
 

 

 1-نامه لويسماه

 1384تير ماه0110شماره

  مرور اخبار
  

  رياست جمهوري نتيجه نهايي انتخابات

 ميليون و 17محمود احمدي نژاد در مجموع تعداد 
   رأي782 هزار و248

 46 ميليون و10اكبر هاشمي رفسنجاني بهرماني 
  رأي701هزار و 

  
   تهران -خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس
با پايان يافتن كار شمارش آرا در داخل و خارج از كشور، آمار نهايي نتايج 
آراي ريخته شده در صندوق هاي مرحله دوم نهمين انتخابات رياست 

  . جمهوري اعالم شد
بنا بر اعالم وزارت كشور، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

سرانجام كار شمارش آرا كه از نيمه شب گذشته آغاز شده بود، بعد از ظهر 
امروز با پايان يافتن شمارش آراي استان كرمانشاه و صندوق هاي اخذ 

ارج رأي در خارج از كشور نهايي شد و آمار آراي اخذ شده در داخل و خ
  .  رأي رسيد253 هزار و959 ميليون و27از كشور به 

براساس اين گزارش، از اين تعداد، محمود احمدي نژاد در مجموع تعداد 
  .  رأي را به خود اختصاص داده است782 هزار و248 ميليون و 17

 رأي 701 هزار و 46 ميليون و10همچنين اكبر هاشمي رفسنجاني بهرماني 
  . ده استرا به خود اختصاص دا
 رأي نيز به عنوان آراي 770 هزار و663تعداد: اين گزارش مي افزايد
  . باطله شمارش شده است

اين گزارش همچنين حاكي است؛ آمار نهايي ريخته شده در صندوق هاي 
   راي 245 هزار و 76خارج از كشور به شرح زير اعالم كل آراء اخذ شده 

    رأي489 هزار و 43اكبر هاشمي بهرماني -
   رأي 473 هزار و 30محمود احمدي نژاد -
   رأي 283 هزار و 2آراء باطله -

 در شهرستان گرمسار به دنيا آمد، پدر 1335نژاد سال دكتر محمود احمدي
نژاد فرزند چهارم  ايشان آهنگر بوده و هفت فرزند داشت، محمود احمدي

ان كوچ خانواده است و از يك سالگي به همراه خانواده خود از آن شهرست
كرده و در تهران اقامت گزيدند، وي دوران تحصيالت خود را تا مقطع 
پايان متوسطه در مدارس تهران از جمله مدرسه سعدي و دانشمند پشت 

 از كنكور سراسري قبول شده و در سال 130سرگذاشته و با كسب رتبه 
 در رشته مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت دوره تحصيالت 1354

 در مقطع كارشناسي ارشد همان 1365 شروع كرد، در سال عالي را
 نيز به عضويت در هيأت علمي دانشكده 68دانشگاه پذيرفته شد و در سال 

 نيز موفق به دريافت 1376عمران دانشگاه علم و صنعت درآمده و در سال 
ريزي حمل و نقل ترافيك شد،  مدرك تحصيلي دكتراي مهندسي و برنامه

 در دانشگاه مذكور استاد راهنمايي دهها پايان نامه ايشان ضمن تدريس
  . هاي مختلف مهندسي بوده است معتبر و علمي كارشناسي ارشد در زمينه

نژاد پيش از پيروزي انقالب اسالمي در كسوت دانشجو با  محمود احمدي
شركت در مجالس مذهبي و سياسي وارد فضاي سياسي جامعه شد و با 

هاي روشنگر قدم در راه خيل مبارزان  در تهيه و توزيع اعالميهمشاركت 
گذاران انجمن  انقالب گذاشت، وي پس از پيروزي انقالب اسالمي از پايه

  . اسالمي دانشجويان بود
 به عنوان نماينده دانشگاه علم و 1358نژاد از مرداد سال  دكتر احمدي

مشرف )ره(صنعت براي شركت در جلسات به حضور حضرت امام 
رهبري زمينه  معظم شد، كه استمرار اين جلسات در حضور مقام مي

  . گيري شوراي اوليه دفتر تحكيم وحدت را مهيا كرد شكل
 در 1364ايشان با شروع جنگ تحميلي به منطقه غرب شتافت و تا سال 

 داوطلبانه به تيپ 1365هاي پشتيباني منطقه تالش كرد و در سال  فعاليت
اي در قرارگاه  اران انقالب اسالمي پيوسته و با طي دورهويژه سپاه پاسد

