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خطر سیاهچالهی جمعیتی!
دکتر بانکیپور نماینده اصفهان و کارشناس سرشناس کشوری جمعیت و خانواده در نشست مجازی بافعالین جبهه فرهنگی
انقالب اسالمی میبد در مورد خطرات کمشدن جمعیت ایران گفت
صفحه 2

به همت نماینده مردم شهرستان های تفت و میبد؛

در جلساتی موضوع صنعت و نقش آن در کنترل ویروس کرونا بررسی شد
وبینـار نقـش صنعـت در کنتـرل ویـروس کرونـا بـا
حضـور نماینـدگان کارگـری میبـد برگـزار شـد.
نماینـدگان کارگـران واحدهـای صنعتـی شهرسـتان
میبـد در وبینـاری مشـترک بـا حضـور دکتـر
میرمحمـدی و برخـی از مسـئولین ذیربـط حـوزه
صنعـت و بهداشـت موضـوع کنتـرل ویـروس کرونـا
را در صنعـت میبـد بررسـی کردنـد.
در ایـن نشسـت مجـازی نماینـدگان کارگـران بـا
مطـرح کردن مسـائلی ماننـد تعطیلی صنایـع و نقش
آن در بیشـتر شـدن دورهمـی هـا و شـیوع کرونـا،
مشـکل تعطیلـی و تاثیر بـر روی مرخصـی کارگران،
مشـکل سـرویسدهی کارخانجـات و افزایـش
خطـر تصادفـات بـرای وسـائل شـخصی کارگـران،
کـم کـردن ظرفیـت تولیـدی کارخانـه هـا ،مشـکل
اسـتعالجی هـا و تامیناجتماعـی ،مشـکل زمـان
بازپرداخـت بـه موقـع هزینـه اسـتعالجیها و دیگـر
مـوارد پیشـنهادات خـود را ارائـه دادنـد.
دکتـر میرمحمـدی بـا تشـریح وضعیـت بحرانـی
بیمارسـتان میبـد از همـه نماینـدگان کارگـری
درخواسـت کـرد بـا همـه تـوان و ظرفیـت خـود پای

کار سلامت خـود ،همـکاران و خانـواده هـای خـود
بیاینـد و بـا همـکاری ویـژه کمـک کننـد تـا از ایـن
بحـران گـذر کنیـم.
مقـرر شـد برخـی از مطالبـات حـوزه کارگـری ماننـد
مشـکالت مرتبـط با تامیـن اجتماعی مکتوب شـود تا
نماینـده مردم شهرسـتان هـای تفت و میبـد پیگیری
الزم را انجـام دهـد و در موضوع نظـارت ها و کنترل
هـا نیـز مقـرر شـد از نیروهای جبهـه فرهنگـی میبد،
بسـیج و دیگـر نیروهـای مردمـی اسـتفاده شـود تـا
محـور صنعـت در این مسـیر حمایت شـود.
وبینار مشترک با مسئولین میبد و مدیران صنایع
در جلسـه دیگـری نیـز کـه بـا حضـور دکتـر
میرمحمـدی ،فلاح فرمانـدار ،مسـئولین حـوزه
بهداشـت و درمـان شهرسـتان و اسـتان و مسـئولین
و دسـت انـدرکاران بخـش صنعـت میبد بـود موضوع
نقـش صنعـت در کنتـرل کرونـا بررسـی شـد.
نماینـده مـردم شهرسـتان هـای تفـت و میبـد در
ابتـدای ایـن جلسـه بـا توضیحاتـی در مـورد وضعیت
بیمارسـتان میبـد و شـیوع بیماری کرونـا ،گفت :کادر

درمـان میبـد و همچنیـن اسـتان یـزد بـا تمـام وجود
در حـال کار هسـتند و خسـتگی و فشـار زیـادی را
نیـز تحمـل مـی کننـد کـه بخش صنعـت مـی تواند
کمـک بسـیار موثـری بـه ایـن بخش داشـته باشـد.
وی افـزود :بحث ایاب و ذهاب کارگـران از مهمترین
موضـوع مـورد نظـر و همچنیـن مدیریـت در محیـط
کار از موضوعاتـی اسـت کـه بایـد روی آن به شـدت
تمرکـز کنیـم تـا بتوانیـم بـه کادر درمـان و همچنین
سلامت مـردم کمـک کنیم.
دکتـر میرمحمـدی بیـان داشـت :فعالیـن بخـش
صنعـت مثـل همیشـه مـی توانند بـه کمـک فرماندار
محتـرم و حـوزه بهداشـت و درمـان بیاینـد و در
مدیریـت بهتـر ایـن حـوزه نقـش بـه سـزایی داشـته
باشـند.
نماینـذه مـردم شهرسـتان هـای تفـت و میبـد در
مجلس شـورای اسلامی ،بـا تاکید بر اهمیـت تامین
سلامت مـردم و همچنیـن کارگران و خانـواده های
انهـا ابـراز امیـدواری کـرد نتیجه جلسـه باعـث اتخاذ
تصمیماتـی بـرای کنتـرل بیشـتر این بیماری شـود و
موضوعـات مطرح شـده در جلسـات قبلی خـود ،مانند

