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قاتل 19 ساله در شیراز 
روانه دادسرا شد

ث
حواد

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای 
اسالمی شهر شیراز عنوان کرد؛ 

ناظر گمرکات خوزستان عنوان کرد؛

ضرورت تقویت 
زیرساخت های مرزی برای 

افزایش صادرات
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رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری شیراز خبر داد؛

کلنگ زنی احداث چند سالن 
چندمنظوره ورزشی و چمن 

طبیعی در مناطق شیراز
رویکرد شهرداری در حوزه ورزشی 

بر پایه توسعه ورزش همگانی
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هاجری عضو شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد؛

اعالم رضایت برای انتقال زندان عادل آباد 
شیراز به خارج از شهر

استاندار فارس تأکید کرد؛

معرفی شرکت های دانش بنیان 
استان فارس از طریق تارنمای 

وزارت خارجه

هند: 

در حال مذاکره با روسیه برای خرید 
نفت ارزان تر هستیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

برگزاری مسابقه های مد و لباس، 
زمینه ساز شناسایی توانمندی ها است
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علی بهادری جهرمی: در دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین یا 
سایر فراورده های نفتی وجود ندارد.

امروز  منظور  بنزین، گفت:  قیمت  افزایش  با رد خبر  سخنگوی دولت 
و  خصوصی سازی  اقتصادی،  سخت  تصمیمات  گرفتن  از  رئیس جمهور 
دیگر حامل های  یا  بنزین  قیمت  افزایش  نه  بود  رانت خواران  با  مبارزه 

انرژی.
 علی بهادری جهرمی در گفتگو ایرنا، درباره اینکه آیا دولت برنامه یا 
تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا دیگر فرآورده های نفتی در دستور 
برای  برنامه ای  حتی  یا  تصمیم  هیچگونه  دولت  خیر،  افزود:  دارد،  کار 

افزایش قیمت بنزین یا سایر فراورده های وجود ندارد.
که  ایرنا  سؤال  این  به  پاسخ  در  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس   
چه  اقتصادی  سخت  تصمیمات  گرفتن  از  رئیس جمهور  امروز  منظور 
»نخستین  در  جمهور  محترم  رئیس  سخنرانی  کرد:  خاطرنشان  بود، 
مسئله  با  مرتبط  و  ایران«  اقتصاد  در  خصوصی سازی  بین المللی  رویداد 

خصوصی سازی بود و به شکل شفاف هم نسبت به لزوم گرفتن تصمیمات 
سخت و جدی در مقابله با رانت خوارانی که سال ها حقوق مردم را پایمال 

کرده اند بیان کرد.
 بهادری جهرمی ادامه داد: این صحبت پیش از این هم مطرح و تأکید 
شده بود به جای برخورد صرف با مفسد باید ریشه فساد خشکانده شود و 

بسترهای فسادزا از بین رود.
وی تأکید کرد: از آنجا که برخورد قضایی صرف به تنهایی نمی تواند 
راه حل برخورد با مفاسد باشد، رئیس جمهور این موضوع را مطرح کرد.

به سخنگوی دولت:  زندگی  از  سبک  این  شکل گیری  با  ارتباط  در  بخارایی،  احمد 
از  یکی  می تواند  اقتصادی  مشکالت  و  بیکاری  گفت:  نیوز  گسترش 
باشد.  مجردی  زندگی  به سمت  در روی آوردن جوانان  مؤثر  عوامل 
وقتی یک جوان برای تشکیل خانواده، شرایط ابتدایی را نداشته باشد، 
قطعًا نمی تواند به فکر این باشد که یک خانواده را اداره کند و تشکیل 

خانواده بدهد.
ازدواج جوانان  باید تالش کنیم که مشکل  اظهار کرد:  ادامه  وی در 
را حل کنیم تا کمتر با پدیده خانه های مجردی مواجه شویم. چرا که 
برخی افراد به دالیل مختلف از ازدواج منصرف می شوند و به زندگی 
مجردی روی می آورند. برخی  به علت مشکالت شخصیتی و بعضی 
از این افراد هم به دلیل تجربه های تلخ از زندگی مشترک قبلی خود 

زندگی مجردی را ترجیح می دهند.
مهم ترین عوامل تشکیل خانوارهای تک نفره

این جامعه شناس گفت: به تأخیر افتادن سن ازدواج، عدم اتکای مالی به 
خانواده، افزایش میزان طالق و مهاجرت های شغلی و تحصیلی مهم ترین 

