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روی موج کوتاه

وزیر کشــور با اعــام نتایج نهایی 
شمارش آرا، گفت: سید ابراهیم رئیسی 
با ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رای به 
عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران 

انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی 
فضلی عصر دیروز در نشست خبری با 
اعام نتایج نهایی شمارش آرا، گفت: از 
کل واجدین شرایط ۵۹ میلیون  و ۳۱۰ 
هزار و ۳۰۷ نفر؛ ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار 
و ۴ نفر در انتخابات مشارکت داشتند که 

این مشارکت ۴۸/۸ درصد است.
وزیر کشــور افزود: ســید ابراهیم 
رئیسی با ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ 
رای حائز مقام اول و از سوی مردم عزیز 
ما امانت دار دستگاه اجرایی و به عنوان 

رئیس جمهوری انتخاب شد.
رحمانــی فضلی گفت: محســن 
رضایی میرقائد با سه میلیون ۴۱۲ هزار 
و ۷۱۲ رای و عبدالناصــر همتی با دو 
میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۰۱ نفر در رتبه 

بعدی قرار گرفتند.
وی تاکید کرد: سیدامیرحســین 
قاضی زاده هاشمی نیز با ۹۹۹ هزار و ۷۱۸ 
نفر در رتبه چهارم قرار گرفت و بقیه آرا 
به عنوان آرا باطله ماخوذه ۳ میلیون ۷۲۶ 

هزار و ۸۷۰ رای است.
اعتماد مردم را در دوران 
مسئولیتم جبران می کنم

در همین راســتا،  پیروز انتخابات 
ریاســت جمهوری گفــت: امیدوارم 
اعتمــادی را کــه مردم بــه این طلبه 
خدمتگزار کردند در دوران مسئولیتم 

جبران کنم.

سیدابراهیم رئیســی، در دیدار با 
حسن روحانی که برای تبریک پیروزی 
او در انتخابات ریاست جمهوری در دفتر 
او در قوه قضاییه حاضر شده بود؛ تصریح 
کرد: حتما از تجربیات و اندوخته های 

دولت کنونی استفاده خواهم کرد.
رییســی پس از این دیدار در جمع 
خبرنــگاران افــزود:  ابتدا ســپاس و 
تشــکر خود را به مردم عزیز، بزرگوار و 
زمان شناس ایران ابراز می کنم و خدا را 
به سبب اعتمادی که مردم به این طلبه 

خدمتگزار داشته اند، شاکر هستم.
وی افــزود: با همــکاری که جناب 
آقای روحانــی و دولــت در این مدت 
خواهند داشت از ظرفیت ها، تجربیات و 
گزارش های آنان استفاده خواهم کرد و با 

آنان نشست خواهم داشت.
رئیس جمهوری منتخب ادامه داد: 
از همه صاحبنظران و اندیشــمندان 
می خواهم کــه مــرا را از دیدگاه های 

ارزشمند خود بهره مند کنند.
وی افــزود: در دولت مردمی از همه 
دیدگاه های ارزشمند صاحب نظران، 
کارشناسان و مردم بهره خواهیم برد و 
امیدوارم وظیفه سنگینی را که مردم بر 
دوش من گذاشته اند به بهترین شکل 

انجام دهم.
  آقای رئیسی از ۱۲ مردادماه
 رییس جمهور همه ماست

رئیس جمهوری نیــز در این دیدار 
گفت که از ۱۲ مردادماه آقای رئیسی، 
رئیس جمهور همه مــردم ایران و همه 

ما خواهد بود.
حسن روحانی افزود: از امروز کاما 

آماده هستیم تا هر لحظه و هر ساعت که 
الزم باشد من، وزرا و معاونان در خدمت 
ایشان باشیم تا دوران انتقالی به خوبی 
سپری شــود و رئیس جمهور منتخب 
بتواند کابینه خود را تا پایان وقت مقرر 
آماده کند و از مجلس شــوری اسامی 

