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آیت ا... اعرافی:

طرح جامع جمعیت اجرایی شود
مدیــر حــوزه هــای علمیــه کشــور گفــت: از مجلــس 
ــت  ــع جمعی ــرح جام ــه ط ــم ک ــدی داری ــه ج گالی
نکــرد. اجرایــی  و  گذاشــت  راکــد  را  خانــواده  و 

بــه گــزارش حائــر؛ آیــت اهلل اعرافــی در جلســه 
شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان میبــد بــا 
نامطلــوب کاهــش  بــه وضعیــت بســیار  اشــاره 
رشــد جمعیــت اظهــار داشــت: ســوگمندانه بایــد 
بگوییــم کــه رشــد جمعیــت مــا از ســال قبــل 
ــه ای رخ  ــور فاجع ــن مح ــده و در ای ــر ش ــیار بدت بس
ــه  ــه ادام ــا ده ســال اینگون ــج ی ــر پن داده اســت و اگ
ــه یــک جامعــه پیــر تبدیــل خواهیــم شــد. دهیــم، ب

ــورای  ــل در ش ــال قب ــت س ــش هف ــزود: ش وی اف
عالــی انقــالب فرهنگــی طــرح جامــع جمعیــت 

ــی  ــاد اجرای ــه ابع ــد ک ــوب ش ــواده مص ــی خان و تعال
ــس  ــد مجل ــا فرمودن ــرت آق ــت و حض ــیعی داش وس
ــد و  ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــرح را م ــن ط ــد ای بای
تصویــب کنــد، کــه بعــد از ســالها ایــن موضــوع هنــوز 
ــت. ــده اس ــی نش ــت و اجرای ــده اس ــس مان در مجل

ــوع در  ــن موض ــدد ای ــرح مج ــه ط ــاره ب ــا اش وی ب
ــدی  ــه ج ــس گالی ــت: از مجل ــان گف ــورای نگهب ش
ــی  ــد گذاشــت و اجرای ــن طــرح را راک ــه ای ــم ک داری
ــر  ــای دکت ــا دارم از آق ــم تقاقض ــروز ه ــرد و ام نک
میرمحمــدی کــه در مجلــس پیــش رو ایــن موضــوع 
را مــورد بررســی ویــژه قــرار دهنــد و اجرایــی کننــد.

بــرای  رســانه  اصحــاب  از  درخواســت  بــا  وی 
ــت:  ــان داش ــور، بی ــن مح ــدی در ای ــری ج مطالبه گ

ــی  ــم ول ــی داری ــت خوب ــد جمعی ــبتا رش ــد نس در میب
ــی را طــی  ــن موضــوع اصــال شــرایط خوب در کل ای
نمــی کنــد و بایــد بــرای آن طــرح خوبــی ارائــه شــود؛ 
بنابریــن مصــوب مــی شــود کــه مســئولین ذی ربــط 
در ایــن موضــوع یــک طــرح فرهنگــی خــوب بــرای 
تســهیل ازدواج و امــر فرزنــدآوری ارائــه دهنــد.

»طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده« چیست؟

در  خانــواده«  تعالــی  و  جمعیــت  جامــع  »طــرح 
عالــی  شــورای  پیشــنهاد  بــا   9۲ ســال  اوایــل 
ــان  ــی از هم ــت ول ــن یاف ــی تدوی ــالب فرهنگ انق
ــه مجلــس شــورای اســالمی مــورد  ــا ورود ب ســال ب
ــه  ــوز ک ــت و هن ــرار گرف ــت ق ــه مل ــی مهــری خان ب
ــالب  ــری انق ــت. رهب ــده اس ــد مان ــت راک ــوز اس هن

ــان و در  ــان زم ــری از هم ــی مه ــن ب ــداد ای در امت
اردیبهشــت ســال 93 ابالغیــه »سیاســت هــای کلــی 
ــه  ــوای س ــای ق ــه روئس ــد ب ــت« را در 1۴ بن جمعی
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــس مجم ــه و رئی گان
ــدام  ــچ ک ــت هی ــوان گف ــی ت ــه م ــرد ک ــول ک مح
ــد. ــری نش ــدی پیگی ــورت ج ــه ص ــا ب ــن بنده از ای
طبیعتــا دو مجلــس گذشــته )نهــم و دهــم( محکــوم 
ــور  ــوع کش ــن موض ــتن حیاتی تری ــد گذاش ــه راک ب
هســتند و بایــد بــرای ایــن کوتاهــی جوابگــو باشــند، 
ــای  ــا از امیده ــه طبیعت ــم ک ــس یازده ــا از مجل ام
ــت،  ــور اس ــاع کش ــدن اوض ــر ش ــرای بهت ــردم ب م
ــه  ــود دارد ک ــدی وج ــه ج ــت و مطالب ــن درخواس ای
ــی  ــای کل ــت ه ــه »سیاس ــود ابالغی ــهم خ ــه س ب
ــوای کشــور  ــد و از دیگــر ق ــی کن جمعیــت« را اجرای
نیــز ایــن موضــوع مهــم را پیگیــری و مطالبــه کنــد.
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پیــام رهبــر معّظــم انقــالب در روز افتتاحیــه ی مجلــس 
یازدهــم بــه نماینــدگان محتــرم، دارای کلیدواژه هایــی 
از جملــه معیشــت طبقــات ضعیــف، تأکیــد بــر عدالــت، 
قانــون  کشــور،  اولویت هــای  و  شــرایط  شــناخت 
درســت بســنده و قابــل اجــراء، اجتنــاب از تکثــر 
و تراکــم قوانیــن، تعامــل برادرانــه بــا دو قــوه ی 
ــود. ــی ب ــی اقتصــاد مل ــر و اصــالح خطــوط اصل دیگ

امــا در زمینــه ی اصــالح خطــوط اصلــی اقتصــاد ملــی 
رهبــر معّظــم انقــالب به بحــث اشــتغال، تولیــد، ارزش 
ــه اشــاره  ــوان نمون ــورم و اســراف به عن ــی، ت ــول مل پ
ــیار  ــرایط بس ــم در ش ــس یازده ــًا مجل ــد. طبع فرمودن
حساســی کار خــودش را آغــاز می کنــد کــه هــم 
ــا  ــار ویــروس کرون ــا آث ــا شــرایط تحریمــی و هــم ب ب
مواجــه هســت. بــرای اینکــه بــه اولویــت مــورد نظــر 
ــگ،  ــالب در بحــث اقتصــاد و فرهن ــم انق ــر معّظ رهب

