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ــانه ملي طي فراخواني، از عموم مردم  ــتاد انتخابات رس س
خواست تا پرسش هاي انتخاباتي خود از نامزدهاي يازدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري را به روابط عمومي اين سازمان 

ارسال كنند. 
ــيماي  ــانه ملي، صدا و س ــزارش روابط عمومي رس ــه گ ب
جمهوري اسالمي با بهره گيري از نظر استادان حوزه و دانشگاه 
و نظرسنجي هاي علمي از مردم و نخبگان كشور، مجموعه اي 
از پرسش هاي كارشناسي در حوزه هاي مختلف اجرايي مرتبط 
ــي خواهد كرد كه گزيده اين  ــا وظايف رئيس جمهور را طراح ب
سواالت در برنامه تبليغات نامزدهاي انتخابات يازدهمين دوره 

رياست جمهوري در صدا و سيما مطرح خواهد شد.
ــاي كيفي و  ــي به منظور ارتق ــانه مل ــات رس ــتاد انتخاب س
ــش هاي  ــي در تنظيم و گزينش پرس ــري از خردجمع بهره گي
ــتادان  ــر كرده از اس انتخاباتي از نامزدها، در فراخواني كه منتش
ــران و عموم مردم  ــگاه، فرهيختگان، صاحب نظ حوزه و دانش
ــود را از  ــنهادي خ ــش هاي پيش ــت كه پرس دعوت كرده  اس
ــاس يك سري  ــت جمهوري براس نامزدهاي انتخابات رياس
ــخص به نشاني روابط عمومي رسانه  چارچوب و شاخص مش

ملي ارسال كنند.
براساس چارچوبي كه در اين فراخوان منتشر شده، پرسش 
پيشنهادي بايد در حيطه و چارچوب وظايف قانوني رئيس جمهور 
باشد، پرسش ها بايد موضوعي طرح شود، محتواي پرسش ها 
ــت جمهوري را هدف قرار دهد  بايد برنامه هاي نامزدهاي رياس
ــالمي  ــع داخلي و خارجي نظام جمهوري اس ــه مناف و در حيط
باشد، پرسش ها دربرگيرنده مسائل اصلي جامعه و واقع بينانه و 

ــناد باالدستي  تنظيم شده باشد  قابل اجرا و با در نظر گرفتن اس
و واضح و روشن، پيوسته و تكميل كننده يكديگر و حافظ شأن 
ــتاد انتخابات رسانه ملي  ــت جمهوري باشد.  س و جايگاه رياس
همچنين درخواست كرده است كه در طرح پرسش ها از مسائل 
ــياه نمايي و ورود به حريم خصوصي و  ــي و كم ارزش و س جزئ
هتك حرمت افراد و شبهه افكني و عيب جويي خودداري شود.

ــش هاي موردنظر را مي توان از طريق صندوق پستي:  پرس
ــيماي جمهوري  ــي صدا و س ــط عموم 1995713113 رواب
اسالمي، ايميل pr.media@irib.ir، پيامك 30000 ، تلفن 
021 در شهرستان ها و دورنگار  گوياي 162 در تهران و 2781ـ 

22652880 به روابط عمومي صدا و سيما ارسال كرد.
برنامه ريزي براي استفاده برابر نامزدها از 

امكانات رسانه ملي
ــات انتخابات  ــيون تبليغ ــه كميس ــن  اولين جلس همچني
رياست جمهوري ديروز برگزار و كليات تبليغات نامزدها در صدا 

و سيما در اين جلسه تصويب شد.
ــه گزارش واحد مركزي خبر، مصطفي محمدنجار پس از  ب
ــت تبليغات براي نامزدهاي  ــه گفت: با توجه به اهمي اين جلس
ــت جمهوري، اولين جلسه كميسيون تبليغات  انتخابات رياس
ــيما، دادستان كل  ــازمان صدا و س انتخابات با حضور رئيس س
ــور، رئيس شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما، نماينده  كش
شوراي نگهبان و دبير هيات اجرايي برگزار شد كه در آن برنامه 
ــنهادي صدا و سيما براي استفاده برابر نامزدها از امكانات  پيش
ــه در نهايت كليات آن با  ــانه ملي مورد بحث قرار گرفت ك رس

تغييراتي تصويب شد.

