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مردم مردم 
فرد اصلح را فرد اصلح را 
انتخاب كنندانتخاب كنند

شوراى شهر تويسركانشوراى شهر تويسركان
 انتخاب آگاهانه و پيشرفت  انتخاب آگاهانه و پيشرفت 

يا نااميدى و پسرفت؟!يا نااميدى و پسرفت؟!

فرماندار اسدآباد:
68 درصد داوطلبان براى نخستين بار در انتخابات شركت كردند

فرماندار تويسركان:
از 79 نفر 64 نفر تائيد صالحيت شدند
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انتخابات نزديكترين مسير براى تحوالت سازنده
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رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شورا هاى شهرستان 

اسدآباد:
در بررسى صالحيت ها به گرايشات سياسى 

كانديدا ها توجه نشده است
 از داوطلبانى كه  براى انتخابات شــوراى اسالمى در سه شهر اسدآباد، 
آجين و پاليز ثبت نام كردند در شهرســتان اسدآباد 11 نفر انصراف دادند و 
صالحيــت  23داوطلب نيز در هيأت اجرايــى و هيأت نظارت برانتخابات 

شهرستان تاييد نشده است و 76 نفر هم تائيد صالحيت شدند.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شــوراى شهر اسدآباد تصريح كرد: مطابق 
قانون، افراد رد صالحيت شــده از تاريخ 9 ارديبهشــت به مدت چهار روز 

فرصت اعتراض دارند تا مجدد صالحيت آن ها در هيأت نظارت استان مورد 
بررسى قرار بگيرد.

حجت االسالم محمد جواد هادى جوان با بيان اينكه در بررسى صالحيت ها 
به هيچ وجه به گرايشات سياسى كانديدا ها توجه نشده است، تاكيد كرد: در 
رد صالحيت افراد مّر قانون معيار كار بوده و موضوع براســاس نظر مراجع 
چهار گانه اســتعالمى صورت گرفته و هيچ گونه اعمال نظر شخصى و يا 

اعمال نفوذ و فشارى در كار نبوده است.
وى تصريح كرد: تا تاريخ بيستم خرداد 1400 كه تبليغات كانديدا ها شروع 
مى شــود هرگونه تبليغ در فضاى حقيقى يا مجازى از ســوى داوطلبان و 
هواداران آن ها  ممنوع  اســت و در صورت گزارش برابر قانون با متخلفان  

برخورد خواهد شد.
جوان درباره آمار تفكيك شــده شــهر ها نيز عنوان كرد: در اسدآباد تعداد 
ثبت نامى ها 76نفر، تاييد شــده ها 52نفر، انصرافى ها 10نفر و رد صالحيت 
شده ها 14نفر، در شــهرپاليز تعداد ثبت نامى ها22نفر، تاييد شده ها 16نفر، 
انصرافى ها يك نفر و رد صالحيت شــده ها 5نفرو در شهر آجين نيز تعدام 
داوطلبان ثبت نامى 12نفر، تاييدصالحيت شده  8نفر، رد صالحيت شده ها 
4نفر اســت و دراين شهر تا كنون داوطلبى انصراف نداده است.امكان تاييد 
صالحيت و تغيير ليست شوراها وجود دارد منتظر راى نهايى هيأت مركزى 
نظارت هســتيم طبق اخرين گفتگو انمجام شده 17 خرداد ماه ليست نهايى 

منتظر خواهد شد.

خبـرخبـر

امام جمعه شهرستان اسدآباد:
مردم فرد اصلح را انتخاب كنند

 حضــور در انتخابــات بــه عنــوان رخــداد اصلــى كشــور اســت 
و بــر رعايــت تقــوا و ضــرورت حســاب نفــس تاكيــد مــى شــود.

ــه اقشــار  ــه هم ــال و آگاهان ــر حضــور فع ــه اســدآباد ب ــام جمع ام
مــردم در انتخابــات تاكيــد كــرد و از مــردم خواســت تــا بــا حضــور 
حداكثــرى در پــاى صندوق هــاى راى فــرد اصلــح را انتخــاب كننــد.

حجــت االســالم ســيد موســى حســينى مجــد ادامــه داد: هــر يــك از 
مســئوالن بــراى خدمــت بــه انتخابــات داراى وظيفــه اى هســتند كه 
اميدبخشــى، مجاهــدت بــا روحيــه خســتگى ناپذيــر، دلگرمــى دادن 
بــه مــردم، دعــوت مــردم بــه انتخابــات از جملــه وظايــف مســئوالن 
بــوده و مــردم نيــز بــا معيارهــا و شــاخص هايــى كــه مقــام معظــم 
ــرد  ــد، ف ــرده ان ــى ك ــح معرف ــاب اصل ــا انتخ ــه ب ــرى در رابط رهب

اصلــح را انتخــاب كننــد.
ــه  ــات ب ــه در انتخاب ــاركت فعاالن ــا مش ــران ب ــت اي ــزود: مل وى اف
همــگان ايــن پيــام را مخابــره مى كننــد كــه بــا تمــام تــوان حامــى و 

ــتند. ــى آن هس ــت هاى كل ــالمى و سياس ــام اس ــتيبان نظ پش
حســينى مجــد ادامــه داد: مشــاركت حداكثــرى ملــت در انتخابــات 
بــه دوســتان جمهــورى اســالمى پيــام عــزت، قــدرت و صالبــت و 
ــالب و راه  ــير انق ــه دادن مس ــى ادام ــتكبار جهان ــمنان و اس ــه دش ب

ــد. ــال مى كن ــهدا را ارس ــام و ش ام
وى گفــت: تبييــن اصولــى اهميــت و ارزش نظــر و رأى مــردم در 
ــه از  ــده خــود و جامع ــن سرنوشــت آين ــات در تعيي ــد انتخاب فرآين
ديگــر راهكارهــاى فراهــم كــردن مشــاركت حداكثــرى در انتخابات 
اســت كــه الزم اســت مــورد توجــه كارشناســان و رســانه ها قــرار 

گيــرد.

ثبت نام 450 داوطلب براى انتخابات 
شوراهاى روستايى اسدآباد

 فرماندار شهرستان اسدآباد اعالم كرد: 450 داوطلب شامل 439 
نفر مرد معادل 98 درصد و 11 نفر زن معادل 2 درصد در ششــمين 
دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى روستا و عشاير در اين شهرستان 

ثبت نام كرده اند.
ســعيد كتابياظهار كرد: با تشكيل پيگيرى تخلفات انتخاباتى به طور 
قطع هر گونه فعاليت انتخاباتى رصد مى شــود كه در همين راســتا 
از داوطلبان درخواست داريم نســبت به رعايت قانون مقيد بوده و 
شهروندان نيز در صورت مشاهده هر گونه تخلفات انتخاباتى موارد 

را اطالع رسانى كنند.
فرماندار شهرستان اســدآباد تصريح كرد: تبليغات رسمى انتخابات 
هنوز شروع نشده و هر گونه فعاليتى كه شائبه انتخاباتى داشته باشد، 

ممنوع است.
وى با اشاره به بحث ممنوعيت و محدوديت در رابطه با راه اندازى 
هر گونه ستاد انتخاباتى در برخى از نقاط سطح شهر اسدآباد يادآور 
شــد: بنا به تصميم گيرى شــوراى تامين ضمن ايجاد شور و نشاط 
تبليغاتى با توجه به شرايط كرونا و شلوغى و پرتردد بودن برخى از 
نقاط سطح شهر اســدآباد در راستاى سالمتى شهروندان راه اندازى 
هر گونه ســتاد انتخاباتى در پنج مسير شهر در زمان تبليغات ممنوع 
اســت كه افراد براى اطالع از اين نقاط مى توانند نســبت به گرفتن  