موضـوع بیمـه و مرخصـی اسـتعالجی کارگـران ،کم
کـردن میـزان تولیـد کارخانـه هـا بـه پنجـاه درصـد
ظرفیـت ،فرهنـگ سـازی مسـائل آموزشـی ،تامیـن
مـدوام وسـائل بهداشـتی ماننـد ماسـک کارگـران،
ضدعفونـی کـردن سـرویس هـای انتقـال کارگران و
دیگـر مسـائل بـرای همفکری توسـط وی ارائه شـد.
در ادامـه ایـن جلسـه مجـازی کـه بـا حضـور بالـغ
بـر هفتـاد نفـر از مسـئولین و فعالیـن حـوزه صنعـت
برگـزار شـد حسـین فلاح فرمانـدار میبـد ،مهنـدس
مانـدگاری مدیرعامـل شـهرک صنعتـی ،دکتـر
حفیظـی مسـئول بهداشـت و درمـان میبـد ،دکتـر
فرحـزادی رئیس بیمارسـتان میبد و برخـی از مدیران
صنایـع شهرسـتان نیـز نظـرات و پیشـنهادات خود را
ارائـه داند.
تصمیماتـی در انتهـای جلسـه گرفتـه شـد کـه بازدید
از صنایـع کوچـک ،نظـارت بـر سـرویس هـای
غیرمیبـدی کارخانجـات میبـدی ،دقـت بیشـتر حوزه
بهداشـت در صـدور اسـتعالجی کارگـران و  ...از آن
جملـه بـود کـه مقـرر شـد بعـد از ثبـت ،بـه دسـت
انـدرکاران ایـن موضـوع ابلاغ شـود.

ماهناهم فرهنگی اجتماعی حارئ /استان زید /شهرستان میبد

2

در ویبناری با فعالین جبهه فرهنگی انقالب اسالمی میبد مطرح شد؛

خطر سیاهچالهی جمعیتی!
ایــران در ســه دهــه گذشــته تحــوالت چشــمگیر جمعیتــی را تجربــه کــرده ،تحوالتــی کــه شــاید متأثــر از برنامهریزیهــای مختلــف بــوده اســت ،حــال آنکــه کاهــش بــاروری و بــه تبــع آن
کاهــش جمعیــت در ایــران و افزایــش ســالمندی از مهمتریــن چالشهــای پیــش روی کشــور اســت .هــر چنــد ایــن تهدیــد خطرنــاک ،امــروزه فرصــت مناســبی را بــرای غربیهــا فراهــم آورده
تــا ایــران آینــده یــک ایــران ضعیــف شــده و ســالمند باشــد ،بنابریــن از رســانههای فارســی زبــان خــود جهــت توجیــه مــردم ایــران بــرای اکتفــا بــه فرزنــد کمتــر و ادامــه دادن ایــن رونــد
اســتفاده هــای فراوانــی مــی کنــد .گــزارش حائــر را از وبینــار تخصصــی در مــورد جمعیــت بــا حضــور دکتــر بانکــی پــور و فعالیــن جبهــه فرهنگــی میبــد مــی خوانیــد:

نماینــده مــردم اصفهــان و ورزنــه در مجلــس
شــورای اســامی گفــت :مســئله پیــری جمعیــت
ایــران ،ســیاهچالهای اســت کــه اگــر در آن
بیفتیــم بدتریــن واقعــه تاریــخ ایــران رخداده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه عــاج واقعــهی کاهــش
جمعیــت را بایــد قبــل از وقــوع بکنیــم ،بیــان
داشــت :درصورتیکــه ایــن اتفــاق بیفتــد جبــران آن
شــاید نزدیــک بــه صــد و پنجــاه ســال بــه طــول
بینجامــد و بــه همیــن راحتــی قابــل جبــران نیســت.

بــه گــزارش حائــر؛ دکتــر امیرحســین بانکــی پــور
در وبینــاری بــا حضــور فعالیــن فرهنگیانقالبــی
شهرســتان میبــد کــه بــا موضــوع جمعیت برگزار شــد،

عضــو هیئتعلمــی دانشــکده الهیــات اصفهــان
افــزود :اینکــه اآلن جمعیــت مــا جــوان اســت،
باعــث بیخیالــی مــا نســبت بــه آینــده کشــور

اظهــار داشــت :بحــث جمعیــت یکــی از دغدغههــای
مقــام معظــم رهبــری بــوده و هســت و حتــی در اوج
شــیوع کرونــا نیــز در دیــدار مجــازی بــا نماینــدگان
مجلــس بــر ایــن موضــوع تأکیــد خــاص داشــتهاند.

نشــود زیــرا مــا در ســی ســال آینــده بــا یــک
جامعــه پیــر و ســالمند روبــرو خواهیــم بــود.

