
موالوردي: راهي جز صندوق راي براي تحقق مطالبات نيست 
معاون رييس جمهور حضور پرشور مردم از ساعات اوليه صبح را مويد رقم خوردن انتخاباتي حداكثري توصيف كرد. به گزارش ايسنا، شهيندخت موالوردي؛ معاون زنان و امور خانواده رييس جمهور درباره 
شركت در انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر در ارزيابي ميزان مشاركت مردم گفت: هرگز اول صبح چنين مشاركتي را نداشتيم و بيشتر آخر وقت مردم به محل صندوق ها هجوم مي آوردند، ولي امسال 
از همان ابتداي روز اين اتفاق افتاده است. وي اظهار اميدواري كرد: »شاهد مشاركت حداكثري و استقرار دولتي باشيم كه با پشتوانه قوي برنامه هاي خود را پيش ببرد.« 
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زنجاني هفته اي يك بار از من 
شكايت مي كند

وزير نفت:
محسن هاشمي: 

نتيجه انتخابات هر چه باشد 
برنده اصلي مردم هستند

محس��ن   | س�ي سيا ه  و گ�ر
ك��رد:  تاكي��د  هاشمي رفس��نجاني 
انتخابات امس��ال نسبت به گذش��ته بسيار پرشورتر 
و شلوغ تر بود و درصد مش��اركت مردم در اين دوره 
بسيار باالس��ت. به گزارش ايلنا، جمله هاي كليدي 
اظهارات محس��ن هاشمي رفس��نجاني به شرح زير 

است: 
   در انتخاب��ات اي��ن دوره دو تفكر غالب سياس��ي 
روب��ه روي هم قرار گرفتند و حرف ه��اي زيادي زده 
شد و سيماي جمهوري اس��امي هم وقت مناسبي 
گذاش��ت تا همه بتوانن��د حرف هاي ش��ان را بزنند. 
همچنين س��خنراني ها و مراس��م هاي مختلفي در 
طول انتخابات برگزار ش��د. چه در زمان ثبت نام، چه 
در زمان تاييد صاحيت ها و چ��ه در زمان تبليغات 
و مناظرات بس��يار خوب عمل ش��ده و خوشبختانه 
انتخابات به آرامي در حال برگزاري است و جا دارد از 
دولت آقاي روحاني و مس��ووالن انتخابات در وزارت 
كش��ور، نيروهاي انتظامي و امنيتي و همه كس��اني 
كه در برگزاري انتخابات تاش كردند، تشكر شود. 

   كانديداها نيز درخشيدند و حرف هاي شان را زدند 
و گرچه حرف هاي غيراصولي ه��م در اين ميان زده 
ش��د و تخريب هايي صورت گرفت ام��ا اين موارد در 
انتخابات طبيعي اس��ت؛ آنچه مهم اس��ت اين است 
كه همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند نتيجه 
انتخابات هر چه باش��د برنده اصلي مردم هس��تند و 
طرف مقابل بايد تمكين كند و اجازه دهد نظراتش را 
به اجرا در بياورند. اين حضور مردم مهم اس��ت و من 
از همه مي خواهم اجازه دهند آن كسي كه در كشور 

برنده شده نظراتش را در كشور پياده كند. 
   به نظرم اگر آق��اي روحاني با راي بااليي برنده اين 
رقابت شود قولي را كه در برنامه هاي تبليغاتي به مردم 
داده كه ديگر تحريم هاي غير هسته اي را نيز بردارد 

مي تواند عملي كند. 
   ب��ا توجه به هم��ه موانعي كه ب��راي روحاني ايجاد 
مي كردند چه در داخل كش��ور رقباي ايشان و چه در 
خارج از كشور دش��منان جمهوري اسامي اما آقاي 
روحاني با رفع تحريم هاي هسته اي، پايين آوردن نرخ 
تورم و با ايجاد فض��اي آزاد به ويژه در فضاي مجازي 
ش��رايطي را ايجاد كرد كه همه توانستند به راحتي از 
آن اس��تفاده كنند و در بخش كشاورزي و بهداشت و 
درمان عملكرد قابل ستايش��ي داشت و بايد از تيم او 
تش��كر كرد. در بعضي جاها اين امكان وجود نداشت 
چرا كه در صنعت و اقتصاد نمي توان به يكباره تغيير 
ايج��اد كرد چراكه آنها در يك رقابت س��خت جهاني 
قرار دارند و بايد توليدات قابل صادراتي داشته باشند. 

