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پیام تبریک دکتر سید جلیل میرمحمدی

ــده مــردم شهرســتان هــای تفــت و میبــد در  نماین
ــور  ــی از حض ــامی  در پیام ــورای اس ــس ش مجل

ــرد؛ ــی ک ــات قدردان ــردم در انتخاب ــکوه م باش

متن این پیام به شرح ذیل است؛

بسم ا... الرحمن الرحیم
 

ــوف،  ــام الرئ ــاد پربرکــت ام ــه ســالروز می در طلیع
حضــرت علــی بــن موســی الرضــا)ع( ، ملــت ایــران 
بــار دیگــر فهــم و بصیــرت مثال زدنــی خــود را بــه 
رخ جهانیــان کشــید و علیرغــم رنج هــای متعــددی 
ــوءمدیریت ها،  ــه س ــر از ناحی ــالیان اخی ــه در س ک
کرونــا و تحریــم هــای ظالمانــه، بــر آنــان تحمیــل 
شــد، همچنــان بــر عهــد خــود بــا انقــاب و امامین 

انقــاب اســتوار باقــی مانــد.

ــریف  ــی ش ــکوه اهال ــور باش ــان حض ــن می در ای
در  میبــد  و  تفــت  شهرســتان های  خونگــرم  و 
انتخابــات و ثبــت میــزان مشــارکتی بســیار باالتــر 
از میانگیــن کشــوری بیانگــر عاقــه و ِعــرق 
ــان  ــهر و کشورش ــت ش ــه سرنوش ــان ب ــای آن مان
ــه  ــدازه ک ــت هران ــن باب ــد از ای ــت؛ و بی تردی اس
ــم از  ــاز ه ــم ب ــپاس بگویی ــال را س ــدای متع خ
ــم  ــزرگ برنخواهی ــت ب ــن نعم ــکر ای ــده ی ش عه

ــد. آم

بســیار  چهــره ای  انتخــاب  دیگــر  طــرف  از 
ــاد و  ــد، ضدفس ــی، کارآم ــن ، مردم ــی، موم انقاب
ــامی  ــوری اس ــس جمه ــوان ریی ــه عن ــادی ب جه
ایــران -حضــرت آیــت ا... ســید ابراهیــم رئیســی- 
ــن شــادی و شــور  ــادار ، ای ــی قاطــع و معن ــا رای ب
ملــی را کامــل کــرد و امیدهــای زیــادی را بــرای 
ــر  ــالیان اخی ــای س ــه عقب ماندگی ه ــران هم جب
ــی  ــکیل دولت ــا تش ــم ب ــه امیدواری ــرد ک ــده ک زن
ــن  ــور منتخــب ای ــات رئیس جمه ــا صف همطــراز ب

ــد. ــود بگیرن ــه خ ــت ب ــگ واقعی ــا رن امیده

ــزه و  ــیار پرانگی ــوان، بس ــای ج ــاب چهره ه انتخ
انقابــی در شــوراهای اســامی شهرســتانهای 
میبــد و تفــت و شــهرها و روســتاهای تابعــه نیــز 
نویدبخــش رقم خــوردن آینــده ای درخشــان و 
ممتــاز در مدیریــت شــهری ایــن دو خطــه اســت 
و بــا حفــظ روحیــه انقابــی منتخبیــن شــوراهای 
کارشناســان  تجربــه  از  اســتفاده  و  مذکــور 
عالمانــه  حــل  جهــت  امــور  متخصصــان  و 
ــده ی  ــن آین ــا ای ــتا قطع ــهر و روس ــات ش معض

ــورد. ــد خ ــم خواه ــن رق روش

ــن  ــر ای ــی آورم در براب ــا م ــه ج ــکر ب ســجده ی ش
همــه لطــف و عنایــت پــروردگار متعــال و آل 
ا...)ع( و دســت تک تــک شــما مــردم نجیــب، 
فهیــم، بصیــر، انقابــی و وفــادار را می بوســم.

