
کرمانشــاه- خبرنگار جــوان: نماینده ولــی فقیه در اســتان و امــام جمعه 
کرمانشــاه پایبندی به اخالق، ایمان و تقــوا در انتخابات را مــورد تاکید قرار داد 
و گفت: احــدی حق نــدارد در امر انتخابــات با آبــروی دیگران بــازی کند.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما در خطبه های عبادی 
- سیاسی نماز جمعه این هفته در کرمانشاه با توصیه همگان به تقوا  و پرهیزکاری و 
توجه به خداوند اظهار داشت: آیات قرآن کریم همواره به ما تذکر می دهد اگر خدا را 

فراموش کنیم خود را فراموش کردیم و آن موقع هالک می شویم.
آیت الله علما خمیر مایه تقوا را مراقبت دائمی و توجه دائم به معاد دانست و افزود: اگر 
از یاد خدا غافل شویم خداوند ما را به خودمان واگذار می کند و توجه به این فرمایش  
پیامبر اکرم)ص(ضروری اســت که می فرمایند؛ خدایا کمتر از یک چشم بر هم زدن 

ما را به خود وانگذار.
خطیب جمعه کرمانشــاه در ادامه منشــأ همه گرفتاری ها را فراموش کردن خداوند 
عنوان کرد و گفت:  فراموش کردن خداوند سبب قطع رابطه می شود و مصیبتی بزرگتر 

از این در عالم وجود ندارد.
امام جمعه کرمانشاه محفوظ ماندن از گناه را سبب عاقبت بخیری و ورود به وادی 
السالم دانســت و گفت: رســول خدا)ص( فرمود: اگر می خواهید از یاد خدا غافل 
نشــوید به مجالس اهل ذکر و اهل خدا بروید و با افراد اهل ذکر مجالســت داشته 
باشید و امام علی)ع( فرمود؛ ذکر ســبب نورانیت و نورایت نیز برای آدمی رشد می 

آورد.
آیت الله علما منشا اقتدار امام خمینی)ره( و ایســتادگی در مقابل تمام قدرت های 
جهان را نتیجه پایبندی به ذکر و بندگی دانست و بیان کرد: در احادیث آمده که یاد 
خداوند عقل ها را هدایت می کند و ســبب بینایی، هشــیاری، بصیرت، علم و دانایی 

برای انسان می شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان کرمانشــاه در بخش دیگری از خطبه ها بیان کرد: امام 
علی)ع( می فرماید اگر  می خواهید زندگی ســالم و صالحی داشته باشید حقیقتًا به 

تقوا پناه ببرید و تقوا سپر و دستاویزی برای مقابله با دشمنان است.
خطیب جمعه کرمانشاه به سالروز گشــایش سفارت فلسطین در محل سابق سفارت 
اسرائیل در ۳۰بهمن اشاره کرد و گفت: یکم اسفند سالروز حمله جنگنده های رژیم 
بعثی به هواپیمای حامل ۴۰ نفر از شخصیت های مجلس و دستگاه قضا بود که حجت 
االسالم محالتی نیز از جمله شهدای این حادثه بود و به همین دلیل یکم اسفند به روز 

روحانیت نامگذاری شده است.
۷ اسفند مظهر بیداری ملت است

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه به ایام فاطمیه در پیشرو اشاره کرد و افزود: باید 
ایام فاطمیه با شکوه هر چه تمام تر برگزار شود و  ۵ اسفند روز مهندسان بزرگ است.

آیت الله علما به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز اشاره کرد 
و گفت: رهبر معظم انقالب در این دیدار حضور مردم در ۲۲ بهمن را نشانه عزم راسخ 
و بیداری دانستند و ایشــان از اعماق دل از مردم برای حضور بسیار باشکوه و دشمن 

شکن در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن تشکر و قدردانی نمود.
خطیب جمعه کرمانشاه با اســتناد به فرمایش مقام معظم رهبری ۷ اسفند را مظهر 
بیداری ملت و دفاع از نظامی دانست که چند صد هزار شهید و جانباز و اسیر برای آن 
فدا شدند و در ادامه گفت: امروز نظام جمهوری اسالمی در دنیا نظیر ندارد و معنای 

حضور  دفاع از نظام و استقالل و عزت ملی است.
امام جمعه کرمانشاه خواستار حضور باشکوه مردم در انتخابات ۷ اسفند شد و افزود: 
همه باید با جان و دل همانند حماســه ۲۲ بهمن که عده کثیــری خانوادگی برای 
راهپیمایی آمدند در انتخابات ۷ اسفند نیز کسانیکه شرایطش را دارند باید خانوادگی 

و با بصیرت پای صندوق های رأی حاضر شوند.
امام جمعه کرمانشاه در ادامه نسبت به انتخاب نمایندگان توصیه هایی داشت و گفت: 
برای انتخاب نماینده اصلح نشانه ها و عالمت ها را ببینید مقام معظم رهبری به لیست 

اشاره کردند و تاکید دارند که در انتخابات ما باید خالف میل آمریکا عمل کنیم.
زیر سوال بردن شورای نگهبان القای غیرقانونی بودن انتخابات است

آیت الله علما به ســناریو انگلیس برای انتخابات ۷ اسفند در جمهوری اسالمی ایران 
اشــاره کرد و گفت: انگلیس به دنبال القای این اســت که در خبرگان مردم به کدام 
نماینده ها رأی دهند و لذا باید بســیار مراقب لیست ها باشــیم و مقام معظم رهبری 

بسیار تاکید دارند که درست خالف خواسته آمریکا و انگلیس عمل شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان کرمانشــاه افزود: مقام معظم رهبری فرمودند؛ شورای 
نگهبان یکی از چند مرکز اساسی است که آمریکا از ابتدای پیروزی انقالب به شدت 
با آن مخالفت کرد همچنانکه شــاهد مخالفت آمریکا با والیت فقیه و سپاه پاسداران 

از ابتدای انقالب هستیم.

آیت الله علما با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: زیر ســوال بردن شورای 
نگهبان به معنای القای غیرقانونی کردن انتخابات، مردم و نمایندگان و قانون را زیر 
سوال بردن است و کســانیکه به دنبال تخریب شــورای نگهبان هستند درصدند تا 

انقالب را به اصطالح مات کنند و لذا رهبری فرمود باید بیدار باشیم.
خطیب جمعه کرمانشاه با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب حساس بودن جایگاه 
مجلس خبرگان را مورد تاکید قرار داد و افــزود: رهبر معظم انقالب با تایید خبرگان 
چنان شخصیتی شد که به اقوال دوست و دشــمن مانند خورشید می درخشد و عالم 
اسالم را مدیریت می کند و این کار خبرگان اســت و باید نهایت دقت و وسواس را به 

خرج دهیم.
مردم در امر انتخابات خالف میل آمریکا عمل کنند

امام جمعه کرمانشــاه با تاکید بر بصیرت، دانایی، آگاهی و دشمن شناسی بیان کرد: 
مردم باید در انتخابات نماینده مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی خالف میل 
آمریکا عمل کنند و اکنون به مرز ۴۰ انتخابات در کشور نزدیک شدیم و در این سال ها 

امام)ره( و رهبری معیارها و مالک ها را بارها بیان فرمودند.
آیت الله علما در ادامه اظهار کرد: یکی از اهداف برجام گشایش اقتصادی و فراهم شدن 
زمینه ســرمایه داران خارجی در کشــور بود اما اخیرًا یکی از مسئوالن آمریکا گفت 
؛کاری می کنیم که سرمایه داران دنیا جرأت نکنند در ایران سرمایه گذاری کنند؛ این 

