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هربامداد در سراسر کشور
آموزش مجازی موجب شده است

عبدالرضافرجی راد استاد ژئوپلیتیک در گفتگو با آفتاب یزد:

مسیرهموارتقلب

بایدن برای رفع تحریمهای ایران

برای دانشآموزان و دانشجوها

بهانهایندارد
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یک کارشناس درواکنش به اظهارات رئیس جمهور به آفتاب یزد گفت:
اگر همه شرایط خوب پیش برود

سرمقاله

قتل محیط بان قدیمی
با سالح جنگی

5سالطولمیکشد

عباس میرزاکریمی ،رئیس سابق اداره محیط زیست شهرستان دماوند و از
محیط بانان قدیمی ،در مسیر جاده گرمابسرد به سمت دماوند با استفاده
از سالح جنگی کالش مورد حمله و هدف گلوله قرار گرفت و متاسفانه جان
خود را از دست داد.هنوز ضارب شناسایی نشده است

دالر 15هزار تومان شود
زمانی میتوانیم ارز را به قیمت  14یا 15هزار تومان
برسانیم که چند اتفاق بیفتد .اوال سه میلیون بشکه
نفت بفروشیم و ثانیا چهل میلیارد دالر ارز از خارج
بیاوریم .همچنین در یک پروسه دو تا سه سال پول
ملی براساس تولید ملی تقویت شود .در این شرایط
نوســان در حد ده هزار تومان طبیعی است اما با
شرایط فعلی و برای بازه زمانی ده بیست روزه این
سخنانعجیبوغیرمنطقیاست

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

صفحه 12
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قسط وام مسکن  ۵.۲میلیون تومان شد! کرهایها در آزادی نفتکش ناکام ماندند
6

