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واعظی رییس دفتر رییس جمهور: 

سیاسی

   سرویس سیاسی - رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه مردم دیر یا زود متوجه می شوند دولت در این شرایط سخت جنگ اقتصادی 
تا چه اندازه تالش کرده اســت اما نامزدها این دســتاوردها را ندیده  و به جای توهین به ترامپ، به دولت در مناظرات توهین کرده اند، گفت: 

قضاوت دستاوردهای دولت را به مردم واگذار می کنیم.

قضاوت دستاوردهای دولت را به مردم
 واگذار می کنیم

ســید محمود واعظی درباره علت عدم استفاده 
دولت از فرصت ۸ دقیقه ای صدا و سیما برای دفاع از 
عملکرد خود، گفت: کمیته ای که به آن نامه نوشته شد، 
موضوع را بررســی کرد، فقط سه موضوع را انتخاب 
کرده و ۸ دقیقه برای پاسخگویی آن هم به شکل ضبط 

شده به دولت وقت داد.
وی افــزود: بعد از مناظره اول، دو مناظره دیگر 
برگزار شد و نامزدها در این مناظرات هم حرف های 
نادرســت دیگری گفتند و سیاه نمایی کردند؛ انگار 

دولت هیچ توفیقی نداشته است.
رییس دفتــر رییس جمهوری گفــت: به نظر 
می رســد این نامزدها در ارتبــاط با جنگ اقتصادی 
از فشــارهایی که آمریکا به کشــور آورده بود، عبور 
کرده بودند و به جای اینکه به رفتار نامناســب ترامپ 
واکنش نشــان بدهند و بــه او توهین کنند، به دولت 

توهین کردند.
رییس دفتر رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ما 
تصمیم گرفتیم قضاوت را بر عهده مردم بگذاریم چرا 
که بهترین قاضی خود مردم هستند؛ این طور نیست که 
به هر دلیلی صدا و ســیما و رسانه ها امروز مصلحت 
می دانند دستاوردهای دولت که از نظر ما دستاوردهای 
ملت اســت را نادیده بگیرند و ما هم بخواهیم به این 

شکل دفاع کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه دســتاوردهای دولــت 
دستاوردهای ملت اســت، اظهار کرد: اگر در بخش 
کشــاورزی، صنعت، آموزش و پرورش و آموزش 
عالی توفیقاتی داشته ایم، باید از کشاورزان، کارگران، 

معلمان و اساتید تشکر کنیم.

وی ادامه داد: بهتر دیدیم زمان کمی بگذرد و گرد 
و غبار انتخابات فروکش کند. به هر حال حقایق خود 
را نشــان می دهد و مردم دیر یا زود متوجه می شوند 
دولت در این شرایط سخت جنگ اقتصادی که همه 
بازارهای دنیا روی ما بسته بود و برای تامین معیشت 
مردم، نه می توانســتیم کاال بفروشیم و نه ارز الزم را 

تامین کنیم، چقدر تالش کرده است.
وی ادامه داد: ما دیدیم برخی از نامزدها مســائل 
منفی مطرح کردند و قول های عجیب و غریبی دادند 
که معلوم نیســت چگونــه می خواهند این قول ها و 
وعده ها را اجرایی کنند. ما که در  ســال ۹۶ یک دهم 
این قول هــا را ندادیم، امروز به ما می گویند وعده ها 
انجام نشــده است حاال می بینیم این نامزدها در تمام 

سخنرانی ها و مناظره ها مدام به مردم قول می دهند و 
معلوم نیست چگونه این وعده ها را اجرا خواهند کرد.

رییــس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه نباید 
حرف های مایوس کننــده بزنیم، گفت: باید مردم را 
برای مشارکت دعوت کنیم تا پای صندوق های رای 
حضور یافته و رای بدهند و امیدواریم مردم روز جمعه 

حضور پرشوری در انتخابات داشته باشند.
وی افزود: ای کاش نامزدهایی که در این مدت 
این همه علیه دولت حرف زدند و دستاوردهای ملت 
را نادیده گرفتنــد، در رقابت می ماندند و انصراف 
نمی دادند تا وزن خودشان معلوم شود و می دیدند 
کــه از ۶۰ میلیون رای دهنده، چه تعداد به آنان رای 

می دادند.

ســرویس سیاســی -  ســخنگوی ستاد 
انتخابات کشــور گفت: پیش بینی ما این است که 
تا پیش از ظهر روز شــنبه نتیجه انتخابات ریاست 

جمهوری را اعالم کنیم. 
سید اسماعیل موسوی درباره زمان اعالم نتایج 
ریاست جمهوری گفت: ما در این دوره از انتخابات 
کار جدیدی انجام دادیم. در گذشته به دلیل اینکه از 
وزارت کشــور استانداری ها، بخشداری ها با شعبه 
ارتباط داشتیم و هر اتفاقی می افتاد صورتجلسه شعبه 
را که ارســال 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.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: 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 ســریعتر تجمیع کنیم و به جمع بندی برسیم و 

نتیجه را اعالم کنیم.
موســوی عنوان کرد: پیش بینی ما این است که 
تا پیش از ظهر روز شــنبه ) امروز(  نتیجه انتخابات 

ریاست جمهوری را اعالم کنیم.

