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 جمهوریانتخابات ریاست زمانبندی دوازدهمین دوره

 کشور وزیر توسط انتخابات شروع دستور ،39 سال ماهفروردین 33 فارس، گزارش به

 داوطلبان نامثبت فرصت فروردین، 39 تا روز این از و شودمی ابالغ فرمانداران به

 تا نامثبت پایان از نیز نگهبان شورای. است جمهوریریاست انتخابات در کاندیداتوری

 بررسی پایان از پس. پردازدمی داوطلبان صالحیت بررسی به ماهفروردین 24

 براساس. کندمی اعالم را نامزدها اسامی ماهاردیبهشت 9 کشور وزارت ها،صالحیت

 خواهد ادامه ماه همان 37 تا اردیبهشت 8 از نامزدها انتخاباتی تبلیغات گزارش، این

 و جمهوریریاست خاباتانت دوره دوازدهمین اردیبهشت، 33 روز نهایت در و یافت

 صورت در. شد خواهد برگزار کشور سراسر در روستا و شهر شوراهای پنجمین

 .شد خواهد برگزار انتخابات دوم مرحله خردادماه، 1 انتخابات، شدن ایدومرحله

 !شد تبدیل منطقه در بنزین بزرگ واردکننده یک به ایران 

روز مانده به انتهای عمر رسمی دولت  98واردات بنزین به کشور  تقویم دولت یازدهم در صفحات پایانی و افزایش واردات بنزین درنقطه اوج خود؛

 1این سوخت پرمصرف درقیاس با انتهای دولت دهم در  میلیون لیتری واردات 41میلیون لیتر در روز رسیده، رقمی که گویای افزایش  43یازدهم به 

نامدار زنگنه توانسته آن را به نام خود  توان این مقدار واردات را یک رکورد جدید دانست که وزارت تحت امر بیژنمی سال قبل است. به جرات

میلیون لیتر  49میزان واردات بنزین درسالجاری را روزانه ؛ های نفتی ایرانملی پخش فرآورده جلیل ساالری، مدیر عامل اسبق شرکت .ثبت سازد

سه سال اخیر از خارج شده و افزوده که در این  تکم پنج میلیارد دالر بنزین درسیاسی با بنزین تولید داخل منجر به واردات دس دانسته که برخورد

و سکاندار وزارتخانه  از این رو، می توان نتیجه گرفت که بیژن نامدار زنگنه به عنوان سیاستگذار.رشد داشته است درصد 311 بنزین واردات  مدت

بر اساس آمارهای رسمی، هم اکنون، میانگین مصرف بنزین روزانه .آیدشمار می عریض و طویل نفت بازیگر اصلی سناریوی واردات بنزین به

شویم به انتهای سال و فرارسیدن سال نو نزدیکتر می که هرچه  میلیون لیتر بوده که البته این آمار تا میانه آذرماه محاسبه شده و 71درکشور 

میلیون  94 های نفتی درحال حاضر، روزانهلی پاالیش و پخش فرآوردهطبق اعالم شرکت م.تر برخوردار خواهد شد آمارمصرف از رشدی جهنده

  شود که از این مقدار بنزین تولیدی،گفته می.میلیون لیتر در روز خواهد رسید  92 لیتر بنزین پایه در کشور تولید می شود که با امتزاج، این عدد به

میلیون لیتر  33پاالیشگاه ستاره خلیج فارس،  ار شده در سال آینده و با وارد مدار شدنمیلیون لیتر در روز است که قر 31 دستکم 1 یورو بنزین سهم

با واردات بنزین پر خواهد   آمده پیش بنزین،شکاف  مصرف و تولید میزان  تفاضل  روشن است که با محاسبه دیگر بر آن اضافه شود. به خوبی

های پاالیشگاهی و دلیل دوم، که نخستین آن، توسعه کند طرح ارتباط مستقیمی داشته است افزایش واردات بنزین درسال های اخیربا دو عامل .شد

 .بنزین بوده است مصرف  افزایش

 وق مدیران رد شدمصوبه مجلس درباره سقف حق 

مدیران تصریح برنامه ششم درخصوص حقوق  28سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با اشاره به اصرار مجلس بر مصوبه خود در ماده 

