
آیا اکثریت ایران از رئیس جمهور شدن 

»رئیسی« راضی هستند؟!

بــا این وجود که ۵۰ درصد از افراد واجد شــرایط 
شــرکت نکرده اند، این سوال پیش می آید که آیا 
اکثریت ایران از رئیس جمهور شــدن »رئیســی« 

راضی هستند؟!
با مشــارکت نزدیک به ۵۰ درصد، ابراهیم رئیسی 
توانست 62 درصد از آرا انتخابات ریاست جمهوری 
14۰۰ را بدســت آورد. با این وجود که ۵۰ درصد 
از افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت نکرده اند، 
این ســوال پیش می آید که آیــا اکثریت ایران از 

رئیس جمهور شدن »رئیسی« راضی هستند؟!
برای یافتن پاسخ مناسب و نزدیک به واقع به نکات 

ذیل باید توجه کرد:
یک: محبوبیت نسبی قابل توجه رئیسی در جامعه 
به گونه ای بــود که در همیــن انتخابات اخیر بر 
اساس افکارسنجی های صورت گرفته شده توسط 
نهادهــای معتبر عــاوه بر چهــره هایی همچون 
محسن رضایی و قاضی زاده هاشمی حتی اگر خود 
همتــی از صحنه انتخابات کنــاره گیری می کرد، 
بیش از نیمی از آرای آنها به ســمت رئیســی می 
رفت! معنای این افکار سنجی این است که اکثریت 
آرای نزدیک به 7 میلیون رای سه کاندیدا دیگر در 
صورتی که در انتخابات حضور نداشــتند به سمت 
رئیســی سرازیر می شد. مفهوم این انتقال رای نیز 
این است که رئیســی گرچه گزینه اول آنها به هر 
دلیلی نبوده ولی گزینه مورد مقبول آنها محسوب 
می شــده و دارای محبوبیت نســبی در آرای سه 

کاندیدا دیگر بوده است.
دو: رئیســی در آرای شــرکت نکرده ها نیز سهم 
بزرگــی دارد. با در نظر گرفتن میــزان محبوبیت 
اجتماعی و همچنین میــزان آرای او در انتخابات 
اخیر، رئیسی سهم قابل توجهی در بین 2۰ تا 3۰ 
درصــد از مردمی که به خاطر تــرس از کرونا در 
انتخابات در نظرســنجی ها گفته بودند که شرکت 
نمی کنند، دارد. اگــر بپذیریم که تاخیرات متعدد 
در حیــن رای گیری، چــاپ تعرفه های مشــابه و 
جابه جایی در نگارش فاکتورهای جدی در مســئله 
آرا باطلــه بوده، با این وجود حتــی در نزدیک به 
چهار میلیــون آرای باطله نیز آمــار قابل توجهی 
از آرا ســمت ابراهیم رئیســی بوده است. جالب تر 
آنکــه چند درصدی از مردم هــم بودند که گزینه 
اصلح شــان آقای رئیســی بود، ولی با حس اینکه 
پیــروزی ابراهیم رئیســی در انتخابات مســجل 
 اســت، زحمت حضــور در پای صنــدوق رای را 

به خود ندادند.
ســه: بخش قابل توجهی از شــرکت نکنندگان در 
انتخابــات اخیر به علــت نارضایتی از مشــکات 
اقتصادی و معیشــتی و نه بر اســاس عنــاد یا با 
عینــک سیاســی در پــای صنــدوق رای حاضر 
نشــدند. این افراد نــه تنها عاقه ای بــه انتخاب 
افرادی پوششــی دولت و اصاح طلبان که ریشــه 
مشــکات اقتصادی هشت سال اخیر محسوب می 
شــدند، نداشــتند بلکه اگر یقین برایشان حاصل 
می شد که نیامدنشان سبب ادامه دولت روحانی و 
افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی خواهد شد، 
قطعا بــه قطب مقابل همتی، رای می دادند. بیراهه 
نیســت اگر بگویــم با حضور چهره هــای همانند 
جهانگیری و الریجانی چون مردم احســاس خطر 
 را جــدی تر می گرفتند، در افزایش آرای رئیســی 

