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ظریف: تحریم ها باید لغو 
شود

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه جمهوری 
اســامی ایــران تاکیــد کــرد کــه ایــران تنها زمانــی آماده 
مذاکــره خواهــد بود که تمام تحریم هــا علیه ایران لغو 

شود.
بــه گــزارش ایرنــا، ظریــف روز یکشــنبه و همزمــان 
بــا ســفر رافائــل گروســی، مدیــرکل آژانــس بیــن المللی 
انــرژی اتمــی بــه تهــران، در مصاحبــه با شــبکه پرس تی 
وی گفت:زمانــی کــه همــه امضــا کننــدگان برجــام بــه 
تعهداتشــان عمــل کننــد، ایــران هــم بــه مذاکره بــرای از 

سرگیری برجام باز میگردد.
وی گفــت: طبــق بنــد ۳۶ برجام که بــه ایران اجازه 
برداشتن گام های چاره ساز و عالجی دربرابر نقض عهد 
دیگر اعضا می دهد، حاال امریکا از توافق خارج شده و 
مرتکب نقض قطعنامه شورای امنیت شده و دیگران را 

تهدید کرده که از همکاری با این توافق اجتناب کنند.
ظریــف گفــت: مــا گام هایمان را در راســتای برجام 
برداشــتیم و آن را نقــض نکردیــم بلکــه بــا هــدف چــاره 
ســازی و عالجــی بــرای ایــن توافــق، گام هــای کاهــش 

تعهدات را برداشتیم.
ظریــف بــا یــادآوری اقــدام اخیــر مجلــس شــورای 
اســالمی در تعیین ضرب االجل ۵ اســفند برای محدود 
کــردن اجــرای پروتــکل الحاقــی گفــت: ایــن یــک ضــرب 
االجل برای جهان نیســت و یک اولتیماتوم نیســت. این 
یک موضوع داخلی بین مجلس و دولت است. البته ما 
موظف به اجرای قوانین کشــور هســتیم. ایران کشوری 
است که به قوانین احترام می گذارد و قوانین را نقض 

نمی کند.

قالیباف: مجلس به نفع 
مردم از بخشی از اصالحات 

 خود در بودجه 1400

چشم  پوشی کرد
جلســه علنــی مجلــس روز گذشــته بــه ریاســت 
محمــد باقــر قالیبــاف برگــزار شــد و گزارش کمیســیون 
تلفیق در مورد الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور در 

دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
محمــد باقــر قالیبــاف  در نطــق پیــش از دســتور 
بــا بیــان این کــه بودجــه فعلــی بودجــه مطلــوب مجلس 
نیســت، گفــت: دولت یــک گام در تعامل بــا مجلس به 
نفع مردم برداشت و ما نیز از بخشی از اصالحات خود 
چشــم  پوشــی کردیــم تــا اختالفــات مانع حل مشــکالت 

مردم نشود.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: در 
عین حال با توجه به ظرفیت های اجرایی و در تعامل با 
دولــت حداکثــر اصالحات ممکن به نفع معیشــت مردم 

در این بودجه اعمال شده است.
در ادامــه جلســه علنــی، نماینــدگان در مصوبــه ای 
ســهم صندوق توســعه از صادرات نفت خام و میعانات 

گازی را در دو سقف تعیین کردند. 
برایــن اســاس ســهم صنــدوق توســعه ملــی از منابــع 
حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک 
میلیون بشــکه در روز و خالص صادرات گاز بیســت درصد 
)%۲۰( و مــازاد بــر یــک میلیــون بشــکه در روز  نفت خام و 
میعانات گازی سی و هشت درصد )%۳۸( تعیین می شود.
نفتــی  درآمدهــای  ســقف  نماینــدگان  همچنیــن 
مشــخص کردنــد و بــا میــزان یک میلیــون و نهصد و نود 
و دو هــزار و هفتصــد و بیســت میلیــارد ریــال به عنوان 
ســقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی در ســال ۱۴۰۰ 
موافقــت کردنــد. نماینــدگان همچنیــن بــه دولــت اجازه 
دادنــد تــا اگــر منابع حاصــل از صادرات نفــت، میعانات 
گازی و خالــص صــادرات گاز در ســال آینــده کــم شــوند 

می تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کنند.
در ادامــه بررســی جزییــات الیحــه بودجــه ۱۴۰۰،  
بــه  مربــوط  اعتبــارات  کــه  کردنــد  تصویــب  نماینــدگان 
استاندارد سازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس 

به ۵۰ درصد افزایش یابد.
در مصوبه ای دیگر هم  به وزارت نفت اجازه دادند 
نسبت به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن 

با بنزین و گازوئیل اقدام کند.
واگــذاری  مجــوز  دولــت  بــه  مجلــس  همچنیــن 
بنگاه هــای دولتــی مشــمول گــروه ۱ و ۲ موضــوع ماده ۲ 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
را در ســال ۱۴۰۰ داد و نماینــدگان در مصوبــه ای دولت 
را مکلــف کردند نســبت به تســویه بدهی خــود از محل 

تحویل نفت خام و میعانات گازی اقدام کند.
در ادامــه جلســه،  نماینــدگان مجلــس وزارت نفــت 
را مکلــف کردنــد که معــادل ریالی چهار میلیون تن مواد 
اولیه قیر را به حســاب خزانه داری کل کشــور واریز کند 
کــه در بخــش هزینه ای این بند مصارف قیر اعالم شــده 
که از جمله آن آسفالت راه های فرعی و روستایی است.
بــرای  ســازگاری  مجلــس  نماینــدگان  همچنیــن 
پرداخت بدهی دولت به بخشــهای خصوصی، تعاونی و 

نهادهای عمومی غیردولتی تعیین کردند.
بر این اساس بدهی دولت به بخشهای خصوصی 
و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری 
بــه دولــت و مؤسســات و  امــوال و داراییهــای متعلــق 
شــرکتهای دولتی به اســتثنای موارد مصادیق مندرج در 
اصــل هشــتاد و ســوم )۸۳( قانــون اساســی و مشــمول 
واگــذاری موضــوع قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی اصل 
چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول شماره 

)۱۸( این قانون قابل پرداخت است.
نماینــدگان مجلس همچنین دســتگاه های اجرایی 
را مکلف کردند تا فهرست شرکتهایی که مجموع سهام 
دولــت و شــرکتهای دولتــی در آنهــا کمتــر از ۵۰ درصــد 
اســت را بــه وزارت اقتصــاد و ســازمان برنامــه و بودجــه 

ارسال کنند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی نیز بنــد مربوط به 
عرضــه ســهام و دارایی های دولتی دســتگاه های اجرایی 
زیــر مجموعــه قــوه مجریــه را به منظور رفــع ابهامات به 

کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس جمهوری گفت که مدیریت درآمد و 
هزینه بودجه سال ۹۹ در وضع جنگ اقتصادی 

و  فشار حداکثری دولت ترامپ حاصل شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ریاســت 
در  روحانــی  حســن  االســالم  حجــت  جمهــوری، 
هماهنگــی  ســتاد  جلســه  پنجمیــن  و  دویســت 
اقتصــادی دولت افزود: بــا برنامه ریزی های انجام 
گرفتــه در ســال جــاری به ویــژه تمهیداتــی کــه در 
بودجــه ســال ۱۳۹۹ دیــده شــده بــود، توانســتیم 
درآمدهــا و هزینه هــا را مدیریت کنیم و این مهم 
در وضع جنگ اقتصادی و فشار حداکثری دولت 
ترامــپ حاصــل شــد که به اعتــراف خــود آنها، به 

شکست این سیاست منجر شد.
براســاس این گزارش، محمد اســالمی وزیر 

راه و شهرســازی کــه بــه نمایندگی از طرف رئیس 
جمهــوری بــه اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد و 
منطقــه زلزلــه زده ســی ســخت ســفر کــرده بود، 
گزارشــی از وضــع زلزلــه زدگان، میــزان آســیب و 
خســارات، روند امدادرسانی و مداوای مصدومان 
و اســکان موقــت خانواده هایی که خانه هایشــان 
آســیب دیــده و همچنیــن بــرآورد خســارات وارد 
شــده و برنامه ریزی برای کمک به ســاخت منازل 

تخریب شده، ارائه کرد.
 پــس از ارائــه این گــزارش، رئیس جمهوری 
بــر ضــرورت کمک رســانی فــوری به زلزلــه زدگان، 
جبران خســارت ها و همچنین تســریع در اسکان 
موقت کسانی که  منازل شاندر این زلزله خسارت 
دیــده اســت بــا توجــه بــه فصــل ســرما در ایــن 

