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روی موج کوتاه

اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی، 
پس از پیــروزی در انتخابات ریاســت 
جمهوری با موضوع »تبیین برنامه های 

کلی دولت سیزدهم« برگزار شد.
به گــزارش ایســنا، رئیس جمهور 
منتخب در این نشست اعالم کرد که با 
اعتماد به نیروی انسانی به ویژه جوانان و 
ذخایر ارزشمند کشور ان شاء اهلل وضعیت 
و شرایط به نفع مردم و برای گشایش در 

زندگی مردم تغییر می کند. 
وی با بیان اینکه حماسه ۲۸ خرداد 
امسال به دنبال حماسه هایی است که 
مردم عزیزمان در مقاطع مختلف خلق 
کردند، گفت: حضور مردم پیامی برای 
همه دشمنان داشت. این حضور با معنا و 
گسترده با وجود شرایط کرونا، دشمنی 
های بسیار و ایجاد جنگ روانی دشمن 

انجام گرفت.
پیام انتخابات وحدت و انسجام 

ملی بود
وی ادامه داد: حضــور ملت بزرگ 
ایــران در انتخابات که با ســاعت ها 
ایســتادن پای صنــدوق رای انجام 
گرفت، با وجود برخی از گله مندی ها 

از شرایط انجام گرفت.
رئیسی با اشاره به پیام های مختلف 
حضور مــردم در انتخابات افزود: یک 
پیام، پیام وحدت و انســجام ملی بود. 
پیام دیگر ضرورت تغییر در وضعیت 
و شرایط اقتصادی و زندگی مردم بود. 
پیام ملت ایران مبارزه با فســاد، فقر، 
تبعیض و در یک کلمه اجرای عدالت 
در تمام شئون زندگی مردم بود. پیام 
ملت ایران، پافشــاری بر ارزش های 
انقالب شکوهمند اسالمی و تداوم راه 
امام )ره( و شهدا به ویژه سردار دل ها 
شهید سردار قاسم سلیمانی بود. مردم 
با حضور خودشان وفاداری شان را به 
خون مطهر شهدا اعالم کرده و به پیام 

رهبر معظم انقالب لبیک گفتند.

 به عهدی که با مردم بستیم 
وفادار می مانیم

رئیسی ادامه داد: این پیام برای دولت 
مردم و همه مدیران و مسئوالن دولتی 
که امور را به عهــده خواهند گرفت باید 
شنیده شود. ما باید به عهدی که با مردم 
بستیم وفادار بمانیم و وفاداری این است 
که با همه وجود برای رفع مشکالت پیش 
رو و باز کردن گره ها تالش کنیم. با اعتماد 
به نیروی انسانی به ویژه جوانان و ذخایر 
ارزشمند کشور ان شــاء اهلل وضعیت و 
شرایط به نفع مردم و برای گشایش در 

زندگی مردم تغییر می کند.
سیاست خارجی دولت ما محدود 

به برجام نیست
 رئیسی گفت: سیاســت داخلی و 
اولویت های ما در دولت سیزدهم بهبود 
وضعیت کسب و کار مردم، بهبود شرایط 
و وضعیت معیشت مردم و بهبود شرایط 
در نظام اداری و کارآمدی رقم زده خواهد 
شد. حتما یک نظام اداری کارآمد، سالم 
و قانون مدار و فساد ستیز شکل خواهد 
گرفت. وی با اشاره به سیاست های دولت 
ســیزدهم در حوزه سیاست خارجی 
اظهار کرد: ملت ما نشــان دادند که در 
مقابل فشارها مقاومت و ایستادگی دارد 
و باید بدانند که سیاست خارجی دولت 
ما از برجام شــروع نمی شود و به برجام 
نیز محدود نخواهد شد، بلکه ما تعاملی 
گسترده و متوازن را در سیاست خارجی 

دنبال خواهیم کرد.
رئیس جمهوری منتخب افزود: در 
مذاکرات، هر مذاکره ای که منافع ملی 
در آن تضمین شود حتما مورد حمایت 
ما خواهد بود اما مــا وضعیت اقتصاد و 
شرایط مردم را به مذاکرات گره نخواهیم 
زد و اجازه نخواهیم داد که مذاکره برای 
مذاکره و مذاکرات فرسایی باشد، بلکه هر 
نشستی باید همراه با نتیجه باشد و برای 

ملت بزرگ ایران آورده ای داشته باشد.

