
رئیس جمهوری در بخش نامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی، از آن ها خواست در جهت اجرای شایسته، همه جانبه و 
جهادی منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در سال »اقتصاد مقاومتی: تولید، اشتغال« و در ادامه اقدامات انجام شده در 
 این عرصه، برنامه ها و بسته های اجرایی پیشنهادی خود را برای شتاب بخشیدن به فعالیت های تحت مسئولیت، تدوین و ارائه 

کنند.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، متن بخش نامه حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

در جهــت اجرای شایســته، همه جانبه و جهــادی منویات مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( در ســال »اقتصاد 
مقاومتــی: تولید ، اشــتغال« و در ادامه اقداماتی که تاکنون در حوزه ماموریت های آن وزارت، ســازمان، نهاد در جهت 
تحقــق سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته اســت و نتایــج آن در قالب کاهش قابــل توجه نرخ تورم، 
افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش چشــمگیر تولید و صادرات نفت، ایجاد فرصت های شــغلی قابل توجه و دســتیابی 
به رشــد اقتصادی باال به منصه ظهور رســیده  اســت، به جناب عالی ماموریت داده می شــود در چارچوب شیوه نامه و 
زمان بندی که ســازمان برنامه و بودجه کشــور اعــالم خواهد کرد، برنامه ها و بســته های اجرایی پیشــنهادی برای 
 شــتاب بخشــیدن به فعالیت های تحت مســئولیت یا انجــام فعالیت های جدیــد را تدوین و به ســازمان مذکور ارائه 

فرمایید.
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دربازارهای سنتی، فروشندگان هریک با خالقیت وهنر 
خود، کاالیشان رابه مشــتریان عرضه  و برای جلب توجه 

عابران چه ها که نمی کنند.
بازار استفاده از تشبیه واستعاره و صناعات ادبی داغ است.

از آنجمله است درتبلیغ بادمجان،که به القابی مثل مرغ فقرا 
و مرغ بی نفس مفتخر می شود.

شبکه های اجتماعی و عنقریب درودیوار شهر پر می شود 
از شــعارهایی که هردوره با نوآوری هایــی همراه بوده و 
نامزدها بدون اینکه خود تصور روشنی از مفهوم شعار داشته باشند ،کرارا بکار می برند. 

یکی از این ترکیبات وصفی واضافی، توسعه و رشد متوازن شهریست.
به راســتی رشدوتوسعه متوازن چیست؟ آیا شــهرهای ما تاکنون توسعه را تجربه 
کرده اند ولی از نوع غیرمتوازن که اکنون قرار اســت به همت نمایندگان دوره پنجم 

شورای شهر، صفت توازن بر آن بار شود؟
تبیین مالک های توسعه یافتگی بیشــتر درحوزه اقتصاد و جامعه شناسی تعریف 
می شــود. فاکتورهایی که در صورت احراز آن ها جامعه توســعه یافته تلقی می شود، 
در سیاســت های کالن کشــور یکی از دغدغه های اصلی مدیران ارشد است، مثل 
باالبودن تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه ، رشد کمی وکیفی تولید، ارتقاء محصوالت 

فرهنگی وبسط خدمات رفاهی و....
درسطح کوچکتر و محدوده شهرها، توسعه چه مصادیق و نمادهایی دارد؟

ابــزار داوری درخصوص توســعه یافتگی یا عدم آن، در یک جامعه آمارهاســت. 
درمحدوده شهر که علی االصول بخشی از سیاست گذاری حوزه مدیریت شهری)صرفا 
بخشی(عهده شــورای شهر و قسمت عمده آن هنوز مستقیما تحت سیاست گذاری 
اقتصادی و اجتماعی دولت مرکزی است، با اتکاء به کدام آمار وازکدام مرجع می توان 
معیارهای ســنجش میزان توسعه یافتگی را به دست آورد تا توازن یا عدم توازن آن  
مورد داوری قرار گیرد؟ البته قطع نظر از اعداد و ارقام وآمارهای مختلف وگاه متنافر، 
شهروندان بدون اینکه لزوما به این مقوله اندیشیده باشند. درزندگی روزمره خود، در 
تردد روزانه از کوچه وخیابان ومالحظه ویترین مغازه ها وبهای کاال وخدمات وسلوک 
مردم باهم و ازدحام مقابل مراجع قضایی و....بخوبی توسعه نیافتگی را با تمام وجود 