وی تصریــح کــرد :مســئلهای کــه اکثــراً از آن
غافلانــد ایــن اســت کــه پیــری جمعیــت ایــران،
ســیاهچالهای خطرنــاک اســت کــه اگــر در آن
بیفتیــم بدتریــن واقعــه تاریــخ ایــران رخداده اســت.
دکتــر بانکــی پــور تأکیــد کــرد :در همــه حوادثــی کــه
در تاریــخ ایــران ماننــد جنــگ ،ســیل ،زلزلــه و دیگــر
اتفاقــات افتــاده ،جامعــه بعــد از چنــد ســال خــود را
بازیافتــه و بــه شــرایط عــادی برگشــته و زیرســاختها
بعــد از گذشــت مدتــی بازسازیشــدهاند.

وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه برخــی
میگوینــد کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی هــم پیــر
هســتند و مثــل آنهــا میشــویم ،گفــت :کشــورهای
غربــی نیــز در ایــن زمینــه دچــار مشــکالت
فراوانــی هســتند و در حــال رعایــت سیاســتهای
جمعیتــی جهــت جبــران مافــات هســتند.
وی دالیــل س ـهگانهای بــرای کمتــر بــودن مشــکل
اروپــا و آمریــکا در ایــن زمینــه بیــان کــرد :او ًال ایــن
کشــورها طــی چنــد ده ســال بــه ایــن وضعیــت
رســیدهاند و مثــل مــا ناگهانــی و ظــرف ســی
ســال دچــار پیــری زودرس جمعیــت نشــدهاند.

ایــن نماینــده مجلــس افــزود :دومــ ًا اینکــه ایــن
کشــورها قبــل از پیــر شــدن ،توســعهیافتگی
را تجربــه کردهانــد و بــه ثــروت رســیدهاند و
از ایــن بابــت تقریبــ ًا خیالشــان راحــت اســت.

ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد :اینکــه برخــی
میگوینــد جمعیــت اآلن بســیار خــوب اســت،
متوجــه وارونــه شــدن وضعیــت در ســالهای
آینــده نیســتند کــه نیــروی جــوان موردنیــاز اداره
کشــور را در اختیــار نخواهیــم داشــت و بــرای اداره
کشــور بــه مشــکالت زیــادی خواهیــم خــورد.

وی ســومین دلیــل بهتــر بــودن وضعیــت اروپــا
و آمریــکا را اینگونــه بیــان کــرد :اآلن هــم
نیــروی کار خــود را بــا مهاجرینــی از کشــورهای
مختلــف تأمیــن میکننــد و بــه خاطــر لیبرالــی

وی گفــت :اگــر ظرفیــت خــوب دهــه شــصتیها
را در ایــن موضــوع از دســت بدهیــم ،زادوولــد در

بــودن حساســیتی ندارنــد امــا بــرای مــا مهــم
اســت کــه پــای نیــروی کار مهاجــر از اقصــی
نقــاط جهــان بــه کشــور مــا بــاز نشــود.

متولدیــن دهههــای هفتــاد بــه بعــد طبیعتــ ًا کمتــر
و کمتــر خواهــد شــد و طبیعتــ ًا بایــد ریلگــذاری
ارتقــاء جمعیــت کشــور از حــاال شــروع شــود.

دکتــر بانکــی پــور گفــت :حیاتیتریــن مســئله بــرای
مــا ایــن اســت کــه بــه ســمت پیــری جمعیــت
نرویــم و از هماکنــون جلــوی آن را بگیریــم.

دکتــر امیرحســین بانکــی پــور در انتهای ســخنان خود
بــا اشــاره بــه طــرح ارائهشــده در محــور جمعیــت بــه
مجلــس شــورای اســامی ابــراز امیــدواری کــرد در
ایــن مســیر قدمهــای بســیار خوبــی برداشــته شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه متولدیــن دهــه شــصت
اصــو ًال در هــر مقطعــی از ســن خــود رســیدند جامعــه
را متحــول کردهانــد ،بیــان داشــت :ایــن نســل در
زمــان تحصیــل کشــور را بــا کمبــود فضــای آموزشــی
و در زمــان نیــاز بــه شــغل بــا مشــکالت کمبــود
اشــتغال مواجــه کــرد و ایــن باعــث شــده برخــی
متوجــه ســقوط آبشــاری بعدازایــن نســل نشــود.

دکتــر بانکــی پــور در ادامــه بــه ســؤاالت فعالیــن
انقالبــی فرهنگــی میبــد در ایــن زمینــه پاســخ گفــت.
گفتنــی اســت ایــن جلســه بــا رایزنــی و
حضــور دکتــر میرمحمــدی نماینــده مــردم
شهرســتانهای تفــت و میبــد برگــزار شــد.

