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ویژه های خراسان

اصرار دولت برای خالص شدن
از دست «هما»
در حالی که برخی مسئوالن دولتی در تالش
بودند زمان واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایر
را به تاخیر بیندازند یک مسئول مهم اقتصادی در
کابینه در ابالغیه روزهای اخیر خود به مدیران
اجرایی ،متذکر شده این درخواست از نظر هیئت
واگذاری که شامل چهار عضو هیئت وزیران و دو
نماینده مجلس است قابل قبول نبوده و تنها در
صورتی هما قابلیت استثنا از بنگاه های مشمول
واگــذاری را دارد که وزیــر شهرسازی بتواند از
هیئت دولت مجوز جدیدی را اخذ کند.

دستور ویژه دولت برای اجرای
طرحی جالب در مناطق دورافتاده
پس از آن که یک مقام مهم اجرایی در گزارشی
به مسئوالن نهاد ریاست جمهوری ،خبر داد که
ده ها مدرسه بدون استفاده از مناطق روستایی
و برخی شهرستان های کوچک در کشور وجود
دارد کــه استفاده مناسب و کاملی از آن ها
نمیشود ،یک مدیر دولتی با صدور دستوری
خطاب به تعدادی از دستگاه های اجرایی ،از
آن ها خواسته است به منظور تحقق برنامه های
اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی ،از این مراکز
برای مواردی چون آموزش و توانمندسازی مردم
و بیکاران ،افزایش مهارت های شغلی ،ایجاد
مشاغل خانگی و بازارچه های محلی و اجرای
برنامه هــای فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار
استفاده کنند.

چهره ها و گفته ها

مجلس دهم بهتر ازمجالس
هشتم و نهم
علی مطهری نماینده مــردم تهران در مجلس
درب ــاره عملکرد مجلس دهــم گفت :عملکرد
مجلس دهم از دو دوره قبل بسیار بهتر بوده
است اما متاسفانه به دلیل تبلیغاتی که علیه
این مجلس شکل گرفت ،این را در ذهن مردم
به وجود آوردند که این مجلس بیکفایت بوده
اســت .حــاال شما نگاه کنید
اگــر مجلس بعدی مطابق
میلشان باشد ،چگونه
آن را بـــــاال
میبر ند / .
ایلنا

باسیاستهایکلیانتخابات
چهکردید؟
سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام در واکنش به انتقاد رئیس جمهور
از شورای نگهبان گفت  :آقای روحانی جای حمله
به شورای نگهبان ،بگویید با سیاستهای کلی
انتخاباتچهکردید؟تضعیفارکاننظامبهویژهاز
زبان مسئوالن ارشد در رسانه های عمومی باعث
خشنودی آمریکا و تحقق
اهــداف بدخواهان و
منافقاناست/.آنا
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روایتهاازآخرینساعاتحیاتحاجقاسم

انتخابات

فرمانده یگان فاطمیون :سردار سلیمانی در آخرین دیدار برنامه مدون ۵ساله ارائه کردند
فرمانده یگان فاطمیون با بیان این که حاج قاسم برنامه مدون
پنج ساله این تیپ را به ما دادند گفت :این برنامه شاید وصیت
ایشان بود که در آخرین دیدار به ما داده شد .به گزارش تسنیم،
فرمانده یگان فاطمیون که نامش در خبرها ذکر نشده است در
مراسم بزرگداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
در حسینیه ثارا ...شهر کرمان افزود :به تازگی روایتهایی از
او شنیده میشود که شاید باورنکردنی باشد .وی با یادآوری
این که در عملیاتی هواپیماهای آمریکایی دو طرف بالگرد ما را
محاصره کردند ،از او خواستیم که مسیرمان را تغییر دهیم اما
قبول نکرد ،افزود :ما به راه خود ادامه دادیم و هواپیماها نیز از
کنار ما رفتند.
فرمانده یگان فاطمیون با بیان این که بزرگترین میراث حاج
قاسم تشکیل گروههای مقاومت در منطقه است خاطرنشان
کرد :سردار سلیمانی کارها را کلید میزد و اداره گروهها را
به خود مــردم واگــذار میکرد.وی همچنین گفت :بــرادران
افغانستانی از سردار سلیمانی تقاضا کردند که در جبهه سوریه
حضور پیدا کنند.وی با اشــاره به این که یگان فاطمیون در
راستای پیروی از خط والیت اقدام میکنند و به هیچ حزب و
گروه و فرد خاصی وابسته نیستند افزود :سردار سلیمانی فرمود
"فاطمیون یک جریان سیاسی و نظامی است".