تاثیر جدی می گذاشت.
چهار: واقعیت غیر قابل انکار این است که اکثریت 
مردم ایران از خاتمه دولت روحانی راضی هستند و 
این نارضایتی آنقدر زیاد و عجیب اســت که غیر از 
آقای رئیسی که محبوبیت باالی وی در حال حاضر 
قابل لمس اســت، هر فرد پایین تر از آقای رئیسی 
که مخالف یا غیر شــبیه به حسن روحانی بود، اگر 
رئیس جمهور می شد، اکثریت مردم راضی بودند!

پنج: میزان محبوبیت رئیســی در جامعه بر اساس 
آخرین نظرســنجی ها نزدیک به 7۰ درصد بوده و 
کمتریــن میزان آرای منفی را در میان چهره های 
سرشناس درجه یک داشــته است. یعنی اگر اکثر 
مردم ایران در انتخابات شــرکت می کردند، آرای 

رئیسی اکثریت جامعه را در بر می گرفت.
شــش: جدای از اینکه یک رضایت نسبی در اکثر 
جامعه ایران از رئیســی وجود دارد، اما واقعیت این 
است که هسته سخت محبوبیت رئیسی رقم بسیار 
قابل توجهی اســت که در میان روســای جمهور 
گذشــته نیز برجســته اســت. این هسته سخت 
چندین میلیونی پشــتوانه و ُمبلــغ عظیمی برای 
افزایش و تحکیم بیشتر سبد محبوییت رئیسی در 

جامعه ایران خواهد بود.   جهان نیوز

یادداشت

روحانــی از ســتاد اقتصــادی دولــت خواســت تــا 
و  اقتصــادی کشــور  از وضعیــت  گزارش هــای الزم 
ــب  ــور منتخ ــه رئیس جمه ــده را ب ــام ش ــات انج اقدام

ــد. ــه کن ارائ
ســتاد  جلســه  چهارمیــن  و  ســی  و  دویســت 
بــه  یکشــنبه  روز  دولــت  اقتصــادی  هماهنگــی 
ریاســت رئیس جمهــور برگــزار شــد و در ایــن جلســه 
ــرای  حجت االســام روحانــی ضمــن آرزوی موفقیــت ب
ــت  ــادی دول ــتاد اقتص ــب، از س ــور منتخ رئیس جمه
اقتصــادی  از وضعیــت  گزارش هــای الزم  خواســت 
ــور  ــه رئیس جمه ــده را ب ــام ش ــات انج ــور و اقدام کش
ــه نماینــد. در ابتــدای ایــن جلســه وزیــر  منتخــب ارائ
نفــت گزارشــی از عملکــرد فــروش نفــت در دوران 

ــرد. ــه ک ــادی ارائ ــگ اقتص ــم و جن ــدید تحری تش
خــروج  بــا   97 ســال  از  گــزارش  ایــن  براســاس 
ــادی  ــگ اقتص ــاز جن ــام و آغ ــکا از برج ــه آمری یکجانب
ترامــپ علیــه ملــت ایــران، بــا اعمــال سیاســت ارعــاب 
ــکا مشــتریان نفتــی کشــورمان،  ــت آمری ــد دول و تهدی
تقاضــای خــود را کاهــش دادنــد و ایــن کاهــش 
ــت  ــه دول ــه بودج ــا از جمل ــه بخش ه ــر هم ــد، ب درآم

ــت. ــر گذاش تأثی
در ســال 99 نیــز عــاوه بــر تحریم هــای آمریــکا 
و شــرایط خــاص پاندمــی کرونــا، پاییــن آمــدن 
قیمــت نفــت، کاهــش درآمــد دولــت را تشــدید کــرد 
ــگ  ــال جن ــه س ــوع در س ــه در مجم ــوی ک ــه نح ب
اقتصــادی، درآمــد نفتــی کشــور بیــش از صــد میلیــارد 

