رأیگرفتن از این مردم شریف
ثواب جهاد در راه خدا را دارد

معرفیاجمالی
برخی از کاندیداهای شورای چهارم
مشروعیت و مقبولیت
انقالب اس�لامی ایران همواره روایتی دوس��ویه از

مشروعیت و مقبولیت را در گردونه نظام سیاسی
تعریف نم��وده بگونه ای که مش��روعیت در آن

خاستگاهی الهی دارد و مقبولیت؛ خاستگاهی عرفی
و مردمی .در هم تنیدگی این دو مولفه ،نظام معنایی

پیچیده و البته مترقی را فراهم آورده که در راس

آن والیت فقیه قرار دارد که منشوری از دانایی و

دینداری است و مردم نیز بعنوان صاحبان اصلی
نظام ب��ا حضور و اراده خود ،تعیین سرنوش��ت و

اعتالی جمهوریت نظام را متجلی می سازند.

نام گذاری سال  92تحت عنوان «حماسه سیاسی،
حماسه اقتصادی» از جانب رهبر بزرگوار انقالب را

بایستی دکترین جدید برای نظام اسالمی در زمینه
اداره امور سیاسی و اقتصادی دانست که عالوه بر

استحکام مشروعیت و مقبولیت نظام ،نقشه راه و
مسیر حرکت مسئوالن کشور و ملت بزرگ ایران
را در دهه پیش��رفت و عدالت تبیین و تعیین می

کند .برای رسیدن به این مطلوب؛ انتخابات بهترین
بهانه برای به نمایش گذاردن انسجام ملی و اقتدار

نظام مقتدر جمهوری اسالمی است .انتخابات تجلی
اراده مردم در اداره جامعه اس��ت .انتخابات نماد
حضور و مش��ارکت سیاسی مردم و عرصه تحقق

خواست ملت برای تعیین مسیر سرنوشت خویش

است.

و اینک ...خردادی دیگر فرا رسیده است .باید فضا

را ب��رای آفرینش حماس��ه ای دیگر آماده و مهیا
کرد .وجه برجس��ته این حماس��ه با دیگر حماسه

ها می باید متفاوت باشد .از یکسو؛ تحقق حماسه

سیاس��ی میتواند راه را برای برون رفت کشور از
بحران اقتصادی فراگیر و در ادامه تجلی حماس��ه

اقتصادی هموار سازد و از سویی دیگر؛ دو انتخاب
مل��ت در یک روز ضمن تاکید بر حقوق تک تک

شهروندان ایرانی میتواند روند پیشرفت و اعتالی
یک روس��تا ،شهر و کشور بزرگ ایران را سرعت

ببخشد.

همزمان��ی انتخابات یازدهم ریاس��ت جمهوری با

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و
روستا؛ ما را برآن داشت تا با انتشاراین ویژه نامه،

س��همی هر چند ناچیز در خلق یک حماسه دیگر
داش��ته باش��یم .لذا با دعوت از تمامی نامزدهای

محترم انتخابات شورای اسالمی شهر اردکان برای
ارائه دیدگاههای خود ،فقط  18نفر از ایش��ان به
دعوت ما پاسخ دادند که بترتیب حروف الفبا در

این نشریه معرفی شده اند.
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پیام فرماندار
شهرستان اردکان

پیام امام جمعه
اردکان

العالم بزمانه ال يهجم عليه اللو ابس

« ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»

مش��روعیت حاکمیت الهی کشور اسالمی ما از آن شرع

امام صادق (ع):كسي كه به اوضاع زمانه اش آگاه باشد

است و با رای آنها اثابت می گردد این مقوله از اهمیت

بي ش��ك اهميت انتخاب به اهميت و ارزش انسان و

و انجام مس��ئولیتهای اجتماعی اجرای احکام و ح��دود آن منوط به رای مردم و پذیرش

شده بود كه نيازمند انتخاب نبوده و يا نقش انتخاب در زندگي او بسيار كم اهميت و بي

مقدس می باش��د  ،که نیازمند مقبولیت از س��وی مردم

و جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که حاکمیت شرع

شبهه ها بر او هجوم نمي آورند

جايگاه متعالي او در عالم هستي باز مي گردد و چنانچه زندگي انسان به گونه اي طراحي

آنهاس��ت با توجه به این مطالب میتوان گفت نقش مردم در انتخابات از اهمیت بسیار

ارزش تلقي مي شد به همان نسبت از ارزش انسان كاسته مي شد .

در نظام اسالمی انتخابات نه تنها به عنوان یک حق برای مردم ،بلکه به عنوان یک وظیفه

خود متعهد و مسئول مي داند .

باالیی برخوردار است .

و تکلیف ش��رعی و ملی همگانی است و طبق فرهنگ قرآنی و سیره اهل بیت عصمت و

طهارت در جامعه اسالمی باید همه ی مردم درامور کشور و سرنوشت خود دخالت داشته
باشند و چون ممکن نیست همه ی مردم مستقیم ًا وارد میدان شوند لذا تشکیل حکومت

آن هم از نوع اسالمی آن یک ضرورت عقلی و مذهبی است.

به فرموده حضرت آیه اهلل العظمی امام خامنه ای در جامعه مردم ساالر دینی انتخابات

تعیین کننده سرنوشت فردی و اجتماعی است؛ و همه ملت مسلمان و متدین ایران با رای
دادن خود در ابتدا رای به اسالم می دهند و این یعنی تأیید بیش از پیش نظام جمهوری

اسالمی ایران که خود اجری عظیم دارد و بعد رای به یک شخص و اشخاص است .

با توجه به شناخت خوبی که از مردم متدین و والیت مدار شهرستان وجود دارد ؛ رجاء
واثق دارم که مانند قبل پرشور و بابصیرت حماسی در انتخابات شرکت می کنند و به این

وظیفه دینی ملی خود عمل نمایند.

در پایان از همه عزیزانی که زحمت برگزاری انتخابات پرشور و سالم را میکشند کمال
تشکر را دارم که انصاف ًا رای دادن و رای گرفتن از این مردم شریف ثواب جهاد در راه خدا

را دارد و موجبات رضایت حضرت ولی عصر ارواحناه فداه فراهم خواهد کرد.

قرآن كريم نيز انسان را موجودي انتخاب گر معرفي نموده و او را در برابر گزينه منتخب
انقالب اسالمي كه متاثر و برگرفته از اسالم ناب محمدي (ص) و رهبري معمار كبير

انقالب اسالمي كه داعيه دار آن بود هميشه احساس تكليف مداري و اداي دين به نظام

اسالمي را حضور برجسته و همه جانبه مردم قلمداد كرده كه ثمره بيش از يكصد سال

تالش پيگير و مجاهدت ملت بزرگوار ايران اسالمي است مي باشد .

بنابراين از هم اكنون مي توان برگزاري انتخابات پرشور با حضور متراكم و صفوف طوالني

راي دهندگان پيش بيني كرد .

عناصري همچون انتخاب آگاهانه  ،آزادانه و مسئوالنه از فرآيندهايي است كه هر گونه

انتخاب هر گاه از سر آگاهي انسانها باشد نشانگر رشد  ،بلوغ فكري و قابل تمجيد است و
در مقبال هر گونه انتخابي كه داراي اين عناصر مهم نباشد ارزش واقعي را بدنبال نخواهد
داش��ت  .از موانع انتخاب آزادانه انس��انها مي توان به حب و بغض ها فردي و حزبي ،

تاثير تبليغات دروغين كه با ترفندهاي خاص تبليغاتي صورت مي گيرد آزادي انس��ان
را بصورت زيركانه و غير مستقيم سلب مي كند لذا انتخاب مسئوالنه با دقت و بدور از

تبليغات گمراه كننده خواهد بود و آينده درخشان و ارزشمندي را پيش روي توسعه همه

پیام شهردار اردکان
س�لام بر ش��هداء و امام ش��هداء و س�لام بر مقام معظم رهبری و

رهنمودهای معظمله که سال  92را با بصیرت عمیق و والیت مقتدر
فقیه به عنوان س��ال حماسه سیاسی و حماس��ه اقتصادی نامگذاری

نمودند و همه اقشار ایران اسالمی از خردوکالن و پیروجوان آماده اند

تا با سرانگشت عشق ،ثابتقدم در مسیر حماسه دیگری گام بردارند
تا به دنیا نش��ان دهند که اینجا مرز دلدادگی و مرز ایثار و شهادت

است و بر صفحه ماندگار تاریخ حک کنند که با تمام تحریم ها و فشارها تا سرحد جان پای آرمانهای

ایران اسالمی ایستاده اند.

از اینجا به عنوان یک خادم مردم و ش��هروندان خوب اردکانی ،از مردم میخواهم در این حماس��ه

سیاس��ی که مظهرآبروی نظام و اراده ملی است با همت عالی شرکت کنند تا دین خود را به شهداء

و امام شهداء ادا کنند.

همه با هم

 24خرداد

جانبه كشور پديدار خواهد ساخت .
از پيامدهاي حضور مردم در صحنه انتخابات در نظام اسالمي مي توان :
1ـ سيستم سياسي كارآمد و مردم ساالري ديني
2ـ مظهر حضور و مشاركت مردم
3ـ تقويت نظام اسالمي  ،تقويت و توسعه امنيت و اقتدار ملي  ،مظهر آزادي ملت نشان
همبستگي ملي ـ مظهر اقتدار ملت  ،راي به پيشرفت به عدالت و آرمانهاي اسالمي ـ
هديه اسالم و آن را يك تكليف شرعي بيان كرد كه امام بزرگوار و مقام عظماي واليت
آن را بزرگتري��ن هدي��ه انقالب و فضل الهي همراه با تكليف ش��رعي و آن را يك حق
دانسته اند تلقي كرد .
اهميت انتخابات و نقش جايگاه قوه مجريه و شوراها كه اداره امور اجرايي و تعيين خط
مشي دولت و اجراي برنامه هاي توسعه اي در سراسر كشور در درون آن نهفته است
بر هيچكس پوشيده نيست .
لذا مسئوليت ملت بزرگ ايران اسالمي در اين دوره خطير و ضرورت حضور فعاالنه در
پاي صندوق هاي رأي  ،مشاركت مسئوالنه  ،حداكثري  ،آگاهانه و پرشور مي طلبد و بر
كانديداهاي محترم است كه اخالق و رعايت احترام به همديگر كه توصيه و تأكيد رهبر
فرزانه انقالب است مد نظر قرار دهند و افراد شايسته اي كه متعهد به اسالم  ،دلسوز
و خدمتگزار  ،خاضع مقابل قانون اس�لامي  ،معتقد قلبي به واليت فقيه  ،دشمن ستيز ،
عدالت خواه و مخالف تبعيض و فس��اد  ،آگاه به زمان و مقتضيات آن  ،متدين  ،شجاع
و كاردان و مقتدر  ،ساده زيست و در يك كالم دلسور و خادم واقعي به اسالم  ،نظام و
مردم باشد انتخاب شود در پايان اعتقاد قلبي داريم كه ملت متدين و بزرگوار استان يزد
و اين شهرستان همراه با آحاد ملت سرافراز ايران اسالمي با تبعيت از فرامين حضرت
امام رضوان عليه و رهبر عظيم شأن انقالب اسالمي نخواهد گذاشت ذره اي از عزت ،
كرامت و اقتدار اين ملت خدشه دار شود و با حضور پرشور و حداكثري ياس  ،نااميدي
و ذلت و خواري را به استكبار جهاني و ايادي آنان پديدار و عزت  ،سرافرازي و اقتدار
اين ملت را به رخ جهانيان خواهند كشيد .
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اهم برنامهها