ص  به خصــو
آن  اقتصــاد 
بایــد  بپردازیــم 
ــم  ــه را ه ــن نکت ای
بگیریــم  نظــر  در 
مشــکالت  کــه 
کشــور  اقتصــادی 
مــواردی  چــه 
اقتصــاد  هســتند. 
یــک  دارای  مــا 
ســاختاری  تــورم 
اســت کــه ناشــی 
از کســر بودجــه ی 
دولــت اســت. بــا 
توجــه بــه اینکــه 
منبــع اصلــی دولــت 
نفــت  فــروش 
اســت و درآمدهــای 
حاصــل از فــروش 
نفــت خــام کاهــش 
کــرده،  پیــدا 
کشــور  بودجــه ی 
بــا کســری مواجهــه 
ــه  ــت. البت ــده اس ش

ــت.  ــم نیس ــرایط تحری ــه ش ــوط ب ــوع مرب ــن موض ای
ــای  ــی نیازه ــای نفت ــم درآمده ــل ه ــرایط قب در ش
ــت را  ــترده ی دول ــم و گس ــه ی حجی ــور و بودج کش
تأمیــن نمی کــرد و ایــن باعــث می شــد کــه در 
ــاختاری در  ــری س ــه کس ــه ب ــا توج ــالیان ب ــول س ط
ــه ی کشــور، همیشــه نقدینگــی کشــور و ارزش  بودج
تــورم رشــد و افزایــش پیــدا کنــد و ارزش پــول 
ــد.  ــدا کن ــش پی ــردم کاه ــد م ــدرت خری ــی و ق مل
ــی  ــا رانت ــاد م ــی اقتص ــکالت اصل ــی از مش ــس یک پ
ــام  ــت خ ــروش نف ــه ف ــودن آن ب ــته ب ــودن و وابس ب
ــم  ــر معّظ ــری رهب ــدای رهب ــان ابت ــه از هم ــت ک اس
انقــالب، ایشــان روی ایــن مســئله تأکیــد داشــتند کــه 
ــد. و  ــدا کن ــش پی ــد کاه ــت بای ــه نف ــه ب ــکاء بودج ات
ــد،  ــاره کردن ــه آن اش ــان ب ــه ایش ــم ک ــی ه راه حل
ــی اســت. ــاده کــردن سیاســت های اقتصــاد مقاومت پی
مقاومتــی،  اقتصــاد  اساســی  از محورهــای  یکــی 
ــه ی  ــاد زمین ــاد و ایج ــردن اقتص ــی ک ــث مردم بح
اقتصــاد  کــردن  دانش بنیــان  و  مــردم  مشــارکت 

ــد،  ــی و درون زا باش ــد غیرنفت ــه بای ــه بودج ــت ک اس
و اقتصــاد مــا متّکــی بــه فــروش نفــت خــام نباشــد 
ــالم  ــفاف و س ــد ش ــا بای ــاد م ــد. اقتص و درون زا باش
باشــد.  برون گــرا  و  فســاد  هرگونــه  از  عــاری  و 
ــر و  ــال، رقابت پذی ــد فع ــا بای دیپلماســی اقتصــادی م
ــا  ــروز خوشــبختانه نســل جــوان م ــات باشــد. ام باثب
فعالیت هایــی را در زمینــه ی اقتصــاد دانش بنیــان 
و اســتارت آپ ها آغــاز کرده انــد و آمادگــی دارنــد 
ــد،  ــخ بدهن ــرعت پاس ــکلی به س ــر مش ــه ه ــه ب ک
امــا مشــکل اقتصــاد دانش بنیــان کجــا اســت؟

اگــر مــا چهــار محــور اصلــی را بــرای اقتصــاد 
ــای  ــی از محوره ــم، یک ــر بگیری ــان در نظ دانش بنی
آن آمــوزش اســت کــه تــا حــدودی وضعیــت کشــور 
مــا در ایــن زمینــه خــوب هســت. در مســئله ی 
خوشــبختانه  هــم  ارتباطــی  زیرســاخت های 

ــوآوری   ــای ن ــم و در زمینه ه ــبی داری ــت مناس وضعی
را  خوبــی  جهش هــای  هــم  اســتارت آپ ها  و 
ــاد  ــم اقتص ــای مه ــی از محوره ــی یک ــتیم. ول داش
ــررات  ــن و مق ــادی و قوانی ــام اقتص ــان، نظ دانش بنی
اقتصــادی و حقوقــی آن اســت کــه در حقیقــت بســتر 
فعالیت هــای اقتصــادی هســت، امــا متأســفانه در 
ایــن زمینــه وضعیتمــان بســیار نامناســب اســت. و بــا 
شــاخص هایی کــه در ســطح جهــان اندازه گیــری 
نداریــم. دنیــا  در  خوبــی  رتبــه ی  می شــود 

ــه  ــس یازدهــم بخواهــد خدمــت مهمــی ب ــر مجل اگ
ــر  ــه رهب ــه ک ــد، همان گون ــادی بکن ــت اقتص وضعی
ــن  ــد مهم تری ــان فرمودن ــالب در پیامش ــم انق معّظ
اولویتشــان بایــد حــذف قوانیــن زائــد باشــد، و 
به دنبــال تراکــم و تکثــر قوانیــن نباشــند. بــا تصویــب 
زیــاد قانــون مشــکل حــل نمی شــود و بایــد قوانیــن 
ــا  ــرد ت ــالح ک ــوی اص ــه نح ــود را ب ــررات موج و مق
ــع فعالیــت اقتصــادی نشــود. متأســفانه قوانیــن و  مان

