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دگســـتری  دا اطالعـــات  حفاظـــت  رئیـــس 
دســـتگیری  و  شناســـایی  ز  ا یـــزد،  اســـتان 
د  اســـنا جعـــل  حرفـــه ای  نـــد  با یـــک 
بـــه  مبـــادرت  کـــه  زمین خـــواری  و 
ــی  راضـ ا ــروش  فـ ــب و  ری، تصاحـ ــردا کالهبـ
ــد،  ــی کردنـ ــی مـ ــی و دولتـ ــوال عمومـ مـ ا و 

د. دا خبـــر 

ده  ا ئـــر؛ مجیـــد فرهمنـــدز بـــه گـــزارش حا
نـــد  با یـــن  ا ر داشـــت:  اظهـــا بطـــه  ا ر یـــن  ا در 
لـــک،  لما ا مجهـــول  راضـــی  ا  ، ر کالهبـــردا
ز کشـــور  ا اشـــخاص ســـاکن خـــارج  مـــالک  ا
ــایی  ا شناسـ ر ــی  ــی و دولتـ ــی عمومـ راضـ ا و 
بق  ســـوا ز  ا ده  سوءاســـتفا بـــا  ســـپس  و 
د  اســـنا تـــر  دفا در  شـــده  ثبـــت  اســـنادی 
بـــه جعـــل، تصاحـــب و  رســـمی مبـــادرت 

مـــوال می کردنـــد. ا یـــن  ا فـــروش 

ــده،  پرونـ د  ــنا سـ ا ــر  بـ برا ــرد:  ــح کـ وی تصریـ
ز  ا یکـــی  محوریـــت  بـــا  مزبـــور  نـــد  با
بـــا  و  ییـــه  قضا قـــوه  بـــا  مرتبـــط  رات  دا ا
د  اســـنا ثبـــت  ره  دا ا ز  ا فـــرادی  ا هـــی  همرا
ــس  پـ ــی  ثبتـ ــد دالل  ــکاری چنـ ــد و همـ میبـ

شـــگردهایی  بـــا  مـــالک،  ا شناســـایی  ز  ا
د  اســـنا بـــه  دســـتبرد  و  جعـــل  همچـــون 
ــواری  ــن خـ ــه زمیـ بـ م  ــدا قـ ا ــمی  ــر رسـ دفتـ

ــد. ــی کردنـ مـ

ـــا  ب د  ـــرا ف ا ـــن  ی ا ـــت:  ـــی، گف ی ـــام قضا مق ـــن  ی ا  
ده  ســـتفا ا ز موقعیـــت شـــغلی،  ا ده  ســـتفا ا ســـوء 
ز  ا ــری  ــره گیـ بهـ ــارف و  متعـ نا ــات  رتباطـ ا ز  ا
ا  ر هـــداف خـــود  ا ثبتـــی،  بق  اطالعـــات ســـوا
بطـــه  ا ر یـــن  ا محقـــق مـــی کردنـــد کـــه در 
نکـــی مربـــوط  با چندیـــن کارت و حســـاب 
رد  یـــک هـــا د دیگـــر و همچنیـــن  فـــرا ا بـــه 
ثبتـــی کشـــف شـــده کـــه  حـــاوی اطالعـــات 
نجـــام  ا و  پولشـــویی  بـــرای  د  فـــرا ا یـــن  ا

ــد. ــی گرفتنـ ــره مـ بهـ ز آن  ا ــود  ــم خـ ئـ جرا

مختلـــف  ئـــم  جرا ز  ا کلکســـیونی  بـــه  وی 
یـــن  ا نفـــر اصلـــی  نجـــام شـــده توســـط  ا
ــی  اصلـ ــرد  فـ ــت:  ــرد و گفـ ره کـ ــا شـ ا ــد  نـ با
صـــدور  محـــض  بـــه  کـــه  نـــد  با یـــن  ا
ر  ــا ختیـ ا ــل آن در  مـ ــام کا نـ ــی،  ــم قطعـ حکـ
هـــد گرفـــت، عـــالوه  ر خوا قـــرا نه هـــا  رســـا
ــن  ــی و زمیـ ثبتـ ــا دالالن  بـ ــکاری  ــر همـ بـ

کمـــک  جـــذب  عنـــوان  تحـــت  ری،  خـــوا
ره  دا ا بـــرای  تجهیـــزات  خریـــد  بـــرای 
رگان هـــا  ا ز  ا برخـــی  ز ســـوی  ا متبـــوع خـــود 
خـــذ  ا ا  ر نیـــز وجوهـــی  نهادهـــای مردمـــی  و 
ــورد  ــان مـ رکنـ ز کا ا ــی  ــکاری یکـ ــا همـ بـ و 
نکـــی  با بـــه حســـاب  ا  ر لـــغ  مبا عتمـــاد خـــود  ا
نمـــوده  ریـــز  وا نزدیـــکان خـــود  و  م  قـــوا ا

اســـت.

دگســـتری  رئیـــس حفاظـــت و اطالعـــات دا
گســـترده  تحقیقـــات  ز  ا یـــزد  اســـتان 
نـــد  با یـــن  ا نجـــام شـــده  ا ئـــم  مـــون جرا پیرا
لـــغ  مبا یـــی  بجا بیـــان داشـــت: جا و  د  دا خبـــر 
ــن  بیـ ــرم،  ز جـ ا ــی  ناشـ ــوه  ز وجـ ا ــی  مختلفـ
مـــه هـــای مختلـــف  قولنا د، جعـــل  فـــرا ا یـــن  ا
مـــوال عمومـــی  ا بـــه  تعـــدی  بـــرای  نـــی  تبا و 
نجـــام شـــده  ا د  فـــرا ا یـــن  ا و مـــردم توســـط 

اســـت.

