازمان های امنیتی و انتظامی در جهت اشراف 
اطالعاتی ایجاد شده و با این اقدامات صورت گرفته در 

حال حاضر یک امنیت مطلوب برای انتخابات در استان 
حاکم است. با توجه به حساسیت باالی برخی مناطق از 
جمله استانداری، فرمانداری، بخشداری و... امنیت این 

نقاط به صورت ویژه دیده شده است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: حلقه امنیتی 
برای 2۴ ساعت قبل، 2۴ ساعت بعد و 2۴ ساعت حین 
برقراری انتخابات در ۳2 نقطه بازرسی با همکاری سپاه 

ایجاد می شود.
مفخمی شهرستانی با تاکید بر تمرکز بر حوزه عملیات 
روانی در فضای مجازی گفت: در این خصوص قرارگاه 
کمیل با مسئولیت نیروی انتظامی برای هماهنگی فضای 
مجازی برقرار شده و با کمک اصحاب رسانه در سطح 
استان بیش از یک و نیم میلیون موضوع مختلف رصد و 

پیشگیری و پیگیری شده است.

وی با اشاره به آمار عملکرد دو ماه و 2۴ روزه سال جاری در 
استان مرکزی و با بیان اینکه سرقت یکی از آسیب های 
بزرگ اجتماعی کشور است، اضافه کرد: در مدت مذکور 
متاسفانه وقوع ســرقت افزایش 2۳ درصدی و کشف 
سرقت نیز افرایش ۱۹ درصدی داشته و نسبت کشف به 

وقوع سرقت در استان ۶۶ درصد است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی در خصوص جرایم خاص 
و خشن گفت: در بین ۱۴ آیتم جرایم خاص و خشن وقوع 
سرقت به عنف ۱۴ درصد و کشف آن ۴۱ درصد افرایش 
داشته اســت. همچنین وقوع سرقت احشام  ۴۰ درصد 

کاهش داشته است.
مفخمی شهرســتانی تاکید کرد: درگیری های دسته 
جمعی در اســتان ۳۹ درصد کاهــش و درگیری های 
فردی 2۱ درصد افرایش داشته اســت. در حوزه جعل 

نیز ۹۶ درصد افزایش وقوع و ۴8 درصد افزایش کشف 
پرونده ها و 8۹ درصد افزایش وقوع کالهبرداری و ۹۵ 

درصد کشف کالهبرداری انجام شده است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به جرایم حوزه 
سایبری عنوان کرد: وقوع این جرائم دو درصد و کشف 
آنها ۶ درصد افرایش داشته که نسبت کشف به وقوع در 

این حوزه ۴ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکــه در این مدت 2۳۰ هزار و 77۹ تماس 
با مرکز ۱۱۰ اســتان انجام شده است، افزود: از مجموع 
تماس های انجام شده 8۹ درصد عملیاتی شده است. در 
طول شبانه روز بالغ بر 27۰۰ خدمت رسانی در حوزه ۱۱۰ 

صورت می گیرد.
وی در رابطه با محدودیت های کرونایی و با بیان اینکه 
در این مدت حداقل ۳۱ نقطه و تردد ۴۵ میلیون خودرو 

کنترل شده گفت: در مدت زمان مذکور ۶2۶۰۹ خودرو 
اعمال قانون 2۰۰ هزار تومانــی، ۴۰۶۶ خودرو اعمال 
قانون ۵۰۰ هزار تومانــی و ۳8۵۰ خودرو اعمال قانون 

یک میلیون تومانی شده است.
رییس پلیس راهنمایــی و رانندگی اســتان مرکزی 
نیز از اجرای طــرح ترخیص خودروهای رســوبی در 
پارکینگ های استان همزمان با سراسر کشور خبر داد 
و گفت: از ۱8 خرداد به مدت دو ماه طرح ویژه ترخیص 

خودروهای توقیفی آغاز شده است.
سرهنگ علی حســینی افزود: اجرای این طرح شامل 
حدود سه هزار خودروی توقیفی در پارکینگ های استان 
می شود، همچنین مالکین موتورسیکلت ها نیز می توانند 
از این طرح اســتفاده کنند، در حال حاضر حدود 7 هزار 

موتورسیکلت نیز در پارکینگ های استان وجود دارد.