استعالم اقدام كنند.
كتابى خاطرنشان كرد: مسير شماره يك خيابان رفسنجانى حد فاصل 
ميدان امام(ره) تا ميدان دانشــگاه، مسير شــماره دو خيابان فرهنگ 
حدفاصل ميدان امام(ره) تا ميدان غدير، مسير شماره سه بلوار شهيد 
بهشــتى ميدان امام(ره) تا ميدان مطهرى، مسير شماره چهار خيابان 
بسيج حدفاصل ميدان غدير تا فروشگاه وين ماركت و مسير شماره 
پنج خيابان 15 خرداد حدفاصل ميدان غدير تا فروشــگاه رفاه و نيز 
ميادين امام خمينى(ره) و غديــر داراى ممنوعيت و محدوديت راه 

اندازى ستاد انتخاباتى خواهند بود.
وى در ادامه با بيان اينكه ثبت نام از داوطلبان ششمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى روستايى در روستاهاى بخش مركزى و پيرسلمان 
شهرســتان اســدآباد از 16 فرودين آغاز شد و ساعت 18 بعدازظهر 
22 فرودين طى زمان بندى مشــخص و اعالم شــده به پايان رسيد، 
اظهار كرد: در ثبت نام از داوطلبان ششمين دوره انتخابات شوراهاى 
اسالمى روستايى خوشبختانه تمام روستاهاى واجد شرايط شهرستان 

به حد نصاب برگزارى انتخابات رسيدند.
كتابى از 84 روستاى واجد شرايط برگزارى انتخابات ششمين دوره 
شوراهاى اسالمى روســتايى در شهرستان اسدآباد خبر داد و گفت: 
از اين تعداد 28 روســتا به بخش پيرســلمان و 56 روستا به بخش 

مركزى اختصاص دارد.
وى تعداد كرســى هاى اصلى براى انتخابات در ســطح روستاهاى 
واجد شرايط شهرســتان را 262 مورد برشمرد و يادآور شد: از 84
روســتاى واجد شرايط برگزارى انتخابات شوراها، 79 روستا داراى 

شوراى سه نفره و پنج روستا داراى شوراى پنج نفره خواهند بود
كتابى با بيان اينكه روســتاهاى باالى 1500 نفر داراى شــوراى پنج 
نفره و زير 1500 نفر داراى شــوراى سه نفره هستند، تصريح كرد: 
در سطح روستاهاى واجد شــرايط شهرستان در زمانى بندى اعالم 
شــده 450 داوطلب براى ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى 

روستايى ثبت نام كردند كه ثبت نام اين افراد نهايى شد.
وى با اشــاره به اينكه از 450 داوطلب ثبت نام شده تعداد 315 نفر 
بــه بخش مركزى و 135 نفر به بخش پيرســلمان اختصاص دارند، 
خاطرنشــان كرد: از مجموع داوطلبان  439 نفر برابر با 98 درصد را 

مردان و 11 نفر برابر با 2 درصد را بانوان شامل شده اند.
كتابى با بيان اينكه 308 نفر از ثبت نام شــدگان انتخابات ششــمين 
دوره شوراهاى اســالمى چهره هاى جديد و بدون سابقه نمايندگى 
هستند، افزود: از نظر تحصيالت 23 نفر زير متوسطه، 24 نفر مقطع 
راهنمايى، 298 نفر ديپلم، 12 نفر فوق ديپلم، 21 نفر ليسانس و پنج 
نفر فوق ليسانس بوده و باالترين سن ثبت نام شدگان بين 36 تا 40

سال تعداد 82 نفر بوده است.
وى با بيــان اينكه در ثبت نام هاى داوطلبان شــوراهاى اســالمى 
روســتايى شهرستان اسدآباد در اين دوره شــوراها به سمت جوان 
گرايى است، مطرح كرد: براى تاييد صالحيت شوراهاى اسالمى سه 
شهر اسدآباد،آجين و پاليز در حال حاضر منتظر هستيم كه با توجه به 
فرصت 14 روزه 7 ارديبهشت پاسخ تاييد صالحيت داوطلبان توسط 

هيأت نظارت به فرماندارى اعالم شود.
110 نفر نيز در شهرستان اسدآباد در زمان بندى مشخص شده براى 
ثبت نام  داوطلبان ششمين دوره شــوراهاى اسالمى شهر داوطلب 
شركت در انتخابات شــوراها ى اسالمى شهر شدند كه از 110 نفر 
داوطلب ثبت نام نهايى شــده شهرستان در سامانه و ستاد انتخابات 
شهرستان، 76 نفر به حوزه انتخابيه شهر اسدآباد، 12 نفر شهر آجين 
و 22 نفر به شــهر پاليز اختصاص دارند كه از اين تعداد داوطلب11
نفر انصــراف داده اند  23رد صالحيــت و 76 نفر تأييد صالحيت 

شده اند.

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com
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حسينعلى شركائى
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 حسينعلى شركايى(مرادمحمدى نديم)
ايرج حيدرى - سلطان هادى - خدمت زيورى

محمدتقى ايمانى - داريوش بسطامى -  حسين رستمى558972 اصلى 2958011973/61دوره سوم 
 ابراهيم فهلى (محمدنبى هادى) - زينب كمونه
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7.حسين شيرى

تعيين نتيجه 28 خرداد 1400---66دوره ششم 

 شهرستان اسدآباد داراى 101 روستا است 
كه براساس آخرين سرشمارى نفوس و مسكن 
ســال 95 تعداد 55 روستا در بخش مركزى و 
27 روستا در بخش پيرســلمان واجد شرايط 

برگزارى انتخابات شوراهاى اسالمى هستند.
فرماندار شهرستان اسدآباد درگفتگو با همدان 
پيام با اشاره به اينكه انتخابات در روستاهايى كه 
باالى 20 خانوار و يا 100 نفر جمعيت باشند، 
واجد شــرايط برگزارى انتخابات شــوراهاى 
اسالمى خواهند بود،افزود: با توجه به شرايط 
كرونا طبق اختيارى كه ســتاد انتخابات كشور 
داده، شعبه هاى انتخابى هر استان و شهرستان 
تا 10 درصد به شــرط شعبه هاى باالى 1000 
نفر قابل افزايش بوده كه در همين راستا سهميه 

اسدآباد 122 شعبه است.
ســعيد كتابى ادامــه داد: در پنجميــن دوره 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستا در 
سال 96 تعداد شــعبه هاى شهرى و روستايى 
اين شهرســتان 114 شــعبه بوده است اما اين 
دوره با ارزيابى و بررســى شــعبه ها احتمال 
افزايش شعبه هاى انتخاباتى تا 118 مورد وجود 

خواهد داشت.
وى در ادامــه با بيان اينكه حركت در مســير 
تحقق مشاركت حداكثرى اساس كار مسئوالن 
كميته هاى ســتاد انتخابات شهرســتان باشد، 
خاطرنشــان كــرد: فرآيند انتخابــات در اين 
شهرستان براســاس تقويم زمان بندى در حال 
اجراست و جلسات ســتاد انتخابات و هيأت 
اجرايى به صورت مســتمر برگزار مى شود و 
مسائل و موضوعات مرتبط با انتخابات هريك 
براساس شرح وظايف قانونى مورد بررسى و 

رسيدگى قرار مى گيرد.
كتابى اضافه كــرد: تأكيد مقام معظم رهبرى و 
سياســت هاى دولت تدبير و اميد بر اين است 
كه انتخاباتى پرشور، ســالم و در امنيت كامل 
و با صيانت از آراء مردم برگزار شــود و همه 
ما در تحقق اين امر و مشــاركت حداكثرى در 

انتخابات مسئوليت داريم.
  61درصد داوطلبان زير 40 ســال 

دارند
وى تصريــح كرد: بر اســاس آمار 61  درصد 
داوطلبان ثبت نام شــوراهاى اسالمى سه نقطه 
شهرى اســدآباد و آجين و پاليز شهرستان زير 
40 ســال سن دارند و  اقبال جوانان به حضور 
و شركت براى ششمين دوره شوراهاى اسالمى 

در شهرستان باال بوده است. 
وى گقت: تمام روستاهاى اسدآباد از نظر ثبت 
نام به حد نصاب رســيده اند و در اين دوره از 
ثبت نام شــوراها تمايل ثبت نام افراد جوان و 
جديد چشــمگير بود كه اين امر در دوره هاى 

قبل بى سابقه بوده است.
فرمانــدار خاطر نشــان كرد: در ايــن دوره از 
ثبت نام شوراهاى اسالمى روستاها 68 درصد 
داوطلبــان  جديد بوده اند كه اين امر نشــانه 
اتفاق هاى خوبى در روند رشــد و شكوفايى 

شوراهاى اسالمى روستايى است. 

