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تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی ازامروز آغازشد

مراسم بزرگداشت چهلمین روز شــهادت سردار
سپهبد حاج قاسم ســلیمانی صبح امروز در حرم
مطهر رضوی برگزار میشــود .به گــزارش روابط
عمومــی اســتانداری  ،همزمــان با چهلمیــن روز
شهادتسردارسپهبدحاجقاسمسلیمانی،مراسم
بزرگداشتیازطرفنمایندهولیفقیهوامامجمعه
مشــهد ،تولیت آســتان قدس رضوی ،اســتاندار
خراســان رضوی ،دبیر شــورای عالــی و مدیریت

حوزه علمیه خراســان و رده های ســپاه پاسداران
انقالباسالمیمستقردرخراسانرضویبرگزار
میشود .این مراسم از ساعت ۹تا ۱۱صبح امروز
با حضور مســئوالن و قشــرهای مختلف مردم در
رواق امام خمینی(ره) حرم مطهــر رضوی برگزار
میشود .ســخنران این مراســم حجت االسالم و
المسلمینحاج«علیشیرازی»نمایندهولیفقیه
درنیرویقدسسپاهپاسدارانخواهدبود.

گزارش جلسه
رضا میرزاده

دراجالسسراسریمدیرانمدارسعلمیهخراسانمطرحشد

توصیه های تولیت آستان قدس به روحانیون
در آستانه انتخابات

اجــاس سراســری مدیــران مــدارس علمیــه
خراســان بــا عنــوان «حــوزه انقالبــی و مکتب
مقاومت» روز گذشته در مشــهد آغاز به کار کرد
و امروز با برگــزاری اختتامیه بــه کار خود پایان
خواهــد داد .به گــزارش «خراســان رضوی» در
افتتاحیه این اجالس ،آیت ا« ...سیداحمد علم
الهدی» نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با
اشاره به شاخصه های حوزه انقالبی خطاب به
حاضران گفت  :در مســئله مدیریت آموزشــی و
نیروسازی برای اسالم و انقالب ،هر یک از شما
با وجود مسئولیت های فردی و کارهایی که به
تنهایی برای وجود اقدس امام زمان (عج) انجام
میدادید،انسانهاییدرعرصهخدمتهستید
و در شعاع مدیریت آموزشی شما طالب زیادی
رشــد و پرورش پیــدا مــی کننــد ،بنابراین هیچ
کاری با عظمت تر و مهم تر از وظیفه ای که عهده
دار شده اید ،نیســت .آیت ا ...ســید احمد علم
الهدی افزود :در شــرایطی که دنیا علیه اسالم
است و می خواهد اسالم را براندازی کند ،شما
در حال تالش هستید که برای وجود اقدس امام
زمان (عج) نیرو پرورش دهید.
•ما نمی توانیم از طرف مردم تصمیم
بگیریم

تولیت آســتان قدس نیز در این مراسم عالوه بر
بیان نکاتی درباره خصوصیات حوزه انقالبی ،به
در پیش بودن انتخابات و نقش روحانیت در این
عرصه اشاره و تصریح کرد  :در انتخابات ،مردم

ممکن اســت خطا کننــد و بد تشــخیص دهند،
آن قدر بایــد آزمون و خطا صــورت بگیرد تا خود
مردم و جامعه به بلوغ برســند .حجت االســام
والمســلمین «مروی» افــزود :ما نمــی توانیم از
طرف مــردم تصمیم بگیریم .نباید بــه دنبال آن
باشــیم که مردم در مصادیق به حــرف ما گوش
بدهند ،مــا باید مــاک و معیار بدهیــم .حجت
االســام والمســلمین مروی تاکید کــرد :امام
(ره) و رهبر انقــاب نیز هیــچ گاه روی مصداق
نظر نداشتند ،البته خود ایشان هم اعالم کرده
بودنــد که ماننــد همه مــردم نظــری دارم که به
فردی رای بدهم و به دیگری رای ندهم .اما هیچ
گاه ابراز نکردند.
تولیت آســتان قدس ادامه داد :باید برای مردم
تبیین کرد که ما اگر انسان های متدین ،متعهد،
مومن ،دلســوز و انقالبی را در مجلس و دستگاه
های اجرایی داشته باشیم ،موفق می شویم .وی
افزود :همان طور که در طول  ۴۰ســال گذشته
تجربه کرده ایم ،آن جایی کــه نیروهای باایمان
انقالبیودارایروحیهجهادیرویکارآمدهاند،
ما پیشرفت داشته ایم و در مقابل ،جایی که آن ها
راکنارگذاشتیموافرادیکهبهدنبالسودجویی
و مقام و نام و نان و شهرت بودند ،کار را به دست
گرفتند ،آن جا عقبگرد داشتیم .وی تاکید کرد:
شاخص ها را باید حوزه انقالبی بیان کند تا مردم
خودشــان تحقیق کنند و به آن نیروها برســند،
حال اگر خطا و اشــتباه هم کردند ،در دوره بعد
پخته می شوند و به بلوغ می رسند.

