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محمد جواد رنجبر  -مردم استان خراسان رضوی روز گذشته همزمان
با سراسر کشور با حضور خود در انتخابات  29اردیبهشت ماه ریاست
جمهوری و شورا ها ،حماسه دیگری آفریدند و برگ زرین دیگری در
دفتر انقالب اسالمی به ثبت رساندند .به گزارش خراسان رضوی،
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره
شورا های اسالمی شهر و روستا از ساعت  8صبح دیروز همزمان
با سراسر کشور در  4هزار و  573شعبه اخذ رای با  9هزار و 456
صندوق در استان خراسان رضوی آغاز شد.
گزارش میدانی خبرنگار خراسان رضوی از شعب اخذ رای در شهر
مشهد ،حکایت از حضور پرشور مردم همیشه در صحنه مشهد در
بیشتر شعب اخذ رای همزمان با آغاز رسمی ساعت اخذ رای و حتی
پیش از آن دارد .شعب مختلف اخذ رای در شهر مشهد از اولین دقایق
آغاز رایگیری ،شاهد حضور پرشور مردم و زائران و مجاوران بود و این
حضور در بیشتر ساعات تداوم داشت.
حضور رای اولیها نیز در بیشتر شعب اخذ رای چشمگیر بود.در حرم
مطهر امام علی بن موسی الرضا(ع) نیز خیل عظیم زائران و مجاوران
پیش از آغاز ساعت رای گیری در صف رای حضور یافته بودند.

•صیانت و پاسداری از تک تک آرا

استاندار خراسان رضوی روز گذشته در اولین دقایق آغاز رای گیری،
در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان گفت :آرای

مردم برای دست اندرکاران انتخابات امانتی مقدس است و بر خود
واجب می دانند از تک تک این آرا ،صیانت و پاسداری کنند .علیرضا
رشیدیان با اشاره به این که بیش از چهار میلیون و  314هزار نفر
واجد شرایط رای دادن در خراسان رضوی هستند ،افزود :این رقم
نشان دهنده جمعیت باالی رای دهندگان در این دوره از انتخابات
ریاست جمهوری و شورا های اسالمی شهر و روستاست.
وی در پاسخ به سوال خراسان رضوی درباره زمان اعالم نتایج
انتخابات شورای شهر مشهد گفت :به دلیل آن که بیش از  50درصد
جمعیت واجد شرایط اخذ رای استان در مشهد ساکن هستند؛
شمارش ،وارد کردن اطالعات به سامانه و تایید آن ها زمان بر است.
استاندار افزود :ممکن است در شهرهای کوچک خیلی سریع نتایج تا
روز بعد اعالم شود ،ولی سیر رفت و آمد نتایج به وزارت کشور میتواند
به طول بینجامد ،در مشهد احتمال دارد اعالم نتایج شورای شهر
بیش از  48ساعت طول بکشد و امیدواریم دوشنبه بتوانیم نتیجه
را اعالم کنیم ،به همین جهت خواهش می کنیم مردم اجازه دهند
دست اندرکاران با صبر و حوصله به کار خود ادامه دهند ،زیرا با توجه
به تعداد باالی نامزد ها و تعداد باالی آرا ممکن است گمانه زنی هایی
پیش از اعالم نتایج انجام شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خراسان رضوی درباره اعالم
تدریجی یا یک باره نتایج انتخابات شورای شهر مشهد نیز گفت :باید
ببینیم نظر وزارت کشور در این باره چیست.
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•وصول گزارش صد تخلف