بســیاری از قوانیــن و مقــررات فعلــی و آیین نامه هــای 
مــا مانــع فعالیــت اقتصادی انــد و همــه ی کســانی کــه 
ــد کــه  ــن را می دانن دســت اندرکار اقتصــاد هســتند ای
یکــی از مشــکالت اساســی کشــور، قوانیــن و مقررات 
ــا و...  ــی، بیمه ه ــن اجتماع ــات، تأمی ــه ی مالی در زمین
ــاالن  ــت وپای فع ــه دس ــرای اینک ــس ب ــتند. پ هس
ــم  ــای مه ــی از اولویت ه ــود، یک ــاز بش ــادی ب اقتص
مجلــس یازدهــم می توانــد بررســی و بازنگــری 
تصویــب  به جــای  اقتصــادی  موجــود  قوانیــن 
ــای  ــرای فعالیت ه ــه ب ــی ک ــد. و قوانین ــن باش قوانی
بدهنــد. تغییــر  را  نیســتند  مناســب  اقتصــادی 
یکــی دیگــر از موانــع فعالیت هــای اقتصــادی، نظــام 
ــی در  ــرمایه گذاری خوب ــه س ــه اگرچ ــت ک اداری اس
ــدار  ــن مق ــده و همی ــک ش ــت الکترونی ــه ی دول زمین
ــا هــم در زمینــه ی  ســرمایه گذاری در مســئله ی کرون

ــداری و... پاســخ  ــای بانک ــم در زمینه ه ــوزش و ه آم
ــه  ــرد ک ــمتی ب ــوع را به س ــن موض ــد ای ــا بای داد، ام
دولــت الکترونیــک کامــاًل یکپارچــه بشــود تــا مــردم 
عــدم  از  و  اداری  خســته  کننده ی  بروکراســی  از 
شــفافیت و بعضــًا فســاد در نظــام اداری نجــات پیــدا 
ــرای  ــد خدمــت شــایانی ب ــدام می توان ــن اق ــد. ای کنن
بــه حرکــت درآوردن چــرخ اقتصــادی مــا بکنــد، چــرا 
ــی  ــادی و فیزیک ــانی، م ــع انس ــر مناب ــا از نظ ــه م ک
کمبــودی نداریــم و ملــت بزرگــی هســتیم. امــا اقتصاد 
مــا به شــرطی می توانــد فعــال باشــد کــه نظــام اداری 
ــک  ــت الکترونی ــود. و دول ــریع بش ــالح و س ــا اص م
پشــتوانه ی  همچنیــن  بشــود.  کامــل  یکپارچــه، 
قوانیــن و مقــررات هــم اصــالح بشــود و بــرای 
خدمت دهــی دولــت الکترونیــک متناســب باشــد.

اگــر بخواهیــم اقتصــاد مــا فعــال بشــود بایــد 
ــم  ــالح کنی ــب وکار را اص ــام کس ــاخص های انج ش
ــه  ــا را هرچ ــه آن ه ــوط ب ــررات مرب ــن و مق و قوانی

مهندس سید مرتضی نبوی:

رفع موانع فعالیت  اقتصادی؛ مهمترین خدمت مجلس به اقتصاد
مــی تــوان گفــت کــه مهمتریــن بخــش از پیــام رهبــر انقــاب اســامی بــه مناســبت آغــاز بــه کار یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی کــه خــط مشــی اصلــی مجلــس یازدهــم را تعییــن 
مــی کنــد، ایــن قســمت باشــد: »در بــاب اقتصــاد، عــاوه بــر مشــکات عمــده ی مشــهود، بایــد اذعــان کنیــم کــه در دهــه ی پیشــرفت و عدالــت، نمــره ی مطلوبــی دربــاب عدالــت بــه  دســت 
ّــِت ناخواســته بایــد همــه را بــه تــاش فکــری و عملــی در بــاب معیشــت طبقــات ضعیــف، بــه مثابــه ی اولویــت، وادار ســازد. توصیــه ی صاحب نظــران بــه مــا میگویــد  نیاورده ایــم. ایــن واقعی
ّــی یعنــی: اشــتغال، تولیــد، ارزش پــول ملــی، تــورم، اســراف و امثــال آن اســت.« بــرای بررســی بیشــتر ایــن مطلــب،  کــه راه درســت بــرای ایــن مقصــود اصــاح خطــوط اصلــی اقتصــاد مل
ســایت KHAMENEI.IR، یاداشــتی از آقــای ســیدمرتضی نبــوی، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و هیــأت عالــی حــل اختــاف و تنظیــم روابــط قــوای ســه گانه منتشــر مــی کنــد.

