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تازههای مطبوعات
••آرمان -معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
گفت :ممنوعیت فعالیتهای قرآنی در پیشدبستانیها و
دبستانها را قویا تکذیب و اعالم میکنیم چنین موضوعی
بههیچوجه در برنامههای ما نبوده ،بلکه رویکردهای
آموزش و پرورش همواره توجه به قرآن و آموزههای آن است.
••شرق -رئیس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل
مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم خبر داد و گفت:
این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار
مطرح و در صورت تصویب به بانکها ابالغ میشود.
••جوان – این روزنامه درگزارشی با پرداختن به موضوع
انتخابات شوراها نوشت :درکنار ورزشکاران وهنرمندان
شاهد حضور برخی چهرههای تازهتر نیزهستیم؛افرادی
از سازمانهای امدادی که پس از حوادث اخیر تهران به
چهرههای سرشناس تبدیل شدهاند در حالی که اگر قرار
است کسی وارد شورا شود باید با تکیه بر تخصص خود و
برای خدمت بیاید نه به واسطه چهره شدن.
••آرمان –یکی از کاندیداهای پنجمین دوره شورای شهر
کالچای مورد اصابت گلوله قرار گرفت .دادستان عمومی
و انقالب رودسر در اینباره گفت :در این رابطه دو مظنون
دستگیر شدهاند.

...

انعکاس
••تابناک نوشت :پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن
فرد پیروز ،فردایی هم وجود دارد؛ فردایی که همه ما باید در
کنار هم برای سربلندی این کشور کار و تالش کنیم؛ رئیس
جمهوریکهانتخابمیشودرئیسجمهورهمهمردماستبا
همهاختالفنظرهایشان!فردایانتخاباتضعفیاقوتفرد
منتخب،ضعفیاقوترئیسجمهورایراناست؛بایدبرایکم
کردنضعفهایفردمنتخبودولتشکمکدهندهباشیمو
برای قوت و اقتدارش ،بلندترین صداها باشیم.
••عــصــرخــبــر نــوشــت  :بــرخــی افـــــراد (بـــدهـــکـــاران و
کالهبرداران)برایفرارازدینبهخصوصبدهیهایبانکی
عموما اموال و دارایی خود را به نام فردی غریبه می کنند و
به اصطالح رایج از امین اموال یا معتمد استفاده می کنند و
برای عدم ایجاد مشکل از سوی امین اموال و معتمد ضمانت
هایالزمویاوکالتبالعزلازفردموردنظردریافتمیکنند
تا طلبکاران نتوانند وی را درگیر کرده و اموال و طلب خود
را بازستانند.در برخی مسئولین نیز به همین منوال است
فرد معتمد با استفاده از اموال فرد مقامدار زندگی مرفه و
خوبی داشته و به عبارتی شغلی با حقوق مکفی و مزایا دارد و
با دستور فرد مقامدار اقدام به خرید و فروش اموال و اجاره و
دریافتدرآمدهایحاصلهازداراییمخفیمقامدارمیکند.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی
رصد:

تهران اذانظهر  13:01غروبآفتاب  20:05اذانمغرب  20:25نیمه شب  00:11اذانصبحفردا 4:17

طلوعآفتاب فردا 5:22

چهره ها و شخصیت های مختلف دینی ،سیاسی ،فرهنگی و ورزشی
از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کردند

کمتر از یک روز تا  29اردیبهشت مانده و
مردم ایران برای حضور حماسی پای صندوق
های رای آماده می شوند .بیش از  56میلیون
نفر واجد شرایط رای دادن هستند و براساس
برخی نظرسنجی ها پیش بینی می شود
حدود  70درصد مردم در انتخابات شرکت
کنند .برخی نظرسنجی ها حتی این رقم را
نزدیک به  80درصد تخمین زده اند تا به این
ترتیب ملت بزرگ ایران در آستانه رقم زدن
حماسه ای دیگر در کتاب زرین مردمساالری
دینی باشند .فردا از ساعت  ۸صبح شعب
اخــذ رای آمـــاده پــذیــرش رای دهندگان
خواهند بود .همزمان رحمانی فضلی وزیر
کشور در مــورد تامین امنیت انتخابات نیز
از حضور  120هزار نیروی انتظامی و 40
هزار نیروی بسیج و سپاه برای تأمین امنیت
انتخابات خبر داد و گفت :عالوه بر  2نفر از
طرف فرماندار ،نمایندگان نامزدها هم برای
نظارت تا آخرین لحظه انتخابات اجازه حضور
در شعبه های رای گیری را دارند .رحمانی
فضلی آوردن شناسنامه برای رای دادن را
الزامی دانست و گفت :براساس کد ملی
افراد احراز هویت میشوند ولی به شناسنامه
هم نیاز است .همزمان با فرارسیدن موعد
حماسه  29اردیبهشت و برگزاری انتخابات