های اجرایی بود، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه ششم توسعه که درخصوص پرداختی ماهانه مدیران و کارکنان دستگاه 28کرد: ماده 

میلیون و  43مدیران دولتی  در مصوبه مجلس، سقف حقوقمعترض است. 28رد و حذف شد. البته مجلس شورای اسالمی نسبت به رد و حذف ماده 

کرده بود که به  افراد شاغل در مناطق محروم لحاظ شده است. این مصوبه را شورای نگهبان رد درصدی برای 21هزار تومان با امکان افزایش  911

که مجمع تشخیص مصلحت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان ایندر گفت مجمع تشخیص ارسال شد. محمد خدابخشی، نماینده مردم الیگودرز

بر این اساس مرخصی سه روزه زایمان برای پدران و  :نظر خود را درخصوص مصوباتی که مجلس برآن اصرار داشته مطرح کرده است، گفت نظام

 .تشخیص مصلحت نظام تصویب شد موضوع فاینانس توسط مجمع
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 !کرد طوالنی را یمن جنگ ، غیرنظامیان جان از محافظت: سعودآل  

  ها، مزارع کشاورزی،ها، بازار، مراسمشده است. مدارس، بیمارستان گناه یمن مرتکبماه گذشته همه نوع جنایتی را علیه مردم بی 32عربستان در 

م کرده، بشردوستانه سازمان ملل متحد در یمن بتازگی اعال هایاند. مسئول کمکسعود قرار گرفتهها و ... همه هدف حمالت آلکارخانه ها،خانه

 41ها هم شهادت آمارهای خود یمنی .اندشده مجروح هم دیگر نفر هزار11 حدود و کشته غیرنظامی هزار41  یمن دستکم طی جنگ دوساله در

طوالنی شدن حمالت  سعود دلیل شکست خوردن از انقالبیون یمنی وبا این وجود، جالب است که آل دهد. اماهزار غیرنظامی یمنی را نشان می

رأی »نقل از روزنامه مستقل  به!قرار بود ظرف چند هفته این جنگ را به نتیجه برسانند هااعالم کرده است! سعودی« حفظ جان غیرنظامیان»ود را خ

های انصاراهلل ایست »:سعودی در همایشی که سفارت عربستان در نروژ برگزار کرده بود، مدعی شد ، احمد عسیری، سخنگوی ائتالف متجاوز«الیوم

 !«.کننداز غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می نظامی را در مناطق مسکونی در داخل شهرها ایجاد کرده و

 کند عذرخواهی باید ترکیه: هلند وزیرنخست 

زدایی در روابط بود، کمکی به تنش ها مقایسه کردهها را با نازیجمهوری ترکیه که هلندیاظهارات جنجالی رئیس وزیر هلند اعالم کرد،نخست

وزیر هلند اعالم کرد که کشورش به دنبال تقابل با آنکارا نیست به نقل از خبرگزاری فرانسه، مارک روته، نخست.دیپلماتیک دو طرف نخواهد کرد

های دیگری را هم مدنظر قرار اما در عین حال در صورتی که طرف ترک دست از مطرح کردن چنین اظهارنظرهایی بر ندارد، آمستردام گزینه

ها اقدام وی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در شرایط کنونی به نفع رهبران دو کشور است که در کنار یکدیگر برای کاستن از تنشخواهد داد.

به گزارش کننده نیست.کنند، کمککنند اما مشخص است که در چنین شرایطی ترکیه باید کمک کند و اظهاراتی که اکنون آنها مطرح می

وزیر هلند همچنین خواستار عذرخواهی آنکارا به خاطر اظهاراتی که اخیرا علیه کشورش مطرح کرده است، شد و افزود، تخبرگزاری رویترز، نخس

 آمیز پرهیز کند.اردوغان باید از مطرح کردن اظهارات تحریک

 از مشهد به تهران« هنگامه شهیدی»انتقال  

هنگامه شهیدی فعال سیاسی پنجشنبه در مشهد بازداشت شده است.  .همدانی وکیل هنگامه شهیدی از انتقال وی به تهران خبر دادمصطفی ترک

