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اقامتکاندیداها
در حوزه انتخابیه ...
آری یا خیر ؟

بـا اعلام نتیجه بررسـی صالحیتهـا صحنـه انتخابات
در حـوزه میبـد و تفـت قـدری شـفافتر شـده و حـاال
در کنـار همـه پرسـشها ،یـک سـوال کلیـدی ذهـن
اهالـی ایـن منطقـه را بـه خـود مشـغول سـاخته و آن
اینکـه چقـدر مهـم اسـت کسـی را کـه میخواهیم به
عنـوان نماینـده انتخـاب کنیـم ،در میـان مـا زندگـی
کرده باشـد؟!
برخی معتقدند وقتی مهمترین وظیفه نماینده مجلس،
قانونگذاری است دیگر مهم نیست که آن فرد در حوزه
انتخابیهاش ساکن بوده باشد یا نباشد؛ به خصوص
اینکه در هیچیک از قوانین و مقررات کشور در این
خصوص حکمی وجود ندارد و به همین اعتبار است که
افراد مختلف از سراسر کشور در هر حوزه انتخابیهای که
عالقه داشته باشند میتوانند کاندیدا شوند.
از نظر این دسته از افراد اتفاقا وقتی به این نوع مالکها
ضریب بدهیم ،نمایندهای که انتخاب میشود بیش از
آنکه دغدغه مسائل کالن کشوری داشته باشد ،به
معضالت منطقهای اهتمام خواهد داشت.
امـا ایـن نظـری نیسـت کـه مـورد وفـاق همـه
صاحبنظـران باشـد و اتفاقا برخی نظـر متفاوتی دارند و
معتقدنـد نماینـده یک حـوزه انتخابیه حتما بایسـتی در
میان مردم آن منطقه سـکونت داشـته باشـد و اگر این
مسـاله موضوعیـت نداشـت اصال چرا طبـق قانون باید
مـردم هر منطقـه ،نماینده خـاص خودشـان را انتخاب

کننـد و میشـد مثـل انتخابـات ریاسـت جمهـوری،
همـه مردم در سراسـر کشـور بـه کاندیداهـای معینی
رای بدهنـد تـا افـرادی غیرمحلی و نخبه بـا رای واحد
مردم سراسـر کشـور راهـی پارلمان شـوند.
اتفاقـا یکـی از دالیلی در ایده اسـتانی شـدن انتخابات
مجلـس دنبـال میشـد ایـن بـود کـه موافقـان ایـن
طـرح معتقـد بودند وقتـی به عنـوان مثال تمـام مردم
اسـتان یـزد بـه کاندیداهـای واحـد رای بدهنـد دیگـر
مالحظـات محلـی و منطقـهای کمرنـگ خواهـد شـد
امـا همانطـور کـه دیدیم اکثر مـردم و نخبگان کشـور
بـا ایـن طـرح مخالفـت کردنـد و دلیـل عمـدهای کـه
آنهـا میآوردنـد ایـن بود که بـا چنیـن طرحهایی حق
مـردم شهرسـتانها بـه شـدت ضایـع خواهد شـد.
امـا چرا آنـان چنیـن اعتقادی داشـتند؟ خیلـی پیچیده
نیسـت! ایـران یک مجلـس قانونگـذاری بیشـتر ندارد
و وکالی ملـت در ایـن مجلـس ،تنهـا افرادی هسـتند
کـه نماینـده مسـتقیم مـردم شهرسـتانی مثـل میبد یا
تفـت در مرکز کشـور هسـتند کـه با ابزارهای رسـمی
نظیـر سـوال و اسـتیضاح و تذکـر و تحقیـق و تفحص
و تصویـب طـرح و ...میتواننـد حـرف دل مـردم ایـن
مناطـق را بـه گـوش پایتخت نشـینان برسـانند و مانع
از آن بشـوند کـه حـق این مناطق در سیسـتم شـدیدا
متمرکـز اداری ضایع شـود.
طبعا کاندیدایی که میان مردم نبوده به مشکالت

مختلف مناطق تسلط کامل نخواهد داشت چرا که
تسلط کامل بر مشکالت متعدد اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی یک منطقه بدون سکونت و نفس کشیدن در
آن منطقه ممکن نیست .از طرف دیگر هیچ بعید نیست
افرادی که سابقه اقامت در حوزه انتخابیه را ندارند به
همین دلیل انگیزه و دغدغه چندانی هم برای رفع این
مشکالت نداشته باشد چرا که پیوستگی الزم میان آنان
و مردم منطقه و مشکالت آنان که باید در طول زمان
ایجاد میشد ،نشده و مشکل بتوان این پیوستگی را در
شب انتخابات ایجاد کرد.
نگاهی به قوانین انتخاباتی دنیا نیز نشان میدهد که
در بسیاری کشورها یکی از شرایط انتخاب شوندگان،
شرط اقامت در حوزه انتخابیه است که این مساله
بیانگر آن است که مجاورت نماینده با مردم منطقه
از اهمیت باالیی برخوردار است و این مساله باعث
میشود بين انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
(نامزدهاي انتخابات) ،نزديكي بيشتري احساس شود و
هر شهروند بهتر بتواند از ابعاد فكري و روش سياسي و
شخصيت نامزد به سهولت اطالعاتي كسب كند .مضاف ًا
اينكه پس از انتخاب نماينده نيز ،رفتار سياسي او توسط
مردم به نحو مطلوبتري قابل بازبيني و كنترل است.
در قوانیــن داخلــی کشــور از جملــه قانــون آییــن
نامــه داخلــی مجلــس هــم تنهــا وظیفــه نماینــده،
قانونگــذاری قلمــداد نشــده اســت و بــر همیــن

