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سینماگران حاضر در جشنواره فیلم کن رای  خود را به صندق انداختند.به گزارش ایسنا، سینماگران و ایرانی های حاضر در 
هفتادمین جشنواره فیلم کن نیز همزمان با مردم کشورمان در رای گیری دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کردند.

اصغر فرهادی، کمال تبریزی و فاطمه معتمد آریا از جمله چهره هایی بودند که رای خود را به صندوق انداختند.از سینماگران 
حاضر در هتل کارلتون می توان از پریسا بخت آور، محمد مهدی عسگرپور، کتایون شهابی،محمد اطبایی،امیر اسفندیاری، 

مهدی کرم پور، سیف اهلل صمدیان،سید غالمرضا موسوی،محمد نجاریان،محمدرضا عباسیان،حمیدی مقدم و .... نام برد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: مردم در اولین انتخابات 
ریاســت جمهوری پس از توافق هسته ای به طور گسترده پای 

صندوق های رای رفته اند.
به گــزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، مردم ایران در حالــی روز جمعه پای 
صندوق هــای رأی رفتنــد تا رئیس جمهــور آینده خود را انتخــاب کنند که این 
انتخابات به عنوان یک رفراندوم برای سیاســت های حسن روحانی رئیس جمهور 
میانه رو 68 ســاله ایران دیده  می شود. وی علیرغم برخی انتقادات داخلی توانست 
با قدرت های جهانی به توافقی جامع دست یابد که براساس آن، ایران در ازاء لغو 
تحریم های بین المللی برنامه هسته ای خود را محدود کرده است. مسائل اقتصادی 
نیز یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم ایران در این انتخابات است. بیش از 56  
میلیون نفر در ایران واجد شــرایط هستند که در بیش از 63 هزار حوزه اخذ رای، 

آرا خود را به صندوق خواهند ریخت.
به گزارش آسوشــیتدپرس، صف مردم برای شرکت در انتخابات بسیار طوالنی 
اســت و تحلیل گران می گویند که این مشارکت گسترده به روحانی برای دومین 

پیروزی اش کمک خواهد کرد.

اصغر فرهادی و ایرانی ها 
در کن رای دادند 

میزان مشارکت در این انتخابات از سال ۹۲ بیشتر بوده است
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی:

رییس مجلس شورای اســالمی گفت: رقمی که به من از میزان مشارکت مردم 
اعالم شده،  رقم خوبی است و از انتخابات سال ۹۲ میزان مشارکت بیشتر بوده است.

به گزارش ایســنا، علی الریجانی در حاشــیه بازدید خود از ستاد انتخابات وزارت 
کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من در جریان بحث انتخابات شوراها از نزدیک 
بوده ام و با کســانی که در هیئت نظارت شوراها هستند که از مجلس می آیند با این 
انتخابــات در ارتباط بودم و دیده ام که تالش زیادی انجام شــده تا حضور مردم در 

سرنوشت خودشان درست و مطابق قانون انجام وشد.
وی افزود: گزارش هایی که وزارت کشــور ارائه کرده این است که مردم با عالقه 
در دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری حضور پیدا کردند و با حضور معنادار خود، 

می خواهند سرنوشت کشور را در یک مسیر درست تضمین کنند.
وی همچنین با اشاره به میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات اظهار کرد: 

به من رقم خوبی اعالم شده است که از انتخابات سال ۹۲ نیز باالتر است.
رییس مجلس شورای اسالمی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه واکنش وی 
نسبت به اینکه برخی از نمایندگان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری،  دولت را 
متهم به مهندسی انتخابات کرده اند اظهار کرد: با این حرف ها نباید حضور چشمگیر 
مردم را که بسیار ارزشمند است غبار آلود کرد. ما باید در بیان مطالب به درستی عمل 

کنیم و قضاوت های نادرست نداشته باشیم.