کرد تا وکالت او را بپذیرم. روز یکشنبه پس  شهیدی از طریق خواهرش درخواستاین باره به ایسنا گفت: روز شنبه خانم هنگامه  ترک همدانی در

دستگیری از مشهد به تهران منتقل شده  دستگیری ایشان شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه است که پس از از تحقیق معلوم شد، مرجع

پرونده و ممنوع المالقاتی او،  ع داده شد، اما به دلیل اعالم جرایم امنیتی درنامه به آن مرجتنظیم وکالت است. وی افزود: درخواست مالقات برای

 کیفری صادر کرد.  دادرسی آیین قانون  18صالحیت وکیل به دادستان تهران را وفق تبصره ماده  بازپرس دستور احاله امر برای بررسی تشخیص

 خداحافظی شریعتمداری و بانک از هیات دولت 

شود در همین راستا گیری و شناختن مسئولین خود است. شنیده میختلف ستاد انتخاباتی حسن روحانی در حال شکلدر روزهای اخیر ارکان م

فعالیت در ستاد انتخاباتی حسن جمهور و مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری برای محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس

 ساعت آینده صورت خواهد گرفت.  18استعفای شریعتمداری احتماال تا حداکثر  دهند.فا میهای خود در دولت استعروحانی از سمت

 شودحکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سال آینده صادر می
اسفندماه و چگونگی تمدید آن گفت: تاریخ  31در  درباره پایان حکم اعضای مجمع تشخیصدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی 

جمهوری اسالمی و ریاست ف مجلس خبرگان، مجلس شوراییک مساله قطعی و قیدشده در قانون نیست؛ برخال های مجمع تشخیصتشکیل دوره

 گرفت. اما صدور احکام به سالوچهارم اسفندماه صورت میاعضای مجمع، بیست هیچ محدودیت قانونی نداریم و به طور عرف، صدور احکام

کرمانی اهلل موحدیاند و االن آیتفتهانقالب تصمیم نگر شود و امسال حکمی صادر نخواهد شد و شایعات صحت ندارد. رهبرآینده موکول می

 .کند و مشکلی نداریممی مجمع را اداره
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 شد اصالحات جریان نامزد آرا اتفاق به روحانی 

گیری بعد از پیشنهادات مختلف رای»یکشنبه شب این شورا، گفت:  دقیقه ای 421طلبان با اشاره به جلسه گذاری اصالحرییس شورای عالی سیاست

پس از جلسه فوق العاده  محمدرضا عارف شب گذشته به گزارش ایلنا« نهایت آقای روحانی به اتفاق آرا نامزد جریان اصالحات شد. کردیم و در

توانیم هیچ فردی را ما نمی قطعا»طلبان، در پاسخ به سوالی در مورد نامزد پوششی جریان اصالحات هم گفت:  شورای عالی سیاست گذاری اصالح

این است که ما نباید  ظرششوند. گروهی ندانند کاندیدا میدوستان اگر خود را صالح و توانمند می تریناز کاندیدا شدن منع کنیم. حتی نزدیک

یکشنبه  در جلسه»وی افزود: « ای معرفی کنیم.اصالحات بزرگ است و ما باید چهره گویند جریانکاندیدا داشته باشیم در مقابل دوستانی می

وششی به طور رسمی اعالم گذاری را درباره نامزد پشورای عالی سیاست نام نامزدها نظرگیری نکردیم و قبل از ثبت)دیشب( در این باره تصمیم

عالی است، ادامه داد: نظر این شورا حضور با یک نامزد در  کننده در جریان اصالحات شورایگیریعارف با بیان اینکه مرجع تصمیم« کرد. خواهیم

 .است جریان انتخابات

 جمهوریشمارش آرای انتخابات شوراها پس از آرای ریاست 

، 4239ماه اردیبهشت 33گیری در روز نگهبان، مقرر شد پس از رای با توافق هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور با شورای

عمومی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای  جمهوری شمارش شود. به گزارش روابطهای آرای مأخوذه انتخابات ریاستصندوق ابتدا