ــت. ــش یاف دالر کاه
براســاس ایــن گــزارش، دولــت تدبیــر و امیــد در ایــن 

ــای  ــار اســتفاده از روش ه ــرد در کن ــاش ک شــرایط ت
غیــر متعــارف در فــروش نفــت و فرآورده هــای نفتــی، 
وابســتگی بــه نفــت را در بودجــه کشــور کاهــش دهــد 
تــا آنجــا کــه وابســتگی 42 درصــدی بودجــه بــه نفــت 
ــه  ــه بودج ــد، در الیح ــر و امی ــت تدبی ــدای دول در ابت
ــرای  ــیده و ب ــد رس ــر از 1۰ درص ــه کمت ــال 99 ب س
ــه  ــکا ب ــدون ات ــه ب ــور، بودج ــار در کش ــتین ب نخس

ــن شــد. درآمدهــای نفتــی تدوی
ــت،  ــت دول ــه اولوی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب رئیس جمه
تامیــن ارز کاالهــای اساســی و دارو در جهــت افزایــش 
رفــاه عمومــی و حمایــت از اقشــار آســیب پذیر جامعــه 
بــوده اســت، گفــت: همــه تــاش دولــت بــر آن بــوده 
اســت کــه بــا مقاومــت در برابــر تحریــم صــد درصــدی 
دشــمنان ایــران، درآمــد ارزی الزم بــرای تامیــن 
کاالهــای اساســی و ضــروری و حفــظ و ارتقــای تولیــد 

کشــور را فراهــم نمایــد.
ــن  ــت در ای ــت دول ــه موفقی ــزود: کارنام ــی اف روحان
نبــرد نابرابــر بــا تحریم کننــدگان قابــل ماحظــه 
اســت. درهمیــن راســتا کنتــرل نوســانات بــازار داخلــی 
ــی و  ــای اساس ــت کااله ــش قیم ــری از افزای و جلوگی
نــرخ تــورم در کشــور و همچنیــن ایجــاد رفــاه نســبی 
ــوده اســت . ــت ب ــن اهــداف دول ــه از مهمتری در جامع
ــت  ــنهادی دول ــازوکار پیش ــت: در س ــار داش وی اظه
بــرای ســال 14۰۰، تامیــن کاالهــای اساســی، افزایــش 
ــص  ــا تخصی ــت و ب ــی اس ــور اصل ــی مح ــاه عموم رف
ــع ارزی الزم، در یــک حرکــت نظام منــد، تامیــن،  مناب
ــه  ــت ب ــیر بازگش ــور، در مس ــع در کش ــد و توزی تولی

ــه اســت. ــرار گرفت ــات ق رشــد و ثب

روحانی تاکید کرد:

ارائه گزارش وضعیت اقتصادی به رئیس جمهور منتخب

آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی کــه به عنوان هشــتمین 
رئیس جمهور برای سیزدهمین دولت جمهوری اسامی ایران 
انتخاب شد،  زندگی بسیار پرفراز و نشیبی را طی کرده است.

 رحلت پدر در 5سالگی 
و دستفروشی در کنار تحصیل

هشــتمین رئیس جمهور ایران، آیت اهلل دکتر سید ابراهیم 
رئیسی، 61 ســاله و متولد مشهد است. او در یک خانواده 
روحانی به دنیا آمد و در ۵ ســالگی پدرش را از دست داد. 
سال های کودکی را با کار و دست فروشی در کنار تحصیل 
طی کرد. از 12 ســالگی وارد حوزه علمیه مشــهد شد و 
در 1۵ ســالگی برای ادامه تحصیل به قم آمد. در مبارزات 
انقاب اســامی حضوری پررنگ داشت و پس از پیروزی 
انقاب اســامی، با انتخاب شــهید آیت اهلل دکتر بهشتی، 
وارد دستگاه قضائی نوپای جمهوری اسامی شد. دادستانی 
شهرهای کرج و همدان، و جانشــینی دادستان تهران، از 

سمت های نخستین وی در دستگاه قضا بود.