ماهناهم فرهنگی اجتماعی حارئ /استان زید /شهرستان میبد
پژوهشهای بیفایده!
دکتر سید مصطفی میرمحمدی
مدرس حوزه و دانشگاه

دانشـجویی مراجعـه کرده بـود و برای عنـوان پایان
نامـهاش درخواسـت کمک داشـت .حقوق خصوصی
میخوانـد و عالیـق رسـانهای هم داشـت به همین
خاطـر از مـن خواسـت موضوعی که هر دو رشـتهی
حقـوق خصوصـی و حقوق رسـانه را دربرگیـرد به او
معرفی کنم.
شـب کـه بـه خانه آمـدم اندکی فکـر کـردم و اولین
چیـزی کـه به ذهنـم آمد مسـئولیت مدنی ناشـی از
محتوای خسـارتبار رسـانهای بود؛ پیـش خودم گفتم
بـروم در سـامانهی گنـج ایرانداک جسـتجویی حول
این موضوع داشـته باشـم .همان ابتـدا که صفحهی
گنـج را بـاز کـردم به ذهنـم آمد عبارت «مسـئولیت
مدنـی ناشـی از» را جسـتجو کنـم .نتیجه جسـتجو
برایم عجیـب بود.
حـدود  ۱۰۰۰پایـان نامـه در ارتبـاط بـا ایـن عبارت
نوشـته شـده بـود و وقتـی دقیقتـر جسـتجو کـردم
متوجـه شـدم فقط دربـاره بخشـی از موضـوع مورد
نظـر من (یعنی صرفـا «تبلیغات» رسـانهای) حداقل
 ۹عنـوان مشـابه وجـود دارد:
مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات
مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات بازرگانی
مسئولیت مدنی ناشی از آگهیهای تجاری
مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات بازرگانی
مسـئولیت مدنـی ناشـی از تبلیغـات تجـاری گمـراه
کنند ه
مسـئولیت مدنـی ناشـی از تبلیغـات رسـانههای
تصویـری
مسـئولیت مدنـی ناشـی از تبلیغـات بازرگانـی در
فضـای مجـازی
مسـئولیت مدنـی ناشـی از تبلیغـات دروغ در فقـه و
حقو ق
بررسـی تطبیقـی مسـئولیت مدنی ناشـی از تبلیغات
کاال در حقـوق ایـران و انگلیس
تجربـهام در راهنمایـی پایاننامهای دیگر نشـان داده
محتـوای بسـیاری از این تزها شـبیه به هم اسـت و
جسـتجوی اخیـرم هم نشـان مـیداد بعضـا عناوین
پایاننامههـا حتـی بـدون یـک واو اختلاف تعییـن
شـده است!!
ایـن در حالـی اسـت کـه دانشـجو در سـالهای اخیر
موظـف شـده از همیـن سـامانه پیشـینه موضـوع
را جسـتجو کنـد و اگـر عنـوان کارشـده بـود سـراغ
موضـوع جدیـدی بـرود امـا میبینیـد کـه اوضـاع
چگونـه اسـت! حاال فکـر کنید که اصال این سـامانه
هم نبـود...
ایـن مـوارد نشـان میدهـد چه اوضـاع اسـفناکی بر
پایاننامههـای دانشـجویی و کال پژوهـش کشـور
حاکم اسـت و خـدا میداند چقـدر از منابع بیتالمال
و شـهریههای دانشـگاه آزاد و  ...مصـروف ایـن روند
تلـخ و مضحـک میشـود و از آن سـو خـدا میدانـد
چقدر مشـکالت تلنبار شـده در کشـور وجود دارد که
دانشـگاه قـادر اسـت با ابـزار «علم» این مشـکالت
را حـل کننـد! امـا نه دانشـگاه دغدغـهای دارد که به
سـراغ ایـن نیازهـا بـرود و نه اصحـاب این مسـائل
عالقـهای دارنـد بـرای حـل مشکلشـان ،دانشـگاه
اقدامـی کند.

۳

گزارش حائر از قصه پر غصه کرونا و اصناف؛

بومی سازی قوانین راهکاری برای کم کردن خسارتهای اقتصادی کرونا
اصنــاف شهرســتان میبــد هماننــد
اصنــاف کشــور در بحــران کرونــا
دچــار خســارت هــای فراوانــی شــده
انــد.

شــود و ایــن موضــوع خــود باعــث
نیــاز بــه تعامــل بیشــتر بــا آنهــا جهــت
کــم کــردن خســارت در ایــن شــرایط
اقتصــادی مــی شــود.

بــه گــزارش حائــر؛ بالــغ بــر چهــار
هــزار واحــد صنفــی در شهرســتان
میبــد وجــود دارد کــه همزمــان بــا
شــیوع ویــروس کرونــا ،ملــزم بــه
رعایــت قوانیــن و دســتورالعمل هــای
ابــاغ شــده توســط مســئولین بــوده
انــد و همــکاری بســیار خوبــی نیــز در
ایــن چنــد مــاه بحرانــی داشــته انــد.

طبیعتــا مســئولین تصمیمگیــر نیــز
از میــان جیــب مــردم و جــان مــردم،
ملــزم بــه رعایــت مــواردی هســتند
کــه جــان مــردم خســارت نخــورد
امــا بــا دقــت بیشــتر در تصمیمهــا
و اســتفاده از ظرفیــت مســئولین
اتحادیــه هــا و اصنــاف جهــت جزئــی
تــر کــردن و دقیــق تــر کــردن قوانیــن
بــرای کــم کــردن خســارت اقتصــادی
در عیــن حفــظ جــان و ســامت
مــردم ،مــی تــوان همــکاری بیشــتری را از مــردم
و مخصوصــا ردههــای اصنــاف بــرای ریشــه کــن
کــردن ایــن بیمــاری جلــب کــرد.

