اخبار

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

داوطلبان جانباخته در عملیاتهای امداد و نجات «شهید» خوانده شوند

سقوطمردجوانازآبشاربهدلیلعکاسی

س��خنگوی سازمان آتشنش��انی و خدمات
ایمنی ش��هر تهران از سقوط مردی جوان از
آبش��ار به دلیل انداختن عکس خبر داد.سید
ج�لال ملکی  ،دراینباره گفت :در س��اعت
 ۱۲:۰۲ظهر روز جمعه حادثه سقوط از ارتفاع
به سامانه  ۱۲۵اطالع داده شد که درپی آن
س��تاد فرماندهی گروه امدادونجات ایستگاه
 ۷۴را به محل حادثه واقع در روستای رندان
در ارتفاعات کن س��ولقان اعزام کرد.وی با
اشاره به حضور عوامل آتشنشانی در محل
حادثه گفت :آتش نش��انان بخشی از مسیر
را با خودرو و بخش��ی دیگ��ر را با پای پیاده
ط��ی کرده و به محل رس��یدند ،آنان پس از
حض��ور در محل مش��اهده کردن��د که یک
گروه از جوانان حدودا  ۳۰س��اله برای تفریح
و کوهنوردی ب��ه این منطقه رفته بودند که
یکی از آنان هنگام انداختن عکس یادگاری
به پایین آبش��ار س��قوط ک��رده بود.ملکی با
بیان اینکه این جوان در پایین آبش��ار افتاده
و دچار مصدومیت ش��ده بود ،گفت :عوامل
آتشنشانی این فرد را به روی برانکارد قرار
داده و با طی کردن مس��یری او را در پایین
مسیر به عوامل اورژانس تحویل دادند تا به
مراکز درمانی منتقل شود.سخنگوی سازمان
آتشنش��انی و خدمات ایمنی شهر تهران با
بی��ان اینکه در این حادثه عکس انداختن در
موقعیتی نامناسب چنین خاطره تلخی را رقم
زده اس��ت ،گفت :الزم است شهروندانی که
قصد صعود به ارتفاعات را دارند حتما آشنایی
کامل با محیط داشته باشند و برای انداختن
یک عکس نیز جان خود را به خطر نیاندازند.
به گفته ملکی ،آتشنشانان پس از انتقال و
تحویل مصدوم به عوامل اورژانس در ساعت
 ۱۴:۳۵به ماموریت خود خاتمه دادند.
وجود  ۵۷۷واحد تولیدی نیمه فعال
در استان تهران

معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری
تهران با اشاره به اینکه  ۵۰هزار و  ۶۷۸واحد
تولیدی در اس��تان ته��ران فعالیت میکنند
ک��ه  ۱۵۶۳واحد راکد هس��تند و  ۶۵۵طرح
صنعتی پیش��رفت فیزیکی باالی  ۶۰درصد
دارن��د ،اف��زود :افزایش ظرفی��ت  ۵۷۷واحد
تولیدی نیمه فعال در استان تهران به جدیت
دنبال خواهد شد.حش��مت اله عس��گری در
گفتوگو با ایس��نا ،درب��اره افزایش ظرفیت
واحده��ای تولی��دی نیمه فعال در اس��تان
تهران گف��ت ۵۰ :هزار و  ۶۷۸واحد تولیدی
در اس��تان تهران داریم که یک هزارو ۵۶۳
واحد راکد هس��تند و  ۶۵۵طرح صنعتی نیز
پیشرفت فیزیکی باالی  ۶۰درصد دارند .بر
همین اساس پیگیری خواهیم کرد که طرح
های صنعتی با پیش��رفت فیزیکی بیشتر با
انجام اقدامات موثر در س��ال جاری به بهره
برداری برسند.وی افزود :از سوی دیگر تعداد
 ۵۷۷واحد تولیدی نیمه فعال در سطح استان
تهران وجود دارد؛ بر همین اس��اس افزایش
ظرفی��ت واحده��ای تولیدی نیم��ه فعال با
توجه به داش��تن امکانات و تجهیزات الزم
برای س��ال جاری در دستور کار قرار گرفته
است.عس��گری تاکید کرد :کمبود س��رمایه
در گ��ردش یکی از دغدغه ه��ای مهم این
واحده��ای تولیدی اس��ت .مناب��ع بانکی به
میزان کافی در اس��تان وجود دارد و با مرتفع
نمودن برخی از مشکالت غیر بانکی از جمله
گمرکی و مالیاتی م��ی توان از ظرفیت این
واحدها استفاده حداکثری را داشته باشیم.
دادستانی کل کشور آمار انبار
واحدهایی که ارز ترجیحی گرفتهاند
را مطالبه کرد