الریجانی در پاســخ به این پرســش که نظر وی درباره تمدید تعلیق تحریم ها از 
ســوی آمریکا چه بوده است اظهار کرد: علی القاعده باید تمدید انجام می شد و اگر 
انجام نمی شــد خالف تعهد بود. البته درباره این موضوع سروصدایی هم راه انداخته 
بودند اما این موضوع حل شد و گفت وگوها و رجزخوانی ها به اتمام رسید. به هرحال 

خیلی خوب است که همه طرف ها به تعهد خودشان پایبند باشند.
رییس مجلس شورای اسالمی در پاســخ به پرسشی درباره ارائه گزارش هایی از 
فروش آرا در انتخابات شــوراها به وی به عنوان رییس مجلس اظهار کرد: تاکنون 
گزارشــی درباره فروش آرا در انتخابات شوراهای شهر و روستاها در شهرستان ها به 

من نرسیده است.
وی با اشــاره به برگزاری همزمان دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اظهار 
کرد: اینکه برگزاری دو انتخابات در کنار هم بهتر اســت یا جدا برگزار کردنش بهتر 
خواهد بود باید گفت که هرکدام مضراتی دارد و االن که این دو انتخابات باهم برگزار 
می شود موضوع ازدحام جمعیت مردم در حوزه های انتخابی یکی از مواردی است که 
ما امیدواریم شــورای نگهبان و وزارت کشور برای حل آن به یک سیستم مکانیزه 
برای ثبت آرای مردم دســت یابند؛ البته در برخی از حوزه ها این اتفاق افتاده است و 
ســرعت عمل وجود دارد به هرحال قانون در این زمینه موجود است اما باید وزارت 

کشور و شورای نگهبان در این زمینه به نتیجه برسد.

الریجانی در پایان با اشــاره به مشارکتش در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها 
در شــهر قم اظهار کرد: من رای خود را در این شهر به صندوق انداختم و مشارکت 

مردم در قم نیز بسیار چشمگیر و حداکثری بود.

علی طیب نیا که برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری به یکی از حوزه هــای رای گیری رفته بود، 
گفت: هر رأیی که ما می دهیم نه تنها سرنوشــت امروز، بلکه 

سرنوشت نسل های بعد ما را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش ایســنا، وزیر اقتصاد با بیان اینکه من بیش از یک 
ســاعت است که در صف رای دهندگان هستم به ایسنا گفت: 
این انتظار بسیار شیرین است چون نشان می دهد مردم از همین 

ساعات آغازین حضور پررنگ و با نشاطی دارند.
وی حضور در انتخابات را نه تنها یک حق شــهروندی بلکه 
یک مسولیت ملی برای هر شهروند ایرانی بر شمرد و گفت: هر 
رآیی که ما می دهیم نه تنها سرنوشت امروز ما بلکه سرنوشت 

نسل های بعد را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری هنگام بازدیداز ستاد انتخابات 
کشور اعالم کرد که ما به رای مردم و قانون همواره باید احترام 

قائل باشیم و از این رو من معتقدم میزان رای ملت است.
به گــزارش ایلنا، دیــروز و در هنــگام رأیگیری، حجت 
االسالم ســیدابراهیم رییسی با حضور در وزارت کشور از ستاد 

انتخابات کشور بازدید کرد.

او در این بازدید روند کاری ســتاد انتخابات کشــور را مورد 
بررسی قرار داد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از ستاد 
انتخابات کشور در واکنش به اظهارات اعضای ستادش مبنی بر 
تخلفات گسترده در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
گفــت: بنده در ابتدا باید بگویم که آمده ام از دســت اندرکاران 
انتخابات به خاطر زحماتی که در سراسر کشور کشیده اند تشکر 

کنم.
او ادامه داد: حضور بنده در ســتاد انتخابات کشور برای خسته 

نباشید برای همه دست اندرکاران انتخابات است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه جا دارد به 
همه دوستان اجرایی خســته نباشید عرض کنم، اظهار داشت: 
ســازوکار انتخابات درکشور ما، سازوکار اطمینان بخشی است. 
یعنــی قانون گذار یک بخــش اجرا و یک بخــش نظارت را 

