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ــدا...  ــید اس ــلمین س ــام و المس ــت االس حج
امامــی میبــدی دار فانــی را وداع گفــت.

ــدا...  ــید اس ــلمین س ــام و المس ــت االس حج
ــرداد 131۵ و  ــوم خ ــد س ــدی متول ــی میب امام
موســس اولیــن حــوزه علیمــه شهرســتان میبــد 
ــک  ــق را لبی ــوت ح ــرداد دع ــامگاه 21 م در ش

ــت. گف
الموســوی  ا...  روح  امــام  شــاگردان  از  وی 
ــامی در  ــاب اس ــر انق ــر کبی ــی)ره( رهب خمین
ــر  ــال از محض ــر ده س ــغ ب ــه بال ــود ک ــف ب نج

ــود. ــرده ب ــض ک ــب فی ــان کس ایش
امامــی میبــدی در حــوزه نجــف اشــرف دروس 
ــت،  ــادی معرف ــت ا... محمده ــزد آی ــطح را ن س
ــت  ــه ای، آی ــن بادکوب ــیخ صدرالدی ــت ا... ش آی
ــین  ــت ا... حس ــی، آی ــی لنکران ــیخ مجتب ا... ش
راســتی کاشــانی، آیــت ا... ســید اســدا... مدنــی و 
آیــت ا... ســید عبــاس خاتــم یــزدی فــرا گرفتــه 
و دروس خــارج فقــه و اصــول را از محضــر آیــت 
ا... میــرزا باقــر زنجانــی، آیــت ا... العظمــی ســید 
ابوالقاســم خویــی و آیــت ا... العظمــی امــام 

ــانیده اســت. ــه انجــام رس ــی )ره( ب خمین
وی پــس از انجــام تحصیــات، بــه میبــد 
ــت  ــتیبانی حضــرت آی ــا پش ــرد و ب ــت ک مراجع
ا... محمــد ابراهیــم اعرافــی و اجــازه امــام 
ــن  ــن الحس ــت ب ــه حج ــوزه علمی ــی، ح خمین
العســکری)عج( را در میبــد تأســیس نمــود.

ــا  ــال 13۵3 ت ــت وی از س ــر اس ــه ذک الزم ب
ــرت  ــه حض ــوزه علمی ــت ح ــال 13۷2 مدیری س
حجــت بــن الحســن العســکری)عج( شهرســتان 

ــده داشــت. ــر عه ــد را ب میب
ــا عــرض تســلیت ایــن واقعــه خدمــت  ــر، ب حائ
اســاتید  و  وی  شــاگردان  اقــوام،  خانــواده، 
ــد  ــرای آن ســفرکرده از درگاه خداون حــوزوی، ب
علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر مســئلت 

دارد.

برای شروع اگر مقدمه ای دارید بفرمایید؟
آن طـور کـه بزرگان بـرای ما گفتند بنـای میبد متعلق 
بـه سـالها پیـش از اسـام بـوده اسـت، مخصوصآ این 

عمارت ناریـن قلعه.
 کلمـه ی »میبـد« از دوکلمـه مرکـب شـده: »می« و 
»بـد«. بـد یعنـی صاحب مثل سـپه بد، ارتـش بد و … 
مثـل ایـن که اینجـا محله آبـادی بوده و اینجا شـراب 
درسـت می شـده اسـت و آن کسـی که از اول  اینجا 
بـوده، مـی بد یعنـی صاحب می بـوده اسـت. البته آن 

زمـان اینجا همه زردشـتی بـوده اند.
آن طـور کـه نقـل شـده این مسـجد جمعه میبـد، اول 
آتشـکده بـوده و پـس از ورود اسـام بـه ایـن منطقه  

مـردم، اول کاری کـه کردنـد آن بـود کـه ایـن آتـش 
کـده را بـه مسـجد تبدیـل کردنـد. این مسـجد جمعه 
حـدود چهـار هـزار متراسـت و اولین مسـجدی اسـت 

کـه در میبـد ایجاد شـده اسـت.

در حـدود نهصـد سـال پیـش در میبـد در قسـمتی از 
شـمس آبـاد کـه االن معـروف اسـت بـه نقـاره خانـه 
)نزدیـک شـهرداری( »ابوالفضل رشـیدالدین میبدی« 
صاحب تفسـیر مشـهور کشـف االسـرار و عـده االبرار 
دفـن شـده اسـت. کتـاب ایشـان شـامل سـه بخـش 
اسـت: بخـش اول تفسـیر، بخـش دوم حدیث و بخش 
سـوم عرفـان. اگـر فـردی مـی خواهـد بدانـد نهصـد 
سـال پیـش  نویسـندگان و اهـل علـم چطـور مـی 

نوشـتند و انشـای اینهـا چطـور بـوده بـه ایـن تفسـیر 
رجوع کند. مذهب او سـنی شـافعی بوده اسـت. اساسـا 
تـا زمـان صفویـه، کشـور ایـران غیـر از سـبزوار و قم 
سـنی شـافعی بودنـد. در زمـان صفویه که همـه ایران 
شـیعه شـدند، میبـدی هـا هم شـیعه شـدند تـا حاال.

امـا راجـع بـه صدسـال اخیـر، طـوری کـه ماشـنیدیم 
در نزدیکـی مسـجد جمعـه، مدرسـه علمیـه ای بـوده 
تقریبـا حـدود دو هـزار متـر و مـدارک خطـی مرتبـط 
بـا آن بـا مهـر علمـای قدیـم االن در مدرسـه علمیـه 
جنـب پـارک فلسـطین موجـود اسـت. در زمـان رضـا 
خـان ایـن مدرسـه را بـه سـه شـماره تقسـیم کردنـد. 
یـک شـماره اش را زدنـد بـه نـام »حـاج آقـا حسـن 
غیـره«، یـک شـماره را زدنـد بـه نـام »نائـب عبداهلل 

)خـان بشـنیغان(« و یـک شـماره کوچکتـرش را زدند 
بـه نـام مدرسـه علمیـه کـه در ثبـت موجود بـود و ما 

پـی گیـری کردیـم.       .
الکریـم  و زمـان آیـت اهلل  زمـان حـاج شـیخ عبـد 
بروجـردی کـه دوبـاره مـردم بـه روحانیـت رو آوردند، 
خـود بنـده بـه کمـک آیـت اهلل اعرافـی بـزرگ، یـک 
خانـه ای کنـار مسـجد جمعـه میبـد اجـاره کردیـم تا 
یـک سـال چنـد نفـری هـم شـاگرد داشـتیم . بعـد از 
یـک سـال هنـوز خیابـان امـام خمینی سـاخته نشـده 
بـود. یـک بـاغ بـزرگ خریدیـم و در ایـن باغ مدرسـه 
علمیـه سـاختیم. بعد که خیابان سـاخته شـد قسـمتی 
باقـی  آن قسـمت  و  تـوی خیابـان  افتـاد  از مدرسـه 

مانـده اش هـم دیگـر بـه درد نمـی خـورد.

