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آمادگى همدان براى تأمين برق پايدار در 
انتخابات

 مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان از آمادگى اين شركت 
در راستاى تأمين برق پايدار در انتخابات 29 ارديبهشت ماه سال جارى خبر 
داد.به گزارش مهر، حاجى رضا تيمورى در جلسه ستاد تأمين برق انتخابات 
دوازدهمين دوره رياست جمهورى و پنجمين دوره شوراهاى اسالمى اظهار 
داشت:در اين راســتا تعميرات اضطرارى روى خطوط برق در دستور كار 
قرار گرفته و در حال انجام است. وى با اشاره به تهيه ليست افراد مسئول در 

شيفت هاى اتفاقات عمليات و ارسال آن به امور ديسپاچينگ افزود: مديران 
واحدهاى اجرايى نيز وجود چراغ اضطرارى در شــعب اخذ رأى و مولد 

اضطرارى محل هاى تجميع آرا و فرماندارى ها را پيگيرى مى كنند.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان با اشاره به تشكيل ستاد 
اجرايى تأمين برق انتخابات در اين شــركت عنوان كرد: اين ستاد تا پايان 
انتخابات به كار خود ادامه مى دهد و در واحدهاى اجرايى نيز ستاد عملياتى 
با رياســت مدير واحد تشــكيل (كميته مديريت بحران واحد) و تا پايان 

انتخابات اقدامات الزم را پيگيرى مى كنند.
وى با اشــاره به برنامه ريزى هاى صورت گرفته بــراى برگزارى انتخابات 

باشكوه اظهارداشــت: انجام سريع رفع خاموشى هاى بى برنامه در صورت 
بروز، عدم انجــام هر نوع فعاليت با برنامه بهره بردارى و بهينه ســازى در 
بازده زمانى برگزارى نشست هاى انتخاباتى و همچنين در روز انتخابات و 
شــمارش آراء از جمله اين برنامه ها است. تيمورى با تأكيد بر عدم صدور 
مجوز قطع برق براى انجام فعاليت هاى توســعه و نوسازى گفت: حضور 
به موقع و فعال در كشــيك هاى بعد از ظهر و شبانه(تا ساعت 12 شب) با 
توجه به زمان  مصاحبه ها، هماهنگى با ستاد راهبردى در معاونت هماهنگى 
توزيع و ستادهاى اجرايى در شركت هاى توزيع و برقرارى اكيپ هاى ويژه 

اجرايى در مجاورت محل هاى حساس نيز انجام شده است.

خبـر

راه رسيدن به نشاط ملي
امير بختياريان »

 مشاركت آگاهانه شهروندان از جمله ابزار پيروزى مردم 
در انتخابات اســت. انتخابات محصول جوامع مردم ســاالر  
اســت و انتظار اين است در فرايند انتخابات نظر اكثريت در 

اداره جامعه تامين شود. 
تامين نظر اكثريت زمانى محقق مى شــود كه ما آگاهانه افراد 
شايســته اى را انتخاب كنيم. در شــرايط كنونى كه نامزدها 
از مســير نهادهاى پاســخگوى اجتماعى و سياسى همچون 
احــزاب و نهادهــاى غيردولتــى گزينش اوليه نمى شــوند 
انتخاب شــهروندان به مراتب از دشوارى و اهميت بيشترى 
برخوردار اســت. نامزدها اگر از مســير فعاليت در نهادهاى 
اجتماعــى و سياســى وارد گــود رقابت مى شــدند، صيقل 
مى خوردنــد و عيارشــان عيان تر از امروز بود. در شــرايط 
كنونى عيارســنجى وعده ها دشوار است و عيارسنجى اشتباه 
مى تواند منجر به اتالف منابع اقتصادى و ســرمايه انســانى 
و ســرزمينى شــود. ســرمايه هايى كه اگر از آنها به درستى 
پاســدارى نكنيــم ته مى كشــند و ما را نيز با خــود به قعر 

مى برند.  مشكالت 
بايــد منافع، هيجانات و لذت جويى هــاى فردى و باندى را 
كنار بزنيم و با ديد باز و وســعت نظر در انديشه قوام،دوام 
و ثبــات ايــران در پهنه جهان باشــيم. امروز ايران بســان 
كشتى بزرگى ست كه در كشــاكش امواج داخلى و خارجى 
قرار گرفته اســت و هدايت اين كشــتى نيازمنــد ناخدايان 
بزرگى ســت كه به آرمان اكثريت براى توســعه نشاط ملى 

باشند.  ملتزم  و  پايبند 
انتخــاب آگاهانه، مســئوليت امروز ما و مراقبت مســتمر، 

وظيفه هميشــگى ما در قبال اين انتخاب است.
 بايد درســت انتخاب كنيم و بيــش از آن با مراقبت از اين 
انتخاب كارى كنيم تا مســير ســخت رســيدن به نشــاط و 

شود. هموار  پيشرفت 

كسب رتبه  برتر در جشنواره  نوجوان 
خوارزمى همدان

 مديــر آموزش و پرورش ناحيه  يك همدان از كســب رتبه برتر 
اســتانى توســط دانش آموزان مدارس ناحيه يك همدان در جشنواره  

نوجوان خوارزمى خبر داد.
بهمن پارسا با اشاره به كسب رتبه هاى برتر استانى توسط دانش آموزان 
مدارس ناحيه در جشــنواره  نوجوان خوارزمى اظهار كرد: در مرحله  
اســتانى جشــنواره  نوجوان خوارزمى دانش آموزان اين ناحيه حائز 

رتبه هاى اول، دوم و سوم شدند.
وى با بيــان اينكه دانش آمــوزان توانســتند در محورهاى پژوهش، 
دســت سازه ( نرم افزار و سخت افزار)، زبان  خارجه و آزمايشگاه به 
مقام هاى برتر دست پيدا كنند، گفت: فاطمه اسدى و هانيه حسينى از 
آموزشگاه بنت الهدى در قسمت پژوهش، محمدصالح سليمانى و على 
وحدتى موسى پور از آموزشگاه عالمه حلى در قسمت دست سازه ها 
( نرم افزار ) و مهدى قائمى از آموزشــگاه صياد شيرازى در قسمت 

دست سازه ها (نرم افزار ) حائز رتبه اول استانى شدند.
مدير آموزش و پرورش ناحيه يك همدان در گفت  وگو با فارس با بيان 
اينكه اين دانش آموزان توانستند جواز حضور به مرحله كشورى را به 
دســت آورند، ادامه داد: امير پارسا ربيعى از آموزشگاه معراج انديشه 
و رامتين آئينى از آموزشــگاه مهر توانســتند رتبه دوم را در قسمت 

دست سازه (نرم افزار و سخت افزار) كسب كنند.
وى يــادآور شــد: در بخش زبان انگليســى آناهيتــا كريمى، نگين 
عباســعلى پور و ســمانه فضلى از آموزشــگاه فرزانگان و در بخش 
آزمايشگاهى سجاد طلوعى و سينا كلى از آموزشگاه عالمه حلى موفق 

به كسب رتبه سوم شدند.
پارسا با بيان اينكه موفقيت در گرو تالش مستمر و همت بلند است، 
گفت: تمام اين دانش آموزان با توكل بر خدا، تالش مستمر و حمايت 

خانواده توانستند نتيجه زحمات خود را بگيرند.
وى با اشــاره به اينكه آموزش و پرورش با حمايت هاى بى دريغ خود 
هميشه همراه و همگام با دانش آموزان خواهد بود، اظهار داشت: زمينه 

براى موفقيت دانش آموزان بيش از گذشته هموار است.
مدير آموزش و پرورش ناحيه يك همدان خاطرنشان كرد: اميد است 
شاهد موفقيت هاى بيشتر اين عزيزان در عرصه هاى مختلفى علمى و 
اخالقى باشيم تا بتوانيم پرچم پرافتخار ايران را بر فراز قله هاى دانش 

و موفقيت به اهتزاز درآوريم.

معاون استاندار همدان اعالم كرد
ارائه تسهيالت رونق توليد به 319 واحد 

صنعتى همدان
 معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار همــدان از پرداخت 
تســهيالت به 319 واحد صنعتى خبر داد و گفت: 180 ميليارد تومان 
تســهيالت از محل رونق توليد به واحدهاى صنعتى اســتان همدان 
پرداخت شــده است. رضا قياســى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
100 طرح بزرگ صنعتى استان همدان از جمله فوالد ويان، ذوب آهن 
اســدآباد و بافتينه مالير به صورت مســتقيم از سيســتم بانكى 500
ميليارد تومان تسهيالت دريافت كردند. وى افزود: در سال گذشته به 
مشكالت 850 واحد در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان رسيدگى 

شد كه مشكل عمده اين واحدها مسائل بانكى و نقدينگى بود.
وى تصريح كرد: در ســالجارى نيز 2 جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد در استاندارى برگزار شده است و مسائل و مشكالت چند طرح 
مطرح شــد. معاون استاندار همدان با اشاره وضعيت بانك هاى استان 
در پرداخت تسهيالت رونق توليد، گفت: بانك كشاورزى و ملى استان 
به لحاظ تعداد و رقم پرداخت تسهيالت عملكرد خيلى خوبى داشتند 
و بقى بانك ها نيز طرح هاى خوبى داشــته و انتظار داريم در سال 96

همكارى بيشترى با مجموعه داشته باشند.

معرفى برگزيدگان نهمين ايده پارك مهندسى 
پزشكى دانشگاه صنعتى همدان

 نهمين دوره جشنواره ايده پارك دانشگاه صنعتى همدان با شناخت 
نفرات برتر به كار خود پايان داد.

به گزارش مهر، نهمين رويداد ايده پارك با موضوع مهندسى پزشكى 
تجهيزات و اپليكيشن هاى حوزه سالمت با حضور مسئولين، اساتيد 
و دانشــجويان دانشــگاه صنعتى همدان در محل سالن همايش هاى 
دانشــگاه برگزار شد. براساس اين گزارش حدود 14 طرح با موضوع 
مهندسى پزشكى به دبيرخانه اين جشنواره ارسال شد كه از اين تعداد 

3 طرح به عنوان طرح هاى برتر معرفى شدند.

 معاون امور بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان در همايــش فرصت ها و 
چالش هاى ســامانه «ســيب» كه با حضور 
مديران شبكه هاى بهداشت در تاالر استقالل 
مالير برگزار شــد، طرح تحول سالمت و 
گسترش شبكه هاى بهداشتى در دهه 60 را 
دو تحول بزرگ و انقالب در نظام سالمت 

ايران دانست.
به گزارش مهــر، جالل الدين اميرى عنوان 
كرد: با اجراى طرح گســترش شــبكه هاى 
بهداشتى در دهه 60 با اينكه كشور در حال 
جنگ بود اما بسيارى از شاخص هاى حوزه 
سالمت در ايران افزايش چشمگيرى داشت.
وى با اشاره به اجراى طرح تحول سالمت 
و مزاياى اين طرح بيان كرد: ستون فقرات و 
محور اصلى توسعه شبكه بهداشتى در اين 

طرح بهورزان بودند.
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان گفت: در حوزه بهداشــت اقدامات 
مؤثرى در روســتاها انجام و منجر به بهبود 
شــاخص ها شــد اما در شــهرها وضعيت 
نامناسب و ريسك بيمارى هاى غيرواگير و 

سرطان ها باال بود.
اميرى افزود: با اســتقرار بهورزان و مراقبان 
ســالمت در مراكز سالمت شهرى اقداماتى 
در روســتاها انجام و به شهرها انتقال يافت 
و اكنون شــبكه بهداشــت براى تمام سنين 

مراقبت هاى خاص خود را دارد.
وى گفــت: قبــل از اجراى طــرح تحول 
سالمت وضعيت در حوزه درمان نامناسب 
بــوده و اغلب هزينه ها از جيب مردم بيرون 

مى آمد و زير ميزى وضعيت اسفناكى داشت.
وى يــادآور شــد: با اجراى طــرح تحول 
سالمت اقدامات وسيعى در حوزه بهداشت 
و درمان انجام شده و در استان همدان 291 

پروژه بهداشتى با اعتبار 105 ميليارد تومان 
در حال اجرا است.

اميــرى گفت: قبل از اجــراى طرح تحول 
ســالمت بيشــتر مراجعه كنندگان به مراكز 
بهداشــتى خانم هاى باردار و يا شــيرده و 
نوزادان بودند اما امروز براى تمامى ســنين 

بسته هاى خدمتى وجود دارد.
وى افزود: با اجراى سامانه سيب هر ايرانى 
داراى يك پرونده الكترونيك شــده و ثبت 
خانوارهاى ايرانى در اين ســامانه در حال 

پيگيرى است.
پزشكى  علوم  دانشــگاه  بهداشتى  معاون 
همدان گفت: با توجه نبود زير ســاخت 
در شهرستان هاى اســتان عملكرد خوبى 
در اين ســامانه نداشــته ايم اما همكاران 
حوزه بهداشــتى در حال فعاليت بوده و 
به زودى پرونده هاى كاغذى جمع آورى 

مى شود.
وى گفت: اجراى طرح سيب از مهرماه سال 
گذشته در اســتان با هدف ارائه خدمات و 
ثبت اطالعات  يك ميليون و 800 هزار نفر 

از جمعيت استان آغاز شده است.
اميرى با اشاره به ثبت اطالعات يك ميليون 
500 هزار نفر از مردم استان در سامانه سيب 
بيان كرد: 569 خانه بهداشت در استان فعال 
بوده كه به طور ميانگين به 12 هزار و 500 

نفر خدمات دهى مى كنند.