رشیدیان همچنین در گفت وگوی دیگری با خبرنگاران مستقر در
ستاد انتخابات استانداری با اشاره به مشارکت  700هزار نفری مردم
استان در انتخابات تا ظهر دیروز گفت :در بازدید از شعب ،صف های
طوالنی وجود داشت و حضور خانم ها چند برابر آقایان بود.
وی افزود :در یکی از شعب به دلیل ازدیاد جمعیت ،درخواست
صندوق سیار نیز داشتیم .در شهرستان ها نیز این حضور بی سابقه
بوده و فرمانداران این موضوع را در تماس با من ،اطالع دادند ،به
عنوان نمونه فرماندار کاشمر در تماس با ما این امر را تایید کرد.
استاندار همچنین از وصول گزارش صد تخلف تا ظهر دیروز خبر داد.
وی همچنین در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات فرمانداری مشهد
به خبرنگاران گفت :معموال در اقدامات بزرگ ،در ابتدای کار
ناهماهنگی هایی وجود دارد ولی در همان ابتدا این ناهماهنگی ها
رفع شده است و با توجه به تمهیداتی که از قبل در نظر گرفته شده
است ،مانعی برای اخذ آرا در استان نداریم .رشیدیان صبح دیروز
همچنین از شعب اخذ رای مسجد فقیه سبزواری ،مسجد سجاد(ع)
و نیز مدرسه حکمت بازدید کرد.

•در برخی شعبه های خراسان رضوی رای گیری با اندکی
تاخیر آغاز شد

استاندار همچنین گفت :از چهار هزار و  573شعبه اخذ رای در این
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استان فقط  18شعبه به دلیل برخی مسائل جزئی با اندکی تاخیر کار
خود را آغاز کردندکه این مشکل به فوریت و در همان ساعت اولیه رفع
شد اما این موضوع بزرگنمایی شد.
وی علت عمده بروز این مشکل در این تعداد شعب را حضور نیافتن
هیئت نظارت یا نیروی انتظامی و یا نبود کد ارتباطی و مانند آن
عنوان کرد.
رشیدیان همچنین گفت 35 :نفر در مشهد و  71نفر در استان،
قصد داشتند با شناسنامه فوتی رأی بدهند که مسئوالن صندوق ها
مانع شدند.

•با حضور مردم در انتخابات بر ذلت دشمنان افزوده
می شود

امام جمعه مشهد نیز روزگذشته پس از شرکت در انتخابات گفت :با
حماسه حضور مردم در انتخابات بر ذلت دشمنان افزوده می شود و
با این حضور حداکثری نظام جمهوری اسالمی ایران در بستر اقتدار
بیشتری قرار خواهد گرفت.آیت ا ...علم الهدی خاطرنشان کرد :با
این حرکت حماسی مردم ثابت کردند بار دیگر پشتیبان این نظام
هستند .
نماینده ولی فقیه دراستان گفت :امیدواریم وجود حضرت ولی
عصر(عج) از این اقدام و حماسه مردم خشنود شده باشند و نظام،
رهبر و مردم ما مشمول دعای خیر ایشان شوند.
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•حضورکم سابقه مردم استان در پای صندوق های رای

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی نیز صبح دیروز در جمع
خبرنگاران در محل ستاد انتخابات استان گفت :حضور مردم در پای
صندوق های رای در این استان چشمگیر و در برخی شهرها به اذعان
فرمانداران بی سابقه است.
سید جواد حسینی افزود :انتخابات در چهار هزار و  573شعبه اخذ
رای با  9هزار و  456صندوق برگزار شده که سه هزار و  898شعبه
در استان ثابت و  675شعبه سیار است.
وی ادامه داد :انتخابات شورا ها در هشت شهر استان به صورت تمام
الکترونیکی برگزار می شود و به همین منظور  555شعبه مکانیزه
در این شهر ها فعال و هزار و  800صندوق برای آن ها پیش بینی
شده است.
معاون استاندار گفت :بر اساس مصوبه وزارت کشور شهر های دارای
انتخابات الکترونیکی در خراسان رضوی سبزوار و نیشابور با  9عضو
شورا و شهر های تربت حیدریه ،تربت جام ،قوچان ،کاشمر ،چناران و
تایباد با  7عضو شورا هستند.
وی افزود :در مجموع  17هزار و  489نامزد تایید صالحیت شده
در عرصه رقابت انتخابات شورا های شهر و روستا در خراسان
رضوی حضور دارند که از این تعداد  14هزار و  663نفر برای کسب
کرسی های شورا های روستایی و دو هزار و  819نفر برای شورا های
شهری رقابت می کنند.

