
کلنگ و دیگر هیچ !

مکتــوب  نشــریات 
بیشــتر  بــه  نســبت 
از  دیگــر  رســانه های 
خیلــی  امتیــاز  یــک 
برخوردارنــد  بــزرگ 
و  رســمیّت  آن  و 
مطالــب  مانــدگاری 
منــدرج در آن اســت. 
وقتــی  مخاطــب 

ــا  ــه ی ــک روزنام ــه ای را در ی ــا مقال ــزارش ی گ
ماهنامــه یــا فصلنامــه می خوانــد، دقیقــا می توانــد 
ــد و آن  ــات بکش ــر کلم ــر جوه ــتانش را ب انگش
ــد.  ــس کن ــی لم ــورت حقیق ــه ص ــا را ب واژه ه
ــب  ــه مطال ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــاید ب ش
نشــریات معمــوال خیلــی بیشــتر از اخبــار و 
و  ســایت ها  و  خبرگزاری هــا  گزارش هــای 
ــوند. ــه می ش ــدی گرفت ــازی ج ــای مج کانال ه

آن قــدر  مکتــوب  رســانه های  ویژگــی  ایــن 
جــذاب اســت کــه هــر نویســنده ای را اغــوا کنــد 
ــر خــود را بــه صــورت  ــا ترجیــح دهــد کــه اث ت
چــاپ شــده و روی کاغــذ ببینــد تــا اینکــه آن را 
روی صفحــات مجــازی مختلــف منتشــر کنــد؛ تا 
آنجــا کــه علیرغــم افــت شــدید تعــداد مخاطبــان 
ــم  ــاز ه ــل ب ــای قب ــه دهه ه ــبت ب ــریات نس نش
شــاهد آن هســتیم کــه از اشــتیاق صاحبــان قلــم 
ــه جوهــری شــدن افکارشــان روی کاغــذ کــم  ب

نشــده اســت.
ــی از  ــا جمع ــود ت ــی ب ــاده کاف ــل س ــن دلی همی
دوســتان صاحبنظــر و نویســنده در ســطح اســتان 
ــورداری  ــم برخ ــد علیرغ ــتان میب ــزد و شهرس ی
ــه  ــا ب ــب، مدته ــازی پرمخاط ــانه های مج از رس
ــه فضــل  ــک نشــریه باشــند و ب ــال انتشــار ی دنب
الهــی و علیرغــم کارشــکنی های فــراوان، دســت 
ــد و توانســتند  ــل آمدن ــن هــدف نائ ــه ای آخــر ب
در یکــی از جلســات اخیــر هیــات نظــارت 
ــر«  ــه »حائ ــار ماهنام ــوز انتش ــات مج ــر مطبوع ب
ــه کار  ــان را ب ــام تالشش ــد و تم ــت کنن را دریاف
گیرنــد تــا در اســرع وقــت اولیــن شــماره آن بــه 

ــردد. ــته گ ــع آراس ــور طب زی
»حائــر« یــک ماهنامــه مســتقل اســت کــه از 
یــک طــرف ریالــی وابســته بــه هیچ یــک از 
دســتگاه های عمومــی و دولتــی نیســت و از 
ــک  ــه هیچ ی ــتگی ب ــن وابس ــر کمتری ــرف دیگ ط
ــارغ  ــدارد و ف ــور ن ــی کش ــای سیاس از جناح ه
از چپ هــا و راســت ها می خواهــد ان شــاءاهلل 
ــوب  ــت در چارچ ــرار اس ــد و ق ــی« باش »انقالب
ایــران  قوانیــن جمهــوری اســالمی  شــرع و 
فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
اجتماعــی را بــا قــدرت بیشــتر دنبــال کنــد و بــا 
رویکــرد علمــی و فنــی از مســئولین امــر انجــام 
ــه  ــفاف مطالب ــح و ش ــی صری ــان را خیل تکالیفش
ــش  ــگ و دان ــطح فرهن ــاء س ــه ارتق ــد و ب نمای
ــا جــان  ــتا ب ــن راس ــد و در ای ــه کمــک کن جامع
ــب  ــنهادات و مطال ــادات، پیش ــرای انتق و دل پذی

ــت. ــد اس ــان ارجمن مخاطب
ــه ای فاخــر و  ــه ماهنام ــن اســت ک ــا ای ــالش م ت
طــراز بــه مخاطبــان ارجمنــد ارائــه نماییــم و در 
ایــن مســیر از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهیــم 
ــت و  ــر کیفی ــه روز ب ــاءا... روز ب ــا ان ش ــرد ت ک
غنــای شــکلی و محتوایــی نشــریه اضافــه شــود 
ــر  ــای خی ــاری و دع ــد ی ــن مســیر نیازمن و در ای

ــتیم. ــز هس ــان عزی ــام مخاطب تم
ــن  ــماره اول ای ــت، ش ــش روی شماس ــه پی آنچ
ماهنامــه اســت کــه مزیّــن اســت بــه نــام 
مشــهورترین چهــره میبــدی تاریــخ، یعنــی مرحوم 
حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری و مســمی اســت 
ــر حســینی« و چــه خــوب اســت  ــه اســم »حائ ب
کــه آغــاز و امتــداد حرکــت ایــن رســانه بــا نــام 
ســاالر شــهیدان، امــام حســین)ع( همــراه باشــد. 

ــدا...)ع( ــا اباعب ــک ی ــالم علی الس
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بــا اینکــه شــاید حــدود 40 ســال از تولیــد پنل 
ــورهای  ــی از کش ــیدی در برخ ــای خورش ه
ــه  ــوژی ب ــن تکنول ــذرد، ای ــی گ ــی م اروپای
ــه در  ــت ک ــتر نیس ــالی بیش ــد س ــدت چن م

ــه شــده. ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــران م ای

ــور و  ــرق کش ــت ب ــه صنع ــه ب ــق یاران تزری
ــوزه  ــن ح ــب در ای ــازی مناس ــدم فرهنگس ع
باعــث نــا آشــنا بــودن خاصیــت هــای انــرژی 
هــای تجدیــد پذیــر و مخصوصــا انــرژی 

ــت. ــده اس ــا ش ــور م ــیدی در کش خورش

هــر چنــد بــه نظــرم دولــت در زمینــه ســازی 

اســتفاده از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر تــالش 
ــرای  ــا ب ــرده اســت، ام ــا حــدی ک خــود را ت
عــادی ســازی اســتفاده از ایــن انــرژی و 
عــادی ســازی در میــان مــردم، زمــان بیشــتری 

نیــاز اســت.

ــری  ــز نقــش موث اصــوال فرهنــگ مصــرف نی
در ایــن مســیر دارد و مــردم یــزد و میبــد 
ــدن  ــرای وارد ش ــه ب ــد ک ــان داده ان ــز نش نی
بــه فضاهــای جدیــد کمــی احتیــاط بــه 
ــوان  ــی ت ــوع نم ــد. در مجم ــی دهن ــرج م خ
ــرژی  ــرژی کشــور از ان ــن همــه ان ــرای تامی ب
خورشــیدی اســتفاده کنیــم، زیــرا تابــش نــور 

خورشــید در ســاعات خاصــی از شــبانه روز 
وجــود دارد و ایــن انــرژی بایــد بــه مــوازات 
دیگــر انــرژی هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــران  ــا در ای ــوت م ــای ق ــه ه ــی از نقط یک
همزمانــی ســاعات اوج مصــرف بــرق بــا 
زمــان اوج تابــش خوشــید مــی باشــد و ایــن 
ــد  ــد، مانن ــی باش ــی م ــیار خوب ــیل بس پتانس
ــرژی  ــوان ان ــی ت ــه م ــای تابســتان ک ــر ه ظه

ــیم. ــته باش ــبکه داش ــید را در ش خورش

امــروزه کشــورهای پیشــرفته دنیــا بــرای 
تامیــن انــرژی خــود بــه ســمت انــرژی هــای 
ــورهایی  ــی در کش ــد و حت ــه ان ــی رفت مختلف
ــی  ــا خیل ــید در آنه ــور خورش ــش ن ــه تاب ک
کمتــر از مــا مــی باشــد از ایــن انرژی اســتفاده 
مــی کننــد و البتــه تامیــن بیشــتر انــرژی را از 
محورهــای دیگــری ماننــد ســوزاندن زبالــه و 

ــد.  ــه دســت مــی آورن ــان ب ــد گاز مت تولی

در کشــورهایی ماننــد اســترالیا  و امــارات نیــز 
ــور خورشــید  ــدی از ن ــه ســبک هــای جدی ب
ــش  ــا دودک ــه آنه ــه ب ــد ک ــی کنن ــتفاده م اس
هــای خورشــیدی مــی گوینــد بــه ایــن نحــو 

ــی  ــه م ــه تعبی ــیعی را شیش ــطح وس ــه س ک
ــی را  ــش مانندهای ــان آن دودک ــد و در می کنن
بــا ارتفــاع بســیار زیــاد مــی گذارنــد و حتــی 
ــز  ــره نی ــرژی را ذخی ــن ان ــی ای ــا فرایندهای ب

ــد. مــی کنن

ســلول هــای خورشــیدی البتــه راندمــان 
حــوزه  ایــن  در  حتــی  و  دارنــد  بهتــری 
پیشــرفتهایی صــورت گرفتــه اســت کــه 
راندمــان بیشــتری نیــز بــه دســت مــی آورنــد 
و بــه نظــرم هــر چــه پیــش رویــم، بــا راندمان 
بیشــتر، قیمــت هــای انــرژی خورشــیدی نیــز 

ــود... ــی ش ــر م ــه ت ــه صرف ــر و ب کمت

ــدرت  ــی ق ــوان بوم ــا ت ــز ب ــورمان نی در کش
ــه  ــم، البت ــا را داری ــروگاه ه ــن نی ــاخت ای س
ــای  ــلول ه ــد س ــام آن مانن ــواد خ ــی م برخ
خورشــیدی را بایــد از خــارج وارد کنیــم. 
ــر  ــد معتب ــه از ده برن ــی اســت ک ــن در حال ای
جهانــی 8 تــای انهــا چینــی هســتند و مــا مــی 
ــم و  ــود تحری ــی از وج ــدون نگران ــم ب توانی
مشــکالتی کــه غربــی هــا پیــش مــی آورنــد، 

ــازیم.  ــا را بس ــروگاه ه ــن نی ای

    علیرضا میرجلیلی

   کارشناس ارشد انرژی های تجدید پذیر 

مردم یزد و میبد در استفاده از انرژی خورشیدی احتیاط میکنند

تیرمــاه ســال 1396 در اردکان، کلنــگ احــداث 
ــه  ــیدی ب ــی خورش ــروگاه 10 مگاوات ــک نی ی
زمیــن زده شــد و چنــد مــاه بعــد و در مهرمــاه 
ــروگاه  ــداث نی ــگ اح ــز، کلن ــال نی ــان س هم
100 مگاواتــی خورشــیدی در میبــد بــر زمیــن 
ــاز  ــه در ف ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــورد و ق خ
ــاه، ده  ــدود 5 م ــد از ح ــروژه، بع ــن پ اول ای

ــرداری برســد. ــره ب ــه به ــگاوات آن ب م
ــی  ــا مشــارکت طــرف آلمان ــروژه ب ــن دو پ ای
ســرمایه  بــا  و  تکنولــوژی  تامیــن  بــرای 
ــرمایه  ــد و س ــی در میب ــرف آلمان ــذاری ط گ
گــذاری طــرف عمومــی و داخلــی در اردکان 

ــود. ــراه ب هم
امــا ســرانجام ایــن دو پــروژه نیــز کامــال 
ــیدی اردکان  ــروگاه خورش ــود و نی ــاوت ب متف
بــا اینکــه قــول 8 ماهــه بــرای راه انــدازی آن 
داده شــده بــود، بعــد از یــک ســال، و توســط 
ــد،  ــاح ش ــان افتت ــای اردکانی ــرو آق ــر نی وزی
ــا ثبــت  ــد کــه ب ــروگاه خورشــیدی میب ــا نی ام
ظرفیــت 100 مــگاوات، مراســم کلنــگ زنــی 

ــت  ــروژه اردکان ثب ــد از پ ــاه بع خــود را دو م
کــرده بــود، حتــی بــه افتتــاح فــاز ده مــگاوات 
ــل  ــان اوای ــید و هم ــز نرس ــه اول نی در 5 ماه

ــد. ــف ش کار متوق
هــر چنــد بــه علــل مختلــف، پیگیــری هــای 
ــه  ــت مصاحب ــر« جه ــه حائ ــگار »ماهنام خبرن
ــه نتیجــه  ــد ب ــدار میب ــالح فرمان ــا حســین ف ب
ــای  ــری ه ــوم پیگی ــرار معل ــا از ق ــید، ام نرس
ــدازی مجــدد  ــت راه ان ــران جه ایشــان در ته
ــای  ــه ه ــه نتیج ــروگاه، ب ــاخت نی ــت س فعالی
مطلــوب نرســیده و هنــوز بــرای ایــن نیــروگاه 
ــورت  ــی ص ــف دقیق ــن تکلی ــیدی تعی خورش

ــه اســت. نگرفت
هــر چنــد حســین فــالح در نشســت خبــری 
بــا اصحــاب رســانه میبــد بــه صــورت ضمنــی 
از بــد قولــی طــرف آلمانــِی ســرمایه گــذار در 
نیــروگاه خورشــیدی میبــد گفــت، و یکــی از 
ــم هــا و  ــا تحری ــط ب علــل آن را مســائل مرتب
محدودیــت هــای دیگــر عنــوان کــرد، امــا این 
ــن عقــب نشــینی  ــوم اســت ای ــه معل طــور ک

طــرف آلمانــی انــگار بــه پیــش از بــر هــم زدن 
ــی شــود  ــوط م ــکا مرب برجــام از طــرف آمری

و اصــوال ربطــی بــه موضــوع برجــام نــدارد.
ــاح  ــرای افتت ــرو ب ــر نی ــفر وزی ــان س در جری
کلنگ زنــی  و  اردکان  خورشــیدی  نیــروگاه 
نیــروگاه خورشــیدی مهریــز، وی در ســفر 
ــی  ــگ زن ــم کلن ــد، در مراس ــه میب ــی ب کوتاه
مخــزن جدیــد آب شــرب میبــد شــرکت کــرد 
ــم  ــن مراس ــز در ای ــی نی ــیه خاص ــه حاش ک

ــاد. ــاق افت اتف
در ایــن مراســم، خبرنــگار حائــر تــالش 
ــورد  ــان در م ــای اردکانی ــا از آق ــد ت ــی کن م
سرنوشــت نیــروگاه خورشــیدی میبد ســواالتی 
بپرســد کــه بــا پاســخ ســرد وزیــر نیــرو بــا این 
محتــوا کــه »بــرای مصاحبــه بــه اینجــا نیامــده 

ــی شــود. ام« مواجــه م
جــدا از نحــوه برخــورد یــک وزیــر بــا 
ــردم  ــده م ــه اصــوال نماین ــانه ک اصحــاب رس
از  پاســخ  گرفتــن  و  پرســش  در  جامعــه 
مســئولین مــی باشــد، بایــد از آقــای اردکانیــان 

ســوال کــرد کــه وقتــی کلنــگ نیــروگاه 
خورشــیدی مهریــز بــر زمیــن زده مــی شــود، 
ــق   ــروگاه معل ــه حــال و روز نی چــه فکــری ب

ــود؟! ــی ش ــد م میب
کلنــگ زنــی پــر ســر و صــدای نیــروگاه 
خورشــیدی میبــد، بــه هــر حــال بــه ســکوتی 
غــم انگیــز رســیده اســت و بیــش از پیــش بــه 
مــردم، ایــن موضــوع را ثابــت مــی کنــد کــه 
در شهرســتان میبــد، حتمــا بایــد همــه ی صفــر 
ــی از  ــا بخــش اعظم ــروژه ی ــک پ ــا صــد ی ت
ــود  ــاخته ش ــردم س ــن و م ــول خیری ــا پ آن ب
ــتان  ــالف شهرس ــر خ ــد و ب ــه بده ــا نتیج ت
ــرم ورود  ــرار نیســت دولــت محت همجــوار، ق
جــدی بــه پــروژه هــای میبــدی داشــته باشــد.
پرســید  دوازدهــم  دولــت  از  بایــد  حــال 
ــروگاه  ــای نی ــروژه ه ــاوت پ ــوال تف ــه اص ک
خورشــیدی در شهرســتان هــای مختلــف کــه 
ــت  ــت بازگش ــه دول ــا ب ــدی آنه ــرژی تولی ان

ــت؟ ــود، در چیس ــی ش م
آیــا امــکان ادامــه پــروژه بــزرگ 100 مــگاوات 
میبــد بــه وســیله ســرمایه گــذاری بخــش های 

دولتــی ماننــد پــروژه اردکان وجــود ندارد؟
آیــا ایــن کلنــگ زنــی تنهــا یــک مانــور 
تبلیغاتــی بــه حســاب آمــده و ریخــت و پــاش 
ــال آن انجــام شــده،  هایــی کــه تاکنــون در قب

ــوده اســت؟ ــدف ب ــی ه ب

 بعد از گذشت 10 ماه از مراسم پر سر و صدای کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی میبد سرنوشت آن به کجا رسید؟!