سخن خالف اهداف برجام است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه عنوان کرد: باید به عمق مسئله پی ببرید و بدانید 
که آمریکا با دســت دادن و مذاکره قابل اعتماد نخواهد بود و مقام معظم رهبری نیز 

فرمودند؛ آمریکا قابل اعتماد نیست چراکه کار دشمن دشمنی است.
خطیب جمعه کرمانشــاه در ادامه افزود: آمریکای امروز همان آمریکای قدیم است و 
همه ما باید بیش از پیش آمریکا را بشناسیم و نباید دلباخته آمریکا باشیم، و لذا شعار 
مرگ بر آمریکا باید به قوت خود باقی بماند و امام)ره( بخوبی دشمن شناسی کرد که 

فرمود آمریکا شیطان بزرگ است.
نماینده اسیر آمریکا کشور را به بدبختی می کشاند

آیت الله علما با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری افــزود: نماینده دلباخته آمریکا 
کشور را بدبخت می کند چون او اسیر آمریکا است و در مواقع خطر برای دفاع از انقالب 

و اسالم به میدان نمی آید.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشــاه اخالق مداری، ایمان مداری و تقوا مداری 
در انتخابات را مورد تاکید قــرار داد و گفت: احدی حق نــدارد در امر انتخابات 
با آبروی دیگران بازی کند وخدا و رســول)ص( راضی نیســتند با آبروی دیگران 

بازی شود.
آیت الله علما تاکید کــرد: باید اخالق و تقــوا را محور قرار دهیــم و همچنانکه 
امام)ره( فرمودند ما به حسب تکلیف و وظیفه عمل می کنیم و آن زمان که جنگ 
مهمترین مسئله کشــور بود امام)ره( گفت من به پیروزی و شکست فکر نمی کنم 
بلکه به این فکر می کنم که وظیفــه ام را انجام دهم؛ و این چنین شــخصیتی در 

دنیا بی نظیر است.
امام جمعه کرمانشاه قانونگذاری و نظارت را دو وظیفه نمایندگان در مجلس دانست 
و بیان کرد: نماینده مردم می تواند در تصمیم گیری های کالن کشــور مداخله کند 
اما قول و وعده و وعید هر کاری را دادن وظیفه او نیست و مجلس باید کارهای کالن 

توجه داشته باشد.
نمایندگان بر  روند اجرای اقتصاد مقاومتی نظارت کنند

خطیب جمعه کرمانشــاه همچنین گفت: اقتصاد مقاومتی دو ســاله شد اما نظارت 
نماینده ها برای این مسئله مهم کجاست و بارها گفته شد که ظرفیت های هر استان 

را باید شناسایی کرد و اقتصاد مقاوتی شکوفا شود.
آیت الله علما افزود: اگر نفت به بشــکه ای سیصد دالر هم برســد باید سراغ اقتصاد 
مقاوتی برویــم و متکی به خود باشــیم و نمایندگان قبل و جدیــد باید روی اقتصاد 

مقاومتی نظارت جدی داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: اخیراً مشاهده شد میوه هایی از خارج وارد 
کردند با قیمت کیلویی سی هزار تومان و باید پرســید که چرا نمایندگان بر واردات 

این میوه ها نظارت نکردند.
امام جمعه کرمانشاه منشا بسیاری از گرفتاری های کشــور را عدم نظارت دانست و 
افزود: باید در مجلس قوانین محکم، علمــی و تخصصی  و تصمیم گیری برای جوانان 

اتخاذ شود.
آیت الله علما بیان کرد: جمعه آینده همگی باشــکوه هرچه تمام تر پای صندوق های 
رای خواهیم رفت و بــاز هم تاکید می کنم باید معیارهــا و مالک ها و اصلح ها در نظر 

داشته باشید و آمریکا را مایوس کنید.

امام جمعه کرمانشاه:

احدی حق ندارد در امر انتخابات با آبروی دیگران بازی کند

خبر 3

حجت اال سالم ماندگاری در یادواره 
شهدای مدافع حرم و دانشجوی کرمانشاه:

امنیت امروز جامعه مرهون 
شهدای مدافع حرم است

کرمانشــاه - خبرنگار جوان: یادواره شهدای مدافع حرم 
ودانشجوی شــهر کرمانشــاه با حضور خانواده محترم 
شهدا،جمعی از مدیران استان، اساتید، کارکنان و جمعی از 
دانشجویان در دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشــاه، رئیس دانشــگاه آزاد 
کرمانشــاه در یادواره شــهدای مدافع حرم و دانشجوی شهر 
کرمانشاه ، اظهار داشت: شــهدای مدافع حرم نقش بزرگی بر 
گردن همه ما دارند چرا که امنیت و آسایشی که اکنون در کشور 
شاهد هستیم به برکت خون شهدای گرانقدر ایران اسالمی است.
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خبر 2

خبر 3

خبر 3

خبر 4

حه 1
صف

جوان منتشر کرد: 

اسامی 96 نامزد انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در 

استان کرمانشاه

آیت اهلل میریونسی:

کسانی که درصدد 
هستند،  امام)ره(  تحریف 

یا خائنند نادان 
کرمانشــاه - خبرنگار جوان: عضو شــورای عالی حوزه های 
علمیه گفت: کســانی که می خواهند راه امــام را محو کنند 
یا خائن هســتند و یا نادان. اگر با جای خاصــی ارتباط دارند 
خائن هســتند اما اگر با جایی ارتباط ندارند کم عقل هستند.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشــاه، آیت اهلل ســید عباس میر 
یونســی امام جمعه سابق شهرســتان کنگاور و از شــاگردان امام 
خمینی )ره( با اشــاره به تالش های صورت گرفتــه برای تحریف 
امام)ره( اظهار داشت: دشمن از روز اول که امام را شناخت در صدد 

تحریف راه امام)ره( به اشکال مختلف بود.

رئیس کل دادگستری کرمانشاه:

جرم انتخاباتی تاکنون
 در کرمانشاه رخ نداده است

رئیس ستاد انتخابات کشور: 

استفاده از بیت المال و فعالیت مدیران 
دولتی در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است

آرایش جریانات و گروه های مختلف در انتخابات کرمانشاه

امام جمعه کرمانشاه:

احدی حق ندارد در امر انتخابات
 با آبروی دیگران بازی کند

حه 2
صف

ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا )س( تسلیت باد



کرمانشــاه - خبرنــگار جــوان: جریان هــای سیاســی در اســتان 
کرمانشــاه بــا شــرایطی متفــاوت از یکدیگــر از نظــر یکپارچگی و 
انســجام خود را بــرای انتخابات هفتم اســفند مــاه آمــاده می کنند.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشــاه، موضوع انتخابات در استان کرمانشاه بعد 
از انقالب اسالمی تبدیل به یک پدیده ای شده اســت که هر چندسال یکبار و یا به 

عبارت بهتر هر چند ماه یکبار یک فضای مرکب را به وجود می آورد.
فضایی مرکب از هیجان، رقابت سیاســی، همگرایی هایی هــای قومی و قبیله ای 
و البته نشست های حاشیه ساز و گاها بی حاشــیه احزاب سیاسی که در جمع جو 

شهرها و استانهای کشور را چندماهی تحت تاثیر خود قرار می دهد.
این شــور و هیجان انتخاباتی البته با توجه به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقالب در 
مجموع و در نهایت باید تبدیل به یک روح تازه و یــک نفس تازه در کالبد جامعه و 

نظام جمهوری اسالمی شود.
چنین فضا و التهاب شیرین انتخاباتی از روزها قبل در استان کرمانشاه شکل گرفته 
است و منجر به صف بندی ها و آرایش سیاسی نسبتا پیچیده ای در یک کارزار غیر 

قابل پیشبینی شده است.
بعد از اعالم نتیجه تایید صالحیت ها در استان کرمانشاه برخالف آنچکه در برخی 
از رسانه ها به آن پرداخته می شد تعداد رو صالحیت شده ها از طبف های سیاسی 
اصولگرا و مســتقل چیزی حدود ســه برابر کاندیداهای رد صالحیت شده از طیف 

اصالح طلبان بود.