 اروپا و آمریکا 
به تعهدات خود بازگردند

رئیس جمهور منتخب در پاسخ به 
این سوال که اصلی ترین اولویت دولت 
شما و نخستین دســتور شما در دولت 
جدید چه خواهد بود، بیان کرد: در روز 
آغاز کار دولت ما اعالم خواهیم کرد که 
تمام بسترهای فســاد زا که ایجاد رانت 
می کنند، باید خاتمه  داده شود و تمام 
دستگاه های اداری موظفند ریشه های 
فساد و رانت خواری را از بین ببرند و این 

ساز و کارها توسط دولت اصالح شود.
رئیسی، گفت: اولین اقدام دولت ما 
توجه به مسئله اشتغال و مسکن مردم 
خواهد بود که دســت اندرکاران بخش 
های مختلف باید در این زمینه حضور 

فعال داشته باشند.
اقداماتم در مدت مسئولیت، در 

جهت دفاع از حقوق بشر بوده است
رئیس جمهوری منتخب در ادامه 
در پاسخ به پرســش خبرنگار شبکه 
الجزیره دربــاره تحریم هایی علیه وی 
و طرح اتهاماتی علیــه او در نقش او در 
اعدام ها و تاثیر ایــن وضعیت در نحوه 
تعامل بــا رهبران کشــورهای جهان 
به ویژه کشــورهای غربی و اینکه آیا او 
قصدی برای سفر به کشورهای غربی 
دارد؟ اظهــار کرد: من بــه عنوان یک 
حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم 
بودم و حقوق بشر محوری ترین نکته ای 
بوده که در همه مسئولیت هایم دنبال 
کردم. به آنهایی که اتهام می زنند باید 
گفت که امروز ما در جایگاه مدعی قرار 
داریم؛ تمــام اقداماتی که من در مدت 
مسئولیتم انجام دادم همواره در جهت 
دفاع از حقوق بشر بوده است. با کسانی 
که اخالل در حقوق انسانها ایجاد کردند 
و دست به حرکات داعشی و اقدامات ضد 
امنیتی زدند همواره در دستگاه قضایی 
به عنوان یک حقوقدان و قاضی مدعی 

حقوق انسانها و در جایگاه دفاع از حقوق 
بشر برخورد کرده ام.

رئیســی افزود: امروز کسانی که 
در دنیــا نقض حقوق بشــر می کنند 
باید در این باره پاســخگو باشند؛ اگر 
یک حقوقدان و قاضی از حقوق مردم 
دفاع کرده، باید مورد تقدیر و تشویق 
قرار بگیرد که امنیت مردم را در مقابل 
هجوم ها و تهدیدها حفظ کرده است؛ 
افتخار من این است که در هر کجا که 
بودم به عنوان دادســتان از امنیت و 
آســایش مردم دفاع کردم و امروز نیز 
در جایگاه ریاســت جمهوری خود را 
موظف به دفاع از حقوق بشر می دانم و 
خود را موظف می دانم از حقوق انسانها 
دفاع کنم و اگر امروز کسانی که مدعی 
حقوق بشــرند با به وجــود آوردگان 
داعــش و گروههای مســلحی که به 
جان مردم انداختنــد، مورد محاکمه 
و مواخذه قرار بگیرنــد، دنیا به صلح و 

امنیت خواهد رسید.
حاضر به مالقات با رئیس جمهوری 

آمریکا نیستیم
رئیسی در پاسخ به سوال روزنامه جام 
جم درباره برنامه های دولت برای توجه 
به گالیه های مردم به ویژه اقشار مردم 
بیان کرد: به عنوان رئیس جمهور خود 
را خادم جمهور می دانم، چه کســانی 
که به من رای دادند، چه کســانی که به 
کاندیداهای محترم دیگر رای دادند، چه 
کسانی که به دلیل کرونا یا دالیل دیگر 
پای صندوق حاضر نشدند. من خودم را 
خادم همه ملت می دانم و خود را موظف 
به پاسداری و صیانت از حقوق مردم می 
دانم. هر اقدامی که برای افزایش سرمایه 
اجتماعی و کاهش هزینه های اجتماعی 
باشد را در دستور کار دولت مردمی قرار 

داده و در این زمینه اقدام می کنم.
رئیس جمهور منتخب در ادامه در 
پاسخ به سوال رسانه راپلی روسیه که آیا 

در شرایط رفع تحریم ها حاضر به دیدار با 
رئیس جمهور آمریکا هستید گفت: خیر.