بررســـی هـــای  تـــی و  بـــه رصـــد اطالعا وی 
رتـــی  نظا تـــی و  نهـــاد هـــای اطالعا نـــی  میدا
ر  اظهـــا و  کـــرد  ره  اشـــا زمینـــه  یـــن  ا در 
آوری اطالعـــات  بـــر جمـــع  داشـــت: عـــالوه 

رئیس حفاظت اطالعات دادگستری مطرح کرد:

شناسایی و دستگیری یک باند زمین خوار در میبد
د،  ــرا فـ ا ــن  یـ ا ــده  ــام شـ نجـ ا ــم  ئـ ــل جرا مـ کا
به  مشـــا ئـــم  جرا خصـــوص  در  بررســـی 
ــال  ــرد در حـ فـ ا ز  ا ــری  د دیگـ ــدا تعـ ــط  توسـ

ــت. اسـ ــام  نجـ ا
یـــن  ا محتـــوم  سرنوشـــت  ده،  ا ز فرهمنـــد 
نســـت  دا زات  مجـــا و  یی  رســـوا ا  ر ئـــم  جرا
ــت و  ــر پسـ ــس در هـ ــرد: هرکـ ــد کـ تأکیـ و 
ــت  نـ ما ا و  ــن  میـ ا رد،  دا ر  ــرا قـ ــه  لتی کـ ــا رسـ
ـــد  ی نبا و  ـــت  اس ـــردم  م ـــی و  ـــوال عموم م ا ر  دا
بـــه ذهـــن خویـــش  نـــت  لحظـــه ای فکـــر خیا

یـــد. نما رد  وا

یـــن  ا بـــا  نـــی  نو قا طـــع  قا د  برخـــور بـــر  وی 
شـــت:  ا د ن  بیـــا و  کـــرد  کیـــد  تأ د  ا فـــر ا
و  شـــغلی  موقعیـــت  ز  ا کـــه  دی  ا فـــر ا
ه  د ــتفا سـ ا ء  خـــود ســـو عـــی  جتما ا ه  یـــگا جا
تخفیفـــی  هیـــچ  مســـتحق  کننـــد  مـــی 
ــر  بـ ه  ــالو عـ د  ا ــر فـ ا ــن  یـ ا ــه  کـ ا چر ــتند  نیسـ
و  ــی  عمومـ ل  ــوا مـ ا ــه  بـ ز  و ــا تجـ و  ــدی  تعـ
حســـاس  ا و  مـــردم  د  عتمـــا ا بـــه   ، مـــردم
د  ر ا و نیـــز خدشـــه  معـــه  جا د  حـــا آ منیـــت  ا
شـــد  ا بـــا  ن  نـــا آ بـــا  یـــد  با کـــه  کننـــد  مـــی 

. د شـــود برخـــور ت  ا ز مجـــا
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 برای اّولین بار از بدو تأسیس؛

دانشگاه میبد در بین 1000 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت

ارزیابی متوســط از وضعیت زندگی

بــی  یا رز ا 1۸ ســال کشــور  بــاالی  د  فــرا ا
رنــد  دا زندگــی خــود  ز وضعیــت  ا متوســطی 
یط  »شــرا شــد  پرســیده  پاســخگویان  ز  ا
مــی  بــی  یا رز ا چگونــه  را  خــود  زندگــی 
بدتریــن  معنــای  بــه  صفــر  گــر  ا کنیــد؟ 
یط  ــرا ــن ش بهتری ــای  ــه معن ب  10 یط و  ــرا ش
بــه وضعیــت  نمــره ای  باشــد، شــما چــه 

زندگــی خــود مــی دهیــد؟« 

زندگــی خــود  بــه وضعیــت  1۹.۸ درصــد 
نمــره  ۳۷.2 درصــد  ز ســه،  ا نمــره کمتــر 
نمــره  درصــد   41.۶ و  شــش  تــا  ر  چهــا
نیــز  درصــد   1.4 نــد.  ده ا دا ده  تــا  هفــت 
ــن  نگی میا ــد.  دن ندا ــخ  پاس ــوال  ــن س ی ا ــه  ب
ل  ســوا یــن  ا بــه  پاســخگویان  کل  نمــره 

اســت.   10 ز  ا  ۵ .۶۷

جتماعــی  ا گروه هــای  تفکیــک  بــه  یــج  نتا
نگیــن  میا بــا  زنــان  می دهــد:   نشــان 
ــن  نگی میا ــا  ب ن  ــردا م ــا  ب ــه  یس ۵ در مقا .۹۶
وضعیــت  ز  ا مثبت تــری  بــی  یا رز ا  ،۵ .۳۷

ــد.  ن ر دا ــان  ــی ش زندگ

بــا  د  فــرا ا تحصیلــی،  گروه هــای  در 
 )10 ز  ا  ۶ .12 ( نشــگاهی  دا تحصیــالت 
ــان  ــی ش زندگ یط  ــرا ز ش ا ــری  بهت ــی  ب یا رز ا
بــا  د  فــرا ا بــرای  عــدد  یــن  ا ند.  داشــته ا
 ۵ .۳۹ ــا  ب ــر  ب برا ــگاهی  نش ــالت غیردا تحصی

ــت. اس

نمــره  بــا  له  ســا  1۸ -2۹ پاســخگویان   
ز  ا تــری  مثبــت  بــی  یا رز ا  10 ز  ا  ۶ .2۷
نــد.  ا داشــته  زندگی شــان  یط  شــرا
زندگــی  یط  شــرا ز  ا یــت  رضا نگیــن  میا
 ۵ .4۸ بــا  بــر  برا ۳0 ســال  -4۹ د  فــرا ا بــرای 
 ۵ .۳۳ ســال،   ۵0 بــاالی  د  فــرا ا بــرای  و 

اســت.  مــده  آ بدســت 

ــر در  نف ــر  ــه ه نه هزین ــرا ــه س ــرادی ک ف ا
تومــان  میلیــون   ۳ بــاالی  رشــان  نوا خا
بــی  یا رز ا  ۵ .۹۷ نگیــن  میا نمــره  بــا  اســت 
شــان  زندگــی  یط  شــرا ز  ا تــری  مثبــت 
ــرادی  ف ا ــت  اس ــر  یان ذک ــا ــد. ش ن ا ــته  ش دا
میلیــون  یــک  زیــر  هزینــه  نه  ســرا کــه 
زندگــی  بــه وضعیــت  نــد  ر دا ه  مــا تومــان در 

نــد.  ده ا دا ا  ر  ۵ .2۷ نمــره  خــود، 

و  )شــهر  ملــی  ســطح  در  نظرســنجی   
مــاری  آ معــه  بــا جا  1400 بــان  آ  ) روســتا
و  کشــور  کل  ســال   1۸ بــاالی  د  فــرا ا
شــیوه  بــه  نفــر   1۶12 نمونــه  زه  نــدا ا
جــرا  ا یســپا  ا توســط  تلفنــی  مصاحبــه 