علوم پزشكى اعالم كرد

ثبت اطالعات يك ميليون و 500 هزار همدانى 
در سامانه «سيب»

 رئيس فراكســيون مبارزه با مفاســد 
اقتصادى در مجلس با بيان اينكه مردم در 
انتخابات "بدعهدى ها"  را فراموش نكنند، 
گفت: مردم به"خلوص نيت" و "صداقت 

در وعده "  كانديداها  توجه دارند .
امير خجسته در گفت و گو با تسنيم با اشاره 
به لزوم مشــاركت حداكثرى در انتخابات 
اظهار داشــت: همان گونه كه مقام معظم 
رهبــرى تأكيد كردند حضــور حداكثرى 
ســبب حفظ امنيت، آرامش، نااميد كردن 
دشــمنان، زدن ســيلى محكم به دشمنان 

است.
وى بيان كرد: جمهورى اسالمى بار ديگر با 
قدرت در جهان مى درخشد چون حضور 
حداكثرى بر اثرگــذارى ايران در منطقه و 
جهان مقاومــت مى افزايد و امــروز اين 
حضور در پاى صندوق هاى رأى بار ديگر 
انجام مى شــود و مردم ما دشمن را نااميد 

مى كنند.
خجســته با بيان اينكه اكنون دشــمن با 
ظرافت و با شــدت براى انتخابات ايران 
در حال كار اســت گفت: اســتعمار پير 
انگليس، آمريكا، صهيونيســت ها، سازمان 
موساد و سيا دست به دســت هم دادند تا 
به شــيوه هاى مختلف حضور مردم را در 
پــاى صندوق هــاى رأى كمرنگ كنند تا 

آسيب پذيرى در انقالب را افزايش دهند.
وى افزود: به لطــف خداوند با پيام مقام 
معظم رهبــرى و واليت پذيرى مردم فهيم 
كشــور كه كالم رهبــرى را حجت خود 
مى دانند مــردم به شــهدا و نظامى كه با 
خون شهدا آبيارى شده عشق مى ورزند و 

بار ديگر سيلى محكمى به استكبار زده و 
تمام اميد كذابان استعمار را نااميد مى كنند و 

مجدد با واليت فقيه پيمان مى بندند.
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى عنوان كــرد: مردم مــا در دنيا 
بى نظير هستند و تاريخ چنين مردمى را به 
خود نديده اســت كه به دور از مشكالت 
جناحى، سياسى، تورم و مسائل اقتصادى 
بار ديگر در روز 29 ارديبهشت ماه با واليت 

و شهداى انقالب اسالمى پيمان مى بندند.
خجســته با اشــاره به اينكه اكنون فضاى 
انتخابات در وضعيت پيچيده اى قرار دارد، 
گفت: اكنون با توجه به اينكه مناظره آخر 
خوب نبوده و براى مردم مورد خوشــايند 
نبود پيش بينى پيروز انتخابات سخت است.
وى عنوان كــرد: مردم 24 ســاعت آخر 
تعيين مى كنند كه چه كسى انتخاب شود و 
روزهاى آخر نيز مى توان حدس زد كه چه 
كسى پيروز صحنه است ولى قابل پيش بينى 

نيست.
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشــاره به بدعهدى هايى كه در 
گذشــته انجام شــده گفت: هر كسى كه 
عهدى با مردم ببندد و به عهد خود پايبند 
نبــوده و عمل نكند به طــور قطع اعتبار 
ســرمايه ملى كشور كه همان مردم هستند 

را آسيب پذير مى كند.
خجســته اظهار داشــت: خلوص نيت و 
صداقــت در وعده هايــى كه مــردم داده 
مى شــود بســيار مهم بوده و فســادهاى 
اقتصادى، بدعهدى ها و غيره به سرمايه ملى 

آسيب مى زند.

مردم در انتخابات "بدعهدى ها" 
 را فراموش نكنند

خبـر

2230 حلقه چاه غيرمجاز در همدان مسدود شد
 مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان از انسداد بيش از 2230 حلقه چاه غيرمجاز در همدان 
خبر داد و گفت: انســداد اين تعداد چاه غيرمجاز سبب صرفه جويى 196 ميليون مترمكعبى در 
مصرف آب شد. مرتضى عزالدين در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: از ابتداى سال 93 تاكنون 
دو هزار و 230 حلقه چاه غيرمجاز در اســتان همدان مســدود شده كه سبب صرفه جويى 196
ميليون مترمكعبى در مصرف آب هاى زيرزمينى همدان شــده اســت.وى عمق انسداد چاه هاى 
غيرمجاز را 81 كيلومتر و 925 متر اعالم كرد و گفت: بيشترين چاه هاى غيرمجاز در كبودرآهنگ 
با 603 حلقه، رزن با 403  حلقه و همدان با 267 حلقه مسدود شده است. عزالدين تصريح كرد: 
سال گذشته 700 حلقه چاه غيرمجاز در استان همدان براساس احكام قضايى مسدود شده كه اين 
امر سبب صرفه جويى بيش از 58 ميليون مترمكعبى در مصرف آب زيرزمينى شده است. وى با 
بيان اينكه از ابتداى امسال مجوز انسداد بيش از 625 حلقه چاه غيرمجاز در استان همدان صادر 
شده است افزود: خوشبختانه همكارى مناســبى بين دادگسترى و نيروى انتظامى براى انسداد 

چاه هاى غيرمجاز در همدان وجود دارد كه منتج به اين عملكرد شده است.

 حامى جوانان و ورزشكاران

كانديداى پنجمين دوره انتخابات
شوراى اسالمى شهر همدان

سيد مهدى باقرى

كد انتخاباتى: كد انتخاباتى: 185185

ىم ى ر

با سالم و احترام 
بــه اطالع مى رســاند در آگهى چاپ شــده صفحه آخــر مورخه 
96/2/26 آن روزنامــه محتــرم تعدادى از كانديداهــاى محترم به 
اســامى آقايان محمــد باقرى، حجت ا... حميــدى و على فتاحى با 
عنوان مورد حمايت انجمن پيمانكاران عمرانى استان همدان اشاره 
گرديده اســت، لذا از آنجايى كه اين انجمن از امور سياســى منع 
گرديــده و همچنيــن مكاتبه اى با آن روزنامه محتــرم دال بر تأييد 
شخص يا اشــخاصى ارسال ننموده اســت تقاضامند است در اين 
خصوص ســريعًا اين انجمن را مطلع نموده و خاطرنشان مى سازد 
انجمن پيمانكاران عمرانى اســتان همدان پيگيرى از مراجع مربوطه 

را براى خود محفوظ مى دارد.
* على سيفى زارعى 
رئيس هيأت مديره انجمن پيمانكاران 
عمرانى استان همدان
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هشدار دادستان به كانديداهاى متخلف
 اســامى كانديداهاى متخلف شــوراها در صورت تكرار تخلف، اعالم و رسانه اى 

مى شود.
دادستان شهرستان اسدآباد  با اعالم اين مطلب، اظهار كرد: خوشبختانه شهرستان اسدآباد 
در رابطه با فضاى انتخاباتــى از وضعيت خوبى برخوردار و ميزان تخلفات انتخاباتى در 
شهرستان ناچيز بوده و هيچ موردى از تنش گزارش نشده است. محمدجواد هاجرپور با 
اشاره به برخى تخلفات انتخاباتى در شهرستان اسدآباد خاطرنشان كرد: از سوى دادستان 
12 مــورد اعالم جرم براى برخى كانديداها به علت تبليغات زودهنگام و خارج از مهلت 
قانونى و نيز 30 تا 40 مورد تذكر شفاهى و كتبى به علت استفاده از عناوين علمى جعلى 

و نصب بنر تبليغاتى در خارج از محل ستاد صورت گرفته است. هاجرپور در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه همواره سعى بر آن است تا در انتخابات پيشگيرى از وقوع جرم با هدف 
ســالمت آراى مردم انجام گيرد، تصريح كرد: اخبار موثقى در رابطه با ساماندهى خريد و 
فروش آراء در روز انتخابات در رابطه با برخى از كانديداهاى شــهر اسدآباد داشتيم كه با 
احضار اين افراد به شوراى تأمين شهرستان و تذكرات الزم از اين امر جلوگيرى شد. وى 
با تأكيد بر اينكه تمامى فعاليت هاى كانديداهاى شوراى اسالمى در شهرستان تحت رصد 
اطالعاتى اســت، هشدار داد: كانديداهاى شوراهاى اسالمى شهر و روستا به هيچ وجه به 
دنبال خريد و فروش آراى مردم نباشند. هاجرپور عنوان كرد: چنانچه هر يك از كانديداها 
از هم اكنــون و در روز انتخابات نســبت به هر گونه خريد و فــروش آراء، توزيع اقالم 
غيرنقدى چون پوشاك و پارچه چادرى، پيشنهاد نقدى، استفاده از اموال دولتى در راستاى 

تبليغات و ارائه برخى تخفيفات ويژه توسط برخى كاركنان ادارات در راستاى تبليغات اقدام 
كنند، با آنان برخورد و اسامى متخلفان اعالم خواهد شد.

دادســتان اســدآباد تصريح كرد: با وجود اينكه دادستانى شهرستان مى توانست با موارد 
تخلف پيش آمده برخورد قضايى كند اما براى ارتقاء شــور و نشاط انتخاباتى و حضور 
حداكثرى مــردم ديار سيدجمال الدين اســدآبادى در پاى صندوق هاى رأى ســعى بر 

پيشگيرى وقوع جرائم انتخاباتى داشته است.
وى با تأكيد بر اينكه از كانديداهاى شــوراهاى اسالمى خواستاريم در چارچوب قانون 
حركت كنند، افزود: بايد حقوق همه كانديداها  حفظ شود چرا كه خريد و فروش آراء 
توسط برخى كانديداهاى متخلف موجب شكسته شدن رأى ديگر كانديداها شده و به 

سالمت انتخابات صدمه و آسيب وارد مى كند.

 در حاليكــه كمتــر از دو روز به بزرگترين 
رخداد سياســى ســال 96 باقى مانده شــور و 
اشتياق وصف نشدنى راى اولى ها براى حضور 
در نخستين مشاركت سياسى، تنور انتخابات را 

داغ تر كرده است.
راى اولى ها كه مى خواهند حضور در نخستين 
مشاركت سياسى را در قالب انتخابات رياست 
جمهورى و شــوراهاى اسالمى تجربه كنند اين 
روزهــا در تمامى محافــل انتخاباتى حضورى 

پررنگ دارند.
اشــتياق بزرگ شــدن و بلوغ سياسى و حس 
خوب اثرگذارى در سرنوشــت چهار ســال 
كشــور، هيجان و شوق وصف ناپذيرى را در 
قشر نوجوان و بويژه راى اولى ها ايجاد كرده 
اســت و آنها را فارغ از هر حاشــيه اى براى 
مشاركت در سرنوشت خود و براى رسيدن به 
وضع مطلوب با شــور و انگيزه اى برخواسته 
از ســنى كه دارند پاى صندوق هاى اخذ راى 

مى كشاند.
به گزارش ايرنا در انتخابات 29 ارديبهشــت 
امســال يك ميليون و 350 هزار و 294 جوان 
و نوجوان راى اولى كه ســرمايه هاى واقعى 
جامعه هســتند با داشــتن 18 سال تمام شرط 
راى دادن در انتخابــات را كســب كرده و با 
انديشــه ها، مطالبات، خواسته ها و هيجانات 
خــود قدم بر عرصــه فعاليت هاى سياســى 
مى نهنــد تا با منطق و عقالنيت در مســيرى 

سرنوشت ساز گام بردارند.

 انتخابات شــوراى دانــش آموزى 
بهتريــن تمرين براى مشــاركت هاى 

سياسى نوجوانان
يك نوجــوان راى اولى اســتان همدان  گفت: 
مهمترين انتخاباتى كه دانش آموزان در ســنين 
مدرســه در آن مشــاركت مى كننــد انتخابات 
شوراى دانش آموزى است كه هر دانش آموزى 
ســعى مى كند به افــرادى راى دهد كه بتوانند 
بهترين تصميم گيرى را در مدرسه داشته باشند.

محمد حسين اكبرى افزود: اين انتخابات تمرين 
خوبى براى نوجوانان در راســتاى مشاركت در 
انتخابــات بعدى در ابعاد اجتماعى و سياســى 
است و نوجوانان ياد مى گيرند چه معيارهايى را 

براى انتخاب كانديداها در نظر گيرند.
ايــن نوجوان همدانــى با ابراز خرســندى 
از اينكــه مــى تواند براى نخســتين بار در 
انتخابات شــركت كند اضافــه كرد: همه ما 
راى اولى ها بايد در اين انتخابات شــركت 
كنيم چراكه ماهم در اين كشــور زندگى مى 
كنيم و بايد در همه فعاليت ها ســهيم باشيم 

كنيم. انتخاب  درستى  به  و 
وى مهمترين خواسته خود از رئيس جمهورى 
را اطمينان خاطر از آينده شــغلى و شاغل شدن 
در شغل مورد عالقه خود بعد از تمام شدن دوره 
تحصيــل عنوان كرد و گفت: بايد رشــته هايى 
متناســب با بازار كار در دانشــگاه ها ارائه شود 
كه يك جوان بعــد از طى يك مقطع تحصيلى 
جذب كار شود و اين همان خواسته اى است كه 

مــن به عنوان يك راى اولى از رئيس جمهورى 
آينده دارم.

 راى اولى ها مشوقى براى مشاركت 
حداكثرى خانواده ها در انتخابات

يكــى از فرهنگيان اســتان همــدان نيز به 
ايرنا گفت: راى اولــى ها به عنوان يك فرد 
كوچــك در خانواده مى تواننــد در ارتقاى 
ســطح شــناخت و آگاهى اعضاى خانواده 
خود و ايجاد شــور و انگيزه براى مشاركت 

در انتخابات ايفاى نقش كنند.
مينــا محمدپور بــر نقــش راى اولى ها در 
مشاركت خانواده ها در انتخابات تاكيد كرد 
و گفت : نوجوانان و جوانان ســفيران انتقال 
ارزش ها به خانواده ها هستند و با بيان شيوا 
و اطالعات گســترده اى كه دارند مى توانند 
نقش موثــرى در بيدار راى هاى خاموش و 
مشاركت حداكثرى خانواده ها در انتخابات 

ايفا كنند.
وى ادامه داد: راى اولى ها با ورود به عرصه 
مشاركت در سرنوشت سياسى و رسيدن به 
بلوغ اجتماعى در انتخابات 29 ارديبهشــت 
ماه ، اولين تكليف ملى و انقالبى خود را در 

پاى صندوق هاى راى به انجام مى رسانند.
محمدپــور با بيان اينكه نهاد خانواده بايد در 
مورد مشــاركت نوجوانان و جوانان خود در 
عرصه هاى اجتماعى و سياســى احســاس 
مســئوليت كند اضافه كرد: خانواده ها سعى 
كنند با ايجاد فضايى مناســب، زمينه آزادى 

انتخــاب را براى نوجوانــان راى اولى خود 
فراهم كنند.

