دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

قیمت لوازمالتحریر دو برابر شد

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشتافزار کشور با اشاره به افزایش
قیمت دالر و محصوالت پتروشــیمی و افزایش حقوق و دستمزد
نسبت به سال گذشته ،از دو برابر شدن قیمت لوازمالتحریر خبر داد.
محمودرضا صنعتکار در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه بخشی از ارز
دولتیبه جای تولیدکنندگان واقعیبه «رانتکاران»و «واردکنندگان
صوری» تخصیص یافت ،اظهار کرد :حتی اگر ارز نیمایی دریافت
میکردیم قیمت آن تقریبا ســه برابر قیمت ارزی بود که در سال
گذشته دریافت کرده بودیم .رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشتافزار

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :چند ســالی است
کــه عقد آریایی در کنار عقــد محضری به تبی
برای برخی جوانان تبدیل شــده اســت .برخی
از زوجهای جوان مایل هســتند که بعد از عقد
محضری ،عقــد آریایی نیز بــرای آنها خوانده
شــود ،اغلــب این زوجهــای جــوان معتقدند
کــه میخواهند بــا این کار ،با زبــان مادری به
همسرشــان ابراز عشــق کنند؛ حتی در خیلی
از این مراســمها عروس و دامــاد هنگام گفتن
جمالت احساساتی میشوند و گریه میکنند .اما
روز گذشته علی مظفری رئیس کانون سردفتران
ازدواج و طالق گفته است« :ما در قانون و شرع
چیزی به نام عقد آریایــی نداریم و دفاتری که
این مراسم را اجرا میکنند ،غیرمجاز هستند».

کشور با بیان اینکه  ۲۰تا ۲۵درصد مواد اولیه در صنعت
لوازمالتحریر وارداتی است،اظهار کرد :درصد بیشتری
از مواد اولیه این صنعت مربوط به پتروشیمی است که
قیمت آنها نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.
از طرف دیگر عرضه مواد اولیه پتروشــیمی در بورس
محدود است و در زمان عرضه نیز به مزایده گذاشته میشود و کسی
که بیشترین قیمت را پیشنهاد بدهد ،میتواند آن محصول را بخرد.
وی افزود :تولیدکنندگان لوازمالتحریر نقدینگی کافی برای خرید

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

مواد اولیه مورد نیاز یک ســال خود را ندارند و اگر در
زمان عرضه این مواد در بورس موفق به خرید نشوند،
با توجه به اینکه زمان عرضه کاال در بورس مشــخص
نیست ،مجبور هستند مواد اولیه را با اختالف قیمت ۱۵
تا  ۲۰درصد از بازار آزاد تهیه کنند .صنعتکار همچنین
با بیان اینکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت طی دو ســال اخیر از
صنایع حمایت کرد ،سایر سازمانها از جمله بانک مرکزی ،بیمه و
دارایی را به عنوان "ترمز صنعت" توصیف کرد.

عقدی غیرقانونی و غیرشرعی

>عقد آریایی قانونی نیست

اما روز گذشــته علــی مظفری رئیــس کانون
سردفتران ازدواج و طالق در رابطه با رواج مراسم
عقد ایرانی در بین زوجهــای جوان تاکید کرد:
«ما در قانون و شــرع چیزی به نام عقد آریایی