نـام حـوزه علمیـه میبـد با نام حجت االسـام و المسـلمین سـید اسـداهلل امامـی میبدی گـره خورده اسـت؛ چه اینکـه او از پیشـگامان تاسـیس این نهـاد دینی در شهرسـتان میبد 
محسـوب مـی شـود. ایـن اقـدام وی در زمانـی صـورت گرفـت که میبـد دهسـتانی بیش نبـود و خفقان شاهنشـاهی نیـز در سراسـر کشـور حکمفرمـا بـود. او در زمان تبعیـد امام 
خمینـی)ره( بـه نجـف اشـرف توفیـق همراهی با آن عزیز سـفر کـرده را نیز یافـت؛ به گونـه ای که امام خمینـی)ره( بـه وی اجازه نامه وجوهات شـرعی نیـز ارائه نمود. بـرای تکمیل 
تاریـخ شـفاهی میبـد، صبـح یکـی از روزهای شـهریور 91 به محضـر این روحانـی بزرگوار در منـزل مسـکونی وی رسـیدیم. البته کسـالت و بیماری ایشـان را زمین گیـر نموده بود 

امـا بـا ایـن وجـود مطالب شـنیدنی بـرای مخاطبان داشـتند کـه آن را تقدیم حضور شـما مخاطبـان ارجمند مـی نماییم.
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 بـه همیـن خاطـر دوبـاره قسـمتی از باغ هـای طرف 
غربـش را خریدیـم و بنـای فعلـی مدرسـه علمیـه بـه 

همـراه یـک مسـجد را در آن احـداث کردیـم.
در سـال 13۵3 کـه از نجف از خدمـت امام خمینی)ره( 
برگشـتم شـروع کـردم بـه سـاخت ایـن مدرسـه. امام 
خمینـی)ره( اصرار داشـت کـه اگر می خواهید مدرسـه 
بسـازید حتمـا بایـد مسـجد کنـارش باشـد. مـن وقتی 
کـه  مسـجد  فرمودنـد  ایشـان  پرسـیدم  را  دلیلـش 
باشـد حکومـت طاغـوت نزدیکـش نمـی آیـد امـا اگر 
مدرسـه ی تنها باشـد آن را از شـما می گیرنـد. بنابراین 
مسـجدی که االن در کنار مدرسـه علمیه هسـت را به 
دسـتور امام خمینی سـاختیم. ایشـان در سـال 13۵3،  

۶۵00 تومـان بـه مـن داد کـه خـرج مسـجد کنم.
بعـد از انقـاب هم امـام خمینی مرحوم آیـت اهلل حاج 
شـیخ محمـد ابراهیـم اعرافـی را امـام جمعـه کـرد و 
امـام جمعـه بـود تا وقتـی که زنـده بودند. بعـد از فوت 
ایشـان هـم رهبر عالیقـدر، آیت اهلل حاج شـیخ علیرضا 

اعرافـی را بـه امامـت جمعـه میبد منصـوب کردند.

شما متولد چه سالی هستید؟
من متولد سوم خرداد 131۵ هستم.

در دوره کودکـی شـما چـه کسـانی در میبد 
بودند؟ روحانـی 

آسـید مهـدی امـام، پـدر سـید محمـود امـام میـراب 
کسـنویه، پیـش نمـاز مسـجد جمعـه بـود و حاج سـید 
حسـین احمـدی، بشـنیغان نماز مـی خواند. مـاه های 
رمضـان حـاج سـید محمـد رضا میبـدی هم مـی آمد 
و در مسـجد جمعـه منبـر مـی رفـت. همیـن قـدر بـه 
شـما بگویـم رضـا خـان کاری کـرده بـود کـه در یزد 
فقـط آقـای خاتـم یـزدی و حـاج سـید جـواد حیدری 
ماندنـد. در زمـان رضـا  باقـی  در کسـوت روحانیـت 
شـاه بیشـتر روحانیون در ادارات مشـغول شـده بودند. 
طـوری تبلیـغ کـرده بودنـد کـه دیـن اسـام تمـام 
شـد. آقـای خمینـی در نجـف می فرمـود: زمـان رضا 
خـان مـا روزهـا جـرأت نمـی کردیـم در قـم بمانیم ، 
روزهـا مـی رفتیـم در باغ هـای اطراف قـم درس می 
خواندیـم و شـب هـا می آمدیم مدرسـه چـون اگر روز 

در قـم بودیـم مـا را اذیـت مـی کردند.

تـا قبـل از سـال 5۳ در میبد مدرسـه علمیه 
نبوده؟

نـه. میبـدی هـا بـرای طلبگـی یـا مـی رفتند یـزد، یا 
اردکان. بیشـتر میرفتنـد یـزد. در یـزد آن زمـان آقـای 
مناقـب، شـهید صدوقـی و سـیدی به نام آقـای عاقه 
بنـد تدریـس مـی کردند. همچنین سـیدی بـود به نام 
آقـای کازرونـی کـه در مصلـی یـزد تدریس مـی کرد 
و حـاج سـید علیرضای مدرسـی که در سـال ۵۵ فوت 
کـرد هـم در مصلـی تدریـس مـی کـرد. آقـای سـید 
هاشـم نجفـی هـم تدریـس مـی کـرد. در اردکان هم 
یـادم هسـت پیـش از آیـت اهلل خاتمی، عالمـی به نام 
حاجـی مـا محمـد اردکانـی که رئیـس حـوزه علمیه 
آنجـا بـود تدریس داشـت و بعـد از او آیـت اهلل خاتمی 

رئیـس حـوزه علمیه اردکان شـد.

کسـانی  چـه  میبـد  علمیـه  حـوزه  اسـاتید 
بودنـد؟

آقـای هدایی، من، آقای روحانی، شـیخ جلیل احمدخانی، 
شـیخ یحیی وحیدی و شـیخ کمال فقیهی که چند سـال 
اسـت فوت شده اسـت. او نوه آشـیخ مهدی بیده ای بود. 