عواملی هستند که در تنهازیستی تأثیر گذاشته اند.
بخارایی  در این زمینه ادامه داد: به عنوان مثال، کسانی که برای تحصیل 
و  می کنند  تهیه  خانه  خود  برای  و  می روند،  دیگر  شهر  به  شهری  از 
همچنین از طرف خانواده خود حمایت می شوند، خود را در رفاه دیده و 
اصاًل به تشکیل خانواده فکر نمی کنند. اغلب افرادی که تنهازیستی را 
انتخاب می کنند تحصیلکرده هستند و این امر زنگ خطری جدی برای 

کاهش ازدواج و شیوع آسیب های اجتماعی است.
وی اضافه کرد: وقتی که یک جوان ۲۵ ساله تمایل به زندگی مجردی 
را  زندگی اش  شیوه  خود  می خواهد  فرد  که  است  این  دلیل  به  دارد، 
قرار  تحت الشعاع  مسئله  این  در  هم  اقتصادی  دالیل  البته  کند،  تعیین 
می دهند. یک جوان ضمن اینکه آزادی فردی اش را در این نوع زندگی 
بدون  باشد،  مستقل  هم  اقتصادی  نظر  از  می خواهد  می آورد،  به دست 

اینکه خانواده به او وابسته باشد.
او در ادامه عنوان کرد: شکل گیری خانوار تک نفره، یک زمان جنبه 

اختیاری و ارادی دارد یک زمان هم تحت تأثیر فشار بیرونی است که 
این می توان به فشار اقتصادی در جامعه اشاره کرد. بیش از ۸۰ درصد 
زندگی  آن  در  خانواده ای که  می شوند یک  مجبور  افراد  که  مواردی 
می کنند را ترک کنند، همین شرایط اقتصادی است، که در قالب طالق 

اتفاق می افتد.
وی  اضافه کرد: در صورتی که زوجین فرزندی نداشته باشند، پس از 
طالق، ۲ خانوار تشکیل می شود. اما اگر فرزندی داشته باشند و همراه 

مادر زندگی کند، خانوار تک سرپرست پدید می آید.
بخارایی گفت: شیوه زندگی در طول سال های گذشته عوض شده، ایران 
سال ۱۴۰۱ قطعًا با ایران سال ۱۳۸۱ فرق دارد. به این دلیل که نگاه به 
زندگی تغییر کرده و به روز شده و نگرش جهانی در افراد رسوخ کرده 

و این نگرش جهانی به معنای عنصر عقالنیت است.
تفاوت بین سنت و مدرنیته

که  می کند  مشاهده  شخصی  که  زمانی  داد:  ادامه  شناس  جامعه  این 
ازدواج در سن پایین، به طالق ختم می شود، دوست دارد که شریک 
زندگی اش را خودش انتخاب کند و به گفته های خانواده توجهی نکند 
که همین امر سبب می شود، انتخاب های خانواده برای ازدواج را در نظر 
نگیرد. این یک تفاوت بزرگ بین سنت و مدرنیته است که همین امر 
باعث باال رفتن سن ازدواج می شود. با باال رفتن سن ازدواج، شوق و 

اشتیاق سابق برای تشکیل خانواده در بعضی افراد کاهش می یابد.
وی در ادامه گفت: بیشتر افرادی که از پول کافی برخوردار هستند و از 
نظر مالی و همچنین موقعیت شغلی خوبی دارند، بیشتر ترجیح می دهند 
مسئولیت های  وارد  را  خود  و  کنند  زندگی  مجردی  صورت  به  که 
زندگی نکنند. با افزایش میل جوانان به زندگی مجردی و عدم تمایل 
به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک شاهد رواج خانوارهای تک نفره 

هستیم.
بزرگترین  تجردگرایی  کرد:  عنوان  صحبت هایش  پایان  در  بخارایی 
طریق  از  فرهنگ  که  چرا  می کند،  وارد  جامعه  به  را  فرهنگی  ضربه 
منتقل می شود، وقتی خانواده ای شکل  نسل دیگر  به  نسلی  از  خانواده 
نگیرد، فرزندی متولد نمی شود که فرهنگ را به نسل بعد از خود منتقل 

کند.