حریرچی :برخی از مردم به اشــکال مختلف هویت ملیشان را از دست دادهاند .در حالی که در همه کشورهای دنیا مهمترین موضوع
هویت ملی است .حاال این هویت ملی به دالیل مختلف از ما گرفته شده و هر کس هم که بخواهد از ایرانی بودن خودش صحبت کند و به
آن افتخار کند انگ نژادپرستی به او میزنند! در حالی که اصال چنین نیست .امروز تنها چیزی که از هویت ملی برای ما باقی مانده است
همان عید نوروز است که البته خیلی سطحی و بدون اطالع دقیق برگزار میشود؛ همین نادیده گرفتنهای هویت ملی سبب شده تا امروز
برخی از مسائل از طرف جامعه جوان کشور با افراط و تفریط مواجه شود ،در نتیجه آن هم امروز شاهدیم که اسمهای کهن ایرانی را روی
فرزندانشان میگذارند یا اینکه عقد آریایی برگزار میکنند .همه اینها به دلیل احساس خالیی است که با نادیده گرفتن هویت ملیمان
در جوانان ایجاد کردیم و حاال جوانان سعی دارند که با چنین رویکردهایی خال درونیشان را پر کنند
نداریم و دفاتری که این مراسم را اجرا میکنند،
غیرمجاز هســتند .در تابلوی سردر دفاتر رسمی
ازدواج و طالق کدی درج شده است در صورتی
که اگر شهروندان به تابلوی سردر دفاتر ازدواجی
م غیرمتعارف برگزار میشود
که در آنها مراســ 
دقت کنند هیچ کدی درج نشــده است .عقدی
که در دفاتر ازدواج غیرمجاز انجام میشــود در
هیچ جا ثبت نمیشــود و در آینده برای زوجین
مشکالتی را ایجاد خواهد کرد».
او همچنیــن درباره گســترش دفاتــر ازدواج و
طالقهــای غیررســمی و با نماهای شــبیه به
کلیســا در برخی شــهرها اظهار کرد« :دریافت
مجــوز دفاتــر ازدواج و طــاق محدودیتها و
معذوریتهای قانونی دارد ،به همین دلیل اخیرا
شــاهد هســتیم افرادی اقدام به تاسیس دفاتر
غیرقانونی ازدواج و طالق با عنوان «دفتر ازداوج
شیک» کردهاند که هیچ مجوز قانونی ندارد .در
دفاتر رســمی ازدواج باید مسائلی مانند حجاب
اسالمی و پخش موسیقی رعایت شود ،همچنین
دفاتر رســمی ازدواج مجاز به تبلیغات نیستند،
اما اخیرا مشــاهده شده اســت افرادی اقدام به
تاســیس دفاتر غیرمجاز ازدواج کردهاند که در
این دفاتر مراســم عقد به صورت مختلط برگزار
میشود و مسائل شــرعی در این اماکن رعایت
نمیشود .در تهران نزدیک به  ۳۰دفتر غیرمجاز
ازدواج تاســیس شده است و در شهرهایی مانند

>هویت ملیمان را گم کردیم

تــا پیش از این کمتر جشــن عروســی را پیدا
میکردید که عقد آریایی در آن برگزار نشــود،
اما واقعا چرا تب عقــد آریایی تا این اندازه طی
ســالهای اخیر فراگیر شده است؟ امیر محمود
حریرچی ،جامعهشناس و آسیبشناس اجتماعی
گفتوگــو با آفتاب یزد دربــاره این موضوع
در 
میگویــد« :برخی از مردم به اشــکال مختلف
هویت ملیشان را از دست دادهاند .در حالی که
در همه کشورهای دنیا مهمترین موضوع هویت
ملی است .حاال این هویت ملی به دالیل مختلف
از ما گرفته شــده و هر کــس هم که بخواهد از
ایرانی بودن خودش صحبت کند و به آن افتخار
کند انگ نژادپرســتی بــه او میزنند! در حالی
که اصال چنین نیســت .امروز تنها چیزی که از
هویت ملی برای ما باقی مانده اســت همان عید
نوروز است که البته خیلی سطحی و بدون اطالع

ت دزدی» در شهرداری تهران؟!
«آسفال 

آفتــاب یزد -گروه اجتماعــی« :چند وقت
پیش خبردار شــدیم ،بخشــی از آسفالتی که
رایگان بین مناطق توزیع میشود ،توسط فردی
دزدیده و در شــهرهای اطراف تهران به فروش
میرســد و حراست شهرداری در حال پیگیری
این ماجرا است» اینها صحبتهای معاون فنی
و عمرانی شهرداری تهران است که روز گذشته
گفتوگو با ایلنا مطرح کرده بود.
در 
صفا صبوری گفته بود«:اصال نمیگوییم خالف
و دزدی نمیشــود ،به میزان کــم و زیاد این
امکان وجــود دارد .آماری از میزان تخلفات در
این زمینه نداریم ،امــا اگر موردی این چنینی
وجود دارد ،شهروندان به ما منتقل کنند و با آن
برخورد خواهد شد».
او همچنیــن در رابطه با گود بــرج میالد که
به گفته وی مســئلهای برای برج میالد ایجاد
نمیکند ،اما همچنان بر سر آن بحث و اختالف
نظر وجود دارد ،گفــت« :همچنان همه از این
ماجرا ناراحت هستند .مسئله این گود مربوط به

