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کمال هم نشین !

ناعادالنــه  تقســیم  کــه  سالهاســت 
ــدای  ــزد ص ــتان ی ــه اس ــای انتخابی حوزه ه
اعتــراض مــردم تمــام نقــاط ایــن اســتان –به 
جــز یــک شهرســتان- را بلنــد کــرده اســت 
ــتی  ــا مش ــالها ب ــن س ــام ای ــه در تم و البت
ــخ  ــات پاس ــن اعتراض ــه ای ــد ب ــده وعی وع
ــت  ــال اس ــدود 20 س ــاال ح ــد و ح داده ش
کــه مــردم ایــن اســتان شــاهدند، شهرســتانی 
ــگاه ســوم  ــی در جای ــه لحــاظ جمعیت ــه ب ک
اســتان قــرار دارد و جمعیتــش حــدود یــک 
ــده  ــک نماین ــت، ی ــتان اس ــز اس ــم مرک هفت
ــامی دارد  ــورای اس ــس ش ــتقل در مجل مس
امــا همــان مرکــز اســتان )یعنــی شهرســتان 
یــزد( از داشــتن یــک نماینــده مســتقل 

ــت!! ــروم اس مح
ــوده  ــاد ب ــدر زی ــی آنق ــن بی عدالت شــدت ای
ــدی  ــده جدی ــر وع ــالهای اخی ــی س ــه ط ک

ــاس  ــر اس ــد و ب ــتان داده ش ــردم اس ــه م ب
آن مقــرر شــد 2 نماینــده جدیــد بــه اســتان 
ــرد  ــن کار رویک ــا ای ــا ب ــود ت ــزد داده ش ی
ــود  ــاح ش ــدی اص ــین تاح ــه پیش ناعادالن
ــرح  ــدای ط ــان ابت ــه از هم ــی ک ــا بحث ام
ایــن ســناریو مطــرح شــد آن بــود کــه 
اســت چگونــه  قــرار  نماینــده  دو  ایــن 
ــتان  ــف اس ــه مختل ــای انتخابی ــن حوزه ه بی

ــود؟ ــع ش توزی
مهمتریــن قاعــده در تقســیم حوزه هــای 
حــوزه  آن  جمعیــت  میــزان  انتخابیــه، 
اســت چــه آنکــه در نظامهــای مردمســاالر، 
ــه  ــردم« اســت ن ــل »م ــده مجلــس وکی نماین
وکیــل خــاک و فــوالد و آب و... و بــه همین 
خاطــر اســت کــه شهرســتان بســیار بزرگــی 
ــت،  ــت جمعی ــاظ قل ــه لح ــس ب ــون طب چ
ــده مســتقل محــروم اســت  ــتن نماین از داش

امــا ایــن قاعــده در تقســیم بندی فعلــی 
حوزه هــای انتخابیــه اســتان یــزد اصــا 

ــت. ــده اس ــات نش مراع
ــناریوهای  ــده، س ــن قاع ــه ای ــه ب ــا توج ب
مختلفــی در محافــل گوناگــون پیرامــون 
حوزه هــای  در  نماینــده  چینــش  نحــوه 
ــا  ــت ام ــده اس ــرح ش ــتان مط ــه اس انتخابی
آنچــه کــه میبدی هــا از ابتــدا بــر آن اصــرار 
ــد آن اســت کــه شهرســتان میبــد بایــد  دارن
شــورای  مجلــس  در  مســتقلی  نماینــده 
ــی  ــن موضوع ــد و ای ــته باش ــامی داش اس
ــت اهلل  ــهر، آی ــه ش ــام جمع ــه ام ــت ک اس
ــر  ــات اخی ــی از جلس ــز در یک ــی نی اعراف
ــی و  ــه صــورت علن ــد ب شــورای اداری میب
صریــح بــر آن تاکیــد کــرد و ایــن انتظــار را 
از نماینــده مــردم ایــن شهرســتان در مجلــس 
را  مذکــور  ســناریوی  کــه  کــرد  ایجــاد 

دنبــال کنــد و مانــع از تضییــع حــق مجــدد 
شــود. میبدی هــا 

البتــه ایــن رویکــرد میبدی هــا بــدون منطــق 
ــه  ــود ک ــن ب ــان ای ــود و لُــب اســتدالل آن نب
اگــر قــرار اســت شهرســتان اردکان کــه 
ــد دارد،  ــه میب ــبت ب ــری نس ــت کمت جمعی
ــوب  ــتقل محس ــه مس ــوزه انتخابی ــک ح ی
ــد  ــم بای ــد ه ــی میب ــق اول ــه طری ــود، ب ش
دارای حــوزه انتخابیــه مســتقل باشــد؛ چــرا 
ــد بیشــتر از اردکان اســت  کــه جمعیــت میب
ــتان  ــن شهرس ــد، دومی ــاظ میب ــن لح و از ای
اســتان پــس از مرکــز َ)شهرســتان یــزد( 
محســوب می شــود و گذشــته از آن بــه 
لحــاظ توســعه صنعتــی و شــهری هــم میبــد 

ــدارد. ــتکمی از اردکان ن ــچ دس هی
پس از تاکید آیت اهلل اعرافی...

ادامه در صفحه 2

صورتجلسه تقسیم بندی حوزه های انتخابیه استان با »خسارت محض« میبد به امضاء دکتر کمال دهقانی رسید

فرا رسیدن ایام عزای حسینی تسلیت باد

تاکید مجدد آیت ا... اعرافی: 

میبد، باید به تنهایی یک نماینده در مجلس داشته باشد
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)ادامه از صفحه نخست...(
همــه  اعرافــی،  آیــت اهلل  تاکیــد  از  پــس 
خیالشــان راحــت بــود کــه ایــن اتفــاق خواهد 

افتــاد بــه خصــوص اینکــه آن زمــان گفتــه 
ــت  ــورد رضای ــه م ــناریوهایی ک ــد س می ش
اطــراف مختلــف ایــن ماجــرا باشــد وجــود 
دارد. امــا اخیــرا صورتجلســه ای منتشــر 
ــکاری در  ــی آش ــه در آن بی عدالت ــده ک ش

ــود. ــاهده می ش ــد مش ــق میب ح
اردکان همچنــان  ایــن صورتجلســه   در 
ــزد  ــت، ی ــتقل اس ــده مس ــک نماین دارای ی
بــرای  امــا  مســتقل  نماینــده  دو  دارای 
ــده مســتقلی درنظــر  ــد نماین شهرســتان میب
گرفتــه نشــده و شهرســتان اشــکذر هــم بــه 
حــوزه انتخابیــه میبــد اضافــه شــده اســت 
ــه شــدن  ــن ترتیــب علیرغــم اضاف ــه ای و ب
دو نماینــده بــه حــوزه انتخابیــه اســتان یزد، 
ــن  ــود و ای ــم می ش ــد ظل ــه میب ــان ب همچن
ــتانها  ــه شهرس ــه بقی ــت ک ــم از آن جه ظل
پررنگتــر  بســیار  شــده اند،  منتفــع 

نــد. یا می نما
امــا دردناک تــر از همــه آنجاســت کــه 

امضــاء نماینــده شهرســتان میبــد یعنــی کمــال 
دهقانــی فیروزآبــادی پــای ایــن صورتجلســه 
ــه  ــی آن ک ــن یعن ــورد و ای ــم می خ ــه چش ب

ــن  ــی از موکلی ــه نمایندگ ــده شــهرمان ب نماین
خــود بــا ایــن اقــدام ناعادالنــه موافقــت کــرده 
ــش  ــا تاب ــا محمدرض ــوا ب ــم همن ــا ه و اینج

شــده اســت.

امتیازاتــی  تداعی گــر  او  کار  ایــن 
اســت کــه دولــت متبــوع و مطبــوع 
تابــش و دهقانــی در جریــان توافــق 
ــد و در  ــل دادن ــرف مقاب ــه ط ــام ب برج
قبــال آن »تقریبــا هیــچ« کســب کردنــد. 
ــده ای  ــد کا نماین ــر میب ــتی اگ ــه راس ب
ــود  ــرار ب ــا ق ــت، آی ــس نداش در مجل
ــر  ــر از آنچــه دکت ماجرایــی ناعادالنه ت
ــر  ــر س ــوده ب ــاء نم ــی آن را امض دهقان

ــد؟!! ــد بیای میب

احتمــاال مــردم و دلســوزان میبــد و 
ــن  ــع از ای ــار مان ــن دی ــه ای ــام جمع ام
ــا  ــد ام ــد ش ــکار خواهن ــی آش حق کش
ــده  ــرا نماین ــه چ ــت ک ــوال اینجاس س
شــهرمان علیرغــم اطــاع کامــل از نظــر 
امــام جمعــه و موکلیــن خــود پــای 
صورتجلســه ای را امضــاء کــرده کــه 

بازنــده ای جــز »میبــد« عزیــز نــدارد؟!!

سر آغاز ...

کمال همنشین!
میبد و اشکذر، یک نماینده؛ اردکـــــان، یک نماینده

ــد  ــئولین ارش ــی از مس ــرا یک ــم: اخی گفت
ــرا آزرده  ــه م ــه همیش ــزی ک ــه چی ــد گفت میب
ایــن اســت کــه کنســرت آقــای پاشــایی را بنــا 
ــد  ــاه بع ــک م ــم و ی ــو کردی ــرایطی لغ ــه ش ب
او فــوت کــرد. از خــودم میپرســم اگــر آن 
کنســرت لغــو نمیشــد شــاید او 20 تــا 30 روز 
بیشــتر عمــر میکــرد و ایــن یــک فشــار روحــی 

ــرد! ــش را تســریع ک ــه مرگ ــود ک ب

اوضــاع  یعنــی  میکنــی!  شــوخی  گفــت: 
ــردم، و  ــای م ــن روزه ــاک ای ــادی دردن اقتص
ــجو  ــر دانش ــد دخت ــرگ چن ــد م ــی مانن اتفاقات
مقابــل دانشــگاه آزاد بــه خاطــر بی کفایتــی 
ــدر  ــان را اینق ــتان ایش ــران شهرس ــض مدی مح

ــرده؟ ــایی ک ــرگ پاش ــه م ــرده ک آزرده نک

ــه  ــر این ــده دارت ــم! خن ــم: چــه عــرض کن گفت
کــه مــرگ اون مرحــوم رو هــم چســبوندند بــه 

لغــو کنســرت میبــدش!

گفــت: چــه خــوب قدیمیهــا میگفتنــد »درخت 
ــزه ا...  ــا ایــن بزرگــی، درخــت خرب گــردکان ب

اکبــر!«

درخت خربزه!

چرا با شفافیت مخالفند؟!
    دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی

اطــاع مــردم از آراء نماینــده خــود در مجلــس، 
ــان  ــهروندی آن ــوق ش ــن حق ــی از مهمتری یک
اســت؛ چــرا کــه در نظام هــای مبتنــی بــر 
ــه  ــب کلی ــده از جان ــرد نماین ــاالری، ف مردمس
افــراد حاضــر در حــوزه انتخابیــه خود)چــه 
آنهــا کــه بــه او رای داده انــد و چــه آنهــا کــه بــه 
ــد(  ــا اصــا رای نداده ان ــد ی دیگــری رای داده ان
حــق  ابتدایی تریــن  لــذا  و  می دهــد  نظــر 
ــان در  ــد نماینده ش ــه بدانن ــت ک ــن آن اس موکلی
ــا  ــد ت ــاذ می نمای ــی اتخ ــه تصمیمات ــس چ مجل
بتواننــد نظــارت عمومــی خــود را بــر عملکــرد 

ــد. ــال نماین ــود اعم ــل خ وکی

ــای  ــک آراء و امضاءه ــر تک ت ــد اگ ــور کنی تص
نماینــده بــه صــورت آنایــن و عمومــی منتشــر 
ــادر  ــده ق ــرد نماین ــورت ف ــن ص ــود؛ در ای ش
نخواهــد بــود بــا فریــب، پنهــان کاری و زدوبنــد، 
ــع سیاســی  ــه مناف ــد ک ــی بزن ــه اقدامات دســت ب
ــن  ــود را جایگزی ــه ای خ ــا قبیل ــخصی ی ــا ش ی
ــون  ــد هم اکن ــن رون ــد. ای ــی نمای ــح عموم مصال
ــود و  ــال می ش ــا اعم ــاط دنی ــیاری از نق در بس
حتــی کشــورهای نــه چنــدان پیشــرفته ای چــون 
ــرای  ــن شــفافیت را ب ــس هــم بســترهای ای تون
شــهروندان خــود ایجــاد کرده انــد و مــردم 
قادرنــد عملکــرد نماینــدگان خــود را بــه طــور 

ــد. ــق رصــد کنن ــل و دقی کام

نکتــه جالــب اینجاســت کــه در برخــی کشــورها 
حتــی حقــوق و مزایــای مســئولین و نماینــدگان 
اختیــار  در  آنایــن  صــورت  بــه  مجلــس 
شــهروندان قــرار داده شــده تــا هزینه هــای 
ــن نظــارت  ــر ذره بی شــخصی مســئولین هــم زی
ــه  ــری ک ــرد؛ ام ــرار گی ــانه ها ق ــی و رس عموم
عملیاتــی  کشــورمان  در  تاکنــون  مع االســف 
نشــده و هنــوز مــردم بــه طــور دقیــق نمی داننــد 
ــدر  ــی چق ــران دولت ــس و مدی ــدگان مجل نماین
تــا  می کننــد  دریافــت  مزایــا  و  حقــوق 
ــن  ــال ای ــا در قب ــه آی ــد ک ــی کنن ــد ارزیاب بتوانن
ــب را  ــا کار متناس ــال آی ــرداری از بیت الم بهره ب
ــر؟! ــا خی ــد ی ــام می دهن ــق اهلل انج ــرای خل ــم ب ه
بنابرایــن واضــح اســت کــه پیــش شــرط 
ــرد  ــر عملک ــی ب ــکار عموم ــر اف ــارت موث نظ
نماینــدگان و دولتمــردان  از  اعــم  مســئولین 
ــه  ــه هســت ک ــن مولف »شــفافیت« اســت و همی
می توانــد مانــع از بــروز فســادهای بــزرگ 
سیاســی و اقتصــادی شــود. بــه همیــن دلیــل از 
چنــدی قبــل برخــی نماینــدگان مجلــس اقــدام 
بــه تهیــه طرحــی یــک فوریتــی جهــت شــفافیت 
ــه  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد ب ــدگان نمودن آراء نماین
همــه مــردم از کیفیــت رای نماینــدگان خــود در 

ــوند. ــس آگاه ش ــف مجل ــات مختل مصوب

ــاء  ــرح را امض ــن ط ــدگان ای ــیاری از نماین بس
کردنــد و بــه اســتقبال شــفافیت و نظــارت 
ــر  ــار منتش ــا اخب ــق ب ــا مطاب ــد ام ــی رفتن عموم
شــده برخــی از نماینــدگان اســتان یــزد تاکنــون 

ایــن طــرح را امضــاء نکرده انــد.
ــدگان  ــن نماین ــرا ای ــه چ ــت ک ــوال اینجاس س
عاقــه ای بــه امضــاء ایــن طــرح از خــود نشــان 

نداده انــد؟! 