کلنگ و دیگر هیچ !

ایتالیــا، کشــوری در جنــوب اروپــا بــا 60 
نفــر جمعیــت و موقعیــت آب و  میلیــون 
ــروه  ــه جــزو گ ــی باشــد ک ــدل م ــی معت هوای
ــد.  ــی باش ــان م ــی جه ــور صنعت ــت کش هف
ــزار  ــدی ه ــی و ان ــش از س ــا بی ــق آماره طب
ایتالیــا  در  رســمی  اقامــت  دارای  ایرانــی 
ــش  ــدود ش ــداد، ح ــن تع ــه از ای ــتند ک هس
هــزار نفــر، دانشــجو مــی باشــند. مطالــب زیــر 

ــد. ــی باش ــی م ــاهدات عین از مش
ــج  ــا رن ــه ت ــت ک ــن اس ــان ای ــی جه روال کل

ــا در  ــر اروپ ــی! اگ ــج نبین ــی گن ــل نکن تحم
ــه برخــی  وضعیــت زندگــی بهتــری نســبت ب
قــاره هــا قــرار دارد، نخســت بــه دلیــل 
تــالش مــردم و دیگــری بــه دلیــل چپاولگــری 

ــت. ــردان اس دولتم
دربــاره تــالش مــردم بایــد گفــت کــه اروپایــی 
هــا بــه راســتی ســخت کــوش و صرفــه جــو 
ــرای  ــه آن ب ــد نمون ــه چن ــه ب ــد ک ــوده ان ب
ــاره  ــا اش ــی آنه ــبک زندگ ــدن س ــناخته ش ش

ــم: مــی کن

- شــاید بیشــتر مــردم شــهر رویایــی بولزانــو 
در شــمال ایتالیــا، دوچرخــه ســوار باشــند تــا 
خــودرو ســوار؛ والدیــن دوچرخــه ســوار مــی 
شــوند و کــودک شــان را در ســبدی گذاشــته 
ــده  ــب ش ــه نص ــرک دوچرخ ــر ت ــه ب ــد ک ان

اســت.
ــم اگــر کســی در برخــی  ــی گفت ــا خــودم م ب
ــردم  ــه بچرخــد، م ــا اینگون جاهــای کشــور م
بــا طایفــه اش وصلــت نمــی کننــد! امــا برخــی 
ــادات  ــوند، ع ــی ش ــد اروپای ــی خواهن ــه م ک
یــک عــده خــاص از اروپایــی هــا را بــه خــود 

مــی گیرنــد.

ــه  ــی در عمــق معمــاری و خان ــه جوی - صرف
ــًا  ــز نفــوذ کــرده اســت؛ تقریب ــان نی ســازی آن
ــا  ــه هــای مــردم ایتالی پنجــره هــای تمــام خان
 »Tapparella :ــِراَل ــه اســم »تَپَّ کرکــره خاصــی ب
دارد کــه عایــق حرارتــی قدرتمنــدی در برابــر 
ــبب  ــق س ــن عای ــد؛ ای ــی باش ــرما م ــوذ س نف
ــوری نیــز  کاهــش نفــوذ آلودگــی صوتــی و ن
ــا  ــزده ه ــی از غرب ــگاه برخ ــد؛ از ن ــی باش م

ــی کالس هــم باشــد! ــی ب ــرال خیل شــاید تپ

- اســتفاده گســترده از حمــل و نقــل عمومــی 
ــت  ــی جه ــه عموم ــرای مطالب ــی ب ــه عامل ک
ــی  ــز م ــدی آن نی ــان بن ــات و زم ــود خدم بهب
ــم  ــش حج ــی، کاه ــرعت جابجای ــد، س باش
تــردد )ترافیــک( کاهــش آلودگــی هــوا، صرفه 
جویــی در ســوخت و ... از مزایــای ان اســت. 
اگــر چنــد اســتاد دانشــگاه و حــوزه و صاحب 
قلــم و ســخن و مســئول میبــدی هــم از حمــل 
و نقــل عمومــی اســتفاده کننــد، وضعیــت 
ــادی  ــاء زی ــد ارتق ــی میب ــل عموم ــل و نق حم

مــی یابــد.

ــی خیلــی  ــوان یــک ایران ــه عن ــرای مــن ب - ب
جالــب بــود کــه در ســرمای زمســتان، در 
منــزل یــک نفــر از طبقــه متوســط ایتالیــا 
ــم  ــر روی 18 و نی ــای آن ب ــه دم ــم ک بگذران
ــی  ِــک م ِــک ل ــت؛ ل ــده اس ــم ش ــا 19 تنظی ی
ــزل و  ــر در من ــاس گرمت ــدم! چــاره در لب لرزی

ــود! ــواب ب ــگام خ ــی در هن حت

- نــور اتاقهــا در ایتالیــا بیشــتر شــبیه نــور مــاه 
اســت تــا خورشــید؛ واقعــًا نــور، نــور شــبانه 
ــراغ  ــه چ ــاز ب ــت، نی ــن عل ــه همی ــت؛ ب اس

ــوده اســت.  ــه ب مطالع
ــا  ــان ه ــط شــهری و کوچــه و خیاب ــور محی ن
ــا  ــی ه ــا ایران ــت. ام ــبانه اس ــوری ش ــم ن ه
خانــه و شــهر و بیابــان را در نــور غــرق مــی 
کننــد؛ بــه گونــه ای کــه گاه نــور خیابــان هــای 
ــی هــا  ــاق مطالعــه اروپای ــور ات ــا بیــش از ن م

اســت.
- بــه محــض ایــن کــه از اتاقــی خــارج مــی 

ــد. شــوند، چراغــش را خامــوش مــی کنن

بلــه، بایــد دوبــاره ایــن شــعر بــا مفهــوم را کــه 
از ادبیــات غنــی و زیبــای مــا سرچشــمه مــی 

گیــرد، خوانــد:
نابــرده رنــج گنــج میســر نمــی شــود/ مــزد آن 

گرفــت جــان بــرادر کــه کار کــرد...

  
حجت االسالم دکتر ابوالفضل امامی میبدی/ روحانی مرکز شیعیان رم ایتالیا

مقایسه ای جالب بین الگوی مصرف ایرانی ها و ایتالیایی ها

ایرانــی هــا خانــه و شــهر و 
بیابــان را در نــور غــرق مــی کننــد؛ 
بــه گونــه ای کــه گاه نــور خیابــان 
اتــاق  نــور  از  بیــش  مــا  هــای 

ــت. ــا اس ــی ه ــه اروپای مطالع

فعالیت های فرهنگی برخی از مجموعه های مختلف در شهرستان میبد که به صورت هفتگی و منظم برگزار می شود

مراسم هفتگی »حس گمنامی«

ــک  ــور ی ــا حض ــه ب ــر هفت ــم ه ــن مراس ای
ــزار  ــدس برگ ــاع مق ــوزه دف ــان در ح میهم

ــود. ــی ش م
رویکــرد ایــن مراســم هفتگــی که چهارشــنبه 
هــا بعــد از نمــاز مغــرب و عشــاء، و فعــال 
بــه صــورت موقــت در گلــزار شــهدای 
فیروزآبــاد برگــزار مــی شــود، خاطــره گویــی 
ــرای  ــازان و اس ــران، جانب ــدگان، ایثارگ رزمن

دفــاع مقــدس مــی باشــد.
ــوط  ــد مرب ــی کنی ــه مشــاهده م ــری ک تصوی
بــه مراســم حــس گمنامــی بــا حضــور 
ــازان  حجت االســالم محمــد صادقــی از جانب

ــد. ــی باش ــدس م ــاع مق ــال دف ــت س هش
ــن  ــرای ای ــه اج ــت ک ــح اس ــه توضی الزم ب
مراســم هــا نیــز بــه صــورت گفتگــوی 

ــد. ــی باش ــان م ــا میهم ــری ب مج

مراسم هفتگی »دورهمی معنوی«

ــالم  ــت االس ــور حج ــا حض ــم ب ــن مراس ای
مرتضــی برزگــر  و بــه صــورت ارائــه بحــث 
از طــرف اســتاد حــوزه و گفتگــوی دو طرفــه 

بــا حاضریــن برگــزار مــی شــود.
ایــن مراســم کــه مدتــی مــی باشــد در 
نمــاز  از  بعــد  و   میبــد  جامــع  مســجد 
ــزار  ــنبه برگ ــای ش ــای روز ه ــرب و عش مغ
مــی شــود، بــا اســتقبال خــوب جوانــان نیــز 

ــت. ــوده اس ــراه ب هم
ارائــه بحــث بــا شــیوه ای نویــن و با اســتفاده 
مباحثــه  همچنیــن  و  نمایشــگر  پــرده  از 
ــن مراســم  ــه شــده، ای ــب ارائ ــون مطال پیرام
هفتگــی را بــه نوعــی از دیگــر مراســم هــای 

ــرده اســت. ــاوت ک مرســوم متف
اســتاد برزگــر در ایــن دوره بــه ســبک 
ــردازد. ــی پ ــدا)ص( م ــول خ ــی رس زندگ

جلسه هفتگی »فیلم سازان جوان«

عصرهــای ســه شــنبه در فرهنگســرای پــارک 
فلســطین، جلســه ای بــا حضــور فیلــم ســازان 
ــی  ــم ســازی برگــزار م ــه فیل ــدان ب و عالقمن

شــود.
ــدی  ــه میب ــاز نخب ــم س ــد، فیل ــان بیرانون پیم
کــه جوایــز خوبــی نیــز از مســابقات و 
همایــش هــای کشــوری کســب کــرده اســت، 
ــده دارد. ــه عه ــن را ب ــن انجم ــئولیت ای مس
هــر هفتــه عصرهــای ســه شــنبه، بــا حضــور 
یکــی از فیلــم ســازان میبــدی و نمایــش 
برخــی از آثــار آنهــا، بــه نقــد و تحلیــل آثــار 

ــی شــود. ــه م ســاخته شــده پرداخت
ــه  ــد، جلس ــی کنی ــاهده م ــه مش ــری ک تصوی
ــده  ــاخته ش ــای س ــم ه ــل فیل ــد و تحلی نق
ــازان  ــم س ــی از فیل ــم آقای ــط عبدالرحی توس

ــد. ــی باش ــدی م ــوان میب ج

جلسات هفتگی گروه سرود والیت

ــان  ــر از نوجوان ــر 250 نف ــغ ب ــه، بال ــر هفت ه
میبــدی در جلســات آموزشــی ســرود امامزاده 

میرشــمس الحــق میبــد شــرکت مــی کننــد.
ایــن گــروه ســرود پــر جمعیــت، بــه مربیگری 
ــده و  ــرای زن ــا اج ــتی زاده ب ــب ا... بهش حبی
زیبــای خــود توانســته اســت بارهــا در کشــور 
نیــز بدرخشــد و حتــی چنــد مرتبــه در صــدا 
و ســیمای کشــور و از شــبکه هــای مختلــف 
میهمــان خانــه هــای مــردم ایــران نیــز باشــد.