برج میالد نیست ،اصال گود کنار برج میالد هم
نیست .باید این قضیه روشن شود که برج میالد
محدودهای به مســاحت چندصد هکتار دارد و
برج در نقطهای از این محدوده قرار گرفته است.
نقطــهای که برج میالد قرار دارد تا نقطهای که
گودبرداری شده است در حدود  ۲۵۰متر فاصله
دارد .ایــن گود اصال برای بــرج خطری ندارد.
این گود میتواند به ساختمان مرکز همایشها
آســیب بزند ،زیرا در کنار آن مرکز قرار گرفته
است .باید خیال مردم را راحت کرد که خطری
برج میالد را تهدید نمیکند و این گود به برج
ربطی ندارد و به همین دلیل آسیب گود به برج
میالد را شبیه به یک شوخی میدانم».
ایــن مقام مســئول با اشــاره بــه اینکه مرکز
همایشها کنــار این گود قــرار دارد ،تصریح
کرد«:طراح (نیلینگ) گود گفته اســت تا پایان
ســال  ۹۸تضمین میکند ،این گود مشــکلی
نــدارد و ذکــر کردیم به صــورت کتبی اعالم
کنند که تضمین علمــی میدهیم ،تمهیدات

ایمنی در محل گود تا پایان ســال  ۹۸مشکلی
ایجــاد نمیکند .اکنون با ابــزار دقیق در حال
سنجش هســتیم .حتی در ســاختمان مرکز
همایشها نیز خطر جدی ما را تهدید نمیکند،
زیرا هیچ کســی نمیتواند گارانتــی کند فردا
زلزله  ۵ریشــتری در تهــران رخ ندهد .اما در
حالت عــادی ،و بارگذاری و باربرداریهایی که
روزانه در این ســاختمان انجام میشود مشکل
جــدی آن را تهدید نمیکند .اما در شــرایط
اســتثنایی براساس اصول مهندسی این گود تا
پایان ســال ۹۸تضمین شــده و مشکلی وجود
نخواهد داشت».
وی درباره نداشــتن نقشــه و مشخصات فنی
ســاختمانهای دولتی شــهر تهران نیز گفت:
«همانگونــه که به مردم فشــار میآوریم برای
ساختمانهای شــخصی خود شناسنامه فنی
داشته باشــند ،از مراکز دولتی ،مراکز عمومی،
بیمارستانها و مدارس نیز باید بخواهیم نسبت
به اخذ شناسنامه فنی اقدام کنند».

زنان بدسرپرست عموما از حضور در خانواده خود رنج میبرند و خانواده برای آنان معنی
زنان همسران مردان معتاد ،زندانی ،مردان بیکار ،مردان از
امنیت نمیدهد .این زنان اکثرا ِ
کارافتاده بر اثر حوادث ناشی از کار و یا مردان ناسازگار هستند .به گزارش برنا ،در کشور ما
زنان بدسرپرست طی  15سال گذشته افزایش  2/5درصدی داشته به طوری که باالترین آمار
زنان بدسرپرست کشور را استان خوزستان و پس از آن تهران دارد.

وجود  ۲۸۰میلیون مصرفکننده
مواد مخدر در دنیا

چرا تب عقد آریایی
بهوجود آمد

مشــهد ،شــیراز ،اصفهان و کرج نیــز گزارش
تاســیس این گونه دفاتر را دریافت کردهایم که
با اقدامات انجام شــده تمام دفاتر غیر مجاز در
کرج پلمب شــدند .کانون ســرفتران ازدواج و
طالق از موسســان دفاتر غیرمجاز شکایت کرده
اســت که پرونده در شعبه  ۸بازپرسی دادسرای
سعادتآباد با عنوان اتهامی جعل عنوان در حال
رسیدگی است».