همشهریان

 . 1توس��عه متوازن شهرس��ازی متناس��ب و همگام با رشد
جمعیت شهر ،رشد ظرفیت های صنعتی و مهاجرت به شهر

 . 2توس��عه زیرساخت های ش��هری در مناطق جدید برای
جلوگیری از تخریب باغات بافت سنتی و تاریخی شهر

 . 3تالش برای تغییر جهت توسعه شهری به کوهستانهای

شمال اردکان برای استفاده از مزیت های طبیعی ساختاری و
آب و هوایی کوهستان

 . 4پیشنهاد تالش و پیگیری برای احداث شهرک مسکونی
فوالد اردکان برای اس��کان و خانه سازی شاغلین در صنایع

فوالد و گندله اردکان

 . 5ساخت و استفاده از المان ها و نماد های بومی و شاخص
شکیل و بزرگ در میادین شهر در جهت زیباسازی و بهبود

متولد 1347
لیسانس مهندسی مواد
سوابق کاری
اداره عمران و راه سازی جهاد اردکان ( 5سال)
کارشناس صنایع فلزی و غیر فلزی سازمان جهاد
استان ( 10سال)
عض��و کمیت��ه فنی کارگ��روه صنع��ت و معدن
استانداری ( 2سال)
مس��ئول طرح و برنامه جهاد کشاورزی اردکان
( 2سال)
رئیس اداره امور فنی و زیربنایی جهاد کشاورزی
اردکان ( 4سال)

سیما و منظر شهر

 . 6تالش برای برقراری ایمنی و س��هولت در عبور و مرور
شهروندان با توزیع ترافیک در سطح شهرکه با انتقال بعضی

از مراکز و مکان های ترافیک س��از از مرکز ش��هر به نقاط

دیگرانجام خواهد شد

 . 7پیگی��ری برای احداث دو گردش��گاه ییالقی در مناطق
کوهس��تانی بخ��ش خران��ق و بخش عق��دا برای اس��تفاده

 . 8بکارگیری سیستم پذیرشی بررسی و استفاده از پیشنهادات
در مدیریت شهری
 . 9پیگی��ری در فراه��م آوردن امکان ب��از یافت زباله های
شهری
 . 10تالش برای احداث چند باغ شهر
 .11حفظ باغات درون ش��هر و جلوگیری از تفکیک و تغییر
کاربری آنها جهت تلطیف هوای شهر
 . 12حف��ظ باغات پس��ته ش��مال اردکان و کمربند س��بز
پس��تهزارهای اطراف شهر برای تعدیل آب و هوای کویری
شهر
 .13توسعه فضای سبز شهری و افزایش کیفی آنها
 . 14توس��عه و بهبود خدمات ش��هری از جمله جمع آوری
و دفع زباله
 . 15نظارت بر افزایش کیفیت زیر سازی و آسفالت معابر
 . 16پیگیری احداث ش��هرک س��نگ و مصالح ساختمانی ،
ش��هرک صنایع مزاحم ش��هری  ،میدان میوه و تره بار شهر
اردکان  ،پایان��ه اتوبوس و مینی بوس و پارکینگ عمومی در
مرکز شهر
 .17تالش برای فراهم کردن زمینه انتقال واحدهای آجرپزی

به شرافت سوگند

به شرافت سوگند ،توهمان قبله و

شعری از محمدرضا دهستانی متخلص

روح حق در شریانت جاریست.

جاودان باش و بمان.

جاودان باش و بمان ،که تو بر حرمت

از طراوت ،پاکی:

تاریخ ضمانت دادی.

پاکتر از نفس صبحدم فردائی.

من و این شهر پر از عشق ،به خود

تو به زیبائی گلبرگ شقایق مانی،

میبالم.

و به زیبائی سجادهی فرزند شهید.

به «شبتاب»؛ تقدیم به مهندس

احمدی

اردکان ای همه فرهنگ و شرف

ای همه خوبیها .ای تو دریاچهیِ مهر.

معبود منی ِ
بعد خدا.

به مساجد و به گلدسته و آن آب
قنات ،به درختان انار و پسته.
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سخنی با مردم

من و دیگر جوانان نامزدشده در این دوره نیز

وقت��ی حض��رت ابراهی��م (ع) را در آت��ش

گ��وش به فرمان رهبر و م��راد خود وارد این

انداختن��د؛ پرندهای منقار خ��ود را پر از آب

عرصه ش��دیم و اعتقاد داریم اگر یک نفر به

میکرد و آب بر آتش ابراهیم (ع) میریخت.

خاطر ما به پای صندوقه��ای رأی بیاید دیگر

از او پرس��یدتد آیا با این آب ،آتش خاموش

شرمنده شهدا و امام شهدا نخواهیم بود».

میش��ود؟ جواب داد :نه؛ ول��ی میخواهم در

اگ��ر رأی بیاوری��م و منتخب مردم ش��ویم با

زمرهی کسانی باشم که آب بر آتش ابراهیم

ج��ان و دل برای مردم ش��ریف اردکان تالش

انداختند.

خواهیم کرد تا شرمنده مردم نباشیم.

وقتی مق��ام معظ��م رهبری
امس��ال را س��ال حماس��هی
سیاسی و حماسهی اقتصادی
نامیدن��د؛ م��ن ه��م همچ��و
دیگر دوستداران ایشان با
برنامهه��ای ذکر ش��ده وارد
عرصه انتخابات ش��دم؛ چرا
ک��ه معتق��دم اگ��ر در زمان
جن��گ ،جوان��ان گ��وش ب��ه
فرمان رهبر خ��ود جان خود
را در دفاع از اس�لام دادند؛

5
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روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد86

مسئول فناوری اطالعات اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد87

مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان شهرستان اردکان از سال 89تا کنون

تحلیل گر سانه و فیلم وانمیشین های هالیوودی از سال 90

حضور فعال در بیش از  20همایش ملی و بین المللی

میخواند ،او مدارکی گرفته و در س��فر به کش��ورهای مختلف و دیدن آداب و رسوم آنها تجاربی به دست
آورده اس��ت او دردو بخش حوزه و دانش��گاه تحصیل کرده و تجربه های مشارکت اجتماعی زیادی داشته

است ،مشارکت در نشریات و مراکز فرهنگی در داخل و خارج از کشور عزیز او را بیشتر با جامعه آشنا کرده

است اما ،به هر حال او معتقد است که معلم و اندکی طلبه است.

می توان جلوی بسیاری از هزینه های مادی و معنوی را گرفت ،در هر صورت هرکار عمرانی و خدماتی که

سفر به چندین کشور جهان و بازدید و مطالعه شوراهای شهر آنان مانند ایاالت متحده آمریکا ،ایتالیا ،فرانسه،

حضور در شورای مشورتی منع تولید و گسترش سالح های اتمی ،وین اتریش

رییس شورا جهت ارتباط رودرو با مسئوالن و رفع سریع تر آن ها

بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

جلس��ات پرسش و پاس��خ ،ایجاد مکان و زمانی برای طرح مشکالت مردم و ارتباط رودررو با اعضای شورا و

سخنران همایش های بین المللی توسعه کسب و کار در دبی (  )87و همایش جهانی رسانه های نسل سوم،

 -3تشکیل کمیته صیانت از حقوق شهروندی :با حضور افراد خبره و صاحب نظر برای بررسی مواردی چون :

(سفیر صلح جمهوری اسالمی در فضای مجازی و حضور در سازمان ملل ()83

شهرداری ،اجرای صحیح طرح تکریم ارباب رجوع ،کنترل درآمدها و ارجاع به کمیته مشورتی جهت بررسی

شرکت درگرد هم آیی جهانی وبالگ رسانه جهانی ،ریودوژانیرو ،برزیل ()87

و تخفیف ویژه به خصوص در مناطق مرزی و اجرای طرح هایی برای تسریع در کار و اشتغال  .الزم به ذکر

رای زن فرهنگی جمهوری اسالمی در مزار شریف ()84

محدوده اردکان ،نظارت بر حسن اجرای مصوبات ،مبارزه با فساد  ،رشوه خواری و دور زدن قانون در شهر و
راهکارهای بهتر درآمدی و هزینه ای ،توجه بیش از پیش شهرداری به مسایل مربوط به صدور مجوز ساختمان

دعوت از سوی سازمان ملل به منظور سخنرانی در اجالس ساالنه توسعه سازمان های مردم نهاد()92

است که این کمیته در اکثر شورا های کشورهای جهان مورد توجه و اقبال است

در بعد فرهنگی  :در این بعد ،ابعاد اجتماعی ،سیاسی و ورزش از اهمیت باالیی برخوردار است .از جمله مسائل

شهرداری که اکثرا جوان و کم تجربه اند ،کمک به طراحی طرح بلند مدت چهار ساله و بیشتر به منظور عدم

مردم اشاره کرد .مسائل دانشگاه ها و سهم آنها در توسعه فرهنگی شهر نیز مورد توجه است .از موارد دیگر

بومی و آب و هوایی منطقه و گسترش آنها و در این راستا نقش کمک افراد اردکانی خارج از اردکان در ابعاد

کاستی های شهر را می توان در سه قسمت  :فرهنگی ،عمرانی و اقتصادی تقسیم بندی کرد:.

اجتماعی می توان به مساله ای مانند حجاب و تاثیر فرهنگ غیر بومی بر حجاب و به طور کلی فرهنگ عمومی

رویکرد خاص به مسائل فرهنگی دیگر مانند هنر ،نوع معماری ایرانی اسالمی و بومی و ،...مسائل خاص معلمان

مدارک :

 -۱اولویت دهی برنامه ها با رویکرد فرهنگی،عمرانی و خدماتی مانند موضوع ترافیک که با فرهنگ سازی

 -۲ایجاد روابط عمومی برای شورا و انجام امور مختلف توسط آن ،مانند :نظر سنجی از شهروندان ،برگزاری

فرانکفورت آلمان()86

مدرس��ه نمونه ش��هر ادامه داد و پس از آن به تربیت معلم وارد ش��دو در عین حال درس های حوزه را هم

برنامه های پیشنهادی با توجه با مشکالت موجود :

مشاور تحصیلی ،جوانان ،خانواده و فناوری اطالعات و. ...

تاجیکستان ،بحرین و افغانستان

حمید حاجی اسمعیلی اردکانی  :در خانواده ای مذهبی و در سال  1358به دنیا آمد ،پدراو معلم و ناظم مدرسه

ویژه به خصوص در مناطق مرزی و اجرای طرح هایی برای تسریع در کار و اشتغال اشاره کرد.