 ماموریت های ویژه قضایی امام 
به خاطر قاطعیت قضایی

در ســال 1367 به دلیل قاطعیت و اشراف حقوقی، دوبار 
به صورت مستقیم از جانب امام خمینی)ره( مأموریت ویژه 
قضائی پیدا کرد. ۵ سال دادستان تهران، 1۰ سال ریاست 
سازمان بازرسی کل کشــور، 1۰ سال معاون اول دستگاه 
قضائی و همچنین دادســتان کل کشــور، از مناصب مهم 

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی بود.
وی دروس حــوزوی خود را تا اخذ درجه اجتهاد ادامه داد 
و از سال 138۵ ضمن نمایندگی مردم خراسان جنوبی در 
مجلس خبرگان رهبری، از سال 1397 هم با اکثریت آرا، 

به نائب رئیسی اول این مجلس انتخاب شد.

تدریس دروس حقوقی در دانشگاه ها و کرسی 
تدریس سطوح عالی خارج فقه

دکتر سید ابراهیم رئیسی، با اخذ مدرک کارشناسی ارشد 
در رشته حقوق خصوصی، پایان نامه دکترای فقه و حقوق 

خصوصی را نیز با درجه عالی در دانشــگاه شهید مطهری 
دفاع کرد. وی صاحــب چند جلد کتاب تخصصی فقهی و  
حقوقی است. آیت اهلل دکتر رئیسی، سابقه تدریس دروس 
حقوقی در دانشــگاه های تهران و کرســی تدریس سطوح 

عالی دروس خارج فقه و اصول را نیز داراست.

 تولیت آستان قدس رضوی 
و آغاز فصل محرومیت زدایی

بــه دنبال انتخــاب وی از طرف رهبر انقاب اســامی به 
تولیت آســتان قدس رضوی در اســفند 1394، تحوالت 
جدی در مدیریت و اداره ایــن مجموعه در مدت کوتاهی 
بــروز کرد و آن را به یکی از مهم تریــن نهادهای خدمات 
اجتماعــی در زدودن چهره فقــر و عقب ماندگی از مناطق 
محروم و مستضعف نشین مشهد و دیگر شهرهای کشور، و 
نقش آفرینی در جریان ســازی فرهنگی تبدیل کرد. حسب 
اعتماد باالیی که به فعالیت های آســتان قدس ایجاد شد، 
نــذورات و موقوفات اهدایی بــه دو برابر افزایش یافت و با 

خــروج از پروژه های اقتصادی نظیر مال ها، آســتان را به 
جایگاه مطلوب خود رسانید.

رای 16میلیونی
حضور در انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری و 
کسب 16 میلیون رأی، این شــخصیت علمی، فرهنگی و 
قضائی را در جایگاه یکی از رجال نامدار سیاسی کشور قرار 
داد. انتصاب آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی در اسفند 
1397 به ریاســت قوه قضائیه، آخرین ســمت او پیش از 
انتخابــات اخیر بود. حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تمجید 
از برنامه تحولی ارائه شــده، او را موظف به اجرای دقیق و 

زمان بندی شده این برنامه ها کردند.

فصل تحول قضایی
رئیســی با بازکــردن درهای دســتگاه قضائــی به روی 
اندیشــمندان حقوقی و غیر حقوقی و راه اندازی سفرهای 

اســتانی، تحولی نو در این قوه ایجاد کرد. با گره گشایی از 
نظام مســائل پیش روی این دســتگاه، استفاده پرحجم از 
ســامانه های الکترونیک و راه اندازی دادگاه های سیاسی، 
عفــو محکومیــن امنیتی و حضــور در محافــل علمی، 
دانشگاهی و دانشــجویی و نیز دیدارهای مردمی با اقشار 
مختلف از جمله کارگران و کارآفرینان، ســرمایه اجتماعی 

