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اجتماعی-   سیاسی 

هفته نامه منطقه ای

حس در خانه بودن
 برای اهوازی ها!!!

است،  سکونت  برای  مکانی  صرفًا  شهر  آیا 
یا موجودی است در حال تغییر که به واسطه 
ارتباط انسان با مکان شکل گرفته است؟ البته 
آن  عناصر  که  است  زنده  موجودی  شهر  که 
و  نزدیک  ارتباطی  انسان  و  کالبد  از  اعم 
مجموع  به طور خالصه  دارند.  باهم  ارگانیک 
که  است  آن ها  متقابل  روابط  و  مکان،انسان 

هویت شهری را شکل می دهند.
شهروندان  آیا  که  است  این  اساسی  سؤال 
خانه  در  »احساس  می توانند  اهواز  شهر  در 
به زبان عامه تر چگونه  یا  باشند  بودن« داشته 
می توان در شهر احساس آسایش و آرامش و 
است  این  داشت؟ جواب مختصر  تعلق خاطر 
که برای گذار از شهر مرده یا بی روح )همان 

شهری که ...

کودک همسری و آرزوهایی 
که برباد می روند

های  ریشه  از  یکی  عنوان  به  همسری  کودک 
بروز ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در 
جامعه به شمار می رود. پدیده ای که در پرتو 
به  والدین  های  اندیشی  جزم  و  خودخواهی 
مبهم،  ای  آینده  ترسیم  با  و  پیوندد  می  وقوع 
تمام رویاهای زیبای کودکی را بر باد می دهد.

به گزارش گروه اطالع رسانی ایرنا؛ آسیب ها و 
پیامدهای نامبارک کودک همسری از مدت ها 
پیش، افکار عمومی جامعه را به خود مشغول 
کرده است. هرچند شماری از نمایندگان مردم 
در بهارستان تالش کردند تا با طرح اصالح ماده 
یک هزار و 41 قانون مدنی در ارتباط با افزایش 
سن ازدواج به این مساله پایان بخشند اما بنابر 

گفته پروانه سلحشوری...
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مطهری: اگر حجاب را به رفراندوم بگذارید، 
اکثریت جامعه به آن رأی می دهند

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت که اگر موضوع حجاب به رفراندوم گذاشته 
شود اکثریت جامعه به آن رای خواهند داد.

علی مطهری  گفت: من بر اساس شناختی که از جامعه دارم می گویم همین امروز 
اگر برای حجاب رفراندوم برگزار کنیم جامعه به حجاب رای می دهد. البته در مسائل 
فکری و ایدئولوژیک کسی نظرسنجی برگزار نمی کند، اما بخشی از همین خانم های 
بی حجاب و بدحجاب در رفراندوم به حجاب رای می دهند؛ زیرا آثار بی حجابی و 
بدحجابی را می دانند. بنابراین فکر نکنید اگر نظرسنجی برگزار شود همه به بی حجابی 
رای خواهند داد وی افزود: در حال حاضر جامعه ما به معنی واقعی اجبار در مورد 

حجاب وجود ندارد. اگر ما شکل خاصی از حجاب را اجبار کنیم ...

دو هزار میلیارد از بودجه کل کشور 
با نام »سایر هزینه ها« خرج چه می شود؟

بودجه سنواتی امسال، مفروضات بسیاری دارد و تقریبا داد همه را درآورده است؛ اما 
صرف نظر از ارقام غیر واقعی، منابع غیر قابل وصول و موارد بی شمار از این دستـ  
که در بودجه وجود داردـ  ردیف مربوط به سایر هزینه هاست که متر و میزانی برای آن 

در نظر گرفته نشده است.
پرورش،  آموزش و  دارد/  بودجه  بودن  از غیرشفاف  نشان  دیگر هزینه ها،  سرفصل 
امسال،  نیز بودجه محرمانه می گیرند؟بودجه سنواتی  دامپزشکی و جهاد کشاورزی 
مفروضات بسیاری دارد و تقریبا دادِ همه را درآورده است؛ اما صرف نظر از ارقام غیر 
واقعی، منابع غیرقابل وصول و موارد بی شمار از این دستـ  که در بودجه وجود داردـ  
ردیف مربوط به سایر هزینه هاست که متر و میزانی برای آن در نظر گرفته نشده است.
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در حالی که فروشندگان و تولیدکنندگان کاالی خانه 
در انتظار ثبات نرخ ارز و فروش محصوالت خود 
هستند اما مردم همچنان برای خرید لوازم خانگی 

خود بالتکلیف هستند.
 نوسانات نرخ ارز در ماه های گذاشته قیمت همه 

چیز را تحت تأثیر قرار داده و بازار لوازم خانگی 
این نوسانات قیمتی دچار  از  تأثیر پذیرفتن  با  هم 
رکود شده است. باال رفتن قیمت دالر سبب شده که 
مردم توانایی خرید لوازم خانگی خارجی را نداشته 
باشند و فروشندگان هم نمی توانند کاالها را با قیمتی 

پایین تر از قیمت فعلی عرضه کنند.
در طول چند ماه اخیر بازار لوازم خانگی به سرعت 
از رشد قیمت ها تاثیر گرفت اما این همه ماجرا نبود؛ 
به موازات افزایش قیمت ها شاهد کاهش عرضه کاال 

به بازار بودیم؛ پس از آن 

بازار کاالی خانه در انتظار ثبات
زندگی مردم در بی ثباتی
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آغاز سال نو میالدی را به همه  هموطنان مسیحی بویژه هم استانی عزیز 
بامداد زاگرس تبریک و تهنیت عرض می نماییم

به گزارش ایسنا - منطقه خوزستان، امروز 18 دی 
ماه با حضور رییس اتاق بازرگانی اهواز از اپلیکیشن 

رسمی اتاق بازرگانی اهواز رونمایی شد.
این اپلیکیشن در سایت اتاق بازرگانی اهواز برای 
کاربران قابل دسترس است و می توانند این نرم افزار 

را دانلود کنند.
در این اپلیکیشن اخبار، گزارش های تصویری، برای 

کابران در دسترس است.این اپلیکیشن یک راهنمای 
بازرگانی  اتاق  معرفی  بر  تجاری است که عالوه 
اهواز، به معرفی اتاق های مشترک داخلی و خارجی 

می پردازد.
و  مبدا  گواهی  صدور  بازرگانی،  کارت  صدور 
آموزش در بخش خدمات اتاق این نرم افزار قابل 

دسترسی هستند.

در این نرم افزار بخش ویژه ای برای معرفی استان 
خوزستان وجود دارد که اطالعات جامعی را در 

اختیار مراجعه کنندگان به اپلیکشن قرار می دهد.
واحدهای  میان  دهنده  ارتباط  یک  برنامه  این 
تولیدی و صادرکنندگان است تا عالوه بر معرفی 
تولیدکنندگان، پروسه تولید تا صادرات در استان 

تکمیل شود.

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استاندار خوزستان گفت: با توجه به نیاز استان به 
سرمایه گذاری  امورات  پیشبرد  برای  سرمایه گذار 
و هماهنگی مدیران کل در جلسات برای صدور 
باید مدیران در جلساتی که  نیاز،  مجوزات مورد 
برگزار  استان  سرمایه گذاری  مشکالت  برای حل 
می شود، شرکت کنند اما این که چرا برخی در این 

جلسات حضور پیدا نمی کنند جای سوال دارد. 
به  هشدار  ضمن  مقدم   بحرینی  علی  سید   ،
حمل  و  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیران 
در  حضور  عدم  جهت  به  پایانه ها  و  نقل  و 
اظهار  سرمایه گذاری،  حوزه  به  مربوط  جلسات 
سرمایه گذاری  بخش  که  ندارد  مفهومی  کرد: 
این  به خاطر عدم حضور  مختلف  در جلسات 

مدیران، مصوبات را ناتمام بگذارد.
وی با بیان این که عدم حضور مدیران در جلسات، 
نشان از عدم قدرت تصمیم گیری آن ها دارد، افزود: 
این ناهماهنگی که میان استانداری و مدیران وجود 
دارد قابل قبول نیست و به همین جهت باید به 
این  که  شود  داده  اطالع  آن ها  متبوع  وزراتخانه 

مدیران کل در هیچ جلسه ای شرکت نمی کنند.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استاندار خوزستان ادامه داد: با توجه به نیاز استان به 
سرمایه گذار برای پیشبرد امورات سرمایه گذاری و 

صدور  برای  جلسات  در  کل  مدیران  هماهنگی 
باید مدیران در جلساتی که  نیاز،  مجوزات مورد 
برگزار  استان  سرمایه گذاری  مشکالت  برای حل 
می شود، شرکت کنند اما این که چرا برخی در این 

جلسات حضور پیدا نمی کنند جای سوال دارد.
بحرینی مقدم با اشاره به مسائل و مشکالت کشور 
در حوزه اقتصادی، عنوان کرد: این که مدیری در 
مشکالت  حل  یا  جذب  منظور  به  که  جلسه ای 
به  نکند  شرکت  می شود،  برگزار  سرمایه گذاری 
این  برای  موضوعات  گویی  که  است  آن  معنای 
بخش  در  همکاری  هیچ  و  ندارد  اهمیتی  مدیر 

سرمایه گذاری انجام نمی دهد.
از عملکرد ادارات راه و شهرسازی و حمل و نقل 

استان به شدت ناراضی  هستم
وی با تاکید بر این که به شدت از عملکرد دو اداره 
کل راه و شهرسازی استان و حمل و نقل و پایانه 

استان ناراضی هستم، گفت: همه از شرایط اقتصادی 
مملکت، اوضاع و احوال تحریم ها و مشکالت و 
میزان فشارهای خارجی و داخلی که به دولت وارد 
می شود، آگاه هستند. در این زمینه ایجاد تسهیالت 
و ساده کردن فرآیندها برای جذب سرمایه گذاری 
و  الزامات  از  داخلی  سرمایه گذاری  خصوصا 
تاکیدات دولت است، اما چرا یک  مدیرکل با این 
 گستره شرح وظایف و اختیارات، کمترین توجه را 

به چنین موضوعاتی دارد، جای تامل است.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: مدیران طبق 
وظیفه ای که دارند باید خدمتگزار ارباب رجوع و 
بخش خصوصی باشند اما این که در یک پروسه 
کاری، هنوز این احساس وظیفه در مدیرکل مربوطه 
ایجاد نشده که یک روز وقت بگذارد و موضوعات 

را شفاف کند، عجیب است! 
برای  طرح  و  زمینه  باید  گفت:  مقدم  بحرینی 
کسی  اگر  تا  شود  آماده  استان  در  سرمایه گذاری 
شروع  را  کار  دارد،  سرمایه گذاری  برای  طرحی 
از سوی مدیران، روش  برخوردهایی  کند. چنین 
جذب و حرمت به سرمایه گذار نیست و باید این 
روش ها اصالح شوند و به سرمایه گذار در استان 
خوزستان احترام گذاشته شود و زیرساخت ها برای 

سرمایه گذاری فراهم شوند.

نمایش مرگ و دوشیزه  بر اساس نوشته ای از آریل 
از  و  طیب طاهر  سیاوش  کارگردانی  به  دورفمان 
 تولیدات انجمن هنرهای نمایشی اهواز روی صحنه 

رفته است. 
 این نمایش از 13 تا 30 دی 97 ساعت 18 در تاالر 

آفتاب اهواز )پالتو استاد الریان( اجرا می شود. 
در نمایش مرگ و دوشیزه  سید امیر موسوی، سید 

علی موسوی و مریم مقدم ایفای نقش می کنند. 
پس  که  است  زوجی  روایت  دوشیزه  و  مرگ 

از برکناری پینوشه بعد از انقالب شیلی اتفاقی 
با شخصی آشنا می شوند و زن متوجه می شود 
کرده  حقش  در  جنایاتی  گذشته  در  که  کسی 
برمی آید.  به عدالت خواهی  فرد است و  همین 
جوامع  از  بسیاری  موضوع  شاید  که  داستانی 
مبارزان  از  بسیاری  داستان  مشابه  باشد  کنونی 
زن در جنگ جهانی دوم، لهستان و جای جای 

دنیا. 
از دیگر عوامل این نمایش می توان به مدیر صحنه: 

آرزو کهوازی، طراح صحنه: یوسف صالحی، طراح 
مقدم،  مریم  لباس:  طراح  اعزازی،  مجتبی  نور: 
موسیقی و مولتی مدیا: محمد مشعلی، بازیسازان 
روابط  حداد،  محمد  و  سراجاوید  دانیال  صحنه: 
عمومی و تبلیغات: نازنین سلیمانی، طراح پوستر: 
مهشاد حیدری و گیشه: یوسف خدری اشاره کرد. 
عالقه مندان به تماشای این نمایش برای تهیه بلیت 
با  یا  کنند  مراجعه   ahvazlive.com سایت  به 

شماره 093391377۶1 تماس بگیرند.  