مرک��ز رس��انه ق��وه قضایی��ه اع�لام کرد:
دادس��تانی کل کش��ور آمار انبار واحدهایی
که ارز ترجیحی گرفتهان��د را مطالبه کرد و
براین اس��اس واحدهای تولیدی باید نسبت
ب��ه خوداظهاری میزان موج��ودی ذخایر در
انباره��ا اقدام کنند.به گزارش مرکز رس��انه
قوه قضاییه ،در راس��تای دس��تورات رییس
قوه قضاییه مبنی بر «مقابله با گرانفروش��ی
و احتکار» و کمک دستگاه قضایی به دولت
در انجام اصالحات اقتصادی ،دادستانی کل
کشور در اطالعیهای از واحدهای تولیدی که
ب��ا ارز ترجیحی مواد اولیه وارد یا از س��امانه
بازارگاه خری��داری کردهاند و در حال حاضر
موج��ودی دارن��د و همچنی��ن محصوالت
نهایی آنها برابر تصمیم��ات دولت و تنظیم
بازار ،مش��مول افزایش قیمت ش��ده است،
خواست تا برای پیشگیری از شائبه و تشکیل
پرونده احتکار ،نسبت به خود اظهاری میزان
موج��ودی ذخای��ر در انبارهای خ��ود اقدام
کنند.در این اطالعیه آمده اس��ت :واحدهای
تولیدی ،گزارش خود را به ادارات کل جهاد
کش��اورزی مراکز اس��تانها ارایه کنند و در
موعد مقرر نس��بت به واریز مابهالتفاوت ارز
به حساب هدفمندی یارانهها اقدام و نتیجه
را با تس��لیم رونوشت به دادستانهای مراکز
اس��تانها و ادارات کل تعزی��رات حکومتی
اعالم کنند.

گ�روه اجتماع�ی  :معاون ریی��س جمهور و
ریی��س بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران در
بزرگداش��ت  ۴۹۰ش��هید امدادگر جمعیت
ه�لال احمر در س��الهای دف��اع مقدس
گفت :افرادی ک��ه در زمان بحران فعالیت

داوطلبانه برای عامه مردم داشتند ،باید نام
و خدماتشان ثبت شود و از مزایای ایثارگری
اس��تفاده کنند.به گزارش «عصر ایرانیان»،
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی رییس
بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگران کش��ور با
حض��ور در جمع امدادگ��ران و خانوادههای
ش��هدای امدادگ��ر جمعیت ه�لال احمر
گفت :درگذش��ته برای ثبت و ارایه خدمت
به مجروحین و فوتشدگانی که داوطلبانه

ب��رای نجات ج��ان مردم ،جان خ��ود را در
خطر قرار دادهاند؛ تالشهایی شدهاس��ت و
عناوینی همچون «فداکار خدمت» تعریف
شدهاست .اما متاسفانه این تدابیر کاربردی
ندارد چون مناب��ع آن ،صندوق مالی آن به
درستی مشخص نشده و مهمتر اینکه پایه
حقوقی محکم و استواری دیده نشده است.
قاضی زاده هاش��می تاکید کرد :افرادی که
در زمان بح��ران فعالی��ت داوطلبانه برای

عامه مردم داش��تند ،باید نام و خدماتش��ان
ثبت ش��ود و از مزایای ایثارگری اس��تفاده
کنن��د.او ادامه داد :باید ب��ا همکاری هالل
احمر و نهادهای مسئول بستهای قانونی و
حقوق��ی برای حمایت از اقدامات جهادی و
داوطلبانه تهیه شود و خدمات بنیاد شهید و
امور ایثارگران به آسیبدیدگان تعلق گیرد.
رییس بنیادش��هید و امور ایثارگران گفت:
نقش��ی که جمعیت هالل احم��ر در دفاع

مقدس با فعالیت اداره جس��توجو اس��را و
مفقودین انج��ام داد ،از حافظه خانوادههای
شهدا ،آزادگان و ایثارگران پاک نخواهد شد.
او افزود :نقش��ی که هالل احمر در ثبت و
جستوجو مفقودین انجام داد؛ ارتباطی که
بین اس��را و خانواده هایشان از طریق پیام
برقرار کرد و در نهایت نقش بسیار مهمی که
در تبادل اسرای جنگی تحمیلی بازی کرد؛
در تاریخ دفاع مقدس ایران ماندگار است.

