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روی موج کوتاه

دیروز انتخابات دور دوم یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی در سه هزار 
و ۱۰۰ شعبه و۱۰ حوزه انتخابیه برگزار 
شــد و گزارش های رسیده از انتخاباتی 
متأثر از کرونا،  آرام و با کمترین حاشیه 

و تخلف حکایت داشت.
انتخابــات از ســاعت 8 روز جمعه 
در حوز ه هــای انتخابیــه »لنجان«، 
»ســمیرم«، »کــرج، اشــتهارد و 
فردیس«، »دهلران، دره شهر، آبدانان 
و بــدره«، »اهــواز، بــاوی، حمیدیه و 
کارون«، »زنجان و طــارم«، »بیجار«، 
»کرمانشــاه«، »اســالم آباد غــرب و 
داالهو« و »کردکوی، ترکمن، بندرگز 
و گمیشان« آغاز شد و تا ساعت ۱8 ادامه 
داشت و در حوزه های سمیرم در استان 
اصفهــان، لنجان در اســتان اصفهان،  
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در استان 

خوزستان،کردکوی، ترکمن، بندر گز و 
گمیشان در استان گلستان و بیجار در 
استان کردستان یک ساعت تمدید شد.

آنطور که مسئوالن ستاد انتخابات هر 
استان به رسانه ها گزارش دادند، در طول 
برگزاری گزارشــی از تخلف انتخاباتی 
رای دهنــدگان از جمله خرید و فروش 
رای یا شناسنامه اشخاص دیگر، تبلیغ 
نامزدها در اطراف حوزه های رای گیری و 
یا ازدحام هواداران نامزدها مشاهده نشد 
و کار برگزاری انتخابات بدون مشــکل 

پیش رفت.
شناسنامه و کارت ملی به انضمام 

ماسک و خودکار شخصی 
فضای انتخابات دیروز به شدت متأثر 
از کرونا بود و در تمامی اطالعیه های ستاد 
انتخابات بر ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشــتی از ســوی رأی دهنــدگان 

و مســئوالن اجرایی اعم از افراد ســر 
صندوق، ناظران، نماینده های نامزدها، 
فرماندار و شــورای نگهبــان انتخابات 
تأکید می شد. همه این افراد با ماسک و 
دستکش در شعبه های اخذ رای  حاضر 
می شدند. رای دهندگان نیز عالوه بر در 
دست داشتن کارت ملی و شناسنامه، 
ملزم به پوشــیدن ماسک و دستکش و 
همراه داشتن خودکار شخصی بودند، 
همچنین باید از تجمع مقابل شعبه ها 

خودداری می کردند. 
تمهیدات کرونایی پیش و حین 

انتخابات
سخنگوی ســتاد انتخابات کشور 
درباره رعایت پروتکل انتخابات با وجود 
احتمال شیوع ویروس کرونا گفت: در 
خصوص پروتکل های انتخابات جلسات 
مســتمری در وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی و شــورای نگهبان در 
سطوح مدیریتی و کارشناسی برگزار شد 
که خروجی آن پروتکل های بهداشتی 
انتخابات بود. در قالب این دستورالعمل 
بهداشــتی هرگونه تجمع ممنوع و از 
نامزدها خواسته شــد از فضای مجازی 
برای تبلیغــات اســتفاده کنند یعنی 
میتینگ انتخاباتی نداشــته باشند. از 
ظرفیت شبکه های مختلف صدا و سیما 

در استان ها هم استفاده شد.
سخنگوی ســتاد انتخابات کشور 
با اشاره به ســاخت برنامه های تولیدی 
نامزدها و انتشــار آن در صدا و ســیما، 
گفت: نیم ساعت برای این نامزدها زمان 
مشخص شد که در استان ها پخش شد 
و این جایگزینی در قبال میتینگ هایی 