مبنــا اســت کــه تاســیس دفتــر در حــوزه انتخابیــه
و تعطیــات منظــم بــرای سرکشــی نماینــدگان از
حوزههــای انتخابیــه خــود پیشبینــی شــده اســت.
نگاهی به نمایندگان ادوار میبد و تفت هم نشان
میدهد یکی از مهمترین دالیل محبوبیت مرحوم
یحییزاده آن بود که از میان مردم میبد برخاسته بود
و مردم چه قبل و چه در حین نمایندگی وی شاهد
بودند که او و خانوادهاش در میان همین مردم حضور
دارند و آقای یحییزاده از دردهای آنان به خوبی و از
نزدیکترین فاصله ممکن مطلع است و این حضور وی،
مهمترین ضمانت اجرا در جهت برقرار ماندن رابطهاش
با موکلین بود و شاید همین مساله باعث شد که مرحوم
یحییزاده تا زنده بود مورد اقبال مردم قرار گیرد و در
انتخابات مجالس هفتم ،هشتم و نهم مجلس شورای
اسالمی رای آنان را از آن خود کند.
بـا ایـن اوصـاف بـه نظر میرسـد بـرای جمـع مصالح
کشـور و منطقـه ،بایسـتی فـردی بـه عنـوان نماینـده
انتخـاب شـود کـه عالوه بـر تسـلط بر مسـائل کالن
کشـور و شـناخت سـاختارهای سیاسـی و تسـلط بـر
قوانیـن و مقررات کشـور در حوزههـای مختلف اداری،
اسـتخدامی ،مالـی و ...بـا موکلیـن خـود نیـز ارتبـاط
تنگاتنگـی داشـته و از درد آنـان مطلـع باشـد کـه این
مسـاله نیز شـاید بـدون زیسـت در میان همیـن مردم
چندان میسـر نباشـد.
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مراسم تحلیف هیئت منصفه مطبوعات استان یزد برگزار شد

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت :انتشار
تحلیلها و تفاسیر روشنگرانه ،بصیرت افزا و صحیح،
دشمنشناسی و افشای توطئههای دشمن برای مردم
از مهمترین انتظارات از جامعه رسانهای است.
به گزارش حائر؛ غالمعلی دهشیری در آیین تحلیف
اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان یزد،
با اشاره به بندهای قانونی لزوم رسیدگی به جرائم
مطبوعاتی و سیاسی ،اظهار داشت :تاریخ مطبوعات در
ایران ،قدمتی  ۱۷۰ساله دارد و روند فعالیت مطبوعات
در کشور بهویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی
روندی رو به رشد و بالنده تاثیرگذار بوده است.

این مقام قضایی ،با اشاره به حساسیت جایگاه اصحاب
رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه ،گفت:
قانونگذار با در نظر داشتن این حساسیت و جایگاه
مهم مطبوعات ،پیش بینی کرده است که جرایم و
تخلفات احتمالی در این حوزه در دادگاه ویژه با حضور
و نظر مشورتی اعضای هیئت منصفه مطبوعات مورد
رسیدگی و منتهی به صدور رأی عادالنه گردد.
وی صداقت در انتشار اخبار و توجه به “صدق الحدیث”
را ضروری برشمرد و بیان داشت :انتشار تحلیلها و
تفاسیر روشنگرانه و صحیح و دشمنشناسی و افشای
توطئههای دشمن برای مردم از مهمترین انتظارات از

جامعه رسانهای کشور است.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان یـزد ،توجـه ویـژه بـه
تقویـت عزت ملـی و غیرت دینی توسـط مطبوعات را
خواسـتار شـد و خاطرنشـان کرد :اگر جامعه رسـانهای
و مطبوعاتـی از دشـمن ،دشـمنیها و ترفندهـای آنهـا
غفلـت کننـد ،ممکـن اسـت این غفلـت بر جامعـه نیز
اثرگـذار باشـد و عواقـب جبـران ناپذیـری را بر کشـور
تحمیـل نماید.
وی رسانه های استان یزد را رسانه هایی قانون گرا
و ملتزم به اخالق و مقررات ذکر کرد و گفت :عدم
تشکیل حتی یک پرونده مطبوعاتی در مدت دو سال

عمر هیئت منصفه قبل ،مؤیِد همین امر است.
دهشـیری بـا یـادآوری تشـکیل نهـاد میانجیگـری
رسـانه با همـکاری کانون وکالی دادگسـتری در دوره
مدیریـت جدید دسـتگاه قضایی اسـتان ،اظهار داشـت:
امید اسـت کـه هرگز کار اصحاب رسـانه که از اقشـار
فرهیختـه و نخبـگان جامعه هسـتند به دادگاه کشـیده
نشـود و چنانچـه شـکایتی نیـز رسـید بتوان بـا کدخدا
منشـی بـا کمـک نهـاد میانجیگیری رسـانه ،شـورای
حـل اختلاف و یـا مشـارکت اعضـای هیئـت منصفه
مطبوعـات قبـل از طـرح در دادگاه آن را حـل و فصل
کرد.
وی خاطرنشـان کـرد :در اصـل  ١۶٨قانـون اساسـی،
ت
ی و مطبوعاتی علنی اسـ 
ی بـ ه جرائم سیاسـ 
رسـیدگ 
ی
و بـا حضـور هیـأت منصفـه در محاکـ م دادگسـتر 
ت
ت می گیرد و نحـوه انتخاب ،شـرایط و اختیارا 
صـور 
ی را قانـون بـر
ف جـرم سیاسـ 
ت منصفـه و تعریـ 
هیئـ 
ی کند.
اسـاس موازیـن اسلامی ُمعیـن مـ 
شـایان ذکـر اسـت در دوره جدیـد هیئـت منصفـه
و جرائـم سیاسـی اسـتان یـزد ،جمـال قضاوتـی،
نماینـده وکال ،سـید مصطفـی میرمحمـدی ،نماینـده
اسـاتید ،محمدحسـین فهیـم نیـا ،نماینـده روحانیون،
محمدحسـین لطفـی ،نماینـده پزشـکان ،ابوالقاسـم
محـی الدینـی ،نماینـده مهندسـین ،مسـعود ارکان،
نماینـده روزنامـه نـگاران ،ابوالقاسـم شعشـعی،
نماینـده دبیـران ،محمدرضا بهشـتی ،نماینده اصناف،
غالمحسـین دشـتی ،نماینده بسـیجیان ،جواد دشـتی
پـور ،نماینـده کشـاورزان ،محمـود رهبـران ،نماینـده
هنرمنـدان ،علـی محمـد دهقانـی ،نماینـده کارگران،
سـعید عبدالهـی ،نماینـده کارمنـدان و صدیقـه
رمضانخوانـی ،نماینـده نویسـندگان ،انتخـاب و برای
مـدت دو سـال بـا امضـای قاضـی سـراج بـه عنوان
نماینـده ریاسـت قـوه قضاییـه در تعییـن هیئـت
منصفـه سراسـر کشـور ،حکـم گرفتنـد.