هــر هفتــه صبــح جمعــه، امامــزاده میرشــمس 
ــادی  ــداد زی ــور تع ــاهد حض ــد ش ــق میب الح
ــا  ــان میبــد در طــول ســال اســت ت از نوجوان
تمریــن هــای مــداوم و منظــم ایــن گــروه در 

ــزار شــود. آنجــا برگ
ــرای تماشــای هنرمنــدی  ــز ب ــادی نی ــن زی والدی
فرزندانشــان در این جلســات شــرکت مــی کنند.
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مسئول توسعه انرژی های تجدید پذیر در شرکت توزیع برق استان یزد در گفتگو با ماهنامه حائر

به خاطر ارزانی سوخت های فسیلی، اقبال زیادی به انرژی خورشیدی نشده است
یک نیروگاه خورشیدی خانگی در شهرستان میبد به شبکه متصل شده است

کارشناسکارشناس

در انــرژی خورشــیدی  بحــث   حائــر: 
 کشــور مــا چنــد ســال اســت کــه جــدی

ــت؟ ــده اس ش
 اعلــم: نخســتین ســلولهای خورشــیدی در دهه
 60 میــالدی تولیــد و بــه بــازار عرضــه شــد .
ــیدی ــرژی خورش ــرق  تجــاری از ان ــد ب  تولی
  بــه روش فتوولتاییــک در قالــب نیــروگاه
 هــای کوچــک خورشــیدی اولیــن بــار بــرای
ــتگاههای ــا و ایس ــگاه ه ــرق درمان ــن ب  تامی
   دورافتــاده در ســال 1976 میــالدی در آمریــکا
ــروگاه ــن نی ــاد. در ســال 1372 اولی ــاق افت  اتف
خورشــید ایــران  در دربیــد راه انــدازی شــد

 علــی رغــم اینکــه دولــت انگیــزه بــرای زمینــه
ــرژی ــتفاده از ان ــازی اس ــادی س ــازی و ع  س
 هــای تجدیــد را داشــته اســت امــا بــه علــت
ــای ــتم ه ــاز سیس ــورد نی ــاالی م ــرمایه ب  س
ــودن ــن ارزان ب ــم چنی ــرق خورشــیدی و ه  ب
ــه ــال آن گون ــن اقب ــرژی فســیلی، ای ــع ان  مناب
ــه ــد ب ــر چن ــرد ه ــدا نک ــه پی ــد ادام ــه بای  ک
ــه ــانی ب ــرق رس ــرای ب ــده و ب  صــورت پراکن
ــتفاده ــورد اس ــان م ــاده همچن ــق دور افت  مناط

ــت ــرار میگرف ق
بــرای پذیــر  تجدیــد  انرژیهــای   بحــث 
ــت ــرار گرف ــیه ق ــی در حاش ــالهای طوالن  س
 تــا آن کــه در ســال 1392، تنــوع بخشــی
آالیندگــی کاهــش  و  انــرژی  ســبد   بــه 
ــرح ــل مط ــیلی، عام ــوختهای فس ــی از س  ناش
ــر در ــد پذی ــای تحدی ــدد انرژیه ــدن مج  ش
ــه ــا هم ــز متناســب ب ــت نی ــد.  دول ــران ش  ای
 کشــورهای پیشــرو در امــر توســعه انرژیهــای
 تجدیــد پذیــر، سیاســت هــای بــرای ســرمایه

ــود ــاذ نم ــر اتخ ــن ام ــذاری در ای گ
ــران را ــتقبال در ای ــدم اس ــت ع ــر: عل  حائ

ــد؟ ــی دانی چــه م
 اعلــم: بــه خاطــر کمــی قیمــت انــرژی هــای
 فســیلی یارانــه بــرق در کشــور، اســتقبال
ــود، بنابریــن  مــردم از ایــن حــوزه متصــور نب
 از ســال 92 برنامــه ریــزی شــد کــه سیاســت
ــد ــه شــود، مانن  هــای تشــویقی در نظــر گرفت
 الگویــی کــه در خیلــی از کشــورها اتفــاق مــی
 افتــد، بــه عنــوان مثــال خریــد تضمینــی بــرق
 تولیــدی از طــرف ســرمایه گــذاران بــا قیمــت
ــی از ــه یک ــازار ک ــرف ب ــت ع ــر از قیم  باالت

ــود ــه هــای تشــویقی ب برنام
ــی کــه در ــت پتانســل باالی ــه عل ــر: ب  حائ
 یــزد داریــم ایــن نکتــه مــورد توجــه قــرار
 مــی گیــرد کــه از آن اســتفاده درســتی نمی
ــی کــه در کشــورهایی کــه  شــود، در حال
ــی ــتفاده خوب ــد اس ــن پتانســیل را ندارن  ای

ــت چیســت؟ ــی شــود، عل م
ــد ــم: توســعه اســتفاده از انرژیهــای تجدی  اعل
 پذیــر در برخــی از کشــورها بــه طــرح هایــی
 بــر می گــردد کــه سالهاســت در این کشــورها
ــی و ــار توســعه ناگهان ــی شــود. انتظ  اجــرا م
 یــک شــبه انرژیهــای تجدیــد پذیــر، نمیتوانــد
ــد در ــه را بای ــن نکت ــه ای ــد، البت ــی باش  منطق
ــه ــی ب ــت دسترس ــه محدودی ــت ک ــر گرف  نظ

 ظرفیــت هــای ســوخت فســیلی در ایــن
 کشــور هــا محــرک اصلــی توســعه انرژیهــای

تجدیــد پذیــر بــوده اســت
 ســرعت رشــد انــرژی تجدیــد پذیر در کشــور
 را بایــد از ســال هــای 92 و 93 محاســبه کنیم،
 بــه نظــر میآیــد در ایــن بــازه زمانــی حرکــت
تجدیــد انرژی هــای  توســعه  ســمت   بــه 
 پذیــر نســبتا مناســب بــوده اســت، هــر چنــد
ــاال در ــذاری ب ــرمایه گ ــد س ــکالتی مانن  مش
ــی ــن حــوزه داشــتیم، ول ــه در ای  مراحــل اولی
 دولــت هــدف را در جــذب ســرمایه گــذاری
 اعــم از داخلــی و خارجــی گذاشــته، و حتــی
 مجوزهــای زیــادی در اســتان یــزد صــادر شــد

 کــه میــزان آن بــه حــدود 2000 مــگاوات مــی
رسد

 شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد، اوج مصــرف
ــه مجــوزش ــداری ک ــن حــد از مق ــه ای ــا ب  م
 داده شــده، نمــی رســد و مــا بیــش از مصــرف
ــته ــد داش ــوز تولی ــت مج ــان درخواس  خودم
 ایــم، هــر چنــد تامیــن مالــی ایــن پــروژه هــا
 راحــت انجــام نگرفــت و بــه همیــن دلیــل در
 مقیــاس بــزرگ تعــداد کمــی نیــروگاه داریــم
 کــه وارد مــدار شــده باشــند. در مقیــاس
 کوچــک و اســتفاده هــای خانگــی نیــز، بایــد
 بپذیریــم کــه اعتمــاد مــردم بایــد جلــب شــود
 گــذر زمــان و کســب اطمینــان از طــرح اجــرا
 شــده توســط متقاضیــان پیشــرو می توانــد
ــوان ــه عن ــد توســعه را گســترش دهــد، ب  رون
ــال در ســال 95  علیرغــم تبلیغــات وســیع  مث
 انجــام شــده صرفــا 4 قــرارداد منعقــد و تنهــا 2
 نیــروگاه خانگــی در اســتان بــه شــبکه متصــل
ــداد ــه تع ــال 96 ب ــزان در س ــن می ــدند. ای  ش
 28 رســید و از اول امســال تاکنــون بــه 30 تــا

ــیده است رس
 البتــه بایــد پذیرفــت کــه مشــکالت اقتصــادی
ــای ــروگاه ه ــتفاده از نی ــعه اس ــر توس ــز ب  نی

ــر اثرگــذار اســت ــد پذی تجدی

ــی ــه اتفاق ــد چ ــما بای ــر ش ــه نظ ــر: ب  حائ
ــر ــد پذی ــای تجدی ــرژی ه ــه ان ــد ک  بیفت
 ســهم واقعــی خــود را پیــدا کننــد و ایــن

ــه تولیــد  رونــد رو بــه رشــد آیــا مــا را ب
ــوزه ــن ح ــرژی در ای ــادی از ان ــهم زی  س

ــد؟ ــی کن ــدوار م امی
 اعلــم: بســتر مناســبی بــرای توســعه نیــروگاه
 هــای تجدیــد پذیــر انجــام شــده اســت.
ــی ــد تضمین ــان خری ــدت زم ــا و م ــت ه  قیم
 بــرق، تبلیغــات وســیع، جلســات مشــترک بــا
ــئوالن ــه مس ــت کلی ــذاران و  هم ــرمایه گ  س
ــرمایه ــکالت س ــل مش ــور ح ــه منظ ــتان ب  اس
 گــذاری در ایــن بخــش باعــث صــدور مجــوز
 و عقــد قــرارداد هــای متعــدد در اســتان شــده
 اســت. عمــده تریــن دلیلــی کــه اســتان یــزد و
 البتــه کشــور را از رســیدن بــه اهــداف تعییــن

شــده باز داشــته مســائل اقتصــادی بوده اســت
ــت ــوع در اولوی ــن موض ــا ای ــر: آی  حائ
 هــای صنعــت بــرق قــرار دارد؟ آیــا بهتــر
 نیســت صنعــت بــرق تمــام تــوان خــود را

ــد؟ ــز کن ــن بخــش متمرک در ای
ــت، انرژی هــای ــر دول ــم: در دو دوره اخی  اعل
  تجدیــد پذیــر در اولویــت هــای اصلــی دولت
 قــرار گرفتــه اســت،  امــا صنعــت بــرق عــالوه
 بــر توســعه انرژیهــای تجدیــد پذیــر  اولویــت
 هــای دیگــری هــم دارد، مثــال مدیریــت
 مصــرف و جلوگیــری از تلفــات انــرژی،
 مدیریــت کــردن خاموشــی هــا و البتــه یکــی
ــای ــرژی ه ــعه ان ــز توس ــا نی ــت ه  از اولوی
ــع ــت مناب ــذا هدای ــت. ل ــر اس ــد پذی  تجدی
ــی نگــر ــه صــورت  کل ــد ب ــت بای ــی دول  مال

.انجــام شــود

ــدی ــان بن ــا زم ــا ب ــن روزه ــر: در ای  حائ
 قطــع بــرق در کشــور مواجــه هســتیم، بــه
 نظرتــان نیــروگاه هــای خورشــیدی در ایــن
ــک ــه کم ــتند ب ــی توانس ــی م ــع زمان  مقط

مــا بیاینــد؟
ــی روز  و ــیدی در ط ــروگاه خورش ــم:  نی  اعل
ــرق را تولیــد ــا تابــش خورشــید ب  متناســب ب
ــه ــدار ب ــرق پای ــد امــا قــرار نیســت ب  مــی کن
 مــا بدهــد، تولیــد نیــروگاه خورشــیدی بــه هر
ــال در ــد، مث ــی ممکــن اســت کاهــش یاب  علت
 هــوای ابــری، و همچنیــن از صبــح کــه قدرت

 آن کــم اســت تــا ظهــر بــه اوج مــی رســد و
ــی رود. در ــول م ــه اف ــا عصــر رو ب  ســپس ت
ــای ــعه انرژیه ــرو در توس ــای پیش ــور ه  کش
 تجدیــد پذیــر ماننــد اروپــای در کنــار انــرژی
ــد ــع تجدی ــایر مناب ــیدی از س ــای خورش  ه
 پذیــر ماننــد انــرژی بــادی نیــز اســتفاده مــی
ــد محــدود ــران تولی ــه نحــوی جب ــا ب ــد ت  کنن
 نیــروگاه هــای خورشــیدی انجــام شــود.
 در هیــچ کجــای دنیــا  تمــام نیــاز  بــرق
 کشــوری از انــرژی هــا تجدیــد پذیــر تامیــن
ــد ــروگاه خورشــیدی میتوان ــذا نی  نمی شــود. ل
 بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده در کنــار ســایر
ــه ــا انتظــار آن ک ــرد ام ــرار گی ــا ق ــروگاه ه  نی
ــرق ــد ب ــود تولی ــد تمــام مشــکالت کمب  بتوان

ــی نیســت ــار منطق ــد انتظ ــران کن را جب
 بحــث ذخیــره ســازی انــرژی تولیــدی در روز
 و اســتفاده آن در شــب نیــز هنــوز در مراحــل
ــط ــوده و فناوریهــای مرتب ــه  مطالعــات ب  اولی
ــرژی ــد ان ــای تولی ــه فناوریه ــا آن نســبت ب  ب

هنــوز بــه بلــوغ کافــی نرســیده انــد

 حائــر: تــوان داخــل در تولیــد پنــل هــای
خورشــیدی در چــه حــد اســت؟

خورشــیدی نیــروگاه  احــداث   اعلــم: 
ــن بخــش دارد، یــک بخــش صفحــات  چندی
ــید و ــل خورش ــا پن ــا اصطالح ــک ی   فتوولتایی
ــه ــه وظیف ــت ک ــر اس ــر اینورت ــی دیگ  بخش
ــر ــاوب را ب ــه متن ــتقیم ب ــرق مس ــل ب  تبدی

عهــده دارد
 پنــل هــای فتوولتاییــک متشــکل از ســلولهای
ــر ــال حاض ــه در ح ــتند ک ــک هس  فتوولتایی
وجــود کشــور  داخــل  در  آن   تکنولــوژی 
ــا ــال ب ــی عم ــدگان داخل ــد کنن ــدارد و تولی  ن
 ورود ســلولهای خورشــیدی اقــدام بــه مونتــاژ

ــد ــا میکنن آنه
ــم ــکلی ه ــف و مش ــچ ضع ــر هی ــن دال ب  ای
 نیســت، زیــرا ســاخت ســلولهای خورشــیدی
ــه ای دارد و ــر هزین ــده و پ ــوژی پیچی  تکنول
ــد ــه تولی ــه اســت ک ــه صرف ــرون ب ــی مق  وقت

ــاد باشــد ــا در کشــور بســیار زی م

 حائــر: منظــور ایــن اســت کــه بــه خاطــر
 تولیــد بــاالی بــرق در آلمــان، و نیــاز آنهــا
ــیدی، ــات خورش ــاد صفح ــم زی ــه حج  ب
ــی  ایــن صفحــات در آنجــا ســاخته م

شــود؟
 اعلــم: اکثــر شــرکت هــای تولیــد کننــده پنــل
 خورشــیدی در اروپــا کارشــان متوقــف شــده
ــی 9 ــا 8 ال ــده مشــهور دنی  اســت و از ده برن

شــرکت، چینــی هســتند
 بنابریــن داشــتن فنــاوری تولیــد تمــام قطعات
 پنــل هــا در کشــور فعــال انتظــار غیــر معمولی
ــز ــا نی ــاژ آنه ــلولها و مونت  هســت. واردات س
 هــم اکنــون در داخــل کشــور در حــال انجــام
ــز ــر نی ــد اینورت  شــدن اســت، در بخــش تولی
 تولیــدات داخــل مجــوز هــای الزم را دریافت
 نکــرده انــد. انتظــار میــرود بــا توســعه کاربــرد
 ایــن انرژیهــا، تولیــد کننــدگان داخلــی نیــز در

ایــن زمینــه فعــال تــر شــوند
 الزم بــه ذکــر اســت اگــر نیــروگاه خورشــیدی
ــت ــود، دول ــد ش ــی تولی ــوژی داخل ــا تکنول  ب
ــوان ــتفاده از ت ــزان اس ــه می ــته ب ــرق را بس  ب
 داخلــی تــا ســی درصــد گــران تــر مــی خــرد،
 و ایــن سیاســت تشــویقی میتوانــد تولیــد
ــذاری در ــرمایه گ ــمت س ــه س ــدگان را ب  کنن

ــد ــت کن ــه هدای ــن زمین  ای

ــت ــده اس ــذاری ش ــدف گ ــا ه ــر: آی  حائ
 کــه تــا چــه ســالی بایــد بــه چــه مقــداری

ــیم؟ ــن حــوزه برس از رشــد در ای
ــن شــده ــه ششــم توســعه معی ــم: در برنام  اعل
ــرژی ــرق از ان ــگاوات ب ــه 5000 م ــت ک  اس
ــد آن ــرد و رون ــرار گی  خورشــیدی در مــدار ق
ــق ــی طب ــد، ول ــی باش ــرا م ــال اج ــم در ح  ه
 آمــار ســازمان انرژیهــای تجدیــد پذیــر و بهــره
 وری انــرژی تاکنــون صرفــا 600 مــگاوات
ــت. ــیده اس ــرداری رس ــره ب ــه به ــروگاه ب  نی
  انتظــار مــی رود بــا بهبــود  وضعیــت اقتصــادی
 و حــل مشــکالت تبــادالت ارزی ســرعت
ــدف بیشــتر شــود ــن ه ــه ای ــک شــدن ب نزدی

