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نمی دانـم چقدر درسـت اسـت امـا به گمـان من در 
خانم هـا دو حس بعضا متعـارض مادرانگی و زنانگی 
وجـود دارد و تفـاوت ایـن دو هم در آن اسـت که در 
حالـت اول مسـئولیت پذیری و از خـود گذشـتگی 
خیلـی بیشـتری مشـاهده می شـود و فـرد بیـش از 
آنکـه به دنبـال کامجویـی و خودنمایی باشـد، لذت 
اصلی را در فداکاری، دلسـوزی و متعهدبودن نسبت 

بـه اطرافـش و به ویـژه خانـواده اش می بیند.
برخـی از بانـوان از همـان ابتـدا حـس مادرانگـی 
دیگـر حـس  برخـی  و  دارنـد  عمیقتـری  بسـیار 
زنانگـی بسـیار قویتری و البته بیشـتر آنـان دارای 
تلفیـق نسـبتا برابـری از ایـن دو هسـتند و بـه 
تدریـج -و بـه خصوص پس از ازدواج- به سـمت 
مادرانگـی بیشـتر و در مـواردی زنانگـی بیشـتر 

سـوق پیـدا می کننـد.
کسـی چـه می دانـد؟! شـاید یکـی از کارکردهـای 
ازدواج و فرزنـدآوری شـکوفا شـدن حـس مقدس 
مادرانگی باشـد؛ چـه اینکه در جوامعـی که خانواده 
و اخـاق در درجـه اول اولویـت و اهمیـت اسـت، 
بانـوان بیشـتری صیـرورت از زنانگی بـه مادرانگی 
هم افزایـی  سـیکل  طبعـا  و  می کننـد  تجربـه  را 
مادرانگـی- اخـاق مسـتدام و جوشـان می مانـد.

امـا آنچـه در سـبک زندگـی غربـی و بـه ویـژه 
ب  تََغلُـّ شـد  مرسـوم  میـادی   1۹۶0 دهـه  از 
زنانگـی بـر مادرانگی بـود. غرب و البتـه فرهنگ 
مقـدم  را  او  حیوانـی  امیـال  کـه  مردسـاالری 
مـی دارد، طبیعتـا بانوان را در قامـت زنانگی خیلی 
بیشـتر می پسـندد تـا در قامـت مادرانگـی؛ چـون 
مادرانگـی گـردش مالـی و جنسـی خاصـی برای 

آنـان بـه ارمغـان نمـی آورد؛ برخـاف زنانگـی!
متاسـفانه در سـال های اخیـر ایـن الیف اسـتایل با 
سـرعت سرسـام آوری، بسـیاری از بانـوان ایرانـی را 
هـم تحت الشـعاع خـود قرار داده اسـت و بـه تدریج 
شـاهد رقـت نسـبی فرهنـگ مادرانگـی در کشـور 
هسـتیم و پربیراه نیسـت اگر بگوییم یکی از عوامل 
کاهـش نـرخ رشـد جمعیـت در کشـورمان، نمـو 
روزافـزون ایـن فرهنـگ در خانم هـای ایرانـی اسـت.

در سـال های اخیر خیلی بیشـتر از قبـل خانم هایی 
را می بینیـم کـه در حاالتـی غیرمتعـارف و کامـا 
متعـارض با نقـش مادرانه ظاهر و بـه لطف فضای 
مجـازی بـی در و پیکر و نیـز راه گشـایی متهورانه 
سـلبریتی ها وایـرال می شـوند و در مقابـل، عمـا 
مادرانگـی، بـه امـری متحجرانه تبدیل می شـود و 
مـادران -به خصـوص مادران چند فرزنـد- افرادی 
اُمُّـل و عقـب افتـاده معرفی می گردنـد و مفاهیمی 
چون طـاق، ازدواج سـفید، تک زیسـتی، برهنگی 

و... امـوری مترقـی قلمداد می شـوند.
در  »مـادر«  هنـوز  خوشـبختانه  وجـود  ایـن  بـا 
فرهنـگ ایرانیـان بـا تفکـرات و سـایق مختلف 
یـک موجـود بسـیار مـورد احتـرام و حتـی شـاید 
مقـدس پنداشـته می شـود و این جای خرسـندی 
فـراوان دارد امـا مدتهاسـت که دشـمن به سـتیز 
البتـه  و  رفتـه  مـادری  و  مـادر  بـا  عیـار  تمـام 
پرقدرتتریـن ابزارش، فربه کـردن فرهنگ اغواگر 

زنانگـی در میـان بانـوان اسـت.
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تبییــنِ »جهــاد تبییــن« در دیــدار بــا 
اهلبیــت مداحــان 

... نکتــه ی بعــدی در بــاب هیئــت ایــن اســت کــه 
ــوام  ــن ق ــس بنابرای ــن؛ خــب پ ــاد تبیی ــم جه گفتی
هیئــت بــه جهــاد اســت؛ جهــاد یعنــی چــه؟ جهــاد 
یعنــی تــاش در مقابلــه ی بــا دشــمن؛ هــر تاشــی 
جهــاد نیســت. خیلی هــا تــاش میکننــد، تاشــهای 
علمــی زیــادی میکننــد، تاشــهای اقتصــادی 
ــاد  ــا جه ــت، اّم ــا اس ــوب و به ج ــه خ ــد ک میکنن
ــری  ــه هدف گی ــی ک ــی تاش ــاد یعن ــت. جه نیس
در مقابــل دشــمن در آن وجــود داشــته باشــد؛ 
ایــن جهــاد اســت. در اصطــاح اســامی و منطــق 
اســامی، جهــاد ایــن ]کاری[ اســت کــه در مقابــل 
دشــمن انجــام میگیــرد. شــما ]اگــر[ کار اقتصــادی 
بکنیــد بــرای مقابلــه ی بــا دشــمن، میشــود جهــاد؛ 
ــا  ــه ی ب ــرای مقابل ــد ب کار علمــی و تحقیقــی بکنی
دشــمن، میشــود جهــاد؛ حــرف بزنیــد، تبییــن کنیــد 
ــی  کــردن وسوســه ی دشــمن، میشــود  ــرای خنث ب
ــم  ــس مه ــت. پ ــاد اس ــه جه ــا هم ــاد؛ اینه جه
ایــن اســت کــه مــا عرصــه ی جهــاد را تشــخیص 
بدهیــم کــه در هــر زمانــی در چــه عرصــه ای بایــد 