حسینی ادامه داد :از مجموع  73شهر استان 64 ،شهر دارای پنج عضو6 ،
شهر دارای هفت عضو 2 ،شهر دارای پنج عضو و شهر مشهد نیز دارای 15
عضو شورا است.
وی همچنین مجموع افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات این دوره را در
خراسان رضوی چهار میلیون و  314هزار نفر اعالم کرد و گفت :از این تعداد
 124هزار و  520نفر رای اولی هستند.
او افزود :عوامل اجرایی این انتخابات را  75هزار نفر شامل نمایندگان
فرماندار ،اعضای شعب ،بازرسان وزارت کشور ،ناظران هیئت های نظارت
و نیرو های محافظ صندوق تشکیل می دهند.
رئیس ستاد انتخابات استان همچنین درباره بروز تخلف در انتخابات
گفت :تعدادی تخلف انتخاباتی در شعبه های اخذ رای در این استان
گزارش شده که بازرسان به محل اعزام شده اند و بررسی های الزم را
انجام می دهند.
وی افزود :اشکاالتی نیز در شروع کار برخی شعبه های اخذ رای وجود
داشت که پیگیری های الزم انجام و مشکل رفع شد .حسینی ظهر دیروز
در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان رضوی درباره تاخیر در زمان آغاز اخذ
رای در تعدادی از شعب شهر مشهد اظهار داشت :با توجه به این که در هر
شعبه اخذ رای 30 ،نفر به عنوان عوامل اجرایی حضور دارند ،تاخیر در آغاز
انتخابات طبیعی است؛ اما در حال حاضر (ساعت  12روز گذشته) انتخابات
در همه شعب آغاز شده و شعبه ای که هنوز انتخابات در آن آغاز نشده باشد،
وجود ندارد.
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•دستگیری  10نفر طی روز های گذشته

فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز روز گذشته به میان خبرنگاران مستقر
در ستاد انتخابات استان آمد و گفت :طی روز  26اردیبهشت ماه  10نفر
که قصد بر هم زدن انتخابات و ایجاد مشکل در استان را داشتند ،دستگیر
شدند .سردار بهمن امیری مقدم افزود :این افراد که قصد لطمه زدن به
انتخابات و ایجاد اختالف در سطح استان را داشتند ،دستگیر شدند.
وی ادامه داد :از این تعداد دو سه نفر ارتباطاتی با خارج از کشور داشتند و
تجهیزات و امکانات ،سالح سرد و ...نیز از آنان کشف شد .فرمانده انتظامی
استان خاطر نشان کرد :در حوزه تبلیغات انتخابات کاندیداها مشکل جدی
وجود نداشت و تنها تذکراتی به آنان داده شد ،اما دستگیری در این رابطه
نداشته ایم .وی افزود :در این انتخابات  14هزار نفر از نیرو های انتظامی
به صورت مستقیم در پای صندوق های اخذ رای حضور دارند و مسئولیت
حفاظت از صندوق ها را عهده دار هستند .بیش از  25هزار نفر نیز به صورت
غیر مستقیم وظیفه پوشش انتخابات ،تامین امنیت استان و انجام سایر
وظایف محوله و ماموریت های مربوطه را دارند .وی ادامه داد :تا ظهر جمعه
روند اخذ آرا بدون هیچ مشکل و مسئلهای در استان انجام شده و امید است تا
پایان زمان رایگیری این شور و حضور را با کمترین دغدغهها داشته باشیم.

•نظارت  17هزار نفر بر روند برگزاری انتخابات در خراسان
رضوی

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در خراسان رضوی نیز

پیش از ظهر دیروز در جمع خبرنگاران در استانداری گفت 17 :هزار ناظر
بر روند برگزاری انتخابات و فرآیند اخذ رای در  4هزار و  573شعبه در این
استان نظارت دارند.
حجت االسالم علی مظفری افزود :این ناظران به صورت مستقیم بر امر
انتخابات نظارت و هر گونه تخلف و خروج از قانون را رصد و در قالب صورت
جلسه تنظیم و گزارش می کنند.
وی تاکید کرد :با این سازوکار موجود در قوانین و مقررات مسئله تقلب
به صفر می رسد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین گفت :در کنار نظارت،
از سوی دادگستری استان ،ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی
هم فعال است و  47جلسه در این رابطه با حضور همه مسئوالن ذیربط
برگزار و اقدامات موثری هم در این زمینه برای پیشگیری از تخلفات
انتخاباتی انجام و نزدیک به  40پرونده نیز در این راستا تشکیل شده و
در حال بررسی است.
وی افزود :ادارات دادگستری در سطح استان به صورت کشیک آماده
دریافت هر گونه خبرو گزارش تخلفات احتمالی انتخاباتی هستند.