ــرق از ــد ب ــرح خری ــورد ط ــر: در م  حائ
مشــترکین هــم توضیحاتــی بدهیــد؟

ــد ــی خری ــرح حمایت ــت از 94 ط ــم: دول  اعل
 تضمینــی بــرق تجدیــد پذیــر بــه مدت بیســت
 ســال را در برنامــه گذاشــته  اســت. قیمــت هــا
 بــه صــورت ســاالنه تعییــن مــی شــود، و قــرار
  داد بســته شــده نیــز بــرای بیســت ســال معتبــر
ــه ســرمایه گــذاران  اســت.  پرداخــت وجــه ب
ــه ــه ب ــرخ پای ــر اســاس ن ــه  ب  در ده ســال اولی
 شــرح جــدول زیــر و در ده ســاله دوم بــا 70در
 صــد نــرخ پایــه انجــام میشــود. در تمــام دوره
 خریــد 20 ســاله بــرق، نــرخ تعدیــل متناســب
 بــا نــرخ ارز و نــرخ تــورم تغییــر خواهــد کــرد،

کــه نــرخ هــا بــه ایــن ترتیــب مــی باشــد؛
 نیــروگاه فتوولتاییــک )خورشــیدی( تــا ســقف
 ظرفیــت انشــعاب حداکثــر 20 کیلــو وات/

ــان 800 توم
 نیــروگاه فتوولتاییــک )خورشــیدی( تــا ســقف
 ظرفیــت انشــعاب بیــن 20 تــا 100 کیلــو وات/

700 تومــان
ــت انشــعاب ــا ســقف ظرفی ــادی ت ــروگاه ب  نی

ــان ــگاوات/ 570 توم ــر 1 م حداکث
ــی 25 ــعاب خانگ ــت انش ــر اس ــه ذک  الزم ب
 آمپــر تــک فــاز، معــادل 5 کیلــووات، ســه فــاز
 32 آمپــر معــادل 20 کیلــووات اســت. احــداث
 یــک کیلــو وات نیــروگاه خورشــیدی نیــاز بــه
 15 متــر مربــع فضــا دارد کــه هیــچ ســایه ای

هــر چنــد کوچــک نیــز بــر آن نیفتــد
ــترکین اســت ــا مش ــه ب ــذاری اولی ــرمایه گ  س
ــد، ــم خری ــا را خواهی ــد از آنه ــرق تولی ــا ب  ام
ــرق ــرگاه ب ــک نی ــه  مال ــی ک ــن معن ــه ای  ب
ــر را ــد پذی ــروگاه تجدی ــن نی ــدی در ای  تولی

ــد بلکــه تمــام آن ــه اســتفاده نمــی کن  در خان
ــود ــاز خ ــق نی ــه و مطاب ــبکه فروخت ــه ش  را ب
 نیــز از شــبکه بــرق اســتفاده میکنــد. در آمــد
 ســاالنه یــک نیــروگاه 5 کیلــو واتــی در اســتان
ــح اجــرا شــود، ــه شــرط آن کــه صحی ــزد ب  ی
ــد ــال خواه ــان در س ــون توم ــش از 7 میلی  بی

ــود ب
 قرائــت کنتــور نیــروگاه هــای خورشــیدی تــا
ــاه ــعاب از راه دور دو م ــت انش ــقف ظرفی  س
 یکبــار  انجــام و بــه فاصلــه یــک مــاه بعــد از
ــز درآمــد ناشــی از فــروش ــور نی ــت کنت  قرائ

بــرق بــه حســاب انهــا واریــز مــی شــود

 حائــر: بــرای ســرمایه گــذاری اولیــه
ــرمایه ــی از طــرف دولــت بــه س  کمک

ــود؟ ــی ش گــذاران م
 اعلــم: ســرمایه گــذاری اولیــه احــداث نیروگاه
 بــا مشــترکان اســت و دولــت صرفا مســئولیت
ــان ــده دارد. متقاضی ــر عه ــرق را ب ــد ب  خری
 میتواننــد بــا شــرکت هــای  پیمانــکار در
 خصــوص نحــوه ســرمایه گــذاری اولیــه
 مذاکــره نماینــد. برخــی از ایــن شــرکتها طــرح

ــد ــن خصــوص دارن ــی در ای ــای حمایت ه

ــا ــتان ه ــد از شهرس ــی بخواه ــر: کس  حائ
ــز ــه مرک ــد ب ــد بای ــام ده ــن کار را انج  ای
ــد؟ ــوع کن ــزد رج ــتان ی ــرق اس ــع ب توزی
 اعلــم: نیــازی بــه حضــور فیزیکــی متقاضیــان
وب بــه  می تواننــد  عالقمنــدان   نیســت. 
ــزد ــتان ی ــه ای اس ــرق منطق ــع ب ــایت توزی  س
ــرایط و ــه ش ــن مطالع ــوده، ضم ــه نم  مراجع
ــترکین، ــرق از مش ــی ب ــد تضمین ــن خری  قوانی
 اقــدام بــه ثبــت نــام نماینــد. پــس از بررســی
ــرارداد ــد ق ــت عق ــان جه ــدارک از متقاضی  م

 دعــوت خواهــد شــد

ــرای ــی ب ــز نمایندگان ــرق نی ــه ادارات ب  در کلی
 ارائــه توضیحــات و راهنمایــی مراجعیــن
 حضــور دارنــد. عقــد قــرارداد نیــز بــدون نیــاز
 بــه حضــور در مرکــز اســتان و در کلیــه ادارات

بــرق شهرســتان هــا قابــل انجــام اســت
 در بخــش نیــروگاه هــای تــا ســقف ظرفیــت
قــرارداد از300  بیــش  تاکنــون    انشــعاب  
 منعقــد و60 نیــروگاه  نیــز بــه شــبکه  توزیــع

متصــل  شــده انــد
ــگاوات برقــی کــه ــزد از 5000 م ــر: ی  حائ
 در طــرح توســعه هدفگــذاری شــده، ســهم

مشــخصی دارد؟
 اعلــم: برنامــه هایــی در دســت تنظیــم اســت
ــی دو ــت. ول ــده اس ــالغ نش ــون اب ــا تاکن  ام
 فاکتــور موثــر پتانســیل و توانایــی توزیــع آنهــا
ــرد. اســتان هــای ــرار مــی گی ــورد توجــه ق  م
 مرکــزی هــم انتقــال خوبــی مــی توانند داشــته
 باشــند و هــم پتانســیل تابــش نــور خورشــید
 در آنهــا بســیار خــوب اســت. هــر چنــد
ــیدی را ــروگاه خورش ــان نی ــاال راندم ــای ب  دم
ــن ــت ممک ــن عل ــه ای ــد و ب ــی آی ــن م  پایی
 اســت در یــزد کمــی پتانســیل خــوب تحــت

ــرد ــرار گی الشــعاع ق

ــزرگ ــای ب ــروگاه ه ــور نی ــر: در مح  حائ
ــور؟ چط

ــزد ــتان ی ــادی در اس ــای زی ــوز ه ــم: مج  اعل
 واگــذار و فرآینــد احــداث نیــروگاه ها شــروع
ــروگاه  شــده اســت. در حــال حاضــر یــک نی
 3.5 مگاواتــی در دهشــیر، و ســه نیــروگاه 10
 مگاواتــی در  شهرســتان های مهریــز، اردکان و

اشــکذر بــه شــبکه متصــل شــده اســت

حائر: در میبد چطور؟
 اعلــم: در حــال حاضــر یــک نیــروگاه 10
 مگاواتــی در محــدوده شهرســتان میبــد اقــدام
 بــه عقــد قــرارداد بــا ســازمان انرژیهــای
مقیــاس در  اســت.  نمــوده   تجدیدپذیــر 
 نیــروگاه هــای خانگــی نیــز یــک نیــروگاه بــه
 شــبکه متصــل شــده و امیــد مــی رود نیــروگاه
ــبکه ــه ش ــرعت ب ــه س ــز ب ــدی نی ــای بع  ه

ــوند ــل ش متص

یکــی از شــدیدترین محرمــات الهــی اســراف در 
زندگــی و اتــالف منابــع اســت. کــه بــه معنــای 
زیــاده روی در مصــرف اســت. اســراف، خیــر و 
ــام  ــه ام ــرا ک ــرد چ ــی ب ــی م ــت را از زندگ برک
صــادق )ع( مــی فرمایــد: ان مــع االســراف قلــة 
البرکــه؛ اســراف کــردن باعــث کــم شــدن برکــت 
مــی شــد. همچنیــن در روایاتــی، فقــر بــه عنــوان 
نتیجــه اســراف معرفــی شــده اســت. قــرآن کریــم 
نیــز در مــورد اســراف کننــدگان مــی فرمایــد: »ان 
اهلل ال یحــب المســرفین؛ یعنــی خداونــد اســراف 

کننــدگان را دوســت نــدارد«
ــه  ــراف ک ــی از اس ــا و مصادیق ــال ه ــر مث در زی
ــی  ــر م ــت را ذک ــده اس ــنده آم ــن نویس ــه ذه ب
کنیــم و خواننــدگان را نیــز بــرای تکمیــل آن بــه 
کمــک مــی طلبیــم. امیدواریــم در حــد امــکان 

ــه  ــش ریش ــی خوی ــراف را از زندگ ــم اس بتوانی
ــم. ــن نمایی ک

ــراد در  ــی از اف ــال برخ ــذ مث ــراف در کاغ 1- اس
آخــر ســال هــای تحصیلــی دفاتــری را کــه آخــر 
ــادی وجــود دارد را  ــای ســفید زی ــه ه ــا برگ آنه
دور مــی اندازنــد. همچنیــن اگــر برگــه ای یــک 
طــرف آن نوشــته شــده اســت، اســتفاده نکــردن 
از طــرف دیگــر آن کــه ســفید اســت و دور 
ــت.  ــراف اس ــق اس ــز از مصادی ــن آن نی انداخت
ــی  ــه م ــه ک ــذ باطل ــن کاغ ــن دور ریخت همچنی
ــتفاده  ــن ســازی اس ــوان از آن در صنعــت کارت ت
نمــود نیــز اشــکال دارد، بنابرایــن تفکیــک زبالــه 
هــا و اســتفاده از زبالــه هــای خشــک بــرای دادن 
ــه مراکــز بازیافــت، از ایــن اشــکال جلوگیــری  ب
مــی کنــد. در ایــن مثــال اســتفتائی از رهبــری نیــز 

ــود دارد: وج
ــی کــه در یکــی  ــن اوراق ــا دور انداخت ســوال: آی
ــت،  ــده اس ــته نش ــزی نوش ــرف آن چی از دو ط

ــر؟ ــا خی ــود ی ــی ش اســراف محســوب م

ــتفاده از آن در  ــکان اس ــه ام ــی ک ــواب: اوراق ج
ــد آن وجــود دارد  صنعــت کارتــن ســازی و مانن
ــر یــک طــرف آن نوشــته شــده اســت و  ــا ب و ی
ــتن  ــرای نوش ــتفاده ب ــل اس ــر آن قاب ــرف دیگ ط
اســت، ســوزاندن و دور انداختــن آن هــا بــه 
ــی از اشــکال  علــت وجــود شــبهه اســراف، خال

ــت. نیس
-اسراف در آب وضو
-اسراف در آب غسل

-اســراف در تطهیــر فــرش و لبــاس و ســایر 
ــس ــیاء نج اش

ــج  ــن برن ــال دور ریخت ــذا و مث ــراف در غ -اس
ــی اضاف

-گــرم گــردن منــزل در زمســتان و از طرفــی بــاز 
گذاشــتن درب بــرای انجــام کار یــا ســخن گفتــن 
و غیــره نیــز بــه نوعــی اســراف اســت. همینطــور 

در مــورد خنــک کــردن منــزل در تابســتان.
ــا  ــزل و ی ــان من ــیون و مبلم ــض دکوراس -تعوی
ــت  ــد وق ــر چن ــال آن ه ــرش و امث ــروف، ف ظ

یکبــار بــه دلیــل چشــم و هــم چشــمی و یــا 
مدگرایــی نیــز از مصادیــق عرفــی اســراف اســت.

-خشک کردن و دور ریختن نان در سفره ها
ــه  ــار ب ــت یکب ــد وق ــر چن ــل ه ــض موبای -تعوی

ــی ــد گرای ــا م ــل صرف دالی
ــه  ــاجد ب ــازل و مس ــپ من ــتن الم ــاز گذاش -ب

میــزان بیــش از حــد الزم
ــش  ــزان بی ــه می ــاک ب ــاس و پوش ــض لب -تعوی
ــل  ــای قاب ــاس ه ــن لب ــد الزم و دور ریخت از ح

ــی ــتفاده عرف اس

-اتــالف در بنزیــن ماننــد اینکــه فــردی در حیــن 
ــت  ــدون دق ــوخت، ب ــگاه س ــن زدن در جای بنزی
الزم یــا بــه دلیــل اینکــه مــی خواهــد عــدد مبلــغ 
ــدن  ــه ش ــب ریخت ــد موج ــد باش ــی ُرن تحویل

ــر زمیــن شــود. بنزیــن ب

-اســراف و اتــالف در وقــت ماننــد اتــالف وقت 
و زمــان خــود بــه صــورت بیهــوده در اینترنــت، 
ــی،  ــای اجتماع ــری و شــبکه ه ــای کامپیوت بازیه
کــه اتــالف وقــت در آنهــا شایســته نیســت. البتــه 
ــا  ــت ب ــالف وق ــدون ات ــا ب ــد از آنه اســتفاده مفی
در نظــر گرفتــن اینکــه موجــب تقویــت دشــمن 

نشــود، اشــکالی نــدارد.