رای اعتماد بگیرد.
رئیس دولت دوازدهم ادامه داد:  بسیار 
خوشحالم که مردم عزیز ما به ندای آنان 
که به قهــر با صندوق هــا دعوت کرده 
بودند؛ توجهی نکردند و به ندای وجدان و 
کشور خود توجه و این انتخابات را خوب 

برگزار کردند.
روحانی  تاکید کرد:  امیدوارم برادر 
عزیزم جناب آقای رئیسی بار سنگین 
مسئولیت اجرایی کشور را که در میان 
قوا سنگین ترین بار مسئولیت است با 

موفقیت بر دوش بکشد.
وی با بیان اینکه دولت از امروز تا ۴۵ 
روز دیگر که باید مسئولیت در اختیار 
دولت جدید قرار گیــرد، کاما در کنار 
رئیس جمهور منتخب اســت،   گفت: 
دولت برای هرگونه همکاری، همراهی 
و اقدام الزم در این زمینه آمادگی کامل 
دارد. رئیس جمهور با قدردانی از مردم 
برای حضور پرشور در پای صندوق های 
رای گفت: به ملت بزرگ ایران به خاطر 
حضورشان پای صندوق های رای تبریک 
عرض می کنم. جمعه روز بسیار مهمی 
برای سرنوشت کشور بود که در آن مردم 
تا ساعاتی از بامداد پای صندوق های رای 
بودند و آراء خود را به صندوق ها ریختند.

وی اضافــه کــرد: الحمــدهلل 
رئیس جمهــور منتخــب مــا امروز 

شخصیتی است که در سال های اخیر 
در مناصب مهمی به ویــژه در جایگاه 
ریاست قوه قضائیه حضور داشته است 
و در همه جلسات مهم کشور چه مربوط 
به مسائل فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و 
سایر مسائل و جلسات مهم در کنار هم 
بوده ایم. روحانی عنوان کرد: ایشان کاما 
از اوضاع کشــور با خبر است و به ویژه از 
فراز و نشیب ها و مســائل این روزهای 
کشــور از جمله کرونــا و تحریم واقف 
است و امیدوارم کشور به بهترین شکل 
اداره شود و این بار سنگین مسوولیت 
روی دوش ایشان قرار گیرد و از خداوند 
برای ایشان در این مســوولیت طلب 
توفیق می کنم. وی خاطرنشــان کرد: 
از همه افــراد، نامزدها، صدا و ســیما، 
فضای مجازی، مردم، ســتاره ها و همه 
کســانی که به خوبی انتخابات را اجرا 
کردند از وزارت کشور تا شورای نگهبان 
و همــه آن هایی که نســبت به تامین 
امنیت و نیز سامت انتخابات کوشیدند، 

سپاسگزاری می کنم.
تبریک رقبا به پیروز صحنه 

انتخابات
عبدالناصر همتی، محسن رضایی و 
امیر حسین قاضی زاده هاشمی سه نامزد 
حاضر در ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری، دیروز )شنبه( در 
پیام هایی پیروزی سید ابراهیم رییسی 

را به وی تبریک گفتند.
پیروزی رئیسی؛ خبر یک 

رسانه های جهان
اعام خبر پیروزی ابراهیم رئیسی در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ایران، 

در صدر اخبار بســیاری از رسانه های 
جهان قرار گرفت و بازتاب گسترده در 

فضای مجازی در سطح جهانی داشت.
به گــزارش ایرنا، تارنمای شــبکه 
تلویزیونی  ســی ان ان خبــر پیروزی 
ابراهیم رئیسی را در صدر اخبار خود قرار 
داد. روزنامه فایننشال تایمز نیز پیروزی 
رئیسی را خبر اول سایت خود قرار داد و 
نوشت که او توانسته بطور گسترده آرای 
اکثریت قاطع مردم ایران را بدست آورد.