 دولت بورس را 
قلک خودنخواهد کرد 

رئیسی در پاسخ به سوال خبرگزاری 
فارس در مورد حل مشکالت بورس بیان 
کرد: من با اقداماتی اعتماد مردم به بازار 
بورس را بر می گردانــم. از جمله اینکه 
دولت حتما بــورس را قلکی برای خود 
قرار نمی دهد تا کســری بودجه خود را 
از طریق بــورس تامین کند. تالش می 
کنیم تضمین های الزم را برای جبران 
خسارات سهام داران خرد ایجاد کنیم. 
ساز و کارهای نظارتی و صندوق توسعه را 
فعال می کنیم تا از ایجاد تکانه در بورس 
پیشگیری کند. با تسهیل شرایط برای 
شــرکت هایی که آماده ورود به بورس 

هستند، بورس را عمیق خواهیم کرد.
 مسائل منطقه ای و موشکی 

قابل مذاکره نیست
وی تاکید کرد: مسائل منطقه ای و 
موشکی قابل مذاکره نیست. موضوعی 
که مذاکره و توافق شد را عمل نکردند. 
چطور می خواهند وارد مســائل جدید 

شوند؟
رئیسی در پاسخ به سوال پرس تی وی 
مبنی بر سیاست دولت جدید ایران برای 
احیای برجام خاطرنشان کرد: سیاست 
جمهوری اسالمی ایران که بارها اعالم 
شده این است که ایران به دنبال استفاده 
صلح آمیز از انرژی هسته ای بوده و از این 
علم در عرصه های مختلف بهره می گیرد. 
بر اساس اعالم سازمان های بین المللی 
هم اقدامات ایران کامــال در چارچوب 
مقررات بین المللی است. با این حال چرا 
برای فعالیت های هسته ای ایران موانع 
ایجاد می کنند؟ اقدامات هسته ای ایران 
به تکرار خود سازمان های بین المللی 
بدون هیچ مشکل و در چارچوب مقررات 
بین المللی بوده اســت، اما چرا موانع و 
مشکالت پیش روی اقدامات هسته ای 

ایران قرار دادند.
در دولت مردمی، شایسته ساالری 

محور خواهد بود
رئیس جمهــوری منتخب در ادامه 
نشست خبری خود در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ایســنا مبنی بــر اینکه »این 
روزها لیست های متعددی برای کابینه  
شما اعالم می شود. با توجه به حمایت 
گروههای مختلف از شــما، مالک تان 
برای تعیین اعضای  کابینه و بدســت 
آوردن  رضایت همه گروه ها چیست؟ آیا 
به تشکیل کابینه فراجناحی معتقدید؟ 
یا برای جنابعالی شایستگی و کارآمدی 
فارغ از گرایش های سیاسی مهم است؟ 
و یا گرایش های سیاســی بــه همراه  
کارآمدی؟« گفت: همانطــور که من 
بارها اعالم کردم به صورت مستقل وارد 
انتخابات شدم و از همه احزاب و اشخاصی 
که  از من حمایت کردند صمیمانه تشکر 
می کنم، اما من برای تشــکیل دولت 
خود را در مقابل خداوند متعال مسئول 
می دانم و فقط وامدار مردم خواهم بود؛ 
در تشکیل دولت نگاهم به انقالبی بودن، 
کارآمد بودن، فساد ستیز بودن و مردم دار 

بودن است.