قوه قضائیه را به نحو ملموسی ارتقاء داد.
سید ابراهیم رئیســی با درک عمیق از مطالبه مردمی که 
از نابسامانی های اقتصادی ســال1397 به بعد، بیشتر اوج 
گرفته بود، برخورد گســترده و علنی و بی محابا با فســاد 
اقتصادی و مفســدین بــزرگ در درون و بیرون قوه، بدون 
توجه به وابســتگی های سیاسی، اعتماد و محبوبیت بسیار 
باالیی در افکار عمومی به دســت آورد. احیاء و راه اندازی 
بیش از 2۰۰۰ کارخانه و مجموعه اقتصادی، از شاهکارهای 
مدیریتی دیگر او در دســتگاه قضائی بود. در افکارســنجی 
آذرمــاه 1399، آیت اهلل رئیســی با دارا بــودن 73 درصد 
محبوبیت در میان افکار شهروندان ایرانی، پشتوانه محکمی 

را برای پیشبرد سند ارتقاءیافته تحول قضائی فراهم کرد.
با نزدیک شــدن به ایام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری، موج گســترده مطالبه نخبگانی و عمومی برای 
حضــور وی در انتخابات باال گرفــت و به رغم مقاومتی که 
آیت اهلل رئیســی از خود نشــان داد در روز آخر ثبت نام، 

مجبور به ورود به صحنه انتخابات شد.
باتوجه به اینکه نظرســنجی های مراکز معتبر کشور نشان 
می داد آیت اهلل دکتر رئیســی فاصله بسیار زیادی نسبت به 
ســایر نامزدان ثبت نامی داشت، وی در طول ایام تبلیغات 
انتخاباتــی هم تاش کرد با ارائــه برنامه ها و مهم تر از آن، 

بازخوانی کارنامه، اعتماد مردمی را افزایش دهد.
اینــک جمهوری اســامی ایــران در آغاز قــرن پانزدهم 
شمســی، با یک دولت مورد حمایــت اکثریت باالی مردم 
و مــورد وثوق و اجمــاع گروه ها و جریان های سیاســی و 
نهادهای حاکمیتی، در مســیر تحــول جدی در حاکمیت 
اجرائی کشور قرار دارد که می تواند تحقق آرمان های بلند 

انقاب اسامی را تسریع نماید.  فارس

گزارش

مردم نشان دادند که بین مشکالت اقتصادی و انتخابات فرق قائلند
عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات آن 
هم در این شرایط سخت اقتصادی و فشارهای رسانه ای دشمن، نشان دهنده 
بصیرت مردم است که بین مشکات اقتصادی و بحث انتخابات فرق قائلند. 
حجت االسام سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل با اشاره به حضور 
دوره  سیزدهمین  در  مردم  پرشور  حضور  گفت:  انتخابات  در  مردم  پرشور 
انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگ 
زرین دیگری در تاریخ انقاب اسامی است. وی افزود: دشمنان این کشور از ماه ها 
از  انتخابات تمام توان رسانه ای خود را برای مأیوس کردن مردم  از برگزاری  قبل 
حضور در انتخابات به کار گرفتند و تاش داشتند تا با برجسته نمودن مشکات 
اقتصادی و داخلی آنها را به اصل نظام ربط داده و مردم را با این گونه فضاسازی ها از 

حضور در انتخابات باز دارند.  فارس

میراث دولت تدبیر، بدهی و کسری بودجه است
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه میراث دولت تدبیر بدهی و کسری 
بودجه است گفت: وضعیت گرانی ها و سفره مردم به گونه ای است که 
دولت سیزدهم باید اقدامات فوری و اورژانسی انجام دهد. روح اهلل متفکر 
آزاد در خصوص شرایط کشور برای استقرار دولت سیزدهم اظهارداشت: 
دولت سیزدهم کشور را در شرایط سختی تحویل می گیرد، تورم و رکود 
به شدت افزایش یافته، ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یافته، عاوه بر 
این باید در تعامات بین المللی تجدیدنظر شود، تعامات منطقه ای نیز دچار 
افزایش اعتماد  باید در راستای  مشکات اساسی است. وی اظهارداشت: دولت 
ملی و سرمایه اجتماعی همت کند، لذا دولت آینده راه سختی در پیش دارد. 
وی گفت: وضعیت گرانی ها و سفره مردم به گونه ای است که دولت سیزدهم باید 

