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ایرانی��ان مقی��م کرایس��ت چ��رچ نیوزلن��د در دوازدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند
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یک خ��ودرو ب��ه جمع��ی از عابران پی��اده در می��دان تایمز 
نیویورک برخورد و تعدادی را زخمی کرد.
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بازدید نمایندگان کاندیداه��ای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری از ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات
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انتخابات حس��اس و اثرگذار دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران  
با حضور پرش��ور توام با بصیرت و آگاهی آحاد مردم کش��ورمان از یک سو 
باردیگرالگوی کارآمد نظام مردم ساالری دینی و از دیگر سو بخش دیگری 
از توانمندی ه��ای ایران اس��امی را در تولید امنیت و آرامش، گس��ترش 
میدان گفتمان های متف��اوت، آزادی بیان و نقد رفتار و گفتار جریان های 
مطرح سیاس��ی کش��ورمان در فضای توام با آرامش را به تصویر کش��یده 
اس��ت که باید در تحلیل ها و تفاس��یر پس��ا انتخابات مورد مداقه و دقت 

نظر قرار گیرد. 
اما س��وای از کارک��رد اثرگذار حضور غرورآفری��ن و افتخارآمیز مردم 
در صحن��ه انتخاب��ات، اکنون نوبت » آقای رئیس جمه��ور«  منتخب مردم 
اس��ت. آق��ای رئیس جمهور کار س��ختی پیش رو دارد و م��ردم بی صبرانه 

چشم انتظارند.
رئیس جمهور منتخب،  در جریان رقابت های انتخاباتی اعم از مناظرات 
تلویزیون��ی و حض��ور رو در رو با برخی از مردم با بخش��ی از واقعیات در 
کف جامعه آش��نا شده اس��ت. رئیس جمهور منتخب خود بیش از هر فرد 
دیگ��ری می داند که رای اعتماد مردم به او یک امانت اس��ت و بس! آقای 
رئیس جمه��ور از سرنوش��ت افرادی که به آرای اعتماد مردم ناسپاس��ی  و 

بی توجهی کرده اند به خوبی آگاه است.
مردم سراس��ر کش��ورمان از ف��رد منتخ��ب انتظاراتی دارن��د که در 
فرصت های کوتاه به دس��ت آمده در قالب سفرهای استانی و میتینگ های 

سیاسی نامزدهای انتخاباتی،  تنها بخشی از آن ها را فریاد کرده اند.
پی��ش از این نیز این قلم ب��ر ضرورت ارائه برنام��ه جامع و کارآمد و 
تی��م اجرایی از س��وی نامزدهای انتخاباتی تاکید ک��رده بود اما نامزدهای 

انتخاباتی به بهانه های مختلف از این دو ضرورت عبور کردند. 
اکن��ون اولین و مهمترین انتظار از مجموع��ه انتظارات مردم از آقای 
رئیس جمهور،  مشاهده تدریجی پاسخ عملی و فراتر از وعده ها به نیازهای 

امروز جامعه در دو منظر داخلی و خارجی است. 
آقای رئیس جمهور منتخب خود شاهد بوده است که آن چه در جریان 
رقابت های انتخاباتی اعم از مناظرات،  س��فرهای اس��تانی و میتینگ های 
سیاس��ی بیش از پیش جلوه گیری می کرد خستگی مردم از کلی گویی ها، 
عدم تحقق وعده ها و عدم پاسخ گویی درباره ناکارآمدی ها، زیاده خواهی ها 

و فرصت طلبی ها بود. 
بنابرای��ن و با توجه به آن چه گذش��ت،  ارائه فهرس��ت تی��م عملیاتی 
دولتمردان کابینه آقای رئیس جمهور می تواند پاس��خ روش��نی به مجموع 

انتظارات مردم باشد. آقای رئیس جمهور به خوبی از انتقادات و گایه های 
آحاد مردم از کابینه مس��ن دولت یازدهم آگاهی دارد. فهرست دولتمردان 
آین��ده از یک س��و میزان ب��اور آقای رئیس جمه��ور به توقع��ات،  نیازها و 
مش��کات روز جامعه و از دیگرس��و، میزان توانمن��دی و کارآمدی  دولت 
رئیس جمهور منتخب در گذر از مش��کات و پاس��خ به نیازهای مردم را 