انجام می شود باید با نگاه فرهنگی نگریسته شود .در این راستا توسعه شهر الکترونیک با راهکار های مناسب

تجربه های بین المللی :

بود و عمدتا در مدرسه قیام ،او نیز به «قیام» رفت و راهنمایی را در «استقالل» گذراند .دبیرستان را در تنها

جداسازی زباله و بازیافت از مسائل مهم این حوزه است.

در بعد اقتصادی :می توان به توجه بیش از پیش شهرداری به مسایل مربوط به صدور مجوز ساختمان و تخفیف

 -4ایجاد کمیته مشورتی و اتاق فکر  :جهت کمک تخصصی به اعضاء در صورت لزوم و کمک به کارکنان
دوباره کاری یا موازی کاری و بررسی راهکار های مشارکت بیشتر مردم ،توسعه فضای سبز با توجه به شرایط

مشورتی بسیار مفید و سودمند است.

 -5ایجاد و تقویت کمیته بانوان جهت مشارکت این قشر مهم و موثر و پی گیری امور تخصصی آنان

کاردانی روانشناسی کودکان استثنایی

( توانایی و چالش ها ) و مواردی چون تبلیغات شهری است .در بخش سیاسی هم که شاید می بایست عنوان

کارشناسی الهیات شاخه فقه و حقوق

کرد .شورای شهر عرصه رقابت های جناحی نیست.

کارشناسی وبالگ در سه شاخه مفهوم ،تکنولوژی و گسترش

مستندات حل شود و البته که برای شهر و و مجموعه شهرستان بسیار مهم و اثر گذار است  .گفتگوی صادقانه

 -7تشکیل و تقویت کمیته ی میراث فرهنگی و حفظ اصالت شهری ( مانند استفاده از طرح های بومی و محلی

علوم قرآنی  ،کارشناسی ارشد

در بعد عمرانی  :می توان به عدم عدالت در توسعه امکانات ،تاکید بیش از حد بر مکان های خاص مثل پارک

 -8احیای واقعی و کاربردی بافت تاریخی به منظور اس��تفاده مردم به خصوص جوانان تازه ازداوج کرده با

مدیریت اجرایی فوری ؛ کارشناسی ارشد

رابطه ی مستقیم پیدا می کند .مواردی مانند ابتدای خیابان منجم اردکانی ،ورودی به میدان آیت ا ...خاتمی

جداگانه ای برای آن در نظر گرفت نیز می توان به پرهیز از سیاسی کاری و توجه به آنکه کار می کند ،اشاره

کارشناسی امور تربیتی

در بحث محدوده  :باید گفت که بحث محدوده امری است که باید در بستر آرام و بدون جنجال و با توجه به

کارشناسی علوم حدیث

و برادرانه و همراه با دلیل و منطق راه گشاست و نباید به هیچ وجه حقوق مسلم مردم را وجه المصالحه قرار داد.

کارشناسی علوم قرآنی

شهر ،انجام کارهای غیر کارشناسی و عدم تطبیق با فرهنگ شهر را مثال زد که البته این آخری به فرهنگ

مدیریت اجرایی ؛ کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی فرصت های فوری دانشجوی کارشناسی ارشد

رحمه ا ...علیه از طرف خیابان آیت ا ...صدوقی رحمه ا ...علیه ،طرح خیابان جدید در مزرعه سیف که باعث

دبیر آموزش و پرورش با  16سال تدریس و مدیریت فرهنگی

به جای نمادهایی چون انار و رناس یا پسته که همه اینها ناشی از نبود طرح چهار ساله و یا بی توجهی به آن

تنها اردکانی دارای مدرک کارشناسی وبالگ از دانشگاه میشیگان آمریکا

در بخش فضای سبز توسعه آن با توجه به شرایط بومی و آب و هوایی منطقه ای باید مورد توجه قرار گیرد

خرابی تعدادی از خانه های تازه ساز شده،مجسمه ها و نمادهای نصب شده و عدم تطبیق آن با فرهنگ شهر

برخی افتخارات و سوابق :

است چرا که طبق قانون ،شهرداری باید طرح چهار ساله داشته باشد.

معلم نمونه شهرستانی و استانی

 -6ایجاد گش��ت  ۱۳۷برای اطالع از مش��کالت جاری عمرانی ،بررس��ی و اقدام در جهت رفع ان ( از قبیل
آسفالت کوچه ها ،اصالح معابر برای جانبازان و معلوالن ،بهبود فضای سبز و پارکها از جهات مختلف با کمک

نیروهای جوان و مشتاق

در میدان ها و احیاء فرهنگ قنوت و قناعت ،حجاب پژوهی و بررسی مساله عفاف در اردکان )

استفاده از وام های ارزان قیمت مصوب و کمک به حل مشکل امنیت و تخریب بافت تاریخی

 -9حل مشکل اتباع بیگانه و ساکنان غیر بومی با راهکار علمی و عملی مانند ثبت نام الکترونیکی در هنگام کار

 -10پی گیری ایجاد س��ازکار و زمان بندی مش��خص برای هر پروژه قبل از شروع و اطالع رسانی کافی به
مردم و پاسخگویی توسط شهرداری

 -11کمک گرفتن از توان نیروهای اردکانی در هر جای دنیا و در همه ی ابعاد مانند ابعاد علمی و مشاورهای،
پزشکی ،سرمایه گذاری و...

 -12ساماندهی سریع و جدی ورودی های شهر که وضع فعلی در شان اردکان نیست.

نفر اول مس��ابقات متعدد وبالگ نویس��ی از جمله اولین دوره مس��ابقات دانشجویی و مسابقه ی وبالگ های

چرا که موضوع کم آبی و کویری بودن ما جدی اس��ت و از س��وی دیگر شهر به ریه احتیاج دارد و نمی توان

 -13توسعه فضای سبز شهر با استفاده از باغات خصوصی موجود و تبدیل آن به بوستان های عمومی .

عضو دائم انجمن وبالگ نویسان فارسی زبان تاجیکستان از سال  88تا کنون

راه گشاست.

 -15توسعه خدمات شهری مکانیزه و عدالت در توزیع آن و تسریع در بازیافت اصولی زباله

شیشه ای

در مورد خدمات شهری هم باید به سوی مکانیزه شدن و البته عدالت در خدمات به پیش برویم .مثال بحث

مدرس دوره های مختلف وبالگ نویسی در سطح شهرستانی ،استانی و ملی تاکنون 82

اهداف و برنامههای
علیشیربند

ان را نادیده گرفت .توسعه و نگه داری فضاهای موجود مثل باغ ها و امالک سبز خصوصی نیز در این جهت

عمرانی و تاسیس��اتی و ساختمانی موجود در خیابان

ها ،کوچهها و محله ها که میتواند باعث ایجاد حوادث
جبران ناپذیر گردد .

-ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و گفتگو ها و جلسات

کاندیدای چهارمین دوره شورای اسالمی شهر اردکان

آزاد اندیشی با حضور افراد برجسته در زمینه شهرسازی

-به سرانجام رساندن پروژه های عمرانی و شهرسازی

-بازسازی و بهسازی محله های قدیمی و طرح های

-ادامه پروژه های رینگ شهری

گردشگری شهری .

-بازار خیابان شهید قانعی و کاروانسرای سلطان

بافت تاریخی شهری برای انجام پروژه های گوناگون

-بازس��ازی محل��ه ه��ای دارای جاذب��ه فرهنگ��ی و

-س��ر و س��امان دادن و بهس��ازی مجتمع کش��تارگاه

-پیگیری تمامی طرح های مطرح شده و استفاده از

کشتار دام .

پروژه های ناکار آمد.

تفریح و شادی عمومی همشهریان عزیز .

نیمهتمام

-بلوار غدیر

خیابان جمهوری به شهرک مهرگردشگری

نظرات کارشناسان برجس��ته و کار آمد و اصالح برای

با نماینده های محله های مختلف شهری .

جاذبه گردش��گری و س��یاحتی برای رونق بخشیدن به

همکاری با  NGOهای مختلف در زمینه گردشگری وگردشگری و سیاحتی .

اردکان برای س��اخت مکان مناسب و بهداشتی برای
-انجام پروژه های اعیاد و کارناوال های شادی برای

-کارشناس��ی انج��ام طرح فضاهای رفاه��ی و فضای

-انجام اعیاد کوچک بصورت دوره ای در محله های

محله های موجود.

-ایجاد ترمینال مناسب و استاندارد برای سر و سامان

سبز برای تمامی محله ها و بهسازی فضاهای رفاهی

مختلف برای ایجاد فضای شاد برای عموم شهروندان.

-ایمنی سازی تمامی لوازم بازی و رفاهی موجود در

دادن به مینی بوس رانی خطوط اردکان – یزد .

-ایجاد طرح های مناسب خیابان سازی و ساماندهی

-س��اماندهی و کنترل آلودگی ایجاد ش��ده توس��ط

پارک ها برای جلوگیری از حوادث ایجاد شده .

ترافیک از نظر بحث ایمنی برای جلوگیری از حوادث
جاده ای درون شهری .

-س��ر و س��امان دادن ب��ه بح��ث ایمنی ط��رح های

-انجام پروژه آبنمای موزیکال .

کارخانجات و کارگاه های نزدیک به شهر .

ایجاد روشنایی مناسب و استاندارد برای محله ها ومراکز رفاهی و فضای سبز .

 -14حل مشکل محدوده با آرامش منطق و طمانینه و استفاده از نقش مهم رسانه و ارتباطات

 -16بهبود وضع تبلیغات شهری و پی گیری در اصالح تلویزیون بزرگ شهر از جهات کمی و کیفی

6

زندگینامه

شهرستان های خاتم و صدوق و اردکان هم اکنون در سمت

فعالیت درکمیته اسکان آموزش و پرورش به مدت  4سال

،اجتماعی ،فرهنگی و عمرانی اردکان

اجتماعی  ،فرهنگسراها

محمد جواد عابدی اردکانی در اردیبهشت  52در خانوادهای

مدیریت دبیرس��تان ماندگار شرف در خدمت نسل آینده

همکاری با شهرداری در امور فرهنگی

* نظارت دقیق بر حسن اجرای مصوبات شورا

* کمک به توسعه ساخت و ساز و تسهیل نمودن فرایند اخذ

مذهبی و از قش��ر متوس��ط جامعه قدم به عرصه هس��تی

سوابق اجرائی و فرهنگی

ساز این دیار است .