مشاهده و احساس می کنند.
بدیهی است صرفا با بیان شعار توسعه و رشد متوازن، و احیانا ایجاد خیابان و مراکز 
تجاری واحداث ســاختمان های مرتفع و باالرفتن مدل خودروهایی که درشهرتردد 

می کنند و افزایش اتوبوس وتاکسی و....توسعه متوازن تحقق نمی یابد.
توسعه یک شهر، عالوه بر رشد اقتصادی، تحوالتی است که با هدف بهبود کیفیت 
زندگی مردم رخ می دهد. شهروندان یک شهر در توسعه نقش مستقیم دارند و توسعه 
عمل کردن بر پایه برنامه ریزی هوشــمندانه ای است که باید یکپارچه، فراگیر وچند 
وجهی باشــد. اینکه شوراها در توسعه شــهری موثرند، غیرقابل انکار است. به نظر 
می رســد شورای شهر عالوه بر سیاســت گذاری وتصویب برنامه و بودجه سنواتی 
شــهرداری، می تواند با برقراری مکانیزم نظارت واقعی وشــرافت مندانه گام های 
موثری در تحقق توسعه متوازن شهری بردارد ودر پایان دوره چهارساله خود آماری 

واقعی هرچند اندک، برای داوری وجدان عمومی شهر به دست دهد.

قاسم بزرگ زاده  - مشاور حقوقی

بهرام پارســایی اظهار کرد: پرونده ای مربوط به آقای بقایی از ســال 91 در زمان دولت آقای احمدی نژاد در کمیسیون اصل نود مجلس بر 
اساس گزارشات واصله مفتوح شده بود که این پرونده همچنان در حال پیگیری است. وی افزود: این پرونده مربوط به زمان مسئولیت آقای 
بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و تخلفاتی که در این دوران در سازمان صورت گرفته است که بر این اساس مکاتباتی 
هم با دیوان محاسبات و قوه قضاییه انجام شده است. آقای بقایی در همین رابطه در قوه قضاییه پرونده ای دارد که در جریان است و در دیوان 

محاسبات هم پرونده دارند.

بقایی هم در قوه قضائیه پرونده دارد 
هم در دیوان محاسبات

سخن گوی کمیسیون اصل نود:

کارگری  جامعــه  پیشکســوتان  اتحادیه  رئیس 
می گوید کــه در مــورد عملکرد ســازمان تامین 
اجتماعــی در دولت یازدهم حاضر اســت در یک 
مناظره و به صورت رو در رو پاســخ تمامی مدعیان 

احتمالی را بدهد.
بــه گزارش ایلنا، در پی انتشــار خبری به نقل از 
زاکانــی، کاندیدای احتمالی ریاســت جمهوری در 
خبرگزاری های منتقد دولت تدبیر وامید و بیان اینکه 
امروز تامین اجتماعی در مرز ورشکســتگی است، حسن صادقی از فعاالن جامعه 
کارگری و رئیس اتحادیه پیشکســوتان کارگری ضمن دعوت وی برای حضور 
در یــک مناظره تلویزیونی گفت: در این مناظره به آقای زاکانی وملت شــریف 
ایــران خواهم گفت که وی و هم فکرانش چه مصیبت هایی بر ســر کارگران و 

بازنشستگان آورده اند.
صادقی، ضمن تاکید بر این نکته که بدترین و ضد کارگری ترین قوانین مجلس 
در دوره نمایندگی زاکانی و هم فکرانش در طول دولت های نهم و دهم که مورد 
حمایت آن ها بود، وضع شــد افزود : آقایان حیثیت سازمان تامین اجتماعی را به 
بدترین شــکل ممکن از بین بردند و حاال که موســم انتخابات شده است، دم از 
منافع کارگران و بازنشستگان زده و مدافع پیشکسوتان تامین اجتماعی شده اند. 
پرســش من این است آیا االن این ســازمان دچار بحران است یا زمانی که طی 

سال، هم فکرانتان ۸ مدیر عامل به این سازمان آوردند و بردند؟ 
وی ادامه داد: آقای زاکانی! زمانی که اموال این ســازمان را به حراج گذاشــته 
بودند و بابک زنجانی و زنجانی ها قصد به یغما بردن ســرمایه های میلیون ها نفر 

