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خبرن��گار  قائمش��هر- 
کیهان:

اجرای�ی  عملی�ات 
بزرگ تری�ن پروژه جامع 
زهکش�ی اراض�ی آبگیر 
روس�تای  در  کش�ور 
شهرس�تان  برجیخی�ل 
اس�تان  در  س�یمرغ 

مازندران آغاز شد.
این طرح که به عنوان 
مصوبه س��فر هیئت دولت 
در س��طح 235 هزار هکتار 
اس��تان  ش��الیزاری  اراضی 
اج��را در آمد  به  مازن��دران 
در مرحله نخست، سطحی 
ح��دود دو ه��زار هکت��ار از 
زمین ه��ای برجیخیل و 15 
روستای شهرستان سیمرغ 
ب��ه عن��وان پایل��وت تحت 
پوشش این طرح قرار گرفت.
در مراسم آغاز عملیات 
ای��ن طرح مدی��رکل آب و 
خاک وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: هدایت و دفع اصولی 
آب ه��ای س��طحی، مقابله 
ب��ا آبگرفتگی و پیش��گیری 
از خس��ارت های ناش��ی از 
س��یالب ها و فراهم ش��دن 
ام��کان کش��ت دوم ب��رای 
بهره ب��رداران از مزایای این 
طرح است. مهندس پرستار 
تصریح کرد: مرحله اول این 
ط��رح ب��ا 20 میلیاردریال 

اعتبار شروع شده است.
مدی��رکل آب و خاک 
کش��اورزی  جه��اد  وزارت 
تصری��ح ک��رد: دو میلیون 
هکتار از اراضی کش��اورزی 
کش��ور آبگیر هستند که با 
اجرایی شدن عملیات طرح 
جامع زهکشی در این اراضی 
تحول بزرگی در بخش تولید 
محصوالت کشاورزی ایجاد 

خواهد شد.
رئیس س��ازمان جهاد 
کش��اورزی مازندران نیز با 
بیان اینکه 150 هزار هکتار 
از زمین ه��ای اس��تان در 6 
ماه از سال ماندابی می شود، 
و گف��ت: 240 ه��زار هکتار 
نیز مشکل زهکش��ی دارد. 
عظیم��ی افزود: ب��ا اجرای 
این طرح آب های س��طحی 
مانداب��ی  از  و  جم��ع آوری 
شدن زمین های پایین دست 

جلوگیری خواهد شد.

یزد- خبرنگار کیهان:
مس�ئول فرهنگسرای 
تخصصی امام مهدی)عج( 

بناب- خبرنگار کیهان:
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه بناب گفت: 
امام خمینی)ره( با نهضت خود ادبیات سیاس�ی 

جدیدی را در دنیا مطرح کردند.
حجت االسالم والمسلمین امیر ابراهیم زاده در جمع 
اعضای هیئت رزمندگان اسالم شهرستان بناب با اعالم 
این مطلب افزود: عزت، توانمندی و اقتدار کنونی ایران 
اسالمی مرهون قیام و نهضت حضرت امام خمینی)ره( 
است که با نثار عمر و اندیشه های خود این پیشرفت و 

توسعه را برای کشور به ارمغان آورد.

وی س��پس ب��ا تأکی��د ب��ر تبیین ش��خصیت و 
اندیشه های امام در جامعه تصریح کرد: ایشان با توجه 
ب��ه آموزه های دینی خود ادبیاتی را معرفی کردند که 
هم اکنون با بیداری اسالمی در منطقه شاهد شکوفایی 

این آرمان ها در برابر استکبار و استبداد هستیم.
مس��ئول نهاد رهبری در دانش��گاه بن��اب با بیان 
ویژگی های شخصیتی امام گفت: باید حواسمان جمع 
باش��د و در شناخت دوست و دشمن از معیارهایی که 
ام��ام و رهبر معظ��م انقالب ترس��یم کرده اند، به دور 

نباشیم.