مدیریت دبیرستان ماندگار شرف از مهر ماه 91
دیدگاه ها و برخی برنامه ها ی راهبردی

*حضورفعال در جلسات ش��ورا و مشارکت موثر در اخذ

پروانه ساخت برای اقشار کم درآمد ،جوانان و زوجهای جوان

تصمیمات سازنده و حضو موثر در مسائل شهرستانی

* ارتقاء کمی و کیفی وضعیت نظافت شهری ،آسفالت معابر،

که  30س��ال درکس��وت خدمتگزاری به دانش آموزان این

 8سال دبیری درآموزش و پرورش شهرستان های صدوق

* توزی��ع عادالنه بودجه س��االنه ش��هرداری بین مناطق و

* ارتباط نزدیک با اقشار مختلف و شهروندان اردکانی

گس��ترش فضای سبز و بوستان های ش��هری ومحالت و

دیارمش��غول بود،او خیلی زود تر از هم س��ن وس��االنش با

و خاتم

محالت شهر

* توس��عه مش��ارکت فعال انجم��ن ها غیردولت��ی وگروه

احیای باغات شهر

مدرس��ه آشنا شد .رشد درخانواده ای که در آن به فرهنگ

 6س��ال مش��اور و برنامه ریزتحصیلی در مدارس اردکان و

* توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرهمگام با توسعه اقتصادی

های فرهنگی فعال درمس��اجد وحس��ینه ها درامرتوس��عه

*توسعه صنعت گردشگری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و

و خاصه آموزش و پرورش توجه خاصی می شد او را نیز به

صدوق

و صنعتی

فرهنگی،اجتماعی شهر اردکان

پتانسیل های منطقه کویربا مشارکت مردم در جهت رونق

شغل معلمی عالقه مند ساخت و پنجمین عضو خانواده شد

 2سال مسئولیت پروژهش سرای دانش آموزی اردکان

* تش��کیل کارگروه مش��اوران متخصص ش��ورا به منظور

* مشارکت دادن به شهروندان در جهت دستیابی به شهری

اقتصادی

که کس��وت معلمی بر تن کرد  .پس از فارغ التحصیلی از

بیش از  10س��ال حضور فعال در حوزه فرهنگی و اجتماعی

بهرهگیری از خرد جمعی در مس��یر توس��عه و آبادانی شهر

زیبا،مدرن وتوسعه یافته

* گس��ترش بازارچه های روز میوه و مواد غذائی در سطح

پرافتخارترین دبیرستان شهر دبیرستان ماندگار شرف راهی

شهر اردکان

اردکان

* توسعه خدمات الکترونیک درتحقق کامل شهر الکترونیکی

شهر و ایجاد امکان خرید آسان و ارزان برای شهروندان

تربیت معلم شد تا قدم در راه معلمی بگذارد  .وی در ادامه

 10سال فعالیت درحوزه خبرنگاری و نویسندگی درعرصه

* فراهم س��اختن زمینه الزم برای حضور موثرتر جوانان و

دراردکان

* حفظ و احیای باغات منطقه شهری و ایجاد باغات عمومی

راه پس از تحصیل در رشته مشاوره و برنامهریزی دردانشگاه

نشریات و مطبوعات محلی

بانوان درعرصه مدیریت شهری

*کمک به توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در جهت ارتقاء

در سطح شهر

فرهنگیان (پردیس یزد) درسمت مشاور درمدارس متوسطه

مدیر و موسس اولین مرکز تخصصی مشاوره و برنامه ریزی

* تعام��ل و همکاری با مدیران ارش��د و مدی��ران اجرائی

سالمت شهروندان

*رش��د س��رمایه گذاری دراردکان از طریق جذب سرمایه

اردکان مشغول به خدمت شد .وی پس از  20سال خدمت

با نام امید فردا در اردکان با بیش از  5سال فعالیت

شهرستان به منظور تسریع در امر رشد وتوسعه اردکان

*حمایت از نشریات محلی  ،توسعه و گسترش موزهها،مراکز

سرمایه داران اردکانی مقیم سراسر کشور

در آموزش و پرورش درکس��وت دبیر و مشاور در مدارس

همکاری با ستاد تسهیالت سفر های نوروزی

* ارائه طرح تدوین چش��م انداز  20ساله توسعه اقتصادی

فرهنگ��ی و هنری ،نگارخان��ه ها  ،انجمن ه��ای فرهنگی و

گذاشت .بواسطه شغل پدرش مرحوم اکبر عابدی اردکانی

ذره را تا نبود همت عالی حافظ

طالب چشمه خورشید درخشان نشود

* همکاری هرچه بیش��تر با آموزش و پرورش به منظور توس��عه فرهنگ

دانش آموزانش در اس��تان های مختلف ایران اسالمی  ،از هیچ کوششی

*برگزاری مس��ابقات مختلف در سطح سنین مختلف درراستای نهادینه

*راه اندازی وس��اماندهی ش��هرک صنایع مزاحم به منظور انتقال مشاغل

* تالش به منظور تغییر نگرش شهروندان به سمت وسوی ارزش های

* پیگیری و ارائه طرح صدور س��هل و آس��ان جواز کسب جهت اشتغال

*برگزاری جشن های ملی و مذهبی به منظور ارتقاء سطح نشاط شهروندان

حوزه ورزش و جوانان :

خوانی  ،نظیر راه اندازی کتابخانه سیار محالت و نصب کتابخانه های سایر

*تش��کیل و برپایی اردوهای جوانان به منظور گردشگری شهرستانی و با

نامزدی برای انتخابات شورای اسالمی شهر برای کسی که خود عضویت

*راه ان��دازی دبیرخانه دائمی اردکان مان��دگار به منظور برنامه ریزی و

*اس��تفاده از ظرفیت های نس��ل جوان در برگزاری مراسم های مختلف

وسالها به عنوان مشاورفرهنگی درخدمت مسئوالن خدوم شهر بوده است

*فعال سازی بیش از پیش کمیسیون امور اجتماعی وفرهنگی شورای شهر

*اهتمام به راه اندازی باشگاه فرهنگی ،ورزشی شهرداری جهت بهینه سازی

معلمی که بیش از هر چیز دیگر به شغلش عشق می ورزد و برای تربیت

دریغ نورزیده است.

شاید این ساده ترین معرفی نامه برای مرتضی عابدی اردکانی باشدکه در

نیمه پاییز  1349در خانواده ای فرهنگی چشم به دنیاگشودوهمین محیط
خانوادگی اورا به شغل مقدس معلمی کشاند.

او اکنون بیش از بیست سال است که به شغل مقدس تعلیم و تربیت نسل

جوان این مرز و بوم مش��غول بوده و در مس��یر شغلی خود موفقیت های

کشوری و استانی زیادی را نیز کسب نموده است.

در کمیس��یون فرهنگی و امور اجتماعی شورای سوم را تجربه کرده است
 ،شاید عرصه جدیدی در ارائه خدمت به مردم با شرافت اردکان باشد.

شهری و نهادیه سازی فرهنگ بومی و محلی در سطح مدارس شهر

سازی فرهنگ اصیل اسالمی
اصیل اسالمی

در خطوط واحد شهری

هدفگذاری جهت معرفی اردکان به جهانیان و جذب گردشگر

ج :حوزه صنعت :

 ،همت عالی همه شما را طالبیم.

غیر نقدی به منظور انجام طرح های فرهنگی د ر سطح شهر

* اعتقاد به توس��عه متوازن ش��هری  ،هم در حوزه صنعت و هم در حوزه

خوش��حالیم که در شهری زندگی می کنیم که فرهیختگان بی شماری در

فرهنگ

اند .ش��هری با تاریخی سراسر مش��حون از تعقل و خردورزی  ،شهری که

سبز شهری

بی شک میراث شهیدان همیشه راست قامتی است که تا ابد ،چون نگینی
درخشان بر قاب انگشتری این دیارکویری می درخشند.

*الزام و مش��ارکت بخشیدن به صاحبان صنایع در جهت توسعه فضای

د :حوزه خانواده :

* مش��ارکت در ام��ر برگزاری همایش های محتل��ف فرهنگی  ،علمی با

ضمن احترام به همه آراء و نظرات سایر نامزدهای انتخاباتی که بی شک

محوریت خانواده

براین باورم که با یاری و مدد همه شهروندان گرامی  ،اردکانی در شأن این

به منظور فرهنگ سازی با محوریت ارش های دینی و اخالقی

هدف همه آن عزیزان نیز تعالی و توس��عه همه جانبه اردکان می باش��د ،
مردم ساخته خواهد شد.

ا لف :حوزه باورهای دینی :

زایی بیشتر جوانان

همکاری انجمن ها ،نهادها و تشکل دولتی و غیر دولتی

* سرمایه گذاری در امر صنایع زود بازده به منظور اشتغال زایی جوانان

طول تاریخ همچون ستارگانی درخشان  ،درآسمان ایران اسالمی درخشیده

مزاحم شهری به شهرک مخصوص

* ارائه طرح های عملی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب

اردکان��ی که مرتضی عابدی اردکانی به دنبال س��اختن آن اس��ت ،آرمان

اهداف و برنامه ها:

جهت ترویج و زنده نگه داشتن این مشاغل

*برپایی مسابقات مختلف فرهنگی  ،ورزشی به مناسبت های مختلف

* تعامل با صاحبان صنایع به منظور جذب حداکثری کمک های نقدی و

ش��هری اس��ت مبتنی بر ایمان  ،ادب و خرد  .برای ساختن این آرام شهر

* تهیه و نصب تابلوهای شیک شهری به منظور ارائه پیام های مشاوره ای
*ارائهواجرای طرح " خانواده نمونه " به منظور معرفی وتجلیل از خانواده

های ممتاز ونمونه شهر

شهری

اوقات فراغت
سخن آخر:

با عنایت به توانمندی های زیادی که در اهالی با فهم و فرهنگ این شهر

سراغ داریم  ،اردکان را از هرحیث می توان سرآمد نه تنها شهرهای استان
یزد که ایران اس�لامی ساخت  .خدا را ش��اکریم که شورای شهر چهارم ،
وارث زحمات همه عزیزانی اس��ت که درس��نوات گذشته ازهیچ کوششی

جهت اعتال بخشیدن به نام بلند اردکان کوتاهی نکرده اند.

بی ش��ک باید کوش��ید تا نقاط قوت این عزیزان را پر رنگ تر از گذش��ته

استمرار بخشیده و تا حد امکان از نقاط ضعف دوری کرد.

ساختن اردکانی در خور شأن و مقام واالی شهروندان فهیم این شهر ،میسر
نخواهد شد جز به مدد و یاری همه مردم و مسئولین شهر ،از امام جمعه

محترم گرفته تا فرماندار که بی شک باید قدردادن حمایت و یاری آنان در

ادوار گذشته شورا نیز بود.

شورای ش��هر ،محلی برای خودنمایی های سیاسی نبوده و منتخبین مردم

*تالش برای تعمیق باورهای اصیل دینی در قالب به کار گیری از تمامی

*آموزش فرهنگ شهروندی با محوریت خانواده درقالب ارائه برنامه هایی

* همکاری همه جانبه با مدارس و دانش��گاه ها برای ترویج هرچه بیشتر

*پیگیری راه اندازی فرهنگسرای شهرداری به منظور بهینه سازی اوقات

مردم با لیاقت این ش��هر بیش از هر نزاع و پرخاش سیاس��ی  ،به آرامش،

*تغییر رویکرد ش��هری زندگی مردم به دین محوری با انجام برنامه های

*فرهنگی سازی فضای بوس��تان های سطح شهر با برپایی نمایشگاههای

می باشند.