آقـای نبی پور هـم کمابیش بودند.
طلبـه های شـاخصی کـه در سـالهای 5۳ تا 

57 در میبـد در حـوزه علمیه میبـد درس می 
خواندنـد را به خاطـر دارید؟

بلـه آقـای زکریـای اخاقـی، احمـد زارع زاده، سـید 
موسـوی دامـاد آقـای روحانـی، شـیخ حسـینعلی اهل 
علویـه کـه حـاال در اطراف قم سـاکن اسـت. اینها بعد 

از اینجـا بایـد مـی رفتنـد قم.

نکتـه  میبـد،  قدیـم  علمیـه  حـوزه  دربـاره 
داریـد؟ نظـر  مـد  دیگـری  خـاص 

در ثبـت، سـند اینجـا بـه نـام آقـای اعرافـی اسـت و 

نوشـته سـید اسـداهلل و سـید عبـاس امامی مسـجدی 
بـه عنـوان ناظـر. ولـی زحمتـش را بنده می کشـیدم. 
ایشـان هـم  کمـک مـی کردنـد منتهـی دوندگی اش 

بـا مـن بود.

زمینـی کـه االن شـده حـوزه علمیـه جدیـد 
؟ ر چطو

اینجـا قبـل از انقاب گچ و سـیمان مـی فروختند. این 
زمیـن موقوفـه سـید قنبـر اسـت و اعیانـی اش را هم 
اقـای سـید علـی میرمحمـدی بـه عنـوان سـهم امام 

واگـذار کرده اسـت.

شـما دیـداری با آیـت اهلل شـیخ عبدالکریم 
داشـتید؟ حائری 

نـه من بـا آشـیخ عبدالکریـم دیـداری نداشـتم ولی 
بـا شـاگردان ایشـان دیـدار داشـتم. البتـه یکبـار در 
مسـجد اعظـم قـم بـه همـراه آقـای هدایـی خدمت 
پسـر ایشـان – آیت اهلل حاج شـیخ مرتضی حائری- 
رفتیـم. یـک دفعـه هم بـا مرحـوم آیـت اهلل اعرافی 
رفتیـم منزلشـان در قـم. بـا آقـای فکور که شـاگرد 

ایشـان بودنـد هم دوسـت و آشـنا بودم.
ظاهـرا شـما چندیـن سـال نجف بـوده اید. 

بـوده  زمانـی  مقطـع  چـه  در  اقامـت  ایـن 
اسـت؟

مـن از سـال ۴0 تـا ۵3، بـه مـدت سـیزده سـال در 
نجـف بـودم. از ایـن 13 سـال تقریبا ده سـال بـا امام 
همراه بودم و هر روز ظهر و شـب نمازم را پشـت سـر 
امـام مـی خوانـدم؛ اتفاقـا خانـه مـا نزدیک خانـه امام 
بـود. ایشـان وقتی مسـجد مـی رفت تنها بود و کسـی 
همراهشـان نبـود. یـک روز ظهـر مـن داشـتم پشـت 
سـر ایشـان راه مـی رفتـم  ایشـان گفتند آقا شـما آن 
طـرف کوچـه راه برویـد و مـن ایـن طـرف، مـن نمی 

خواهـم کسـی پشـت سـرم راه بـرود، دوشـادوش من 
بایـد راه برویـد، نمـی خواهـم کسـی پشـت سـرم راه 
بـرود. ایشـان یـک خادمـی داشـت. روزی ربـع کیلـو 
گوشـت بـرای خانه آقا مـی گرفت یعنی گوشـت خانه 
ایشـان بـا گوشـت خانه مـا یک انـدازه بـود، در فصل 
هندوانـه هـم روزی یـک هندوانه مـی خریدنـد یا هر 
میـوه دیگـر. هیـچ وقـت خادم ایشـان میوه یا گوشـت 
بـرای دو روز خریـد نمـی کـرد. ایـن چیزی اسـت که 

من بـه چشـم خـود دیدم.

در مدتـی کـه شـما در نجـف تحصیـل مـی 
کردیـد و امـام هـم در همـان زمـان آنجـا 
تبعیـد بودنـد، اجـازه تحصیـل وجوهـات از 

امـام خمینـی)ره( داشـتید؟
بلـه ۴۴ سـال پیـش، سـال 13۸9 قمـری، بـه خـط 
اش  کپـی  کـه  نوشـتند.  درنجـف  کـه  امـام،  خـود 

اسـت. موجـود 

بـه جز شـما چه کسـانی در میبد ایـن اجازه 
نامه مبارک را داشـتند؟

کسـانی کـه من خبـر دارم آقای اعرافی و آشـیخ احمد 
وحیـدی مهرجردی بود.

در نجف میبدی های دیگری هم بودند؟
آقـای سـید هدایـت جـال زاده کـه ایشـان خیلـی 
عاقـه منـد بـه امـام خمینـی)ره( بودنـد. خیلـی آدم 
محکمـی بـود و االن هـم محکـم هسـتند. ظاهـر و 
باطنشـان یکی اسـت. هرچـی توی دلش اسـت رو در 
رو مـی گوینـد. پشـت سـر چیـزی نمـی گویند. شـیخ 
احمـد وحیـدی هم بـود. دکتر رضـا و دکتر صـادق دو 
فرزند ایشـان متولد نجف هسـتند. پسـری به نام جواد 

هـم داشـتند که شـهید شـد.