اپلیکیشن اتاق بازرگانی اهواز رونمایی شد

انتقاد معاون استاندار خوزستان از عدم حضور
 برخی مدیران در جلسات سرمایه گذاری

روایت سیاوش طیب طاهر از »مرگ و دوشیزه « آریل دورفمان
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دستور صریح رئیس جمهور برای رسیدگی
 به ادعای »اسماعیل بخشی

در پی ادعای یکی از کارگران بازداشت شده کارخانه نیشکر هفت تپه مبنی بر مورد شکنجه قرار 
گرفتن در دوره بازداشت، رئیس جمهوری دستور رسیدگی به این ادعا را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در کانال تلگرامی خود نوشت:
» با دستور صریح رئیس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت 
انجام خواهد شد.« اسماعیل بخشی یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه اخیرا مدعی 

شده که در دوران بازداشت، مورد شکنجه قرار گرفته است.

آمادگی شریعتمداری برای حضور 
در دادگاه شکایت خاتمی از روزنامه کیهان

سخنگوی قوه قضاییه از آمادگی حسین شریعتمداری برای حضور در دادگاه شکایت سید محمد 
خاتمی از روزنامه کیهان خبر داد. حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای بعد از ظهر امروز در 
پاسخ به سوالی درباره شکایت سید محمد خاتمی از روزنامه کیهان گفت: پرونده هنوز به نتیجه 

نرسیده است، خودم از آقای شریعتمداری پرسیدم گفتند آماده هستیم.

شفاف سازی درخصوص کارگران هفت تپه منجر
 به تقویت اعتماد اجتماعی می شود

استاندار خوزستان تاکید کرد: هر گونه بررسی در مورد کارگران هفت تپه منجر به تقویت اعتماد 
اجتماعی می شود.  غالمرضا شریعتی در توییتر خود نوشت: دفاع از حقوق قانونی افراد بازداشت 
شده را وظیفه خود دانسته و به آن پایبندم. حساسیت فعالین سیاسی و مدنی در این خصوص 
قابل احترام است . وی ادامه داد: از ورود نمایندگان مجلس در جهت شفاف   سازی وضعیت یکی 
از کارگران هفت    تپه استقبال کرده و اطمینان دارم هر گونه بررسی در این مورد منجر به تقویت 

اعتماد اجتماعی می   شود.

ورود دادستانی به موضوع بدرفتاری
 یک معلم با دانش آموز در بوشهر

دادستان عمومی و انقالب بوشهر گفت: در خصوص بد رفتاری یکی از معلمین با دانش آموز در 
بوشهر، با اعالم جرم، موضوع در یکی از شعبات بازپرسی در حال رسیدگی است.

علی حسن پور در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص بد رفتاری یکی از معلمین با دانش آموز 
خود در یکی از مدارس ابتدایی در بوشهر اظهار داشت: این موضوع را در دادستانی بوشهر در دست 
پیگیری داریم. وی اضافه کرد: هر چند که در این زمینه تاکنون گزارشی از سوی مراجع رسمی 
واصل نشده و اولیای آن دانش آموز نیز اعالم شکایتی نکرده اند لیکن از باب حفظ حقوق عامه، با 

اعالم جرم این دادستانی موضوع در یکی از شعبات بازپرسی در حال رسیدگی است.
دادستان بوشهر خاطرنشان کرد: دستورات الزم برای انجام تحقیقات مقتضی پیرامون موضوع 
توسط بازپرس رسیدگی کننده صادر شده تا از بروز اینگونه اتفاقات و برخوردهای غیراصولی در 

مدارس جلوگیری شود.

ائمه جماعت مدارس آنچه نیاز روز است را بگویند
رئیس ستاد اقامه نماز کشور خطاب به ائمه جماعات مدارس، گفت: تفسیر نور را بخوانید و منبر که 

می روید با الفاظ بازی نکنید و آنچه نیاز روز است را بگویید.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی، در همایش امامان جماعت 
مدارس شهر تهران که صبح دوشنبه به میزبانی آموزش و پرورش برگزار شد، افزود: هیچ زمانی مثل 
االن مردم عاشق روحانیون نیستند. اما وقتی نمازمان را طول می دهیم و ظاهرمان آنها را دور کند، 
آنها فراری می شوند. یا روی منبر می روند در هر انگشتشان یک عقیق است، قیافه طبیعی نیست. 
االن مشکل ما مشکل مهارت است و حوزه های امروز مناسب نیاز جامعه امروز نیست. روحانی باید 

مهارت خنداندن و گریاندن و مهارت حدیث خواندن برای مردم را داشته باشند.

وی ادامه داد: ما باید بتوانیم در چند ثانیه مطالب را برای دانش آموزان بگوییم. مسئله گفتن مهارت 
می خواهد. متاسفانه بلد نیستیم مسائل را بگوییم. من پیش نماز دانشگاه هستم. به من گفتند 
میانگین مطالعه دانشجویان 4 ساعت در روز است. اگر آخوند ۶ ساعت مطالعه نکند که نمی تواند 

پیش نماز اینها باشد. 
قرائتی بیان کرد: فیلم نبینید مگر فیلم های مهم. تیتر اخبار مهم را بخوانید. به جایش مطالعه کنید. 
باید به گونه ای باشد که استخاره که می گیرید، دست روی هر کلمه ای می گذارید بدانید معنی آن 

کلمه دقیقا چیست و بیانش کنید. دست ما خالی است و باید شما بجنبید.
وی در ادامه در حالیکه در خالل سخنانش به خاطرات، آیات قرآن و داستان هایی برای بیان 
مطالبش اشاره داشت، در ادامه بیان کرد: عالمه طباطبایی می گویند تفسیر قرآن باید هر دو سال 
یکبار عوض شود. ما باید بدانیم برای چه کسانی داریم تفسیر قرآن را می گوییم. برادرا دستمان پر 

باشد مردم سراغمان می آید.
قرائتی بیان کرد: رفتم یک مسجد دیدم مرگ بر آمریکا نمی گویند. گفتم چرا؟ گفتند اینجا سیاسی 
نیستند، مذهبی هستند. رفتم دو دقیقه صحبت کردم و گفتم اشدو علی الکفار ندارید و ۵0 درصد 
مسلمان هستید. بعد مرگ بر آمریکا هم گفتند. شما باید قرآن در درونتان باشد که بتوانید از آن بهره 

بگیرید. درس اخالق در اسالم نداریم بلکه همه چیز در قرآن قرار دارد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور اظهار کرد: در مدارس از رنگ شاد استفاده کنید. رنگ تیره برای خیابان 
است. در مدارس دخترانه، معلم پرورشی باز هم با لباس مشکی ظاهر می شود. آنجا که همه خانم 

هستید لباس شاد بپوشید. 
وی گفت: اگر تهران چند هزار طلبه دارد و تهران گرم است، صبح ها بروید دماوند. جایتان را عوض 
کنید. این در یک آیه ساده قرآن کریم آمده است. به ما مزه قرآن را نچشاندند و ما هم نچشاندیم. 
من 7 کالس درس خواندم و برخی کتاب های من در دانشگاه تدریس می شود. 2۶00 نکته 

حقوقی در قرآن وجود دارد. من یک طلبه هستم و در سایه قرآن آموختم و در این جای ایستادم.
قرائتی بیان کرد: برای کالس داری تفسیر نور را مطالعه کنید. یک دور نهج البالغه را کامل بخوانید. 
منبر که می روید خطبه نخوانید. با الفاظ بازی نکنید. کم و فشرده بگویید. چیزی که مورد نیاز و 

مصداق روز باشد را بگویید

حذف چهار صفر از پول ملی
 در مرحله کارشناسی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حذف چهار صفر از پول ملی در مرحله کارشناسی است و پس از 
بررسی های الزم اعالم خواهد شد. فرهاد دژپسند  تصریح کرد: پس از انجام مرحله کارشناسی در 

خصوص حذف چهار صفر از پول ملی، موضوع اعالم می شود.
وی افزود: به عنوان نظر شخصی اجازه دهید حرفی در این باره نزنم و نظر وزارتخانه را کار کنیم و 
آنجا اعالم خواهم کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حذف چهار صفر از پول ملی در دولت در 

دست بررسی است و به تازگی پیشنهاد بانک مرکزی آمده است.
به گزارش ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه هفته جاری در نشست با اعضای 
فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی گفت: الیحه حذف چهار صفر از پول ملی روز 
شنبه این هفته از سوی بانک مرکزی به دولت ارایه شده و امیدوارم هر چه سریع تر به نتیجه 
برسد.  به گفته عبدالناصر همتی، برآورد کارشناسان نشان می دهد که اجرای این کار نزدیک 

به 2 سال به طول می انجامد.

 شخصیت های نظام راضی به این همه
 مسائل حفاظتی نیستند

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه شخصیت های نظام راضی به 
این همه مسائل حفاظتی نیستند، گفت: امر مبارکی است که پس از 40 سال به فکر افتاده ایم تا 

فاصله بین مردم و مسئوالن را کم کنیم.
محمدعلی نمازی با اشاره به اینکه نفس عمل برداشتن نرده های نماز جمعه میان مردم و مسئوالن 
خوب است، اظهار کرد: اما این سئوال هم پیش می آید چرا تاکنون ستاد اقامه نماز جمعه به فکر 
کاهش فاصله مردم و مسئوالن نیفتاده است؟ این عمل خوب است و برداشته شدن فاصله ها ابتدا 

از طریق برداشتن موانع فیزیکی محقق می شود.
وی ادامه داد: این سئوال برای خود من مطرح است که اگر این پیشنهاد توسط یک فرد غیر اصولگرا 
هم داده می شد مراکز امنیتی آن را می پذیرفتند؟ زمانی که در مجلس ششم بودیم به ما می گفتند 
قبال خیابان های اطراف مجلس سنا آزاد بود و مردم به راحتی در این خیابان ها رفت و آمد می کردند. 
نامه ای به رئیس مجلس ششم نوشتم و ذکر کردم با توجه به پیشرفت تجهیزات حفاظتی بهتر 
است موانع خیابان های اطراف مجلس برداشته شود که چند وقت بعد موانع برداشت نشد، بلکه یک 

ایستگاه کنترل هم بیشتر شد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه امر مبارکی است که پس از 40 سال به فکر افتاده ایم تا فاصله بین 
مردم و مسئوالن را کم کنیم، گفت: اکنون یک مقام که می خواهد سفر کند قبل از آن تیم های 
حفاظتی به شهر مقصد می روند. ما چندی پیش یکی از مقامات دولتی را به مجمع نمایندگان ادوار 
مجلس دعوت کردیم که برای حضور این فرد کنترل های زیادی انجام شد، این نگرانی های بی 

مورد باید کم شود.

پورابراهیمی: یارانه به صورت سرانه به مردم داده شود
محمدرضا پورابراهیمی  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به آسیب های 
یارانه پنهان و تاثیر آن بر اقتصاد کشور گفت که در برخی موارد نزدیک کردن قیمت ها به واقعیت 
امکان پذیر نیست و راهکار دیگر این است که یارانه به صورت سرانه به مردم داده شود تا مردم 

قدر یارانه را بدانند.
محمدرضا پورابراهیمی  اظهار کرد: یارانه پنهان یارانه ای است که مردم آن را دریافت می کنند ولی 
بابت آن عددی در محاسبات شان قرار نمی گیرد. به عنوان مثال وقتی بنزین یا برق در کشور تولید 
می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد قیمت گذاری اش یا بر اساس بهای تمام شده است و یا بر 

اساس قیمت های منطقه ای.

هیچ سوژه ای از فرزندانم در دست کسی نیست
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه یکی باید قدردان نعمت هایی باشیم که انقالب 
اسالمی در اختیار ما قرار داده است، گفت: یکی از نعمت های بزرگ در زندگی ام این است که از 

فرزندانم هیچ سوژه ای در دست دیگران ندارم و همگی در مسیری درست حرکت کرده اند.
یزدی افزود: من نیز خدا را به واسطه نعمت هایی که به من عطا کرده است شکر گذار هستم یکی 
از نعمت های بزرگ در زندگی ام این است که از فرزندانم هیچ سوژه ای در دست دیگران ندارم و 

همگی در مسیری درست حرکت کرده اند.

