
رئیس جمهور:
۱۴ هزار منزل مسکونی در سیستان 

وبلوچستان بازسازی می شود

رئیس جمهور گفت: ۱۴ هزار منزل مسکونی شهری و 
روستایی توسط بنیاد مسکن در سیستان و بلوچستان 

بازسازی می شود.
حجت االسالم حسن روحانی، در جلسه جلسه شورای 
هماهنگی مدیریت بحران سیس��تان و بلوچستان در 
چابهار با اش��اره به اینکه موضوع بالیای طبیعی یک 
موضوع فراگیر در نقاط مختلف جهان اس��ت، افزود: 
باران به عنوان رحمت الهی هم نعمت بزرگی اس��ت 
و هم برخی اوقات مش��کالتی ب��ه وجود می آورد. وی 
ادامه داد: متأسفانه در باران اخیر مشکالتی برای مردم 
جنوب سیستان و بلوچس��تان پیش آمده، خانه ها را 
آب گرفت��ه و راه ه��ای ارتباطی و مس��یرهای رفت و 
آمدهای مردم دچار مش��کل شده و اموال آنها از بین 
رفته است. وی با بیان اینکه این حادثه باعث می شود، 
تکمیل بسیاری از طرح های توسعه استان سیستان و 
بلوچستان تسریع ش��ود، بیان کرد: درست است که 
سیل برای مردم سیستان و بلوچستان مشکالتی ایجاد 
کرد، اما در آینده برای این اس��تان منشأ خیر خواهد 
شد. وی با تاکید بر اینکه دولت خود را موظف می داند 
که خسارت های سیل را جبران می کند، افزود: دولت 
همه توان و امکان خود را برای بازسازی خسارت های 

استان سیستان و بلوچستان به کار می گیرد.
روحانی ادامه داد: اینکه همه مس��ئوالن و مردم اعم 
از ش��یعه و سنی در سیس��تان و بلوچستان در کنار 
هم هس��تند نش��ان دهنده وحدت، اتحاد و همدلی 
مردم این نقطه از ایران اس��المی اس��ت و جای بسی 
خوشحالی دارد. وی از استان سیستان و بلوچستان و 
بندر چابهار به عنوان پیشانی توسعه کشور یاد کرد و 
افزود: ظرفیت بندر چابهار در فاز اول طرح توسعه آن 
۲.۵ میلیون تن هدف گذاری شده بود که در فاز دوم 
آن برای توسعه بندر شهید بهشتی ظرفیت آن به ۸.۶ 

میلیون تن افزایش یافت.
روحانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت تخلیه 
و بارگیری بندر چابهار حدود ۱۱ میلیون تن اس��ت، 
ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان در دولت تدبیر 
و امید جایگاهی جهانی پیدا کرده است و امروز چابهار 
برای بس��یاری از کش��ورها مرکز تردد و حمل و نقل 

شده است.
وی افزود: پروژه راه آهن هم در اس��تان آغاز ش��ده و 
رهب��ر معظم انقالب اجازه دادن��د ۳۰۰ میلیون یورو 
برای تکمیل راه آهن چابهار اختصاص یابد که در آینده 
خواهید دید که راه آهن، کش��تی، اتوبان و فرودگاه در 
کنار هم در این اس��تان خواهد بود و این موجب یک 

تحول بزرگ می شود.  مهر

اخبار

پیام رهبر انقالب به بیستمین کنگره سرداران و ۴ هزار شهید منطقه ۱۷
پیام مقام معظم رهبری به بیستمین کنگره سرداران و ۴۰۰۰ شهید منطقه 

۱۷ تهران توسط سردار جباری فرمانده سپاه ولی امر قرائت شد.
س��ردار جباری، فرمانده سپاه ولی امر، پیام مقام معظم رهبری را با حضور 
فرمانده کل س��پاه و خانواده های معظم شهدا به بیستمین کنگره سرداران و 

۴۰۰۰ شهید منطقه ۱۷ تهران قرائت کرد.
متن پیام بدین شرح است:

سالم و رحمت خداوند بر این شهیدان عزیز و درود خداوند بر خانواده های صبور و 
بردبار آنان. یاد این شهیدان مایه طراوت دل ها و جان های مؤمنان است و بزرگداشت 

آنان موجب استحکام روزافزون پایه های استقالل و عزت کشور و ملت.
امید اس��ت خداوند بر علو و درجات آنان بیفزاید و ما را قدردان آنان قرار دهد و به 

آنان ملحق فرماید. آمین.  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

روحانی برای آیت اهلل سیستانی آرزوی شفا و سالمتی کرد
رئی��س جمهور در پیامی به حضرت آیت  اهلل سیس��تانی گفت: عمل جراحی 
موفقیت  آمیز و تداوم سالمتی حضرت عالی موجب مسرت اینجانب و بهجت 
خاطر همه ارادتمندان آن مرجع گرانقدر دینی ش��د. حجت االس��الم حسن 
روحانی رئیس جمهور در پیامی به حضرت آیت  اهلل العظمی سیستانی اظهار 
داشت: عمل جراحی موفقیت  آمیز و تداوم سالمتی حضرت عالی موجب مسرت 

اینجانب و بهجت خاطر همه ارادتمندان آن مرجع گرانقدر دینی گردید.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:  

با س��الم و تحیت وافره عمل جراحی موفقیت  آمیز و تداوم س��المتی حضرت عالی 
موجب مس��رت اینجانب و بهجت خاطر همة ارادتمن��دان آن مرجع گرانقدر دینی 
گردید. توفیقات روزافزون، س��المتی و شفای عاجل حضرت عالی را از درگاه ربوبی 

مسألت دارم.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری  

ارتش با تمام قدرت در خدمت مردم سیل زده است
ارش��د نظامی ارتش در منطقه جنوب ش��رق کش��ور گف��ت: از لحظه وقوع 
س��یل در منطقه جنوب سیستان و بلوچستان برابر اوامر فرمانده کل ارتش 
مبنی بر حضور همه جانبه نیرو های ارتش جمهوری اس��المی ایران، تمامی 

یگان های آجا با تجهیزات کامل در خدمت مردم قرار گرفتند.
امیر سرتیپ دوم معمار باشی گفت: بالگرد های هوانیروز، نیروی هوایی و نیروی 
دریایی، ش��ناور های نیروی دریایی، نفربر ه��ای آبی خاکی نیروی زمینی، هواپیمای 
بوئینگ و س��ی ۱۳۰ نیروی هوایی و نیروی انس��انی ارتش در جاس��ک، کنارک و 
چابهار وارد عمل شدند و در حال امداد رسانی به مردم عزیز سیل زده هستند. وی 
افزود: در حال حاضر بازگش��ایی معابر روستایی، پل سازی، ارسال مواد غذایی، پتو، 
جیره خش��ک و طب��خ غذای گرم از جمله فعالیت ه��ای یگان های ارتش در منطقه 

سیل زده است.  روابط عمومی ارتش

شورای نگهبان پرونده نمایندگان ردصالحیت 
شده را به قوه قضائیه ارسال کند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به رد صالحیت ۹۰ نماینده مجلس از س��وی 
ش��ورای نگهبان ب��رای انتخابات دوم اس��فند، 
گفت: قوه قضائی��ه با جرم نمایندگانی که برای 
دلیل فساد مالی ردصالحیت شده اند با جدیت 
برخورد کند. سیدحس��ن حسینی ش��اهرودی 
با اش��اره به اعالم ش��ورای نگهبان مبنی بر رد 
صالحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس از س��وی 
این ش��ورا برای انتخاب��ات آتی، گفت: معتقدم 

قوه قضائیه باید پرونده های این تعداد نمایندگان 
را که به دلیل مسائل مالی ردصالحیت شده اند، 