آیـا محدودیتـی از طـرف رژیـم شـاه برای 
شـما ایجـاد می شـد؟

مـن از نجـف کـه آمدم سـه بـار مرا سـاواک دسـتگیر 
کـرد، کـه شـما مرجـع تقلیدتـان کـی هسـت؟ گفتـم 
مرجـع تقلیـدم آقـای حکیـم اسـت. البتـه بعـدا آقـای 
حکیـم که فوت شـد، من شـدم مقلد امـام خمینی)ره( 
ولـی نگفتم. آن زمـان آقای خویی زنـده بودند و وقتی 
مجـددا سـاواک از مرجـع تقلیدم می پرسـید می گفتم 
مرجعـم آقـای خویـی اسـت. یکبـار وقتـی مـی آمـدم 
گمـرک تمـام کتـاب هـا را وارسـی کردنـد تـا رسـاله 
امـام خمینـی)ره( را پیـدا کنند ولی من نیـاورده بودم و 
در عـوض رسـاله ی آقای خویی، آقـای حکیم و آقای 
شـاهرودی را آورده بـودم. از آن جـا پیغـام داده بودنـد 
بـه سـاواک یزد که سـید اسـداهلل میبدی آمـد میبد. در 
سـال ۵۴، فردی از طرف ژندارمـری میبد یک روز آمد 
و گفـت کـه سـاواک یزد بـا تـو کار دارد. مـن هم بلد 
نبـودم و رفتم اسـتانداری. وارد یک اتاق از اسـتانداری 
کـه شـعبه سـاواک آنجـا بـود شـدم. فـردی کـه آنجا 
بـود گفـت شـما سـید اسـد اهلل بفرویی هسـتید؟ گفتم 
نـه! مـن سـید اسـداهلل میبـدی هسـتم. سـید اسـداهلل 
بفرویـی دکان نانوایـی داشـت. اسـم هـا قاطـی شـده 
بـود. آن مـرد گفـت: دربـاره سـید اسـد اهلل بفرویـی 
گفتـه انـد بایـد از بفروئیـه بیـرون بـرود ولـی بـرای 
شـما چیـزی نگفتـه انـد. مـن برگشـتم میبـد. دوبـاره 
سـه چهـار روز بعـد بـه فرمانـدار اردکان نوشـتند کـه 
سـید اسـداهلل را با سـرباز به سـاواک یزد منتقل کنید. 
سـرباز آمـد و در خیابـان بـه مـن گفت که بایـد برویم 
فرمانـداری اردکان. آن سـرباز همـراه مـن در خیابـان 
راه مـی رفـت. گفتم من خافـی نکردم کـه اینطوری 
کنـار مـن راه مـی روی. بیـا تاکسـی بگیریـم و برویم 
اردکان. آنـروز میبـد حومـه اردکان بود بخشـداری هم 
نداشـت، هنوز دهسـتان بـود. )در جریـان انقاب آقای 
اعرافـی و من خیلی زحمت کشـیدیم و سـه بـار رفتیم 
وزارت کشـور تـا میبـد تبدیـل بـه بخش شـد.( رفتیم 
اردکان. فرمانـدار اردکان یـک آدم تـرک بـود. گفـت 
شـما بایـد همیـن السـاعه برویـد سـاواک یـزد. گفتم: 
همیـن چنـد روز پیـش رفتـه ام. گفـت: کجـا رفتـی؟ 
گفتـم رفتـم اسـتانداری. گفـت: آنجا نیسـت بلکه کنار 
بـاغ ملـی اسـت. آدرس داد و گفـت خـودت میـروی 
یـا سـرباز همراهـت کنـم. گفتـم خـودم میـروم. بـه 
محـل مـورد نظر رفتـم و در زدم و در را کـه باز کردند 
مـن رفتـم داخـل و یـک سـاعتی در یک اتاقـی خالی 
کـه فقـط یـک میـز و صندلـی در آن بـود مـرا معطل 
کردنـد. بعـد آمدنـد و پرسـیدند کـه شـما داریـد تـوی 
میبـد چـکار مـی کنیـد؟ گفتـم: مـا داریم مسـجد می 
سـازیم. نگفتـم مدرسـه علمیـه. گفـت: خـب اشـکال 
نـدارد. شـما هر وقتـی خواسـتید از میبد بیـرون بروید 
بایـد بـه مـا اطـاع بدهـی. گفتـم اگـر خواسـتم بروم 
مشـهد هـم باید اجـازه بگیـرم؟ گفـت بله . یکبـار که 
مـی خواسـتم بـروم مشـهد رفتـم و گفتم مـی خواهم 
بـروم مشـهد. گفـت بـرو. گفتـم از آنجـا مـی خواهـم 
بـروم گـرگان. اقـوام مـا آنجـا هسـتند. گفت بـرو. بعد 
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۳ماهناهم فرهنگی اجتماعی حارئ/ استان زید/ شهرستان میبد
دوبـاره مـی خواسـتم جایـی بـروم. یـک آشـیخ غام 
حسـین اسـامی شـورکی بود گفت آسید اسـداهلل این 
کارهایـی که سـر تو آوردند سـر مـن هـم آوردند، من 
بیسـت بـار رفتـم جایـی و خبرشـان نکـردم. مگر کی 
هسـتند هـر کار میخواهـی بکن. من هم دیگـر از آنها 

نگرفتم. اجـازه 

از دوران انقـاب و راهپیمایـی هـای مـردم 
خاطـره ای داریـد؟

بلـه! آقـای اعرافی هر وقـت نماز جمعه مـی خواند یک 
شمشـیر هـم برمـی داشـت و بـه عنوان سـاح بـه آن 
تکیـه مـی کـرد و هر هفته نمـاز را در یکـی از محات 
میبـد اقامـه مـی کـرد. گاهـی بیـده، گاهـی خانقـاه و 
گاهـی مهرجـرد. هرجا مـی رفت ما همراهـش بودیم و 
صـف اول هـم روحانیـت میبد بـود. آقای هدایـی، من، 

آشـیخ مهـدی روحانـی، آقای نبـی پور و…
از شهید صدوقی خاطره ای دارید؟

جالـب اسـت بدانید که مـن متولی حظیره هم هسـتم. 

ایشـان پیـش نمـاز حظیـره بـود پـدر مـن هـم متولی 
حظیـره بـود و مـرا وقتی طلبه هـم نبودم بـه مجالس 
ایشـان می بـرد. آقـای صدوقی یکـی از خصوصیاتش 
ایـن بـود کـه واقعـا ظاهـر وباطنـش یکـی بـود. اگـر 
دعـوا مـی کـرد و هرچـه مـی گفـت از سـر دلسـوزی 
بـود. آقـای صدوقـی با آیـت اهلل فکور احمـد آبادی در 
قـم هـم مباحثـه بودنـد و هردو شـاگرد آیت اهلل شـیخ 
عبدالکریـم حائـری.  بعد از آشـیخ عبدالکریم، آیت اهلل 
صدوقـی مـی رود در دسـتگاه آیـت اهلل صـدر پـدر آقا 
موسـی صـدر و بعـد از پـدر آقا موسـی صدر مـی روند 
در دسـتگاه آیت اهلل بروجردی و مقسـم شـهریه ایشان 
بودنـد. آیـت اهلل صدوقی حافظه عجیبی داشـتند، یک 
الفیـه ای هسـت در علـم نحـو  کـه هـزار شـعر دارد 
ایشـان سـیزده سالشـان کـه بوده ایـن هزار شـعر را از 
اول تـا آخـر از حفـظ می خوانـد و دوبـاره وارونه آن را 
از آخـر مـی خوانـده تـا اول. کـه کـرارا مـن از بزرگان 
ایـن را شـنیده ام. ایشـان مورد اعتماد آقـای بروجردی 
بـوده و آیـت اهلل بروجـردی ایشـان را مـی فرسـتند 
یـزد و مـی توانـم بگویـم کـه ایشـان در یزد یـا نظیر 
نداشـت یـا کـم نظیـر بـود. خـدا می دانـد که ایشـان 
چقـدر بـرای انقـاب زحمت کشـید. دو سـه تا طاب 
اصفهـان، پیـش از انقـاب آمـده بودند میبـد و گفتند 
کاش مـا در اصفهـان مثـل صدوقی شـما داشـتیم. آن 
شـبی کـه خرمشـهر فتـح شـد ایشـان در قـرارگاه بـا 