▪روایتیازجزئیاتاتفاقاتروزآخرحیاتحاجقاسمسلیمانی

همچنین به تازگی روایتی به نقل از یکی از مدافعان حرم در
سوریه از آخرین ساعات زندگی سردار قاسم سلیمانی منتشر
شده است .به گفته این مدافع حرم ،سردار سلیمانی در آخرین

سفر خود به سوریه توصیههایی متفاوت از همیشه داشته است.
به گــزارش تسنیم در این روایــت که مربوط به روز پنج شنبه
12دی است آمده است:
 با خودرویی که دنبالم آمده عازم جلسه میشوم ،هوا ابریاست و نسیم سردی میوزد .ساعت  7:45صبح به مکان جلسه
رسیدم .مثل همه جلسات تمامی مسئوالن گروههای مقاومت
در سوریه حاضر بودند.
 ساعت  8صبحهمه با هم صحبت میکنند ...در باز میشود و فرمانده بزرگ
جبهه مقاومت وارد میشود .با همان لبخند همیشگی با یکایک
افراد احوال پرسی میکند .دقایقی به گفت و گوی خودمانی
سپری میشود تا این که حاجقاسم جلسه را رسما آغاز میکند.
هنوز در مقدمات بحث است که میگوید« :همه بنویسن،
هرچی میگم رو بنویسین!» همیشه نکات را مینوشتیم،
ولی حاجی این بار تاکید بر نوشتن کل مطالب داشت .گفت
و گفت ...از منشور پنجسال آینده ،از برنامه تکتک گروههای
مقاومت در پنجسال بعد ،از شیوه تعامل با یکدیگر...از...
کاغذها پر میشد و کاغذ بعدی...سابقه نداشت این حجم
مطالب بــرای یکجلسه .آ نهایی که با حاجی کــار کردند
میدانند که در وقت کار و جلسات بسیار جدی است و اجازه
قطعکردن صحبتهایش را نمیدهد ،اما آن روز این گونه
نبود ...بارها صحبتش قطع شد ،ولی با آرامش گفت؛ عجله
نکنید ،بگذارید حرف من تموم بشه. ...
 ساعت  11:40ظهرزمان اذان ظهر رسید؛ با دستور حاجی نماز و ناهار سریع انجام
شد و دوباره جلسه ادامه پیدا کرد! و حدود هفت ساعت! حاجی
هرآن چه را در دل داشت گفت و نوشتیم.
 ساعت  3عصرپــایــان جــلــســه ...مثل همه جلسات دورش را گرفتیم و
صحبتکنان تا در خــروج همراهی اش کردیم .خودرویی
بــیــرون منتظر حاجی بــود .حا جقاسم عــازم بــیــروت شــد تا
سیدحسننصرا ...را ببیند.
 حدود ساعت  9شبحــاجــی از بــیــروت بــه دمــشــق بــرگــشــت .شخص همراهش
میگفت که حاجی فقط ساعتی با سیدحسن دیــدار کرد و

