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امام خامنه ای  : 
مجلــس شــورای اســامی، یــک مرکــز 
اساســی و تعییــن کننــده بــرای انقــاب 
ــه  اســت، همــه ســر رشــته های امــور، ب

مجلــس شــورای اســامی 
بر می گردد.

داغِ ...کوتاه

22

احمد امیرآبادی فراهانی ، عضو هیئت رئیسه مجلس: 
 همــکاران محتــرم چــرا آشــفته می شــوید؟ چــه  اشــکالی دارد مــردم 
بداننــد رای مخالــف دادیــم یــا موافــق؟ چقــدر حقــوق می گیریــم؟ 
و  اموالمــان را  شــفاف اعــام کنیــم؟ مــا نماینــدگان حقــوق اساســی 
ــر  ــم پیگی ــاز ه ــده ب ــم، بن ــلب کرده ای ــفافیت آرا س ــردم را در ش م

شــفافیت آرا خواهــم بــود.«

سید حسن نصراله...
 دبیر کل حزب اهلل لبنان:

نخواهیــم  طــرف  بــی  مــا 
بــود و هــر جنگــی در ایــن 
اســرائیل  پایــان  خصــوص 
آمریــکا  رؤیاهــای  پایــان  و 

شــود. مــی  محســوب 
 امــام خامنــه ای فرمانــده محــور مقاومــت و ایــران قلــب محــور 

مقاومــت و قدرتمندتریــن حامــی آن اســت.به تمــام جهــان 
مــی گوییــم کــه امــام مــا و ســید مــا و حســین مــا در ایــن زمــان 
ــامی  ــوری اس ــت و جمه ــه ای اس ــی خامن ــید عل ــت اهلل س آی

ــران قلــب و جوهــره ی محــور مقاومــت اســت. ای

علی مطهری
 نماینده لیست امید :

بــا  نماینــدگان  آرای  شــفافیت 
ــور  ــی کش ــرایط کنون ــه ش ــه ب توج

ــه صــاح نیســت؛ هــر وقــت رشــد اجتماعــی الزم در قشــری از  ب
ــد.« ــد باش ــد مفی ــفافیت آراء می توان ــگاه ش ــد آن ــاد ش ــردم ایج م

امام خمینی )ره( :
اگر خدای نخواسته، انحرافی در مجلس پیدا 

بشود، چون منعکس می شود به همه جا، ممکن 
است که انحراف در سطح گسترده ای پیدا بشود 

و مسئولیت بزرگ باشد.

دالر هزار تومانی با
cgt! نه با برجام ،

صفحه7ما برده نیستیم!!     جوانان سرمایه ملی هستندصفحه 4 و5      دو نیمه سیب      چرا ازدواج میکنیم؟؟صفحه 2و3کمیته دانشجویِی توسعه آموزش بدون بودجه!

صفحه7

# آنچه خواهید خواند ...

بعضــی هــا مــی گوینــد ازدواج مــی کنــم چــون 
ــل  ــه دلی ــن ک ــا ای ــه دارم ی ــل عالق ــرف مقاب ــه ط ب
ــه  ــد. البت ــی میکنن ــق« معرف ــان را »عش ازدواجش
عشــق نمــی توانــد و نبایــد تنهــا دلیــل ازدواج 

ــا... ــد ام باش

 EDC ــر ــه مدی ــت ک ــن اس ــه ای ــن کمیت ــدف ای ه
بتوانــد فضایــی را بــرای فعالیــت  دانشــجویان 
ــه  ــا در کمیت ــی آن ه ــد، از توانای ــاد کن ــال ایج فع
ــرد، در  ــک بگی ــول کم ــرح تح ــای ط ــته ه ــا و بس ه

برگــزاری کارگاه هــا و انجــام نیازســنجی 
می توانند بسیار موثر باشند. 

این شماره از نشریه تقدیم به شهدایی که نام شان زینت بخش شهر است.شهید بهشتی : دانشجو موذن جامعه است ،خواب بماند نماز امت قضا می شود.

و  شــور  و  انگیــزه  همــه  بــا  کــه  پرشــوری  جــوان 
اشــتیاق  وارد دانشــگاه مــی شــود را مقایســه کنیــد 
ــر  ــه منتظ ــینی ک ــگاه نش ــق خواب ــی رم ــوان ب ــا آن ج ب

ــا... ــت ت ــی اس فرصت
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* در واحــد ای دی ســی دانشــگاه چــه کارهایــی انجــام میشــود 
و ســاختار آن بــه چــه صــورت اســت؟ و کــدام امــور در دانشــگاه 

بــه ایــن واحــد مربــوط اســت؟       

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز معرفــی 
ــد. کردن

ــر  ــرم زی ــکده ی جه ــان دانش در آن زم
ــیراز  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــر دانش نظ
بــود و یــک ســال طرحــم را در دانشــکده 
ی علــوم پزشــکی جهــرم گذرانــدم و بــه 
عنــوان مربــی آموزشــی مشــغول بــه کار 
شــدم و در ان ســال ها)حــدود ســال70( 
ــودم و وارد  مربــی دانشــکده پرســتاری ب

سیســتم آموزشــی شــدم .
ســاله،  یــک  طــرح  اتمــام  از  بعــد   

دانشــکده  بــه  انتقالــی  متقاضــی 
ــتم  ــدم و در سیس ــیراز ش ــتاری ش پرس

دادم. فعالیــت  ادامــه  دانشــگاه 

اســتخدامی  آزمــون  در  آن  از  پــس   
ــه  ــه دادم و ب ــردم و مصاحب ــرکت ک ش
عنــوان مربــی قــراردادی پذیرفتــه شــدم 
ــوم  ــگاه عل ــتخدام دانش ــد از آن اس و بع
بــه عنــوان  پزشــکی شــیراز شــدم) 
مربــی آموزشــی رشــته ی پرســتاری در 

جهــرم(.

بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی پذیرفته 
شــدم. زمانــی کــه لیســانس پرســتاری ام 
ــزو  ــم ، و ج ــرا ن گرفت ــگاه ای را از دانش

معــدل بــاالی 17 بــودم.

 میتوانســتم طرحــم را بــه جــای اینکــه 
در مراکــز درمانــی باشــم، در مراکــز 
دلیــل  همیــن  بــه  باشــم  آموزشــی 
مرکــز اداره ی طــرح تهــران ، مــن را بــه 

راه   1380 ســال  در  ســی  دی  ای 
انــدازی شــد.

از ای دی ســی بــه عنــوان اتــاق فکــر 
دانشــگاه یــاد مــی شــود.

کــه  اســت  مکانــی  ای دی ســی 
اســاتید توانمنــد دور هــم جمــع 
شــده و بــا همفکــری بــر اســاس 
برگــزار  هایــی  کارگاه  نیازســنجی 

میشــود.
ای دی ســی نقــش مشــاور بــرای 

مدیــران گــروه هــای آموزشــی و 
معاونــت آموزشــی را بــر عهــده دارد. 
بــه همیــن خاطــر بخــش هایــی از ای 
دی ســی ممکــن اســت در جلســات 

صــرف شــود.

-دو کمیتــه بــه ای دی ســی واگــذار 
اســتعداد  کمیتــه  اســت:  شــده 
ــجویی  ــه ی دانش ــان و کمیت درخش

در توســعه آمــوزش 

ــی ،  ــته ی تحصیل ــد )رش ــی کنی ــون رو معرف ــا خودت * لطف
دانشــگاه، رزومــه و ...(

ــه  ــغول ب ــگاه مش ــورت در دانش ــه ص ــه چ ــی و ب ــه زمان * از چ
ــدید؟ کار ش

باسالم
صدیقه نجفی پور هستم

-رشــته تحصیلــی: آموزش پزشکی)ســال 
1382 از دانشــگاه شــهید بهشتی( 

ــوزش پزشــکی از دانشــگاه  ــری آم -دکت
ــاع ــه دف تهــران: در مرحل

بهداشــت  آمــوزش  لیســانس  -فــوق 
پرســتاری   دانشــکده  از  کــودکان) 

شــیراز(  مامایــی 
دانشــکده  )از  پرســتاری  -لیســانس 

ایــران(
از ســال 1374 عضــو هیئــت علمــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم بــه 
ــته ی  ــجوهای رش ــدرس دانش ــوان م عن

پرســتاری و بهداشــت شــدم.
ــن دانشــگاه  ــه ای ــدو ورود ب ــان ب -از هم
ــه عنــوان برنامــه ریــز گــروه آموزشــی  ب

ــتاری ــجویان پرس دانش
-حدود یک سال و اندی سرپرست 

ــش  ــئول بخ ــتاری و مس ــکده پرس دانش
ــتاری ــکده پرس ــوزش دانش آم

از ســال 1380 در کنفرانــس آمــوزش 
پزشــکی در یکــی از کشــورهای اروپایــی 
ــوزش پزشــکی کشــورهای  ــن آم و انجم
مشــارکت  میشــد  برگــزار  اروپایــی  
ایــن  ی  کننــده  هدایــت  کــردم. 
ــخصی  ــکی ش ــوزش پزش ــس آم کنفران
ــان گــذار  ــام پرفســور هــاردن) بنی ــه ن ب
رشــته ی آمــوزش پزشــکی ، در دانشــگاه 
کار(  بــه  مشــغول  انگلســتان  دنــدی 
بودنــد و ایــن کنفرانــس بیشــتر در مــاه 
ســپتامبر) شــهریور( برگــزار مــی شــود: 
ــزار شــد،  در ســال 80 در دانمــارک برگ
ــال 82 در  ــد، در س ــال 81 در هلن در س

انگلســتان و...