تهران دارای باالترین آمار زنان بدسرپرست

نقل قول

>عقد آریایی اعجابانگیز

«مــن تورا برگزیدم از میــان همه خوبان ،میان
این گواهــان بر لب آرم این ســخن با تو ،برای
زیســتن با تو ،وفادار تو خواهم بود در هر لحظه
و هرجا ،پذیرا میشوی آیا؟ تو با من این چنین
هستی که من با تو؟» اینها بخشی از کالم عقد
آریایی توسط عروس و داماد خوانده میشود ،اگر
چه برگزاری عقد آریایی کامال اختیاری است اما
برخــی از زوجهای جوان بــرای ثبت کردن این
لحظات اقدام به برگــزاری عقد آریایی جداگانه
و به صورت اختصاصی در بــاغ یا مکانی خاص
میکننــد .حتی در برخی مــوارد هزینه زیادی
نیز برای این کار پرداخت میشود .موضوع حائز
اهمیت که سبب شده طی این سالها برخی در
آمدهای گزافی را از مراســمهای عروسی کسب
کنند این است که هر شخصی میتواند برگزاری
عقد آریایــی را بر عهده بگیرد و به عنوان وکیل
در مراســم حاضر شــود ،فقط کافی اســت که
جمالتی را حفظ کند و در مراسم آنها را تکرار
کند .اما وجود برخی موارد در عقد آریایی الزامی
به شــمار میآید و از جمله آنها میتوان به سه
مورد اشــاره کرد که در همه کلیپهای منتشر
شــده در عقدهای آریایی به چشــم میخورد،
محیط آرام با نور کم ،شمعآرایی سفره عقد و مه.
مه معموال طوری اســت که اطــراف عروس و
داماد را میگیرد ،بعد عروس و داماد رو به روی
یکدیگر ایســتاده و دستان همدیگر را میگیرند
و وکیل طرفین شــروع به خوانــدن کالم عقد
آریایی میکند .هــر جملهای که از طرف وکیل
گفته میشــود را عــروس و داماد بایــد تکرار
کنند .جمالت ابتدا به صورت پرسشــی از طرف
داماد با شــعر آغاز میشــود و بعد از آن ،نوبت
به عروس اســت که جواب داماد را با یک شــعر
زیبای دیگر بدهــد .در انتها که جمالت عروس
و داماد به پایان رســید ،حال نوبت به مهمانان
حاضر در مراســم میرسد که با جمله «همایون
بــاد این پیمان ،همایون باد ایــن پیوند ،گرامی
باد این ســوگند ،همایون باد» مراسم را به اتمام
میرسانند.
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دقیق برگزار میشود؛ همین نادیده گرفتنهای
هویت ملی ســبب شده تا امروز برخی از مسائل
از طرف جامعه جوان کشــور بــا افراط و تفریط
مواجه شــود ،در نتیجه آن هم امروز شــاهدیم
که اســمهای کهن ایرانی را روی فرزندانشــان
میگذارند یا اینکه عقد آریایی برگزار میکنند.
همه اینها به دلیل احســاس خالیی است که با
نادیده گرفتن هویــت ملیمان در جوانان ایجاد
کردیم و حاال جوانان ســعی دارند که با چنین
رویکردهایی خال درونیشان را پر کنند».
او در ادامه افزود« :ما هیچ تالشــی برای حفظ و