سرنوشت مبهم یک پادگان؛

آیا توافق نهایی ارتش و شهرداری تهران به مرحله اجرا میرسد؟

گروه اجتماعی :نتیجه توافقات ارتش و شهرداری تهران در
پادگان  ۰۶ارتش یا همان بوس��تان ارتش در ابهام است و
نتیجه توافق ارتش و شهرداری تهران هنوز مشخص نشده
اس��ت.به گزاش «عصر ایرانیان» هفدهم خرداد ماه سال
 ۹۹ب��ود که عملیات تبدیل پادگان  ۰۶ارتش به بوس��تان
عمومی ارتش آغازش��د؛ پادگان  ۰۶ارتش پادگانی شمال
ش��رق و منطقه  ۳تهران ،با مساحت  ۵۲هکتار است.این
پادگان قرار بود سال  ۱۳۷۲با اجرای طرح انتقال پادگان ها
و زمین های نظامی به خارج از شهر ،به شهرداری واگذار
ش��ود اما این امر در سال  ۹۹اتفاق افتاد و طی توافق نامه
ای ،این بوستان در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت.در
قانون خارج شدن اراضی نظامی از شهرها عنوان شده بود
که  ۴۰درصد مس��احت اراضی ب��ه ارایه خدمات عمومی
اختصاص یابد؛ همچنین  ۶۰درصد دیگر برای تامین هزینه
های انتقال پادگان ها ،بارگذاری ش��ود.اما آنچه مشخص
اس��ت ،توافقات در این س��طح باقی نخواهد ماند؛ چرا که
بر اساس طرح تفصیلی امکان تبدیل اراضی پادگان های
نظامی به مراکز تجاری ،مسکونی و یا اداری ممکن نیست.
خبرها حاکی از این بود که ارتش امکان بارگذاری در ۶۳۰
هزار مترمربع ،ش��امل  ۲۸۰هزار متر مربع مس��کونی۲۱ ،
هزار متر مربع خدمات ۶۳ ،هزار متر مربع هتل ۱۹۷ ،هزار
متر مربع اداری را دارد اما این روند ادامه نداشت و شورای
عالی شهرس��ازی در مصوبه دیگری بارگذاری در پادگان
 ۰۶را کاهش داد.پنجمین دوره مدیریت شهری نتوانست
تکلیف مشخصی را در پادگان  ۰۶تعیین کند و این پرونده
باز همچنان برای مدیریت شهری ششم باقی مانده است.
اخبار رسانه ای مبنی بر تبدیل پادگان  ۰۶ارتش به بوستان
عمومی ،اخباری امی��دوار کننده بود اما توافقات همچنان

در ابهام قرار دارد.تا جایی که ناصر امانی عضو ش��ورای
اسالمی ش��هر تهران همزمان با روز ارتش و حضور امیر
حبیباهلل سیاری معاون هماهنگکننده ارتش در صحن
ش��ورای شهر تهران ،با اش��اره به تعیین تکلیف وضعیت
پادگان  ۰۶اظهار داشت :در مورد این پادگان در دوره قبل
توافق ش��د اما به دالیلی این توافق متوقف ش��د و ما در
خصوص آخرین وضعیت و تصمیمات این پادگان اطالعی
نداری��م و باید تعیین تکلیف ش��ود.مهدی چمران رئیس
شورای شهر تهران نیز در گفت و گو با رسانه ها گفت که
هنوز تصمیمی برای توافق با ارتش دراین خصوص نگرفته

است.وی افزود :توافقی که شده از نظر حساب و کتابهایی
که بین دو طرف مقرر اس��ت خوب اس��ت ،اما من نظری
داش��تم مبنی بر اینکه در آن مکان قرار است حدود ۵۶۰
هزارمتر مربع زیربنا به ش��هر اضافه شود و در شهر تهران
اضافه ش��دن این میزان تراکم یک باری را بر دوش شهر
میگذارد .چمران ادام��ه داد :االن که این اتفاق رخ نداده
 ۵۶۰هزار مترمربع وجود ندارد و راحتتر نفس میکشیم و
رفت و آمد انجام میشود.وی افزود :از این جهت باید دید
کلی به این مسائل داشته باشیم ،اما از جهتی که باالخره
پادگان  ۰۶باید به فضای سبز تبدیل شود و بخشی از آن