مصاحبه
      کمیته دانشجویی در توسعه آموزش بدون بودجه!!      فاطمه حاجی پور

مصاحبه با خانم دکتر نجفی پور  مسئول واحد مطالعات توسعه آموزش پزشکی
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ــدام  ــف هرک ــدان و وظای ــان  از کارمن ــکان برایم ــورت ام * در ص
ــد. ــی بفرمایی ــرا توضیح مختص

ــه ایــن نقــش مهــم ای دی ســی، فکــر مــی کنیــد  ــا توجــه ب  * ب
همــکاری ریاســت دانشــگاه بــا ایــن بخــش کافــی اســت، از طــرح 
هــای ارائــه شــده توســط ایــن ) واحــد( چقــدر اســتقبال می شــود؟

* بخــش کمیتــه توســعه آمــوزش دانشــجویی چــه وظایفــی دارد و 
تــا چــه حــد توانایــی ورود بــه مســائل آموزشــی را دارد؟

* بودجه این )واحد( صرف چه اموری می شود؟

ــر  ــای دیگ ــگاه ه ــن دانش ــگاه در بی ــد( دانش ــن )واح ــت ای * فعالی
ــه ای دارد؟؟ ــه رتب چ

* در پایان اگر مطلب یا نکته خاصی مدنظر دارید بفرمایید.

* دانشــجوهای مشــتاق از چــه راه هایــی مــی تواننــد نظــرات خــود 
را بــه ایــن واحــد برســانند و یــا بــا شــما همــکاری داشــته باشــند؟

* دیــده شــده کــه دانشــجوهای یــک ورودی از یــک اســتاد بــرای 
کیفیــت تدریــس، حضــور در کالس و... در برابــر اســتانداردها تناقض 
مــی بیننــد امــا راهــکار گــزارش دادن این مســئله بــه واحــد ای دی 
ســی را نمــی داننــد، و یــا از عواقبــی کــه ممکــن اســت دامــن گیــر 
آن هــا شــود واهمــه دارنــد. ســازوکاری بــرای رفــع ایــن مشــکل و 

همــکاری گرفتــن از دانشــجویان بــه کار گرفتــه ایــد؟!

توانمندســازی  کارگاه  برگــزاری   _
بــرای دانشــجویان)مانند دانشــجویان 

ــان( ــتعداد درخش اس
توانمندســازی  کارگاه  برگــزاری   _
بــرای اســاتید ماننــد کارگاه روش 

تدریــس 
ارزشــیابی  پیگیــری  مجــری   _

اســاتید تدریــس  کیفیــت 
_ ارائــه ی راهــکار و برنامــه متناســب 

ــا نیازهای آموزشــی ب
ــه از  ــی ک ــه وظایف ــخگویی ب _ پاس
طــرف ای دی ســی وزارت خانــه بــه 

ــا محــول مــی شــود. م
_ نوشــتن پــروژه متناســب بــا بســته 
هــای طــرح تحــول ســالمت و بســته 

ی اعتباربخشــی و تهیــه مســتندات
ی  بســته  چهــار  مســئولیت   _
طــرح  ی  بســته  تحــول:  طــرح 
تحــول آمــوزش پاســخگو، بســته 
ــته  ــا، بس ــون ه ــی آزم ــام ارزیاب نظ
بســته  موسســه،  اعتباربخشــی  ی 
ی اعتباربخشــی برنامــه ی دوره ی 

عمومــی پزشــکی 

*مهــم تریــن شــرح وظایــف ای 
ــری  ــم گی ــوع تصمی ــی: هرن دی س
در ســطح کالن کــه در خصــوص 
ــرای ای دی ســی  آمــوزش هســت، ب
جایگاهــی را در نظــر گرفتــه انــد 

ونقــش مشــاوره دارد.
-ارائــه ی طراحــی و مدیریــت در 

برنامــه هــای نــوآوری آموزشــی
و  مشــاوره  ی  ارائــه  طراحــی،   _
ــای  ــه ه ــری برنام ــر بازنگ ــارت ب نظ

درســی
_ توانمنــد ســازی مدیــران در ســطح 
و  دانشــکده  دانشــگاه،  آموزشــی 

بیمارســتان
کــه  هــا  کارگاه  برگــزاری  در   _
اســاتید علــوم پایــه و اســاتید بالینــی 

همــکاری دارنــد.

:EDC مهم ترین شرح وظایف *
 هرنــوع تصمیــم گیــری در ســطح کالن 
کــه در خصــوص آمــوزش هســت، بــرای 
ای دی ســی جایگاهــی را در نظــر گرفتــه 

انــد ونقــش مشــاوره دارد.
_ ارائــه ی طراحــی و مدیریــت در برنامــه 

ــوآوری آموزشــی های ن
ــارت  ــه ی مشــاوره و نظ _ طراحــی، ارائ

ــر بازنگــری برنامــه هــای درســی ب
-توانمنــد ســازی مدیــران در ســطح 
و  دانشــکده  دانشــگاه،  آموزشــی 

ن ســتا ر بیما
ــاتید  ــه اس ــا ک ــزاری کارگاه ه _ در برگ
ــی همــکاری  ــه و اســاتید بالین ــوم پای عل

ــد. دارن
ســاختار ای دی ســی: کمیتــه ی 
کمیتــه  درســی،  ریــزی  برنامــه 
ی  کمیتــه  پاســخگو،  آمــوزش  ی 
ی  کمیتــه  آمــوزش،  در  پژوهــش 
ــجو،  ــی از دانش ــا و ارزیاب ــون ه آزم
اســاتید از  ارزشــیابی  ی  کمیتــه 