ــی مهــم اســت. ــن خیل جهــاد کــرد؛ ای
ــده  ــا -بن ــات بعضی ه ــی اوق ــم! گاه ــتباه نکنی اش
ــک  ــه در ی ــی ک ــل کس ــال زده ام- مث ــّرر مث مک
ســنگری قــرار گرفتــه، بعــد خوابــش میبــرد، 
ــد  ــود، نمیدان ــدار میش ــواب بی ــی از خ ــد از مّدت بع
دشــمن کــدام طــرف اســت، دوســت کــدام طــرف 
ــرد طــرف دوســت؛ گاهــی  ــگ را میگی اســت، تفن
ــاد  ــای جه ــت؛ عرصه ه ــوری اس ــن ج ــات ای اوق
ــد  ــند؛ نمیداننــد کجــا بای ــا نمی شناس را بعضی ه
حرکــت کــرد و اصــًا دشــمن کــدام طــرف اســت، 
ــا را  ــرد و کج ــگاه ک ــتی ن ــرف بایس ــدام ط ــه ک ب
آمــاج حملــه بایــد قــرار داد؛ مهــم ایــن اســت. یــک 
ــل دوران  ــت مث ــی اس ــدان نظام ــدان، می روز می
دفــاع مقــّدس، دوران دفــاع از حــرم؛ اینجــا میــدان، 
ــه  ــا وظیف ــت؛ آن روز خیلی ه ــی اس ــدان نظام می
ــد و  ــد و رفتن ــت کردن ــد و حرک ــخیص دادن را تش
وظیفه شــان را انجــام دادنــد -البّتــه واجــب کفائــی 
ــن  ــه در همی ــه البّت ــود- ک ــی نب ــب عین ــود؛ واج ب
جــا هــم هیئتهــا ســنگ تمــام گذاشــتند کــه قبــًا 
عــرض کردیــم، و بســیاری از ایــن رزمنــدگان مــا و 
ــد  ــد کــه رفتن ــا بّچه هــای هیئتهــا بودن شــهدای م
و بــه شــهادت رســیدند؛ یــک روز عرصــه ی علــم 
اســت و جهــاد، جهــاد علمــی اســت، بایــد علــم را 
بــاال بــرد؛ یــک روز عرصــه ی فّعالّیتهــای اجتماعــی 
اســت؛ یــک روز عرصــه ی خدمــات اجتماعی اســت 
و خدمــت بــه مــردم. آن روزی کــه دشــمن ســعی 
میکنــد جامعــه را در فشــار اقتصــادی قــرار بدهــد 
بــرای اینکــه مــردم را در مقابــل اســام، در مقابــل 
ــما  ــر ش ــد، آن روز اگ ــرار بده ــامی ق ــام اس نظ
ــد،  ــه مــردم بکنی خدمــت اقتصــادی و اجتماعــی ب
جهــاد کرده ایــد در مقابــل دشــمن؛ لکــن از همــه ی 
اینهــا مهم تــر عرصــه ی تبیین و روشــنگری اســت. 
ــای  ــن عرصه ه ــه ی ای ــود، هم ــنگری ب ــر روش اگ
گوناگــون در وقــت خــود و جــای خــود وضعشــان 
ــدا  ــان را پی ــردان خودش ــد و م ــد ش ــن خواه روش

خواهنــد کــرد.

در شـــرایطی هســـتیم کـــه گفتمـــان مبـــارزه بـــا 
ـــه  ـــوم، ب ـــت ب ـــب زیس ـــا تخری ـــل ب ـــی و تقاب آالیندگ
گفتمانـــی غالـــب تبدیـــل شـــده و مـــردم اســـتان 
یـــزد و بـــه خصـــوص دو شهرســـتان میبـــد و 
ـــی  ـــل آالیندگ ـــاره عل ـــی درب ـــواالت مهم اردکان س
بیـــش از پیـــش هـــوا و چرایـــی عـــدم تحـــرک 
مناســـب مســـئولین در کنتـــرل و رفـــع آن دارنـــد.

ـــتان  ـــوا در شهرس ـــی ه ـــر؛ آلودگ ـــزارش حائ ـــه گ ب
هـــای میبـــد و اردکان در ســـال هـــای گذشـــته 
ــال کـــه  ــرد سـ و بـــه خصـــوص در فصـــول سـ
ــدن آن  ــده شـ ــتر دیـ ــه بیشـ ــوا بـ ــی هـ وارونگـ
ــه  ــی بـ ــات مهمـ ــد، از معضـ ــی کنـ ــک مـ کمـ
ـــا  ـــته ب ـــال گذش ـــی دو س ـــه ط ـــی رود ک ـــمار م ش
ورود جـــدی نماینـــده مـــردم میبـــد در مجلـــس 
ـــتری  ـــت بیش ـــه و دق ـــورد توج ـــامی م ـــورای اس ش
ـــدیداً  ـــان ش ـــن گفتم ـــد ای ـــر چن ـــه، ه ـــرار گرفت ق
ـــرار  ـــاص ق ـــی خ ـــراض گروه ـــه و اعت ـــورد هجم م

گرفتـــه اســـت.

