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دبیر ستاد انتخابات کشور گفت :در سال آینده ،انتخابات ریاست جمهوری
و شوراهای اسالمی به صورت سراسری و انتخابات مجلس شورای اسالمی
و مجلس خبرگان رهبری به صورت میاندورهای برگزار خواهد شد .بدین
منظور ،در حال فراهم سازی و تمهید مقدمات آن هستیم.
به گزارش ایلنا ،سید اسماعیل موسوی در نشست با کارشناسان انتخابات
بــه تأمیــن اقالم و تجهیــزات انتخابات اشــاره کــرد و گفت :در پی دســتور
رئیس جمهور در ســال  ۹۵بیش از  ۶۳هزار صندوق شــفاف رأی ســاخته
و به کار گرفته شــد .عالوه بر آن  ۶۹هزار دســتگاه احراز هویت الکترونیک
و  ۳۴هــزار صنــدوق رأی الکترونیک نیز توســط وزارت کشــور و با همکاری
سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته
شده است.
ســخنگوی ســتاد انتخابات کشور درخصوص نظم بخشــی به فرآیندهای
متعدد انتخابات افزود :وزارت کشور دو کار مهم را در حوزه «نرمافزاری–
ســختافزاری» و «حقوقی» همزمان انجام داده است؛ اول اینکه سامانه
جامع انتخابات را طراحی و ایجاد کرده تا همه فرآیندهای انتخاباتهای
گوناگــون به صورت شــفاف و دقیــق مطابق بــا قانون انجــام پذیرد .همه
اســتانداریها و فرمانداریها و بخشداریها به تناسب مسئولیت در حوزه
خدمت ،به این سامانه دسترسی دارند .این مهم در راستای تحقق دولت
الکترونیــک انجام شــده اســت .کار مهم دیگــر ،اینکه وزارت کشــور الیحه
جامــع انتخابــات را بــه منظــور یکپارچه ســازی قوانین متعــدد انتخابات
تدویــن کــرد که پــس از تصویــب در دولــت در اواخر ســال  ۹۷به مجلس
شورای اسالمی ارسال شده است.

ضرورت همکاری برای گرهگشایی

روحانی :دولت مصمم است برای بهبود زندگی مردم با همه توان و با همراهی دو قوه دیگر تالش کند

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
که از سوم خرداد برگزار نشده بود ،عصر
دیــروز در دفتــر رئیسجمهــوری برگزار
شد .محمد باقر قالیباف از زمان انتخاب
به عنوان رئیس مجلس اولین بار اســت
که در این جلسات شرکت میکند .سران
قوای سه گانه در سخنان خود بر ضرورت
همــکاری بــرای حل مشــکالت مــردم و
کشور تأکید کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری ،حجتاالســام والمسلمین
حسن روحانی با اشاره به شرایط سخت
اقتصــادی و معیشــتی مــردم بواســطه
تحریمهــا و شــیوع بیمــاری کرونــا ،بــر
ضرورت همکاری ،همدلی و تالش ســه
قوه در راســتای حل مســائل و مشکالت
اقتصــادی و بهبود اوضــاع زندگی مردم
تأکیدکرد.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکه شــورای
عالی هماهنگی اقتصادی پس از خروج
امریــکا از برجــام و اعمــال تحریمهــای
ظالمانــه علیــه ملــت ایــران و تحمیــل
جنگ اقتصادی تشــکیل شــد ،گفت :در
جلســهای رهبر معظم انقــاب با تأکید
بــر ضــرورت آمادگــی و هماهنگی همه
ارکان کشور در مقابله با جنگ اقتصادی