 محمود صادقي، نماينده مردم تهران: در ش�رايط 
بحران�ي و ناامني منطقه، برگزاري انتخابات س�الم 
و ام�ن مرهون هدايت ه�اي رهبر معظ�م انقالب  و 

هوشياري مردم است. ايرنا
 رحماني فضلي، وزير كش�ور: بعد از اعالم نتايج 3 
روز فرصت اعتراض وجود دارد كه شوراي نگهبان 
بررسي مي كند و س�پس صحت انتخابات را اعالم 

مي كند. فارس
 محمدباق�ر نوبخت، س�خنگوي دول�ت يازدهم 
ضمن گراميداشت ياد آيت اهلل هاشمي، شركت در 
انتخابات را تعهدي اجتماعي و اخالقي دانست. ايسنا
 آيت اهلل العظمي جوادي آمل�ي: مردم تا وقتي كه 
درصحن�ه حض�ور دارند ب�راي كش�ور هيچ گونه 
مشكلي پيش نمي آيد، زماني كه كيف و جيب مردم 
خالي باشد مردم در حمايت از كشور كم مي آورند. 

با تعارض نمي شود كشور را اداره كرد. خانه ملت

دادستان تهران گفت:  مردم و كانديداها به هيچ اخباري 
توجه نكنند و منتظر بمانند ت��ا نتيجه نهايي از طريق 
وزارت كشور اعام شود. پيروز نهايي در انتخابات مردم 
هس��تند و رس��انه ها نبايد به برد و باخت بودن نتايج و 
نامزده��ا دامن بزنند. به گ��زارش ايلنا، عباس جعفري 
دولت آبادي گفت: جا دارد از اين شور انتخاباتي كه مردم 
به وجود آورده اند تشكر و قدرداني و درخواست كنم كه 
از انتشار اخبار تخلف، تقلب يا گمانه زني ها در مورد نتايج 
انتخابات خودداري كنند. دادستان تهران افزود: مردم و 
كانديداها به هيچ اخباري توجه نكنند و منتظر بمانند تا 

نتيجه نهايي از طريق وزارت كشور اعام شود. 

امام جمعه مش��هد گفت: اگر بنا شد همه در كنار هم 
بايس��تيم و راي بدهيم، اگر از اي��ن صندوق راي هر 
رييس جمه��وري بيرون آمد براي همدلي بايد پايش 
بايستيم، چه بخواهيم، چه نخواهيم. به گزارش ايسنا، 
آيت اهلل سيداحمد علم الهدي  اظهار كرد: از مشاركت 
ارزش��مند و حماس��ه آفريني در پ��اي صندوق هاي 
راي در انتخابات تش��كر مي كن��م. وي گفت: ما تمام 
امتيازم��ان در ميان دموكراس��ي هاي دنيا به عنوان 
مردم س��االري ديني اين است كه مشاركت تنها حق 
نيست بلكه مشاركت حق برآمده از تكليف است و بر 

مردم واجب است. 