»العاقل، یکفیه االشاره«

ــتقال  ــر اس ــدد ب ــد مج ــا تاکی ــی ب ــت اهلل اعراف آی
حــوزه انتخابیــه میبــد، گفــت: شهرســتان میبــد 
بایــد بــه تنهایــی یــک نماینــده در مجلــس شــورای 

ــد. ــته باش ــامی داش اس
بــه گــزارش خبرنــگار »حائــر« امــام جمعــه میبــد در 
خطبــه هــای نمــاز جمعــه 16 شــهریور ایــن شــهر، 
ــه  ــای انتخابی ــوزه ه ــورد ح ــت: در م ــار داش اظه
ــه  ــده ب ــزودن دو نماین ــر اف ــرار ب ــزد، ق ــتان ی در اس
ــاق  ــن اتف ــه ای ــود ک ــتان ب ــدگان اس ــوع نماین مجم
ــتان  ــردم اس ــه کل م ــی مطالب ــه نوع ــن ب ــاد و ای افت
ــت. ــق یاف ــد از ســال هــای ســال تحق ــه بع ــود ک ب
وی در عیــن حــال اظهــار داشــت: ولــی مــا منطقــی 
داریــم کــه بــر مبنــای آن، نبایــد شــهرهای بــا فاصلــه 
جمعیتــی را بــه شــهر بزرگتــری اضافــه کــرد، و ایــن 

موضــوع را بــرای خودمــان نیــز نمــی گوییــم.
ــتان،  ــزد در اس ــتان ی ــر از شهرس ــه غی ــزود: ب وی اف
دو شهرســتان بــا جمعیــت بــاال وجــود دارد و 
شهرســتان های دیگــر نیــز بــا همــه احتــرام و 
ــت  ــم، جمعی ــان قائلی ــه برایش ــی ک ــی و منزلت بزرگ
ــت  ــا جمعی ــهری ب ــب ش ــد، و ترکی ــری دارن کمت

کمتــر، بــا شــهری کــه جمعیــت باالتــری دارد، 
ذاتــش بــی عدالتــی در حــق شــهرهای کــم جمعیــت 
اســت، چــون احتمالــش بســیار کــم اســت کــه ایــن 

ــند. ــته باش ــی داش ــده بوم ــد نماین ــهرها بتوانن ش
آیــت اهلل اعرافــی خاطــر نشــان کــرد: امــروز عدالــت 
اقتضــاء مــی کنــد، کــه میبــد بــا جمعیتــی باالتــر از 
100 هــزار نفــر و الحــاق ندوشــن و تاســیس بخــش 
هــای جدیــد و بــا صنعــت و میــراث تاریخــی 
ــده  ــک نماین ــی ی ــه تنهای ــد ب ــه دارد، بای عظیمــی ک
در مجلــس داشــته باشــد و ایــن را مــردم میبــد هــم 

تاکیــد دارنــد.

ــه  ــت ک ــار نیس ــن ب ــن اولی ــت ای ــر اس ــایان ذک ش
ــه  ــوزه انتخابی ــتقال ح ــر اس ــی ب ــت اهلل اعراف آی
میبــد تاکیــد مــی کننــد، و پیــش از ایــن در جلســات 
مختلــف از جملــه جلســه شــورای اداری شهرســتان 
ــم  ــن مه ــر ای ــز ب ــتان نی ــئولین اس ــور مس ــا حض ب
ــد:  ــاخته بودن ــان س ــر نش ــوده و خاط ــه نم را مطالب
اولویــت مهــم و مــورد مطالبــه مــا، داشــتن نماینــده 

ــی باشــد. ــد م ــه میب ــرای حــوزه انتخابی مســتقل ب

خانواده محترم فقیهی

مصیبــت وارده را خدمــت شــما و جامعــه 
پزشــکی شهرســتان میبــد تســلیت عــرض 
ــرای  ــان ب ــد من ــوده و از درگاه خداون نم
بــرای  و  درجــات  علــو  مرحومــه  آن 
بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی مســئلت 

ــم. داری

شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد

تاکید مجدد و قاطع آیت ا... اعرافی در خطبه های نماز جمعه میبد:

میبد، باید به تنهایی یک نماینده در مجلس داشته باشد
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ســونوگرافی یکــی از نیازهــای اساســی جهــت 
ــده  ــوال ع ــه معم ــاری اســت ک تشــخیص بیم
ــف  ــای مختل ــاری ه ــا بیم ــردم ب ــادی از م زی
ناچارنــد بــرای انجــام آن بــه مراکــز مختلــف 

ــد.  ــه کنن ــی و خصوصــی مراجع دولت

باتوجــه بــه جمعیــت قابــل ماحظه شهرســتان 
میبــد و وجــود ســخت افزارهای خــوب در 
حــوزه پزشــکی، بــا مشــارکت بــاالی مردمــی 
ــتانی؛  ــات بیمارس ــن امکان ــن در تامی و خیری
نیروهــای  انتظــار مــی رود متخصصیــن و 
مــورد نیــاز )رادیولوژیســت( بــرای ارائــه 
ــته  ــور داش ــتان حض ــت در شهرس ــن خدم ای
باشــند کــه بــی شــک تامیــن و مدیریــت ایــن 
امــر برعهــده شــبکه بهداشــت و درمــان و 
بیمارســتان )بــا درخواســت بــه دانشــگاه علــوم 

ــد. ــی باش ــری آن( م ــکی و پیگی پزش

مــردم شهرســتان میبــد و خیریــن ایثارگــر ایــن 
ــده  ــای کار آم ــود پ ــه وج ــا هم ــتان ب شهرس
انــد کــه نتیجــه آن نفــع بــردن نــه تنهــا مــردم 
ــتانهای  ــردم شهرس ــه م ــتان، بلک ــود شهرس خ
همجــوار و حتــی اســتان هــای دیگــر کشــور 
نیــز هســت و ایــن حمایــت و پشــتیبانی مردم، 
ــه  ــن وجه ــر رفت ــب باالت ــواه موج ــواه ناخ خ
و جایــگاه مدیــران و مســئولین بهداشــتی 
درمانــی اســتان یــزد و کشــور نیــز مــی شــود.

ــه در  ــورت گرفت ــی ص ــفانه کوتاه ــا متاس ام
ــا،  ــن دســتگاه ه ــروی متخصــص ای ــن نی تامی
ــوم  ــد ســونوگرافی از طــرف دانشــگاه عل مانن
پزشــکی - بــه بهانــه کمبــود متخصــص و یــا 
نبــود نیــروی مــورد نیــاز - باعــث لطمــه هــای 
جبــران ناپذیــری در ارتبــاط صحیح و درســت 

ــی شــود. ــی م ــن و مردم ــا بخــش خیری ب

ــردم  ــت م ــی اس ــه مدت ــکاتی ک ــی از مش یک
ــد و  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ــد ب میب
صــدای اعتــراض آنهــا نیــز بــه جایی نرســیده، 
کمبــود متخصــص رادیولــوژی )در واقــع نبــود 
ــود سونوگرافیســت  سونوگرافیســت زن و کمب
ــوده کــه نارضایتی هــای  ــرد( در شهرســتان ب م

زیــادی را بــه همــراه داشــته اســت. 

ایــن  بــه  نیازمنــد  امــروزه میبــدی هــای 
ــز اســتان  ــه مرک ــد ب ــات بیمارســتانی بای خدم
ــز از  ــوار نی ــتان همج ــی شهرس ــد و حت برون
پذیــرش بیمــاران میبــدی در حــدی کــه تــوان 

ــد. ــی کن ــودداری م ــد، خ ــته باش داش

بهداشــت و  مدیریــت و مجموعــه شــبکه 
ــا از  ــز بیمارســتان شهرســتان قطع ــان و نی درم
ایــن وضعیــت مطلــع هســتند و طبــق پیگیــری 
هــای صــورت گرفتــه از طــرف خبرنــگار 
حائــر، بــرای حــل ایــن مشــکل تــاش هایــی 
ــوع  ــن موض ــان ای ــا همچن ــد، ام ــام داده ان انج

ــده اســت. ــی مان حــل نشــده باق

ــه  ــد ک ــی آم ــش م ــات پی ــی اوق ــاید گاه ش
بــرای  میبــد  در  رادیولــوژی  متخصــص 
چنــدروزی کــم بــوده و بطــور کامــل جوابگــو 

ــا وخیــم  نبــوده اســت امــا در حــال حاضــر ب
تــر شــدن ایــن وضــع شــاهدیم کــه در 
ــت زن  ــک سونوگرافیس ــچ پزش ــتان هی شهرس
چــه در مطــب هــا و درمانگاههــای خصوصــی 
و چــه در تنهــا بیمارســتان دولتــی میبــد 

ــدارد. ــور ن حض

ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد زنــان 
ــن بخــش  ــده جهــت دریافــت ای مراجعــه کنن
از خدمــات درمانــی کــم نیســت و گاهــی 
اوقــات بــه بیــش از صدنفــر در روز مــی رســد 
کــه در بیــن آنهــا خانم هایــی هــم هســتند کــه 
توانایــی مراجعــه بــه مرکــز اســتان را ندارنــد و 
بــه ناچــار بــه تنهــا سونوگرافیســت شهرســتان 
مراجعــه  اســت  مــرد  پزشــک  یــک  کــه 
ــه  ــز، ب ــرد نی ــک م ــن پزش ــد؛ و همی می کنن
علــت مراجعیــن زیــاد،  تــوان پاســخگویی بــه 

ــدارد. ــاران را ن ــه بیم هم

هرچنــد اخیــرا بانیــان خیـّـر شهرســتان بــا نیت 
توســعه و تجهیــز امکانــات، بــه مجموعــه 
ــد  ــرده ان ــاد ک ــتان اعتم ــان شهرس ــی درم دولت
ــونوگرافی  ــتگاه س ــک دس ــق ی ــن طری و از ای
ــه بیمارســتان  گــران قیمــت و مجهــز دیگــر ب
اهــدا شــده اســت امــا هنــوز مجموعــه شــبکه 
ــگاه  ــژه دانش ــه وی ــتان و ب ــت، بیمارس بهداش
علــوم پزشــکی یــزد بــرای حــل مشــکل مــردم 
ــک  ــن دو پزش ــا جایگزی ــی را عم ــچ کس هی
زن کــه قبــا در شهرســتان مشــغول بــوده انــد 

ــد. نکــرده ان

نبــود متخصــص مربوطــه در شهرســتان باعــث 
شــده عــاوه بــر اینکــه در هیــچ مطــب 
ــال نباشــد،  خصوصــی سونوگرافیســت زن فع
بیمارســتان هــم در طــول هفتــه چنــد روز 
بــدون پزشــک باشــد و مجبــور باشــند بیماران 
بســتری در بخــش را بــرای انجــام ســونوگرافی 
ــه  ــا ســختی بســیار ب ــا ب ــه مرکــز اســتان و ی ب

ــد.  ــزام کنن ــتان همجــوار اع شهرس

البتــه ناگفتــه نمانــد تــا چنــدی پیــش هــم کــه 
سونوگرافیســت زن در میبــد حضــور داشــت، 
ــود  ــب ب ــیار نامناس ــی بس ــت نوبت ده وضعی
ــت از  ــی نوب ــای طوالن ــه صف ه ــه ای ک بگون
ســاعت هــا قبــل از حضــور منشــی و پزشــک 
در مطــب و نیــز گایــه منــدی مــردم از 
ــن ویزیــت  ــت دهــی بیمارســتان و همچنی نوب

ــث  ــک روز باع ــدودی در ی ــداد مح ــا تع تنه
مــردم  نارضایتــی  و  نگرانــی  ســردرگمی، 

ــود. ــده ب ــتان ش شهرس

دکتــر آقایــی رئیــس بیمارســتان میبــد در 
ــریه  ــگار نش ــا خبرن ــه ب ــاره در مصاحب ــن ب ای
حائــر اظهــار داشــت: مشــکات ایجــاد شــده 
در ارائــه خدمــات ســونوگرافی میبــد بــه 
ــای  ــت ه ــه عل ــص ب ــود متخص ــت کمب عل
اتمــام طــرح آنهــا و یــا مرخصــی اســتعاجی 
ــای  ــن نیروه ــا رفت ــون ب ــه اکن ــد ک ــی باش م
ــم. ــا مشــکاتی مواجــه شــده ای متخصــص، ب
دکتــر ناصــر آقایی در مورد ارســال درخواســت 
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی در تامیــن نیــروی 
مــورد نیــاز هــم توضیحاتــی داد و اذعــان کــرد 
کــه تــا مهرمــاه و جــذب نیــروی جدیــد بایــد 

منتظــر بمانیــم.

ــز  ــد نی ــان میب ــس شــبکه بهداشــت و درم رئی
بیــان داشــت: بــه هرحــال هــم وضعیــت 
ــد و هــم  ســونوگرافی در تنهــا بیمارســتان میب
بخــش خصوصــی شهرســتان رنجــش خاطــر 
ــردم دارد  ــرای م ــیاری را ب ــدی بس ــه من و گل
و امیدواریــم هرچــه زودتــر ایــن مســاله حــل 

شــود.

حــال بــا ایــن شــرایط بایــد از دانشــگاه علــوم 
ــت  ــه ظرفی ــت ک ــار داش ــزد انتظ ــکی ی پزش
بــاالی بیمارســتان میبــد را کــه بــه نوعــی بــه 
ــن  ــی در بی ــاد درمان ــورد اعتم ــب م ــک قط ی
ــر  ــای دیگ ــتان ه ــی اس ــا و حت ــتان ه شهرس
تبدیــل شــده اســت را مــورد عنایــت بیشــتری 
قــرار دهــد و در تامیــن نیــروی مــورد نیــاز آن 

ــد. ــه خــرج ده ــاش بیشــتری ب ت

حســن نیــت مــردم میبــد و خیریــن ایــن 
شهرســتان، و همچنیــن کوتاهــی هــای بخــش 
دولتــی در تکمیــل ســهم پــروژه هــای خیــری 
ــردم  ــده م ــوارد ناراضــی کنن شــاید یکــی از م
ــی در  ــه حت ــت ک ــوده اس ــی ب ــش دولت از بخ
ــب  ــد، موج ــتان میب ــامت شهرس ــورای س ش
ــر  ــه دکت ــن ب ــده خیری ــدید نماین ــراض ش اعت
ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــس دانش ــی رئی میرجلیل
شــد، و در جلســه ای کــه مســئولین شهرســتان 
نیــز در دانشــگاه پرســتاری میبــد بــا مســئولین 
دانشــگاه علــوم پزشــکی داشــتند، بــه ناراحتــی 

ــا اشــاره شــد. ــدی صراحت ــن میب خیری

ایــن موضــوع وقتــی میــزان نارضایتــی را باالتر 
مــی بــرد کــه نیــروی مــورد نیــاز بــرای بخــش 
هــای ســاخته شــده توســط خیریــن و دســتگاه 
هــای خریــداری شــده توســط آنهــا، از طــرف 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تامیــن نشــود.