ایرنا: یک هزار و  200 بازرس نظارت بر انتخابات 
اســتان مرکزی را برعهده دارندایرنا : رئیس هیات 
بازرسی انتخابات اســتان مرکزی گفت: یک هزار 
و 200 بازرس، ســربازرس و بازرس ویژه وظیفه 
نظارت بــر برگزاری انتخابات ســیزدهمین دوره 
ریاســت جمهوری، میان دوره ای مجلس شواری 
اسالمی و شوراهای شــهر و روستای این استان را 

برعهده دارند.
»مهدی زندیه وکیلی« در نشست هیات بازرسی 
انتخابــات اســتان مرکزی، افزود: نشســت های 
آموزشــی الزم برای این افــراد به صورت برخط و 

حضوری برگزار شــده و جزوه های آموزشــی در 
اختیار بازرســان، سربازرســان و بازرســان ویژه 

انتخابات آتی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بازرســان هیات بازرسی انتخابات 
اســتان مرکزی در این دوره از انتخابات در تمامی 
شعب اخذ رای حضور داشــته و فرآیند انتخابات 
توسط وزارت کشور از طریق بازرسان، سربازرسان 

و اعضای هیات های بازرسی کنترل می شود.
رئیس هیات بازرســی انتخابات اســتان مرکزی 
خاطرنشــان کرد: نظــارت و بازرســی در هنگام 
انتخابات از جمله مهمترین وظایف بازرسان هیات  

بازرسی استان برای جلوگیری از تخلف احتمالی 
از طریق کاندیدها، شــرکت کننــدگان و برگزار 
کنندگان بوده و امید است با این پیشگیری کار به 

تخلف و نظارت این افراد نرسد.
زندیه وکیلی گفت: هماهنگی  مناسبی بین هیات 
بازرسی انتخابات اســتان مرکزی، شورای نظارت 
در شورای نگهبان و شــورای نظارت بر انتخابات 
شــوراهای اسالمی شهر و روســتا وجود داشته و 
نشست های مشترکی برای افزایش هماهنگی این 

هیات ها برگزار شده است.
وی ادامه داد: بازرسان این دوره از انتخابات از طریق 

سامانه ای که از توسط وزارت کشور تهیه شده است 
در صورت مشــاهده تخلف به صورت برخط این 

تخلفات را پیگیری و برطرف می کنند.
رئیس هیات بازرسی انتخابات استان مرکزی با یادآوری 
حضور بازرسان هیات بازرسی در شعب اخذ رای، افزود: با 
حضور بازرسان در شعب رای در صورت مشاهده تخلف 

در همان زمان با آن تخلف برخورد می شود.
مدیرکل بازرســی اســتانداری مرکــزی در این 
نشست گفت: هزار و 190 بازرس، 7۸ سربازرس و 
14 بازرس ویژه وظیفه نظارت و بازرسی برگزاری 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، میان 

دوره ای مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا در این استان را برعهده دارند.

»غالمرضا فتح آبادی« افزود: آموزش های الزم برای 
بازرســان در شهرستان ها برگزار شــده و تجهیزات و 
تسهیالت الزم مورد نیاز در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی ادامه داد:  صدور کارت و احکام این افراد امروز 
یا فردا از طریق سامانه وزارت کشور انجام می شود.

مدیرکل بازرسی اســتانداری مرکزی خاطرنشان 
کرد: اعضای هیات بازرســی استان روز جمعه در 
محل دبیرخانه مستقر و پیش بینی های الزم برای 

سرکشی اعضا از شهرستان ها انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی :

رئيس هيات بازرسی انتخابات استان مرکزی:

تامین امنیت انتخابات با ۴۵۰۰ نیرو در استان مرکزی

هزار و 2۰۰ بازرس نظارت بر انتخابات استان مرکزی را برعهده دارند

ايرنا : رئیس ســتاد انتخابــات »عبدالناصر همتی« 
نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 
استان مرکزی گفت: تشویق مردم به حضور گسترده در 

