
همدان پيام: به دنبال آغاز فضاى انتخابات نهمين دوره مجلس 
شوراى اسالمى و جنب و جوش مردم و بيشتر از همه كانديداهاى 
نمايندگى اين دوره، روزنامه همدان پيام نيز در راسـتاى رسالت 
خود مبنى بر آگاهى از نظرات مردمى كه قرار است منتخب آنها به 
نمايندگى از آنان در خانه ملت حضور يابد، نظرسنجى هايى را در 
بخش هاى مختلف انجام داده است كه بخش اول آن منعكس شد.

بخش اول به موضوعاتى چون نحوه آشنايى مردم با زمان دقيق 
برگزارى انتخابات، رأى مردم به طيف هاى مختلف سياسى، اولويت 

انتخاب در بانوان يا آقايان، رضايت از ميزان عملكرد نمايندگان فعلى و 
موضوعات ريز ديگر در قالب طرح سوال پرداخته شد و در نگاهى 
كلى به وضعيت اسـتان در حوزه هاى انتخابيه نتايج نظرسنجى 
نشان داد كه 68 درصد مردم استان در انتخابات شركت خواهند 

كرد.
حال اين روزنامه در انتشار دومين نظرسنجى انتخاباتى عالوه بر 
مقايسه نظرسنجى اول و دوم در سوال هاى مختلف، درصد انتخاب 
كانديداها در دو مرحله نظرسنجى همدان پيام در هر 7 حوزه انتخابيه 

مشخص شده است. 
در اين نظرسنجى طبق سواالت مطرح شده برخى مردم انتخابات 
را به دور بعد موكول كرده اند كه در بخشى از آن قابل توجه است. البته 
ميزان استقبال مردم براى شركت در انتخابات نهم مجلس در استان 
همدان نسبت به نظرسنجى اولى كه صورت گرفته، بيشتر شده است 
و ميزان مشاركت مردم از 68 درصد به باالى 70 درصد رسيده است و 

اعالم آمادگى مردم استان براى شركت در انتخابات بيشتر شده است.
بديهى اسـت همدان پيام همچون گذشـته با برگـزارى اين 

نظرسنجى ها به دنبال ايجاد فضاى شـور و نشاط و براى آگاهى 
مردم از فضاى انتخابات و متعاقب آن آگاهى كانديداها از ميزان 
اقبال مردم با اين فضا بوده است و بدون هرگونه دخل و تصرفى 
اقدام به برگزارى اين نظرسنجى كرده است كه تمامى اين زحمات 
مرهون تالش هاى همكاران محترم و عزيز بوده است. گفتنى است 
نتايج رأى كانديداها به تفكيك حوزه انتخابيه و ذكر نام آن ها به 
دليـل جلوگيرى از برخى شـائبه ها و اتهامات در شـماره بعد از 

انتخابات منتشر خواهد شد

اعالم نتايج نظرسنجى همدان پيام درباره انتخابات در سراسر استان

افزايش مشاركت عمومى در انتخابات
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