فراخوان جبهه فرهنگی میبد جهت کمک به مردم سیلزده تجمع بزرگ فاطمیون در مصلی آیت الله اعرافی میبد
برگزار شد
سیستانوبلوچستان
جبهــه فرهنگــی انقــاب شهرســتان میبــد نســبت بــه
جــذب کمــک بــرای مــردم ســیل زده سیســتان و
بلوچســتان فراخــوان داد.
احمــد صمــدی مســئول مرکــز نیکــوکاری ســردار
شــهید ســلیمانی جبهــه فرهنگــی میبــد در گفتگــو
بــا حائــر اظهــار داشــت :کمــک هــای حاصــل از
یازدهمیــن فراخــوان ایــن مرکــز نیکــوکاری جهــت
حمایــت از مــردم ســیل زده شــرق کشــور هزینــه
خواهــد شــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه وضعیــت بحرانــی مــردم
ســیل زده سیســتان و بلوچســتان جبهــه فرهنگــی
آمادگــی دارد بــا جمــع آوری کمــک هــای نقــدی در

مرحلــه اول و تهیــه مایحتــاج ضــروری ســیل زدگان،
بــه کمــک مــردم ایــن مناطــق بشــتابد.
صمــدی بیــان داشــت :مــردم عزیــز و نیکــوکار
شهرســتان میبــد مــی تواننــد بــا واریــز وجــوه نقــدی
خــود بــه شــماره کارت  ۵۰۴۱۷۲۱۱۱۱۴۶۷۹۰۹در
بانــک رســالت بــه نــام صمــدی و دهقانــی در ایــن
امــر خیــر مشــارکت داشــته باشــند.
گفتنــی اســت مرکــز نیکــوکاری شــهید ســردار
ســلیمانی پیــش از ایــن در کمــک بــه نیازمنــدان
شهرســتان میبــد و همچنیــن جمــع آوری کمــک
بــرای ســیل زدگان و زلزلــه زدگان کشــور فعالیــت
هــای مداومــی را در برنامــه داشــته اســت.

تجمــع بــزرگ فاطمیــون ویــژه بانــوان میبــدی در
مصلــی آیــت ا ...اعرافــی برگــزار شــد.
بــه گــزارش حائــر؛ ایــن مراســم بــا محوریــت ایــام
شــهادت حضــرت زهــرا(س) و بزرگداشــت شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی بــا همــت و همــکاری بســیج
خواهــران ،موسســه حضــرت معصومــه(س) و
موسســه ریحانــه النبــی(ص) برگــزار شــد.
حجــت االســام مجیــد جعفــر پــور در ایــن مراســم
بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه حضــرت زهــرا(س) بــه
عنــوان الگویــی تمــام عیــار بــرای همــه زنــان جهان،
در مــورد حفــظ حجــاب و رعایــت عفــاف و حیــای
ایــن بانــوی بــزرگ توضیحاتــی ارائــه کــرد و بــا بیــان

مثــال هایــی در مــورد ورود حضــرت فاطمــه(س) در
اجتمــاع و دفــاع تمــام قــد از ولــی و امــام خــود ،ایــن
حجــاب و عفــاف را ســد و متوقــف کننــده فعالیــت
هــای مشــروع و مهــم زنــان ندانســت.
وی حضــرت زینــب(س) را تربیــت شــده همیــن
مکتــب توصیــف کــرد و بــا اشــاره بــه خطبــه خوانــی
هــای ایــن بانــوی بزرگــوار در جریــان عاشــورا و پــس
از آن ،بــه نقــش زن مســلمان و مومــن و تاثیرگــذاری
وی در امــور اجتماعــی اذعــان و تاکیــد کــرد.
از دیگــر برنامــه هــای ایــن مراســم اجــرای ســرود
و تواشــیح دختــران و مداحــی توســط ســید مرتضــی
ســجادی بــود