پیش بینی کرده اســت. ما تحربه ســی و چند سال کشورداری 
و برگزاری انتخابات را داریم و این ســازوکار، سازوکار اطمینان 

بخشی است.
رییســی با بیان اینکه امروز یکســری مشکالت را از ابتدای 
انتخابات به بنده گــزارش دادند، تصریح کــرد: از همان آغاز 
انتخابات که اعالم اســامی بود و شــهرت بنده را در بعضی از 
اعالنات ذکر نکرده بودند که علی القاعده ممکن است تعدادی 
از افراد با نام شناسامه ای من آشنا نباشند. عنوان مشهور بسیار 

مهم است و این موضوع هم در قانون پیش بینی شده است.
او افزود: در قانون پیش بینی شــده اســت کسانی که به یک 
فامیلی مشــهور هستند شهرت شان در اعالمیه ذکر شود و این 
اشــکالی بود که از ســوی ما اعالم شد.رییســی با بیان اینکه 
ان شااهلل این انتخابات، انتخابات پر معنایی برای تعیین و تکلیف 
سرنوشت برای مردم باشد، ابراز داشت: ما به رای مردم و قانون 

همواره باید احترام قائل باشــیم و از این رو من معتقدم میزان 
رای ملت اســت و هم احترام به قانــون و هم رای ملت مهم 
اســت و باید منتظر باشــیم و ببنیم رای مردم چه چیز اســت.

او در پاســخ به ســوالی در رابطه با اینکه برخی از سایت های 
خبری حامی وی موجی را در راســتای تخلفات گسترده دولتی 
در فضای رسانه ای به راه انداخته اند، با توجه به مشارکت باالی 
مردم بیان کرد: مشارکت مردم خوشبختانه مشارکت خوبی بود 
اما دســت اندرکاران هم توجه کنند که اشکاالت کمی هم در 
جریان انتخابات وجود نداشــته باشــد مثال در یک نقطه تعرفه 
نرسد. ممکن اســت در کالن اتفاقی رخ ندهد اما در آن نقطه 
موجب نگرانی می شود. لذا دست اندرکاران انتخابات باید به این 
موضوع توجه کنند و به نحوی اخذ آرای مردم را که حق شــان 
رای دادن است، انجام دهند که مناسب باشد و آنها بتوانند رای 

خود را در بستر مناسب ارائه دهند.

آسوشیتدپرس:
این انتخابات به عنوان رفراندوم برای

 سیاست های حسن روحانی  به شمار می رود

علی طیب نیا وزیر اقتصاد:

 انتظار بسیار 
شیرینی است

وزیر نفت گفت: صندوق رای محل پایان 
مخاصمات اســت و برای توسعه کشور باید 

رفاقتها آغاز شود.
بــه گزارش ایســنا، بیژن نامــدار زنگنه 
پس از حضور در حســینیه جماران در جمع 
خبرنــگاران گفت: انتخابات نشــانه اقتدار 
ملت ایران اســت و پیام سربلندی، آزادی و 

قدرتمندی ما به جهانیان است .
وی خاطرنشــان کرد: جمهوری اسالمی 
ایران عمیق ترین مردم ساالری را در منطقه 
تجربه می کند و این دســتاورد بزرگ امام، 

رهبری و ملت بزرگ ایران است.
وزیر نفــت ادامه داد: امــروز برای ملت 
ایران روز بزرگی اســت، زیرا نه تنها رئیس 
جمهــوری را انتخاب میکنــد بلکه مرحله 
دیگری از توسعه سیاســی خود را رقم می 

زند.
زنگنه تاکید کرد : ما در هر انتخابات نشان 

دادیم کــه یک مرحله باالتری از توســعه 
سیاسی را بدست می آوریم.