رئیســی افزود: توصیه من به رسانه 
ها این اســت که گمانه زنی نکنند؛ ما 
ســامانه ای در اختیار آحــاد مردم قرار 
می دهیم و شاخص هایی را در آن سامانه 
قرار می دهیم که هر کسی در هر کجای 
کشــور احســاس می کند میتواند به 
عنوان یک مدیر و خدمتگذار در دولت 
موثر باشــد معرفی شــود؛ من از نگاه 
مردم و نخبگان اســتقبال می کنم. در 
دولت مردمی شایســته ساالری محور 

خواهد بود.
رئیس جمهوری منتخب در پاسخ 
به پرســش خبرگزاری ایلنــا درباره 
برنامه های وی بــرای تامین کاالهای 
اساسی در شرایط تحریم اظهار کرد: 
موضوع کاالهای اساسی اولویت دولت 
است؛ نظارت بر زنجیره تامین و تولید 
کاالهای اساســی مردم تا مصرف از 
اولویت های دولــت خواهد بود؛ لکن 
اســاس موضوع این اســت که باید 
ارتباط بین سفره های مردم و کاالهای 
اساسی را با دالر و خارج از کشور، طی 
اقدامی میان مدت و طوالنی مدت قطع 
کنیم؛ این کار را اجرایی می دانیم و از 
برنامه های ماست و حتما خودکفایی 
کشور نسبت به کاالهای اساسی را از 

ابتدای کار کلید خواهیم زد.
زمینه را برای بازگشت ایرانیان 

خارج از کشور فراهم خواهیم کرد
وی در بخش دیگری از نشســت 
خبری خــود با رســانه های داخلی و 
خارجی بــا تاکید بر اینکــه در دولت 
سیزدهم همه زمینه را برای بازگشت 
ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهیم 
کرد، اظهار کرد: دولت خود را موظف 
می داند همچنان که نسبت به تامین 
امنیت و حقوق مردم در داخل مسئول 
می داند، نســبت به ایرانیان خارج از 
کشور نیز خود را مسوول می داند؛ چرا 
که آنها ایرانی هســتند و ما نسبت به 
آنها هم مسئولیت داریم؛ لذا باید ورود 
ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور 
از طرف همه دســتگاه های مربوطه 

تسهیل شود.
رئیس جمهوری منتخب با تاکید 
بر اینکه سرمایه گذاری در ایران توسط 
ایرانیان خارج از کشــور باید تسهیل 
شود، افزود: بهترین و امن ترین مکان 
برای ســرمایه گذاری ایرانیانی که در 
خارج از کشور هســتند، سرزمین آبا و 
اجدادی شان است. امروز امنیت کاملی 
برای ســرمایه گذاری در ایران وجود 
دارد و همه سرمایه گذاران دنیا بدانند 
که امروز ایران امــن ترین مکان برای 
سرمایه گذاری اقتصادی است و دولت 
این امنیت را بــرای همه کارآفرینان و 
سرمایه گذاران به ویژه ایرانیان خارج 

از کشور تضمین می کند.
رئیسی با بیان اینکه سامانه ای برای 
دریافت ایده ها راه اندازی خواهیم کرد، 
خاطرنشــان کرد: نخبــگان، اصحاب 
رسانه و همه صاحبان اندیشه و خرد که 
ایده ای برای اداره دولت و سامان دادن به 
وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
دارند، در بانک ایده هــا از ایده های آنها 

استقبال می کنیم.

ابراهیم رئیسی در نشست خبری:

شرایط به نفع مردم تغییر می کند 

خبر

رئیس دولت اصالحات در پیامی به مناسبت 
برگزاری انتخابــات ۱۴۰۰ خاطرنشــان کرد: 
»عدم شــرکت )بی ســابقه( باالی 5۰ درصد از 
مردم و وجود باالترین درصد رأی های باطله اگر 
نشانه دلســردی و نومیدی مردم و فاصله آنان با 
حکومت نیست، نشان چیست؟ امری که خطر آن 
بارها تذکر داده شده، ولی مورد توجه قرار نگرفته 
است. عدم استقبال بخش چشم گیری از جامعه به 

دعوت به حضور و کم اعتنایی به نظر خیرخواهان 
و کسانی که مدت ها مرجعیت اجتماعی داشته اند 
آیا نشان نمی دهد که مردم از اصالح امور نومیدند 
و آیا این یأس مورد سوء استفاده جریان هایی که به 
براندازی به هر قیمت می اندیشند نمی انجامد؟« 
به گزارش ســایت جماران، سیدمحمد خاتمی 
در این پیام می افزاید: »حاکمیت به طور خاص و 
جریان های سیاسی و مدنی به طور عام نمی توانند 