امیــد کــه بــا تامیــن ایــن نیــروی مــورد نیــاز، 
تــردد مــردم میبــد بــه مرکــز اســتان کــه خالــی 
ــام  ــت، تم ــز نیس ــوادث نی ــرات و ح از خط
شــود و بیــش از ایــن موجــب دلزدگــی مــردم 
ــه  ــارکت هم ــا مش ــه ب ــدی ک ــن میب و خیری
ــت  ــود را ثاب ــت خ ــن نی ــه حس ــه همیش جانب

ــی نشــود. ــد، از بخــش دولت ــرده ان ک

دکتر:
ــه تازگــی تبلیغــات گســترده مغــازه ای در  ب
ــش  ــه در نام ــده ک ــش ش ــهر پخ ــطح ش س
واژه »خشــن« عینــا بــه کار بــرده شــده 
اســت. ســوال مــن از مســئولین و ایــن 
کاســب محتــرم ایــن اســت کــه مگــر 
ــیب  ــن آس ــونت« مهمتری ــد »خش نمیگویی
ــد اســت؟ پــس چــرا اجــازه  اجتماعــی میب
ــد در روز روشــن تبلیغــات گســترده  میدهی
ــا  ــه اســمش علن ــازه ای پخــش شــود ک مغ

ــت؟! ــونت اس ــروج خش م
خانم ...:

بــرای خریــد میــوه بــه ســه میــوه فروشــی 
در میبــد رفتــم؛ قیمــت ســیب گاب از 
ــود!!! ــر ب ــان متغی ــزار توم ــی 20 ه 3500 ال

ــازار نظــارت نمــی شــه؟ مســئولین  چــرا ب
ــات  ــط جلس ــد؟ فق ــی کنن ــه م ــه چ مربوط

ــی نتیجــه! متاســفم ب
فیروزآبادی:

مدتــی  میبــد  الهیــات  دانشــگاه  دیــوار 
ــع  ــرای جم ــه و کســی ب ــه ریخت هســت ک
ــرده! ــی نک ــی اقدام ــم حت ــردن آوار اون ه ک
خواهشــًا رســیدگی بشــه. شــهر کــه جنــگ 

زده نیســت؟!
محمدرضا:

الحــق  میرشــمس  امامــزاده  روبــروی 
مشــاهده کــردم کــه در باغچــه هــای کنــار 
خیابــان بــا تانکــر آب مــی ریختنــد در 
ــاری قطــره ای هــم  ــی کــه سیســتم آبی حال

در اون اعمــال شــده بــود!!!
ایــن واقعــا جــای تعجــب داره، آب کمــه و 
حتــی جایــی کــه سیســتم آبیــاری قطــره ای 

هــم داره بــا تانکــر آبیــاری میشــه!!!
علوی:

ــف  ــای مختل ــرا در جاه ــه اخی ــی ک المانهای
میبــد بــه کار رفتــه خیلــی آزاردهنــده 
ــن  ــط ای ــت رب ــوم نیس ــا معل ــت. اص اس
المانهــا بــه فرهنــگ و هنــر و ســنتهای میبــد 
چیســت؟ ای کاش مســئولین شــهرداری 
ــد.  ــاد میگرفتن کمــی از شــهرداری اردکان ی
آنجــا نمادهایــی مثــل دوچرخــه ســنتی کــه 
ــد، درب  ــده میش ــاد دی ــق زی ــن مناط در ای
ــور، کلــون  هــای چوبــی ســنتی، چــراغ وال
در و... دیــده میشــود، در میبدآدمهــای اجــق 
وجــق گیتــار بــه دســت، ماشــینهای قدیمــی 
ــال  ــم تابح ــش را ه ــد رنگ ــه میب ــی ک غرب
بــه خــود ندیــده و دوچرخــه هــای قدیمــی 

ــی. اروپای
میبدی:

ــا حضــور حســن  در مراســم جشــنی کــه ب
ریونــدی در ســالن ورزشــگاه شــهدا برگزار 
ــه ســالن،  ــت تهوی ــه کیفی شــد، متاســفانه ن
نــه اســتقرار تماشــاگران، نــه صــوت برنامــه 
درســت مدیریــت نشــد، کــه حتــی برخــی 
از حاضریــن بــه نشــانه اعتــراض ســالن رو 
ــان  ــزار توم ــط 35 ه ــا بلی ــد!  ب ــرک کردن ت
در ایــن وضعیــت اقتصــادی برگــزاری ایــن 

جشــن چــه توجیهــی داشــت؟!

لزوم رسیدگی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به وضعیت اسفبار سونوگرافی در میبد

ارسال نظرات با شماره پیامک:              سونوگرافی میبد در کما !
09332765958

سر آغاز ...
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»بازاریابــی شــبکه ای« امــروزه در میبــد افــراد 
زیــادی از جملــه قشــر بانــوان را درگیــر 

ــرده اســت. خــود ک

ــروش  ــیوه ف ــی ش ــبکه ای نوع ــی ش بازایاب
ــوالت و  ــا، محص ــه در آن کمپانی ه ــت ک اس
ــدون  ــات و ب ــدون تبلیغ ــای خــود را ب کااله
ــروش می رســانند، و مشــتریان  ــه ف واســطه ب
پــس از خریــد اجنــاس، محصــوالت کمپانــی 
ــز  ــود نی ــرای خ ــد و ب ــی کنن ــی م را بازاریاب
زیــر مجموعــه هایــی انتخــاب مــی کننــد تــا 
کار بــه صــورت هرمــی و شــبکه ای در مــی 

آیــد.

ــر  ــه از نظ ــادی ک ــت اقتص ــدل فعالی ــن م ای
فتــاوای مراجــع تقلیــد و از نظــر دیــن “حرام” 
مــی باشــد، متاســفانه مهــر تاییــد وزارت 
و  دارد  خــود  بــر  را  صنعت معدن تجــارت 
برخــی از ایــن شــرکت هــا در کشــور مجــوز 

ــد. ــه ان ــز گرفت ــت نی فعالی

هــر چنــد بــرای پیگیــری علــل تعلــق گرفتــن 
مجــوز دولتــی، و تضــاد عجیــب آن بــا نــگاه 
مراجــع تقلیــد در حــرام بــودن آن، نتوانســتیم 
بــا بخــش دولتــی مصاحبــه ای انجــام دهیــم، 
ــی  ــی از حواش ــه بخش ــن ب ــن مت ــا در ای ام

بازایابــی شــبکه ای در میبــد مــی پردازیــم.

شکست بیشتر بازاریابی شبکه ای در میبد!

بازاریابــی شــبکه ای در میبــد بــه علــت 
فاکتورهــای  کنــار  جمعیــت محــدود، در 
ــروش  ــادی و ف ــز اقتص ــون تمرک ــی چ مهم
در یــک یــا دو خیابــان مهــم، امــروزه نســبت 
ــار  ــران دچ ــون ته ــی چ ــهرهای بزرگ ــه ش ب

ــود. ــی ش ــی زودرس م ناکام
ــاس  ــه اجن ــرای تهی ــدی ب ــک میب ــی ی وقت
مــورد نیــاز خــود مــی توانــد بــا طــی کــردن 
مســافتی بســیار کوتــاه، بــه تنــوع مــورد نظــر 
ــز  ــد نی ــس از خری ــد و پ ــت یاب ــود دس خ
ــت  ــم کیفی ــا ک ــی ی ــرای خراب ــی ب جوابگوی
بــودن جنــس خریــداری شــده داشــته باشــد، 
ــه  ــدود ب ــد را مح ــع خری ــدارد منب ــی ن دلیل
تعاریــف یــک بازاریــاب بــی تخصــص و بــا 

ــد. ــس کن ــت جن محدودی

ایــن در حالــی اســت کــه یــک بازاریــاب در 
میبــد ســوای از دغدغــه جــدی بــرای فــروش 
اجناســش و کســب درصــد ســود حاصلــه در 
یــک محیــط محــدود، بایــد بــه فکــر جــذب 
نیروهــای زیــر مجموعــه بــرای باالبــردن 
ــد،  ــز باش ــبکه ای نی ــی ش ــود ده ــه س دامن
ــت  ــه جمعی ــت ک ــای ان اس ــه معن ــن ب و ای
محــدود میبــد اصــوال ظرفیــت بــاال بــردن این 
ــز  ــدارد و در حــدی نی ــاب را ن ــداد بازاری تع
بــه ضــرر خــود فــرد منجــر مــی شــود زیــرا 
بــازار هدفــش را بــا دســت خــود بــه رقیــب 

ــد! ــی کن ــه م ــش هدی ــای منتخب ه

حمله رقبای دیگر به بازار هدف در میبد

طبــق بررســی هــای انجــام شــده در میبــد و بــه 
اعتــراف برخــی از شــاهدان عینــی، اتفــاق افتاده 
اســت کــه برخــی از بازاریــاب هــای شــبکه ای 
اهــل و ســاکن یــزد، مثــا بــه عنــوان آمــوزش 
طــب ســنتی و تبلیــغ محصــوالت گیاهــی خود 
در مکانــی مثــل یــک حســینیه بــرای خانــم هــا 
جلســه ای گذاشــته انــد، و نســبت بــه فــروش 
اجنــاس خــود بــرای کســب ســود بیشــتر، در 
ــردن تعــداد زیرمجموعــه  ــاال ب درجــه اول؛ و ب
هــای خــود در مرحلــه بعــد، تــاش هایــی را 

صــورت داده انــد.

ــی اســت کــه بازاریــاب میبــدی  ایــن در حال
نیــز در همیــن شــرکت )...( فعالیــت دارد 
ــترش  ــا گس ــش را اینج ــازار فروش ــد ب و بای

ــد. ده

کمــا اینکــه ایــن موضــوع بــه صــورت 
برعکــس هــم اتفــاق افتــاده اســت و برخــی 
از بازایــاب هــای شــبکه ای میبــدی نیــز برای 
فــروش اجنــاس خــود مجبــور بــه بازاریابــی 
در اســتان هــا و شهرســتان هــای دیگــر شــده 
انــد و بــه نوعــی خــود را درگیــر جریــان بــی 
ــه اذعــان ســایت  نتیجــه ای کــرده انــد کــه ب
هــای رســمی جهانــی، تنهــا بــرای 20 الی 25 
درصــد فعالیــن ایــن حــوزه موفقیــت نســبی 
ــت  ــری موفقی ــیار کمت ــد بس ــرای درص و ب

ــی دارد. ــل را در پ کام

ــای  ــزش ه ــه ری ــه، هم ــر اینک ــب ت و جال
شــبکه ای و اشــباع بازارهــای منطقــه ای، 

ــد  ــه تولی ــرای شــرکت و کارخان ذره ای ب
کننــده ضــرری ایجــاد نمــی کنــد، زیــرا 
ــن  ــان در ای ــام و نش ــی ن ــران ب ــرای کارگ ب
ــدی را  ــچ تعه ــه، هی ــر و ت ــی س ــت ب فعالی
نپذیرفتــه اســت و شکســت هــا و باخــت هــا 
و فنــا شــدن مــال مــردم نیــز بــر آنهــا اثــری 

ــدارد. ــم ن ــد ک هرچن

زنان؛ شکار اصلی لیدرهای شبکه ای

ــودن  ــاغل ب ــت ش ــه عل ــد ب ــوال در میب اص
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق اقایــان در کارخانه 
هــا و شــغل هــای دیگــر، و کــم بــودن آمــار 
ــا،  ــتان ه ــر شهرس ــه دیگ ــبت ب ــکاری نس بی
و همچنیــن مشــکات مالــی و اقتصــادی 
ــا  ــم ه ــن خان ــا، ای ــواده ه ــر خان گریبانگی
هســتند کــه بــه علــت داشــتن وقــت بیشــتر و 
همچنیــن انگیــزه کمــک بــه اقتصــاد خانــوار، 

ــوند. ــی ش ــبکه ای م ــی ش جــذب بازاریاب

ــان جهــت کمــک  متاســفانه حســن نیــت زن
ــه نوعــی دســتمایه و  ــواده ب ــه اقتصــاد خان ب
انگیزشــی مــی شــود جهــت رفتــن به ســمت 
ایــن نــوع فعالیــت اقتصــادی کــه ســرانجامش 
تخریــب بیشــتر وضعیــت اقتصــادی و حتــی 
ــترک  ــی مش ــادل زندگ ــوردن تع ــم خ ــه ه ب

شــده اســت.

ــم  ــت خان ــن فعالی ــت ای ــن اس ــال ممک ح
ــه  ــد، ب ــز باش ــازه همسرانشــان نی ــا اج ــا ب ه
ــی  ــه زمان ــت ب ــاره وق ــه کار پ ــال ک ــن خی ای

بســیار کــم نیــاز دارد در حالــی کــه درآمــدی 
ــا  ــد، ام ــی کن ــواده م ــب خان ــار را نصی سرش
نتیجــه کار طبــق آنچــه در همیــن میبــد نیــز 
ــاده  ــاق افت ــا اتف ــم ه ــی از خان ــرای برخ ب
ــد  ــب درآم ــور کس ــت در مح ــت، شکس اس
ــرم  ــط گ ــوردن رواب ــم خ ــه ه ــن ب و همچنی

ــت. ــوده اس ــز ب ــی نی خانوادگ

ــا  ــر ب ــه حائ ــماره از ماهنام ــن ش ــرای ای * ب
برخــی از مســئولین، ارگان هــا و حتــی برخی 
از مــال باختــگان و شکســت خــوردگان 
ــن موضــوع  ــه از ای ــی شــبکه ای« ک »بازاریاب
ــد،  ــده بودن ــادی ش ــای زی ــل ضرره متحم
ــه پرســش  ــرات، جــواب ب ــه نظ ــت ارائ جه
ــادی،  ــت اقتص ــن فعالی ــج ای ــان نتای ــا و بی ه
بــه  متاســفانه موفــق  رایزنــی شــد کــه 
ــدیم. ــخ نش ــش و پاس ــه پرس ــزاری جلس برگ

فعالیت اقتصادی با بیش از 80 درصد احتمال شکست

چرا بازاریابی شبکه ای در میبد زودتر شکست می خورد؟!