نیز زمینهای ارتش اس��ت و میخواهد ساختوساز انجام
دهد ،توافقی که ش��هرداری و ارتش انج��ام دادند ،تقریبا
توافق مناسبی است ،منتهی از این دید که به آن نگاه کنیم
دچار تردید میش��ویم.امیر سیاری معاون هماهنگکننده
ارتش در صحن ش��ورای شهر تهران نیز  ۳۰فروردین ماه
در جلسه علنی شورای شهر ،در خصوص پادگان  ۰۶اظهار
داش��ت :مذاکره همچنان در حال انجام است و قطعا ما به
دنبال حفظ فضای سبز پادگان  ۰۶هستیم .جعفر شربیانی
عضو کمیس��یون معماری و شهرس��ازی شورای اسالمی
ش��هر تهران نیز در خص��وص اراضی پادگان��ی و اراضی
ذخیره ش��هری گفت :شورای ششم و کمیسیون معماری
و شهرسازی نگاهش این است که بتوانیم از این ظرفیت
ها با توافق با نهادها و سازمان ها و ارگان ها استفاده کرده
و بارگذاری به گونه ای باشد که بیشترین نفع آن ،متوجه
حوزه فضای سبز شود.وی با بیان اینکه باید تالش کنیم
کمترین بارگذاری مسکونی را روی این اراضی داشته باشم،
عنوان کرد :این نظر ما است و اینکه چقدر بتوانیم سازمان
ها و نهادها را متقاعد کنیم ،هنر و ظرفیت مدیریت شهری
است.ش��ربیانی تاکید کرد :به نظر می رسد از این ظرفیت
ها باید به نفع مردم اس��تفاده کنیم ،چرا که تهران ظرفیت
متورم شدن و جمعیت بیشتر و بارگذاری مسکونی را ندارد.
این عضو شورای تهران تاکید کرد که در گذشته توافقاتی
شده اما در حال حاضر متوقف است.اما شهروندان همچنان
از سرنوشت  ۰۶بی خبرند و ابهام در این حوزه تا زمانی که
نهاد رسمی نتیجه این توافقات را اعالم نکند ،باقی است؛
انتظار از مدیریت شهری این است که ضمن شفاف سازی
تالش خود را برای حفظ فضای سبز  ۰۶به نفع شهروندان
انجام دهد.

علیرضا زاکانی:

ضرب و شتم شهردار ناحیه  ۳منطقه  ۱۹ساختگی باشد برخورد میکنیم

ش��هردار تهران در خصوص شائبه ساختگی
بودن ضرب و ش��تم شهردار ناحیه  ۳منطقه
 ۱۹گفت :اگر چنین فرضیهای صحت داشته
باشد برخورد سختی خواهیم کرد.به گزارش
ایرن��ا ،علیرضا زاکانی ب��ا حضور در پنجمین
اجالس ش��ورای عالی اس��تانها و در جمع
خبرنگاران با اش��اره به امض��ای تفاهمنامه
هم��کاری میان ش��ورای عالی اس��تانها و
مجمع کالنشهرهای کشور امضا شد ،اظهار
کرد :باید بتوانیم در راس��تای ارتقای خدمات

به م��ردم از تمام ظرفیته��ای مختلفی که
در  ۱۹کالنش��هر وجود دارد بهره گرفته و با
توجه به ظرفیت ویژه شورای عالی استانها
در ارس��ال طرح و الیحه به مجلس و دولت
اس��تفاده کنیم.وی با بیان اینک��ه باید برای
تحقق اصول  ۱۰۰تا  ۱۰۵قانون اساسی که
در راستای وظایف شوراهاست تالش کنیم،
افزود :ظرفیتهای کمنظیری برای ش��وراها
در نظر گرفته ش��ده اما با توج��ه به این که
تاسیس شوراها با تاخیر  ۲۰سالهای نسبت به