بود تا در آن حوزه تجمع صورت نگیرد.
دبیر ســتاد انتخابات کشور با بیان 
اینکه برپا نشــدن تجمعــات موجب 
فروکش کردن هیجانات شــد، اظهار 
کرد: از این فصل هم به ســالمت عبور 
کردیم؛ البته در یکی دو نقطه به نامزدها 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی تذکر 
داده و این امر پیشگیری شد و توانستیم 

به سالمت از این مرحله عبور کنیم.
موســوی همچنین درباره رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در فرآیند روز 
انتخابات، گفت: همه شعب اخذ رای که 
حدود ۳۱۰۰ شعبه است را ضدعفونی 
کردیم و همه عواملی که با ما به عنوان 
نماینده فرمانــدار، ناظــر و  نیروهای 
انتظامی همکاری کردند، خواسته شد 
به استفاده از دستکش و ماسک خود را 
مجهز کرده و فاصله اجتماعی را رعایت 

کنند.
وی اضافه کرد: به منظور رعایت فاصله 

اجتماعی ورودی شعبه ها را خط کشی 
کردیم تا مــردم با فاصلــه و در جایگاه 
مشخص مستقر شوند. هر چقدر عوامل 
اجرایی ما و رای دهنــدگان همکاری 
مستمری داشته باشــند و به پروتکل 
ها موقعیت باشند،  تضمین می دهیم 
انتخابات آسیبی به سالمت جامعه وارد 

نخواهد کرد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با 
بیان اینکه احراز هویت مانند مراحل قبل 
الکترونیکی انجام می شود، گفت: قباًل 
وقتی فردی مراجعه می کرد به صورت 
سیستمی احراز هویت نمی شد اما حاال 
اعالم می شود که آیا فرد در این شعبه رای 
داده است یا نه و بعد اطالعات را از سراسر 
کشور می دانید که مشخصاتش با ثبت 
احوال منطبق است و به سن رای دادن 
رســیده یا نه و آیا کدملی وی در جایی 
ثبت نشده اســت یا نه. وی ادامه داد: ۲ 
گروه توانستند در این مرحله رای بدهند؛ 
گروهی که اسفند پارســال در همین 
حوزه انتخابیه رای داده بودند و  گروهی 

که دور قبل در هیچ جا رای ندادند.
موســوی با بیان حذف ثبــت اثر 
انگشت، این کار را به خاطر سالمت مردم 
دانست و یادآور شد: حذف اثر انگشت به 
صورت آزمایشی دوم اسفند انجام شد و 
خوشبختانه نتیجه مثبتی هم داشت و 
در این دور هم اثر انگشت حذف خواهد 
شــد. در این دوره از انتخابات متولدین 
۲۱ شهریور ۱۳8۱ به قبل می توانستند 
با در دســت داشــتن مدارک الزم پای 
صندوق های آرا رفته و به نامزد موردنظر 

خود رای دهند.
مانوری برای اجرای انتخابات در 

شرایط کرونایی 
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: 
باید برگزاری انتخابات دور دوم مجلس 
شورای اسالمی را به عنوان نوعی مانور 
برای تجربه اجرای انتخابات در شرایط 

کرونایی در نظر گرفت.
جمال عرف که به منظور شرکت در 

جلسه ســتاد انتخابات البرز و بازدید از 
شماری شعبه های اخذ رأی در جریان 
برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس 
شورای اسالمی به استان البرز سفر کرده 
بود، با اشاره به این که در میان حوزه های 
ده گانه ای که انتخابــات مرحله دوم در 
آن ها برگزار شــد، حوزه انتخابیه البرز 
)کرج، اشتهارد و فردیس(، بزرگ ترین 
حوزه است، اظهار کرد: تمامی اقدامات 
الزم در چارچوب قوانیــن انتخابات و 
منطبق بر دستورالعمل های بهداشتی 
برای حضور مردم در پای صندوق های 
رأی فراهم و نظارت های جدی در این 