اســت. شــده 

نظـــام   2021 ســـال  رنکینـــگ  براســـاس 
ه  ــگا نشـ ــن متریـــک«، دا ــدِی »گریـ بنـ ــه  رتبـ
ــگاه های  نشـ ز دا ا ــی  ــوان یکـ ــه عنـ بـ ــد  میبـ
ــبز و  ــت سـ ــوزه مدیریـ ــان در حـ ــر جهـ برتـ

ــد. ــی شـ ــداری معرفـ یـ پا

ر  ظهـــا ا میبـــدی  یـــی  با با حمیـــد  دکتـــر 
برتـــر  ه  نشـــگا ا د  ۹۵۶ لیســـت  شـــت:  دا
 2021 رنکینـــگ ســـال  ســـاس  برا جهـــان 
در  متریـــک  گریـــن  بنـــدی  تبـــه  ر م  نظـــا
ه ســـال جـــاری  ذرمـــا آ نـــی  یا پا روزهـــای 

عـــالم گردیـــد. ا

رتبـــه  نظـــام  فـــزود:  ا یـــی  با با دکتـــر 
متریـــک«  لمللـــی »گریـــن  ا بیـــن  بنـــدی 
ولیـــن رنکینـــگ در ســـطح  ا  ، )GreenMetric (
ــان  ــگاه های جهـ نشـ ــه دا ــت کـ ــی اسـ نـ جها
حـــوزه  در  نهـــا  آ عملکـــرد  براســـاس  ا  ر
محیـــط  و  یـــداری  پا ســـبز،  »مدیریـــت 

می کنـــد. رتبه بنـــدی  زیســـت« 

ـــاخص  ۶ ش رای  ـــگ، دا ـــن رنکین ی ا ـــزود:  ف ا وی 
نـــرژی و  ا  -2 1- زیرســـاخت هـــا  اصلـــی )
 ، ندها ۳-پســـما یـــی،  هوا و  آب  تغییـــرات 
آمـــوزش   -۶ نقـــل و  ۵- حمـــل و  4- آب، 
اســـت  زیرشـــاخص  دههـــا  و  پژوهـــش(  و 
ــر  ــات در هـ ــات مؤسسـ ــار و اطالعـ مـ آ ــه  کـ
مســـتندات  ه  همـــرا بـــه  ا  ر زیرشـــاخص 
تصویـــری و توصیفـــی، جمـــع آوری و مـــالک 
جهـــان  برتـــر  نشـــگاه های  دا رتبه بنـــدی 

می دهـــد.  ر  قـــرا

لیســـت  بیـــان داشـــت: در  یـــی  با با دکتـــر 

ــد  ــه چنـ 2021 گریـــن متریـــک کـ رنکینـــگ 
ــگاه  نشـ ۹۵۶ دا ــد،  ــالم گردیـ اعـ ــش  پیـ روز 
کشـــور   ۸2 بـــه  قریـــب  ز  ا جهـــان  برتـــر 

رنـــد.  مختلـــف، حضـــور دا
ـــته،  ـــال گذش ـــه س ب ـــبت  ـــرد: نس ـــد ک تاکی وی 
نشـــگاه های  دا د  تعـــدا بـــه  ه  نشـــگا دا  44
یـــن رنکینـــگ  ا بـــه کســـب رتبـــه در  موفـــق 
نشـــگاه میبـــد«  فـــه شـــده اســـت کـــه »دا اضا
ز  ا یکـــی  یـــران  ا اســـالمی  جمهـــوری  ز  ا

ــت. نهاسـ آ

نشـــگاه های  دا کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 

ّول  ا رتبه هـــای  کســـب  بـــه  موفـــق 
رتنـــد  عبا لیســـت،  یـــن  ا در  پنجـــم  تـــا 
 ، )هلنـــد( واخنینگـــن  نشـــگاه  دا  -1 ز:  ا
 ، نگلســـتان( ا ( تینگهـــام  نا ه  نشـــگا دا  -2
 -4 )هلنـــد(،  گرونینگـــن  نشـــگاه  دا  -۳
نگلســـتان(  ا ( ترنـــت  تینگهـــام  نا ه  نشـــگا دا
کـــه   ) )آمریـــکا لیفرنیـــا  کا نشـــگاه  دا  -۵ و 
برتـــر  ه  نشـــگا 10 دا بیـــن  در مجمـــوع، در 
ز  ا ه  نشـــگا 2 دا ز هلنـــد،  ا ه  نشـــگا ۳ دا جهـــان، 
ــده  ــاالت متحـ یـ ا ز  ا ه  ــگا نشـ 2 دا ــتان،  نگلسـ ا
ز کشـــورهای  ا ز هـــر یـــک  ا ه  نشـــگا 1 دا و 
رنـــد.  ر دا برزیـــل قـــرا یرلنـــد و  ا لمـــان،  آ

ه  نشـــگا مـــور پژوهشـــی و فنـــاوری دا ا مدیـــر 
میبـــد گفـــت: در رنکینـــگ جدیـــد گریـــن 
جمهـــوری  ز  ا ه  نشـــگا دا  42 متریـــک، 
کـــه  رنـــد  دا حضـــور  یـــران  ا اســـالمی 
۹۵ جهـــان  یـــگاه  نشـــگاه زنجـــان، در جا دا
نشـــگاه میبـــد در  ّول کشـــور و دا ا و رتبـــه 
41 کشـــور  رتبـــه  و  ۹0۸ جهـــان  یـــگاه  جا

ــد.  نـ ا ــه  ر گرفتـ ــرا قـ

ه  نشـــگا ۹۵۶ دا بیـــن  وی اظهـــار داشـــت: در 
روپـــا  ا  ،۵11 بـــا  ه آســـیا  ّر برتـــر جهـــان، قـــا
 20 بـــا  فریقـــا  آ  ،1۶0 بـــا  2۶4، آمریـــکا  بـــا 
بـــه  ه،  نشـــگا 1 دا بـــا  نوســـیه  قیا ا ه  ّر و قـــا
نشـــگاه های  دا د  تعـــدا بیشـــترین  ترتیـــب، 

ــد. رنـ ــت دا لیسـ ــن  یـ ا را در  ــر  برتـ
یـــن  ا در  فـــزود:  ا یـــی  با با حمیـــد  دکتـــر 
 ۶00 بـــا کســـب  نشـــگاه میبـــد  میـــان، دا
 400  ، زیرســـاخت ها شـــاخِص  ز  ا ز  متیـــا ا
تغییـــرات آب و  نـــرژی و  ا ز شـــاخص  ا ز  متیـــا ا
ــت  ــاخص مدیریـ ز شـ ا ز  ــا متیـ ا  22۵ ــی،  یـ هوا
ز شـــاخص مصـــرف  ا ز  متیـــا ا  200  ، ندها پســـما