ســرویس سیاســی -  عبــاس عراقچی از 
پیشرفت ملموس مذاکرات وین خبر داد. 

عباس عراقچی، رئیــس هیات مذاکره کننده 
ایــران در وین در گفت وگو با الجزیره تاکید کرد: 
در مذاکرات وین پیشــرفت خوب و مملوسی در 
رابطه با مسائل مختلف داشتیم. به نظر من ما اکنون 

از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شــده ا یم اما 
همچنان مسائل اساسی وجود دارد که در خصوص 

آن ها مذاکره می کنیم.
وی تاکیــد کرد که ایران بــا ماندن در برجام 
علیرغم خروج واشنگتن، تصمیم سختی را اتخاذ 
کــرد بنابراین تمام طرف ها باید تصمیم ســخت 

بگیرند.
عراقچی خاطرنشان کرد: اگر برجام زنده ماند 
این مســاله اساسا به فضل ایران است. طرف های 
دیگــر برجام باید بدانند که ایران قربانی اســت و 
واشــنگتن باید در این مذاکرات اشتباه قبلی خود 

را تصحیح کند.

رئیس هیات مذاکره کننده ایران در وین تاکید 
کرد: ایران طی ســال های گذشــته به دلیل خروج 
آمریکا از برجام رنج های زیادی برد. ما می خواهیم 
مطمئن شــویم که خروج ترامــپ از برجام با هر 

رئیس جمهور جدید در آمریکا تکرار نشود.
عراقچی در ادامه خاطرنشــان کرد: انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران تاثیری بر روند مذاکرات 
نخواهد گذاشــت و ما به دور از سیاســت داخلی 
کشور مذاکره خواهیم کرد. اگر به توافقات خوبی 
برســیم بر ســر آنها توافق خواهیم کرد درغیر این 
صــورت هیچ توافقی با این دولت و یا دولت های 

بعدی نخواهیم داشت

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش 
از ظهر شنبه   )امروز(اعالم می شود

ورود چهارمین محموله واکسن کرونا
 از سوی هالل احمر

سرویس سیاسی - مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر از ورود 
چهارمین محموله واکسن کرونا به کشور از سوی این جمعیت خبر داد و گفت: 

یک  میلیون دوز دیگر نیز بزودی  وارد کشور می شود. 
دکتر علیرضا عســکری گفت: پنج شنبه گذشــته  یک میلیون دوز واکسن 
خریداری شده از سوی هالل احمر، وارد کشور شد و این محموله جهت توزیع 

به وزارت بهداشت تحویل داده می شود.
وی با بیان اینکه این محموله واکســن، چهارمین محموله ای بود که از سوی 
جمعیت هالل احمر وارد کشور شد، افزود: پیش از این نیز سه محموله دیگر که 
مجموعا شامل سه میلیون و ۴۰۰ هزار دوز بود، وارد کشور شده بود. صبح امروز 

نیز یک میلیون دوز واکسن دیگر وارد کشور شد.
عســکری تاکید کرد: در عین  حال یک  میلیــون دوز دیگر نیز بزودی  وارد 

کشور می شود.

اقتصــاد کیش -  لعیا جنیدی در چهارمین همایش ملی نقش مدیران اقتصادی 
در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با محوریت رضایمندی مشتریان و مصرف 
کنندگان گفت: اقتصاد پویا و مقاوم، مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد فرصت مشارکت 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می طلبد. لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس 
جمهور در چهارمین همایش ملی نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و 
جهش تولید، که در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد ضمن اشاره به شرایط 
سخت ناشی از ویروس کرونا و به تبع آن دوری از محافل و اجتماعات برای همکاری 
و تعامل و همکفری، چاره مشکالت اقتصادی کشور را تالش مضاعف برای اتکا به 

توانمندی های بالفعل و بالقوه داخلی دانست.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان وضعیت چند دهه گذشته ایران،  تأکید کرد:  
در کنار متکی به خود بودن، ارتباطات بین المللی کشور باید حفظ شود و هر اندازه هم 
که اقتصاد داخلیپویا تر و غنی تر و توامندتر برای تولید کاال و خدمت باشد، همان قدر هم 
نیازمند ارتباط با بازارهای دیگر است. وی گفت: تجربه بشری نشان می دهد که بعد از 
انقالب صنعتی و بعد از اینکه تجربه تولید انبوه به وجود آمد و اقتصادهای بزرگ جهان 
و ثروت های عظیم ذیل اقتصادهای بزرگ شکل گرفت، تولید انبوه، نیاز به مصرف انبوه 