نکتــه اول: اســاس تمــام بازاریابی هــای 
ــه  ــت و هم ــی اس ــی یک ــبکه ای و هرم ش

آنهــا روی هــرم دور می زنــد.
همگــی از خاصیــت اعــداد تصاعــدی و 
ــر  ــد، و اگ ــتفاده می کنن ــی اس ــکال هرم اش
ــی وجــود دارد در مســائل حاشــیه ای  تفاوت

ــا. ــت آنه ــه ماهی ــوط ب ــر  مرب اســت و غی
ــًا  ــازار غالب ــن ب ــه دوم: مشــتری های ای نکت
ــداری  ــود خری ــاز خ ــاس نی ــر اس کاال را ب
نمی کننــد بلکــه بــرای ایــن اســت کــه 
و  گیرنــد  قــرار  بازاریاب هــا  صــف  در 
واقــع همــه  ببرنــد؛ در  ســود های کان 

فروشــنده اند نــه خریــدار.
ــزاران  ــا ه ــن بازاریابی ه ــوم: ای ــه س نکت
هــزار نیــروی جــوان را از کارهــای تولیــدی 
ــاند  ــه می کش ــه بیراه ــل ب ــی تحصی و حت
حقیــر  واســطه ی  یــک  بــه  تبدیــل  و 

می کنــد. مصرف گــرا 
ــروف  ــاری مع ــع آم ــارم: مناب ــه چه نکت
خارجــی و داخلــی نشــان می دهــد کــه 
ــی  ــود کان ــا س ــی از آنه ــداد کم ــا تع تنه
می برنــد و اکثریــت قاطــع کــه گاه تــا 
99 درصــد پیــش مــی رود محروم هــا و 

هســتند. ناکام هــا 
نکتــه پنجــم: ایــن کار قطعــًا مصــداق 
ــی  ــت و توجیهات ــل« اس ــه باط ــال ب »اکل م
کــه بــرای آن مطــرح می کننــد واقعیــت 
نــدارد و شــبیه توجیهــات و حیله هــای 

ــت. ــواران اس رباخ
ــی  ــی بخت آزمای ــبیه نوع ــی آن را ش بعض
و قمــار می داننــد؛ ولــی مــا می گوییــم 
قمــاری اســت کــه چنــد قماربــاز حرفــه ای 
ــی  ــاز ناش ــری قمارب ــده ی کثی ــر ع در براب

ــد. ــرار دارن ق
ــل  ــتند مث ــرم هس ــه در رأس ه ــی ک آنهای
قماربازهــای حرفه ای انــد و آنهایــی کــه 
ــاز  در انتهــای هــرم هســتند همچــون قمارب

ــی. ــای ناش ه
ــر حرمــت آن  ــی ب ــه ششــم: اگــر دلیل نکت
ــان  ــرر و زی ــبب ض ــه س ــز اینک ــد ج نباش
گــروه زیــادی می شــود کافــی اســت و 
بایــد جلــوی آن را  حکومــت اســامی 

ــرد. بگی
ــق  ــه تصدی ــه ب ــب اینک ــم: جال ــه هفت نکت
محققــان، اداره کننــدگان بازاریابــی شــبکه ای 
ــتی ها  ــا و گلدکوئیس ــان هرمی ه ــًا هم غالب

هســتند.
ــات  ــراً اطاع ــفانه اخی ــتم: متاس ــه هش نکت
نادرســتی بــه شــورای محتــرم نگهبــان 
گرفته انــد  جــواز  بــر  فتــوا  و  داده انــد 
ــن  ــه آن دام ــادن ب ــع و مع و وزارت صنای
ــت و  ــن اس ــه روش ــی ک ــه دالیل ــد ب می زن

ــت. ــی نیس مخف

منتشر شده در اسفندماه 1395

هشت نکته کوتاه از آیت اهلل مکارم 
شیرازی در مورد بازاریابی شبکه ای

اقتصادی
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در ســوالی کــه از لیدرهــای بازاریابــی شــبکه 
ای مبنــی بــر شــرعی بــودن یــا نبــودن ایــن 
ــن  ــا مت ــود؛ آنه ــی ش ــادی م ــت اقتص فعالی
ــاز  ــر مج ــی ب ــاب را مبن ــر انق ــوای رهب فت
ــان  ــوع نش ــن موض ــرعیت ای ــودن آن و ش ب
مــی دهنــد؛ امــا ایــن موضــوع چقــدر 

دارد؟! حقیقــت 
رهبــری  معظــم  مقــام  اول  فتــوای 
خامنــه ای  العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت 

؛ ) لــی . تعا . . حفظه ا (
ــبکه ای  ــی ش ــی بازاریاب ــور کّل ــه ط ب
ــل  ــن قبی ــدارد؛ و ای ــرعی ن ــورت ش ص
مــوارد بایــد بــر اســاس قوانیــن مصــّوب 
مجلــس شــورای اســامی و مــورد تأییــد 
شــورای محتــرم نگهبــان باشــد؛ و در 
صــورت نبــود قانــون هــم الزم اســت از 

ــود. ــدام ش ــی اق ــاری قانون ــق مج طری

فتــوای جدیــد رهبــری بــا توجــه بــه اســتفتاء  
اختصاصــی  از دفتــر ایشــان:  

چنانچــه فعالیــت اقتصــادی مذکــور بــر طبــق 
آییــن نامــه ای باشــد کــه بــه تأییــد شــورای 
ــی نفســه  ــیده اســت، ف ــان رس ــرم نگهب محت

اشــکال نــدارد. 
تحقیق و بررسی: 

نکته اول: 
ــی  ــانده م ــی رس ــتان گرام ــاع دوس ــه اط ب
شــود کــه متاســفانه یــک مغالطــه ای توســط 
بعضــی لیدرهــای بازاریابــی هــای شــبکه ای 
در مــورد فتــوای مقــام معظــم رهبــری انجــام 
گرفتــه و بــه همــه مــی گوینــد کــه حضــرت 
آقــا فتــوا بــه حــال بــودن آن داده انــد. برای 
ــه  ــوا را ک ــن فت ــز همی ــان نی ــات ادعایش اثب
ــده  ــن صفحــه آم ــاالی همی ــر آن در ب تصوی

ــد. ــی دهن اســت، نشــان م
امــا بــا کمــی دقــت مــی تــوان متوجــه شــد 
ــروط،  ــورت مش ــه ص ــا ب ــرت آق ــه حض ک
حکــم بــه حلیّــت داده و فرمــوده انــد:  

چنانچــه)...( اشــکالی نــدارد.  
ــن  ــا چنی ــه آی ــن اســت ک ســوال اساســی ای
آییــن نامــه ای کــه بــه تاییــد شــورای 

نگهبــان رســیده باشــد وجــود دارد؟  
جــواب ایــن اســت کــه خیــر؛ هرگــز 
ــه  ــن نام ــاد آیی ــه مف ــان، هم ــورای نگهب ش
بازاریابــی شــبکه ای را تاییــد نکــرده اســت؛ 
و هیــچ ســند رســمی در ایــن زمینــه موجــود 

ــت.  نیس

نکته دوم: 
ــد  ــد بگوین ــده ای بخواهن ــت ع ــن اس ممک
ــات  ــرای اثب ــود دارد و ب ــندی وج ــن س چنی
ادعــای خــود، ســند ذیل)نامه ســمت راســت 
در تصویــر زیــر( را بــه شــما نشــان دهنــد و 
ــی شــبکه  ــان، بازاریاب ــد شــورای نگهب بگوین
ــخیص  ــرعی تش ــن ش ــاف موازی ای را خ

ــداده اســت:    ن

جواب : 
را  صفحــه  بــاالی  تاریــخ  اگــر  الــف( 
ــند  ــه س ــد ک ــی بینی ــد م ــه بفرمایی ماحظ
بــرای 95/8/24 اســت امــا  تاریــخ اســتفتائی 
ــق  ــده، متعل ــری ش ــم رهب ــام معظ ــه از مق ک

اســت بــه 95/9/30 
ــوال  ــل از س ــه جــواب قب ــود ک ــی ش ــا م آی
ــا  ــرت آق ــخ آذر95 از حض ــد؟ در تاری باش
ســوال کــرده انــد کــه آئیــن نامــه ای از طرف 
ــی  ــت بازاریاب ــت فعالی ــع جه وزارت صنای
ــر  ــا نظ ــت لطف ــده اس ــم ش ــبکه ای تنظی ش
ــه  ــن نام ــن آئی ــورد ای ــود را در م ــی خ فقه
ــد  ــا هــم ارجــاع دادن بفرماییــد؛ حضــرت آق

ــان.   ــرم نگهب ــورای محت ــر ش ــه نظ ب
قاعدتــًا اینهــا پــس از ایــن تاریــخ بایــد آئیــن 
ــان  ــه شــورای نگهب ــد ب ــه را ارجــاع دهن نام
ــورد آن  ــود را در م ــر خ ــاد، نظ ــن نه ــا  ای ت

اعــام کنــد. 

امــا هرگــز چنیــن ارجاعــی صــورت نگرفــت 
و هیــچ ســندی در ایــن مــورد وجــود نــدارد. 
و آن ســندی کــه بــاال ماحظــه فرمودیــد کــه 
نظــر شــورای نگهبــان در آن درج شــده بــود، 
ــری  ــام معظــم رهب ــه اســتفتای مق ارتباطــی ب
نــدارد بلکــه ایــن جــواِب  یــک ســوال اســت 
کــه ســال قبــل توســط دیــوان عدالــت اداری 
ــیده  ــان پرس ــورای نگهب ــه از ش ــوه قضائی ق
شــده بــود کــه تصویــر آن را در نامــه ســمت 
چــپ در تصویــر زیــر ماحظــه مــی فرماییــد.

ــتند  ــده ای خواس ــفانه ع ــوم :  متاس ــه س نکت
اینگونــه بــه مخاطبیــن خــود القــا کننــد کــه 
ــه  ــن نام ــاد و آئی ــه مف ــان هم ــورای نگهب ش
ــت  ــرده اس ــد ک ــبکه ای را تایی ــی ش بازاریاب
ــرم را  ــاد محت ــن نه ــه ای ــر جوابی ــی اگ ول
ــه  ــد ک ــی بینی ــد م ــه بخوانی ــه کلم ــه ب کلم
نفســه،  فــی  ســوال،  مــوارد  نوشــته اند: 
خــاف موازیــن شــرعی شــناخته نشــد. 
ــه؛  ــن نام ــن آئی ــاد« ای ــه مف ــد »هم نمیگوی

ــوال«.  ــوارد س ــد »م ــه میگوی بلک

نکته چهارم : 
مــواردی کــه از آن ســوال شــده اســت 

؟   چیســت
ــه  ــن نام ــاده 1 آئی ــد »ب« و »ج«   از م - بن
اجرائــی چگونگــی صــدور و تمدیــد پروانــه 
کســب و نحــوه نظــارت بــر افــراد صنفــی در 

فضــای مجــازی 
- مــاده 1 دســتورالعمل تاسیســی و نحــوه 
فعالیــت و نظــارت بــر شــرکتهای بازاریابــی 

ــبکه ای .  ش
بــاز تأکیــد مــی کنیــم از کل آئیــن نامه ســوال 
نشــده اســت و شــورای نگهبــان هــم نظــری 
در مــورد کل آئیــن نامــه نــداده اســت. فقــط 
از ایــن دو مــاده ســوال شــده اســت، شــورای 
نگهبــان هــم فقــط در مــورد همیــن دو مــاده، 

پاســخ داده کــه اشــکالی نــدارد. 
ولــی نظــر مقــام رهبــری ایــن بــود کــه اگــر 
ــد  ــورد تایی ــه اش( م ــی هم ــه، )یعن ــن نام آئی
ــورت  ــن ص ــد، در ای ــان باش ــورای نگهب ش
نظــر فقهــی مــا هــم ایــن اســت کــه چنیــن 

ــی دارد.   ــواز فقه کاری، ج

نکته پنجم : 
مفاد این دو ماده چیست؟ 

ــل در  ــای واژگان دخی ــر دو، تعریفه ــاد ه مف
ــی شــبکهای اســت.  بازاریاب

در بند »ب« نوشته شده: 
ــروش  ــک روش ف ــبکه ای، ی ــی ش » بازاریاب
محصــول اســت کــه شــرکت بازاریابــی 
خــود  ســایت  وب  طریــق  از  شــبکه ای 
ــه دور از  ــاب ب ــوان بازاری ــه عن ــرادی را ب اف
مــکان ثابــت کســب بــرای فــروش مســتقیم 
کننــده  مصــرف  بــه  خــود  محصــوالت 
ــر  ــه ه ــوی ک ــه نح ــد، ب ــازماندهی می کن س
ــاب  ــی بازاری ــا معرف ــد ب ــاب می توان بازاری
ــا  ــه خــود ب ــر مجموع ــوان زی ــه عن ــر ب دیگ
ــروش چندســطحی موجــب  ایجــاد گــروه ف

ــردد.«    ــروش گ ــش ف ــترش و افزای گس
و در بند »ج« نوشته شد که : 

ــه  ــت ک ــی اس ــخص حقوق ــاب، ش »بازاری
ــادر  ــا شــرکت م ــد خــود ی محصــوالت تولی
و  ســهام  درصــد   50 از  بیــش  )دارنــده 
ســرمایه( را بــه روش بازاریابــی شــبکه ای بــه 

ــاند.«  ــروش میرس ف

نتیجه: 
ــی  ــز، بازاریاب ــان هرگ ــرم نگهب ــورای محت ش
شــبکه ای را تاییــد نکــرده اســت، در جلســه 
ای کــه تقریبــا یــک مــاه پیــش برگــزار شــد، 
ــت اهلل  ــر آی ــه در دفت ــاح زاده -ک ــتاد ف اس
پاســخگوی مســائل  العظمــی خامنــه ای 
شــرعی هســتند- فرمودنــد: بازاریابــی شــبکه 
ای شــرعیت نــدارد و جوانــان عزیــز بایــد از 

ــد. ــه آن خــودداری کنن ورود ب

 توضیحاتی پیرامون فتوای رهبر انقالب در مورد »بازاریابی شبکه ای«

ادعای موافقان »بازاریابی شبکه ای« در مورد ُمهر تائید رهبری بر این فعالیت اقتصادی چقدر حقیقت دارد؟

حجت االسالم والمسلمین مرتضی/  برزگری معاونت فرهنگی حوزه علمیه میبد

اقتصادی
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سفر حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به استان یزد

حجت االسام سید ابراهیم رئیسی، تولین آستان قدس رضوی در سفر به یزد، با فعالین فرهنگی و اجتماعی استان دیدار کرد. حضور همسر و فرزندان شهید حسن دانش از حاشیه های 
این مراسم بود.