ایــن در حالــی اســت که اصنــاف دارای
شــرایط و حاشــیه هــای مختلفــی هســتند کــه موجب
مــی شــود شــرایط تعامــل بــا آنهــا در ایــن مســیر نیــز
بــا هــم تفــاوت هایــی داشــته باشــد امــا در ســطح
کشــور و قوانیــن باالدســتی فقــط بــه درجــه یــک و
دو و ســه بــا آنهــا برخــورد مــی شــود و خــود ایــن
موضــوع باعــث خســارتهایی شــده کــه مــی توانســت
وجــود نداشــته باشــد.

جزئــی و بومیســازی شــده در شهرســتان هــا و
اســتان هــا لحــاظ نمــی شــود باعــث نارضایتــی و
اعتــراض هــای زیــادی نیــز در میــان اصنــاف شــده
اســت ،بــه عنــوان مثــال در رده صنــف پوشــاک
طبیعتــا در شهرســتانی ماننــد میبــد ،فروشــندگانی
هســتند کــه ماننــد برخــی از فروشــگاه هــای انگشــت
شــمار و خــاص ،مشــتری انچنانــی ندارنــد و طبیعتــا
نیــز دچــار تجمــع جمعیــت و شــلوغی نمــی شــوند،
و یــا در برخــی از اصنــاف نحــوه تعامــل بــا مشــتری
آن طــور نیســت کــه باعــث درگیــری و شــیوع بیشــتر

پیشــنهاد مــی شــود در جلســات ســتاد کرونــای
شهرســتان میبــد از مســئولین باالدســتی اصنــاف و
صمــت شهرســتان جهــت همفکــری نیــز اســتفاده
شــود تــا بتوانیــم مدیریــت بهتــری روی بحــران
موجــود داشــته باشــم.

نوبتدهی به شهروندان میبدی

دستگیری رمال کالهبردار توسط

افزایش تختهای بیمارستان امام

متاســفانه قوانیــن کلــی کشــور کــه بــه صــورت
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شــهردار میبــد گفــت :بــا توجــه بــه تشــدید
محدودیتهــای ســتاد کرونــای کشــور ،از ابتــدای
آذرمــاه شــهروندان بایــد بــا تمــاس بــا ســامانه
 ۱۳۷نســبت بــه نوبتگیــری جهــت درخواســت
خــود اقــدام نمایــد و در روز و ســاعت اعــام شــده
توســط ایــن ســامانه بــا رعایــت کامــل پروتکلهــا
در شــهرداری حضــور داشــته باشــند و خــارج از زمــان
اعــام شــده از ورود شــهروندان بــه داخــل شــهرداری
جلوگیــری بــه عمــل میآیــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اهمیــت ســامت
شــهروندان و پرســنل اداره و جلوگیــری از مراجعــات
مکــرر شــهروندان بــه ایــن ارگان ،تمامــی معاونیــن
و مدیــران بایســتی در شــهرداری حضــور داشــته و
پاســخگو درخواســتهای شــهروندان و عــدم تــردد
چندبــاره آنــان باشــند و تنهــا پرســنل زیرمجموعــه
هــر واحــد بــه صــورت شــیفتی و بــه شــرطی
کــه خللــی بــه رونــد خدمترســانی وارد نشــود،
میتواننــد از برنامــه دورکاری اســتفاده نماینــد.
شــهردار میبــد از شــهروندان خواســت بــرای حفــظ
ســامت خــود و دیگــران حتمــ ًا در زمــان اعــام
شــده بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد و خــارج
ازایــن زمــان بــه درخواســتهای آنــان پاســخ داده
نمیشــود.

نیروی انتظامی میبد

سرپرســت انتظامــی شهرســتان میبــد گفــت :در پــی
دریافــت خبرهایــی مبنــی بــر اغفــال و کالهبــرداری
از دختــران جــوان در یکــی از محــات میبــد و
دریافــت وجــه نقــد از برخــی از شــهروندان بــرای
دعانویســی و رمالــی ،موضــوع در دســتور کار پلیــس
قــرار گرفــت.
بــه گــزارش صــدا و ســیما؛ ســرهنگ محمــد حســین
نبــی پــور افــزود :بــا توجــه بــه دالیــل و مــدارک
موجــود ضمــن هماهنگــی بــا دادســتان شهرســتان
میبــد از منــزل زن رمــال بازرســی بــه عمــل آمــد و
در اتاقــی کــه در آن اعمــال مجرمانــه انجــام میشــد
مقادیــر زیــادی اشــیای خــاص رمالــی کشــف شــد
.
وی گفــت :متهــم کــه یــک خانــم بــود در
بازجوییهــای پلیســی بــه جــرم خــود مبنــی بــر
کالهبــرداری از زنــان جــوان بــه بهانــه رمالــی و
بازگشــایی بخــت اعتــراف کــرد.
نبــی پــور تأکیــد کــرد :شــهروندان بــه ایــن افــراد
کــه بــا وعدههــای پــوچ بــه آنهــا قــول بازکــردن
ســرکتاب ،فــال بینــی و بخــت گشــایی میدهنــد
اعتمــاد نکننــد و بــا هوشــیاری اجــازه ســوء اســتفاده
بــه کالهبــرداران را ندهنــد.