مســئولیت  ســی  دی  ای  کارمنــدان 
پیگیــری و شــرح وظایــف کمیتــه هــا را 

ــد. ــده دارن ــر عه ب
رابــط بیــن گــروه هــای آموزشــی و 
اســاتید بــا حــوزه هــای مدیریــت ای دی 

ــت. ــی اس س
ســرکار خانــم احســانیان: پیگیــری کارهــا 
در کمیتــه ی آمــوزش پاســخگو و اعتبــار 

بخشی
ــناس  ــی زاده: کارش ــم کرم ــرکار خان س

المپیــاد و اســتعداد درخشــان
کارشــناس  فرهمنــد:  خانــم  ســرکار 

اســاتید  ارزشــیابی 
ســرکار خانــم صباغیــان: برگــزاری کارگاه 

هــا و هماهنگــی کارهــا
ســرکار خانــم مهربــان: بارگــذاری اخبــار 

و اطالعــات در ســایت ای دی ســی
کارشــناس  احســانی:  خانــم  ســرکار 

و... موسســه  اعتباربخشــی 

ــد  ــجو نبای ــتاد و دانش ــن اس ــت بی حرم
ــود. ــته ش شکس

اولیــن گام: حــل مشــکل بــا خــود اســتاد 
)بــا رعایــت ادب و احتــرام(

دومیــن گام: کمــک گرفتــن از اســتاد 
ــاور مش

سومین گام: مراجعه به ای دی سی

ــاره ی  ــکلمان درب ــه مش ــی ک ) درصورت
کیفیــت تدریــس باشــد نــه مــواردی 

ماننــد حضــور در کالس و...(
ــی  ــا ارزیاب ــرم ه ــر ت ــن در اواخ همچنی
ــورت  ــه ص ــود ) ب ــی ش ــام م ــتاد انج اس

ــامانه( ــتفاده از س ــا اس ــا ب ــذی ی کاغ

حمایــت هــای افــرادی نظیــر آقــای 
دکتــر  آقــای   ، رحمانیــان  دکتــر 
ــرای  ــت ب ــع فرص ــتازاده و ... در واق روس

ــی را   ــتر ای دی س ــای بیش ــت ه فعالی
فراهــم مــی کنــد و نظــرات ای دی ســی 

برایشــان ارزشــمند و مهــم اســت.

در گذشــته کمیتــه ای بــه نــام کمیتــه ی 
مشــورتی دانشــجویی بــود و در ســال 97 
ــدف  ــوان و ه ــر عن ــد و تغیی ــل ش کنس
داده شــد و کمیتــه ی دانشــجویی در 

توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی نــام 
ــه ی  ــه و شــیوه نام ــت و اســاس نام گرف

ــد. ــن ش آن تدوی

کمیته ی دانشجویی در توسعه ی آموزش فعال ردیف مالی ندارد.

پانزدهــم  ی  رتبــه   90-89 ســال  در 
اســت.  کــرده  را کســب  کشــوری 

ولــی اکنــون ایــن رتبــه بنــدی هــا 
اســت. شــده  برداشــته 

بــرای  راهکارهایــی  دانشــجویان  اگــر 
ــا اگــر  ــد و ی ارتقــا کیفیــت آمــوزش دارن
بــا چالشــی روبــه رو هســتند، مــی تواننــد 

ــد. ــالع دهن ــی اط ــه ای دی س ب
ــا عضویــت در  دانشــجویان مــی تواننــد ب

کمیتــه ی آمــوزش و یــا عضویــت در 
ــان ــتعداد درخش ــه ی اس کمیت

) در صورت داشــتن ســهمیه ی اســتعداد 
درخشــان( بــا ای دی ســی همــکاری 

کننــد.

ــی  ــئول ای دی س ــوان مس ــه عن ــده ب بن
ــا همــکاری  ــا م از تمامــی کســانی کــه ب
میکنند)اســاتید، مدیرگروهــا، معاونــت 
آموزشــی، ریاســت محتــرم دانشــگاه ، 

ــر  ــم. و اگ ــی کن ــکر م ــجویان( تش دانش
ــد، ای  ــته باش ــود نداش ــل وج ــن تعام ای

ــت. ــد داش ــت نخواه ــی هوی دی س

هــدف ایــن کمیتــه ایــن اســت کــه مدیــر EDC بتوانــد 
فضایــی را بــرای فعالیــت  دانشــجویان فعــال ایجــاد کنــد، 
ــرح  ــای ط ــته ه ــا و بس ــه ه ــا در کمیت ــی آن ه از توانای
ــام  ــا و انج ــزاری کارگاه ه ــرد، در برگ تحــول کمــک بگی

نیازســنجی مــی تواننــد بســیار موثــر باشــند.
ــی  ــش اجرای ــی نق ــد ول ــی دارن ــش پایش ــجویان نق دانش
ــاط دارد. ــی ارتب ــت آموزش ــا معاون ــی ب ــائل آموزش مس
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نویسنده
شکوفه اکبری

دو نیمه 

در جستجوی خوشبختی

امــروزه بــا گســترش خواســته هــای قشــر 
ــان و همچنیــن هــدف  جــوان، نیازهــا و آرزوهــای جوان