برگزاری دعای عرفه در مصلی آیت ا... اعرافی میبد
مراسم با شکوه دعای عرفه با حضور محمدی پناه در مصلی آیت ا... اعرافی برگزار شد. حضور تعداد زیادی از مردم میبد همزمان با دیگر اماکن برگزاری این دعا در شهرستان، چشمگیر 

بود.

 بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 1998 فرانسه و پیشکسوتان مهربد میبد
در این بازی که با نتیجه ۷ بر ۴ به سود تیم ستارگان ایران رقم خورد، ادموند بزیک ۳ گل، رضا عنایتی ۲ گل، مهرداد میناوند و محمد نوازی هر کدام یک گل به ثمر رساندند.

meybodema.ir   تصاویر کامل و بیشرت در سایت میبدما
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اقامه نماز عید سعید قربان به امامت آیت ا... اعرافی
نماز عید سعید قربان با حضور آیت ا... اعرافی، در مصلی آیت ا... اعرافی اقامه شد. ایت ا... اعرافی در خطبه های این نماز، وجود و کشف انبارهای احتکاری در میبد را امری ناشایست و 

به ضرر جامعه خواند.

به اهتزاز درآمدن پرچم بزرگ علوی در میبد
همزمان با عید سعید غدیر خم، پرچم بزرگ علوی طبق سنوات گذشته در میدان شهید صدوقی میبد به اهتزاز درآمد. این مراسم هر ساله با تاش مردمی، و با حضور جمع کثیری از مردم 

برگزار می شود.

جشن ترنم غدیر 2 در میبد برگزار شد
جشن ترنم غدیر 2 با همت جبهه فرهنگی میبد و با کمک و حمایت دیگر گروه ها و موسسات، در امامزاده سید صدرالدین قنبر برگزار شد. برگزاری مراسم عقد نمادین 5 زوج جوان از 

قسمت های جذاب این جشن بود.

meybodema.ir   تصاویر کامل و بیشرت در سایت میبدما
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ــی  ــم محمدعل ــه قل ــب« ب ــار حل ــاب »عم کت
ــخصیت  ــا ش ــا را ب ــت م ــرار اس ــری، ق جعف
نــاب شــهید مدافــع حــرم محمدحســین 

ــد. ــنا کن ــی آش محمدخان
ایــن کتــاب هفتمیــن کتــاب از مجموعــه 
مدافعــان حــرم اســت کــه انتشــارات روایــت 

ــت. ــرده اس ــر ک ــا را منتش ــح آنه فت
ــد تیرمــاه 1364 و  ــی، متول شــهید محمــد خان
ــاه 1394  ــان م ــود ودر آب ــزد ب ــل ی ــا اه اصالت
ــه شــهادت  ــابقیه در ســوریه ب ــه س و در منطق

رســید.
ــرات  ــامل خاط ــه ش ــب ک ــار حل ــاب عم کت
دوســتان، اقــوام و آشــنایان و همرزمــان شــهید 
ــد  ــی کن ــک م ــد، کم ــی باش ــی م محمدخان
ــع  ــن شــهید مداف ــاد زندگــی ای ــا ابع بیشــتر ب

ــویم. ــنا ش ــرم آش ح
ــه  ــاب را در ادام ــن کت ــرات ای ــی از خاط یک

ــد: ــی خوانی م

***
هــر موقــع زنــگ مــی زد یــا دم خانــه آفتابــی 
مــی شــد،  ســه چهــار ســاعتی مــی نشســت. 
ــه  ــی داد، پشــت ب ــه م ــک جــا تکی همیشــه ی

آشــپزخانه...
ــط  ــیج فق ــای بس ــه ه ــع آن بچ ــوی جم از ت
ــردم.  ــی ک ــری م ــودم، بزرگت ــل ب ــن متاه م
ــک  ــی زدم، ی ــر م ــان س ــم خانه اش ــی رفت م
بــار رفتــم دیــدم مــرغ عشــق خریــده. گفتــم: 

بجه مجــرد! خجالــت نمــی کشــی مــرغ عشــق 
ــه؟! ــوی خون ــتی ت گذاش

ــاس  ــه. التم ــتم و آوردم خان قفســش را برداش
مــی کــرد و مــی گفــت: خیلــی خــوب، مــرغ 
عشــق رو ببــر ولــی قفســش رو بگــذار. هنــوز 

قفســش اینجاســت، تــوی اتاقــم.
***

یــک شــب مشــکلی برایــش پیــش امــده بــود 
کــه حــل نشــد. وســیله هــم نداشــت. موتــورم 
ــوی ســرمای زمســتان، کاپشــنم  را  گرفــت. ت
را دادم بپوشــد. رفــت خلدبریــن. متوســل مــی 
ــا هــم رفتیــم بــه  ــار ب شــد بــه شــهدا. یــک ب
بهشــت زهــرا. دیدنــی بــود. جمــران، آوینــی، 
ــهدای  ــام، ش ــهدای گمن ــارک، ش ــاد، پ صی

هفــت تیــر و ...
دور همــه اینهــا مــی چرخیــد و مــی نشســت 
ــرد.  ــی ک ــت م ــا صحب ــک آنه ــک ت ــا ت و ب
ــگار روبرویــش حــی و حاضــر نشســته اند. ان
ــد و  ــی ش ــه م ــر خال ــهدا پس ــا ش ــم ب زود ه
ــه جــاده خاکــی و ســر  گاهــی هــم مــی زد ب

ــرد. ــی ک ــاز م شــوخی را ب
***

امــام حســین)ع( تــوی خونــش بــود. خــودش 
مــی رفــت بــا کلــی ذوق و شــوق مداحــی داغ 

مــی آورد.
کاری  مــی نشســت،  کــه  ماشــین  تــوی   
ــی  ــه. از خــود ب ــا ن نداشــت کســی هســت ی
ــد.  ــی خوان ــوار م ــراه ن ــد. هم ــی ش ــود م خ

ــدم  ــش توپی ــار آرام به ــک ب ــی زد. ی ــینه م س
و گفتــم: حواســت هســت کــی پشــت ســرت 
ــد  ــد. چن ــور ش ــع و ج ــریع جم ــته؟! س نشس
ــد. ــان بودن ــیج همراهم ــران بس ــر از خواه نف

***
ــق عمــل  ــی موف ــرو خیل در بحــث جــذب نی
ــای هــر  ــاز گذاشــت کــه پ مــی کــرد. در را ب
ــان  ــود. بعضی هاش ــاز ش ــیج ب ــه بس ــی ب طیف
واقعــا دنبــال بــازی بودنــد. نمــی توانســتم بــا 
ــه بســیجی  ــه ظاهرشــان ب ــار بیایــم. ن آنهــا کن
مــی خــورد نــه باطنشــان. ولــی او بــاب 
ــا  ــان را ب ــرد. دستش ــی ک ــاز م ــت را ب رفاق
کارهــای دم دســتی بنــد مــی کــرد. خیلــی هــم 
ــی  ــس طــرف م ــر از جن ــک نف نامحســوس ی
ــروی  ــوای نی ــه ه ــتش ک ــار دس ــت کن گذاش

ــد. ــته باش ــازه وارد را داش ت
ــی  ــیگار م ــی س ــه علن ــا را ک ــا از آنه ــد ت چن
کشــیدند چنــان جــذب کــرد کــه شــدند پــای 
ثابــت هیئــت. اینکــه چطــور اینهــا را مــی آورد 

تــوی راه نمــی دانــم.
***

ســاعت دوازه یــک نصــف شــب میامــد دم در 
خانــه مــا. داخــل خانــه هــم نمــی آمــد. مــی 
گفــت کــه زن و بچــه ات اذیــت مــی شــوند. 
ــی  ــت. م ــی داش ــه م ــه نگ ــرون خان ــا را بی م
لبــه  طالقانــی. روی  بلــوار  رفتیــم وســط 
ــا  ــی زد ت ــرف م ــتیم و ح ــی نشس ــدول م ج
چهــار صبــح. کارهایــش را ردیــف مــی کــرد 
ــه.  ــا ن ــم ی ــام داده ای ــت انج ــو درس ــه بگ ک
مقیــد بــود کــه جایــی از مســیر شــرع بیــرون 

ــرود. ن
مــی گفتــم: خســتگی حالــی ت نمــی شــه؟! مــا 
هــم زندگــی داریــم... مــی خواهیــم بخوابیــم...
مــی خندیــد و مــی گفــت: شــیخ، پــول امــام 
زمان)عــج( را مــی گیــری کــه بشــینی جــواب 

مــن را بدهــی دیگــر!!!
***

ــه: شــیخ  ــگ زد ک ــار نصــف شــبی زن ــک ب ی
ــی؟ کجای

گفتم: خونه هستم. 
ــد.  ــتی بده ــوهری را آش ــود زن و ش ــه ب رفت
گفتــم: آخــه آدم مجــرد رو چــه بــه ایــن 
کارهــا؟! تــو کــه نمــی تونــی چــرا ورود مــی 

ــی؟ کن
ــخ  ــود. کارشــون داشــت بی ــف ب ــت: تکلی گف

ــدا مــی کــرد.  پی
گفتــم: خــوب حــاال نصفــه شــبی بیخیــال شــو 

فــردا صبــح باهــم مــی رویــم .
ــد  ــیخ بلن ــه ش ــد ک ــدش اوم ــاعت بع ــم س نی

شو بریم مشکل اینها رو حل کنیم.
***

و  شــش  ســاعت  بیــن  صبــح 
هفــت بــود کــه آن مکالمــات 
پشــت بی ســیم را می شــنیدیم، 
صــدا  را  ایشــان  فرماندهــی 

اتفاقــی  و گفــت  کــرد 
ــاری  در محــور کن

ــاده، االن  ــا افت م
از  مســلحین 
ی  نقطــه ا
می خواهنــد 
ایــن  بــه 
ر  محــو
ذ  نفــو
 ، کننــد
گــر  ا
نجــا  آ

ســقوط کنــد محــور مــا هــم آســیب می بینــد. 
ــن و آن  ــناختی از آن زمی ــه ش ــن ک ــا ای او ب
ــت،  ــتی نداش ــار دس ــور کن ــه و آن مح منطق
قبــول کــرد. شــب قبلــش می گفــت: »متنفــرم 
ــم  ــه نمی شناس ــی ک ــوی زمین ــه ت ــن ک از ای
عملیــات کنــم.« ایــن بــار را بــه دوش کشــید 
بــه خاطــر ایــن کــه زحمــات چنــد روز 
ــرود و خــط شکســته  گذشــته بچه هــا هــدر ن
نبــود. او  مســئولیت  نقطــه  آنجــا  نشــود. 
چهــار، پنــج نفــری راه افتادنــد. شــبانه رفتنــد 
بــرای شناســایی. صبــح عملیــات درگیــر 
ــک  ــم. ی ــورده بودی ــنایی خ ــه روش ــدند. ب ش
مقــدار کار گــره خــورد. شــش، هفــت صبــح 
ــود کــه حــاج عمــار شــهید شــد. نیروهــای  ب
می گفتنــد  بی ســیم  پشــت  ایرانــی  غیــر 

ــهد.«  ــار استش ــاج عم »ح
ســریع از اتــاق عملیــات گفتیــم »حــاج عمــار 
ــی  ــط کم ــه، فق ــش خوب ــده، حال ــهید نش ش
ــه  ــده ک ــروح ش ــم مج ــت داره.« گفتی جراح
ــا دو،  ــن نیروه ــد. ای ــم نپاش ــیرازه کار از ه ش
ســه ســال بــود کــه بــا حــاج عمــار کار 
ــان  ــی در دلش ــتیم نگران ــد. نمی خواس می کردن
ایجــاد شــود. پشــت بــی ســیم گفتیــم »فانــی! 
نگــو حــاج عمــار شــهید شــده، نگــذار همــه 
نیروهــا متوجــه شــوند و روحیه شــان را از 

ــد.« ــت بدهن دس
ــی  ــات غوغای ــاق عملی ــرف در ات ــن ط  از ای
بــود. یکــی از دوســتان از پشــت میــزش 
ــش  ــت. پاهای ــال رف ــاق. از ح ــف ات ــاد ک افت
ــم و آب  ــش آوردی ــه هوش ــم. ب را دراز کردی
ــم  ــن بودی ــر ای ــه فک ــش، ب ــم به ــد دادی قن
ــم.  ــن حــاج عمــار کنی چــه کســی را جایگزی
کســی کــه جنگنــده، خســتگی ناپذیــر، شــجاع 
ــا  ــا بجوشــد. واقع ــا نیروه ــر باشــد و ب و مدی

ــتیم.  ــی را نداش کس
ــار  ــاج عم ــهادت ح ــد از ش ــم بع ــاج قاس ح
کــه  »کمــرم شکســت.« دوســتانی  گفــت 
جنــازه عمــار را دیــده بودنــد می گفتنــد »مثــل 
کســی بــوده کــه روزهــا و شــب های متمــادی 
ــتگی  ــرط خس ــاال از ف ــرده و ح ــات ک عملی

ــرده. ــش ب ــت خواب ــی راح خیل
***

درِ تابــوت را بــاز کــردم، دیــدم دارد مــی 
خنــدد. خیلــی تابلــو بــود. کامــا لــب هایــش 
ــود.  ــدا ب ــش پی ــود و دندانهای ــرده ب ــاز ک را ب
بهــش گفتــم: اوه اوه چــه تابلــو مــی خنــدی! 