حراســت از هویت ملیمان نکرده ایم ،به همین
دلیــل هم ایــن هویت را گم کردهایــم .این در
حالی اســت که ما حتــی در دینمان هم داریم
که عشــق به وطن از ایمان آدمها سرچشــمه
میگیرد .به نظر من جوانــان ما صرفا به دنبال
هویت ملی خودشان هستند ،به همین دلیل هم
این روزها میبینیم که حتــی به جای ولنتاین
که از کشــورهای خارجی آمده ،یک روز عشاق
بــا محوریت ایرانی پیــدا کردهاند .اگر به هویت
ملی توجــه نکنیم جوانان راههای مختلفی برای
این خال پیدا میکنند که نتیجه آن هم میشود
چیزی که امروز شــاهد آن هستیم .این آسیب
نیست یک واقعیتی است که در خلل نبود هویت
ملی ،جوانان به دنبال آن هستند ،ما باید پیش از
اینها راه حل مناسبی برای آن پیدا میکردیم».
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دبیرکل ســتاد مبــارزه با
مواد مخــدر با بیان این که
حــدود  ۷۰درصد زندانیان
مرتبط با مواد مخدر هستند،
گفــت :توزیع کننــدگان،
خردهفروشــان و معتادان
متجاهــر در یک چرخه هســتند و باید برای
آنــان بهصورت یکجا تصمیمگیری شــود .به
گزارش ایسنا ،اسکندر مومنی گفت :براساس
آمار منتشر شده در سال  ۲۰۱۹که مربوط به
سال  ۲۰۱۸است ۲۸۰ ،میلیون مصرفکننده
مواد مخدر در دنیا وجود دارد و ســاالنه ۴۵۰
هزار نفر بر اثر ســوء مصرف مواد مخدر جان
خود را از دســت میدهند همچنین ســطح
زیرکشت در آسیا و بهویژه افغانستان و تعداد
مصرفکنندگان مواد مخدر در خود افغانستان
نیز افزایش یافته است .وی گفت :در  ۴۰سال
گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته است و در
حوزه مقابله و درمان ،ایران از کشورهای سرآمد
دنیاســت اما در حوزه قانــون ،اجرا و اقدامات
پیشــگیرانه چالش داریم .در حوزه پیشگیری
و صیانت درونی از همه ظرفیتها اســتفاده
نکردیم و حوزه پیشگیری مغفول مانده است.
وی با اشاره به اینکه در جلسه ستاد مبارزه با
مواد مخدر که با حضور رئیس جمهوری برگزار
شد طرح یاریگران زندگی تصویب شد ،اظهار
کرد :آقای روحانی تاکید خاصی روی این طرح
داشــت تا از همه ظرفیتهای کشور استفاده
شــود .زمانی که مقابله و درمان میکنیم ،در
کنــار آن درمان و بازتوانــی مربوط به معتاد
اســت و باید تالش کنیم کسی به این چرخه
اضافه نشود و با همه ظرفیتهای کشور بتوانیم
معتادان موجود را درمان و مهارت آموزی کنیم
تا به آغوش جامعــه بازگردند .مومنی گفت:
موضوع بعدی که بســیار مهم است معتادان
متجاهر هســتند .تاکید ما این است تا زمانی
که قانون در این زمینه اصالح نشود این روند به
ساماندهی مطلوب نخواهد رسید.