كتابى همچنين با تاكيد بر تشــويق و ترغيب 
جامعه توسط شــوراها به مشاركت و حضور 
حداكثرى مردم در پــاى صندوق هاى راى و 
انتخابــات تصريح كرد: انتخابــات عالى ترين 
مظهر حضــور مــردم در عرصه سياســى و 
مهم ترين مجراى تحقق حاكميت مردم اســت 
و توســعه جوامع با مشاركت مردم و احساس 

مسئوليت شهروندان به دست مى آيد.
 ممنوعيت حضور مديران اداره ها در 
ساعات ادارى و غير ادارى در ستادهاى 

تبليغاتى
وى ضمن تاكيد بر اينكه با هرگونه تبليغات زود 
هنگام برخورد قانونى ميشود، افزود:ممنوعيت 
حضور مديران اداره هادر ساعات ادارى و غير 

ادارى در ستادهاى تبليغاتى ممنوع است.
كتابى با اشــاره بــه آغاز تبليغــات داوطلبان 
ششــمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى از 
بيســتم خرداد ماه گفت: تبليغــات زودهنگام 
تخلــف بوده و بــا هر گونه مــوارد تبليغات 

برخورد قانونى خواهد شد.
وى در جلسه ستاد انتخابات شهرستان اسدآباد 
تاكيد كرد: دادگســترى ، دادســتانى ، هيأت 
نظارت، بازرســى و كميته نظارت بر تبليغات 
زودهنگام ودر صورت اصرار و تشديد هريك 
از داوطلبان بر تبليغــات زودهنگام بابرخورد 

قانونى و قاطع خواهند داشت.
فرماندار اسدآباد در ادامه با اعالم آمادگى كامل 
شهرســتان اســدآباد براى برگزارى انتخابات 
افزود:مديران اداراره هادر هر ســطوحى حتى 
خارج از ســاعات ادارى حق حضور در هيچ 

كدام از ستادهاى تبليغاتى را ندارند .
كتابى همچنين با اشــاره بــه اينكه نظارت 
بر شــيوه نامه هاى بهداشتى در حوزه هاى 
انتخابات شهرســتان بر عهده دانشكده علوم 
پزشــكى خواهد بــود گفــت:در انتخابات 
باتوجه به شــرايط كرونا مولفه مشــاركت و 
سالمت از اهميت ويژه اى برخوردار خواهد 
بــودو  به  همين منظــوردر همه حوزه هاى 
انتخابــى شهرســتانموارد شــيوه نامه هاى  

بهداشتى پيش بينى شده است.
فرماندار اسدآباد در ادامه با اشاره به ممنوعيت 
مجــدد هر گونه تجمع در محيط هاى بســته 
خاطر نشان كرد:در صورت ضرورت تشكيل 
جلسات داخلى انتخاباتى حداكثر افراد شركت 
كننده 15 نفر بوده و هر گونه استقبال از نامزدها 

و برگزارى كارناوال انتخاباتى ممنوع است.
كتابى همچنين ياد آور شــد:براى راه اندازى 
ســتاد هاى انتخاباتى و تبليغاتى  در شهرستان 
معرفى رئيس ستاد و آدرس ستاد به فرماندارى  

قبل از هر گونه فعاليت ضرورت دارد.
فرمانــدار اســدآباد  بــا اشــاره بــه بحــث 
ــا راه  ــه ب ــت در رابط ــت و محدودي ممنوعي
انــدازى هــر گونــه ســتاد انتخاباتــى در 5   
نقطــه پرتــردد  ســطح شــهر اســدآباد يــادآور 
شــد: بنــا بــه تصميــم گيــرى شــوراى تاميــن 
ــا  ــى ب ــاط تبليغات ــور و نش ــاد ش ــن ايج ضم
توجــه بــه شــرايط كرونــا و شــلوغى و پرتردد 
بــودن برخــى از نقــاط ســطح شــهر اســدآباد 
ــدازى  در راســتاى ســالمتى شــهروندان راه ان
ــير  ــج مس ــى در پن ــتاد انتخابات ــه س ــر گون ه
ــوع اســت كــه  ــان تبليغــات ممن شــهر در زم
افــراد بــراى اطــالع از ايــن نقــاط مــى تواننــد 

ــد. ــدام كنن ــن  اســتعالم اق ــه گرفت نســبت ب
كتابى خاطرنشــان كرد: مســير شــماره يك 
خيابان رفســنجانى حد فاصل ميدان امام(ره) 
تا ميدان دانشــگاه، مسير شــماره دو خيابان 
فرهنــگ حدفاصل ميدان امــام(ره) تا ميدان 
غدير، مســير شماره ســه بلوار شهيد بهشتى 
ميدان امام(ره) تا ميدان مطهرى، مسير شماره 
چهار خيابان بســيج حدفاصل ميدان غدير تا 
فروشــگاه وين ماركت و مســير شماره پنج 
خيابان 15 خرداد حدفاصــل ميدان غدير تا 
فروشــگاه رفاه و نيز ميادين امام خمينى(ره) 
و غديــر داراى ممنوعيــت و محدوديت راه 

اندازى ستاد انتخاباتى خواهند بود.
وى در ادامــه بــا بيان اينكه رئيس ســتاد و 
شخص نامزد مسوليت رعايت پروتكل ها در 
ســتاد هاى انتخاباتى خود  را دارند افزود:در 
انتخابات 1400 با توجه به شرايط كرونا كليه 
پروتكل ها بهداشــتى براى سالمت مردم در 
حضور هر چه پررنگ و مشاركت حداكثرى 
در  پاى صندوق هاى راى شهرســتان  پيش 
بينى شــده و جاى هيچ گونه نگرانى وجود 
ندارد و قطعا مردم ايران و ديار ســيد جمال 
الدين اسدآبادى بار ديگر با حضور پرشور  و 
آگاهانه خود در انتخاب فرد اصلح  مشــت 
محكمــى بر دهان دشــمنان ايران اســالمى 

خواهند كوبيد. 
كتابى با اشــاره به پيش بينــى اينترنت رايگان 
توسط وزارت ارتباطات و فناورى براى مردم  

اضافه كرد:از شــهروندان درخواســت داريم 
با آغاز شــدن  زمان تبليغــات انتخاباتى براى 
سالمتى خود و خانواده از بستر فضاى مجازى 
براى شور آفرينى و نشاط  در انتخابات استفاده 
كــرده و   از تجمعات حضورى در ســتاد ها 

بپرهيزند .
شــايان ذكر است، اعضاء ادارى هيأت اجرايى 
ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 
شهرستان اسدآباد به ترتيب سعيد كتابى فرماندار 
و رئيس حوزه انتخابيه شهرستان اسدآباد، على 
رئيس ميرزايى رئيس دادگســترى شهرستان، 
محمد شيرزادى دادســتان عمومى و انقالب 
شهرستان نادر ابراهيمى، رئيس اداره ثبت احوال 
هســتند.اعضا هيأت اجرايى سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى شهرستان اسدآباد 
نيز به ترتيب اكثريت آرا عبارتند از:1. موســى 
الرضا غفاريان2. حمــداهللا مرادى. طيبه نظرى 
4. رحمت اله گودرزى محبى زاده5. جهانگير 
برزگر 6. عليرضا مدرســى نيا7. على جمور8. 