نظر  ابراز  و  گفتمان  فضاى  خانواده ها 
را براى نوجوانان فراهم كنند

معــاون پرورشــى و فرهنگــى آمــوزش و 
پرورش اســتان همدان نيز در گفت و گو با 
ايرنا گفت: تربيت جنبه هاى مختلفى دارد و 
در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيز 
به عرصه هاى مختلف تربيت اشــاره شده و 
در اين ســند به عرصه مهارت هاى اجتماعى 
و سياســى دانــش آموزان به صــورت ويژه 

پرداخته شده است 
حســن آقايوســفى با بيان اينكه دانش آموزان 
نبايد نسبت به مســايل سياسى و حاكميتى بى 
تفاوت باشــند گفت: آموزش خانــواده ها از 
محورهاى مهم آموزشــى استان در سال جارى 
بوده است و سعى شده فضايى فراهم شود كه 
خانواده ها در برخــورد با نوجوانان و جوانان 
ويژگى هاى اين مقاطع ســنى را بشناســند و 
بتوانند فضاى گفت و گو را در خانواده ايجاده 
كنند و به فرزندان خود اجازه اظهار نظر بدهند 
تا به رشد شخصيت و بالندگى فكرى او كمك 

شود.
وى تاكيــد كرد: خانواده هــا بايد به نوجوانان 
خود بهــا دهند و فضاى گفتمان و ابراز نظر را 
براى نوجوانان فراهم كنند و بگذارند نوجوان 
در فضاى خانواده احساس بالندگى شخصيت 

كند و خودش تصميم بگيرد و انتخاب كند.

وى با تاكيد بــر اينكه خانواده ها نبايد نظرات 
خود را در انتخاب هاى اجتماعى و سياسى به 
نوجوانان خود تحميل كنند گفت:دانش آموزى 
كه نظرات ديگران به او تحميل شود در سنين 
بعدى نظرات و اعتقــادات خود را به ديگران 
تحميل مى كند و اگر در آينده مســئوليتى بيابد 

نظرات خودش را به جامعه تحميل كند.
آقا يوســفى تصريح كرد:در حوزه شهروندى 
دوره هــاى مختلفى در كانــون ها براى دانش 
آموزان استان برگزار شــده است تا حاكميت 
ها و حكومت هاى مختلف سياســى جهان را 
بشناســند و پس از آن با قوانيــن و حاكميت 
سياســى نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران 
آشنا شــوند و نســبت به مســايل سياسى و 

انتخابات حساس باشند.
وى ادامه داد: در برخى حوزه ها افراد به حقوق 
شهروندى توجه مى كنند اما به راحتى از كنار 
تكاليف شهروندى مى گذرند درحاليكه اين دو 

تكميل كننده هم هستند.

معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و پرورش 
اســتان همدان ادامه داد: جلســات متعددى با 
معاونين پرورشى و تربيت بدنى استان برگزار 
شده اســت كه در اين جلسات و همچنين در 
آموزش هاى ضمن خدمت مربيان پرورشــى 
اســتان و آموزش هاى غيــر حضورى ضمن 
خدمت مديران بر مشــاركت حداكثرى دانش 

آموزان در انتخابات تاكيد شده است.
آقا يوســفى با بيان اينكه بــا توجه به اقدامات 
انجام شــده و شور و شــوقى كه ويژگى سنى 
نوجوانان و جوانان است اكثريت دانش آموزان 
راى اولى اين استان آماده شركت در انتخابات 
هســتند اظهار كرد: بايد فضاى گفتمان در بين 
دانش آموزان ايجاد شود تا بتوانند در اين فضا 
انتقادها و نظرات خود را در حوزه هاى سياسى 

و اعتقادى و فرهنگى به راحتى بيان كنند.
وى گفت:حضــور راى اولى ها براى اولين بار 
در انتخابــات، دروازه ورود آنها به مشــاركت 
اجتماعى و سياســى است بنابراين اين حضور 

اهميت زيادى دارد.
 34هزار و 600 نفر در همدان امسال 

راى اولى هستند
رئيس ستاد انتخابات اســتان همدان نيز اعالم 
كرد: براساس آخرين آمار 34 هزار و 600 نفر 
در اين اســتان راى اولى هستند و براى اولين 
بار در انتخابات 29 ارديبهشت ماه در انتخابات 

حضور مى يابند.
محمــد ابراهيم الهى تبار در گفت و گو با ايرنا 
افزود: طبق آخرين آمار دريافتى از سرشمارى 
نفوس و مسكن ســال 95، يك ميليون و 288 
هزار نفر معادل 74 درصد مردم اســتان همدان 
شرايط الزم براى حضور در پاى صندوق هاى 
راى دارند كه 34 هــزارو 600 نفر از آنها راى 

اولى هستند.
وى اضافــه كرد: يك هزار و 370 شــعبه اخذ 
راى در اســتان همدان پيش بينى شده است كه 
811 شعبه در روستاها و 559 شعبه در شهرها 

داير شده است.

شور و شوق راى اولى ها 
براى نخستين مشاركت سياسى 

1- آقاى على رضايى
■ كارشناس ارشد علوم سياسى و رئيس شوراى اسالمى استان همدان 

2- آقاى دكتر ابراهيم مولوى
■ دكترى برنامه ريزى شهرى و عضو شورا 

3- آقاى دكتر حسين رضا طاهرى
■ استاد دانشگاه هاى همدان و رئيس سابق دانشگاه پيام نور همدان

4- آقاى دكتر اسدا... نقدى
■ استاد جامعه شناسى شهرى
5- آقاى دكتر حسن سودمند

■ استاد دانشگاه، استاد دانشگاه بوعلى سينا، مدير موسسه زبان معرفت
6- خانم مهندس نرگس نورا... زاده

■ كارشناس ارشد مهندسى معمارى، عضو شوراى شهر فعلى همدان 
7- آقاى اكبر كاووسى

■ كارشناس ارشد و دبير آموزش و پرورش، مدرس دانشگاه 
8- آقاى حسنى حلم

■ عضو شوراى فعلى شهر همدان 
9- خانم دكتر فرزانه نيكو

■ استاد دانشگاه و روان شناس 
10- آقاى شعبان يوسفى بهروز
■ مدرس دانشگاه فرهنگيان 
11- آقاى سعيد حسينى

■ فعال فرهنگى و مدير تأمين زيرساخت قرارگاه فرهنگى خاتم انبياء، مديرعامل مجتمع ملى 
نوشت افزار ايرانى اسالمى 

خ د
و جوانان ان

و سياســى احســاس ى
ضافه كرد: خانواده ها سعى 
وفضايى مناســب، زمينه آزادى  كند

ى رضايى
راى اسالمى استان هم

ا

ليست ائتالفى كانديداهاى ليست ائتالفى كانديداهاى 
محترممحترم آبادگران هگمتانه 

براى پنجمين دوره انتخابات براى پنجمين دوره انتخابات 
شوراى اسالمى شوراى اسالمى 
شهر همدانشهر همدان

■ اسماعيل آييني، مسئول برنامه ريزي جهاد سازندگي
■ مهندس اميررضا يوسفيان، شهردار اسبق همدان و فعلي نهاوند

■ رضا عسگري، رئيس  آموزش وپرورش كبودراهنگ
■ علي رضايي، رئيس و عضو شوراي اسالمي شهر همدان

■ محمدتقي خدابنده لو، بخشدار سابق گل تپه
■ دكتر عليرضا عقيقي، اســتاد دانشگاه، رئيس پژوهشكده علوم انساني 

خانه نخبگان 
■ كاووسي، دبير آموزش وپرورش

■ سيد احمد حسني حلم، عضو شوراي شهر همدان
■ احمد مطلبي، معاون هالل احمر شهرستان همدان

■ دكتر ابراهيم مولوي،  عضو شوراي شهر
■ روح ا... اسفندياري، كارمند بخشداري گل تپه

رويش و پيشرفت

يك گام تاپيشرفتپيشرفت

چاپ عصر
TheTheTheTheTheTheTheTheTheTheMeMesMesMMesMesMesMesMeMes
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بـرخبرخبر
هشدار پليس به سامانه هاى جعلى خ

نامزدهاى رياست جمهورى
 معاون مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى 
ناجا از احتمال كالهبردارى نســبت به طرح ثبت نام 
و راه اندازى سامانه هاى نامزدهاى رياست جمهورى 
خبــر داد و تاكيد كــرد: شــهروندان از ارائه هرگونه 
اطالعات و پرداخت وجه در سامانه هاى غير رسمى 

خوددارى كنند. به گزارش ايسنا، محمدرضا اكبرى در خصوص احتمال كالهبردارى 
نسبت به طرح ثبت نام و راه اندازى سامانه هاى نامزدهاى رياست جمهورى، اظهار 
كرد: با توجه به ســفرهاى مكرر نامزدهاى انتخاباتى به استان هاى مختلف و طرح 
ثبت نام و راه اندازى سامانه "كارانه و يا كارورزى" و نيز افزايش چند برابرى يارانه 

ها احتمال سوء استفاده كالهبرداران از اين موضوع متصور است.

حضور حداكثرى در انتخابات اقتدار 
جمهورى اسالمى را تثبيت مى كند
 رئيس كميسيون اقتصادى مجلس گفت: حضور 
حداكثرى در انتخابات اقتدار جمهورى اســالمى را 
بــه ويژه در حوزه بين المللى و جهانى تثبيت مى كند 
و هرچه درصد مشــاركت مردم باال باشد، هر دولتى 
فــارغ از جناح بنــدى مى تواند به اقتــدار دولت در 

تنظيم روابط و ديپلماســى هاى مختلف كمك كند.محمدرضا پورابراهيمى در 
گفت وگو با ايســنا، درباره مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات اظهار كرد: با 
توجه به شرايط و وضعيت كشورمان در منطقه و تغيير رييس جمهور آمريكا كه 
رويكردى متفاوت نســبت به قبلى ها عليه ايران دارد، مهم است در اين شرايط 

چه وضعيتى داشته باشيم.

زنان براى حقوق قانونى خود در 
انتخابات مشاركت كنند
 معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده 
گفت: اگر زنان خواهان استيفاى حقوق شرعى و 
قانونى خود و به نتيجه رســيدن تالش هاى انجام 
شــده براى ارتقاى جايگاهشان هســتند بايد در 
انتخابات شركت كنند چرا كه اين اهداف به طور 

قطع با مشاركت اندك محقق نمى شود.شهيندخت موالوردى در گفت وگو 
با ايســنا، افزود: حضور زنان در انتخابات به طور قطع مى تواند بر تشويق 
ســاير اعضاى خانواده براى راى دادن و مشــاركت در تعيين سرنوشــت 
خود موثر باشــد. زنان در خانواده و جامعه هم به عنوان يك گروه مرجع 

حضور دارند.

خبـر

 وزير كشــور در مورد زمــان اعالم 
گفت:  جمهورى  رياست  انتخابات  نتايج 
مــن تاريخ دقيقى اعــالم نمى كنم اما در 
كوتاه ترين زمان و بــا رعايت صحت و 

دقت، نتيجه انتخابات را اعالم مى كنيم.
به گزارش ايســنا، عبدالرضــا رحمانى 
فضلــى در نشســت خبــرى خــود با 
رسانه هاى داخلى و خارجى افزود: حتمًا 
در ايــن دوره زودتــر از دوره هاى قبلى 
نتايج انتخابات رياست جمهورى را اعالم 
مى كنيم، اين نتايج به صورت قطعى و نه 

تدريجى اعالم مى شود.
وى در ادامه اظهار كرد: در دوره هاى قبلى 
نتايج به صورت تدريجى اعالم مى شــد، 
اما اين نحوه اعالم نتايج مشكالتى داشت؛ 
به طور مثال آمار يك نامزد در يك استان 
نسبت به نامزدهاى ديگر 70، 80 درصد  
بيشتر بود اما در استان هاى ديگر نامزدهاى 
ديگر رأى بيشــترى كســب مى كردند، 
بنابراين ايــن جابجايى آرا و باال و پايين 
رفتن نتايج سوء تفاهم و گمانه زنى ايجاد 
مى كرد. بنابراين بهتر اســت آمار پس از 
شمارش نهايى به صورت يك باره اعالم 
شــود. خاطر مردم و نامزدها جمع باشد 
كه نظارت كاملى بر روند شمارش انجام 

شده و از آراى مردم صيانت مى شود.
رحمانى فضلى درباره كناره گيرى قاليباف 

و جهانگيرى از انتخابات اظهار كرد: اين 
دو نامــزد انتخابات در فضاى رســانه اى 
و عمومى اعــالم كناره گيــرى كردند و 
هاشــمى طبا هم به صورت رسمى اعالم 
كناره گيرى نكرده است، اميدواريم تا ظهر 
امروز اين نامزدها كناره گيرى خود را به ما 
به صورت كتبى اعالم كنند تا آنها را ديگر 

در ليست انتخابات قرار ندهيم.
وى در مورد احتمــال رفتن انتخابات به 
مرحله دوم اظهار كرد: اگر نامزدهايى كه 
اعالم كناره گيــرى كرده اند كتباً به ما اين 
كناره گيــرى را اعالم كننــد فقط دو نفر 
اصلى در انتخابات باقى مى مانند بنابراين 
احتمال رفتن انتخابات به دور دوم نيست.