پيشخوان
دادستان تهران: 

رسانه ها به برد و باخت 
نامزدها دامن نزنند

علم الهدي: 
بايد پاي رييس جمهور 
منتخب مردم بايستيم

سرخط خبرها جمله هاي كليدي گزارش روز

بدهي زنجاني
آق�اي باب�ك زنجاني با 
س�ود پول خود ۱3 هزار 
ميلي�ارد توم�ان از پول 
ملت اي�ران را خ�ورد و 
ب�رد، مي داني�د ۱3 هزار 
ميليارد تومان يعني چه 
مقدار؟ اگر محاسبه كنيد 
از زم�ان هجرت رس�ول 
اك�رم )ص( تا ام�روز ۴۴ 
ميليارد ثانيه است، 3۰۰ 
برابر اين مق�دار را آقاي 
بابك زنجان�ي پول ملت 
را خ�ورد، س�اعتي يك 
ميليون و ۸۰ هزار تومان 
را خ�ورد و اي�ن ب�دون 
حمايت و پشتيباني قابل 

انجام نبوده است

نام مته��م نفتي همچنان 
بر زبان بيژن زنگنه جاري 
اس��ت. او كه وزارتخانه تحت تصدي اش 
بزرگ ترين طلبكار بابك زنجاني اس��ت 
و تاكن��ون تنها توانس��ته ي��ك چهارم از 
اين طلب را وصول كن��د با ورود به بحث 
تحريم ها، يادي هم از نفت هايي مي كند 
كه در آن بحبوحه به فروش رفته اما پولي 
از آن حاصل نشده است. وزير نفت كه از 
تحريم ها با عنوان »خطري« ياد مي كند 
كه كشور از آن رهيده شده است. با تاكيد 
به اينكه تحريم ها پ��ول و ثروت زيادي از 
اين كشور هدر داده است، افراد خاصي را 
در اين زمينه مورد خطاب قرار مي دهد. 
او اين بار به كساني كه تحريم ها را نعمت 
مي دانند اش��اره كرده تا ب��ه بزرگ ترين 
بدهكار نفتي برسد و خطاب به او بگويد: 

»برخي مي گويند تحريم نعمت اس��ت، 
براي چه كس��ي نعمت است؟ براي آنكه 
خ��ورد و برد، براي باب��ك زنجاني نعمت 
بود نه براي مردم آران و بيدگل كاشان«. 
زنگنه كه در جمع م��ردم آران و بيدگل 
سخنراني مي كرد در ادامه به رقم بدهي 
زنجاني اش��اره كرد و گفت: »آقاي بابك 
زنجاني با سود پول خود 13 هزار ميليارد 
تومان از پول ملت اي��ران را خورد و برد، 
مي دانيد 13 هزار ميلي��ارد تومان يعني 
چه مقدار؟« او براي نش��ان دادن بزرگي 
اين رقم مثال جالب��ي را هم بيان كرد. او 
گفت: »اگر محاسبه كنيد از زمان هجرت 
رس��ول اكرم )ص( تا ام��روز 44 ميليارد 
ثانيه اس��ت، 300 برابر اين مقدار را آقاي 
بابك زنجاني پول ملت را خورد، ساعتي 
يك ميليون و 80 ه��زار تومان را خورد و 
اين بدون حمايت و پشتيباني قابل انجام 
نبوده اس��ت«. هرچند زنگنه بارها بر اين 

نكته تاكيد كرده ك��ه اين اقدامات بدون 
حمايت و پش��تيباني قاب��ل انجام نبوده 
اس��ت، اما هنوز با گذشت سه سال از اين 
موضوع اقدامي براي شناسايي آنان انجام 
نگرفته اس��ت. اما در س��وي ديگر ميدان 
اتفاقات جالب تري مي افتد. زنگنه اگرچه 
از دست متهم نفتي عصباني است اما اين 
بابك زنجاني بوده كه همواره از او شكايت 
مي كند. او با بيان اينكه آقاي بابك زنجاني 
هفته اي يك بار از من شكايت مي كند كه 
چرا به من گفت��ه اي دزد! گفت: »باورش 
نشده انگار، مگر دزدي شاخ و دم دارد، او 
مجرم ش��ناخته و محكوم به اعدام شده 

