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حضرت فاطمه زهرا(س) می فرمایند:
إن ا ْل َج َن َّة ت َْح َت ا ْق ِ
دامها ،و ا ْل َز ْم ِر ْج َلها َفث ََّم ا ْل َج َن َّة.
ا ْل َز ْم ِر ْج َلهاَ ،ف َّ
همیشه در خدمت مادر و همراه او باش ،چون بهشت زیر پای مادران است و نتیجه آن نعمت های بهشتی خواهد بود.
العمال  :ج  ،۱۶ص  ،۴۶۲ح )۴۵۴۴۳
(کنزل ّ
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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد -اینروزهادرشهرهایشمالیکشور
دچار بحران شدهایم و برخی میگویند چرا با وجود
اینکههواشناسیپیشازاینهشداردادهبود،اماباز
هم مدیریت بحراندرستی در این خصوص صورت
نگرفته اســت؟ وقتی شرایط بحرانی پیشبینی
شودهشدارهای هواشناسی به صورت اخطاریه
خواهد بود ،اما متاسفانه مشکل این جاست که این
اخطاریهها خیلی دقیق و کاربردینیستند .نکته
دیگر این است که هشدارهای هواشناسی نقطه
جغرافیایی را به صورت دقیق مشخص نمیکند،
مثالگفتهمیشوددردامنههایجنوبیالبرزبابارش
برفروبهروخواهیمبو د.درحالیکهدقیقامشخص
تمنظورازدامنهجنوبیالبرزکجاست.
نیس 
••وطن امروز  -متلکپرانی و اتهامزنیهای اخیر
حسن روحانی به نهاد شورای نگهبان در نوع خود
یک رکورد تاریخی محسوب میشود .ظاهرا رئیس
جمهوری که در نظرسنجیهای متعدد مراکز
معتبر محبوبیتی کمتر از  10درصد در الیههای
مختلف اجتماع ایرانی دارد ،دوست دارد همچنان
تا  1400به جای کار کردن ،با نیش زبان زدن به
این و آن کارش را پیش ببرد.

انعکاس
••انصاف نیوز نوشت  :آیـتا ...رسول فالحتی
امــام جمعه رشــت ضمن عــذرخــواهــی از مــردم
استان گیالن به واسطه مشکالت ایجاد شده
ازبارش برف ،گفت :از مسئوالن میخواهم مراتب
عذرخواهیعلنیخودراازمردمیکهمتحملرنج
وسختیفراوانشدنداعالمکنند.ویهمچنیناز
عملکرد شبکه خبر در انعکاس اخبار انتقاد کرد.
••خبرآنالین نوشت  :مرتضی تمدن ،چهره
نزدیک به محمود احمدی نــژاد انتشار هرگونه
لیستازسویرئیسجمهوردولتهاینهمودهمو
حمایتاوازهرجریان،فردولیستیراتکذیبکرد.
تمدن گفت :احمدی نژاد همچون دیگر مردم پای
صندوقرایمیآید.
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اصولگرایان و اصالح طلبان تکلیف کاندیداهای خود را روشن کردند

مصافلیستهادرتهران
باشروعزمانرسمیتبلیغاتهمانطورکهپیش
بینی می شد ،لیست های انتخاباتی دو جریان
اصلی کشور نیز رونمایی شــده اســت تا به این
ترتیب مصاف لیست ها در پایتخت و به تبع آن
در دیگر نقاط کشور کم کم رونق بگیرد .هرچند
در جریان اصالح طلب اعالم نهایی لیست کمی
به تعویق افتاده اما تا این جا مسجل شده که هم
اصولگرایان و هم اصالح طلبان در تهران دست
کم در شروع رقابت ها با دو لیست به انتخابات
ورود کرده اند .اصالح طلبان یک فهرست به نام
ائتالفبرایایرانخواهندداشتکهنتیجهاتحاد
برخی احزاب اصالح طلب است و یک لیست هم
حزب کارگزاران ارائه کرده که البته به جای 30
نفر،فقط 20نفررامعرفیکردهاست.اصولگراها
هم دو لیست دارنــد .یک لیست توسط شورای
ائتالف نیروهای انقالب که فهرست اصلی این
جریان و شامل جمعی از احــزاب و طیف های
مختلف اصولگراست و یک لیست هم از سوی
جبههپایداریکهحاضرنشدبهاینجمعبپیوندد.
با این حال تفاوت دو جریان حداقل در تهران
این است که اصالح طلبان در هر دو لیست ،یک
سرلیست مشترک دارند و او مجید انصاری است
امااصولگرایانهرکدامیکسرلیستدرفهرست
هایخوددارندواینسرلیستهااساسادرلیست
هایدیگراینجریانحضورندارند!
▪تاکید رئیس دولت اصالحات برای ثبت نام
 110نفردرانتخابات