آشکارتر می سازد. 
وضعیت ایران اسامی از دو منظر داخلی و خارجی نیازمند دقت نظر، 
بررس��ی و طرح ها و برنامه های راهبردی اس��ت. از منظ��ر داخلی و بدون 
اغراق و س��یاه نمایی  باید نوشت،  افزایش دامنه رکود،  بیکاری، ناامنی های 
شغلی، شکل گیری و افزایش نوکیس��ه ها، شکل گیری طبقه اشرافی گری، 
گسترش فاصله  طبقاتی گایه مندند و این گایه مندی را به انحای مختلف 

ابراز کرده و می کنند. 
م��ردم امروزه از بی عدالتی ها در توزیع بودجه و ثروت ملی در کش��ور 
گایه مندند. از ویژه خواری ها، رانت خواری ها و نگاه سهامی به دولت  انتقاد 
دارند. از ریخت  وپاش ها و عدم نظارت بر امور مالی دستگاه های مختلف – 

که زمینه بروز فساد مالی را فراهم کرده و می کند- ناراحتند.
آق��ای رئیس جمهور اکن��ون و ف��ارغ از قیل  و قال ه��ای رایج میدان 
رقابت ه��ای انتخاباتی باید به پیام م��ردم توجه کرده و آن  را در قالب های 
سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنالیز کن��د و با اولویت بندی به 

فوریت طرح ها و برنامه های اجرایی پیش رونده را اباغ کند. 
رئیس جمهور منتخب باید به توزیع ثروت ملی در کش��ور و به ویژه در 

روستاها، شهرستان ها و استان های دور توجه مضاعفی داشته باشد.
وضع موجود نگران کننده اس��ت و باید برای عبور از آن و رسیدن به 
وضع مطلوب تاش��ی مضاعف داشت. هم اکنون و بر اساس آمار موجود و 
غی��ر قابل انکار، میزان بده��ی دولت به بانک ها،  پیمانکاران و ... نزدیک به 
700 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخش قابل توجهی از پروژه ها 
به دلیل عدم تخصیص مناس��ب پ��ول معطل مانده و بعضا رها ش��ده اند. 
بخ��ش قابل توجهی مطالبات معلمان، کارگران و .... همچنان معوق مانده 
است. آقای رئیس جمهور باید تدابیری کوتاه مدت و بلند مدت در مواجهه 
با این واقعیات چاره اندیش��ی کند که بی توجهی به آن آثار سؤ و خسارات 

سنگینی را بر پیکره نظام تحمیل می کند. 
مروری بر گذشته نشان می دهد که وضعیت ایران اسامی در تعامات 
منطقه ای و جهانی نیازمند بازنگری جدی توام با پیوس��ت های سیاس��ی، 

فرهنگی، اجتماعی کارآمد و برنامه ریزی شده است. 
قدرت و اقتدار ایران اس��امی در میادین س��خت و نفس گیر تعامات 
منطق��ه ای و بین الملل��ی غیر قابل انکار اس��ت اما این ق��درت و اقتدار نیز 
نیازمند توجه بیشتری است. ظهور دولت های جدید در آمریکا و اروپا و تبعا 
بروز تدریجی برنامه ها و طرح های آنان ضرورت توجه به قدرت افزایی ایران 
اسامی در میدان سیاست خارجی را مضاعف کرده است. آقای رئیس جمهور 
باید برنامه ای مس��تدل، متقن و البته با نگاه به توانمندی های بروز یافته و 
پتانسیل های موجود در کش��ور طراحی و عملیاتی کند. بدون تعارف نگاه 
سیاست خارجی در 4 سال گذشته همچنان که برخی از دولتمردان نیز به 
صراحت درباره آن گفتند » تقریبا هیچ« دس��تاوردی نداشته و باید دراین 