ـــی  ـــن آلودگ ـــش از ای ـــه پی ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــتان  ـــاک در شهرس ـــوای پ ـــن ه ـــت رفت ـــوا و از دس ه
ــود  ــه ای بـ ــتان دغدغـ ــاط اسـ ــر نقـ ــد و دیگـ میبـ
کـــه در محافـــل مردمـــی و نهایتـــاً در اعتراضـــات 
ـــال  ـــه در ح ـــد و آنچ ـــی مان ـــخ م ـــی پاس ـــانه ای ب رس
ـــماره  ـــم ش ـــه مته ـــود ک ـــی ب ـــود، صنعت ـــترش ب گس
ـــان ســـبک  ـــا هم ـــم ب ـــود، آن ه ـــوا ب ـــی ه ـــک آلودگ ی
ـــان رهاشـــدگی در موضـــوع صـــدور  ـــا هم و ســـیاق و ب
مجوزهـــا کـــه خبرهـــای تاســـف برانگیـــز صـــدور 
ــرامیک در  ــه کاشـــی و سـ ــوز چندیـــن کارخانـ مجـ

ـــد. ـــنیده ش ـــز ش ـــد نی ـــی دو میب ـــهرک صنعت ش
کار بـــه جایـــی رســـید کـــه عوامـــل صـــدور 
ـــدات  ـــی، تولی ـــهرک دو صنعت ـــد در ش ـــای جدی مجوزه
جدیـــد را بـــدون آلودگـــی و مربـــوط بـــه تولیـــدات 

بعـــد از اســـپری و درایـــر عنـــوان کـــرده و بـــر آن 
ـــن  ـــه متاســـفانه ای ـــد ک ـــاک را زدن ـــت پ برچســـب صنع
ـــی  ـــد در حال ـــم کردن ـــاور ه ـــی ب ـــط را برخ ادرس غل
ـــص  ـــط مخت ـــی فق ـــت کاش ـــی صنع ـــه اواًل آلودگ ک
ـــت و  ـــا نیس ـــه ه ـــن کارخان ـــپری ای ـــمت اس ـــه قس ب
ـــر  ـــوره، چمف ـــد ک ـــری مانن ـــم دیگ ـــای مه ـــمت ه قس
و دیگـــر حواشـــی آن ماننـــد دپـــوی خـــاک هـــای 

شـــیمیایی کـــه در منطقـــه بـــاد خیـــز میبـــد مـــی 
ـــزء  ـــم ج ـــد ه ـــاد کن ـــادی را ایج ـــرات زی ـــد خط توان
معضـــات آالینـــده ایـــن صنعـــت هســـتند، حـــال 
ـــد  ـــه قســـمت تولی ـــن موضـــوع ک ـــر ای ـــد ب ـــه کنی اضاف
ـــل را در  ـــپری و بالمی ـــش اس ـــان بخ ـــا هم ـــول ی گران
ـــا ایجـــاد  ـــه ه ـــن کارخان ـــار همی ـــد و در کن ـــن میب همی
ـــه قســـمت  ـــی اســـت ک ـــن معن ـــه ای ـــه ب ـــد ک ـــرده ان ک

ـــه  ـــده و ب ـــذف ش ـــه ح ـــا از کارخان ـــورد ادع ـــده م آالین
ــان  ــی همـ ــری در نزدیکـ ــزای دیگـ ــه مجـ کارخانـ
ـــی  ـــه جای ـــه نوعـــی جاب ـــه ب ـــه ک ـــال یافت ـــه انتق کارخان
ـــذف آن! ـــه ح ـــود ن ـــی ش ـــه م ـــک منطق ـــی در ی آلودگ

در ایـــن زمینـــه فرافکنـــی و آدرس غلـــط دادن 
ـــده  ـــخگویی ش ـــرار از پاس ـــیوه ف ـــن ش ـــگار بهتری ان
ـــتم  ـــتن سیس ـــر دانس ـــد مقص ـــی مانن ـــا موضوعات و ب
ـــع  ـــی صنای ـــاد آلودگ ـــم زی ـــر حج ـــل، ب ـــل و نق حم
ـــرم  ـــه ن ـــی ک ـــود، در حال ـــی ش ـــته م ـــرپوش گذاش س
ـــط  ـــد محی ـــورد تایی ـــه م ـــی ک ـــش هواشناس ـــزار پای اف
ـــتان  ـــز اس ـــی مرک ـــد، آلودگ ـــی باش ـــم م ـــت ه زیس

ـــد  ـــتان میب ـــر شهرس ـــت براب ـــدود هف ـــی ح ـــا جمعیت ب
ـــیاری  ـــت بس ـــت مرکزی ـــه عل ـــًا ب ـــه طبیعت و اردکان ک
از ادارات و ترددهایـــی کـــه حتـــی از شهرســـتان هـــای 
دیگـــر اســـتان بـــه آن مـــی شـــود، ترافیـــک بـــه 
ـــری  ـــیار کمت ـــی بس ـــری دارد، آلودگ ـــلوغ ت ـــب ش مرات

از میبـــد و اردکان دارد!