معاون استانهای شورای ائتالف
نیروهای انقالب خبرداد

خداحافظی کردند .حاجی اعالم کرد امشب عازم عراق است
و هماهنگیهایی انجام شود .سکوت شد .یکی گفت :حاجی
اوضاع عراق خوب نیست« ،فعال نرین!» حا جقاسم با لبخند
گفت« :میترسین شهید بشم!» باب صحبت باز شد و هرکسی
حرفی زد« :شهادت که افتخاره ،رفتن شما بــرای ما فاجعه
است!حاجی هنوز با شما خیلی کار داریم» اما حاجی رو به ما
کرد و دوباره سکوت شد ،خیلی آرام و شمرد هشمرده گفت:
«میوه وقتی میرسه باغبان باید بچیندش ،میوه رسیده اگر
روی درخت بمونه پوسیده میشه و خودش میفته!» بعد نگاهش
را بین افراد چرخاند و با انگشت به بعضیها اشاره کرد؛ اینم
رسیده است ،اینم رسیده است...
 ساعت  12شبهواپیما پرواز کرد.
 ساعت  2بامداد جمعهخبر شهادت حاجی رسید ،به اتاق استراحتش در دمشق رفتیم
کاغذی نوشته بود و جلوی آینه گذاشته بود.
▪آخرین دست نوشته حاج قاسم چه بود؟

براساس گزارش مشرق ،این دست نوشته فرمانده فقید سپاه
قدس کمی قبل از پرواز شهادت از دمشق به بغداد پنج شنبه
 ۱۲دی ماه نوشته شده و ایشان این متن را کنار آینه محل اقامت
خود قرار داده و قلم را روی آن گذاشته بود.
در دست نوشته آمده است:
«الهی ال تکلنی
خداوندا مرا بپذیر
خداوندا عاشق دیدارتم
همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و
نفس کشیدن نمود
خداوندا مرا پاکیزه بپذیر
الحمدهلل رب العالمین
خداوندا مرا پاکیزه بپذیر»

برنامهعارفبرایرایزنیباشوراینگهبان
کدخدایی :درخصوص سالیق سیاسی نامزدها رویکردی نداشته ایم

انتخاباتیازدهمیندورهمجلسروزجمعهدوم
اسفندامسالدرحالیبرگزار میشودکهجریان
اصالحطلبازعدمتاییدصالحیتتعدادزیادی
ازداوطلباناینجریانتوسطهیئتهاینظارت
ابراز نگرانی کرده است .این موضوع با واکنش
چهرههایفعالاینجریاننیزهمراهشدهاست.
ایندرحالیاستکهسخنگویشوراینگهبان
اعمال سلیقه سیاسی نسبت ثبت نامکنندگان
درانتخاباتراردمیکند.درهمینحالمجید
انصاری از رایزنی محمد رضا عارف برای تایید
صالحیتهاباشوراینگهبانخبرداد.
▪انصاری :مستندات رد صالحیت به افراد
ارائهشودتابتوانندازخودشاندفاعکنند

مجیدانصاریعضوشورای
عــالــی ســیــاســت گ ــذاری
اصالحطلباندرگفتوگو
با ایلنا ضمن بیان این که
برخی اصولگرایان نباید
آرامــش فضای انتخابات
و جامعه را دو قطبی و مخدوش کنند ،گفت:
با توجه به صحبتی که با عارف داشتم ،ایشان
گفت که در حال بررسی و برنامهریزی است
که با شورای نگهبان در این مورد صحبت کند.
مجیدانصاری،دربارهعبارت«فتنهخاموش»که
اصولگرایانبرایحضورکمرنگاصالحطلبان