با حساسیت بیشتری بررسی کند.
وی همچنین از ش��ورای نگهبان نیز خواست 
که پرونده و اسامی دقیق این نمایندگان را که 
به دلیل مس��ائل مالی ردصالحیت شده اند، به 
قوه قضائیه اعالم کند، اظهار داش��ت: البته قوه 
 قضائیه به عنوان یکی از مراجع رسیدگی کننده، 
گزارش هایی را برای بررسی صالحیت داوطلبان 
نمایندگی مجلس در اختیار ش��ورای نگهبان 
ق��رار داده، اما از طرف دیگر معتقدم که باید با 

جدیت بیشتری نسبت به این پرونده  ها از سوی 
قوه قضائیه اقدام شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه اگر ش��فافیت مالی در کش��ور اجرا شود 
ک��ه هم قانون و ه��م س��امانه هایش در حوزه 
پول��ی، مال��ی و ارزی وجود دارد، ش��اهد این 
تعداد پرونده های فس��اد مال��ی، به خصوص در 
بی��ن نمایندگان مجلس نخواهی��م بود، افزود: 
متأسفانه ش��اهدیم که قانون ش��فافی مالی و 
رس��یدگی به اموال مس��ئوالن اجرا نمی شود، 
اگر این اتف��اق بیافتد و از جمله قوانین، قانون 
شفافیت اموال مسئوالن و نمایندگان مجلس، 
اجرا ش��ود این اتفاقات نخواه��د افتاد و یا نادر 
خواه��د بود و ش��اهد ردصالحیت ۹۰ نماینده 

برای مسائل مالی نخواهیم بود.
حسینی ش��اهرودی ادامه داد: اگ��ر قوانین در 
حوزه رسیدگی به اموال و دارایی ها به درستی 
اجرا شود، کسی جرئت و جسارت دست اندازی 

ب��ه بیت المال و کس��ب مال ح��رام را نخواهد 
داشت؛ تا زمانی که نظام سازی برای برخورد با 
مفاسد ایجاد نشود، هیچ فایده ای ندارد که ما با 
این شیوه ها خواسته باشیم به دنبال سالم سازی 

محیط باشیم.
وی تصریح کرد: بس��یاری از اف��راد و مدیران 
و حت��ی نمایندگان مجلس س��الم هس��تند و 
برخی نیز در مس��ندهای مختل��ف در دولت و 
قوه قضائی��ه و یا حت��ی در مجلس حضور پیدا 
می کنند، اما چون بعضا فضا آلوده اس��ت، آنها 
نیز آلوده می شوند، بنابراین باید ابزار و امکانات 
الزم را برای اینکه برای انس��ان ها، به خصوص 
مدیران پاک دس��تی که در فضای ناسالم قرار 
می گیرند،محدودیت ایجاد کند، باید بس��تر و 
فضای ناسالم را از بین ببریم، در غیر اینصورت 
هر مدیر و یا نماینده پاک دستی در این شرایط 

موجود جامعه آسیب خواهد دید.
س��خنگوی کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با 

بیان اینک��ه قوه قضائیه باید اقدامات الزم برای 
برخورد با نمایندگان را در اثبات حقانیت نظر 
ش��ورای نگهبان و یا در اثبات نظر کسانی که 
معترض به این امر هس��تند، انجام دهد، افزود: 
قوه قضائیه باید در جایی که ممکن است فردی 
احساس می کند که ش��اید از او آبرویی هتک 
شده، اقدامات اثباتی را انجام دهد، این وظیفه 

قوه قضائیه است.
حسینی ش��اهرودی در پایان خاطرنشان کرد: 
قطعا هر کسی مراجعه کند، می تواند ادعا کند 
که سالم و پاک بوده و یا اینکه شورای نگهبان 
تخلفاتی که بعضی از افراد ممکن است داشته 
باش��ند را به قوه قضائیه ارج��اع دهد و این قوه 
با آنها برخورد کند، ام��ا قوه قضائیه در انتهای 
این فرآیند قرار گرفته، ما باید ابتدای فرآیند را 
که ایجاد بس��تر سالم، امن، شفاف و سیستمی 
هس��ت را ایجاد کنیم که اف��راد دچار لغزش و 