یادداشت1 -

شغلهای
کاذب

5

یادداشت2 -

آثار منفی ازدواج صوری
برای مهاجرت
امان اهلل قرایی مقدم

مجید ابهری

جامعه شناس

رفتار شناس

یکــی از آثار تــورم و افسارگســیختگی اقتصادی ظهور مشــاغل کاذب
و به وجود آمدن چرخه اتالف نیروی انســانی میباشــد .مشاغلی مانند
دستفروشــی ،مسافر کشــی و داللیهای نو ظهور از خرید و فروش قبر
گرفتــه تا اجــاره آپارتمان مبله برای چند ســاعت .همچنین مشــاغل
دیگــری که میتواند درآمد روزانه یا هفتگی افــراد را تامین کند .زمانی
که مشــاغل تولیدی و مثبت از جامعه جمع شــده و امکان به کارگیری
نیروهای متخصص وجود نداشــته باشــد در میان این شــغلها افراد در
تحصیالت مختلف را میتوان مشــاهده کرد .بازنشســتگان یا افرادی که
تازه فارغالتحصیل شــدهاند یا کســانی که کارشان را از دست دادهاند در
ردیف این مشاغل هســتند .شاهد ظهور مسافرکشهای حرفهای و نیمه
حرفیای هســتیم در میان آنها میتــوان خودروهایی را دید که پالک
تهران ندارند .یعنی افراد از شــهرهای دور و نزدیک نیز برای مسافرکشی
به تهران آمدهاند .علت گرایش به این گونه مشــاغل ،نبود شــرایط برای
شغلهای مفید و تولیدی است .بخش عظمی از کارخانجات و واحدهای
تولیدی در حال حاضر یا تعطیل است یا به صورت نیمه تعطیل مشغول به
کار میباشند .نیروهای متخصص به خاطر پایین بودن سطح درآمد اجبار
به اشــتغال به مشاغل کاذب دارند .دستفروشی یکی از مشاغلی است که
این روزها در تهران زیاد است .بیکاری ،کمبود درآمد و گرانی باعث شده
است که مردم به مشاغل کاذب روی بیاورند.
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یکی از آفاتی که به جامعه وارد شــده ،فرار مغزها و نخبگان از کشور است.
البته در این میان افراد زیادی هم وجود دارند که دوست دارند به دالیلی از
کشــور مهاجرت کنند از همین رو برخیها برای این کار ،دست به اقداماتی
میزننــد که جز ضرر و زیان و تبعات منفی هیچ آثــار دیگری ندارد .مثال
برخی از زنان برای آنکه بتوانند از کشور مهاجرتکنند تن به ازدواج صوری
میدهند .به این دلیل که طبق قانون زمانی که زن میخواهد از کشور خارج
شود ،اگر مجرد باشد نیاز به اذن پدر و در غیر این صورت نیاز به اجازه همسر
دارد .به هر حال این قانونی اســت که به اشتباه در حق زنان صورت گرفته
اســت و برخی از زنان از آنجا که نمیتوانند از کشــور خارج شوند تصمیم
میگیرند ازدواج صوری کنند حتی اگر بدانند چه عواقبی در انتظارشان است.
اما این نوع از ازدواج نه تنها دوام نخواهد داشت بلکه دارای آثار منفیای نیز
است .از تبعات منفی این نوع از ازدواج میتوان به این موضوع اشاره کرد که
ممکن است برخی از زنان بعد از مهاجرت ارزشهای اخالقی را زیر پا بگذارند
از همه بدتر آنکه این نوع ازدواج بدآموزی دارد چرا که ممکن اســت اثرات
بدی را هم بر روی زنانی که پایبند به اخالق و اصول دینی هستند بگذارد.
به طــور کلی چنین ازدواج صوری جهت مهاجرت نشــان از فروریختگی
فرهنگی و ارزشــی در جامعه دارد و از ســوی دیگر نظام خانوادگی را مورد
تهدید قرار میدهد و ســبب ایجاد بدبینی در میان کســانی میشــود که
میخواهند ازدواج کنند .بعضا نیز میتواند فرد را به افسردگی،پرخاشــگری
و درنهایت خودکشی بکشاند.

