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سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری گفت: 
از آغــاز رقابت های انتخاباتی تکــرار کرده ایم که 
مذاکرات احیای برجام ارتباطی به سیاست داخلی 
و نتایج انتخابات ندارد و بر اســاس سیاست های 
کالن کشور و پیرو خطوط تعیین شده از سوی رهبر 

معظم انقالب و نهادهای باالدستی، است.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی افزود: رئیس جمهور 
منتخب به زودی رئیس جمهور همه ایرانیان خواهد 
بود. به آقای رئیســی تبریک می گویم و امیدوارم 
دولت سیزدهم به تمامی اهداف تعیین شده دست 

پیدا کند.
وی افزود: یکی از آســیب هایی که در برخی از 
ادوار گذشته بود، فقدان تداوم میراث دولت ها بود، 
هر دولتی با نقاط مثبت و منفی دارای تجاربی است، 
دولت یازدهم و دوازدهم تجربیات خود را به دولت 
آقای رئیســی انتقال خواهد داد و ما در دو جلسه 

هیات دولت این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم.
ربیعی گفت: رئیس جمهور منتخب به زودی 

رئیس جمهور همه ایرانیان خواهد بود. 
وی تاکید کرد: آرزو می کنم که دولت سیزدهم 
بتواند به همه اهداف تعیین شده در جهت تامین 
منافع ملی، احیای معنویت و اخالق و ایجاد شرایطی 
برای رشد و توسعه کشور و زندگی بهتر برای مردم 

دست پیدا کند.   
وزرا اطالعات الزم را دراختیار رئیسی قرار 

می دهند
وی ادامه داد: همچنین در خصوص چگونگی 
ادامه کار و برنامــه گروه مذاکره کننــده برجام، 
صحبت هایی انجام شــد. دیروز هم آقای ظریف 
با ایشــان دیدار کرد. همچنین آقای عراقچی هم 
جلســه ای با رئیس جمهور منتخب داشــت. روز 
یکشنبه هم در جلسه هیات دولت، شیوه تعامل با 
دولت بعدی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تعامل 
با دولت سیزدهم برای انتقال و ارائه اطالعات مد ظر 
آقای رئیس جمهور منتخب، در ســطح وزرا باشد 
و آنان اطالعات مدنظر را در اختیار آقای رئیســی 

قرار بدهند.
ربیعی تاکید کرد: در دولت هم از مدت ها قبل به 
همه وزرا تاکید شد تا مهم ترین مسائل و اولویت ها را 

برای انتقال به دولت بعدی، مشخص کنند. در مرکز 
تحقیقات هم این کار در حال جمع بندی است و به 
زودی برای رئیس جهور منتخب ارسال خواهد شد.

امیدواریم دولت بعدی، بی مهری  که این 
دولت دید را تجربه نکند 

ربیعی ادامه داد: آرزو می کنم بعد از این هر شبکه 
خبری را که می بینیــم، در آن از علتهای اصلی به 
وجودآمدن این وضعیت برای مردم گفته شــود.  
امیدواریم که دولت بعدی ، بی مهری ای را که این 
دولت دید، تجربه نکند. الزم می دانم در اینجا بخشی 
از تاریخ اقتصاد اخیر ایران را بیان کنم. هیچگاه بیان 
نشد با شروع مذاکرات این دولت توانست تورم را از 

۴۰ درصد به ۹.۹ درصد 
برساند.