آغاز رقابت  679نامزد
برای18کرسی استان در بهارستان

بــر اســاس قانــون انتخابــات از بامــداد امــروز،
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای
اسالمی وارد مرحله تبلیغات رسمی نامزدها شد
تا در طول یک هفته آینده و تا ساعت  8صبح پنج
شنبه یکم اسفند ماه ،تمام شــهرها و روستاهای
اســتان شــور و حال انتخاباتــی به خــود بگیرد و
مردم اســتان با تالش بــرای شــناخت و انتخاب
گزینه های اصلح ،خود را برای حضور باشکوه در
انتخابات دوم اسفند آماده سازند .بر اساس اعالم
ستاد انتخابات خراســان رضوی ،پس از بررسی
شوراینگهبان،درمجموع 679نفرازداوطلبان
انتخاباتمجلسدراستانتاییدصالحیتشدند
و صالحیت  348نفر رد شد.
رئیس ســتاد انتخابات استان خراســان رضوی
با اشــاره به اعالم نهایی لیســت نامزدهای حائز
صالحیــت از ســوی شــورای نگهبــان گفــت  :بر
اساستبصره 4ماده 52قانونانتخاباتمجلس،
شــورای نگهبان در مدت مقرر  20روزه شکایت
داوطلبان عدم تایید و عدم احراز صالحیت شده
استان را بررسی کرده و نتایج آن را برای ابالغ به
داوطلبان در اختیار فرمانداریهای مرکز حوزه
انتخابیه قــرار داده و پــس از آن نیز مجــدد تایید
صالحیت نهایی را اعالم کرده است.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری« ،حســن

اســامی ،تــاروز گذشــته در مجمــوع  87نفــر
انصراف دادند.

• 333نامزد در حوزه انتخابیه مشهد و کالت؛
 50زن 283 ،مرد

جعفــری» افــزود :از مجمــوع داوطلبــان پس از
بررسی توسط هیئت نظارت استان ،در مجموع
 273نفر معادل  26درصد رد صالحیت284 ،
نفر معــادل  27درصد عــدم احــراز صالحیت و
 497نفــر معــادل  47درصــد تاییــد صالحیت
شــدند .معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
اســتاندار خاطرنشــان کرد :پس از ابــاغ نتایج
بررســی صالحیتهــا ،داوطلبانــی که بــه عدم

تاییــد و عــدم احــراز صالحیــت خــود اعتــراض
داشــتند ،مراتــب را بــه هیئــت نظــارت مرکزی
اعالم کردند و بعد از بررســی شورای نگهبان در
مجمــوع  679نفر از داوطلبــان تایید صالحیت
شدند و صالحیت  348نفر رد شد .همچنین بر
اساس اعالم ســتاد انتخابات استان ،از مجموع
 1114داوطلــب ثبتنامــی خراســان رضــوی
برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای

اعالم لیست نهایی ائتالف اصولگرایان در مشهد
شــورای ائتالف نیروهای انقالب خراســان رضوی با انتشــار
بیانیهای لیســت شهرســتان مشــهد و کالت را منتشــر کرد.
دوشنبه شب گذشته بود که شــورای ائتالف نیروهای انقالب
خراســان رضوی ،با برگزاری انتخابات داخلی ،فهرست پنج
نامزد منتخب خود برای انتخابات مجلــس در حوزه انتخابیه
مشــهد و کالت را اعــام کــرد .پــس از انتشــار این فهرســت،
سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان استان ،در مصاحبه ای
بهبرخیانتقادهادربارهاینفهرستپاسخدادودربارهچرایی
حضورنداشتننامزدجواندرفهرستپنجنفرهگفت«:رویکرد
ما از ابتدا این بوده که حداقل یک زن و یک جوان به لیســت ما
اضافه شوند .یک راه ساده برای قرار گرفتن جوانان این است
کهیکیازاینمردانباسابقهبهنفعجوانانکناررودکهاینکار
نیازبهایثاروفداکارییکیازاینآقایانداردوراه دیگربررسی
مجدد آراست که در حال بررسی هستیم»« .حمیدرضا ترقی»
ایننکتهرانیزگفتهبودکهبیانیهوفهرستنهاییشورایائتالف
اصولگرایانروزگذشته(دیروز)منتشرخواهدشدکهاینگفته
اومحققشدوعصردیروزلیستشورایائتالفکهشاملهمان
پنج منتخب اولیه بود ،به عنوان لیست نهایی انتشار یافت .به
گزارش ایســنا ،بر اســاس این بیانیه ،نامزدهای مورد حمایت
شــورای ائتالف نیروهای انقالب خراســان رضــوی به ترتیب
حروفالفبابهاینشرحاست:
-1حجتاالسالمنصرا...پژمانفر
-2حجتاالسالممحمدحسینحسینزادهبحرینی
-3خانمفاطمهرحمانی

تالش حزب مردم ساالری برای ارائه
لیستمشهد

-4سیدامیرحسینقاضیزادههاشمی
 -5جوادکریمیقدوسی
•بیانیه شورای هماهنگی نيروهای حزب ا ...شرق
کشور

در این خصوص ،شورای هماهنگی نیروهای حزبا ...شرق
کشور ،با انتشار بیانیهای ،از فهرست تعیین شده در شورای
ائتالف خراســان رضوی برای حوزه انتخابیه مشهد و کالت
انتقاد کــرد .در بخشــی از این بیانیــه آمده اســت  :قطعا این
نمایندگان عزیز با میانگین سنی  55سال ،در این  12سال،
آن چه از توانمندی در چنته برای صالح و خیر مردم شــریف
مشــهد و کالت بوده ،بــه کار گرفتهانــد ،حاال نوبــت جوانان
است!
•بیانیه تشکل های مشهدالرضا

فرمانداری مشهد نیز روز گذشته اسامی و کدهای
نامزدهایانتخاباتیازدهمیندورهمجلسشورای
اسالمیحوزهانتخابیهشهرستانمشهدوکالترا
منتشرکرد.براساساینفهرستدرحوزهانتخابیه
مشهد و کالت  333نامزد برای کسب پنج کرسی
این حــوزه انتخابیــه در مجلس شــورای اســامی
رقابت خواهند کرد ،این یعنی هر کرسی مشهد در
بهارستان حدود  67رقیب دارد .نکته دیگر درباره
فهرست نامزدهای انتخابات در مشــهد این که ،از
مجموع 333نامزد 283،نفرمردو 50نفرازبانوان
هستند.

همچنین تشکل های فرهنگی اجتماعی مشهدالرضا در این
خصوص بیانیه ای صادر کردند که در بخش هایی از آن آمده
است  :شاهد آن هستیم که شورای ائتالف مشهد به لیستی
رســیده که در آن هیچ گزینه جوان مومــن و انقالبی کارآمد
وجود ندارد . ...شــورای تشــکل هــای فرهنگــی اجتماعی
مشــهدالرضا(ع) با همــه گله مندی نســبت به آن چــه اتفاق
افتاد ضمن دعوت و پایبندی به وحدت از ناحیه همه گروه ها
و جریان های انقالبی اعالم می دارد این شــورا هیچ لیست
انتخاباتی جداگانه ای ارائه نخواهد داد.