انتخابات اولویت برنامه های این نامزد انتخاباتی است.
»ســعید نادری« افزود: یکی از موضوعاتی که کلیت 
انتخابــات 28 خردادمــاه را تهدیدمی کند، حضور پیدا 
نکردن مردم در تعیین سرنوشت خود است که این امر 

دالیل مختلفی دارد.
وی بیان کرد: جای تاسف دارد جریاناتی تالش می کنند 
تا کمترین مشــارکت در این انتخابات صورت گیرد و از 
حضور حداکثری مردم به جد در هراس هستند زیرا هر 
زمان مردم پای صحنه بوده و حضور حداکثری داشته اند 

به طور قطع به تفکر آنها رای نداده اند.

رئیس ستاد انتخابات همتی در استان مرکزی ادامه داد: 
بزرگترین رقیب همتی در انتخابات، شــرکت نکردن 
مردم در این مشارکت سیاسی است، چون اگر مردم پای 
صندوق های رای آیند، خودشان می دانند به چه تفکری 

باید رای دهند.
وی گفت: در این دوره از انتخابات با توجه به شیوع 
ویروس کرونا، بیشتر برنامه های انتخاباتی همتی 
در فضای مجازی صورت گرفته است و با قدرت در 
این حوزه وارد شــده ایم و یــک معاونت با رویکرد 
فضای مجازی در ستاد استان مرکزی شکل گرفته 
که برنامه های این نامزد انتخاباتی از این مسیر به 

مردم اطالع رسانی می شود.
رئیس ســتاد انتخابات همتی در استان مرکزی اضافه 

کرد: ســتاد جوانان، بانوان و دانشجویان همتی در تمام 
شهرستان های استان فعال شده و همه در این ستاد در 

حال انجام فعالیت های انتخاباتی همتی هستند.
نادری تصریح کرد: اقتصاد و معیشت بزرگترین معضل و 
مشکل کشور است و رفع این مشکالت یکی از مهمترین 
برنامه های عبدالناصر همتی برای اداره امور کشور است 
که این مهم با حضور یک اقتصاددان در راس کشــور 

قابل حل است.
وی عنوان کرد: فردی که بینش اقتصادی و درک درستی 
از اقتصاد داشته باشد می تواند با مدیریت درست 
ناشی از علم و تجربه خود، شیوه های پذیرفته شده 
در دنیا می تواند وضعیت اقتصادی کشــور را سر و 

سامان دهد.

رئیس ســتاد انتخاباتی همتی در استان مرکزی افزود: 
بحث سیاست خارجی و تعامل با دنیا از دیگر برنامه های 
مهم همتی است که در مناظره های تلویزیونی نیز بارها 
اعالم شد و شاید بخش زیادی از مشکالت کشور ناشی از 
تحریم و عدم پیوستن به اف ای تی اف باشد که بانک ها و 
مبادالت پولی کشور را زمین گیر کرده است و نمی توانیم 

با دنیا تعامل داشته باشیم.
نادری گفت: عدم تعامل با دنیا و عدم داد و ستد و تجارت 
آزاد با دنیای خارج یکی  از دالیل اصلی وضعیت اقتصادی 
کشور است و همتی به این موضوع به درستی اشاره کرده 

و شعارش تعامل از خانه تا جهان است.
وی تاکید کرد: به نظر من اگر همتی رئیس جمهور 
شود و با استفاده از کسانی که تفکر تعامل با دنیا را 

دارند، می تواند مشکالت کشور را حل کند و مردم 
باید توجه کنند که کسانی که االن صحبت از تعامل 
با دنیا و یا پذیرش طبیعــی برجام می کنند، قبال 

نظرات دیگری داشتند.
رئیس ستاد انتخابات همتی در استان مرکزی ادامه 
داد: مردم آگاه باشند این صحبت ها هم اکنون در 
جعبه انتخاباتی انجام می شود، البته ما خوشحال 
می شویم که برخی دوستان هم به جبهه عقالنیت 
بپیوندند و در اداره امور کشور عقالنیت را سرلوحه 

امور خود قرار دهند.
نادری اظهار داشــت: اینکه برخی افــراد چقدر 
صحبت های امروزشان واقعی است و از اعتقاد قلبی 

آنها ناشی می شود را باید بررسی کرد.