وی گفت: متاسفانه 
برخی دچار این رویکرد 
ناصواب هســتند که به 
جای ریشــه، به شاخه 
می پردازند و فقط نیمه 
خالی لیوان را می بینند. 
به همیــن خاطر، وقتی 

آن موقع که توفیق سیاستها کامال تجلی یافته بود، 
کسی از آن صحبت نکرد و متاسفانه برخی زبانشان 
را بستند. این عده، وقتی در شرایط نامبارک تحریم 
و کرونا، جهش تولید در ایران رقم خورد، وقتی که 
بخش صنعت با رشد ۳.۸ درصدی مواجه شد، وقتی 
که رشد منفی خدمات هم متوقف شد؛ وقتی که 
در ســال جهش تولید، این دولت آرزوی رهبری 
معظم را تحقق بخشید و جهش تولید در ایران رقم 
خورد؛ آنهم در حالی که اکثریت کشورهای دنیا، به 
خاطر پاندومی کرونا، رشد منفی تولید و خدمات 
داشتند؛ سکوت کردند . به همین خاطر قلبا آرزو 
داریم که دولت بعدی هرگز با این نوع قضاوت های 

غیرمنصفانه مواجه نشود.
در دوره رئیسی شاهد روابط خوب قوه 

قضائیه و مجریه بودیم
ســخنگوی تاکید کرد: امیدواریم رییس قوه 
قضاییه و رییــس قوه مجریه در آینــده در درکی 
مشترک عالوه بر اصالح امور در سرعت بخشیدن در 

اقدامات هم تاکیدکنند و با این روش به نوعی به ثبات 
و قوام بخشیدن  در امور به فهم مشترک برسند  و در 
مجموع روابط خوبی بین قوه قضاییه و قوه مجریه در 

دوره آقای رئیسی شاهد بودیم
سخنگوی دولت درباره این که انتخابات برگزار 
شد و ۱۴.۵ درصد آرا باطله بودند. این در حالی است 
که دولت دوازدهم با مشــارکت قابل توجه سکان 
اجرایی کشور را در دســت گرفت. نگاه شما به این 
آرای باطله چیست و چه تعبیری از آن دارید؟ گفت: 
رفتارشناسی رای دهندگان بدون تردید امری تک 
علتی نبوده و تابعی از متغیرهایی از قبیل تغییرات 
جمعیتی، تحوالت ارزشی، احساس موفقیت یا عدم 
موفقیت در رای دهی، 
میزان نیل به هدف رای 
دهندگان، امکان حضور 
در پای صنــدوق رای، 
یافتن گرایشی نزدیک 
به ارزشهای خود و نیز 
تابعی از ســایر مسائل 
اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی است که الزم 

است بررسی و تحقیق شود.
وی ادامه داد: همان طور که اشاره کردم،  آنچه در 
سوال شما بود، یک حرف غیرعلمی و سواستفاده 
سیاســی اســت. به نظر من، چه آنهایی که پای 
صندوق امدند؛ چه آنها که رای باطله ریختند و چه 
بخشی از جامعه که تا پیش از این در پای صندوق 
رای حاضر می شدند ولی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نیامدند 
و رای ندادند، نوعی بیان دیــدگاه و در چارچوب 
نوعی مشــارکت قابل تبیین است. باید بدانیم که 
بین بی تفاوتی به »نهاد انتخابات« و بی تفاوتی به 
»نامزدها«،  فرق است و این دو،  با یکدیگر متفاوتند.

ربیعــی تاکید کــرد: آرای باطلــه، محصول 
بی تفاوتی به ســبد نامزدها می تواند باشد و فرق 
است بین بی تفاوتی به سبد نامزدها و بی تفاوتی به 
انتخابات و عدم مشارکت محصول عدم باور به وقوع 
تغییرات با جابه جایی دولت ها و یا به عبارت دیگر 
حاصل بی تفاوتی نسبت به نهاد انتخابات است. از این 
موضوعات پیچیده نمی توان به سادگی عبور کرد و 

یا با تحلیل های سطحی و بررسی نشده مواجه شد.
سخنگوی دولت درباره اظهارات یک عضو هیات 
رئیسه مجلس که گفته است که دولتی ها در زمان 
شمارش آرا نشان دادند که چهار عمل اصلی را بلد 
نیستند و در رسانه ها شــبهاتی در خصوص نحوه 
شمارش آرا مطرح می شود گفت: شایان ذکر است، 
نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری، بر 
اساس صورت جلسات امضاء شده توسط مجریان 
و ناظران در شعب اخذ رأی و تجمیع آن در سراسر 
کشور از سوی وزارت کشور اعالم و پس از فرصت 
قانونی رسیدگی به شکایات از سوی شورای نگهبان، 