واکنش مثبت صداوسیما 
در ارتباط با خبر موشکی، پوشکی

در جهان امروز به مدد فراگیری شبکه های اجتماعی هیچ اتفاقی پنهان نمی ماند و هر پدیده ای به 
سرعت نور پخش می شود. 

ویدیویی از گوینده شبکه خبر تلویزیون در فضای مجازی منتشر شد که گوینده در حال خواندن 
خبر در یک بخشی به اشتباه به جای »سامانه موشکی« گفت »سامانه پوشکی« و البته بعد سریع 

آنرا اصالح کرد.
بعد از بازنشر گسترده این ویدیو در شبکه های اجتماعی شبکه خبر در بخش خبری ساعت 20 
با »شریفی مقدم« خواننده خبر تماس گرفته شد و او درباره این اشتباه خواندن پوشک به جای 

موشک توضیح داد:
»خبر مربوط به سامانه پاتریوت بود و پیشنهادی که آمریکا به ترکیه داد مبنی بر اینکه پاتریوت 
رو به جای اس 400 روسیه خریداری کنه، پ پیشنهاد، پ پاتریوت اینها یه جورایی تو ذهن من 
چرخید. البته خبر کوتاه بود و از روی کاغذ داشتم می خوندم، می دونید که گوینده ها چشمانشون 
قبل از زبونشون داره حرکت می کنه، ما زودتر کلماتی که در ادامه میاد رو می بینیم و خودمونو آماده 
می کنیم برای خوندن آنها، پیشنهاد و اینها رو که دیدم پ اون یه جورایی چسبید به موشک و شد 
پوشک، سریع هم اصالح کردم ولی خوب اتفاقی بود که افتاد. خوشحالم که بهرحال بهانه ای بود 

برای اینکه این خبر خنده ای به لبان هموطنان عزیمون بیاره «

هیچ کس جرات نداشت جنگ را تمام کند
فاطمه هاشمی گفت : معتقدم پدرم این تفکر اعتدالی را در همه زمینه ها حفظ می کردند. بعد از 
انقالب هم اگر نگاه کنید، آن موقع که بحث رادیکال، اصولگرا و اصالح طلب نبود. رادیکال ها، 
میانه روها و محافظه کارها بودند که باز هم ایشان را به عنوان یک فرد میانه رو همه جا معرفی می 
کردند. دلخوری تندروهای راست و چپ هم از ایشان به خاطر میانه روی شان است که تندروی 
های آنها را قبول نداشت. در ماجرا جنگ می بینیم که هیچکس جرات نداشت جنگ را تمام کند. 
تنها فردی که به امام مشورت داد و صحبت کرد با اینکه همه در خفا می گفتند که دیگر نمی توانند 
جنگ را ادامه دهند ولی حاضر نبودند بیایند و این مسئله را به امام بگویند. ولی ایشان رفت و این 
صحبت را کرد. یا در بحث تسخیر النه جاسوسی که 444 روز گروگان گیری به طول انجامید اگر 
با خود آن آدمها االن صحبت کنید، خواهند گفت که اصال قرار نبوده این مدت بمانند بلکه می 
خواستند دو، سه روز بمانند و تمام شود و بروند. باز ایشان نزد امام رفتند و گفتند که گروگان ها را 
به من واگذار کنید. من در مجلس قضیه آنها را حل خواهم کرد. این سیاست اعتدالی ایشان باعث 
شده بود که تندروهای هر دو جناح مخالف ایشان باشند که هنوز هم هستند. از آن طرف آدم های 

اعتدالی هر دو جناح به سمت ایشان در برهه های مختلف نزدیک شدند.

فساد نظام را تهدید می کند 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروز هیچ تهدید سختی نظام را تهدید نمی 

کند، گفت: فساد و شیوع آن ممکن است نظام را تهدید و با خطر مواجه کند.
 به گزارش ایرنا، احمد توکلی شامگاه دوشنبه در اجتماع گروهی از مردم شاهرود در سرسرای 
هالل احمر این شهر در استان سمنان، افزود: نظام جمهوری اسالمی به خاطر جایگاه خاصی 
که دارد، نماد یک حکومت اسالمی است و چنان چه با شکست مواجه شود به اسالم هم ضربه 
وارد می شود.  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فساد نابرابری را زیاد کرده و به تولید 
ملی هم ضربه وارد می کند.  وی با بیان اینکه فساد سازماندهی شده و شبکه ای در بخشی از 
جامعه وجود دارد، افزود: هنگامی که رهبر معظم انقالب اسالمی دستور برخورد با مفاسد را دادند، 
اعالم کردند ممکن است برخی عربده بزنند، اکنون هم می بینیم برخی روشنفکرمآب ها با اعدام 
مفسدان اقتصادی همه چیز را زیر سوال می برند.  توکلی با بیان اینکه وقتی مردم می بینند برخی 
افراد خوشنام مشکل پیدا می کنند دچار بهت می شوند، افزود: فساد پایه حکومت را سست کرده و 
ناکارآمد می کند.  وی به برخی اقدامات که نتایج حاصل از آن ها ناموفق بوده اشاره کرد و گفت: 
قرار بود مناطق آزاد سکوی صادرات شوند اما اکنون تونل واردات شده و برخالق اقتصاد مقاومتی 
کار می کنند.  توکلی، با ذکر این که هر فسادی شکست قوانین را به دنبال دارد، افزود: به فرموده 

امیرالمومنین )ع( اگر امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شود اشرار حاکم می شوند. 
وی با تشریح برخی مفاسد اقتصادی ادامه داد: با استمهال وام های میلیاردی برخی افراد که به 

سادگی انجام می شود، هزاران جوان از گرفتن وام ازدواج محروم می شوند. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست هیات مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت 
را هم برعهدا دارد، وظیفه اصلی این تشکیالت را امر به معروف و نهی از منکر خواند و گفت: 

بزرگترین طرف امر به معروف و نهی از منکر حکومت ها هستند. 
وی، شفافیت را الزمه جلوگیری از مفاسد اعالم کرد و گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی نیز بر 

شفافیت تاکید داشته و آن را جز در امور دفاعی و امنیتی ضروری می دانند. 
توکلی، هدف از راه اندازی سازمان دیدبان شفافیت و عدالت را دفاع از عدالت خواند و گفت: ما 
نمی توانیم همه مفاسد را برطرف کنیم، اما با کمک مردم و به ویژه کارشناسان اثرگذار بوده ایم. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تاکنون چندین پرونده از مفاسد را با افشاگری 
و ارسال موضوع به مقامات ذیربط به جریان انداخته ایم، ادامه داد: برای همین منظور تاکنون 
چندین شکایت علیه من در محاکم قضایی تشکیل شده است.  وی، از مردم خواست به خاطر 

آینده کشور با این سازمان همکاری کنند. 
توکلی، از همراهی دولت در برخورد با مفاسد قدردانی کرد و گفت: با این که از نظر سیاسی 

اختالفاتی داریم، اما به نامه هایی که ارسال می شود اعتنا می کنند. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان دیدبان شفافیت و عدالت را سازمانی غیردولتی، 
غیرانتفاعی و غیرسیاسی خواند و گفت: فعالیت این تشکیالت به هیچ وجه جنبه تسویه حساب با 

رقبا را نداشته و فقط از حقوق مردم دفاع می شود. 

بودجه سنواتی امسال، مفروضات بسیاری دارد و تقریبا داد همه را درآورده است؛ اما 
صرف نظر از ارقام غیر واقعی، منابع غیر قابل وصول و موارد بی شمار از این دست 
ـ که در بودجه وجود داردـ  ردیف مربوط به سایر هزینه هاست که متر و میزانی 

برای آن در نظر گرفته نشده است.
سرفصل دیگر هزینه ها، نشان از غیرشفاف بودن بودجه دارد/ آموزش و پرورش، 
دامپزشکی و جهاد کشاورزی نیز بودجه محرمانه می گیرند؟بودجه سنواتی امسال، 
مفروضات بسیاری دارد و تقریبا داِد همه را درآورده است؛ اما صرف نظر از ارقام غیر 
واقعی، منابع غیرقابل وصول و موارد بی شمار از این دستـ  که در بودجه وجود 
داردـ  ردیف مربوط به سایر هزینه هاست که متر و میزانی برای آن در نظر گرفته 
نشده است. به گزارش »تابناک«؛ حدود دو هزار میلیارد از بودجه کل کشور با نام 
»سایر هزینه ها« در اختیار حدود 230 نهاد غیرنظامی و غیرامنیتی قرار گرفته که 

مشخص نیست صرف چه اموری خواهد شد!
سایر هزینه ها عنوانی است که در جداول بودجه برای دستگاه ها، بودجه ای را فراهم 
می کند که برای نهادهای نظارتی غیر قابل بررسی و پیگیری است. این بودجه 
خرج حقوق کارکنان یا هزینه های اموال و دارایی ها نمی شود و کامل در اختیار 

مدیران است. به همین دلیل، بسیار مورد عالقه  مدیران دستگاه های اجرایی هست، زیرا 
این همان جایی است که می توانند هزینه هایی را که قوانین دست  و پاگیر آن را غیر ممکن 

می کند، صرف کنند.«
ساالنه بودجه هر دستگاه در جدول 7.1 اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب 
فصول هزینه مشخص می شود. این سرفصل ها معموال عبارتند از؛ »جبران خدمت 
کارکنان«، »استفاده خدمات کارکنان«، »استفاده از کاالها و خدمات«، »هزینه های اموال و 
دارایی«، »یارانه«، »کمک های بالعوض« و »رفاه اجتماعی« و در نهایت »سایر هزینه ها« 

که در پایان آن گنجانده شده است.
البته برخی دیگر از نهادهای نظامی و امنیتی نیز بودجه هایی محرمانه ای دارند. دستگاه ها 
و مجموعه هایی مانند وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، عقیدتیـ  سیاسی نیروی انتظامی، 
حفاظت اطالعات نیروی انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران، ستاد 
بقیه اهلل، حفاظت اطالعات سپاه،  بیمارستان  انقالب اسالمی،  مشترک سپاه پاسداران 

سازمان بسیج، عقیدتی ـ  سیاسی وزارت دفاع، دانشگاه مالک   اشتر، سازمان جغرافیایی 
نیروهای مسلح، دانشکده نیروی انتظامی، مؤسسه تحقیقات دفاعی، علوم پزشکی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، قرارگاه خاتم االنبیا و دانشگاه امام حسین نمونه هایی از دستگاه ها 
و مجموعه هایی هستند که به دلیل همین محرمانگی تمامی بودجه شان به سرفصل »سایر 

هزینه ها« اختصاص یافته است.
مجموع 27دستگاهی که از این محرمانگی برخوردارند، جمعا ۵2 هزار میلیارد تومان بودجه با 
نام »سایر هزینه ها« دریافت می کنند که سهم عمده این رقم ۵2 هزار میلیارد تومانی سهم 

سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسالمی ایران است.
هزینه کرد دستگاه های امنیتی و اطالعاتی به دلیل برخی هزینه های سری توجیه محرمانه 
دارد؛ اما دستگاه هایی که بی هیچ دلیل، بودجه محرمانه یا ردیف »سایر هزینه ها« را دریافت 

می کنند، پرسش های زیادی را در ذهن ایجاد می کند!
وزارتخانه هایی مانند وزارت آموزش  و پرورش، دادگستری، جهاد کشاورزی، امور خارجه، 
کشور و صنعت، معدن و تجارت دیده می شود و دو دانشگاه بزرگ کشور یعنی دانشگاه 

تهران و دانشگاه تربیت مدرس نیز از دستگاه هایی هستند که رقم بزرگی به نام 
»سایر هزینه ها« دریافت می کنند.

سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و امالک، سازمان تحقیقات کشاورزی، 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و سازمان دامپزشکی نیز سازمان هایی هستند 
که بودجه سایر بزرگی دارند و به جز این می توان از بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز 
به عنوان یکی از مجموعه هایی نام برد که رقم بزرگی را با نام »سایر هزینه ها« 

دریافت می کنند.
وزارت آموزش  و پرورش به عنوان بزرگ ترین دستگاهی که رقم باالیی به نام 
»سایر هزینه ها« دریافت می کند، به گونه ای که سال آتی، حدود 430 میلیارد 
تومان بودجه سایر دریافت خواهد کرد و شوراهای حل اختالف نیز 270 میلیارد 
تومان »کمک برای سایر هزینه ها« دریافت خواهند کرد. وزارت امور خارجه با 
1۸۶ میلیارد تومان بودجه برای سایر امور در ردیف بعدی قرار دارد و دادگستری 
جمهوری اسالمی ایران نیز بیش از 1۵2 میلیارد تومان برای سایر هزینه ها دریافت 
خواهد کرد. وجود چنین ارقامی در سطحی وسیع و برای بیش از 200 دستگاه 
اجرایی غیر نظامی و غیر امنیتی نشان می دهد، الیحه بودجه کشور تا رسیدن به 
شفافیت قابل  قبول فاصله زیادی دارد و حداقل دو هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت در 

سال آتی به سایر اموری اختصاص خواهد داشت که چندان روشن نیستند.«
این میزان از اعداد و ارقام، حکایت از غیر شفاف بودن بودجه دارد و این میزان از غیر شفاف 

بودن، حتی صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است.
منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با ارزیابی 
الیحه بودجه سال 9۸، گفت: سرفصل سایر هزینه ها برای 239 دستگاه غیرامنیتی و 
غیرنظامی در نظر گرفته شده است، حال آنکه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بر 

کاهش سایر هزینه ها در بودجه تأکید شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سرفصل سایر هزینه ها بر 
غیر شفاف بودن بودجه صحه می گذارد، گفت: حسابرسان همیشه بر سرفصل سایر هزینه 
ها حساسیت بیشتری نشان می دهند، چون مشخص نیست این ردیف بودجه برای چه 

کاری در نظر گرفته شده و بیشتر تخلفات مالی از همین سرفصل ایجاد می شود.

 دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا باسیاست های مخربی که در پیش 
گرفته نمی تواند طرف مذاکره هیچ کشوری قرار بگیرد.

به  المللی،  بین  تعهدات  به  پایبندی  عدم  داشت:  اظهار  علی شمخانی   دریابان   
استفاده  و  گیری  تصمیم  در  ثباتی  قانونی،بی  و  حقوقی  هنجارهای  گرفتن  بازی 
افراطی از ابزار تهدید وتحریم ویژگی هایی است که دولت آمریکا را بی اعتبارتر 

از گذشته کرده است.
وی راهبرد ایران در مواجهه با تهدیدات و اقدامات غیر قانونی امریکارا عدم تسلیم 
اتحادیه  ساخت؛  خاطرنشان  و  کرد  عنوان  سفید  کاخ  حاکمان  سازی  مایوس  و 
مرزهای  سازی  شفاف  بدنبال  خود  اعتبار  و  استقالل  حفظ  برای  اگر  اروپایی 
جایگاه  این  کسب  برای  باید  امریکاست  گرایانه  یکجانبه  سیاستهای  با  مخالفت 

هزینه الزم را پرداخت کند
شمخانی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت حضور نیروهای ایران در منطقه 
خارج  را  آن  بخواهد  که  ندارد  منطقه  در سطح  عملیاتی  نیروی  ایران  گفت:  نیز 
کند؛ نیروهای ما مستشاران نظامی بودند و ماموریت انها مشاوره و توانمندسازی 

نیروهای نظامی کشورهای خط اول مقابله با تروریسم بوده است. 
شمخانی افزود: ملت های منطقه در عراق، سوریه، افغانستان و یمن توانایی دفاع 

از کشورشان رادارند و ضرورتی برای حضور نظامی سایر کشورها در این زمینه 
وجود ندارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره مذاکرات ایران با طالبان و دولت 
تحقق  برای  این کشور  دولت  به  دنبال کمک  به  کرد:  نیز خاطرنشان  افغانستان 
ثبات هستیم. طالبان در تالش برای فعال سازی روند مصالحه است و ما نیز با 
اطالع دولت افعانستان ضمن گفتگو با طالبان در پی کمک به تسریع در شکل 

گیری فرایند صلح در این کشور هستیم. 
شمخانی در پاسخ به سؤالی دیگری درباره ائتالف ایران، روسیه و ترکیه در مورد 
با  تا  کرد  خواهیم  دنبال  باجدیت  را  آستانه  مذاکرات  روند  ما  کرد:  عنوان  سوریه 
شکل گیری فرایندهای مربوط به اصالح قانون اساسی و واگذاری قدرت به مردم 
، در سایه امنیت ناشی از انهدام جبهه تروریسم در سوریه، هرچه سریعتر ساختار 
سیاسی مورد نظر مردم در این کشور حاکم شود وی در پایان درباره همایش امروز 
نشان  همایش  این  در  مختلف  کشورهای  نمایندگان  گسترده  حضور  کرد:  تاکید 
دهنده نیاز جامعه جهانی به گفتگو و تبادل نظربوده و بهترین نمونه برای نشان 

دادن ناکارآمد بودن راهبرد آمریکا در انزوای ایران است.

دو هزار میلیارد از بودجه کل کشور 
با نام »سایر هزینه ها« خرج چه می شود؟

آمریکا نمی تواند طرف مذاکره هیچ کشوری قرار بگیرد

ما با خارج رفتن
 آقازاده ها مشکل داریم!

این همه نخبگی در میان فرزندان مسؤوالن 
جالب است. ایران چقدر ژن خوب دارد!

عصر ایران؛ مصطفی داننده- ما مشکل داریم. با انتشار عکس های فرزندان 
مسؤوالن در آن سوی آب ها مشکل داریم. اصال ما با خارج رفتن آنها مشکل 

داریم.
تو کتمان نمی رود که شعارهای پدران را ما بشنویم و هزینه اش را بدهیم، 
آنوقت فرزندان آن شعار دهندگان با خیال راحت آن سوی آب ها، درس 

بخوانند، زندگی کنند و بعد عکس هم بگذارند.
بماند که بعد از انتشار عکس ها، پدرها افتخار هم می کنند به پسرها و دخترها 

و از خون شهدا هم مایه می گذارند این وسط.
ما به خارج رفتن آقازاده ها مشکل داریم!

بگویم اصال مخالف تحصیل و زندگی در خارج از کشور نیستم. اتفاقا اینکه 
جوانان این کشور فرهنگ ها و دستاوردهای دیگر ممالک را ببیند، بسیار 
خوب است. هرچه ایرانی ها سفر خارجی بروند به توسعه و پیشرفت ایران 
کمک می کند. خارج رفتن اما برای خیلی از مردم کار سختی است. حتی 
آنهایی که استعداد فراوان دارند و می توانند با تحصیل در حارج از کشور، به 
شکوفایی استعداد های خود برسند. در این زمان سخت اما حضرات فرزندان 
مسؤول به راحتی چمدان خود را می بندند و عزم فرنگ می کنند. بعضی دل به 

دل اروپا می  دهند و برخی دیگر راهی ینگه دنیا می شوند.
آنها در آمریکا درس می خوانند و پدران شان اینجا به آمریکا فحش می دهند.

همه ما می دانیم برای بسیاری که برای تحصیل به خارج می روند پیدا کردن 
کار با توجه به قوانین کشورها برای دانشجویان خارجی، سخت است، حاال 
سوالی ایجاد می شود که این حضرات آقازاده با توجه به وضعیت ارز در 
ایران، هزینه زندگی خود را چگونه تامین می کنند و پدران از کجا خرج آنها 

را می  دهند؟
بسیاری در ایران درگیر نان شب خود هستند و برخی از فرزندان مسؤوالن 
عزیز کشور، عکس های خوش گذرانی خود را منتشر می کنند. دیدن این 

عکس ها برای مردم درد دارد.
نکته جالب این است که با هر کدام از این مسؤوالن حرف می زنید می گویند 
فرزند ما نخبه است. این همه نخبگی در میان فرزندان مسؤوالن جالب است. 

ایران چقدر ژن خوب دارد!
واقعا آیا اگر این افراد فرزند مقامات ایرانی نبودند، کشورهای خارجی به آنها 
به همین راحتی ویزا می  داد؟ چرا به دیگر دانشجویان متقاضی تحصیل در 

اروپا حتی با داشتن پذیرش از دانشگاه های معتبر، ویزا نمی دهد؟
ما که می دانیم از فضل پدر آنها را حاصل شده است، حاال شما هی بگویید 

آنها نخبه هستند و کذا و کذا.
بسیاری از آقازاده ها از کودکی یادگرفته اند که با دیگر افراد جامعه فرق دارند و 
می توانند از راه هایی استفاده کنند که دیگران حق استفاده از آن را ندارند. حاال 
روا نیست آنها مثل دیگران درس بخوانند، اصال چه احتیاجی هست آنها مثل 
فرزند یک کارگر یا یک کارمند، در دانشگاه های دولتی و آزاد درس بخوانند؟ 

آنها فرزند مقامات هستند. فرزند از ما بهتران!
ما مشکل داریم. با انتشار عکس های فرزندان مسؤوالن در آن سوی آب ها 

مشکل داریم. اصال ما با خارج رفتن آنها مشکل داریم.

یادداشت
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نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت که اگر موضوع حجاب به 
رفراندوم گذاشته شود اکثریت جامعه به آن رای خواهند داد.

علی مطهری  گفت: من بر اساس شناختی که از جامعه دارم می گویم 
همین امروز اگر برای حجاب رفراندوم برگزار کنیم جامعه به حجاب 
رای می دهد. البته در مسائل فکری و ایدئولوژیک کسی نظرسنجی 
برگزار نمی کند، اما بخشی از همین خانم های بی حجاب و بدحجاب 
در رفراندوم به حجاب رای می دهند؛ زیرا آثار بی حجابی و بدحجابی 
را می دانند. بنابراین فکر نکنید اگر نظرسنجی برگزار شود همه به 

بی حجابی رای خواهند داد
وی افزود: در حال حاضر جامعه ما به معنی واقعی اجبار در مورد 
حجاب وجود ندارد. اگر ما شکل خاصی از حجاب را اجبار کنیم 
مثال بگوییم همه چادر به سر کنند یا روبنده بزنند این به معنی اجبار 
است، اما وضعیت االن به شکل حجاب اجباری نیست و اگر غیر از 

وجه و کفین بقیه بدن پوشیده باشد حجاب است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که در حال حاضر گشت ارشاد 
فعالیت چندانی ندارد یادآور شد: البته ما هم سخت گیری را نمی پذیریم 
اما االن هم درباره حجاب سختگیری نمی شود به هر حال موضوع حجاب 
صرفا  جنبه فردی ندارد و عدم رعایت آن به کل اجتماع ضربه می زند 
بنابراین در این جا الزام اشکالی ندارد اساسا فلسفه حجاب این است که 

جامعه تحریک نشود.
مطهری در ادامه یادآور شد: ازدواج در سیستم غربی آغاز محدودیت و 
ممنوعیت و در سیستم اسالمی پایان محدودیت و ممنوعیت است زیرا از 
نظر اسالم کامیابی جنسی باید در کانون خانواده باشد. و هر زن و مردی 
در کانون خانواده می تواند التذاذ جنسی داشته باشند. دلیل سست بودن 
پایه خانواده در غرب عدم رعایت این اصل است در حالی که روش اسالم 

باعث استحکام خانواده می شود.
وی با بیان این که ریشه حجاب در اسالم توجه به خانواده است  یادآور 
شد: از نظر اسالم زن و مرد حقوق متساوی و نه متشابه دارند. حتی شهید 

مطهری می گوید که من ثابت می کنم حقوق زنان بیشتر از مردان است.
وی در ادامه اضافه کرد: زنان در دوره ای یک شی گران بها بودند آن 

دوره دوره پرده نشینی زنان بود و مردان به آنها دسترسی نداشتند اما در 
آن دوران زن شخص نبودند بلکه شی بودند و نقش مستقیم در ساختن 
جامعه نداشت زیرا اساسا در جامعه حضور نداشت در دوره دیگر زن 
تبدیل به شخص شد استعدادهایش شکوفا شد اما کم ارزش شد زیرا 
حضورش در هر کوی و برزن آزاد بود و دسترسی مرد به او نیز آزاد 
بود در این دوره زن احترامش را از دست داد زن در مدل غربی همین 
است فردی که تخصص پیدا کرده و در ساختن جامعه نقش دارد اما 
است  این  اسالم  نظر  داد  از دست  زیاد  تا حد  را  احترامش  و  ارزش 
زن هم شخص باشد هم گرانبها باشد و برای این که بی ارزش نشود 

تدابیری اندیشیده که یکی از آنها پوشش اسالمی است.
حداقل  به  و  اجتماعی  فعالیتهای  در  اختالط  عدم  مجلس  رئیس  نایب 
رساندن روابط زن و مرد را از دیگر ضروریات در جامعه اسالمی عنوان 
کرد و گفت: اجتماع باید محیط کار و فعالیت باشد و هرگونه کامیابی 
جنسی منحصر در کادر خانواده باشد این تز اسالم است و بر این اساس ما 