را هم به وجود آورد که این مهم نیازمند ارتباط با بازارهای دیگر بود.
وی افزود: من معتقد هستم که مفهوم اقتصاد مقاومتی را با چارچوب دقیق آن باید 
فهم کنیم به این معنا که اگر خواهان اقتصادی مولد در تولید و ارایه کاال و خدمت  هستیم 
که حتما باید به دنبال آن باشیم، حتماً باید نقش اول در منطقه را هم هدف گذاری کنیم و 
دسترسی به بازارهای جهان را هم بخواهیم. ما کشوری هستیم که استحقاق اش را داریم 
که در چنین موقعیتی باشیم.جنیدی در ادامه افزود: با کمی استعاره می توان گفت مهمترین 

کاال و خدمتی که دولت به مردم ارایه می دهد قانون گذاری و مقررات گذاری است. 
وی گفت هدف دولت از تنظیم گری، حفظ حقوق مصرف کنندکان و مشتریان 
این نظامات و مقررات اســت که در واقع آحاد مردمان جامعه هستند. پس باید ببینیم 
رضایت مردم به عنوان مشموالن و مصرف کنندگان این نظامات تا چه حد بوده است.

این اســتاد دانشگاه با اشاره به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون 
اجرای آن اصل که اولین محور همایش بود، برخی محاسن آن را بر شمرد و گفت: یکی 
از مهم ترین محاسن قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ،گشودن راه 
واگذاری قسمتی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی است، که عمال این باب توسط 
این قانون باز شده است.وی گفت: حسن دیگر این سیاست ها و قانون اجرای آن تجدید 
ساختار در ترکیب سهام داران بانک ها بود که این هم به نظر من قدم ارزشمندی بوده 
است.وی با اشاره به فصل نهم این قانون و بحث رقابت اقتصادی گفت: اگرچه این عنوان 
عینا ذکر نشده اما توجه به مواد و مفاد این فصل برای اولین بار رژیم حقوقی رقابت در 
نظام حقوقی ایران را به دست می دهد. معیارهای رقابت سالم  و مشروع را بیان و مصادیق 

رقابت های نامشروع و نا عادالنه را هم مشخص کرده است.
 وی با بیان اینکه در  دل یک اقتصاد دولتی یا عمدتاً دولتی چه بخواهیم چه نخواهیم 
رخوت هست گفت: وقتی بنگاهی که در آن کار می کنید متعلق به خودتان باشد انگیزه 
بیشتری دارید، اما وقتی بنگاه برای خود شخص نباشد انگیزه کافی برای دویدن نیست. 
یک اقتصاد پویا و مقاومتی، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد 
را می طلبد. تجربه بشری نشان می دهد که جهان امروز در همه حوزه ها اعم از اقتصاد و 
اجتماع و فرهنگ و سیاست واگذاری امور به مردم و مشارکت مردم در امور سیاسی و 

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را راهبردی راهگشا دانسته و می داند.
وی تاکید کرد: ما نیز از این قاعده مســتثنی نیستیم. حاکمیت باید ایجاد فرصت 
مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راهبرد اصلی خود بداند و مردم هم 
باید از فرصت مشارکت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی استفاده کنند، حتی 

اگر این فرصتها دارای نقص و نارسایی و محدودیت باشد.

حاکمیت باید ایجاد فرصت مشارکت 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

را راهبرد اصلی خود بداند 

جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور: 

اقتصاد کیش -  شهردار تهران با اشاره به تغییرات اساسی در هزینه کرد برای اداره 
شهر گفت: به قیمت ثابت منابع مالی در اختیار، در این دوره ۴۲ درصد شهر را ارزانتر 

اداره کردیم.
پیروز حناچی، شهردار تهران در مراسم افتتاح و بهره برداری از ایستگاه های شهرک 
آزمایش و مدافعان سالمت در خطوط ۶ و ۷ متروی تهران که امروز پنجشنبه ۲۷ خرداد 
با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور برگزار شد، گفت: ایستگاه مدافعان سالمت، 
از خط ۷ متروی تهران است، خطی که دارای ۲۷ ایستگاه بوده و از ورزشگاه تختی تا 

میدان کتابی کشیده شده است.
او ادامه داد: این خط جنوب شرق تهران را به شمال غرب تهران متصل می کند که 

تاکنون ۲۲ ایستگاه از آن افتتاح شده و به بهره برداری رسیده است.
شهردار تهران افزود: ایستکاه افتتاح شده)مدافعان سالمت( در مجاورت بیمارستان 
امام خمینی ) ره( به نام مدافعان سالمت به پاس قدردانی از زحمات این عزیزان در دوران 