همدان- خبرنگار کیهان:
نماین�ده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: اج�ازه نمی دهیم در اجرای پروژه های مهر 

ماندگار کیفیت فدای سرعت شود.
امیر خجسته در گفت وگو با خبرنگاران افزود: هم سرعت و هم دقت در اجرای پروژه ها الزم است و هر دو 
باید مورد توجه قرار بگیرد اما اگر قرار باشد سریع جمع بندی شود و کیفیت آنها لحاظ نشود، ما نمی پذیریم.

وی ادامه داد: لزومی ندارد که افتتاح پروژه های مذکور حتما در ایام باقی مانده از دولت فعلی انجام شود 
و اگر پروژه ای از زمان بندی عقب است. می توان بهره برداری را به ماه های آینده موکول کرد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس سپس به لزوم کارآمدتر شدن شوراهای اسالمی شهر و 
روس��تا اش��اره کرد و اظهار داشت: با تهیه طرحی می خواهیم مدیریت واحد شهری را در آینده به شوراها و 

شهرداری ها بسپاریم و به تدریج شرایطی فراهم می شود که شوراها از حالت دکوری خارج شوند.
خجس��ته با اش��اره به پیگیری پروژه های عمرانی استان، خاطرنشان ساخت: پروژه های خوبی در استان 
همدان در حال اجراست که همه آنها به غیر از ریل گذاری راه آهن همدان- تهران از روند مطلوبی برخوردارند.

نماینده مردم همدان در مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: از میان پروژه های مهم استان، بیمارستان 
تخصصی قلب فرش��چیان تا پایان ش��هریورماه، باند بین المللی فرودگاه همدان تا 2 ماه آینده، 4 بانده شدن 

جاده ورودی همدان- تهران تا فرودگاه، تا تیرماه امسال به بهره برداری می رسد.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
 از 12 جلد کتاب داستان کودک با محوریت پسماند، 

بازیافت و نظافت شهری در اصفهان رونمایی شد.
مدیرفرهنگی هنری و تفریحی ش��هرداری اصفهان، با بیان 
این مطلب گفت: 6 جلد نخست از این مجموعه مکتوب، »شهر 
پاک« نام داشته و موضوعاتی نظیر حفظ سالمت و پاکی رودخانه، 
نظافت محله، پرهیز از تولید شیرابه زباله و خارج نوبت قرار ندادن 

زباله ها را به مخاطب کودک آموزش می دهد.
مهدی بقایی افزود: 6جلد دوم این مجموعه، »زندگی دوباره« 
نام داشته و سرگذشت مواد بازیافتی، نحوه تفکیک و جمع آوری 
آنها را در قالب داستان های تخیلی و از طریق جان بخشی به اشیا 

به کودکان آموزش می دهد.
وی ب��ا اش��اره به اینکه کلیه مراحل تالی��ف و چاپ این دو 

مجموعه توسط کمیته فرهنگ ش��هروندی شهرداری اصفهان 
انجام شده اس��ت. تصریح کرد: نگارش، طراحی و تصویرسازی 
این دو مجموعه به دس��ت هنرمندان و نویس��ندگان اصفهانی 

انجام شده است.
دبیرکمیته فرهنگ ش��هروندی با بیان اینکه این مجموعه 
داس��تان 12جلدی در تیراژ نخست، در 10 هزار نسخه به چاپ 
رسیده است، خاطر نشان ساخت: با آغاز فصل تابستان، این آثار 
در قالب طرح آموزش��ی »سفیران شهروندی« به صورت رایگان 

در میان کودکان شهر اصفهان توزیع خواهد شد.
بقایی اظهار داش��ت: مجموعه داس��تان های شهر پاک و 
زندگی دوباره در اختیار شهرداری سایر کالن شهرهای کشور 
قرار خواهد گرفت تا به چاپ و توزیع آن در میان شهروندان 

خود بپردازند.