نتایج نهایی اعالم می شود.
ربیعی یادآور شد: البته مواردی در ساعات اولیه 
بین ۷ تا ۹  گزارشاتی مبنی بر این که سامانه احراز 
هویت آفالین می شود، واصل شد که با دستور وزیر 
کشور مشکل در اولین فرصت حل شد. در برخی 
شــعب ۳۳ شــهری هم که در انتخابات شوراها 
صندوق اخذ رأی الکترونیک داشــتیم اگر  بدلیل 
ترافیک مراجعات، دچار کندی در اخذ رأی با روش 
الکترونیک بودیم، با هماهنگی مراجع ذیربط، شیوه 
اخد رای سنتی هم عالوه بر روش الکترونیکی به کار 

گرفته شد تا توقفی در اخذ رای  مردم پدید نیاید.
وی افزود: در مجموع در هیچ شعبه ای اخالل 
جدی و طوالنی مدت در اخذ رای از مردم نداشته ایم 
و اگر ســامانه الکترونیکی هم در مواردی اختالل 
جزئی یا مقطعی داشته،  در چارچوب مقررات و با 
اعمال همه نظارت های الزم، رأی گیری شده است. 
در  انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
عالوه بر نظارت شــورای محترم نگهبان، زیر نظر 
مستمر هیات اجرایی مرکزی برگزار شد و اعضای 
هیأت، از طرف مردم در جریان دقیق امور انتخابات 
بوده و همچون دیگر اجزای برگــزاری انتخابات، 
پاسدار و حافظ رای مردم هستند. سخنگوی دولت 
تاکید کرد: مدتها است با استفاده از ادبیات نامناسب 
و اظهاراِت بدون اطالع که با یک تلفن می شد آن را 
فهمید، حرف ها و اتهاماتی در تریبون های بزرگ 
زده می شود و ما آن وقت است که متوجه می شویم 
نمی دانستیم که دو دوتا، ۵ تا می شود ! ظاهرا چهار  

عمل اصلی را بلد نیستم.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در پیامی 
درگذشت فرزند علیرضا محجوب را تسلیت 

گفتند. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبری، متن پیام تسلیت رهبر انقالب 

اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای علیرضا محجوب

درگذشت فرزند عزیزتان را به شما و دیگر 
بازماندگان تســلیت عرض می کنــم. امید 
است که این داغ سنگین موجب توجه فیض 
و رحمت الهی به همه  شــما باشــد. برای آن 
مرحوم از خداوند مغفرت و رحمت مســألت 

می کنم.
سید علی خامنه ای

۱ تیر 

رئیــس جمهــوری بــر ضــرورت ورود 
منابــع ارزی آزاد شــده بــه فرایندهــای 
تبــادالت مالــی تاکیــد کــرد و گفــت: 
بانک مرکزی و ســایر دســتگاه ها بــه گونه 
ای برنامــه ریزی کننــد که جریــان تامین 
کاالهای اساســی و مواد اولیــه تولید داخلی 
کشــور بــه ســرعت عملیاتی و مناســبات 
 بانکــی بین المللی در مســیر رونــق تولید 

راه اندازی شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، در دویست و سی و پنجمین جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولــت،  با توجه 
به نزدیک شــدن به مراحل پایانی مذاکرات 
احیای توافــق برجام و روند موجــود در این 
زمینه، بانک مرکزی گزارشــی از تمهیدات 
در نظر گرفته شــده برای فعال سازی منابع 
ارزی بلوکه شده کشــور پس از رفع تحریم ها 
 در چرخه بــازار مالی و ســرمایه ای کشــور 

ارائه کرد.
حســن روحانی  در این نشست با تاکید بر 
ضرورت آمادگی بــرای ورود منابع ارزی آزاد 
شده کشور به فرایندهای تبادالت مالی گفت: 
بانک مرکزی و سایر دستگاه های دخیل در این 
موضوع می بایست بگونه ای برنامه ریزی کنند 
که جریان تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه 
تولید داخلی کشــور به سرعت عملیاتی شود 

و مناســبات بانکی بین المللی در مسیر رونق 
تولید کشور راه اندازی شود. 

