ویژه انتخابات
روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Sat.Feb.22.2020. No.4354

۳

شنبه  3اسفند  . ۱۳۹۸شماره 4354

مردمباحضوردرانتخابات،باردیگردلبستگیخودبهایرانعزیزواعتقادبهآرمانهاینظاماسالمیرابهنمایشگذاشتند

لبیکمردمبهساختنمجلسقوی

سیاست
خبرنگارانخراسان

تولیت آستان قدس ظهر دیروز در یکی از
مناطق حاشیه مشهد حضور یافت و رای
خود را بــه صندوق انداخــت .به گزارش
آستان نیوز ،حجت االسالم و المسلمین
«مروی» در حاشیه این حضور با تاکید بر
جایگاه مجلس شورای اســامی اظهار
کــرد  :نماینــدگان مجلــس بــرای رفــع
مشکالت مناطق محروم و تحقق عدالت
اجتماعی اهتمام ویژه داشته باشند  .وی
همچنین نمایندگان مجلس را به پیروی
از روش شــهید مدرس در عرصه خدمت
توصیه کرد.

عکس ها  :میثم دهقانی

روز گذشته همزمان با سراسر کشور ،مردم استان
پای صندوق های اخذ رای حضور یافتند و با آرای
خود ،بخشی از سرنوشت کشــور ،استان ،شهر و
روستای خود را رقم زدند .این حضور گرم ،لبیکی
بود رسا برای یک انتخاب قوی ،ایران قوی .مردم
اهل شیعه و تسنن در شهرها و روستاهای مختلف
خراســان رضوی ،روز گذشــته با رای هــای خود
آمادگــی خود را برای ســاختن ایران قــوی اعالم
و به وظیفه خود در این عرصه عمــل کردند .حاال
نوبت منتخبان مردم اســت ،آن هایی که نامشان
در جمع  18نماینده خراســان رضوی در مجلس
شورای اسالمی قرار می گیرد و نماینده این مردم
در مجلس شورای اسالمی خواهند بود .مردمی
که دیروز پای صندوق های رای حاضر شــدند ،از
امروز و در دوره چهار ساله مجلس یازدهم ،ناظران
عملکرد این منتخبان خواهند بود و محقق شدن
برنامههاووعدههایآنهارامطالبهخواهندکرد.
نظارتی که در بازه زمانی نه چندان طوالنی چهار
ساله ،مالک قضاوت و تصمیم دوباره همین مردم
خواهد بود و می تواند برخی از منتخبان این دوره
را از افتخار نمایندگی مردم استان محروم کند.
به گزارش خراسان رضوی ،با حضور روز گذشته
مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری،
 18نماینده اســتان در بهارســتان و یک نماینده
اســتان در مجلس خبرگان تعیین خواهند شــد.
البته طبق اعالم وزارت کشور ،در صورت کشیده
شــدن انتخابات به دور دوم در برخــی حوزه های

انتخابیــه 29 ،فروردین زمان برگــزاری دور دوم
خواهدبود.براساساعالمستادانتخاباتاستان،
در انتخابــات روز گذشــته اســتان چهــار هــزار و
 23شــعبه اخذ رای در  12حــوزه انتخابیه پیش
بینی شــده بود کــه از دقایــق اولیه صبــح دیروز،
شــاهد حضور پرشــور مردم بود .به گزارش ایرنا،
آخرین آمار تعداد نامزدهای باقی مانده در عرصه
انتخاباتیازدهمیندورهمجلسشورایاسالمی
در خراسان رضوی  ۴۷۹نفر اعالم شد ،یعنی۲۷
رقیب بــرای هــر صندلی اســتان در خانــه ملت.
همچنینطبقاعالمروزپنجشنبهمعاونفرماندار
مشــهد ،از  33نامزد انتخابات مجلــس در حوزه