منطقه، تاکید کرد.
 روحانــی در ادامــه بــا یادآوری گــزارش وزیر 
راه و شهرســازی در خصــوص آخریــن وضــع طرح 
اقدام ملی مســکن، این طرح را گام بزرگ دولت 
تامیــن مســکن دهک هــای  بــرای  امیــد  و  تدبیــر 
پاییــن و متوســط درآمــدی جامعــه عنــوان کــرد و 
بــا  یــادآوری رونــد خــوب طــی مراحــل ایــن طــرح 
ملــی و زیــر بنایــی اظهار کــرد: امیدواریم بخشــی 
از واحدهای در دســت ســاخت این طرح تا پایان 

این دولت تکمیل و افتتاح شود.
رئیــس دولــت دوازدهــم تامیــن زمیــن مورد 
بــرای اجــرای طــرح ملــی مســکن از طــرف  نیــاز 
دولــت را نقطــه قــوت ایــن طــرح عنــوان کــرد و 
و  اســتقبال  بــا  طــرح  ایــن  خوشــبختانه  افــزود: 

مشــارکت خوبی از ســوی متقاضیان مواجه شده 
و امیدواریــم با برنامه ریزی های درســت، مســکن 
همــه ثبت نــام کننــدگان در زمــان مقــرر آمــاده و 

تحویل شود.
روحانــی بــا تاکیــد بــر فراهــم شــدن زمیــن 
مــورد نیــاز بــرای ســاخت ۲۶۰ هــزار واحد  و در 
ریــل طبیعــی افتــادن مراحــل ســاخت واحدهــا، 
خاطرنشــان کــرد: توزیــع اســتانی طرح هــا نیــز 
متناســب بــا نیازبــوده و پروژه هــای اجرایــی در 
کرمــان  بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتان های 
و یــزد در ماه هــای آتــی بــه بهره بــرداری خواهــد 

رسید.
در ایــن جلســه همچنین وزیر امــور اقتصاد 
و دارایــی گزارشــی از میــزان تحقــق درآمدهــای 

مشــخص شــده در قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ 
بــه ویــژه از محــل وصــول مالیــات، فــروش اوراق 
و درآمــد حاصلــه از صــادرات ارائه کرد. براســاس 
ایــن گــزارش وزیــر اقتصــاد بــا یــادآوری مالیــات 
وصولــی از مالیــات دهنــدگان بــزرگ و همچنیــن 
وصول مالیات های معوقه، از تحقق بخش عمده 
درآمدهای مشــخص شــده در بودجه سال جاری 

خبر داد.
رئیــس جمهــوری با یــادآوری تحقــق اهداف 
بودجــه ســال جــاری در حــوزه اصلــی درآمدهــا و 
کالن  اقتصــادی  برنامــه  کــرد:  اظهــار  هزینه هــا، 
دولــت در ســال جــاری کــه بودجــه نیــز در ذیــل 
آن اســت، براســاس واقعیت هــا و ظرفیت هــای 
اقتصادی کشور تدوین و در اجرا نیز محقق شد.

هفته نامــه ســاندی تایمــز روز یکشــنبه در 
گزارشــی نوشــت که جــو بایدن رئیــس جمهوری 
آمریــکا قصد دارد تــا با کاهش تحریم ها، برجام 

را احیا و به مسیر اصلی برگرداند.
بــه گزارش ایرنا از این هفته نامه انگلیســی، 
صــدور  بــا  گذشــته  پنجشــنبه  بایــدن  جــو  دولــت 
بیانیه ای مبنی بر آمادگی واشنگتن برای حضور در 
مذاکرات غیر رســمی گروه ۱+۵ و ایران، اولین تیر 

برای بازگشت واشنگتن به برجام را شلیک کرد.
ســاندی تایمز بــا بیان اینکه ایران خواســتار 
رفع تحریم های دوره ترامپ اســت و می گوید که 
این سیاست بالغ بر ۱۵۰ میلیارد پوند به اقتصاد 
کشــور خسارت زده اســت، افزود؛ هرچند دولت 
بایــدن اصرار دارد که نخســت نشســت با حضور 
ایران باید برگزار شود اما نشانه هایی وجود دارد 