وزير كشــور ادامــه داد: همــه نامزدها 
مى توانند در همه شعب نماينده اى داشته 
باشــند. مــا 64 هزار شــعبه داريم و هر 
نامزد در تمام اين شــعب مى تواند نامزد 
داشته باشــد. البته بايد پيش از برگزارى 
انتخابات نامزدها نمايندگان خود را به ما 

اعالم كنند.
وزير كشــور در بخش ديگــرى از اين 
نشســت خبرى در مورد شايعات فضاى 
مجازى خاطرنشــان كــرد: نبايد مردم به 
شايعات و گمانه زنى ها توجه كنند. بيش 
از 90 درصد نظرسنجى ها كامًال ساختگى 
اســت. بعضى شايعات هم از االن پخش 

مى شــود كه در برانگيختگــى هيجانات 
مردم مى تواند موثر باشد. از همه نامزدها 
و هوادارانشان مى خواهيم كه از فردا هيچ 
نوع فعاليت تبليغاتى نداشــته باشند و به 

قانون احترام بگذارند.
وى ادامه داد: از اعالم هر نوع عدد و رقم  
كه گمانه زنى است و موجب تهييج افكار 
عمومى مى شود جلوگيرى شود. ما نتايج 
انتخابات رياســت جمهورى را تدريجى 
اعالم نمى كنيم. هر نــوع اعالم نتايج در 
فضاى مجــازى و در قالــب گمانه زنى 
انجام بگيرد خالف است و با آن برخورد 

مى شود.
رحمانى فضلى درباره تجمعات در فضاى 
باز نيز گفت: مــا از اول اعالم كرديم كه 
راه انداختن كارناوال هاى خيابانى ممنوع 
اســت. تاكنون هم هيچ مجــوزى براى 
برگــزارى كارناوال نداده ايــم. در ميدان 
شهداى شهر مشــهد قرار است تجمعى 
انجام شــود كه استاندار خراسان رضوى 
ابالغ كرده كه اين تجمع خالف اســت. 
امروز صبح استاندار تماس گرفت و گفت 
كه اين افراد قانع نشده اند محل برگزارى 
برنامــه را تغييــر دهند كــه اين خالف 
اســت و اگر اتفاقى بيفتد مســئوليتش با 

برگزاركنندگان اين تجمع است.
وى در مــورد تخلفــات انتخاباتى نيز با 

بيان اينكه برخى دســت اندركاران امنيتى 
كشور نگران فضاى مجازى بودند تصريح 
كرد: در فضــاى مجازى با مــوارد حاد 
تخلف كــه امنيت ملى يا اخالق عمومى 
را دچار اشكال كند مواجه نبوده ايم. البته 
تخلفاتى هم انجام شده كه تذكر داده ايم. 
در مجموع ميــزان تخلفات در اين دوره 
به يك ســوم رسيده است. ما تخلفات را 

روزانه به قوه قضاييه گزارش مى دهيم.
رحمانى فضلى در پاســخ به پرسشــى 
درباره تخلفات بخشــداران و فرمانداران 
تصريح كرد: آنچه مقامــات قوه قضاييه 
اعــالم كرده اند فقط مربوط به فرمانداران 
و بخشــداران نيست و ساير دستگاه هاى 
داشــته اند.  گزارشــاتى  هــم  حكومتى 
گزارش هاى تخلفات وقتى به ما مى رسد 
ما آنها را به قــوه قضاييه ارجاع مى دهيم 
و بايد متناســب با تخلف برخورد انجام 
شــود. در دو روز آينده هيچ نوع تخلفى 

پذيرفتــه شــده نيســت. هيچ كــدام از 
دستگاه هاى اجرايى و ستادهاى انتخابات 

نبايد دچار تخلف شوند.
وى دربــاره تأمين امنيــت انتخابات نيز 
گفت: هيچ دغدغه اى براى روز انتخابات 
نداريم و پيش بينى هايــى در مورد تأمين 
امنيت كشــور انجام شده، البته ما هميشه 
با تهديدات مواجه بوده ايم ولى با توجه به 
اشرافى كه داريم دشمنان نتوانستند تاكنون 
اقدام موثرى انجام دهند. اتفاق خوزستان 
هم ربطى به انتخابات نداشت و دو نفرى 
كه با حادثه خوزستان مرتبط بودند در مرز 

مهران دستگير شدند.
وزيــر كشــور در مــورد تمديــد زمان 
انتخابات نيز گفت: از مردم مى خواهيم از 
اول وقت پاى صنــدوق رأى بيايند تا با 
ازدحام جمعيت تا ساعات پايانى مواجه 
نباشــيم. محدوديت زمانى ما تا 12 شب 
است البته قطعاً انتخابات را تا اين ساعت 

تمديد نمى كنيم.
رحمانــى فضلــى در مــورد تبليغــات 
صداوســيما و تخلفاتى كه در اين زمينه 
انجام شده اســت، گفت:از رفتار برخى 
نامزدها شــايد از نظر عموم شايد تفاسير 
مختلفى بشــود. صداوســيما مواردى از 
تخلف داشــته كه آن تخلفات به رئيس 
سازمان صداوسيما ارجاع داده شده است 
و تالش شده كه اين تخلفات كمتر شود. 
كميسيون بررسى تبليغات در برنامه هاى 
ضبط شــده تا جايى كه توانسته تخلفات 
را حذف كرده اما اين امكان در برنامه هاى 
زنده نبوده اســت و اتفاقاتــى افتاده كه 
مســئوليتش با خود نامزدها اســت. البته 
نامزدها شــكايات متعــددى از يكديگر 
داشته اند كه با توجه به محدوديت وقت ما 
امكان رسيدگى به همه آنها نبود از سويى 
خود نامزدها هم در همان برنامه ها جواب 
يكديگر را داده اند. در اين مناظره ها تالش 
شد كه زمان به صورت مساوى در اختيار 

همه نامزدها قرار بگيرد.
رحمانى فضلى خاطرنشان كرد: انتخابات 
شــرايط خــاص هيجانى خــود را دارد 
ولى انتظار مــا از نامزدهاى انتخابات كه 
مى خواهند الگوى جامعه باشند اين است 

كه مسائل مختلف را بيشتر رعايت كنند.
وى در پايان درباره سازوكار شمارش آرا 
گفت: آرا در ابتدا در شــعبه ها شمارش 
مى شود و اعضاى هيأت نظارت و اجرايى 
نتيجه آمار را تأييد و امضا مى كنند. سپس 
آمــار در بخشــدارى ها و فرماندارى ها 
تجميع مى شــود و همزمــان اين آمار از 
شــعب به فرماندارى ها و وزارت كشور 
ارسال مى شــود. ما با هماهنگى شوراى 
نگهبان و هيأت نظارت انتخابات شوراها 
آرا را تجميــع كرده و پس از تأييد نهايى 

آن را اعالم مى كنيم.

وزير كشور:

نتايج انتخابات رياست جمهورى 
يكى اعالم مى شود توصيه هاى انتخاباتى 

يك آسيب شناس اجتماعى
 صداقت با مردم در بيان مشــكالت و خــوددارى از تهمت زدن و 
تخريب ديگران تنور انتخابات را داغ تر مى كند و درصد مشــاركت را 

افزايش مى دهد
.يك آسيب شــناس با بيان اينكه از نگاه رفتارشناســى سياســى و 
اجتماعى، جوانان ســرمايه هاى اصلى كشــور و مديران آينده نظام 
هســتند و بايد در تمام كنش هاى سياســى، فرهنگــى و اجتماعى 
حضور فعال داشــته باشند، اظهار كرد: انتخابات مظهر  اقتدار ملى و 
چرخه تعيين سرنوشــت جامعه است. جوانان سهم عمده اى در اين 
جامعــه دارند و با برنامه ريزى هــاى مرتبط با آنان بخش اعظمى از 

فعاليت هاى كشور تحقق مى پذيرد.
مجيد ابهرى در گفت وگو با ايسنا، درباره راهكارهاى تشويق مردم براى 
شركت در انتخابات گفت: براى جلب مشاركت حداكثرى در انتخابات، 
بايد اعتماد مردم را كسب كرد. به عنوان يك رفتارشناس و آسيب شناس 
اجتماعى پيشــنهاد مى كنم كه نامزدهــا از دادن وعده هايى كه در توان 
اجرايى آنها نيست و يا تحقق آن نياز به زمان دارد، خوددارى كنند زيرا 
عدم تحقق وعده ها، منجر به كمرنگ شــدن اعتماد اجتماعى و كاهش 

سرمايه هاى اجتماعى مى شود.
وى با تاكيد بر اينكه كانديداها بايد برنامه هاى خود را  اعالم و قضاوت 
را به مردم واگذار كنند، ادامه داد: كانديداها بايد منابع ســرمايه گذارى 
در تبليغــات خود را به مردم اعالم كنند و با شفاف ســازى هزينه هاى 
انتخاباتى خود، ثابت كنند كه وامدار افراد يا جريان هاى سياسى خاص 
نيستند همچنين كارنامه عملى نامزدها در گذشته در مقابل ويژه خوارى، 
رانت خوارى و مبارزه با فســاد ادارى فاكتورهاى الزم و ضرورى براى 

جلب اعتماد و مشاركت مردم است.
اين آسيب شناس اجتماعى به مناظرات انتخاباتى كانديداهاى رياست  
جمهورى اشــاره كــرد و گفت: اگرچه مناظرات خوبــى بود اما زمان 
اندك و ســواالت قرعه كشى شــده، فرصت بيان نكات ضرورى را از 
كانديداها گرفت. بدين ترتيب مناظره ها نتوانستد مردم به ويژه نخبگان 
را با ديدگاه هاى آنان  آشــنا كند. چهره هاى حاضر در مناظره ها همه از 
فرزندان اين نظام و براى مردم شناخته شده هستند بنابراين كاستى هاى 
برنامه ها را نمى توان به حســاب فرد يا افراد گذاشته و آن را ترجيع بند 
ســخنان خود قرار داد بلكه برنامه هاى فردى اين افراد بايد به وضوح 

وشفاف براى مردم بيان شود.

ThThTheThTh MessageOfMadestan
چاپ عصر

TheTheTheTheTheTheTheTheTheTheMMMMMTheTheTheTheTheTheTheTheTheeMesMesMesMesMesMesMesMesMesMessas

■■  1515 سال سابقه فعاليت در پروژه هاى عمرانى سال سابقه فعاليت در پروژه هاى عمرانى
■■ مدير عامل شركت راه و ساختمانى آريا بام سينا مدير عامل شركت راه و ساختمانى آريا بام سينا

■■ فعال در عرصه صنعت فعال در عرصه صنعت
■■ مدير عامل كارخانه صنعتى دانا برنا مدير عامل كارخانه صنعتى دانا برنا

■■ تاليف كتب دانشگاهى تاليف كتب دانشگاهى
■■ مقاالت علمى در زمينه معمارى و شهرسازى مقاالت علمى در زمينه معمارى و شهرسازى

■■ سرپرست پروژه هاى متعدد عمرانى سرپرست پروژه هاى متعدد عمرانى
■■ عضو انجمن پيمانكاران عمرانى استان همدان عضو انجمن پيمانكاران عمرانى استان همدان
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ممنوعيت فعاليت هاى قرآنى 
در پيش دبستانى ها كذب است
 ممنوعيــت فعاليت هــاى قرآنــى در پيش 
دبستانى ها و دبســتان ها را قويا تكذيب و اعالم 
مى كنيم چنيــن موضوعــى در برنامه هاى هاى 

آموزش و پرورش نيست. معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو 
با ايســنا،  گفت: برخوردارى از سواد قرآنى،  پايبندى به اصول اخالقى و عالقه مندى به 
اجــراى برنامه هاى انس با قرآن جزو ويژگى هاى مربيان آموزش و پرورش ايران  شــده 
است.رضوان حكيم زاده افزود: آموزش و ارتقاى فعاليت هاى قرآنى از گذشته مورد اهتمام 

آموزش و پرورش بوده و در آينده هم خواهد بود.

قبل از طرح تحول سالمت، جسد مردم به جاى 
پول به گروگان مى رفت

 تا قبل از اجراى اين طرح و در دولت هاى قبل، جسد بيماران متوفى را در 
بيمارستان ها گروگان نگه مى داشتند تا پول بيمارستان بگيرند.

به گزارش ايرنا، رئيس كميسيون بهداشــت و درمان مجلس شوراى اسالمى 
گفت : بدتر از آن، هنگام جراحى، يك نســخه به همراه بيمار داده مى شد تا 

وسايل مصرفى، دارو و لوازم عمل را از بيرون بيمارستان تهيه كند.
على نوبخت افزود: بر اين اساس طرح تحول نظام سالمت با يك نگاه انسانى 
مترقى براى كمك به بيمارانى كه به واحدهاى دولتى و دانشگاهى مراجعه مى 

كنند، پايه گذارى شد. 

ايران درمرحله  اول 
سالمندى است
 رئيــس دبيرخانه شــوراى ملى ســالمندان 
كشــور گفت: جمعيت ايران وارد مرحله نخست 

سالمندى شده است.
به گزارش ايرنا، محســن ســلمان نژاد افزود: هم اكنون كشورمان با ميانگين سالمندى 74 
ســال در حال ورود به «پديده سالمندى» اســت و با اين روند، جمعيت ايران در برنامه 
ششــم توسعه  به ســمت «جمعيت ســالمند» مى رود.وى با بيان اينكه هم اكنون 5 / 9 
درصد جمعيت كشور سالمند است، گفت: با اين جمعيت، هم اكنون وارد مرحله  نخست 

سالمندى، يعنى جمعيت بين هفت تا 14 درصد سالمند شديم.