▪دعــوت مراجع تقلید بــرای حضور در
انتخابات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و حوزه،
آیت ا ...مکارم شیرازی در درس خارج فقه
به موضوع انتخابات پرداخت و گفت :قرائن
نشان می دهد که تنور انتخابات داغ شده
و مردم حضور جدی پای صندوق های رأی
خواهند داشت که جای خوشبختی است.
وی اظهار داشــت :یقین داشته باشید که
دشمن به دنبال رساندن آسیب به انتخابات
و ایجاد درگیری در میان طرفداران نامزدها
خواهد بود؛ باید با هوشیاری نقشه دشمن
را نقش بر آب کنید .این مرجع تقلید اظهار
داشت :افراد باید در باقیمانده ایام انتخابات
از فعالیت های تحریک آمیز بپرهیزند؛ نباید
به زودی جشن گرفت؛ بلکه باید منتظر اعالم
نتایج انتخابات ماند .این مفسر قرآن کریم با
تأکید بر اینکه نباید رأی سفید داد ،تصریح
کرد :رأی سفید سطح حضور در انتخابات

را پایین می آورد؛ چراکه جزو اوراق حساب
نشده و باطله است .آیت ا ...نوری همدانی
نیز با اشــاره به موضوع انتخابات ،اظهار
داشــت :ما انتخابات ریاست جمهوری و
شورای اسالمی شهرها را در پیش داشته و
مردم باید حضور حداکثری داشته باشند.
وی افــزود :حضور در این انتخابات واجب
است و همه باید شرکت کنند؛ چرا که تکلیفی
است که بر عهده ماست و امیدواریم همه
مردم اعم از زن ،مرد ،پیر و جوان به عنوان
یک جهاد در انتخابات شرکت کنند .آیت ا...
علوی گرگانی نیز طی سخنانی گفت :تدین،
تقوا ،پیروی از رهبر معظم انقالب اسالمی و
دلسوز بودن برای ملت از خصوصیات فرد
مناسب برای انتخاب است .وی همچنین
توجه به جوانان و کارآفرینی برای بیکاران را
قابل توجه دانست.
▪دعوت هنرمندان و ورزشکاران از مردم

همچنین برخی از هنرمندان نیز در پیام های
جداگانه ای از مردم برای حضور در حماسه
 29اردیبهشت دعــوت کردند .به گزارش
ایرنا ،بهرام رادان بازیگر سینما نیز با انتشار
مطلبی در صفحه اینستاگرامش نوشت:
اداره یک مملکت وظیفه آسانی نیست و

واکنش سخنگوی شورای نگهبان درباره یک مرحله ای
شدن و اعالم تدریجی نتایج انتخابات
وزیـــر کــشــور در نشست خــبــری دیــــروز خـــود و گفت
و گــوی ویــژه خبری سه شنبه شب دربــاره برخی نکات
در برگزاری انتخابات ،توضیحاتی ارائــه کرد؛ از جمله
ایــن کــه رحمانی فضلی در م ــورد نحوه اع ــام نتیجه
انتخابات ریاستجمهوری تصریح کرد :قانون انتخابات
ریاستجمهوری میگوید نتیجه یک باره به وسیله وزیر
کشور اعالم شود و اعالم این آمار مقطعی نباشد .روند کار
اینگونه است که آمار از تک تک شعبهها جمع میشود و
اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت آن را امضا میکنند
سپس یک نسخه بــرای شــورای نگهبان و وزارت کشور

میآید که این آمار تطبیق داده شده و تجمیع میشود و
سپس شورای نگهبان و وزارت کشور آن را امضا میکنند
و وقتی همه آمار نهایی شد ،وزیر کشور آن را اعالم میکند
اگرهماختالفیپیشآمدمبناصورتجلسهشعبههاست.به
گزارش فارس و ایرنا  ،عبدالرضا رحمانیفضلی در بخش
دیگری از سخنانش که واکنش هایی به دنبال داشت،
گفت :با توجه به انصرافها و ائتالفهایی که انجام گرفته
پیشبینیماایناستکهنتیجهانتخاباتریاستجمهوری
در مرحله اول مشخص میشود و دیگر نیازی به برگزاری
مرحلهدومانتخاباتنیست.چندبخشازسخنانرحمانی
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به چه کسی
رای بدهیم؟