سید جلیل میرمحمدی میبدی
2۹ خرداد 1400

ــات  ــزاری انتخاب ــی برگ ــد در پ ــه میب ــام جمع ام
روز جمعــه 28 خــرداد پیــام تبریکــی صــادر کــرد.

بــه گــزارش حائــر؛ پیــام آیــت ا... اعرافــی خطــاب 
بــه مــردم شهرســتان میبــد پــس از رقــم خــوردن 
ــر  ــرح زی ــه ش ــرداد ب ــکوه 28 خ ــا ش ــات ب انتخاب

اســت؛

بســم ا... الرحمن الرحیم
حضــور باشــکوه مــردم شــریف میبــد و ندوشــن و 
بفروییــه و همــه محــات و مناطــق و روســتاهای 
ــوراهای  ــوری و ش ــت جمه ــات ریاس آن در انتخاب
دیگــر  بــار  یــک  روســتا  و  شــهر  اســامی 
هوشــیاری و آگاهــی و پیشــگامی آنــان را، در 
ــه  ــزد، ب ــتان ی ــران و اس ــوار ای ــردم بزرگ ــار م کن

ــذارد. ــش گ نمای

ــروغ  ــر ف ــه پ ــترده و حماس ــم و گس ــاد عظی جه
ــی،  ــد انقاب ــران و شــهروندان میب ملــت رشــید ای

درحضــور پــای صنــدوق هــای رای، فصلــی نــو در 
ــم  ــران رق ــخ ای ــامی و تاری ــاب اس ــان انق گفتم
ــان  ــامی را نش ــاب اس ــان انق ــری گفتم زد وبرت
ــکات  ــل مش ــرای ح ــزرگ ب ــرمایه ای ب داد و س
بــه  عشــق  و  ورزی  اندیشــه  پرتــو  در  کشــور 
خدمــت و فرهنــگ مقاومــت و روح امیــد ووحــدت 
ایجــاد و انــرژی مضاعــف بــرای پیشــرفت محــور 

ــرد. ــد ک ــتر تولی ــای بیش ــروزی ه ــت و پی مقاوم

ــران و  ــز ای ــان عزی ــردم شــریف و جوان از همــه م
اســتان و بویــژه شــهروندان میبــد وهمــه نامزدهــا 
ــران  ــان و ناظ ــز محری ــا و نی ــداران آن ه و طرف
ــم  ــی نمای ــر و تشــکر م ــه تقدی ــات، صمیمان انتخاب
ــگان  ــت هم ــروزی و موفقی ــزت، به و ســامت، ع

ــتارم. ــان خواس ــد مهرب را از خداون

ــردم و  ــص م ــان خال ــه خادم ــن تشــکر از هم ضم
ــا،  ــا و دهیاری ه ــهرداری ه ــی و ش ــوراهای فعل ش
صمیمانــه بــه منتخبــان شــوراهای جدیــد تبریــک 

ــد و  ــردی بلن ــع و راهب ــند جام ــی س ــه، طراح گفت
انقابــی  و  جهــادی  تــاش  و  مــدت  میــان 
ــار  ــه انظ ــام ب ــردم و اهتم ــه م ــت ب ــرای خدم ب
ــه توصیــه هــای ســی  کارشناســان و نیــز توجــه ب
گانــه اینجانــب بــه شــوراها در ادوار پیشــین و 
ضــرورت یــک تحــول اساســی و ارتقــای بنیــادی 
ــت  ــریف و تقوی ــردم ش ــه م ــانی ب ــت رس در خدم
شــعائر  و  انقابــی  و  جهــادی  فرهنــگ  و  روح 
اســامی و همگرایــی و وحــدت و اســتمرار نقــاط 
ــف و  ــاط ضع ــریع نق ــم س ــین و ترمی ــوت پیش ق
ــد  ــزی شــهر و روســتای اســامی را تأکی ــه ری پای
ــزان را در  ــزون عزی ــات روزاف ــی ورزم و توفیق م
ــد و شــوراهای شــهر  شــورای اســامی شــهر میب
و  مــردم  همــکاری  و  شهرســتان  روســتای  و 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــی دس ــئوالن و همگرای مس