ــد  ــاخص ها عبارت ان ــن ش ــم. ای ــه روز کنی ــریع تر ب س
ــای اداره ی  ــه فعالیت ه ــه ب ــب و کار ک ــروع کس از ش
ــی،  ــن اجتماع ــن تأمی ــرکت ها و همچنی ــت ش کل ثب
ــرق،  ــه ب ــی ب ــاز، دسترس ــای ساخت وس ــذ مجوزه اخ
ثبــت مالکیــت از ســازمان ثبــت اســناد و امــالک، اخذ 
اعتبــارات از نظــام بانکــی و حمایــت از ســرمایه داران 
خــرد مرتبــط بــا بــازار ســرمایه و بــورس و پرداخــت 
ــات  ــد اصالح ــه بای ــوند. البت ــوط می ش ــات مرب مالی
اساســی در نظــام بانکــی ایجــاد بشــود و اشــکاالت 
در نظــام جامــع مالیاتــی برطــرف و شــفاف بشــود، تــا 
بــدون مراجعــه و دخالــت افــراد و ســلیقه های آن هــا 
ــای  ــی فعالیت ه ــان مالیات ــا از مؤدی ــات بی ج و توقع
ــا  ــه ب ــود ک ــن بش ــات روش ــزان مالی ــادی و می اقتص
اطمینــان خاطــر مؤدیــان مالیاتشــان را پرداخــت 
ــه اصــالح  کننــد. همچنیــن تجــارت فرامــرزی مــا ب
گمرکــی  نظــام 
و  دارد.  احتیــاج 
مقــررات و نظــام 
بایــد  آن  اداری  
بشــود.  ماشــینی 
اجــرای  البتــه 
ی  هــا د ا د ر ا قر
قــوه ی  بــه  آن 
ــن  ــه و قوانی قضائی
آن  مقــررات  و 
اســت. مربــوط 
امیــد اســت کــه 
بــه  ان شــاءاهلل 
مجلــس  همــت 
ــن و  ــم قوانی یازده
مقــررات اقتصــادی 
ــی اصــالح  و حقوق
بازنگــری  و 
دولــت  و  بشــود، 
ــرای  ــک ب الکترونی
تکامــل پیگیــری 
کــه  بشــود 
زیرمجموعه هــای 
مالیاتــی،  نظــام 
تأمیــن  بیمــه، 
اجتماعــی، گمــرک، ثبــت شــرکت ها و بــورس از 
آن جملــه هســتند. و همچنیــن نظــام الکترونیــک در 
ــده ی  ــن پیچی ــود و قوانی ــل بش ــه کام ــوه ی قضائی ق
کنونــی بازنگــری بشــود. تجربــه ایــن را نشــان 
می دهــد کــه به جــای حــرص و ولــع داشــتن در 
ــن کــه باعــث  ــه قوانی ــزودن ب ــن و اف ــب قوانی تصوی
بسته شــدن دســت وپای فعــاالن اقتصــادی می شــود، 
قوانیــن را بازنگــری کنیــم و بــا تأمل بیشــتری قوانین 
موجــود را اصــالح کنیــم تــا بــه یــک نظــام حقوقــی 
و یــک قوانیــن شــفافی برســیم کــه تســهیل کننده ی 
باشــند.  تشــویق کننده  و  اصالحــی  فعالیت هــای 
ــالح  ــا اص ــتیم و ب ــی هس ــم داخل ــار تحری ــا گرفت م
ــررات و نظــام اداری و شــفاف  ــن و مق ــن، قوانی قوانی
اداری و قضائــی  کــردن و ســالم کــردن نظــام 
می توانیــم خدمــت بزرگــی بــه تولیــد بکنیــم و 
آن قســمت از تحریم هایــی کــه درصــد بــاالی 
ــم. ــرف کنی ــت را برط ــل هس ــه داخ ــوط ب آن مرب
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از  گفــت:   میرمحمــدی  جلیــل  ســید  دکتــر 
رفــع  بــرای  یازدهــم  مجلــس  ظرفیــت 
کنیــم. مــی  اســتفاده  جمعیــت  افــت  مشــکل 

ــد  ــت و میب ــردم تف ــده م ــر؛ نماین ــزارش حائ ــه گ ب
در مجلــس شــورای اســالمی در جلســه شــورای 
ــت اهلل  ــور آی ــا حض ــتان ب ــی شهرس ــگ عموم فرهن
اعرافــی و دیگــر مســئولین شهرســتان حضــور یافــت.

ــه و در  ــن جلس ــی از ای ــدی در بخش ــر میرمحم دکت
مــورد دغدغــه هــای موجــود در حــوزه افزایــش 
جمعیــت گفــت: در ایــن محــور و مخصوصــا مســائل 
زنــان نابــارور کــه بیمــه نبودنــد، تحــت پوشــش قــرار 
گرفتنــد و اگــر طــرح و پیشــنهادی باشــد کــه بایــد از 
ظرفیــت مجلــس اســتفاده شــود، در خدمــت هســتیم.

ــه  ــه ب ــتند ک ــانی هس ــر کس ــت: اگ ــوان داش وی عن
خاطــر مشــکالت مالــی نمــی تواننــد تحــت پوشــش 
درمانــی قــرار بگیرنــد، مــی توانیــم از ظرفیــت 
کنیــم. اســتفاده  نیــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

ــد کــرد لیســت بیمــاران  ــز تاکی ــی نی ــت اهلل اعراف آی
ارائــه شــود و  نابــارور بــه مســئولین ذی ربــط 
ــه  ــن زمین ــود دارد در ای ــی وج ــکالت مال ــر مش اگ
ــش از  ــن بخ ــا ای ــرد ت ــورت گی ــزی ص ــه ری برنام
ــود. ــع ش ــت رف ــود جمعی ــوزه کمب ــکالت در ح مش

ــد: ــتان میب ــالب شهرس ــي و انق ــتان عموم دادس
حصــول ســازش در تنهــا پرونــده قتــل عمــد 
بــا مجــازات قصــاص نفــس در ایــن دادســرا 
منجــر بــه رهایــي محکــوم از قصــاص  شــد.

ــرد:  ــه ک ــب اضاف ــن مطل ــالم ای ــا اع ــور ب باقرپ
ــري در  ــوع درگی ــال از وق ــت ۵ س ــس از گذش پ
شهرســتان میبــد، فیمابیــن زوجیــن غیــر بومــي که 
منجــر بــه قتــل زن شــده بــود، پــس از رســیدگی 
ــا انجــام  ــه ب ــم صــادر ک ــه قصــاص مته ــم ب حک
جلســات و نشســت هــاي متعــدد توســط دادســرای 
میبــد و بــا تــالش همــکاران ســتاد دیــه اســتان و 
ــزد،  ــزي ی ــدان مرک ــالف 31 زن شــورای حــل اخت
بــا اعــالم رضایــت اولیــای دم، مددجــوي محکــوم 
بــه قصــاص، از ایــن مجــازات نجــات یافــت. 

ــالم گذشــت  ــا اع ــد ب ــر اســت هرچن ــه ذک الزم ب
منتفــي  نفــس  قصــاص  موضــوع  دم  اولیــا 
ــرر  ــرایط مق ــود ش ــورت وج ــن در ص ــده لک گردی
ــازات  ــون مج ــرات قان ــش تعزی ــاده ٦1۲ بخ در م
میتوانــد  رای  کننــده  صــادر  دادگاه  اســالمي، 
مجــازات حبــس از ســه ســال تــا ده ســال را 
در خصــوص محکــوم علیــه در نظــر بگیــرد.