درانتظارحماسه حضور
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر
و روستا ،جمعی از مراجع تقلید ،چهره ها و
شخصیتهایسیاسیوفرهنگیوهمچنین
هنرمندان و ورزشکاران از عموم مردم برای
حضور در این عرصه دعوت کردند.
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انتخابات در هر کشوری نشان دهنده میزان
درک اکثریت مردم آن کشور است .مطمئنا
نسل متولدین پنجاه ،شصت و هفتاد این
مهم را به خوبی درک می کنند .پژمان بازغی
هم در صفحه اینستاگرام خود نوشت29 :
اردیبهشت پــای صندوق هــای رای همه با
هم ،هرچه زودتر رای بدیم بهتره .به گزارش
ایسنا ،خانه سینما نیز طی بیانیهای از عموم
هموطنان و به ویژه هنرمندان عرصه سینما
دعوت کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری و
شوراهای اسالمی شهر و روستا شرکت کنند.
رضــا رشیدپور با انتشار مطلبی در صفحه
رسمی اینستاگرام خود ،ضمن دعوت از مردم
برای شرکت در انتخابات این دوره ریاست
جمهوری ،گفت :من هم با عادل فردوسیپور
موافقم .کمک کنیم تــا رک ــورد شرکت در
انتخابات شکسته شــود .پای صندو قهای
رأی برویم .حتی یک رأی هم سرنوشتساز
است .رامبد جوان مجری برنامه «خندوانه»
با انتشار فیلمی در صفحه اینستاگرام خود
اظهار کرد :از همه کسانی که ممکن است

فضلی با واکنش سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد .به
گزارش خراسان و ایسنا ،کدخدایی ضمن یک نشست
خبری که روز گذشته برگزار شد ،در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه وزیر کشور اعالم کرده که شاید نتیجه انتخابات
در دور اول مشخص باشد و نیازی به دور دوم نباشد آن
را چگونه میبینید؟ گفت :من اهل پیشگویی نیستم،
خواهش ًاعزیزانوزارتکشوراینگونهمواردرامطرحنکنند.
اینکه در مرحله اول یا مرحله دوم انتخابات تمام میشود
اجازهدهیدمردمتصمیمگیریکنند.ویهمچنیندرمورد
اظهارات وزیر کشور مبنی بر این که نتایج انتخابات ریاست
جمهوریرالحظهبهلحظهاعالمنمیکنیمودرنهایتآنرا
اعالم می کنیم ،تصریح کرد :آنچه در قانون آمده ،این است
که نتیجه نهایی پس از تجمیع آرا اعالم شود ،اما به دلیل
تجربه ادوار گذشته و حساسیت مردم نسبت به انتخابات
ریاست جمهوری از وزارت کشور می خواهیم و رایزنی می

رأی ندهند یا اصال نمیخواهند رأی بدهند،
خواهش میکنم به خاطر مملکتمان ،به
خاطر بچههایمان و به خاطر آیندهمان حتما
رأی بدهید ،تا اگر فــردا دولتی که انتخاب
میشود ،خطایی کرد ،اجازه اعتراض داشته
باشیم .در غیر این صورت فقط باید سکوت
کنیم .خواهش میکنم جمعه رأی بدهید.
ستاره اسکندری بازیگر سینما نیز با تاکید بر
اینکه بی تفاوتی نسبت به انتخابات میتواند
بدترین اتفاقات را رقم بزند ،خاطر نشان کرد:
ملتی که در انتخاب رییس جمهور خود شریک
نباشد محکوم به انزوا و عقب ماندگی است.
اسکندری با تاکید براینکه مردم باید در تعیین
سرنوشت دخیل باشند،گفت :انتخابات به
معنای انتخاب کردن جمعی است و افراد با
حضور در پای صندوق های رای می توانند
رییس جمهور چهار سال آتی کشور را انتخاب
کنند .به گزارش ایسنا ،بیش از  1800نفر از
اعضای هیأت علمی دانشگاهها ،موسسات و
مراکز پژوهشی کشور در بیانیهای بر ضرورت
شرکت فعاالنه در انتخابات تاکید کردند.