آسیبی نشوند.  تسنیم

حسین خان بابازاده

ش��اید بت��وان گف��ت حدود ۱۰ س��الی هس��ت ک��ه رویه 
رهبرانقالب برای حضور در نمازهای جمعه تغییر پیدا کرده 
و ایشان صرفا در بزنگاه های حساس در نماز جمعه حاضر 
می شوند. پس از گذشت هشت سال از آخرین حضور رهبر 
معظم انقالب در نماز جمعه تهران، روز گذشته مردم تهران 
خطبه های نماز جمعه را از زبان مبارک ایش��ان شنیده و 
نماز را هم به امامت ولی امر مسلمین اقامه کردند. برخالف 
آنچه برخی از تحلیل گران به دلیل خطای انسانی سپاه در 
س��قوط هواپیمای اوکراینی انتظار داشتند که خطبه های 
نم��از جمعه دی��روز حول این موض��وع و بی��ان ناگفته ها 
اختصاص پیدا کند، اما رهبرانقالب محور اصلی بیانات شان 
-حتی در قسمت خطبه عربی- را به ابعاد شخصیتی حاج 
قاس��م سلیمانی، ترور وی توسط آمریکایی ها، تشییع چند 
ده میلیونی پیکرهای شهدا و سیلی سپاه اختصاص دادند.

رهبر انقالب با استفاده از آیات سوره ابراهیم، تشییع چند 
ده میلیونی شهید حاج قاسم سلیمانی و سیلی سخت سپاه 

به امریکایی ها را نش��انه هایی از قدرت و اراده الهی معرفی 
کردند و این روزها را از مصادیق ایام اهلل دانستند.

ام��ا اینکه چرا رهبرانقالب ۲۷ دی را برای حضورش��ان در 
نمازجمع��ه انتخ��اب کرده و چرا چنی��ن محتوایی را برای 
خطبه ها برگزیدند، به ش��دت قابل تامل اس��ت. نکاتی را 

در این باره بخوانید:
۱.  اصرار درست و به جای رهبرانقالب برای انتساب تشییع 
چند ده میلیونی شهید سلیمانی و انتقام سپاه به اراده الهی 
موضوعی است که باید بر آن تاکید شود تا مبادا تحلیل های 
مادی جایگزین آن شود. این دست الهی است که در برخی 
مواق��ع برای ملت بزرگ ایران رخ نمایی می کند تا دلش��ان 

برای ادامه مبارزه با استکبار بیش تر از پیش قرص شود.
۲. تشییع باشکوه و چند ده میلیونی شهدای مقاومت که به 
تعبیر زیبای رهبرانقالب سوخت موشک های درهم کوبنده 
عین االسد بود، نشان داد که ملت ایران اهل مقاومت است 
و برخی خناس��ان داخلی نخواهند مردم را خسته و آماده 

تسلیم نشان دهند.
۳. تمرک��ز بر خطبه ه��ای رهبرانقالب نش��ان می داد که 
ظاهرا ایش��ان بنای طرح موضوع جدیدی را نداشتند. قصد 
ایشان، تبیین بیشتر و تعمیق مباحث مهم طرح شده طی 
دو هفته اخیر بود. بررس��ی سخنان و پیام های رهبرانقالب 
در دو هفته گذش��ته پیرامون تش��ییع حماسی حاج قاسم 
سلیمانی و حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی ها بر این 