طــی مراســمی بــا حضــور آیــت اهلل اعرافــی از 
شــد. رونمایــی  میبــدی  آزاده  خاطــرات  کتــاب 

ــدی  ــرات آزاده میب ــاب خاط ــر؛ کت ــزارش حائ ــه گ ب
محمــد دهقانــی فیروزآبــادی کــه بــه همــت حجــت 
االســالم والمســلمین یوســف بدرالدیــن خاطره نگاری 
شــده اســت، در مراســمی بــا حضــور آیــت اهلل 
منتخــب  نماینــده  میرمحمــدی  دکتــر  اعرافــی، 
ــد. ــی ش ــدی رونمای ــئولین میب ــر مس ــد و دیگ میب

لــزوم  بــر  اعرافــی  اهلل  آیــت  مراســم  ایــن  در 
هــر چــه بیشــتر ســند ســازی وقایــع تاریخــی 
ــح  ــد و تصری ــدس تاکی ــاع مق ــع دف ــا وقای مخصوص
کــرد و از پیگیــری ایــن مهــم در ســطح حــوزه 
هــای علمیــه کشــور نیــز توضیحاتــی ارائــه داد.

کتــاب »محمــد یــزدی« توســط انتشــارات آزادگان و 
بــا تقریــظ و یادداشــت آیــت اهلل اعرافــی امــام جمعــه 
میبــد و همچنیــن احمــد یوســف زاده از آزادگان 
دفــاع مقــدس کــه در جمــع ۲3 نفــر معــروف حضــور 
داشــته، مــی باشــد و شــرح حــال ایــن آزاده میبــدی 
در دوران دفــاع مقــدس و زمــان اســارت مــی باشــد.

دامپــروری  پهنــه  دو  گفــت:  میبــد  فرمانــدار 
بفروئیــه  و  ندوشــن  شــهرهای  در  ســبک  دام 
را  خوبــی  اتفــاق  کــه  اســت  شــده  مصــوب 
بزنــد. رقــم  توانــد  مــی  تولیــد  جهــش  در 
بــه گــزارش حائــر، حســین فــالح در جمــع اصحــاب 
ــت  ــالش دول ــت ت ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــد ب ــانه میب رس
ــق  ــن زیرســاخت هــای الزم جهــت تحق ــرای تامی ب
شــعار ســال کــه جهــش تولیــد اســت، اظهــار داشــت: 
ــال  ــه س ــول دو س ــه در ط ــی ک ــری های ــا پیگی ب
گذشــته از طــرف جهــاد کشــاورزی صــورت گرفــت 
و طــی جلســاتی کــه بــا مدیریــت جهــاد کشــاورزی 
و حضــور دکتــر میرمحمــدی داشــتیم موضــوع 
پهنــه دام ســبک مطــرح شــد کــه در اولویــت 
هــای شــهرهای ندوشــن و بفروئیــه نیــز بــود.
ــاده  ــه آم ــه دو پهن ــوع ک ــن موض ــان ای ــا بی وی ب
واگــذاری در ایــن محــور وجــود دارد، افــزود: در 
پهنــه دامپــروری دام ســبک ندوشــن ۴۲ هکتــار 
ــار  ــز ۴۸ هکت ــه نی ــه بفروئی ــم و در پهن ــن داری زمی
ــدام  ــا هرک ــن ه ــده و زمی ــده ش ــدارک دی ــن ت زمی
۲۰۰۰ الــی ۲۵۰۰ متــر اســت، و بــرای واگــذاری نیــز 
شــرایطی وجــود دارد کــه افــراد صاحــب صالحیــت و 
واجــد شــرایط ایــن فعالیــت هــا را شــامل مــی شــود.

ســپاه  رویکــرد  گفــت:  میبــد  ســپاه  فرمانــده 
روزرســانی  بــه  و  جــوان ســازی  میبــد،  ناحیــه 
ــت. ــالت اس ــیج مح ــای بس ــگاه ه ــی پای فرمانده
ــم  ــتی در مراس ــی بهش ــر؛ مصطف ــزارش حائ ــه گ ب
ــه  ــیج محل ــگاه بس ــی پای ــه فرمانده ــع و معارف تودی
محــوری  مســجد  داشــت:  اظهــار  آبــاد  علــی 
پایــگاه هــای بســیج و همچنیــن جــوان شــدن 
ــش روی  ــداف پی ــا از اه ــگاه ه ــن پای ــان ای فرمانده
ــر  ــرای بهت ــه فضــا را ب ــد اســت ک ــه میب ســپاه ناحی
ــد. ــی کن ــا م ــد محی ــیج میب ــه بس ــدن مجموع ش
وی بــا اشــاره بــه پویــا شــدن و بــاال رفتــن تحــرک 
و شــادابی حــوزه چهــار بــا انتصــاب آقــای اکبــر زاده 
ــت:  ــان داش ــوزه، بی ــن ح ــی ای ــوان فرمانده ــه عن ب
ــازی  اعتقــاد مــِن بســیجی ایــن اســت کــه حــزب ب
هــای سیاســی را بایــد دور بریزیــم و بــه آنچــه ســردار 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اعتقــاد داشــت، یعنــی 
کار بــرای خــدا و بــرای مــردم، نزدیــک شــویم.
بهشــتی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه دِربســیج بــه 
روی همــه افــراد بــاز اســت، گفــت: هــر چه بــه دنبال 
حاشــیه برویــم، از کار بــاز مــی مانیــم و بایــد بــا کار 
و تــالش جهادگونــه و بــا اســتفاده از ظرفیــت جــوان 
ــیم. ــا باش ــع مشــکالت کوش ــد در رف ــود در میب موج

از ظرفیت مجلس استفاده می کنیم

رهایی محکوم به قصاص در میبد

جوان گرایی در بسیج محالت میبدراه اندازی دو پهنه پرورش دام در میبد کتاب »ممد یزدی« رونمایی شد

از  کاریکاتــور 
بیژنــی مازیــار 

در هــم شکســتن 
ی  یم هــا تحر
ــوی  ــکا از س آمری
ایــران در آب  های 
بیــن  المللــی زیــر 
پرچــم  اقتــدار 
ی  نفتکش هــا
حامــل ســوخت 
بــرای  ایــران 
ــاب  ــا بازت ونزوئ
در  گســترده  ای 
هــای  رســانه  
ــت. ــی داش جهان

ــناس  ــک کارش ی
در  ســعودی 
برنامــه خبــری: 
آمریــکا  چــرا 
ــش  ــوی نفتک جل
هــای ایرانــی را 
گیــرد؟ نمــی 