در سراســر اســتان کرمانشــاه حدود 101 کاندیدا تا این لحظه برای 8 کرســی 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی تایید صالحیت شده اند که این آمار نشان دهنده 

رقابت 12.6 نفر برای هر صندلی سبز بهارستان است.
اســتان کرمانشــاه با جمعیتی 2 میلیون نفری، یک میلیون و 507 هزار نفر واجد 
شــرایط شــرکت در انتخابات دارد که باید 8 نماینده مجلس شورای اسالمی در 6 

حوزه انتخابیه و 2 نماینده مجلس خبرگان رهبری را برگزینند.
کرمانشاه با اینکه دارای یک بافت جمعیتی عشیره ای و قومیتی است و عموما این 
سبد آراء است که نتیجه اصلی ورود به مجلس را رقم می زند اما با تمام این تفاصیل 
بازار نشست های سیاسی احزاب و جریانهای سیاسی برای تعیین لیست نامزدهای 

مورد حمایت خود کامال داغ بوده است.
جالب ترین و عجیترین نشستهای سیاسی را در استان کرمانشاه به اذعان بسیاری 
از کارشناسان سیاسی استان، اصالح طلب ها داشته اند. نشست هایی که از دوسال 
گذشــته تا کنون عموما به درگیری لفظی و حتی فیزیکی کشــیده است و گاها با 

پادرمیانی پلیس ختم شده است.
آخرین جلسه شــورای هماهنگی اصالح طلبان در واپســین روز بر گزاری خود با 
حضور همه اعضای آن نیز به جدل و درگیری کشــیده شد. حدود نیمی از اعضای 
این شــورا با رای دادن به دو نفر از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری آنها را در 
لیست انتخاباتی اصالح طلبان قرار دادند در حالی که نیمی دیگر از اعضای شورای 
سیاســتگذاری معتقد بودند بدون حضور آنها تصمیم گیری شــده و این لیست را 

برای خبرگان نپذیرفتند.
به همین ســبب احزابی مانند کارگزاران ســازندگی و برخی احــزاب محلی دیگر 
لیســت های جداگانه خود را بــرای انتخابات مجلس خبرگان اعــالم کردند. دبیر 
حزب کارگزاران کرمانشاه صراحتا اعالم کرد که این حزب به ترکیبی غیر از آنچکه 

شورای سیاستگذاری اصالحات اعالم کرده رای خواهد داد.
به نگاهی به آرایش سیاســی اصالح طلبها در انتخابات مجلس خبرگان در خواهیم 
یافت که از میان 4 کاندیدا بیش از سه لیست ارائه و کامال متشتت عمل شده است. 
اتفاقی که کم و بیش در انتخاب لیســت نامزدهای اصالح طلبــان برای انتخابات 

مجلس شورای اسالمی نیز افتاد.
شورای موسوم به سیاســتگذاری اصالحات در استان کرمانشــاه از هشت کرسی 
نمایندگی مجلس برای 6 کرسی آن لیســت داد و در دو حوزه انتخابیه نیز سکوت 
و نامزد معرفی نکــرد. این اتفــاق در حالی افتاد کــه بالفاصله برخــی از دبیران 

احزاب اصالح طلب که عضو شــورای 
سیاســتگذاری اصالحات نیز هســتند 
مصاحبه کرده و به این لیســت واکنش 

منفی نشان دادند.
یکی از اعضای شــورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان در مصاحبه ای لیســت 
اصالحــات را در کرمانشــاه »آبرو بر« 
توصیف کرد و گفت: اگر مستنداتم در 
مورد برخی از نامزدهای لیست اصالح 
طلبان را منتشــر کنم آبروی شــورای 
سیاست گذاری اصالحات خواهد رفت.

احزاب موسوم به اعتدالگرا
حزب هایی که در اســتان کرمانشاه با 
تابلوی اعتدال فعال هســتند در عمل 
کنش های اصالح طلبی بعضا تندتری 
از احزاب اصالحات از خود نشــان می 
دهند. حزب اعتدال و توسعه در استان 
کرمانشاه مانند مرکز کشور وارد ائتالف 
اصالح طلبان نشــده و لیست مستقل 

خودش را خواهد داشــت. حزب کارگزاران نزدیــک به دولت هــم تقریبا چنین 
شرایطی را دارد و در مجموع می توان گفت احزاب حامی دولت در کرمانشاه هم با 

استراتژی خود وارد انتخابات خواهند شد.

آرایش سیاسی اصولگرایان
شورای ائتالف اصولگرایان کرمانشاه اما تا حدودا یک هفته پیش فعالیت های خود 
را رســانه ای نکرده بود و برخی از رقبای آنها مصاحبه می کردنــد و اطمینان می 

دادند که اصولگرایان در کرمانشاه به هیچ اجماعی نخواهند رسید.
این در حالی بود کــه پیگیری ها از برخی 
اعضــای شــورای ائتــالف اصولگرایان از 
جلســات متعدد و تقریبا هر روز این شورا 
حکایت داشت و اعالم می شد که به زودی 
لیســت انتخاباتی اصولگرایــان هم برای 
حوزه های انتخابیه مختلــف در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و هم برای مجلس 

خبرگان رهبری اعالم خواهد شد.
اصولگرایان در کرمانشــاه کار را به دقیقه 
90 واگذار کردند و درســت یک روز قبل 
از آغاز مهلــت قانونی تبلیغــات انتخابات 
مجلس شورای اسالمی لیســت انتخاباتی 
خــود را در همه حــوزه های شــش گانه 
استان کرمانشــاه منتشــر کردند.لیستی 
که به اذعان اکثرسیاسیون استان با اجماع 
حداکثری بسته شده بود در ساعات پایانی 
روز چهارشنبه هفته گذشته رسانه ای شد.

ایــن هماهنگی اصولگرایــان در انتخابات 
مجلــس شــورای اســالمی، در انتخابات 

خبرگان رهبری نیز با تمکین به لیست جامعه مدرســین حوزه علمیه قم و جامعه 
روحانیت و اعالم حمایت اصولگرایان استان از لیست جامعتین بروز و نمود داشته 
است. بنابراین اصولگرایان در مجموع با اجماع حداکثری وارد عرصه انتخابات هفتم 

اسفندماه در استان کرمانشاه شده اند.
آرایش سیاسی کاندیداهای مستقل در کرمانشاه

کاندیداهایی که در عرصه انتخاباتهای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی در 
استان کرمانشاه به صورت مســتقل وارد عرصه رقابت شده اند اما حکایت متفاوتی 
دارند. عموما این کاندیداها اعالم حضور مســتقل شــان در انتخابات به سه شکل 

ارزیابی می شود.
در حالت اول برخی از کاندیداهای مســتقل افراد اصولگرا و یا اصالح طلبی هستند 
که از لیست انتخاباتی این جریان های سیاســی بیرون مانده اند و بعد از این اتفاق 
به جای کناره گیری به نفع ائتالف جریان سیاســی خود اعالم کرده اند کاندیدای 

مستقل هستند.
حالت دوم از اعــالم حضورهای مســتقل در انتخابات بازهم چهره های سیاســی 
هستند که پیشــینه اصولگرایی و یا اصالح طلبی آنها مشخص است اما با این تفکر 
که ایســتادن در صف اصالح طلبان و یا اصولگرایان برای آنها منجر به رای نخواهد 