نيش و نوش

همدان پيام: شهر زير كاغذ دفن شد
 خدا به  داد پاكبانان برسه كارشون گرفت

تســنيم: ميرســليم: در برجام از كلمه "تعليق" تحريم ها استفاده شده 
نه "توقف"

 لطفا كم مال لغتى باشين!!
همدان پيام: تبليغات كانديداها در تلگرام داغ است
 تبليغات داغه ولى كسى بازشون هم نميكنه!!

شرق: روحاني را خيلي اذيت خواهند كرد
 كدوم پيشگو اينو مى گه!!

اعتماد: آقاي روحاني به شما رأي مي دهم چون نگرانم
 يعنى شما هم دلواپسى؟

ايسنا: شكست ركورد ريل سازي در دولت يازدهم
 بدون شرح!!

ايرنا: انصارى درجمع جوانان: دولت تدبير و اميد جوان را فرصت مى داند
 البته فرصتى براى تبليغات و راى جمع كردن

مهر: پرداخت وام ازدواج در دولت يازدهم 4برابر شد
 پس چرا ازدواج 4 برابر نشد؟!!

ايلنا: دستاورد هاى سياست خارجى روحانى در مناظره ها سانسور شد
 بدون شرح!! 

همدان پيام: مردم به نخبگان رجوع كنند
 سر نخبگان اين روزا شلوغه!!

ايرنا: روحانى در پاســخ به درخواســت هاى رفع حصر: بازوى من 
قدرت بعضى چيزها را ندارد

 آقا اگه قدرت ندارى چــرا اومدى حداقل از كليد جادوئيت 
استفاده كن!!

همدان پيام: رونق خريد راى و شام اصولگرايان
 اصــال انتخابات فصل  بخور بخور، خريــد، فروش و رونق 

اقتصادى كشوره ديگه!!
خبرآنالين: رئيسى در اصفهان: آقاى روحانى! اگر لب به سخن بگشايم 

كسى حريفم نيست
 يا خدا!!

اشتغال دغدغه اصلى بيماران تاالسمى استان 
 بــا وجود كمك خيــران و NGO هــاى خيرخواهانه اى چون 
دندانپزشــكان، پزشكان و پرســنل تالش گر بيماران بعثت اما داشتن 
شــغل پس از درمان بيماران تاالسمى اصلى ترين مطالبه اين گروه از 

مسئولين و جامعه است.
مدير انجمن تاالســمى استان همدان در جمع افراد تاالسمى استان به 
مناســبت اين روز اظهار كرد: اميدواريم جامعه دلسوز و مردم خوب 
اســتان همدان كه درتمام امور خداپســندانه پيشقدم بوده اند از لحاظ 

فكرى و روحى هم اين مركز را كمك و راهنمايى كنند.
فاطمه شيرانى گفت: بيماران تاالسمى افرادى پرتالش، خستگى ناپذير، 
پرانرژى و با انگيزه هســتند كه پس ســخت ترين كارها به راحتى بر 

مى آيند و زمان را نمى شناسند.

پرداخت 3 ماه از مطالبات 
حق التدريس معلمان

 معاون توسعه مديريت و پشتيبانى آموزش و پرورش از پرداخت 
بخشــى از مطالبات مربوط به ســاعات حق التدريس نيروهاى شاغل 

خبر داد.
به گزارش تســنيم، مطالبات حق التدريس معلمان شــاغل (ساعات 

اضافه كار) از مهر سال 95 تا به امروز پرداخت نشده بود. 
بخشــى از مطالبات مربوط به معلمان از جمله حق التدريس نيروهاى 
آزاد اســفند سال 95 پرداخت شد، اما مطالبات مربوط به ساعات حق 

التدريس نيروهاى شاغل (رسمى) باقى مانده بود.
پيش از اين وعده داده شده بود تا مطالبات حق التدريس معلمان شاغل 

در هفته معلم واريز شود، كه اين موضوع محقق نشد.
شــهباز بيگى معاون توسعه مديريت و پشــتيبانى آموزش و پرورش 
شهرستانهاى استان تهران در خصوص پرداخت مطالبات حق التدريس 
معلمان به تســنيم گفت: با تامين اعتبار از سوى دولت  و ابالغ آن به 
آموزش و پرورش واريز بخشى از مطالبات معلمان آغاز شده است. 

جزئيات دقيق امتحانات نهايى خردادماه 
دانش آموزان

 رئيس سازمان سنجش آموزش و پرورش با اشاره به آمادگى كامل 
براى برگزارى امتحانات از برگزارى امتحانات نهايى دانش آموزان طى 

برنامه اعالم شده و بدون تغيير نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش ايلنا، عبدالر ســول عمادى  رييس سازمان سنجش آموزش 
و پرورش در خصوص روند برگــزارى امتحانات نهايى و همچنين 
برنامه ريزى براى اين مسئله اظهار داشت: امتحانات طبق برنامه ريزى 
كه از پيش تعيين كرديم از 2 خرداد ماه آغاز و تا 25 خرداد ادامه پيدا 

مى كند و تغييرى در روند برگزارى امتحانات نداريم .
 وى ادامــه داد: حوزه هــاى امتحانى آمادگى كامل بــراى برگزارى 
امتحانــات نهايى را دارند و شــرح وظايف امتحانــات براى عوامل 
كار تبيين شده اســت . رئيس سازمان سنجش آموزش و پرورش در 
خصوص برنامه ريزى براى مدارسى كه شعبه اخذ رأى هستند تصريح 
كرد: از تاريــخ برگزارى انتخابات با شــروع امتحانات 3 الى 4 روز 
فاصله دارد، اما به دليل اينكه در شهرهاى بزرگ ممكن است تداخلى 
ايجاد شود امتحانات نهايى در مدارس محل اخذ رأى برگزار نمى شود

66ميليون ايرانى پرونده الكترونيك 
سالمت دارند

 وزير بهداشت با بيان اين مطلب كه در حال حاضر 590 بيمارستان 
كشــور با مراكز تبادل اطالعات سالمت در ارتباط هستند، گفت: 66

ميليون نفر در كشور پرونده الكترونيك سالمت دارند.
به گزارش مهر، ســيد حســن هاشــمى ، افزود: افتخار وزارت 
بهداشــت اين است كه در ســطح منطقه و بنا برگفته دوستان در 
ســطح جهان حرف هايى در زمينه سالمت الكترونيك و فناورى 

دارد. اطالعات 
وى ادامه داد: زمانى كه كار را شــروع كرديم فقط 78 بيمارستان داراى 
خدمات الكترونيك بودند اما بســتر اطالعات آنها بسيار محدود بود و 
در حد انگشــتان دست مراكزى بودند كه بتوانند خدمات سالمت را به 

صورت الكترونيك ارائه كنند. 
همچنين تنها 37 هزار پرونده ســالمت الكترونيك داشتيم. در مجموع 
حدود سه ميليون خدمت نيز ارائه مى شد ولى در حال حاضر در سراسر 
كشور  590 بيمارستان يعنى 100 در صد آنها با اين بخش مرتبط هستند 
و 40 هزار واحد نيز با مراكز تبادل اطالعات سالمت در ارتباط هستند. 
66 ميليون نفر نيز در كشور پرونده الكترونيك دارند و 48 ميليون خدمت 

سالمت ارائه شده است.

خبـر

حوادث

انهدام باند توزيع موادمخدر صنعتى 
در مالير

 فرمانده انتظامى شهرســتان مالير از انهدام باند توزيع موادمخدر 
صنعتى و كشــف 2 كيلو و 910 گرم هروئين توسط پليس مالير خبر 

داد.
ترك نيا در گفت وگو با ايســنا، در اين رابطه اظهار كرد: طى يك هفته 
كار اطالعاتى دقيق صورت گرفته توســط مأموران براى شناسايى و 
دســتگيرى عامالن تهيه و توزيع موادمخدر در محالت، فردى كه به 
همراه چند نفر ديگر اقدام به تهيه و توزيع موادمخدر صنعتى مى كرد، 

شناسايى شد.
وى تصريح كرد: با تالش بى وقفه مأموران پليس مبارزه با موادمخدر 
سرانجام مخفيگاه وى و سوداگران مرگ شناسايى و با هماهنگى مقام 
قضايى در يك عمليات هماهنگ شــده و غافلگيرانه اين محل مورد 

بازرسى مأموران قرار گرفت.
ترك نيــا با بيان اينكه در نتيجه مقدار 2 كيلــو و 910 گرم موادمخدر 
هروئين به همراه تعدادى ادوات اســتعمال و سوخته ترياك كشف و 
ضبط شد، افزود: پس از تشكيل پرونده قضايى، باند متالشى و دستگير 

شده تحويل مراجع قضايى شد.
فرمانده انتظامى شهرستان مالير در ادامه از كشف 8 كيلو و 200 گرم 
موادمخدر ترياك از يك دستگاه خودروى سوارى توسط پليس مالير 
خبر داد و گفت: در يك عمليات غافلگيرانه و ضربتى توسط مأموران 
پليــس مبارزه با موادمخدر در يكى از محورهاى مواصالتى منتهى به 
شهرستان مالير اين خودرو متوقف شــد و در بازرسى از خودروى 
موصوف مقدار 8 كيلو و 200 گرم موادمخدر از نوع ترياك كشف شد 

و تعداد 3 نفر سوداگر مرگ نيز در اين ارتباط دستگير شدند.
وى تصريــح كرد: در راســتاى مبارزه جدى با پديده شــوم قاچاق، 
مأموران مبارزه با جرائم اقتصادى طى 2 مرحله اجراى طرح مشترك با 
اداره صنعت، معدن و تجارت و بازرسى غيرمترقبه از 2 واحد صنفى 
متخلف در شهر مالير، به ترتيب 6 ميليون تومان لوازم خانگى قاچاق 

و 2500 نخ انواع سيگار قاچاق را كشف و ضبط كردند.
ترك نيــا توضيــح داد: همچنين مأموران در حيــن كنترل محورهاى 
مواصالتى منتهى به شهرســتان مالير به يك دستگاه خودروى وانت 
به رانندگى يك نفر مشكوك شدند و بالفاصله آن را متوقف كردند و 
در بازرسى به عمل آورده از آن، مقدار 1260 كيلوگرم تخمه چينى و 

فاقد مجوز قانونى را كشف و ضبط كردند.
وى با اشاره به عزم جدى پليس مالير در برخورد قانونى با عرضه 
هرگونه كاالى قاچاق براى ارتقاى سطح امنيت براى اقتصاد بومى، 
افزود: هر 3 نفر فرد قانون شكن دستگير و با تشكيل پرونده تحويل 
مراجع قانونى شــدند. فرمانده انتظامى شهرســتان مالير در بخش 
ديگرى با اشــاره به كشــف 1600 كيلوگرم ماهى غيربهداشتى به 
ارزش 20 ميليــون تومان در مالير، گفت: در راســتاى شناســايى 
محموله هاى غيرمجاز و فاقد مجوز و فاقد مجوز بهداشتى گوشت 
ســفيد، مأمــوران مبارزه با جرائــم اقتصادى با انجام آگاه ســازى 
اطالعاتى دقيق يك دســتگاه خودروى كاميونت را به رانندگى يك 
نفــر در يكى از محورهــاى مواصالتى منتهى به شهرســتان مالير 

متوقف كردند.
اين مقام انتظامى گفت: بالفاصله از خودروى موصوف بازرسى دقيق 
صورت پذيرفت كه در نتيجه مقدار 1600 كيلوگرم ماهى غيربهداشتى 

و فاقد مجوز به ارزش 20 ميليون تومان، كشف و ضبط شد.

سالمت تغذيه دانشجويان يكى از 
اولويت هاى كارى است

 با شروع فصل تابستان بخشنامه اى درباره بهبود و كيفيت 
تغذيه دانشــگاهيان صادر كرديم و تاكيد ما بر اين است كه 
بايد در اين زمينه دقت قابل توجهى شــود.مجتبى صديقى 
رئيس سازمان امور دانشجويان و معاون وزير علوم در گفت 

و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: با شروع فصل تابستان مسمويت هاى غذائى 
بيش از هر بيمارى ديگرى، سالمتى دانشجويان را به خطر مى اندازد.وى ادامه داد: ما در 
اين خصوص به تمام دانشگاه ها بخشنامه اى را درباره بهبود و كيفيت تغذيه دانشگاهيان 
صادر كرديم و تاكيد ما بر اين اســت كه بايد در ايــن زمينه دقت قابل توجهى در اين 
خصوص شود. صديقى عنوان كرد: در اين زمينه بايد در انتخاب مواد غذايى دانشجويان 
نهايت دقت به عمل آيد و تا حتى المكان از مصرف مواد غذايى فاسد جلوگيرى كرد و 

بايد مواد غذايى دانشجويان با نظارت كارشناسان تغذيه و بهداشت انجام گيرد. 

بهداشتنكتهدانشگاه
وسواسى ها را نصيحت نكنيد

 افراد وسواسى، عمل وســواس گونه خود را با اختيار 
انجام مى دهند، به همين دليل ديگران مدام آن ها را نصيحت 
مى كنند.اعظم ذوالفقارى روان شــناس در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان؛ با اشــاره به وســواس بودن افراد اظهار 
داشــت: وسواس يك فشــار فكرى براى ادامه فكر يا يك 

عمل اســت كه فرد به غير منطقى بودن آن واقف اســت اما قادر به توقف آن نيســت، 
افرادى كه تميزى خانه دغدغه ذهنى شــان شــده و اطرافيان آنان را به وسواسى بودن 
متهم مى كنند.ذوالفقارى با اشاره به اينكه وسواس مى تواند عالمت يك بيمارى در فرد 
باشد، افزود: ممكن است فرد از بيمارى ديگرى چون اضطراب و افسردگى رنج ببرد كه 
با درمان افسردگى وسواس آن ها بهبود مى يابد.اين روان شناس گفت: وسواس بيمارى 
اســت كه به روان درمانى و دارو درمانى همزمان نياز دارد، بيماران وسواســى پس از 

چندين جلسه روان درمانى و هيپنوتيزم درمانى به طور كلى متحول مى شوند.