اهواز- خبرنگار کیهان:
فرماندار اهواز از دایر شدن 
547 ش�عبه اخ�ذ رای ب�رای 
جم�ع آوری آرای دو انتخابات 
ریاس�ت جمه�وری و ش�ورای 

اسالمی در اهواز خبر داد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
فرمانداری اهواز، مهندس فدعمی 
فرماندار این شهرستان گفت: از این 
تعداد 508 شعبه ثابت و 39 شعبه 
نیز به صورت سیار به جمع آوری آرا 
خواهند پرداخ��ت که تعداد 397 
شعبه در اهواز و 4 شعبه اخذ رای 

دیگر نیز در شهر الهایی است.
انتخابیه  رئیس مرکز ح��وزه 
شهرستان اهواز افزود: در مجموع 
146 شعبه روستایی در بخش های 
مرکزی، اسماعیلیه و غیزانیه فعال 

است.

فرماندار اهواز با اعالم ثبت نام 
1108 داوطلب ش��ورای ش��هر و 
روستا در حوزه انتخابیه شهرستان 
اهواز خاطرنشان کرد: تعداد 439 
داوطلب برای نمایندگی در ش��هر 
اهواز و 317 نفر نیز در ش��وراهای 
روس��تایی بخ��ش مرک��زی اهواز 

داوطلب شدند.
وی افزود: تعداد 115 روس��تا 
از روستاهای شهرستان اهواز واجد 
شرایط برگزاری انتخابات شوراهای 

اسالمی هستند.
فدعمی گفت: در روستاهایی 
که فاقد ش��رایط تش��کیل ش��ورا 
هس��تند صندوق اخذ رای س��یار 
برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 
مستقر می شود و در سایر شهرها و 
روستاها، شعب دارای دو صندوق 

اخذ رای خواهند بود.

سازی- خبرنگارکیهان:
و  سیاس�ی  مدی�رکل 
انتخابات استانداری مازندران 
گف�ت: 89ه�زار مازنی برای 
نخستین بار در انتخابات92 

رأی خواهند داد.
سیدعباس حس��ینی نژاد با 
اش��اره به اینکه 3ه��زار و 937 
اس��تان  در  رأی  اخ��ذ  ش��عبه 
مازندران برنامه ریزی شده است 
اظهار داشت: 8هزار و 29صندوق 
انتخاب��ات  ب��رای  اس��تان  در 
یازدهمین دوره ریاست جمهوری 
و چهارمین دوره انتخابات شهر و 

روستا درنظر گرفته شده است.
وی ادام��ه داد: ی��ک هزار و 
224 صن��دوق ثاب��ت در حوزه 
شهری، 61 صندوق سیار، 2هزار 
و 495 صندوق ثابت روستایی، 
157 صندوق سیار درنظر گرفته 

شده است.
و  س��ی  سیا کل  ی��ر مد
مازندران  اس��تانداری  انتخابات 

تعداد نامزدهای چهارمین دوره 
انتخابات ش��ورای شهر و روستا 
را 17ه��زار و 945نفر اعالم کرد 
و اف��زود: از این تع��داد 357نفر 
انصراف و 17 ه��زار و 588 نفر 
در عرص��ه انتخابات ب��ه رقابت 

می پردازند.
رأی  مجموع  حس��ینی نژاد 
اولی ه��ای مازندران را 89هزار و 

756نفر اعالم کرد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در 
انتخابات می��ان دوره ای مجلس 
شورای اس��المی 12نفر ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد 5نفر رد 
صالحیت و 7نفر دیگر با هم به 

رقابت می پردازند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات 
اظه��ار  مازن��دران  اس��تانداری 
داش��ت: از 21شهرستان استان 
15 شهرس��تان س��احلی وجود 
دارا که 183 صندوق س��یار در 
مجتمع های فرهنگی- توریستی 

و سواحل لحاظ شده است.