شد اعالم کرده اند که مستقل در انتخابات نامزد شده اند.
اما حالت سوم را می توان چنین ارزیابی کرد که برخی از کاندیداها هر چند انگشت 
شمار هستند که استقالل آنها از جریان های سیاسی روشن است و حقیقتا با مشی 

سیاسی مستقل قصد رقابت با رقبای انتخاباتی خود را دارند.
به هرحال آنچکه مشخص است بافت آرا در استان کرمانشاه مبتنی بر داشتن سبد 
رای عشیره ای از سوی کاندیداهاست اما به نظر می رسد در انتخابات پیش رو بیش 

از دوره های گذشته لیست های انتخاباتی جریانهای سیاسی نقش آفرینی کنند.
همه جریانهای سیاسی بدون استثنا مردم را به حضور باشکوه در پای صندوق های 
رای ترغیب و تشــویق کرده اند و به نظر می رســد یکی از انتخابات های کم نظیر 
تاریخ انقالب اسالمی ایران از نظر مشــارکت مردم در هفتم اسفندماه رقم بخورد و 

سال جدید برای مردم ایران به تعبیر رهبر انقالب با نفسی تازه آغاز شود.
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استان کرمانشاه با 
جمعیتی 2 میلیون 
نفری، یک میلیون 
و 507 هزار نفر 
واجد شرایط شرکت 
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مجلس شورای 
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جوان منتشر کرد: 
اسامی 96 نامزد انتخابات 

مجلس شورای اسالمی در استان کرمانشاه

کرمانشــاه - خبرنــگار جــوان: بــا تاییــد صالحیــت 96 نامــزد 
حــوزه  شــش  در  اســالمی  شــورای  مجلــس  انتخابــات 
انتخابیــه اســتان کرمانشــاه، اســامی آنــان اعــالم شــد.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، از این تعداد 26 نفر در حوزه انتخابیه کرمانشاه، 
یازده نفر در حوزه انتخابیه قصرشیرین، ســرپل ذهاب و گیالنغرب، 12 نفر در حوزه 
انتخابیه پاوه و اورامانات، یازده نفر در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین، 21 نفر 
در حوزه انتخابیه ســنقر و کلیایی و 15 نفر در حوزه انتخابیه اسالم آبادغرب و داالهو 

تایید صالحیت شده اند.
لیست کاندیداهای شش حوزه انتخابیه اســتان کرمانشاه بنابر اعالم فرمانداری ها به 

شهر زیر است:
حوزه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیالنغرب:

فردین بخشنده، یوسف پروین، فرهاد تجری، فتح اهلل حسینی، بهرام تیموری، ستار 
حاتم پور،  نادر حسن پور، علی اشرف حیدری، منصور شفاعتی پور، علی صحرایی  و 

امیر عبدی پور
حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود، روانسر و ثالث باباجانی:

انور بکامیری، نریمان رحمانی تبار، محمد تقی رســتمی، عزیز ساســلی، سید نوزاد 
ســلیمانی، بهزاد صدری، نوری کریمی، نظیف محمدی، نعمت اهلل منوچهری،  سید 

صوفی میرانی، شهاب نادری و نورالدین یوسفی
حوزه انتخابیه کرمانشاه:

افشار امیری، حســن امیری، عبدالحمید امیری، یزدان ایرمان، سیدقاسم جاسمی، 
سعید حیدری طیب، بهروز خسروی، محمد رزم، بیژن شکربگی، رحمان صابری، احمد 
صفری، عباس عباسی)فرزند محمد(،عباس عباسی)فرزند غالمرضا(، ابراهیم عزیزی، 
فرهاد فتاحی، حمیدرضا فرهادی، وهاب فرهمند، محمد کاظمی، محمد کرمی راد، 
محمود کرمی راد، حاجیعلی کریمی، جهانبخش کریمی، ستار محمدی، ناصر مرادی 

بیله هویی، عبدالرضا مصری و مرتضی موحدنیا
حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی:

عقیل اجاق،  فریدون احمدیان، موسی اعظمی، وحید بنی عامریان، سید جواد حسینی 
کیا، علیرضا خادمی، علی اکبر خاکزاد،  حسین خوش اقبال، علی رضوانی، آرش دیده 
ور،  مهدی عمادی انور، محمد عمادی رستگار، رسول عمادی وفا ،  فرامرز فرمانی، علی 
قربانی، علی کلوند ، محمد ابراهیم محبی ،رضــا نجفیان، علی اصغر همتی، امین اهلل 

یاوری و  پروین همتی
حوزه انتخابیه اسالم آبادغرب و داالهو:

فلیچر خاني، عبدالرضا رستمی، علي صفر شریفی، امیر فرخی، حسن پیرکرمی، شهریار 
مصطفایی، نورالدین زارعی، نصرت اهلل مهدی زاده، حشــمت اهلل فالحت پیشه،  اکبر 
جوهری، علي جلیلیان،  محســن نوری، علي صابری، سیامند پوریامنش، حمیدرضا 

بیگ رضایی
حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین:

وحید احمدی، کیومرث امیرخانی، علی بدری، محمدتقی حسن زاده، محمدحسین 
خزایی، حجت دهنوی، علی رضایی، حسن سلیمانی، عبدالحسین شورچه ای، میثم 

ممی زاده و علی موالیی

فرماندار هرسین:

پروژه چهار بانده شدن دو راهی هرسین به 
پلیس راه پیشرفت ۳۰ درصدی دارد

کرمانشــاه- خبرنگار جوان: فرماندار شهرســتان هرســین 
گفت: پــروژه چهــار بانده شــدن محور هرســین به پلیس 
راه کرمانشــاه با پیشــرفت فیزیکی ۳0 درصد در حال اجرا 
اســت که تکمیل آن به ۳5 میلیارد تومان اعتبــار نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، یاور محمدی به آخرین وضعیت 
اجرای پروژه چهار بانده کردن  دو راهی هرســین به هرسین اشاره کرد 
و اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه از ســال 90 با تخصیص یک 

میلیارد و 200 میلیون تومان برای پیمانکاران پروژه آغاز شده است.  
وی با اشاره به پیشــرفت 30 درصدی این پروژه، افزود: تا کنون بیش از 
10 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است اما برای پیشرفت سریع تر 

پروژه و رسیدن به مرحله بهره برداری به اعتبارات بیشتری نیاز است.
فرماندار هرســین اعتبار مورد نیاز بــرای تکیل پــروژه را 35 میلیارد 
تومان عنوان کرد و گفت: بهره برداری از این پروژه عالوه بر کاهش آمار 
تصادفات، کاهش بــار ترافیکی را نیز در محور مذکــور به دنبال خواهد 

داشت.
 محمدی خاطر نشــان کرد: باید پل دیگری نیز بر رودخانه گاماســیاب 
جهت الین رفت برگشت احداث شود تا تردد وســایل نقلیه در شرایط 

مناسبتری انجام شود.
فرماندار هرسین همچنین با اشاره به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه با 
بهره برادری از این پروژه اظهار داشــت: تکمیل این طرح پروژه  در واقع 
کریدور شمال به جنوب از مسیر تبریز به اهواز را کوتاه تر کرده و رضایت 

بیشتری را  در امر تردد برای هموطنان ایجاد می کند.