موضوع مهر تائید می زند.  
۴. دو ی��وم اهلل عظی��م که ط��ی دو هفته اخیر ایجاد ش��د، 
ناخواسته تحت تاثیر پوش��ش خبر سانحه غم بار هواپیمای 
اوکراینی قرار گرفت. موضوعی که امپراتوری خبری استکبار 
آن را مش��تاقانه دنبال کرده و ضم��ن میدان داری خیابانی 
برخ��ی عناصر ضدانقالب برای عقده گش��ایی، حتی برخی 
جریانات داخلی هم آن را برای تسویه حساب های سیاسی 
سردست گرفته و منافع ملی را به هیچ گرفتند. شاید بتوان 
گفت اصلی ترین دلیل حضور رهبرانقالب در نماز جمعه این 
هفته تهران، معطوف نمودن دوباره نگاه های جامعه - و حتی 
جبهه مقاومت- به دو یوم اهلل اخیر بود. تصمیمی که اجرای 
آن حضور بخش مهمی از تشییع کنندگان میلیونی شهید 
س��لیمانی را هم الزم داشت تا بار دیگر آن شکوه اتحاد ملی 
هم نمایش داده ش��ده در روز تش��ییع حاج قاسم رخ نشان 
دهد و تحلیل های غلط بعد از تجمعات چندصد نفره به بهانه 

سقوط هواپیما به طور کلی باطل شوند. 
۵. هرچند تلخی شهادت و فقدان سردار بزرگ و بی بدیل 
مقاومت یعنی حاج قاس��م سلیمانی از یادها نخواهد رفت، 
اما ترور حاج قاس��م توس��ط آمریکایی ها و اعتراف حماقت 
آمی��ز آنها به این ترور، بدرقه بی س��ابقه پیک��ر مطهر این 
شهید، ضربه موشکی غرورآمیز ایران به آمریکایی ها و عدم 
جس��ارت آنها برای پاس��خگویی و به عبارت بهتر شکست 

هیمنه آمریکا نباید از یادها برود.

گرچه تصاویر غوغای مردم پنج اس��تان در تش��ییع شهدا از 
رسانه ها دیده شد اما تا ماه ها و حتی سال ها باید ابعاد حرکت 
افتخارآمیز سپاه در قدرت نمایی موشک های نقطه زن ساخت 
ایران به کدخدای زورگوی مدعی ابرقدرتی بیان شود. روایت 
یک سیلی سخت و مخرب با موشک های نقطه زن از سمت 
یک کش��ور تحریم شده به کش��ور عامل تحریم ها و از سوی 
دیگ��ر بیان علن��ی و بدون واهمه این ق��درت نمایی، باید تا 

سال ها برای افکار عمومی دنیا روایت شود.
۶. از هم��ان ابتدای س��قوط هواپیمای اوکراینی این گمانه 
زنی وجود داشت که این کار با خباثت آمریکایی ها صورت 
گرفته اس��ت؛ هرچند که تاکنون هیچ مقام رسمی نظامی 
این موضوع را تائید نکرده است. شاید بهترین سناریو برای 
کم رنگ نمودن شیرینی های جبهه مقاومت بعد از خبر تلخ 
ش��هادت حاج قاسم سلیمانی همین سقوط یک هواپیمای 
مس��افربری آن هم با ضربه پدافند خودی بود که همه این 
پیروزی ها را به حاش��یه می برد. اما چه رس��وایی بزرگتری 
برای امریکایی ها در راه خواهد بود که اگر مش��خص شود 
همان امریکایی های تروریست برای پوشاندن حجم بزرگ 
خبرهای تلخ از شکس��ت همینه شان به این کار دست زده 
اند. رهبرانقالب هم روز گذش��ته ضمن تس��لیت چندباره 
و اب��راز همدری با خانواده ای��ن جانباختگان، این ماجرا را 

دارای ابعاد مبهم معرفی کردند.  جهان نیوز

یادداشت

ب�ه فیلم رفتن آق�ای روحان�ی در نماز 
جمعه توجه نکنید

ادامه از صفحه اول
ایران همان  هایی هس��تند که در تشییع پیکر شهید 
حاج قاس��م س��لیمانی پیام مقاوم��ت و جهاد علیه 
دش��منان به ویژه آمریکا و صهیونیس��ت  ها را به دنیا 