رئيس ستاد انتخاباتی همتی در استان مرکزی:

تشويق مردم به حضور گسترده در انتخابات اولويت برنامه ها است

ایرنا: سخنگوی ستاد محسن مهرعلیزاده، نامزد 
انصرافی ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری گفت: بدون شک، کنار رفتن مهرعلیزاده 
به نفع ســبد رای عبدالناصــر همتی خواهد بود 
و هــواداران او، آرای خود را به هیچ کــدام از نامزدها 

اصولگرا نخواهند داد.
علی تاجرنیا خاطرنشــان کرد: دکتر مهرعلیزاده برای 
اینکه مطالبات اصالح طلبانه را مجددا بازتولید و دولت 
سوم اصالحات را برپا کند در صحنه انتخابات حاضر شد 
و توانســت یکبار دیگر شیرینی دوران اصالحات را در 

قالب گفتارهایش بر ذائقه ایرانیان بنشاند.
سخنگوی ســتاد محســن مهرعلیزاده تصریح کرد: 
مهرعلیزاده مطالبی را در مناظرات مطرح کرد که بدون 
شک، کسی شاید امکان اظهار آنها را در تریبون های 
رسمی و صداوسیما نداشت و از این حیث نشان داد که 

یک سیاستمدار صریح و در عین حال شجاع است.

همتی در مشارکت باالی ۵۰ درصد شانس 
زیادی دارد

تاجرنیــا تصریح کــرد: بدون شــک، کنــار رفتن 
مهرعلیزاده به نفع ســبد رای  همتــی خواهد بود و 
هواداران او، آرای خــود را به هیچ کدام از نامزدهای 
اصولگرا نخواهند داد. ستادهای مهرعلیزاده با رویکرد 
مشــارکت فعال در انتخابات حضور خواهند داشت و 
متناســب با ظرفیت ها و نیازهای هر استان، طبیعتا 

خودشان تصمیم گیری خواهند کرد.
وی گفــت: موضوع ادغام ســتادهای مهرعلیزاده با 
ستادهای همتی مطرح نیست و بحث، االن همکاری 
و هم افزایی اســت که باید در این جهت انجام دهند 

و طبیعتا ستادها در راســتای هدف کناره گیری این 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری حرکت خواهند کرد.

سخنگوی ستاد انتخاباتی مهرعلیزاده، انتخابات 
را بــه یک کســر ریاضی تشــبیه کــرد و گفت: 
صورت کســر که رای آقای رییسی یا نامزدهای 
اصولگراســت، ثابت خواهد بود و باید طی این دو 
روز تالش کنیم که مخرج کســر و میزان شرکت 

کنندگان را افزایش دهیم.
تاجرنیا گفت: هر چقدر درصد مشارکت به سمت 
50 درصــد و باالتــر برود بدون شــک، احتمال 
کشیده شدن انتخابات به دور دوم هست و باتوجه 
به کناره گیری مهرعلیزاده و اثر هم افزایی که این 
کناره گیــری خواهد داشــت، احتمال موفقیت 
نامزد مســتقل و اعتدالی در مرحله دوم بیشــتر 

خواهد شد.

تاجرنيا، سخنگوی ستاد محسن مهرعليزاده:

کناره گیری مهرعلیزاده به نفع سبد رای همتی است

فرصت انتخاب خيرالموجودین را از دست ندهيم 
ایسنا: رسول منتجب نیا از فعاالن سیاسی اصالح طلب خواستار حضور پر شور و حداکثری مردم در پای صندوق های رأی شد.

بخشی از متن این دعوتنامه به شرح ذیل است:
ملت شریف، آگاه و دردآشنای ایران!