*استقبال از طرح های در خور توجه در حوزه معرفت دینی

هـ  :حوزه مبلمان و خدمات شهری

اسالمی ش��هر می گذارد باید بداند که عرصه  ،عرصه ی خدمتگزاری به

ظرفیت های علمی و هنری شهرستان

شعائر اسالمی به صورت فرهنگ شهروندی
مختلف فرهنگی ،دینی

مرتضیعابدیاردکانی

های هنری شهروندان

و کار در شهر

* بستر سازی مناسب جهت ساماندهی مشاغل بومی و محلی و تالش در

نظیر مسابقات فرهنگی و هنری و...

فراغت خانواده ها
فصلی و ...

* اولویت بخش��یدن به تغییر مبلمان ش��هری بر اساس هنجارها و ارزش

* اصالت بخشیدن در طراحی مبلمان شهری به سنت های بومی و محلی

*تجلیل از نخبه های نوجوان و جوان قرآنی شهر در راستای ترویج فرهنگ

نمودن معابر مرکزی شهر

ب :حوزه فرهنگ:

*تکمیل و س��اماندهی پروژه های ناتمام شهری وسپس شروع طرح های

های اسالمی
اصیل قرآنی

* اس��تفاده از مصالح سنتی نظیر کاشی  ،سرامیک و سنگ برای مفروش
* تقسیم بالسویه بودجه های عمرانی شهرمیان محالت

* اولویت بخشیدن به فرهنگ در برنامه ریزی شهری

جدید

* همکاری با هنرمندان ش��هربهمنظور ارائه وبه ظهور رساندن توانمندی

* ارائه طرح های عملی به منظور تسهیل امر اشتغال زایی و رونق کسب

* حمایت عملی از هنرمندان  ،نویسندگان و ادبای شهر

*تالش در جهت ساماندهی مشاغل به منظور ارائه الگوی مناسب شهری

تنها و تنها برای خدمت به شهرباید آستین های همت خود را باال بزنند.

امنی��ت  ،عزت نفس و دریافت خدمات ،آنچنان که شایس��ته اند ،محتاج

هرکس با هرسلیقه و گرایش سیاسی و فکری که پای به ساختمان شورای

مردم با لیاقت اردکان است و بس.
خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشـنود بـاشی و ما رستگار

به امید یاری دستان پرمهر شما در حماسه  24خرداد

ستاد انتخاباتی مرتضی عابدی اردکانی

نامزد چهارمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر اردکان

7
اطالعات فردی :
کارش��ناس مهن��دس کش��اورزی از
دانشگاه جندیشاپور در سال 1355
کارشناس ارش��د مدیریت تحول در
سال 1384
سوابق خدمت :
2سال بازرگانی خارجی
3سال برنامه ریزی و کنترل
18سال مدیر داخلی و رئیس کارخانه
8سال مدیر عامل شرکت
مدرس دانشگاه در حال حاضر

مهندس رضا عباسیان اردکانی

داوطلب عضویت در شورای اسالمی شهر اردکان

عناوین کسب شده در طول خدمت :
مدیر نمونه سال1378
مدیر نمونه سال 1381
کس��ب لوح تقدیر از جش��واره شهید
رجایی در سال 1382
کارفرمای نمونه سال 1385
کار آفرین نمونه سال 1385
برنامه های کاری:
 -1تالش در جهت تامین آب شرب
سالم وگوارا ومستمر

-2توس��عه مت��وازن ش��هر اردکان و
رعایت عدالت در اختصاص بودجه به
محالت
 -3نوس��ازی باف��ت های فرس��وده و
ترویج امر گردشگری
 -4تعامل با مسولین محترم شهرستان
نماینده محترم مردم در مجلس شورای
اسالمی ،مسئولین محترم استان یزد و
در صورت نیاز مقامات کشوری جهت
پیشبرد امر شهرستان
-5برقراری ارتباط با نخبگان علمی و
اقتصادی و فرهنگی دیارمان ساکن در
تهران و شهرستان ها و استفاده از توان
آن عزیزان جهت رشد و توسعه یونان
کوچک
 -6ایجاد فضای شاد از طریق گسترش
خدمات شهری ،پارکها ،فضای سبز
و اص�لاح امر فرهنگی با رعایت کلیه
شئون مذهبی.
 -7اس��تفاده از ظرفیته��ای ممکنه
شهری ،استانی ،کشوری جهت اشتغال
قشر تحصیل کرده به خصوص بانوان
فرهیخته وتحصیل کرده.
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اردکان همیشه جاوید بمان

پرکار،خالقومبتکردرعرصهفرهنگیواجتماعی

معتقدبهخدمتصادقانهوبیدروغ

.8نویس��نده مقاالت تخصصی در
عرص��ه فرهنگ��ی و اجتماعی در
نش��ریات محلی و سراس��ری و
سایت ها و وبالگ های معتبر
.9رئیس شورای هماهنگی روابط
عمومی های شهرستان اردکان
.10مش��اور فرهنگ��ی و تبلیغاتی
بخش��ی از صنایع و کارخانجات
اردکان

شرح حال
در سال  1361در خانواده از اقشار متوسط اجتماع در شهرستان
اردکان ب��ه دنیا آمد.پس از ط��ی مراحل ابتدایی تحصیل و اخذ
مدرک دیپلم رشته تجربی از دبیرستان نمونه آیت ا ...خامنه ای
در سال  1380در رشته اقتصاد صنعتی دانشگاه دولتی زاهدان
پذیرفته شد و همزمان با حضور در دانشگاه فعالیت های فرهنگی
و اجتماعی خود را از طریق برگزاری همایش ها و نشست های
اجتماعی و مسئولیت کانون های مختلف دانشگاهی آغاز نمود
و پس از فارغ التحصیلی با حض��ور در فرمانداری اردکان در
سال  86بعنوان مسئول روابط عمومی این دستگاه فعالیت های
فرهنگی و اجتماعی خود را در حوزه های مختلف تداوم بخشید
و در این مس��یر بار ها از سوی مسئولین شهرستانی بعنوان
روابط عمومی برتر مورد تقدیر قرار گرفت .
وی از کودک��ی بدلیل عالقه وافر به امور مذهبی و مجالس اهل
بیت قدم در وادی ذاکری اهل بیت گذاشت و تاکنون این کسوت
را از بزرگترین افتخارات خود می داند.
تخصص او در زمینه اجرا و نویسندگی برنامه های مذهبی صدا
و س��یما موجب شد تا مدت 5س��ال از سال 86تاکنون بعنوان
مجری و نویسنده برنامه های زنده ماه مبارک رمضان وسایر
مناسبت ها ایفای نقش کند.
تجارب و پیشینه فعالیت
.1دارای مدرک کارشناس��ی رشته اقتصاد صنعتی از دانشگاه
دولتی و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
.2عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اردکان
.3مس��ئول کانون فرهنگی ،اجتماعی دفتر نهاد رهبری دانشگاه
زاهدان
.4مسئول روابط عمومی فرماندار اردکان
.5مشاور فرماندار در امور جوانان(سال های )88-90
.6عضو هیات امنا و هیات موسس مجموعه خیریه بین الحرمین
شریف آباد اردکان
.7مسئول راه اندازی هیات مذهبی مکتب الرضا(ع) اردکان

برنامه های شاخص
الف) حوزه عمران شهری
• برنام��ه ری��زی برای توس��عه
شهری با محوریت ترقی نقاط کمتر
توس��عه یافته واحیای بافت های
فرسوده.
• برنامه ریزی در راس��تای ارتقا
درجه شهرداری.
• پیگی��ری اج��رای ط��رح تونل
مشترک تاسیساتی بعنوان پایلوت
در مجتمع های جدید مسکونی.
• حصارکش��ی ،کنت��رل ت��ردد و
ساماندهی و تجمیع اتباع بیگانه در محل اردوگاه
• اجرای طرح کوچه باغچه در مسیر توسعه کوچه ها و احداث
کوچه های جدید
•  -اجرای طرح های حمایتی و تشویقی در حوزه اخذ عوارض.
• اج��رای ط��رح خیابان پی��اده راه با کاربری گردش��گری و
اقتصادی.
• احداث س��الن اس��کان اضطراری جه��ت مدیریت بحران با
کاربری چند منظوره
• توسعه سیس��تم حمل و نقل ش��هری در راستای استقرار
تاکس��ی های خطی و ترمیم و تقویت ناوگان حمل و نقل برون
شهری
• حمایت از احداث ترمینال ویژه مس��افربری و تمرکز دفاتر
حمل و نقل برون ش��هری و تقویت
ناوگان حمل و نقل برون ش��هری از
طریق سرمایه گذاری در ناوگان
• افزایش سرانه فضای سبز با توجه
به توسعه صنعتی
• اجرای طرح کنترل ترافیک از طریق
سیستم مدار بسته به جای استفاده از
سرعت گیر
• احداث پ��ارک وح��ش طبیعی در
منطقه پارک شهید پایدار.
ب)ح��وزه فرهنگ��ی  ،اقتص��ادی و
ورزشی
 برنامه ریزی در راس��تای احداثخانه شهروند و استفاده از شهریاران
جوان برای پیش��برد اهداف فرهنگ
شهری.
 طراحی فضاهای توس��عه شهری(میادی��ن و خیاب��ان و )...ب��ر مبنای

جغرافیا و فرهنگ بومی هر محله.
 حمایت از توسعه فضاهای مذهبی نظیر مساجد و حسینیه هاو تکایا با محوریت فعالیت های مبتنی بر فرهنگ.
 پیگیری تاسیس روزنامه شهرستان اردکاناس��تفاده و حمایت از پژوهش های دانش��گاهی برای برنامهریزی ه��ای فرهنگی و اجتماعی و مبارزه ب��ا ناهنجاری های
اجتماع��ی مثل اعتیاد و طالق با بهره گیری از نظرات نخبگان و
متخصصاناردکانی.
 تقویت سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه های مختلفاجتماعی نظیر میراث فرهنگی ،فرهنگ عامه ،مشاور خانواده و
ازدواج.
 حمایت از احداث مجتمع چاپ اردکان و تمرکز دفاتر فنی فعالدر این عرصه.
 س��رمایه گذاری و احداث مراکز فرهنگی با هدف گس��ترشفرهن��گ مطالعه،تحکیم خانواده  ،پیش��گیری اعتی��اد و انجام
مش��اوره و سایر امور فرهنگی در جوار پارک ها و بوستان ها
و میادین بزرگ شهر.
 حمایت از س��اخت و تولید فیل��م و برنامه های تلویزیونی بارویکرد معرفی پتانسیل های اردکان به سراسر دنیا.
 حرکت به طرف س��رمایه گذاری ه��ای فرهنگی نظیر احداثمجتمع های فرهنگی ،راه اندازی س��ینما وبرپایی همایش های
فرهنگی ملی و بین المللی با هدف معرفی ظرفیت های اردکان.
 حمایت در راستای توسعه باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداریو پیگیری احداث خانه های ورزش.
 اجرای طرح ش��ورا یار ان محله ای و شهریاران جوان؛ راهیبرای بهره گیری از اندیش��ه های خالق برای پیش��رفت اهداف
شهر.
 احداث دکه های فرهنگی درجوار بوستان های محلیهواداران کاندیدای فرهنگ و جوانان
•مقام معظم رهبری :ش��هر محملی است برای اتحاد انسجام و
گرمی روابط اجتماعی
•اگر ش��ورا ها بتوانند وظایفی که قانون برای آنها تعیین کرده
است به طور کامل انجام دهند بسیاری از مشکالت جاری مردم
حل خواهدشد 78/3/4