یادداشت3 -

بیماری قلبی
و آلودگی هوا

یادداشت4 -

جای مردان سیاست بنشانید درخت
تا هوا تازه شود
محمد عین اهلل زاده

دکتر سیده مریم موسوی

متخصص قلب و عروق

آلودگی هوا پدیده اجتناب ناپذیر ناشی از توسعه صنعت و تکنولوژی است
که در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته؛ آالیندههای محیطی شامل
آالیندههای صنعتی ،ترافیکی ،کشاورزی ،غبار معدنی ،گرده و اسپور قارچ،
سوختهای فســیلی و آالیندههای خانگی ناشی از گرمایش و پخت و پز،
ســوختن شمع و عود و خوشبوکنندههای هوا میباشد.رسوب ذرات آلوده
در بافت ریه منجر به آســیب سد غشــائی آن شده و با ایجاد پاسخ ایمنی
در نتیجه تولید رادیکالهای آزاد منجر به شــروع یک ســیر التهابی شده
که عالوه بر ایجاد التهاب در بافت ریه و کاهش ظرفیت تنفســی از طریق
گردش خون روی کل سیســتمهای بدن تأثیر مخرب میگذارد.سیستم
قلبی -عروقی از جمله سیســتمهای بدن اســت که به دنبال این واکنش
التهابی به صورت جدی آسیب میبیند ،چنان که نزدیک به %80مرگهای
ناشی از آلودگی هوا در نتیجه عوارض قلبی-عروقی است .این عوارض شامل
موارد زیر است:
-سکتههای قلبی :آلودگی هوا با ریسک قابل توجه سکته حاد قلبی همراه
است .چنانچه مواجهه با هوای آلوده و ترافیک طی چند ساعت قبل از بروز
حمالت قلبی قابل توجه میباشد که نشاندهنده نقش قوی این فاکتور در
وقوع سکتههای قلبی است.
البته آلودگی هوا نه فقط به صورت حاد؛ بلکه تماس طوالنی مدت و مزمن
با آلودگی نیز با افزایش ریسک حمله قلبی و یا بروز مجدد آن مرتبط است.
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دیر زمانی است که مردمان جامعهمان به درد چه کنم ،چه کنم گرفتارآمدهاند.
دیر زمانی اســت کــه امروز ما بدتر از دیروز و هر ســال دریغ از پارســال
شده است .مقوله مدیریت ونقش آن در جامعه کجاست.
وجود این همه دستگاههای اجرایی و نظارتی برای چه امر مهمی میباشد و
بجز شعار و وعده دادن چه دستاوردهایی داشته اند و فرق بودن و نبودنشان
در چیست؟!
چگونه قابل تصور میباشد در ماههایی از سال که از سرمای سالهای گذشته
خبری نیست بعلت ویروس کرونا مدارس ،دانشگاهها ،خوابگاههای دانشجوی،
تاالرها ،مســاجد و ...تعطیل هستند سرانه مصرف سوخت آنقدر باال برود که
شرکت گاز وبرق مردم را تشویق به صرفه جویی و تهدید به قطع و جیرهبندی
گاز و برق میکنند و شــرکت توزیع برق پیامک میدهد که در داخل خانه
لباس گرم بپوشیم و گرمای اتاق محل زندگی را یک درجه پایین بیاوریم.
چگونه است کشوری دومین ذخائرگاز دنیا را داشته باشد ولی نیروگاههایش
با سوخت سمی وخطرناک مازوت کاربکند.
هزینه مرگبار بیماریهای ناشی از آلودگی هوای تهران ودیگر کالن شهرهای
کشور با کیست ،چه کسی جوابگو میباشد؟
دراواخر دهه شصت واوایل دهه هفتاد که طرح گازرسانی سراسری درکشور
اجرا میشــد بسیاری ازکارشناســان بدلیل فراوانی منابع گازی کشور با آن
مخالفت کردند و پیشنهاد داده بودندکه...
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ای دل
غافل!

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

لطفا به این دو عدد بنگرید:حقوق یک کارگر
براساس قانون نهایتا  3میلیون تومان است و
میزان اقساط وام بانک مسکن برای یک زوج
جوان بیش از  5میلیون تومان.یعنی به عبارتی
اگر یک کارگر جوان بخواهد وام مســکن
اخذ کند و جهت خرید خانه اقدام نماید باید
حداقل  2میلیــون تومان روی حقوق ماهیانه
خود بگذارد!صبر کنید.داســتان اسفناکتر از
این حرفهاســت .طبق آمار سال  1398وام
مسکن تنها  31درصد مبلغ خرید یک خانه را
تامین میکند.یعنی آن کارگر باید برای خرید
خانه ضمن تهیه وام مسکن و پرداخت ماهیانه
بیش از  5میلیون تومان اقساط 70 ،درصد مبلغ
خرید خانه مورد نظــر خود را نقد در جیب
داشته باشد!لطفا باز هم صبر کنید!اگر در بهترین
حالت ممکن خط فقر در کالن شهرها برای
یک خانواده  4نفره را  8میلیون تومان حقوق در
ماه در نظر بگیریم بین  60تا  70درصد کارگران
کشورمان زیر خط فقر هستند و این یعنی اصال
و ابدا امکان پس انداز وجود ندارد که برفرض
بخواهند از این طریق بخشی از هزینههای خرید
مسکن را متحمل شوند.
این مقدمه کوتاه را عرض کردم تا به صورت
خالصه و موجز بگویم سیستم بانکی کشورمان
فشل است!یعنی این سیستم به جز پول مردم
را گرفتن و خواباندن در حساب و یک کارت
الکترونیکی صادر کــردن تقریبا هیچ فایده
دیگری ندارد!
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