زمینه اجرا شد.
تعویق انتخابات به دلیل کرونا

انتخابات سراسری مجلس در اسفند 
ماه پارسال برگزار شد و پس از شمارش 
آرا ۲۷۹ نماینده از مجموع ۲۹۰ نماینده 
حائز اکثریت آرا شــدند و به مجلس راه 
یافتند. ۱۱ نماینده دیگر برای تکمیل 
ترکیب نهایی مجلــس باقی ماندند که 
برای تعیین تکلیف ایــن ۱۱ نماینده 
باقیمانده قرار شد ۲۹ فروردین امسال 

دور دوم انتخابات برگزار شود.
به دلیل همزمانی با شــیوع ویروس 
کرونا و ابتالی برخی از هموطنان به این 
بیماری، انتخابات به تعویق افتاد و به ۲۱ 

شهریور موکول شد.
نامزدها صرف نظر از میزان رأی 

انتخاب می شوند
در مرحلــه دوم انتخابات مجلس 
شورای اسالمی، نامزدی که آرای اکثریت 
نســبی را به دســت آورد صرف نظر از 
میزان رای، به عنــوان نماینده مجلس 
انتخاب خواهد شد و بنابراین مسئوالن 
برگزاری انتخابات از مردم خواســتند 
تا پای صندوق هــای رای بروند و از این 
حق قانونی خود استفاده کنند تا کسی 
که قرار است چهار سال نماینده آنان در 
خانه ملت باشد با قدرت بیشتر و پشتوانه 
مردمی بهتری وظیفه نمایندگی خود را 

انجام دهد.

 انتخابات دور دوم مجلس یازدهم در 10 حوزه انتخابیه برگزار شد

آرام، بی حاشیه و متأثر از کرونا

خبر

خبر

روابط عمومی ارتش از »شلیک موفق« موشک کروز ساحل به 
دریای »قادر« در مراحل اصلی رزمایش مشترک »ذوالفقار۹۹« 

ارتش علیه اهداف سطحی خبر داد.
روابط عمومی ارتش اعالم کرد، در این مرحله از رزمایش 
این موشک با شلیک از ساحل به دریا هدف شناور را در فاصله 

بیش از ۲۰۰ کیلومتری با موفقیت مورد اصابت قرار داد.
شهرام ایرانی، سخنگوی رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش گفت، 
نیروی دریایی راهبردی ارتش طیف متنوعی از موشک های کروز 

دریایی را در برد های مختلف در اختیار دارد.

 پهپاد کمان عملیاتی شد
پهپاد رزمی کمان-۱۲ با پرواز بر فراز منطقه رزمایش مشترک 
ذوالفقار ۹۹ ارتش جمهوری اسالمی ایران، ماموریت از پیش تعیین 
شده خود شامل رصد و پایش منطقه رزمایش را با موفقیت انجام داد. 
پهپاد رزمی کمان-۱۲ اولین پهپاد رزمی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران است و توسط متخصصین نیروی هوایی ارتش طراحی و تولید 
شده است. همچنین در ادامه این سناریو از رزمایش، پهپادهای 
ابابیل نیروی هوایی ارتش با استفاده از بمب های هوشمند و نقطه زن 

»قائم« موفق به انهدام اهداف خود در منطقه رزمایش شدند.

شلیک موشک سطح به سطح »نصر« 
یگان های شــناوری نیروی دریایی ارتش با استفاده 
از موشــک کروز »نصر« اهداف ســطحی خود در دریا را 
منهدم کردند. امیــر دریادار دوم، ســخنگوی رزمایش 
مشــترک ذوالفقار ارتش ۹۹ با اعالم این خبر، گفت: در 
ادامه برگزاری مراحل اصلی رزمایش ذوالفقار ارتش ۹۹، 
یگان های شناور ســطحی نیروی دریایی ارتش با اجرای 
آتش موشکی اهداف سطحی خود در دریا را مورد اصابت 

قرار دادند. 