ــتفاده برابر و عادالنه همه  محمدنجار با تاكيد بر اين كه اس
نامزدهاي انتخابات از امكانات دولتي و صدا و سيما موضوعي 
است كه در كميسيون تبليغات پيگيري مي شود، افزود: در اين 
جلسه ميزان استفاده نامزدها از صدا و سيما، كيفيت برنامه هاي 
تبليغاتي نامزدها ، نوع برنامه هايي كه بايد تهيه شود مانند فيلم 
مستند، مناظره هاي زنده و برنامه هاي راديويي به صورت جزئي 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گفته وزير كشور، كارگروهي هم با عنوان كميته تبليغات 
تشكيل شده است كه نمايندگان تام االختيار دستگاه هاي عضو 
كميسيون تبليغات در آن حضور دارند؛ اين كميته بايد شيوه نامه 
ــي و توليدي نامزدها را  ــت و محتواي برنامه هاي تبليغات كيفي
ــيون تبليغات و هيات مركزي  ــه بعدي كميس تدوين و به جلس
اجرايي  ارائه كند.  وزير كشور همچنين به نامزدهاي انتخابات و 
هواداران آنها توصيه كرد تا آغاز تاريخ قانوني تبليغات از هرگونه 

تبليغات خودداري كنند. 
ــتاي برگزاري  ــار همچنين تاكيد كرد كه در راس محمدنج
هرچه باشكوه تر انتخابات رياست جمهوري، اقدامات مفصلي 
ــت كه برگزاري جلسه هيات  ــده اس ــته انجام ش در هفته گذش
ــزي اجرايي انتخابات از  ــت هيات مرك معتمدين و اولين نشس

آن جمله است.
ــاس مواد 62 و 63 قانون انتخابات رياست جمهوري و  براس
ــتان كل كشور، رئيس سازمان صداوسيما،  اصالحيه آن، دادس
ــوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما، نماينده شوراي  رئيس ش
نگهبان و دبير هيات اجرايي مركزي انتخابات رياست جمهوري 

در كميسيون بررسي تبليغات انتخابات حضور دارند.

ــداهللا عباسي، وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعى   اس
ديروز از نمايندگان راي اعتماد گرفت تا در سه ماه پاياني فعاليت 
ــه را در اختيار  ــكان اين وزارتخان ــم با عنوان وزير، س ــت ده  دول

داشته باشد.
ــوراى  ــزارش واحد مركزى خبر، نمايندگان مجلس ش به گ
ــالمى در جلسه علنى ديروز صالحيت اسداهللا عباسى را براى  اس
ــتند و در  تصدى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى به راى گذاش
ــف و 12 راى ممتنع از  ــا 200 راى موافق، 40 راى مخال ــان ب پاي

مجموع 252 راى ماخوذه به وى راى اعتماد دادند.
رئيس جمهور طي سخناني در صحن علني مجلس در دفاع از 
عباسي گفت: با همت مجلس شوراى اسالمى در راى اعتماد به 
وزير پيشنهادى تعاون، كار و رفاه اجتماعى اين وزارتخانه سامان 

بيشترى خواهد يافت.
احمدى نژاد افزود: صيانت از كار و كارگر و تنظيم روابط كارگر و 
كارفرما امرى پايه براى سرمايه گذارى و رشد و بالندگى اقتصادى 
است. وي گفت: خوشبختانه در سال هاى اخير فعاليت هاى خوبى 
ــمت  ــام و فضاى كارگرى و كارفرمايى به س ــن زمينه انج در اي

ــاختن و پيشرفت تبديل  همگرايى، همدلى و همكارى براى س
ــد. رئيس جمهور تصريح كرد: تقريبا كشمكش هاى طوالنى  ش
تعطيل يا به صفر نزديك شد. در شوراى عالى كار همدلى بسيار 
ــاالنه و  ــت و به اتفاق هم براى افزايش حقوق س خوبى برقرار اس
موضوعات مرتبط به كار و كارگرى تصميم مى گيرند و در حل و 