.على حمزه اى و 9. فائزه ص وفى.
■ همچنين اعضــا ادارى هيــأت اجرايى 
انتخابات شوراى اسالمى شهر نيز عبارتند از:

ســعيد كتابى، فرماندار و رييس حوزه انتخابيه 
شهرستان اســدآباد نادر ابراهيمى، رييس اداره 

ثبت احوال 
حســين عســگرى مهرور، مديــر آموزش و 
پرورش و معتمدين انتخاب شده نيز عبارتند از:

1. موسى الرضا غفاريان2. حمداهللا مرادى
3. طيبه نظــرى 4. رحمت اله گودرزى محبى 

زاده
5. جهانگير برزگر 6. عليرضا مدرسى نيا

7. على جمور8. على آقا حمزه اى
همچنين با  ابالغ فرماندار اســدآباد مســولين 
كميته هاى ستاد انتخابات شهرستان  اعالم شد:

-علــى فالح به عنــوان دبير ســتاد انتخابات 
شهرستان 

-آقايان بابك افشار و عليرضا بهرامى اعضاى 
دبير خانه ستاد انتخابات شهرستان 

-جعفر مهــادى مســئول كميته فنــاورى و 
اطالعات ستاد انتخابات شهرستان 

-سجاد كوروند مسئول كميته تجهيز صندوق 
شعب ستاد انتخابات

-سجاد گودرزى مسئول كميته آموزشى ستاد 
انتخابات شهرستان 

-غالمى مسئول كميته امنيتى و انتظامى  ستاد 
انتخابات شهرستان 

-مهدى ســليمانى مســئول كميته تبليغات و 
اطالع رسانى ستاد انتخابات شهرستان 

-حســين لطيفى مســئول مالى و پشتيبانى و 
تداركات ستاد انتخابات شهرستان 

-محسن عزيزى مسئول  حراست و استعالمات 
ستاد انتخابات شهرستان 

-فاضل ســلطانى مســئول كميته نقليه ستاد 
انتخابات شهرستان 

-معصومه ميرزايى مســئول دبيرخانه و عضو 
دبيرخانه ستاد انتخابات شهرستان

فرماندار اسدآباد:

68 درصد داوطلبان 
براى نخستين بار 

در انتخابات شركت كردند
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تبليغات زود هنگام انتخاباتى مصداق زير پا گذاشتن 

قانون است
 قانونمــدارى و پايبندى بــه اجراى قوانين انتخابــات از مهمترين ويژگى هاى هاى 
نامزدهــاى انتخاباتى كارآمد و متعهد در همه انتخابات ها و از جمله انتخابات شــوراى 

شهر تلقى مى شود.
در تويســركان در فضاى مجازى و برخى عرصه هاى ديگر مانند جلساتى به بهانه برنامه 
هاى مذهبى و فرهنگى شاهد تبليغات زودهنگام انتخاباتى برخى افراد براى ششمين دوره 

شوراى شهر هستيم.

شــكى نيست كه تنور انتخابات بايد گرم و پويا باشــد اما فارغ از ساليق و ديدگاه هاى 
سياسى، همه نامزدهاى انتخاباتى موظفند قانون انتخابات در همه زمينه ها و از جمله زمان 

تبليغات را رعايت كنند.
جالب اينجاست كه برخى افراد نه تنها تبليغات زودهنگام انتخاباتى دارند بلكه برخى از 
هواداران آنها به جاى ارائه برنامه هاى كاربردى در حال اســطوره سازى و قهرمان سازى 

از نامزد مورد نظر خود هستند!
شــايد انتقادات بعضاً قابل بررسى در مورد اينكه زمان قانونى تبليغات براى انتخابات كم 
اســت مطرح شــود و قانون در اين زمينه دچار اصالحاتى شود اما اكنون اجراى قوانين 

كنونى الزم و ضرورى است.

يادداشت

چگونگى مديريت شهر تويسركان
 در دستان مردم! 

 كارنامه اجرايى شوراى پنجم شهر تويسركان با آن همه كشمكش 
و اختالف نظرهاى غير ضرورى شايد بيش از هر چيزى اين ضرب 

المثل معروف را در ذهن ايجاد مى كند كه از ماست كه بر ماست!
قرار نيســت همه تقصيرهاى كارنامه غير قابل دفاع شــوراى شهر و 
مجموعه مديريت شهرى بجز در برخى موارد محدود در چهار سال 
گذشــته  گردن مردم انداخته شود اما نمى توان اين حقيقت را انكار 
كرد كه آرا مردم در روند پيشرفت يا پسرفت شهر اثر گذارى خيلى 

بااليى دارد.
اگر مى خواهيم شاهد شهرى توســعه يافته، پويا و پيشرو در زمينه 
مديريت امور شــهرى در ســال هاى آتى باشــيم بايد از هم اكنون 
تكليف خود را براى انتخاب افراد كارآمد و شايسته در شوراى شهر 

ششم روشن كنيم.
اســير بوق هــاى تبليغاتى، هوچــى گرى هاى تو خالــى و وعده 
وعيدهاى بزك شــده نشويم و آينده شهر را به خاطر موقعيت مالى، 
اجتماعى و منفعت طلبى هاى شــخصى خود دچار مشكالت بزرگ 

نكنيم.
ــيوه  ــاس ش ــر اس ــهر را ب ــوراى ش ــى ش ــاى انتخابات ــر نامزده اگ
ــد  ــزان تخصــص و تعه ــى و مي ــوابق اجراي ــه محــورى و س برنام
مــورد گزينــش نهايــى خــود قــرار دهيــم آنــگاه مــى تــوان گفــت 
ــه منفعــت  ــا ب ــم و تنه ــى دهي ــم راى م ــراى ه ــم و ب ــا ه ــه ب هم

ــم. هــاى شــخصى خــود فكــر نمــى كني
 كشــمكش هاى 4 ساله شوراى شــهر درس عبرت 

مى شود؟!
شوراى شهر از طليعه آغاز فعاليت خود در سراسر كشور ايجاد شد 
تا با انتخاب مردم، نمايندگانى برخاســته از مردم  براى مردم گردهم 
بياينــد و با تلفيقــى از تخصص، تعهد و كارآمــدى، مديريت امور 

شهرى را در كنار شهردار به دست بگيرند.
متاسفانه عملكرد تعداد قابل توجهى از شوراهاى شهرهاى مختلف 
در نقاط مختلف كشور در چند سال اخير به نوعى اين تفكر را قوت 
بخشــيده كه اساسًا برخى از شوراها نه تنها كمكى به مديريت بهينه 
امور شهرى نمى كنند بلكه به محلى براى اختالف و كشمكش هاى 
غير ضــرورى و رانت خوارى و زدو بند و فســادهاى غير قانونى 

تبديل مى شوند.
ــه  ــت ك ــال اس ــار س ــه چه ــك ب ــركان نزدي ــردم تويس ــون م اكن
شــاهد كشــمكش هــا و منازعــات و پرونــده هــاى متعــدد شــكايت 
اعضــاى شــوراى شــهر خــود از يكديگــر هســتند كــه عمــًال نيــرو 
ــر گــذار طــرح هــاى عمرانــى  ــراى پيشــبرد اث و زمــان مفيــد را ب

شــهرى را از بيــن بــرده اســت.
عزيزانــى كــه بــه قــول خــود، تشــنه خدمــت و بــى تــاب تبديــل 
شــدن بــه خادمــان بــى ادعــاى مــردم شــهر خــود در قامــت عضــو 
شــوراى شــهر هســتند بايــد بداننــد كــه شــوراى شــهر محلــى براى 
ويــژه خــوارى، زد و بندهــا و فســادهاى مالــى و بعضــًا سياســى، 
عقــده گشــايى و ارضــاى جــاه طلبــى هــا و زيــاده خواهــى هــاى 