همدان- خبرنگار کیهان:
انص�راف برخی کاندیداه�ا به نفع فرد اصل�ح، مصداق حفظ 

ارزش های دفاع مقدس است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان در گفت وگو 
ب��ا خبرنگاران اف��زود: کاندیداهایی که هدف از ورود به عرصه انتخابات را 
خدمت به نظام می دانند، اگر فردی را شایسته تر از خود می بینند، با یک 
ایث��ار و اخالق انتخاباتی، با کناره گیری از عرص��ه رقابت، میدان را برای 

بهترین ها باز کنند.
جعفر زمردیان ادامه داد: با این اقدام، ارزش های دفاع مقدس می تواند 
مصداق بارزی در جامعه بیابد و یادگاران جنگ دیروز، به حماسه س��ازان 

سیاسی امروز تبدیل می شوند.
وی تاکید کرد: الزم اس��ت تا آنان که وارد عرصه سیاس��ت و رقابت 
انتخاباتی شده اند، به گنجینه های ایثار و مقاومت و فداکاری های 8 سال 

دفاع مقدس توجه ویژه داشته و در امور به کار بگیرند.
زمردیان یاد آور ش��د: به عالوه کاندیداها، با الگو قرار دادن ارزش ها، 
اخالق و ایثار رزمندگان به ویژه فاتحان خرمش��هر در س��وم خرداد، وارد 

میدان شوند تا بخشی از منویات رهبر معظم انقالب تحقق یابد.

اهواز- خبرنگارکیهان:
وحدت و خدمت دو هدف اصلی خدمتگزاران آبادانی 
و پیش��رفت در مقوله شورای ش��هر برای برون رفت از 

توسعه نیافتگی در کالنشهر اهواز است.
دبی��ر ائت��الف خدمتگ��زاران آبادانی و پیش��رفت 
خوزستان با بیان نحوه شکل گیری ائتالف خدمتگزاران 
آبادانی و پیشرفت در نشست های تخصصی اظهار کرد: 
نقطه ضعف ها و قوت های شوراهای گذشته مورد بررسی 
قرار گرفته و به این نتیجه رس��یدیم در میان نامزدهای 
انتخاباتی باید به دنبال افرادی گشت که از شاخص های 

الزم برای ورود به شورای شهر برخوردار باشند.
مسعود حمیدی نژاد تخصص های گوناگون در همه 
زمینه ها را از نیازهای کالنشهر و شهرداری اهواز دانست 
و اظهار کرد: ائتالف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، 14 

رشته و تخصص را باتوجه  به نیازهای شهر اهواز تدارک 
دیده اس��ت. وی خاطرنشان کرد: 7کمیته در بخشهای 
گوناگ��ون با موضوع��ات مختلف و اف��راد تأثیرگذار در 
پیشرفت و آبادانی شهر اهواز را مورد بررسی قرار دادند 
و حدود 60 نفر را برای حضور در لیست ائتالف دعوت 
کردیم که 25نفر از این مجموعه اس��تخراج ش��ده و در 
روزهای آینده به یک لیس��ت 21نف��ره برای حضور در 

رقابت های انتخاباتی دست می یابیم.
حمیدی ن��ژاد اطمینان خاط��ر داد: نیروهای خوبی 
برای شورای اسالمی شهر اهواز ثبت نام کرده اند که برای 

همکاری، از نظرات آنها استقبال می کنیم.
وی در ادامه گفت: توانمندی، کارآمدی، پاکدستی، 
تعه��د و والیت مداری از مهم ترین ش��اخص های نامزد 

شورای شهر اهواز است.

همچنی��ن مس��ئول کمیته ط��رح و برنامه ائتالف 
خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت مشکالتی مانند فضای 
س��بز، آسفالت را بسیار کوچک دانست و گفت: زیبنده 
نظام جمهوری اس��المی ایران و اهواز نیس��ت که ما به 
مش��کالت بسیار کوچک مانند آس��فالت و فضای سبز 
بپردازیم شهر اهواز نیاز به یک انقالب آبادانی و پیشرفت 

دارد.
حس��ین حیدری اظهار کرد: طرح جامع شهر اهواز 
تهیه شده و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهر اهواز 
در طول خدمتگزاری این ائتالف درنظر گرفته شده است.
وی ایجاد پنج تقاطع غیرهمس��طح در شهر اهواز و 
راه اندازی حداقل یک فاز از مترو، ساماندهی دستفروشان، 
احداث پارکها و بوستانها، و غیره را از جمله برنامه های 

ائتالف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت عنوان کرد.