است.«

چهار برابر شدن برداشت نفت از 
ميادين مشترك نفتي با عراق

وزير نفت همچنين در ادامه سخنان خود 
از چهار برابر شدن برداشت نفت از ميادين 

مش��ترك نفتي با عراق در سه و نيم سال 
گذش��ته خبر داد. به گزارش ايسنا، بيژن 
زنگنه ش��امگاه چهارش��نبه عنوان كرد: 
تولي��د گاز ايران در مي��دان گازي پارس 
جنوب��ي در س��ال 240/91 ميليون متر 
مكعب در روز بود و قطر بيش از 2/3 برابر 
در اين ميدان مشترك گاز توليد مي كرد، 
ما در عرض سه سال و نيم به لطف خداوند 
و در اوج تحريم ها توانستيم توليد گاز در 
پارس جنوبي را از 240 ميليون مترمكعب 
در روز به بيش از ۵40 ميليون مترمكعب 

در روز برسانيم. 
وي افزود: برداشت گاز ما از پارس جنوبي 
پيش از دول��ت يازدهم، كمت��ر از نصف 
حجم برداش��ت قطر بود، اما هم اكنون با 
وارد مدار كردن 11 ف��از پارس جنوبي 

كه توس��عه هر فاز آن ب��ه پنج تا 6 
ميلي��ارد دالر هزينه ني��از دارد، 
توانس��تيم توليد گاز خود را به 
قطر برس��انيم. زنگن��ه تصريح 
كرد: برداش��ت نفت خام ايران 
از ميدان هاي مشترك با عراق 
در سال 91 روزانه حدود 70 
هزار بشكه بود كه ما با تاش 
زياد و افزاي��ش چهار برابري 

اي��ن مق��دار را ب��ه 280 هزار 
بشكه رسانديم. وي عنوان كرد: 

صادرات نفت خام اي��ران در زمان 
آغ��از به كار دول��ت يازدهم، روزانه 

يك ميليون و 200 هزار بش��كه بود، ما 
توانس��تيم پس از برجام ب��ه لطف الهي 
در چهار ماه پاياني س��ال 9۵ اين مقدار 
را به دو ميليون و 800 هزار بشكه در روز 
برس��انيم. زنگنه درباره عملكرد صنعت 
پتروش��يمي نيز گفت: توليد محصوالت 
پتروشيمي ايران حدود 40 ميليون تن 
در س��ال بود كه تا پاي��ان دولت يازدهم 
اين رقم به ۵0 ميليون تن خواهد رسيد. 

گروه سياسي

چهره روز

سوژه روز

نماز جمعه

 سند 2030؛ سندي كه در 
تمام روزهاي اخير مخالفان 
دولت تاش كردند تا با بيان اخبار نادرست 
از آن و توزيع شبنامه استفاده ابزاري از آن 
داشته باشند. دولتي ها اما در همه روزهاي 
اخير از همه فرصت ها براي پاس��خگويي 
در مورد اين سند اس��تفاده كردند. دو روز 
پيش اما دفتر اس��حاق جهانگيري معاون 
اول رييس جمه��ور ب��ا بي��ان اطاعيه اي 
خطاب به ملت اي��ران از اظهارات صورت 
گرفته در مورد اين سند انتقاد كرد. اسحاق 
جهانگيري در بخش��ي از اين بيانيه آورده 
اس��ت: »طرح ش��ايعات مخرب نادرست 
و متهم س��اختن دول��ت در اين ب��اره جز 
با اهداف سياس��ي و تخري��ب دولت قابل 
توجيه نيس��ت.« در اين بيانيه كه خطاب 
به ملت ايران تنظيم ش��ده، آمده اس��ت: 
»در آستانه برگزاري انتخابات دوازدهمين 
دوره رياس��ت جمهوري ب��ه عن��وان يك 
رويداد حس��اس، مهم و تاريخي كه مردم 
ش��ريف و متدي��ن ايران اس��امي خود را 
براي رفتن به پاي صندوق هاي راي آماده 
مي كنند به بهانه »چارچوب اقدام آموزش 