هيــچ كــس نيســت.
شوراى شــهر نردبانى براى ارتقا پرستيژ(موقعيت اجتماعى)، كسب 
درآمــد، زورآزمايى و قدرت طلبى و جلوه گرى براى بيشــتر ديده 
شــدن نيست و اگر كسى با اين دانسته ها پاى به ميدان رقابت براى 
كسب منافع شخصى خود در شوراى شهر مى گذارد، بدون تعارف 
شايسته صفاتى مانند خائن، عنصر فاسد و يك بيمار روحى و روانى 

است.
موضوع اما وقتى اســف بارتر مى شــود كه بعضًا برخى  مسئوالن 
دولتى و يا غير دولتى اما با نفوذ با نگاه هاى سياســى به سمت فرد 
يا گروهى از اعضاى شــوراى شهر غش كنند كه با تفكرات سياسى 

آنها قرابت بيشترى دارد.
ايــن در حالــى اســت كــه در نهادهايــى ماننــد شــوراى شــهر بايــد 
ــار گذاشــته شــوند و تخصــص،  تفكــرات سياســى و جناحــى كن
ــه  ــراد ب ــى اف ــار راه ياب تعهــد، كارآمــدى و شايســته ســاالرى معي

صحــن علنــى شــوراى شــهر باشــند.
ــه  ــه نزديــك ب ــا كارنام ــه آي ــن ســوال مطــرح اســت ك ــون اي اكن
چهــار ســال عملكــرد شــوراى شــهر دوره پنجــم تويســركان درس 
ــز  ــه بهايــى ناچي ــا شــده كــه آرا خــود را ب ــراى همــه م عبرتــى ب
ماننــد پولــى و شــام و نهــار نفروشــيم و يــا همچنــان احساســات 
ــراى  ــالش ب ــى و ت ــه گراي ــوم و قبيل ــازى و ق ــل ب ــى ، فامي گراي
ــان، مــالك انتخــاب اعضــاى  ــع شــخصى خودم ــه مناف رســيدن ب

شــوراى شــهر هســتند؟!

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

 شهرك  صنعتى اسدآباد به لحاظ تامين آب و برق 
مشكلى ندارد و در حقيقت تمامى زيرساخت هاى اين 

شهرك ها تكميل شده است.
مدير شــهرك صنعتى اســدآباد همچنين با اشاره به 
وجود زيرســاخت هاى آب، بــرق، گاز و تلفن در 
شهرك صنعتى اضافه كرد: با دارا بودن دو حلقه چاه 

آب هيچ گونه مشكل آب در شهرك وجود ندارد.
ســجاد رضايى با بيان اينكه در حال حاضر 18 واحد 
رد شــهرك صنعتى اسدآباد وجود دارد كه از اين 18 

واحد 15 واحد فعال و 3 واحد غير فعال است.
به گزارش همــدان پيام،وى افزود: از 15 واحد فعال 
شهرك صنعتى اســدآباد 13 واحد در اختيار مالكان 

بومى و 2 واحد در اختيار مالكان غير بومى است.
رضايى افزود:3 واحد غير فعال در زمينه ســاخت و 
ساز درب و پنجره،توليد لبنيات و كود شيميايى است 
كه در تملك بانك قرار دارد و باعث غير فعال شدن 

اين واحد ها گرديده است
وى ادامه داد: 4پروژه نيمه كاره در اين شهرك وجود 
دارد كه يكى از آنها از آذر 99 متوقف شده و 3 واحد 
در حال فعاليت جهت ساخت و بهره بردارى هستند.
رضايى خاطر نشــان كرد: 4 متقاضى در سال 1400 
جهت واگذارى زمين وجود دارد كه در حال پيگيرى 

واگذارى به آنها هستيم.
وى بيــان كرد: با اضافه شــدن تعــداد دوربين هاى 
مداربســته در حال حاضر كل شــهرك زيرپوشش 
دوربين مداربســته قرار داشته و براى ضريب امنيت 
بيشتر و حراست كامل تر با اين اقدام هيچ نقطه كورى 
در شــهرك وجود ندارد و اين شهرك از آيتم امنيت 

بااليى برخوردار است.
وى يادآور شد: با توجه به صدور مجوز بدون اتالف 
وقت و سريع در شــهرك صنعتى اسدآباد، بسيارى 
از سرمايه گذاران راغب به ســرمايه گذارى در اين 

شــهرك بوده و در حال حاصر در حال رايزنى براى 
سرمايه گذارى در شــهرك هستند و به همين علت 
اتفاقات و خبرهاى خوبى در رابطه با جذب سرمايه 

گذاران جديد در شهرك صنعتى پيش رو قرار دارد.
رضايى با اشــاره به فراهم بودن زيرساخت ها و 
خدمات نرم افزارى چون مشــاوره فنى، مشاوره 
مهندســى و مشــاوره مديريتى در مراكز خدمات 
فنى و كسب و كار شهرك گفت: كسانى كه داراى 
سوال باشــند به راحتى مى توانند از خدمات نرم 
افزارى، مشاوره مديريتى، فنى و مهندسى شهرك 
توسط كارشناسان خبره و مورد تأييد استفاده كنند 
و كســانى كه قصد راه انــدازى كارهاى توليدى 
داشــته باشــند با طرح هاى توجيهى رايگانى كه 
در ســايت صنايع كوچك قرار داده ايم مى توانند 
براى شــروع و مطالعات اوليه كه قبًال انجام داده 

كنند. استفاده  اند، 

 ســيد رســول حســينى فرمانــدار 
تويســركان گفت:تــا پايــان مهلــت  ثبت 
نــام  تعــداد 79 داوطلــب در شــهرهاى  
ــه  ــركان ب ــركان تويس ــتان تويس شهرس
ــد  ــرده بودن ــام ك ــت ن ــر ثب ــب زي ترتي
كــه از ايــن تعــداد در شــهر تويســركان 
ــر زن)،  ــرد و9 نف ــر م ــر ( 48 نف 57 نف
شــهر ســركان 11 نفــر ( 9 نفــر مــرد و 
2 نفــر زن ) ودر شــهر فرســفج 11 نفــر 
ــد. ــر زن ) بودن ــرد و 1 نف ــر م ( 10 نف

هيــأت  آموزشــى   جلســه  در  وى 

ــركان  ــتان تويس ــى  شهرس ــاى اجراي ه
قلقلــرود  بخــش  فرعــى  حــوزه  و 
رازدارى،  قانونمنــدارى،  كــرد:  بيــان 
امانــت دارى، صداقــت، انجــام وظيفــه، 
دقــت حضــور در نشســت ها، جديــت 
از  تصميم گيــرى  و  كار  انجــام  در 
ــان  ــه از مي ــى ك ــأت اجراي اعضــاى هي
ــدند  ــاب ش ــتان انتخ ــن شهرس معتمدي

ــى رود.  ــار م انتظ
ــه  ــدف هم ــرد: ه ــار ك ــينى اظه حس
ــات پرشــور  ــك انتخاب ــزارى ي ــا برگ م

ــك  ــه كم ــتى ب ــس بايس ــد پ ــى باش م
يكديگــر زمينــه حضــور پرشــور مــردم 
ــن  ــا تامي ــالم و ب ــاى س ــك فض در ي
ــرايط  ــه ش ــه ب ــا توج ــى ب ــت روان امني
شــيوع ويــروس كرونــا  را فراهــم 

ــم. آوري
ــان  ــدف مجري ــن ه  مهمتري
مشــاركت حداكثــرى و قانونمنــد

فرماندار تويســركان گفــت: مهمترين 
هدف مجريان و دست اندكاران برگزارى 
انتخابات سال 1400 مشاركت حداكثرى 
و قانونمنــد عموم مــردم در انتخابات 