از بیانات مقام معظم رهبری:
•باید در اداره شهر از روشهای علمی و محققان برجسته دانشگاهها نیز استفاده شود86/4/4 .
•از علم و فکر و برنامه و اش��خاص عال ِم اس��تفاده کنید .هرچه مىتوانید ،عقول صاحبان عقل را بر عقل
خودتان بیفزایید و ذخیره عقالنى خود را تقویت کنید تا بتوانید کارها را انجام دهید82/9/17 .
شاءالل به وظایف خود عمل کنند و از
•کس��انى هم که در شوراهاى سراسر کشور انتخاب ش��دهاند ،ان َهّ
جنجال و غوغاگرى سیاسى و پرداختن به امورى که وظایف آنها نیست ،پرهیز کنند و به وظیفهى خود
بپردازند – که وظیفهى آنها ادارهى امور ش��هرها و روس��تاها و رس��یدن به مشکالت مردم در محدودهى
وظایف خودش��ان است – بالشک عالقهى مردم نس��بت به این نهاد مهمّ جمهورى اسالمى که در قانون
اساسى روى آن تأکید شده ،بیشتر خواهد شد1381/12/13 .
اصل صدم ( )100قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:
برای پیشبرد س��ریع برنامههای اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی و سایر امور
رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ،اداره امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان
یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای
آن را مردم همان محل انتخاب میکنند .ش��رایط انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف
و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول
وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اس�لامی و تابعیت حکومت مرکزی باش��د قانون معین
میکند.
برنامه ائتالف مهندسین
ائتالف مهندسین با شعار «فردایی بهتر با مدیریت تخصصی شهر» فارغ از رفتار باندی و سیاسی تشکیل
شده است.
این ائتالف با گفتمان برنامه محور تالش خواهد کرد تا با جلب مشارکت و حمایت مردمی و بهره گیری از
توان متخصصین ،شهری خوب بسازد تا آرمان تمام کسانی که دل در گرو رسیدن به اردکانی توسعه یافته
با شهروندان مترقی دارند را جامه عمل بپوشاند چرا که شهر خوب ساختنی است نه یافتنی!!
ضمن قدردانی از زحمات عزیزانی که طی چندین سال در شورای شهر خدمت کرده اند  ،آمده ایم تا در
عرصه راهبری مدیریت شهر آنگونه عمل کنیم که مردم نقش متفاوت نماینده جوان ،پر تالش ،پاسخگو و
متخصص را در شورای اسالمی شهر و توسعه پایدار اردکان تجربه کنند و این انتخاب گام نخست همراهی
درمسیر اعتالی اردکان خواهد بود.
سرفصل برخی از برنامه ها:
.1تش��کیل ش��ورا یار ها از بین اهالی تمام محالت و واگذاری امر نظارت بر خدمات شهری به ساکنان
هر محل
.2ایجاد گروه های مشاوران و استفاده از نظرات نخبگان ومتخصصان با تجربه
.3ایجاد بانک اطالعات ایده های شهری و برگزاری همایش ایده های برتر در مدیریت شهر اردکان
.4اجرای طرح جامع آموزش شهروندی براساس نیازگروه های مختلف
.5اجرای طرح جامع پژوهش ش��هری با همکاری واحد های آموزش عالی و صنایع و اس��تفاده از توان
علمی این واحدها
.6حرکت به س��مت مدیریت یکپارچه شهری و جلوگیری از موازی کاری و دوباره کاری و هدر رفت
بودجه های شهر
.7ایجاد کارگروه های تخصصی از حوزه و دانشگاه برای هویت بخشی به برنامه های فرهنگی شهر
.8برنامه ریزی جهت برگزاری تفریحات سالم و توجه به ورزشهای هیجانی برای کنترل هیجانات جوانان
و ورزشهای همگانی جهت افزایش نشاط عمومی
.9طراحی و گس��ترش فضاهای سبز س��ازگار با اقلیم منطقه با بهره گیری از توان علمی متخصصان و
ظرفیتصنایعشهرستان
 .10حمایت ویژه از هیأت های ورزشی به منظور اعتالی وزرشهای قهرمانی و توسعه ورزشهای همگانی
.11انجام نظرسنجی های ادواری و ارزیابی عملکرد سازمانهای شهر
.12احیاء و حفظ آثار ارزشمند فرهنگی – تاریخی شهر با تشویق و بخشودگی بیشتر به افرادی که با
الگوبرداری از معماری تاریخی اردکان ،بناهای مستحکم و سنتی احداث می نمایند.
.13فراهم نمودن عناصرگردشگری و رفاهی در بافتهای تاریخی و بهسازی اماکن تاریخی وایجاد فضاهای
فرهنگی-تفریحی و مراکز فروش محصوالت صنایع دستی و سوغات اردکان جهت جذب بیشتر گردشگر
.14رایزنی با مسئولین هیأت های مذهبی برای چندمنظوره سازی اماکن و فضاهای مذهبی برای استفاده
بهینه از امکانات این مجموعه ها برای اقدامات فرهنگی -رفاهی عام المنفعه
.15توزیع عادالنه خدمات و امکانات شهری در محالت مختلف ( اصالح معابر ،ایجاد بوستان ها و فضای
سبز ،پارک بازی کودکان و سایر خدمات شهری )
.16ایجاد و فعالسازی معاونت فرهنگی-هنری شهرداری وتسریع درامر احداث خانه شهروند به عنوان
قطب اصلی فعالیت های فرهنگی و آموزش شهروندان
.17تدوین طرح شهروند نمونه و تعیین مصداق های شهروند نمونه و امکانات تشویقی طرح برای ارتقاء
فرهنگشهروندی
.18ایجاد کمیته بهداشت عمومی و حفاظت محیط زیست ،به منظور حفظ و ارتقاء سالمت شهروندان
.19توسعه زیر ساخت های شهر الکترونیک و انجام خدمات شهری از این طریق
.20ایجاد کمیته بانوان برای دخیل نمودن نظرات آنها در فعالیت های شهری و امور ویژه بانوان
.21پیگیری وهماهنگی بین س��ازمانها و صنایع شهری و ایجاد زیرساخت مناسب برای احداث مجتمع
مسکونی و رفاهی صنایع
.22ایجاد تشکیالت مسئول برای ساماندهی و بکار گیری کارگران غیر بومی و تشکیل بانک اطالعات
ومشخصات این افراد
.23بررسی و اصالح فرآیندهای خدمات شهری (پیگیری افزایش پیش آمدگی ساختمان از  60درصد به
 70درصد و کاهش جرائم کمیسیون ماده 100شهرداری ).
.24اصالح و زیباسازی ورودیهای شهر و بهبود وضعیت مبلمان شهری
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ائتالفمهندسین

مهندس شهرام گل
.1سرپرست كارگاه پروژه طرح توسعه ساختمان تامين اجتماعي اردكان
.2عض��و تيم طراحي مقام صاحب الزمان وامام جعفر صادق در عتبات
عاليات حائز عنوان طرح برترو مفتخر به دریافت لوح تقدير
.3مدير پروژه احداث سالن ورزشي آزادي اردكان
.4مدير پروژه احداث باند شرقي كمربندي وليعصر اردكان
.5مدير پروژه احداث فاز 2پارك آزادي و بركه پارك آزادي
.6مدير پروژه احداث ميدان چادر ملو
.7مدير پروژه احداث كانال انتقال آب و استخر سر پوشيده شناي بهاباد
.8مجري پروژه هاي جهاد كشاورزي اردكان
.9مسئول فني پروژه  300واحدي مسكن مهر اردكان
.10مسئول عمراني وفني بقاع متبركه و امام زادگان اردكان
.11مسئول هيئت ا مناءزيارتگاه حوض عباس (ع) اردكان
.12عضو كميته عمران شهرداري اردكان
.13عضو هالل احمر شهرستان اركان
.14عضو نظام مهندسي و بسيج مهندسي اردكان
.15دبير هيات ورزش اسكواش شهرستان اردكان
مهندس عبداهلل کمالی
 .1یازده سال سابقه کار در کارخانه گندله سازی اردکان
.2رئیس هیئت بدمینتون
.3مسئول کمیته انرژی بسیج مهندسین
.4مسئول روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان
.5مشاور عمرانی شهرداری
.6مشاور افتخاری کمیته امداد اردکان
.7عضو هیئت مؤسس و هیئت امناء مجمع عاشقان بقیع
.8مسئول پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده حضرت امام علی(ع) یزد
.9عضویت در باشگاه شهید عاصی زاده
.10مشاور فنی برخی از صنایع شهرستان
.11مشاور فنی ساخت مصلی احمدآباد
مهندس محمد کمالی
.1مدرس آموزشكده شهيد بهشتي شهرستان اردكان
.2عض��و تيم طراحي مقام صاحب الزمان وامام جعفر صادق در عتبات
عاليات حائز عنوان طرح برترو مفتخر به دریافت لوح تقدير
.3عضو هيئت امناء مسجد محمد رسول ا ،...مجمع عاشقان بقيع و مصلي
.4مسئول اسبق بسيج مهندسي شهرستان اردكان و در حال حاضر عضو
فعال
.5مسئول نظام مهندسي شهرستان و عضو نظام مهندسي استان
.6عضو كميتة عمران شهرداري اردكان
.7عضو هالل احمر شهرستان اردكان
.8ناظر عاليه بيش از  1000واحد زلزله زده بم در ستاد معين استان يزد
.9ناظر عاليه بنياد مسكن استان يزد(دوران امريه)
.10ناظر فني روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان يزد
.11مجري بهسازي بيش از  20روستاي استان يزد
.12مدير عامل شركت فني و مهندسي اهرام سهامي خاص
.13مجري بيش از100واحد مسكوني در سطح شهر ستان
.14مجري مرمت بافت با ارزش عقدا
مهندس محمدحسین کریمیزاده
.1سرپرست امور قراردادهای شرکت کانرود سازه،گندله سازی
.2مس��ئول کارگزینی قرارگاه ابوذر شهرستان بم (دوره مقدس خدمت
سربازی)
.3عضو نظام مهندسی ساختمان استان یزد
.4سرپرست نظارت عالیه نظام مهندسی ساختمان شهرستان اردکان
.5نظارت مقیم و کارگاهی پروژه تقاطع غیر همسطح اردکان
.6رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آرمان گستر اردکان
.7عضو بسیج مهندسین استان یزد

مهندس
شهرام گل

مهندس
عبداللـهکمالی

مهندس
محمد کمالی

فـــردایــیبهتر
بامــــدیـــریت مهندس
تخصصیشــهر محمدحسین کریمی زاده
ّ

خرداد
1392

ضمیمه رایگان

مقام معظم رهبری:

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :جواد انصاریفرد
سردبیر :سیدحسین میرحسینی اردکانی
مدیر ویژهنامه :جواد کمالآبادی
مدیر هنری :مجید میرابزاده اردکانی
طراحی و صفحهآرایی :داود شجاعالدّینی اردکانی
آگهیها :گروه هفتنقش ()7231070
امور مشترکین و توزیع :گروه هفتنقش ()7221213
دفتر اردکان:
خیابان حایری ،خانه تقدیری ،صندوق پستی 89515/174
تلفکس ،7221213 :پیامک20001031 :
دفتر یزد:
صندوق پستی  ،89165/911تلفکس5250145 :
آیینه در اصالح و ویرایش آزاد است.
مطالب چاپشده لزوماً دیدگاه آیینه نمیباشد.