 چند مصداق ساده از فرهنگ غلط مصرف ما ایرانیان
      حجت االسالم والمسلمین مجتبی شیخی

 خانــم فاطمــه اعلــم در بخــش انــرژی هــای تجدیــد پذیــر شــرکت توزیــع بــرق اســتان یــزد فعالیــت دارد. وی در گفتگــو بــا خبرنــگار
حائــر بــه ســواالت مرتبــط بــا ایــن بخــش پاســخ گفــت
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دوازدهمین گردهمایی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی شهرستان میبد
تجلیل و تقدیر از خانواده 7 شهید حمله ناو آمریکایی به هواپیمای جمهوری اسالمی ایران و بزرگداشت شهیدان کالنتری، رضوانی، امامی، شفیعی،

 زارع، کارگر، فیاضی

جلسه اقتصاد مقاومتی در شهرستان میبد
این جلسه با حضور آیت اهلل اعرافی و زمانی قمی استاندار یزد و تعداد زیادی از مسئولین و مدیران استان یزد و شهرستان میبد برگزار شد

دستگیری باند سرقت دو نفره در میبد در کمترین زمان ممکن
این دو نفر با 9 سرقت در شهر یزد و دو سرقت در اردکان و میبد، با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم اقدام به سرقت می کردند

دیدار فرماندار میبد و دیگر مسئولین با مردم شهیدیه
حاشیه های ادامه دار طرح فاضالب میبد، به ایستگاه پاسخ گویی مسئولین مربوطه و دیدار چهره به چهره رسید

نماز جمعه های باشکوه میبد با حضور جمع کثیری از مردم
مصلی آیت اهلل اعرافی میبد، هر هفته شاهد حضور جمع زیادی از قشرهای مختلف مردم می باشد، و به نوعی بعد از مرکز استان، دارای پرجمعیت ترین نماز 

جمعه در استان یزد می باشد

افتتاح دفتر خبرنگاران جوان در شهرستان میبد
با حضور مسئولین میبدی و مدیرکل خبرنگاران جوان کشور، دفتر این خبرگزاری در خانه خبر میبد آغاز به کار کرد

عکس و خبرعکس و خبر

برای مشاهده تصاویر بیشتر و اخبار مرتبط با میبد به سایت خبری »میبدما« به آدرس meybodema.ir  مراجعه کنید میبد در یک ماه گذشته ...
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در  مشــکالت  از  مهمــی  بخــش  ریشــه ی 
ــط  ــر، رواب ــاب همس ــم از انتخ ــواده، اع خان
زوجیــن، ارتبــاط بــا فامیــل و تربیــت فرزنــد و 

ــت. ــی اس ــدم آگاه ... ع
در آمــوزه هــای دینــی آمــده اســت کــه 
ــد: هیــچ  ــه کمیــل فرمــوده ان ــام علــی)ع( ب ام
حرکتــی نیســت، مگــر ایــن کــه در آن نیازمنــد 
ــرای  ــه شــناخت و معرفــت هســتی. یعنــی ب ب
ــی  ــد آگاه ــا نیازمن ــن کاره ــام کوچکتری انج
ــت ســرانجام  ــدون آگاهــی کارهای هســتی و ب

ــت. ــد داش ــی نخواه خوب
ــش  ــام کارهای ــه تم ــر انســان ک ــی ه در زندگ
بــرای رســیدن بــه یــک زندگــی خــوب 
ــی  ــت باالی ــواده از اهمی ــکیل خان ــت، تش اس

ــت. ــوردار اس برخ
ــخوان  ــه درس ــا اینک ــا ب ــران م ــران و پس دخت
ــواده دارای  ــکیل خان ــر تش ــرای ام ــتند، ب هس
آگاهــی کافــی نیســتند. پدرهــا و مادرهــا نیــز 
در ایــن زمینــه مطالعــه ای ندارنــد. ازدواج 
ــی  ــی م ــر اله ــک ام ــمانی و ی ــر آس ــک ام ی
ــم  ــدای حکی ــه خ ــم ک ــا معتقدی ــد و م باش
ــان  ــی را بی ــتور اله ــن دس ــرای ای ــه اج برنام
نمــوده اســت. منظــور مــا از آگاهــی، آگاهــی 
دینــی اســت، کــه متاســفانه بــه علــل مختلــف 
مــن جملــه اینکــه شــهری مذهبــی هســتیم، بــه 

ــت. ــش اس ــه کاه ــدت رو ب ش
ــا را روشــن  ــد چراغــی مســیر م  آگاهــی مانن
مــی کنــد، و هــر چــه نــور ایــن چــراغ بیشــتر 
ــا روشــن  ــرای م باشــد، فضــای بیشــتری را ب
مــی کنــد و در نتیجــه زمیــن خــوردن و 
ــی  ــود. ویژگ ــد ب ــر خواه ــای انســان کمت خط
آگاهــی دینــی بــر خــالف آگاهــی هــای دیگــر 
ایــن اســت کــه هیــچ گونــه خطــا و انحرافــی 
ــدارد، و ایــن چــراغ خامــوش  در آن وجــود ن

شــدنی نیســت. 
بنــده در جلســات مختلــف چــه در کارگاه 
هــا و چــه در منابــر و دانشــگاه ســوالم از 
ــک  ــدام ی ــه ک ــوده اســت ک ــن ب ــن ای مخاطبی
ــواده  ــه خان ــاب در زمین از شــما ســه جلــد کت

ــد؟ ــرده ای ــه ک مطالع
ــر  ــک نف ــا ی ــال ه ــن س ــول ای ــاید در ط ش

ــه  ــه س ــن زمین ــه در ای ــد ک ــرده باش ــالم ک اع
ــن نشــان  ــرده ام. و ای ــه ک ــاب مطالع ــد کت جل
مــی دهــد کــه دغدغــه ای بــه عنــوان یادگیری 
ــود  ــی وج ــی خانوادگ ــائل زندگ ــم مس و فه
ــوده  ــرو ب ــه روب ــن صحن ــا ای ــا ب ــدارد. باره ن
ام کــه پــس از اتمــام کالس و کارگاه، دختــری 
ــن  ــوان کــرده اســت کــه اگــر ای و پســری عن
اطالعــات و آگاهــی دینــی کــه امــروز کســب 
ــه  ــتم، ب ــی دانس ــن م ــش از ای ــرده ام، را پی ک
خواســتگاران خــود جــواب منفــی نمــی دادم 

ــری داشــتم.  ــق ت ــا انتخــاب دقی و ی
ــت،  ــی نیس ــی و اتفاق ــری شانس ــت ام موفقی
داشــتن یــک زندگــی خــوب نیازمنــد آگاهــی 
ــدون  ــه اســت، و مطالعــه و آگاهــی ب و مطالع
داشــتن هــدف و برنامــه ریــزی ســخت اســت.
ــه  ــن برنام ــه مــی خواهــد، و دی زندگــی برنام
ــه  ــی دادن ب ــئولیت آگاه ــت،  مس ــی اس زندگ
خانــواده بــه عهــده مــرد خانــواده اســت، اگــر 
ــه  ــد 15 دقیق ــبانه روز در ح ــرد در ش ــر ف ه
بــا اعضــای خانــواده بنشــیند و بــرای موفقیــت 
در زندگــی برنامــه ریــزی کننــد، قطعــا نتایــج 

عالــی خواهنــد گرفــت. 
ــک  ــرای ی ــا ب ــد، خواهش ــان کنی ــا امتح حتم
بــار مــزه پــای هــم نشســتن و ریختــن برنامــه 
ــر  ــرای ه ــید. ب ــود را بچش ــی خ ــرای زندگ ب
موضوعــی انتخــاب هــای کوچکــی داشــته و 
در آن بــرای مدتــی ثبــات قــدم داشــته باشــید، 
قطعــا تغییــر اساســی و بنیــادی بــرای زندگــی 

ــاد. شــما اتفــاق خواهــد افت
ــت  ــا رعای ــز ب ــی نی در خصــوص آگاهــی دین
ــوان در یــک مــدت   ــه ســاده مــی ت ــد نکت چن

ــی رســید: ــه آگاهــی خوب مشــخص ب
بعــد از اینکــه ضــرورت مطالعــه و یافتــن 
ــت در  ــی اس ــدیم کاف ــه ش ــی را متوج آگاه
طــول شــبانه روز 5 دقیقــه در زمــان مشــخص 
ــی  ــید. خیل ــته باش ــی داش ــه جمع ــک مطالع ی
ــن  ــادی همی ــای ع ــی آدم ه ــت ول ــاده اس س
ــد و آدم  ــی کنن ــت نم ــاده را رعای ــکات س ن
ــیار  ــاده بس ــکات س ــن ن ــه ای ــق ب ــای موف ه
ــن برنامــه  ــد. اگــر شــما در ای توجــه مــی کنن
ثبــات قــدم داشــته باشــید و روزی ســه صفحه 

مطالعــه کنیــد، در ســال چیــزی بالــغ بــر 1100 
ــی دیگــر شــما حــدود 4  ــه عبارت صفحــه و ب
الــی 5 کتــاب مطالعــه کــرده ایــد و اگــر ایــن 
مطالعــه در موضوعــی خــاص مانند تربیــت 
فرزنــد و یــا ارتبــاط درســت بــا همســر باشــد، 
در ایــن زمینــه بــه تخصص عالــی مــی رســید.
ــنده  ــه نویس ــردم ک ــی ک ــه م ــی را مطالع کتاب
ــز  ــدون دو چی ــن ب ــین م ــود، ماش ــته ب نوش
ســی دی  و  بنزیــن  کنــد،  نمــی  حرکــت 

آموزشــی...
ــزی  ــه ری ــک برنام ــا ی ــاده اســت، ب ــی س خیل
شــما مــی توانیــد یــک ســخنرانی نیــم ســاعته 
را در ماشــین گــوش کنیــد و بــر آگاهــی خــود 

بیفزاییــد.
در اینجــا بــه چنــد کتــاب موثــر در امــر 
ــه  ــاب نام ــم؛ »کت ــاره کن ــواده اش ــکیل خان تش
ــر مهــدی  ــه جــوان در اســتانه ازدواج« اث ای ب
عدالتیــان، »چــای اول دانســتنی هــای پیــش از 
ــا  ــن ت ــر عبداالحــد اســالمی، »از م ازدواج« اث
مــا، آمادگــی هــای ازدواج« اثــر نویــد جانبــاز.

برنامــه ریــزی بــرای شــرکت جمعــی خانــواده 
در یــک جلســه دینــی مثــل جلســه روضــه و 
ــی،  ــوزش دین ــای آم ــرکت در کالس ه ــا ش ی
اگــر هــر خانــواده ای برنامــه ریــزی کنــد هــر 
ــرکت  ــی ش ــه ای مذهب ــار در جلس ــاه دو ب م
کنــد، فــوق العــاده در موفقیــت خانــواده موثــر 
ــا  ــا ب ــور اســت و قطع ــت ن اســت، کالم اهلبی
ــان را در  ــی خودم ــات مذهب ــور در جلس حض

ــور اهلبیــت قــرار داده ایــم معــرض ن

و البتــه ســهم روحانیــون نیــز در ارائــه مطالــب 
درســت و دقیــق در ایــن زمینــه خیلی باالســت 
و از همــه دوســتان روحانــی مــی خواهــم کــه 
ــی  ــق موضوعات ــزی دقی ــه ری ــک برنام ــا ی ب

مطــرح کننــد کــه کاربــردی باشــد.

ارتبــاط بــا دوســتانی کــه آگاهــی دینــی دارنــد، 
ــابهت  ــاورت مش ــه مج ــت ک ــن اس ــده ای قاع
مــی آورد، اگــر بــا آدم هــای خــوب برخــورد 
و نشســت و برخواســت داشــته باشــیم، قطعــا 

آگاهــی دینــی مــا مثــل آنهــا بــاال مــی رود.

ــرای توفیــق جــذب و جلــب  ــه ســازی ب زمین
آگاهــی بــا رعایــت دســتورات دینــی و تــرک 
گنــاه، توفیــق جــذب یــک رفیــق خــوب، یــک 
جلســه خــوب، یــک کتــاب خــوب را کســب 
کنیــم و بــاور کنیــم کــه همــه اینهــا بــه دســت 

خداســت.

ادامه دارد ...

خانوادهکتاب8

ــی در  ــه ایران ــجوی محجب ــر دانش دخت
ــه ــگاه فرانس دانش

کتــاب »خاطــرات ســفیر« نوشــته »نیلوفــر 
شــادمهری« اســت. ایــن کتــاب، روایــت یــک 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــجوی ایران ــر دانش دخت
ــه فرانســه  ــرا ب ــع دکت ــل در مقط ــه تحصی ادام
ــه انســم های فرانســه  ــرای ورود ب ــی رود و ب م
)دانشــگاه های برتــر علمــی فرانســه( تــل 
ــدای کار  ــان ابت ــا هم ــد ام ــادی می کن اش زی
ــود؛  ــه رو می ش ــدی رو ب ــی ج ــا چالش های ب
ــاع  ــاب و دف ــظ حج ــد حف ــی مانن چالش های
ــد  ــوری مانن ــه در کش ــده ک ــان و عقی از ایم
ــی  ــد و عواقب ــخت  باش ــد س ــه می توان فرانس
بــرای فــرد داشــته باشــد. عواقبــی ماننــد 
جلوگیــری از پذیرفتــه شــدن در دانشــگاه های 
بــزرگ ایــن کشــور کــه دل کنــدن از آن بــرای 
هــر آدمــی ســخت اســت. »خاطــرات ســفیر« 
بــا ورود نویســنده بــه یکــی از انســم های 
برتــر پاریــس آغــاز می شــود. جایــی کــه 
این کــه  از  خوشــحال  ایرانــی  دانشــجوی 
ــده  ــه ش ــه پذیرفت ــگاه فرانس ــن دانش در بهتری
ــه محــل دانشــگاه  ــار ب ــن ب ــرای اولی اســت، ب
ــت  ــه عل ــدو ورود ب ــان ب ــا در هم ــی رود. ام م
ــی از  ــا یک ــدادن ب ــظ حجــاب و دســت ن حف

مســئوالن دانشــگاهی از پذیرفتــه شــدنش 
ــرانجام  ــود. س ــری می ش ــگاه جلوگی در دانش
می توانســت  این کــه  بــا  دانشــجو  دختــر 
از عقایــدش دســت بکشــد و در دانشــگاه 
ــه  ــد، ب ــل بده ــه تحصی ــه اش ادام ــورد عالق م
علــت دفــاع از ایمــان و عقیــده، بهتریــن 
ــود و  ــال می ش ــی خی ــه را ب ــگاه فرانس دانش
ــر  ــی پایین ت ــطح علم ــا س ــگاهی ب ــه دانش ب
مــی رود. »خاطــرات ســفیر« پــر از بحــث 
و چالــش جــدی اســت. از بحــث  دربــاره 
موضوعــات مذهبــی گرفتــه تــا مباحــث ملــی 
ــادمهری«  ــر ش ــه »نیلوف ــر ک ــی دیگ و چیزهای
بــرای هرکدامــش بــا آدم هــای زیــادی بحــث و 
جــدل می کنــد، دلیــل مــی آورد، گاهــی آن هــا 
ــور می شــود  ــد و گاهــی مجب را متقاعــد می کن
ــد  ــا بتوان ــد ت ــه کن ســاعت ها بنشــیند و مطالع
ــال  ــد. اص ــاع کن ــورش دف ــادات و کش از اعتق
ــا  ــی ب ــا آدم های ــنده ب ــه نویس ــن مواجه همی
نظــرات و ســلیقه های متفــاوت »خاطــرات 
ــی  ــد. در بخش های ــر می کن ــفیر« را جذاب ت س
ــود  ــده می ش ــان پیچی ــائل آن چن ــاب، مس از کت
ــی  ــد بعض ــختی می توان ــه س ــده ب ــه خوانن ک
ــود  ــب می ش ــد و ترغی ــاور کن ــب آن را ب مطال
ــا  ــه کج ــی ب ــه واقع ــن قص ــر ای ــد آخ بدان