دشــمن فرمودند که فرمانده این جنگ
باید رئیس جمهور باشــد و ســایر قوا نیز
میبایســت در کنــار دولــت بــه میــدان
بیاینــد.وی بــا بیان اینکــه شــورای عالی
هماهنگــی اقتصــادی بــه منظــور اتخاذ
تصمیمات خاص و مناســب در شرایط
ویــژه اقتصادی تشــکیل شــد ،گفــت :بر
این اســاس مقرر شد تصمیماتی که نیاز
به هماهنگی میان قوا دارد با تأیید رهبر
معظــم انقالب ،بــرای همــه الزماالجرا
باشد.
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه
تصمیمــات مهمــی کــه طــی دو ســال
گذشــته در این جلســه اتخاذ شده است،
گفــت :تاکنون با همه مشــکالت موجود
بــا هماهنگــی و همدلــی توانســتهایم از
شــرایط مشــکل پیش آمــده در گذشــته
عبــور کنیــم و در فرصــت یکســاله پیش
رو نیز ســه قوه میتواننــد در کنار یکدیگر
تصمیمــات مؤثــری را بــرای شــکوفایی
اقتصاد کشور اتخاذ کنند.
روحانی با بیان اینکه امروز به واسطه
تحریمها و شیوع بیماری کرونا ،کشور در
شــرایط ســختی از لحاظ اقتصــادی قرار
دارد ،تأکید کرد :علیرغم همه مشکالتی
که در بخشهای مختلف اعم از واردات،

دیدار مجازی ظریف با همتای کویتی

وزیــر امور خارجــه در ادامه رایزنیهای منطقــهای دیروز با شــیخ «احمد ناصر المحمد
الصباح» ،وزیر خارجه دولت کویت از طریق ویدئوکنفرانس گفتوگو و تبادل نظر کرد .به
گزارش ایرنا ،در این گفتوگوی تصویری دو طرف ضمن بررسی موضوعات مورد عالقه
درخصــوص همکاریهای دوجانبه و آخرین تحوالت منطقــهای و بینالمللی بر تداوم
رایزنیهای دو کشــور تأکید کردند .وزیر امــور خارجه ایران در این گفتوگو همکاریهای
دوجانبه و چندجانبه کشورهای منطقه را یک نیاز ضروری و دائمی دانست و تأکید کرد :در
این میان همکاری ایران و کویت میتواند در ابعاد مختلف توسعه یابد .دیروز همچنین
منابع عراقی از ســفر قریبالوقوع وزیر امور خارجه کشورمان به بغداد خبر دادند .براین
اساس ظریف یکشنبه هفته آینده به بغداد سفر میکند و با نخستوزیر ،رئیس جمهور،
رئیس پارلمان عراق و دیگر مقامات سیاسی این کشور دیدار و گفتوگو میکند.
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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تأکید شد

مأموریت رئیسی برای تعقیب قاتلین شهید سلیمانی

رئیــس قــوه قضائیه گفت :باید توجه داشــت راه حل مشــکالت کشــور در
درون کشــور اســت و نســبت بــه دشــمن خارجی هر جــا امتیــاز دادهایم،
بیشــتر باج خواهی کردهاند و دنبال تضعیف کشــور افتادهاند .به گزارش
مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجتاالسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
در جلســه شــورای عالــی قوه قضائیه گفــت :قوه قضائیه خــود را ملزم به
همــکاری با مجلــس و دولت میداند .وی تصریح کــرد :باید قصورها در
دورههــای مختلف پیگیری شــود وگرنه شــاهد دهها آتشســوزی ،انفجار
و خســارت خواهیم بود .رئیســی یادآور شــد :کار مربوط بــه پیگیری خون
حاج قاسم سلیمانی تعطیل بردار نیست .دادستان تهران و معاون بین
الملل ،موضوع تعقیب قاتلین شهید سلیمانی و موارد طرح شده توسط
گزارشگر سازمان ملل را در دستور کار قرار دهند.
ëëمدارک ترور شهید سلیمانی تقدیم قوه قضائیه شده است
دیــروز همچنیــن جانشــین فرمانده نیــروی قدس ســپاه از ارائه اســناد و
مــدارک ســفر دیپلماتیــک ســردار ســلیمانی ،مســافران پرواز ســوریه به
عــراق ،تیــم پــروازی ،مالقاتهای ایشــان قبل از ســفر به عــراق و برنامه
ایشان در بغداد به قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش فارس ،ســردار ســیدمحمد حجازی با اشاره به اقدام اخیر قوه
قضائیه و دادســتانی اســتان تهران در شناســایی و دســتور جلــب و اعالم
وضعیــت قرمز از طریــق پلیس بینالملل برای  36نفــر از افرادی که در
ترور حاج قاســم مباشــرت ،معاونت و آمریت داشــتند ،گفت :این اقدام
حقوقــی یکــی از نتایج تشــکیل کمیتــه قضایی-حقوقی در شــورای عالی
امنیت ملی و قوه قضائیه است.
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صادرات ،فروش نفت و تأمین ارز با آنها
مواجه هســتیم ،اما دولت مصمم است
کــه در راســتای رفــع مشــکالت و بهبــود
شرایط سخت زندگی مردم با همه توان
تا آخرین لحظه تالش کند.
رئیــس جمهــوری بــا ابــراز تشــکر از
بیانات راهگشــای مقــام معظم رهبری
که نقشه راه سه قوه را در مسیر همکاری و
همافزاییترسیمکردند،اظهارامیدواری
کرد مسئوالن قوای ســهگانه با همدلی و
هماهنگــی و اتخاذ تصمیمات مناســب
بتوانند شــرایط کشــور را به بهترین وجه