یادآور می شود مراحل اصلی رزمایش مشترک بزرگ 
ذوالفقار ۹۹ ارتش، از صبح پنجشــنبه بــا رمز مقدس یا 
»سیدالشهدا )ع(« و با شعار »امنیت پایدار در سایه اقتدار 
دفاعی« با گسترش یگان های شناور سطحی و زیرسطحی 
و پروازی نیروی هوایی و دریایی ارتش و با حضور نیروهای 
جوان در دریای عمان آغاز شد و به مدت سه روز ادامه دارد.

وزیر امورخارجه کشورمان در پیامی توییتری 
خطاب به سه کشور اروپایی گفت در صورتی که 
خواهان اجرای کامل برجام هستید، باید تروریسم 

اقتصادی آمریکا را رد کنید.
به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران پنجشنبه شب در 

پیامی توییتری نوشت:
»ایران تسلیحاتی هسته ای را به دالیل مذهبی 
و راهبــردی رد می کند ]که[ ســنگین تر از هر 
»توافقی« است. اما اگر سه کشور اروپایی و اتحادیه 
اروپا خواهان اجرای کامل اقدامات اعتمادساز و 
شفافیت ارتقایافته هستند که برجام تامین کرده، 

باید تروریسم اقتصادی آمریکا را رد کنند، همانگونه 
که ویرانگری این کشور در شورای امنیت سازمان 

ملل متحد را رد کرده اند.«
وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانســه روز 
پنجشنبه در نشســتی که در لندن برگزار شد و 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به صورت 
ویدئوکنفرانس در آن شرکت کرد، تالش آمریکا 
برای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران 

را رد کردند.
  توافق بر رد مکانیسم ماشه 

و بازگشت ایران به برجام
وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه درباره 

حفظ برجام و رد ادعای آمریکا برای فعال کردن 
مکانیسم ماشه علیه ایران توافق و تأکید کردند که 

ایران به برجام و تعهدات هسته ای خود بازگردد.
»هایکو ماس«، »دومینیک راب« و »ژان ایو 
لودریان« وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه 
روز پنجشنبه در نشستی در لندن که »جوسپ 
بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز 
به صورت ویدئوکنفرانس به آن پیوست، پیرامون 
حفظ برجام و رد ادعای آمریکا درباره فعال شدن 

مکانیسم ماشه علیه ایران توافق کردند.
وزارت خارجه آلمان در حساب رسمی توییتر 
خود با بیان اینکه این نشســت برای هماهنگی 

پیرامون گام های بعدی در ارتباط با برجام برگزار 
شد، نوشت: سه کشــور اروپایی توافق کردند که 
تالش آمریکا برای بازگردانــدن تحریم ها را رد 
کرده و به حفظ توافق هسته ای ]با ایران[ پایبند 
بمانند، اما ایران باید فورا بــه پایبندی کامل ]به 

برجام[ بازگردد.
وزیر خارجه انگلیــس نیز در پیامی توییتری 
نوشت: ایران هرگز نباید سالح هسته ای بسازد. 

ایران باید به تعهدات هســته ای پایبند باشــد و 
برجام را حفظ کند؛ این نتیجه ]نشســت[ ســه 
کشور اروپایی بود... ما متعهد به پاسخگو کردن 

ایران هستیم.
وزارت امور خارجه فرانســه هم در بیانیه ای 
اعالم کرد »ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه این 
کشور در این نشســت، بر اهمیت اقدام مشترک 
سه کشور اروپایی )آلمان، انگلیس و فرانسه( در 
حفظ توافق هسته ای با ایران به ویژه در چارچوب 
تالش بی اعتبار ایاالت متحده برای بازگرداندن 
تحریم های چندجانبه علیــه ایران تاکید دوباره 
کرد. این بیانیه همچنین افــزود که وزیر خارجه 
فرانسه ضرورت لغو فوری گام های برجامی ایران 
در کاهش تعهدات را خاطرنشان کرده و خواستار 
رویکرد مشترک از سوی سه کشور اروپایی آلمان، 

انگلیس و فرانسه برای حفظ برجام شد.