ــروزی  ــت.جوان ام ــرده اس ــر ک ــز تغیی ــا از ازدواج نی آن ه
بــرای ازدواج و پذیــرش مســئولیت آن نیــاز بــه دالیــل منطقــی 

قــوی تــری نســبت بــه پــدر ومــادر خــود دارد. ایــن ســوال کــه 
»اصــال چــرا بایــد ازدواج کنیــم؟!« مســئله ای اســت کــه همــه 

ــی شــویم. ــا آن مواجــه م ــا در زندگــی ب م

»ازدواج می تواندخوشبخت مان کند«

»ازدواج به زندگی ما معنای بیشتری می دهد«

»ازدواج به زندگی ما معنای بیشتری می دهد«

         »ازدواج میکنم تا متعهد شوم«   

در یــک مطالعــه مشــخص شــده اســت کــه افــراد متأهــل بســیار خوشــبخت تــر 
از مجردهــا هســتند. مارتیــن ســلیگمن روانشــناس برجســته مــی گویــد: »ازدواج 

بیــش از هــر پیونــد دیگــری بیــن انســان هــا در خوشــبختی نقــش دارد«
طبــق شــواهد موجــود دو عاملــی کــه بیشــترین نقــش را در خوشــبختی تمــام 

انســان هــا ایفــا مــی کننــد؛ عبــارت انــداز: ایمــان بــه خــدا و ازدواج

دالیــل دختــران و پســران بــرای مبــادرت بــه ازدواج را میتــوان بــه ایــن صــورت 
دســته بنــدی کــرد:

بعضــی هــا مــی گوینــد ازدواج میکنــم چــون بــه طــرف مقابــل عالقــه دارم یــا 
ــه عشــق نمــی  ــد. البت ــی میکنن ــل ازدواجشــان را »عشــق« معرف ــه دلی ــن ک ای
توانــد و نبایــد تنهــا دلیــل ازدواج باشــد امــا در تــداوم زندگــی مشــترک و داشــتن 

رابطــه زناشــویی ســالم و موفــق جزئــی مهــم و اساســی اســت.

ایــن جملــه ایســت کــه بســیاری از والدیــن و دختــران و پســران خاطرنشــان مــی 
کننــد؛ طبــق نظــر آنــان ازدواج فــرد را متعهــد، پایبنــد بــه زندگــی و مســئولیت 

پذیــر مــی ســازد.
بــرای برخــی نیــز ازدواج بــه دلیــل دیگــری صــورت مــی گیــرد؛ آن هــا زندگــی 
ــی  ــزء اساس ــد ازدواج ج ــد و معتقدن ــی دانن ــگ م ــی از فرهن ــترک را جزئ مش

ــی محســوب میشــود. ــی و مذهب ــای فرهنگ باوره
»بچه دارشدن« هم دلیل ازدواج برای بعضی ها محسوب میشود.

ــه افــکار و عقایــد  هــدف هــا و دالیــل دیگــری نیــز وجــود دارنــد، حــاال بایــد ب
ــا از ازدواج چیســت؟ خــود رجــوع کنیــم و ببینیــم هــدف م

ــه دو  مــارک توایــن مــی گویــد: »ازدواج دوخــط شکســته را یکــی مــی کنــد؛ ب
زندگــی بــی هــدف کار مــی بخشــد و بــه دو سرشــت جســتجوگر دلیلــی بــرای 

زندگــی کــردن مــی دهــد.«
اگر پیش از ازدواج هنوز بچه ی پدر و مادرمان بودیم

حــاال دیگــر همســر کســی هســتیم و بــه زودی هــم ممکــن اســت پــدر و مــادر 
کســی شــویم و ایــن یعنــی زندگــی مــا بیشــتر از آن ارزش دارد کــه بخواهیــم 

سرســری از آن بگذریــم؛ و هــزاران دلیــل دیگــر کــه چــرا بایــد ازدواج کنیــم.

ــود  ــه خ ــل از ازدواج ب ــد قب ــا بای ــه م هم
بنگریــم و ببینیــم کــه آیــا شــرایط مناســب 
ــرای  ــل را ب ــدف و دالی ــم و ه ازدواج را داری
خــود روشــن ســاخته وهــدف اصلــی، کــه 
هــدف اصلــی همــه کارهاســت یعنــی 

ــم. ــر بگیری ــدا« را در نظ ــه خ ــرب ب »تق

دو نیمه 

سیب

چرا ازدواج میکنیم؟؟



دو نیمه 

»اصــال چــرا بایــد ازدواج کنیــم؟!« مســئله ای اســت کــه همــه 

ســال پنجم        شــماره 22        26 شهریور 1398 گاهنامه ی سیاســی ، فرهنگی ، اجتماعی ، صنفی
22

5

دو نیمه 

سیب

چرا ازدواج میکنیم؟؟

ــه  ــاره ب ــات بســیاری اش ــم در آی ــرآن کری ق
موضــوع ازدواج کــرده اســت کــه آن اهمیــت 
ــه در  ــاند؛ ازجمل ــی رس ــر را م ــنت پیامب س