دانــش   ۸۰۰ بیــن  از  میبــدی  آمــوز  دانــش 
کســب  بــه  موفــق  یــزد  اســتان  آمــوز 
شــد. زیلــو  عکــس  مســابقه  نخســت  مقــام 

ــوز  ــش آم ــتی دان ــه دش ــر؛ اله ــزارش حائ ــه گ ب
پایــه هشــتم آموزشــگاه امــام حســین)ع( بارجیــن 
ــان  ــو کــه پای ــر در مســابقه عکــس زیل ــا ســه اث ب
ــال اول  ــوزان س ــش آم ــن دان ــته بی ــال گذش س

شــرکت  شــده،  برگــزار  یــزد  اســتان  متوســطه 
ــام اول  ــوان مق ــه عن ــت ب ــه در نهای ــود ک ــرده ب ک
ایــن مســابقات در ســطح اســتان شــناخته شــد.

ایــن مســابقه کــه بــه مناســبت ســالروز ثبــت میبــد 
ــرف اداره کل  ــو از ط ــی زیل ــهر جهان ــوان ش ــه عن ب
آمــوزش و پــرورش اســتان یــزد برگــزار شــده 

ــن  ــه از ای ــت ک ــده داش ــرکت کنن ــود، ۸۰۰ ش ب
ــیدند. ــه داوری رس ــه مرحل ــده ب ــان 1۰۰ برگزی می
الهــه دشــتی، بــه مــدت چهــار ســال اســت 
مــی  میبــد  عکــس  انجمــن  هنرجــوی  کــه 
در  نیــز   9۸ و  پیاپــی9۷  ســال  دو  و  باشــد 
رشــته  در  هنــری  فرهنگــی  مســابقات 
عکاســی مقــام اول را بــه دســت آورده اســت.

دانش آموز میبدی مقام اول مسابقه عکاسی را در استان یزد کسب کرد
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»مونــا محمــدی« از دوســتان رومینــا، نوجــوان 
از  مــادرش  گفتــه  بــه  کــه  اســت  ســاله   1۴
ــد. ــته ان ــی داش ــه خانوادگ ــا رابط ــا آن ه ــی ب کودک

بــا  اردیبهشــت   ۵ تاریــخ  »در  می گویــد  مونــا 
ــه  ــا ب ــا رومین ــرای کاری ب ــه ب ــر مدرس ــاس مدی تم
ــی  ــاوری، کس ــن خ ــیر بهم ــم. در مس ــه رفتی مدرس
ــل  ــن و عوام ــی از متهمی ــوان یک ــه عن ــاال ب ــه ح ک
می بــرد،  ســر  بــه  بازداشــت  در  رومینــا  قتــل 
ــی زد« ــه م ــه پرس ــوی مدرس ــور جل ــر موت ــوار ب س

 او می گویــد وقتــی از رومینــا پرســیدم کــه آن پســر 
اینجــا چــه می کنــد در جــواب گفــت: »چیــزی 
ــو«  ــز نگ ــدرم هرگ ــه پ ــا ب ــم، ام ــو می گوی ــه ت ب
می گویــد:  کودکانــه ای  لحــن  بــا  ادامــه  در  او 

»رومینــا بــه مــن گفــت کــه در اینســتاگرام در 
ــان بهمــن همــه  ــوی شــرکت کــرده و در آن زم الی
ــرا  ــا آن م ــاال ب ــرده اســت و ح ــط ک ــو را ضب آن الی
مونــا،  اظهــارات  اســاس  بــر  می کنــد«  تهدیــد 
ــت  ــن صحب ــا بهم ــه ب ــی ک ــی هنگام ــا حت رومین
اســت. تهدیــد می شــده  جانــب وی  از  می کــرد 

او بــا شــنیدن تهدیــد شــدن رومینا توســط بهمن علت 
ایــن کــه چــرا بــه پــدرش نمی گویــد را جویــا شــده و 
ــدرم بشــنود  ــه اســت: »اگــر پ ــا در جــواب گفت رومین
ــد«  ــن را می کش ــد و م ــد ش ــی خواه ــی عصبان خیل
ــی  ــا تماس ــتش ب ــرگ دوس ــان م ــه در زم ــا ک مون
آخریــن  و  می رســاند  او  خانــه  بــه  را  خــود 
دیدارشــان وقتــی اســت کــه پیکــر بی جانــش را 

ــط  ــورد رواب ــد در م ــال می دهن ــس انتق ــه امبوالن ب
بــا  او  »رابطــه  می گویــد:  پــدرش  بــا  رومینــا 
ــا  ــا رومین ــت، ام ــتش داش ــود. دوس ــوب ب ــدرش خ پ
می ترســد« پــدرش  از  خیلــی  کــه  می گفــت 

 
ــه  ــی ک ــز در حال ــدی نی ــا محم ــادر مون ــه م در ادام
ــا  ــد، رومین ــد کردن ــا را تهدی ــد رومین ــدام می گوی م
را  دختــرش  حرف هــای  بردنــد  تهدیــد  بــا  را 
ــته  ــا از گذش ــد م ــه می ده ــد و ادام ــق می کن تصدی
رومینــا  پــدر  می شــناختیم.  را  رومینــا  خانــواده 
ــود.  ــن نب ــن چنی ــادرش ای ــود، م ــردی نب ــن م همچی
ــف و  ــد. او در تعری ــواده ای نبودن ــور خان ــال اینط اص
تمجیــد از رومینــا نیــز می گویــد: »رومینــا هــم 
ــود « ــری بش ــق پس ــه عاش ــود ک ــری نب اصــال دخت

گوشه ای از آسیب فضای مجازی 

توضیحات مهم دوست رومینا اشرفی از ماجرای قتل

جمعــی  “ابــواب  مجمــوع،  در  قلــم  ایــن 
اشــرفی  رومینــا  قتــل  در  هراســی”  اســالم 
از  تــر  هیســتیریک  و  تــر  روانــی  بســا  را، 
ذیــل: بــه دالیــل  بینــد،  مــی  نامبــرده  قاتــل 