درانتخاباتازآناستفادهمیکنندوانتقادآنها
از رد صالحیتهای شــورای نگهبان را نیز در
همین چارچوب میبینند ،گفت :دربــاره این
موضوعخودافرادیکهمسئلهرامطرحمیکنند
باید پاسخ بدهند ،این صحبت و تهمتی کلی
استکهگفتهمیشودوفضایجامعهرامشوش
میکند؛بایدازایننوعاظهاراتکهفضایجامعه
را دو قطبی میکند و آرامش مورد نیاز فضای
انتخابات را مخدوش میکند ،پرهیز کنیم.وی
با بیان این که اصالحطلبان خواستهای فراتر
از قانون ندارند ،افــزود :آن ها میگویند جمع
زیادی از نامزدهایشان رد صالحیت شدهاند و
باید مثل سایر افرادی که رد صالحیت شدهاند
طبق قانون و شفاف به درخواستشان پاسخ
دادهشودو مستنداتردصالحیتبهافرادارائه
شودتابتوانندازخودشاندفاعکنند.
▪مـــــوالوردی :اصــاحطــلــبــان قطع امید
نمیکنند

در هـــمـــیـــن زمـــیـــنـــه،
شهیندخت مـــوالوردی،
فـــــــعـــــــال ســــیــــاســــی
اصالحطلب ،در گفتوگو
بــا اعتمادآنالین ،ضمن
اظـــهـــار تــایــیــد نــشــدن
صالحیت تعداد زیادی از اصالح طلبان تاکید

کرد :درشرایطفعلیهنوزدربارهچگونگیورود
جریان اصالحات به انتخابات مجلس یازدهم
حرف و حدیثهایی مطرح میشود .چیزی
که تا امروز مشخص است ،این است که شورای
عالی در انتظار نتیجه تعیین صالحیتهای
شهرهای دیگر است تا با مشخص شدن نتیجه
نهایی ،موضع نهایی اعالم شود .البته اعضای
شورایعالیبهشدتبهرویکردیکجانبهگرای
شــورای نگهبان اعتراض داشتند.این فعال
سیاسی اصالحطلب در عین حال تاکید کرد:
اصالحطلبانهیچوقتقطعامیدنمیکنند اما
شوراینگهبانبااینروش،فضایناامیدکننده
و فاقد اعتماد عمومی را تشدید کرد .به همین
دلــیــل جــای تعجب اســت کــه چــطــور چنین
عملکردیازخودنشانمیدهند.
▪موسوی الری :فضای انتخابات را به فضای
حذفچهرهها،تبدیلکردهاند

در هـــمـــیـــن حــــــال،
حــجــت االســــــام سید
ع ــب ــدال ــواح ــد مــوســوی
الری عضو ارشــد شورای
عــالــی ســیــاس ـتگــذاری
اصــاحطــلــبــان ،بــا بیان
این که تا جایی که به ما گــزارش شده در اکثر
استانهاچهرههایبسیارارزشمندراازگردونه

رقابت خــارج و فضای انتخابات را به فضای
حذفچهرهها،تبدیلکردهاند،گفت:ایناتفاق
خطرناکی برای امروز و فردای ایران است .به
گزارشبرنا،اودرادامهدرخصوصحضورمردم
در انتخابات این گونه بیان کرد :مردم قاعدتا به
حــوزهای نگاه میکنند که فرد مطلوب و مورد
تاییدشان در لیست باشد تا رای بدهند ،در غیر
اینصورتدرانتخاباتشرکتنمیکنند.
▪کدخدایی :درخصوص سالیق سیاسی
ثبتنامکنندگاندرانتخاباتنگاهورویکردی
نداریم

از ســوی دیگر عباسعلی
کدخدایی در واکنش به
انــتــقــادات مــطــرح شــده
دربارهصالحیتنامزدهای
انــــتــــخــــابــــات مــجــلــس
یـــازدهـــم گــفــت  :تــاش
این است که در بررسی صالحیتها بر اساس
مر قانون عمل کنیم؛ آن چه قانون مقرر کرده
ّ
است ،هیچ تعارفی با کسی نداریم.وی گفت:
درخصوص سالیق سیاسی ثبتنامکنندگان
در انتخابات نگاه و رویــکــردی نــداریــم فقط
مستنداتی که در پرونده آن هاست و انطباق با
قوانین انتخابات را در نظر میگیریم.به گزارش
ایرنا ،سخنگوی شورای نگهبان شایعات فشار
بر شورای نگهبان برای تایید صالحیت برخی
نامزدها را تکذیب کرد و مردود دانست و افزود:
در مرحله گذشته هیئتمرکزی و هیئتهای
استانی صالحیتها را بررسی کردند و اکنون
بررسیهاتوسطشوراینگهبانانجاممیشود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