می رســد؟ هرچنــد کــه خاطــرات تقریبــا 
نصفــه و نیمــه تمــام می شــود و نویســنده 
قــول داده اســت کــه ادامــه اش را در آینــده ای 
نزدیــک منتشــرکند. »خاطــرات ســفیر« در 
حقیقــت مطالــب وبالگــی اســت کــه بــه 
ــاب  ــی از کت ــون نیم ــده. چ ــل ش ــاب تبدی کت
ــام »ســفیر  ــه ن توســط نویســنده در وبالگــی ب
ــی هــم رو  ــا اســتقبال خوب ــران« منتشــر و ب ای
بــه رو شــده اســت. اصــال همیــن اســتقبال از 
خاطــرات شــادمهری در وبــالگ، او را ترغیــب 
ــش را در  ــه خاطرات ــا مجموع ــت ت ــرده اس ک

ــد.  ــر کن ــی منتش کتاب

دو بخش
کوتاه و خواندنی

 ازکتاب »خاطرات سفیر«

لباس هایــی کــه فقــط مــال مــردم 
ــت! اس

تــوی ســالن کنفرانــس بــودم. یکــی از طراحای 
مطــرح مــد ســخنرانیش رو آغــاز کــرد. دربــاره 
ــی  ــی لباس ــه ویژگ ــرف زد و این ک ــا ح لباس
لباســایی کــه  کــه طراحــی شــده چیــه؟ 
ــون  ــور نش ــب بروش ــون رو در قال طراحی ش
ــاره... شــل و  ــودن؛ تیکــه پ ــی داد افتضــاح ب م
ــتبند  ــد و دس ــردن بن ــی گ ــراه انبوه ول... هم
ــی  ــراح خیل ــم ط ــا خان ــج. ام ــای ک و کاله ه
ــی  ــن ویژگ ــه مهم تری ــح داد ک ــوب توضی خ
ــاز همــه  دیزایــن لباســا جلــب توجهــه کــه نی
ــه  ــودم ک ــال ب ــر و خی ــوی فک ــت! ت جووناس
ــی  ــرای پذیرای ــم ب ــردن بری ــوت ک ــون دع اَزم
شــدن. توجهــم بــه لبــاس خانــوم طــراح جلب 
شــد. عجــب.... بســیار شــیک و ســنگین! مــن 
تنهــا خانــوم محجبــه ســالن بــودم و بــا نــگاه 
ــه  ــدر ک ــردم همون ق ــس ک ــه اون ح ــردن ب ک
ــم  ــن ه ــرده، م ــب ک ــن رو جل ــه م اون توج
بــرای اون جذابــم. بــه هــم رســیدیم. بــا 
ــی  ــم و کم ــرف زدی ــران ح ــی از ای ــم کم ه
دربــاره تــز مــن و ایــن کــه دقیقــا دنبــال چــی 
ــرد،  ــت می ک می گــردم... هرچــی بیشــتر صحب
ــوع و  بیشــتر مطمئــن می شــدم کــه انتخــاب ن
رنــگ لباســاش اتفاقــی نبــوده. زمــان آنتراکــت 
ــوال  ــت س ــه عالم ــد. ی ــوم می ش ــت تم داش
تــوی ذهنــم بــود. تصمیــم گرفتــم اون رو 

ــم. بپرس
ــی!         ــوال خصوص ــک س ــوام؛ ی ــذر می خ - ع

ــرس. ــه، بپ - بل
- ایــن لباســایی کــه تیــم شــما طراحــی 

قبولــه؟ قابــل  نظرتــون  بــه  کرده انــد 
ــدال رو دوســت  ــن م ــردم ای ــه؟ م ــه ن - چراک
دارن؛ چــون ُمــد رو دوســت دارن و... . گفتــم: 
ــا  ــه اتفاق ــن میگ ــه م ــما ب ــی ش ــای فعل »لباس
زیبایــی رو تــوی همــون تیــپ کالســیک 
انتخــاب  پشــت  کــه  نگاهــی  می دونیــد. 
ــا طراحــی  شماســت، صــد و هشــتاد درجــه ب
ایــن لباســا تفــاوت داره. شــما خودتــون هــم 
می پوشــید؟!«  رو  لباســا  همیــن  تابســتون 
ــه...  ــت: »ن ــت و گف ــاال انداخ ــاش رو ب ابروه
مــن یــه مدیــرم. شــان مــن نیســت! اینــا بــرای 
مــن نیســت؛ بــرای مردمــه!« توجــه فرمودیــد؟ 
ــیار  ــودش بس ــد، خ ــی م ــش طراح ــر بخ مدی
تیــم  مــد  از  و  می پوشــه  لبــاس  ســنگین 
ــان  ــون در ش ــه، چ ــروی نمی کن ــودش پی خ

ــردم  ــرای م ــدال ب ــون ُم ــت! چ ــون نیس ایش
طراحــی میشــه، نــه ایشــون. جل الخالــق! 

)صفحــه 150(
 

ــت  ــش و امنی ــه آرام ــن مای ــی دی  وقت
ــت... اس

ــاز کــرد و گفــت: »میشــه بیــام  ژولــی در رو ب
پیشــتون؟ محمــد می خــواد یــه ســری فایــل از 
ریــاض بگیــره. رفــت تــوی اتــاق اون.« یه کــم 
متعجــب شــدم از این کــه همــه دختــرای 
ــناخت و باهاشــون  ــل می ش ــگاه رو از قب خواب

دوســت بــود، امــا ترجیــح داده بــود بیــاد پیــش 
مــن! بــا خوشــحالی ازش خواســتم بیــاد پیــش 
مــا تــا چنــد دقیقــه ای بــا هــم صحبــت کنیــم! 
اومــد تــو. از ماداگاســکار گفــت. از این کــه یــه 
بــار ازدواج کــرده و همســر بــدی داشــته، ازش 
جــدا شــده و چــون تــوی مــادا طــالق خیلــی 
ــه فرانســه  ــاد ب ــده مــادرش ازش خواســته بی ب
تــا دیگــران بــه زندگیــش کاری نداشــته باشــن 
ــه  ــه. از عالق ــی کن ــر زندگ ــه راحت ت و بتون
مندیــش بــه محمــد گفــت و این کــه از بــودن 
ــراش  ــه. مــن هــم ب ــار اون خیلــی راضی در کن
ــه ای  ــل دقیق ــی چه ــم و... . س ــران گفت از ای
گذشــت کــه محمــد زد بــه در و گفــت: 
ــت  ــی می خواس ــم؟« وقت ــای بری ــی نمی »ژول
ــه اش  ــرای بدرق ــره ب ــگاه ب ــا محمــد از خواب ب
ــا  ــدد« و چندت ــل«، »وی ــوی در. »نائ ــم جل رفت
ــا  ــد ب ــودن. محم ــم ب ــگاه ه ــای خواب از بچه ه
ــا دســت داد و روبوســی کــرد.  تــک تــک اون
تــا رســید بــه مــن، دســتش رو گذاشــت روی 
ســینه اش و ســرش رو خــم کــرد و گفــت: »بــه 
ــون  ــون دادم و چ ــرم رو تک ــدار.« س ــد دی امی
ــی  ــا لحن ــود ب ــرده ب ــت ک ــم رو رعای حریم
ــدار.«  ــد دی ــه امی ــواب دادم: »ب ــر ج مهربون ت
ــی  ــه خداحافظ ــا هم ــد ب ــد از محم ــی بع ژول
ــم  ــم بغل ــن محک ــه م ــید ب ــی رس ــرد. وقت ک
ــم ازت  ــت: »ممنون ــم گف ــار گوش ــرد و کن ک
ــی  ــدادی و روبوس ــت ن ــد دس ــا محم ــه ب ک
نکــردی!« درســت متوجــه موضعــش نشــدم. 
ــن  ــه م ــازه ای ب ــن اج ــن چنی ــن م ــم: »دی گفت
ــو  ــزد ت ــی نام ــو کــه می دون ــه ت نمــی ده؛ وگرن
ــه  ــور ک ــه.« همون ط ــم محترم ــن ه ــرای م ب
ــم.  ــت: »می دون ــی زد، گف ــرق م ــماش ب چش
بــودن  گنــگ  شــاید  ممنونــم.«  می دونــم. 
ــی،  ــه داد: »می دون ــه ادام ــد ک ــم رو فهمی نگاه
ــودی کــه محمــد باهــاش  ــو اولیــن کســی ب ت
ناامنــی  احســاس  مــن  و  کــرد  صحبــت 

ــه 163( ــردم...« )صفح نک

خاطرات دختر دانشجوی ایرانی در قلب پاریس در کتاب »خاطرات سفیر«

جوانان و به خصوص دختران ایرانی
 خواندن این کتاب را از دست ندهند

محمــد  از  بعــد  ژولــی 
ــرد.  ــی ک ــه خداحافظ ــا هم ب
وقتــی رســید بــه مــن محکــم 
ــم  ــار گوش ــرد و کن ــم ک بغل
گفــت: »ممنونــم ازت کــه 
ــدادی و  ــت ن ــد دس ــا محم ب

روبوســی نکــردی!«
تــو  »می دونــی،  گفــت:  و 
اولیــن کســی بــودی کــه 
صحبــت  باهــاش  محمــد 
کــرد و مــن احســاس ناامنــی 

نکــردم...«
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خاطره ای خواندنی از 
سبک همسرداری مرحوم 

آیت اهلل حق شناس

حضــرت آیــت اهلل حــّق شــناس بــه دلیل 
ــتند  ــی نمی توانس ــل جراح ــوارض عم ع
بــه » مســجد امیــن الّدولــة « برونــد و آن 
اوائــل کــه هنــوز بــه میــدان هــروی نقل 
مــکان نکــرده بودنــد در منزل محقرشــان 
در میــدان قیــام تهــران حضــور داشــتند 
ولــی ایشــان کــه تــا لحظــه آخــر عمــر 
ــد  ــی آم ــس م ــه نف ــی ک ــا هنگام و ت
ــرده  ــان ک ــاد جوان ــف ارش ــود را وق خ
ــس  ــل ان ــزل را محف ــان من ــد، هم بودن

ــد. خــود قــرار دادن
منزلــی کــه دو اتــاق تــو در تــو بیرونــی 
آن و یــک اتــاق هــم اندرونــی آن بود که 
بــا یــک در از بیرونــی جــدا شــده بــود،  
یــک ســاعت قبــل از اذان مغــرب درش 
گشــوده مــی شــد تــا عطــر عبودیــت و 
رایحــه مهــرورزی را بــه مشــام تشــنگان 

معرفــت برســاند.
ــتانی  ــرد زمس ــک روز س ــر ی بعدازظه
در مــاه رجــب خدمــت ایشــان رســیدم 
ــک در حــال  ــک ت طــاب و دوســتان ت
جمــع شــدن بودنــد تــا ماننــد روزهــای 
گذشــته از وعــظ و نمــاز جماعــت 
ــد. ــیرین کنن ــان را ش ــان کام جانش ایش
ــه  ــی داد ک ــان م ــا نش ــاج آق ــر ح ظاه
نشــاط روزهــای دیگــر را نــدارد و 

غصــه ای دارنــد.
بخــاری نفتــی عاءالّدیــن در وســط 
ــداری  ــوری گل ــری و ق ــود و کت ــاق ب ات
بــا دســتمال تمیــز دم کنــی روی آن 

ــرد. ــی ک ــه م ــب توج جل
ــه ســخن  ــب ب ــت اهلل حــّق شــناس ل آی
ــاء  ــراغ ع ــه چ ــگاه ب ــا ن ــود و ب گش
الّدیــن ســخنش را بــا نالــه ی جانســوزی 

ــرد: شــروع ک
»ظهــر، بعــد از ناهــار یــه قــدری 
ــدار شــدم  ــی بی اســتراحت کــردم و وقت
ــه،  ــه راه ــم ب ــی ه ــاط چای ــدم بس دی
اســتکان نعلبکــی را برداشــتم تــا از 
ــه راه  ــزم، )گری ــی بری ــراغ چای ــر چ س
ــن اســتکان و  ــت(  ای صحبتشــان را گرف
ــه  ــورد ک ــم خ ــه ه ــن ب ــی همچی نعلبک

ــد« ــدار ش ــم بی ــاج خان ح
رعشــه  دستشــان  چــون  ایشــان 
شــدیدی داشــت طبیعــی بــود کــه اگــر 
و  ســر  بریزنــد  چــای  می خواســتند 
ــه  ــان ک ــر ایش ــرد و همس ــی ک ــدا م ص
ــر  ــد را خب همــواره مراقــب ایشــان بودن

ــرد. ــی ک دار م
ــودم  ــش خ ــد: »پی ــه دادن ــان ادام ایش
گفتــم عبدالکریــم شــکمت کارد بخــوره 
ــاج  ــودت ح ــود خ ــرای مقص ــه ب ! ک
خانــم کــه روزه بــود را بیــدار کــردی ! «
شــّدت تأثــر ایشــان بــه قــدری بــود کــه 
بــه مباحــث دیگــر چنــدان پرداخته نشــد 
ولــی بــه نظــر مــی رســد ماندگارتریــن  
ــود کــه ایشــان  ــی ب ــی اخاق درس عمل

بــه همــه مــا دادنــد .