که رفع تحریم ها در راه است.
در ایــن زمینــه یــک مقــام ارشــد امنیت ملی 
راه  در  قطعــا  تحریم هــا  رفــع  می گویــد:  آمریــکا 
اســت. شــاید امــروز یا فــردا این اتفــاق رخ ندهد 

امــا تحقــق آن قطعی اســت. در ایــن رابطه »جن 
ســاکی« ســخنگوی کاخ ســفید هم روز جمعه در 
ســخنانی احتمــال رفع تحریم هــا علیه ایران را رد 
نکــرد امــا گفــت که آمریکا قصد نــدارد تا پیش از 

مذاکره با تهران گام بیشتری را بردارد.
در ادامــه ایــن گزارش می خوانیم که مذاکره 
تهــران  علیــه  تحریم هــا  رفــع  و  ایــران  و  آمریــکا 
یکــی از گام هــای تعییــن کننــده در جدایی دولت 
بایــدن از سیاســت های دولــت ترامپ اســت. این 
دوره  مســیر سیاســت های  در  را  آمریــکا  اقــدام 
بــاراک اوبامــا قــرار می دهــد کــه قصــد داشــت به 
)اســرائیل  ای  منطقــه  متحــدان  مخالفــت   رغــم 
و عربســتان ســعودی( از طریــق مذاکــره بــا ایران 

سیاست  خاورمیانه را شکل دهد.
ســاندی تایمــز با بیان اینکــه آنتونی بلینکن 
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا و راب مالــی فرســتاده 
ویــژه کاخ ســفید در امــور ایــران شــخصیت های 
کلیــدی در مذاکــرات اتمــی بودنــد، افــزود: آن هــا 
فشــار  سیاســت  کارزار  تــا  دارنــد  قصــد  اینــک 

حداکثــری علیــه ایــران را متوقــف کــرده و بــه میز 
مذاکره بازگردند.

ایــن نشــریه ادامه می دهــد؛ در همین حال 
برخی طرفداران برجام اینگونه استدالل می کنند 
که چون آمریکا از برجام خارج شــد، باید از خود 
حســن نیت نشــان دهد. مدیر پــروژه ایران گروه 
بین المللــی بحــران در ایــن باره می گویــد: آمریکا 
بــه عنــوان طرفــی کــه برجــام را بــه وضــع تاســف 
بــار کنونــی کشــاند موظــف اســت ، گام هایــی را 
بــردارد تــا بــه ایــران نشــان دهــد کــه یک شــریک 
قابل اعتماد اســت. بعید اســت چیزی غیر از رفع 

تحریم ها بتواند نظر ایران را جلب کند.
ســاندی تایمز در ادامه به برخی موانع ســر 
راه بازگشــت آمریــکا به برجام پرداخته و نوشــته 
اســت کــه بایــدن هرگونــه اقدامــی را بــه اجــرای 
کامــل ایــن توافق توســط ایران گره زده اســت. او 
همچنین مانند اوباما برای حل و فصل اختالفات 
بــا ایــران، بــا موانع داخلــی و خارجی روبروســت، 
دمکــرات  تندروهــای  و  خواهــان  جمهــوری  زیــرا 

خواهان قرارداد قوی تری با ایران هستند.
این نشــریه انگلیســی به نقل از ژنرال جک 
کیــن معــاون ســابق رئیس ســتاد مشــترک ارتش 
آمریکا و مشــاور پیشین ترامپ نوشت: بازگشت 
به توافق سال ۲۰۱۵ و دستیابی نیافتن به توافق 
جامع تــر بــا ایــران، یــک اشــتباه محــض بشــمار 
مــی رود. ایرانی ها گمــان می کنند که بایدن ادامه 
دولت اوباماســت که سیاســت آن مماشــات بود، 

نه تقابل.
ایــن در حالیســت کــه بــه نوشــته ســاندی 
تایمــز، عربســتان ســعودی و رژیــم صهیونیســتی 
نیز با بازگشــت آمریکا به برجام مخالف هســتند 
امــا تاکنــون نســبت بــه موضع گیــری اخیــر بایدن 
بــرای مذاکــره بــا ایران ســکوت کرده انــد. »آن ها 
اخیرا یک محور آشکار ضد ایرانی تشکیل داده و 
عربستان از توافق های صلح اسرائیل با بحرین و 