همچنین خبرگزاری فرانسه نوشت: 
در میان کســانی که به رئیســی رای 
دادند، بسیاری از آنها می گویند دلیل 
حمایت آنها از وی این است که او متعهد 
شده با فســاد مبارزه و به قشر ضعیف 
جامعه کمک کند . بخش اســپانیایی 
خبرگزاری آناتولی نیز نوشت: ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهــوری منتخب 
ایران در انتخابات ریاســت جمهوری 
۱۴۰۰ با رویکرد جدی به مسئله فساد و 
مشکات اقتصادی اطمینان داد که این 

موضوعات را در اولویت قرار خواهد داد.
تارنمای شبکه خبری فرانس ۲۴ هم 
خبر پیشتازی قاطع رئیسی در انتخابات 
ریاست جمهوری را در صدر خبرهای 
خود قرار داد و نوشت که ابراهیم رئیسی با 
فاصله زیاد نسبت به رقیبان خود، پیروز 

انتخابات است.
روزنامه فرانســوی لوفیــگارو نیز 
نوشــت: ســتاد انتخابات ایران اعام 
کرد، ابراهیم رئیســی با اخذ ۶۲ درصد 
آرا پیروز انتخابات ریاســت جمهوری 
ایران شــده اســت. همچنین روزنامه 
فرانسوی لوپریزین با اشاره به انتخاب 
ابراهیم رئیسی با ۶۲.۲ درصد آرا نوشت: 
ابراهیم رئیسی با معرفی خود به عنوان 
قهرمان مبارزه با فساد و مدافع طبقات 
مردمــی در کارزار انتخاباتی، بیشــتر 
دوران فعالیت خود را در دستگاه قضایی 
ایران سپری کرده است. بسیاری از رسانه 
های فرانســوی دیگر از جمله روزنامه 
فرانســوی لوموند، فرانس انفو تی وی، 
نشریه فرانسوی لزاکو، روزنامه فرانسوی 
لیبراسیون و .... به بازتاب پیروزی ابراهیم 
رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 

۱۴۰۰ ایران پرداختند.
تارنمای بی بی ســی انگلیسی هم 
نوشت: ابراهیم رئیسی با شکست دادن 
سه رقیب خود به عنوان رئیس جمهوری 

آتی ایران انتخاب شد.
بی بی سی انگلیسی نوشت: رئیسی 
باالترین مقام قضایی در ایران را عهده 
دار بوده و مقــام رئیس جمهوری پس 
از  رهبری دومین مقــام مهم درایران 
به شــمار می رود. گاردین هم نوشت: 

رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید 
ایران تحسین شد. این رسانه  به نقل از 
کارشناس مسائل ایران در اندیشکده 
چتم هــاوس لندن نوشــت پیروزی 
رئیســی زمینه را برای اجماع داخلی 
دربــاره اصاحات گســترده تر فراهم 
می کند و تهران را در موضع قوی تری 

در دیپلماسی بین المللی قرار می دهد.
واکنش سخنگوی کارگزاران به 

نتیجه انتخابات 
اعام نتایج انتخابات در داخل کشور 
نیز واکنش های گسترده ای به ویژه در 
میان جناح رقیب رئیسی به دنبال داشت. 
سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب 
کارگزاران سازندگی در ارتباط با اعام 

نتیجه انتخابات  در پیامی تصریح کرد: 
»ما زنده از آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست
ضمــن تبریک بــه رئیس جمهور 
منتخــب، از امروز تاش هــای خود 
برای تجدید سازمان، گسترش حزب 
و همــکاری با همراهانمــان در جبهه 
اصاحات و از همه مهمتر تقویت رابطه 