پیــش بــرده و موجب کاهش مشــکالت
مردم و بهبود معیشت آنها شوند.
پــس از ســخنان رئیــس جمهــوری،
حجتاالســام والمســلمین ســید
ابراهیــم رئیســی رئیــس قــوه قضائیه با
تأکیــد بر ضــرورت همکاری همــه ارکان
کشــور بــرای حــل معضــات اقتصادی
گفــت :مــردم از همــه مســئوالن انتظــار
دارنــد تا برای حل معضالت معیشــتی
و اقتصــاد کشــور اقدامات مؤثــری انجام
داده و همه مســئوالن در هر سه قوه باید
در کنــار یکدیگــر با یک برنامه منســجم

در مســیر رفــع مشــکالت مــردم اقــدام
کننــد .همچنیــن محمدباقــر قالیبــاف،
رئیــس مجلس شــورای اســامی در این
جلسه حل مشــکالت اقتصادی کشور را
دغدغــه اصلــی قوه مقننــه و نمایندگان
مجلــس برشــمرد و با تأکید بــر آمادگی
مجلس شورای اســامی برای همکاری
با دولت در جهت حل مشــکالت افزود:
بــا هماهنگــی ،همراهــی و انســجام در
تصمیمگیریهــا از ســوی همــه قــوا و
مسئوالن در سطوح مختلف کارشناسی،
تصمیمسازی و تصمیمگیری ،میتوان

اقدامات مؤثری برای حل این مشکالت
اقتصادی انجام داد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی
گزارشــی از وضعیــت بــازار ارز و رونــد
تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای
اساسی و ضروری کشور ارائه کرد .رؤسای
ســه قــوه ضمــن حمایــت از برنامههای
بانک مرکزی بــرای ایجاد ثبــات در بازار
ارز ،بر لزوم تشویق و حمایت همهجانبه
از رشــد صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز
صادرکننــدگان به چرخه اقتصــاد تأکید
کردند.

سخنگوی وزارت خارجه:

ایران آماده امضای تفاهمنامه همکاری با همه کشورهای دوست است
روز گذشــته  23تیرمــاه مصادف با
پنجمیــن ســالگرد امضــای برجام که
توگو و تعامل ســازنده
بهنــام روز گف 
با جهان نامگذاری شــده ،وزارت امور
خارجــه در بیانیــهای مــروری داشــت
بر مهمترین اتفاقات حادث شــده در
 5ســال گذشته .ســید عباس موسوی
ســخنگوی وزارت خارجه در نشســت
هفتگی خود با خبرنــگاران این بیانیه
را قرائــت کــرد کــه در آن بــا اشــاره به
رونــد رویدادهــای مهم مرتبــط با آن
آمــده اســت :تا قبــل از روی کار آمدن
رژیــم ترامــپ در امریــکا ،بــا وجــود
برخــی موانــع و مشــکالت بــر ســر راه
انتفــاع اقتصــادی ایــران ،برجــام از
رونــد اجرایــی متعادلــی برخــوردار
بــود .لکــن پــس از ورود ترامــپ بــه
کاخ ســفید در ژانویــه ( ۲۰۱۷دی مــاه
 )۱۳۹۵و پس از چند اقدام مقدماتی،
نهایتاً با اتخــاذ مواضع مغایر برجام،
بــا خــروج یکجانبــه و غیــر قانونــی
امریــکا از برجــام در  ۱۸اردیبهشــت
 ۸( ۱۳۹۷مــه ،)۲۰۱۸در دو مرحلــه
تحریمهــای ثانویــه آن مجــدداً علیه
جمهوری اســامی ایران به طور کامل