جعفرصادق (ع) میبد

فرحــزادی گفــت :خوشــبختانه بــا افزایــش ۲۰
درصــدی تختهــای بســتری و  ۱۵درصــدی
تختهــای ویــژه مشــکل بســتری حــل شــده اســت
و بیمــاری در انتظــار تخــت در اورژانــس نداریــم.
بــه گــزارش صداوســیما ،وی افــزود :از نظــر
تجهیــزات پزشــکی ،پشــتیبانی و تامیــن اکســیژن
هــم همــکاران مــا بــه صــورت  ۲۴ســاعته تــاش
میکننــد تــا اکســیژن مــورد نیــاز تامیــن شــود.
رئیــس بیمارســتان امــام جعفرصــادق (ع) میبــد
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تعــداد  ۹۶بیمــار
در بیمارســتان میبــد بســتری هســتند و خدمــات
تشــخیصی و درمانــی دریافــت میکننــد ،گفــت :از
ش مراقبــت هــای ویــژه و
ایــن تعــداد  ۱۸نفــر در بخـ 
بقیــه در بخشهــای عــادی بســتری هســتند.
فرحــزادی افــزود :بــا تجهیزاتــی کــه بــه همــت
خیــران ،مــردم و دولــت تامیــن شــد تختهــای
ویــژه آی ســی یــو بیمارســتان از هفــت تخــت بــه
هیجــده تخــت افزایــش یافــت و بیمــاران ،دیگــر
نیــاز بــه اعــزام بــه مرکــز اســتان جهــت بســتری در
بخــش مراقبــت هــای ویــژه ندارنــد.

فنی و پشتیبانی :علی دهقانی فیروزآبادی
سردبیر و صفحهآرا :احمد کریمی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی
ماهنامه فرهنگی اجتماعی حائر /ویژه استان یزد
چاپ ریحان تهران
									
نشانی :میبد  -خیابان طالقانی  -روبروی مسجد حضرت امیرالمومنین (ع)

گفتگو با آیت ا ...اعرافی ،مدیر حوزههای علمیه؛

بایدهای حوزه عصر انقالب
حــوزه علمیــه بهعنــوان مرکــز آمــوزش و تبلیــغ اســام در دورهی انقــاب اســامی کانــون توجهــات و انتظــارات اســت ،حضــرت آیـتاهلل خامنـهای در اینبــاره میفرماینــد:
«بدانیــد امــروز وظیفــهی حوزههــای علمیّــه از گذشــته ســنگینتر اســت .علّــت هــم ایــن اســت کــه امــروز نیــاز و قبــول بیشــتر از گذشــته اســت .امــروز اقبــال بــه
مفاهیــم برجســته و عالــی دینــی در بیــن جوانــان -نــه فقــط جوانــان مــا ،جوانــان دنیــای اســام و بلکــه جوانــان خــارج از دنیــای اســام -وجــود دارد۱۸/۰۲/۱۳۹۸ ».
بخــش فقــه و معــارف پایــگاه اطالعرســانی  KHAMENEI.IRدر گفتوگــو بــا آیــت ا ...علیرضــا اعرافــی ،مدیــر حوزههــای علمیــه ،برخــی برنامههــای تحولــی در حــوزه
را بررســی کــرده اســت.
* موضـوع گفتوگـوی مـا طلبـهی عصـر انقلاب،
تحـول در حـوزه و کارکردهـا و فعالیـت شـما خواهـد
بـود .بهعنـوان ا ّولیـن سـؤال بـه نظـر شـما مهمترین
وظایـف یـک طلبـه و روحانـی چیسـت؟
* مـا اگر بخواهیـم مهمترین وظایف حوزه را برشـماریم
میتـوان بـه ایـن چنـد محـور اشـاره کـرد :نخسـتین
وظیفـهای کـه یـک حـوزوی دارد ایـن اسـت کـه بـا
علـوم و دانشهای اسلامی آشـنایی
نسـبت ًا عمیقـی پیـدا کنـد .البتـه ایـن
آشـنایی سـطوح و مراتـب تشـکیکی
و قلمروهـای متنـوع و گسـتردهای
دارد؛ ا ّمـا نخسـتین وظیفـهی حـوزه
ایـن اسـت کـه بـه تعلیموتعلّـم علوم
اسلامی و از رهگـذر آن بـه معـارف
اسلامی بپـردازد .دومیـن وظیفـهای
کـه حوزویـان دارنـد این اسـت که از
آبشـخور وحـی و معـارف الهـی بهره
گیرنـد و جـان و روح و ضمیر خود را با
آن بسازند و ساختمان شخصیتشان را
بر اسـاس معرفـت اسلامی و اخالق
و آداب و سـنن اسالمی اسـتوار کنند.
ایـن خودسـازی وظیفـهی دیگـری
اسـت کـه یـک حـوزوی دارد.
سـوم ایـن اسـت کـه بـر ایـن دو
پایـهای کـه اشـاره شـد بـه تربیـت
و پـرورش دیگـران در حوزههـای
اخالقـی و معنوی و روحـی بپردازند.
چهـارم اینکـه حوزویـان در بـرون
فضـای خـود مأمورنـد کـه معـارف
الهـی و اندیشـههای نـاب دینـی،
نظریـات اسلامی ،اخلاق ،احـکام،
آداب ،معـارف و گنجینههـای دانشـی اسلام را در
جهان منتشـر کننـد و در دسـترس دیگران قـرار دهند.
و پنجمیـن وظیفـه تلاش بـرای پیادهسـازی اسلام
در سـطوح اجتماعـی ،فرهنگـی ،اقتصـادی و نظامـات
سیاسـی اسـت.
* مـا در دوران جدیدی قـرار گرفتهایم که معادالت ملی،
منطقـهای و بینالمللـی تغییـر کـرده و بسـیاری از ایـن
شـرایط ،ناشـی از پیروزی انقالب اسلامی است .بهدلیل
پیشـگامی روحانیـت در پیـروزی انقلاب و نقشآفرینی
روحانیـت در بقـاء آن ،وظایـف حـوزه و روحانیـت نیـز
میتوانـد بازتعریـف شـود .بـه نظـر شـما طلبـهی عصر
انقلاب اسلامی چـه وظایـف و ماموریتهایـی دارد و
ایـن مـوارد پنجگانـه در پرتو حاکمیت اسلامی و انقالب
اسلامی تغییـر میکند یـا خیر؟
* ایـن پنـج مـورد مهمترین وظایف جامعـهی حوزوی
و روحانیـت اسـت ،ا ّمـا چگونگـی اجرای ایـن وظایف
بهخصـوص وظیفـهی سـه ،چهـار و بهویـژه پنجـم با
تغییـرات زمانـه و تطورات عصـر و روزگار و شـرایط و
احـوال متفـاوت خواهـد بـود .اینجاسـت که مـا به دو
مفهـوم حـوزهی عصـر انـزوا و حـوزهی عصـر انقالب
میرسـیم .ایـن تعبیـر از تعبیراتـی اسـت کـه حضرت