كارت هوشمند نظام پزشكى جايگزين 
كارت هاى فعلى مى شود

 رئيس كل سازمان نظام پزشكى كشور با اشاره به محقق 
شدن توســعه پرونده الكترونيك ســالمت در اين دوره از 
وزارت بهداشــت، گفت: پرونده الكترونيــك در روزهاى 
آغازين استقرار وزارت بهداشت در اين دولت بيشتر به يك 

ايده آل شــبيه بود ولى امروز آن را به صورت امرى عملياتى مى بينيم. اين شتاب ارزنده و 
قابل تحسين در حوزه آى تى در كشور از وزارت بهداشت آغاز و باعث شد سيماى نوينى 
در بحث فناورى ها در حوزه ســالمت تجلى پيدا كند.به گــزارش ايلنا، عليرضا زالى در 
مراسم رونمايى از امضاى الكترونيك و كارت هوشمند نظام پزشكى، اظهار داشت : جاى 
خوشــبختى است كه شاهد همراهى و همكارى وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشكى 
در پروژه هاى مختلفى بوده ايم. اين موضوع بسيار مهم است و خوشحاليم با سياست هاى 

مترقى وزارت بهداشت در اين دوره در حوزه  فناوريهاى نوين اين اقدام انجام شد.

 كمتر از دو روز تــا انتخابات 
مانده  باقى   96 رياســت جمهورى 
اســت و معادالت انتخاباتى كم كم 
تصاوير واضح ترى از انتخابات آتى 

را به نمايش مى گذارند.
با برگــزارى مناظره هاى انتخاباتى 
نامزدهاى رياســت جمهورى، بعد 
از دو جلســه نفسگير در هفته هاى 
گذشــته، با محوريــت برنامه هاى 
اساسى  مشــكالت  حل  براى  آنها 
آنــان در حوزه هــاى مختلف از 
جمله مشــكالت  اقتصــاد ايران، 
بين برخى  اين  در  و  شــديم  آشنا 
رفتارهاى غير اخالقى، بى برنامگى 
ها و نيز سياست هاى ضعيف براى 
اداره كشــور را از گفته هاى اين 
چند  هر  شــديم.  شاهد  كانديداها 
سؤاالت مطرح شده در اين مناظره 
بســيار متنوع بــود، مى توان گفت 
به طور عمده با معيشت و كسب و 
كار مردم به ويژه رشــد اقتصادى، 
توسعه  تورم،  كنترل  اشتغال،  ايجاد 
قاچاق  با  مقابله  غيرنفتى،  صادرات 
كاال و برقــرارى عدالت اجتماعى، 

ارتباط نزديك داشت.
به نظر مى رســد، مــردم بزرگوار 
ايــران، در اين گير و دار و كارزار 
كشور  بر  است  مدتى  كه  انتخاباتى 
يافتند  فرصت  اســت  شده  حاكم 
ضمن آشــنايى با بينــش و منش 
هريك از نامزدها براى اداره كشور 
عزيزمان ايران به آگاهى الزم براى 
رأى دادن بــه نامزد مورد نظر خود 

دست يابند.
در هر حال جمعه 20 ارديبهشــت 
ماه روز سرنوشــت ســازى براى 
ملت ايران اسالمى است چرا كه با 
انتخاب يك فرد براى بدست گرفتن 
سكان مديريت اجرائى كشور تمام 
و  اقتصادى  سياســى،  معــادالت 
اجتماى كشور شكل خواهد گرفت 
كه اميد مى رود اين انتخاب به نفع 
ايرانيان و سرافرازى و پايدارى آن 

در جهان باشد.
با اين رويكرد و با هدف آشــنايى 
مــردم با بينش هر كــدام از طيف 
و  نظرات  كشــور  سياســى  هاى 
واكنش هاى هــر يك از طرفداران 
را در  طلبان  و اصالح  اصولگرايان 
جريانات  و  كانديداهــا  خصوص 
پيش رو جمــع اورى كرديم تا به 
انتخاب هر چه بهتر مردم بر اساس 
كرده  كمك  ديدگاهها،  اين  مطالعه 

باشيم.

واكنش واكنش 
چهره هاى چهره هاى 
سياسى به سياسى به 
انتخاباتانتخابات

جدول زير گوياى نظرات برخى چهره هاى شاخص كشور از جمله
 اصالح طلبان، اصولگرايان ، مستقالن و معتدالن است كه مى خوانيد:

ديدگاه سمتنام رديف
نظرات مختلف بايد در انتخابات حضور داشته باشند و از راه حل افراد مختلف براى حل مشكالت رئيس مجلس شوراى اسالمىعلى الريجانى1

استفاده كرد. در انتخابات رقابت وجود دارد اما نبايد به نزاع و سايش تبديل شود بلكه بايد با 
انتخابات عقول و فهم همه باالتر رود.

مردم با بصيرت، تامل، احساس دينى و وابستگى به نظامى كه خودشان پديد آوردند و مى بينند طى رئيس قوه قضائيهآيت ا... املى الريجانى2
اين 38 سال مورد هجمه دشمنان قرار دارد، در پاى صندوق هاى راى حاضر مى شوند كه اين 
حضور براى حصول اقتدار و امنيت ملى بسيار مهم است.آنچه در انتخابات موبوط به قوه قضائيه 

است، همكارى الزم و انجام تكاليف الزم در حفظ امنيت بر انتخابات و اجراى قانون است.

ابراهيم رئيسى حتى اگر راى هم بياورد لطمه خواهد خوردعضو ارشد جامعه روحانيت مبارزسيدمهدى طباطبايى3
او گاليه دارد از كلمات نپخته اى كه نامزدها در تبليغات بكار مى برند، هشدار مى دهد اشاعه كلمه 
فقر و بيكارى يك روش ماركسيستى است كه به شورش فقرا هم منجر خواهد شد. شايد از همين 

روست كه احساس خطر مى كند براى نظام اگر رئيس جمهور بعدى حسن روحانى نباشد.

تخريب چى دوران سازندگى رفت گفته مى شود آقاى تخريب چى مى خواست دانشگاه لوله سفير سابق ايران در اردن:نصر اله تاجيك4
سازى ايرانيان راه بياندازد ولى ناكام ماند و براى هميشه رفت! همانگونه كه آن مرد قبل از رفتنش 

دانشگاه ايرانيان راه انداخت و در آخرين روز دولتش نيز 16 مليارد تومان پول نهاد رياست 
جمهورى را به حساب آن دانشگاه ريخت ولى خوشبختانه بعدا“ با حكم دادگاه به خزانه برگشت

آراى «قاليباف» به سوى «رئيسى» مى رود، قاليباف نزد خدا مأمور استعضو ارشد جامعه مدرسينموسوى اصفهانى5
آيت ا... موسوى اصفهانى با اشاره به كناره گيرى قاليباف به نفع رئيسى گفت: وظيفه، هميشه در صحنه 

ماندن نيست، گاهى انسان براى تقويت دين خدا بايد از صحنه اى كنار برود.

روحانى محتمل ترين گزينه اصالح طلبان است ا استقرار دولت يازدهم بر مسند اجرايى كشور، با ازرجل اصالح طلبجواد حق شناس6
همت احزاب و پيگيرى هاى مجموعه وزارت كشور، اساسنامه خانه احزاب مجددا تهيه و تنظيم شد و 

شاهد احياى خانه احزاب در ايران بوديم.

گاه جريان جديد اصولگرايى را به روحانى بسيار ضعيف معرفى كرد. سران اصالح طلب را بازيكنانى از چهره هاى  اصولگرايىمحمدرضا ميرتاج الدينى7
با كارت قرمزهاي فراوان معرفى كرد كه هيچ مربى اجازه حضور در ميدان را به آنها نمى دهد. 

ما از انتقاد استقبال مى كنيم و حتى پرخاش جوانان براى ما ارزشمند است. همين طرح انتقادات رئيس فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمىمحمد رضا عارف8
از فراكسيون اميد نشان مى دهد كه اين فراكسيون را قبول دارند. ما معتقديم انتقادات مطروحه به 

همراه پيشنهاداتى كه مطرح مى شود مى تواند به روند كار كميسيون كمك كند

تصميم قاليباف بسيار شايسته تقدير وفداكارانه بود. امروز جريان انقالب وكارآمد نشان داد كه برايش از چهره هاى اصولگرامهرداد بذرپاش9
هيچ چيز اال  خدمت به مردم مهم نيست وبراى اين مهم تمام همت خود را بكار خواهد بست. همه 
براى  نه به وضع موجود  كه مردم را خسته ودلزده كرده است اتفاق نظر دارند و وحدت درعين 

اختالف نظرها را براى اين مهم الزم مى دانند.

عضو شوراي عالي سياست گذاري فاطمه راكعي10
اصالح طلبان

هر روز كه از عمر دولت مي گذرد هرچه مخالفان بر طبل مخالفت خود با دولت مي كوبند، صداقت 
دكتر روحاني و همكاران ايشان و وفاداري آنها به قول هايي كه حدود چهارسال پيش به ملت دادند، 

بيشتر معلوم مي شود.آراي دكتر روحاني در جامعه زنان ريزشي نخواهد داشت

اگرهمه اصولگرايان پشت سر آقاى رئيسى كانديداى اصولگرايان قرار بگيرند، باز هم او در برابر از چهره هاى اصالح طلبصادق زيبا كالم11
آقاى روحانى شانسى براى پيروزى ندارد و به احتمال خيلى زياد شكست خواهد خورد

حجت االسالم والمسلمين 12
محمود محمدى عراقى

حسن روحانى به واسطه برخى مواضعى كه در مناظره هاى انتخاباتى اتخاذ كرده است، استغفار و از عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى
ملت ايران عذرخواهى كند.

وزير اسبق بهداشت، درمان و آموزش باقرى لنكرانى13
پزشكى

تصميم آقاى قاليباف يك حركت تكليف مدارانه بود براى اينكه جريان مدافع انقالب اسالمى بتواند 
دولت ناكارآمد فعلى را به يك دولت كارآمد، پاسخگو و توانمند در رفع نيازهاى كشور تبديل كند

تجربه گذشته نشان داد كه هر زمانى با يكديگر وحدت داشتيم و كنار يكديگر بوديم و با انسجام به نماينده سابق مجلس و از چهره هاى اصولگراعليرضا زاكانى14
ارزش هاى انقالب تأكيد مى كرديم موفق و پيروز بوديم و هركجا كه شكاف در بين جبهه انقالب 

حاكم بود ما ضربه خورديم.

مناظره ها  نقش بسيار مهمى در نشان دادن توانايى كانديداهاى مختلف داشت و من نيز از آن دبير شوراي عالي امنيت مليسعيد جليلى15
استقبال مى كنم. مردم با توجه به اين مناظره ها انتخاب خواهند كرد و اين برنامه بهترين راه براى 

شناساندن برنامه ها قابليت ها و اخالق كانديداها براى بدست گرفتن رياست جمهورى 4 ساله كشور 
است

در مناظره ها روحانى و جهانگيرى به بهترين شكل عملكرد دولت را نشان دادند و قياس خوبى بين عضو حزب اتحاد ملتآذر منصورى16
زمان حال و آن موقع كه دولت را تحويل گرفتند داشتند. اينكه روحانى و جهانگيرى به مانند رقيب 
خود عمل نكردند نشان مى دهد كه هم روحانى و هم جهانگيرى به اخالق پايبند هستند و اين يكى از 

داليل حمايت ما از اين افراد است
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واردات كود نياز به اخذ مجوز ندارد 
 مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى اعالم كرد كه واردات كود در صورت اخذ گواهى ثبت از موسسه 
تحقيقات خاك و آب وزارت جهادكشاورزى، ديگر نيازى به مجوز اين وزارتخانه ندارد. به گزارش اقتصاد آنالين، على معقولى 
اين بخشنامه را كه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تهيه كرده، در 24 ارديبهشت ماه جارى به گمركات 
اجرايى در سراســر كشور ابالغ كرده است.بر اين اساس، ثبت ســفارش و ورود كاال (انواع كود) با اخذ گواهى ثبت از موسسه 
تحقيقات خاك و آب وزارت جهادكشاورزى ضرورى است و ديگر نيازى به مجوز وزارت جهادكشاورزى نيست.با اين بخشنامه 
تنها كودهاى نمونه كه به صورت محدود از گمرك فرودگاه امام خمينى يا ساير مبادى ورودى وارد كشور مى شوند، نياز به اخذ 
مجوز جهادكشاورى دارند.21 مردادماه 94 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت جهاد كشاورزى مقرر كرد كه ورود همه مواد 

كودى نيازمند اخذ گواهى ثبت از موسسه تحقيقات خاك و آب وزارت جهادكشاورزى است.
 بخش كشاورزى كشور ساالنه به حدود 5 ميليون تن انواع كود نياز دارد كه 75 درصد آن از توليدات داخلى تامين مى شود.

سهم 1 درصدى محصوالت ارگانيك از بازار 
 ميزان به نقل از رئيس انجمن ارگانيك ايران نوشت: در كشورهيچ گونه گوشت و مرغ ارگانيك توليد نمى شود. 

 صدر الدين نياورانى گفت: توليدكنندگان داخلى توانايى توليد مرغ و گوشت ارگانيك را پيدا نكرده و برخى از شركت هايى كه 
اعالم مى كنند مرغ هاى توليد شده ارگانيك بوده اطالعات درستى به مشتريان ارائه نمى دهند.