اجرایی شــد .در این بیانیه با اشــاره به
گامهــای پنــج گانــه کاهــش تعهدات
ایــران بدیــن ترتیب برنامه هســتهای
جمهــوری اســامی ایــران دیگــر بــا
هیــچ محدودیتــی در حــوزه عملیاتی
(شــامل ظرفیت غنی ســازی ،درصد
غنــی ســازی ،میــزان مواد غنی شــده
و تحقیــق و توســعه) مواجــه نیســت
و برنامــه هســتهای صرفــاً براســاس
نیازهــای فنی توســط ســازمان انرژی
اتمی ایران پیش رفته است.
در بخــش دیگــری از ایــن بیانیــه
با اشــاره بــه تالشهــای امریــکا برای
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران آمده
اســت :پیــش از ایــن ریاســت محترم
جمهوری اســامی ایران هشــدارهای
الزم را بــه کشــورهای باقــی مانــده در
برجــام و به جامعــه بینالمللی داده
اســت که در صورت عدم انتفاع ایران
از برجــام واکنش ایــران قاطع خواهد
بود.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه
در ادامــه دربــاره برنامــه جامــع
همکاریهــای ایــران و چین بــا تأکید
بــر اعالم آمادگــی ایران بــرای انعقاد

تفاهمنامــه بــا کشــورهای دوســت،
گفــت :هجمههــا بــه توافق  ۲۵ســاله
ایــران بــا چیــن قطعــاً ریشــه خارجی
دارد .به گفته موســوی این ســند هنوز
در حــال مذاکره اســت .نه تعهدی در
آن اســت و نــه قــرارداد و نــه معاهده
اســت .یــک نقشــه راه اســت کــه باید
چکــشکاری شــود .فعــاً ایــن ســند
پیشــنهادات ما بــوده و پــس از نهایی
شــدن توســط چیــن ،متــن کامــل آن
منتشر خواهد شد.
 ëëبهانه کرهایها قابل قبول نیست
موســوی درباره برنامه وزارت امور
خارجه برای دریافت مطالبات هفت
میلیــاردی ایران از کــره جنوبی هم با
بیان اینکه رایزنیهای دو کشــور ادامه
دارد ،گفت :بهانه کره جنوبی در هیچ
محکمهای هم قابل پذیرش نیســت.
امیدواریــم آنهــا بدهیهــای خــود را
پرداخــت کننــد .روزنههایی کــه ایجاد
شــده اگر ببینیم در حال بســته شــدن
اســت ،اقداماتی را برای بازپسگیری
طلبمان فعال خواهیم کرد.
وی درباره گــزارش نیویورک تایمز
مبنی بر همکاری امریکا و اسرائیل در

حادثــه نطنــز و برنامه دو کشــور برای
مــورد هــدف قــرار دادن فرماندهــان
ســپاه بیــان کرد :ایــران از هر گزارشــی
بــه آســانی عبــور نمیکند بلکــه آن را
جدی تلقی میکند بویــژه اگر ادعایی
مطــرح باشــد و مســئولیتی را متوجــه
کشــوری کند.موســوی یادآورشــد:
دربــاره علــت حادثــه نطنز ،دوســتان
در حــال جمعبنــدی نهایی هســتند و
اگر به این مســأله برسند که اگر دولت
یا رژیمی در این حادثه نقش داشــته،
طبیعی است ایران واکنشهای قاطع
و مهمی نشــان دهد و خواهند فهمید
دوران بزن دررویی تمام شده است.
وی دربــاره آخریــن آخبــار از
مــرگ قاضــی منصــوری در رومانی و
پیگیریهــای وزارت خارجــه در ایــن
خصــوص هــم گفــت :بخشهــای
مســئول در ســفارتخانه مــا ،دیــداری
بــا مقامــات پزشــکی قانونــی رومانی
داشــتند و پرونــده بــه دادگاه ارجــاع
شده تا بررسی شــود .پس از آن اجازه
داده میشــود پس از بررســیها و رفع
محدودیتهــای کرونایــی ،جســد بــه
ایران منتقل شود.