با مردم را افزایش خواهیم داد«.
اداره دولت سیزدهم آسان است

محمدمهاجری، فعال رســانه ای 
اصولگرا هم به اعــام نتیجه انتخابات 
واکنش نشان داد و در یادداشتی نوشت: 
»رئیس جمهور سیزدهم انتخاب 
شد؛ سیدابراهیم رئیســی. از یک نگاه، 
اداره دولت سیزدهم آسان است. دولت 
و مجلس و دســتگاه قضــا و نهادهای 
قدرتمند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
خارج از دولت، همســو شده اند و همه 
چیز روبه راه است. با پذیرش اف ای تی اف 
و پایان مذاکرات وین )که در هر دو مورد، 
خون دل هایــش را دیگران خورده اند( 
بســیاری از امــور روبه راه می شــود. 
رسانه های پرشمار همچون صداوسیما 
و خبرگزاری هــای متعلق به نهادهای 
حاکمیتی و دولتــی جملگی به خط 
می شوند و کامرانی های حکمرانی دولت 
سیزدهم را توی چشم و گوش مردم فرو 
می کنند.« مهاجری ادامه داد: »رئیسی 
پیش از این گفته است به صورت مستقل 
به میدان آمده اما تاکنون حتی یک نفر 
که خارج از مااصولگراها باشد در جرگه 
نزدیکان او دیده نشده است؛ هرچند او 
گفته اســت ترکیب اعضای ستادش با 
دولتش فرق خواهد کرد، پیش بینی من 
آن است که جریان اصولگرا، به خصوص 
طیف مااصولگراها، چنین فرصتی را برای 
او فراهم نخواهد کرد. اگر رئیسی بتواند از 
»بیت« خود فاصله بگیرد شاید شانسی 

برای تحقق دولت مستقل بیابد.«

 با اعالم نتایج نهایی شمارش آرا ازسوی وزیر کشور؛

سیدابراهیم رئیسی، پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد

خبر

وزیر خارجه جمهوری اســامی ایران طی گفت وگویی با 
اشاره به روند فعلی مذاکرات »وین« برای احیای برجام گفت 
که احتماالً تا قبل از پایان کار دولت »حسن روحانی«، توافق 

حاصل خواهد شد. 
به گزارش »ایلنا«،  »محمدجواد ظریف« دیروز )شنبه( در 
حاشیه »مجمع دیپلماسی آنتالیا« در پاسخ به سؤالی درباره 
چشم انداز تأثیر تشکیل دولت جدید جمهوری اسامی ایران 
بر مذاکرات »وین« در خصوص احیای برجام گفت: »مذاکرات 
درباره برجام در جریان است. احتمال خوبی وجود دارد تا قبل 

از پایان دوران تصدی ما توافق حاصل شود. ما اواسط آگوست 
)اواسط مرداد( کنار می رویم )دولت را تحویل می دهیم( و فکر 
می کنم به احتمال زیاد خیلی قبل از این تاریخ بتوانیم به توافق 

برسیم.«
 احتمال حصول توافق در وین 

در ششمین سالگرد برجام
در همین راستا دیپلمات ارشد روسیه در وین نیز از برخی 
گمانه زنی ها درخصــوص حصول توافــق در مذاکرات وین 

هم زمان با سالگرد برجام استقبال کرد.

میخائیل اولیانوف، سرپرســت هیات روسیه در مذاکرات 
برجامی وین با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر 
دستیابی طرف های مذاکره کننده در وین به توافق نهایی تا روز 
۱۵ ژوئیه )۲۴ تیر( و همزمان با ششمین سالگرد حصول توافق 

برجام استقبال کرد و به طور تلویحی آن را محتمل دانست.
اولیانوف در پاســخ به توئیت اخیر خبرنگار روزنامه وال 
استریت ژورنال که نوشــته بود »آیا کســی حاضر است بر 
ســر حصول توافق در مذاکرات وین در روز ۱۵ ژوئیه شرط 
ببنند؟« نوشــت: موقعیت شــغلی من اجازه شــرط بندی 

نمی دهد اما این ایده را دوست دارم که روز ۱۵ ژوئیه به عنوان 
یک تاریخ هدف باشد، روزی که ششمین سالگرد شکل گیری 

برجام است.