آقـای مشـکینی و آقا سـید اسـداهلل مدنـی بودند.

بـا  خودتـان  شـخصی  مواجهـه  مـورد  در 
داریـد؟ ای  خاطـره  ایشـان 

مـن خیلـی مـورد اعتمـاد ایشـان بـودم و در زمـان 
طاغـوت اگـر کسـی در میبـد بـه مـن نـگاه چـپ می 
کـرد فـورا از یـزد پیغـام مـی داد کـه سـید اسـد اهلل 
مـورد اعتماد من اسـت حواسـت را جمع کـن. چون در 
زمـان طاغـوت کدخـدا ها اذیـت می کردنـد. بعضی از 
مـردم هـم اذیـت می کردنـد. مثا ۵0 سـال پیش می 
رفتیـم بـاالی منبر حدیث ربـا می خواندیـم می رفتند 
بـه آقـای صدوقـی شـکایت می کردند که سـید اسـد 
اهلل بـاالی منبـر فحـش مـی دهـد! مـی رفتیـم پیش 
آقـای صدوقـی مـی گفت چه چیـزی گفتی کـه مردم 
مـی گوینـد فحش مـی دهی؟! مـی گفتم بـاالی منبر 
حدیـث ربـا را خوانـده ام و گفتـم هر کـس یک درهم 
ربـا بگیـرد مثـل این اسـت که هفتـاد بار با مـادر خود 
زنـا کـرده باشـد. ایشـان مـی گفـت بـاز هم بگـو این 
کـه حـرف امـام صـادق علیـه السـام اسـت. خیلـی 

ایشـان هـوادار من بـود. در احداث مدرسـه علمیه میبد 
ایشـان هم سـهم دارد. چون در میبد نمی گذاشـتند ما 
مدرسـه علمیه درسـت کنیم مـی گفتند میبد دبسـتان 
ندارد دبیرسـتان نـدارد مدرسـه علمیه الزم نـدارد. چه 
از عـوام چـه از خـواص همه مـی گفتند مدرسـه الزم 
نیسـت. ایشـان آمـد میبـد، هنـوز دیـوار مدرسـه یک 
متـر بـود و روی دیـوار نشسـت و گفـت میبد مدرسـه 
الزم دارد. دیگـر کسـی چیزی نگفت. هـوادار طلبه ها 

و روحانیـت بود.

در مـورد احتـرام بـه روحانیت به نظر شـما 
قبـل از سـال ۴2 و یـا قبل از انقاب بیشـتر 
مـردم بـه روحانیت احتـرام می گذاشـتند یا 

زمـان حال؟
در نجـف، وقتـی طلبـه هـا می خواسـتند برونـد کربا 
امـام خمینـی)ره( طلبـه هـا را نصیحـت مـی کردنـد. 
خـوب توجـه کنیـد مـی فرمونـد مـن در زمـان جوانی 
وقتـی در خمیـن بـودم تابسـتان ها  بـرای مطالعه می 
رفتـم محـات چـون هـوای آنجا بهتـر از خمیـن بود. 
امـام)ره( مـی فرمـود دیـدم مـردم آنجـا خیلـی خوب 
هسـتند و رابطـه خوبـی هـم بـا روحانیت دارنـد، گفتم 
بایـد تحقیـق کنـم ببینـم چـرا اینجـا این طور اسـت؟ 
تحقیـق کـردم دیـدم روحانی هـای آنجـا خیلی خوب 
باشـد  هسـتند، هرجـا روحانـی هـای خوبـی داشـته 
مردمـش هـم خوب هسـتند و هـر جا روحانـی هایش 

را شـیطان گـول بزنـد مردمش هم بی تقوا می شـوند.

دربـاره مرحوم آیـت اهلل اعرافـی خاطرات و 
نکاتی کـه داریـد را بفرمایید

بنـده در تمـام عمـرم در سـخاوت هیـچ عالمـی مثـل 
آیـت اهلل آشـیخ محمد ابراهیـم اعرافی ندیـدم. همین 
طـور در مهمانـداری و شـجاعت. باغـی داشـتند کنـار 
خانـه شـان دو قفیـز بـود. در ایـن باغشـان درختهـای 
انـار بـود و میـوه هایـی مثل خیـار را هم می کاشـتند. 
میـوه ایـن باغ همـه اش بـرای طلبـه ها بـود. مرحوم 
اعرافـی ایـن بـاغ را فروخـت و رفـت مکـه و مقداری 
از پولـش را هـم بـه طلبـه ها داد. همیشـه مـی گفت: 
»بایـد جلـو بفرسـتم چون قـرآن مـی گویـد: ماقدمت 
یـداه«. ضمنـا ایشـان عاقـه زیـادی هـم بـه امـام 

داشـت. خمینی)ره( 
بعـد از انقـاب وقتی امـام خمینی)ره( تـازه آمده بودند 
قـم چـون مـن ده سـال خدمـت آقـا بـودم اطرافیـان 
ایشـان مرا می شـناختند. یکبار آسـید عباس مسجدی 

و پدرخـودم سـید مرتضـی و آقای شـیخ رضا سـعیدی 
پنـاه اردکانـی و آقـای اعرافـی را برداشـتیم و رفتیـم 
قـم خدمـت امـام خمینـی)ره( و چند تا زیلـوی میبدی 
هـم بردیـم خدمـت ایشـان. آقا زیلـو را قبـول نکردند، 
گفتنـد مـن همیـن موکـت و پتـو برایم کافیسـت زیلو 
را برداریـد و بـه هرکـس مـی خواهید بدهیـد من زیلو 