ماهناهم رفهنگی اجتماعی حارئ /استان زید /شهرستان میبد

۳

آیت اهلل اعرافی در نشست شورای فرهنگ عمومی میبد؛

حاج قاسم سلیمانی انسانی ویژه و آسمانی بود
امــام جمعــه میبــد گفــت :حــاج قاســم ســلیمانی
مــردی متواضــع و مهربــان بــود ،امــا در زمــان کار
بســیار جــدی و پــر تــاش ظاهــر مــی شــد.
بــه گــزارش حائــر؛ آیــت اهلل اعرافــی در نشســت
شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان میبــد بــا
تســلیت بــه علــت شــهادت ســردار ســلیمانی و
همراهانــش و همچنیــن کشــته شــدن تعــدادی دیگــر
از هموطنــان در ســانحه هــای ایــن چنــد روز ،اظهــار
داشــت :حــاج قاســم  ۲۰ســال قبــل در اولیــن جلســه
ای کــه بــه دفتــرم آمــد و ایشــان را از نزدیــک دیــدم،
روزه بــود و حــال معنــوی بســیار خوبــی داشــت و بــه
محــض پیــدا شــدن خلوتــی در مباحــث ،مشــغول بــه
ذکــر گفتــن مــی شــد.
امــام جمعــه میبــد بــا اشــاره بــه ارتبــاط  ۲۰ســاله و
مــداوم بــا ایــن ســردار بــزرگ ،افــزود :در جلســاتی
کــه در دیــدار بــا رهبــر انقــاب نیــز شــرکت مــی
کــرد حالــت توجهــش بــه خــدا و روحیــه معنــوی،
اخالقــی و عرفانــی او در وســط جریــان مباحــث
ســنگین ،بســیار بــه چشــم مــی آمــد و نشــان مــی
داد کــه انســانی ویــژه و آســمانی اســت.
وی ادامــه داد :حضــرت آقــا در جلســه ای فرمودنــد
چــون حــاج قاســم مــی گویــد ایــن کارهــا انجــام
مــی شــود ،خیــال مــن راحــت اســت و اگــر ایشــان
بگوینــد ،مطمئنــم کــه انجــام هــم خواهنــد گرفــت و

ایــن از خصوصیــات حــاج قاســم بــود کــه اگــر مــی
گفــت کاری انجــام مــی شــود ،بــا همــه ســختی و
دشــواری آن را انجــام مــی داد.
وی گفــت :نکتــه قابــل توجــه دیگــری کــه از
خصوصیــات اخالقــی و رفتــاری حــاج قاســم قابــل
توجــه بــود ،تواضــع و فروتنــی او بــود که هیــچ چیزی
را بــرای خــودش قائــل نمــی شــد ،همــان طــور کــه
در وصیــت نامــه ایشــان هــم اشــاره شــده اســت کــه
بــه مــن ســرباز ســلیمانی بگوینــد و بنویســند ،و ایــن
راز شــخصیت بــزرگ ایــن مــرد بــود.
آیــت اهلل اعرافــی افــزود :بــا ایــن حــال و بــا ایــن
فروتنــی و مهربانــی و تواضــع ،در هنگامــه کار اصــا
شــوخی نداشــت و حتــی اگــر در کاری کوتاهــی
صــورت مــی گرفــت ناراحــت مــی شــد.
وی تاکیــد کــرد :یکــی از شــاخصه هــای دیگــر حــاج
قاســم ایــن بــود کــه ابعــاد فکــری او جهانــی و بیــن
المللــی بــود و محــدود بــه یــک منطقــه و محــدوده
خاصــی نمــی شــد و در گــزارش هایــی کــه رســیده
و برخــی از آنهــا رســانه ای شــده ،رهبــران و بــزرگان
جهــان نیــز در برخــورد بــا وی بــه ایــن نکتــه پــی
بــرده بودنــد کــه ســردار ســلیمانی شــخصیتی بــزرگ
و قابــل احتــرام اســت.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه کشــور اذعــان کــرد :رهبــر
انقــاب در دیــداری کــه بــا ایشــان داشــتم فرمودنــد

کــه در زمــان اغتشاشــات نیــز
ایشــان بــه عــراق رفتــه و
برگشــته بــود و تعریــف مــی
کــرد کــه مســئولین عراقــی در
مقابــل ایــن تحــرکات خــود را باختــه بودنــد و بــا چنــد
جلســه ای کــه حــاج قاســم بــا آنهــا داشــته توانســته
اوضــاع را آرام کنــد و ایــن نشــان از قــدرت رهبــری
انســان هــای بــزرگ توســط ایــن شــهید بزرگــوار بــود.
وی تصریــح کــرد :بــدون تردیــد اگــر ســردار
ســلیمانی بــا محوریــت ایــران در موضــوع داعــش
ورود نمــی کــرد و در مقابــل ایــن جریــان قــد علــم
نمــی کــرد ،امــروزه اوضــاع منطقــه جــور دیگــری
رقــم خــورده بــود و مــا شــاهد افــول ایــن قــدرت
شــیطانی نبودیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :مــردم عزیــز مــا نیز نشــان داده
انــد کــه اگــر کســی ماننــد حــاج قاســم ســلیمانی بــه
مــردم خدمــت کنــد و انســان درســتی باشــد قــدردان
هســتند و اگــر در ایــن میــان ضعفــی باشــد متوجــه
مــا مســئولین اســت و مــردم قــدرت تشــخیص بســیار
زیــادی در شــناخت خادمیــن خــود دارنــد.
عضــو شــورای عالــی فرهنــگ عمومــی کشــور بیــان
داشــت :موضــوع تشــییع پیکــر ایــن شــهید بزرگــوار
نیــز نــه تنهــا کــم نظیــر کــه بــی نظیــر بــود و
جمعیــت تشــییع کننــده در شــهر قــم و همچنیــن