نباید در جامعه تحریک جنسی داشته باشیم.
مطهری بهداشت روانی جامعه، استحکام خانواده ، استواری اجتماع و حفظ 
ارزش و احترام زن را از مزایای پوشش اسالمی عنوان کرد و گفت: یکی 

دیگر از فلسفه های حجاب استحکام پیوند خانوادگی است به این 
معنا هر زن و مردی صرفا با همسر خود پیوند داشته باشند. ما در 
جمهوری اسالمی تالشمان این بود همین روش را پیاده کنیم و افراط 

و تفریط نشود.
نایب رئیس مجلس گفت: غرب دچار بیماری برهنگی است تا ۶0 
- 70 سال پیش چنین چیزی وجود نداشت اما االن غربیان به این 
سمت متمایل شدند در کشور ما هم آنجا که گرایش به فرهنگ 
غربی دارند دچار همین اسیبها هستند به عنوان مثال آمار طالق در 
شمال تهران و مناطق مرفه بیشتر است و همین نشان می دهد ریشه 
اصلی طالق مسائل فرهنگی  است نه مسائل اقتصادی. ما باید سبک 
زندگی اسالمی را ترویج کنیم که رکن مهم آن اهمیت دادن به نهاد 

خانواده است.
این  خداوند  گفت:  نیز  اسالم  در  زوجات  تعدد  درباره  مطهری 
این موضوع برای همه  البته  اداره جامعه گذاشته  برای  قانون را 
جایز نیست و حتی المقدور باید رضایت همسر اول فراهم شود، نمی 
شود گفت این حکم بدی است زیرا برای حل این معضل اجتماعی 
پیش بینی شده است اگر مردی به دنبال هوسرانی شود شرایط برای او 
فراهم است اما کسی که زن دوم می گیرد تعهداتی هم دارد این را در 
کنار تز دنیای امروز بگذارید که در آن می گویند یک زن بگیر و چند 

معشوقه داشته باش.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که اختالفی 
درباره حد حجاب وجود ندارد افزود: آنچه اجماع بین فقها است این است 

که حجاب پوشش بدن به استثنای وجه و کفین است.
مطهری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت پوشیدن مانتوی جلو 
باز گفت: ممکن است این موضوع در بخشنامه یک اداره ای آمده باشد این 
اشکالی ندارد و یک اداره پوشش خاصی را به عنوان قانون خود قرار دهد.
مطهری همچین گفت: سرکش ترین غریزه، غریزه جنسی است به همین 
خاطر است که می گویند به نامحرم خیره نگاه نکنید و در محیط خلوت 
با هم نباشید به هر حال خدا زن را خودنما و مرد را چشم چران آفریده و 

برایشان این قوانین را گذاشته است.

بگذارید،  رفراندوم  به  را  حجاب  اگر  مطهری: 
اکثریت جامعه به آن رأی می دهند

فیلترینگوزمینهسازی
محدودیتپرسشگری

ایرناپالس- فیلترینگ اینستاگرام پرسش های فراوانی را در جامعه به همراه دارد؛ پرسش هایی که 
ظاهرا مورد توجه مسئوالن کمیته فیلترینگ نبوده و پاسخی شایسته نیافته است.

فیلترینگ شبکه های اجتماعی با هدف کاهش دسترسی به محتوای مجرمانه انجام می شود. 
قانون هایی که برای فیلترینگ وجود دارد، به دنبال پاالیش مطالبی هستند که اخالق جامعه را 
هدف قرار  می دهد یا در تضاد با منافع حاکمیت هستند، اما این ابزار موجب کاهش صدای منتقدانه 

جامعه می شود و قدرت پرسشگری را کاهش می دهد.
*نماینده سراوان را شبکه های اجتماعی به چالش کشیدند

به وقایع چند وقت اخیر به عنوان شاهد مثالی می توانیم مراجعه کنیم. در ماجرای نماینده سراوان و 
آنچه در گمرک به وقوع پیوست، اگر شبکه های اجتماعی به کمک کنشگران عمومی نیامده بود، 
فضایی که شکل گرفته از بین می رفت و حتی امکان داشت کارمند گمرک با توبیخ مواجه شود، اما 
قدرت کاربران اجتماعی و وحدت کاربران مجازی بر سر اشتباه نماینده مجلس موجب شد تا این 

ماجرا به نفع طرف قدرتمند ماجرا تمام نشود.
*توئیت محسن رضایی در مورد کربالی چهار

در مسأله توئیت محسن رضایی فرمانده سپاه در زمان جنگ نیز، این قدرت شبکه های اجتماعی بود 
که سبب شد، تا وی در یک گفت وگو حاضر شود و در مورد موضعی که گرفته است، توضیحاتی 
ارائه دهد و تلویحا عذرخواهی کند. به موضع گیری های فرماندهان جنگی در سال های پس از جنگ 
و دهه هفتاد که بنگریم تفاوت در این ماجرا را به خوبی حس می کنیم. همین توئیت موجب شد 
تا پرسش های فراوان افکار عمومی در مورد جنگ و برخی ابهامات، مجدد مطرح شود و به نوعی 

فرصت برای رفع این شبهات ایجاد شود.
*عقب نشینی وزارت ارتباطات در مقابل خواست کاربران اینترنتی

از طرفی برخی کاربران شبکه های اجتماعی با نشر اطالعات در مورد وضعیت کشور و با طرح 
پرسش هایی در مورد مسائل به دنبال پاسخ برای آنها هستند. برای مثال پیگیری ها در مورد وضعیت 
اینترنت در توئیتر و درخواست های کاربران از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مقاطع مختلف به 
پاسخگویی وزیر و یا معاونانش انجامیده است. تازه ترین اتفاق در هفته های گذشته، بحث بسته های 
اینترنت بدون امکان اتصال به اینستاگرام بود که با پیگیری کاربران شبکه های اجتماعی و نظرات 

عمومی وزارت ارتباطات طرح خود را اصالح کرد.
*قدرت پرسشگری در شبکه های اجتماعی برخالف منافع برخی افراد

این قدرت پرسشگری در شبکه های اجتماعی به واسطه فضایی که بر مبنای گفت وگو شکل گرفته، 
بدست آمده است. این پیگیری ها منافع برخی را به خطر می اندازد و آنها از ترس آینده شان هر از 

گاهی بر طبل فیلترینگ می کوبند تا کمتر مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
اگر به محتوای گفت وگو یکی از مسئوالن کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد 
فیلترینگ اینستاگرام توجه کنیم، متوجه برخی از این جریان ها خواهیم شد. جواد جاویدنیا، سرپرست 
معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در مصاحبه اش با ایسنا اشاره می کند که بسیاری 
از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان با استدالل خودشان خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند. 
نمونه این اظهارات را در ماجرای فیلترینگ تلگرام نیز شاهد هستیم. در مورد تلگرام صداوسیما 
مصاحبه های تقطیع شده و انتخابی در مورد اهمیت فیلترینگ این نرم افزار پخش می کرد تا اثبات 

کند که امر فیلترینگ مورد تائید عموم افراد جامعه است.
*اعتراض های دی ماه 96

اکنون که یک سال از اعتراض های گسترده مردم در شهرهای مختلف به وضعیت اقتصادی 
می گذرد، با خیالی آسوده تر می توان گفت، جریانی هدایت کننده فیلترینگ در کشور است که 
سال گذشته از شنیده شدن صدای مردم هراس داشت. رئیس جمهور که مهمترین چهره 
مورد نقد در این جریان اعتراضی بود، بارها بر سر حق دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی 
ایستادگی کرده و تالش کرده تا راه های ارتباطی، انحصاری و محدود نشود، اما با این وجود 
کسانی که در این حوزه مسئولیت دارند، بیش از هر چیز به دنبال محدود کردن دسترسی 

عمومی به شبکه های اجتماعی هستند.
همین رویکرد این ایده را به ذهن متبادر می کند که کمیته فیلترینگ به دنبال ایجاد محدودیت برای 
پرسشگری است. در ماجرای رفع فیلتر توئیتر این نکته کامال مشهود است. تعداد قابل توجهی از 
اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواست رفع فیلتر توئیتر را مطرح کردند ولی با 
دستور معاون دادستانی جلسه ای برای رسیدگی به این درخواست تشکیل نشد. این مسئله در حالی 
است که بسیاری از چهره های طراز اول سیاسی و مسئوالن ارشد نظام در توئیتر صفحه ای به نام 

خود دارند و مطالبی را در آن منتشر می کنند.
*پرسش های بی پاسخ

در این میان همچنان یک پرسش اساسی بی پاسخ می ماند و آن هم چرایی بی توجهی به خواست 
عمومی برای دسترسی به شبکه های اجتماعی است. چرا مسئوالن کمیته فیلترینگ از یک پیمایش 
دقیق سخن نمی گویند که در آن نظر عموم شهروندان نسبت به فیلترینگ شبکه های اجتماعی 
تبیین شده باشد؟ پژوهش های دانشگاهی و نظرسنجی های عمومی چه زمانی باید مورد توجه 

مدیران و تصمیم گیران قرار گیرد؟
*دانش آموخته انسان شناسی

و من از پشت دریچه آهنی دیدم که تو بر بال ابرها می دویدی و می دویدی.
آنگاه که در دنیای کوچک بزرگت با مادر به بازی مینشینی و پدر دانه به دانه میچینت خشت النه ات را ،

کودکی ۸ساله برای مادرش دعا میخواند و پدرش فراموش میکند نامش را
من فکر میکنم درد با ما زاده میشود!

هر بهار پرستوها النه می افکندند بر دیوار داالن خانه قدیمی و پناهی داشتند تا در سرما یاریشان دهد.
امروز دیدم آن خانه ویران شده تا از نو ساخته شود ،

من خوشحال شدم و پدرت هم ،
و اندیشه پرستوها مرا با خود به خانه دخترک برد،

آنجا که صاحب خانه برای پول بیشتر جوابشان کرده
شاید پرستوها آنجا النه فکنده اند

تا مادر بیمار به خانه برگردد
و صاحب خانه برایشان گل و شیرینی بخرد

چرا مادرش در بیمارستان بود؟!
دخترم من یقین دارم
درد با ما زاده میشود

آنگاه که قلبمان ماالمال شود از اندوه دخترک و پدرش
تا شاید از شرم چشم تر دخترک

در کوچه های تاریک پی نوری ...
و در میان خانه های گران پی صاحب خانه ای که پناه دهد دخترک را ،

دخترکی که روزگاری در بهترین خانه به دنیا آمد
دست روزگار نه !

دست دیوهای روزگار به باد داد النه اش را
و پدری که میرقصید با دخترک نازش

فراموش کند روزها و ساعتها را
و باید بدود و بدود از صبحگاهان تا شامگاه

تا همسرش بدست آورد هوشیاریش را
در شهری که میگویند را باید رفت از آنجا ،

و من مبهم در جهان سوم بیاد می آورم روزگار غریب را !
خدایا

مگر چه میخواهد!
یک خانه برای دخترک و جهانی که یاری دهد همسر بیمارش را

در مه رازی نهفته است
گاه زیبا، آنچنان که به تصویر کشد تمام زیبایی های در آغوش کشیده ابرها را که چنان به زمین 

نزدیک میشوند که گویی هیچ غمی میانشان نیست
و تو در جنوب غرب داغ و خاک آلود بیاد می آوری ماسال گونه های شمال را

 گاه مه رازآلود، پنهان کرده غبارهایی را که نخواهند تو بدانی در کمین چه نشسته اند !
و تو خود جویای حقیقت باش..