یــک: اصحــاب جنــگ روانــی سالهاســت کــه 
ــاص  ــو خ ــه نح ــدام ب ــام و اع ــو ع ــه نح ــاص ب قص
ــرده  ــداد ک ــت قلم ــونت و بدوی ــق خش را، از مصادی
انــد و دمــی از نفــرت پراکنــی در بــاره آن بــاز 
ــان  ــا، خواه ــن روزه ــان در ای ــم این ــتاده اند.ه نایس
ــد!  ــده ان ــل ش ــدام قات ــار اع ــد ب ــی چن ــدام و حت اع
دختــر بابــا )بخوانیــد فائــزه هاشــمی( در عــداد 
ــن  ــاز ای ــدام اســت! باالخــره ف ــار اع ــد ب ــاِن چن طالب
ــد؟ ــا ب ــت ی ــوب اس ــدام خ ــت؟ اع ــت چیس جماع

دو: اگــر قانــون بازدارنــده ای کــه ایــن طیــف 

ــان  ــد، هم ــی کنن ــرایی م ــه س ــدان آن مرثی در فق
اســت کــه در مغــرب زمیــن رایــج شــده، پــس 
ــی،  ــد کش ــه فرزن ــن هم ــع از ای ــته مان ــرا نتوانس چ
ــود؟  ــه ش ــه دقیق ــه ب ــاوِز دقیق ــی و تج ــر کش همس
ــته  ــن” نوش ــد ذه ــازده کن ــول “ش ــه از ق ــدم ک دی
ــی  ــن عرف ــه قوانی ــوع ب ــاره کار، در رج ــد: راه و چ ان
اســت! اگــر ایــن قوانیــن مانــع از جنــون و عصبانیــت 
ــرب  ــی از غ ــا گره ــه تنه ــرا ن ــد، چ ــی ش ــی م آن
ــت را،  ــن دس ــی از ای ــیاهه جنایات ــه س ــوده ک نگش
ــر، راه  ــت؟ خی ــرده اس ــر ک ــول ت ــامان مط در آن س
ــت،  ــم ُجس ــام تعلی ــگ و نظ ــد در فرهن ــل را بای ح
بازدارندگــی قوانین-تــازه اگــر درســت و درمــان 
دارد. حتــی ضیــق  و  معیــن  ای  باشــند-محدوده 

ــی  ــای اجتماع ــانه ه ــی از رس ــش فراوان ــه: بخ س
جهانــی و وطنــی بــه ویــژه در فضــای مجــازی، شــب 

ــی”  ــت جنس ــون” و “بربری ــوان گ ــط حی و روز “رواب
ــه  ــب را ب ــا مخاط ــند ت ــد. در تالش ــی کنن ــج م تروی
ــدر از  ــر ق ــوغ، ه ــدو بل ــه: از ب ــانند ک ــاور برس ــن ب ای
ــی  ــد، ترق ــتر کار بکش ــود بیش ــای خ ــافل اعض اس
فرهنگــی و اجتماعــی بیشــتری کــرده و مــدال هــای 
ــن  ــت! در چنی ــه اس ــینه آویخت ــر س ــری ب ــزون ت اف
ــر ســر  ــد تمــام کاســه و کــوزه را ب فضایــی چــرا بای
جنــون آنــی قاتــل شکســت؟ چــرا کســی ِخفــت ایــن 
فاضــالب هــای اینســتایی و توئیتــری را نمــی گیــرد؟

ــوق  ــر و ب ــه ع ــن هم ــه ای ــم ک ــه گمان ــار: ن چه
ــرای آن دختــر نگــون بخــت باشــد.  تبلیغــی، تنهــا ب
ــد روز  ــرای چن ــد ب ــه ان ــت گرفت ــتان او را دس داس
ــه  ــه عمل ــن و نظــام. ب ــه ســوی دی ــدازی ب ــوخ ان کل
زنجمــوره محــل نگذاریــد و آهســته از کنارشــان 
ــد! ــی خواب ــد صدایشــان م ــد روز بع ــا چن ــد، ت بگذری

محمدرضا کایینی در کانال تلگرامی اش نوشت:

»ابواب جمعی اسالم هراسی« در قتل رومینا اشرفی

یکــي از آســیبهاي فضــاي مجــازي، اختــالط نامناســب بین 
زنــان و مــردان اســت. از آنجایــي کــه در فضــاي مجــازي 
ــا هویــت غیرواقعــي وارد  ــام باشــند، ب افــراد میتواننــد گمن
شــوند یــا تماســهاي فیزیکــي بــا مخاطــب نداشــته باشــند، 
ــد  ــه میتوانن ــد ک ــي آی ــد م ــان پدی ــده در ذهــن آن ــن ای ای
ــود، از  ــي خ ــاي اخالق ــه مرزه ــیدن ب ــیب رس ــدون آس ب
ــا تصــور  ــاًل ب ــد؛ مث ــور کنن ــز عب بســیاري از خطــوط قرم
ــا نامحــرم  ــي شــوخي کــردن ب اینکــه چــت کــردن و حت
ــا مفســده اي  ــاه ی ــي را نداشــته و گن حکــم فضــاي حقیق
ــالط  ــه اخت ــت ک ــا اس ــت. از همینج ــب نیس ــر آن مترت ب
بــا نامحرمــان آغــاز میشــود، ولــي ایــن پایــان کار نیســت.