امارات حمایت می کند«
علی الشهاب یک تحلیل گر مسائل سیاسی 
و از نزدیــکان دولــت ســعودی بــه ســاندی تایمــز 

گفته اســت: بازگشــت بایدن به توافق هســته ای 
نظــر گرفتــن معــادالت جدیــد  بــدون در  ایــران، 
ایــران ضعیــف  بــود.  خاورمیانــه دشــوار خواهــد 
شــده، برخــالف عربســتان کــه اگر مورد مشــورت 
قــرار گیــرد از سیاســت های بایــدن ]علیــه ایــران[ 

حمایت خواهد کرد.
بــا ایــن حــال ســاندی تایمــز می نویســد کــه 
تالش برای دستیابی به یک توافق جدید با ایران 
فرآینــدی طوالنــی و طاقــت فرســا خواهــد بــود. 
بــه نوشــته ایــن نشــریه انگلیســی، انتخــاب ایــن 
مســیر بــه تمایل دولــت بایدن برای درگیر شــدن 
در یــک مبــارزه حقوقــی طوالنــی بســتگی دارد. 
ایــن درحالــی اســت کــه به گفتــه جاناثان شــانزر 
معاون اندیشکده دفاع از دمکراسی، برای بایدن 
در قامــت رئیــس جمهــوری که با شــعار« اتحاد« 
ســکان دولــت را دســت گرفــت و بــا دو بحــران 
اقتصــاد و کرونــا روبروســت، »درگیــر شــدن در 
یک سیاســت خارجی پــر مخاطره و بحث برانگیز 

چندان گزینه مطلوبی نخواهد بود« .

وزیــر کشــور تاکید کرد کــه انتخابات از نظر 
وزارت کشــور بایــد در امنیــت کامــل، قانونمنــد، 
ســالم و با مشــارکت باال برگزار شــود با این حال 
هنــوز فضــای عمومــی جامعــه در بحــث انتخابات 
مشارکت جویانه نشده است و هنوز افکارعمومی 

حساســیت زیادی به آن نشان نداده اند.
بــه گــزارش وزارت کشــور، رحمانــی فضلــی 
بــا  ویدئوکنفرانــس  نشســت  در  کشــور  وزیــر 
اســتاندار، فرمانداران و بخشداران استان اردبیل 
بــا بیان اینکــه تا پایان دولت ۴ محور و ماموریت 
اصلــی در وزارت کشــور دنبــال مــی شــود، اظهــار 
از  قبــل  اســت.  امنیــت  بحــث  اول  کــرد: محــور 
انتخابــات آمریــکا و در آبان، ســخت ترین اوضاع 
را از نظــر امنیتــی پیــش بینــی مــی کردیــم. همــه 
حــوزه  در  را  تجربیــات  و  امکانــات  و  مقدمــات 
اتفاقــی  کــه  بودیــم  گذاشــته  امنیــت  مدیریــت 
نیفتــاد. بــه لطــف خداونــد متعــال، هوشــمندی 
مردم خوبمان، هدایت خوب رهبری و تصمیمات 
درســت رئیــس جمهــور، امســال مســئله خــاص 
امنیتی که موجب نگرانی زیادی شود، نداشتیم؛ 

هرچند بسترها و زمینه های آن فراهم بود.
وی ادامه داد: اکنون اوضاع امنیتی مطلوب 
تــر از گذشــته اســت. بــا توجه بــه اتفاقاتی که در 
انتخابــات آمریــکا افتــاد و نتیجــه ای کــه از آن 
حاصــل شــد، یــک فــرد خودســر نــادان تنــدروی 
ســرکار  کــه  آنهایــی  البتــه  رفــت.  کنــار  افراطــی 
آمده اند هم به دنبال حل مشــکل ما نیســتند اما 
قطعــا این فــرد آگاهانه تر رفتــار خواهد کرد. هر 

چند ما آمادگی هر اوضاعی را داریم.
وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــوزه 
امنیــت اجتماعی باید بســیار تالش شــود، گفت: 
رضایتمنــدی مردم بســیار مهم اســت. در اســتان 

یــا  و  نارضایتــی  موجــب  کــه  ای  مســئله  هــر  از 
ســرباز کردن نارضایتی های انباشــته شــده شود، 
 جلوگیــری کنیــد. گاهــاً موضــوع بســیار کوچکــی