در این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی 
از تقویت ناوگان ریلــی و جاده ای برای تخلیه 
و حمل کاالهای موجــود در بنادر و گمرکات 
کشور ارایه کرد. براساس این گزارش، میزان 
حمل کاالهــا در ۲ ماه گذشــته، ۱۱ درصد 

افزایش داشته است. 
رئیــس جمهوری بــا قدردانــی از تالش 
دســتگاه ها برای تامین کاالهای اساســی و 
مورد نیــاز تولید، علی رغــم محدودیت های 
شدید تحریمی تاکید کرد: در این مرحله که 
کاالها به بنادر و گمرکات کشور رسیده، الزم 
است با تسهیل در تشریفات ترخیص و حمل 
و اولویت دهی الزم، این کاالها با سرعت بیش 
از پیش منتقل شــود و به ادامــه جریان روبه 
رشد تولید و تامین به موقع کاالهای اساسی 

کمک کند.

نشست خبر

خبر

ربیعی در نشست خبری:

 تصمیم گیری درمورد برجام، ارتباطی به نتیجه انتخابات ندارد
 رهبر انقالب درگذشت 

فرزند محجوب را تسلیت گفتند

رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی تأکید کرد:

 ورود منابع ارزی آزاد شده به تبادالت مالی

تورم مواد غذایی سِر باز ایستادن ندارد

  زمزمه افزایش 70 درصدی 
قیمت محصوالت لبنی

سياست 2

چرتکه 3

فرمانداری تهران نتیجه انتخابات شورای شهر را اعالم کرد؛

 ورود به »بهشت « با 
یر نیم میلیون رأی ز

پس از آرای باطله در انتخابات ریاســت 
جمهوری، حــاال آرای باطلــه در انتخابات 
شورای شهر خبرساز شده است. روز دوشنبه 
با اعالم نتایج نهایی انتخابات شورای شهر در 
شهرهای همدان، اراک و کرج مشخص شد 
که آرای باطله در انتخابات شورای شهر این 

شهرها حائز رتبه اول شده است!
جالب آنکه در کرج و اراک آرای باطله دو 
برابر آرای نفر اول انتخابات بودند! میزان این 
آرا در کرج ۳۸ هزار و ۸۸۸ هزار و در اراک ۲۸ 

هزار ۵6۵ رأی بوده است. 
درباره پایتخت اما فرمانداری تهران دیروز 
باالخره نتیجه انتخابات شورای شهر را اعالم 

کرد و مشــخص شــد که در تهران نیز آرای 
باطله ترکتازی کرده و رتبــه دوم را به خود 

اختصاص داده اند.
اصولگرایان بر خالف انتخابات ریاســت 
جمهوری در انتخابات شورای شهر به وحدت 
نرسیدند؛ از این رو دو لیست شورای وحدت 
و ائتالف اصولگرایان را به طور جداگانه برای 

انتخابات شورای شهر ارائه کردند. 
لیست شــورای وحدت با حضور افرادی 
مانند مرتضی طالیی، حسن بیادی، مرتضی 
زریبافــان و ابوالفضل قناعتــی آرای کافی 
را به دســت نیاوردند و از راهیابی به بهشت 

بازماندند. ائتالف اصولگرایان با...

  افزایش نگرانی ها از سقوط مزارشریف 
 و تصرف گذرگاه تاجیکستان توسط طالبان؛

بازگشت امارت اسالمی! 
جهان8