فصل مسائل كارگرى به روز هستيم.
ــنهادى تعاون، كار  ــژاد در ادامه دفاعش از وزير پيش احمدى ن
ــى  ــما آقاى عباس و رفاه اجتماعى خطاب به نمايندگان گفت: ش
ــما نماينده بوده و در  ــيد، او دو دوره در كنار و همراه ش را مى شناس
كميسيون ها و مسئوليت هاى مختلف خدمات خوبى ارائه كرده 

است و سابقه خوبى دارد.
وى گفت: وى در اين دوره چند ماهه نيز در وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى،  راه درست را پيگيرى كرده و اكنون اين وزارتخانه 
داير و فعال است، در بخش هاى مختلف به مردم خدمات مى دهد و 

وقفه اى در كارش ايجاد نشده است.
ــخنانش با اشاره به برنامه قبلي براي  احمدى نژاد در پايان س
ــفر استاني به استان آذربايجان غربي، از نمايندگان مجلس به  س

ــه عذرخواهى كرد و از آنان خواست  خاطر ترك زودهنگام جلس
ــاون، كار و رفاه اجتماعى  ــنهادى تع ــاد به وزير پيش در راى اعتم

سختگيرى نكنند تا او بتواند وظايف محوله اش را ايفا كند.

قاليباف، خبرنگار افتخاري 
فصل انتخابات، بهار اهل رسانه 
است، به اين معنا كه شخصيت هاي 
سياسي كه تا قبل از موسم تبليغات 
و انتخابات، كمتر حاضر به مصاحبه 
ــدن توسط اهالي  ــين جيم ش و س
ــان با پاي  ــانه هستند، خودش رس
ــان به رسانه ها مي آيند. روز  خودش

ــته محمدباقر قاليباف در دومين حضور در يك خبرگزاري،  گذش
ــخ به پرسش هاي خبرنگاران،  به «فارس» رفت تا عالوه بر پاس
كارت خبرنگاري افتخاري خبرگزاري فارس را هم دريافت كند، 
سنت اهداي كارت خبرنگاري افتخاري به چهره هاي سياسي را 
ــپس خبرگزاري فارس در رسانه هاي كشور  خبرگزاري برنا و س

جا انداختند.
 نبرد نظرسنجي ها در ميدان انتخابات

ــنجي» به عنوان يك راهكار موثر در انتخاب نامزد  «نظرس
ــت جمهوري  ــزاب از انتخابات نهم رياس ــا و اح ــي گروه ه نهاي
ــما وارد سازوكارهاي انتخاباتي و تبليغاتي شد، اين  (1384) رس
ــنجي ها  ــا، در آخرين روزهاي قبل از ثبت نام، نبرد نظرس روزه

درستادها و ائتالف ها در جريان است.
خبرگزاري ايسنا از روز گذشته با راه اندازي يك «نظرسنجي 
ــنجي هاي انتخاباتي  شد؛  انتخاباتي خاص» وارد ميدان نظرس
پرسش جالب ايسنا از مخاطبانش اين است: به نظر شما از ميان  
ــعيد جليلي، محمدرضا رحيمي، سيدمحمد خاتمي، اسفنديار  س
ــايي و  اكبر هاشمي رفسنجاني، احتمال ثبت نام كدام  رحيم مش
ــتر است؟ نكته جالب  ــت جمهوري بيش يك در انتخابات رياس
درج نام محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي نژاد در ميان اين 
نام هاست، اين نظرسنجي خاص ايسنا كه به دولت نزديك است، 
ــان از حضور غيرمنتظره برخي از چهره هاي حامي  مي تواند نش

احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري باشد.
 اختالفات 2+1 را حل مي كنيم

ــادل كه در  ــي حدادع غالمعل
ــر، ترجيح مي دهد  هفته هاي اخي
حرف هايش را با دانشجويان بزند، 
ــگاه گردي هاي خود  در ادامه دانش
در دانشگاه شهيد بهشتي طعنه اي 
به مخالفان 2+1 زده است و بدون 
ــام ببرد، گفته  ــه از نامزدي ن آن ك