نسبت به این رویداد درخورتأمل بی تفاوت باشند. 
این زنگ خطر بایــد همه را به خود بیــاورد و در 
اصالح ساختارها، رویکردها و مدیریت به گونه ای 
اقدام شــود که اوالً جلوی پیشــرفت این خطر 
بزرگ را بگیرد و ثانیاً سازوکارهایی به کار گرفته 
شود که موجب دلگرمی و رضایت مردم و بهبود 
زندگیشان و امیدشــان به آینده و در یک کالم 
استقرار جمهوریت با تمام معنای کلمه و با رعایت 

همه لوازم آن گردد. به هر حال انتخابات در فضای 
متفاوتی از مشارکت و رقابت به انجام رسید و اکنون 
زمان آن است که با توجه به رویکردها و سازوکارها 
و نتایج آن به نقد و بازاندیشی در گذشته و امروز 
خویش و چشــم اندازهای آینده بپردازیم. آنچه 
در این انتخابات حاصل شد، فراتر از ابعاد و نتایج 
سیاسی آن نیاز به گفت و گوهای مسأله شناسانه 
و راه گشایانه اصالحی را برای امروز و آینده کشور 
برجسته کرد. با شرایط پیچیده و دشوار نمی توان با 
رویکردهای ساده و تکراری روبرو شد. همه آنان که 
به عبور کم هزینه ایران از تنگناهای امروز و آینده 
ایران می اندیشند باید با رعایت نهایت شکیبایی، 

رواداری و مدارا و امید و گفت و گو، تنوع و تفاوت 
نظرها را به رسمیت بشناسند، تجربه ها و نقدها را 
به کار گیرند و برپایه موازین و مبانی اصالح طلبانه 

خود افق های نو بگشایند.«

سید محمد خاتمی در پیامی با اشاره به سطح نازل مشارکت و درصد باالی آرای باطله در انتخابات 

همه به خود بیایند!
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منابع غربی:
مذاکرات وین نمی تواند بدون 

محدودیت زمانی ادامه داشته باشد 
منابع غربی با اشاره به مذاکرات طرف های برجام 
در وین برای احیای توافق هسته ای، اعالم کردند که 
این گفت وگوها نمی توانــد بدون محدودیت ادامه 
داشته باشد.به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پیش از 
این برخی دیپلمات ها اعالم کرده بودند که مذاکرات 
وارد برهه ای حساس شده اســت و هیات ها برای 

مشورت به پایتخت های خود بازگشته اند.
    

خطیب زاده:
  شاید دور بعد مذاکرات، 

دور پایانی باشد 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
در نشست خبری دیروز خود، در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه آیا توافق برای احیای برجام به دولت 
بعدی ایران موکول شده است، تصریح کرد: سیاست 
ایران تاخیر در رفع تحریم ها نیست. بعید نیست دور 
بعدی، دور پایانی مذاکرات باشد. باید دید طرف های 

مقابل تصمیم شان را می گیرند یا خیر.
    

عراقچی: 
موضع ایران در مذاکرات، پس از 

انتقال دولت هم تغییر نمی کند
معاون وزیر خارجه و رئیس هیات مذاکره کننده 
در وین گفته است که »آقای رئیسی بسیار واقع بین و 
منطقی است و موضع ایران حتی پس از انتقال دولت 
نیز تغییر نخواهد کرد«. عباس عراقچی، همچنین 
ابراز امیدواری کرد مذاکرات در دوران کار دولت فعلی 
به اتمام برسد و حتی اجرایی شود. به گفته وی» هنوز 

بخش دشوار گفت وگوها باقی مانده است.«
    

برکناری ذوالنوری از ریاست 
کمیسیون امنیت ملی 

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس یازدهم در اجالسیه دوم 
برگزار و درنتیجه  آن مجتبی ذوالنوری از ریاست این 
کمیسیون برکنار شد. بر اساس اعالم خبرگزاری ها، 

وحید جالل زاده جایگزین او شده است.
    