مجلس شورای اسالمی اتفاق افتاده بخشی
از این ظرفیتها به سایر دستگاههای اجرایی
و حکمرانی کشور منتقل شده لذا باید تالش
کنیم ش��وراها و مدیریت ش��هری به جایگاه
اصلی خود بازگردد.ش��هردار تهران در پاسخ
به س��وال خبرنگاران پیرامون حواشی ضرب
و ش��تم ش��هردار ناحیه  ۳منطقه  ۱۹گفت:
زمانی که خبر ضرب و ش��تم شهردار ناحیه
 ۳منطقه  ۱۹را ش��نیدم به عنوان وظیفه به
عیادت او رفته و تالش کردم از ظرفیتهای

قانونی برای استیفای حقوق شهر ،شهروندان
و پرسنل استفاده کنم.وی با اشاره به گزارش
پزش��کی قانونی در خصوص اینکه آنچه که
اتفاق افتاده ممکن اس��ت س��اختگی باشد،
گفت :به س��ازمان بازرسی و معاونت مناطق
دس��تور دادیم که موضوع بررس��ی شود زیرا
این مسئله چیزی نیس��ت که مورد اغماض
قرار بگیرد.زاکانی البته تخلف در ساختمانی
ک��ه ش��هردار ناحی��ه  ۳منطقه  ۱۹ب��ه آنجا
مراجعه کرده بود را محرز دانست و افزود :این

ساختمان در حال ساخت  ۴طبقه اضافه بوده
لذا اقدام ناحیه برای جلوگیری از ضایعهای که
آسیب مالی و حیثیتی برای شهر و شهروندان
داشته است ،درست بود؛ اما این که اتفاقی که
رخ داده با توجه به گزارش پزش��کی قانونی
که قطعی چیزی را بیان نکرده و گمانه زنی
است ،نیازمند بررسی است؛ قطعا اگر ساختگی
باش��د برخورد سختی را خواهیم داشت و اگر
ساختگی نباشد از حقوق پرسنل خود صیانت
خواهیم کرد.

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا مطرح کرد؛

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران؛ بیماری هنوز تمام نشده است

عض��و کمیته علمی کش��وری مقابله ب��ا کرونا ضمن
تاکید بر اینکه کرونا در کشور به روند کنترل کنندهای
رسیده است ،گفت :با وجود اینکه خیلی به شرایطمان
خوش��بین و امیدوار هس��تم ،ولی حداقل نیاز است که
دو هفت��ه این حالت آرامش طی ش��ود تا نفس راحتی
بکش��یم؛ به همی��ن دلیل هنوز زود اس��ت که رعایت
پروتکلها را کاهش دهیم.مجید مختاری در گفتوگو
با ایس��نا ،با اش��اره به ش��رایط مطلوب فعلی کرونا در
کش��ور ،گفت :آمار بستری ،آی س��ییو ،ابتال و مرگ
و میر در ش��رایط کنترل شده اس��ت و در روند خوبی
از نظ��ر بیماری قرار داریم .مقداری نوس��ان داریم ،اما
این نوس��انات خطرناک و هشداردهنده نیست .برخی
میخواهن��د پاندمی را در کش��ورهای خود پایان یافته
اعالم کنند که این موضوع غلط است؛ زیرا کشورها با
یکدیگر در ارتباط هستند و اتمام پاندمی در یک کشور
نمیتواند اتمام پاندمی جهانی باش��د.وی افزود :اکنون

داریم میبینیم که در چین و برخی کش��ورهای دیگر
تعداد موارد بیماری بس��یار زیاد است و به همین دلیل
با وجود اینکه خیلی به ش��رایطمان خوشبین و امیدوار
هس��تم ولی حداقل نیاز اس��ت که دو هفته این حالت
آرامش طی شود تا نفس راحتی بکشیم؛ به همین دلیل
هنوز زود اس��ت که رعایت پروتکلها را کاهش دهیم
و زود اس��ت که دچار عادی انگاری در شرایط جامعه
ش��ویم.او تاکید کرد :رفتار ویروسهایی مثل کرونا و
آنفلوآنزا غیرقابل پیشبینی اس��ت .بیش از یکصدسال
گذش��ته وقتی ک��ه آنفلوآنزای اروپایی سراس��ر دنیا را
گرفت ،بشر دچار همین اشتباه شد و فکر کرد پاندمی
تمام شده است؛ در صورتی که پس از آن غافلگیر شد
و م��رگ و میرهای زیادی بعد از پایین آوردن س��پرها
در مقابل بیماری رخ داد؛ پس نباید این اش��تباه تکرار
شود.وی درباره علت عدم بروز موجهای بیماری پس
از تعطیالت نوروز علیرغم هشدارها نسبت به سفرها