ز شـــاخِص حمـــل و  ا ز  متیـــا ا  ۷00 بهینـــه آب، 
ــوزش و  ــاخِص آمـ ز شـ ا ز  ــا متیـ ا  ۳۷۵ نقـــل و 
 2۵00 ــب  ــا کسـ بـ ــوع،  پژوهـــش؛ و در مجمـ
 41 و  جهـــان   ۹۵۶ یـــگاه  جا در  ز،  متیـــا ا

ــت. ر گرفـ ــرا ــور قـ کشـ

یـــزی  مه ر نا بر ــا  بـ ســـت  ا ــد  میـ ا گفـــت:  وی 
مثبـــت  ت  مـــا ا قد ا گســـترش  و  صحیـــح 
خت ها  ــا یرسـ ز ــعه  توسـ ــه  مینـ ز ر  د ه  ــگا نشـ ا د
بهینـــه  مصـــرف   ، ســـبز هـــای  فضا و 
مصـــرف   ، ندها پســـما یـــت  یر مد نـــرژی،  ا
 ، ه ــگا نشـ ا د ب  ــا پسـ ــت  فـ یا ز با و  ب  آ ــه  بهینـ
ب  یـــا ا ی  ســـرویس ها توســـعه  یـــا  حفـــظ 
گســـترش  و  یی  نشـــجو ا د ب  هـــا ذ و 
پژوهشـــی  و  شـــی  موز آ ی  لیت هـــا فعا
یـــت  یر مد ی  ه هـــا ز حو ر  د ه  نشـــگا ا د
تـــی  آ ی  ل ها ســـا ر  د ری،  ا یـــد پا و  ســـبز 
میبـــد  ه  نشـــگا ا د رخشـــش  د هد  شـــا نیـــز 
تبـــه  ر ی  تقـــا ر ا و  لمللـــی  بین ا ســـطح  ر  د
لمللـــی  بین ا تبه بنـــدی  ر م  »نظـــا ر  د ن  آ

شـــیم. با یـــک«  متر یـــن  گر
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دربـاره حـاج آقـا یحیـی زاده هـم توضیحـی بدهیـد 
بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن اواخـر هـم مسـئول دفتر 

ایشـان شـده بودیـد و تنگاتنـگ ارتبـاط داشـتید؟
مـن و حـاج آقـا پسـر خالـه هسـتیم، یعنـی غیـر از 
دوسـتی کـه بـا هـم داریـم پسـرخاله هـای هم سـن 
هسـتیم. ایشـان یـک سـال از مـن بزرگتـر اسـت و 
در مدرسـه هـم یـک کالس از مـن باالتـر بـود. بـه 
همیـن خاطـر بیشـتر از بـرادر هـا و فامیل هـای دیگر 
بـا هـم ارتباط داشـتیم. ایشـان خیلـی خوش اسـتعداد 
بـود، یـادم مـی آیـد در دوره دبیرسـتان کـه تصمیـم 
گرفتـه بـود بـه حـوزه بـرود و در آنجـا ادامـه تحصیل 
دهـد، عـده ای ایشـان را منـع مـی کردنـد. البتـه قبل 
از انقـالب هـم بـود. حتی یکـی از معلم های مدرسـه 
آن زمـان سـراغ پـدر حـاج آقـا یحیـی زاده رفتنـد تـا 
ایشـان را منصـرف کننـد. بـه هـر حـال عـزم ایشـان 
بـرای رفتـن بـه حـوزه جـذم بود و جـزء طلبه هـای با 

اسـتعداد و درسـخوان هـم شـد.
از درس و  اینکـه اکـراه داشـت خـودش را  علیرغـم 
بحـث جـدا کنـد، بـا اصـراری کـه کردنـد مسـئولیت 
کارهـای دفتـر آیـت ا... اعرافـی و حـوزه علمیـه میبد 
و حـوزه خواهـران را دسـت گرفت. شـاید بتـوان گفت 
حـوزه خواهـران را ایشـان سـر و سـامان دادن و بـه 
ایـن شـکل جدیـد راه انـدازی کردنـد. قبـل از ایشـان 
حـوزه بـا مدیریـت حـاج سـید اسـدا... امامـی بـود که 
بـه علت سـن و سـال باالی ایشـان مدیریـت به آقای 
یحیـی زاده واگذار شـد. با آمدن ایشـان حوضه شـکل 
جدیـدی بـه خـود گرفـت و در کنار حمایـت های آیت 
ا... اعرافـی برنامـه هـای خوبـی در حـوزه علمیـه اجرا 

. شد
حـاج سـید جـالل بعـدا وارد عرصه نمایندگـی مجلس 
شـد. سـه دوره ای کـه رای آوردنـد و سـرجمع تـا این 
زمـان بیماری شـان، نزدیـک بـه ۹ سـال مسـئولیت 
نمایندگـی مجلـس را داشـتند. بایـد بگویـم در ایـن ۹ 
سـال بـه خـودش و خانـواده اش از کسـوت نمایندگی 
هیـچ بهـره ای نبردند، جـز زحمت و تـالش برای رفع 

مردم. مشـکالت 
اصـواًل در گفـت و گـو هـای دونفـره و خلـوت هایـی 
کـه داشـتیم ایـن صحبـت هـا رد و بدل می شـد. من 
واقعـًا چنـد ماهی کـه مسـتقیمًا درگیر کارهای ایشـان 

در دفتـر هسـتم می بینم. 
در همـان مسـیر کـه بـه سـمت میبـد می آمـد تماس 
مـی گرفـت کـه نامه هـا را آمـاده کنم و برای ایشـان 
بـه دفتـر ببـرم. صبـح در مجلـس بـود بعـد از آن بـا 
قطـار بـه میبد آمـده بود و تا سـاعت 2 نیمه شـب هم 
نامه هـا را بررسـی کـرده بـود. از طرفـی شـش و نیـم 
هفـت صبـح زنـگ می زد کـه تفت هسـتم یـا دارم به 
تفـت مـی روم نامـه ها را گذاشـتم فالن جا یا سـپردم 
بـه فالن کـس؛ دوباره تـا ظهر تفـت فعالیت داشـتند.