وی ادامه داد: توسعه سیاسی و دمکراسی 
چیزی نیست که یک  شــبه بدست آوریم 
برای آن بیش از صد ســال اســت تالش 
می کنیم جمهوری اسالمی بر مبنای مردم 
ســاالری شــکل گرفت که باید قدر آن را 

بدانیم.
زنگنه گفت: هر کسی که رئیس جمهوری 
شود باید همه به آن کمک کنند، زیرا رئیس 
جمهور همه ملت ایران است. آنچه که مهم 

اســت ایران، آزادی و حقوق اساسی مردم 
اســت که باید با دوســتی و برادری آنها را 

جلو ببریم.
زنگنه در پایان خاطرنشــان کرد: یک نفر 
رئیس جمهور می شود و باید همه به آن فرد 
کمک کنیم تا موفق شود، نه مثل چهار سال 
گذشته که یکی رئیس جمهور شد و دیگران 
تالش کردنــد وی را زمین بزنند این روش 
ناجوانمردانه ای اســت. صندوق رای محل 
پایان مخاصمات اســت و حاال برای توسعه 

کشور باید رفاقت ها آغاز شود.

     بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت:

سید رضا صالحی امیری وزیر ارشاد: 

حاال برای توسعه کشور باید رفاقتها 
آغاز شود

                                       حسن هاشمی وزیر بهداشت: 

اعتماد مردم به صندوقهای رأی بزرگترین افتخار برای یک حکومت است 
وزیر بهداشــت با لباس جراحی رأی خــود را به صندوق 
انداخــت و از همــه هموطنان نیز خواســت کــه همه پای 

صندوق های رای بیایند و رای بدهند.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی پس از  انداختن 
رای خود در صندوق با حضور در جمع خبرنگاران گفت: همه 
باید پــای صندوق های رای بیایند و رای بدهند، این بهترین 
فرصتی اســت که با هزینه سنگینی آن را به دست آورده ایم. 
حضور مردم در انتخابات خیلی خوب و مهم است و جمهوری 
اسالمی باید قدردان این مردم باشد. باالترین افتخار این است 
کــه مردم به صندوق های رای اعتمــاد دارند و فکر می کنند 
حضورشــان موثر اســت. این بزرگترین افتخــار برای یک 

حکومت است.
وی اضافه کرد: فرصت انتخابات برای مردم جامعه بســیار 
ارزشمند اســت زیرا به قیمت سنگین از دست دادن عزیزان 
زیادی به دست آمده و شهدای انقالب، جانبازان و ایثارگران 
در ایــن راه تــالش زیادی کرده اند تا امروز به دور از فشــار 
قدرت هــای ظالم بین المللی از این فرصت اســتفاده کنند و 

سرنوشت خود را تعیین کنند.
وزیر بهداشــت در پاســخ به ســوالی درباره اولویت دولت 
دوازدهم در حوزه بهداشــت و درمــان ، گفت: هر دولتی که 
تشکیل شود حتما برنامه های دولت یازدهم را ادامه خواهد داد 
زیرا مطالبه عموم مردم و در شــعارهای انقالب است که باید 

زودتر از دولت آقای روحانی اجرایی می شد.
وزیر بهداشــت در مورد طرح تحول ســالمت عنوان کرد: 
هر دولتی که انتخاب شــود موظف به ادامه این طرح اســت 
زیرا مردم در این حوزه مشکالت زیادی دارند و هر حکومتی 
در زمینه امنیت، ســالمت و آموزش سرمایه گذاری می کنند. 
طبیعی اســت که با اهدافی که جمهوری اســالمی داشته و 
براســاس قانون اساسی هر دولتی موظف به ادامه این مسیر 
است.دکتر هاشمی درباره اینکه در صورت تداوم فعالیت دولت 
روحانی آیا تمایل به حضور در وزارت بهداشت و درمان را دارد 
یــا خیر، گفت: پس از انتخابات در مورد این موضوع صحبت 

می کنم.