و دید و بازدیدهای نوروزی ،تصریح کرد :چند س��ویه
از امیکرون بروز کرده اس��ت و این سویههای ترکیبی
از  BA۱و  BA۲خوشبختانه با وجود این که سرایت
پذیری بیشتری دارند ،اما کشندگی بیشتری ندارد .به
نظر میرس��د روندی که در کش��ورهای ش��بیه ایران
میبینیم ،ایجاد ایمنی زیاد در سطح جامعه است؛ یعنی
تعداد زیادی از مردم امیکرون را بس��یار خفیف گرفتند
و به نظر میرس��د ایمنی وس��یعی ایجاد شده است.او
تاکید کرد :از طرفی فراموش نکنید که واکسیناسیون
در ایران یکی از موفقیتهای بزرگ بوده است و ایران
جزو کش��ورهای برتر واکسیناسیون است؛ پس ایجاد
ایمنی عمومی به واس��طه ابتالی اف��راد به امیکرون
و واکسیناس��یون را میتوان علت ع��دم افزایش آمار
دانس��ت.مختاری درخصوص احتمال بروز موج هفتم
کرونا در کش��ور ،تصریح کرد :پاس��خ به این س��وال
بسیار سخت است .در چین تعداد مبتالیان به طور غیر

مترقبهای افزایش یافته اس��ت .اگر قرار باشد با سویه
جدیدی از کرونا مواجه ش��ویم که توانایی بیش��تری
داش��ته باشد ،شرایط بد و غیر قابل پیشبینی خواهیم
داش��ت؛ ولی اگر با همین روند پی��ش رویم و گرفتار
سویههای ترکیبی نش��ویم ،به احتمال زیاد پیکهای
بعدی وحش��تناکی نخواهیم داشت.وی در خاتمه بیان
کرد :اکنون س��ویههای دیگری ک��ه قرابت زیادی به
امیکرون دارد در کش��ورهای دیگری مش��اهده شده
است .به عنوان مثال در ش��هر المبوردی ایتالیا اخیرا
تعداد زیادی از این موارد دیده ش��ده است و حدود ۳۵
درصد مواردشان از این سویه جدید است ،ولی این نوید
بخش است که این سویه بستری بیمارستانی و بخش
آی سی یو را افزایش نداده است .در سایر کشورها نیز
زیر یک درصد از این س��وی ه نسبتا جدید گزارش شده
اس��ت؛ پس در حال حاضر ایجاد شرایط هراس انگیز
درست نیست

آیا جوانان برای ازدواج باید به دنبال «نیمه گم شده» باشند؟

عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج در انجمن ازدواج و خانواده کشور با
بیان اینکه احساس نیاز عاطفی به جنس مخالف برای ازدواج و تکمیل نیمه
خالی وجود ،امری غیر قابل کتمان است ،گفت :اینکه برای ازدواج معیارهای
دس��ت نیافتنی قرار دهیم و بگوییم ما به دنبال نیمه گم ش��ده خود هستیم و
ب��دون اصول و چارچوبهای عقالنیت به دنبال افرادی با ویژگیهای خاص
ب��رای ازدواج باش��یم ،جز ایدهآلگرای��ی نتیجهای ندارد و افراد را به س��مت
س��ختگیری در ازدواج پیش میبرد.امیر لطفی حقیقت در گفتوگو با ایسنا،
درباره اینکه آیا برای ازدواج باید به دنبال «نیمه گم ش��ده» بود؟ ،اظهار کرد:
اساسا نمی توان گفت به دنبال «نیمه گم شده» بودن غلط است اما در عین
حال اینکه چطور در عمل با این تصور رفتار می کنیم مهم اس��ت .اینکه در
ازدواج به دنبال معیارهای دست نیافتنی باشیم ،ایدهآل گرایی را ایجاد می کند
و باعث میش��ود ازدواج خارج از اصول و چارچوبهای عقالنیت پیش رود و
افراد به دنبال کمال گرایی صرف و معیارهای سخت گیرانه باشند.به گفته این
پژوهش��گر روان درمانی فراتشخیصی ،اینکه افراد نیمه گم شدهای دارند یک
تصور غالب ،روایت اجتماعی و تصویر کلی در تمام کشورهای جهان است که