ــاد  ــا ایجـ ــد بـ ــی کننـ ــان مـ ــی اذعـ ــه برخـ اینکـ
ـــن  ـــوان ای ـــی ت ـــع م ـــبز در نزدیکـــی صنای ـــد س کمربن
ـــی  ـــعار خوب ـــاید ش ـــم ش ـــرد ه ـــار ک ـــی را مه آلودگ
ـــزرگ  ـــیار ب ـــل بس ـــه معض ـــی ب ـــا نگاه ـــا ب ـــد ام باش
ـــواه  ـــر آب خ ـــع پ ـــن صنای ـــًا همی ـــه اتفاق ـــی ک ـــم آب ک
ـــی  ـــفره زیرزمین ـــع س ـــه از مناب ـــی روی ـــت ب ـــا برداش ب
آن را تشـــدید کـــرده و مـــی کننـــد، و بـــا نگاهـــی 
ـــی  ـــان ب ـــنتو و درخت ـــط س ـــن خ ـــت همی ـــه وضعی ب
ـــوان  ـــی ت ـــتند م ـــان هس ـــط خیاب ـــه در وس ـــی ک رمق
ـــی  ـــرد و کم ـــا نک ـــم اعتن ـــا ه ـــعار زیب ـــن ش ـــه ای ب
ـــی  ـــن در حال ـــرد؛ ای ـــه ک ـــا توج ـــت ه ـــه واقعی ـــم ب ه
اســـت کـــه بـــه ادعـــای کارشناســـان، بـــه خاطـــر 
ـــاه آب  ـــه، چ ـــن منطق ـــود در ای ـــکاف موج ـــق و ش ش
شـــهرداری نیـــز هـــر چنـــد ســـال یکبـــار از بیـــن 
ـــرای  ـــاه ب ـــدد چ ـــاد مج ـــه ایج ـــور ب ـــی رود و مجب م
ـــق  ـــوند! ش ـــی ش ـــم آب م ـــدار ک ـــان مق ـــت هم برداش
ــالی  ــناک خشکسـ ــج ترسـ ــه از نتایـ ــکافی کـ و شـ

ـــت! اس
ادامه در ستون صفحه سه

تغییـــر«  از  »تـــرس 
ــی  ــت برخـ ــث مقاومـ باعـ
ــق  ــرف حـ ــل حـ در مقابـ
ــداوم  ــده و مـ ــردم شـ مـ
بـــا فرافکنـــی، خـــود و 
ـــی  ـــل در آلودگ ـــل مخ عوام
هـــوا و تخریـــب زیســـت 
ـــد  ـــی کنن ـــه م ـــوم را تبرئ ب
ـــل  ـــه قب ـــان روی ـــر هم و ب

ــد... ــی کننـ ــل مـ عمـ

»آلودگی هوا« دغدغه ی به جای مردم و فرافکنی های در مقابل آن!

یادداشتی از دغدغه های مهم مردم در سال های گذشته؛
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ولگـــرد  هـــای  ســـگ 
ــردم  ــش مـ ــایش و آرامـ آسـ
مـــردم  مخصوصـــًا  میبـــد 
حاشـــیه  و  هـــا  شـــهرک 
ـــد. ـــه ان ـــهر را گرفت ـــای ش ه

ــی  ــر؛ طـ ــزارش حائـ ــه گـ بـ
تمـــاس هـــای مردمـــی و 
ـــو توســـط برخـــی  ارســـال ویدئ
از مخاطبیـــن میبدمـــا، میبـــدی 
ـــار  ـــاد آم ـــه ازدی ـــبت ب ـــا نس ه
در  ولگـــرد  هـــای  ســـگ 
ـــای  ـــت ه ـــتان و مزاحم شهرس
گاه و بیـــگاه ایـــن حیوانـــات 

ــد. ــته انـ ــراض داشـ اعتـ
تمـــاس  ایـــن  از  برخـــی 
ــه  ــان از حملـ ــی نشـ ــا حتـ هـ
بـــه  ســـگها  از  تعـــدادی 
ـــه  ـــته ک ـــت داش ـــودکان حکای ک

بـــا دخالـــت مـــردم ختـــم بـــه خیـــر شـــده اســـت، 
ـــف  ـــه تاس ـــته دو حادث ـــالهای گذش ـــی س ـــد ط هرچن
ـــدن دو  ـــده ش ـــته و دری ـــه کش ـــر ب ـــه منج ـــز ک برانگی
کـــودک غیربومـــی در میبـــد شـــده بـــود، هنـــوز در 

ــت. ــده اسـ ــی مانـ ــان باقـ اذهـ
گفتنـــی اســـت ســـردی هـــوا و کمبـــود غـــذا 
نـــات کـــه هـــر روز بـــر  یـــن حیوا بـــرای ا

ز  ــود، ا ــی شـ ــزوده مـ فـ ــز ا ــا نیـ ــداد آنهـ تعـ
ــکونی  ــق مسـ ــه مناطـ ــا بـ ــوم آنهـ ــل هجـ علـ
ــاک  ــیار خطرنـ ــی بسـ ــن حواشـ ــر رفتـ و باالتـ
لبتـــه در فصـــول گـــرم  ا یـــن ماجراســـت کـــه  ا
یـــن میـــزان خطـــر کاســـته  ز ا ســـال کمـــی ا

مـــی شـــود.
ـــن  ـــی از مخاطبی ـــاس یک ـــز در تم ـــل نی ـــی قب مدت
ـــگ  ـــل س ـــه حم ـــود ک ـــده ب ـــه ش ـــا گفت ـــا میبدم ب

از  ولگـــرد  هـــای 
و  دیگـــر  مناطـــق 
بـــه  آنهـــا  انتقـــال 
در  تخلیـــه  و  میبـــد 
ــهر  ــای شـ ــیه هـ حاشـ
کـــه  شـــده،  دیـــده 
و  موضـــوع  ایـــن 
آدرس و نشـــانه هـــای 
نهادهـــای  بـــه  آن 
انتظامـــی  و  امنیتـــی 
و  بررســـی  جهـــت 
ــد،  ــه شـ ــرد ارائـ پیگیـ
امـــا آنچـــه امـــروزه 
ـــود  ـــوت خ ـــر ق ـــوز ب هن
خطـــرات  باقیســـت 
بیشـــمار وجـــود ایـــن 
ــق  ــات در مناطـ حیوانـ
شـــهر  مســـکونی 
اســـت کـــه هـــر لحظـــه مـــی توانـــد موجبـــات 
اتفاقـــات شـــومی را در پـــی داشـــته باشـــد.
بـــی شـــک اهمیـــت تامیـــن امنیـــت و آرامـــش 
بـــرای مـــردم شـــهر یکـــی از وظایـــف مســـئولین 
اســـت و ایـــن مهـــم نبایـــد در شـــلوغی کارهـــای 
ـــد  ـــی توان ـــه م ـــر لحظ ـــه ه ـــد، ک ـــل بمان اداری معط

فرصـــت جبـــران از دســـت بـــرود!