رمضان در عمليات برون مرزي كركوك شركت نمود و بعد از آن نيز به 
 ويژه سپاه و مسئول ستاد جنگ 6عنوان مسئول مهندسي رزمي لشگر 

  . استانهاي غربي كشوربه خدمت پرداخت
ن و فرماندار نژاد در دهه شصت، چهارسال به عنوان معاو دكتر احمدي

سال به عنوان مشاور استاندار كردستان خدمت 2ماكو و خوي و همچنين 
به مردم استانهاي آذربايجان و كردستان را نيز پشت سرگذاشته و از سال 

 در شرايطي كه به عنوان مشاور فرهنگي وزير فرهنگ و آموزش 1372
تأسيس اردبيل كرد به عنوان اولين استاندار استان جديد ال عالي فعاليت مي

اندازي تشكيالت اداري استان سه سال پي  ايشان در كنار راه. منصوب شد
در پي بعنوان استاندار نمونه كشور انتخاب شد، استانداري اردبيل در زمان 
مديريت ايشان عليرغم محدود بودن فصل كار عمراني به دليل سردسيري 

 و بودجه در زمينه  نامهبندي سازمان بر  طبق رده75 و 74منطقه، در سالهاي 
  . فعاليت عمراني به عنوان استانداري برتر شناخته شد

 واحد مسكوني تخريب شده در 7500نژاد پس از بازسازي  دكتر احمدي
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ماه صورت گرفته بود، مورد 7جريان زلزله كه در طول مدت كوتاه 
  . تقدير قرار گرفت
 در استانداري  به دوره خدمت1376نژاد در مهرماه سال محمود احمدي

علمي دانشكده  اردبيل پايان داده و از آن پس تا كنون به عنوان عضو هيأت
هاي مختلف  عمران دانشگاه علم و صنعت مشغول تدريس و انجام فعاليت

 ارديبهشت ماه 13وي در . علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي بوده است
 و دومين و هفتمين جلسه متناوب  طبق مصوبه دويست و چهل1382سال

جلسه اعضاء دوره دوم شوراي اسالمي شهر تهران به عنوان شهردار تهران 
 ديگري از تجربه خدمتگزاري خود را در كالن شهر  انتخاب شد و دوره

  . تهران آغاز نمود
  . توان به متن زندگينامه وي اضافه كرد سوابق و تجربيات ذيل را نيز مي

  . نگاري  روزنامه-
  . ن تونل  مؤسس و عضو انجم-
  .  عضو انجمن مهندسين ايران-
  .  عضو انجمن مهندسين راه و ترافيك آسيا و اقيانوسيه -
 عضو اولين شوراي مركزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه علم و -

  . صنعت 
 عضو اولين شوراي مركزي انجمن اسالمي دانشجويان دفتر تحكيم -

  . وحدت 
  .  مهندسين  عضو شوراي مركزي جامعه اسالمي-
  .  عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي-
  01386-8404: كد خبر                                      تهاي پيامان
  

  اولين جلسه كميسيون مشترك مرزي
   ايراني-ارمني

  
ون يسين جلسه كمي اوليراني ا-ي ارمنين دولتيون بيسيبه ابتكار كم
 ي اسالمي جمهوريجانشرقيك و استان آذربايوني استان سيمشترك مرز

ن استان يل شد و در آن بجز مسئوليران روز چهارشنبه در قپان تشكيا
 و توسعه ي ارمنستان، بازرگانيندگان وزارت امور خارجه جمهورينما

 در آن شركت يز از طرف ارمني و حمل و نقل و ارتباطات نياقتصاد
 پاكزاد معاون اول استاندار، ملك پور مشاور يرانيرف ااز ط. كردند

ك يسور. گر شركت كردندياستاندار، صمدنژاد شهردار جلفا و مقامات د
همانان خوشامد گفت و يك با افتتاح جلسه به ميونيان استاندار سيخاچاتور

 در يجانشرقيك و آذربايوني استان سي آتي همكاريبه مسائل و عرصه ها
ز از يمعاون اول استاندار ن.  اشاره كرديراني ا-ي ارمني فعليروابط اقتصاد

 يه همكار كرد كيدواري و سپاسگزار بود و ابراز امي گرم راضييرايپذ
 ادامه ي فرهنگ- ي و ورزشي، كشاورزي صنعتيآغاز شده در عرصه ها