شما به خوبی می دانید تنها روزنه دخالت مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت خویش، حضور پای صندوق رأی و انتخاب فرد یا افراد اصلح است و قهر از صندوق به معنای سپردن کشور به دست نااهالن است.
بنابراین به رغم نارضایتی شدید نسبت به چگونگی اداره کشور، وجود تبعیض، بی عدالتی، تورم و گرانی و رّد صالحیت نامزدهای الیق، نباید فرصت انتخاب خیرالموجودین را از دست داد بلکه با حضور پرشور و حّداکثری پای صندوق رای داشت.

رسول منتجب نيا از فعاالن سياسی اصالح طلب :

ايسنا: استاندار اســتان مرکزی گفت: استان مرکزی 
آماده برگزاری انتخاباتی پرشور با حضور حداکثری مردم 

در 28 خردادماه است.
ســیدعلی آقازاده در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به 
برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی 
در حوزه انتخابیه تفرش، آشــتیان و فراهان همزمان با 
انتخابات ریاست جمهوری و شــوراها در 28 خردادماه 
اظهار کرد: در جریان این ســفر از ستادهای برگزاری 
انتخابات در فرمانداری های این سه شهرستان بازدید 
بعمل آمد که حکایــت از آمادگی کامل و جامع عوامل 

انتخابات داشــت و فرمانداران، هیات هــای نظارت، 
اجرایی، بازرســی، عوامل انتظامی و ... از آمادگی الزم 

برای برگزاری انتخابات پرشور برخوردار هستند.
وی بیان کرد: تجهیزات و زیرساخت های انتخاباتی که 
در فرمانداری های این سه شهرستان وجود دارد کامل 
بوده و مشکلی در برگزاری انتخابات وجود ندارد. عالوه 
بر این حوزه انتخابیه، تمامی حوزه های انتخابیه در نقاط 
مختلف اســتان مرکزی آماده برگزاری یک انتخابات 

قانونمند با مشارکت حداکثری هستند.
اســتاندار مرکزی همچنین با اشاره به بازدید و افتتاح از 

چند پروژه عمرانی در شهرستان های تفرش، آشتیان و 
فراهان گفت: در این سفر پد بالگرد شهر فرمهین به عنوان 
مرکز شهرستان فراهان که احداث آن کار مشترکی بین 
شهرداری فرمهین و اورژانس استان مرکزی بود مورد 
افتتاح قرار گرفت و برای اجرای این طرح هزینه ای بالغ 
بر ۳۵۰ میلیون تومان صرف شده است. روشنایی بلوار 
خیابان فرمهین با هزینه ای بالغ بر 7۰۰ میلیون تومان 
که به صورت مشارکتی توسط شــهرداری و اداره برق 

شهرستان اجرا شده بود به بهره برداری رسید.
او بیان کرد: در شهرستان آشتیان نیز دو پروژه مهم شامل 

فرهنگسرای اقبال آشتیانی که اجرای آن ۱۵ سال طول 
کشید و پارک در کنار این فرهنگسرا با پیشرفت فیزیکی 
باالی ۹۰ درصد مورد بازدید قرار گرفت که تا پایان تیرماه 

به بهره برداری خواهند رسید.
آقازاده افزود: در شهرستان تفرش نیز زندان نوساز 
این شهرســتان مورد بازدید قرار گرفت و عملیات 
پیشرفت آن بیش از 95 درصد است که بالغ بر یک 
میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانداری 
مرکزی و سازمان زندان های کشور برای اجرای آن 
تخصیص یافته است و امیدواریم این طرح که یک 

ساختمان کامال استاندارد است برای تیرماه امسال 
آماده افتتاح شود.

وی در پایان گفت: انتخابــات 2۸ خردادماه برگ 
زرین دیگری در تاریخ حضور سیاسی و اجتماعی 
مردم در استان مرکزی به عنوان زادگاه امام راحل 
و بنیانگذار انقالب اسالمی ورق خواهد زد و یقینا 
مردم این استان پرشورتر از گذشته در این انتخابات 
حضور پیدا کرده و بار دیگر ثابت خواهند کرد که 
فرزندان وفاداری برای نظام اســالمی و اســتان 

مرکزی خواهند بود.

استاندار مرکزی:
استان مرکزی آماده برگزاری انتخاباتی پرشور با حضور حداکثری است