باز هم معظل سگ های ولگرد در میبد؛

 ترس مردم از تکرار اتفاقات تلخ گذشته و نگاهی به نقش مسئولین در این تراژدی!

نوجوانــان و جوانــان کتاب »برادر« 
را مطالعــه کنند

ــاب  ــن کت ــه ای ــت: مطالع ــرادر« گف ــاب »ب ــف کت مول
ــد. ــد باش ــان مفی ــان و جوان ــرای نوجوان ــد ب می توان

حجــت االســام والمســلمین یوســف بدرالدیــن در 
ــرادر«  ــر اظهــار داشــت: کتــاب »ب ــا حائ گفتگــو ب
بــه خاطــرات دوران کودکــی تــا بــه امــروز آقــای 
پیــاده  پــردازد و کار  عباســعلی دهقانــی مــی 
ســازی و ویرایــش آن بالــغ بــر یــک ســال و نیــم 

ــد. ــه طــول انجامی ب
وی بــا اشــاره بــه آموزنــده بــودن خاطــرات ایــن کتــاب 
بــرای نوجوانــان و جوانــان، بیــان داشــت: ایــن خاطرات 
صرفــاً جنبــه شــخصی نــدارد و بنــا بــر موقعیــت هــا و 
مســئولیت هــای ایشــان، شــهدای شــاخص و خانــواده 
هــای آنهــا و اوضــاع و اتفاقــات جالــب در هــر زمــان از 

زندگــی آقــای دهقانــی نظــر دارد.
ــه دو  ــوع ک ــن موض ــان ای ــا بی ــدی ب ــنده میب نویس
ــی  ــر م ــازار نش ــه ب ــه زودی ب ــم ب ــر ه ــاب دیگ کت
ــی از  ــا رونمای ــان ب ــرد: همزم ــان ک ــد، خاطرنش رس
ــز،  ــاز عزی ــرادر«، مجموعــه خاطــرات جانب ــاب »ب کت
ــه  ــاپ ب ــرای چ ــب ب ــینی نس ــود حس ــید محم س
ــهید  ــرات ش ــده و خاط ــال ش ــوره ارس ــارات س انتش
ــت  ــی جه ــن نهای ــال تدوی ــز در ح ــی نی ــم بیک کری

ــت. ــارات اس ــه انتش ــال ب ارس

برگزاری اولین نشســـت 
مجمع الحفاظ شهرســـتان میبد

اولیـــن نشســـت مجمع الحفـــاظ شهرســـتان 
میبـــد در حســـینیه حســـینین کوچـــه بـــاغ 

ــد. ــزار شـ برگـ
بـــه گـــزارش حائـــر؛ بـــا همـــت موسســـه 
ــا  ــا و بـ ــام ا... علیهـ ــه سـ ــرت معصومـ حضـ
حضـــور جمـــع زیـــادی از قـــرآن آمـــوزان، 
حافظـــان کام وحـــی و خانـــواده هـــای ایـــن 
عزیـــزان اولیـــن نشســـت مجمـــع الحفـــاظ 

شهرســـتان میبـــد برگـــزار گردیـــد.
در ایـــن برنامـــه کـــه بـــه مناســـبت روز میـــاد 
ـــزار  ـــا برگ ـــام ا... علیه ـــرا س ـــه زه ـــرت فاطم حض
مـــی شـــد، تعـــدادی از حافظـــان قـــرآن کریـــم 
بـــه اجـــرای برنامـــه پرداختنـــد و از نـــام جدیـــد 
مرکـــز تخصصـــی حفـــظ قـــرآن بـــرادران بـــا 
ــر کل  ــورای عالـــی و مدیـ ــور ریاســـت شـ حضـ

موسســـه رونمایـــی شـــد.
ـــبت روز  ـــه مناس ـــز ب ـــت نی ـــن نشس ـــای ای در انته
مـــادر از طـــرف موسســـه بـــه مـــادران اعضـــا 

هدیـــه ای تقدیـــم شـــد.
گفتنـــی اســـت از ایـــن پـــس مجمـــع الحفـــاظ 
ـــکیل  ـــه تش ـــورت ماهیان ـــه ص ـــد ب ـــتان میب شهرس

جلســـه خواهـــد داد.