افراد تصور میکنند برای ازدواج باید مرد یا زن مورد عالقه خود که نیمه دیگر
وجود آنها است و گم شده را پیدا کنند.این مشاور با بیان اینکه نیمه گم شده
در ناخ��ودآگاه فرد و بخش درونی او ق��رار دارد ،این را هم گفت که به عقیده
وی به دنبال «نیمه گم ش��ده» بودن ،کنش��ی اس��ت حاصل از مجموع تمام
احساسات ،ذهنیت ،هیجانات و قالبها و طرحوارههای روانی افراد که منجر
میشود انسان وارد یک رابطه با فرد دیگری شود.لطفی با یادآوری اینکه این
ذهنیت که بخش��ی از وجود فرد باید توسط فرد دیگری پر شود ،در دیدگاهها
و نظریههای مختلف روانشناسی مطرح شده است و نمیتوان گفت اساسا به
دنبال «نیمه گم شده» بودن غلط است ،ادامه داد :هر کسی تصویری از خود
و احساسی تحت عنوان تمایالت روانی ،جنسی و عاطفی نسبت به فرد دیگر
دارد ،اما اینکه این احساس��ات و هیجانات در کجا قرار دارند و منبع آنها ذهن
یا قلب یا مغز انسان است ،مشخص نیست.عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج
و زوج در انجمن ازدواج و خانواده کشور با بیان اینکه با این حال نباید به طور
کلیش��های در ازدواجها به دنبال نیمه گم ش��ده بود ،تاکید کرد :در بسیاری از
ازدواجه��ای خ��وب و موفق این اتفاق میافتد و آن بخ��ش خالی وجود افراد

در فرآین��د آش��نایی و ازدواج خود را نمایان میکند و توس��ط طرف مقابل پر
میشود.به گفته این مشاور ،نیمه گم شده شاید همان بخشی باشد که در ته
نشینهای ناهشیار ذهن ما و یا در طرحوارههای ما قرار دارد و این طرحوارهها
باعث میشوند ما پیوندی با دیگران برقرار کنیم.وی با تقسیم بندی ازدواج به
دو دس��ته ازدواج سنتی که برمبنای آشنایی فرد توسط یک میانجی و معرف
انجام میشود و ازدواج مبتنی بر آشنایی دو نفر بدون میانجی گری ،گفت :نوع
دوم ازدواج اشتباها در کشور ما مرسوم به ازدواج مدرن شده است در حالی که
صرفا بخشی از آشنایی دختر و پسر در آن نوع ازدواج مدرن است و از اساس
این نوع ازدواج ،مدرن نیس��ت .ازدواج مدرن به معنی عبور از سنت است و در
عبور از سنت اتفاق میافتد و افراد مسائل مدرن را باید در آن رعایت کنند .با
این حال در هر کدام از انواع ازدواج آنچه مهم است قرابت فرهنگی ،اجتماعی
و مذهبی ،س�لامت جسمی ،شخصیتی و روحی و پذیرفتن ظاهر یکدیگر و
نیز سالمت شخصیت و سالمت طرحوارگی دو طرف است و الزم است دختر
و پس��ر به دور از معیارهای کلیشه ای که برای «نیمه گم شده» ساختهاند به
این موارد دقت کنند.
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اخبار
پاسخ وزارت رفاه به چند پرسش
درباره «یارانهها»؛ از حسابهای
ی
مسدود تا اعتراض به دهکبند 

وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی به برخی
سواالت درباره طرح عادالنه سازی یارانهها
پاسخ داد .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در صفحه اینستاگرامش به چند سؤال درباره
اصالح نظام یارانهها پاس��خ داده که به این
شرح اس��ت :س��وال:تکلیف خانوارهایی که
قرار اس��ت در آین��ده از فرایند دریافت یارانه
حذف شوند ،چیست؟ پاسخ:هر گونه تصمیم
دولت در خصوص ح��ذف یارانه دهکهای
باالی درآمدی بر اس��اس قانون خواهد بود.
س��وال:افرادی ک��ه کارت بانک��ی آنها دچار
مشکل ش��ده اس��ت ،چه اقدامی باید انجام
دهن��د؟ پاس��خ :واری��ز یارانهها به حس��اب
سرپرس��ت خانوار انجام ش��ده است و مفقود
ش��دن کارت ،انقض��ای کارت و  ...ارتباطی
به عدم واریز آن ن��دارد .این افراد برای حل
مش��کل خود باید به بان��ک مربوطه مراجعه
کنند .سوال :سرپرستان خانوارهایی که حساب
یارانه آنها مسدود شده است ،چه اقدامی باید
انجام دهند؟ پاس��خ :این افراد باید برای حل
مش��کل خود به بانک عام��ل مراجعه کنند.
س��وال :جهت خرید از محل یارانه آیا سقف
روزانه تعریف میشود؟ پاسخ :جزئیات نحوه
خرید از محل مبلغ یارانه واریز شده از طریق
وزارت رفاه اطالع رسانی خواهد شد .سوال:
آن دسته از نیروهای مسلح که مشمول این
طرح نشدهاند ،چگونه باید درخواست خود را
ثبت کنند؟ پاسخ :تمام نیروهای مسلح برای
رسیدگی به این موضوع باید از طریق یگان
خود پیگیری کنند .س��وال :اف��رادی که ماه
پیش جداس��ازی خانوار را انجام دادهاند ،چرا
مش��مول طرح نشدهاند؟ پاس��خ :جداسازی
اطالع��ات خانوار بر اس��اس قان��ون مربوط
به س��ازمان هدفمندس��ازی یارانهها است و
ای��ن افراد باید موضوع را از طریق س��ازمان
هدفمندسازی یارانهها پیگیری کنند .سوال:
در صورت اعتراض به دهک بندی خانوارها
فرایند ثبت و رس��یدگی به اعتراض چگونه
اس��ت؟ پاسخ :تمام خانوارهایی که نسبت به
دهک بندی خود اعتراض دارند ،بعد از اعالم
وزارت رف��اه میتوانن��د در س��امانه حمایت
اعتراض خود را ثبت و دهک درآمدی خانوار
خود را مشاهده کنند.
خزعلی :در هدفمندی یارانه ها
به زنان سرپرست خانوار عنایت
ویژهای شود

معاون ام��ور زنان و خان��واده رییس جمهور
گفت :همانگونه که دولت دهکهای پایین
را مورد توجه خاص قرار میدهد ،الزم است
نس��بت بهزنان سرپرس��ت خانوار ومادران
ب��اردار و ش��یرده عنایت ویژهای در دس��تور
کار هدفمن��دی یارانه ها لحاظ کند .انس��یه
خزعلی در حس��اب کاربری خ��ود در توییتر
نوش��ت :رویکردمادرانگی وعدالت محوری،
توجه ویژه به اعضای آسیب پذیر در خانواده
را طل��ب می کن��د.وی اظهار داش��ت :اتخاذ
رویکرد مادرانگی در سطوح کالن کشور و در
ش��رایط خاص اقتصادی به صورت مفهومی
یعن��ی اهمیت یافتن دیگری ب��ر خود ،یعنی
اصالت یافتنمنافع جامعه در نسبت با منافع
و موقعیتکارگزاران اس��ت.معاون امور زنان
و خان��واده رییس جمهور ادامه داد :اگر دولت
به خاطر وجود فش��ارهای داخلی و خارجی و
خوف از دس��ت دادن پایگاه ،روزنههای نفوذ
فس��اد را نبن��دد؛ یعنینفع جمع��ی را نادیده
گرفته و رویکرد خطرپذیریمادرانه و حمایت
از س�لامت خانواده را از دس��ت داده و دچار
تعارض منافع شده است.
 ۸۰هزار داوطلب از سراسر
کشور در آزمون وکالت دادگستری
شرکت کردند

رییس مرکز وکالی کارشناس��ان رس��می و
مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت :در آزمون
وکالت دادگستری  ۸۰هزار داوطلب از سراسر
کشور در  ۲۲۴حوزه فرعی و  ۵۰حوزه اصلی
دانشگاه آزاد شرکت کردهاند.حسن عبدلیانپور
در حاش��یه برگزاری آزمون سراسری وکالت
دادگستری در مشهد در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا با اش��اره به اینکه ای��ن آزمون با رعایت
پروتکلهای بهداشتی در حال برگزاری است،
اف��زود :س��ال  ۱۴۰۰کانون وکال نتوانس��ت
آزمون وکالت و حقوق را برگزار کند لذا برای
جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان با کسب
مجوزهای قانونی ،مرکز وکالی قوه قضاییه
ای��ن آزمون را امروز  ۲۳ ،اردیبهش��ت ماه در
سراسر کشور برگزار کرد.