بردسکن-خبرنگار کیهان:
نماین�ده ول�ی فقی�ه در 
در جم�ع  خراس�ان ش�مالی 
مردم بردسکن ضمن تسلیت 
ایام ش�هادت امام موس�ی بن 
جعفر)ع( و با اش�اره به س�ال 
حماس�ه سیاس�ی و حماس�ه 
اقتصادی گفت: حضور پرشور 
مردم در پای صندوق های اخذ 
رای و خلق حماس�ه سیاس�ی 
پاس�خ به ندای رهب�ری نظام 

است.
والمسلمین  حجت االس��الم 
ابوالقاسم یعقوبی گفت: فرمایشات 
مقام معظم رهبری می تواند بهترین 
مالک برای انتخاب فرد اصلح باشد. 
امام جمعه بجنورد افزود: متاسفانه 
عده ای هس��تند نم��ک انقالب را 
می خورند اما نمکدان را می شکنند 
ک��ه بایدب��ه هوش باش��یم که در 
انتخاب ف��رد اصلح آدرس غلط را 

به ما القا نکنند.
وی ب��ا بیان اینکه امام راحل 
2 خدم��ت مان��دگار و 2 گوه��ر 
ارزنده یعنی انسانیت و اسالم ناب 
محمدی را به ما ارزانی داد گفت: 
در مقابل ش��کر این نعمت وظیفه 
داریم در خلق حماسه سیاسی 24 
خردادماه باحضور حداکثری خود 
به دنیا اثبات  کنیم که ملت امام و 
دست پرورده امام و والیت هستیم.

خرم آباد- خبرنگارکیهان:
در انتخابات 24 خرداد عالوه بر شناسنامه رای دهندگان، همراه داشتن کارت ملی نیز 

الزامی است.
معاون سیاسی- امنیتی استانداری لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان افزود: در انتخابات قبلی 
همراه داشتن شناسنامه کافی بود اما در این دوره از انتخابات همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه 

الزامی شده است.
حس��ن شریعت نژاد برپایی انتخابات باش��کوه را استمرار راه و نهضت امام خمینی توصیف کرد و 

افزود: خلق حماسه سیاسی در انتخابات موجب ناکامی دشمنان در تحمیل فشار به ملت می شود.
وی افزود: در اس��تان لرس��تان 98درصد داوطلبان روس��تاها و 90درصد داوطلبان شهری تایید 

صالحیت شده اند.
ش��ریعت نژاد گفت: در حوزه های ش��هری و روستایی لرستان 6388 نفر تایید صالحیت شده اند 
که 1874 ش��عبه اخذ رای در اس��تان تعیین شده و حدود 20 هزار نفر عوامل برپایی انتخابات را در 

این خطه تشکیل می دهند.

دامغان- خبرنگار کیهان: امام جمعه دامغان گفت: انتخابات سرمایه و 
آبروی نظام است. حجت االسالم والمسلمین ترابی افزود: ملت ایران با حضور 
خود در پای صندوق های اخذ رأی سرنوشت چهار سال امور کشور را در سطح 
داخلی و بین المللی رقم می زنند. وی افزود: انتخابات در نظام جمهوری اسالمی 

امری نمایشی نیست بلکه سرنوشت ساز است.
زنجان- خبرنگار کیهان: اس��تاندار زنج��ان گفت: بیش از 95 درصد 
از کاندیداهای ش��ورای اسالمی شهر و روستای استان زنجان تأیید صالحیت 

شده و تنها کمتر از 5 درصد افراد ثبت نام کننده احراز صالحیت نشده اند. 
رئوفی نژاد گفت: در سراس��ر اس��تان 1122 شعبه ثابت و سیار اخذ رأی 