و  ها  ناهنجاری  بروز  های  ریشه  از  یکی  عنوان  به  همسری  کودک   
آسیب های اجتماعی در جامعه به شمار می رود. پدیده ای که در پرتو 
خودخواهی و جزم اندیشی های والدین به وقوع می پیوندد و با ترسیم 

آینده ای مبهم، تمام رویاهای زیبای کودکی را بر باد می دهد.
به گزارش گروه اطالع رسانی ایرنا؛ آسیب ها و پیامدهای نامبارک کودک 
همسری از مدت ها پیش، افکار عمومی جامعه را به خود مشغول کرده 
است. هرچند شماری از نمایندگان مردم در بهارستان تالش کردند تا 
با طرح اصالح ماده یک هزار و 41 قانون مدنی در ارتباط با افزایش 
سن ازدواج به این مساله پایان بخشند اما بنابر گفته پروانه سلحشوری 
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی، مخالفت های شدید برخی 
در  نتواند  طرح  این  تا  شد  موجب  کودک همسری  طرح  با  نهادها  از 
کمیسیون حقوقی  و قضایی مجلس رای بیاورد. طرح مذکور تصریح 
داشت که زیر سن 13 سالگی، اجازه ازدواج داده نشود و سنین 13 تا 

1۶ سالگی با اذن ولی و دادگاه این کار انجام شود. 
آمارهای مربوط به ازدواج کودکان در ایران نشان می دهد که در سال های 
1390 تا 1393 خورشیدی این رقم روندی افزایشی داشته و در 2 سال 
بعد از آن با کاهش اندکی مواجه شده است. آخرین آمارهای مربوط 
به 1395 خورشیدی از این حکایت دارد که 5.5 درصد از ازدواج  های 
هزار   40 از  بیش  در 1393  است.  بوده  کودکان  به  مربوط  ثبت  شده 
کودک ازدواج کرده اند که 17۶ تن از آنها کمتر از 10 سال سن داشته اند. 
به مفهومی جهانی تبدیل شده است و حقوق  در عصری که کودکی 

کودکان در تمام جهان به رسمیت شناخته می شود اما هستند 
کودکانی که شانه های ضعیف آنها زودتر از همساالن خود، 
باید بار مسوولیت را به دوش بکشد و بدون چشیدن طعم 
دوران کودکی، گرفتار تشویش های زندگی زناشویی شوند. 
اهمیت آسیب شناسی پدیده کودک همسری و راهکارهای 
مقابله با آن سبب شد تا پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا 
دانشگاه علوم  معتمدی« عضو هیات علمی  با »سید هادی 
بهزیستی و توانبخشی، روانپزشک و آسیب شناس اجتماعی 

به گفت وگو بپردازد. 

** کودک همسری با پیامدهای غم انگیز 
روانشناسی  و  افراد  روانشناختی  بحث  در  پیامدی  هر 
بعد کلی مشکالت فردی، سایکولوژیک  جامعه دارای سه 
)خانوادگی( و اجتماعی است پس پدیده های مختلف هم به 
لحاظ بیولوژی، سایکولوژی و اجتماعی قابل بررسی هستند 
و بحث کودک همسری یا دخترانی که در سن کودکی وادار 
به ازدواج می شوند، از این پدیده های روانشناختی مستثنی 

نیستند. افراد در بعد فردی، 2 گروه ویژگی های جسمی و روانی دارند 
و بلوغ هرکدام از این 2 وجه برای عملکردهای انسان ضروری به نظر 
می رسد و افراد برای تکامل هر کدام از این شاخص ها باید مهارت 

هایی را فرابگیرند. 

**کودک همسری و ایفای مسوولیت های ناکافی 
شدن  پیدا  و  اجتماعی  تحوالت  از  بعد  و  رنسانس  از  پس  دوران  از 
امکانات پیشرفته ای چون شبکه های مجازی، رشد فناوری و رشد دانش 
سبب شد تا برای اقدام کردن به هر کاری از جمله ازدواج، فراگیری 
مهارت هایی متفاوت الزم باشد. به عنوان مثال فردی که در سن کم 
مواجه  ساله   10 کودکی  با  حالی  در  بعد  سال   10 و  می کند  ازدواج 
است که از سواد کافی برخوردار نیست و به مقوله هایی چون روابط 
اجتماعی و اینترنت هیچ اشرافی ندارد اما فرزند او با توجه به جهان 
پیرامون خود با دنیایی از فناوری های پیشرفته روبرو است، در واقع 

میان این مادر و فرزند نسل ها فاصله وجود دارد. 
برقرار  درست  ارتباط  هم  با  نیستند،  قادر  فرزند  و  مادر  این  بنابراین 
رود  می  شمار  به  آن شخص  مولد  ماشین  یک  تنها  زن،  این  و  کنند 
استعدادها  رشد  چگونگی  و  کودکش  آموزش  درباره  مهارتی  هیچ  و 
و بلوغ او ندارد. نقش او برای همسرش نیز تنها به عنوان یک عامل 
در  آموزشی  او  که  چرا  می شود  منتهی  فرزند  کننده  تولید  و  جنسی 

ایجاد آرامش، کمک در مسایل زندگی و هدایت  با چگونگی  ارتباط 
اقتصاد خانواده نیاموخته است اما فرهنگ اسالمی و ایرانی همسر را یک 
موجود کامل معرفی می کند که می تواند در تمام عرصه برای شریک 
زندگی خود و فرزندش نقش بیافریند بنابراین این فرد قادر نیست به 
خوبی به وظایف همسری و مادری خویش بپردازد اما این یک طرف 
قضیه به شمار می رود و این فرد به عنوان موجودی که حق زندگی، 
رشد و انتخاب دارد، نیز محروم و محکوم واقع شده است. هنگامی که 
ما برای انتخابات اجتماعی چون انتخاب رییس جمهوری و نمایندگان 
مجلس شرط سنی قایل می شویم، چطور به یک انسان اجازه نمی دهند 
تا برای یک عمر زندگی خودش و انتخاب شریک تصمیم گیری کند. 

**آسیب های کودک همسری 
یکی از پیامدهای کودک همسری آن است که فرد در سنین باالتر به این 
نتیجه می رسد که با همسرش تفاهم ندارد، این موضوع زمینه را برای 
مانند خیانت و خشونت های خانوادگی  اجتماعی  ورود آسیب های 
بانوان  برای  از هر چیزی  مهیا می سازد. پدیده کودک همسری بیش 
ایجاد ناامنی می کند و سالمت روانی آنها را به مخاطره می اندازد و 
باعث ایجاد اضطراب، افسردگی و افت عملکرد زنان در سطح جامعه 
می شود و رشد، بلوغ و استعدادهای نیمی از جامعه را تحت تاثیر خود 

قرار می دهد. 

فرد  این  عالیق  بروز  و  استعدادها  رشد  جلوی  اینکه  از  نظر  صرف 
نیز گرفته شده است. در گذشته ها که جوامع اینقدر، پیشرفت نکرده 
نبودند، ازدواج در سنین کم برای هر 2 طرف تا اندازه ای قابل توجیه 
بود اما امروزه بیش از اینکه به سن جسمی افراد توجه شود باید به سن 
عقلی نگاه کرد تا در آینده با طالق های عاطفی و واقعی مواجه نشویم 

و با دست خود زندگی فرزندانمان را از هم نپاشیم. 

**آموزش؛ کلید حل کودک همسری 
در ارتباط با رد شدن طرح افزایش سن ازدواج در مجلس می بایست با 
برگزاری کنگره هایی با حضور صاحب نظران، آسیب شناسان اجتماعی، 
سازمان های مردم نهاد)سمن ها( و افرادی که در این زمینه تجربه دارند 
و همچنین دعوت نمایندگان مجلس به آگاه سازی جامعه از عواقب و 
پیامدهای ناگوار پدیده کودک همسری پرداخت و به این ترتیب افراد را 
نسبت به اصالح این گونه قوانین ترغیب و آنها را با اجماع و همفکری 
قانع کرد که بسیاری از قوانین در سال های گذشته صحیح بوده اند اما 
با توجه به تغییرات موجود، این قوانین نیاز به اصالح دارند تا بدین 
گونه بتوان جامعه ای سالم و شکوفا در سال های آینده داشت. در واقع 

آموزش کلید حل مشکالت به حساب می آید. 
در ادامه نظرات »مصطفی اقلیما« رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی 

و پدر مددکاری اجتماعی ایران را نیز جویا شدیم. 

** کودک همسری امری غیرقابل پذیرش 
پدیده کودک همسری با توجه به تغییرات زمانی و پیشرفت هایی که 
در عرصه جهانی به وقوع پیوسته است، قابل پذیرش نیست و خارج 
از عرف تلقی می شود، به عنوان مثال در گذشته خانواده ها به صورت 
خانواده های گسترده زندگی می کردند و فرد پس از ازدواج نزد خانواده 
خود زندگی می کرد و چون این فرهنگ غالب در آن زمان به شمار می 
رفت، این مساله برای همگان پذیرفتنی بود اما امروزه جوانان تمایلی 
ندارند که نزد خانواده های خود بازگردند و با آنها زندگی کنند، بنابراین 
سن ازدواج افزایش می یابد تا زمانی که فرد بتواند زندگی مستقلی برای 
خود تشکیل دهد. از نظر شرعی زمانی که دختر به 9 سالگی و پسر به 
15 سالگی برسد، توانایی ازدواج دارد اما علمای اسالم با بررسی قوانین 

اسالم قادرند، برپایه شرایط روز حکم هایی را استخراج کنند. 

** رشد طالق از عوامل کودک همسری 
آمارها نشان می دهد که بیش از 70 درصد از طالق ها در ایران زیر 24 
سال رخ می دهد، اینها افرادی هستند که به این نتیجه رسیده اند که 
ویژگی های همسرشان با معیارهای آنها در تضاد است اما متاسفانه به 

این آمارها توجه نمی شود. 
در  تغییرات  و  روز  به شرایط  توجه  با  بایست  می  نمایندگان مجلس 
ارتباط با پدیده های اجتماعی چون کودک همسری برخورد 
تصمیماتی  نمایندگان  از  برخی  اما  کنند  گیری  تصمیم  و 
به  و  می کنند  اتخاذ  گروهی  و  حزبی  فردی،  منافع  برپایه 
مسایل، مشکالت و چالش های اجتماعی بی تفاوت هستند. 
طالق پدیده ای مذموم در اسالم به شمار می رود چرا که 
سبب می شود تا مفهوم و اعتقاد به موضوع خانواده دچار 
تزلزل شود و بسیاری افراد پیش از ازدواج با این استدالل که 
اگر ازدواج موفقی نبود جدا خواهیم شد، ازدواج می کنند، 
ازدواجی که مبنای آن طالق باشد به طور مشخص، ازدواج 
ها  اینگونه سیاست گذاری  با  ما  بود. پس  نخواهد  موفقی 
در راستای متالشی شدن فرهنگ و قداست خانواده ها گام 

برمی داریم. 
وجود  کمتر  کرده  تحصیل  اقشار  میان  در  همسری  کودک 
دارد و این موضوع بیشتر در مناطقی که به لحاظ فرهنگی 
رشد نکرده اند، روی می دهد و دختری که در سن کم به 
اجبار ازدواج می کند، در حقیقت فردی بی گناه و محکوم 
مادام العمر است و وقتی که امکان جدایی برایش مهیا  شود، 
طالق خواهد گرفت و پیامدهای حاصل از این امر جامعه را با آسیب 
انحراف های اخالقی، خشونت و فقر مواجه می  اعتیاد،  متعدد چون 
کشور  برای  بزرگ  فاجعه ای  می توان  را  ها  کودک  بیوه  وجود  سازد. 
عنوان کرد چرا که امکان دارد برخی از این کودکان، حتی برای تامین 
معیشت خود مرتکب جرم شوند. پدیده کودک همسری، یک مساله و 
ناهنجاری اجتماعی به شمار می رود و اگر این مساله حل شود، بسیاری 

از مشکالت ناشی از آن نیز برطرف خواهد شد. 

**پیامدهای ناگوار؛ کودک همسری 

کودکی که به نیازهای او توجه نشده است و بدون توجه به خواسته 
هایش، وی را مجبور به قبول مسوولیتی دشوار کرده ایم، به طور طبیعی 
به اعمال و رفتارهای خشونت آمیز و نامتعارف دست می زند اما در 
مقابل به این فرد انگ بیمار روانی و افسرده می زنند، در صورتی که 
جامعه با تحمیل شرایط نامناسب به او، عامل ناهنجاری های رفتاری 
از جمله  از زندگی  نبردن  این فرد محسوب می شود. طالق و لذت 
پیامدهای ناگوار کودک همسری به شمار می رود. متاسفانه در برخورد 
با آسیب های اجتماعی به جای این که با علت و ریشه بحران ها برخورد 
کنند، به درمان و مقابله با معلول می پردازند. باید دانست ارتقای سواد 
و آگاهی های عمومی، یکی از راهکارهای موثر در رویارویی با آسیب  

های اجتماعی است./ایرنا 

کودک همسری و آرزوهایی که برباد می روند

 مهدی نجفی خواه*یادداشت
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ش�ت ا د د یا

در حالی که فروشندگان و تولیدکنندگان کاالی خانه 
انتظار ثبات نرخ ارز و فروش محصوالت خود  در 
هستند اما مردم همچنان برای خرید لوازم خانگی خود 

بالتکلیف هستند.
 نوسانات نرخ ارز در ماه های گذاشته قیمت همه چیز 
را تحت تأثیر قرار داده و بازار لوازم خانگی هم با تأثیر 
پذیرفتن از این نوسانات قیمتی دچار رکود شده است. 
باال رفتن قیمت دالر سبب شده که مردم توانایی خرید 
لوازم خانگی خارجی را نداشته باشند و فروشندگان 
هم نمی توانند کاالها را با قیمتی پایین تر از قیمت فعلی 

عرضه کنند.
در طول چند ماه اخیر بازار لوازم خانگی به سرعت 
از رشد قیمت ها تاثیر گرفت اما این همه ماجرا نبود؛ 
به موازات افزایش قیمت ها شاهد کاهش عرضه کاال 
به بازار بودیم؛ پس از آن با انتشار فهرستی از دریافت 
کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی، مشخص 

شد که بسیاری از واردکنندگان لوازم خانگی به میزانی که ارز دریافت 
کرده اند، کاال وارد کشور نکرده اند.