معذوریـت هـم داشـت و نمـی خواسـت بـرای کسـی 
مزاحمـت ایجـاد کند، شـاید جایی ناهار هـم نمی خورد 
و از آنجـا دوبـاره راه مـی افتاد به سـمت میبـد و برای 
اینکـه کسـی تعارفـش نکنـد و مجبـور نشـود غـذای 
جایـی را بخـورد مـی آمد میبـد. خانـواده اش هم میبد 
نبودنـد و ایـن باعث می شـد گاهی حتی ناهـار نخوره 

برود سـراغ کارهـای دیگر.
در چنـد سـالی که برخـی از نمایندگان برخورد داشـتم 

و شـاید نماینـده های شـهرهای دیگر را دیـده ام واقعًا 
کسـی بـه انـدازه ایشـان وقـت نمـی گذاشـت؛ شـاید 
از معـدود نمایندگانـی بـود کـه خاطـرم هسـت گفتند 
اصـاًل غیبـت در مجلـس ندارند، شـاید یکـی دو مورد 
آن هـم بـه خاطر مسـافرت هـای کاری که به ایشـان 

محول شـده بـود، غیبت داشـتند.

گروهـی  در  داشـت  مأموریـت  ایشـان  دوره  ایـن  در 
کـه از مجلـس بـه خـارج اعـزام می شـوند باشـد. بـه 
بـدون  کمیسـیون  ایـن  در  مجلـس  نماینـده  عنـوان 
اسـتثنا هـر روز دوشـنبه بـه تهـران مـی رفـت تـا در 
ایـن جلسـه حضور داشـته باشـد. چـون در ایـن اوقات 
تعطیلـی مجلـس بـود، خـودش مـی گفت کسـانی که 
حاضـر مـی شـوند مـی گویند نماینـده های قبلی سـه 
مـاه یکبـار هـم نمـی آینـد کـه صورتجلسـه را امضـا 
کننـد. ایشـان خـود را مقیـد مـی دانسـت جایـی کـه 
بـه او مأموریـت داده انـد و مسـئولیت نمایندگـی او 
برمی گـردد بـا دقـت حاضر شـود و اهمیت مـی دادند.

آقـای برزگـری شـیرین ترین خاطـره ای کـه از آقای 
یحیـی زاده دارید چیسـت؟

شـیرین تریـن خاطـره ای کـه دارم شـاید بـه قبـل از 
نمایندگـی و مسـئولیت ایشـان برگردد. یک مسـافرت 
خانوادگـی بـه مشـهد داشـتیم. هنوز هـم در ذهن من 
و خانـواده و خانـواده ایشـان مانـده اسـت. حتـی بـا 
پسرشـان آقـا سـید علـی در همیـن ایام مریضـی کنار 

تخـت ایشـان می نشسـتیم و از خاطـر خوش آن سـفر 
تعریـف میکردیـم. البتـه شـاید زیـاد مسـافرت اتفـاق 
مـی افتـاد امـا ایـن یـک مسـافرت خانوادگـی و واقعًا 

شـد ماندنی 

آیـا با مرحـوم حضـرت آیـت ا... اعرافی هـم همراهی 

داشتید؟
بلـه قبـل از عملیـات خیبر، ایشـان قصد رفتـن به جبهه 
را داشـتند و بـا هـم رفتیـم. بـا اینکـه حالشـان مسـاعد 
نبـود و همـه توصیـه می کردنـد نرونـد، اما گفتنـد حتما 
می خواهـم بـروم. بـه خاطر اینکه حال خوشـی نداشـتند 
بـا یـک دسـتگاه آمبوالنس کـه سـپاه در اختیار داشـت 
ایشـان را بـه منطقـه بردیم، سـه چهـار روزی هـم آنجا 
بودیـم. یـک شـب هـم بـه خـط مقـدم رفتیم که شـب 
عملیـات هـم بـود. آن موقـع حاج آقـا ناصری بـه عنوان 
نماینده ولی فقیه در سـپاه اسـتان بودند و حضور داشـتند. 
ایشـان و روحانیون دیگر شـب عملیات حضور داشـتند و 
عـراق خمپـاره به سـمت مـا می زد، کـه خـاک هایی از 
سـقف سـنگر پایین می ریخت. آن زمـان نادعلی نامجو 
و بچه هـای دیگـر هم در سـنگر بودند. ایشـان می گفت 
مـوش اسـت کـه خاک هـا را از سـقف سـنگر پایین می 

ریـزد و مـی گفت »مـوش صدام اسـت«
در ایـن سـفر حـاج آقـا بـا حالی کـه داشـتندف غذای 
شـان ماسـت بـود. دبـه کوچـک ماسـت را بـه همراه 
ایـن چنـد روز چنـد  بودنـد. شـاید طـی  خـود آورده 

لقمـه ای غـذای دیگـری خـورده باشـند و می گفتنـد 
مـن فقـط ماسـت میخـورم. بـا گذشـت زمان ماسـت 
هـا تـرش شـده بـود به حـدی که بچـه ها مـی گفتند 
دیگـر نمـی شـود ایـن را خورد، ولـی حاج آقـا میگفت 

ماسـت خـوراک من اسـت.
ایشـان را بعـد از ایـن چنـد روز از طریـق خـرم آبـاد 
آوردیـم قـم. یکـی دو روز ماندیـم و بعـد بـه خاطـر 
در  بیمارسـتانی  بـه  شـدیم  مجبـور  ایشـان  بیمـاری 
تهـران برویم. فکر کنم بیمارسـتان میـالد بود. مرحوم 
خاتمـی آن زمـان تهـران بود. وقتی به تهران رسـیدیم 
هماهنـگ کردیـم و ماشـینی دنبـال مـا آمد و شـب را 
بـه خانـه مرحـوم آیـت ا... خاتمـی رفتیـم. صبـح هم 
بـه بیمارسـتان رفتیـم. مرحـوم اعرافـی با اینکـه حال 
خوشـی نداشـتند از جـای خـود بلنـد مـی شـدند و هر 
چـه اصـرار می کردیـم حاضـر نمـی شـد تـا زمانی که 
چنـد نفـر جلـوی ایشـان نشسـته انـد بخوابـد. ایـن از 

ادب ایشـان بـود و مقیـد بـود رعایـت کند.