شیوع ویروس کرونا نامگذاری شده است.
حناچی ادامه داد: نه تنها زحمات دولت در این دوره مورد تظلم قرار گرفته، بلکه 
در شرایط تحریم و کرونا زحمات مدیریت های شهری در کالن شهرها و شهرداری ها 

نیز نادیده گرفته شده است و این نهاد نیز مظلوم واقع شده است.
شهردار تهران با اشاره به تالش های دولت برای پرکردن شکاف موجود در کالن 
شــهرها که در گذشته مغفول واقع می شد، گفت: رعایت سقف جمعیتی و حفاظت 
از باغات و فضای ســبز در این دوره مورد رعایت قرار گرفت و ضوابط این موضوع 

تصویب شد.
او ادامه داد: الیحه منابع مالی پایدار توسط دولت تهیه و پس از تصویب و ابالغ در 

شهرداری به اجرا درآمده است.
حناچی اضافه کرد: افزایش یک درصدی از سهم مالیات به عنوان مالیات 
محلی برای شهرداری ها از یادگاری های این دولت است، همچنین اختصاص 
اوراق مشــارکت و حداکثر مشــاعی برای بحث حمــل و نقل در این دوره و 
بخش عمده ای از تامین آن توســط دولت از دیگر مواردی اســت که باید به 

آن اشاره کرد.
او توضیح داد: سهم بودجه حمل و نقل عمومی در این دوره از ۷۱ صدم درصد 
به ۳.۷ درصد افزایش پیدا کرده و خریداری تجهیزات آتش نشانی جزو اهداف این 

دوره بود.
حناچی اضافه کرد: در دو هفته گذشته در یک مانور عظیم این تجربه را داشتیم 
که از این تجهیزات خریداری شده برای سازمان آتش نشانی شهر تهران استفاده کنیم. 
حادثه پاالیشگاه تهران می توانست به فاجعه ای تبدیل شود، اما خوشختانه با ورود به 

موقع کنترل شد.
شهردار تهران عنوان کرد: ایجاد انضباط مالی و حذف تبصره های غیرشفاف بودجه 
با دستورالعمل وزارت کشور اجرا و به عنوان نقطه عطف در شفاف سازی نظام مدیریت 

کشور ثبت خواهد شد.
او افزود: تالش برای کاهش نیروی انسانی شهرداری و کشف بزرگترین پرونده 

فساد و زمین خواری در این دوره مورد توجه قرار گرفت.
حناچی یادآور شد: در حوزه ارتقای تاب آوری شهری و ایمنی با سرمایه گذاری 
به ویژه در بخش مقابله با سیل اقدامات ارزشمندی انجام شد که مانع از خسارات سیل 

به شهر شد.
او تاکید کرد: به قیمت ثابت منابع مالی در اختیار، در این دوره ۴۲ درصد شهر را 
ارزانتر اداره کردیم و در موضوع مناسب سازی فضاهای عمومی با نصب ۳۰ درصد پله 

های برقی و ۲۶ درصد از آسانسورهای مترو عملکرد درخوری داشتیم.
شهردار تهران گفت: همچنین ۱۷۰ میدان میوه، ۵۷۸ بوستان و ۲۶۱ کیلومتر پیاده 

رو در این دوره مورد مناسب سازی قرار گرفت.

تهران را ارزان اداره کردیم
حناچی شهردار تهران:

عراقچی رئیس هیات مذاکره کننده ایران در وین: 

از هر زمان دیگری به توافق
 نزدیک تر شده ایم

محمد جواد ظریف در ترکیه 
سرویس سیاسی - رئیس دستگاه دیپلماسی به دعوت »مولود چاووش اوغلو« 

همتای ترکیه ای خود، پنج شنبه گذشته  وارد شهرساحلی آنتالیا شد.
محمد جواد ظریف بنا به دعوت »مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه و 
برای حضور و سخنرانی در مجمع دیپلماسی آنتالیا، روز پنج شنبه  وارد شهر آنتالیا، محل 
برگزاری این اجالس شد.وی در حاشیه این اجالس با تعدادی از مقامات عالی رتبه و 
وزرای امور خارجه شرکت کننده دیدار و گفتگو خواهد داشت و در اجالس سه جانبه 

وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و افغانستان نیز شرکت خواهد کرد.
مجمع دیپلماسی آنتالیا دیروز جمعه ۲۸ خرداد با سخنرانی »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه افتتاح شد.این نشست با حضور مقامات عالی رتبه کشورها، وزرای 
امور خارجه، روســای سازمان های بین المللی و منطقه ای و دیپلمات های برجسته 

برگزار می شود.