است.
حســينى بــه تشــريح اهميــت برگــزارى 
انتخابــات ســالم پرداخــت و اظهــار 
امــر  برگــزارى  مجريــان  داشــت:ما 
انتخابــات بايــد جايــگاه هــاى خودمــان 
ــالش  ــت ت ــيم و نهاي ــوب بشناس را خ
خــود را بــراى برگــزارى يــك انتخابات 
ــدارى  ــه جانب ــدون هــر گون ســالم  و ب
ــراى  انجــام  ــم و فضــا را ب انجــام دهي
ــد  ــكوه و قانونمن ــات  باش ــك انتخاب ي
آمــاده  كنيــم كــه ايــن از سياســت هــا و 

ــى باشــد. ــت م ــداف دول اه
ــردم  ــر م ــاركت حداكث ــزود: مش وى اف
در انتخابــات يكــى ديگــر از مــوارد مــد 
ــت  ــرى و دول ــم رهب ــام معظ ــر مق نظ
اســت كــه انشــاءا... مجريــان  امــر 
انتخابــات بــا برنامــه ريــزى دقيــق ايــن  

ــرد. ــد ك ــق خواهن ــم را محق ــر مه ام

 شوراى شهر دوره پنجم تويسركان 
به جشــنواره اى از اختــالف نظرهاى 
كوچك و بزرگ بيــن اعضايش تبديل 
شد كه عمًال انرژى و تمركز الزم براى 
پيشــرفت روند توسعه شهرى را تا حد 

زيادى از بين برد.
گرچه در همين شوراى پر فراز و نشيب 
برخى كارهاى خوب و اثر گذار هم در 
سطح شــهر انجام شد اما آن چيزى كه 
در اذهان عمومى نقش بســته، عملكرد 
نامطلوب مجموعه شــوراى شــهر در 
دوره پنجــم اســت و يكــى از تبعات 
آن دلســردى نســبى از نتيجه مطلوب 

انتخابات است.
آيا اكنون و در آســتانه ششــمين دوره 
انتخابات شوراى شهر، بايد به طور كلى 

نااميدانــه و منفعل، اصل انتخابات را به 
فراموشى بسپاريم و با صندوق آرا قهر 
كنيم و يا منافع عمومى مردم و شهر را 
در افق ديد خود در نظر داشته باشيم و 

به بهتر شدن شرايط فكر كنيم؟
 اينكه با تالش براى ارتقا سطح فرهنگ 
و آگاهى بخشى عمومى بتوانيم بهترين 
گزينه هاى موجود را وارد اتاق فرمانده 
اى مديريت شهرى در شوراى شهركنيم 
يــك آرزوى محال و دور از دســترس 

نيست.
نبايد دچــار بزرگنمايى بيــش از حد 
واقعى مشــكالت شــويم و بايد با ديد 
و منطقــى عاقالنــه، آگاهانه و هدفمند 
از مشــكالت و بحــران ها نترســيم و 
نترسانيم و با اراده اى قاطع به پيشرفت 

مديريت شهرى تويسركان كمك كنيم.
ســياه ديدن و سياه نشــان دادن مطلق 
روند اداره امور شهرى در تويسركان نه 
هنر است و نه كمك به مردم اين شهر و 
مى توان به بهبود بسيارى از شاخصه ها 
در روند مديريت اين بخش اميدوار بود 
به شرط آنكه ارزش آراء خود را بدانيم 
و آنهــا را با منافــع زود گذر و موقت 

شخصى عوض نكنيم.
فراموش نكنيم كه اين خود ما هستيم 
كــه تركيب تيم مديريــت كننده امور 
شــهرى يعنى اعضاى شوراى شهر و 
بــه دنبال آن شــهردار را انتخاب مى 
كنيم و اين نتيجــه انتخاب و عملكرد 
ماســت كه در آينده به كارنامه كارى 

شورا تبديل مى شود.

رئيس شهرك صنعتى اسدآباد:

زيرساخت هاى شهرك صنعتى تكميل شد

 با اضافه شدن تعداد 

دوربين هاى مداربسته در حال 

حاضر كل شهرك زيرپوشش دوربين 

داربسته قرار داشته و براى ضريب 
م

امنيت بيشتر و حراست كامل تر با اين 

اقدام هيچ نقطه كورى در شهرك 

وجود ندارد و اين شهرك از آيتم 

امنيت بااليى برخوردار 
است.

شوراى شهر تويسركان؛ انتخاب آگاهانه و 
پيشرفت يا نااميدى و پسرفت؟!

فرماندار تويسركان:
از 79 نفر 64 نفر تائيد صالحيت شدند

همدان پیام در کنار شامست!

گزارش ويژه
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خبر

تويسركانى ها انتخابات شور 
انگيز و قانونمند را رقم مى زنند

 رئيس هيأت نظارت بر ششــمين دوره انتخابات 
شوراى شــهر تويسركان گفت: تويســركانيها يك 
انتخابات شورانگيز، آگاهانه و قانونمند را در جهت 

رشد و بالندگى شهر خود رقم مى زنند.
عليرضــا بياتى در گفت و گو با خبرنگار همدان پيام 
اظهار كرد: اســتقبال داوطلبــان حضور در انتخابات 
شوراى شهر در تويســركن از همان ابتدا نويد يك 
رقابت با نشــاط را داد و هيأت نظارت نيز سعى كرد 

به نقش آفرينى محورى خود در اين زمينه بپردازد.
وى افــزود: مــردم تويســركان از عملكرد پنجمين 
شوراى شــهر زادگاه خود انتقاداتى داشتند و هيأت 
نظــارت تمام تالش خود را كرد تــا فقط و فقط بر 
اســاس مر قانون و بدون توجه بــه اظهار نظرها و 
فشارهاى احتمالى برخى افراد، زمينه را براى حضور 

حداكثرى مردم در انتخابات فراهم كند.
بياتى از نام نويســى 79 داوطلب براى ششمين دوره 
انتخابات شوراى شهر در سه شهر تويسركان، سركان 
و فرسفج خبر داد و بيان كرد: تعدادى از داوطلبان قبل 
از بررسى نهايى احراز صالحيت ها انصراف دادند كه 
يكى از اعضاى پنجمين دوره شوراى شهر تويسركان 

نيز در ميان آنها ديده مى شود.
وى افزود: همچنين يكى از اعضاى شوراى شهر دوره 
قبل يعنى دوره پنجم در اتخابات اين دوره نام نويسى 
نكرد و ســه نفر از اعضايى كه عضويت در شوراى 
شهر دوره پنجم تويســركان را تجربه كرده بودند از 

سوى هيأت نظارت احراز صالحيت نشدند.

سامان دهى اقتصاد و معيشت مردم 
در اولويت است

رئيس جمهور آينده 
با فساد برخورد كند

 نماينده مردم تويســركان در مجلس در گفت 
و گو با همشــهرى تويســركان با اشــاره به اينكه 
با وجود مشــكالت در بخش هاى مختلف، اكنون 
مهمترين مشــكل كشور، مشــكالت اقتصادى و 
معيشتى اســت بيان كرد: اين انتظار كه با مديريت 
صحيح و بهبود استفاده از منابع و ظرفيت ها بتوانيم 
مشــكالت موجــود را برطرف كنيم يــك انتظار 

معقول و شدنى است.
محمد مهدى مفتح تصريح كرد: فساد در ابعاد مختلف 
آن مانند فســاد مالى و ادارى بزرگترين مانع بر ســر 
راه برطرف كردن مشــكالت كشور به شمار مى رود 
كه نمى گذراند ظرفيت هاى متنوع كشور نتيجه بخش 

شوند.
سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى 
اسالمى تاكيد كرد: اميدواريم با مشاركت حداكثرى 
مردم در انتخابات، اولويــت رئيس جمهورى آينده 
ايران، مبارزه با فسادها و رانت ها، واردات غيرضرورى 

و حمايت از توليد داخلى باشد.