روابط عمومی ارتش خبر داد

»شلیک موفق«یک موشک کروز در رزمایش »ذوالفقار ۹۹«

ظریف در واکنش به توافق تروئیکای اروپایی:

اروپا باید تروریسم اقتصادی آمریکا را رد کند
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تالش دولت کانادا برای به جریان 
انداختن شکایت علیه ایران

دولت کانادا از به جریان افتادن شکایتی علیه 
ایران در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی خبر 
داد. به گزارش ایلنا به نقل از نشنال پست، دولت 
کانادا دو شکایت علیه ایران و فرماندهان سپاه در 
دادگاه های این کشــور به جریان انداخته است. 
نشنال پست نوشــت: تاخیر در به جریان افتادن 
این شکایت ها باعث این گمان شده بود که دولت 
کانادا سرگرم مذاکره با ایران برای برقراری مجدد 
روابط دیپلماتیک است، اما پس از شکایت وکال به 
دادگاه بابت این موضوع، اعالم شد که این تاخیر 
ناشی از مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا بوده 
اســت. این خبر در حالی اعالم می شود که اخیرا 
صحبت ها بــرای ادامه مذاکرات بر ســر غرامت 
پیش رفته و ایران در این زمینــه اعالم آمادگی 

کرده است.
    

اظهارات تکراری انور قرقاش 
علیه ایران

وزیر مشــاور در امور خارجی امارات متحده 
به بیان اظهاراتی بی اساس علیه ایران پرداخت. 
به گزارش ایلنا بــه نقل از العربیــه، انور قرقاش 
مدعی شــد: ایران کماکان به تهدیــد امنیت و 
ســالمت دریانوردی تجاری و روند تامین انرژی 
در آبراه های منطقه می پردازد و ما این اقدامات را 

محکوم می کنیم.
    

توافق اولیه ایران و روسیه بر سر 
لغو ویزای گروهی

مدیرکل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری 
ایران از برگــزاری اولین نشســت کمیته فنی 
مشــترک همکاری هــای گردشــگری ایران و 
روســیه خبر داد و گفت، در این نشست برنامه 
اجرایی مســافرت گروهی بدون روادید بین دو 
کشــور مورد توافق دوجانبه قرار گرفت.  محمد 
قاسمی در گفت وگو با ایسنا افزود: این توافق که 
برای سفرهای گروهی بین پنج تا ۵۰ نفر صورت 
گرفته به زودی در ســفر هیأت ایرانی به روسیه 

امضا خواهد شد.
    

آیت اهلل صانعی در بیمارستان 
بستری شد

رئیس دفتر آیت اهلل العظمی یوسف صانعی به 
ایلنا گفت که این مرجع تقلید به دلیل شکستگی 
ناحیه دســت و لگن در بیمارســتان  نکوئی قم 
بســتری شــده اســت. به گفته حجت  االسالم 
سعیدی، این حادثه پنجشــنبه شب و در منزل 

ایشان اتفاق افتاد.
    

وزارت کشور هیچ برنامه ای 
برای تشکیل استان جدید ندارد

زهرا احمدی، مدیرکل تقسیمـات کشوری 
وزارت کشور با اشاره به انتشار برخی موضوعات 
در رسانه ها مبنی بر تصویب طرح تشکیل استان 
جدیدی به نام گلساران یا اصفهان شمالی، تأکید 
کرد: همان طور که پیش از ایــن نیز بارها اعالم 
کرده ایم، وزارت کشــور هیچ برنامــه ای برای 

تشکیل استان جدیدی در کشور ندارد.
    