ــتارم. ــال خواس ــد متع را از خداون

اعرافی رضا  علی 
2۹ خرداد ماه سال 1400

پیام تبریک آیت ا... اعرافی به مردم؛

فصلــی نــو در گفتمــان انقــالب اســالمی و تاریــخ ایران رقم خورد

اسـامی شـهر  منتخـب شـورای ششـم  اعضـای 
میبـد در بیانیـه ای از حضـور مـردم در انتخابات 

1400 قدردانـی کردنـد.

دوره  ششـمین  منتخبیـن  حائـر،  گـزارش  بـه 
شـورای اسـامی شـهر میبـد در انتخابات 1400 
میبـد  مـردم  از  مشـترک  ای  بیانیـه  صـدور  بـا 

کردنـد. قدردانـی 

متـن این بیانیه به شـرح ذیل می باشـد:

الرحیم  الرحمن   ... ا بسـم 
مـردم نجیـب، خونگرم و انقابی میبد سـام

بـا تبریـک ایـام پربرکـت دهـه مبارکـه کرامـت، 
و  سـپاس  مراتـب  تـا  می دانیـم  الزم  خـود  بـر 
شـما  یکایـک  از  را  خـود  خالصانـه  قدردانـی 
مهربـان،  مـردم  و  یـاران  گرامـی،  سـروران 
ارجمنـد  مسـئولین  و  محتـرم  کاندیداهـای 
مسـیر  در  را  مـا  مـدت  ایـن  در  کـه  شهرسـتان، 
در  دینـی  مردم  سـاالری  مقـدس  و  مبـارک 

میبـد  شـهر  اسـامی  شـورای  انتخابـات  عرصـه 
نماییـم. اعـام  نموده انـد،  یـاری 

و  قهرمـان  مـردم  کـه  می بالیـم  خـود  بـر 
و  حماسـی  حضـور  چنیـن  ایـن  میبـد  شـهیدپرور 
پرشـوری را رقـم  زدنـد و در انتخابـات ریاسـت 
روسـتا  و  شـهر  اسـامی  شـوراهای  و  جمهـوری 
ایـن  تاریـخ  از خـود در  را  زریـن دیگـری  بـرگ 
دیـار بـه یـادگار گذاشـتند و چـه افتخـاری برای 
مـا باالتـر از ایـن، کـه خـدای متعـال توفیق داد، 
منتخـب چنیـن مـردم بصیـر و هوشـیاری باشـیم.
بـه  راه خطیـر خدمتگـزاری  ابتـدای  در  تـازه  مـا 
خلـق در عرصـه مدیریـت شـهری قـرار داریـم و 
بـه یـاری خـدا برآنیـم تـا بـه سـهم خود پاسـدار 
و  امـام  میـراث  و  انقـاب  بـرای  شایسـته ای 
مقـام  منویـات  از  پیـروی  بـا  و  باشـیم  شـهداء 
جمعـه  امـام  راهنمائی هـای  و  رهبـری  معظـم 
بـرای  صادقانـه  خدمـت  بـا  شـهرمان،  فرزانـه 
آبادانـی میبـد عزیـز تـاش کنیـم و در  اعتـا و 
ایـن مسـیر از تمامـی شـهروندان گرامـی دعـوت 
توفیـق  بـرای  خیـر  دعـای  ضمـن  می کنیـم 