کنیم که نتایج تدریجی اعالم شود.همزمان کمیته اطالع
رسانی ستاد انتخابات کشور در واکنش به اظهارات وزیر
کشور درباره احتمال یک مرحله ای بودن انتخابات ،ضمن
صدور اطالعیه ای تأکید کرد« :اظهارات جناب آقای دکتر
رحمانی فضلی در این موضوع ،صرف ًا یک ارزیابی مشروط
ومطلق ًاغیرقطعیاستواظهارنظردرخصوصیکمرحله
ای یا دو مرحله ای شدن انتخابات ،منوط به پایان اخذ رأی
در شعب ،شمارش همه آرا و اعالم نتایج خواهد بود».
▪قائم مقام وزیر کشور :نتایج شمارش آرا به صورت
تدریجی اعالم خواهد شد

با این حال شب گذشته محمدحسین مقیمی قائم مقام
وزیر کشور گفت :با کسب نظر شورای نگهبان و مرتفع
شدن مشکل حقوقی ،نتایج شمارش آرا ء در این انتخابات
به صورت تدریجی اعالم خواهد شد.

با نزدیک شــدن به روز سرنوشت ســاز انتخابات 29
اردیبهشت یکی از مهم ترین سواالتی که می شود این
است که به چه کسی رای بدهیم؟ برای رسیدن به مصداق
در رای دادن یکی از مسیرها و الزاماتی که باید طی کنیم،
توجه به شاخص ها و مالک های انتخاب است.این ستون
تا انتخابات  29اردیبهشت به بیان برخی شاخص ها از
منظر امام خمینی (ره) و حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر
معظم انقالب اسالمی می پردازد.
▪اعتقاد و وفاداری به اصل والیت فقیه

امام خمینی (ره) دربــاره اصل  110قانون اساسی می
گوید« :بهترین اصل در اصول قانون اساسی ،این اصل
والیت فقیه است»( .کلمات قصار امام خمینی ،ص )119
ایشان در سفارش های خود به مردم ،وجود چنین شرطی
را در مسئوالن نظام ضروری می داند« .ما ...اوصاف رئیس
جمهور را و اوصاف وکالیی که بعد می خواهید ان شاء ا...
تعیین کنید باید بگوییم و شما خودتان انتخاب کنید و از
تفرق پرهیز کنید ...اشخاص را هم مالحظه سوابقشان را
ّ
بکنید که تعهد به اسالم دارد ،اعتقاد به قوانین اسالم دارد،
در مقابل قانون اساسی خاضع است و اصل صد و دهم آن
را که ظاهر ًا راجع به والیت فقیه است ،معتقد است و وفادار
است نسبت به آن ،یک همچو شخصی را شماها خودتان
انتخاب کنید»( .صحیفه امام ،جلد ،11ص)485
▪پیشبرنده کشور در عرصههای مادی و معنوی باشد

شما که در انتخابات شرکت می کنید ،دنبال یک فرد
اصلحی می گردید که بتواند کشورتان را با همین سرعت،
بلکه بیش از این ،پیش ببرد؛ هم در عرصه مادی ،هم در
عرصه معنوی .شما دنبال انتخاباتید ،برای اینکه کسی یا
کسانی ،دولتی ،رئیس جمهوری بتواند عزت شما را باال
ببرد ،استقالل شما را عمیقتر کند ،وضع زندگی شما را
بهتر و مرفهتر کند ،گرهها را باز کند ،امید و شور و شوقی
در کشور بهوجود آورد؛ اما دشمن شما درست به عکس،
مایل است انتخاباتی انجام بگیرد  -حاال که بناست انجام
بگیرد؛ البته اگر می توانستند کاری کنند که انتخابات
انجام نگیرد ،آن کار را می کردند؛ اما حاال که باالخره
چارهای ندارند و انتخابات انجام خواهد گرفت  -که برای
محسنات را نداشته باشد؛ بلکه کشور را به
آیند ه کشور این
ّ
سمت وابستگی ،به سمت ضعف ،به سمت عقبماندگی
در صحنههای گوناگون حرکت دهــد؛ کشور را به عقب
بکشاند ،به عقب براند؛ آنها هدفشان این است .پس دو تا
هدف در مقابل هم قرار دارد :هدف ملت ایران ،هدف جبهه
دشمنان( .بیانات رهبر انقالب در دیدار اقشار مختلف
مردم؛  25اردیبهشت )1392
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