تهــران ایــن موضــوع را بــه خوبــی نشــان داد.
آیــت اهلل اعرافــی گفــت :آنچــه در ایــن جلســه بــه آن
اشــاره کــردم بــرای ایــن بــود کــه حــاج قاســم یــک
ســیره خدمتگــذاری و اداری داشــت کــه بایــد مــورد توجه
مــا قــرار گیــرد کــه عشــق بــه مــردم ،خدمــت صادقانــه
کــردن ،کیســه ندوختــن بــرای بیــت المــال ،تــاش
شــبانه روزی و … از جنبــه هــای بــارز آن مــی باشــد.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی میبــد در انتهــا بــا
اشــاره بــه دو واقعــه انتخابــات و  ۲۲بهمــن کــه در
پیــش اســت تاکیــد کــرد تــاش شــود ایــن مراســم
هــا بــا شــور و شــکوه بســیار باالیــی برگــزار شــود
و از همــه نامزدهــای انتخاباتــی و طرفــداران آنهــا
خواســت کــه در ســایه قانــون ،اخــاق و منــش
انتخاباتــی را نیــز رعایــت کننــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن جلســه بــه موضــوع
یادمــان شــهدا در ورودی هــای شــهر ،موضــوع آمــار
جمعیــت و مباحــث مرتبــط بــا طــاق و ازدواج در
شهرســتان بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت و
مســئولین مرتبــط و کارشناســان در ایــن موضوعــات
نقدهــای خــود را مطــرح کردنــد و تصمیماتــی نیــز
گرفتــه شــد.

حجت االسالم والمسلمین علیرضا حسنی امام جمعه موقت میبد؛

ولایتمداری و انقلابیگری ،شاخصه اصلی سردار سلیمانی بود
امامجمعــه موقــت میبــد گفــت :از شــاخصههای
حاکمیــت والیتفقیــه در جامعــه ،عــزت ،ســربلندی
و شکســتناپذیری جامعــه در برابــر دشــمنان
قدرتمنــد اســت.
بــه گــزارش حائــر ،حجتاالسالموالمســلمین
علیرضــا حســنی در تجمــع بــزرگ ســردار دلهــا
کــه در مصــا بــزرگ آیــتاهلل اعرافــی برگــزار
شــد ،بــا اشــاره بــه عواملــی کــه بــرای عــزت
و ســربلندی فــرد یــا جامعــه نیــاز اســت ،اظهــار
داشــت :در احادیــث و روایــات ،علتهــای فراوانــی
بــرای شکســتناپذیری و ســربلندی یــک جامعــه
تعریفشــده اســت کــه بــه چنــد مــورد آن اشــاره
میکنــم .
وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه یکــی از
علــل ســربلندی و عــزت در یــک جامعــه طاعــت
و بندگــی خداونــد اســت ،افــزود :از دیگــر علــل
شکســتناپذیری یــک جامعــه تقــوا و خداترســی
مــردم اســت کــه هــر چــه در همــه شــئون جامعــه
و ابعــادش تقــوای خــدا بیشــتر باشــد ،آن جامعــه و یــا
آن فــرد دارای عــزت بیشــتری اســت.
امامجمعــه موقــت میبــد بیــان داشــت :از دیگــر
راههــای رســیدن بــه ایــن جایــگاه در یــک جامعــه،
تمســک مــردم بــه قــرآن و اســام اســت کــه رهبــر
انقــاب شــاید بارهــا در دیدارهــای خــود بــا قاریــان و
حافظــان ،یکــی از علــل ضعــف و درماندگــی جوامــع
اســامی را دوری از اســام و قــرآن بیــان کــرده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه عــزت و ســربلندی ســردار شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی در بیــن مــردم جهــان ،گفــت:

در بیانــات دیــروز رهبــر انقــاب نیــز شــنیدیم کــه
از تقــوا و دیــنداری ایــن فرمانــده دلهــا اینگونــه
یادکردنــد کــه ســردار ســلیمانی برعکــس بســیاری،
اهــل رعایــت مســائل شــرعی در جنــگ نیــز بــود و
حــال و حــرام خــدا را حتــی در اوج درگیریهــای
ســخت نظامــی رعایــت میکــرد.
وی افــزود :اگــر میخواهیــم جامعــه عزیــز و ســربلند
باشــد و در ایــن مســیر بهپیــش رود ،راهــش ایــن
اســت کــه والیتمــداری در جامعــه تقویــت شــود،
همانطــور کــه دور شــدن از همیــن محــور بســیار
مهــم در صــدر اســام نیــز باعــث انحرافــات و
مســائل بســیاری بــرای جوامــع اســامی شــد.
حجتاالسالموالمســلمین حســنی بــا اشــاره بــه
گریههــای حضــرت زهــرا (س) بعــد از رحلــت پــدر
بزرگــوارش بــرای جامعــه اســامی و مصائبــی کــه
بــه خاطــر دوری از والیــت امیرالمؤمنیــن (ع) بــر ســر
مــردم میآیــد ،گفــت :آنهــا کــه زمــان پیــش از
انقــاب را درک کردهانــد و یــا در مــورد آن مطالعــه
داشــتهاند میداننــد کــه تفــاوت جامعــه والئــی
بــا جامعــهای کــه حاکمیــت آن در دســت ولــی
خــدا نیســت ،چــه هســت و ایــن موضــوع امــروز
بیشازپیــش خــود را نشــان داده اســت.
نتیجــه پشــتیبانی از والیــت فقیــه ،ســربلندی و
شکســت ناپذیــری کشــور اســت
وی بــا اشــاره بــه ذلــت پادشــاهان دوره طاغــوت
کــه حتــی اجــازه تغییــر یــک نخس ـتوزیر را بــدون
اجــازه اربابــان خــود نداشــتند ،بیــان داشــت :امــروز
بهجایــی رســیدهایم کــه بــا همــه تحریمهــا،
دشــمنیها و ســختیها در اقدامــی بینظیــر