آقـا در گفتوگوهـای متعـددی آن را بـهکار بردهانـد.
الاقـل در برخـی از گفتوگوهـای خصوصیتـر ایـن
تعبیـر را بـهکار بردند.
حـوزهی عصـر انـزوا؛ یعنـی حـوزه در عصـری کـه
دسـت او بسـته اسـت و شـرایط اجتماعـی و سیاسـی
مانـع از نقشآفرینـی گسـتردهی حـوزه میشـود .در
طـول تاریـخ عمـدهی ادوار حوزههـای علمیـه ،عصـر
انـزوا بـوده اسـت .البته انـزوا درجـات و مراتبـی دارد؛

گاهـی فقهـا و حوزههـای مـا دسـت بازتری داشـتند،
ً
کاملا در محدودیـت و حصـار بودنـد .طبع ًا در
گاهـی
آن روزگار و آن شـرایط ،محدودیـت در همـهی ایـن
پنـج وظیفـهای که اشـاره کـردم تحمیـل میشـد؛ ا ّما
در عصـر انقلاب اسلامی و عصـر گشـایش دروازهها
بـرای نقشآفرینـی دینـی و فرهنگی همـهی این پنج
وظیفـه دارای ابعـاد خیلـی وسـیعتر و گسـتردهتری
میشـود .بهعنـوان نمونـه در حـوزهی تعلیموتعلّـم و
دانشانـدوزی و دانشـجویی و حوزهی علمی بسـیاری
از نیازهـا وجـود نداشـته یـا مطالبـه نمیشـده اسـت.
حـوزه در چهارچوبهـای محدودتـر و فردیتـر
حرکـت میکـرده ،ولـی وقتـی کـه از عصـر انـزوا
بـه عصـر انقلاب و عصـر حاکمیـت بیاییـم ،ناگهـان
میبینیـم کـه قلمروهـای وسـیع و مطالبـات گسـترده
مطـرح میشـود و حـوزه باید دامنهی دانشـی و بسـط
معرفتـی پیـدا کند.
در حـوزهی تهذیـب و تزکیـهی شـخص هـم بـه
نظـرم فـرق میکنـد؛ بـرای اینکـه روحانـی بخواهـد
در عرصههـای کالنتـر و جامعتـری ایفـای نقـش
کنـد ،حتمـ ًا بایـد طراز باالتری داشـته باشـد تـا بتواند
مقابـل امـواج توفنـدهای کـه پیـش میآیـد مقاومـت
کنـد و شـخصیت معنـوی و روحـی خـودش را حفـظ
نمایـد .در قلمرو و بعد سـوم که دانشگسـتری اسـت،

پاسـخگویی بـه نیازهـای گسـترده و متنـوع ،وظایـف
و رسـالتهای حـوزه را در عصـر انقلاب بینهایـت
متفـاوت میکنـد.