همكاران در شهرستان اسدآباد و تويسركان: محمدجواد كوهى و وحيد الوندى
همكاران در همدان: نيلوفر بهرمندنژاد 

 
خبر

عامل همه مشكالت اقتصادى تحريم ها نيست 
عملكردها بايد بهتر شود

 رهبر انقالب با اشــاره به مشــكالت اقتصادى و معيشــتى كشور و 
گرانى هاى فراوان اخير كه به بخش هايى از مردم به شــدت فشار وارد 
كرده است، گفتند: اكثر كارشناسان اقتصادى و بسيارى از مسئوالن متفق 
هستند كه عامل همه اين مشكالت تحريم ها نيست بلكه ناشى از مسائل 

درونى و نحوه مديريت و سياست گذارى اجرايى است.
ايشان تأكيد كردند: من نمى گويم تحريم ها اثر ندارد، اما عمده مشكالت 
اقتصادى اخير مربوط به عملكردها اســت و اگــر عملكردها بهتر و با 
تدبيرتر و به هنگام تر و قوى تر باشــد، تحريم هــا تأثير زيادى نخواهد 

داشت و مى توان مقابل آن ايستاد.

قهر با صندوق هاى راى
 مشكالت تويسركان را چند برابر مى كند!

 تويســركان گرچه شايد در افكار عمومى به عنوان يك شهر كوچك 
ياد مى شود اما مشكالت، حاشيه هاى پر رنگ تر از متن و فراز و نشيب 

هاى شوراى شهر آن گاهى در حد يك كالنشهر است!
شــهر تويسركان از سابقه تمدنى و تاريخى هزاران ساله برخوردار است 
و اولين شهر استان همدان به شمار مى رود كه داراى شهردارى بوده اما 
اكنون همين شــهردارى به كانون مطالبات مردمى براى مديريت هر چه 

بهتر شهرى تبديل شده است.
روشن است كه تا شوراى شــهرى كارآمد، توانمند و پويا شكل نگيرد، 
شــهردارى هم به تبع آن نمى تواند از قدرت اجرايى بااليى در مديريت 
امور شهرى برخوردار شود و در چنين شرايطى قهر با صندوق هاى راى، 

مشكالت حوزه شهرى تويسركان را مضاعف و چندين برابر مى كند.
اينكه با قاطعيت بگوييم در پنج دوره گذشــته شــوراهاى اسالمى شهر 
تويسركان هيچ كار اثر بخش و مفيدى در مديريت امور شهرى صورت 
نگرفته، بى انصافى و خالف حقيقت اســت و واقعيت آن است كه پنج 
شوراى شهر گذشته همگى از خدمات و صدماتى براى شهر تويسركان 

برخوردار بوده اند.
بايد صدمات را با نگاهى منصفانه، عقالنى،مســئوالنه و سازنده نقد كرد 
و از خدمات تشــكر كرد و به اين نكته مهــم و ظريف توجه نمود كه 
تويسركان به عنوان يك باغ شهر زيبا و چشم نواز ظرفيت تبديل شدن به 

يك شهر پيشرفته و توسعه يافته را دارد.
براى شكل گيرى يك شــوراى شهر قوى و توانمند و بر مسند نشاندن 
يك شهردار آينده نگر با افق ديد باال به مشاركت حداكثرى مردم شهر به 
دور از احساس و قومى و قبيله گرايى نياز است تا بهترين ها به آوردگاه 
پارلمان شــهرى راه يابند و تويســركان را آنگونه كه در شــان آن است 
بســازند. نبايد مشكالت و اختالفات رقم خورده در دوره پنجم شوراى 
شهر به اعتماد عمومى نســبت به اصل انتخابات شوراى شهر خدشه و 
آسيب وارد كند بلكه اين بار مردم تويسركان مى توانند با آگاهى و تجربه 

بيشترى دست به انتخاب بلوغ يافته ترى بزنند.

نتايج بررسى صالحيت نامزدهاى 
شوراى شهر تويسركان

 پس از بررســى هاى انجام شده در شوراى اجرايى و شوراى نظارت 
, 9 نفر از ثبت نام كنندگان براى شــوراهاى اسالمى سه شهر شهرستان 

تويسركان , صالحيتشان احراز نشد.
 مازيار عبدى , عضو فعلى شوراى اسالمى شهر تويسركان در دوره آتى 
ثبت نام نكرد و مسعود حميديان عضو فعلى شوراى شهر هم در روزهاى 

قبل , از نامزد شدن عضويت شوراى اسالمى آينده انصراف داد.
پنج ثبت نام كننده توسط هيأت نظارت صالحيتشان احراز نشد و چهار 

نفر ديگر نيز توسط هيأت اجرايى رد صالحيت شدند.
ستاد مركزى آيت ا... رئيسى در تويسركان آغاز به كار كرد

ستاد مركزى آيت ا... رئيسى در شهرستان تويسركان  با حضور دكتر  مفتح 
نماينده مردم شريف تويسركان در مجلس شوراى اسالمى و سخنگوى 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس يازدهم  و نيز جمعى از علما ، روحانيان 

و اقشار مختلف مردم  شهرستان تويسركان  افتتاح شد.

پايبندى به قانون و صداقت با مردم 
در انتخابات واجب است

 امام جمعه تويســركان در نماز جمعه اين شهر در جوار بارگاه مطهر 
حضرت حبقوق نبى(ع) گفت: امور كوچك و بزرگ كشــور در بخش 
هــاى مختلف را نمى توان تنها با حــرف و وعده و وعيد مديريت كرد 
بلكه عمل گرايى، پايبنــدى به قانون و صداقت با مردم براى تحقق اين 

امر نياز است.
حجــت االســالم مرتضــى موحــدى گفــت: اهميــت بــاالى انتخابات 
ــوراى  ــات ش ــر انتخاب ــم نظي ــت ك ــد اهمي ــورى نباي رياســت جمه
شــهر را تحــت تاثيــر قــرار دهــد زيــرا سرنوشــت مديريــت چهــار 
ــه دســت شــوراى شــهر اســت كــه در تويســركان  ســاله شــهرى ب
بــه دليــل عــدم وفــاق و همــكارى اعضــاى آن باعــث شــد بــه مــردم 

ومســئوالن آزار برســد.
وى افزود: مردم بــر عكس برخى گروه ها و جريان هاى فكرى خاص 
به دنبال حزب و جناح بازى در انتخابات نيستند بلكه به دنبال صداقت، 
شرافت، توانمندى، تعهد؛ كارآمدى و حل مشكالت حوزه هاى مختلف 

و مخصوصاً اقتصاد و معيشت هستند.
موحدى ادامه داد:آن چيزى كه مردم را نااميد و دلسرد مى كند، عملكرد 
قانونى شــوراى نگهبان در احراز صالحيت نامزدهاى مختلف نيســت، 
اختالس، رانت خوارى هاى ويــژه، دادن وعده هاى خالف حقيقت به 
مردم، تامين كســرى بودجه از محل ارز و بورس و جيب مردم و ســوء 

مديريت ها ست كه مردم را رنج مى دهد.

حزب و جناح مالك مردم در انتخابات نيست

 مردم صداقت، مقابله با فساد 
و كارآمدى مى خواهند

ظرفيت حل مشكالت اقتصادى 
در داخل كشور وجود دارد

 ظرفيت حل مشــكالت اقتصادى و معيشتى و مشكالت 
ديگــر بخش ها با توجه به توانمندى هاى موجود در داخل 

كشور وجود دارد.
نماينده مردم تويســركان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
كشــور ما از امكانات و ظرفيت هاى متنوع و بســيار بااليى 
در بخش منابع و نيروهاى انسانى متخصص و تحصيل كرده 
و روند پيشرفت علم برخوردار است كه بكارگيرى صحيح 

آنها مى تواند مشكالت كشور را برطرف كند.
محمد مهدى مفتح اظهار داشت: خيلى ظرفيت ها داريم كه 
اگر به درســتى استفاده بشــوند و فرصت هاى متنوه شغلى 
ايجاد شــود، مشكالت اقتصادى و معيشتى برطرف خواهند 

شد.
وى  با اشــاره به اينكــه با وجود مشــكالت د بخش هاى 
مختلف، اكنون مهمترين مشــكل كشور، مشكالت اقتصادى 
و معيشتى است بيان كرد: اين انتظار كه با مديريت صحيح و 

بهبود استفاده از منابع و ظرفيت ها بتوانيم مشكالت موجود را 
حل كنيم يك انتظار معقول و شدنى است.