ــه 21: ــه ی روم، آی ــوره مبارک س

ــْن  ــم ِمّ ــَق لَُک ــِه أَن َخَل ــْن آیَاتِ »َوِم
ــا َو  ــُکُنواْ إِلَْیَه ــًا لَِّتْس ــُکْم أَْزَواج أَنُفِس
ــی  ــًة إِنَّ ِف ًة َوَرْحَم ــَودَّ ــم مَّ ــَل بَْیَنُک َجَع

ــُروَن«1 ــْوٍم یََتَفکَّ ــاٍت لَِّق ــَک َلیَ َذلِ

بــه تعبیــر این آیــه، هــدف از ازدواج رســیدن 
ــه آرامــش اســت، آرامشــی کــه در هــر دو  ب

بعــد جســمی و روانــی صــورت مــی پذیــرد.
از طرفــی بــه فرمــوده ی پیامبــر اکــرم صــل 
ــد،  ــه: » کســی کــه ازدواج کن ــه و آل اهلل علی

نصــف دینــش را حفــظ کــرده اســت«2
برنامــه  اســالم  تعبیــری  بــه  و  قــرآن 
منســجمی بــرای ایــن جهــت از زندگــی بشــر 
ــد و  ــو توال ــک س ــه از ی ــاله ای ک دارد، مس

تناســل بشــر در 
آن قــرار دارد و 
ــر  ــوی دیگ از س

ــد و  ــزی انســان را تأمیــن مــی کن ــاز غری نی
البتــه اولیــن و مهــم تریــن کانــون اجتمــاع و 

ــز هســت. ــی نی ــه تربیت حلق

دربخشــی  امینــی«  ابراهیــم  اهلل  »آیــت 
اصلــی  اهــداف  »همســرداری«  ازکتــاب 
ــی  ــن معرف ــن دار را چنی ــان دی ازدواج انس
ــن  ــان دی ــک انس ــی ی ــدف اصل ــد: »ه میکن
دار از ازدواج بایــد ایــن باشــد کــه بــا تعــاون 
و همــکاری همســرش بتوانــد نفــس خویــش 
را از گناهــان بــدی هــا و اخــالق زشــت 
ــک  ــح و اخــالق نی ــل صال ــا عم ــد و ب بپیرای
ــه مقــام واالی انســانیت  ــا ب پــرورش دهــد ت
ــن رو  ــردد از ای ــل گ ــدا نای ــه خ ــرب ب و تق
وجــود همســری شایســته بــرای رســیدن بــه 

ــرورت دارد.« ــی ض ــدف مهم ــن ه چنی

ــه از جنــس  ــای او آن اســت ک 1. و از نشــانه  ه
ــا در  ــد ت ــما آفری ــرای ش ــرانی ب ــان همس خودت
کنــار آنــان آرامــش یابیــد و میــان شــما و 
همســرانتان عالقــه  شــدید و رحمــت قــرار 
ــرای  ــی(، ب ــت اله ــن )نعم ــک در ای ــی ش داد؛ ب
گروهــی کــه مــی  اندیشــند نشــانه  هــای قطعــی 

ــت. اس
 

2. مستدرک الوسائل، جلد14، ص1۵4

را  یکدیگــر  اســم 
»آرام  گوشــی  در 
ذخیــره  جانــم« 
بودیــم،  کــرده 
اعتقــاد  چــون 
داشــت وقتــی ایــن 
ببینیــم  را  اســم 

ــه آرام  ــود ک ــی ش ــان م ــه ی ذهنم ملک
هســتیم. همدیگــر  جــان 

 به روایت همسر شهید مصطفی نبی لو 
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نویسنده
عرفان محسن زاده

cgtدالر هزار تومانی با
نه با برجام !

ــه  ــه ب ــدم توج ــور، ع ــد در کش ــق تولی ــدم رون ــی ع ــکالت اساس ــی از مش یک
ــا  ــد اســت. ام ــِق فضــاِی کســب و کاِر مول ــرای رون ــرایط مناســب ب ــاد ش ایج
عامــل دیگــری کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت، رونــق کســب و کار هــای 
مــوازی و رویــش بــی نظــارت کســب و کارهــای غیــر مولــد اســت کــه ریســک 

پذیــرِی کمتــر و ســود دهــِی باالتــری دارنــد. 
در کنــاِر قوانیــِن مشــوِق کســب و کاِر مولــد )کــه گاهــی مفیــد و گاهــی حتــی 
بــی فایــده انــد( وجــود قوانیــن محــدود کننــده بــرای حــوزه ی  مخــرِب رقیــب 

ضــروری مــی نمایــد. 
ــش از 180  ــه در بی ــت ک ــی اس ــرمایه ، قانون ــر س ــدی ب ــات عای ــا مالی cgt ی
کشــور جهــان اجــرا می شــود امــا در کشــور مــا همچنــان غریــب مانــده اســت. 
مالیــات عایــدی بــر ســرمایه، بــه ســرمایه تعلــق نمیگیــرد بلکــه ســود حاصــل از 
خریــد و فــروش آن را نشــانه گرفتــه و هــدف آن ســوداگرانی اســت کــه صرفــا 
ــورم  ــاد ت ــق ایج ــند و از طری ــارف میرس ــود نامتع ــه س ــروش، ب ــد و ف ــا خری ب