در وظیفـهی چهـارم هـم کـه عبـارت اسـت از
پرورش نفـوس و تربیت انسـانها ،معنای متفاوتی
میگیـرد و بهنوعـی فرهنگسـازی از حالتهـای
فردی و بسـته ناگهـان وارد یک قلمروهای وسـیع
و آفاقی گسـترده میشـود و هزار مسـئله اینجا پیدا

میشـود .از جملـه اینکـه حـوزه در اینجـا نیازمنـد
بـه ایـن اسـت کـه بـه حوزههـای علـوم انسـانی
بپـردازد و از آنهـا بهـره بگیـرد .نهایتـ ًا دربـارهی
وظیفـهی پنجـم ،در عصرهای انزوا یـا محدود ،کار
حـوزه و روحانیـت در خصـوص نقشآفرینیهـای
اجتماعـی و سیاسـی محدودتـر اسـت .حداکثـرش
بـه نقشآفرینـی سیاسـی در حـوزهی مبـارزات و
نهضتهـا خالصـه میشـد ،ا ّمـا وظیفـهی پنجـم
در عصـر انقلاب مبـدل بـه پیادهسـازی نظامـات
اسلام و پاسـخگویی بـه چگونگـی پیادهسـازی
اسلام در عرصـهی فکـر و فرهنـگ و جامعـه و
سیاسـت میشـود
بنابرایـن همـهی این پنـج وظیفه کـه خطوط کلی
آن شـالودهی وظیفـه و حیات حوزههـای علمیه در
عصـر انقالب اسـت ،مفاهیم گسـتردهتر و عمیقتر
و متنوعتـری پیـدا میکننـد و بـر پیچیدگـی کار
حـوزه میافزاینـد .بـه ایـن جملـه هـم توجه شـما
را جلـب کنـم کـه مـا حـوزهی عصـر انقلاب که
گفتیـم ایـن اوج گشـایش حـوزه اسـت ،وگرنـه
حـوزه در عصـر تطـورات بـزرگ اجتماعـی معاصر
و گسـترش دامنـهی علـوم و فناوریهـای نویـن

طبعـ ًا رسـالتهایش نقـش بیشـتری پیـدا میکند؛
ا ّمـا وقتـی کـه بیایـد در متـن و در دامنـهی یـک
نظـام اسلامی قـرار بگیرد بـر آن افزوده میشـود.
حتـی اگر حـوزه در عصر نظام سیاسـی و اسلامی
هـم نبـود ،تحـوالت عالـم و زمـان ،وظایـف حوزه
را سـنگینتر میکـرد و هـر پنـج وظیفـه نیـاز بـه
بازسـازی و مناسبسـازی بـا عصـر جدید داشـت.
* شـما مکـرر بـا مراجـع عظـام
تقلیـد در ارتبـاط هسـتید و
جلسـاتی را خدمـت رهبـر انقالب
اسلامی بودهایـد؛ توقـع ایشـان
و مراجـع عظـام تقلیـد بـرای ایـن
تحـول متناسـب با آن گسـتردگی
مأموریتهـای حـوزه چـه بـوده
اسـت؟
* هـم حضـرت امـام و هـم رهبر
انقلاب اسلامی بهعنـوان دو
پیشـوا و امـام انقلاب در ّ
خـط
مقـدم مواجهـه بـا ایـن تطـورات
و تحـوالت بـوده و هسـتند و از
موضـع نگهبانـی و رصـد ناظـر
بـر ایـن نیازهـا و اقتضائـات بـوده
و هسـتند .همینطـور مراجـع
در سـطوح ارتباطـی و جایگاهـی
خودشـان بـر ایـن قلههـای بلنـد
قـرار دارنـد .از ایـن رو اسـت کـه
طبیعتـ ًا شـاخصهای تحـول
و تغیـر ،تغییـرات و تطـورات و
نیازهـای عصـر از یـک منظـر کالن از آن قلههـا
متوجـه بدنـهی جامعـه و از جملـه حـوزه میشـود.
هـم حضرت امـام و هم حضرت آیـتاهلل خامنهای
و هـم دیگـر بزرگان و مراجع ،همـواره آن ایدههای
کالن و مطالبـات کلـی را بهسـمت حـوزه روانـه
میکردنـد و حـوزه هـم در چهـار دهـهی اخیـر
گامهـای بلنـدی بـه پیـش برداشـته و خدمـات
زیـادی انجـام داده اسـت .در هـر صـورت پیدایش
انقلاب اسلامی ،تـداوم آن ،گسـترش امـواج
انقلاب اسلامی در جهـان و منطقـه نیازمنـد بـه
نیـرو ،فکـر ،تئـوری و نظریـه اسـت که بخشـی از
آن در حوزههـای علمیـه و قسـمتهایی از آن
در دانشـگاهها و مراکـز دیگـر انجـام شـده اسـت.
حاصـل این تطـورات ،دسـتاوردهای بزرگی اسـت.
بسط و توسـعهی دامنهی علوم و معارف اسالمی و
رفتـن بهسـمت تخصصهـا ،پایهریـزی روشهای
جدیـد ،بهرهگیـری از شـیوههای نویـن ،تغییـر و
تحوالتـی کـه در نظـام مدیریتـی ،نظام آموزشـی،
نظـام پژوهشـی ،نظام تربیتـی و اخالقـی رخ داده،
بخشـی از دسـتاوردهای ایـن تطـورات اسـت.
مصاحبه کامل در سایت امام خامنه ای