ــد راي دارند و اگر بخواهيم با  ــت: برخي افراد فقط يك درص اس
همه ائتالف كنيم، 20 نفر خواهيم شد كه در اين صورت مشكل 
به وجود مي آيد. فعل و انفعاالت دروني ائتالف سه گانه كه بعضا 
به رسانه ها درز مي كند  از چشم دانشجويان شهيد بهشتي پنهان 
نمانده و از حداد پرسيده اند: «باهنر طي مصاحبه اي اعالم كرده 
است كه كنار رفتن واليتي و قاليباف غيرممكن است. نظر شما 
در اين زمينه چيست» حداد در پاسخ به اين پرسش گفت: آقاي 
باهنر به عنوان يك فرد سياسي نظر خود را اعالم كرده اند و ما هم 

انكار نمي كنيم. در ائتالف ما با هم اختالف سليقه داريم اما سعي 
ما در پنج ماه گذشته اين بوده كه به اين ائتالف پايبند بمانيم و از 

اين به بعد هم تالش مي كنيم اين روش ادامه يابد.
 روايت جديد سعيدي كيا از حوادث 88 

تاكنون روايت هاي مختلفي 
ــده  ــال 88 بيان ش از انتخابات س
ــه 88»  ــد واژه «فتن ــت، كلي اس
ــك يكي از تعابير پركاربرد  بي ش
ــت. در  ــات 92 نيز هس در انتخاب
ــعيدي كيا،  ــان، محمد س اين مي
نامزد انتخابات رياست جمهوري 

ــجويان دانشگاه تهران، روايت جديدي از آن ارائه  در جمع دانش
ــكن دولت نهم گفته است:  برنده انتخابات  ــت. وزير مس داده اس
سال 88 مردم بودند. هم كساني كه راي نياوردند و هم كسي كه 

راي آورد، بازنده اين انتخابات بودند.
 شش ماهه با آمريكا مذاكره مي كنم!

 مصطفي كواكبيان، داوطلب 
ــت  ــات رياس ــزدي در انتخاب نام
ــش در  ــه صالحيت ــوري ك جمه
ــده بود؛  ــال 84 رد ش انتخابات س
همچنان اميدوار است اين دوره به 
عنوان «رجل سياسي و مذهبي» 
از سوي شوراي نگهبان مورد تائيد 

ــود «شش ماهه با  ــت اگر رئيس جمهور ش قرار گيرد. او گفته اس
آمريكا مذاكره مي كند!»

اين نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري گفت: مذاكره 
ــوراي  ــا آمريكا در اختيار رهبري بوده، ولي پخت و پز كار در ش ب

عالي امنيت ملي و بر عهده رئيس جمهور است.
 خبر سايت وابسته به توكلي درباره هاشمي و خاتمي

ــته به احمد توكلي، نماينده منتقد و متنفذ  ــايت الف وابس س
ــار مطلبي كه بين «خبر» و  ــالمي با انتش ــوراي اس مجلس ش
«تحليل» است، از ثبت نام همزمان سيدمحمد خاتمي و آيت اهللا 
ــنجاني خبر داده و چنين پيش بيني كرده است كه   هاشمي رفس
ــا در نهايت به نفع  ــارف مي آيند، ام ــري و ع ــي و جهانگي روحان

هاشمي يا خاتمي كناره گيري مي كنند.
ــت: هاشمي و  ــته اس الف در ادامه اين تحليل قابل تامل نوش
ــاعت براي ثبت نام به وزارت  خاتمي هر دو در يك روز و يك س
كشور مي روند. خاتمي اگر رد صالحيت هم نشود، به نفع هاشمي 
كناره گيري مي كند و در نهايت  آيت اهللا هاشمي در فضاي امني 
كه نامزدهاي حلقه دوم و سوم اصالح طلبان و كارگزاران ايجاد 
ــود. خاتمي نيز با حضورش و بعد هم  كرده اند، وارد ميدان مي ش

ردصالحيتش آراي افراطي ها را به سبد آيت اهللا مي ريزد.
محمدرضا عارف، معاون اول دولت اصالحات و از نامزدهاي 
ــي از  ــت: «خبر خوش ــت جمهوري هم گفته اس انتخابات رياس
ــمي دقيقه 93 هم بيايد  ــاع اصالح طلبان دارم» و اگر هاش اجم

به نفع او كنار مي روم.