کارگر زحمت کش و بازنشستگان بی پناه را داشتند کجا بودید؟ 
یکشنبه سیاه را یادتان هست که قلب مقام معظم رهبری را به درد آورد؟ شما 

آن زمان نماینده مجلس بودید آقای زاکانی.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با اعالم اینکه هیچ دولتی به اندازه دولت 
تدبیر و امید، مسائل تامین اجتماعی را درک نکرده گفت: متاسفانه هیچ دولتی هم 
به اندازه دولت نهم و دهم و هیچ مجلسی هم به اندازه مجلس که آقای زاکانی 
و هم قطارانش در آن حضور داشتند، با تحمیل قوانین و دستورات غیر کارشناسی 

به سازمان تامین اجتماعی صدمه نزدند.
صادقی افزود: مجموع بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی طی بیش از 
۳۰ سال و در آغاز کار دولت نهم فقط ۴ هزار میلیارد تومان بود اما در پایان کار 
دولت دهم این رقم به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان، طی هشت سال رسید که 
مهم ترین دلیل آن وضع قوانین بدون تامین منبع توسط آقای زاکانی و دوستانش 
در دولت بود و این کار یعنی دســت بردن به جیب کارگران و مستمری بگیران 

این سازمان.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با تقدیر از مدیر عامل فعلی سازمان تامین 
اجتماعی علی رغم همه مشــکالت به جا مانده از بی تدبیری های گذشته افزود: 
آقای نوربخش و مدیرانش، عزت و اعتماد از دست رفته این سازمان را برگرداندند 
و با تالش و پاکدستی خود بساط سوء استفاده ها و حیف و میل ها را جمع کردند.

صادقی با تاکید بر اینکه فعال به همین مقدار بسنده می کنم اما اگر آقای زاکانی 
پذیرفت که به مناظره بیایید با آمار و ارقام، شاخص های فساد در زمان نمایندگی 
وی را اعالم خواهم کرد، گفت: آقای زاکانی، شما خواسته یا ناخواسته بر صورت 
جامعه کارگری سیلی زده اید و عجیب است که در آستانه انتخابات قلبتان برای 

آن ها می تپد.
رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان کارگری در پایــان گفت: جامعــه کارگری 
بــه دقت فضای انتخابــات و ادعاهــای کاندیداها را رصد می کنــد و هر کجا 
که احســاس شــود عده ای قصد سوء اســتفاده از صداقت و نجابت کارگران را 
 دارنــد وارد عمــل شــده و از حیثیت و ســرمایه اجتماعی خود دفــاع خواهند 

کرد.

توسعه متوازن)مرغ بی نفس(

واکنش رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری به زاکانی:

 دولت گذشته بیشترین صدمه را به 
تأمین اجتماعی زد

طی بخش نامه ای به دستگاه ها:

رئیس جمهور خواهان شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال ملی شد

وزیر کشور گفت: وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس 
شــورای اســالمی انتخاباتی کامال آرام، ســالم، قانونی و 

باشکوه را تدارک دیده اند.
به گزارش ایرنا ، عبدالرضا رحمانی فضلی در نخســتین 
دقایق شروع ثبت نام از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری ضمن صدور دســتور آغاز ثبت نام اظهار 
داشت: خداوند متعال توفیق داده است که ملت عزیز ایران 
در نعمت استقالل و آزادی و تعیین سرنوشت خود و کشور، 
اراده شرکت در انتخابات بزرگ ریاست جمهوری و شوراهای 

اسالمی شهر و روستا باشد.
وی افزود: به خاطر این نعمت الهی که به یمن امام، مردم 
و انقالب اسالمی، توفیق آن را پیدا کرده  ایم که اگر شبانه 

روز هم شکر کنیم باز هم جای شکر باقی است.
وزیر کشور گفت: مردم ساالری دینی الگویی از حکومت 
اســالمی و تعالی انســان با آموزه های دینی اســت و به 
همه فرمانداران در سراسر کشــور شروع مراحل انتخابات 
ریاست جمهوری اســالمی ایران که امروز با ثبت نام آغاز 