نمـی خواهـم. دوبـار هم جمـاران خدمتشـان رفتم.
مرحـوم آیـت اهلل اعرافـی پیش از انقـاب اصا دولت 
قبـول  را  دادگاه  نداشـت.  قبـول  را  طاغـوت  و  شـاه 
نداشـت، ثبـت را قبـول نداشـت و مـی گفـت هرچـه 
اسـام  گفتـه. کارهای مردم کـه دادگاه مثا 10- 12 
سـال حل نمی کرد ایشـان مـی گفـت دروغ نگویید و 
۵ دقیقـه ای حلشـان مـی کـرد. هر کس هـم میرفت 
بـه خانـه اش و دعـوا و نـزاع داشـت، صلـح شـان می 
داد بعـد هم جیبشـان را پر از پسـته و گـز اصفهان می 

کـرد و مـی فرستادشـان بروند.
هـر کـس در شـهیدیه عروسـی داشـت یک کلـه قند 
مـی فرسـتاد برای عـروس یک کلـه قند بـرای داماد. 
شعارشـان ایـن بـود کـه پسـر هـا بایـد زود دامـاد و 
دخترهـا بایـد زود عـروس شـوند. ندیـدم عالمـی کـه 

اینقـدر دسـت و دلباز باشـد.
یـادم هسـت من تقریبـا 13 یا 1۴ سـاله بـودم و هنوز 
طلبـه نشـده بودم و دبیرسـتان مـی رفتـم، در امیر آباد 
بهایـی هـا زیـاد بودنـد. بهایی ها یکبـار رفتـه بودند و 
پسـر آشـیخ محمد سـبزواری -پسـر آخوند یخدان- را 

زده بودنـد. آقـای اعرافی جمعیت بزرگی را از شـهیدیه 
برداشـت و رفـت تمـام آنهـا را از میبـد بیـرون کـرد 
و گفـت شـما تـا حـاال کاری بـا آخونـد و پسـر آخوند 
نداشـتید، حـاال که شـروع کردیـد دیگر جایتـان اینجا 
نیسـت. بعـد هـم رفـت اردکان مـی خواسـت بهایـی 

هـای اردکان را هـم بیـرون کند.

شـما بـا امـام خامنـه ای هـم دیدار داشـته 
؟ ید ا

بلـه آن زمـان کـه ایشـان رئیس جمهـور بودنـد دیدار 
داشـتیم. آقـای ناصـری و شـهید صدوقی سـال ۶1 با 
اصـرار گفتند شـما باید بشـوید رئیـس کاروان حج )که 
کاش نشـده بودیـم چـون هـم حاجـی هـا زیـاد اذیت 
کردنـد و حـرف گـوش نمـی کردنـد و هـم بعـد از آن 
مریـض شـدم(. آن زمان امـام خمینی)ره(برای روحانی 
هـای کاروان، سـخنرانی مـی کردنـد. وقتـی رفتیـم 
تهـران، آقـای مهدوی کنی پیـش نمازمان بـود. آقای 
فلسـفی هـم گاهـی مـی آمد سـخنرانی می کرد. سـه 

روز در تهـران بودیـم و گفتنـد آقـای خمینی کسـالت 
دارنـد و نمـی توانند برای شـما سـخنرانی کننـد بروید 
پیـش آقـای خامنـه ای رفتیـم پیـش ایشـان، هفتصد 
نفـر روحانـی بودیـم ایشـان سـخنرانی کردند. ایشـان 
یـزد کـه آمدنـد نماینـده شـان را فرسـتادند منـزل ما. 
ایشـان فرمودنـد برویـد دیـدار روحانی هایـی که نمی 

تواننـد از منـزل بیـرون بروند.

نکتـه خـاص دیگری هسـت که حـس کنید 
الزم اسـت مـردم بدانند؟

نـه! چـون مـن چند سـال اسـت از خانه بیـرون نمی 
آنچـه الزم مـی  امـا  نیسـت.  روم و حالـم مسـاعد 
دانـم بگویـم ایـن اسـت کـه خـدا در قـرآن فرموده 
»انمـا یعمـر مسـاجداهلل مـن یومن بـاهلل…« پس از 
انقـاب بـه ایـن مسـجد جمعـه آن طـور کـه بایـد 
اینجـا  مسـجد  متـر  هـزار  چهـار  نرسـیدند.  برسـند 

. ه د فتا ا

 مـن اگـر مـی توانسـتم خـودم هرجـا الزم بـود می 
رفتـم. مسـجدی بـا این مسـاحت و طـوری که همه 
طرفـش خیابـان اسـت، حیف نیسـت اینجـا افتاده؟! 
میـراث فرهنگـی نمـی رسـد! به رباط شـاه عباسـی 
بیشـتر مـی رسـند! حیـف نیسـت اینقـدر کـه خـدا 

سـفارش مسـجد کرده؟!
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دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان میبــد گفــت: 
ــای  ــم ه ــزاری مراس ــورد برگ ــی در م ــتگاه امنیت دس
ــه  ــائلی ک ــا مس ــا ب ــی دارد ام ــگاه حمایت ــرم ن مح
ســامت و بهداشــت مــردم و جامعــه را تهدیــد کنــد 

ــد. ــی برخــورد مــی کن ــه شــکل قانون ــز ب نی

بــه گــزارش حائــر؛ علــی باقرپــور در نشســت خبــری  
ــانه  ــت رس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــانه، ب ــا اصحــاب رس ب
ــت: در  ــه، گف ــردم جامع ــکار م ــی اف ــکل ده در ش
روزهــای برگــزاری عــزاداری امــام حســین )ع(، 
رســانه هــا بــه موضــوع برگــزاری عــزاداری مطلــوب 
بــه نهــاد هــای انتظامــی و امنیتــی کمــک کننــد تــا 
بتوانیــم بــدون هیــچ مشــکلی ایــن روزهــای عزیــز را 

امــام جمعــه میبــد گفــت: از هیئــات و دســت 
انــدرکاران اقامــه عــزای سیدالشــهدا)ع( همــان طــور 
کــه برگــزاری باکیفیــت مراســم هــا را انتظــار داریــم، 
ــتی  ــای بهداش ــتورالعمل ه ــت دس ــت رعای درخواس