2030« يونسكو عده اي شايعات گسترده 
و به ش��دت نادرس��تي را در سطح جامعه 
متدين و غيرتمند كشور گسترش داده اند 
كه تبعات و مخاطرات غيرقابل جبراني را 
براي نظام و سرمايه اجتماعي كشور در پي 

خواهد داشت. 
 سند 2۰3۰ توسط هيچ كشوري

 امضا نشده است
نكته اي كه در بخش ابتدايي اين 
بيانيه به آن اشاره شده اين است 
كه برخاف همه فضاسازي هاي 
صورت گرفته سند 2030 اصا 
امضا نشده است. در اين بيانيه 
آمده اس��ت: »به دنبال بيانات 
ارزش��مند و حكيمان��ه مقام 
معظم رهب��ري در تاريخ 17 
ارديبهش��ت 1396، رياست 

جمه��ور ب��ه وزراي آم��وزش و 
پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و 
امور خارجه ماموريت داد كه گزارش 
جامعي از سير موضوع ارايه نمايند. 
اين گ��زارش به محضر مقام معظم 
رهب��ري تقديم ش��د و اينك الزم 
مي دانم براي جلوگي��ري از ادامه 
شايعات مسموم و اقدامات مخرب 

كه بر پايه اطاعات مجعول و غلط استوار 
است به آگاهي ملت شريف ايران برسانم كه 
»چارچوب اقدام آموزش 2030« يونسكو 
نه تنها توس��ط اي��ران بلكه توس��ط هيچ 
كشوري امضاء نش��ده است و در متن 
آن بر اين اصل كه اجراي آن نبايستي 
به اولويت ها، ارزش ها و سياست هاي 
كشورها خدشه اي وارد كند تصريح 
شده است. عاوه بر آن، اعام 
ش��رط و تحف��ظ وزير وقت 
آموزش و پرورش مبني بر 
اينكه »جمهوري اسامي 
اي��ران خ��ود را متعهد به 
بخش هايي از »چارچوب 
اقدام آموزش 2030« كه 
به هر ش��كلي در تعارض با 
مقررات و اولويت هاي ملي، 
باوره��اي ديني و ارزش هاي 
فرهنگي و اعتقادات جامعه ايراني 
تفسير و تعبير شوند، نمي داند« در 
اسناد يونسكو ثبت شده است. بنابر 
اين طرح شايعات مخرب نادرست و 
متهم ساختن دولت در اين باره جز با 
اهداف سياسي و تخريب دولت قابل 

توجيه نيست.«

توهين به معلمان، تشويش اذهان 
عمومي است

در ادامه اين بيانيه آمده است: »همچنين 
الزم به ذكر اس��ت كه تاكنون هيچ كتاب، 
ج��زوه يا مطلب آموزش��ي در زمينه هايي 
كه كمترين تعارضي با آموزه هاي اسامي 
يا ديدگاه ها و مقررات جمهوري اس��امي 
ايران داشته باشد در نظام آموزشي كشور 
وارد نشده است و هرگز نخواهد شد. مطالب 
هنجارش��كنانه اي كه متاسفانه در فضاي 
مجازي و در برخي تبليغات توزيع گرديده 
نه تنها وارد نظام آموزش��ي كش��ور نشده 
بلكه حتي هيچگاه در كشور اجازه نشر نيز 
نيافته اند و استفاده از آنها براي جريحه دار 
كردن احساس��ات مذهبي مردم شريف و 
متدين ايران، مصداق بارز اش��اعه فحشا و 
بهتان به كش��ور و نظام مقدس جمهوري 
اسامي ايران، توهين به معلمان متعهد و 
آموزش و پرورش كشور        و تشويش اذهان 
عمومي است. بي شك مردم آگاه و هوشيار 
ايران اس��امي، ب��ا دراي��ت و آگاهي خود 
اينگون��ه اقدامات را با اثر نم��وده و اجازه 
نخواهند داد گروهي اقلي��ت براي منافع 
خاص خود، دستاوردهاي اين ملت بزرگ 