سعیدجلیلی
متولد س��ال  1344در شهرمقدس مشهد (منطقه طالب)؛  
تحصیالتش را تا مقطع دكتری علوم سیاسی از دانشگاه امام
صادق علیهالسالم به پایان رسانده و مسلط به زبانهای عربی
و انگلیسی است.
وی در زم��ان جنگ ایران و عراق به عنوان نیروی بس��یجی
بارها در جبهههای جنگ حضور یافت .جليلي در دیماه سال
۱۳۶۵دیدهبان لشگر نصر خراسان بود كه در عملیات كربالی
 ۵از ناحیه پا مجروح شد.
وي در بازگشت از جبهههای حق علیه باطل ،رساله دكترای
خود را با عنوان اندیشه سیاسی در قرآن در خصوص سیاست
خارجی اسالم به رشته تحریر درآورد؛ رسالهای كه پروفسور
حمی��د موالنا ،در مقدمهای كه بر آن نوش��ت ،به تجلیل از
شخصیت این دانشآموخته اقدام كرد .این رساله در كشور
لبنان نیز به زبان عربی ترجمه و منتشر شده است.
جلیلی ،در س��ال  68به وزارت ام��ور خارجه رفت و پس از
یك دوره  2س��اله ،ریاست اداره بازرسی وزارت خارجه را بر
عهده گرف��ت .در دوم خرداد   76ب��ه اداره آمریكای وزارت
خارجه منتقل شد و معاونت این اداره را بر عهده گرفت .در
س��ال  80نیز به دفتر مقام معظم رهبری رفته و در سمت
مدیریت بررسیهای جاری دفتر رهبر انقالب به ادامه خدمت
پرداخت.
وي در  ۳۰سالگی به ریاست اداره بازرسی وزارت امور خارجه
برگزیده ش��ده و تا س��ال  ۱۳۷۵رئیس این اداره باقیماند.
پس از آن تا سال  ۱۳۷۶همزامان با رياست جمهوري سيد
محمد خاتمی  به عنوان مع��اون اداره اول آمریکا در وزارت
امور خارجه فعالیت کرد.
در مهرماه  ،۱۳۸۶غالمحسین الهام ،سخنگوی دولت محمود
احمدینژاد ،با اعالم خبر اس��تعفای علی الریجانی ،س��عید
جلیلی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد.
پس از آن رهبر فرزانه انقالب در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۷
طی حکمی جليلي را نماینده خود در ش��ورای عالی امنیت
مل��ی معرفی کرد .وي در این مدت به همراه علی الریجانی
دبیر وقت ش��ورای عالی امنیت مل��ی در برخی مذاکرات با
خاویر سوالنا حضور داشت.
غالمعلیحدادعادل
روز نوزدهم ارديبهشت  1324در تهران متولد شد.
وي داراي مدرك ديپلم رياضي از دبيرستان علوي ،ليسانس
فيزيك از دانش��گاه تهران ،فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه
شیراز  ،فوق ليسانس و دكتراي فلسفه از دانشگاه تهران است.
همچنين حداد عادل از س��ال  1351تا  1357نزد اس��تاد
شهید مرتضی مطهری در رش��ته فلسفه اسالمي تحصيل
كرده است.
حداد عادل سه فرزند دختر و يك فرزند پسر دارد.
وي عضو هیئت علمی گروه فلس��فه دانشگاه تهران ،رئیس
فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی ،مدیر عام��ل بنیاد دایره
المعارف اس�لامی ،مش��اور عالی مقام معظم رهبری ،عضو
شورای عالی انقالب فرهنگی ،عضو هیأت امنای بنیاد ایران
شناسی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماينده مردم
تهران در دوره نهم مجلس شوراي اسالمي است.
حداد ع��دال نماينده تهران در مجلس دوره شش��م ،هفتم
و هش��تم و  رئيس مجلس ش��وراي اسالمي دوره هفتم نيز
بوده است  .
تأس��یس المپیادهای دانش آموزی کشور و دبیرستانهای
پسرانه و دخترانه فرهنگ از فعاليتهاي حدادعادل در حوزه
علمي و فرهنگي است.

هر رأی مردم ،رأی
به جمهوری اسالمی
و اعتماد به سازوکار
انتخابات است.

رئیس دولت آینده کیست؟

وي از دانش��گاه اس�لامی علیگر هند و دانشگاه دولتی باکو
درجه دکترای افتخاری دريافت كرده است.
همچنين حداد عادل در سال  1387جایزه دانشمند برجسته
جهان اسالم را از موسسه فرهنگی هنری سازمان کنفرانس
دريافت كرده است.

محسن رضایی
در ش��هریور  1333و در هنگامه کوچ پائیز عشایر بختیاری
در خانوادهای مذهبی و دوس��تدار اهل بیت (علیهم السالم)
به دنیا آمد .مبارزه سیاس��ی فرهنگی با رژیم ش��اه را از ترم
دوم هنرستان صنعتی آغاز کرد و  در حالی که خود را برای
ش��رکت در کنکور دانشگاهها آماده میکرد ،در رابطه با این
فعالیتهای سیاسی توسط ساواک اهواز بازداشت شد و مورد
شکنجه و بازجویی قرار گرفت.
در س��ال  1352و در  17س��الگی ،پس از  پن��ج ماه زندان
انفرادی و یک ماه حبس در بند عمومی زندان آخراس��فالت
اهواز ،دور جدیدی از فعالیتهای سیاسی خود را آغاز کرد؛
و توانس��ت همزمان با تکمیل تحصیالت خود در هنرستان
صنعتی شرکت ملی نفت ایران ،اقدام به گسترش تشکیالت
اولیه کرد .درس��ال  1353پس از قبولی در رشته مهندسی
مکانیک دانش��گاه علم و صنعت به ته��ران آمد و در محله
نارمک س��اکن شد .در آس��تانه پیروزی انقالب و ورود امام
خمینی (ره) به میهن ،جمعیت منصورون به عنوان بزرگترین
گروه چریگی طرفدار حضرت امام (ره) و روحانیت (به همراه
گ��روه توحیدی صف و گروه موحدی��ن) وظیفۀ حفاظت از
جان حضرت امام (ره) را برعهده گرفت .در ش��هریور 1360
از س��وی حضرت امام خمینی(ره) به فرماندهی کل س��پاه
پاسداران انقالب اس�لامی (به عنوان پنجمین فرمانده کل
س��پاه) منصوب ش��د و در دوران پرافتخار هشت سال دفاع
مقدس ،فرماندهی س��پاه اس�لام را برعهده داشت .در دوره
تصدی فرماندهی کل سپاه پاس��داران ،سازمان رزم سپاه را
طرح ریزی کرد و به فرمان حضرت امام(ره) ،س��پاه را به 3
نیروی زمینی ،دریایی و هوایی مجهز کرد و توانس��ت سپاه
را در قالب  5نیرو س��ازماندهی کند .در این دوره همچنین
اقدام به تأسیس  2دانشگاه امام حسین (علیه السالم) و بقیه
اهلل (عجل اهلل فرجه) کرد و به منظور بهره گیری از ظرفیت
یگانهای مهندسی سپاه برای کمک به دولت در اجرای طرح
های عظیم سازندگی کشور ،خود شخصاً فرماندهی قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیاء را برعهده گرفت .وی پس از برقراری
صلح ،ضمن تغییر رش��ته از مهندس��ی مکانیک به اقتصاد،
مقطع کارشناسی را در دانشگاه تهران گذراند .تحقیق جامع
رضايي در مقطع کارشناسی در سال  1371و در قالب یک
کتاب به چاپ رسیده است.
حسن روحانی
متولد  21آبان 1327در شهر سرخه (استان سمنان) ،دارای
دکترای حقوق و س��ابقه تحصیل در حوزه علمیه قم در حد
اجتهاد؛ نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت
ملی ،عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،نماینده مردم
اس��تان تهران در مجلس خبرگان رهب��ری و رئیس مرکز
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
روحاني فعاليتهاي انقالبي خود را در سال  1341آغاز کرد.
وي نخس��تین بار در سال  1343دس��تگیر شد و در طول
مبارزه بارها دس��تگیر و ممنوعالمنبر گردید .روحانی ،نایب
رئیس مجلس شورای اسالمی دردوره چهارم و دوره پنجم و
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی از سال  1368تا  1384بوده
است .وي در این سمت ،رئیس تیم هستهای و مذاکرهکننده

ارشد ایران با سه کشور اروپایی آلمان ،فرانسه و انگليس در
موردبرنامه هس��تهای ایران بود .کاندي��داي يازدهمين دوره
انتخابات رياست جمهوري ،در فاصله سالهای  1348تا 1351
در کنار تحصیل درسهای حوزوی موفق به اخذ لیس��انس
حقوق از دانش��گاه تهران شد .وی در سال  1357برای ادامه
تحصی�لات به انگليس رفت و در آنجا به ترتیب درجه فوق
لیسانس حقوق عمومی و دکترای حقوق اساسی را از دانشگاه
گالسگو گرفت .نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی
امنیت ملی ،پس از پیروزی انقالب مسئولیتهای مختلفی
را بر عهده گرفت .روحاني در پنج دوره قانونگذاری به عنوان
نماینده مجلس شورای اسالمی و در دورههای اول و دوم به
عنوان رئیس کمیسیون دفاع و در دورههای چهارم و پنجم به
عنوان رئیس کمیسیون سیاست خارجی و نایب رئیس اول
مجلس ش��ورای اسالمی حضور داشت .وي همزمان از سال
 1362تا  ،1364در سمت معاونت فرماندهی جنگ و از سال
 1364تا سال  1367در سمت رییس ستاد قرارگاه مرکزی
خاتماالنبی��اء ،در دوران جنگ فعالیت داش��ت .نایب رئیس
مجلس ش��ورای اس�لامی دردوره چهارم ،در طي سالهاي
 1365ت��ا  ،1370فرماندهی پدافند هوایی کل کش��ور را بر
عهده داشت .حضور مستمر وی در دانشگاه ،موجب دوری او
از مسئولیتهای کلیدی نبوده و روحانی با تصدی  16ساله
مسئولیت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در یکی از حساس
ترین مقاطع تاریخی مسئولیت پرونده هستهای کشورمان
را بر عهده داشت