ــاق  ــه در ات ــط صمیمان ــاره شــکل گیــري رواب تحقیــق درب
هــاي چــت نشــان میدهــد نبــود حضــور فیزیکــي افــراد در 
چــت نوشــتاري، نــه تنهــا مانــع تبــادل پیامهــاي احساســي 
ــران  ــه، کارب ــا افزایــش تجرب و اجتماعــي نمیشــود بلکــه ب
باســابقه میتواننــد یــاد بگیرنــد چگونــه پیامهــاي هیجانــي 
ــي  ــاي عاطف ــد و پیامه ــایي کنن ــل را رمزگش ــرف مقاب ط
ــتفاده از  ــا اس ــال ب ــراي مث ــد )ب ــل کنن ــز منتق ــود را نی خ
ــي(. در  ــار هیجان ــر داراي ب ــال تصاوی ــا ارس ــا ی صورتکه
ــزان  ــري، می ــي و تصوی صــورت اســتفاده از چتهــاي صوت

آســیبها بســیار بیشــتر اســت. روتیــن شــدن ایجــاد رابطــه 
ــراب  ــالل اضط ــه اخت ــال ب ــي و مبت ــراد خجالت ــه در اف ک
ــیاري از  ــراي بس ــد، ب ــم باش ــد ه ــد مفی ــي میتوان اجتماع
مخاطبــان تبدیــل بــه گامــي بــراي ریختــن حیــا و روابــط 
نامشــروع اســت. تحقیقــات انجــام شــده در امریــکا نشــان 
میدهــد در ٦۸درصــد از طالقهــاي صــورت گرفتــه، یکــي 
ــدا  ــال معشــوق پی ــه دنب ــن در فضــاي مجــازي ب از زوجی
کــردن اســت. تحقیــق دیگــري در امریــکا نشــان میدهــد 
ــا رضایــت زناشــویي رابطــه  کــه عضویــت در فیســبوک ب
معکــوس و بــا میــزان طــالق رابطــه مســتقیم دارد. 
ــان  ــتان نش ــده در انگلس ــت آم ــه دس ــار ب ــن آم همچنی
ــه شــبکه اجتماعــي  ــر ســه طــالق، یکــي ب ــد از ه میده
ــاي  ــد آماره ــار بای ــن آم ــه ای ــت. ب ــط اس ــبوک مرتب فیس
ــه  ــز اضاف ــف را نی ــه عن ــاي ب ــت و تجاوزه ــکس چ س
ــت. ــازي اس ــاي مج ــا فض ــنایي آنه ــأ آش ــه منش ــرد ک ک
ــه  ــد ک ــان دادهان ــان نش ــه در جه ــات صورتگرفت تحقیق
زنــان تمایــل کمتــري بــه ارایــه عکــس و مطالــب 
شــخصي در فضــاي مجــازي دارنــد، ولــي بــا توجــه 
بــه مواجهــه فــرد بــا افشــاي تصاویــر خصوصــي در 
ــب در  ــن مطل ــح ای ــي قب ــس از مدت ــازي، پ ــط مج محی

ــیت  ــد حساس ــي فراین ــته میشــود و ط ــراد شکس ــن اف ذه
ــدا  ــکل، ابت ــاس مش ــدون احس ــرد ب ــي، ف ــي منظم زدای
ــهاي  ــي عکس ــس از مدت ــره اش و پ ــي چه ــس واقع عک
خصوصیــاش را در فضــاي مجــازي منتشــر میکنــد و 
نســبت بــه ایــن موضــوع احســاس بیتفاوتــي خواهــد کــرد.

شــخص در فضــاي مجــازي در معــرض انــواع خطرهــاي 
ــا از  ــن آماره ــق آخری ــت. طب ــي اس ــي و آبروی ــي، مال جان
ــي  ــر قربان ــک نف ــه ی ــر 1۲ ثانی ــل در ه ــازمان اینترپ س
ــش  ــه افزای ــار رو ب ــن آم ــه ای ــم ســایبري میشــود ک جرای
اســت. در ســال ۲۰13 جرایــم ســایبري در کل حــدود 
113میلیــارد دالر بــه صــورت مســتقیم، هزینــه بــه جامعــه 
جهانــي تحمیــل کــرده اســت و مجرمــان توانســته انــد در 
ســال ۲۰13 بیــش از 3۸۸میلیــارد دالر از ایــن فضــا بــراي 
خــود درآمــد بــه دســت بیاورنــد. در واقــع فضــاي مجــازي 
ــي  ــرده و برخ ــم ک ــا فراه ــي جرمه ــراي برخ ــتر را ب بس
جرمهــاي تــازه و نــو را بــه وجــود آورده اســت، بــه صورتــي 
ــدازه مفیــد و کارآمــد  ــزار را کــه بــه همــان ان کــه ایــن اب
اســت بــه وســیله اي خطرنــاک تبدیــل کــرده اســت. ایــن 
موضــوع در کشــور مــا حتــي باعــث شــد نهــادي در 
نیــروي انتظامــي بــه نــام »پلیــس فتــا« تشــکیل شــود تــا 

ــه جرایــم ســایبري رســیدگي کنــد. ایــن نهــاد در ســال  ب
139۴، 1۴هــزار و۴۰۰ فقــره تمــاس از طــرف مــردم داشــته 
اســت کــه نزدیــک نیمــي از آن مربــوط بــه کالهبــرداري 
ــازي  ــاي مج ــتفاده از فض ــت.  در اس ــوده اس ــي ب اینترنت
گریــزي نیســت. پــس تنهــا راهــي کــه باقــي میمانــد ایــن 
ــي ممکــن اســت از  ــم از چــه شــیوه های ــه بدانی اســت ک
طریــق ایــن فضا مــورد فریــب و سوءاســتفاده قــرار بگیریم. 

نتیجه:
ــان در  ــت نوجوان ــن امنی ــای تامی ــن راه ه ــی از بهتری یک
فضــای مجــازی ایــن اســت کــه طبــق قواعــد ایــن فضــا، 
تــالش شــود تــا از دسترســی راحــت ایــن قشــر به گوشــی 
ــک  ــه ی ــد. اینک ــل آی ــه عم ــری ب ــمند جلوگی ــای هوش ه
نوجــوان فراتــر از حساســیت هــا و نظــارت هــای خانوادگی 
بتوانــد بــه راحتــی گوشــی هوشــمند داشــته باشــد، شــاید 
ــدان نوجــوان نباشــد، بلکــه دادن  ــا فرزن دوســتی کــردن ب
ابــزار بســیار خطرناکــی بــه دســت آنهاســت کــه دنیایــی از 
ناامنــی را بــرای آنهــا بــه ارمغــان مــی اورد و شــاید اتفاقاتی 
کــه بــرای افــرادی ماننــد رومینــا اشــرفی مــی افتــد بایــد 
مــا را در ایــن مســیر بیــش از پیــش هوشــیار کنــد.

بخشی از کتاب »حقیقت مجازی«
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