•تعطیلی  2هزار و  235مدرسه در استان

مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز گفت 2 :هزار و  235مدرسه در این
استان شنبه  30اردیبهشت ماه تعطیل می باشند.علیرضا کاظمی افزود:
مدارسی که حوزه انتخابیه هستند؛ در روز شنبه تعطیل خواهند شد.

برنــــــــــــــدگاناصلی
حضور میلیونی مردم اســــــتان در انتخابـــــات دوازدهمین دوره

عکس ها  :صادق ذباح  -میثم دهقانی -ایرنا

ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهـــــــــای شهر و روستا
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• از دیگر شهرستان ها
نوری،حقدادی  -همزمان با مشهد مردم دیگر
شهرستان های استان نیز با حضور حماسی خود
در پای صندوق های رای حماسه ای بی نظیر را
خلق کردند.

•مردم با حضور حماسی خود در پای
صندوق های رای برگ زرین دیگری را به
نمایش گذاشتند

امام جمعه خلیل آباد گفت :مردم یک بار دیگر
با حضور حماسی خود در پای صندوق های
رای برگ زرین دیگری را در تاریخ شهرستان به
نمایش گذاشتند.
حجت االسالم علی ناهیدی در حاشیه بازدید از
شعبه اخذ رای در تکیه ابوالفضلی شهرستان،
پس از این که رای خود را به صندوق انداخت،
اظهار کرد :مردم ایران ،سازنده روزهای به یاد
ماندنی هستند.
وی با اعالم این که حضور مردم ایران در طول
انقالب ،حرف ها برای گفتن دارد ،افزود :حضور
مردم در راهپیمایی  22بهمن ،روزجهانی قدس
و مصالهای نماز جمعه و از طرفی نقش تاثیرگذار
آنان در پای صندوق های رای ،مردم ساالری
دینی را نشان می دهد.
امام جمعه خلیل آباد سه عامل عمده اسالمیت،
رهبری و حضور مردم را همواره پشتیبان نظام
دانست و گفت :مردم ایران امروز با حضور در
پای صندوق های رای و انتخاب فرد اصلح،
تاثیرگذارترین انتخابات را برگزار می کنند.
وی با بیان این که رهبری معظم انقالب در
فرمایش های خود مکرر بر حضور مردم در پای
صندوق های رای تاکید دارند ،اظهار داشت:
حضور مردم خنثی کننده تمامی توطئه های
دشمنان است ،لذا در انتخابات همیشه مردم
پیروز انتخابات هستند.
خطیب جمعه خلیل آباد حضور مردم را در پای
صندوق های رای مورد تقدیر قرار داد و گفت:
مردم دیار خلیل آبادو شهر کندر در ساعات
باقی مانده از رای گیری با نیت خیر که سعادت
و سرنوشت ملت را رقم می زند حضور فعال خود
را نشان دهند.