محمد رضا عارف
در س��ال   1330در خانوادهای مذهبی در شهر یزد به دنیا
آمد و در فرهنگ دینی و علمی این ش��هر مذهبی پرورش
یاف��ت  .پدر وي حاج می��رزا احمد عارف  یک��ی از بازاریان
اصیل و سرشناس و از چهرههای مذهبی .مردمی و محبوب
یزد  و  همچنین از خادمین شهیر حضرت سیداشهدا است
که مجالس روضه خوانی و روش��نگری منزل وي در ش��هر
یزد که در س��الهای قبل و بع��د از انقالب به عنوان پایگاه
دانشجویان ،دانشگاهیان و فرهیختگان انقالبی یزد و کشور
به شمار میآمده است.
عارف  پس از کس��ب رتبه اول ریاضی کشور در سال 1348
با اخذ دیپلم ریاضی در سال  49وارد دانشکده فنی دانشگاه
تهران و در س��ال  1354با کس��ب معدل  3/ 91و رتبه اول
فارغ التحصیل شد .در دوران تحصیل در دبیرستان و دانشگاه
درکنار نیروهای مسلمان و انقالبی ضمن فعالیت و مبارزات
سیاسی ـ مذهبی به تبلیغ اندیشه امام خمینی (ره) و توزیع
رساله معظم له پرداخت.
در سال  1352توسط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک 
دستگیر شد.
وي با اس��تفاده از بورس تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان
برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد و در سال  1355مدرک 
فوق لیسانس مخابرات با معدل کامل  4و در سال  1359مدر
ک دکترای برق رااز دانشگاه استانفورد نیویورک دریافت کرد.
عارف پس از پیروزی انقالب اس�لامی سمتهای مختلفی
را در ش��رکت مخاب��رات ،وزارت فرهنگ وآم��وزش عالی و
دانش��گاه تهران عهده دار ش��د و از شهریور  1376تا خرداد
 1379به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن سپس به عنوان
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در نهایت از
س��ال  1380تا  1384به عنوان معاون اول خاتمی و دولت
اصالحات انجام وظیفه کرد.
وي همچنین استاد درجه یک دانشگاههای صنعتی شریف،
ته��ران و صنعتی اصفهان با هدایت بی��ش از  40پایان نامه

بیمه ایران
نمایندگیاحمدمالحسینیاردکانی
کد 31321

دکترا و فوق لیسانس ،تدریس در مقطع کارشناسی ارشد و
دکترا  5درس کارشناس��ی و  6درس تحصیالت تکمیلی و
نظریه پرداز مطرح شبکههای مخابراتی که یک شبکه جهانی
هم به نام ایشان ثبت شده است ،میباشد.
ع��ارف  در راه اندازی دکترای برق در دانش��گاههای تربیت
مدرس ،صنعتی اصفهان  ،دانشگاه یزد و  ...نیز  نقش داشته
است.
سید محمد غرضی
در سال  ۱۳۲۰در اصفهان ،متولد شد .غرضی بعد از گذراندن
تحصیالت ابتدایی و متوس��طه در سال  ،۱۳۴۰به دانشکده
فنی دانش��گاه تهران راه یافت و موفق به دریافت درجه فوق
لیسانس در رشته الکترونیک شد.
وی در س��الهای  ۱۳۴۶و  ۱۳۴۷ب��رای گذراندن دورههای
تخصصی انتقال و توزیع نیروی برق ،عازم فرانسه شد.
غرضی ،در سال  ،۱۳۵۰به دلیل مخالفت با برنامههای رژیم
منح��وس پهلوی به زن��دان افتاد و از س��ال  ،۱۳۵۳زندگی
سیاس��ی خ��ود را آغاز کرد و در س��ال  ،۱۳۵۵ب��رای ادامه
مبارزات به خارج از کش��ور رفت و مدتی را در نجف اش��رف
به مبارزه ادامه داد.
وی ،پیش از ترک کش��ور ،به عضویت س��ازمان مجاهدین
خلق ای��ران در آمده بود .از آن پ��س ،تا رفتن حضرت امام
خمینی(ره) به پاریس و بازگش��ت ایش��ان به ایران ،همراه
امام(ره) بود.
غرضي پس از پیروزی انقالب ایران سمتهای مختلفی را در
سپاه پاسداران ،استانداری کردستان و استانداری خوزستان
عهدهدار شد.
وي در دولت میرحسین موسوی وزیر نفت و در دولت اکبر
هاشمی رفسنجانی وزیر پست ،تلگراف و تلفن بود.
س��ید محمد غرضی همچنين نماین��ده دوره اول مجلس
شورای اسالمی بوده است.
وي  19ارديبهش��ت  1392با حضور در س��اختمان وزارت
کش��ور برای کاندیدات��وری در انتخاب��ات یازدهمین دوره
ریاستجمهوری ثبتنام کرد.
محمدباقرقالیباف
در ش��هریورماه س��ال  ١٣٤٠در ش��هر ییالق��ی طرقبه در
خانوادهای مذهبی متولد شد.
اولین حضور اجتماعی وی در س��ن  ١٦س��الگی و با حضور
در س��خنرانیهای ش��هید کامیاب ،آیتاهلل خامنهای ،شیخ
علی تهرانی ،ش��هید هاشمینژاد و شهید دیالمه در مساجد
بزرگ مشهد از جمله کرامت ،امام حسن مجتبی(ع) و موسی
الرضا(ع) رقم خورد.
یافتههای وی در این منبرنش��ینیها و فضای پر تالطم آن
روزهای انقالب که با مطالعه کتابها و اعالمیههای مختلف
همراه بود سمت و سوی فکری قالیباف را شکل داد.
باورهای دینی ایجاد ش��ده در ایش��ان باعث شد تا به کمک
چند تن از هم کالسیهای دبستانی ،انجمن اسالمی دانش
آموزان را راهاندازی کنند که این انجمن هسته اولیه انجمن
اسالمی دانش آموزان خراسان و بعد کشور شد.
قالیباف به همراه لش��کر  ٥نصر در اغلب عملیاتهای دوران
دفاع مقدس در کنار ش��هیدان س��رافرازی همچون باکری،
همت ،خرازی ،کاظمی ،صیاد ش��یرازی به صیانت از انقالب
پرداخت و برادر وی ش��هید حس��ن قالیباف نیز از نیروهای
تح��ت فرماندهی قالیباف بود ک��ه در عملیات کربالی  ٤به
فیض شهادت نائل شد.

پس از جنگ فرماندهی لشکر  ٢٥کربال را عهدهدار بود که  
زلزله عظیم منجی��ل اتفاق افتاد .در این واقعه تمام راههای
ارتباطی بین تهران و ش��مال بسته ش��ده بود .این لشکر به
همراهی قالیباف با طی  ١٥کیلومتر پیادهروی اولین گروهی
ب��ود که خود را به محل حادثه رس��انید و گروههای امداد و
نجات اولیه توسط آنان تشکیل شد.
درکنار این فعالیتها نیز در رشته جغرافیای سیاسی تا مقطع
کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد .در سال
 ١٣٧٦به دس��تور مقام معظم رهب��ری عهده دار فرماندهی
نیروی هوایی سپاه شد و باور بر تخصصگرایی باعث شد تا
با گذراندن دورههای فشرده خلبانی در ایران و فرانسه مجوز
پرواز با ایرباس را بدست آورد.
وی هم اکنون نیز به صورت مرتب به عنوان خلبان هواپیمای
ایرباس در ش��رکت هواپیمایی ایران ای��ر پروازهایی را انجام
میدهد .قالیباف در همین ایام در کنکور دکتری ش��رکت
کرده و در دانش��گاه تربیت مدرس پذیرفته ش��د و در سال
 ١٣٨٠از  تز دکتریاش با عنوان بررسی سیر تکوین نهادهای
محلی ایران در دوره معاصر دفاع کرد.
علياكبرواليتي
در چه��ارم تیر ماه س��ال  ،1324در رس��تمآباد ،یکى از 33
روستاى شمیران در خانوادهای متوسط به دنیا آمد.
والیتى در خانوادهاى نس��بتا ش��لوغ ( 5دختر و  1پسر) به
دنیا آم��د .او کودکى آرام بود  .وي از نوجوانى عالقه فراوانى 
به کتابهاى تاریخى داش��ت ،به حدى که گاه  12ساعت از
شبانهروز را به مطالعه تاریخ مىگذراند.
اي��ن طبيب سياس��تمدار ،دوران ابتدایى و دوره نخس��ت
دبیرستان را در رستمآباد گذراند و دوره دوم را به دبیرستان
جم قلهک رفت و در س��ال  1342دیپلم طبیعى گرفت .در
سال  1343در کنکور سراسرى ،رتبه  49کشورى را به دست
آورد و در رشته پزشکى دانشگاه تهران پذیرفته شد و از سال
نآراى 
 1342در مدرس��ه قائمیه و سپس در دبیرستان جها 
قلهک تا سال  1350به تدریس اشتغال داشت.
والیت��ی دوره تخص��ص اطفال را در مرک��ز طبى کودکان
دانش��گاه تهران و فوق تخصص بیمارىه��اى عفونى را در
دانشگاه جانهاپکینز آمریکا گذراند.
  پس از پیروزى انقالب اسالمى ،مدتى معاون وزارت بهدارى 
ب��ود ،در دوره اول مجلس به نمایندگى مردم تهران انتخاب
شد و سپس به مدت  16سال ،در دورههاى ریاستجمهورى 
مقام معظم رهبري و هاش��مى رفس��نجانى ،به عنوان وزیر
امور خارجه خدمت کرد و از این حیث ،پرس��ابقهترین وزیر
جمهورى اسالمى به شمار مىآید.
پس از دوم خرداد  ،1376راهى بیت مقام معظم رهبرى شد
و مشاور بینالملل ایشان گردید و هماکنون نیز در این سمت
خطیر انجام وظیفه مىکند.
صرف نظر از این شغل مهم ،علي اکبر والیتى در چند رشته
دانشگاهى به تدریس مشغول است و در بعضى از شوراهاى 
مهم کشورى همچون شوراى عالى انقالب فرهنگى ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام و بنیاد دايرةالمعارف اسالمى شرکت
داشته و عضو رسمى است.
واليتي که از مردان سیاس��ي روزگار ما اس��ت ،با توجه به
 يك س��ال اخير با گرفتن پس��ت دبيركلي مجمع
اينكه در 
جهاني بيداري اسالمي وارد فاز جديدي از عرصه كاري خود
شده است اين روزها با راهاندازي ائتالف سهگانه با محمدباقر
قاليباف و غالمعلي حداد عادل در راستاي ورود به انتخابات
رياستجمهوري در قالب يك برنامه منسجم وارد عمل شده
است.