وى با اشاره به فعاليت 10ساله محصوالت ارگانيك در كشور، اظهار كرد: در 10سال سابقه فعاليت ايران در بحث توليد محصوالت 
ارگانيك  حدود 1 درصد از بازار داخلى در اختيار اين محصوالت بوده اســت.  رئيس انجمن ارگانيك ايران افزود: البته بيشــتر 
محصوالت توليد داخل در گذشته ارگانيك بوده اما هيچگونه تاييديه اى از سازمان هاى جهانى نداشته زيرا ارگانيك بودن كاال تنها 
منوط بر تاييديه داخلى نبوده و بايد آزمايش هاى الزم در نهادهاى مرتبط جهانى انجام گيرد. وى با بيان اين كه همچنان در كشور 
موفق به توليد مرغ و گوشت ارگانيك نشده ايم، گفت: همچنان توليدكنندگان داخلى توانايى توليد مرغ و گوشت ارگانيك را پيدا 

نكرده و برخى از شركت هايى كه اعالم مى كنند مرغ هاى توليد شده ارگانيك بوده اطالعات درستى به مشتريان ارائه نمى دهند.

مهدي ناصرنژاد »
  براي پنجمين دوره انتخابات شوراي اسالمي شهر 
همــدان هم اينك حدود 300 تن با هم رقابت تبليغاتي 
دارند كــه قرين بــه 10 درصد آنان را بانوان شــامل 
مي شــوند. جامعه زنان در صحنه هاي سياســي كشور 
اسالميمان ايران بخصوص در سال هاي پس از پيروزي 
انقالب مشاركت و نقش برجسته و قابل اعتنايي دارند 
كه نشان از رشــد شعور سياسي و بينش اجتماعي اين 

قشر قابل احترام و تأثيرگذار دارد.
بســترهاي سياسي در اســتان همدان نيز جدا از چنين 
رونــد قابل افتخاري نيســت و بســياري از موفقيت 
و حركت هــاي رو به جلــو در حوزه هاي اجتماعي و 
فرهنگي و سياسي جامعه فهيم همدان متأثر از حضور 
و نقش آفريني بانوان بــوده و همچنان نيز خواهد بود. 
در همين ارتباط قشــرهاي مردم همدان بيشتر از اينكه 
خانم دكتر فرزانه نيكو، كانديداي پنجمين دوره شوراي 
اســالمي كالن شــهر خود را به لحاظ حضور فعال در 
كارزار انتخابات ادوار گذشــته مجلس شوراي اسالمي 
و شوراي اسالمي شهر بشناسند، او را به داليل پيشقدم 
بــودن در حل وفصل و گره گشــايي از مشــكالت و 
همچنين برنامه ريزي در پيشبرد امور فرهنگي و توسعه 
فرهنگ و ادبيات عمومــي در اذهان خويش به خاطر 

مي آورند.
در حــال حاضر دكتر فرزانه نيكو در انتخابات پنجمين 
دوره شــوراي اسالمي شــهر همدان شركت جسته و 
همانند دوره قبل كه با اختالف ناچيزي نسبت به رقيب 
اصلي خود، عضو علي البدل شــوراي همدان شناخته 
شد، نظر بسياري از افكار عمومي شهر را به خود جلب 

كرده است.
موقعيت و شــناخت خوب مــردم از دكتر فرزانه نيكو 
آنچنــان اميدواركننده هســت كه نامش در فهرســت 
انتخاباتي اكثر قريب به اتفاق گروه هاي سياســي شهر 

و اســتان همدان قرار گرفته و اغلــب رقباي انتخاباتي 
براي پيــروزي در اين دور از انتخابات چشــم به نام 
و همســويي او در فرايندسازي دشــوار اين انتخابات 
دوخته اند و در اين راســتا شناخت عمومي در همدان 
نســبت به جايگاه و رمز موفقيت هاي دكتر نيكو بسيار 

باالست.
 با اينكه برخي از تحليلگران مسائل سياسي و اجتماعي 
حضور پرتعداد نامزدهاي نمايندگي در شوراي اسالمي 
شــهر همدان را يكــي از نقاط ضعف و آســيب پذير 
پنجميــن دوره انتخابات به لحاظ احتمال زياد در ُخرد 
شدن آرا مي دانند، وليكن خانم نيكو چنين اتفاقي را از 
ويژگــي بارز اين دوره از انتخابات مي داند و مي گويد: 
هر چقدر كانديداها بيتشر باشند احساس مشاركت هم 
در نزد مردم بيشتر خواهد بود و چنين شرايط ويژه كه 
با شور و شوق قشرهاي مردم همراه است، صحنه هاي 
پرشــكوهي از حضور مردمي را در روز رأي  گيري به 
نمايش خواهد گذاشــت و جهانيان يكبار ديگر متوجه 
عــزم و اراده ايرانــي براي تعيين سرنوشــت خويش 

خواهند شد.
يكي از خصلت هاي بارز خانم نيكو روحيه خوش بينانه 
و مصمم در دشــوارترين مقاطع رقابت هاي سياسي؛ به 
همين علت است كه اغلب در هنگامه حضور پرانگيزه 
افراد صاحب نام براي انتخابات ميل رقابت در او نيز به 

جوش مي آيد و اعالم حضور مي كند.
در دوره گذشته انتخابات شوراي اسالمي شهر همدان 
خانم نيكــو چيزي حدود هــزار و 300 رأي كمتر از 
رقيب اصلي خود آورد و علي البدل شــد تا در صورت 

انصراف يكي از اعضا به شورا راه يابد.
در انتخابات ســال 1394 مجلس شــوراي اسالمي كه 
خانــم فرزانه نيكــو از حوزه شهرســتان هاي همدان 
و فامنين كانديدا شــده بود، با 12 هــزار و 700 رأي 
بيشــترين آرا را در بين ديگر بانــوان كانديدا براي اين 

دوره مجلس شــوراي اســالمي به دست آورد و سبقه 
و افتخار بزرگي در حيات سياسي و اجتماعي خويش 
فراهم ساخت و بي گمان همين اعتماد به نفس و اتكا به 
دانش و توانايي و البته كه توكل به ذات احديت است 
كــه پاي او را به عرصه انتخابات دور جديد شــوراي 

اسالمي شهر همدان گشوده است.
با اينكه شرايط رقابت در انتخابات دوره پنجم شوراها 
و همدان به لحاظ حضور افراد پرنام و نشــان نسبت به 
ادوار گذشته بسيار متفاوت مي باشد، اما قشرهايي كه از 
دكتر فرزانه نيكو شــناخت كافي دارند بر اين عقيده اند 
كه بدون شــك اين نام و اين چهــره آراي الزم براي 
ورود به شــوراي پنجم را به دست خواهد آورد و چه 
بسي بيشــترين آرا هم به او تعلق گيرد؛ چون استمرار 
فعاليت هاي اجتماعي و عام المنفعه خانم فرزانه نيكو از 
4 ســال اخير بسيار بيشتر از سال هاي قبل از آن بوده و 
مردم قدرشــناس همدان به خوبي از او شــناخت پيدا 

كرده اند.
يك نظرســنجي اجمالي و تماس هــاي تلفني تصادفي 
خبرنگاران ويژه همدان پيام در روزهاي اخير با افرادي 
كه احتمال داده مي شــد خانــم فرزانه نيكو را در ذهن 
داشته باشند، نشــان مي دهد وي بين طيف وسيعي از 
مردم نقاط مختلف شــهر داراي اعتبار و جايگاه وزيني 
اســت. اين مردم صداقت در گفتــار و جديت و اراده 
پوالدين خانم نيكو در كشاكش فعاليت و حيات فردي 
و اجتماعــي را دليل موفيقــت او مي دانند و مي گويند 
همين فضايل از او به معناي واقعي يك رجل سياســي 

ساخته است.
خانم نيكو در مراوده با طيف هاي مردم بسيار خوش بيان 
و نكته ســنج مي نمايــد و با اينكه دانشــجوي دكتري 
روانشناســي باليني و عضو ســازمان نظام روانشناسي 
ايران است، وليكن به ادبيات فارسي و گفتمان شيرين 
پارسي بســيار مسلط مي باشــد و اين خصيصه بيانگر 

حضور ذهن و هوش باالي او در تبادل انديشه هاست.
وقتــي بــا او در خصــوص شــيوه هاي مديريــت و 
سازوكارهاي اجتماعي و كيفيت خانه داري و بچه داري 
ســؤال و جواب داريم، مي گويد: ايــن دو مقوله هيچ 
تداخــل و ضديت با هم ندارند؛ چراكه برخي ســليقه 
و خلق وخوي ها بدون در نظر گرفتن جنســيت ها جزو 
ذات انسان اســت و فراموش نمي شود و برخي هم به 
تبع دانــش و آگاهي سياســي و اجتماعي و همچنين 
تمايل انســان جزو وظايف و دل مشغولي ها مي شود و 
چه بهتر كه هر دو مقولــه به بهترين نحو ممكن انجام 

شود.
وي در ايــن خصــوص تصريح مي كنــد وقتي در هر 
زمينه اي برنامه ريزي و هدف گذاري وجود داشته باشد، 
چه محيط خانه و چه فضاي كار و وظيفه، هيچ مشكلي 
الينحل باقــي نمي ماند. خانم نيكو در اين ارتباط براي 
بانوان جامعه اســالمي نيز توصيــه دارد كه با دقت و 
برنامه و بردباري در خانه خود يك مادر و همسر باشند 
و در مقام مديريت و مسئوليت نيز جنسيت ها را مدنظر 

قرار ندهند. 
به گفتــه وي برنامه ريزي و وقــت و حوصله در اجرا 
راهكار اصلي تسلط بر مشكالت زندگي و وظيفه هاي 
سنگين اجتماعي است و در اين خصوص بانوان بيشتر 

تالش مي كنند رفتار موفقي از خود بروز دهند.
خانــم نيكو در هميــن حال يادآور شــد در صورت 
راهيابي به شــوراي دوره پنجم همــدان تمام تالش 
و دقــت خود را صــرف اصالح و توســعه فرهنگ 
عمومي و همچنين بهبود ســاختارهاي شهري و جلب 
مشاركت هاي مردمي مي نمايد و هيچ تفاوتي بين زنان 
و مردان قائل نخواهد بــود؛ چراكه چه زن و چه مرد 
در برابر مســئوليت ها و اداره امــور خانواده و جامعه  
يك تن واحد اســت و در اين خصوص جنسيت هيچ 

معنايي ندارد.
افزايــش  بــراي  ويــژه اي  برنامه هــاي  گفــت  وي 
مشــاركت هاي عمومي و بهبود زيرساخت هاي شهري 
دارد. به گفته وي امكانات و زيرساخت ها براي استفاده 
قشــرهاي خاص از جمله كودكان و بزرگســاالن بايد 
مناسب سازي شود چون هر آنچه براي بزرگساالن قابل 

استفاده است به كار كودكان و خردساالن نمي آيد و هر 
آنچه كه ويژه كودكان اســت در شأن بزرگ ترها نيست 
و اين نقيصه هم اينك در اغلب زيرساخت ها، امكانات 

و فرهنگسراها و بوستان هاي عمومي وجود دارد.
فرزانــه نيكو بيش از 20 ســال ســابقه و تجربه 
مديريتي درخشــان در عرصــه تعليم و تربيت 
فرزندان ايراني در مدارس كشــور و همچنين 
مديريت در حوزه پرمشــغله و توانگير صنعت 
خودرو و نمايندگي هــاي ايران خودرو دارد و 
همزمــان در بطن خانواده در كنار همســري 

موفــق و كارآفريــن و دو فرزنــد دختر و 
پســر با تحصيالت عاليه و نمونه زندگي 

شيريني را شــكل و قوام داده است و 
خــودش مي گويد: تمام ســال هاي 

ســال  از  بازنشســتگي  دوران 
1388 تاكنــون را به فعاليت 

در نهادهــاي اجتماعــي 
و مردمــي پرداختــه 

بيشــترين  و 
ش  غــه ا غد د
بــا  مشــاوره 
مــردم بــراي 
ري  يه گــذا پا
ه اي  د ا نــو خا
به  و  اســتوار 
دور از اعتياد و 
طالق و بحران 

است.
نيكو عضوي از خانواده بزرگ و كريم و ســخاوتمند 
خيرين مدرسه ســاز هم هســت و چه خشت ها كه با 
حسن نيت او و همسر فداكارش براي احداث مدرسه 
در نقاط محروم شــهري و روســتايي روي هم چيده 

نشده است.
در كنــار دكتــر فرزانــه نيكــو، انســان پرتــالش و 
خستگي ناپذيري هم هســت كه سخنگو و مدير ستاد 
انتخاباتــي او اســت. اين مرد آقــاي عليرضا بيگلري 
خوشــمرام همان همســر مهربان خانم نيكو است و 

مي گويد توان و دانش و شــخصيت همســرش يعني 
خانــم فرزانــه نيكو فراتــر از ظرفيت خانــه داري و 

فعاليت هاي كوچك اجتماعي است.
وي عقيده دارد نســل هاي اين مرزوبوم براي رشــد و 
تعالي و آماده شــدن در راه قبول مسئوليت هاي بزرگ 
اجتماعي بيشتر از محيط پاك و سالم خانواده به شهري 
آباد و محيطي ادب پــرور و فرهنگ پرور نياز دارند تا 
بهتر و بيشتر قدرشناس دين و كشور و پدران و مادران 

خود باشند.

آبگينه اي از جنس فوالد براي شوراي شهر همدان

■ آقاي علي رضايي، رئيس و عضو شوراي اسالمي شهر همدان
■ آقاي مهندس رحيمي فر، عضو شوراي چهارم و مدرس دانشگاه

■ آقاي دكتر حسين رضا طاهري، استاد دانشگاه هاي همدان و رئيس سابق دانشگاه پيام نور
■ خانم دكتر فرزانه نيكو، استاد دانشگاه و روانشناس
■ رضا عسگري، رئيس آموزش وپرورش كبودراهنگ

■ علي اكبر نظري، عضو شوراي اسالمي شهر همدان، كارشناسي ارشد تاريخ و تمدن ملل اسالمي
■ آقاي دكتر حسن سودمند، استاد دانشگاه بوعلي سينا، مدير مؤسسه زبان معرفت

■ مهندس محسن صادقيان، عضو سابق شوراي سوم
■ شعبان يوسفي بهروز، مدرس دانشگاه فرهنگيان

■ محمود كتابي، رئيس اسبق آموزش وپرورش ناحيه 2 همدان

با سالم و درود به روان پاك بنيانگذار جمهوري اسالمي و بخصوص شهداي مدافع حرم و 
آرزوي ســالمتي براي مقام معظم رهبري و آرزوي سربلندي نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران، بدينوسيله جمعي از مدرسين دانشگاه هاي استان و پيشكسوتان عرصه تعليم و تربيت 
پس از نشست هاي مكرر و بدون توجه به گرايش هاي سياسي افراد، ليست پيشنهادي خود را 
به مردم شريف همدان اعالم و اميدواريم با انتخابي آگاهانه موجب تسريع در روند پيمودن 

راه توسعه كهن شهر همدان و بهبود وضعيت زندگي شهروندان در شهر دارالمؤمنين باشيم.