اکران فیلم »مرد نقره ای« برای 
دختران افغانستانی میبد

فیلـــم مـــرد نقـــره ای بـــرای دختـــران دانـــش 
ــران  ــد اکـ ــهر میبـ ــان شـ ــه میهمـ ــوز مدرسـ آمـ

ــد. ــی شـ خصوصـ
ــاد  ــبت روز میـ ــه مناسـ ــر؛ بـ ــزارش حائـ ــه گـ بـ
حضـــرت فاطمـــه زهـــرا ســـام ا... علیهـــا، فیلـــم 
ـــر از  ـــتاد نف ـــرای هش ـــره ای ب ـــرد نق ـــران م ـــازه اک ت
ـــد  ـــان شـــهر میب ـــه میهم ـــران افغانســـتانی مدرس دخت

بـــه صـــورت خصوصـــی اکـــران شـــد.
ایـــن برنامـــه کـــه بـــه همـــت جبهـــه فرهنگـــی 
میبـــد و بـــا همـــکاری پردیـــس ســـینما نـــگار در 
ـــال  ـــته و س ـــابقه داش ـــد، س ـــزار ش ـــینما برگ ـــن س ای
ـــران  ـــا اک ـــبت ب ـــن مناس ـــه همی ـــز ب ـــل نی ـــای قب ه
ـــد. ـــی ش ـــزار م ـــی برگ ـــای جانب ـــه ه ـــم و برنام فیل
پـــس از اکـــران ایـــن فیلـــم بـــه تمامـــی دانـــش 
امـــوزان بـــه رســـم هدیـــه و روز میـــاد حضـــرت 
فاطمـــه ســـام ا... علیهـــا جوایـــزی اهـــدا و نیـــز 
بـــه دانـــش امـــوزان بـــا نـــام و القـــاب حضـــرت 

زهـــرا)س( هدیـــه ویـــژه داده شـــد.
گفتنـــی اســـت فیلـــم مـــرد نقـــره ای حکایـــت 
ـــان  ـــش نش ـــهدای آت ـــی از ش ـــکار یک ـــد ورزش فرزن
ــابقات  ــرای مسـ ــه بـ ــد کـ ــی باشـ ــکو مـ پاسـ
ـــد و... ـــی کن ـــفر م ـــه س ـــه ترکی ـــان ب ـــی جه قهرمان

آلودگـــی هـــوا، دغدغـــه ی بـــه جای مردم و 
فرافکنـــی هـــای در مقابـــل آن!

ادامه از صفحه دو

ــم  ــرار از متهـ ــای فـ ــر از راه هـ ــی دیگـ یکـ
شـــدن در ایـــن حـــوزه، ادعـــای نـــو بـــودن 
ـــد  ـــی باش ـــد م ـــای جدی ـــه ه ـــزات کارخان تجهی
و اینکـــه تکنولـــوژی جدیـــد ایـــن کارخانـــه 
هـــا صنعـــت پـــاک اســـت، کـــه بایـــد بـــه 
مدعیـــان ایـــن ادعـــای ســـاده انگارانه گفـــت 
اتفاقـــا تکنولـــوژی کارخانـــه هـــای کاشـــی، 
چـــه نـــو و چـــه قدیمـــی همـــان تکنولـــوژی 
ــای  ــتگاه هـ ــه فقـــط دسـ ــته اســـت کـ گذشـ
آن تمیزتـــر و کارنکـــرده هســـتند و سیســـتم، 
ــد  ــن فراینـ ــد در ایـ ــوه تولیـ ــک و نحـ مکانیـ
هیـــچ تغییـــری نکـــرده و آالیندگـــی بـــر 

قـــوت خـــود باقیســـت.

ــی و  ــد کاشـ ــاالی تولیـ ــود بـ ــفانه سـ متاسـ
ــد  ــدن میبـ ــدف شـ ــه هـ ــرامیک و منطقـ سـ
ــر  ــع دیگـ ــوای صنایـ ــرا - سـ ــن ماجـ در ایـ
کـــه در شـــهر همجـــوار منبـــع آلودگـــی 
باعـــث  تغییـــر«  از  »تـــرس  و   - هســـتند 
ــق  ــرف حـ ــل حـ ــی در مقابـ ــت برخـ مقاومـ
ـــود و  ـــی، خ ـــا فرافکن ـــداوم ب ـــده و م ـــردم ش م
عوامـــل مخـــل در آلودگـــی هـــوا و تخریـــب 
ــر  ــد و بـ ــی کننـ ــه مـ ــوم را تبرئـ ــت بـ زیسـ
ــد در  ــی کننـ ــل مـ ــل عمـ ــه قبـ ــان رویـ همـ
حالـــی کـــه ســـه رویکـــرد »حفـــظ صنعـــت 
ــی  ــع آلودگـ ــعی در رفـ ــن سـ ــود در عیـ موجـ
ــه  ــذاری هرگونـ ــدن بارگـ آن«؛ »متوقـــف شـ
بـــه  یـــزد  اســـتان  در  آالینـــده  صنعـــت 
ـــدا«؛  ـــا عق ـــز ت ـــت مهری ـــیر دش ـــوص مس خص
گـــذاران  ســـرمایه  ســـرمایه ی  »حفـــظ  و 
ـــواه  ـــم آب خ ـــاک، ک ـــع پ ـــاد صنای ـــرای ایج ب
و نیازمنـــد نیـــروی متخصـــص« از مطالبـــات 
ــردم  ــده مـ ــدی نماینـ ــر میرمحمـ ــم دکتـ مهـ
بـــوده و بـــر ایـــن اســـاس نیـــز در پـــی 
ــت،  ــده اسـ ــر آمـ ــردم بـ ــوق مـ ــاق حقـ احقـ
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه برخـــی بـــا 
»ادعـــای پـــوِچ دفـــاع از صنعـــت در مقابـــل 
فـــراری دهنـــده ســـرمایه از میبـــد!« ســـعی 
اتفاقـــا  کـــه  دارنـــد  منافعـــی  تامیـــن  در 
ــه  ــردم و نـ ــرای مـ ــه بـ ــت، نـ ــت نیسـ منفعـ
بـــرای ســـرمایه داران کـــه جزئـــی از همیـــن 