باره برنامه ریزی جدید و راهبردی  تعریف و عملیاتی شود. 
اکنون نوبت آقای رئیس جمهور منتخب است.
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گلبانگ سربلندی
رئیسکلدادگستریاستانتهرانخبرداد

دستگیریبیشاز۱۰۰نفر
درحوزههایاخذرأیاستانتهران

رئیس کل دادگس��تری اس��تان تهران می گوید افزون بر ۱00 نفر ب��ه خاطر تخلفات 
انتخاباتی متعدد از جمله خرید و فروش آرا، توس��ط مقامات قضایی و ضابطین دس��تگیر 

شدند.
غامحسین اسماعیلی در گفت وگو با تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا از آغاز اخذ 
رأی در حوزه های مختلف، تخلفاتی گزارش ش��ده است یا نه اظهار کرد: متأسفانه تخلفات 

در حوزه پیرامونی تهران، زیاد گزارش شده است.
رئیس کل دادگس��تری اس��تان تهران اضافه کرد: کما فی السابق شاهد مداخله برخی 
عوامل در جریان اخذ رأی هس��تیم که این موضوع بیش��تر در رابطه با انتخابات شوراهای 
ش��هر و روستا وجود دارد و البته انتخابات ریاس��ت جمهوری را هم تا حدودی تحت تاثیر 

قرار داده است.
اس��ماعیلی گفت: موارد متعددی از گزارش های واصله مربوط به خرید و فروش آرا در 
حوزه های مختلف اخذ رای بود و طبق اطاعات واصله، بیش از ۱00 نفر به خاطر تخلفات 
انتخاباتی توسط مقامات قضایی و ضابطین دستگیر شدند و تمام تاش ها بر این است که 

جلوی تخلفات گرفته شود.
رئیس کل دادگس��تری اس��تان تهران در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره نتیجه 
بازدیدی که از ش��عب مختلف اخذ رأی داش��ته است گفت: خوش��بختانه با عنایت خدای 
متعال، حضور پرشور مردم را در شعب مختلف اخذ رأی شاهد بودیم و در این دوره سطح 

مشارکت مردم خوب است.
اس��ماعیلی ادامه داد: گرچه عاوه بر س��طح مشارکت، ش��اهد کندی عملکرد اعضای 
ش��عب اخذ رأی بودیم که همین مس��ئله موجب طوالنی ش��دن صف ها و طبیعتاً معطلی 

مردم شد.

B از سرگیری مذاکرات ایران و هند بر سر میدان گازی فرزاد
ب��ا برگزاری نشس��ت بین وزیر ام��ور خارجه هند و وزیر نفت ایران ۲ کش��ور در حال 

برگزاری مذاکرات توافق بر سر توسعه میدان گازی فرزاد B هستند.
به گزارش فارس به نقل از انرژی پست هند، مذاکرات ایران و هند بر سر طرح توسعه 

میدان گازی فرزاد B در سطوح باال بین دو کشور در جریان است.
برهمین اس��اس طی روزهای گذش��ته وزیر امور خارجه هند با وزیر نفت ایران دیدار 

کرده است.
دو کش��ور قصد دارند تا موضوع طرح توس��عه این میدان ب��زرگ گازی را با بین خود 

حل وفصل کنند.
پیش تر هند با هدف فش��ار بر ایران برای به دس��ت گرفتن پروژه توسعه میدان گازی 

فرزاد B واردات نفت خود از ایران را کاهش داده بود.
زنگنه اخیرا اعام کرده بود ممکن اس��ت توس��عه میدان نفتی فرزاد B را به4 پیمانکار 
ایرانی بس��پارد. این در حالی است که هندی ها از سال های گذشته اصرار به توافق با ایران 

بر سر توسعه میدان گازی فرزاد B داشتند.
اخیراً ایران نیز س��اختار جدید قراردادهای نفتی و گازی خود را که برمبنای همکاری 

طوالنی مدت شکل گرفته به شرکت های نفتی معرفی کرده است.
مدت زمان اجرای این قراردادها از سوی ایران حدود ۲5 سال تعیین شده است.

پس از برجام دولت ایران تاش های جدی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی انجام 
داده است.