آرایش جریانات و گروه های مختلف در انتخابات کرمانشاه



کرمانشــاه - خبرنــگار جــوان: عضو شــورای عالی حــوزه های 
علمیه گفت: کســانی کــه مــی خواهند راه امــام را محــو کنند 
یا خائن هســتند و یــا نــادان. اگر با جــای خاصی ارتبــاط دارند 
خائن هســتند اما اگر بــا جایی ارتبــاط ندارند کم عقل هســتند.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، آیت اهلل سید عباس میر یونسی امام 
جمعه سابق شهرستان کنگاور و از شــاگردان امام خمینی )ره( با اشاره به 
تالش های صورت گرفته برای تحریف امام)ره( اظهار داشت: دشمن از روز 

اول که امام را شناخت در صدد تحریف راه امام)ره( به اشکال مختلف بود.

وی با بیان اینکه تاکنون کسی نتواسته امام )ره( را تحریف کند، گفت: قبل از 
انقالب شاه نوکر دست نشانده  آمریکایی ها هم سعی در تحریف امام داشت 

که هرگز نتوانست به خواسته هایش برسد.
امام جمعه ســابق کنگاور همچنین اظهار داشت: کسانی که می خواهند راه 
امام را محو کنند یا خائن هستند و یا نادان. اگر با جای خاصی ارتباط دارند 

خائن هستند اما اگر با جایی ارتباط ندارند کم عقل هستند.
وی با اشــاره به ســخنان امام )ره( گفت: بارها امام)ره( هشدار داد و فرمود 
مراقب باشید آن راهی را که امام زمان)عج( پسندیده است همین حکومت 

اسالمی است پس سعی در حفظ دستاوردهای آن داشته باشید.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه در ادامه تصریح کرد: بنده از همان ابتدا 
به امام و افکار ایشان اعتقاد داشتم. امام از همان اول مایل به مرجعیت نبود 
اما زمانی که مرجعیت بعنوان یک تکلیف به او واگذار شــد انصافا مردانه به 

میدان آمد و آنچه را که خدا و پیامبر خدا دستور داده بود اجرا کرد.
راه امام توسط ولی امر مسلمین حضرت آیت اهلل خامنه ای تبیین می شود

این استاد حوزه علمیه گفت: امروز هم مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ادامه دهنده همان راه و تبیین کننده آن است.

وی افزود: ما مردم ایران باید خدا را شاکر باشــیم که بعد از امام)ره( چنین 
رهبری به ما عنایت فرمودند.

آیت اهلل میر یونسی با بیان انیکه شهدای مدافع حرم راه امام)ره( را دنبال می 
کردند، گفت: امروز شاهد شهادت مدافعان حرم هستیم که همه به حالشان 
غبطه مــی خوریم. اگر بخواهیم تالش این شــهیدان شــکل بگیرد باید راه 
امام)ره( را که به وسیله  مقام معظم رهبری تفسیر و تبیین می شود تعقیب 

و با وحدت کلمه پیش برویم.
وی همچنین با اشاره به تاکیدات امام راحل و مقام معظم رهبری در خصوص 
اهمیت انتخابات گفت: در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسالمی با وضو 

و با قصد قربت حاضر شویم.

      دو شنبـه 13 اسفند 1394| 13 جمادی االول 1437| ويژه نامه استان كرمانشاه

رئیس کل دادگستری کرمانشاه:

جرم انتخاباتی تاکنون
 در کرمانشاه رخ نداده است

کرمانشاه - خبرنگار جوان: رئیس کل دادگســتری کرمانشاه با اشاره به اینکه 
شعب ویژه ای در مرکز این استان و شهرستان ها برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی 
تشکیل شده، گفت: تاکنون مورد خاصی از جرم انتخاباتی گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشــاه، محمدرضا عدالت خواه در نشســت ستاد 
پیشگیری از جرائم انتخاباتی با حضور نامزدهای تایید صالحیت شده دهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی به تبیین جایگاه مهم مجلس شورای اسالمی و نقش 

سازنده نمایندگان پرداخت.
عدالت خواه با اشاره به اینکه این دوره از انتخابات در عرصه داخلی و بین المللی اثرگذار 
است، ادامه داد: بیش از ۳۰۰ نفر در استان کرمانشاه برای انتخابات مجلس ثبت نام 
کردند و تاکنون 9۴ نفر تایید و یا احراز صالحیت شده اند که نباید در مقابل کسانی 
که به هر نحوی از انحا صالحیت آن ها تایید نشده است به شادی بپردازند، چراکه این 

خصلت از ادب اسالمی به دور است.
وی مدیریت رفتار انتخاباتی را نخستین موضوع مد نظر کاندیداها برشمرد و گفت: این 
مدیریت تا روز انتخابات و بعد از آن را نیز شامل می شود؛ هم برای آن هایی که منتخب 
مردم هستند و هم کسانی که انتخاب نشده اند و در مجموع هر دو طیف باید در راه 

وفاق و هم دلی گام بردارند و به توسعه استان کمک کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشــاه خطاب به نامزدهای انتخاباتی گفت: به 
طرف داران خود توصیه کنید آن چه را مالک قرار بدهند اسامی است که به عنوان 
منتخب از صندوق های رای بیرون خواهند آمــد و در برابر انتخاب مردم تمکین 

کنند.
به گفته رئیس ســتاد مبارزه با جرائم انتخاباتی، اعتقاد داشــته باشــید همه 
ما وسیله هســتیم و وظیفه ما انجام رفتاری انسانی اســت و سرنوشت آن چه 
را که باید رقم بزنــد، اتفاق خواهد افتــاد و نامزدهایی کــه در آینده منتخب 
مردم خواهند شد نیز نباید در صورت انتخاب، جشــن و کارناوال راه بیندازند 
و احساســات رقبای خود را جریحــه دار کنند، چراکه به فرمــوده مقام معظم 
رهبری در انتخابات نظام جمهوری اســالمی شکست و پیروزی وجود ندارد و 
همه پیروزند و شکســت از آن کسانی اســت که می خواهند مانع حضور مردم 

در انتخابات شوند.
این مسئول با بیان اینکه که افراد در ســخنان خود باید مصالح نظام را مد نظر قرار 
بدهند، گفت: نباید به گونه ای سخن گفت که برای دشمن ایجاد طمع کرد و مهمترین 

موضوع حفظ دستاوردهای نظام است که در سخنان نامزدها باید بیان شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشــاره به زوایای سخنان مقام معظم 
رهبری در خصوص حق الناس، تصریــح کرد: در بحث انتخابــات حقوقی باید 
رعایت شود، نخست اینکه رقبا را نباید با سخنان خود مورد توهین و تخریب قرار 
داد و نکته بعدی حقوق مردم اســت که در این دو نباید هیچ گونه قانون شکنی 
اتفاق بیافتد، چراکــه این افراد قرار اســت در مرکز قانون گذاری کشــور پای 

بگذارند و منشاء این مهم شوند.
وی وظیفه اصلــی نمایندگان را قانون گذاری دانســت و یادآور شــد: یکی از 
معیارهای انتخاب فرد اصلح رعایت قانون در دوران تبلیغات است که نامزدها 
نباید از چارچوب هایی که برای آن ها تعیین شــده تجاوز کنند و موضوع مهم 
قانون گرایی را به ســتادها و طــرف داران خود نیز گــوش زد کنند و از حدود 

تخطی نداشته باشند.
این مسئول بی طرفی دستگاه قضایی در امر انتخابات له یا علیه کسی را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: همواره تاکید کرده ایم دســتگاه قضایی نباید له یا علیه کسی حتی 
اگر نامزدی از دل دادگستری باشد گام بردارد و در کمال بی طرفی به عنوان ناظری 

عام عمل کند.
عدالت خواه با برشمردن برخی از جرائم انتخاباتی و تبلیغات، خاطرنشان کرد: شعب 
ویژه ای در مرکز استان و شهرستان ها برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی تشکیل شده 

و تاکنون مورد خاصی از جرم انتخاباتی گزارش نشده است.