را خدشه دار نمايند.«

امام جمعه موق��ت تهران با بي��ان اينكه 
ديگر زمان مناظره و رقابت تمام ش��ده و 
زمان رفاقت فرا رس��يده اس��ت، گفت: از 
امروز رقابت بايد به رفاقت تبديل شود. به 
گزارش ايس��نا، آيت اهلل موحدي كرماني 
خطيب نم��از جمعه تهران اظه��ار كرد: 
آنچه در مناظرات گفته شد بر اساس نيت 
دروني منتخبان بود و اينك وظيفه ش��ان 
اخوت، برادري، صميميت، صفا و همكاري 
است. پس اگر جمله اي گفتند كه در شأن 
انقاب و م��ردم نبوده دق��ت كنند و اگر 
جدي گفته اند به خاطر آن به درگاه الهي 
توبه ك��رده و از م��ردم عذرخواهي كنند. 
وي گفت: بكوش��يم به وظيفه خود عمل 
كنيم و اهميت انتخاب��ات را درك كنيم. 

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اينكه 
فردي كه انتخاب مي شود مديريت اجرايي 
چهارس��اله كشور را به دس��ت مي گيرد، 
خاطرنشان كرد: فردي كه انتخاب مي شود 
بايد صالح، پاك و فعال باشد و به فكر ضعفا، 
اسام و پياده كردن قوانين از جمله قانون 
اساسي باش��د. موحدي كرماني با اشاره 
به اينكه ش��اهد حضور چش��مگير مردم 
در فضايي  آزاد و ب��ا امنيتي كامل در پاي 
صندوق هاي راي هس��تيم، تصريح كرد: 
اين آزادي و امنيت چش��م دني��ا را خيره 
كرده و به امنيت اي��ران غبطه مي خورند 
كه اين امنيت و آزادي در س��ايه وحدت، 
ايمان، روحي��ه انقابي و تبعيت از واليت 

به دست آمده است. 

در مي��ان اخب��ار ري��ز و 
درش��ت و لحظه به لحظه 
انتخاب��ات، از دو روز قب��ل خبرس��ازي 
يك كانال تلگرامي درب��اره ناطق نوري 
حاشيه ساز شده است. اين كانال خبري 
از بركناري ناط��ق از عضويت در مجمع 
تش��خيص مصلح��ت نظام و رياس��ت 
بازرس��ي دفت��ر رهبري خب��ر داده بود. 
انتش��ار اين خبر كافي بود تا واكنش ها 

به آن آغاز شود. 

خبرگ��زاري خبرآناي��ن ب��ه نق��ل از 
مسووالن دفتر ناطق اين خبر را »كاما 
كذب« دانس��ت و اعام كرد او همچنان 
در اين دو نهاد فعال است. با اين حال اما 
كمي بعد كانال خب��ري روزنامه ايران و 
خبرگزاري هاي ايرنا و ايلنا هم با استناد 
به »يك منب��ع آگاه« اع��ام كردند كه 
ماجرا نه بركناري، بلكه استعفاي ناطق از 
رياست بازرسي دفتر رهبري بوده است. 
خبرگزاري ايرنا از ق��ول يك منبع آگاه 
ش��ايعه عزل ناطق نوري را »خبرسازي 
برخ��ي كانال ه��اي خب��ري حامي يك 

كانديداي خاص« خوان��د. به گفته اين 
منبع آگاه ناطق نوري از آنجا كه تصميم 
گرفت��ه ب��ود در حماي��ت از روحاني به 
س��خنراني و فعاليت بپ��ردازد »مدتي 
پيش« استعفاي خود را به رهبري تقديم 
كرده بود. اين منب��ع درباره ناطق نوري 
افزود: »ايشان به جد معتقدند مجموعه 
نهاد رهبري ك��ه در نزد م��ردم جايگاه 
وااليي دارد نبايد ابزار دس��ت هيچ يك 
از جريانات سياسي شود و سوءاستفاده  
سياس��ي و جناحي از اين نهاد و س��اير 
نهاده��اي انقاب��ي نادرس��ت اس��ت و 

انتساب خود به دفتر مقام معظم رهبري 
را در تاقي با اين ديدگاه مي دانس��ت. « 
اين توضيحي بود كه عينا كانال روزنامه 
ايران و خبرگزاري ايلنا هم آن را منتشر 
كردند. هر چه هس��ت تا اين لحظه هنوز 
به طور رس��مي خبر پذيرش اين استعفا 
از سوي دفتر رهبري اعام نشده است. 