مهیا شده است.
گنبدکاووس- خبرنگار کیهان: س��رتیپ بابایی فرمانده سپاه نینوای 
گلس��تان گفت: مشارکت گس��ترده مردم در انتخاب 24 خرداد باطل کننده 
تصمیمات و توطئه دش��منان اس��ت. وی افزود: تحریم و افزایش فش��ارهای 
اقتصادی، ایجاد ناامنی در ش��هرها از نقشه های دشمنان برای کمرنگ کردن 

حضور مردم در انتخابات است.
زنجان- خبرنگار کیهان: استاندار زنجان حفظ امنیت را تضمین کننده 
انتخابات س��الم ریاس��ت جمهوی دانس��ت و گف��ت: برقراری امنیت توس��ط 
دس��ت اندرکاران در دس��تور کار قرار گرفته و در این راس��تا برنامه ریزی های 
دقیقی انجام گرفته است. دکتر رئوفی گفت: انتخابات پیش رو بسیار حساس 

و سرنوشت ساز برای کشورمان است.
بهاباد یزد- خبرنگار کیهان: ساالری مدیرکل روابط عمومی استانداری 
یزد گفت: یکی از وظایف کمیته تبلیغات و اطالع رسانی و زمینه سازی حضور 
حداکثری مردم در انتخابات اس��ت. وی افزود: کمیته تبلیغات و اطالع رسانی 
باید با فضاس��ازی شایسته و اطالع رسانی صحیح به مردم زمینه سازی حضور 

حداکثری مردم را در انتخاب فراهم آورد.
باب�ل- خبرنگار کیهان: فرمانده س��پاه بابل گفت: اجازه نخواهیم داد 
فضای انتخابات ناامن شود. وی همچنین از اعزام کاروان 200 نفره سپاه بابل 

همچنین اعزام سه هزار نفر از عالقمندان به مرقد امام خبر داد.
گنبدکاووس- خبرنگار کیهان: جانشین مرکز راهبردی بسیج کشور 
گفت: بسیج تابع هیچ جریان سیاسی نیست بلکه خود جریان ساز است. دکتر 
حیدری افزود: جریان ها یا افراد سیاس��ی که تابع والیت باشند مورد حمایت 

بسیج هستند وگرنه توسط بسیج لگدمال می شوند.
الیگودرز- خبرنگار کیهان: حجت االس��الم  والمسلمین حقیان امام 
جمعه الیگودرز گفت: کس��انی که برای انتخابات احراز صالحیت نشده اند به 
این معنی نیست که انسانهای خوبی نیستند. بلکه می توانند همچون گذشته 

در مناصب دیگر به مردم خدمت کنند.
فیروزآب�اد- خبرنگارکیه�ان: در یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و چهارمین دوره ش��وراهای اس��المی 151 ش��عبه اخذ رأی، آرای 
ش��هروندان فیروزآباد را جمع آوری می کنند. بهمنی فرماندار فیروزآباد گفت: 
فیروزآباد 41 شعبه ثابت و یک شعبه سیار و در حوزه روستایی فیروزآباد 46 

شعبه ثابت و 2 حوزه سیار دارد.
تالش- خبرنگار کیهان: کریم شعبانی فرماندار تالش گفت: از مجموع 
1489 کاندیدای شورای اسالمی شهر و روستای ثبت نام کرده 1444 نفر مرد 
و تعداد 45 نفر زن هس��تند. وی  افزود از این تعداد 119 نفر برای عضویت 
در شورای اسالمی شهرها و مابقی برای عضویت در شوراهای اسالمی روستا 

ثبت نام کرده اند.
کرمانشاه � خبرنگار کیهان: صفوی مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
س��نقر گفت: به منظور حفظ س��المت ش��هروندان، جلوگی��ری از چالش های 
زیست محیطی و پیشگیری از شیوع بیماری های میکروبی ناشی از آلودگی فاضالب 
شهری، 112 کیلومتر از شبکه فاضالب این شهرستان شست وشو و الیروبی شد.