کرمانشــاه - خبرنــگار جــوان: یــادواره شــهدای مدافــع حــرم 
ودانشــجوی شــهر کرمانشــاه بــا حضــور خانــواده محتــرم 
شــهدا،جمعی از مدیــران اســتان، اســاتید، کارکنــان و جمعــی از 
دانشــجویان در دانشــگاه آزاد اســالمی کرمانشــاه برگــزار شــد.
به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، رئیس دانشگاه آزاد کرمانشاه در یادواره 
شهدای مدافع حرم و دانشجوی شهر کرمانشــاه ، اظهار داشت: شهدای مدافع 
حرم نقش بزرگی بر گــردن همه ما دارند چرا که امنیت و آسایشــی که اکنون 

در کشور شاهد هستیم به برکت خون شهدای گرانقدر ایران اسالمی است.
وی افزود: یکی از دســتاوردهای مهم انقالب اسالمی توســعه آموزش عالی و 
تاسیس دانشــگاه آزاد اسالمی است به طوری که اکنون شــاهد فعالیت حدود 

۴۰۰ واحد دانشگاهی در کشور هستیم.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه خاطرنشــان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی 
کرمانشاه افتخار دارد که بیش از یک چهارم دانشجویان شاهد و ایثارگر کشور 
را داراست ضمن اینکه شــهدای گرانقدری را هم تقدیم اسالم و ایران اسالمی 

کرده است.
حجت االســالم محمدمهدی ماندگاری نیز در این مراســم با اشــاره به نقش 
شاخص شــهیدان گفت: شــهدا فارغ التحصیالن دانشــگاه های شهادت اند و 
بایستی همه ما و خصوصا جوانان ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم و بدانیم که 

ایشان برای چه هدفی از جان گرانمایه خویش مایه گذاشتند.
وی افزود: ما بایستی از زندگی شهدا درس بگیریم، شهدا رفتند تا آزادگی را به 
ما بیاموزند و اینکه هدفشان خشنودی ذات اقدس ا الهی است، آنها راه صحیح 
که همانا پیوستن به معشوق الهی اســت را پی گرفتند و در این راه از همه چیز 
گذشــتند چرا که راه خدا را انتخاب کردند و چنان زندگی کردند وشهید شدند 

که مورد پسند خداوند است.
حجت االســالم ماندگاری توجه به عقل واقع بین و عمل واقعی و خالص را یک 
ضرورت دانســت و گفت: جوانان بایستی توجه داشته باشــند که فریب دنیا و 
لذات زودگذر آن را نخورند و با تاسی از بزرگان دین و شهدا راه صحیح زندگی 
کردن را بیاموزند و بدانند که این راه همان راهی است که خداوند جهت رسیدن 

وی همچنین خاطرنشــان کرد: توجــه به مبانی دین اســالم و حفظ حریم در به سعادت برای بندگانش تبیین کرده است.
روابط جامعه و پاس داشتن حجاب و اخالق اسالمی الزمه زندگی جوانان است 
و بایستی جوانان ســعی کنند که به اغواگری های شیطان بی توجه بوده و بنده 

خدا باشند وگرنه برده دنیا خواهند شد.
ماندگاری با اشاره به آیه 69 سوره مبارکه نســاء هم گفت: خداوند در این آیه 
مبارکه می فرماید که شــهدا را در کنــار پیامبران و جزو بنــدگان خوب خدا 

گذاشتیم چون انتخابشان بندگی خدا بوده است.
وی افزود: ما باید در زندگی سعی کنیم که همواره در مسیر تعالی و مورد رضای 
خدا گام برداریم و مالکمان برای انتخاب افــراد در کنارمان برای زندگی، کار 
و.. افرادی باشند که مورد پسند خدا هســتند، افراد و کارهایی را برگزینیم که 

معیارهای خداوند مطرح شده خداوند متعال در قرآن،  را دارا باشند.
حجت االســالم ماندگاری در پایان ضمن تقدیر از خانواده محترم شهدا و علی 
الخصوص شهدای حاضر در یادواره  گفت: شهدا حق بسیار عظیمی بر ما دارند 
چرا که امنیت حال حاضر را مدیون خون ایشان هستیم و به فرموده رهبر معظم 
انقالب امتیاز شهدای مدافع حرم بر سایر شهدا در سه مورد است، ایشان برای 
دفاع از حریم اهل بیت به شهادت رسیدند، اگر ایشــان در عراق و سوریه نمی 
جنگیدند باید در کرمانشــاه و همدان می جنگیدیم و ســوم اینکه شهادت این 

عزیزان در غربت بوده است.
همچنین در این یادواره از کلیپ شهدای اســتان تهیه شده توسط هنرمندان 
کرمانشاه، رونمایی شد که فضایی روحانی به مراسم داد و مورد توجه حاضرین 

قرار گرفت.
در پایان این مراســم از خانواده های محترم شــهدای مدافع حرم و دانشجوی 

استان تجلیل و قدردانی شد.

حجت اال سالم ماندگاری در یادواره شهدای مدافع حرم و دانشجوی کرمانشاه:

امنیت امروز جامعه مرهون شهدای مدافع حرم است

آیت اهلل میریونسی:

کسانی که درصدد تحریف امام)ره( هستند ، نادان یا خائنند

التحصیالن  فارغ  شهدا 
دانشگاه های شهادت 
اند و بایستی همه 
ما و خصوصا جوانان 
ادامه دهنده راه این 
عزیزان باشیم و بدانیم 
که ایشان برای چه 
هدفی از جان گرانمایه 
گذاشتند مایه  خویش 

نباید به گونه ای سخن گفت 
که برای دشمن ایجاد طمع 
کرد و مهمترین موضوع 
حفظ دستاوردهای نظام 
است که در سخنان نامزدها 
باید بیان شود شهدا حق بسیار 

عظیمی بر ما دارند 
چرا که امنیت حال 
حاضر را مدیون 
ایشان هستیم  خون 
و به فرموده رهبر 
امتیاز  انقالب  معظم 
شهدای مدافع حرم 
بر سایر شهدا در سه 
مورد است، ایشان 
برای دفاع از حریم 
اهل بیت به شهادت 
رسیدند

کسانی که می 
خواهند راه امام را 
محو کنند یا خائن 
هستند و یا نادان. 
اگر با جای خاصی 
ارتباط دارند خائن 
هستند اما اگر با 
جایی ارتباط ندارند 
کم عقل هستند



کرمانشــاه - خبرنــگار جــوان: مدیرعامــل پاالیشــگاه آناهیتــا 
گفــت: تاکنــون قــراردادی بــرای عملیــات اجرایــی پاالیشــگاه 
آناهیتــا کرمانشــاه با ســرمایه گذاران خارجی منعقد نشــده اســت.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، فرهاد احمدی، اظهار داشت: هم اکنون 
۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه از ماشــین آالت و تجهیزات جهت تسطیح و خاک برداری 
پاالشگاه آناهیتا مشغول کار هســتند که این موضوع زمینه اشتغالزیی ۴۰۰ نفر 

را فراهم کرده است.
مدیرعامل پاالیشگاه آناهیتا با بیان اینکه در صورت مساعد بودن وضعیت جوی تا 
پایان سال عملیات خاکبرداری به اتمام می رسد، عنوان کرد: در غیر این صورت 

حداکثر تا اردیبهشت ماه سال 9۵ این عملیات به اتمام می رسد.
احمدی به پیشــرفت ۳۵ درصدی طرح پاالیشگاه آناهیتا اشــاره و خاطرنشان 
کرد: فاز نخست اجرای عملیات ساخت این پاالیشــگاه که مربوط به تسطیح و 