محمد »شورای نگهبان،  مدیرکل انتخابات« علیرضا نیلچی»روز شنبه در دبیرخانه این هیات با حضور  ر، در این جلسه کهاسالمی کشو

تصمیم  دبیر اجرایی این هیات برگزار شد،« حسین بحیرایی»شوراهای اسالمی کشور و  رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات« نشینشاهمحمودی

جمهوری، شمارش شود. همچنین در های ریاستشمارش آرای صندوق مأخوذه شوراهای اسالمی کشور بعد از پایان های آرایگرفته شد صندوق

مجریان انتخابات شوراهای اسالمی کشور درباره  گیری، مسؤولیت هماهنگی باناظر مسؤول شورای نگهبان، مقیم در شعبه رای این جلسه مقرر شد

 .را بر عهده داشته باشدموارد  چیدمان عوامل صندوق و سایر

 ترساندن مردم از رقیب؛ رمز پیروزی روحانی  
به روحانی رای  باید به مردم گفت که اگرگفت:  39ال در خصوص انتخابات س ایران ملت اتحاد حزب مرکزی شورای عضو پور، جالیی حمیدرضا

نرسید. در  نژاد بود که کشور از نظر اقتصادی کامال عقبگرد داشت. به فقرا چیزیاحمدی تان نیز بدتر خواهد شد. زمانوضع اقتصادیندهید همین 

 چون زیر بار آزادی مخالف، توسعه سیاسی و شفافیت رفت، اتفاقا کارنامه داد امادولت اصالحات با اینکه خاتمی شعار اقتصادی دهان پرکن نمی

 .بدتر کرد دولت هم بسیار خوب بود. در حالی که دوره مهرورزی وضعیت فقرا را نیز اقتصادی

  برداشته شد!!!خطر یک جنگ حتمی از سر کشور  

 خباز محمدرضا ز قبل به گوش می رسد.ا روزها و با نزدیک شدن به انتخابات بازهم صدای دوقطبی سازی جنگ و صلح از دولتی ها بلندتراین 

ای به رسمیت شناخته شده و خطر یک هسته امروز انرژی»گفت:  به مخالفان دولتو توهین در گفتگو با روزنامه آرمان با حمله   سمنان استاندار

دلواپسان دوست داشتند که  .که مخالفان دولت و مخالفان مشی اعتدالی مایل به عملکرد دولت نبودند جنگ حتمی از سر این کشور برداشته شده

تواند تولید نفت می ها برداشته شده و کشورکنند. آنها از اینکه تحریمخود را از این بحران پر  هایهمچنان کشور دچار بحران باشد تا بتوانند جیب

پولش را  فروختند وناراحت هستند. در گذشته نفت را اینها )مخالفان دولت یازدهم( می خود را در حدی که سهمیه تعیینی اوپک است تولید کند،

 .کند، ناراحت باشنددولت یازدهم، فروش نفت را به این آقایان واگذار نمی کهکردند بنابراین طبیعی است اکنون برای اینحساب هزینه میگاه بی

های خود را سر دولت خالی فراهم نیست، نگران هستند، بنابراین عقده آنها همچنین از اینکه دیگر شرایطی برای گرفتن پول و نیاوردن کاال به کشور

دلواپسان را به خطر انداخته و دیگر آن حالت بریز و بپاش که در  ارند که دولت جدید منافعغافل از این هستند که مردم این آگاهی را د کنند ومی

 «.داشت، از بین رفته و وضعیت کشور در حال سامان یافتن است کشور وجود
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 سود ساالنه سهام عدالت باالخره اعالم شد  

 13هزار میلیارد بوده است که بین  7هزار میلیارد و بیشترین سود  1گذشته  سال 2رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: کمترین سود در طول 

 کل تعداد: گفت پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی .بود هزار تومان میانگین سهم هر نفر خواهد 31میلیون نفر تقسیم می شود و حدود 

میلیون نفر از دنیا رفته اند و وراث آنها باید  3نفر است و حدود  432هزار و  339یون و میل 13عدالت ثبت نام قطعی کردند  سهام در که مشموالنی