بعــد از جنــگ جهانــی ،بــا بارانــی از موشــکهای
تولیــد خودمــان پایــگاه مهــم آمریــکا در عــراق را در
هــم میکوبیــم و ســپاه قدرتمنــد مــا بــا شــجاعت
اعــام میکنــد کــه اگــر در برابــر ایــن حرکــت،
بازهــم اشــتباهی از جانــب آمریــکا رخ دهــد ،بقیــه
پایگاههایــش در منطقــه را نابــود میکنیــم،
درحالیکــه حتــی روســیه نیــز کــه ابرقــدرت شــرق
بــود هی ـچگاه جرئــت حمل ـهای مســتقیم بــه منافــع
آمریــکا را نداشــته اســت.
وی گفــت :دیدیــم کــه بعــد از در هــم کوبیــدن عیــن
االســد ،ترامــپ از ســر بیچارگــی ســخنرانی خــود را
لغــو کــرد امــا رهبــر شــجاع ایــران در ســاعتی معیــن
و در مکانــی مشــخص کــه بــرای اولیــن بــار نیــز
بهصــورت زنــده از تلویزیــون پخــش میشــد بــرای
مــردم ســخنرانی کــرد و ایــن حرکــت را فقــط یــک
ســیلی بــه آمریــکا توصیــف و انتقــام را بحثــی جــدا
عنــوان کردنــد.
ســخنران ایــن مراســم تأکیــد کــرد :ایــن جملــهی
امــام خمینــی (ره) کــه میفرماینــد؛ پشــتیبان
والیتفقیــه باشــید تــا بــه مملکــت شــما آســیب
نرســد ،در ایــن موقعیــت بســیار حســاس بهخوبــی
خــود را بــه منصــه ظهــور رســاند و نشــان داد
حاکمیــت ولیفقیــه بــر یــک کشــور چقــدر
میتوانــد موجــب عــزت و ســربلندی شــود.
وی بــا اشــاره بــه خصوصیــت بــارز شــهید ســلیمانی
کــه انقالبیگــری و والیتمــداری بــود ،گفــت :ســردار
حــاج قاســم ســلیمانی در ســخنانی کــه فیلــم آن نیــز
در فضــای مجــازی منتشرشــده ،چندیــن بــار قســم
جاللــه میخــورد کــه اگــر دنبــال عاقبتبهخیــری

هســتیم بایــد ارتبــاط خــود را بــا والیتفقیــه
مســتحکم کنیــم و او نشــان داد کــه ایــن رابطــه
قلبــی و دلــی بــا ولیفقیــه میتوانــد چقــدر در ایــن
امــر مؤثــر باشــد.
وی بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــری در مــورد زندهبــودن
انقــاب در جامعــه ایــران گفــت :اینکــه شــهادت
ایشــان مــوج بزرگــی نهتنهــا در کشــور و منطقــه
بلکــه در جهــان ایجــاد کــرد نشــان از والیتمــداری
محــض ایــن ســردار دلهــا داشــت کــه دشــمن نیــز
روی ضربــه زدن بــه ایــن محــور مهــم تمــام تــاش
خــود را بــه کار بســته اســت و مــا نیــز بایــد مواظــب
باشــیم.
امامجمعــه موقــت میبــد بــا بیــان ایــن موضــوع کــه
بایــد مواظــب غربزدههــای بــزدل و ترســو باشــیم
تــا بــه والیتمــداری در جامعــه مــا ضربــه نزننــد،
افــزود :بــر تــن کــردن لبــاس جهــاد و دور شــدن
از آســایش و رفــاه و تنپــروری ،بــه جامعــه و فــرد
عــزت و ســربلندی میدهــد ،همانطــور کــه ســردار
قاســم ســلیمانی بعــد از  ۸ســال جهــاد در دوران دفــاع
مقــدس ،جهــاد را در محورهــای دیگــر و بهخصــوص
در ســپاه قــدس ادامــه داد و در انتهــا نتیجــه و ثمــره
ایــن جهادگــری را بــه دســت آورد.
حجتاالسالموالمســلمین علیرضــا حســنی گفــت:
اگــر ایــن والیتمــداری و بهخصــوص بصیــرت
در ارکان جامعــه صــدر اســام نیــز بــود ،جوامــع
اســامی نیــز بــه ایــن حــد از تفرقــه و انحــراف
نمیرســیدند و مــی توانســتند از ثمــره بــزرگ آن
کــه عــزت ،ســربلندی و شکســت ناپذیــری مــی
باشــد ،بهــره هــا ببرنــد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی
ماهنامه فرهنگی اجتماعی حائر /ویژه استان یزد
نشانی :میبد  -خیابان طالقانی  -روبروی مسجد حضرت امیرالمومنین (ع)

سردبیر و صفحهآرا :احمد کریمی

فنی و پشتیبانی :علی دهقانی فیروزآبادی
چاپ ریحان تهران

فرمانده نیروی انتظامی مطرح کرد؛

 ۶۵درصدرشد
تصادفاتجرحیدرمیبد

سرپرست جدید اداره راه و شهرسازی میبد معرفی شد
مراســم تودیــع و معارفــه ریاســت اداره راه و
شهرســازی شهرســتان میبــد برگــزار شــد.
بــه گــزارش حائــر؛ مهنــدس رضــا یــادگاری مدیــرکل
اداره راه و شهرســازی اســتان یــزد در ایــن مراســم
گفــت :تکالیــف و وظایفــی بــر عهــده ایــن اداره
مــی باشــد کــه بایــد بــا وجــود امکانــات و نیــروی
کمــی کــه در اختیــار داریــم از عهــده آنهــا بربیاییــم
و وســعت ماموریــت هــای اداره راه و شهرســازی و
حــوزه هــای گســترده فعالیــت ایــن اداره نیــاز بــه
ورود بســیار جــدی و قــوی نیــز دارد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت پاســخگویی درســت بــه