می شود را اعالم می کنم.
وی افزود: امید است همه مســئوالن اعم از مجریان و 

ناظران و همه کسانی که به ما در این امر کمک می کنند، 
رسانه ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، قوه قضائیه و نیروی 
انتظامــی و همه دســتگاه ها در این امر خطیر ضمن حفظ 
رعایت کامل بی طرفی و مر قانون در امر برگزاری سالمت، 
نشاط، قانونی بودن و مشارکت باال همکاری و کمک الزم 

را انجام دهند.
وزیر کشور همچنین با تاکید بر این که تبلیغات زودهنگام 
تخلف اســت و باید مراعات شــود گفت: همه اشخاص و 
حامیان دیگر، از جمله رســانه های منتســب بــه افراد و 
رســانه هایی که به هــر نوعی از بودجه عمومی اســتفاده 
می کنند و شــامل اســتفاده از بیت المال می شوند، نباید 

تبلیغات داشته باشند. 
وی در خصوص تبلیغات زودهنگام گفت: در برخی موارد، 
تبلیغات زودهنگام که دعوت به مشــارکت و حضور دارد و 
در جهت تبیین و آگاهی مردم نسبت به ضرورت حضور در 
انتخابات است را تبلیغات زودهنگام نمی دانیم؛ مگر این که 
با اسم و رسم و سازمان دهی برای تبلیغات انجام شود که 
این خالف است و از هشــتم اردیبهشت که تبلیغات آغاز 

می شود 2۰روز برای تبلیغات فرصت است. 

وزیر کشور اضافه کرد: تبلیغات زودهنگام و عدم رعایت 
قوانین، نگرش و ارزیابی نادرســتی را نسبت به کسی که 
اداره کشــور و اجرای قانون اساسی را می خواهد به عهده 

بگیرد، ایجاد می کند که پسندیده نیست. 
وی ادامــه داد: بعد از پایان زمان ثبــت نام ها در مدت 
پنــج روز، مدارک و اســناد به شــورای نگهبــان تحویل 
می شــود و شــورا به عنــوان ناظــر پنــج روز فرصت 
 بررســی صالحیت هــا را برای ابــالغ به وزارت کشــور 

دارد. 
البته شورای نگهبان می تواند پنج روز دیگر بررسی ها را 
تمدید کند اما تا شروع تبلیغات در روز هشتم، تا روز ششم و 

هفتم این امر باید باید نهایی شده و به ما ارائه شود. 
وی در خصوص کمیته تبلیغات هم گفت: کمیته تبلیغات 
در قانون پیش بینی شده و با مسئولیت وزارت کشور است. 
این کمیته از شــورای نگهبان و صدا و سیما و دیگر اعضا 
روز شنبه تشکیل می شود و موارد خالفی که از طریق مردم 
و بازرسان گزارش می شود در کمیته بررسی و اگر مواردی 
از خالف در تبلیغات باشــد این موارد مورد رســیدگی قرار 

می گیرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور: 

انتخاباتی کامال آرام، سالم، قانونی و باشکوه را تدارک دیده ایم

انتخابات حجت االســالم  رئیس ســتاد 
والمسلمین حســن روحانی در دوازدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری تاکیــد 
کرد: نقدهــای اقتصــادی وارد بر دولت و 
موضع گیری هــای غیرمنصفانه از ســوی 
مخالفــان و منتقدان فقــط باعث ناامیدی 
مــردم و کوچک شــمردن دســتاوردهای 
دولت در چهار سال گذشته می شود لذا همه 
مدیران و دلســوزان که به نوعی در دولت 
مسئولیت دارند باید این دستاوردها را برای 

مردم تشریح کنند.
به گــزارش ایلنا، محمد شــریعتمداری 
معاون سابق اجرایی رئیس جمهور و رئیس 
ســتاد انتخابات حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری در جمــع اعضای حزب 
تدبیر و توسعه با تاکید بر اینکه در چهار سال 
گذشته تدبیر و عقالنیت حاکم بر مناسبات 
دولت بوده اســت، گفت: قبل از آنکه دولت 
تدبیر و امید مسئولیت قوه مجریه را عهده دار 
شــود، عقالنیت و تدبیر از اداره امور کشور 
رخت بربســته بود، به نحوی که بســیاری 
از مدیران دلســوز، کارآمد و بــا تجربه از 
مناصب اجرایی کشــور به بهانه های واهی 
کنار گذاشــته شــده بودند.او با بیان اینکه 
القای بی تفاوتی دولت نســبت به معیشت 
مردم یک دروغ بزرگ است، اظهار داشت: 
دولت تدبیر و امید در دوران مسئولیت خود 
تورم بــاالی ۴۵ درصد را به زیر 1۰ درصد 
رســانده و در همه حوزه ها اعم از کارگری، 
کارمندی و بازنشستگان و مستمری بگیران، 
دولت به صورت چشم گیری افزایش حقوق 