اگـر نکتـه خاصـی مانـده و احسـاس مـی کنیـد کـه 
بایـد در انتهـای مصاحبـه تاریـخ شـفاهی بگوییـد در 

خدمتیـم؟
ممنونـم؛ دسـت شـما درد نکنـد؛ بـه هر حـال زحمت 
می کشـید. آدم این هـا را فرامـوش می کنـد. آدم هـا 
مـی میرنـد و مـی رونـد، مانـدن ایـن حرف هـا باعث 
مـی شـود حداقل بـه گوش کسـی بخورد وبـه  کاری 
بیایـد. مـردم بایـد واقعـًا بداننـد که سـطح زندگی کجا 
بوده و حاال کجا هسـتیم. سـرعت رشـد سـطح زندگی 
آنقـدر زیاد اسـت که در سـن پنجاه سـالگی من خیلی 
تحـوالت در عرصـه فرهنگـی، اقتصـادی و... افتـاده 
اسـت. در میبـد خانواده هـا اگـر خیلـی دارای سـطح 
خوبـی بودنـد، یکـی موتـور داشـتند. حـاال الحمـدهلل 
دیگـر اکثـر خانـواده ها ماشـین دارنـد، سـطح زندگی 
مـردم باالتـر آمـده؛ هرچند البته مشـکالت و سـختی 

هـای معیشـتی هم هسـت.
مـن به پسـرهایم میگویم سـطح زندگی شـما نسـبت 
بـه زندگـی مـا خیلـی باالتـر اسـت، همچنیـن سـطح 
زندگـی من نسـبت بـه پدرم باالتـر بود و هرچـه آمده 
سـطح زندگـی تغییـر کـرده و بهتر شـده. پـدرم وقتی 
کـه پسـر بزرگـش ۳0 سـاله بود هنـوز موتور نداشـت، 
خـود من بعد از سـیزده چهارده سـال زندگی مشـترک 
توانسـتم یک ماشـین بخـرم؛ حـاال بچه هـا الحمدهلل 
دامـاد می شـوند یـا در همان مجـردی ماشـین دارند. 
قدیـم تلفـن نداشـتند. حتـی از کویت میخواسـتند پیام 
بدهنـد یـا صحبت کننـد، تلگـراف می زدند. یـا همین 
میبـد تعـداد اندکـی تلفـن وجـود داشـت و آن هـم در 
می خواسـت  کـه  کسـی  یعنـی  خـاص،  افـراد  خانـه 
ارتبـاط تلفنـی بگیـرد باید بـه اینها مراجعـه می کرد، یا 
آدم باسـوادی را پیـدا می کـرد که نامه بنویسـد. شـاید 
در یـک کوچـه یـک نفـر فقـط باسـواد بـود کـه نامه 
بـرای دیگـران می نوشـت. خـودم موقعی کـه فرمانده 
سـپاه بـودم تلفن آماده بـود و متقاضی زیـاد بود. وقتی 
درخواسـت نوشـتیم گفتنـد باید امتیاز بنـدی کنند حاال 
شـاید در جیـب خیلی هـا دوتـا موبایـل باشـد. امکانات 
زندگی و سـرعت پیشـرفته زندگی مردم بیشـتر شـده.
از شـما هـم ممنونـم. ان شـاا... ایـن صحبت هـای مـا 

یـک روزی بـه درد کسـی بخـورد...

گــروه تاریــخ شــفاهی میبــد در ابتــدای ســال 92 بــا حــاج حبیــب برزگــری از موسســین ســپاه میبــد و از چهــره هــای شــاخص ایثــار و جهــاد در شهرســتان میبــد، 
گفتگــو کــرد کــه ایــن گفتگــو در چنــد شــماره حائــر منتشــر شــد. وی در ابتــدای فروردیــن ســال 99 بــه علــت ابتــدا بــه ویــروس منحــوس کرونــا، دار فانــی را وداع 

گفــت و در جــوار مــزار دوســت و یــار دیرینــش مرحــوم یحیــی زاده آرام گرفــت.

گفتگوی گروه تاریخ شفاهی میبد با مرحوم حاج حبیب برزگری؛ )قسمت ششم و پایانی(

 ان شاا... این صحبت های ما یک روزی به درد کسی بخورد
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طـی مراسـمی در معـراج 
الشـهدا، جوایـز قهرمانان 
آنهـا  بـه  میبـد  بسـیجی 

شـد. تقدیم 
حائـر؛  گـزارش  بـه 
رشـته  در  مسـابقات 
شـخصی،  دفـاع  هـای 
جـودو،  کاراته،کنگفـو، 
ووشـو،  کمـان،  و  تیـر 
تکوانـدو  و  پهلوانـی 
المپیـاد  قالـب  در 
الغدیـر  سـپاه  ورزشـی 
اسـتان یـزد بـه صـورت 
شـده  برگـزار  مجـازی 
بـود کـه بسـیجیان میبد 
رتبـه هـای خوبی  حائـز 

. ند شـد
در ایـن دوره مسـابقات تیـم پایـگاه امـام حسـین 
عضـو  یـک  بـا  توانسـت  بارجیـن  علیه السـالم 
اول  مقـام  بنی هاشـم  قمـر  پایـگاه  از  مهمـان 
رشـته  در  مـدال   ۵ دفـاع شـخصی،  رشـته  تیمـی 
بخـش  فـو  کنـگ  رشـته  در  مـدال  دو  و  کاراتـه 
امـام حسـن مجتبـی  پایـگاه  تیـم  و  سـالح سـرد 
دفـاع  تیمـی  دوم  مقـام  توانسـت  شـهدا  شـهرک 

کنـد. خـود  آن  از  را  شـخصی 
جوایـز مسـابقات شـامل حکـم قهرمانـی، مـدال و 
باشـگاه  هماهنگـی  بـا  مراسـمی  طـی  خریـد  بـن 
حضـور  بـا  بسـیج  شـهدای  سـالن  در  ذوالفقـار 
جانشـین فرمانـده ناحیـه و نماینـده ولـی فقیـه به 

مـدال آوران تقدیـم شـد.