مــردم در کنــار ایــن حجــم از فعالیــت ،بیــان داشــت:
پاســخ درســت و دقیــق دادن بــه مــردم و مراجعیــن
بــه ایــن اداره نیــز طبیعتــا موجبــات رضایــت آنهــا را
فراهــم مــی کنــد ،هرچنــد ممکــن اســت قانــون در
برخــی از مــوراد بــه نفــع مراجعیــن نیــز نباشــد.
مدیــرکل اداره راه و شهرســازی تصریــح کــرد:
کاربــری هــای تجــاری ،اداری ،ورزشــی ،فرهنگــی،
مذهبــی و دیگــر حــوزه هــای مرتبــط بــا ایــن اداره
هیــچ گاه تعطیــل بــردار نیســت و نیــاز مــردم بــه
مســکن و اقــدام در طــرح هــای ملــی مــداوم و
مســمتر در جریــان اســت.

وی بــا درخواســت از مســئولین شهرســتان میبــد جهــت
تــداوم و تقویــت همــکاری بــا ایــن اداره در میبــد،
گفــت :بــه خاطــر اعتمــاد و عالقــه ای کــه بــه مهنــدس
اعتمــادی داریــم و تــاش هایــی کــه جهــت رعایــت
قانــون و شــرع کــرده انــد ،و تجربــه و تخصصــی کــه در
ایــن ســالها کســب کــرده انــد ،در اداره راه و شهرســازی
اســتان از ایشــان بهــره خواهیــم بــرد.
گفتنــی اســت مهنــدس مصطفــی اعتمــادی در ایــن
جلســه از ســمت ریاســت اداره راه و شهرســازی تکریــم
و تودیــع و مهنــدس اشــرفی بــه سرپرســتی ایــن اداره
منصــوب شــد.

میدان جدید به نام «شهید سردار سلیمانی» در
میبد احداث می شود

نشست هماندیشی جشنواره قصهگویی ،در
شهرستان میبد برگزار شد

طرح رایگان سنجش ترکیب بدنی برای کودکان
دیابتی باالی  ۷سال اجرا میشود

جلســه کمیتــه نامگــذاری میبــد بــا محوریــت نامگذاری
میــدان یــا معبــری بــه نــام ســردار شــهید حــاج قاســم
ســلیمانی برگزار شــد
بــه گــزارش حائــر؛ رئیــس کمیتــه نامگــذاری میبــد در
ایــن جلســه بــا اشــاره بــه موضــوع کــه کتبــی بــودن
از حــاج قاســم ســلیمانی ایــن شــخصیت بــزرگ را
ســاخته اســت ،گفــت :اهمیــت الگوســازی از این شــهید
بزرگــوار بــرای همــه مــا یــک الزمــه مهــم اســت و هر
کســی در هــر جایگاهــی بایــد از ظرفیــت خــود بــرای
ایــن موضــوع تــاش کنــد.
علیرضــا آزادمنــش گفــت :کوچکتریــن وظیفــه مــا کــه
در محــور مســائل شــهری مســئولیت هایــی داریــم این
اســت کــه از ظرفیــت نامگــذاری میادیــن یــا خیابــان
هــا بــه نــام و یــاد چنیــن بزرگانــی ،یــاد و نــام آنهــا را
زنــده نگهداریــم و ایــن جلســه نیــز بــرای بررســی ایــن
موضــوع تشــکیل شــده اســت.
گفتنــی اســت در ایــن جلســه کــه حــدود دو ســاعت و
نیــم طــول کشــید ،معابــر و میادیــن مختلفــی جهــت
نامگــذاری بــه نــام ســردار شــهید قاســم ســلیمانی مورد
بررســی قــرار گرفــت کــه در نهایــت میــدان تصویــب
شــده در تقاطــع خیابــان هــای  ۱۲دی و ســعید آبــاد
بــا خــط ســنتو ،کــه روبــروی ســپاه میبــد نیــز قــرار
دارد ،بــرای نامگــذاری مــورد تاییــد قــرار گرفــت و نــام
«شــهید ســردار ســلیمانی» نیــز جهــت گذاشــتن بــر
ایــن میــدان بــه تصویــب رســید.

نشسـت توجیهـی و هماندیشـی دومیـن جشـنواره
قصهگویی(چلـه قصهها) در شهرسـتان میبد برگزار شـد.
بـه گزارش حائـر؛ نشسـت برنامهریزی کمیتـه افتتاحیه
و اختتامیـه دومیـن جشـنواره قصهگویـی بـا حضـور
مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان
در میبـد برگزار شـد.
سیدحسـین پیغمبـری مدیـرکل کانون پـرورش فکری
کـودکان و نوجوانـان اسـتان یـزد هدف از این نشسـت
را هماندیشـی و تبادلنظـر پیرامـون چگونگی برگزاری
جشـنواره و همچنیـن بهرمنـدی بیشـتر از امکانـات
بالقـوه مراکـز ،اسـتفاده از توانمنـدی همـکاران در
مدیریـت برگزاری مراسـم و نیز ایجـاد زمینه الزم برای
جمـعآوری و آمادهسـازی و اجـراء قصههـای بومـی و
محلـی در شهرسـتانها عنـوان کـرد و افزود :شایسـته
اسـت با تبلیغات و اطالعرسـانی مناسـب و فضاسـازی،
آثـار بیشـتری جذب شـود.
پیغمبـری با تاکید بر اسـتفاده حداکثـری از ظرفیتهای
کانـون و مراکز شهرسـتانها در برگزاری این جشـنواره
اضافـه کـرد :خوشـبختانه فرصـت خوبـی بـرای
شهرسـتانها پدیـد آمده تـا برگزاری این جشـنوارهها را
در شهرسـتانهای مختلـف داشـته باشـیم.
عالقمنـدان شـرکت در ایـن جشـنواره کـه از  ۱۹الـی
 ۲۱بهمـن برگـزار مـی شـود ،مـی توانند جهت کسـب
اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن  ۳۲۳۵۴۸۵۸تماس
حاصـل فرمایند.