نظـرات  و  ایده هـا  ارائـه  بـا  ششـم،  شـورای 
ادامـه  در  را  مـا  از  خـود  حمایـت  ارزشمندشـان، 
 ... انشـاءا تـا  بدارنـد  مسـتدام  نیـز  مسـیر  ایـن 
میبـدی آبـاد، سـرآمد و بـا نشـاط سـاخته شـود.
بتوانیـم  تـا  بـده  توفیـق  مـا  همـه  بـه  خداونـدا! 
و  باشـیم  مـردم  بـرای  صـادق  خدمتگـزاری 
شـده  سـپرده  مـا  بـه  کـه  گرانسـنگی  امانـت 
اسـت را بـه بهتریـن وجـه بـه سـر منـزل مقصود 
برسـانیم و بـا صداقـت، کار و تـاش جهـادی و 
مخلصانـه لطـف و محبـت ایـن مـردم فـداکار را 

کنیـم. جبـران 

نا ان الحمـد... رب العالمین و آخـر دعوا
شـورای  دوره  ششـمین  در  مـردم  منتخبیـن 

میبـد شـهر  اسـامی 
شـورکی،  دهقانـی  علـی  آزادمنـش،  علیرضـا 
بارجیـن،  فیاضـی  جـواد  صباغـی،  محمدکاظـم 
ابوالحسـن  سـید  شـورکی،  کارگـر  محمدجـواد 

علـوی ایمـان  سـید  گاب، 
۳0 /۳ /1400

بیانیه مشترک اعضای منتخب شورای اسالمی شهر میبد

ــت ا...  ــون آی ــمی تاکن ــر رس ــج غی ــاس نتای براس
ــلمین  ــام والمس ــت االس ــران، حج ــی از ته اعراف
ا...  آیــت  و  مازنــدران  از  پیشــنمازی  صــادق 
ســیدمحمدرضا مدرســی مصلــی از مشــهد، بــه 

انــد. یافتــه  مجلــس خبــرگان راه 
ــردم  ــران، م ــوزه از ته ــزاری ح ــزارش خبرگ ــه گ ب
اســتان های تهــران، خراســان رضــوی، قــم و 

ــرای انتخــاب نامزدهــای  میــان دوره ای   ــدران ب مازن
پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری بــه پــای 

رفتنــد. رأی  صندوق هــای 
ا...  آیــت  تاکنــون  غیررســمی  نتایــج  براســاس 
ــت ا...  ــران، آی ــب اول ته ــوان منتخ ــه عن ــی ب اعراف
ــت  ــهد، حج ــی از مش ــی مصل ــیدمحمدرضا مدرس س
االســام والمســلمین صــادق پیشــنمازی از مازنــدران 

ــد. ــه ان ــرگان راه یافت ــس خب ــه مجل ب
همچنیــن در حــوزه انتخابیــه تهــران حجــج اســام 
ــش زاده  ــد دان ــعدی، احم ــینعلی س ــلمین حس والمس
ــون  ــی تاکن ــی رازین ــی و عل ــدر مصلح ــن، حی مؤم
بــه ترتیــب بیشــترین آراء را کســب کــرده انــد کــه 
ــد  ــرگان راه خواه ــس خب ــه مجل ــا ب ــر از آنه دو نف

یافــت.

آیت ا... اعرافی به مجلس خبرگان رهبری راه یافت
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ــات  ــار در میبــد تمــام نفــرات یــک لیســت در انتخاب ــرای اولیــن ب ب
ــد. شــورای شــهر رای اوردن

در انتخابــات شــورای شــهر میبــد، لیســتی تحــت عنــوان »ائتــاف 
میبــد جــوان« توســط نیروهــای انقابــی شهرســتان میبــد بــه مــردم 
ارائــه شــد و جالــب آنکــه تمــام نفــرات ایــن لیســت بــا رای قاطــع 

مــردم میبــد انتخــاب شــدند.
ــهر،  ــورای ش ــل ش ــات ادوار قب ــه در انتخاب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
اقبــال چندانــی از ســوی مــردم بــه لیســتهای انتخاباتــی رخ نمــی داد 
و هیچــگاه تمــام یــا حتــی اکثریــت اعضــای یــک لیســت نتوانســته 