اقدامات فوری و اورژانسی برای رفاه مردم انجام دهد.  مهر

شکست کمپین تحریم انتخابات با حضور حداکثری مردم
عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت: علیرغم شیوع ویروس کرونا، نارضایتی 
برخی مردم از ناکارآمدی دولت و همچنین تبلیغات گسترده مبنی بر 
بزرگ  پیروزی  یک  مردم  درصدی   ۵۰ حدود  حضور  تحریم،  کمپین 
با اشاره به حضور مردم  برای مردم بود. حجت االسام علیرضا سلیمی 
در انتخابات، اظهار کرد: پس از مشارکت گسترده مردم در انتخابات که 
باعث ناامیدی دشمنان شد، بدخواهان نظام خواهند با پرداخت به حاشیه ها 
حضور مردم در انتخابات را کم ارزش کنند. وی با بیان اینکه آرای باطله به معنی 
نارضایتی نیست، بیان اینکه حدود 6۰ درصد آرای باطله به دلیل تشابه تعرفه های 
انتخابات بوده، ادامه داد: بنده با حضور در برخی از شعب و بازدید میدانی شاهد 
این بودم که تعرفه شوراها شبیه به ریاست جمهوری بود و حتی رنگ آن را هم 

تغییر نداده بودند بنابراین رأی دهندگان دچار اشتباه شده بودند.  تسنیم
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مهدی جهان تیغی

نگاهی به زندگی رئیس جمهور هشتم 

ازماموریتهایویژهقضاییتاخادمیآستانرضا»ع«

فرمانده کل ســپاه حضور پر شور و شکوهمند ملت ایران 
در انتخابات 14۰۰ را حماسه ای بزرگ خواند و از آمادگی 
همه جانبه ســپاه پاسداران انقاب اســامی برای تداوم 
راهبرد این نهاد انقابی و مردمی در همکاری و هم افزایی 

با دولت ها در عرصه خدمتگذاری به مردم خبر داد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی در پیامی با تبریک 
خلق حماسه 14۰۰ توسط ملت ایران و انتخاب آیت اهلل 
ســید ابراهیم رییسی در ســیزدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری از آمادگی همه جانبه ســپاه پاسداران انقاب 
اســامی برای تداوم راهبرد این نهاد انقابی و مردمی در 
همکاری و هم افزایی با دولت ها در عرصه خدمتگذاری به 
مردم شریف و نجیب  و پیشبرد برنامه های دولت سیزدهم 
برای تقویــت و به کارگیــری ظرفیت هــا و فرصت های 
تضمین کننده پیشرفت کشور و مانع زدایی از روند بهبود 
وضعیت زندگی مردم و اندیشیدن به سازندگی شایسته و 

در شأن میهن اسامی خبر داد. 
خــدای کریم و نعیم را شــاکریم در ایــام نورانی و پر 
معنویــت میاد حضــرت علی بن موســی الرضا )علیه 
الســام( با هدایت قلب های آکنده از عشق به والیت و 
ســرافرازی وطن، حضور شورانگیز و کم نظیر مردم پای 
صندوق های رای در انتخابات شــکوهمند 28 خردادماه 
را خالق »حماسه بزرگ 14۰۰« و موجب افتخار ایران و 
ایرانی و شرمساری دشمنان انقاب و بدخواهان داخلی 

و خارجی این سرزمین قرار داد.
در این »حشر انقاب«، اراده و همت وصف ناپذیر مردم، 
قاطعانه و هنرمندانه پاســخ معنادار خــود به طراحان 
تحریم انتخابات و علیات روانی و جنگ رسانه ای شومی 
که در پی ناامید سازی و انصراف مردم از حضور در این 