بهارس�تان- خبرنگار کیهان: رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
بهارستان از چاپخانه ها و کانون های آگهی و تبلیغاتی بازدید کرد. حجت االسالم 
والمسلمین قلی زاده گفت: هدف از این بازدید بررسی نحوه فعالیت و عملکرد 
چاپخانه ها و کانونهای آگهی و تبلیغاتی و بررسی مشکالت آنان از نزدیک است.
طرقبه شاندیز- خبرنگار کیهان: رئیس بنیاد مسکن طرقبه شاندیز از 
مقاوم سازی بیش از 2 هزار و 889 واحد مسکونی روستایی در این شهرستان 
خبر داد. پوریان گفت: 3 هزار و 671 واحد مسکن ثبت نام داشته اند که 3 هزار و 
300 واحد آن عقد قرارداد کرده و 2 هزار و 880 واحد آنها پایان کار گرفته اند.
بابل- خبرنگار کیهان: جلسه کارگروه ستاد بحران آب در فرمانداری 
بابل تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد از فعالیت چاه های بدون پروانه موجود 

در این حوزه جلوگیری شود.
اراک- خبرن�گار کیه�ان: مدیر ام��ور آب و فاض��الب اراک گفت: با 
جایگزین کردن پاب تصفیه شده فاضالب به جای آب آشامیدنی در سیستم 
کلرزنی تصفیه خانه فاضالب این ش��هر ساالنه 85 هزار مترمکعب در مصرف 

آب آشامیدنی صرفه جویی می شود.

نماینده ولی فقیه
 در خراسان شمالی:

حضور 
حداکثری 

مردم در پای 
صندوق رأی 

پاسخ به ندای 
رهبری است

شروع عملیات 
زهکشی اراضی 

آبگیر کشور 
در مازندران 

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران:

89هزار مازنی برای نخستین بار 
در انتخابات رأی می دهند

برپایی 547 شعبه اخذ رای 
در اهواز

دبیر ائتالف خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت خوزستان:

وحدت و خدمت دو هدف اصلی در شورای شهر اهواز است

مدیرکل بنیاد حفظ آثار مهران:

کاندیداها ارزش های 
دفاع مقدس را 

الگوی رفتاری خود 
قرار دهند

رونمایی از 12جلد کتاب داستان کودکان 
با موضوع نظافت و پاکی شهر اصفهان

پروژه های مهر ماندگار باید با سرعت و دقت همراه شوندنماینده مردم همدان و فامنین در مجلس:

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه بناب:

اقتدار کنونی ایران وامدار نهضت امام خمینی است

58 کانون مهدویت در دانشگاه های یزد فعالیت دارند 
 58 راه ان�دازی  از  ی�زد 
کانون مهدویت در س�طح 
دانش�گاه های استان خبر 

داد.
محمد علی کریمی گفت: 
این فرهنگس��را تاکن��ون در 
عرصه آم��وزش در حوزه های 
مختل��ف ش��امل مهدکودک، 
دانش��گاه، دوره ه��ای طلبگی 
و غی��ره با موض��وع مهدویت 
فعالیت ه��ای جدی��دی انجام 

داده است.
وی م��دت فعالی��ت این 
فرهنگسرا را 6 سال عنوان کرد 
و گفت: 58 کانون مهدویت در 
سطح دانشگاه های استان یزد 

فعالیت می کنند.
کریم��ی تصریح کر د: این 
کتاب های  تاکنون  فرهنگسرا 
مختلفی با موضوع مهدویت نیز 
تدوین و به چاپ رسانده است.
مس��ئوالن  از هم��ه  وی 
اس��تان درخواس��ت کرد تا با 
تعام��ل و همکاری بیش��تر با 
این فرهنگس��را در راس��تای 
زمینه ساز ظهور امام عصر)عج( 

گام بردارند.