نیروگاه بوشهر از شبکه خارج شد
سازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد که نیروگاه 
اتمی بوشــهر به دلیل »نقص فنی« به طور موقت 
»خاموش« شد. در اطالعیه این سازمان آمده است: 
»به دنبال بروز نقص فنی در نیروگاه بوشهر و پس 
از اطالع قبلی یک روزه به وزارت نیرو، این نیروگاه 
به طور موقت خاموش و از شــبکه سراسری برق 

خارج شد.«
    

کرباسچی: 
 هر اصول گرایی بخواهد رای بیاورد، 

باید شعارهای اصالح طلبانه بدهد
غالمحسین کرباسچی طی گفت وگو با ایران وایر 
درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: »االن هر 
اصول گرایی بخواهد رای بیاورد و در نظر مردم جلوه 
کند، باید همان شــعارهای اصالح طلبانه را بدهد؛ 
رفاه، توسعه، رابطه با جهان و... اگر اصالحات یا جریان 
حامی شرکت در انتخابات شکست خورده ، چرا باید 

باز هم به آن لگد زد؟ به مرده که لگد نمی زنند؟« 
    

گروسی:
دسترسی آژانس به تأسیسات هسته ای 

ایران بسیار محدود شده است
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از محدود 
شدن دسترسی این نهاد به تاسیسات هسته ای ایران 
خبر داد.  به گزارش ایلنا، رافائل گروسی همچنین 
گفت که توافق میان آژانس و ایران یک راه حل دائمی 

و پایدار نیست.
    

انتخابات میان دوره ای مجلس؛
اصولگرایان در هر ۶ حوزه  انتخابی 

پیروز شدند 
نتایج انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای 
اسالمی اعالم شد که نشــان می دهد اصولگرایان 
در هر ۶ حوزه  انتخابی پیروز شــده اند. در این میان 
ولی اهلل بیاتــی و مرتضی حســینی از حوزه های 
انتخابی تفرش، آشتیان و فراهان در استان مرکزی 
و میانه در آذربایجان شرقی با کمتر از ۱۲ هزار رای به 
مجلس راه یافته اند. از شهر تهران اسماعیل کوثری 
با سابقه فرماندهی سپاه پاسداران، حدود ۳۴۷ هزار 
رای کسب کرده و توانسته بار دیگر به مجلس شورای 
اسالمی راه بیابد. ابراهیم نجفی، فتح اهلل توسلی و 
ناصر حسینی پور نیز در حوزه های انتخابی آستانه 
اشرفیه در استان گیالن، بهار و کبودرآهنگ در استان 
همدان و گچساران و باشت در استان کهگیلویه و 

بویراحمد پیروز شده اند.

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: اگر آقای رئیسی 
وعده های تبلیغاتی و مناظراتــی را مبنای کار خود قرار دهد، 

دستاورد خوبی خواهد داشت.
محمد عطریانفر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص 

انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، 
اظهار کــرد: آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در کارنامه ۴۰ 
ساله قضائی خودشــان در حوزه یک مأموریت ملی عهده دار 
مسؤلیت های مهمی بودند و در مجموع عملکرد ایشان به ویژه 

در مقطع ریاســت قوه قضائیه به حدی مورد 
توجه قرار گرفت که حتی کسانی که نسبت 
به دیدگاه سیاسی ایشان مرزبندی داشتند از 

حضور موفق ایشان استقبال کردند.

وی افزود: تجربه ۴۰ ساله ایشان در حوزه قضا قابل دفاع و 
احترام بوده است، رقابت سیاسی را ایشان از سال ۹۶ شروع کرد 
که مقطع دوم تجربه ایشان بود که جریان اصول گرا بر ایشان 
اتفاق نظر داشت اگر چه نتوانســتند در رقابت انتخاباتی 
موفق شوند، این توفیق در انتخابات ۱۴۰۰ همراه 
ایشان بود و امروز به عنوان رئیس جمهور منتخب 
ملت رأی قابل قبولی را در فضای انتخاباتی 

کسب کردند و مثبت تلقی می شود.

عطریانفر در گفت وگو با ایلنا:

رئیسی وعده های تبلیغاتی و مناظراتی را مبنای کار خود قرار دهد 