دختران و پسران میبدی با اینکه درسخوان هستند، 
اما آگاهی کافی برای تشکیل خانواده ندارند

حجت االسالم والمسلمین شیخ محمدزارعشاهی/ کارشناس امور خانواده

 بارهــا بــا ایــن صحنــه روبرو 
بــوده ام که پــس از اتمام کالس 
و کارگاه، دختــری و پســری 
عنــوان کــرده اســت کــه اگــر 
ایــن اطالعــات و آگاهــی دینی 
کــه امــروز کســب کــرده ام، را 
ــتم،  ــی دانس ــن م ــش از ای پی
بــه خواســتگاران خــود جــواب 
ــا انتخاب  منفــی نمــی دادم و ی

ــری داشــتم.  دقیــق ت
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ــی  ــه در رقابت ــود ک ــال 1394 ب ــفندماه س اس
داغ بیــن حجــت االســالم روانبخــش و دکتــر 
ــی  ــال دهقان ــد کم ــردم میب ــی، م ــال دهقان کم
را بــا رای بیشــتر راهــی مجلــس شــورای 

ــد. ــالمی کردن اس
ــه  ــد و در جرگ ــت امی ــی در لیس ــر دهقان دکت
ــرد و  ــاز ک ــس کارش را آغ ــان مجل اصالحطلب
از همــان آغــاز نشــان داد کــه یــک شــخصیت 

دیپلماتیــک و کامــال سیاســی مــی باشــد.
ــه  ــد، هم ــر و امی ــت تدبی ــا دول ــال ه ــن س ای
مســائل کشــور از جملــه رفــع تحریــم هــا تــا 
ــای  ــرف ه ــا ط ــره ب ــه مذاک ــوردن را ب آب خ
غربــی، منــوط کــرد و بــا اصــرار بــر انجــام آن، 
ــا  ــز ب ــر انقــالب نی ــه جایــی رســید کــه رهب ب
وجــود مخالفــت صریــح، آنهــا را در ایــن امــر 

ــر گذاشــت. مخی
ــن  ــا از بی ــم ه ــه تحری ــا گذشــت و ن ســال ه

رفــت و نــه بــا مذاکرات مشــکلی از مشــکالت 
ــه  ــود ک ــی ب ــن در حال کشــور حــل شــد و ای

توجهــی  کــم  علــت  بــه 
دولــت در زیرســاخت ســازی 
بــرای اقتصــاد، و عــدم توجــه 
و  جهانــی  بازارســازی  بــه 
دیگــر مســائل مهــم اقصــادی، 
کشــور  اقتصــاد  وضعــت 
بــه طــرز تاســف آوری از 
دیگــر دوره هــا متشــنج تــر و 

ــد. ــر ش ــراب ت خ
ــادی  ــراد زی ــا اف ــن روزه ای
بــا  ســو  هــم  طیــف  در 

دولــت تدبیــر و امیــد، بــه جــای قبــول اشــتباه 
راهبــردی دل بســتن بــه غــرب و عذرخواهــی 
ــرف  ــه ط ــه را ب ــکان حمل ــوک پی ــردم، ن از م
ــی  ــه نوع ــد، و ب ــه ان ــالب گرفت ــری انق رهب

ــوه دادن  ــر جل ــود را در بدت ــالش خ ــام ت تم
ــدن  ــراب ش ــن خ ــور و همچنی ــت کش وضعی
ــته  ــاع گذاش ــتر اوض بیش

ــد. ان
ــد  ــت چن ــا گذش ــال ب ح
مجلــس  دوره  از  ســال 
ــالمی  ــورای اس ــم ش ده
کــه متاســفانه یکــی از 
دوره  تریــن  ضعیــف 
ــخ  ــس در تاری ــای مجل ه
انقــالب نیــز بــوده اســت، 
مــردم مــا و مخصوصــا 
مــردم میبــد از نماینــده 
ــرای  ــس و ب ــه در مجل ــد ک خــود انتظــار دارن
ــه  ــر علی ــار هــم کــه شــده اســت ب ــی یکب حت
تدبیــر اشــتباه دولــت و ادامــه دادن آن، موضــع 
ــه  ــی ک ــان مردم ــدن در می ــا آم ــا ب ــرد و ی بگی

بــه او رای داده انــد، بــه ســواالت و مطالبــات 
ــد ... ــرا ده ــوش ف ــان گ و سخنانش

دکتــر کمــال دهقانــی ایــن ســال هــا بــر جــای 
ــه  ــه هم ــود ک ــت ب ــه فعالی ــغول ب ــردی مش م
چیــزش مــردم بــود و حتــی زندگــی اش را در 

ایــن راه گذاشــت...
مــردم میبــد میخواهنــد کمــال دهقانــی انــدک 
شــباهتی بــه مرحــوم یحیــی زاده داشــته باشــد 
و اگــر نمیتوانــد ماننــد آن مرحــوم در مجلــس 
و در میــان مــردم پرشــور و فعــال ظاهــر شــود 
ــت  ــس جه ــون مجل ــار از تریب ــتکم یکب دس
ــی  ــش نظارت ــای نق ــردم و ایف ــکاس آالم م انع
ــه  ــری ک ــد؛ ام ــتفاده کن ــت اس ــر دول ــود ب خ
ــت  ــاده اس ــاق نیفت ــون اتف ــف تاکن ــع االس م
تــا جایــی کــه برخــی معتقدنــد ایشــان بیشــتر 
ــل  ــا وکی ــد ت ــباهت دارن ــت ش ــل دول ــه وکی ب

ــت... مل

خواسته مردم میبد از نماینده منتخب شان چیست؟

 آمارهــای رســمی بانــک مرکــزی نشــان 
ــرف  ــی پرمص ــواد غذای ــر م ــد اکث می ده
ــع  ــق جام ــای تواف ــان امض ــردم، از زم م
هســته ای )برجــام( بــه شــدت گــران 

ــت  ــده اس ش
در حالــی کــه شــعار اصلــی دولــت 

یازدهــم بــرای انجــام مذاکرات هســته ای، 
رفــع تحریم هــای اقتصــادی و بهبــود 
شــرایط اقتصــادی کشــور حتــی در ســطح 
آب خــوردن مــردم بــود، بــا گذشــت یک 
ســال و دو مــاه از انعقــاد توافــق برجــام، 

ــت. ــده اس ــق نش ــداف محق ــن اه ای

واکنش نماینده ورامین به مخالفان 
سوال از رئیس جمهور

مشــرق: نماینــده مــردم ورامیــن در مجلــس 
ــت  ــی اس ــور حق ــؤال از رئیس جمه ــت: س گف
ــس  ــدگان مجل ــه نماین ــی ب ــون اساس ــه قان ک
ــلب  ــا س ــلیقه دولتی ه ــا س ــق ب ــن ح داده و ای

. نمی شــود
ــن  ــردم ورامی ــده م ــوی نماین ــین نق ــید حس س
انتقــاد از  در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
از  نماینــدگان  ســؤال  خوانــدن  غیرقانونــی 
از  ســؤال  داشــت:  اظهــار  رئیس جمهــور، 
رئیس جمهــور حقــی اســت کــه قانــون اساســی 
بــه نماینــدگان مجلــس داده و ایــن حــق باســلیقه 

نمی شــود. ســلب  نماینــدگان  از  دولتی هــا 
ــور  ــؤال از رئیس جمه ــه، س ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــس در ح ــه در مجل ــت ک ــاه اس ــن م چندی
بررســی اســت، گفــت: چندیــن مرتبــه آقایــان بــا 
ــب  ــور را به عق ــؤال از رئیس جمه ــی کاری س الب
انداختــه و مانــع اعــالم وصــول آن شــدند اکنــون 
ــر  ــده بهت ــول ش ــالم وص ــؤال اع ــن س ــه ای ک
ــردم  ــدگان م ــون و نماین ــه قان ــان ب ــت آقای اس

ــد. ــرام بگذارن احت
نماینــده مــردم ورامیــن همچنیــن  اضافــه کــرد: 
ــا  ــه ب ــای مقابل ــه معن ــور ب ــؤال از رئیس جمه س
ــرای  ــه ب ــور نیســت، بلک ــا رئیس جمه ــت ی دول
شــفافیت و دفــاع از حقــوق مــردم اســت؛ برخی 
ــور  ــؤال از رئیس جمه ــع س ــته مداف ــه درگذش ک
ســابق بودنــد امــروز طــوری اظهارنظــر می کننــد 

کــه گویــا مجلــس چنیــن حقــی نــدارد.

ــت  ــور دول ــر کش ــری وزی ــع گی موض
ــکا  ــا آمری ــره ب ــاره مذاک ــات درب اصالح

تســنیم: موســوی الری گفــت: در شــرایطی 
ــه اجــرای  ــدی ب ــچ تعه ــکا هی ــت آمری ــه دول ک
ــدارد  ــام ن ــه برج ــی از جمل ــای بین الملل پیمان ه
ــت. ــا اس ــور بی معن ــن کش ــا ای ــره ب ــث مذاک بح
عبدالواحــد موســوی الری وزیــر کشــور دولــت 
اصالحــات، دربــاره بحــث مذاکــره مجــدد 
بــا آمریــکا کــه توســط برخــی رســانه های 
ــت:  ــار داش ــود، اظه ــرح  می ش ــب مط اصالح طل
در رابطــه بــا آمریــکا کافــی اســت بدانیــم اینهــا 
ــتند. در  ــد نیس ــی پایبن ــد و پیمان ــچ عه ــه هی ب
شــرایطی کــه دولــت آمریــکا هیــچ تعهــدی بــه 
ــث  ــدارد، بح ــی ن ــای بین الملل ــرای پیمان ه اج

ــت. ــا اس ــور بی معن ــن کش ــا ای ــره ب مذاک
ــره  ــه مذاک ــدم ک ــده معتق ــه بن ــزود: البت وی اف
ــرای پیشــبرد  کــردن همــواره بهتریــن راهــکار ب
منافــع کشــور بــوده ولــی در شــرایطی کــه 
ــل از اســاس اهــل مذاکــره نیســت،  طــرف مقاب
ــع  ــد مناف ــره نمی توان ــز مذاک ــای می ــتن پ نشس

ــد. ــن کن ــور را تأمی کش
ــور  ــپ، رئیس جمه ــد ترام ــه دونال ــس از آنک پ
ــدون  ــکا، اعــالم کــرد کــه حاضــر اســت ب آمری
هیــچ پیش شــرطی وارد مذاکــره بــا ایــران شــود، 
ــب  ــای اصالح طل ــانه ها و روزنامه ه ــی رس برخ
کــه  کننــد  القــا  این گونــه  کردنــد  تــالش 
مشــکالت اقتصــادی کشــور نتیجــه تحریم هــای 
آمریــکا بــوده و تنهــا راه نجــات، مذاکــره مجــدد 

اســت.

رسانه سیاست

شــاید بــی انصافــی باشــه ذهــن ســیال راوی 
قصــه را اینطــور معرفــی کنیــم ، چنــد شــبی 
ــای  ــه ه ــان خان ــدر مهم ــریال پ ــت س اس
ماســت و در ایــن مــدت طبــق روال معمــول 
نقــد هــا و بازتــاب هــای اجتماعــی زیــادی 
را شــاهد هســتیم کــه بعضــی دور از انصــاف 
اســت . بگذاریــد از حامــد قصــه پدر شــروع 
کنیــم همــان کاراکتــر بــه ظاهــر تخیلــی برای 

بعضــی... اصــال تخیــل یعنــی چــه!؟ دور از 
ــی ،  ــاورای طبیع ــی م ــودن ، یعن ــترس ب دس
یعنــی مســخره بــودن یــا شــاید هــم زرهــی 

بــرای پوشــاندن اصــل حقیقــت!
حامــد قصــه مــا مثــال شــمار بســیاری 
ــال  ــالیان س ــه س ــت ک ــی اس ــوان های از ج
ــا  ــز قضــاوت ه ــغ تی ــان تی ــرای باورهایش ب
را بــه جــان خریــدن امــا لحظــه ای پــا پــس 

ــاع... ــت ارتف ــه قیم ــی ب ــیدند حت نکش
حامــد قصــه مــا نــه برآمــده از تخیــل اســت 
ــا  ــه تنه ــان بلک ــر پریش ــک فک ــه زاده ی و ن
جــرات و شــهامت صاحــب اثــر اســت 

ــرم  ــدون ش ــوان ب ــد میت ــه بگوی ــرای اینک ب
بــدون خجالــت بــدون تــرس پــای آن 
ــوان  ــی ت ــاور داشــت ایســتاد ، م ــه ب چــه ک
لیالهــای بســیار را  مجــذوب حیــا و شــرم و 

ــرد... ــود ک ــاک خ ــده پ دی
ــزار  ــی ه ــرمِ نگاه ــی ش ــری گاه ــرای دلب ب
ــد  ــای دوص ــوه ه ــر از عش ــده ت ــه برن مرتب

ــت. ــان اس خرام

حامــد و لیــال نــه از ســیاره دیگــر امــده انــد 
نــه از عالــم خیــال  بلکــه از جایــی نزدیــک 
تــر ، از ســرزمین حقیقــت پــا بــه شــب هــای 
ــم  ــوز ه ــته اند.هن ــا گذاش ــرم تابســتانی م گ
جــوان هایــی هســتند پســر یــا دختــر فرقــی 
نمیکنــد ، کــه یوســف وار پشــت بــه هــوای 

نفــس میکننــد.

رســیدن بــه قلــه ، ســخت امــا دور از انتظــار 
نیســت ، گاهــی حقیقــت از دور جلــوه 
تخیــل دارد کمــی کــه نزدیــک بشــویم 

ــت... ــی اس ــت یافتن دس

گفتم، گفت

اعتماد به نفس
ــای  ــره ه ــی از چه ــرا یک ــنیدی اخی ــت: ش گف
ــد  ــی در میب ــی روحان ــتاد انتخابات ــاخص س ش
میخواســت بــه بهانــه اوضــاع اقتصــادی کشــور 

ــدازه؟ ــع راه بن تجم
گفتــم: جــدی؟! مگــه رییســی رئیــس جمهــوره 

کــه بــه سیاســت هــاش معترضنــد؟
گفــت: چــی بگــم؟ اعتمــاد بــه نفــس ایــن بنــده 
ــون  ــر داده! کاندیداش ــم ج ــمون رو ه ــدا آس خ
ــاره و خــراب  ــه، رای بی ــاره شــلوغ میکن رای نی

بکنــه هــم شــلوغ میکنــه!
گفتــم: بالنســبت میگــن یــارو دزدی کــرده بــود 
و داشــت از دســت ملــت فــرار می کــرد، بــرای 
ــی زد  ــرار داد م ــن ف ــه، حی ــناخته نش ــه ش اینک

ــد!! آآآی دزد آآآی دزد رو بگیری

جناب آقای علی محّمد دهقانی
گرامی تــان  مصیبــت درگذشــت همســر 
مرحومــه مرضیــه اعیــان را کــه الگــوی 
اخالق مــداری و مجاهــدت انقالبــی بــود،  

بــه شــما تســلیت عــرض می نماییــم.
ــتقامت،  ــر و اس ــوی صب ــا بان ــه ب ــد ک امی

حضــرت زینــب)س( محشــور باشــند.
تحریریه حائر

جناب آقای اکبر دهستانی

درگذشــت جانگــداز دختــر دلبندتــان را 
ــلیت  ــان تس ــواده محترمت ــما و خان ــه ش ب
عــرض نمــوده و از درگاه الهــی بــرای آن 
ــرای  ــات و ب ــو درج ــرده عل ــفر ک ــز س عزی

ــم. ــئلت داری ــر مس ــدگان صب بازمان
تحریریه حائر
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نقدی بر سریال پدر 

دلبری با طعم حیا !

خاطرات اورژانسی 

صابر آقایی میبدی
 کارشناس اورژانس و فوریت های پزشکی

معرفت نوجوان 17 ساله

پســر 17 ســاله ای در مســابقات کشــتی 
دچــار دررفتگــی آرنــج دســت شــده بــود. 
نوجوانــان  رده  در  کشــوری  دوم  مقــام 

ــت. داش
ــان  ــرد دردش را پنه ــی ک ــعی م ــیار س بس
کنــد امــا فشــار زیــاد درد چهــره اش 
آمبوالنــس  وقتــی  بــود.  داده  تغییــر  را 
ــت،  ــک رف ــداز کوچ ــت ان ــک دس روی ی
ــش  ــا و لبهای ــک ه ــد، پل ــم ش ــش ک تحمل
ــی  ــول بیهوش ــرف از آمپ ــار داد، ح را فش

ــی زد.  م
ــرب  ــیدیم اذان مغ ــه رس ــتان ک ــه بیمارس ب
ــه  ــتارها ب ــد. پرس ــنیده ش ــا ش از بلندگوه
او گفتنــد احتمــاال بایــد بیهــوش شــوی تــا 

ــم.  ــا بیاندازی ــی را ج ــم دررفتگ بتوانی
چنــد لحظــه ای گذشــت، وقتــی پزشــک او 
را ویزیــت کــرد، رو بــه پزشــک گفــت: یک 
درخواســت دارم، فقــط بگذاریــد نمــازم را 
بخوانــم بعــد مــرا عمــل یــا بیهــوش کنیــد، 
ــدار نشــوم.  ــا آخــر شــب بی ــی ترســم ت م
ــی خــاص  ــا نگاه ــرد و ب ــر تعجــب ک دکت
بــه او گفــت: تــو بــا ایــن دســتت مگــر مــی 

توانــی نمــاز هــم بخوانــی؟ 
نوجــوان بــا معرفــت جــواب داد: دســتم را 
محکــم بــه بدنــم ببندیــد تــا دردش کمتــر 

شــود، چراکــه نتوانــم؟!