برگزاری نشست سران دریای 
خزر در مسکو

وزیر خارجه روســیه از برگزاری نشســت 
سران دریای خزر در مسکو خبر داد. به گزارش 
ایلنا به نقل از تاس، »ســرگئی الوروف«، بعد 
از مذاکره با وزیر خارجه جمهوری قزاقستان 
گفت: ما به همکاری با کشــورهای همسایه از 
طریق دریای خزر توجه بســیار زیادی داریم. 
ســال آینده، مســکو میزبان دومین مجمع 
اقتصادی خزر خواهد بود. در عین حال، ما در 
حال آماده سازی مقدمات برگزاری ششمین 
نشست سران خزر هستیم. وی افزود: روسیه و 
قزاقستان درباره ضرورت ادامه همکاری ها در 
منطقه و بین پنج کشور ساحلی خزر )روسیه، 
آذربایجان، ایران، قزاقســتان و ترکمنستان(  

اتفاق نظر دارند.
    

حضور ایران در رزمایش مشترک 
»قفقاز ۲۰۲۰«

ایران در کنــار چین در رزمایش مشــترک 
»قفقاز ۲۰۲۰« شرکت می کند. به گزارش نقل 
آسوشــیدپرس، وزارت دفاع چیــن اعالم کرد: 
نظامیان، چیــن، ایران، بالروس، ارمنســتان، 
پاکســتان، میانمار و برخی دیگر از کشورها  ۲۱ 
تا ۲۶ سپتامبر در این رزمایش در جنوب روسیه 

حضور می یابند.

ســخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان، 
تاکید کرد: بــرای تهران، اهمیتــی ندارد چه 
شخصی در کاخ سفید ریاســت می کند، آنچه 
مهم است پایبندی واشنگتن به حقوق، قواعد و 
نرم های بین المللی و دست برداشتن از دخالت 

در کشورهای دیگر و عمل به تعهدات خود است.
به گزارش ایســنا، ســعید خطیــب زاده 
در مصاحبه با شــبکه تلویزیونــی CNN در 
تکذیب ادعای مایکروســافت مبنی بر تالش 
هکرهای مرتبط با روســیه، چین و ایران برای 
تاثیرگذاری بر انتخابات آمریــکا، افزود: ایاالت 
متحده که دهه هــا در انتخابات کشــورهای 
دیگــر از جمله ایــران دخالت کــرده، با کودتا 

دولت منتخب مــردم ایران دکتــر مصدق را 
ســرنگون کرده و کارزار فعــال ضداطالعاتی 
علیــه دیگر کشــورها را رهبــری می کند، در 
 مقامی نیست که چنین ادعای مضحکی بکند.
براســاس این گزارش، شــرکت مایکروسافت 
در گزارشــی مدعی شده اســت که هکرهایی 
مرتبط با روســیه، چیــن و ایــران در تالش 
هســتند تــا از افــراد و گروه هــای درگیر در 

انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در نوامبر 
۲۰۲۰ جاسوسی کنند. این شــرکت فعال در 
حوزه فــن آوری گفت که »هکرهای روســی 
کــه در مبــارزات انتخاباتــی دموکرات ها در 
ســال ۲۰۱۶ دخالت داشــتند بار دیگر درگیر 
شده اند.« مایکروســافت تاکید کرد که »واضح 
اســت گروه های فعال خارجی با هدف گیری 
انتخابات، تالش های خود را افزایش داده اند.« 

مایکروسافت ارزیابی ای درباره اینکه کدامیک از 
عوامل این کشورها تهدید بیشتری برای سالمت 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا هســتند، 
ارائه نکرده اما کارشناســان امنیت ســایبری 
 مداخله روســیه را جدی تر عنــوان می کنند.
این گزارش در حالی منتشــر شــده است که 
مقام های اطالعاتی آمریکا می گویند که تاکنون 

هیچ مدرکی درباره نفوذ مشاهده نکرده اند.

واکنش ایران به ادعای مایکروسافت درمورد هکرها ؛

برای تهران، اهمیت ندارد چه شخصی در کاخ سفید ریاست می کند