خاک برداری بوده هم اکنون در حال انجام است.
وی از رایزنی با سرمایه گذاران خارجی کشــورهای آسیایی و اروپایی خبر داد و 
بیان کرد: به طور میانگین تاکنون هر دو هفته یکبار با تعدادی از سرمایه گذاران 

کشورهای چین، ژاپن، کره، هند، فرانسه و ایتالیا جلساتی برگزار شده است.
احمدی با بیان اینکه تاکنون قراردادی با ســرمایه گذاران خارجی منعقد نشده 

است، اظهار کرد: استفاده از تسهیالت ســرمایه گذاران مذکور در مرحله دوم از 
کار مورد توجه اســت و در صورت عدم انعقاد قرارداد کار با ســهامدارن موجود 

ادامه می یابد.
مدیرعامل پاالیشــگاه آناهیتا بیان کــرد: از آغاز اجرای عملیات ســاخت این 
پاالیشگاه در استان کرمانشاه مشــکلی وجود نداشته و هم اکنون نیز برای ادامه 

روند مشکلی وجود ندارد.

ساخت پاالیشگاه 1۵۰ هزار بشــکه ای آناهیتا که در سفر مقام معظم رهبری به 
استان کرمانشــاه مورد توجه بوده در صورت تکمیل زمینه اشتغال پنج هزار نفر 
را فراهم می کند و خوراک صنایع پایین دست اســتان از جمله واحد ال.ای.بی 
که در حال حاضر خوراک مورد نیاز خود را از اســتان های دیگر تهیه می کنند، 

تأمین می شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور: 

استفاده از بیت المال و فعالیت مدیران دولتی در 
تبلیغات انتخاباتی ممنوع است

کرمانشاه - خبرنگار جوان: رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: مطابق ماده 59 قانون 
انتخابات کشور انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها در تمام دستگاهها 
و نهادهای رســمی و دولتی ممنوع اســت و مرتکبین آن مجرم شناخته می شوند.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشــاه، مهندس محمدحســین مقیمی رئیس ستاد 
انتخابات کشــور در جمع خبرنگاران رســانه های گروهی با اشــاره به مفاد ماده ۵9 
قانون انتخابات مجلس شــورای اســالمی، درخصوص رســانه های مصداق این ماده، 
افزود: براساس ماده ۵9 قانون انتخابات: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم 
رسمی اســامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه 
نماز جمعه و یا هر وســیله دیگری که جنبه رســمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان 
در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و ســایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، 
شرکتهای دولتی و موسســات وابسته به دولت و شهرداری ها و شــرکت ها و سازمان 
های وابســته به آنها و نهادها و موسســاتی که از بودجه عمومی )به هر مقدار( استفاده 
می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وســایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب 

مجرم شناخته می شود.
مقیمی با تاکید بر اینکه با هرگونه تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی نیز مطابق قانون 

برخورد خواهد شد از تدوین دستورالعمل نحوه تبلیغات در فضای مجازی خبر داد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان گفت: افرادی که روز هفتم اسفند ماه 9۴ ، هجده 

سال تمام داشته باشند.
و متولدین پیش از تاریخ ۷ اسفند 1۳۷6 می توانند در انتخابات شرکت کنند

رییس هیات بازرسی انتخابات کرمانشاه:

بازرسان باید "بی طرفانه" و "قانونی" عمل کنند

کرمانشــاه - خبرنگار جوان: رییس هیات بازرسی انتخابات اســتان کرمانشاه از 
بکارگیری 1550 بازرس در انتخابات پیش رو خبر داد و اظهار کرد: بســیار حساس 
هستیم تا در جریان برگزاری انتخابات بازرســی بی طرفانه و قانونی را اعمال کنیم.

به گزارش خبرنگار جوان در کرمانشاه، مجتبی نیک کردار با اشاره به آمادگی کامل هیات 
بازرسی انتخابات استان برای برگزاری یک انتخابات سالم، گفت: کار خود را از نیمه دوم 

آذرماه شروع کرده ایم، اما اوج فعالیت ما با شروع زمان تبلیغات کاندیداها خواهد بود.
وی با اشاره به شروع زمان تبلیغات کاندیداهای خبرگان رهبری از ۲۲ بهمن ماه، گفت: 
خوشــبختانه تبلیغات کاندیداهای خبرگان رهبری به دلیل ســطح باالیی که این افراد 

دارند بسیار آرام است و فضای تخریبی و غیراخالقی را در تبلیغات آنها شاهد نیستیم.
وی تصریح کرد: اوج کار ما از ۲9 اســفندماه و با شــروع تبلیغات کاندیداهای نمایندگی 
مجلس خواهد بود، زیرا بــه دلیل تعصبات قومی و قبیلــه ای و جناحی فضای رقابتی در 
بین این کاندیداها و هوادارانشان حادتر است و آمادگی ما در یک هفته تبلیغات آنها باید 

بیش از هر زمان دیگر باشد.
نیک کردار با اشاره به حضور فعال هیات های بازرســی در زمان پیش از انتخابات، حین 
برگزاری و نیز در زمان شــمارش آرا،، گفت: در انتخابات پیش رو در پای هر صندوق یک 
بازرس خواهیم داشت و با توجه به تعییین 1۵۵۰ صندوق در سطح استان، 1۵۵۰ بازرس 
در این دوره انتخابات در پای صندوق های رای اســتان حضور خواهند داشــت و هر ۲۰ 

صندوق نیز تحت نظارت یک سربازرس است.
رییس هیات بازرسی انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: این بازرسان در روز برگزاری 
انتخابات حضور فعال خواهند داشــت و در ادامه کار  نظارت بر شمارش آراء را نیز انجام 
خواهند داد و تا پایان کار شمارش و صورت جلســه صندوق در محل حضور داشته و به 

وظیفه خود عمل می کنند.
نیک کردار با تاکید بر انجام بازرسی بی طرفانه و قانونی در انتخابات پیش رو، گفت: در این 
راستا فعالیت بازرسان را نیز تحت کنترل داریم و در صورت محرز شدن طرفداری آنها از 

کاندیدایی با آنها برخورد شده و از کار بازرسی کنار گذاشته می شوند.
وی با بیان اینکه فعالیت تبلیغاتی کاندیداها به شــدت تحت نظارت است، گفت: مواردی 
از تخلفات را طی این مدت داشــته ایم که به کاندیداها تذکرات الزم داده شده، اما عمده 
تخلفات انتخاباتی ما در حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است که در این زمینه 

نیز نیروی انتظامی و پلیس فتا به وظایف خود عمل می کنند.
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 یکی از کارهایی که آنها امروز بجد دنبال میکنند این اســت که شورای 
نگهبان را تخریب کنند؛ ببینید برادران و خواهران عزیز! تخریب شورای 
نگهبان معنا دارد. آمریکایی ها از اّول انقالب با چند نقطه ی اساســی در 
کشــور و در نظام جمهوری اسالمی بشــّدت مخالف بودند که یکی اش 
شورای نگهبان بود؛ ســعی کردند، تالش کردند و از بعضی افراد داخلی 
غافل و بی توّجه هم سوءاستفاده کردند بلکه بتوانند بساط شورای نگهبان 
را جمع کنند -البّته نتوانستند و نمیتوانند- حاال درصددند تصمیم های 
شورای نگهبان را زیر سؤال ببرند. معنای این کار چیست؟ جوانهای عزیز 
ما به این درست توّجه کنند؛ وقتی تصمیم های شورای نگهبان زیر سؤال 