کارشـناس آمـوزش مرکـز دیابـت یزد گفـت :طـرح رایگان
سـنجش ترکیـب بدنـی و مشـاوره تغذیـه بـا هـدف کنترل
قندخون کـودکان دیابتی باالی هفت سـال با عنوان دیافیت
اجرایـی می شـود.
بـه گـزارش حائـر بـه نقـل از روابط عمومـی دانشـگاه علوم
پزشـکی یـزد ،علی محمـودی اظهار داشـت :در حـال حاضر
طبـق آمـار  ۷۰۰بیمـار دیابتی نوع یـک از کـودک چندماهه
تـا فرد  ۵۰سـاله در سـطح اسـتان مبتلا به دیابـت نوع یک
هسـتند و اکثریـت آنهـا زیر  ۳۰سـال سـن دارند.
وی افـزود :ترکیـب بدنـی شـرکت کننـدگان در این طـرح از
نظـر آب و امالح بدن ،پروتئین بدن ،وزن عضالت اسـکلتی،
وزن توده چربی سـنجیده میشـود و مشـاوره تغذیـه دریافت
میکنند.
محمـودی اظهـار امیـدواری کـرد :سـاالنه یکبار بتـوان این
خدمـات را بـرای افـراد دیابتـی نوع یـک اجرا کـرد و چنانچه
فـرد بتواند دیابت خود را کنترل کنـد ،خدمات رایگان دیگری
هـم دریافـت میکند.
وی خاطرنشـان کـرد :مـدت اجـرای این طـرح از  ۲۱دیماه تا
 ۱۶بهمـن مـاه اسـت و مرکز دیابـت یزد واقـع در کوچه تاالر
هنر ،همه روزه از سـاعت  ۸تا ( ۱۳به جز یکشـنبهها) پذیرای
متقاضیان طرح اسـت.
محمـودی یادآور شـد :مراجعه کننـدگان برای انجام مشـاوره
باید آزمایش  HPP، FBS ۴،۲ TSH، Tو میکروآلبومین را
به همراه داشـته باشـند ضمن اینکه نتایج آزمایشهای مورد
نیاز از شـش مـاه قبل تاکنون قابل قبول اسـت.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میبد گفت:
متاسفانه با همه تالشی که انجام می شود ،در سال
جاری  50درصد افزایش تصادفات فوتی و  65درصد
تصادفات جرحی را نسبت به مدت مشابه سال قبل
داشتیم.
سرهنگ سید محمد طاهر موسوی در گفتگو با
حائر؛ اظهار داشت :تمام تصادفات سال گذشته و
امسال را مورد تحلیل قرار دادیم و با شناسایی ۳۲
نقطه مکانی پرحادثه و دارای گره ترافیکی ،با نامه
دادستانی محترم برنامهای تدوین شده را با شهرداری
میبد به اجرا در آوردیم.
وی افزود :در  ۱۶نقطه برنامه کوتاه مدت ،اجرایی
شد و تاثیرات خوبی نیز داشت و با اصالح هندسی
و ایمن سازی گذرگاههای عابر پیاده و آرام سازی
ترافیک در برخی از این نقاط با همکاری شورای
ترافیک شهرستان توانستیم سرعت رشد تصادفات
را کاهش دهیم.

فرمانده انتظامی میبد با اشاره به اهمیت فرهنگ
سازی از جانب رسانه ها در این زمینه بیان داشت:
نبود زیرساخت مناسب و ضریب استفاده بیش از حد
جوانان و نوجوانان از موتور سیکلت چالش های پیش
روی ما برای رسیدن به امنیت بیشتر در معابر کم
ظرفیت میبد است که باید جریان رسانه ای نیز در
این مسیر به مدد ما بیاید.
سرهنگ موسوی در پایان در خصوص کمبود نیروی
پلیس راهور نیز گفت :تدابیری اندیشیده شده است
که چنانچه جوانان متعهد شهرستان میبد تمایل
داشته باشند برای جذب در نیروی پلیس راهنمایی
و رانندگی میبد با احراز شرایط الزم استخدام شوند
تا شاهد خدمت رسانی بهتر به شهروندان در صدور
گواهینامه ،ترخیص وسایل نقلیه ،شماره گذاری،
بازدید خودرو و موتورسیکلت در بحث تعویض پالک
و اقدامات در حوزه ثبت توقیفات خودرو و اجرای
دستورات قضایی باشیم.
گفتنی است عالقمندان می توانند جهت کسب
اطالعات بیشتر در خصوص استخدام به مرکز
پلیس راهور میبد واقع در ورودی شهرک شهدا
بعد از زیرگذر معلم مراجعه و یا با شماره تلفن
 ۰۳۵۲۱۸۳۸۵۵۴تماس حاصل فرمایند.
تنها خداست که می ماند
درگذشــت شــهادت گونــه آقــای دکتــر ســید
پــدرام موســوی و همســر و فرزنــدان ایشــان در
حادثــه ســقوط هواپیمــای مســافربری را خدمــت
بازمانــدگان تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه
خداونــد منــان طلــب علــو درجــات بــرای آن
درگذشــتگان و صبــر جمیــل بــرای بازمانــدگان
مســئلت داریــم
هیئت تحریریه ماهنامه حائر
پایگاه مجازی میبدما