قید حیات هستند که می توانند وارد  هزار نفر در 111میلیون و  17او افزود: تا امروز حدود .دریافت کنند حضوری مراجعه و صورت حساب را

مشموالن با رقم یکان کد  که امروز ششمین روز رونمایی آن را پشت سر گذاشتیم و شوند www.samanese.ir سامانه سهام عدالت به نشانی

از این سامانه  پوری حسینی با اشاره به بازدید مشموالن سود سهام عدالت.مشاهده کنند ملی خود وارد این سامانه شوند و صورتحساب خود را

 دشان و سود تعلق گرفته را مشاهده کردند که خود یک رکورد جهانی به حساب میخو میلیون نفر وارد سامانه شدند و وضعیت 33گفت: تا امروز 

گرفته شد و کارشناسان به  82228سازمان خصوصی سازی به شماره  هزار تماس با تلفن گویای 211آید و عالوه بر این در مدت دو هفته گذشته 

 .پاسخ دادند سواالت مردمی

 !ممنوع نجومی؛ های حقوق مورد در گیری موضع 
درصد در انتخابات حضور پیدا کنند گفت:  93شده است که در این دوره از انتخابات بیش از بینیبیان اینکه پیش مدیرکل سیاسی وزارت کشور با

گیری در ها موضعکردن دلسردی مردم شود تا در انتخابات حضور پیدا نکنند و یکی از این خدشه وارد تواند باعثخدشه در اعتماد مردم می

غیر آن، حقوق نجومی بگیر و  ی ورضازاده افزود: هر چیزی که دوقطبی ایجاد کند تا مردم کشور را به برجام .های نجومی استخصوص حقوق

 بعضاً: کرد بیان کشور وزارت سیاسی مدیرکل .شود که نباید به این شکل باشدها و مردم میدهنده نگیر، فقیر و غنی تقسیم کند، باعث تقسیم رای

 .است مخالف هادرگیری این با نیز دولت و شود تمام نظام ضرر به تواندمی هاتنش و هادرگیری

 هاصهیونیست خریدارانه پرده روی فروشنده 
صهیونیستی سومین فیلم از اصغر فرهادی خواهد بود که در سینماهای رژیم  «گذشته»و « جدایی»های بعد از اکران فیلم« فروشنده»فیلم سینمایی 

های مدرن ها نماد جنایتطلبد. صهیونیستناظران را می «توجه خاص»های فرهادی، ها به فیلمهیونیستص« توجه خاص»پرده خواهد رفت.  روی

پسندند در اند که جز آنطور که آنان مینداده آیند و به هالیوود اجازهدیالوگ ساده در سریال یوسف پیامبر به خشم می هستند و حتی از یک

آخرین ساخته اصغر فرهادی در « فروشنده»از موفقیت فیلم  بعد !هستند فرهادی هایفیلم خریدار  ما همیشهکنند ا های تاریخی یهودی ورودواقعیت

صهیونیستی نیز این فیلم را در رژیم  کننده فیلمآکادمی اسکار، اکنون پخش جهانی این فیلم آغاز شده و یک شرکت پخش جشنواره کن و مراسم

تا « فروشنده»فیلم  که چند سالن سینما در اختیار دارد، اکران «lev» اعالم سایت شرکت پخش فیلم طبق .ستهایش قرار داده ادر لیست اکران

اکران  زبان به اشتباههای خبری فارسیشد. با اعالم این پایگاه سینمایی، برخی سایت های اشغالی آغاز خواهدچند روز دیگر در سینماهای سرزمین

 کننده،صهیونیستی عنوان کردند، در حالی که پیش از این نیز همین شرکت پخش اکران یک فیلم ایرانی در سینماهای رژیمرا اولین « فروشنده»فیلم 

  .های اشغالی اکران کرده استمیالدی در سرزمین 3141 را سال« گذشته»میالدی و فیلم  3143را در سال « جدایی نادر از سیمین»فیلم 

 

 !شنبه سه آخرین برای نشانان آتش نگرانی

 آتش که دادیم قول مانخود به پیش روز چهل

 امسال سوری چهارشنبه شب در نشانان

 !کنند استراحت

 