ــتند. ــردم هسـ مـ

قطعـــًا مـــی تـــوان بـــا مدیریـــت درســـت و 
دوری از احساســـات و بـــا عامـــل مهمـــی 
ـــدی  ـــای بلن ـــی، گام ه ـــدت و همدل ـــل وح مث
شـــده  ارائـــه  دیـــدگاه  ســـه  تحقـــق  در 
ـــیب  ـــدت آس ـــه ش ـــوم ب ـــت ب ـــت و زیس برداش
ـــظ  ـــا داد و حف ـــدگان، ارتق ـــرای آین ـــده را ب دی
کـــرد؛ و ایـــن مهـــم مـــی طلبـــد کـــه نـــگاه 
عمیـــق تـــری بـــه آینـــده بشـــود و از نـــگاه 
باعـــث  کـــه  ای  لحظـــه  و  نوک دماغـــی 
غفلـــت مـــا از آینـــده ای مبهـــم مـــی شـــود 

ــرد! دوری کـ
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در  میبــد  امام جمعــه 
خطبــه  از  بخشــی 
جمعــه  نمــاز  هــای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب میب
در  جدیــد  تغییــرات 
مســئولین شهرســتان 
فرمانــدار،  از  اعــم 
و  شــورا  شــهردار، 
ضمــن  دانشــگاه، 
از خدمــات  قدردانــی 
ــه  ــک ب پیشــین و تبری
ــد:  ــد گفتن ــراد جدی اف
ــد  ــت بلن ــا هم ــد ب بای
ــازه مســائل  ــس ت و نف
گوناگــون شهرســتان 
پیــش  و  تدبیــر  را 

ببریــد.
اعرافــی  ا...  ایــت 
در  اینکــه  بابیــان 

ــی  ــی و سیاس ــی، اجتماع ــی، فرهنگ ــائل علم مس
بایــد بــه مــردم اعتمــاد و بــا روح جهــادی و برنامــه 
ــد:  ــد افزودن ــتان برآیی ــا شهرس ــع درصــدد ارتق جام
آســیب های فرهنگــی و مفاســد اخاقــی وجــود 
ــت نیســت و مســئوالن  ــن مل دارد کــه در شــأن ای
بایــد بیــدار باشــند اشــتباه نکننــد و راه خطــا نرونــد 

و راه را بــه مــردم نشــان دهنــد.

ــاون درمــان وزارت  مع
ســفر  در  بهداشــت 
یــزد  اســتان  بــه 
بــه دلیــل گســترش 
اومیکــرون،  ســویه 
در  شــرکت  ضمــن 
اضطــراری،  جلســه 
هــای  بخــش  از 
بیمارســتان  مختلــف 
ــی اردکان  ــای ضیای ه
)ع(  صــادق  امــام  و 
ــرد و  ــد ک ــد بازدی میب
ــان  ــک در جری از نزدی
بــه  دهــی  خدمــات 
مبتــا  بیمــاران 
ایــن  در  کرونــا  بــه 
ــت. ــرار گرف بخشــها ق

حائــر؛  گــزارش  بــه 
ــکان و  ــا پزش ــن ب ــی همچنی ــعید کریم ــر س دکت
بیمارســتانها  ایــن  مختلــف  بخشــهای  پرســنل 
تاشــهای  و  ایثارگرانــه  خدمــات  از  و  دیــدار 
شــبانه روزی آنــان در راســتای ارائــه خدمــات بــه 

بیمــاران تقدیــر کــرد.
از  پــس  بهداشــت  وزیــر  درمــان  معــاون 
رونــد  بررســی  و  بســتری  بیمــاران  عیــادت 
ــه  ــا توج ــت: ب ــان، گف ــه ایش ــی ب ــات ده خدم
از  نگرانــی  اومیکــرون،  ســویه  گســترش  بــه 

ادامــه  در  کشــور  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
را  مهاجرت هــا  و  فرهنگــی  تغییــرات  مســائل 
ــاله  ــه مس ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــان ک ــم خاطرنش ه
آالیندگــی  مســاله  گفتنــد:  هــم  آالیندگی هــا 
نــدارد  حــق  هیچ کــس  را  محیط زیســت  و 

کوچــک بشــمارد.
پایه گــذاری  بــر  تأکیــد  بــا  میبــد  امام جمعــه 
مــردم  آســایش  جهــت  در  اشــتغال  و  تولیــد 

ــد  ــک جدی ــاد پی ــتری و ایج ــوارد بس ــش م افزای
دارد. آینــده وجــود  در هفتــه هــای 

ــه اینکــه پیــک ســویه اومیکــرون  ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــرایت ای ــزود: س ــت، اف ــش اس ــال افزای در ح
بیمارســتان های کشــور  و  بــوده  ســویه شــدید 
دســتگاه های  بایــد  کامــل،  امادگــی  ضمــن 
ــزان  ــه می ــن دارو ب ــور و همچنی ــیژن، ونتیات اکس

ــند. ــته باش ــترس داش ــی در دس کاف
اشــاره  بــا  بهداشــت  وزارت  درمــان  معــاون 
میبــد  بیمارســتان های  مطلــوب  امکانــات  بــه 

ــع  ــًا صنای ــد: حتم گفتن
ــکات  ــل مش ــرای ح ب
بایــد  محیط زیســت 
ابتــکار  وارد میــدان و 

بــه خــرج دهــد.
خطیــب جمعــه میبــد 
و  اقتصــادی  قــدرت 
توانایــی مالــی را مهــم 
اظهــار  بــا  و  خوانــد 
تأســف از اینکــه اقــدام 
اســتان  در  روشــنی 
ــا  ــه باره ــود اینک باوج
اســت،  گفته شــده 
صنعــت  توســعه  در 
ــح  ــدارد، تصری وجــود ن
ــد: زندگــی ســالم  کردن
درســت  شــرایط  و 
همــکاری  نیازمنــد 
اســتان  از  و  اســت 
قواعــد  اســتان  مســئولین  مــی رود؛  انتظــار 
ــت  ــعه صنع ــتان، در توس ــرای کل اس ــنی را ب روش
ــرار  ــردم ق ــت محیط زیســت و ســامت م ــا رعای ب