مــی توانــد بــه شــدت گســترش و وســعت یابــد و 
مشــکل آفرین شــود؛ پس یک بخش کار ســلبی 
است یعنی نگذاریم که این افزایش نارضایتی ها 
ایجــاد شــود و اوضــاع را مدیریــت کنیــم و بخش 
دیگــر ایجابــی اســت یعنــی در بعــد رضایتمنــدی 

مردم تالش کنیم.
رئیس شورای امنیت کشور در همین راستا 
تصریــح کــرد: گاهــی بــا سرکشــی ها، مالقات هــا 
برخــورد خــوب، حــل مســائل و مشــکالت  بــا  و 
روزانــه و جــاری مــردم در سیســتمهای اداری مــا 
و جلوگیــری از تصمیــم گیری هــای غلط می تواند 
رضایتمنــدی ایجاد کرد. فرمانداران و اســتانداران 
بایــد با نخبگان جامعه اعم از سیاســی، تولیدی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، اقشــار مختلف 
جامعه و اصناف جلسه بگذارند و به حرفهایشان 
گــوش دهنــد. بســیاری از مشــکالت را مــی تــوان 
بــا جلســه با این دوســتان حل کرد. امــا آنچه که 
حــل نمــی شــود، پیگیــری کنید. همچنیــن تماس 
و ارتبــاط بــا مــردم، انجــام اقداماتــی کــه موجــب 
کــه  امــوری  از  جلوگیــری  و  باشــد  رضایتمنــدی 
موجب نارضایتی مردم می شــود، در دســتور کار 

قرار دهید.
وزارت  اصلــی  محــور  دومیــن  کشــور  وزیــر 
اعــالم کــرد. کشــور را تولیــد و معیشــت مــردم 
رحمانــی فضلــی ســالمت را اولویــت ســوم وزارت 
کشــور دانســت و اظهارکــرد: علیرغــم فشــارهای 
تحریمــی، ناتوانــی و ســهولت تامیــن امکانــات و 
تجهیــزات و حتــی واکســن و کمبــود منابــع مالــی 
واقعــا وضــع بیمــاری کرونــا مدیریت خوبی شــده 

اســت. اکنــون شــاهد پیــک بیماری در خوزســتان 
هستیم که ان شاءا... به زودی با کار مردم خوب 
خوزستان و مدیریت آنها این مسئله رفع خواهد 
شــد امــا در کل کشــور روند قابــل قبولی داریم و 

این روند قابل قبول را باید ادامه دهیم.

به گفته وزیر کشور، انتخابات 
دیگر اولویت مهم وزارت کشور 

است 
رحمانــی فضلی گفت: هنــوز فضای عمومی 
جامعه در بحث انتخابات مشارکت جویانه نشده 
اســت و هنــوز افکارعمومی حساســیت زیادی به 
آن نشــان نداده اند. گروهها و احزاب نیز حرکت 
متقنی نســبت به این موضوع نداشــته اند. البته 
بــا فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و درایــت و 
حکمــت ایشــان در ایــن زمینــه که تصمیــم خوبی 
اتخــاذ و ابــالغ کردنــد، بایــد همــه دســتگاهها و 
نهادها، عوامل مشارکت جویانه از جمله تشویق 

به رقابتی شدن انتخابات را پیگیری کنند.
وزیــر کشــور ابــزار امیــدواری کــرد کــه همــه 
دســتگاهها در حــوزه انتخابــات بــه وظایــف خــود 
عمــل کننــد و نهادهــای تبلیغاتــی به ویژه رســانه 
ملــی برنامــه ریزی هــای دقیــق و درســتی در ایــن 

راستا داشته باشد.