روزنامه گاردین در گزارشــی نوشــت: انتخاب رئیس جمهور در ایران به یکی از 
مهم ترین رویدادها تبدل شــده است، چراکه آینده تعامالت تهران را تعیین خواهد 

کرد.
به نوشــته روزنامه گاردین، مردم ایران روز جمعــه در حالی پای صندوق های 
رای رفته اند که گفته می شــود نتایج آن می تواند مسیر این کشور برای یک نسل 
را مشــخص کند. پیروز این رقابت ها نه تنها بر آینده تاثیرگذار اســت، بلکه مسیر 
آینده کشــور را تعیین خواهد کرد. رقبای اصلی در این انتخابات حســن روحانی 

رئیس جمهور ایران و ابراهیم رئیسی هستند.
روحانی که به عنوان فردی میانه رو شــناخته می شود  توانست در ژوئیه ۲015 با 
گروه موسوم به 1+5 به توافقی هسته ای دست یابد که منجر به رفع تحریم های 

ایران در ازاء محدودیت برنامه هسته ای این کشور شد.
به نظر می آید رئیســی که از حزب اصولگرا و تندرو است، رویکردی بسته تر در 
تعامــل با جامعه بین الملل دارد. اما چالش بــزرگ روحانی برای پیروزی دوباره در 

انتخابات ریاست جمهوری است.
گاردین نوشــت: مردم ایران که در صف های طوالنی رای گیری را آغاز کرده اند، 

قرار است روابط آینده کشور با غرب را نیز انتخاب کنند.

سازوکار انتخابات در ایران اطمینان بخش است
ابراهیم رییسی:

گاردین: 
نتیجه انتخابات مسیر ایران را برای

 یک نسل مشخص خواهد کرد

نیویورک تایمز:

این انتخابات از نگاه غرب یک حمایت
 از توافق هسته ای است

بی بی سی:

 رقابت اصلی میان روحانی میانه رو
 و رئیسی تندرو است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: احساس می کنم سال 76 در حال تکرار است.
به گزارش ایسنا، سیدرضا صالحی امیری در حاشیه حضورش در حسینیه جماران 
درباره حضور مردم در انتخابات گفت: بنده پیش بینی یک جهش را در رای مردم در 

انتخابات داشتم و احساس می کنم که سال 76 در حال تکرار است.
وی با تقدیر از اصحاب رسانه، افزود: انصافا اصحاب رسانه گمنام هستند و تالش 
خوبی را برای پوشــش اخبار انتخابات انجام داده اند و از همین جا به همه آنها ابراز 
ارادت و خسته نباشید دارم. اصحاب رسانه حلقه واسط بین دولت و مردم هستند و 

یکی از عوامل اصلی در جهش آرای مردم حضور پررنگ رسانه ها است.

وزیر ارشاد با بیان اینکه دولت سه اولویت اساسی دارد، بیان کرد: اقتصاد و معیشت 
نخستین اولویت دولت است و همچنین توسعه زیرساخت ها که مردم با توجه به آنها 

بتوانند مشکالت خود را برطرف کنند نیز دومین اولویت دولت است.
صالحی امیری توسعه اجتماعی و اخالقی را سومین اولویت دولت دانست و ادامه 
داد: مسایل اجتماعی جامعه جدی است و خوشبختانه دولت نیز به این مسایل توجه 
دارد. آقای روحانی نیز اولویت تعامل با کشورهای خارجی را از دیگر برنامه های خود 
برای دولت دوازدهم دارد و در یکی از شهرســتان ها عنوان کردند که امیدوارم همه 

تحریم ها با همت دولت در همه حوزه ها لغو شود.

احساس می کنم سال 76 تکرار شده است

وزیر راه و شهرسازی گفت:من امیدوارم آگاهی در ایران پیروز شود انتخاب 
بین آگاهی و بیراهه است.

به گزارش ایســنا، عباس آخوندی پس از مشارکت در انتخابات و انداختن 
رای به صندوق مســتقر در وزارت کشور اظهار کرد: من فکر می کنم میزان 

مشارکت بسیار بسیار باال باشد.