هــای کاذب بــه اقتصــاد ضربــه میزننــد.
ــه  ــا ب ــرمایه ه ــت س ــه هدای ــوان ب ــون میت ــن قان ــای ای از مزای
ســمت اقتصــاد مولــد، کاهــِش نابرابــرِی درآمــدی و جلوگیــری از 
نوســانات قیمــت در بازارهــای مشــمول قانــون، ماننــد طــال و ارز و 

ــی الخصــوص امــالک اشــاره کــرد. عل

اما چرا این قانون در کشور ما غریب مانده است؟
ــع  ــادی مان ــا حــد زی ــا ســال 80 ت  و چــرا قوانیــن مشــابه کــه ت
ــالک میشــدند  ــد ام ــازار مهمــی مانن ــانات در ب ســوداگری و نوس
ــه ی  ــه فاجع ــای خصوصــی ب ــک ه ــا تاســیس بان ــو شــدند و ب لغ

ــد؟ ــن زده ش ــانات دام نوس

ــال 97  ــاه س ــار شــهریور م ــن ب ــرای آخری ــی ب ــث شــده وقت ــی باع ــه عامل چ
الیحــه ی قانــون cgt بــا یکصــد و هفــده امضــا در مجلــس اعــالم وصــول شــد 
و در مهرمــاه همــان ســال کلیاتــش در کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصویــب 
ــد  ــت مانن ــرا دول ــارج شــد؟! و چ ــتور کار خ ــت از دس ــا پیشــنهاد دول ــد، ب ش
ــرای ارســال الیحــه ی جامــع، جامــه  ــه وعــده خــود ب دیگــر وعــده هایــش ب

عمــل نپوشــانید؟

ــد و  ــر می کن ــه ذهــن هــر شــهروند را درگی ــی اســت ک ــن هــا پرســش های ای

ــه وجــود مــی آورد. ــرای او ب حــق ایجــاد ســوال را ب

حتــی بــا فــرض ســخت بــودن عملیاتــی کــردن کامــل قانــون، چــه مانعــی بــرای 

تصویــب و اجــرای جــز بــه جــز آن، مثــا بــرای رشوع در حــوزه مســکن وجــود 

دارد تــا بــه ایــن وضــع نابســامان هزینــه مســکن1 خامتــه دهــد؟

1. ســهم  هزینــه مســکن از ســبد خانــوار: در ســال 139۵ بــه طــور میانگیــن 3۵.۵ درصــد و 
بــرای دهــک هــای پاییــن حــدود ۵0 درصــد بــوده کــه بــه اذعــان وزیــر مســکن در شــرایط 
کنونــی بــرای بعضــی از خانوارهــا تــا 80 درصــد هــم افزایــش پیــدا کــرده اســت. افزایــش 
اجــاره بهــا نیــز بــه اذعــان رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس بــه حــدود 70درصــد رســیده 
کــه باالتریــن مقــدار بعــد از انقــالب محســوب میشــود. آمــار هــای دیگــر نیــز نشــان دهنــده 

ی وضعیــت اورژانســی بــازار مســکن مــی باشــد.
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جــوان مــی خروشــد و مــی خراشــد مــی فهمــد و مــی فهمانــد سرشــار اســت از 
توانمنــدی و شــور پــر اســت از انــرژی و فکــر  مملــو از ســالیق و عالیــق راه مــی 
رود و ایــده مــی دهــد. کافــی اســت تــا کمــی فکــر کنــد و خالقیتــی شــگرف از 
ذهــن پویایــش ســاطع شــود گــزاره هایــی را بــاور  دارد و بــر آنهــا اصــرار مــی 
ــرای  ــی را ب ــه زندگ ــد. برنام ــس میزن ــرد و پ ــی پذی ــی را نم ــرف های ورزد و ح
رســیدن بــه اهدافــی خــاص مــی چینــد و آنقــدر بــر اســب انگیــزه مــی تــازد 

تــا بــه قلــه هــدف برســد.
 الحق که استعداد عظیمی است این جوانی!

ما بََرِده نیستیم !
نویسنده

علیرضا اکبری

ــه  ــتن هم ــه کاربس ــت و ب ــت هدای ــم اس ــه مه ــا آنچ ام
ایــن اســتعدادها در مســیر درســت هســت. جــوان همــان 
ــه و  ــی تجرب ــم ب ــدار ه ــان مق ــرژی دارد هم ــه ان ــدر ک ق
خــام اســت اگــر هدایــت نشــود و یــا اگــر ســرکوب شــود 
ــرای ارزش هــای  ــه مضرتریــن عنصــر ممکــن ب تبدیــل ب

جامعــه مــی شــود.