آغاز مرحله نظرسنجی
درباره کاندیداهای نهایی
فهرست اصولگرایان

معاون استا نهای شــورای ائتالف نیروهای
انقالب از آغاز مرحله نظرسنجی برای شناسایی
کاندیداهای نهایی بــرای فهرست انتخابات
مجلس شــورای اسالمی این ائتالف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،نورالدین قدیمی با
تأکید بر این که بیش از دو هزار نفر از کاندیداهای
ثبت نامی بر اســاس شاخصههای اعــام شده
شناسایی اولیه شدند ،ادامه داد :از این تعداد
بیش از  ۱۶۰۰نفر در مراحل بررسی توانستند
نظر مثبت اعضای شــوراهــا در شهرستا نها
را جلب کنند و در ادامــه به آن ها اعالم شد که
اگر تمایل دارند به عنوان کاندیدای نیروهای
انقالب مورد حمایت قرار گیرند ،باید فرایند
مشخص شده برای رسیدن و معرفی کاندیدای
شــورای ائتالف را بپذیرند و پایبندی به آن را
اعالم کنند که از این تعداد بیش از  ۱۴۰۰نفر
این فرایند را پذیرفتند .وی با بیان این که بیش
از  ۱۰۰۰نفر از حوز ههای انتخابیه استانی
وارد فرایند نظرسنجی شد هاند ،تصریح کرد:
ایــن تــعــداد معرفی شــده بــرای نظر سنجی از
 ۱۹۸حوزه انتخابیه به غیر از حوزه تهران ،ری،
شمیرانات و پردیس و چند حوزه محدود باقی
مانده است که تکلیف کاندیداهای آن ها طی
چند روز آینده مشخص و اعــام خواهد شد.
قدیمی ،ظرفیت اعالمی کاندیداهای هر حوزه
انتخابیه از طرف مجامع شهرستانی را سه تا
پنج برابر هر کرسی مجلس اعالم کرد و گفت:
به طور متوسط برای هر کرسی مجلس چهار نفر
تاکنون برای فرایند نظرسنجی معرفی شده اند
که کاندیداهای نهایی شورای ائتالف ،بعد از
اتمام نظرسنجی از بین افراد ذکر شده مشخص
و معرفی خواهند شد .معاون استانهای شورای
ائتالف نیروهای انقالب با اشاره به زمان فرایند
نظرسنجی کاندیداها ،اظهار کرد :فرایند نظر
سنجی از اواسط هفته جاری آغاز و تا اواخر هفته
آینده ادامه خواهد داشت که به صورت حوزه به
حوزه و شهر به شهر انجام میشود و پس از اتمام
نظر سنجی و جمع بندی نتیجه از طریق مرکز
مربوطه در اختیار ما قرار خواهد گرفت .قدیمی
با تأکید بر این که نتایج نظر سنجی در حضور فرد
کاندیدا قرائت خواهد شد ،گفت :برای اعالم
نتایج نظرسنجی در هر حوزه ،کمیته استانی با
حضور رئیس یا رؤسای شورای شهرستانهای
تشکیل دهنده هر حوزه و کاندیداهایی که از آن
حوزه برای نظرسنجی معرفی شده بودند تشکیل
جلسه میدهد و در حضور آن ها نتایج نظر سنجی
اعالم میشود و اگر براساس نتایج نظرسنجی
مشخص شود که افرادی رأیآوری الزم را ندارند،
طبق تعهدی که قب ً
ال اعالم کرده اند باید از ادامه
حضور در عرصه انتخابات انصراف دهند.
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