فراخوان رسانه ملي  از مردم و نخبگان براي طرح پرسش از نامزدها

راى اعتماد مجلس به وزير پيشنهادى كار

كميسيون تبليغات انتخابات رياست جمهوري، كليات تبليغات انتخاباتي در صدا و سيما را تصويب كرد
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  وزير دفاع: حمله اسرائيل 
به سوريه با چراغ سبز آمريكا بود

ــتي به  وزير دفاع در واكنش به حمله اخير رژيم صهيونيس
سوريه، گفت: ماجراجويي هاي رژيم صهيونيستي در منطقه، 

امواج ضدصهيونيستي را خروشان تر مي كند.
به گزارش مهر، سردار احمد وحيدي كه  همراه هيات دولت 
ــت و پنجمين سفر استاني به آذربايجان غربي  در يكصد و بيس
سفر كرده است، گفت: حمله رژيم صهيونيستي به سوريه كه با 
چراغ سبز آمريكا صورت گرفته، پرده از ارتباط تروريست هاي 
مزدور و حاميانشان با رژيم اشغالگر قدس برداشت. وي با بيان 
اين  كه اقدامات شرارت بار رژيم صهيونيستي مي تواند امنيت 

را  ــه  منطق كل 
ــره  مخاط ــه  ب
ــدازد، گفت:  بين
ــركات  ح ــن  اي
نشانه  مذبوحانه 
ــت  ــدار نيس اقت
بلكه استيصال و 
ــردرگمي اين  س
ــم را در قبال  رژي
تحوالت منطقه 

نشان مي دهد.
 مهمانپرست: كشورهاي منطقه هوشيار  باشند

ــوم كردن حمله  ــه هم با محك ــخنگوي وزارت خارج س
ــورهاي منطقه توصيه  ــتي به سوريه، به كش رژيم صهيونيس

كرد با درايت در مقابل اين تجاوزات بايستند.
با فارس، بر وحدت  رامين مهمانپرست در گفت وگو 
آنها در مقابل  انسجام كشورهاي منطقه و همگرايي  و 
تهديدات رژيم صهيونيستي تاكيد كرد و حمله اسرائيل 
به سوريه و هتك حرمت مقبره حجر بن عدي، صحابه 
پيامبر(ص) را معنادار خواند و اظهار كرد: رژيم صهيونيستي 
و حاميان آن به دنبال ايجاد اختالفات قومي و مذهبي در بين 

كشورهاي اسالمي هستند.

  درخواست مهلت 
مهدى هاشمى از دادگاه

مهدى هاشمى در اولين جلسه رسيدگى به اتهامات خود 
ــراج در دادگاه انقالب تهران  ــت قاضى ناصر س كه به رياس
برگزار شد، از دادگاه تقاضاى مهلت كرد كه با اين درخواست 

موافقت شد.
ــمى  همراه فائزه و فاطمه  ــنا، مهدى هاش به گزارش ايس
ــى وكيل مدافع خود در  ــمى و محمود عليزاده طباطباي هاش

دادگاه حضور يافت.
پس از گذشت حدود يك ساعت از آغاز برگزارى دادگاه، 
ــد و  ــمى همراه وكيل مدافعش از دادگاه خارج ش مهدى هاش
ــتمهالش موافقت  به خبرنگاران اعالم كرد كه با تقاضاى اس
شده است. مهدى هاشمى هنگام خروج از دادگاه در مواجهه 
با اصرار خبرنگاران درباره اين جلسه، گفت: اطالع رسانى اين 

جلسه از طريق قوه قضاييه انجام خواهد شد.