مردم كسي را انتخاب كنند 
كه خود را سپر بالي مشكالت كنند

مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)

اطالعيه

طاهرىطاهرىجمعى از مدرسين دانشگا ه هاى استان و پيشكسوتان 
■■  عضو هيات علمى دانشگاهعضو هيات علمى دانشگاه

■■  رئيس سابق دانشگاه پيام نور همدانرئيس سابق دانشگاه پيام نور همدان
■■  مورد حمايت دانشگاهيان و جوانانمورد حمايت دانشگاهيان و جوانان

كانديداى پنجمين دوره انتخاباتكانديداى پنجمين دوره انتخابات
شوراى اسالمى شهر همدانشوراى اسالمى شهر همدان

دكتر حسين رضادكتر حسين رضا

كار كودكان و خردساالن نمي آيد و هر 
دكان اســت در شأن بزرگ ترها نيست 
ينك در اغلب زيرساخت ها، امكانات

 بوستان هاي عمومي وجود دارد.
ش از 20 ســال ســابقه و تجربه 
ـان در عرصــه تعليم و تربيت 
ر مدارس كشــور و همچنين 
زه پرمشــغله و توانگير صنعت 
گي هــاي ايران خودرو دارد و 
خانواده در كنار همســري  ن

يــن و دو فرزنــد دختر و 
الت عاليه و نمونه زندگي 

و قوام داده است و  ل
يد: تمام ســال هاي 

ســال  از  ـتگي 
را به فعاليت 

جتماعــيي
ختــه 

نن
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كداسامى 
124اسماعيل آئيني 
125محمد آئيني 

126پرويز ابراهيمي 
127سعيد آبرفت 

128هادي ابوطالبي 
129سيدافشين ابي ابراهيمي
141ابوالفضل احساني
142محمدقربان احمدي
145مرتضي احمدي
147ليال آرين پارسا
148حافظ اسدبيگي
149بهرام اسدي
151مرتضي اسدي

152سميه اسدي تشويق
154حميده اسدي عرشلو

156روح اله اسفندياري خوشبو
157مجتبي اسماعيلي
158محمد اسمي

159سميه اصغري نوين فر
162هادي آفريني
164علي افشاري

165محمدعلي افشاري
167عليرضا افالكيان
168مجتبي الماسي
169فاطمه الوان

171گل نوش الوندي
175محسن اماني
176ميثم آميزه

178سجاد انتظاري
179علي انصاري

182حميد بادامي نجات
184فاطمه باغبان بهار
185سيدمهدي باقري
186فرزانه باقري
187محمد باقري

189عباداله بلوري نوين
191عاطفه بهرامي
192علي بهرامي
194علي بيات
196مجتبي بيات
197منوچهر بيگدلو

198نجف علي بيگدلي
212يوسف بيگلري

214حميدرضا پاك ساز
215محمد پايداري منصور

217سعيد پرستش
218يوسف پرويز

241جواد پوررجبعلي
245صادق پوينده
246سرور پيراينده

247محمدرضا پيرودين
248لعيا پيله وري
249الهه ترابيان

252مهدي تركماني
254مرتضي تقي ئي
256بهمن تكرلي

257حسين توتونچي
258منوچهر توسلي كيا
259بهروز توكلي

261مجيد توكليان
262هادي تيپ

264خانم مرضيه ثابتي منش
265علي ثقفي

267مهدي جانقائي
269اكبر جاللوند

271سيداردشير جوادي
272مجيد چائي چي
274سعيد چراغي
275مريم چراغي
278عباس حاجيلو
281ميثم حبيبي

282طاهره حجاري صميم
284حميدرضا حجت
285بهزاد حسني

286محمدرضا حسني افروز
287سيداحمد حسني حلم

289سعيد حسيني
291سيدكريم حسيني
292سيدمحسن حسيني

294ميثم حسيني
296سيدمهدي حسيني كافي
297علي رضا حشمت پور

298احمد حقايق
412حجت اهللا حميدي
414علي حميدي

415عليرضا حميدي
416يعقوبعلي حيدري
417ميالد خالقي منزه

418عليرضا خانجاني صفدر
421حميد خاورزمينى
424حميد خدابندلوئي

425محمدتقي خدابنده لو
426نادر خدابنده لوئي
427فرزاد خزائي

428خانم زهرا خسروي دستگردي
429محمدهادي خسروى
 451عرفان خوشبخت

452خانم زهرا خوش قيام
454سعيد درسنگي
456مهدي دركالم

 457علي دهقاني شيوا
458سعيد ديني

 459حسين ذال دهنوئي
 461سيدعلي ذوالفقاري

462حسن ذوقي درخشنده
464نسرين رادعباسي
465هاشم رازقي
467ليال رحيمي

468علي رحيمي فر
469شهريار رخزادپور
471حبيب اله رستمي نيا
472مهدي رستمي نيا
474حسين رضائي
475علي رضائي

476مرتضي رضائي
478مهدي رضائي
479احمد رضايتي

481سيدعلي رضوي اكمل
482اكبر رنجبران

484مجيد رنجبران
485عمار رهبر

486مريم روان بخش
487اصغر زارعي
489حاتم زارعي
491مصطفي زارعي
492مجيد زرين دالور
494محمود زريني
496مجيد زندي

498زهرا زيوري بينا
512علي زيوري خرم

514زهرا ساكي
515وحيد سبزواري

517محمدعلي سراجچي
518داود سرمستي زاده
519رحمان سعادت خواه
521حجت اهللا سلطاني
525رضوان سلماسي
526علي اصغر سليماني

527معصومه سليماني صابر
528علي سليمي
529پوريا سماواتي
541ابراهيم سهرابي
542بهرام سهرابي

545حسن سودمندافشار
546اردشير سوري

548رسول سيروس پور
549سيداميرحسين شبيري
561رامين شريف زادگان

562افشين شريفي
564محمود شفائي
565محمد شمخاني
567حميدرضا شمس
568رضا شهبازي فر
569امين شهرام

571مسيب شيخ بابائي
572حميد شيرازيان
574مسعود شيرخانفر
575ميالد شيرمحمدي
576فاطمه شيري

578جواد شيريان فرجود
579پيمان صادقي
581هومن صادقي
582محسن صادقيان
584محمد صحراكار

585ناصر صفري افالكي
586فاطمه صلح ميرزائي
587پويا صمدي نيا

589حسين رضا طاهري
591محمدرسول طاهري
592مهين طاهري تيزرو

594حميدرضا طبي مسرور
595وحيد طالئي

596حسين طالئي دلشاد
597علي اصغر طالئي مشعوف

598عليرضا طليس چي
612بابك ظهرابي
614رامين عارف

615علي اكبر عبادي
616سيدمحسن عباسي

618مهدي عبدل
619رضا عزتي سليمان
621حجت عزيزي

624عباس عزيزي امجد
625ابوذر عزيزي سعيد
626رضا عسكري

627سيدعلي عسگري
628سيدمسعود عسگريان

629عليرضا عقيقي
641نرگس عليخاني فرد
642معصومه عين آبادي
645مصطفي غفاري
646آمنه غفوري

647عليرضا غفوري محب
648رضا غالمي خجسته
649مرتضي غيرتي
651رضا فاضلي

652حامد فاميل نوروزي
654علي فتاحي
656علي فتحي
657حسين فرجي
659حسين فرخي
671فرزاد فريبا

674احمدحسين فالحي
675جمشيد قاسمي
676مرتضي قاسمي

678عيسي قاسمي بيلواري
679شيما  قدكچي
681عليرضا قديمي
682نادر قرائي

684حسين قراباغي
686سعيد كاظمي

687امير كاهوئي همداني
689اكبر كاوسي اميد
691محمود كتابي
692سعيد كرباسيان
694علي كرمي
695محمد كرمي
696وحيد كرمي
697يونس كرمي

698جواد كريمي بهار
712امراله كلهري
714شهروز كهيائي
715مصطفي كياست

716داود گرجي ازندرياني
717شيوا گرجيان
718كامران گردان
719كامران گل

721محمد گنجيان
724حسن گودرزي سروش

725امير گوهري عابد
726جواد گياه شناس بن بازاري

727فرزاد لباسي
728داود مالمير
729ليال مالمير

741مهران متوسلي
745غالم رضا محتجب
746محمد محرمي مشهور

747حسن محمدي
748سيداميد محمودي

749محمدمهدي محمودي اديب
751مهدي مرادحاصلي
752فرخ مرادي صاحب
754پريسا مرادي صبا
758محمدرضا مسعود
759بهمن مسلميان
761مهين مسنديان
762احمد مطلبي

765محمدرضا مظاهري
767اكبر مقدادي

768محمدعلي مالبابائي
769سيدعلي مليحي
781جعفر منتقمي راد

785جعفر مهدوي شكيب
786مهدي مهربان
787سجاد مهرباني
789حسين مهرپاك

791سيدحسين موسوي
792سيدرضا موسوي
794سيدمجيد موسوي

795سيدعلي موسوي ناصح
797ابراهيم مولوي
798سعيد ميدانچي
812رضا ميرزائي
814رضا ميرزائي
815رضا ميرزائي

816سهراب ميرزائي
817علي اكبر ميرزائي
818عليرضا ميرزائي
819بنفشه ميرزائي
821مهرداد مينائي فر
824شهرام نادري
825سعيد نجاتيان
826ليال نديمان
827امين نصيري
828شكوه نظري
829علي اكبر نظري
841بهنام نعمتي
845اسداله نقدي

846محمدرضا نگيني
847نرگس نوراله زاده
848محسن نوروزي
849عباس نوري

851عبدالحسين نوري
852داريوش نوشاد
854رضا نيازي مقدم
856فرزانه نيكو
857نيكوكارشايان

859اله قلي هاشمي شبانكاره
861علي هجراني دلير
862شاهين وجدي

864علي وحدت طلب
867مريم وهابيان

868حمزه علي يزداني
869ابراهيم يوسفي
871حسين يوسفي
872اميررضا يوسفيان

874شعبان يوسفي بهروز

اسامى نامزدهاي پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسامى  و كد نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسالمى شهر همدان
اسالمى شهر جورقان، قهاوند و مريانج

اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي 
اسالمى شهر جورقان:

اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي 
اسالمى شهر شهر قهاوند:

كداسامى 
15حشمت اله احمدي
17جمشيد الياسي
18غالمرضا الياسي
19سعيد انصاري

21علي اصغر انصاري
24طاهره به كام

25مهناز حاجيلوئي
26مهدي حجازي فخر
27امير حسينعلي بيگي
28محمد حسينعلي بيگي

29حسين خاني
41مرتضي ديني
42ميثم رحماني

45سميرا سهرابي زاده
46حسين شكري
47هادي شكري

48حشمت اله شهبازي
49علي صفري
51اقبال قجري

52مجيد قره باغي
54حجت اهللا همائي مستقيم

كداسامى 
15محمدرضا احمدي
16فاطيما افضلي
17جواد بابائي

21محمد حاجيلوئي
24آيالر زنگنه مصمم
25احسان سلگي

26فرهاد صادقي معتمد مشهور
27جعفر صالحي
29احمد عبداله ئي
41امين عزيزي

42مجيد علي جاني
45بهنام كياني

15حاجي ابراهيم آرمند
16ولي آرمند مشهور به ولى حاج عبدل - مداح

17معصومه افروزي
18حامد تجري
19قاسم تجري
21ابراهيم تراويده

24عليرضا چاياني مشهور به حاجعلى- على صفر
25الهام حاجيلوئي
26محمد دهله اي

27حسن زارعي مشهور به زارع
28جعفر شانيان

29مهدي شعباني مقصود
41ميثم شعباني مقصود مشهور به آل ياسين

42مرتضي صالحي
45محسن صنمي

46مهدي قادري مشهور به ندارم
47بهمن گلزارخجسته مشهور به مهندس گلزار

48باقر مظاهري مشهور به ندارم
49محمد معيني اطهر

51محسن نائيني مشهور به حسين
52مجتبي ناصري

54مقدس يوسفي مشهور به منيره- خانم پوررجبى

چهارشنبه
27 ارديبهشت 1396
77شماره 2915 پيام 
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■ حديث:
امام على (ع):

عدالت برپا دارنده جامعه و زينت حاكمان است . 
غرر الحكم، ح 1954 

■ دوبيتى باباطاهر 
مه نو زابرويت آزرم دارد خور از خورشيد رويت شرم دارد   
زبان دل بذكرت گرم دارد بشهر و كوه و صحرا هر كه بينى  

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي: 666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                     نمابر: 38279013
سردبير: 09183151437                 آگهي: 38264433

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (38274082 - 081)
پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................اشتراك سرويس 
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »
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www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:34 
خورشيد         06:11                   طلوع 
اذان ظهر                      13:12
غروب خورشيد              20:14

اذان مغرب                   20:34 
نيمه شب شرعي           00:23
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فضاى رسانه اى همدان پيام به منظور كمك به ايجاد شور انتخابات و تبليغ كانديداها در كانال تلگرامى خود از كانديداى شورا دعوت كرد تا عكس ستاد خود را جهت انتشار 
به اين رسانه ارسال كنند در زير تعدادى از تصاوير ارسالى منتشر مى شود
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