آزمون حساس و سرنوشت ساز بود، را به شایستگی داد.
آنکه در این رویداد ماندگار تاریخی درخشــید، خورشید 
پرفروغ ملت بود کــه در قامت یک امت مقتدر در لبیک 
به پیشــوا و مقتدای خویش، رهبر عظیم الشــان انقاب 
اســامی حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله 
العالی(، باشکوه و با صابت ائتاف کفار را در هم شکست 
و منافقــان به پناهگاه خزیده را مأیوس ســاخت.یوم اهلل 
28 خرداد، در حقیقت روز پیروزی ملت رشید و قهرمان 
ایران و میدان شکست و فروپاشی سیاست ها، راهبرد ها و 
ســناریو های شیطانی و فریبکارانه دشمن علیه حرم امن 
جمهوری اســامی و تخریب ذهنی مردم بود. بی تردید 
چشــم انداز آینده کشور، نمایانگر فصل نوین قوی شدن 
ایران و نقش آفرینی های درخشــان ملت به ویژه جوانان 

پرشور، پیشرو و پیشران افتخارات ممتاز پیش رو است.
پیــروزی فرخنــده جناب عالــی بــا رای قاطــع ملت 
شگفتی ســاز و حماســه آفرین ایران در ســیزدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری را صمیمانه تبریک و تهنیت 
عــرض نموده و ضمن آرزوی موفقیت و ســربلندی آن 
برادر مومن، انقابی، مجاهد و مورد اعتماد  امام  و امت 
در این مسند مبارک و خطیر؛ آمادگی همه جانبه سپاه 
پاســداران انقاب اســامی برای تداوم راهبرد این نهاد 
انقابــی و مردمی در همکاری و هم افزایی با دولت ها در 
عرصه خدمتگذاری به مردم شــریف و نجیب و پیشبرد 
برنامه های دولت ســیزدهم بــرای تقویت و به کارگیری 
ظرفیت ها و فرصت های تضمین کننده پیشــرفت کشور 
و مانع زدایــی از رونــد بهبود وضعیــت زندگی مردم و 
اندیشیدن به سازندگی شایسته و در شأن میهن اسامی 

اعام می دارم.

سرلشکر سالمی:

سپاه برای تداوم همکاری با دولت منتخب آماده است

جزئیات آرا و میزان مشارکت شهروندان 
تهرانی در انتخابات ریاست جمهوری 

رئیس ســتاد انتخابات استان تهران درباره جزئیات میزان مشارکت و آراء استان 
تهــران در انتخابات ریاســت جمهــوری گفت: در انتخابات ریاســت جمهوری 
 اســتان تهــران ۵4 درصد مشــارکت کنندگان مــردان و 46 درصــد را زنان 

تشکیل دادند.

شکراله حسن بیگی با اشــاره به آمار مشارکت و جزئیات آرای انتخابات ریاست 
جمهوری 28 خردادماه در اســتان تهران اظهار داشــت: بر اساس تجمیع نتایج 
صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری، از مجموع 9 میلیون و 81۵ هزار و 
77 نفر واجدین شــرایط شرکت در انتخابات در استان تهران، 3 میلیون و 346 
هزار و ۵8۰ رای اخذ شــده که معادل مشــارکت 34.38 درصد واجدین شرایط 
در اســتان تهران و درصد مشارکت شــهر تهران 26 درصد است. وی افزود: در 
انتخابات ریاســت جمهوری استان تهران ۵4 درصد مشارکت کنندگان مردان و 

46 درصد را زنان تشکیل دادند.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه سید ابراهیم رئیسی با اخذ 2 

میلیون و 1۵9 هزار و ۵۰4 رای معادل 64.26 درصد آرا در استان تهران افزود: 
محســن رضایی 314 هزار و 772 رای معادل 9.36 درصد آرای اســتان تهران، 
عبدالناصر همتی 29۵ هزار و 211 رای معادل 8.78 درصد آرای استان تهران و 
ســید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 178 هزا رو 2۵2 رای معادل ۵.3۰ درصد 

آراء در استان تهران کسب کرده اند.
حســن بیگی همچنین در خصوص میزان آرای باطله ماخوذه در اســتان تهران 
گفت: براســاس نتایج صندوق ها؛ 398 هــزار و 841 رای باطله ماخوذه معادل 
11.86 درصد آراء اســتان تهران و تعداد 13 هزار و 771 رای معادل ۰.4 درصد 

آرای باطله غیر ماخوذه در استان تهران است.  استانداری تهران