دبیــر حــزب مرد مســاالری در خراســان رضــوی گفت :حــزب
مردمساالری با توجه به مرامی که داشته ،تصمیم دارد در انتخابات
شرکت کند ،بنابراین ما در انتخابات شرکت میکنیم و ندادن لیست
را قبــول نداریم و در مشــهد تمام تالش خــود را میکنیم کــه از بین
نامزدهای موجود لیست دهیم« .عطیه نیکجوانی» در گفتوگو با
ایسنا ،در خصوص ارائه لیست توسط حزب مردمساالری در استان،
اظهار کــرد :شــورای اصالحطلبان در یــک کار جمعی در راســتای
اعتراض به رد صالحیتهای گسترده اصالحطلبان از سوی شورای
نگهبان در انتخابات جاری یک تصمیم کلی گرفتند مبنی بر این که
با نام و برند شورای اصالحطلبان لیســت ندهند ،اما احزاب در این
خصوص آزاد هســتند که با توجه به بحث تشکیالتی خود لیستی را
با عنوان حزب خود یــا ائتالف چند حزب تنظیم کننــد ،در این باره،
حزب مردمســاالری با توجه به مرامی که داشــته ،تصمیــم دارد در
انتخابات شرکت کند.
•ندادن لیست را قبول نداریم

وی افزود :با توجــه به این که بحث اصــاح امــور از راه صندوق رای
میگذرد ،بنابراین ما در انتخابات شــرکت میکنیم و ندادن لیست
راقبولنداریم،حداقلبهعنوانتکلیفشرعیووظیفهخودبهعنوان
یکی از احزاب اصالحطلبی که خود را داخل قانون و نظام میبیند،
در مشــهد تمام تالش خود را میکنیم که از بیــن نامزدهای موجود
لیست دهیم.

حزب اتحاد ملت
در انتخابات لیست نمی دهد

رئیسحزباتحادملتدرخراسانرضویگفت :حزباتحادملتدرانتخاباتمجلسنهفعالیت
انتخاباتی و نه لیســت دارد ،در شهرســتانها نیز همین گونه اســت ،مگر این که اعضا به صورت
فردی فعالیت کنند« .مهدی عبایی خراسانی» در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :اکنون از اعضای
لیست امید نامزدی در اســتان نداریم و تصمیمگیری در این حوزه را به افراد واگذار کردیم ،اگر
فردی میخواهد برای یک نفر کار کند ،رای دهد و سخنرانی کند ،میتواند نه به نام حزب و نه
اصالحطلبان ،این کار را انجام دهد ،این یک کار فردی است ،اما انجام آن با نام حزب اتحاد و
شورای اصالحطلبان منع شده است .این فعال سیاسی اصالحطلب افزود :ما رای دادن را به
مردم واگذار کردیم تا خودشان تشخیص دهند و گزینشگری کنند چرا که بعد از رد صالحیت
نامزدهای اصالحطلب کارنامهدار و قابل رقابت امکان ارائه لیســت از جریان اصالحطلب و
احزاب آن گرفته شد.

آرینمنش :فهرست ائتالف اصولگرایان
قابل پیش بینی بود
فعال سیاســی اصولگرا و نماینده اسبق مشــهد در مجلس با اشــاره به این که لیســت ارائه شده به
عنوان لیســت ائتالف اصولگرایان برای حوزه انتخابیه مشــهد قابل پیش بینی بود ،گفت  :بنده از
حدوددوماهقبلخروجیلیستراپیشبینیکردهبودمومسئوالنشوراآنراتکذیبکردهبودند.
«جوادآرینمنش»درگفتوگوباایسناتصریحکرد:زمانیکهاحزابشناسنامهدارورسمیجریان
اصولگراییوجبههپیروانخطامامورهبریدرشورایائتالفبهحاشیهراندهشدندوافرادخاصاز
جریانهایخاصابتکارعملرادردستگرفتندبهراحتیمیشدنتیجهنهاییراپیشبینیکردو
درنظرگرفتنشاخصهاییهمچونجوانگراییدرلیستعمالمردودشد .آرینمنشرقابتهای
انتخاباتی در مشــهد در این شــرایط را رقابــت درون اصولگرایی دانســت و افزود :عالوه بر لیســت
شورایائتالفلیستهایخوبیدرحالشکلگیریاست واتفاقاتعددلیستهادرشرایطکنونی
که اصالحات در صحنه حضور ندارد نه تنها مغایر با وحدت نیست بلکه برای ایجاد فضای رقابتی و
افزایشمشارکتمردمنیزالزماست.