در جریان اصــاح طلب ،چند حزب مثل مردم
ساالری،ندایایرانیان،وحدتوهمکاریملی و
برخی احزاب دیگر اقدام به تهیه فهرست کردند.
به گــزارش اعتماد آنالین مجید انصاری ،عضو
عالی مجمع روحانیون مبارز در نشست خود

با جوانان حزب نــدای ایرانیان با اشــاره به این
که در لیست کارگزاران و احــزاب اصالحطلب
گفته شده در سرلیستی قرار گرفتم ،گفت :آقای
خاتمی و مشاورانشان در جلسات متعددی که
داشتندگفتندباتوجهبهشرایطفعلی 110نفراز
مجربهارامشخصکنیموازجوانانهمبخواهیم
وارد صحنه شوند تا از تهدیدات کشور جلوگیری
کنند.منهمبرهمیناساسازمصلحتاندیشی
آقای خاتمی و بزرگان تمکین کردم.وی افزود :از
جمع  110نفری تنها پنج نفر ثبت نام کردند که
تنها من تایید صالحیت شدم .این فعال سیاسی
اصالحطلب گفت :شورای عالی اصالح طلبان
البته به احزاب مجوز داد که لیست داشته باشند
و سید محمد خاتمی هم در جلسه اخیر تأکید
داشــت احزابی که کاندیدا نداشتند از یأس و
تخریبکسانیکهشرکتکردندپرهیزکنند.این
نامزدیازدهمیندورهانتخاباتمجلسگفت:آقای
خاتمی به شورای عالی توصیه کرده که هرکجا
نامزد دارند ،از نامزدهای اصالحطلب درسراسر
کشورحمایتشود.
▪لیست 20نفرهاصالحطلبان

در ایــن میان به گــزارش ایرنا و روابــط عمومی
حزب کــارگــزاران ،فهرست این حزب در حوزه
انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات و اسالمشهر
برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اســامــی شــامــل حــجـتاالســام والمسلمین
مجید انصاری ،محمدحسین مقیمی ،افشین
عال ،محمدرضا نجفی ،داوود محمدی ،علیرضا
محجوب،سیدفریدموسوی،پروانهمافی،سهیال
جــلــودارزاده ،زهــرا ساعی ،اعظم صمصامی،
لیال کمانی ،افشین خلیلی ،ابوالفضل رباطی،
محمدعیسیانصاریفر،هادیاحمدیکولیوند،

مهدیآدابی،محمدرضاشریفی،مراددهداری،
محمدحسین شیخمحمدی ،وحید توتونچی،
محمدهادی انتشاری ،محمدرضا بادامچی،
محمدنبیابراهیمی،محمداحسانمتقی،خسرو
رحمانی،حسنقجاوند،سعیدباقری،سیداحمد
حسینیوسیدامیرعسگریاست.
▪ازلیستائتالفاصالحطلبانچهخبر؟

این درحالی است که احمد شریف عضو شورای
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان به باشگاه
خبرنگاران گفت :قــرار است حداکثر تا دو روز
آینده احزاب اصالح طلبی که نامزدهای آنها
مورد تایید قرار گرفته اند ،لیست نهایی خود را
عرضهکنند.درهمینحالتابناکمدعیشدکه
شنیده شده ،اصالح طلبان بر تدوین دو لیست
به محوریت شورای هماهنگی جبهه اصالحات و
حزب کارگزاران سازندگی به نتیجه رسیدند اما
امکانتجمیعایندولیستنیزوجوددارد.
▪لیست 30نفرهشورایائتالفبرایتهران