آیــت ا« ...ســیداحمد علــم الهــدی» نماینده
ولی فقیــه در خراســان رضوی پیــش از ظهر
روز گذشــته بــا حضــور در مســجد بناهــای
مشهد ،در جشــن ملی انتخابات شرکت کرد
و رأی خود را به صنــدوق انداخت .به گزارش
 ،Alamolhoda.comایشان با اشاره به این
که شــرکت در انتخابــات یک وظیفه شــرعی
است،افزود:خداوندمتعالاینواجبشرعی
را از همه عزیزانی که شرکت کردند قبول کند
و مشکالت این کشــور بهخصوص در مسائل
اقتصادی و معیشــتی ،با حرکتهــا و نظارت
جهادییکمجلسمؤمنوانقالبیحلشود.

انتخابیه مشــهد و کالت ،تا آخرین زمــان قانونی
اعالم انصــراف 55 ،نفر از ادامــه رقابت انصراف
دادند و با احتســاب این آمار 278 ،نفر در عرصه
رقابت باقــی ماندند .این یعنی هر کرســی از پنج
کرســی مشــهد در بهارســتان ،حدود  56رقیب
داشت که مردم از میان آن ها به نامزدهای مد نظر
خود رای دادند.همچون اکثر دوره های گذشته،
انتخابات دیــروز نیز به دلیل حضور پرشــور مردم
اســتان و البتــه موکول کــردن زمان حضــور پای
صندوق ها به ســاعات بعد از ظهر ،با تمدید زمان
همراه شــد و در برخی از حوزه های انتخابیه اخذ
رای در وقت اضافه ادامه داشت.

استانداردرنخستیندقایقآغازفرایندرای
گیــری انتخابات یازدهمیــن دوره مجلس
شورای اســامی و میان دوره ای پنجمین
دوره مجلس خبرگان رهبری ،با حضور در
ستاد انتخابات خراسان رضوی ،رای خود
رابهصندوقسیارشماره ۱۳۸۰انداخت.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیاستانداری،
«علیرضا رزم حســینی» پس از شــرکت در
انتخابات گفت  :مجلس شــورای اسالمی
جایگاه بســیار مهمــی دارد چــرا که ضمن
تعیینکابینهدولت،قانونگذاریمیکند
یاحتیقوانینراتغییرمیدهد.

•بازداشت برخی افراد به دلیل
تخلفات انتخاباتی

معــاون امــور اجتماعــی و پیشــگیری از جــرم
دادگستری خراســان رضوی گفت :چندین مورد
از تخلفات رایگیری به بازداشت منجر شده که در
برخیشهرهایادرحواشیشهرمشهدبوده،امادر
مشهد بازداشت نداشتیم .به گزارش ایسنا« ،امیر
مرتضوی» با حضور در ســتاد انتخابات شهرستان
مشهددرجمعخبرنگاران،اظهارکرد:ازصبحروز
انتخابات شــخصا در  ۳۰حــوزه رایگیری حضور
پیدا کردم و با نماینــدگان فرماندار ،هیئت نظارت
و بازرســی صحبــت کــردم ،مشــکالت انتخابــات

رئیس شــورای شــهر مشــهد با حضــور در
ســتاد انتخابات شهرستان مشــهد گفت :
محدودیتهاییبهلحاظسالیقبرنامهای
در بیــن نامزدهــا وجــود داشــت ،امــا این
امــکان بود کــه در بیــن همیــن نامزدهای
موجود نزدیکترین فرد به لحاظ برنامهای
و ســایق فکری ،فرهنگــی ،اقتصــادی و
سیاسیراپیداکرد.بهگزارشایسناومهر،
«محمدرضــا حیــدری» افــزود  :انتخابات
یکی از ظرفیتهای در اختیار مردم اســت
و میتواننــد بــا اســتفاده از آن ،ســایق و
برنامههایمدنظرخودشانرااعمالکنند.