ــم. ــز داری ــه را نی ــامت جامع ــظ س ــت حف جه

بــه گــزارش حائــر؛ آیــت اهلل اعرافــی در جلســه ای بــا 
شــاعران، مداحــان و دســت انــدرکاران هیئــت هــای 
میبــدی در مصلــی آیــت اهلل اعرافــی برگــزار شــد، بــا 
تشــکر و قدردانــی از فعالیــت هــای اجتماعــی هیئــات 
ــت:  ــار داش ــا، اظه ــیوع کرون ــان ش ــا در زم مخصوص
مــا در قبــال اولیــای الهــی ســه وظیفــه داریــم کــه 
ــود و  ــی ش ــت م ــت و اطاع ــت، محب ــامل معرف ش
ــر  ــای فاخ ــه از ارزش ه ــهدا)ع( ک ــزاداری سیدالش ع

ــم. پشــت ســر بگذاری
وی بــا اشــاره بــه رعایــت شــأن مراســم هــا و رعایــت 
مســائل بهداشــتی در عــزاداری مطلــوب، بیان داشــت: 
همیشــه عــزاداری مــاه محــرم در اســتان یــزد در بین 
اســتان هــای کشــور الگــو بــوده و در این دوره بســیار 
ــت دســتورالعمل  ــا رعای ــم ب خــاص هــم مــی خواهی

هــای بهداشــتی، ایــن الگــو بــودن را حفــظ کنیــم.
ــی  ــت حمایت ــت پرداخ ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــور ب باقرپ
رســانه هــا بــه هیئــت هــای مذهبــی و در عیــن حــال 
ارشــاد و تذکــر در مــورد مشــکاتی کــه پیــش مــی 
آیــد، گفــت: شــورای تامیــن نیــز بــا نگاهــی حمایتــی 
موضــوع حضــور مداحــان غیرمیبــدی را مورد بررســی 
دوبــاره قــرار داد و بــا شــرط اینکــه هیئــات، مســائل 

ــوازم ایــن وظایــف اســت. شــیعه مــی باشــد، از ل
ــه  ــادی ک ــات زی ــث و روای ــه احادی ــاره ب ــا اش وی ب
در مــورد اهمیــت اقامــه عــزای سیدالشــهدا)ع( وجــود 
ــر  ــز ب ــام نی ــن ای ــد در ای ــا بای ــان داشــت: م دارد، بی
ــدی دارد  ــه قواع ــم ک ــن مه ــت ای ــزاری باکیفی برگ
همــت داشــته باشــیم، هرچنــد در شــرایط کنونــی بــه 
علــت مشــکاتی کــه وجــود دارد، طبیعتــا در ظاهــر 

ــد داد. ــی رخ خواه ــن کار تغییرات ای
ــه از  ــاری ک ــرد: انتظ ــح ک ــی تصری ــت اهلل اعراف ای
ــت  ــئولین هیئ ــا و مس ــته ه ــز، سردس ــان عزی جوان
ــزاری  ــم، برگ ــین)ع( داری ــام حس ــان ام ــا و خادم ه
باکیفیــت مراســم هــای عــزاداری همــراه بــا رعایــت 
دســتورالعمل هــای بهداشــتی اســت تــا خــدای 
ــود. ــا نش ــروس کرون ــترش وی ــب گس ــرده موج نک

بهداشــتی و ایمنــی ســامت مــردم را بــه طــور کامــل 
رعایــت کننــد، بــا ایــن موضــوع موافقــت کــرد.

ــه  ــی ب ــز کارگروه ــل نی ــاه قب ــک م ــت: ی وی گف
ــد و  ــکیل ش ــی تش ــام آقای ــت االس ــت حج ریاس
ــتور کار  ــد در دس ــات میب ــئولین هیئ ــوت از مس دع
قــرار گرفــت تــا دســتورالعمل هــای برگــزاری مراســم 
هــای محــرم بــا ایشــان مطــرح و در مــورد آن تاکیــد 

شــود.
میبــد  انقــاب شهرســتان  و  دادســتان عمومــی 
ــه  ــردم ب ــامت م ــوع س ــه موض ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــک  ــده تک ت ــر عه ــاس و ب ــت حق الن ــی رعای نوع
افــراد جامعــه اســت، افــزود: دســتگاه امنیتــی در ایــن 
ــم از  ــه دارد، ه ــی ک ــگاه حمایت ــود ن ــا وج ــث، ب بح

ــتورالعمل  ــت دس ــت رعای ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
هــای صــادره از دســتگاه هــای متخصــص در حــوزه 
بهداشــت و درمــان، خاطرنشــان کــرد: هیئــت هــای 
مذهبــی مــا همیشــه پیشــگام رفــع مشــکات مــردم 
در حــوزه هــای مختلــف از جملــه اطعــام ایتــام 
ــروم و  ــای مح ــه زوج ه ــه جهیزی ــدان، تهی و نیازمن
ــف  ــرق مختل ــه ط ــه ب ــدان جامع ــه نیازمن ــک ب کم
ــک  ــز کم ــیر نی ــن مس ــاءاهلل در ای ــد و ان ش ــوده ان ب

ــود. ــر ش ــردم کمت ــاری م ــه گرفت ــد ک ــی کنن م
وی افــزود: بارهــا و در مناســبت هــای مختلــف گفتــه 
ــی کــه در میبــد وجــود دارد  ــا ظرفیــت خوب ام کــه ب
ــر  ــه خاط ــه ب ــد ک ــری باش ــچ پســر و دخت ــد هی نبای
ــری شــب را  ــا فقی ــد و ی ــب بیفت ــر ازدواجــش عق فق
ــک  ــن شــرط ی ــن بگــذارد و ای ــر بالی ســر گرســنه ب

ــت نظــر  ــی دق ــم از لحــاظ مدن ــری و ه لحــاظ کیف
ــا مســائلی کــه ســامت و  ــرد و ب ــه کار مــی گی را ب
بهداشــت مــردم و جامعــه را تهدیــد کنــد بــه شــکل 

ــد. ــی کن ــورد م ــی برخ قانون
علــی باقرپــور گفــت: مــردم تــا ایــن لحظــه همراهــی 
ــد و  ــته ان ــف داش ــای مختل ــوزه ه ــی را در ح خوب
ــدون  ــز ب ــدر نی ــای ق ــب ه ــه در ش ــور ک ــان ط هم
مشــکل خاصــی مراســم هــا برگــزار شــد، بــا همیــن 
ــز ان شــاءاهلل اقامــه عــزای  همراهــی و همــکاری نی
ــزار خواهــد شــد. ــاه محــرم برگ سیدالشــهدا)ع( در م

جامعــه ایمانــی اســت کــه هیئــت هــای مــا در حــد 
ــد. تــوان ایــن مســیر را رفتــه ان

آیــت اهلل اعرافــی بــا ابــراز امیــدواری بــرای برگــزاری 
ــت:  ــاه محــرم، گف ــزاداری خــوب و ســنجیده در م ع
همــان طــور کــه شــورای تامیــن و دیگــر ارگان هــا 
بــه وظیفــه خــود عمــل مــی کننــد، پرچمــداران اقامــه 
عــزای سیدالشــهدا)ع( نیــز محــوری تریــن وظیفــه را 
ــر  ــردم ب ــایش م ــاه و آس ــامت و رف ــن س در تامی
ــن  ــه بهتری ــه آن ب ــاءاهلل ب ــه ان ش ــد ک ــده دارن عه

وجــه ممکــن عمــل مــی کننــد.