اعمال کرده است. رئیس ســتاد انتخابات 
روحانی ادامــه داد: به عنوان نمونه برخالف 
آنچه در مورد بی تفاوتی درخصوص وضعیت 
فرهنگیان ادعا می شود، افزایش حقوق آنها 
قابل توجه بوده و مستمری بگیران نیز بیش 
از ۵۰ درصد مشمول افزایش حقوق شده اند.

شــریعتمداری با اشــاره به اینکه عزت 
و کرامــت ایرانیان در دوره گذشــته نادیده 
انگاشته شده بود، تصریح کرد: آیا این مسئله 
برای جمهوری اسالمی عزت بود که حتی 
مدیران کل وزارت خارجه در دیگر کشورها 
حاضر به پذیرش سفرای ما و مالقات با آنها 
نبودند. آیا این مسئله عزت بود که شهروندان 
ایرانی حتی اگر می خواستند مبالغ ناچیزی از 
ارز را از کشــور خارج کنند، باید این پول را 
در جوراب خود پنهــان می کردند. او افزود: 
آیا این مسئله برای کشور عزت و دستاورد 
بود که رقم بدهی های دولت به بخش های 
مختلف از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان گذشته 
بود و به عنوان نمونــه فقط وزارت نیرو به 
پیمانــکاران خود 22 هــزار میلیارد تومان 
بدهکار بــود. معاون ســابق رئیس جمهور 
تاکید کرد: اینکه دولت را متهم به کم کاری 
و خســتگی می کنند نیز یک دروغ بزرگ و 
اتهام بی اساس است چراکه به عنوان نمونه 
فقط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
دولت تدبیر و امید بالغ بر ۴۵۰ سفر به نقاط 
مختلف و دوردست کشــور داشته است یا 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت که این همه 
مورد آماج اتهام و بی اخالقی اســت، بیش 
از 2۵۰ ســفر به نقاط مختلف کشور داشته 
است.شــریعتمداری با اشاره به اینکه دولت 

خدمت رســانی به مناطق محــروم و دور 
افتاده را در اولویت خدمت رســانی خود قرار 
داده است، خاطرنشان کرد: دولت ۵ هزار و 
2۰۰ مجمتع آبرسانی در روستاهای محروم 
و دورافتاده کشور ایجاد کرده است یا آنکه 
در حوزه گازرســانی به روســتاها از محل 
صرفه جویــی در مصرف فرآورده های نفتی 
قدم بزرگی توســط دولت برداشــته شده و 
تقریبا تمام روستاها حتی کم جمعیت و دور 

افتاده کشور از نعمت گاز برخودار هستند.
او با بیان اینکه طبق آمار وزارت نیرو تنها 
هفت روستا هستند که آن هم بنا به دالیل 
فنــی از نعمت برق بهره مند نیســتند، ابراز 
داشت: این سند دولت تدبیر و امید است که 
همه روســتاهای کشور حتی با جمعیت 1۰ 

خانوار از نعمت برق برخودار ساخته است.
معاون اجرایی رئیس جمهــور ادامه داد: 
مجموعه فعالیت های انجام شــده توســط 
وزارت نفــت در حــوزه پــارس جنوبــی، 
افتخارآمیز و عزت آفرین اســت به گونه ای 
که به زودی جمهوری اسالمی ایران گوی 
سبقت در برداشت مخازن مشترک گازی با 

قطر را از این کشور خواهد ربود.
شریعتمداری تحکیم ثبات و امنیت غذایی 
به دلیــل فعالیت های مجدانــه و بی وقفه 
وزارت جهاد کشاورزی را دوره دولت تدبیر و 
امید کم نظیر دانست و گفت: به عنوان نمونه، 
خرید گندم از کشــاورزان با قیمت مناسب 
و باالتر از قیمت جهانی، ۳۰۰ درصد رشــد 
داشته است بدون آنکه منابع آبی اضافه ای 
صرف این کار شود یا اینکه مقدار زمین های 

زیرکشت افزایش پیدا کند.