کاالها گران است
یکی از شهروندان اهوازی می گوید: برای خرید یک ماشین لباسشویی 
به بازار آمدم اما قیمت های سرسام آور ماشین های لباسشویی من را 
منصرف کرد. قیمت یک ماشین لباسشویی برند نامعتبر خارجی امروز 

حدود 5 میلیون تومان بود.
وی می افزاید: البته قیمت ماشین های لباسشویی تولید داخل هم نزدیک 
به قیمت  کاالهای خارجی است و به همین دلیل االن تصمیم گرفتیم 
که از خرید این کاال منصرف شویم چرا که واقعاً قیمت آن باال است.

یکی دیگر از شهروندان اهوازی نیز می گوید: برای تکمیل سرویس 
آشپزخانه به بازار رفتم اما قیمت همه کاالها 3 برابر قیمت ۶ ماه پیش 

شده و به همین دلیل منصرف شدم.
این شهروند عنوان می کند: البته امیدی به ثبات قیمت و یا کاهش قیمت 
این کاالها ندارم اما قیمت ها طوری باال رفته که پولی برای خرید ندارم.

بی فایده بودن نمایشگاه لوازم خانگی
یکی دیگر از شهروندان اهوازی به فارس می گوید: چندی پیش منتظر 
بودیم که در نمایشگاه لوازم خانگی کاالهای مدنظرمان را بخریم اما با 
تولیدکنندگان لوازم خانگی محصوالت خود را گران تر از قیمت بازار 

عرضه می کردند.
فرحانی بیان می کند: قیمت ال سی دی 50 اینج یک نشان تجاری 
نمایشگاه  بود ولی در  تومان  میلیون  بازار در حدود 4.5  ایرانی در 

همین تلویزیون را با 20 درصدی تخفیف 5.1 میلیون تومان عرضه 
می کردند. این نحوه قیمت گذاری روی همه اجناس بود و به نظر بنده 
اگر شهروندی اطالع از قیمت بازار نداشت، جنس مورد نیاز خود را 

خریداری می کرد.
وی عنوان می کند: این در حالی است که اختالف قیمت نشان های 
تجاری معتبر خارجی با نشان های تجاری ایرانی خیلی کم است و 

شهروندان ترجیح می دهند کاالی با کیفیت خارجی را بخرند.

بالتکلیفی فروشندگان کاالهای خانه
هرچند شهروندان به دلیل باال رفتن قیمت ها از خرید کاالی خانگی 
عاجز هستند اما فروشندگان کاالی خانگی هم به دلیل فروش نرفتن 
کاالها و پرداخت هزینه های اجاره و حقوق کارگران با مشکل مواجه 
هستند. یک فروشنده کاالی خانگی می گوید: با توجه به فرا رسیدن ماه 
محرم به خودی خود حجم مشتریان کاسته می شد اما امسال به دلیل 
باال رفتن قیمت کاالهای خانگی مردم هم از خرید لوازم مورد نیاز 

خود عاجز هستند.
حمید محمدی راد بیان می کند: در روزهای ابتدایی که قیمت ارز تغییر 
پیدا کرد مردم برای خرید لوازم خانگی هجوم آوردند و به همین دلیل 
تقاضای کاذب در بازار ایجاد شد به همین دلیل فروشندگان لوازم 
خانگی بیش از گذشته اقدام به خرید کاالها کردند اما با فروکش کردن 
حجم تقاضا این کاالها بدون استفاده در مغازه ها ماند و هیچ کس آنها 

را نمی خرد.
وی می افزاید: با توجه به افزایش قیمت بی سابقه کاالهای خانگی 
در ماه های گذشته، یکی دو ماهی است که با افزایش قیمت جدیدی 

مواجه نیستیم اما باز هم فروشندگان نگران هستند چرا 
که هرلحظه امکان کاهش سرمایه آنها در این بازار 
وجود دارد و نمی دانند که با چه قیمتی اجناس خود 

را بفروشند.
بازار به ثبات می رسد

مردم به امید اینکه قیمت کاالها ارزان تر می شود از 
خرید کاالی خانگی اجتناب می کنند و به همین دلیل 
رکود سنگینی در بازار لوازم خانگی ایجاد شده است. 
رئیس اتحادیه کاالی خانه اهواز می گوید: وضعیت 
بازار لوازم خانگی در حال انتظار است و علی رغم 
تبلیغات زیاد مبنی بر اینکه لوازم خانگی ارزان تر و 
و  هستند  منتظر  تاکنون  مردم  اما  می شود  گران تر 

خریدی انجام نمی دهند.
که  است  روزی  چند  می افزاید:  گمراوی  سعید 
دادن  از  لوازم خانگی  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان 
جنس به فروشگاه ها خودداری کرده اند و احتماالً این 

موضوع برای ارزان شدن قیمت ها است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی اهواز با بیان اینکه لوازم خانگی تولید 
داخلی به صورت مرحله ای تا 70 درصد محصوالت خود را گران تر 
کردند، ادامه می دهد: دولت تقریباً واردات لوازم خانگی خارجی را به 
صورت نصف و نیمه ممنوع کرده و قیمت این کاالها معموالً تحت 
تأثیر قیمت ارز است. البته در وضعیت فعلی واردات کولر خارجی هم 

ممنوع شده است.
 وی با بیان اینکه حتی کولرهای داخلی هم خارجی هستند و فقط به 
اسم تولید داخل به مشتریان می فروشند، افزود: به نظر بنده وضعیت 
بازار روز به روز به دلیل رکود موجود ارزان تر می شود. البته اگر نرخ ارز 
روند نزولی داشته باشد کاالهای خانگی از وضعیت فعلی هم ارزان تر 
می شوند و به نظر بنده مردم برای خرید کاالهای خانگی عجله نکنند.

این در حالی است که طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی تهران می گوید: طرح کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی 
به علت مقاومت تولیدکنندگان اجرایی نشد و فقط یک یا دو نشان 
تجاری کاهش قیمت را اعمال کردند که با واکنش سایر تولیدکنندگان 
مواجه شدند. 3 ماهی است که بازار کاالهای خانگی در اهواز با رکود 
مواجه است و کاالها روی هم در حال انبار شدن هستند. این موضوع 
تأثیر مستقیمی بر زندگی جوانان می گذرد چرا که برای تشکیل خانواده 
و آغاز زندگی مشترک به این کاالها نیاز دارند. به نظر می رسد به ثبات 
رسیدن نرخ ارز تکلیف مردم را برای تهیه کاالهای خانه مشخص 
می کند چرا که قیمت ها تا حدودی به واقعیت نزدیک می شوند.فارس/ 

سیدعلیرضا شریفی

بازار کاالی خانه در انتظار ثبات
زندگی مردم در بی ثباتی

اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان در مراسمی ویژه از کارفرمایان 
و کارآفرینان برتر استان تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان 
: سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با 
اعالم اینکه 7۶ هزار کارگاه فعال در استان خوزستان تحت پوشش 
اجتماعی  تأمین  سازمان  گفت:  هستند  اجتماعی  تأمین  سازمان 
اخالق  کننده  رعایت  و  پاسخگو  سازمانی  دارد  تالش  همواره 
اسالمی و کرامت انسانی، ارزش های دینی و ملی در تعامالت 
تأمین  وی  باشد؛  خویش  اجتماعی  شرکای  بویژه  و  اجتماعی 
اجتماعی پویا، پایدار و اثربخش را در سایه تعامالت سازنده و 

مشارکت چشمگیر کارفرمایان، کارگران و دولت برشمرد و افزود می 
بایست نگاهی منصفانه نسبت به مسائل و مشکالت کارفرمایان داشت 
و بطور قطع حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان شرایطی را بوجود می 
آورد تا با تولید و اشتغال بتوانند معیشت منابع انسانی فراهم و به تبع آن 
نیروی انسانی نیز بتواند در پناه تأمین اجتماعی در توسعه پایدار کشور 
مشارکت نماید. مرعشی با اشاره باینکه سازمان تأمین اجتماعی بعنوان 
بزرگترین نهاد بیمه گر اجتماعی خود را ملزم می داند تا در ایفای 
نقش اساسی خویش در پشتیبانی و صیانت از بهترین سرمایه تولیدی 
کشور به توانمندی کارفرمایان و اشتغال پایدار کمک کند تصریح کرد: 
تجلیل و تقدیر از کارفرمایان کارآفرین تالشی است در جهت تقویت 

و تعامالت سازنده با جامعه کارفرمایی کشور.
 در ادامه محمد هادی قنوات رئیس انجمن صنفی کارفرمایان خوزستان 
با تاکید براینکه کارآفرینی تجسم واقعی و عینی عمل به اقتصاد مقاومتی 
است گفت: جنگ اقتصادی رساترین تعبیری است که می توان از 
تحریم های کور و ظالمانه که استقالل ایران عزیز را هدف قرار داده یاد 
کرد و در شرایط تحریم نسخه عالج بخش، توجه و اتکا به توان درون 
زای داخلی و تولید بومی است و بی تردید اقتصاد مقاومتی نسخه بومی 
و راهکاری عملی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن خارجی است. 

وی کارآفرینان را سنگرسازان بی سنگر در جنگ اقتصادی دشمن 
خواند که از میان لشگر بیکاران اقدام به یارگیری می کند و به تعبیری 
هر گامی که کارآفرین به پیش می رود دشمن را چند گام به عقب بر 
می راند و هر شغلی که یک کارآفرین می آفریند مانند سنگری است که 
در میدان جنگ از دشمن باز پس گرفته می شود و در شرایط حساس 
و خطیر فعلی باید با کسانی که برای کارآفرینان مانع ایجاد می کنند 
برخورد کرد. هادی قنوات تصریح کرد: اگر کشور ما در شرایط جنگ 
اقتصادی است کارآفرینان افسران این جنگ هستند و تعطیلی مجموعه 
ای و یا خاموشی چراغ کارگاه هر یک از کارآفرینان یک ضایعه بزرگ 
محسوب می گردد. وی با تشکر از همراهی های تأمین اجتماعی با 
شرکای اجتماعی سازمان گفت: امروز استاندار نمونه، فرماندار نمونه، 
شهردار، نماینده و مدیر کل نمونه کسی است که درب اتاقش به روی 
کارآفرینان باز باشد و با غیرت و ایثار و تالش برای حل مشکالت 
کارآفرینان قدم بر دارد. وی تجلیل از کارآفرینان را بزرگداشت مقام 
مجاهدانی برشمرد که آرش گونه از مرزهای استقالل و شرافت کشور 
پاسداری می کنند و گفت: خوزستان استانی است از یک قرن گذشته تا 
امروز موتور محرک اقتصاد کشور بوده است.  در ادامه صفدر پیرمرادی 
چهره ملی کارفرمای کارآفرین و مدیر عامل شرکتهای زنجیره ای مرغ 

کیمند با ابراز خرسندی و قدردانی از تالشهایی که در عرصه کار و 
کارآفرینی از سوی سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است گفت: 
در منطقه ای که در سال 1377 شروع بکار کردیم بسیاری از ساکنان 
آن محل درختان بلوط را می بریدند و تبدیل به ذغال می کردند 
آنهم برای امرار معاش و گذران زندگی اما امروز با همت و تالش 
همان آدمها و توکل به خداوند، توانسته ایم 200 نفر را مشغول بکار 
نمائیم.  اما واقعیتی که وجود دارد بی مهری هایی است که از سوی 
برخی مراجع قانونی بر کارفرمایان فشار وارد می آورد. پیرمرادی 
حمایت از تولید و کاالی ایرانی را در گرو همراهی و همدلی بیش 
از پیش تمام متولیان و دلسوزان برشمرد و افزود: شرایط بوجود 
آمده از بحران اقتصادی باعث شد تا بخشی از دارایی و سرمایه ام را 
برای بقای کارگاه و تداوم اشتغال پایدار صرف نمایم تا کارگری بیکار 
و خانواده ای آسیب نبیند و بیش از هر چیز خوشحالم که توانسته ام 
با این همراهی و همدلی برای 500 نفر اشتغالزایی نمایم. مدیر عامل 
شرکتهای زنجیره ای مرغ کیمند افزود: دهدشت، رامهرمز، اهواز، قلعه 
تل و باغملک شهرهایی است که با تمام توان توانسته ایم در آن بیش از 

55 هزار تن گوشت مرغ را تولید و فراهم نمائیم.
همچنین محمدپور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان 
جامعه کارفرمایی استان را اساسی ترین رکن تولید و تداوم اشتغال 
پایدار برشمرد و گفت: شاخصه مدیران و مسئوالن دلسوز آن است که 
بعنوان متولیان حمایت از نیروی کار، اشتغال و تقویت تولید، قبل از 
هر چیز بتوانند از سرمایه و انگیزه کارآفرینان صیانت نماید تا در پرتو 
آن تولید و اشتغال گسترش و پویایی داشته باشد. محمد پور با تشریح 
بخشهایی از اقدامات بعمل آمده در حوزه کارفرمایان افزود: خوزستان 
دارای چالشهایی است که گاهاً شاهد آن بوده ایم و در بسیاری از موارد 
سعی شده است تا از بحرانهای بزرگتر جلوگیری شود و این امر در 
سایه تعامل میان تمامی مسئولین و مشارکت کارگران، کارفرمایان و 

دولت فراهم می آید.