توجه  با  عبدالرحیم  فرزند  عابدی  صادق  مرحوم  قتل  پرونده  خصوص  در 
کدملی  با  خداداد  فرزند  زاده  حسین  حسن  آقای   -1 قتل  به  متهمین  اینکه  به 
 5479738690 کدملی  با  حسن  فرزند  بهروزی  2-حبیب   5470074706
این  بازپرس  درخواست  به  عنایت  با  باشند  می  متواری  تاکنون   1398 سال  از 
لذا  کازرون  شهرستان  انقالب  و  عمومی  محترم  دادستان  موافقت  و  مرجع 
الکترونیک  و  کاغذی  نسخه  در  متهمین  پوشش  بدون  تصویر  است  مقتضی 
اختفا  محل  درخصوص  اطالعی  که  کسانی  تا  گردد  منتشر  روزنامه  آن 

تماس   1 داخلی   07142452839 تماس  شماره  با  خشت  بخش  عمومی  دادگاه  با  یا   110 پلیس  با  دارند  متهمین  زندگی   یا 
حاصل نمایند.                                                                                                                                                        38200                                                                                                                                  
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احمد بخارایی، جامعه شناس در ارتباط با افزایش خانوارهای تک نفره 
آمار طالق، عوامل  افزایش  بیکاری و همچنین  اقتصادی،  مسائل  گفت: 

مهمی در شکل گیری زندگی مجردی هستند.
به گزارش رویداد۲۴ ، زندگی های مجردی این روزها در کشور رو به 
افزایش است و شاهد این هستیم که تمایل جوانان به ازدواج روز به روز 

در حال کاهش است. بیشتر جوانان زندگی مجردی را انتخاب می کنند 
از  این سبک  افزایش  با  نمی دهند.  نشان  از خود  ازدواج  برای  تمایلی  و 
را  خانواده  مفهوم  که  هستیم  خانوارهایی  تعداد  افزایش  شاهد  زندگی، 
یا عدم تشکیل خانواده  دلیل شکل گیری زندگی های مجردی  اما  ندارد، 

چیست؟

از مسائل اقتصادی و بیکاری تا افزایش آمار طالق

ریما متولد 1979 لبنان است و در سن 10 سالگی به همراه خانواده اش 
به دلیل جنگ داخلی در لبنان به شهر لیون فرانسه مهاجرت کرد.

یک زن مهاجر لبنانی وزیر فرهنگ فرانسه شد.
به گزارش عصرایران، در معرفی کابینه جدید فرانسه، نام "ریما عبدالملک" 
شهروند 43 ساله لبنانی - فرانسوی به عنوان وزیر فرهنگ فرانسه چشم 

می خورد. 
فرانسه  به عنوان مشاور رئیس جمهوری  این، )از سال 2019(  از  قبل  او 

منصوب شده بود.
به نوشته سایت رادیو فرانسه، با وجود اینکه او برای افکار عمومی فرانسه، 
این مدت توانست طرح های فرهنگی مهمی  اما در  نیست  زیاد معروف 
را اجرا کند.وی در سال 2020 نقش مهمی در کاهش مشکالت بخش 

فرهنگی در اوج بحران کرونا داشت.
ریما متولد 1979 لبنان است و در سن 10 سالگی به همراه خانواده اش به 

دلیل جنگ داخلی در لبنان به شهر لیون فرانسه مهاجرت کرد.
وی فارغ التحصیل مرکز عالی علوم سیاسی در سال 1999 میالدی است 
و در دانشگاه پانتیون سوربون در پاریس هم در رشته توسعه و همکاری 

بین المللی تحصیل کره است.
آمریکا  در  فرانسه  سفارت  فرهنگی  رایزن  عنوان  به  هم  سال 2017  در 

منصوب شد.
وی عالوه بر زبان های عربی و فرانسه، به زبان انگلیسی هم مسلط است.

امانوئل  ریاست  دیگر کابینه های دوره  مانند  به  فرانسه  در کابینه جدید 
ماکرون، نیمی از وزیران زن و نیمی دیگر مرد هستند.

 امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه همچنین "کاترین کولونا" سفیر 
فرانسه در لندن را هم به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور معرفی کرد. 

او دومین زن است که این سمت را برعهده می گیرد.
یک زن هم نخست وزیر جدید فرانسه است. وزیر کار سابق )الیزابت 
بورن( به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه معرفی شده است. این برای 
اولین بار در بیش از 30 سال اخیر و دومین بار در تاریخ فرانسه است که 

یک زن نخست وزیر فرانسه می شود.

2

الواح تاریخی 
باروی تخت جمشید 

به خانه بازگشتند

همراه با تحلیل خبر
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سخنگوی دولت: 

قیمت بنزین 

افزایش نمی یابد
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