مفتح تصريح كرد: فساد در ابعاد مختلف آن مانند فساد مالى 
و ادارى بزرگترين مانع بر ســر راه حل مشــكالت كشور به 
شمار مى رود كه نمى گذراند ظرفيت هاى متنوع كشور نتيجه 

بخش شوند.
ســخنگوى كميســيون برنامه و بودجه مجلــس تاكيد كرد: 
اميدواريم با مشــاركت حداكثرى مردم در انتخابات، اولويت 
رئيــس جمهورى آينده ايران، مبارزه با فســادها و رانت ها، 

واردات غير ضرورى و حمايت از توليد داخلى باشد.
وى با اشاره به ابراز رضايت رهبر معظم انقالب از عملكرد 
مجلس يازدهم در سخنان اخير ايشان اظهار داشت: اميد مى 
رود مردم با انتخاب يك رئيس جمهور توانمند و كارآمد در 
كنــار مجلس و قوه قضائيه اى كه به ســرعت و با قاطعيت 

با تخلف ها برخورد مى كند، شاهد حل مشكالت باشيم.

تعداد كانديداهاى
تويسركان 

تعداد رأى 
ميزان مشاركتدهندگان (حق رأى)

تعداد منتخبان
(هر شهرستان چند شورا 

مى خواهد)
تعداد رأى 
اسامىمنتخبان

5اصلى، 3على البدل474089972/59دوره اول 
1-لطف اله بيات16760

2-حميد صالحى
3-عزيزاله اسماعيل بيگى

4-على باقرى نيا
5-حشمت اله محمدظاهرى

اعظم درويشى - عليرضا بياتى -5  اصلى؛ 3 على البدل68/11-52دوره دوم 
- عزت اله پرويز - على اشرف 

پيرى- عبداله كوليوند

558397  اصلى؛ 3 على البدل3168251970/77دوره سوم 

ابوالقاسم  خان لرى750682  اصلى؛ 3 على البدل528353964/1دوره چهارم 
محمد فضلعلئى

ناهيد اسكندرى 

726786 اصلى ؛ 5 على البدل9977315دوره پنجم 

على باقرى - على اشرف
سيدامرا... ميرزاجانى

مازيار عبدى - محمد شاهرخى
مسعود حميديان - شامحمدى

على البدل:
مريم مراديه - جواد اسمعيل 
بيگى - 10-اعظم درويشى
11سيدمحسن مجتبائى
12-عليرضا سلطانى

تعيين نتيجه 28 خرداد1400---64دوره ششم 

 امروز فرصت قانونى ثبت نام براى داوطلبان 
حضور در انتخابات ســيزدهمين دوره رياست 
جمهورى به پايان رســيد تا در اين دوره شاهد 
تنوع شخصيت ها، تفكرات و ساليق مختلف 

سياسى در نامنويسى از دواطلبان باشيم.
به نظر مى رســد رقابت انتخاباتى در اين دوره 
از برخــى جهات گرمتر و جــدى تر از دوره 
هاى گذشــته باشد زيرا رقابت فراگير تفكرات 
متفاوت براى اداره امور اجرايى كشور با حضور 
شخصيت هاى مختلف كامًال به چشم مى آيد.

از نــكات قابل توجــه ايــن دوره از ثبت نام 
نامزدهــاى انتخاباتى رياســت جمهورى مى 
توان به شــرط گذارى برخى داوطلبان اشــاره 
كرد كه به طور مســتقيم بيان كردند اگر قانون 
و انتخابات به نفع آنها باشــد، انتخابات را مى 
پذيرند و در غير اين صورت انتخابات را قبول 

ندارند!!
فارغ از دسته بندى هاى حزبى و سياسى، شور 
و نشــاط و پويايى خاصى در ميــان طرفداران 
تفكرات مختلــف داوطلبان متنوع انتخابات در 
جامعه و بيشتر از همه در فضاى مجازى ديده مى 

شود كه نويد يك انتخابات سازنده را مى دهد.
خوشبختانه آزادى تفكرات سياسى و اعتقادى 
در نام نويســى داوطلبان حضور در انتخابات 
رياســت جمهورى به گونه اى است كه حتى 
اشخاصى كه به صورت صريح اركان و ستون 
هاى بنيادين حاكميت را هم سال هاست مورد 
هجمه قرار مى دهند، با امنيت خاطر پا به ميدان 

گذاشته اند.
صــد البته كه طبيعى اســت كه هر كشــور و 
حاكميتى براى حضور نهايى داوطلبان انتخاباتى 
يك ســاز و كار مشــخص قانونى دارد كه در 
كشــور ما اين ساز و كار بر اســاس قانون به 

شوراى نگهبان سپرده شده است.
فراموش نكنيم كه اولين و مهمترين اولويت در 
انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهورى و 
ششمين دوره انتخابات شوراهاى شهر، حضور 
حداكثرى و پرشــور اقشار مختلف مردم است 
و هــر صدايى كه دم از عــدم حضور مردم در 
انتخابات مى زند بى شك خواسته يا ناخواسته 
بدخواه ملت و مردم ايران و توســعه و تحول 

سازنده در كشور است.

انتخـابات
 نزديكترين مسير براى تحوالت سازنده

 مردم بــر عكس برخى گروه هــا و جريان هاى فكرى 
خاص بــه دنبال حزب و جناح بازى در انتخابات نيســتند 
بلكه به دنبال صداقت، شــرافت، توانمندى، تعهد؛ كارآمدى 
و حل مشــكالت حوزه هاى مختلف و مخصوصًا اقتصاد و 

معيشت هستند.
ــردم را  ــه م ــزى ك ــه تويســركان گفــت: آن چي ــام جمع ام
ــوراى  ــى ش ــرد قانون ــد، عملك ــى كن ــرد م ــد و دلس ناامي
نگهبــان در احــراز صالحيــت نامزدهــاى مختلــف نيســت، 
اختــالس، رانــت خــوارى هــاى ويــژه، دادن وعــده هــاى 
ــه از  ــرى بودج ــن كس ــردم، تامي ــه م ــت ب ــالف حقيق خ
محــل ارز و بــورس و جيــب مــردم و ســوء مديريــت هــا 

ســت كــه مــردم را رنــج مــى دهــد.
حجت االســالم مرتضى موحدى اظهار داشــت: كسانى كه 
به بهانه افزايش مشــاركت مرم در انتخابات با اصل شوراى 
نگهبان مخالفت مى كنند و از روى دلســوزى ســخن نمى 

گويند بدانند نابســمانى هاى ايجاد شده در بازار مانند صف 
هــاى بلند عرضه مرغ، بى قانونى و مطرح كردن وعده هاى 
خالف حقيقــت مانند رفع يكجاى تحريــم هاى اقتصادى 
مــردم را آزار مــى دهد نه اعمــال نظارت اســتصوابى بر 

نامزدهاى انتخابات از سوى شوراى نگهبان.
وى متذكر شــد: مور كوچك و بزرگ كشور در بخش هاى 
مختلــف را نمى توان تنها با حرف و وعده و وعيد مديريت 
كــرد بلكه عمل گرايى، پايبندى به قانون و صداقت با مردم 

براى تحقق اين امر نياز است.
موحدى تاكيــد كرد: اهميــت باالى انتخابات رياســت 
جمهورى نبايد اهميت كم نظير انتخابات شــوراى شهر را 
تحت تاثير قرار دهد زيرا سرنوشــت مديريت چهار ساله 
شــهرى به دست شوراى شهر اســت كه در تويسركان به 
دليل عدم وفاق و همكارى اعضاى آن باعث شد به مردم 

ومسئوالن آزار برسد.
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