ازسویدیگربهگزارشفارسازاردوگاهانتخاباتی
اصــولــگــرایــان طبق اعـــام محسن پیرهادی
سخنگوی شــورای ائتالف نیروهای انقالب،
لیست نهایی و قطعی ایــن شــورا بــرای حــوزه
انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و
پردیس به شرح زیر است :محمدباقر قالیباف،
سیدمصطفیآقامیرسلیم،سیدمحمدآقامیری،
عزتا...اکبریتاالرپشتی،زهرهالهیان،محسن
پیرهادی،سیدرضاتقوی،مجتبیتوانگر،مجتبی
ثابتی ،عاطفه خادمی ،سیداحسان خاندوزی،
سیدمحسن دهنوی ،مجتبی رضاخواه ،سمیه
رفیعی ،فاطمه رهبر ،عبدالحسین روح االمینی
نجف آبادی ،مصطفی زمانیان ،اقبال شاکری،

مالک شریعتی نیاسر ،مهدی شریفیان ،علی
شمسی پــور ،ابوالفضل عموئی ،فاطمه قاسم
پور ،سیدنظام الدین موسوی ،الیاس نــادران،
احمد نادری ،سید محمود نبویان ،سوده نجفی،
کیومرثهاشمیوسیدعلییزدیخواه.
▪لیست 30نفرهپایداریدرتهران

همچنین جبهه پایداری که حاضر به همراهی
با دیگر گروه های اصولگرا ذیل شورای ائتالف
نشد ،فهرست  30نفره خــود را به شــرح ذیل
منتشر کــرد :مرتضی آقاتهرانی ،سید محمود
نبویان ،محمد سلیمانی ،وحید یامینپور ،رضا
تقی پور انــوری ،غالمحسین رضوانی ،الیاس
نــادران ،سید نظامالدین موسوی ،سید محمد
جــواد ابطحی ،رســول جلیلی ،علی خضریان،
سید مهدی زریبــاف ،روح اله ایزدخواه ،بیژن
نوباوهوطن ،علی جعفری ،فاطمه آلیا ،زهره
سادات الجوردی ،آسیه کالته ،بتول نامجو ،زهرا
ابوالحسنی،محمدصادقشهبازیراد،ابوالفضل
عفتنژاد،مهدیصرامی،محمدحسینطاهری
آکردی ،محمدرضا باقرزاده او ،فیروز اصالنی،
سعیدکرمی،احمدسلطانیشیخعالئی ،مجتبی
ابراهیمیومحمدحسنحسینزاده.
▪اشتراکاتدولیستاصولگرایان

در فهرست پایداری پیشتر سیدمحسن دهنوی
نیزحضورداشتکهبهدلیلحضورشدرفهرست

شــورای ائتالف با انتشار بیانیه ای از حضور در
فهرستپایداریانصرافداد.بااینحالنامسید
محمود نبویان ،الیاس نادران و سید نظامالدین
موسوی همچنان در هر دو لیست به چشم می
خورد.
▪روایــتــی از خواسته پــایــداری از ائتالف
اصولگرایان

در همین حال خبرگزاری فــارس گــزارش داد
که بعد از چندین جلسه و پیشنهادهای مختلف،
در نهایت اصولگرایان با دو لیست به انتخابات
وارد میشوند .فارس به نقل از یک عضو حاضر
درجلسهشورایائتالفنوشت:درجریانمذاکره،
درخواست اصلی آقایان آقاتهرانی و محصولی
برای ارائه فهرست مشترک ،حذف قالیباف از
فهرست نهایی بود .وی افزود :حدادعادل با این
پیشنهاد مخالفت میکند و پیشنهاد دیگری
میدهد که درصــورت دادن لیست مشترک،
ائتالفباسرلیستیقالیبافمنتشرشودوپایداری
باسرلیستیآقاتهرانیکهاینپیشنهادنیزازسوی
جبهه پــایــداری رد میشود .ایــن عضو شــورای
ائتالف اضافه کرد :در ادامه محمدباقر قالیباف
پیشنهاد دیگری میدهد و اعالم می کند حاضر
است از لیست کناره گیری و به صورت مستقل
و منفرد در انتخابات شرکت کند .لیست جبهه
انقالبنیزواحدومشترکمنتشرشودکهایننیز
موردموافقتائتالفقرارنمیگیرد.