کدخدایی: امسال هم سامت 
انتخابات و هم سامت  مردم 

مهم است
گــزارش  ایســنا  آنچــه  براســاس  همچنیــن 
کــرده اســت در جایــی دیگــر رئیــس پژوهشــکده 

شــورای نگهبــان و ســخنگوی ایــن شــورا در رابطه 
بــا انتخابــات ســال آتــی گفتــه اســت کــه امســال 
هم ســالمت انتخابات و هم ســالمت  مردم مهم 

است. 
عباســعلی کدخدایــی در مراســم اختتامیــه 
رویــداد ایــده نــگاری بحــران کرونا و مشــارکت در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰  گفت:  ویروس 
منحوسی جامعه بشریت را درگیر کرده و در همه 
جای دنیا همه مشغول مبارزه با آن هستند،  در 
کشــور مــا هــم همــه درگیرنــد و همــه مســوالن و 
دســتگاه ها به دنبال این هســتند راه هایی را پیدا 
کننــد که مشــکالتی که ایــن ویروس ایجــاد کرده 

را  برطرف کند. 
وی گفــت: آقــای حریرچــی  گزارشــاتی را از 
مشکالتی  که سر راه عزیزان هست را  ارایه کرد 

و  باید از یکایک کادر درمان تشکر کنیم.
کدخدایــی ادامــه داد: آنچــه کــه مهم اســت 
ایــن اســت کــه مبــارزه و مقابلــه با ایــن ویروس، 
نیازمنــد مشــارکت همــه آحــاد جامعــه هســت و  
فقط مسئوالن نمی توانند بار مبارزه با آن  را بر 
دوش داشــته باشــند لذا  یکایک عزیزان در همه 
جا الزم اســت کمک کنند و پژوهشــکده شــورای 
نگهبان با همین نگاه این رقابت را  برگزار کرد و  
درخواستی از همه نخبگان شد تا ما را برای بهتر 
برگــزار شــدن انتخابــات ریاســت جمهــوری کمک 
کننــد زیــرا انتخابــات مهمــی اســت و همــه مــردم 
عالقمندنــد بــا وضع شــیوع ویــروس منحوس  ما 
چگونــه مــی  توانیــم انتخابــات ســالم تــری برگزار 

کنیم. 
انتخابــات یعنــی  کــرد: ســالمت  تاکیــد  وی 
صیانت از آرای مردم اما از سال گذشته سالمت 
مــردم بــا ایــن ویروس پیونــد خورد و امســال هم 

مــردم مهــم  انتخابــات و هــم ســالمت  ســالمت 
رقابت هــا  درگیــر  نخبــگان  از  نفــر   ۴۰۰ اســت. 
بودنــد و برنــدگان انتخــاب و معرفــی مــی شــوند؛ 

ان شاءهللا این حرکت ادامه یابد.

پیشنهاد وزارت بهداشت برای 
چگونگی برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ 
ریاست جمهوری در بحران کرونا

عالوه بر این دو معاون کل وزارت بهداشت 
چگونگــی  و  کرونــا  بحــران  نــگاری  ایــده  دربــاره 
مشــارکت در انتخابات ۱۴۰۰، روز گذشــته اظهار 
نظــر کــرد وی با بیــان اینکه نگــران روز رای گیری 
نیســتیم بلکه نگران تجمع های قبل از رای گیری 
هســتیم، بــرای برگــزاری انتخابــات الکترونیک به 

صورت کامل پیشنهاد داد.
ایــرج حریرچــی گفــت: مــا احتیــاج داریــم تا 
اطالع ثانوی ســبک زندگی را تغییر دهیم و خود 

را با کرونا منطبق کنیم.
وی افــزود: مــا اصــل مشــارکت در انتخابات 
لــذا گزینــه  را از خــود فــرد موثرتــر مــی دانیــم؛ 
فردگــذاری انتخابــات را حداقــل در مورد ریاســت 
بهداشــت  وزارت  در  بدانیم.مــا  نبایــد  جمهــوری 
نگران روز  رای گیری نیســتیم؛ نگران تجمع های 

قبل از رای گیری هستیم.
حریرچــی افــزود: بنظــرم شــورای نگهبــان، 
انتخابــات الکترونیــک را در نظــر بگیــرد؛ البته آن 
هــم انتخابــات الکترونیک کامــل. انتخابات حتما 
برگــزار شــود ولــی اینکــه ببینیــم چگونه بایــد آنرا 

برگزار کرد که خوب برگزار شود.
وی در پایان گفت: اگر این دوران سخت را  

طی کنیم و واکسن هم داشته باشیم.

وزیر کشور: هنوز فضای عمومی جامعه انتخاباتی نشده است

ساندی تایمز: رفع تحریم های ایران در راه است

روحانی: درآمد و هزینه بودجه سال ۹۹ در جنگ اقتصادی 
مدیریت شد