ظریف: تا قبل از پایان کار دولت، درباره برجام به توافق می رسیم 
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در اعتراض به بروز مشکالتی برای 
رای دهندگان ایرانی در انگلیس

سفیر انگلیس در تهران احضار شد
ســخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر 
انگلستان در تهران به این وزارتخانه و اعتراض به بروز 
مشکاتی برای رای دهندگان ایرانی در انگلیس خبر 
داد. به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده تصریح کرد: 
به دنبال اخال در برگزاری انتخابات سیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری اســامی ایران در برخی 
شهرهای این کشور از جمله لندن و بیرمنگام که با 
توهین به رای دهندگان و عوامل اجرایی و ضرب و 
شتم یکی از رای دهندگان از سوی عناصر تروریست 
ضد انقاب و مخالف دمکراســی همراه بود، راب 
مک ایر سفیر بریتانیا امروز از سوی دستیار وزیر و 
مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و 
مراتب اعتراض شــدید جمهوری اسامی ایران به 
این تحرکات آشوبگرانه و تروریستی به وی اعام شد. 

    
دیدارهای دیپلماتیک ظریف در 

حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا
وزرای امــور خارجه ایران و کویت در حاشــیه 
مجمع دیپلماســی آنتالیا دیدار کردند. به گزارش 
اداره کل اطاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور 
خارجه، »محمدجواد ظریف« که از روز پنج شنبه به 
ترکیه رفته است، در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا 
همچنین با همتای تاجیک خود، »جوزپ بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، »خورخه 
ارئاســا« وزیر امور خارجه ونزوئا، »رادمان« وزیر 
خارجه کرواسی و »حنیف اتمر« وزیر امور خارجه 
افغانستان دیدار و گفت وگو کرد. وی روز پنجشنبه 
با »فواد حسین« وزیر امور خارجه عراق، »عبداهلل 
عبداهلل« رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان و 
»صاح الدین ربانی« وزیر خارجه اسبق افغانستان 
و از رهبران جمعیت اســامی این کشور نیز دیدار 

کرده بود.
    

تاکید بورل بر لزوم انعطاف پذیری 
طرف های مذاکره کننده در وین

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره 
به دیدارش با محمدجواد ظریف و گفت وگو درباره 
مذاکرات وین تاکید کرد که هنوز تصمیمات سخت 
باقی مانده است.  به گزارش ایسنا، جوزپ بورل در 
حســاب کاربری خود در توییتر نوشت: مهم است 
که از این فرصت سیاسی استفاده شود و همه باید 
انعطاف داشته باشند. با توجه به انتخابات ریاست 
جمهوری )در ایران(، خواستار ادامه تعهد ایران )به 

رایزنی های وین( شدم.
    

قاضی زاده هاشمی: به 6 دلیل بقا 
در انتخابات را برگزیدم 

سید امیر حســین قاضی زاده هاشمی، نامزد 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با 
صدور بیانیه ای دالیل ۶ گانه خود را برای ماندن در 
صحنه انتخابات تا روز رأی گیری اعام کرد.  ایجاد 
فضای رقابتی، دعوت از سایق مختلف و افزایش 
مشارکت، پیشگیری از وسوسه خروج از انتخابات 
توســط رقبای جریان انقاب و به چالش کشیدن 
جمهوریت نظام با انتخابات یک نامزدی، آشــتی 
گایه مندان وضع موجود با صندوق رأی، اطمینان به 
جوانان امیدوار به »گفتمان دولت سام« از نمایشی و 
پوششی نبودن برنامه های تحول در نظام حکمرانی 
و احترام به رأی شــورای نگهبان که به یک جوان 
نسل سوم به عنوان یک رجل سیاسی اعتماد کرده 
بود؛ ازجمله دالیل این نامزد ناکام در عرصه رقابت 

انتخابات ریاست جمهوری است.
    

فائزه هاشمی حضورش در 
انتخابات را تکذیب کرد 

فائزه هاشــمی حضور خود در انتخابات و دادن 
رأی به همتی را تکذیب کــرد. وی گفت: از آنجایی 
که نه موبایل دارم و نه در فضای مجازی هســتم از 
این بی اخاقی در انتشار خبر حضورم در انتخابات و 
رأی دادن به آقای همتی کامًا دروغ از طریق تلفن 

دوستان در صبح ۲۹ خرداد مطلع و شوکه شدم.
    