دهنــد.
و  دانــش  علــم،  آب،  مســاله  گفتنــد:  ایشــان 
ــرورش مســائل مهمــی اســت مســئوالن  آموزش وپ

ــد. ــام ورزن ــا اهتم ــه آنه ــد ب بای

تصریــح  اردکان  و 
نگرانــی  تنهــا  کــرد: 
نشــدن  رعایــت  مــا 

دستورالعمل های 
توســط  بهداشــتی 
اگــر  و  اســت  مــردم 
ــدون رعایــت  شــرایط ب
ــتی  ــای بهداش پروتکله
بدیــن منــوال ادامــه 
هفته هــای  در  یابــد 
ــش  ــاهد افزای ــی ش آت
ــرگ  ــار بســتری و م آم
خواهیــم  کرونایــی 

ــود. ب
ــزوم  ــر ل ــی ب دکترکریم
بــه  مــردم  اهتمــام 
تأکیــد  واکسیناســیون 
داد:  ادامــه  و  کــرد 
بــا تزریــق دوز  اومیکــرون  برابــر  مقاومــت در 
اول و دوم فقــط 10 درصــد اســت، امــا دوز ســوم 
ــر ایــن ســویه  ــا مقاومــت در براب ســبب می شــود ت

بــه ۸0 درصــد برســد.
گفتنــی اســت دکتــر میرمحمــدی نماینــده مــردم میبد 
و تفــت در مجلــس شــورای اســامی، دکتــر خطیبــی 
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان و دیگــر 
مســئولین اســتانی و دانشــگاهی، معــاون درمــان وزیــر 

ــد. بهداشــت را در ایــن ســفر همراهــی کردن

آیت ا... اعرافی در خطبه های نماز جمعه میبد:

هیچ کس حق ندارد مساله آالیندگی و محیط زیست را کوچک بشمارد

فکری به حال آلودگی هوا کنید

امام جمعــه موقــت میبــد در خصــوص آلودگی هــای 
ــتانی  ــئولین اس ــت مس ــات درس ــر تصمیم ــوا ب ه
ــئولین  ــت: از مس ــرد و گف ــد ک ــتانی تأکی و شهرس
اســتان و شهرســتان و همــه صاحبــان صنایــع 
ــوا  ــی ه ــرای آلودگ ــم بنشــینند و ب درخواســت داری

ــد. ــی کنن ــر اساس فک
مــردم  اینکــه  بابیــان  حســنی  حجت االســام 
ــتند  ــود هس ــدان خ ــود و فرزن ــامتی خ ــران س نگ
ــم در  ــی ه ــت ا... اعراف ــه آی ــور ک ــزود: همان ط اف
خطبه هــای گذشــته بــر بحــث حفــظ محیط زیســت 
تأکیــد داشــتند؛ مــردم حــق حیــات و زندگــی دارنــد 

ــاک یکــی از آنهاســت. ــوای پ ــه ه ک
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه آغــاز پیــک جدیــد 
و  رنگ بندی هــا  تغییــر  و  اومیکــرون  ســویه 
ــروس  ــن وی ــه ای ــان ب ــار مبتای ــش آم افزای
منحــوس گفــت: درخواســتی کــه از شــما مــردم 
داریــم ایــن اســت کــه بــه توصیــه متخصصیــن 
ــتی  ــیوه نامه های بهداش ــد و ش ــه کنی ــر توج ام
جــدی  را  ماســک  زدن  و  فاصله گذاری هــا  و 
ــار  ــا دچ ــهر م ــور و ش ــاره کش ــا دوب ــد ت بگیری

ــود. ــران نش بح

بانــوان ورزشــکار ســفیران عفاف 
و حجــاب هســتند

ــوان  ن ــت: با ــد گف ــداری میب ــت فرمان سرپرس
ــون  ــود تاکن ــای خ ــاش ه ــا ت ــکار ب ورزش
ــف  ــطوح مختل ــی را در س ــای خوب ــاق ه تف ا
در  و  نــد  زده ا رقــم  شهرســتان  ورزشــی 
بــه  همــواره  هــم  ورزشــی  هــای  میــدان 
عنــوان ســفیران عفــاف و حجــاب مطــرح 

. هســتند
بــه گــزارش ایرنــا، ســید جمــال ســجادی 
ــران  ــان و مدی ــل از مربی ــور در مراســم تجلی پ
ــوان  ــزود: بان ــد اف ــی میب ــای ورزش ــگاه ه باش
ــی و در  ــف ورزش ــطوح مختل ــتان در س شهرس
ــوری  ــتانی ،کش ــای اس ــابقه ه ــی از مس بعض
هــای  موفقیــت  المللــی  بیــن  حتــی  و 
امیــد   ، آوردنــد  دســت  بــه  را  چشــمگیری 
ــت  ــد موفقی ــن رون ــز ای ــده نی ــی رود در آین م

ــد. ــه یاب ــز ادام آمی
گفتنــی اســت میبــد  2۵ هیــات ورزشــی فعــال 
باشــگاه   ۶ باشــگاه ورزشــی دارد کــه   1۸ و 
ــزار  ــه ه ــون س ــم اکن ــت. ه ــوان اس ــژه بان وی
ــن  ــه بیمــه شــده در ای ورزشــکار ســازمان یافت

ــتند ــال هس ــتان  فع شهرس

بازدید معاون وزارت بهداشت، از بخش های مختلف بیمارستان های اردکان و میبد

به علت قرمز شدن وضعیت کرونایی اردکان صورت گرفت؛