و رفت تا وضویش را بگیرد...

ــینمایی  ــم س ــار فیل ــن اخب ــر اســاس آخری ب
ــده  ــین ش ــاخته تحس ــب« س ــه ابوقری »تنگ
»بهــرام توکلــی« از هفدهــم مــرداد مــاه 
اکــران خــود در ســینماهای کشــور را آغــاز 

ــرد. ــد ک خواه
جشــنواره  سی وششــمین  در  فیلــم  ایــن 
ــود  ــار ب ــن آث ــی از موفق تری ــم فجــر یک فیل
ــی  ــوان تحول ــه عن ــن از آن ب ــر منتقدی و اکث
ــد. ــاد کردن ــازه در ســینمای دفــاع مقــدس ی ت
ــده در  ــم ش ــی گ ــب« موضوع ــه ابوقری »تنگ
تاریــخ دفــاع مقــدس اســت. 5 روز قبــل از 
ــی  ــراق گروه ــران و ع ــان ای ــس می ــش ب آت
از شــیرمردان ایرانــی در دفــاع از خــاک 
وطــن در تنگــه ای  بــه نــام ابوقریــب 
دشــمن را بــا نثــار جانشــان زمیــن گیــر مــی 
ــد وارد  ــراق نتوان ــث ع ــم بع ــا رژی ــد ت کنن
ــن اتفــاق مــی  خوزســتان شــود کــه اگــر ای
ــاد پیــروزی رژیــم بعــث 5 روز پیــش از  افت
تصویــب آتــش بــس قطعــی بــود. رویــدادی 
ــاز نشــد  ــاع مقــدس ب ــخ دف ــه در دل تاری ک
و حتــی گــم شــده بــود و اقــدام کارگــردان 
جــوان ایــن فیلــم کــه جنــگ را ندیده اســت 
ــم تحســین  ــداد مه ــن روی ــت ای ــرای روای ب

ــرام اســت. ــل احت ــز و قاب برانگی

در ابتــدای فیلــم شــادی و سرخوشــی چهــار 
شــخصیت اصلــی در کنــار رودخانــه نشــان 
ــم  داده مــی شــود و اگــر در نوشــته اول فیل
ــان  ــی بی ــت زمان ــب از موقعی ــه ابوقری تنگ

ــم در  ــه فیل ــد ک نشــود شــاید مخاطــب ندان
ــاع مقــدس روایــت مــی شــود. زمــان دف

ــه  ــم در صحن ــدای فیل ــی در ابت ــده توکل ای
ای کــه دو شــخصیت در تصویــر نشــان داده 
مــی شــوند امــا مخاطــب دیالــوگ هــای دو 
شــخصیت دیگــر کــه روی میــز نشســته 
ــاوت  ــوع خــود متف ــنود در ن ــی ش ــد را م ان
اســت و وقتــی دوربیــن بــه ســمت رودخانــه 
ــت  ــردد مخاطــب متوجــه وضعی ــی گ ــر م ب

ــی شــود. ــردم م ــگ زده م جن
ــوع پرداخــت خــود  ــا ن ــب« ب »تنگــه ابوقری
ــاع  ــئله دف ــه مس ــا ب ــدس تنه ــاع مق ــه دف ب

رزمنــدگان از وطــن نمــی پــردازد بلکــه 
تصویــر  بــه  را  دوران  ایــن  در  زندگــی 
ــم  ــدای فیل ــه در ابت ــا ک ــد. آن ج ــی کش م
رفتارهــای  و  شــوخی  بــه  رزمنــدگان 
برگرفتــه از شــادی مــی پردازنــد و در عیــن 
ــم  ــان مه ــز برایش ــن نی ــاع از میه ــال دف ح
اســت. حتــی رزمندگانــی کــه تــالش دارنــد 
ــدای دل خــود گــوش داده و در خــط  ــه ن ب
مقــدم حضــور یابنــد نیــز درایــن فیلــم نشــان 

ــود. ــی ش داده م
تصاویــر فیلــم از مــردم کــه بــه دلیــل حملــه 
ــان  ــوال و ج ــی در ام ــار خراب ــمن دچ دش
شــده انــد و در بیابــان و مناطــق مــورد 
ــرای  ــه درســتی ب ــد ب تهاجــم آواره شــده ان

ــود. ــی ش ــت م ــب روای مخاط
تنگــه ابوقریــب بــا هنــر بهــرام توکلــی 
دفــاع مقــدس را بــه شــکلی بــرای مخاطــب 
ــرای  ــود ب ــی ش ــه نم ــد ک ــی کن ــت م روای
ــت.  ــم نقصــی یاف ــای جنگــی فیل ــه ه صحن
ــی  ــع حت ــه در برخــی مواق ــی ک ــه های صحن
ــی  ــن، واقع ــون روی دوربی ــیدن خ ــا پاش ب
ــادت  ــت رش ــدس و عظم ــاع مق ــودن دف ب

ــد. ــی ده ــان م ــدگان آن را نش ــای رزمن ه
این فیلم را حتما ببینید ...

نقدی بر فیلم بهرام توکلی؛
اکران پرافتخارترین فیلم جشنواره فجر در سینما نگار میبد

وقتی مردم میبد نماینده ای مانند مرحوم یحیی زاده می خواهند
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ثبت سفارش، از شنبه تا چهارشنبه - صبح ها

یادداشت: پروین امینیان

و  مجاهــد  بانــوی  رثــای  در 
انقالبــی میبــد، مرحومــه اعیــان

ــال 1346 در  ــان در س ــه اعی ــه مرضی ــو حاجی بان
ــه گنبدســبز  ــی در محّل ــن و مذهب ــواده ای متدی خان
شهرســتان یــزد، دیــده بــه جهــان گشــود او آخریــن 
فرزنــد و کانــون توّجــه خانــواده بــود. خردســالی و 
مقطــع دبســتان را قبــل از انقــالب گذرانــد و پــس 
ــد؛  ــی ش ــع راهنمای ــالب وارد مقط ــروزی انق از پی
بــا آنکــه عضــو انجمــن اســالمی مدرســه بــود اّمــا 
عالقــه زیــادی بــه فّعالیّتهــای اجتماعــی و سیاســی 
ــه  ــالگی ب ــانزده س ــن ش ــه در س ــا اینک ــت ت نداش
ــا  همســری ســردار شــهید حســن انتظــاری کــه بن
بــه ســفارش آیتــاهلل شــهید صدوقــی در پــی ازدواج 
بــا دختــری نجیــب و متدیـّـن بــود، درآمــد. زندگــی 
سراســر عشــق و صفــای ایــن زوج خداجو یکســال 
و ده مــاه بیشــتر طــول نکشــید و عــروج ملکوتــی 
شــهید حســن انتظــاری در ســال 1363 قلــب یــار 

جوانــش را تــا همیشــه عمــر داغــدار کــرد.

ــر ســر  ــر از هجــده ســال داشــت ب ــا اینکــه کمت ب
ــی  ــهیدش باق ــر ش ــا همس ــود ب ــان خ ــد و پیم عه
مانــد و در ایــن غــم بــزرگ قامــت راســت گرفــت 
ــاند؛ از  ــام رس ــه انج ــی اش را ب ــالت زینب ــا رس ت
ــا عضویّــت در ســپاه پاســداران انقــالب  ایــن رو ب

ــه نشــان پاســداری شــد. اســالمی مفتخــر ب

ــاری،  ــهید انتظ ــهادت ش ــس از ش ــال پ ــت س هش
در ســن 25 ســالگی بــه همســری جانبــاز ســرافراز 
تــا  درآمــد  فیروزآبــادی  دهقانــی  علیمحّمــد 
ــتقامتش  ــار و اس ــد و ایث ــل کن ــش را کام مجاهدت
ــد از  ــود، بع ــرزمینش ش ــان س ــرای زن ــی ب الگوی
ــتان  ــاکن شهرس ــال 1371 س ــّدد در س ازدواج مج

ــد. ــد ش میب

فّعالیّتهــای فرهنگــی- اجتماعــی و   زندگــی و 
ــرگ  ــد ب ــتان میب ــان در شهرس ــم اعی ــی خان سیاس
زّرینــی بــر دفتــر حیــات اوســت، کمتــر کسی ســت 
کــه در فّعالیّتهــای جامعــه زنــان در شهرســتان میبــد 

خانــم  از  نامــی 
نشــنیده  اعیــان 

ــد. باش

مســئولیّتهای  وی 
در  مختلفــی 
شــغلی  حیطــه 
خــود داشــت، اّمــا 
کارش محــدود بــه 
مــکان  و  زمــان 
نبــود.  خاصــی 

همــواره هّمتــش مصــروف  جــذب و تربیــت نســل 
بــود. انقــالب  اهــداف  تبییــن  و  جــوان 

 والیتمــداری و اطاعــت بــی چــون و چــرا از ولــّی 
فقیــه زمــان، شــاخصترین ویژگــی فکــری و عملــی 

وی بــود. 

در  ایشــان  سیاســی  و  عقیدتــی  ســخنرانیهای 
ــب  ــازل را اغل ــا و من ــدارس، مســاجد و پایگاهه م
ــد،  ــنیده ان ــف ش ــاّلت مختل ــدی در مح ــان میب زن

زندگــی بــا یــک همســر جانبــاز، ابتــال بــه ســرطان 
ــاری  ــج بیم ــل درد و رن ــی و تحم ــنین جوان در س
ــن  ــه ای ای ــا لحظ ــد ام ــوار مینمای ــه دش ــر چ اگ
ــه او  ــرد، بلک ــف نک ــر را متوق ــتگی ناپذی زن خس
مشــکالت را نمــک زندگــی میدانســت و عاشــقانه 
ــال  ــر دنب ــاری دیگ ــهید انتظ ــد از ش ــت: "بع میگف

ــودم." ــش نب آرام

 از مبــارک تریــن کارهایــی کــه خانــم اعیــان 
ــع  ــه و توزی ــرد، تهی ــاز ک ــد آغ ــتان میب در شهرس
زندگینامــه و کتــب شــهدا بــود و بــا ایــن کار 
بســیاری از جوانــان ایــن شــهر را بــا ســیره شــهدای 

ــود. ــنا نم ــدس آش ــاع مق دف

بدیــن شــکل کــه بــا هزینــه شــخصی تعــداد زیادی 
ــه  ــه ای ب ــر بهان ــه ه ــه و ب ــهدا را تهی ــب ش از کت
ــدارس، مســاجد  م
اشــخاص  و 
هدیــه  مختلــف 
ســنت  میکــرد. 
ــف در  ــنه وق حس
باعــث  گــردش 
کتــب  تــا  شــد 
کــه  متعــددی 
مزیّــن بــه ُمهــر 
نــام شــهید حســن 
بــه  انتظاریســت، 

برســد. زیــادی  افــراد  دســت 

خانــم مرضیــه اعیــان محبوبیــت و دوســتان فراوانی 
داشــت، کســانی کــه از نزدیــک بــا زندگــی ایشــان 
ــای  ــتی، روضه ه ــی، ساده زیس ــد بیریای ــنا بودن آش
را  ایشــان  ســخاوت  و  گشاده دســتی  هفتگــی، 

ــند. میشناس

نشــاط، انــرژی و انگیــزه باالیــش بــرای کار، گــوی 
ــود. ــا می رب ســبقت را از جوانتره

ــد،  ــب نش ــر او غال ــاری ب ــتگی و بیم ــز خس هرگ
ــه  ــران جــوان ب ــه باعــث میشــد دخت ــن روحی همی
راحتــی جــذب حلقه هــای صالحینــش شــوند. 
ــت  ــاعتها وق ــرد، س ــادری میک ــا م ــرای بّچه ه او ب
داشــت بــرای گــوش دادن بــه درددل و کمــک بــه 

ــش... ــک دختران ــکل تک ت ــل مش ح

 بــرای فرزنــدان خــودش نیــز پیــش از آنکــه مــادر 
ــتاری  ــرش پرس ــرای همس ــود و ب ــق ب ــد رفی باش

ــداکار. دلســوز و ف

احتــرام ویــژه اش بــه ســادات زبانــزد بــود و 

ــرد،  ــه میک ــر توصی ــن ام ــه ای ــم ب ــران را ه دیگ

دســتگیری از نیازمنــدان و مشــارکت در امــور 
ــرش  ــای عم ــن روزه ــا آخری ــی ت ــه را حت خیری

ــرد. ــرک نک ت

بــه زندگــی شــهدای مدافــع حــرم توّجــه ویــژه ای 
داشــت و همسرانشــان را بــا احتــرام و بزرگــی یــاد 

میکــرد گویــی کــه هــر کــدام تکــرار او بودنــد...

کســانی کــه آخریــن ماه هــا و روزهــای عمــر 
ــند  ــه باش ــان  رفت ــادت ایش ــه عی ــان ب ــم اعی خان
ــا رضایتــی در  میداننــد کــه نشــانی از ناامیــدی و ن
رفتــار و گفتــارش دیــده نمیشــد؛ حتــی در اوج درد 
ــه  ــی ب ــت، وقت ــت برنمی داش ــه دس ــم از مطالع ه
ــتی و  ــی برنمی گش ــت خال ــی دس ــراغش میرفت س
ــه  ــره ای ب ــود به ــده ب ــه خوان ــی ک ــن کتاب از آخری

ــید. ــو میرس ت

 رّد پــای مشــارکت خانــم اعیــان را در بیشــتر 
برنامه هــای ارزشــمند شــهر میتــوان یافــت.

شــهدا،  یادواره هــای  امام شناســی،  دوره هــای   
فیلمهــای  اکــران  توســل،  و  روضــه  مجالــس 

... و  معرفتــی  مختلــف  دوره هــای  ارزشــی، 

ــود،  ــراه ایشــان ب ــف همــه جــا هم احســاس تکلی
خــود را بــه اســالم و انقــالب بدهــکار میدانســت، 
و نهایــت دعــا و آرزویــش شــهادت و ســپس 

ــود. ــت ب رجع

ــنبه 1397/05/07  ــحرگاه روز یکش ــرانجام در س س
پــس از تحمــل مدتهــا بیمــاری و درد جانــکاه 
دعــوت حــق را لبیــک گفــت و بــه لقاءاهلل پیوســت. 
باشــد کــه در جــوار ســاالر شــهیدان مقــام یابــد و 
ــور در مســیر حــق هدایتگــر و  چــون چراغــی پرن

ــان ایــن مــرز و بــوم باشــد.  الگویــی بــرای زن

ُحسن ختام
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