دادستان میبد در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد؛

حضور مداحان کشوری در میبد به شرط رعایت دستورالعمل های بهداشتی

آیت اهلل اعرافی در دیدار با مسئولین هیئات، شاعران و مداحان اهلبیت:

محوری ترین وظیفه بر عهده پرچمداران اقامه عزای سیدالشهدا)ع( است 

در جریـان دیدار هفته گذشـته ی اعضای کمیسـیون 
اصـل نـودم مجلـس شـورای اسـامی بـا آیـت اهلل 
رئیسـی، دکتـر سـید جلیـل میرمحمـدی میبـدی، 
نماینـده مـردم شـریف میبـد و تفـت هـم در ایـن 

نشسـت شـرکت داشـت.

از عـدم  ایـن نشسـت  در  بـه گـزارش حائـر؛ وی 
تمکیـن 1۴ سـاله دولـت بـه اجـرای قانون تسـهیل 
ازدواج جوانـان اشـاره کرد و گفت: علیرغم شـکایت 
نماینـدگان مجلـس قبل، متاسـفانه هنـوز اقدامی در 

ایـن راسـتا از قـوه قضاییه مشـاهده نشـده اسـت.

وی همچنیـن بـه معضـات عدیـده شـرکت فوالد 
میبـد اشـاره نمود و رییـس قوه قضاییه قـول داد هر 

دو مـورد را شـخصا پیگیـری نماید.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شـورای اسـامی 
بـا دکتـر قالیباف، رییس مجلس دیـدار و گفتگو کرد.

بـه گـزارش حائـر، در ایـن جلسـه کـه حسـین فاح، 
فرمانـدار میبـد نیـز دکتـر سـید جلیـل میرمحمـدی 
را همراهـی مـی کـرد، در مـورد مسـائل میبـد و بـه 
خصوص مشـکات صنعت فوالد میبـد بحث و تبادل 

نظـر صـورت گرفت.
در ایـن دیـدار که آیـت اهلل اعرافـی امام جمعه میبد هم 
در ارتباطـی تلفنی، توصیه ها و تدابیر الزم را جهت حل 
مشـکل فوالد میبد بـا قالیباف در میان گذاشـت، مقرر 
شـد مشـکل فـوالد میبـد به صـورت ویـژه از سـوی 

رییـس مجلس پیگیری و مشـکات آن رفع شـود.

در ایـن دیدار همچنین مشـکات عدم الحاق ندوشـن 
بـه حـوزه انتخابیـه و نیـز موانع رشـد هنرصنعـت زیلو 

مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.

حجـت االسـام آقایـی گفـت: هیات هـای مذهبـی 
متقاضـی برگزاری مراسـم عـزاداری در مـاه محرم و 
صفـر میبـد ملزم به ثبت مشـخصات خود در سـامانه 

بیرق هسـتند.
بـه گزارش حائر بـه نقل از یزدرسـا؛ وی با بیان اینکه 
1۵۶ هئیـت ثبـت شـده در شهرسـتان میبد مشـغول 
بـه فعالیت هسـتند، افزود: مسـووالن همـه هیات ها 
بـه قصـد برپایی عـزاداری، الزم اسـت عـاوه بر نام 
نویسـی در سـامانه و دریافـت کـد عضویـت، مجـوز 
خاصـی از سـازمان تبلیغات اسـامی اسـتان دریافت 
کننـد و متعهـد بـه اجـرای رعایـت پروتـکل هـای 

اباغی وزارت بهداشـت شـوند.
وی اذعـان داشـت: برگـزاری مراسـم بایـد در فضای 
بـاز بـا رعایـت فاصله اجتماعی، اسـتفاده از ماسـک و 
حداکثـر به مدت 2 سـاعت یعنی بعـد از نماز مغرب و 

عشـاء تا سـاعت 23 شـب برگزار شـود.

 در جلسـه ای بـا حضـور امـام جمعـه، نماینـده مردم 
میبـد و تفـت، مدیـرکل راه و شهرسـازی و دیگـر 
مسـئولین میبدی، اراضی دارای مشکل مالکیت شهر 
میبـد، ندوشـن و بفروئیـه مورد بررسـی قـرار گرفت.

بـه گـزارش حائـر؛ در این جلسـه پیرامون زمیـن انبار 
شـهرداری، مسـکن جوانان و زمین اورژانس در شـهر 
بفروئیـه؛ مشـکات زمین های دهنو، کوی سـجادیه 
و تپـه نورالشـهدا در شـهر ندوشـن و اراضـی برخی از 
شـهرک هـای میبـد ماننـد شـهرک حائـری و دیگر 
اراضـی دچار مشـکل در حـوزه راه و شهرسـازی مورد 

بررسـی های کارشناسـی قـرار گرفت.
مهنـدس یـادگاری در ایـن نشسـت بـا بیـان ایـن 
موضـوع کـه مشـکات تمامـی اراضـی مـورد نظـر 
دیـر یا زود رفع خواهد شـد، قول مسـاعد داد بررسـی 
تمامـی ایـن مشـکات در دسـتور کار جـدی راه و 

شهرسـازی قـرار خواهـد گرفـت.

پیگیری مشکل فوالد میبد توسط دکتر 
میرمحمدی در دیدار با رئیس قوه قضائیه

جلسه نماینده مردم شهرستان های تفت و 
میبد با رئیس مجلس

هیات های مذهبی میبد در سامانه بیرق 
نام نویسی کنند

بررسی اراضی دارای  مشکل مالکیت در 
شهرستان میبد