اسـامی مـدال آوران پایـگاه امـام حسـین )ع( بـه 
شـرح ذیـل می باشـد:

دفـاع  تیمـی  اول  مقـام  حفیظـی  محمدصالـح 
شـخصی

دفـاع  رشـته  تیمـی  اول  مقـام  رشـیدی  مهـدی 
شـخصی

دفـاع  تیمـی  اول  مقـام  محمـدی  علـی گل  امیـر 
قمـر  پایـگاه  از  میهمـان  )هنرجـو  شـخصی 

) شـم بنی ها
میثم رسـتگاری مقام اول رشـته کاراته

امیرحسـین پور احمدی مقام اول رشـته کاراته
سـید ابوالفضل سـاداتی مقام دوم رشته کاتا

شـایان دهقانی مقام سوم کاراته

دهقانـی  سـهیل 
کاراتـه سـوم  مقـام 
مـرادی  مهـرزاد 
رشـته  اول  مقـام 

چـوب سـالح 
گل  غالمـی  علـی 
سـوم  مقـام  سـفیدی 

نانچیکـو سـالح 
آوران  مـدال  اسـامی 
حسـن  امـام  پایـگاه 
)ع( شـهرک  مجتبـی 

شـهدا
دهقانـی  امیرحسـین 
تیمـی  دوم  مقـام 
دفاع شـخصی رشـته 
دهقانپـور  ابوالفضـل 
تیمـی  دوم  مقـام 

شـخصی دفـاع  رشـته 
سـید سـجاد آقایـی مقـام دوم تیمـی رشـته دفـاع 

شـخصی
الزم بـه ذکـر اسـت قهرمانـان مذکـور در باشـگاه 
اسـتاد  مربیگـری  بـه  ذوالفقـار  رزمـی  هنرهـای 
تاکنـون  و  انـد  دیـده  تعلیـم  رامشـین  ابوالفضـل 
در ایـن نُـه دوره برگـزاری از مسـابقات، تیمـی از 
شهرسـتان میبـد نتوانسـته بـه ایـن جایـگاه هـای 

قهرمانـی در رشـته دفـاع شـخصی برسـد.

مـردم  آوران،  مـدال  بـه  را  موفقیـت  ایـن  حائـر 
محترمشـان  هـای  خانـواده  و  میبـد  شهرسـتان 

می نمایـد. عـرض  تبریـک 

رکورد زنی بسیجیان میبدی در مسابقات رزمی استانی

حجــت االســالم حســنی در خطبــه هــای نمــاز 
ــا گرامــی داشــت حماســه نهــم دی گفــت:  جمعــه ب
روز نهــم دی روز تجلــی وحــدت ملــت ایــران حــول 
محــور والیــت و نمــاد والیتمــداری، دیانــت، بصیرت، 
دشمن شناســی و تکلیــف گرایــی بــود کــه شــما 
ــی  ــم خارج ــه عظی ــور، توطئ ــر کش ــردم در سراس م
ــکوهمند  ــالب ش ــه انق ــی، علی ــزرگ داخل ــه ب و فتن

ــتید. ــم شکس ــی را دره ــام اله ــالمی و نظ اس
ــاه  ــان اینکــه حــدود ۸ م ــد بابی ــت میب ــه موق امام جمع
ــد و  ــر کردن ــن کشــور را درگی ــه بهانه هــای واهــی ای ب
ــد گفــت:  ــگاه قــرار دادن نظــام و انقــالب را در لبــه پرت
امــا رهبــر عزیزتــر از جانمــان در ایــن ۸ مــاه بــا صبــر و 
تحمــل و حوصلــه، حقیقتــاً جهــاد تبییــن را انجــام دادند 

و روشــنگری کردنــد و بــه مــردم بصیــرت بخشــیدند.
ــت  ــی مل ــرد: وقت ــح ک ــد تصری ــه میب ــب جمع خطی
دیدنــد اوضــاع ازچــه قــرار اســت و دشــمنان بــا 
انتخابــات مشــکل ندارنــد بلکــه اصــل نظــام را نشــانه 
ــه  ــد ک ــکل دارن ــین )ع( مش ــام حس ــا ام ــد و ب رفتن
ــه  ــش و ب ــه آت ــزاداران را ب ــم ع ــورا پرچ در روز عاش
مــردم حملــه کردنــد، خــود مــردم فهیــم و دل داده بــه 
اهل بیــت عصمــت و طهــارت بــه میــدان آمدنــد و در 
روز نهــم دی کمــر فتنــه و فتنــه گــران را شکســتند.

ــد در  ــتاری میب ــکده پرس ــجویی دانش ــگاه دانش خواب
آیینــی بــا حضــور مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی 

یــزد در ایــن شــهر بــه بهــره بــرداری رســید.
ــاون دانشــجویی، فرهنگــی  ــا مع ــزارش ایرن ــه گ ب
ــم   ــن مراس ــزد در ای ــکی ی ــوم پزش ــگاه عل دانش
میبــد  پرســتاری  دانشــکده  ســاختمان  گفــت: 
ــاه  ــرداد م ــازی آن از م ــه، بازس ــج طبق ــامل پن ش
ــرداری  ــره ب ــه به ــون ب ــاز و اکن ــال 1۳۹۷ آغ س
ــه  ــکده ب ــار دانش ــه و چه ــه س ــه طبق ــید ک رس

خوابــگاه اختصــاص داده شــده اســت .
دهقانــی  گفــت: بــرای تعمیــر و بهســازی ایــن 
ــده  ــه ش ــال هزین ــارد ری ــش از ۹ میلی ــگاه بی خواب
ــال ان از  ــون ری ــارد و ۳00 میلی ــه ۷ میلی ــت ک اس

ــت. ــده اس ــن ش ــری تامی ــارات خی ــل اعتب مح
معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
یــزد تصریــح  کــرد: تمامــی اتــاق هــای دانشــجویی 
ــت  ــف موک ــامل ک ــی، ش ــات رفاه ــه امکان ــز ب مجه
ــز  ــک،رخت آوی ــه دارای تش ــت دو طبق ــی ،تخ و قال
ــد  ــی باش ــده م ــرده ش ــای پ ــره ه ــال، و پنج ،یخچ
ــق  ــاء حری ــتم اطف ــه سیس ــگاه ب ــاختمان خواب و  س
ــی  ــق در تمام ــالن حری ــور اع ــده و سنس ــز ش تجهی
اتــاق هــا نصــب شــده و فایرباکــس هــا تجهیــز و پلــه 
هــای فــرار جهــت اســتفاده در مواقــع وقــوع بحــران 

ــود دارد. وج

حماسه نهم دی نماد تکلیف گرایی
مردم ما بود 

خوابگاه دانشجویان پرستاری میبد 
راه اندازی شد

بـــا  ای  جلســـه  در  میرمحمـــدی  دکتـــر 
سیســـتم  پایلـــوت  اســـتانی،  مســـئولین 
را  میبـــد  در  زبالـــه  بازیافـــت  پیشـــرفته 