•حضورپرشور مردم خلیل آباد در پای
صندوق های رای

همچنین فرماندار خلیل آباد در حاشیه بازدید از
شعب اخذ رای به خبرنگار ما گفت :مردم خلیل
آباد با حضور پرشور در پای صندوق های رای
به ندای رهبری در خصوص رای با شناخت و
بادقت و حضور در پای صندوق های رای لبیک
گفتند .مجتبی شاکری افزود :تا این لحظه
(دیروز) که حدود  4ساعت از زمان آغاز اخذ رای
در شهرستان می گذرد ،حضور حداکثری مردم
را شاهد هستیم .
وی افزود :در این شهرستان هزار و  350نفر
اعم از نیروهای نظامی و انتظامی ،هیئت های
اجرایی و بازرسان ،بر برگزاری انتخابات نظارت
می کنند و دیگر عوامل با ستاد انتخابات خلیل
آباد همکاری دارند.
فرماندار خلیل آباد اظهار داشت :از مردم متدین
شهرهای کندر و خلیل آباد تقاضا می شود رای
خود را به ساعت های پایانی نیندازند و با حضور
در شعب اخذ رای ،این وظیفه دینی خود را به
انجام برسانند.
شاکری با بیان این که  38هزار نفر واجد شرایط
رای دادن در این شهرستان هستند ،افزود :از این
تعداد  19هزار و  74نفر مرد و  18هزار و 929
نفر زن هستند .
وی با بیان این که هزار و  75نفر برای اولین بار
در این انتخابات شرکت می کنند ،گفت :مردم
سوژه خود را برای صفحهپیگیری
حرف مردم تلگرام کنید
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خلیل آباد این بار هم با حضور حد اکثری خود در
پای صندوق های رای ،با خلق حماسه ای بزرگ،
مشت محکمی بر دهان یاوه گویان شرق و غرب
خواهند زد.
فرماندار خلیل آباد افزود :تمامی تمهیدات الزم و
ملزومات برگزاری انتخابات در سطح شعب اخذ
رای فراهم شده است و تاکنون هیچ مشکلی در
روند برگزاری انتخابات نداشته ایم.

•مشارکت گسترده مردم شیعه و اهل
سنت تربت جام در حماسه بزرگ مردم
ساالری اسالمی

همزمان با  29اردیبهشت ،مردم فهیم و
انقالبی شیعه و اهل سنت تربت جام ،همچون
دیگرهموطنان از نخستین ساعات اولیه روز
جمعه با حضور گسترده و پرشور خود در شعب
اخذ رای در محیطی امن و فضایی آرام ،رای
خود را به صندوق ها ریختند و یک بار دیگر مردم
ساالری اسالمی ،عزت و قدرت ملی خود را به
نمایش گذاشتند.
فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان تربت
جام در گفت و گو با خراسان رضوی بااشاره به
حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای
گفت :حضور پرشور مردم شیعه و اهل سنت در
پای صندوق های رای نشان دهنده عالقه مندی
آنان به نظام جمهوری اسالمی و استقبال مردم
در این شهرستان ،پرشور و رضایت بخش است.
علی رستمی با اشاره به روی کار آمدن دولت
آینده گفت :دولتی که با رای مردم روی کار می
آید می تواند عملیاتی تر و کاربردی تر وارد میدان
شود چون پشتوانه قوی مردم را به همراه دارد.
امام جمعه شهرستان تربت جام گفت :حضور
پرشور مردم در پای صندوق های رای باعث
تقویت جمهوریت نظام می شود و یکی از
بزرگترین معروفات عالم ،تشکیل حکومت
اسالمی است که اسالمیت آن با ولی فقیه
تضمین می شود .حجت االسالم جواد طاهری
افزود :حضور مردم در پای صندوق های رای
تاثیرگذارو کار خیر است و همه کسانی که
نظام اسالمی را دوست دارند به صحنه آمدند و
برگزاری انتخابات ،یک انقالب و جشن بزرگ
است .وی ادامه داد :حضور پرشور مردم در پای
صندوق های رای باعث یاس و ناامیدی دشمنان
و خوشحالی دوستان انقالب است و هر رای به
منزله آجری برای تقویت دیوار محکم و بلند نظام
جمهوری اسالمی است .امام جمعه اهل سنت
تربت جام با تقدیر و تشکر از حضور پرشورمردم
در پای صندوق های رای گفت :قشرهای مختلف
شیعه و اهل سنت با مشارکت گسترده خود در
پای صندوق های رای ،اعتماد و عالقه خود را
به نظام مقدس جمهوری اسالمی نشان دادند.
مولوی شرف الدین جامی االحمدی افزود :هر
رای باعث آبرو ،استقالل ،عظمت ،هویت ملی و
نشانه قدرت و شوکت جمهوری اسالمی و تیری
بر چشم دشمنان انقالب اسالمی است .وی با
اشاره به فرمایش های مقام معظم رهبری تصریح
کرد :برنده انتخابات ،نظام مقدس جمهوری
اسالمی و مردم شریف ایران هستند.