بقیــه بــا تعجــب نگاهــم مــی کردنــد.
ــا رو  ــا م ــری اونج ــم: ن ــد، گفت ــکم چکی اش
ــر. ســام  ــره. دســت مــا رو هــم بگی ــادت ب ی

ــون ... ــرا)س( برس ــرت زه ــه حض ــا رو ب م

روحش شاد و
 راهش پر رهرو باد

     خاطرات فرمانده تیپ هجومی سید الشهدا در سوریه

مدافع حرمی که شهادتش کمر حاج قاسم را شکست



ماهنامه فرهنگی اجتماعی / استان یزدحارئ
9 خانواده

نقطــه آغازیــن انجــام هــر کاری داشــتن هــدف 
و انگیــزه واضــح و روشــن اســت. افــراد 
ــنی در  ــداز روش ــم ان ــدف و چش ــق، ه موف
زندگــی دارنــد و مــردم عــادی فقــط مشــغول 

ــتند. هس
مهمتریــن اصــل در ازدواج، اصــل هدفمندی و 
داشــتن انگیــزه محکــم بــرای شــروع زندگــی 
ــی  ــردم ازدواج م ــاق م ــه اتف ــب ب ــت. قری اس
کننــد، عــده ای بــا یــک هــدف و یــک چرایــی 
ــه  ــد ب ــی خواهن ــط م ــده ای فق ــم و ع محک
ــر دو  ــند، ه ــواده برس ــکیل خان ازدواج و تش
ازدواج مــی کننــد در حالــی کــه میــان ایــن دو 

ــادی وجــود دارد. ــاوت زی تف
دختــر و پســر گرامــی، قــرار نیســت شــما بــه 
ــدر و  ــی از پ ــد؛ برخ ــی ازدواج کنی ــر قیمت ه

ــد  ــی کنن ــر م ــا فک مادره
شــده  طــور  هــر  بایــد 
پســران و دختــران خــود را 

ــد. ــاد کنن ــروس و دام ع
ــه  ــی ب ــای دین ــوزه ه در آم
ــه  ــد ک ــی داده ان ــا آگاه م
ــر از  ــوب بهت ــین خ همنش
بهتــر  تنهایــی  و  تنهایــی 
ــت و  ــد اس ــین ب از همنش
ــر از  ــینی مهمت ــه همنش چ
همســر در زندگــی اســت؟
باشــد  یادمــان  همیشــه 
ــد،  ــر انســان ازدواج نکن اگ
ــر  ــکل دارد و اگ ــک مش ی
داشــته  ناموفقــی  ازدواج 
باشــد، مشــکات بســیاری 

ــی  ــه هــر قیمت ــد ب ــس نبای خواهــد داشــت؛ پ
ازدواج کــرد، بلکــه بایــد بــرای ایــن امــر مهــم، 
ــیم. ــته باش ــم داش ــدف مه ــی و ه ــک چرای ی
فراینــد ازدواج در برخــی از خانــواده هــا 
ــه در  ــود. عجل ــی ش ــوب انجــام م ــیار معی بس
ازدواج از رایجتریــن و شــایع تریــن آنهاســت، 
ماننــد ازدواج هایــی کــه از صفــر تــا صــد آن 
ــند.  ــی کش ــول نم ــتر ط ــا دو روز بیش ــک ی ی
ــه  ــی ک ــواده های ــه را از خان ــن جمل ــا ای باره
ناســازگاری دارنــد شــنیده ام کــه مــی گوینــد؛ 
مــا اصــا نفهمیدیــم چگونــه ایــن ازدواج ســر 
گرفــت! و یــک روزه همــه چیــز جــور شــد و 

ــم. ازدواج کردی
ــن ازدواج  ــه ای ــه چگون ــم ک ــی کنی ــوال م س
ــرار  ــی اص ــد؛ خیل ــی گوین ــت؟ م ــکل گرف ش
ــواب رد  ــیدیم ج ــت کش ــا خجال ــد و م کردن
ــاد  ــا زی ــتادند و ی ــطه فرس ــا واس ــم و ی بدهی
ــر  تمــاس گرفتنــد و خواســتند هــر چــه زودت

ــم! ــان را بدهی جوابش
ــم؛  ــد بگوی ــا بای ــواده ه ــن خان ــواب ای در ج
اگــر شــما یــک ماشــین 200 میلیونــی داشــته 
باشــید و مــن صبــح و ظهــر و شــب درِ خانــه 
ــم و بخواهــم ماشــین شــما را 10  شــما را بزن
ــا شــما ماشــینتان را  میلیــون تومــان بخــرم، آی
بــه مــن مــی دهیــد؟! جوابشــان مطمئنــًا منفــی 
اســت؛ پــس چطــور شــما راضــی مــی شــوید 

ــادگی و  ــن س ــه ای ــان را ب ــت دخترت سرنوش
ــری  ــق و پیگی ــدون تحقی ــی و ب ــن ارزان ــه ای ب
ــن  ــه نظــرم ای ــد؟! ب ــه دســت دیگــران بدهی ب
خانــواده هــا از آن دســت خانــواده هایــی 
ــان  ــد فرزندش ــی خواهن ــط م ــه فق ــتند ک هس
ازدواج کننــد و هــدف ازدواج را نمــی داننــد.
کــم نیســتند خانــواده هایــی کــه حتــی دختران 
ــد  ــن عــروس مــی کنن خــود را در ســنین پایی
ــای خــود را از  ــتان خــود، غنچــه ه ــا دس و ب
شــاخه بریــده و پــر پــر مــی کننــد؛ فکــر نکنید 
انشــاء مــی نویســم، اینهــا واقعیــت هــای تلــخ 
شــهر ماســت؛ براســتی انگیــزه و هــدف پــدر 
ــود  ــاله خ ــا 14 س ــر 13 ی ــه دخت ــادری ک و م
ــنش در  ــر س ــا دو براب ــردی ب ــه ازدواج م را ب
مــی آورد، چیســت؟ چــرا اینقــدر عجلــه مــی 
کننــد؟ هیــچ وقــت از خودشــان پرســیده انــد 

ــی  ــرم ازدواج م ــه دخت ــرای چ ــرا و ب ــه چ ک
کنــد؟! آیــا ایــن دختــر قــدرت فکــر و تعقــل 
ــون ازدواج را دارد؟  ــی چ ــر مهم ــورد ام در م
بــه جــرات مــی توانــم بگویــم کــه ایــن دختــر 
از ازدواج چیــزی جــز لبــاس ســفیدش را نمــی 

شناســد و نمــی فهمــد.
ــک  ــس ی ــر ک ــه ه ــیم ک ــته باش ــه داش توج
هــدف و چرایــی محکــم بــرای تشــکیل 
خانــواده داشــته باشــد، همیشــه قــادر خواهــد 
ــد و  ــق باش ــام آن موف ــی انج ــود در چگونگ ب
بــرای رســیدن بــه آن هــدف، بــا هــر شــرایطی 

ــازد. ــی س ــز م نی
برخــی بــرای ازدواج هــدف و انگیــزه دارنــد، 
ــه  ــتند و ب ــم نیس ــا محک ــزه ه ــن انگی ــی ای ول
ــورت  ــن ص ــه در ای ــد ک ــاح دوام ندارن اصط
حتمــا زندگی شــان بــه ناگــواری خواهــد 
انگیــزه وجــود  ایــن  رســید. یعنــی اگــر 
نداشــت هیــچ وقــت ایــن ازدواج شــکل نمــی 
ــا  ــوق م ــث تش ــه باع ــه ک ــی آنچ ــت ول گرف
بــرای ازدواج بــا ایــن شــخص شــده آن انگیــزه 
منفــی اســت، بــه عبــارت دیگــر مــن از درون 
ــا پســر  ــر ی ــن دخت ــا ای ــه ب ــد نیســتم ک متقاع
ــی  ــا زیبای ــروت ی ــی ث ــی وقت ــم ول ازدواج کن
و خــوش تیپــی او را مــی بینــم ایــن شــخص 
را انتخــاب مــی کنــم در اینجــا فقــط بــه چنــد 
ــم  ــی کن ــرای ازدواج اشــاره م ــزه منفــی ب انگی
کــه بســیار هــم شــایع هســتند، : ثــروت؛ 

زیبایــی؛ فــراراز بدبختــی هــای زندگــی؛ 
رســیدن بــه شــهرت و مقــام؛ مهاجــرت؛ بهبــود 
ــم؛  ــد؛ ترح ــدن فرزن ــه راه ش ــر ب ــاری؛ س بیم
ــع و  ــای کاذب و طم ــه آزادی ه ــی ب دسترس

ــودجویی . س
حــال بایــد بــه موضــوع مهمــی چــون تعریــف 

ــدف بپردازیم: ه
چــه قبــول داشــته باشــیم و چــه نداشــته 
ــرای  ــش را ب ــان آفرین ــد جه ــیم، خداون باش
بــرای هــدف  را  انســان  و  آفریــد  انســان 
ــد  ــی خــودش آفری ــام بندگ ــه ن ارزشــمندی ب
. تمــام دســتورات خــدا نیــز بــرای ایــن اســت 
کــه انســان در مســیر رشــد و موفقیــت و 
ــر  ــز یــک ام ــرد و ازدواج نی ــرار بگی بندگــی ق
الهــی اســت کــه مــا را در بهتــر بندگــی کــردن 
خداونــد یــاری مــی کنــد؛ وقتــی رســول 
ــه امــام علــی)ع(  خــدا)ص( ب
مــی فرماینــد کــه فاطمــه)س( 
اســت؟  همســری  چگونــه 
ــه؛  ــد ک ــی دهن ــخ م ــام پاس ام
ــی  ــرای بندگ ــاور ب ــن ی بهتری
ایــن نشــان مــی  اســت و 
نــگاه  از  ازدواج  کــه  دهــد 
یــار  یــک  انتخــاب  دیــن 
مناســب بــرای پیمــودن مســیر 
رشــد و کمــال اســت و علــت 
ــد  ــز بای ــا نی ــی ازدواج م اصل
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــن باشــد، ت همی
مشــکات زندگــی بســازیم 
ــون  ــی چ ــدف واالی ــه ه و ب

ــویم. ــل ش ــدا نائ ــی خ بندگ
زندگــی مثــل کوهنــوردی مــی 
مانــد کــه بایــد درآن بــه قلــه برســیم، حــال می 
توانیــم بــه تنهایــی از ایــن مســیر بــاال برویــم 
ــار  ــک ی ــی ی ــه همراه ــم ب ــی توانی ــم م و ه
ــن  ــد، ای ــی کن ــت م ــا را حمای ــه م مناســب ک
مســیر را برویــم، و قطعــًا پیمــودن ایــن مســیر 
بــه صــورت دو نفــره بســیار بهتــر از تنهــا بــاال 

رفتــن اســت.
ــه قلــه صعــود کــردن خســتگی و  دو نفــری ب
رنــج مــا را کــم مــی کنــد و در نتیجــه لــذت و 
ــز از پیمــودن ایــن مســیر  شــادابی بیشــتری نی
ــتگی و  ــود. ازدواج خس ــی ش ــا م ــب م نصی
ــا  ــد و ب ــی کن ــم م ــی را ک ــیر بندگ ــج مس رن
نشــاط و شــادی باالتــری ایــن مســیر را طــی 
ــره  ــوردی دو نف ــازات کوهن ــم. از امتی ــی کنی م
ــم،  ــی کنی ــک م ــم کم ــه ه ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــم  ــم، ه ــی دهی ــم م ــه ه ــزه ب ــی و انگی دلگرم
را تشــویق مــی کنیــم، عیــب هــای هــم را بــه 
همدیگــر گوشــزد مــی کنیــم و از همــه مهمتــر 

ــم. ــی کنی ــم م ــار ه ــت در کن احســاس امنی
ــت،  ــز هس ــازات در ازدواج نی ــن امتی ــام ای تم
ــیر  ــه مس ــم ک ــی خواهی ــبی م ــار مناس ــا ی م
رشــد و کمــال و بندگــی را بــا دلگرمــی، 
انگیــزه، ســامت، امنیــت و ســرعت بیشــتری 
ــه از  ــر آنچ ــه ه ــن صــورت ب ــم. در ای بپیمایی
ــم  ــه بخواهی ــش ک ــی و آرام ــروت و زیبای ث
ــز مــی توانیــم در ســایه همیــن همراهــی و  نی

ــیم. ــری برس همس

 خاطراتی از همسرداری شهدا

*شیرینی زندگی )شهید سید مرتضی آوینی (
ــم، یکــی  ــوش گرفت ــه شــیرینی رو جل جعب
برداشــت و گفــت: مــی تونــم یکــی دیگــه 
ــن  ــون، ای ــید ج ــه س ــم: البت ــردارم؟، گفت ب
چــه حرفیــه ؟ برداشــت ولــی هیــچ کــدوم 
را نخــورد، کار همیشــگی اش بــود، هــر جــا 
غــذای خوشــمزه یــا شــیرینی یــا شــکات 
ــا  ــت ام ــی داش ــد برم ــی کردن ــش م تعارف
ــا  ــرم ب ــی ب ــت: م ــی گف ــورد، م ــی خ نم

ــی خــورم. ــام م ــم و بچــه ه خان
ــن کار رو انجــام  ــم ای ــما ه ــت: ش ــی گف م
ــد، اینکــه آدم شــیرینی هــای زندگیــش  بدی
ــی  ــه خیل ــیم کن ــه اش تقس ــا زن و بچ رو ب

ــی زاره. ــر م ــی تاثی ــی خانوادگ ــو زندگ ت
*برای تشکر )شهید علی صیاد شیرازی(

زمــان جنــگ وقتــی فرمانــده نیــروی زمینــی 
بــود، چنــد مــاه خونــه نیومــده بــود، یــه روز 
ــت در دو  ــم پش ــد، رفت ــی زنن ــدم در م دی
نفــر بودنــد، یکیشــون گفــت: منــزل جنــاب 
ــم  ــن جاســت؟، دل ــیرازی همی ــرهنگ ش س
هــری ریخــت، گفتــم، حتمــا برایــش اتفاقی 
ــون  ــرهنگ برات ــاب س ــت : جن ــاده، گف افت
پیغــام فرســتاده و بعــد یــه پاکتــی بهــم داد، 
ــردم  ــاط و پاکــت رو بازک ــوی حی ــدم ت اوم
ــر شــهادتش را  ــردم خب ــی ک ــوز فکــر م هن
برایــم آوردنــد، آن را بــاز کــردم ، یــه نامــه 
ــق، در آن  ــتر عقی ــه انگش ــا ی ــود ب ــوش ب ت
ــکر از  ــرای تش ــود: ب ــته ب ــاد نوش ــه، صی نام
ــی  ــات م ــه دع ــو، همیش ــای ت ــت ه زحم
ــمام  ــوی چش ــک ت ــحالی اش ــم، ازخوش کن

جمــع شــد.
*فقط سکوت ) شهید محمد علی رجایی(

ــا محمــد  ــد لبــاس ب ــرای خری ــار کــه ب یکب
ــه بودیــم خریدمــون  ــون رفت ــه خیاب علــی ب
ــراز  ــا ظه ــح ت ــی طــول کشــید واز صب خیل
ــم،  ــی رفتی ــازه م ــه اون مغ ــازه ب ــن مغ ای
ــدا  ــم را پی ــاس دلخواه ــتم لب ــت داش دوس
ــا اینکــه مشــغله ی کاریــش خیلــی  ــم، ب کن
زیــاد بــود ولــی چیــزی نگفــت، فقــط 
ــن  ــه کوچکتری ــدون اینک ــرد، ب ــکوت ک س
اخمــی بکنــه یــا حرفــی بزنــه بهــم فهمونــد 
کــه داره رفتــارم رو تحمــل مــی کنــه، 
همیــن ســکوتش بــود کــه مــن رو بــه فکــر 
انداخــت، چــرا بایــد طــوری رفتــار کنــم که 
بخــواد تحملــم کنــه، در صورتــی کــه اگــر 
کار بــه بحــث کــردن مــی کشــید، مــن هیــچ 
ــردم. ــن مســئله فکــر نمــی ک ــه ای ــت ب وق

*خونسرد )شهید حمید باکری(
صبــح زود حمیــد مــی خواســت بــره 
پــز  آب  مــرغ  تخــم  برایــش  بیــرون، 
از روی گاز  رفتــم  بــودم، وقتــی  کــرده 
ــرم  ــت س ــود پش ــده ب ــان اوم ــردارم احس ب
وایســاده بــود ، همیــن کــه تخــم مــرغ هــا 
را برداشــتم آب جــوش ریخــت پشــت 
ــده  ــه اوم ــودم ک ــی ب ــم عصبان ــش، ه گردن
بــود تــو آشــپزخانه هــم ترســیده بــودم کــه 

ــه. ــش بش ــه طوری نکن
تــو  رســوند  خودشــو  ســریع  حمیــد 
ــت  ــم گف ــردی به ــا خونس ــپزخانه و ب آش
: آروم بــاش ،تــا تــو آروم نشــی بچــه 
ــی  ــا نرم ــدر ب ــن ق ــرم، ای ــی ب ــر نم رو دکت
و خونســردی باهــام حــرف زد تــا آروم 
ــر  ــردش دکت ــه تمــوم مــی ب ــه هفت شــدم، ی
ــود  ــو بیخ ــدی خودت ــت : دی ــی گف ــم م به
ــدی بچــه خــوب شــد. ــردی دی ناراحــت ک

  بی هدفی و بی انگیزگی در ازدواج چه عواقبی دارد؟

وقتی تنها آرزوی پدر و مادرها، عروس و داماد کردن فرزندانشان می شود!