رفت و اّدعا شد که اینها غیر قانونی است، معنایش چیست؟ معنایش این 
است که انتخاباتی که پیش رو اســت، غیر قانونی است؛ وقتی انتخابات 
غیر قانونی شد، برخالف قانون شــد، نتیجه اش چیست؟ نتیجه اش این 
است مجلسی که بر اساس این انتخابات تشکیل خواهد شد، غیر قانونی 
اســت؛ معنای غیر قانونی بودن مجلس این است که در طول چهار سال 
هر قانونی که در این مجلس بگذرد، اعتبار ندارد و بی اعتبار است؛ یعنی 
کشور را چهار سال در خأل مجلس و خأل قانون نگه داشتن؛ معنای تخریب 
شورای نگهبان این است و دشمن این را میخواهد. البّته آن کسانی که با 
دشــمن در داخل هم صدایی میکنند، بیشترشان ملتفت نیستند چه کار 
میکنند. من مّتهم نمیکنم کسی را به خیانت؛ ملتفت نیستند، توّجه ندارند 

اّما واقــع قضّیه این اســت. 
تخریــب شــورای نگهبان، 
اینکه شــورای نگهبان را ما 
زیر ســؤال ببریم و بگوییم 
که تصمیم گیری هایشــان 
برخالف قانون بوده اســت، 
تخریــب شــورای نگهبان 
نتخابات  نیســت، تخریب ا
اســت، تخریــب مجلــس 
اســت، تخریب چهار سال 
قانون گــذاری در مجلــس 

است؛ دنبال این هستند.

کرمانشــاه - خبرنگار جــوان: رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان 
کرمانشــاه، گفت: به نســل جــوان بدهکاریم و بایــد با برنامــه ریزی 
مناســب در راســتای ارتقای ســطح دانایــی و بصیرت آنها بکوشــیم.
به گزارش خبرنــگار جوان در کرمانشــاه، آیت الله مصطفی علمــاء در اولین 
همایش استانی ستاد ساماندهی شــئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی با 
تاکید بر لزوم ســاماندهی هر چه بیشتر مراســم مذهبی، گفت: باید مراسم و 

شئون مذهبی به روز شوند.
آیت الله علما با بیان اینکه موقوفات بســیاری در حــوزه روضه خوانی داریم، 
گفت: باید برنامه ریزی مناســب این موقوفات را به سمت برگزاری نشست ها 
و جلســات مهم و اثر گذار در زمینه ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش بصیرت 

نسل جوان سوق دهیم.
امام جمعه کرمانشاه از نسل جوان به عنوان سرمایه مهم همه کشورهای دنیا 
یاد کرد و گفت: ما به این سرمایه بزرگ بدهکاریم و باید با برنامه ریزی مناسب 

در راستای ارتقای سطح دانایی و بصیرت آنها بکوشیم.
آیت الله علما در ادامه محرم و صفر و عزاداری های آن را یک پتانســل بزرگ 
دانســت و بر لزوم برنامه ریزی برای کارایی و بازدهی بیشتر این مراسم تاکید 

کرد.
وی با اشاره به اثرگذاری اجتماع  ۲۵ میلیون نفری اربعین حسینی)ع( گفت: 
بنا به دیدگاه مقام معظم رهبری سبک و سیاق عزاداری های محرم و صفر باید 

منحصر به خودش باشد.
آیت الله علما با تاکید بر اثرگذاری عزاداری های محرم و صفر گفت: هزینه های 
میلیاردی ایام محرم و صفر باید بازدهی بیشــتری داشته باشند و دستیابی به 

این مهم نیازمند برنامه ریزی است.
وی در ادامه  با تاکید بــر اهمیت کار فرهنگی گفت: امــروز دنیا به دنبال این 
است تا تفکر و فرهنگ ما را عوض کند که نمونه آن را می توان در  برنامه ریزی 

دشــمنان در فرهنگ غذا خوردن، معماری، پوشش و تمامی شئون زندگی ما 
دید که مقابله با این مهم ضرورت برنامه ریزی منسجم تر را نشان می دهد.

آیت الله علما با برشــمردن اجتماعات پرشــوری همچون قــدس، فاطمیه، 
۲۲ بهمن، نماز عید قربان، ۲۸ صفر، بیان کرد: امــام)ره( فرمودند؛ ما انقالب 
را از تاســوعا و عاشــوا داریم؛ و  تجمع ۲۷ میلیونی مردم در اطراف حرم امام 

حسین)ع( تعجب جهانیان را برانگیخت.
وی از  روز قدس، نمــاز عید فطر، محــرم و صفر و ... به عنوان ســرمایه های 
عظیمی یاد کرد که استفاده مناسب از آنها می تواند در راستای نهادینه کردن 

برنامه های فرهنگی مفید باشد
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه کرمانشــاه گفــت: مدیریت در کار 
فرهنگی باید بر حسب مقتضیات زمان انجام شــود تا به نتیجه مطلوب دست 

یابیم.
باید جوانان به سمت جلسات مذهبی و فرهنگی کشاند

امام جمعه کرمانشاه افزود: جوانان سرمایه کشورند و باید ساماندهی و مدیریت 
کار فرهنگی بر حســب اقتضائات زمان باشــد به عنوان مثال صد سال پیش 
بسیاری از موثوفات به شرط روضه خوانی بود اما اکنون باید کار فرهنگی را با 

توجه به نیاز زمانه به پیش برد.
آیت الله علما خواستار ترویج و گسترش فعالیت های فرهنگی در مراکز علمی 
شد و گفت: مســئوالن باید مردم را وارد کار کنند و کار فرهنگی را با مشارکت 

مردم و برای مردم دنبال کنند.
نماینده ولی فقیه در اســتان کرمانشاه با بیان اینکه شــرق و غرب از معارف 
واالی دین اسالم تهی اســت، گفت: ماموریت پیامبر گرامی اسالم)ص( ابالغ 
و دستگیری از مردم بود و باید بر این اساس جلســات مذهبی و فرهنگی را به 

درون جامعه ببریم.
آیت الله علما تربیت 1۰ میلیون حافظ قرآنی را راهبرد واالی نظام دانســت و 
افزود: ما مدیون مردم هستیم برنامه های فرهنگی باید برای نسل جوان باشد و 

حتی اگر مردم به مراسمات نیایند باید مراسمات خود را به میان مردم ببریم.
امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: مقام معظم رهبری با وجود داشتن دغدغه های 
بســیار فراوان حکومتی اما به جزئیات نیز توجه دارند همچنانکه مقام معظم 
رهبری بیش از ۲۰ ســال پیش نماز جماعت را در مدارس و دانشــگاه ها رواج 

دادند.

آیت اهلل علما:

توسعه فرهنگ عمومی باید محور برنامه های فرهنگی باشد

حدیث والیتتخریب شورای نگهبان

مدیریت در کار 
بر  باید  فرهنگی 
مقتضیات  حسب 
زمان انجام شود تا 
مطلوب  نتیجه  به 
یابیم دست 

ما مدیون مردم 
هستیم برنامه های 
فرهنگی باید برای 
نسل جوان باشد و 
حتی اگر مردم به 
مراسمات نیایند باید 
مراسمات خود را به 
میان مردم ببریم

 به طور میانگین 
تاکنون هر دو هفته 
یکبار با تعدادی 
از سرمایه گذاران 
کشورهای چین، ژاپن، 
کره، هند، فرانسه و 
ایتالیا جلساتی برگزار 
شده است

مدیرعامل پاالیشگاه آناهیتا خبرداد؛
عدم انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی برای پاالیشگاه آناهیتا کرمانشاه