کـــرد. پیگیـــری 
ــت و  ــای تفـ ــتان هـ ــردم شهرسـ ــده مـ نماینـ
میبـــد در مجلـــس شـــورای اســـالمی، بـــا 
معـــاون  حضـــور  بـــا  ای  جلســـه  تشـــکیل 
توســـعه مدیریـــت و منابـــع اســـتانداری یـــزد، 
مدیـــرکل صمـــت، مدیـــرکل محیـــط زیســـت، 
شـــهردار و رئیـــس شـــورای شـــهر میبـــد، 
پیشـــرفته  سیســـتم  نـــدازی  ا ه  را موضـــوع 
بازیافـــت زبالـــه در میبـــد را پیگیـــری کـــرد.
یه  ــرما ــا سـ بـ ــه  ــرفته کـ ــتم پیشـ ــن سیسـ یـ ا
گـــذاری مردمـــی در میبـــد مونتـــاژ شـــده 
ــچ  ــاد هیـ یجـ ا ــدون  بـ ــت  ر اسـ ــرا ــت، قـ اسـ
بـــل  قا ــه محصـــوالت  بـ ا  ر ــه  لـ با ز آالیندگـــی 
 … و  پتروشـــیمی  یـــع  صنا در  اســـتفاده 

تبدیـــل کنـــد.
دکتـــر میرمحمـــدی در مـــورد اعطـــای مجـــوز 
ــتم  ــن سیسـ یـ ــه ا ــه بـ ــش ماهـ ــا شـ ــه تـ سـ
در  را  مثبـــت  نتیجـــه  کـــه  کـــرد  یزنـــی  را
یـــن طـــرح  پـــی داشـــت، و ادامـــه فعالیـــت ا
ــتن  ــه نداشـ ــوط بـ ــدت را منـ ــوز بلندمـ و مجـ

ــت. ــی دانسـ ــه آلودگـ ــچ گونـ هیـ

در مراســـمی بـــا تقدیـــر از فعالیـــت هـــای 
ــال  ــید جمـ ــالح، سـ ــین فـ ــاله حسـ ــت سـ هشـ
ــد  ــدار جدیـ ــوان فرمانـ ــه عنـ ــور بـ ــجادی پـ سـ

ــد. ــه شـ ــد معارفـ میبـ
ـــور  ـــا حض ـــمی ب ـــی مراس ـــر؛ ط ـــزارش حائ ـــه گ ب
مســـئولین اســـتانی و شهرســـتانی از زحمـــات 
ـــدس  ـــر و مهن ـــالح تقدی ـــین ف ـــاله حس ـــت س هش
ــد  ــت جدیـ ــوان سرپرسـ ــه عنـ ــور بـ ــجادی پـ سـ

فرمانـــداری میبـــد معارفـــه شـــد.
ــد  ــدار جدیـ ــور فرمانـ ــجادی پـ ــال سـ ــید جمـ سـ
ـــرایط  ـــه در ش ـــان اینک ـــم بابی ـــن مراس ـــد در ای میب
ـــران  ـــا مدی ـــف م ـــمن، تکلی ـــادی دش ـــگ اقتص جن
ســـنگین تر اســـت، گفـــت: بـــرای عبـــور از ایـــن 
ـــه مدیریـــت جهـــادی و شـــبانه روزی  ـــاز ب شـــرایط نی
ـــورد  ـــه م ـــم ک ـــا می توانی ـــعار م ـــا ش ـــا ب ـــم ت داری
تأکیـــد مقـــام معظـــم رهبـــری اســـت، گـــره از 
ــم و  ــدگان بازکنیـ ــردم و تولیدکننـ ــکالت مـ مشـ
ـــه  ـــوکل ب ـــان، ت ـــایه ایم ـــعار در س ـــن ش ـــق ای تحق
خـــدا، خودبـــاوری و خدابـــاوری رقـــم می خـــورد.

ــور  ــجادی پـ ــال سـ ــید جمـ ــت سـ ــی اسـ گفتنـ
بهمن مـــاه ۹۹ در حکـــم دکتـــر خـــاوازی بـــه 
ســـمت عضـــو هیئـــت مدیـــره و مدیرعامـــل 
ــوب  ــاورزی منصـ ــای کشـ ــهرک هـ ــرکت شـ شـ

شـــده بـــود.

و  اینســتاگرام  گفــت:  میرمحمــدی  دکتــر 
ــهید  ــد ش ــه می دانن ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ب توئیت
ــت  ــی اس ــم و بزرگ ــت عظی ــه ظرفی ــلیمانی چ س
تمــام  و  ســاز  مکتــب  می توانــد  چگونــه  و 
همــه  بــا  کنــد،  نابــود  را  اســتکبار  هیمنــه 
ــزرگ  ــن فرهنــگ و ســرمایه ب وجــود از نشــر ای
جلوگیــری و اقــدام بــه مسدودســازی پیج هــا 

. می کننــد

وی در گفتگــو بــا یــزد رســا افــزود: مجلــس 
پیــدا  ورود  بحــث  ایــن  در  اســالمی  شــورای 
ــن  ــرای ای ــی ب ــع قوانین ــال وض ــه دنب ــرده و ب ک
ــردن  ــدود ک ــازه مح ــا اج ــت ت ــان ها اس پیام رس
مخاطبیــن جمهــوری اســالمی را نداشــته باشــند.

ــط  ــن توس ــع قوانی ــه داد: وض ــدی ادام میرمحم
ــای  ــه معن ــان ها ب ــن پیام رس ــرای ای ــس ب مجل

ــت. ــا نیس ــازی آنه ــدود س ــگ و مح فیلترین

ــای  ــبکه ه ــن ش ــدرکاران ای ــت ان ــت: دس وی گف
ــوری  ــون در جمه ــر قان ــر چت ــد زی ــی بای اجتماع
اســالمی قــرار گیرنــد تــا اجــازه نداشــته باشــند بــه 
ــوان آزادی  ــت عن ــود تح ــای خ ــی ادع ــن راحت ای
ــد. ــور کنن ــدود و محص ــا مح ــور م ــان را در کش بی

 پیگیری پایلوت سیستم پیشرفته
بازیافت زباله

سرپرست جدید فرمانداری میبد
معارفه شد 

 مجلس به دنبال وضع قوانینی برای عدم
محدودیت کاربران ایرانی