دشمنان رساندند.
سقوط هواپیما نیز از توجه تیزبین و دقیق رهبر معظم 
انقالب دور نبود، ایشان ضمن ابراز همدردی و تسلیت 
به خانواده  های بازماندگان ش��هدای سقوط هواپیما، 
فرمودند که این اتفاق ابهاماتی دارد که باید دقیق به 

آن رسیدگی شود.
تا زمانی که بررسی دقیق و کارشناسی درباره چرایی 
این حادثه انجام نش��ده اس��ت، نمی توان با قاطعیت 
درباره آن سخن گفت، متأسفانه در چند روز گذشته 
برخی از مسئولین سخنانی را درباره آن مطرح کردند 
که بیشتر برای جلب رضایت اروپا، آمریکا و کانادا بیان 
ش��د، چرا که اعتقاد دارند آنها باید درباره این موضوع 
قانع ش��وند و پاسخی که آنها را راضی می کند به آنها 

داده شود.
قدر مسلم خطبه  های نماز جمعه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸، 
خطبه  هایی از جنس س��خنان یک رهبر و فرماندهی 
آگاه، بصیر، اندیش��مند و آینده نگر بود که توانس��ت 
فضایی که به خاطر حوادث چند روز گذشته به واسطه 
پروپاگاندای رسانه ای غرب و برخی مواضع و سخنان 

داخلی ملتهب شده بود، آرام کند.
آرامش در چنین شرایطی بهترین نسخه ای است که 
باید از سوی همگان در جامعه تجویز شود. عصبانیت 
دونالد ترامپ رئیس جمهور رژیم آمریکا از س��خنان 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای دلیل تاثیرگذاری بیانات 
ایشان در خنثی کردن بسیاری از دسیسه  هایی است 

که برای ایران اسالمی تدارک دیده شده است.

سرمقاله

درباره رفتار هوشمندانه 
رهبرانقالب در نماز جمعه تهران

نظر کدخدایی درباره  فعالیت نمایندگان فعلی 
مجلس که ردصالحیت شده اند

شورای نگهبان پرونده نمایندگان 
ردصالحیت شده را به قوه قضائیه ارسال کند

س��خنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رد صالحیت ۹۰ نماینده 
مجلس از س��وی شورای نگهبان برای انتخابات دوم اسفند، گفت: قوه قضائیه 
با جرم نمایندگانی که برای دلیل فس��اد مالی ردصالحیت شده اند با جدیت 
برخورد کند. سیدحس��ن حسینی شاهرودی با اشاره به اعالم شورای نگهبان 
مبن��ی بر رد صالحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس از س��وی این ش��ورا برای 
انتخابات آتی، گفت: معتقدم قوه قضائیه باید پرونده های این تعداد نمایندگان 
را که به دلیل مسائل مالی ردصالحیت شده اند، با حساسیت بیشتری بررسی 
کند. وی همچنین از ش��ورای نگهبان نیز خواست که پرونده و اسامی دقیق 
این نمایندگان را که به دلیل مسائل مالی ردصالحیت شده اند، به قوه قضائیه 
اعالم کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر شفافیت 
مالی در کشور اجرا شود که هم قانون و هم سامانه هایش در حوزه پولی، مالی 
و ارزی وجود دارد، شاهد این تعداد پرونده های فساد مالی، به خصوص در بین 
نمایندگان مجلس نخواهیم بود، افزود: متأس��فانه شاهدیم که قانون شفافی 
مالی و رس��یدگی به اموال مسئوالن اجرا نمی شود، اگر این اتفاق بیافتد و از 
جمله قوانین، قانون شفافیت اموال مسئوالن و نمایندگان مجلس، اجرا شود 
این اتفاقات نخواهد افتاد و یا نادر خواهد بود و شاهد ردصالحیت ۹۰ نماینده 
برای مس��ائل مالی نخواهیم بود. وی تصریح کرد: بس��یاری از افراد و مدیران 
و حتی نمایندگان مجلس س��الم هستند و برخی نیز در مسندهای مختلف 
در دول��ت و قوه قضائیه و یا حتی در مجل��س حضور پیدا می کنند، اما چون 
بعضا فضا آلوده اس��ت، آنها نیز آلوده می ش��وند، بنابراین باید ابزار و امکانات 
الزم را برای اینکه برای انسان ها، به خصوص مدیران پاک دستی که در فضای 
ناس��الم قرار می گیرند،محدودیت ایجاد کند، باید بستر و فضای ناسالم را از 
بین ببریم، در غیر اینصورت هر مدیر و یا نماینده پاک دستی در این شرایط 
موجود جامعه آس��یب خواهد دید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه قوه قضائیه باید اقدامات الزم برای برخورد با نمایندگان را در اثبات 
حقانیت نظر شورای نگهبان و یا در اثبات نظر کسانی که معترض به این امر 
هس��تند، انجام دهد، افزود: قوه قضائیه باید در جایی که ممکن اس��ت فردی 
احس��اس می کند که شاید از او آبرویی هتک ش��ده، اقدامات اثباتی را انجام 