ــراف  ــا در اط ــری ه ــی تدبی ــن ب ــر همی نظی
مــا نیــز کــم نیســت جــوان پرشــوری کــه بــا 
همــه انگیــزه و شــور و اشــتیاق  وارد دانشــگاه 
ــوان  ــا آن ج ــد ب ــه کنی ــود را مقایس ــی ش م
بــی رمــق خوابــگاه نشــینی کــه منتظــر 
ــگاه  ــای دانش ــا از کالس ه ــت ت ــی اس فرصت
ــواب  ــاعتی خ ــه س ــرده و دلخــوش ب ــرار ک ف
بیشــتر در خوابــگاه هســت در ایــن میــان نیــز 
فــرد موفــق کســی محســوب مــی شــود کــه 
ــزوه  ــا ج ــنو  تنه ــرف ش ــرده ای ح ــد ب مانن

ــد ــد و خــوب امتحــان ده بخوان

جامعــه اســالمی مــا در حــال حاضــر بیــش از هــر زمــان دیگــری نیــروی جــوان 
دارد بیــش از 3۶ میلیــون نیــروی جــوان بیــن ســنین پانــزده تــا چهــل ســال 
ایــران را از نظــر جمعیــت جــوان ممتــاز کــرده اســت، در حــال حاضــر ایــران 
مــا دارای بیــش از 14 میلیــون قشــر دانشــگاهی تحصیــل کــرده در رشــته هــای 
علــوم و مهندســی اســت کــه ایــن مهــم آرزو و نداشــته بســیاری از کشــور هــای 
پیشــرفته محســوب مــی شــود ، در عیــن حــال کشــور از نظــر منابــع و ثــروت 

هــای خــدادادی نیــز بــی همتاســت.
  کشــور مــا یــک درصــد از جمعیــت جهــان و هفــت درصــد از منابــع جهــان را 
ــع اســتفاده نشــده در جهــان رتبــه  در اختیــار دارد. ایــران از نظــر میــزان مناب
اول اســت. در ایــن میــان مدیریــت ایــن حجــم از منابــع و بکارگیــری صحیــح 
آن همــان چیــزی اســت کــه کشــور در حــال حاضــر بیــش از هــر چیــز بــه آن 
نیــاز دارد آنچــه کــه تــا بحــال بــه هیــچ وجــه بــه درســتی اتفــاق نیفتــاده اســت.

دانشــگاه  مســئولین 
الخصــوص  علــی 
فرهنگــی  مســئولین 
بداننــد  آموزشــی  و 
ایــن  برابــر  در  کــه 
ــی و اراده  ــزه کش انگی
ــن  ــان ای ــکنی جوان ش

ــا و  ــجویان در دنی ــده دانش ــته ش ــد کش ــن امی ــاط ای ــور و نش ــرکوب ش س
هســتند. مســئول  آخــرت 

در اینکــه دانشــجو را از کمرتیــن امکانــات رفاهــی محــروم مــی کننــد و در 

عــوض رقــم بودجــه هــای مــن درآوردی شــان بــرای اهــداف نــا معلــوم رس 

بــه فلــک مــی کشــد مســئول هســتند و روزی بایــد پاســخگو همــه ایــن بــی 

فکــری هــا باشــند
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معنای شفافیت

البتــه ایــن شــفافیت یــک معنــای غلطــی هــم 
از آن برداشــت می شــود به طــوری کــه بــه 
بهانــه  شــفافیت، مســائلی را بــه اشــخاص نســبت 
ــت نشــده اســت، »اینکــه  ــوز ثاب ــد کــه هن دهن
ــات  ــه اثب ــدون اینک ــن و آن را ب ــم ای ــا بیایی م
ــت  ــار تهم ــار فش ــر ب ــم زی ــد، بگیری ــده باش ش
ــه  ــم ک ــبت بدهی ــا نس ــه آن ه ــی را ب و چیزهای
ــا  ــا ت ــد، ام ــت باش ــع راس ــت در واق ــن اس ممک
مادامــی کــه ثابــت نشــده اســت، مــا حــق 

ــم.« ــان کنی ــم آن را بی نداری

شفافیت در اقتصاد 
بــا توجــه بــه اینکــه در مســائل اقتصــادی، 
ــت  ــادی اس ــگ اقتص ــک جن ــر ی ــور درگی کش
و بدیــن ترتیــب مســئله ی اقتصــاد، اولویــت 
می شــود،  محســوب  کشــور  یــک  درجــه ی 
»شــفافیت« نقــش بی بدیلــی ایفــا می کنــد. 
ــن اســت کــه فضــای  یکــی از مراحــل ای
ــردم  ــور م ــرای حض ــور ب ــاد کش اقتص

ــد. ــفاف باش ش

نتیجه
ــام  ــئوالن در نظ ــفافیت مس ــن ش بنابرای
ــه  ــت ک ــروری اس ــائل ض ــالمی از مس اس
اســالم دســتور داده اســت و محــدوده ی آن 
ــه غیــر مــوارد نظامــی و امنیتــی، شــامل  نیــز ب
ــود.  ــردم می ش ــا م ــط ب ــائل مرتب ــه ی مس هم
ایــن مســئله کــه بیانگــر جایــگاه مــردم در نظــام 
ــردم  ــا م ــئوالن ب ــه ی مس ــوع رابط ــالمی و ن اس
اســت، مطالبــه ی رهبــر انقــالب اســالمی از 
مســئوالن قــوا و دیگــر کارگــزاران نظــام اســت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای  97/7/23

ــه  ــت ک ــن اس ــفافیت ای ــای ش معن
»مســئول در جمهــوری اســالمی 
ــح  ــور واض ــودش را به ط ــرد خ عملک

ــد.« ــرار بده ــردم ق ــار م در اختی