ان اشاره كرد كه هر بار در يك خاچاتوريدر ضمن سور. افتيخواهد 
ه داران دو طرف عالقمند به ي شود كه سرمايم مشابه گفته يفرصتها
 يست چرا كار جلو نمي و آغاز كار تازه هستند، اما معلوم نيه گذاريسرما
ن گام يشنهاد كرد بطور مشترك اولياستاندار به معاون استاندار پ. رود

 يزير شود، چي دايك مشتركاً كارگاه سنگتراشيونيبرداشته شود و در س
شركت . واهد كرد و آنها كار را ادامه خواهند دادق خيگران را تشويكه د

 آت در يتهايم شده و برنامه فعالي تقسي كاريكنندگان جلسه به گروهها

 يادداشت تفاهميان نشست يدر پا. ن نمودندي مختلف را تدويعرصه ها
 متقابل جستجو ي همكاري ارتقأ ثمربخشيرهايامضا شد كه طبق آن مس

  . خواهد شد
آشوت قوليان رئيس مجلس ملي جمهوري قره باغ 

  كوهستاني شد
س مجلس ي در مقام رئي ساله حزب آرتساخ مردم39ان رهبر يآشوت قول

نده ي نما33 تن از 30.  منصوب شده استي قره باغ كوهستانيجمهور يمل
ان از اكتبر سال يآشوت قول.  داده انديان رأيپارلمان بنفع آشوت قول

 قره باغ ير امور خارجه جمهوري وز2004ت دسامبر سال ي لغا2002
ر آموزش و ي در مقام وزي و2004در دسامبر سال .  بوده استيكوهستان

 ماه ي منصوب و تا انتخابات پارلماني قره باغ كوهستانيفرهنگ جمهور
 آشوت 1994 سال ي ال1992از سال . ن مقام را بعهده داشتيژوئن ا

 مختلف بعهده ي مقامهاي قره باغ كوهستانيمان جمهوران در پارليقول
ت در وزارت امور خارجه ي شروع به فعال1994از سال . داشته است

  . ده است كري قره باغ كوهستانيجمهور
س يدر مقام معاون رئ» هن آزاديم«نده حزب يوسنونتس نمايك هيرود

  .  انتخاب شده استي قره باغ كوهستاني جمهوريمجلس مل
  9/4/1384 ي ارمنيويراد

  
 ميليون دالر به ارمنستان و آذربايجان اختصاص 5آمريكا 

  خواهد داد
ون يلي پنج مي جهت اهداف نظام2006كا در سال ياالت متحده آمريدولت ا

  . جان اختصاص خواهد داديدالر به ارمنستان و آذربا
روز اتخاذ كرده يسه عصر دم را در جلين تصميندگان كنگره ايكاخ نما

افت يون دالر كمك دريليك پنج ميز هر يك ني بالتيكشورها. است
د اختصاص كمك يينده كنگره از تأيجالب است كه نما. خواهند كرد

ر يت متغيده و وضعي به ازبكستان امتناع ورزيون دالريلي م4 ينظام
  . م عنوان كرده اندين تصميازبكستان را علت ا

  9/4/1384 ي ارمنيويراد
  

  ستاارمنستان با روابط بدون شرط و شروط موافق 
ش ي سابق خوحالته به ي ارمنستان در قبال بهبود روابط با تركيريموضعگ

ه بدون شرط و ي روابط با تركيروان طرفدار برقراري مانده است ، ايباق
  . باشديشروط م

ر يان معاون وزيبجانيروز گقام غريد» ا ماكس يمد « يبر اساس خبرگزار
ه در يترك« نار ي كه در سمي ارمنستان در سخنرانيامور خارجه جمهور

داشت به موارد فوق » د ، انتظارات ارمنستان يتك جديت ژئوپليوضع
  .اشاره نموده است

رغم يعل: ه ن ادامه داده است كيش را چنيان سخنان خويبجانيگقام غر
اده يه هنوزبه پي روابط ، تركي برقراري ارمنستان در راستايتالش ها
غات ضد ي و  تبلي منطقه اياست دور نمودن ارمنستان از طرح هاينمودن س

  . دهدي ادامه ميارمن
ن ادامه داده است يش را چنير امور خارجه ارمنستان سخنان خويمعاون وز

 كه يم اما در صورتي باشي اروپا موافق مه به اتحاديوستن تركيما با پ« كه 
  .»د ي را حفظ نماي و مردمي اروپائيه ارزش هايكل

  ٨/٤/١٣٨٤يون  هانراپتوتياستانيها