درخواست جلیلی از مردم برای 
پرداخت بدهی اش! 

سعید جلیلی در صفحه اینســتاگرامی  خود 
در پیامی از مردم خواســت تا به او در مسیر جبران 
هزینه های ستادش کمک کنند.  »پس از انصراف 
جلیلی از نامزدی در انتخابات، ستاد مرکزی تبلیغات 
ایشان به جمع بندی مالی جهت تسویه حساب و 
پرداخت بدهی اقدام نمود« و بعد از بررسی بیشتر 
مشخص شــده که حدود »۱۵۰ میلیون تومان« 
بدهی از اشخاص حقیقی ایجاد شده و یاران جلیلی 
در همین راستا از مردم خواسته اند تا با »پرداخت 

اندک اندک این هزینه« یاری گر آنها باشند!

یک روزنامه صهیونیستی در گزارشی مطرح 
کرد که نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی 
امیدوار است بتواند پیش از تحلیف رئیس جمهور 
جدید ایــران، اعمال نفوذ بیشــتری در دولت 
آمریکا در راستای عدم بازگشــت آن به توافق 

هسته ای داشته باشد.
به گزارش ایسنا،  روزنامه صهیونیستی تایمز 
آو اسرائیل در بخشی از یک گزارش نوشت که 
کانال ۱۳ این رژیم گزارش داده اســت؛ نفتالی 

بنت ممنوعیتی را که قبا توسط بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر پیشین برای گفت و گوی مقامات 
اسرائیلی درباره جزئیات این توافق در حال احیا 
میان آمریکا و ایران اعمال شــده بود، برداشته 
است. نتانیاهو به مقامات امنیتی دستور داده بود 
درباره جزئیات این توافق با مقامات آمریکایی 
گفت و گو نکنند که تاشی آشکار در راستای دور 

کردن اسرائیل از این موضوع بوده است. 
در ادامه این گزارش آمده اســت: در همین 

حین،  هاآرتص گزارش داد که سه مقام پیشین 
دفاعی به بنت هشدار داده اند توافق آتی ممکن 
است بدتر از نسخه ی ۲۰۱۵ آن باشد. این مقامات 
در نامه ای رسمی که به دولت نوشته اند، مدعی 
شده اند  »اطاعاتی موثق و نگران کننده دریافت 
کرده اند که آمریکا حاضر اســت توافقی تقلیل 
یافته را بپذیرد  که تحت آن، بیشتر تحریم های 
اعمال شده توسط دولت ترامپ از سال ۲۰۱۸ 
لغو می شوند. در عوض، ایران برخی اقداماتش 

را که از سال ۲۰۱۹ انجام داده، به حالت اول باز 
می گرداند تا برنامه هسته ای اش را پیش ببرد«. 
این گزارش می افزاید: این نامه رســمی از 
ســوی آهارون زئیفی فرکش رئیس پیشین 
سازمان اطاعات ارتش اسرائیل و مقامات ارشد 
پیشین در کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل مدعی 

است که واشــنگتن حاضر به پذیرفتن اعمال 
محدودیت های جزئــی روی ظرفیت افزایش 
یافته غنی ســازی ایران و بازرسی های کاهش 
یافته ســازمان ملل اســت. آن ها معتقدند که 
آمریکا احتماال با تاکید بر این که با چنین مسائلی 
به عنوان بخشی از توافقی گسترده تر و ارتقا یافته 
سر و کار خواهد داشت که بعدا مذاکره می شود، 
انتقادها را رد خواهد کرد، همین طور ابراز تردید 
کردند که چنین توافقی میسر باشد. استداللشان 
این بود که  »ایران قادر خواهد بود به طور مخفیانه 
پیشرفت کند و به طور چشم گیری مدت زمانی 
را که طول می کشد به یک زرادخانه هسته ای 

دست بیابد، کاهش دهد«. 

بنت ابراز امیدواری کرد؛

اعمال نفوذ در دولت آمریکا برای منصرف کردن بایدن از برجام
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