حجت االسالم والمسلمین محمد زارعشاهی معاون پژوهش حوزه علمیه میبد/کارشناس امور خانواده
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ــرم  ــر ت ــه هــای برت اســامی برگزیــدگان و رتب
هــای مختلــف طــرح آموزشــکده قرآنــی 

ــد: ــام ش ــن، اع ثقلی

ــه  ــن طــرح ک ــه در ای ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
بصــورت پیوســته و در طــی دو نیمســال 
ــاوه  ــوزان ع ــرآن آم ــود، ق ــی ش ــزار م برگ
ــرآن  ــی ق ــی و روانخوان ــری روخوان ــر فراگی ب
ــطوح  ــا س ــب ب ــج و متناس ــه تدری ــم ب کری
ســنی و تحصیلــی آنــان، بــا احــکام، احادیــث 
و روایــات اخاقــی و تربیتــی و نیــز بــا 
ــنا  ــم آش ــرآن کری ــم ق ــه و مفاهی ــن ترجم ف
ــرح  ــوزان ط ــرآن آم ــن ق ــوند. همچنی ــی ش م
از مجموعــه ای از برنامــه هــای فرهنگــی، 
ــد. ــز اســتفاده مــی کنن ــی نی ورزشــی و اردوی
ــات بیشــتر  ــت کســب اطاع ــدان جه عاقمن
ــاس  ــماره 3235۷006 تم ــا ش ــد ب ــی توانن م

ــد. ــل نماین حاص

برگزیدگان طرح قرآنی 
آموزشگاه ثقلین میبد

ماجرای شراب و BBCفارسی بعداز 
15 سال

ــی  ــایت بی بی س ــل، وب س ــال قب ــدود 15 س ح
فارســی طــی مطلبــی نتایج یــک تحقیــق علمی را 
منتشــر کــرد کــه بــر اســاس آن مصــرف مقــداری 
ــه  ــد ب ــی در روز را مفی ــروبات الکل ــی مش کم
ــرد.  ــز می ک ــی و آن را تجوی حــال بیمــاران معرف
بازنشــر آن مطلــب در یکــی از نشــریات آن روز 
میبــد جنجــال و اعتراضــات زیــادی بــه پــا کــرد 
ــال  ــد از 15 س ــت بع ــب اینجاس ــه جال ــا نکت ام
ــج  ــی نتای ــی فارس ــایت بی بی س ــان وب س هم
یــک تحقیــق جدیــد علمــی را منتشــر کــرده کــه 
بــر اســاس آن حتــی مصــرف مقــداری انــدک از 
مشــروبات الکلــی در روز را مضــر معرفــی کــرده 

اســت! 
ایــن مهــم، تنهــا یــک حقیقــت را اثبــات می کنــد 
ــر  ــال را ب ــروردگار متع و آن اینکــه دســتورات پ
کنــار  نمی تــوان  علمــی  تحقیقــات  مبنــای 
ــول  ــات محص ــن تحقیق ــه ای ــرا ک ــت؛ چ گذاش
ــه  ــانی ک ــت؛ انس ــان اس ــق انس ــه و تحقی اندیش
مخلــوق خــدا و محــدود در زمــان و مکان اســت 
ــن  ــه همی ــا دارد و ب ــکان خط ــه ام ــر لحظ و ه
جهــت او را »ممکــن الخطــا« نامیده انــد. بنابرایــن 
ــوق  ــات مخل ــج تحقیق ــه اســتناد نتای ــوان ب نمی ت
ممکن الخطــا، دســتورات خالقــی کــه مصــون از 

ــت. ــده گرف ــتباه اســت را نادی ــا و اش خط
ــن  ــی در ای ــی فارس ــد بی بی س ــر جدی ــن خب مت

مــورد بــه شــرح ذیــل اســت:
ــیده  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــق جهان ــک تحقی ی
ــرای  ــکل هــر چقــدر هــم کــم ب کــه مصــرف ال
ســامتی مفیــد نیســت و بهتریــن توصیــه پرهیــز 

ــکل اســت. ــل از نوشــیدن ال کام
ــق در نشــریه لنســت منتشــر شــده و  ــن تحقی ای
ــا  ــراد 15 ت ــکل در اف نتیجــه بررســی مصــرف ال
ــال های  ــن س ــا بی ــور دنی ــال در 195 کش 95 س

ــت. ــا 2016 اس 1990 ت
ــه  ــانی را ک ــان کس ــش، محقق ــن پژوه ــرای ای ب

ــه  ــانی مقایس ــا کس ــند ب ــکل نمی نوش ــا ال اص
الکلــی  نوشــیدنی  یــک  روزی  کــه  کردنــد 

. شــند می نو
ــه در  ــیده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــن بررس ای
تمــام ســنین، در ســال 2016 الــکل هفتمیــن 
ــه  ــای کاری از دســت رفت ــرگ و روزه ــل م عام
ــد  ــان و 6.8 درص ــرگ زن ــد م ــود )2.2 درص ب
مــرگ مــردان( امــا در جمعیــت 15 تــا 49 ســاله، 
الــکل مهمتریــن عامــل مــرگ اســت )3.8 درصــد 

ــردان(. ــرگ م ــان و 12.2 م ــرگ زن م
ایــن تحقیــق الــکل را »مهمتریــن« عامل خطرســاز 
 Global Burden of( »ــا ــی بیماری ه ــار جهان در »ب
ــام  ــه تم ــرگ ب ــد م ــد و می گوی disease( می دان

ــش  ــا افزای ــرطان ب ــوص س ــه خص ــا و ب علت ه
ــچ  ــن هی ــود بنابرای ــتر می ش ــکل بیش ــرف ال مص
ــرای  ــه مصــرف آن ب ــکل نیســت ک ــی از ال میزان

ســامتی مضــر نباشــد.
ــادل  ــیدن متع ــه نوش ــه ک ــق پذیرفت ــن تحقی ای
الــکل ممکــن اســت فوایــدی بــرای قلــب داشــته 
ــه  ــکل ب ــه ال ــی ک ــوع خطرات ــا مجم ــد ام باش
ــای  ــرطان و بیماری ه ــل س ــی آورد مث ــراه م هم

ــت. ــد آن اس ــر از فوای ــر فرات دیگ
ــنگتن  ــگاه واش ــد از دانش ــس گریزول ــر مک دکت
کــه سرپرســتی ایــن تحقیــق را بــر عهــده داشــته 
ــک  ــکل ی ــرای ال ــی ب ــات قبل ــد: »مطالع می گوی
خاصیــت محافظــت از بعضــی بیماری هــا را 
ــن نتیجــه رســیدیم  ــه ای ــا ب ــا م ــد، ام ــه بودن یافت
ــود  ــرف ش ــه مص ــزان ک ــر می ــه ه ــکل ب ــه ال ک
بــاال  را  ســامتی  بــرای  خطــرات  مجمــوع 

می بــرد.«
بــه گفتــه دکتــر گریزولــد، رابطــه نزدیــک الــکل 
ــکل  ــیدن ال ــی از نوش ــات ناش ــرطان، صدم و س
مثــل تصــادف و بیماری هــای عفونــی چــون 
ــکل از بیماری هــای  ــی ال ســل خاصیــت محافظت

قلبــی را بی اثــر می کنــد.«
ــر  ــد از نظ ــق می گوین ــن تحقی ــگران ای پژوهش
ــی  ــن یک ــد ای ــر گرفته ان ــه در نظ ــی ک معیارهای
ــه اســت.  ــن زمین ــات در ای ــن تحقیق از جامع تری
در بســیاری از کشــورهای دنیــا مثــل بریتانیــا بــه 
ــکل  ــادل ال ــه می شــود در حــد متع عمــوم توصی
ــر  ــه کمت ــکل را ب ــیدن ال ــا نوش ــند و مث بنوش
از هفتــه ای 14 واحــد یــا روزی یــک یــا دو 
نوشــیدنی الکلــی محــدود کننــد امــا پژوهشــگران 
ــاز  ــا نی ــن توصیه ه ــد ای ــق می گوین ــن تحقی ای
ــث  ــکل باع ــه ال ــرا ک ــد چ ــری دارن ــه بازنگ ب
ــول  ــه در ط ــود ک ــددی می ش ــای متع بیماری ه
عمــر بــه خصــوص در مــردان اثــر مــی گــذارد.

علیرضــا آزادمنــش در جلســه تعییــن هیئت رئیســه 
شــورای شــهر در آغــاز دومیــن ســال فعالیــت ایــن 
ــوب  ــارکت خ ــزان مش ــه می ــاره ب ــا اش ــورا ب ش
ــتان در  ــی شهرس ــران و آبادان ــد در عم ــردم میب م
حــوزه هــای مختلــف، تصریــح کــرد: مــردم میبــد 
ــی  ــدس و حت ــاع مق ــاب، دف ــان انق ــه در زم چ
ــا کمــک هــای خیــری ایثارگــری خــود  امــروزه ب
را ثابــت کــرده انــد ولــی کار بــه دولــت کــه مــی 
ــای  رســد متاســفانه آن طــور کــه بایــد و شــاید پ

ــد. کار نمــی ای
ــه  ــه کوتاهــی بخــش دولتــی در ب ــا اشــاره ب وی ب
نتیجــه نرســیدن طــرح تفصیلــی، گفــت: 10 ســال 
ــادی  ــار مشــکات زی ــرح دچ ــن ط ــه ای اســت ک
شــده و مســتقیما نیــز در 5 یــا 6 ســال گذشــته بــه 
خاطــر کوتاهــی بخــش دولتــی، ایــن طــرح زمیــن 
گیــر اســت در حالــی کــه بــه قــول خودشــان اگــر 
ــت  ــد قابلی ــط 10 درص ــود فق ــم بش ــب ه تصوی
اجرایــی دارد! و ایــن یعنــی نــه تنهــا مشــکلی حــل 
ــش  ــز پی ــتری نی ــکات بیش ــه مش ــود، ک ــی ش نم

مــی آیــد.
ــردم  ــا م ــد ب ــردم میب ــه داد: مگــر م ــش ادام آزادمن
شهرســتان هــای همجــوار چــه تفاوتــی دارنــد کــه 
ــی  ــع کار م ــر موق ــا س ــی آنه ــای تفصیل ــرح ه ط
شــود و بودجــه دولتــی را بســیار راحــت تــر از مــا 
جــذب مــی کننــد در حالــی کــه جمعیــت و حتــی 

مســاحت شــهر آنهــا کمتــر از میبــد اســت.
ــن  ــا ای ــردم م ــد م ــا بای ــت: حتم ــراز داش وی اب
ایثارگــری و بزرگــواری خــود در کارهــای خیــری 

ــد  ــار بگذارن را کن
مشــارکت  از  و 
هــای  طــرح  در 
در  مختلــف 
هــای  حــوزه 
کنــار  گوناگــون 
بکشــند تــا دولــت 
ــد و  ــه خــود بیای ب
ــردم  ــن م ــرای ای ب
بکنــد؟! فکــری 

ادامــه  در  وی 
افــزود: از همــکاران و دیگــر ادارات تقاضــا داریــم 
کــه بــه شــورا صرفــًا نــگاه صــدور مجــوز نداشــته 
ــای  ــد از کمــک ه ــز بع ــن نی باشــند و جــدا از ای
شــورای شــهر و شــهرداری کــه ممکــن اســت در 
ــه احتــرام  بســیاری از مواقــع مالــی هــم نباشــد، ب
مــردم، فعالیــت هــا را بــا مشــارکت شــورا و 

ــد. ــام کنن ــهرداری اع ش
ــم  ــوز ه ــفانه هن ــت: متاس ــراز داش ــش اب آزادمن
شــهرداری بــا رویکــردی ســنتی اداره مــی شــود در 
ــه ســمت  ــا رویکــردی نویــن ب حالــی کــه بایــد ب

ــم. ــزاری بروی ــرم اف ــی ن مدیریت
وی خاطــر نشــان کــرد: بــا ۷ عضــو شــورا و 
ــرار نیســت  ــد پرســنل ق یــک نفــر شــهردار و چن
ــا  ــه ب ــود، بلک ــل ش ــورت ح ــه آن ص ــکلی ب مش
تــاش جمعــی و حمایــت مــردم از ایــن مجموعــه 
هــا مــی تــوان شــهر را بــه ســمت اهدافــی 

ــرد. ــت ک ــان هدای درخش

انتقادات عضو شورای شهر میبد از تبعیض فاحش علیه میبد در سطح استان

برجام پوشکی!   
اثر عباس گودرزی

منبع: خربگزاری دانشجو
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ــچ  ــی هی ــوت باباحاج ــد از ف ــان بع ــی ج دای
ــی  ــزد. حت ــه دســت ن ــب خان ــه ترکی ــت ب وق
یــادم اســت چنــد ســال پیــش چنــد تــا عملــه 
و بنــا آورد و دیوارهــای حیــاط و شبســتان را 
دوبــاره کاهــگل مالــی کــرد. دســتی بــه ســر و 
روی باغچــه هــای خشــکیده کشــید و درخــت 
هــای انجیــر، جــان تــازه گرفتنــد. انجیرهــا را 
باباحاجــی کاشــته بــود. آن هــم درســت رو بــه 

روی پنــج دری...          