دهد، این وظیفه قوه قضائیه است. تسنیم

معاون استان های شورای ائتالف نیروهای انقالب 
از معرفی کاندیداهای منتخب حوزه های اس��تانی 
به این ش��ورا خبر داد و گفت:مرحله نظرس��نجی 
برای شناسایی کاندیداهای نهایی آغاز شده است.
نورالدین قدیمی معاون استان های شورای ائتالف 
نیروهای انقالب، با اشاره به سازوکار اعالم اسامی 
کاندیده��ای ش��ورای ائتالف در اس��تان ها، گفت: 
برگزاری مجامع شهرستانی  بعد از تشکیل شورای 
ائتالف در استان ها، در دستور کار قرار گرفت، که 
با فرایند مشخص ش��ده مجامع عمومی در سطح 

همه شهرستان ها تشکیل شد.
وی ادامه داد: به دنبال تشکیل مجامع شهرستان ها، 
ش��ورای ائتالف شهرستان ها و  حوزه های انتخابیه 
نیز ش��کل گرفت که اولین اقدام ش��ورای ائتالف 
در س��طح شهرس��تان ها و حوزه ه��ا شناس��ایی 
کاندیداه��ای مطرح برای حض��ور در مجلس بود. 
قدیمی با بیان اینکه انتخاب کاندیداها بر اس��اس 
ش��اخصه های مش��خص شده انجام ش��د، تصریح 
ک��رد:  این اقدام قبل و بعد ثبت نام های رس��می 
انجام ش��د و کاندیداهایی که با شاخصه های اعالم 
شده توسط ش��ورای ائتالف همسویی و هم خوانی 
داشتند، شناس��ایی شدند و سپس افراد در سطح 
حوزه های انتخابیه بر اس��اس ش��اخصه های اعالم 

شده مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه بی��ش از ۲ ه��زار نفر از 
کاندیداهای ثبت نامی، بر اساس شاخصه های اعالم 
شده شناسایی اولیه شدند، ادامه داد: از این تعداد 
بیش از ۱۶۰۰ نفر در مراحل بررسی توانستند نظر 

مثبت اعضای شوراها در شهرستان ها را جلب کنند 
و در ادامه به آنها اعالم ش��د ک��ه اگر تمایل دارند 
به عنوان کاندیدای نیروهای انقالب مورد حمایت 
قرار گیرند باید فرایند مشخص شده برای رسیدن 
و معرف��ی کاندیدای  ش��ورای ائتالف را پذیرفته و 
پایبن��دی به آن را اعالم  نماین��د که از این تعداد 

بیش از  ۱۴۰۰ نفر این فرایند را پذیرفتند.
معاون استان های شورای ائتالف نیروهای انقالب 
با بی��ان اینکه بی��ش از ۱۰۰۰ نف��ر از حوزه های 
انتخابیه اس��تانی وارد فرآیند نظرسنجی شده اند، 
ادامه داد: این تعداد معرفی شده برای نظر سنجی 
از ۱۹۸ ح��وزه انتخابی��ه به غیر از ح��وزه تهران، 
ری،ش��میرانات و پردی��س و چند ح��وزه محدود 
باقیمانده می باش��د که تکلی��ف کاندیداهای  آنها 