ستون سبز

چراییمخالفتدانشگاههابا
تولید سواری دیزلی

به دنبال انتشــار خبر مخالفت  ۱۳دانشگاه
کشــور با تولید ســواری دیزلــی ،مجری
کنسرسیوم پژوهشی دانشگاههای برتر کشور
ضمن تایید این خبر گفت :با توجه به سهم
باالی دیزلســوزها در تولید آالینده ناکس
لزومی ندارد که ســازمان محیط زیست با
تولید سواریهای دیزلی موافقت کند .محسن
ناصری در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد :سهم
باالی دیزلسوزها در تولید و انتشار گازهای
آالینده بهویژه ناکس اســت که باعث شده
بسیاری از کشورهای دنیا حرکت به سمت
دیزلها را منتفی کنند .ناصری تأکید کرد :با
توجه به شرایط کیفیت هوا در کالنشهرهای
ایران لزومی ندارد که حمل و نقل شهری و
حتی بین شهری را که امروزه با ناوگانهای
بزرگ دیزلی مثل اتوبوسها و مینیبوسها
انجام میشود به سمت دیزلهای سبک که
احتمال رواج تکسرنشینی در دیزلها را باال
میبرد ،سوق بدهیم.

یادداشت

ردپای
آمارتیاسن
دکتر ابراهیم جعفری

استاد علوم ارتباطات دانشگاه

امروز توسعه انســانی(مفهوم فرآیند گسترش
حیطه انتخاب افراد جامعه) و بهبود رفاه آنان،
سنجهاش چیست و با چه ابزاری اندازه گرفته
میشــود؟ شــاید با زندگی طوالنی و ســالم،
دسترســی به دانش و معرفت و برخورداری از
زندگی مناسب .حال آیا سازمانهای نیکوکاری
جامعهچنینهدفهاییراسرلوحهاقداماتخود
قرار دادهاند تا با خلق چنین محیطی انسانها در
وضعیتی برخوردار با چیرگی بر محیط زندگی
و زیست خود بتوانند از زندگی طوالنی ،خالق
و ســالم لذت ببرند؟ آمارتیاســن ،دانشــمند
هندیاالصل و فارغالتحصیل دانشگاه کمبریج
و استاد فلسفه و اقتصاد دانشگاههاروارد و برنده
جایزه نوبل اقتصاد در ســال  ۱۹۹۸میالدی به
توسعه و ارتقای قابلیتها و بهبود استحقاقها
تاکید میورزد و برای دستیابی به این مقصود
راهکار توانمندســازی ( )lmpowermentرا به
انسانها معرفی میکند .چرا؟ چون افراد توانمند
در پذیرش مســئولیتهای فردی و اجتماعی
دارای اعتماد به نفــس و خوداتکایی خواهند
بود .بدیهی اســت در این مسیر تکیه بر هوش
هیجانی(اکتسابی)EQاست.امااینهوشچگونه
به دست میآید؟ خب با مدیریت بر هیجانهای
فردی ،امید مداوم ،پشتکار در پیگیری هدفها
و مثبتنگری .حقیقت تلخ این است که برخی
نواحی کشور از شمار ناحیه غرب استان اصفهان
از مواهــب و امکانات طبیعــی و اولیه زندگی
برخوردار نیستند و دچار محرومیت شده اند؛ آیا
دامنه عملکرد سازمانهای نیکوکاری میتواند تا
توسعه انسانی ( )Human Developmentراه
یابد؟ برخی سازمانهای نیکوکاری در جامعه ما
تا کنون توانستهاند با ایجاد جنبش در نیکوکاران
در ســطح روستاها و شهر و هدایت کمکهای
مالی آنان برای توانمندسازی فرزندان این مرز و
بوم ،گام برداشته و با شکوفاساختن استعدادهای
آنان ،کموبیش به توســعه انسانی جامه عمل
بپوشــانند به گونهای که هماکنون تعداد قابل
توجهی از جوانان در حــال تحصیل در مراکز
آموزش عالی و عدهای نیز با کسب مهارتهای
الزم وارد بازار کار شــدهاند .شــاید از همینرو
خاطرهای از نشســت نیکوکاران گلپایگانی در
عصرگاه سهشنبه  ۲۲مرداد امسال برای نگارنده
برجای مانــد که از دانشآمــوز حائز رتبه ۶۳
علوم انسانی در کنکور سراسری سال تحصیلی
 ۹۷-۹۸تقدیر شد.

لزوم افزایش مالیات بر سیگار

محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با
استعمال دخانیات ایران گفت :اکثر کشورهای
منطقــه تا  ۷۵درصــد و حتی بیــش از این
درصــد مالیات بر دخانیــات را افزایش داده و
صنایع دخانی را ملزم به پرداخت آن کردهاند.
درصورتیکه مالیات بــر دخانیات طبق قانون
مصوب اخذ شود ،بودجه سالمت کشور دو برابر
خواهد شد ،با افزایش مالیات بر سیگار ،استعمال
آن را تا  ۳۰درصد در جامعه میتوان کاهش داد؛
این معادلهای اســت که در اکثر کشورها اتفاق
افتاده و ایران نیز متعهد به اجرای آن است.