ــب  ــود ش ــده ب ــی زن ــه باباحاج ــا ک آن روزه
هــای جمعــه مــا را بــه روضــه خوانــی و شــام 
مختصــری میهمــان مــی کــرد. بعــد از فوتــش 
ــبزی  ــة س ــا پارچ ــج دری را ب ــا دور پن دور ت
ــه و  ــه روض ــای جمع ــب ه ــاندیم و ش پوش
شــام برقــرار مانــد. حــاال بــا ایــن کــه ســال ها 
از فوتــش مــی گــذرد امــا خانــه پــر از حضــور 

اوســت. اگــر نبــود کــه پنــج دری ایــن قــدر 
ــود!  ــتنی نب ــت داش ــرم و دوس گ

ــج شــنبه  مخصوصــا پن
کــه  هــا 

ر  د مــا

صدایمــان 
زنــد  مــی 

تــا بــا هــم 
ــل  ــای توس دع

ــا  ــم. اص بخوانی
ــاِق  ــن ات ــگار ای ان

را  گنبــدی  طــاق 
ســاخته انــد بــرای 

ســاعت  و  ی خلــوت  هــا
ــاق،  ــی! گوشــة ات قهــوه ای روحان عبــای 

ــه و عصــای روی جالباســی  ــا و عمام ــخ نم ن
خودنمایــی مــی کننــد گویــی هنــوز منتظرنــد 
صاحــب مهربانشــان هرلحظــه سربرســد...

منصوره؟!

بــا صــدای ننــه خانــوم از جــا پریــدم و خــودم 
ــده  ــزِی پیچی ــاد پایی ــاندم. ب ــاط رس ــه حی را ب
ســرد  حســابی  را  شبســتان  بادگیرهــا،  در 
کــرده بــود و لــرزه بــر تــن آدم مــی انداخــت. 
ــار باغچــه  ــه دســت، کن ــوم جــارو ب ــه خان نن
ــرش  ــادر دور کم ــت چ ــود و داش ــتاده ب ایس
ــی اش را  ــای حنای ــرد. موه ــی ک ــم م را محک
ــا چــه ظرافــت زنانــه ای دوطــرف صــورت  ب
گــردش بافتــه بــود. نگاهــم را چرخانــدم. 
ــای  ــمیم گل ه ــورده و ش ــاران خ ــوی ِگل ب ب
ــه  ــود. هم ــرده ب ــز ک ــاط را لبری ــرخ، حی س
جــا آب و جــارو شــده بــود و آجرفــرش هــا 
ــه  ــانی ب ــتند. پیش ــری داش ــوة دیگ ــاال جل ح
عــرق نشســته و گونــه هــای گل انداختــة ننــه 
ــده.  ــته ش ــی خس ــی داد خیل ــان م ــوم نش خان
ــتش  ــارو را از دس ــردم و ج ــش ک ــریع بغل س
گرفتــم. گفتــم تــا دوش مــی گیــرد مــن هــم 

ــم. ــی کن چــای دم م

بــود.  برداشــته  بــوی آبگوشــت خانــه را 
دایــی جــان زودتــر آمــده بــود و غــذا را 
ــود و  ــنبه ب ــج ش ــود. آخــر، پن ــته ب ــار گذاش ب
وقــت دورهمــی همیشــگی. کــم کــم داشــت 

ســر و کلــة میهمــان هــا هــم پیــدا مــی شــد. 
ــد  ــوم رفتن ــه خان ــا نن ــد ب ــه آم ــی جــان ک دای
ــم. درِ  ســراغ دیــگ و مــن هــم دنبالشــان رفت
ــی  ــدن آبگوشــت ب ــا دی دیــگ را برداشــتند. ب
رنــگ، رنگمــان پریــد. ننــه خانــوم تــا قاشــق 
ــان گذاشــت دور از چشــم  ــه ده ــتی ب آبگوش
ــزی  ــا چی ــید ام ــم کش ــره دره ــرادرش چه ب
نگفــت تــا ناراحتــش نکنــد. دایــی جــان بنــدة 
ــد  ــی چرخان ــگ م ــوی دی ــه ت ــه ماق خــدا ک
ــا را  ــه کج ــود ک ــر ب ــن فک ــرق ای ــاال غ احتم
ــت  ــت داغ ریخ ــون آبگوش ــه چ ــتباه رفت اش
روی شــلوار و پایــش امــا عیــن خیالــش نبــود. 
ــی  ــوم پرســید:» کاکا! آبگوشــت ب ــه خان ــا نن ت
رنگــه. زردچوبــه کجــا گذاشــتی؟« دایــی جــان 
هــم بــا صدایــی گرفتــه گفــت:» همــون شیشــه 
ســرخه.« ننــه خانــوم هــم دســت کــرد تــوی 
کمــد و یکــی را برداشــت. مــن گفتــم:» ولــی 
ــه.« و  ــه باش ــی آد زردچوب ــن نم ــگ ای ــه رن ب

ــم.  ــاال انداخت شــانه ب

جــان  را دایــی  اش  اشــاره  انگشــت 
تــوی قوطــی کــرد و زد 
ــریع  ــش. س ــر زبان س
و  بــاال  را  ســرش 
پاییــن کــرد. ننــه 
خانــوم هــم تــا 
ــرادرش  ــد ب تأیی
در  دیــد  را 
واحــد  آِن 
ماقــة پــر از 
زردچوبــه 
ا  ر
ریخــت 
دیــگ  تــوی 
و خیالمــان کمــی، فقــط 
ــت  ــاب آبگوش ــگ و لع ــی از رن کم

شــد. راحــت 
ــم.  ــه بودی ــچ دری انداخت ــوی پن ــفره را ت س
ــاندیم و  ــفره نش ــای س ــا را پ ــر ه ــزرگ ت ب
ــت  ــت را دس ــت و ماس ــای آبگوش ــه ه کاس
بــه دســت کردیــم. ســبزی را همیشــه یکــی از 
نــوه هــای باباحاجــی مــی آورد. نــذر داشــت. 

ــه  ــه زمزم ــدیم ک ــوردن ش ــغول خ ــه مش هم
ــه در  ــق را ک ــن قاش ــد. اولی ــد ش ــی بلن های
دهــان گذاشــتم چشــم هایــم گــرد شــد. 
ــع کــه  ــوی آشــپزخانه. آن موق ــم رفــت ت ذهن
دایــی جــان ســر تــکان مــی داد و ننــه خانــوم 
ــگ  ــوی دی ــی را ت ــة فرض ــان زردچوب همزم
مــی ریخــت... فلفــل!!! چــه مــی شــد کــرد؟! 
نمــی شــد کــه آن همــه آبگوشــت را دور 
ــود  ــای اشــک آل ــا چشــم ه ــه ب ریخــت. هم
ــم.  ــر زل زدی ــک دیگ ــه ی ــوخته ب ــان س و ده
ــک  ــان را ی ــت هایم ــم آبگوش ــم گرفتی تصمی
ــدام  ــم م ــوم ه ــه خان ــیم. نن ــر بکش ــس س نف
مــی گفــت غمتــان نباشــد فلفــل قرمــز فقــط 
ــده  ــه خن ــا را ب ــت و م ــد اس ــش تن اول های
مــی انداخــت. صــورت قرمــزش مــی گفــت 

ــاال. ــم ب ــی ه ــه، خیل ــاال رفت ــارش ب فش

ــم. آن  ــده بودی ــز ش ــان قرم ــة م ــع هم  در واق
شــب تنهــا شــبی بــود کــه ماســت و ســبزی کم 
آمــد. وقتــی کاســه هایمــان را ســر کشــیدیم و با 
هــم چشــم تــو چشــم شــدیم اشــک و خنــده 
ــم  ــه دل خندیدی ــه از ت ــم شــد و هم ــان دره م
حتــی باباحاجــی کــه از تــوی قاب عکــس روی 

طاقچــه داشــت نگاهمــان مــی کــرد.

  داستان؛ پنج دری
منصوره شرف الدینی
عضو انجمن داستان نویسی میبد

دست از باده مکش، باده چشیدن دارد
»شاه شمشادقدان« ناز کشیدن دارد

تا قفس بشکند آزاد شوی راهی نیست
بالهایی که تو را هست، پریدن دارد

قیمتی تر شده ای توبه چه اعجازی داشت
که خریدار فقط قصد خریدن دارد؟

از فریبا شدن گونه ی سرخت پیداست
سیب تا چیده شدن، شوق رسیدن دارد

سرت افتاده روی دامن گل، پلک بزن
باغ از روزنه ی پنجره دیدن دارد

قسمت این بوده که آزاده شوی، حر باشی
نام تو از دهن دوست شنیدن دارد

از داغ ترین حادثه برگشته غباری
در سایه ی طوبی شده پرپر گل زاری

انگار که الالیی زیبای خداوند
جاری شده با باد به هر گوشه کناری

آتش به لبی آمده و آب به چشمی
هر عنصر عالم شده مشغول به کاری

توام شده آواز دف و هلهله و چنگ
با گریه رجزواره قنداقه سواری

آغوش به آغوش پریشان شده مویی
گهواره به گهواره نمانده است قراری

تقویم به تقویم بگویید به تاریخ
پاییز رسیده است به لب های بهاری

دستی به کمان رفته و تیری به گلویی
بر شاخه ی یک سیب، ترک خورده اناری

  
این بار حسین)ع(آمده در گوشه ای از دشت

کنده است به اندازه یک غنچه مزاری....

سید داوود دهقانی
جلسات تفسیر
 قرآن کریم

سیده اعظم جاللزاده

انجمن داستان نویسی
میبد

ــه صــورت هفتگــی در  ــن جلســات ب ای
امامــزاده ســیدصدرالدین قنبــر برگــزار مــی 

شــود.
ــن  ــی در ای ــا اخاق ــام زکری ــت االس حج
جلســات تفســیر قــرآن را بــه شــیوه روایــی 

ارائــه مــی دهــد.
دوره قبــل ایــن جلســات کــه حــدود یــک 
ســال طــول کشــید، بــر مبنــای ســیره 
حضــرت ابراهیــم)ع( و آیــات قــران در 

ــود. ــان ب ــورد ایش م
ــران  ــن جلســات، تفســیر ق ــد ای دوره جدی
بــر مبنــای روایــات امــام رضــا علیــه 

ــد. ــی باش ــام م الس
اســتاد اخاقــی ایــن روزهــا در ســفر حــج 
بــه ســر مــی بــرد و جلســات تفســیری بعــد 

از برگشــت ایشــان ادامــه خــواد یافــت.

انجمــن داســتان نویســی میبــد کــه چنــد 
ســالی از آغــاز بــه کار آن مــی گذشــت بــه 
ــئولین ذی  ــای مس ــت ه ــدم حمای ــت ع عل
ربــط دچــار تعطیلــی شــده بــود کــه از آغــاز 
تابســتان بــا همــت نویســندگان میبــدی کار 

خــود را مجــددا آغــاز کــرده اســت.
جلســات ایــن انجمــن هــر هفتــه جمعــه هــا 
ــع  ــد واق ســاعت18:30 در فرهنگســرای میب

در پــارک فلســطین برگــزار مــی شــود.
ــک  ــو کوچ ــه عض ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ایــن انجمــن ۷ســاله و بزرگتریــن عضــو 55 

ســاله مــی باشــد.
از  یکــی  ایــن جلســات  در  هــر هفتــه 
نویســندگان مطــرح شهرســتان کــه چندیــن 
کتــاب بــه چــاپ رســانده انــد مهمــان 
شــده و از تجربیاتشــان در ایــن حرفــه مــی 

ــد. گوین
داســتان هــای نوشــته شــده توســط اعضــای 
ــدن  ــده ش ــد از خوان ــز بع ــن نی ــن انجم ای

ــرد. ــرار مــی گی مــورد نقــد و تحلیــل ق
شــرکت بــرای عمــوم در ایــن جلســات آزاد 

مــی باشــد
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استاد پناهیان: نعمت بزرگی چون امام حسین)ع( را از دست 

ندهیم و خدا را به خاطر این نعمت شکر کنیم.

فلسفه اشک بر سیدالشهدا)ع(:
شــبه  خصــوص  در  انقــاب  رهبــر 
افکنی هــا بــر علیــه عــزا و اشــک و 
گریــه بــر سیدالشــهدا و یــاران و اصحاب 
ــی  ــر، م ــرم و صف ــاه مح ــهیدش در م ش

ــد: فرماین
ــک  ــه و اش ــم و گری ــرا مات ــد چ ــی گوین »م
ــن  ــد؟ ای ــی دهی ــردم رواج م ــن م را در بی

ماتــم و اشــک بــرای ماتــم و اشــک نیســت، 
بــرای ارزش هاســت. آنچــه پشــت ســر ایــن 
ــا،  ــینه زدن ه ــر و س ــر س ــا، ب ــزاداری ه ع
ــن  ــن هــا وجــود دارد، عزیزتری اشــک ریخت
چیزهائــی اســت کــه در گنجینــه ی بشــریت 
ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد؛ او همــان 
ارزش هــای معنــوی الهی اســت. اینهــا را می 
خواهنــد نگــه دارنــد کــه حســین بــن علــی 

ــادِ آنهاســت؛  ــود. ی ــا ب ــن ارزش ه ــر ای مظه
زنــده نگــه داشــتن آنهاســت. و ملــت اســام 
ــده  ــام حســین را و یــاد حســین را زن اگــر ن
نگــه بــدارد و آن را الگــو قــرار بدهــد بــرای 
خــود، از همــه ی موانــع و مشــکات عبــور 
ــاب  ــا در انق ــه م ــرد. لذاســت ک ــد ک خواه
اســامی، در نظــام جمهــوری اســامی از 
ــئولین،  ــردم، مس ــه - م ــل، هم ــا ذی ــدر ت ص

ــا -  ــوار م ــام بزرگ ــخص ام ــزرگان، ش ب
بــر روی مســئله ی امــام حســین و مســئله ی 
ــی،  ــای مردم ــزاداری ه ــن ع عاشــورا و همی
تکیــه کردنــد و جــا دارد. ایــن عــزاداری هــا 
جنبــه ی نمادیــن دارد، جنبــه ی حقیقــی 
هــم دارد؛ دلهــا را نزدیــک میکنــد، معــارف 

ــد.« را روشــن مــی کن
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