ریاســتجمهوری در این دوره به حداقل رســیده و
برخی مشــکالت جزئی وجود دارد .وی افزود :در
بحث احراز هویت اینترنت با کمبود سرعت مواجه
بــو د و در ابتدای صبح رفع شــد ،مشــکل تعرفه نیز
وجودنداشت.مرتضویبیانکرد:دربارهتخلفات،
همــکاران قضایی مــا به صــورت کشــیک در تمام
شهرستانها و در مرکز استان مستقر بودند ،یکی
از قضات ویژه نیز در ســتاد انتخابات مســتقر شد.
در زمینه فضای مجازی همکاران ما حضور دارند،
تخلفاتدرفضایمجازیوحقیقیبهصورتتذکر
رفع شده است .معاون امور اجتماعی و پیشگیری
از جــرم دادگســتری خراســان رضوی ادامــه داد:

فرمانده قرارگاه منطقه ای نیروی زمینی
در شــرق کشــور نیز بــا حضور در ســتاد
انتخابــات اســتان گفت :یــک مجلس،
کشور ،ارتش و امنیت قوی نتیجه حضور
مردم در پــای صندوق های رای اســت.
به گــزارش ایســنا ،امیــر «رضــا آذریان»
همچنین با اشاره به مشارکت نیروهای
مسلحدرانتخاباتتصریحکرد:نیروهای
مســلح جمهوری اســامی به یاد سردار
رشــید ســپاه اســام امروز آمدنــد که به
رهبری بگویند ما آماده و گوش به فرمان
ایشان هستیم.

چندین مورد از تخلفات به بازداشت منجر شده که
مربوطبهکاروانهایاتوبوسییامینیبوسیبرای
رایدربرخیشهرهایادرحواشیشهرمشهدبوده
تا افراد را برای حضور در پــای صندوقها ترغیب و
تشویق کنند یا اسم کاندیدایی را در اختیار افرادی
قراردهندکهبیندیگرانتوزیعکنند،امادرمشهد
بازداشت نداشتیم .وی خاطرنشان کرد :با حضور
تمامی دســتگاهها اعم از دســتگاه تامین قضایی،
امنیتی و انتظامی این تخلفــات و جرایم به حداقل
رسیده ،ســریع گزارش داده شــده و رفع میشود.
تالش ما این اســت کــه پیشــگیریها حداکثری و
برخوردحداقلیباشد.

«کمــال ســرویها»رئیس دفتر نظــارت و
بازرســی شــورای نگهبان در خراســان
رضوی نیز بــا حضور در ســتاد انتخابات
و انداختن رای خود به صنــدوق گفت:
اگــر هــر برگــهای از آرا امضــای ناظرین
را نداشــته باشــد ،فراینــد رای گیری به
مشــکل میخــورد .از ابتــدا تــا انتهــای
شمارش آرا حضور داریم و صورت جلسه
ها امضا می شود و این گونه است که رای
گیری رسمیت پیدا می کند.

«غالمعلــی صادقــی» رئیــس کل
دادگســتری خراســان رضــوی نیــز بــا
حضور در ستاد انتخابات استان ،پس از
انداختن رای خود به صنــدوق در جمع
خبرنگاران گفت  :مجلــس خوب یعنی
برخــورداری از قوانین خــوب و حمایت
هــای خــوب از منافــع ملــی و اســتانی.
امیدواریــم آن چــه مقدمــات آن فراهــم
شده ،در این انتخابات شاهد آن باشیم.

حضور علما و مردم اهل تسنن شهرستا ن های تلفیقی استان در انتخابات /عکس ها مربوط به تربت جام ،خواف و سرخس
نوعروس و دامادهای شرکت کننده در مراسم ازدواج دانشجویی با
حضور در حرم رضوی رای های خود را به صندوق انداختند

روز گذشته مرد
و زن ،پیر و جوان
در کنار یکدیگر
برای ثبت حماسه
ماندگار دوم اسفند
پای صندوق های
رای آمدند

مشارکت جانبازان
۷۰درصد قطع
نخاعی مرکز
توان بخشی امام
خمینی (ره) مشهد
در انتخابات

عکس ها  :خراسان  -خبرگزاری ها