وی ادامه داد: من همواره نوشتم این انتخابات ویژگی بسیار پیچیده ای دارد 
و انتخاب بین خوب و خوب تر نیســت، بلکه انتخاب بین آگاهی و گمراهی و 
راه و بیراه است.آخوندی خاطر نشان کرد: حضور و مشارکت مردم مهم است و 
نقش تاثیر گذاری در آینده ایران دارد. من امیدوارم آگاهی در ایران پیروز شود.

عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی: 

آگاهی در ایران پیروز انتخابات است

یک روزنامه آمریکایی نوشــت: مردم ایران در حالی برای انتخابات رئیس جمهور 
آینــده خود رای می دهند که این انتخابات از نــگاه غرب یک آزمون در حمایت از 

توافق هسته ای است.
به نوشــته روزنامه نیویورک تایمز،  ایرانی ها روز جمعه برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری پای صندوق های رای رفتند. مردم تهران حتی از دوره قبل یعنی 

انتخابات ۲013 حضور پررنگ تری داشته اند.
غرب این انتخابات را به عنوان آزمونی برای پشتیبانی از توافق هسته ای ایران و 
گروه 1+5 می داند که به رفع تحریم های ایران در ازاء محدودیت برنامه هســته ای 

این کشور منجر شد.
نیویورک تایمز در ادامه نوشت: آقای رئیسی برای پیروزی نیازمند حضور محکم 
و گســترده افرادی اســت که کمتر در مناطق مرفه زندگــی می کنند و به عالوه 
کســانی که روی ایدئولوژی تمرکز بیش تری دارند. هــر دو نامزد در جریان کارزار 

انتخاباتی شان وعده بهبود وضعیت اقتتصادی را داده اند.

شــبکه بی بی سی با اشــاره به فضای انتخاباتی کنونی در کشورمان گزارش داد: 
مردم ایران برای حضور در انتخاباتی پای صندوق های رأی رفته اند که در آن حسن 

روحانی برای دور دوم خود رقابت می کند.
این شــبکه خبری گزارش داد، مردم ایران روز جمعه برای انتخاب رییس جمهور 
خــود پای صندوق های رأی رفتند. در این انتخابات چهار نازمزد حضور دارند که به 
نظر می آید رقابت اصلی میان حسن روحانی 68 ساله، رییس جمهور میانه رو ایران و 

ابراهیم رئیسی 56 ساله که یک فرد تندرو به شمار می آید است.
اگــر هیچ یک از نامزدها نتواند بیــش از 50 درصد آرا را به خود اختصاص دهد، 

انتخابات به دور دوم کشیده و هفته آینده مجدداً برگزار خواهد شد.
تمامی رییسان جمهور ایران از سال 1۹85 تاکنون دو دوره خدمت کرده اند.

آیــت اهلل خامنه ای رهبر ایران در لحظه اول آغاز انتخابات رأی خود را به صندوق 
انداخت و از مردم کشورش نیز خواست تا در همین ساعات ابتدایی پای صندوق های 

رأی بروند و در این انتخابات مهم شرکت کنند.

خبرگزاری فرانســه نوشت: حال و هوای انتخابات در تهران که با صفوف طوالنی 
مردم در مقابل شعب اخذ رای همراه است، حال و  هوای جشن و سرور است. 

این رســانه فرانسوی نوشت: هیچ اتاقکی در شــعب اخذ رای وجود ندارد و مردم 
آزادانه و بی پرده درباره نامزدهای شــان بحث و گفت وگو و به همدیگر در پر کردن 

برگه رای کمک میکنند. 
خبرگزاری فرانسه افزود: ایرانی ها که برای نخستین بار در ساعات اولیه صبح روز 
جمعه به پای صندوق های رای آمدند، می گویند، دوست دارند دیگران را به باالترین 

میزان ممکن برای حضور ترغیب کنند.

خبرگزاری فرانسه: 

امروز در ایران حال و هوای جشن و 
سرور است