نان  و  آرد  گندم،  کارگروه  مصوبه  براساس 
خوزستان قیمت نان در استان افزایش پیدا کرد. 
امور  هماهنگی  کل  مدیر  عباس  بن  امید 
خصوص  در  خوزستان   استانداری  اقتصادی 
تعیین نرخ جدید نان در استان اظهار کرد: بر 
گندم،  کارگروه  جلسه  آخرین  مصوبه  اساس 
آرد و نان خوزستان به ریاست استاندار قیمت 
های جدید نان در استان از  )سه شنبه 18 دی 

ماه( در سطح استان قابل اجرا و اعمال است.
را  نان  باید  استان  سراسر  نانوایان  افزود:  وی 
با وزن مشخص شده و قیمت مصوب عرضه 

کنند. 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  کل  مدیر 
خوزستان تصریح کرد: در این زمینه فرمانداران 
و  آرد  گندم،  های  کارگروه  روسای  عنوان  به 
نان شهرستان ها موظف هستند تا ساز و کار 
الزم برای نظارت را اجرایی کنند تا شاهد کم 
فروشی و یا گران فروشی در این حوزه نباشیم.
بن عباس تصریح کرد: قیمت جدید نان تافتون 
دولتی با وزن چانه 180 گرم 250 تومان، قیمت 
نان تافتون آزادپز با وزن چانه 180 گرم 350 
با  دولتی  خراسانی  تافتون  نان  قیمت  تومان، 

نان  قیمت  تومان،  وزن چانه 300 گرم 450 
تافتون خراسانی آزادپز با وزن چانه 300 گرم 
با وزن  لواش دولتی  نان  قیمت  تومان،   550
چانه 150 گرم 180 تومان، قیمت نان لواش 
تومان،  گرم 250  چانه 150  وزن  با  پز  آزاد 
با وزن چانه ۶00  دولتی  نان سنگک  قیمت 
آزادپز  سنگک  نان  قیمت  تومان،   800 گرم 
قیمت  تومان،  با وزن چانه ۶00 گرم 1300 
نان بربری دولتی با وزن چانه 400 گرم 550 
تومان و قیمت نان بربری آزادپز با وزن چانه 

400 گرم 1000 تومان است

سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان کارآفرین خوزستان تجلیل کرد

حس در خانه بودن
 برای اهوازی ها!!!

آیا شهر صرفًا مکانی برای سکونت است، یا موجودی است در حال تغییر که به واسطه 
عناصر  که  است  زنده  موجودی  شهر  که  البته  است؟  شکل گرفته  مکان  با  انسان  ارتباط 
آن اعم از کالبد و انسان ارتباطی نزدیک و ارگانیک باهم دارند. به طور خالصه مجموع 

مکان،انسان و روابط متقابل آن ها است که هویت شهری را شکل می دهند.
خانه  در  »احساس  می توانند  اهواز  شهر  در  شهروندان  آیا  که  است  این  اساسی  سؤال 
بودن« داشته باشند یا به زبان عامه تر چگونه می توان در شهر احساس آسایش و آرامش 
بی روح  یا  مرده  شهر  از  گذار  برای  که  است  این  مختصر  جواب  داشت؟  تعلق خاطر  و 
)همان شهری که شهروندان به آن احساس تعلق خاطر و آسایش و آرامش ندارند و حد 
در  و سکونت  دارند(  و عدم رضایت  تنهایی  احساس  و  است  پایین  آنان  تحمل  آستانه 
آن  شهری،  بازآفرینی  عناصر  دقیق  مطالعه  به واسطه  باید  نیست،  شادی آور  برایشان  آن 
احساس  شهروندان  بنیادین  تغییر  این  به واسطه  تا  کرد  پویا  و  زنده  شهری  به  تبدیل  را 

تعلق خاطر )عشق و عالقه به شهر( و در خانه بودن نمایند.
نیاز  به جواب  برای رسیدن  ایجاد می شود؟  تغییر ماهیت چگونه  این  اما هدف و روش 
به  شود.  ارائه  توضیحاتی  شهری  روابط  مفاهیم  خصوص  در  مجدد  و  به اختصار  است 
بعد  در  و  یابند  توسعه  و  اصالح  شهری  کالبدهای  تمامی  اهواز  شهر  در  اگر  مثال  طور 
انسانی تمامی نهادهای اجرایی به وظایف فرهنگی و اجتماعی خود عمل نمایند می توان 
شد  خواهد  حل  اهواز  شهری  جامعه  مشکالت  اکثر  یا  تمام  به خودی خود  که  کرد  ادعا 
تعاریف  طبق  زیرا  است،  خیر  جواب  رسید؟  خواهند  آرامش  احساس  به  شهروندان  و 
ترکیبی علوم اجتماعی شامل شهرسازی، جامعه شناسی، فلسفه تا سیاست و انسان شناسی 
پویا در عصر حاضر  زنده و  ماهیت شهرهای  واقعیت هستند که  این  شهری روایت گر 
نه تنها از جنس مکان )عناصر مادی( و نه از جنس سوژه های انسانی )عناصر ذهنی( بلکه 
گرفت.  خواهد  شکل  شهروندان  بین  یا  انسانی  ارتباط  نام  به  محض  واقعیتی  اساس  بر 
تمام کلیت عناصر  بر  انسانی« است که  متقابل  مناسبات   « ماهیت شهرهای زنده درواقع 
شهری ارجحیت دارد. این مناسبات متقابل انسانی در شهر را می توان با تعریف دقیق تری 

به نام مناسبات اجتماعی تعریف و تعبیر کرد.
مانند  فیزیکی  شرایط  شهر،  بودن  نوستالژیک  و  قدمت  دلیل  به  اهواز  مانند  شهری  در 
رودخانه و تنوع گونه های گیاهی، بافت انسانی متکثر با عادت های فرهنگی متنوع و زیبا 
یا احساس در خانه بودن« کاماًل  و مهر آفرین ،شرایط برای ساخت شهری« برای مردم 
باید هدف  عناصر هستی بخش  دقیق  شناخت  از  بعد  این روش  در  است.  فراهم  و  مهیا 
مدون)مهندسی  برنامه  یک  با  نظارتی  و  اجرایی  هدف گذار،  برنامه ریز،  نهادهای  تمامی 

فرهنگی(، بسترسازی و زمینه سازی برای تعامالت سازنده شهروندان با یکدیگر باشد.
برای   شهروندی  آموزش های  طریق  از  آرامش  کمال  با  شهروندان  که  فضایی  چنین  در 
دیالوگ و  نشست و همفکری  قالب  مهیا می شوند، می توانند در  اجتماعی  متقابل  روابط 
و هم اندیشی و مهر بخشی و مهر آفرینی در شهر خود زندگی نمایند،در چین شرایطی 
زمینه  و  برطرف  شهری  زندگی  مشکالت  و  مسائل  از  بسیاری  بود  امیدوار  می توان 
همسایگان  و  همنوعان  به  کمک  مهربانی،  شادی،  صبر،  مانند  اخالقی  شکوفایی  برای 
آن  در صدر  که  شهروندی  رفتارهای صحیح  مفید،  و  سازنده  ارتباط های  همشهریان،  و 

احترام متقابل است شکل گیرد. 
در چنین شهری  است که همه شهروندان از حالت فردگرایانه خارج و به سمت تعامل 
سازنده متقابل یا همان افق های مشترک پیش روی، پیش می روند. درواقع شهر به سمت 
چنین  در  رفتن  پیش  به موازات  شهر  این  در  کرد.  خواهد  حرکت  شدن  وزنده  پویایی 
امری  به عنوان  که  سازنده  تعامل  و  گفت وگو  قالب  در  که  بود  امیدوار  می توان  فضایی 
یعنی صلح و صفا و صمیمیت  ظهور  نهادینه شده است حقیقت جامعه بشری  ضروری 
تأکید می گردد در چنین فضایی است که شهروند احساس در خانه  خواهد کرد. مجدد 
بودن و امنیت و آرامش خواهد داشت تا نسبت به شرایطی که فر به عنوان سکونتگاه به 
تمامی  وجود  با  تحمیلی  جنگ  کوران  در  شصت  دهه  روزهای  می کند،شاید  نگاه  شهر 
مشکالت و سختی ها و استرس های ناشی از جنگ به دلیل وجود روابط متقابل و صمیمی 
و نهادینه شهروندان اهوازی با محوریت ایمان و اعتقاد به خداوند منان و باورهای ملی 
و دفاع از ناموس و وطن چنین فضایی قابل لمس بود،که البته برای تمامی رزمندگانی که 

از سراسر کشور به این شهر وارد می شدند مثال زدنی بود.
برای ایجاد چنین فضایی که در آن شهروندان بتوانند گفت وگوهای متقابل داشته باشند، 
کلیت  در  و  بازتعریف  را  شهروندان  نقش  بتوانند  شهری  مسئوالن  و  مدیران  ابتدا  باید 
شرایطی  چنین  وجود  در صورت  نمایند.  وارد  و  تصدیق  اجرایی  و  شهری  تصمیم های 
است که بسیاری از مشکالت اجتماعی و شاید تقابل های فرهنگی فعلی به فضایی برای 
نقد سازنده، رسیدن به باورهای مشترک بر اساس انگیزه دینی و انسانی و محلی تبدیل 
و آستانه تحمل بسیاری از کمبودها و مشکالت شهری باالتر رفته و همچنین زمینه برای 

توسعه انسانی بر اساس خالقیت و توانمندی ها و بلوغ فکری فراهم می شود.
بسیاری  و  هم اندیشی  دانشگاهی،  گفتمان های  مدنی،  نهادهای  جراید،  رسانه ها،  نقش 
دیگر از عوامل برای رسیدن به چنین باوری ، یک پیش نیاز مبرم و ضروری است، مگر نه 
درروش غلط مونوگویی مسئوالن شهری و اداره شهر تنها به طریق دستوری و جزیره ای 
چنین  تدوین  برای  باید  شد.  خواهد  افزوده  مشکالت  حجم  بر  و  نمی برد  به جایی  راه 
رویه ای شورای فرهنگ شهری تشکیل شود تا تمام عناصر دخیل در مدیریت شهری، در 
تمام ابعاد کالبدی و انسانی و اجتماعی در این حوزه بزرگ و گسترده و حساس ایفای 

نقش نمایند و به باور و روش اجرایی متمرکز و مشترک برسند.

نوید قائدی

قیمت جدید نان در خوزستان اعالم شد

زندگی،

زنجیره اي از آغازهاست…

تا به رویاهایمان رنگ واقعیت ببخشیم.
امیدوارم تمامی آغازهای تو،

از نیزه هاي آفتاب پر فروغ تر  گردند.
و تمامی رویاهای تو،

گرمی پیروزی را نوید دهند
همسر عزیزم الهام 
همسرت مسلمزادروز تولدت مبارک