سرنوشت كشور با راي مردم رقم 
مي خورد

ناطق نوري درس��ت در جري��ان همين 
تايي��د و تكذيب ها دي��روز پاي صندوق 

راي حاضر ش��د و راي خودش را 
به صن��دوق انداخت. عضو مجمع 

تش��خيص مصلح��ت نظ��ام 
گفت: پيروز اي��ن انتخابات 
مردم هس��تند و سرنوشت 

كش��ور ب��ا آراي م��ردم 
تعيي��ن مي ش��ود. او به 
باشگاه خبرنگاران گفت: 
سرنوشت كشور از ديرباز 
در بحراني ترين ش��رايط 

ممكن، چون جنگ با راي 
مردم رقم خورده است. 

بيانيه معاون اول رييس جمهور درباره دروغ پردازي ها عليه دولت به بهانه سند 2۰3۰

استعفاي ناطق نوري از رياست بازرسي دفتر رهبري 

هيچ كشوري سند 2۰3۰ را امضا نكرده است

ناطق نوري براي حمايت از روحاني استعفا داد

جهانگيري: از امروز به بعد رقابت ها تمام مي شود
اسحاق جهانگيري كه از كانديداهاي انصراف داده انتخابات رياست جمهوري دوازدهم هم بود روز گذشته با همسرش در حسينيه ارشاد تهران راي خود را به صندوق انداخت. او بعد از راي دادن 
گفت: »همان طور كه رهبر انقالب فرمودند. كسي كه نظام را قبول ندارد براي امنيت ايران پاي صندوق رأي بيايد. يك حماسه بزرگي رقم بخورد.« به گزارش خبرآنالين، وي افزود: امنيت، آرامش 
و قانونمداري پيش نيازهاي جدي است كه از امروز به بعد رقابت ها تمام مي شود و براي خدمت و سربلندي ايران تالش خواهيم كرد. انتخابات باشكوهي خواهيم داشت كه موجب سربلندي ايران 
و نظام جمهوري اسالمي ايران خواهد بود. جهانگيري درباره نتايج انتخابات گفت: وزارت كشور به عنوان مسوول اجراي انتخابات رأي مردم را امانت الهي و حق الناس مي دانند. همان رأيي اعالم 
مي ش�ود كه داخل صندوق است. هماهنگي خوبي بين ش�وراي نگهبان و وزارت كشور برقرار است. طبق گزارش ها برگزاري انتخابات با هماهنگي خوبي پيش مي رود. وي افزود: به درجه اي از 
بلوغ همه رسيديم، هر نامي از درون صندوق بيايد همان مورد احترام است. وي درباره اخراج از برخي ناظران ستاد روحاني از شعب اخذ رأي گفت: به شايعه نبايد توجه كرد دستگاه هاي نظارتي 
و اجرايي مر قانون رارعايت مي كنند. همه معتقدند كه به مر قانون عمل كنند ما دغدغه اي نداريم. وي درباره ميزان مشاركت گفت: مشاركت خيلي خوب بود. يكي از انتخابات هاي مهم و تاريخي 
است مردم ايران زمان شناس و دقيق هستند چون در وضعيتي از منطقه قرار داريم كه حضور مردم مهم است هر كس رييس جمهور باشد با قدرت بهتري مي تواند مسائل كشور را حل و فصل كند. 

گروه سياسي

گروه سياسي

امام جمعه موقت تهران: 
رقابت ها از امروز بايد به رفاقت تبديل شود