همراه داشتن کارت ملی برای رای دهندگان انتخابات الزامی است

حماسه سرایی سی و پنج ساله ملت شریف و بزرگ ایران در طول سال های 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، همواره ایران را از مخاطرات بزرگ رهانیده و از 

پیچ های تاریخی بسیار عبور داده است.
حماسه های بی بدیلی که در پیروزی انقالب اسالمی، مقابله با توطئه های 
داخلی و خارجی دشمنان در اوایل انقالب، جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی، 
خاموش کردن فتنه  های 78 و 88، حضور در انتخابات متعدد و... از سوی ملت 
س��روده شده، جاودانه مانده و برگ برگ تاریخ زرین جمهوری اسالمی را رقم 

زده است.
بدون ش��ک بزرگ ترین میراث ماندگار بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، 
امام خمینی، بعد از پایه گذاری اصل مترقی والیت فقیه، اصالت قائل شدن برای 
مشارکت و حضور مردم در تعیین سرنوشت خود است و شاید بتوان گفت که 
هیچ سخنرانی یا پیام و بیانیه ای از امام خمینی وجود ندارد که در آن از تکریم 

ملت ایران و حضور آنان در صحنه، سخنی به میان نیامده باشد.
در ای��ن می��ان اما، بهتری��ن و مهم ترین صحنه برای اثبات مش��ارکت و 
حضور مردم ایران در تعیین سرنوش��ت خود، شرکت در انتخابات و رفتن پای 

صندوق های اخذ رأی است.
کش��ور ما اکنون به لحاظ موقعیت اس��تراتژیک خود در جهان و نیز تاثیر 
مستقیم یا غیرمستقیم انقالب اسالمی بر سایر کشورها به ویژه در جهان اسالم، 
مورد توجه بسیار است و هرگونه تغییر و تحول بخصوص از نوع سیاسی اش، با 

ریزبینی توسط دیگر کشورها رصد می شود.
این سخن گزاف نیست اگر بگوییم که این روزها ذره بین های کشورهای 
اروپا، آمریکا، اسرائیل و حتی همسایگان ما، بر روی ایران متمرکز شده تا تحوالت 
سیاست داخلی را رصد کرده و براساس آن سیاست خارجی خود در منطقه و 

بلکه کل جهان را تدوین و تنظیم کنند.
رصد میزان اعتماد مردم به نظام جمهوری اس��المی، یکی از اصلی ترین 
مؤلفه های مورد توجه کشورهای مذکور است چرا که داشتن یک پایگاه اجتماعی 
قوی و منسجم در داخل کشور برای نظام جمهوری اسالمی، تعیین کننده رفتار 

قدرت ها در چالش های جهانی پیش روی نظام خواهد بود.
حال ما هستیم و دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز دیگر در خرداد ماهی 

دیگر.
فرام��وش نکنیم که خرداد، برای ملت ما فقط اس��م ی��ک ماه از 12 ماه 
س��ال نیس��ت، بلکه ماه اتفاقات بزرگ و تصمیم گیری های سرنوشت ساز است. 
ماه خاطراتی عزیز از تاریخ س��ی و پنج س��اله انقالب و نیز تاریخ 50 ساله آغاز 
نهضت امام خمینی از س��ال 42 اس��ت. ماه غرورآفرینی رزمندگان دالور ما در 
فتح خرمش��هر اس��ت. ماه امتحان جدی ملت و ایام »نه« گفتن های متعدد به 
دشمنان و »آری« گفتن های حماسی به انقالب و جمهوری اسالمی است. ماه 
تجلی اراده ملتی اس��ت که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت 

خود شگفتی آفریده و سوار بر امواج موفقیت به پیش رفته است.
به یاد داشته باشیم هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 
از اهمیت بسیاری برخوردار است و این آراء ارزشمند ما ملت صبور و هوشیار 
در روز 24 خرداد 92 است که این اهمیت را اثبات و حماسه سیاسی مد نظر 

رهبر معظم انقالب را رقم خواهد زد! والسالم.
زهره شفیعی- خبرنگار کیهان در همدان

ماهی برای حماسه سازی...