دبیر کمیســیون ماده 1۰ احزاب با بیان اینکه تنها ســه جبهه مجوز قانونی برای فعالیت در عرصه 
سیاسی و انتخابات را از این کمیسیون دریافت کرده اند گفت: این سه جبهه شورای عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان، جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی و جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت هستند.
محمدامین رضازاده افزود: این ســه جبهه پیش از عید نوروز اقدامات قانونی را انجام داده اند و در 

چارچوب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی می توانند فعالیت کنند.
به گزارش ایرنا وی یادآور شــد: براساس بنده دو ماده یک قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های 
سیاســی تعدادی احزاب می توانند درخواســت خود را به کمیســیون ماده 1۰ احزاب ارائه و با اطالع 

کمیسیون در قالب جبهه فعالیت کنند.
دبیر کمیســیون ماده 1۰ احزاب گفت: غیر از سه جبهه شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان، 
جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی و جبهه پیشــرفت، رفاه و عدالت و احزاب مجوزدار، فعالیت 
گروه های دیگر در قالب جبهه مجاز نیست و نباید در رسانه ها به خصوص صدا و سیما نام آن ها مطرح 
شود. رضازاده افزود: در یکی از برنامه های صدا و سیما نام جبهه ای مطرح شد که دارای مجوز نیست، 

انتشار اخبار و فعالیت های جبهه ای که مجوز ندارد تعقیب یک فعالیت غیرقانونی است.
وی ادامه داد: هر فعالیتی که توســط جبهه ها و گروه های فاقد مجوز قانونی صورت بگیرد مجاز 

نیست و مرجع قانونی براساس قانون با آن گروه برخورد قانونی خواهد کرد.
دبیر کمیســیون ماده 1۰ احزاب تاکید کرد: جبهه با اطالع کمیســیون مــاده 1۰ و برای موضوع 
معینی تشــکیل می شود و جبهه های مجوزدار از کمیســیون ماده 1۰ شورای عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان، جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی و جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت هستند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب:

سه جبهه مجاز به فعالیت 
در عرصه انتخابات هستند

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در جمع اعضای حزب تدبیر و توسعه:

 القای بی تفاوتی دولت نسبت به معیشت مردم 
یک دروغ بزرگ است 

رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات کشور گفت: اگر فردی، جریانی، اشخاصی، حزبی 
و گروهکی بخواهند امنیت انتخابات را به هم بزند با قاطعیت با آنها برخورد خواهیم کرد و از هر 

گونه ناامنی جلوگیری خواهد شد.
به گزارش ایرنا، حسین ذوالفقاری در نخستین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهوری با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: امنیت انتخابات خط قرمز کشــور 

و همه دستگاه ها است.
وی ادامه داد: همه قوا و مســئوالن بر روی اولویت امنیــت انتخابات تاکید دارند. بنابراین هر 
حرفی و جریان ســازی که بخواهد امنیت را هدف قرار دهد به طور قطع با مســببان آن برخورد 

خواهد شد.
ذوالفقاری در ادامه گفت: طرح بیتاک آماده شده است و هریک از نامزدها که بناست در فضای 
مجازی فعالیت تبلیغاتی داشته باشند باید مانند فضای واقعی دارای شناسنامه و مشخص باشد. 

وی گفــت: اگر چنانچه به نام نامزدی مطلبی در فضای مجازی پخش شــود اگر مربوط به او 
نیســت، باید سریع تکذیب کند در غیر این صورت مســئول آن مطالبی است که در حال انتشار 

است.
رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: همه برنامه ریزی ها برای تامین 
امنیت کامل انتخابات صورت گرفته اســت و برآورد ما این اســت کــه انتخابات در فضای امن 
صورت می گیرد و به همه نامزدها و جناح ها تاکید می کنیم که اصل منافع ملی و مصلحت کل 

کشور و مردم است.
وی در پاسخ به این سوال که بعضی ها در فضای مجازی به اسم خودشان فعالیت نمی کنند و 

هیچ تکذیبیه ای هم نمی دهند، گفت: اگرچنانچه تکذیبیه ندهند، مسئولیت دارند.

ذوالفقاری: 
با برهم زنندگان امنیت انتخابات

 با قاطعیت برخورد می کنیم