طی چند روز آینده مشخص و اعالم خواهد شد.
قدیم��ی ظرفیت اعالم��ی کاندیداه��ای هر حوزه 
انتخابیه از طرف مجامع شهرس��تانی را س��ه الی 
پنج برابر هر کرس��ی مجلس اع��الم کرد و گفت:  
ب��ه طور متوس��ط برای هر کرس��ی مجلس ۴ نفر 
تاکنون برای فرآیند نظرس��نجی معرفی ش��ده اند 
که کاندیداهای نهایی شورای ائتالف، بعد از اتمام 
نظرسنجی، ازبین افراد ذکرشده مشخص و معرفی 

خواهد شد.
معاون استان های شورای ائتالف نیروهای انقالب 
با اشاره به زمان فرآیند نظرسنجی کاندیداها اظهار 
کرد: فرآیند نظر سنجی از اواسط هفته جاری آغاز 
ش��ده و تا اواخر هفته آینده ادامه خواهد داش��ت 
که به صورت حوزه به حوزه و ش��هر به شهر انجام 

می ش��ود و پس از اتمام نظرس��نجی و جمع بندی 
نتیج��ه از طریق مرکز مربوط��ه در اختیار ما قرار 
خواه��د گرفت. وی در بخ��ش دیگری از اظهارات 
خ��ود با بی��ان اینکه س��ازو کار اع��الم نتایج نظر 
س��نجی ها با ارسال نامه ای به استان ها اعالم شده 
اس��ت، تصریح کرد: در هر استان کمیته ای مرکب 
از رئیس ش��ورای ائتالف اس��تان، دبیر شورا، دبیر 
کمیته انتخابات و دبیر شهرس��تان های آن ش��ورا 
به عنوان عضو ثابت و اصلی تش��کیل و نتایج نظر 

سنجی در اختیار این کمیته قرار خواهد گرفت.
قدیم��ی با تأکی��د بر اینکه نتایج نظر س��نجی در 
حض��ور ف��رد کاندیدا قرائ��ت خواهد ش��د، اظهار 
داش��ت: ب��رای اع��الم نتای��ج نظرس��نجی در هر 
حوزه ، کمیته اس��تانی با حضور رئیس یا رؤسای 
ش��ورای شهرستان های تشکیل دهنده هر حوزه و 
کاندیداهای��ی که از آن حوزه  برای نظر س��نجی 
معرفی ش��ده بودند تشکیل جلس��ه می دهد و در 
حض��ور آنها نتایج نظر س��نجی اعالم می ش��ود و 
اگر براس��اس نتایج نظرس��نجی مشخص شود که 
افرادی رای آوری الزم را ندارند، طبق تعهدی که 
قباًل اعالم کرده اند بای��د از ادامه حضور در عرصه 

انتخابات انصراف دهند.
معاون استان های شورای ائتالف نیروهای انقالب  
با بیان اینکه فرصت معینی برای تجدید نظرسنجی 
برای برخی کاندیداها در نظر گرفته ش��ده است، 
گفت: اگر در برخی حوزه ها احتمال دهیم که آرای 
یک یا دو کاندیدا نزدیک به هم اس��ت و تجزیه و 
تحلیل نتایج نظرس��نجی بیانگر این واقعیت باشد 
که ممکن اس��ت طی روزهای آینده ش��اهد تغییر 
در آرای آن کاندیداها باشیم، نظرسنجی مجدد در 
آن ح��وزه و برای آن کاندیداهای خاص انجام می 

شود تا به نتیجه قطعی دست پیدا کنیم.
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معرفی کاندیداهای منتخب حوزه های استانی به شورای ائتالف
 آغاز مرحله نظرسنجی برای شناسایی کاندیداهای نهایی