بودنــد رای اکثریــت شــهروندان میبــدی را از آن خــود کننــد.
امــا در ایــن دوره از انتخابــات بــا همــت نیروهــای جــوان انقابــی و 
بــه پشــتوانه اتحــاد و انســجامی کــه در میــان فعالیــن ارزشــی بوجــود 
ــه شــد  ــه مــردم ارائ آمــد، فهرســتی جــوان و متحــد و متخصــص ب
ــت  ــای لیس ــه ی اعض ــه کلی ــار ب ــن ب ــرای اولی ــم ب ــا ه و میبدی ه

اعتمــاد کردنــد.
ــر  ــت، دو نف ــن لیس ــر در ای ــر حاض ــر از ۵ نف ــه غی ــت ب ــی اس گفتن
ــش و گاب(  ــان ازادمن ــی آقای ــد )یعن ــه رای آوردن ــم ک ــری ه دیگ
مشــی و رویکــردی بســیار نزدیــک بــه ۵ نفــر حاضــر در ایــن لیســت 
دارنــد و ایــن نویدبخــش شــورای شــهری متحــد و منســجم اســت.

ــدت  ــد و از وح ــجام را بدانن ــن انس ــن قــدر ای ــم منتخبی امیدواری
ــد. ــداری کنن ــی پاس ــده بخوب ــل ش حاص

همه کاندیداهای لیست ارائه شده از طرف نیروهای انقالبی میبد رای آوردند

1 محمدجواد کارگرشورکي 7148 رای

2 محمدکاظم صباغي فیروزآبادی 6۵47 رای

۳ علي دهقاني شورکي 6218 رای

4 علیرضا آزادمنش ۵7۳2 رای

۵ جواد فیاضي بارجین ۵02۳ رای

6 سیدایمان علوی 4286 رای

7 سیدابوالحسن گاب 4272 رای

8 مجید زارعي 40۵۵ رای

۹ سیدناصر امامي میبدی ۳88۳ رای

10 سیدمحمود هاشم زاده میبدی ۳448 رای

11 سیدعلي خدائي ۳016 رای

12 محمدحسین زمانیان شورک 2۹۳0 رای

1۳ سیدحبیب اله دهقاني فیروزآبادی 2877 رای

14 مهدی زماني 286۵ رای

1۵ مهدی اکبرزاده شورکي 2808 رای

16 خدیجه دهقان پورمحمودآبادی 226۵ رای

17 سیدحسن موسوی میبدی 224۵ رای

18 حسین پیشوایي 18۵8 رای

1۹ علي فاح مهرجردی 18۳۵ رای

20 سیدعلي فاطمي فیروزآبادی 1707 رای

21 مهدی زارع مهرجردی 1660 رای

22 سیدابوالفضل امامي میبدی 1۵87 رای

2۳ سیدابوالفضل امامي میبدی 1۳8۵ رای

24 امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی 1۳7۹ رای

2۵ مصطفي زارع مهرجردی 1۳64 رای

26 حسین آقائي میبدی 1۳48 رای

27 علي محمد دهقاني فیروزآبادی 1۳48 رای

28 روح اله اعلم الهدی 1260 رای

2۹ حسین دهقاني فیروزآبادی 12۵8 رای

۳0 هاجر شیرواني 1080 رای

۳1 محسن دست برآورده 814 رای

۳2 مهدی زارعشاهي 746 رای

۳۳ محمود زارع شاهي 677 رای

۳4 غامرضا بابائي ۵70 رای

۳۵ علیرضا خساره ۵64 رای

۳6 حمیدرضا عزیزی ۵۵۳ رای
۳7 مصطفي شباني پورمیبدی 41۹ رای

نتيجه اخذ رای انتخابات شهر ميبد  به ترتيب دارندگان بيشترين رای
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