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»

بیش از  ۶۵۶هزار
قربانی کرونا در
جهان

»

نگاه

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری
و صنایعدستی از دســتگیری اعضای باند حفاران غیرمجاز در
اســتان کهگیلویهوبویراحمد و کشــف اشــیای تاریخی دوران
اسالمی در استان گلستان خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســردار امیر رحمتالهی اظهار کرد :در
راستای اجرای مأموریتهای محوله با هدف پیشگیری و مقابله
با جرایم علیه مواریث ارزشمند تاریخیفرهنگی ،کارکنان یگان
حفاظت اســتان کهگیلویهوبویر احمد با اطــاع از فعالیت باند
حفاران غیرمجاز که قصد تحصیل اشــیای تاریخی را داشتند،
رسیدگی به موضوع را در دستورکار قرار دادند.
وی افزود :با برگزاری جلسات هماهنگی با واحدهای انتظامی
به محض اطالع از زمان حضــور حفــاران در ارتفاعات منطقه
کاکان ،تیم ویژه بررسی و تحقیق تشکیل و اکیپی از افراد مجرب
متشکل از نیروهای یگان حفاظت پس از پیمودن ساعتها مسیر
سخت و صعبالعبور کوهســتانی موفق شدند پنج نفر از اعضای
باند را حین عملیات حفاری دستگیر و یک قبضه سالح شکاری و
مقادیری ابزار و ادوات حفاری از آنها کشف و ضبط کنند.

نحوه خرید قسطی بازنشستگان کشوری
با کارت حقوق

مدیرکل امــور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی
کشــوری از اجرای مرحله دوم طرح یاری با هــدف ارائه اعتبار
خرید کاال به بازنشســتگان و وظیفهبگیران در مردادماه جاری
خبر داد.
به گزارش ایســنا ،محمود مرتضاییفرد گفــت :مرحله دوم
طرح یاری با اعتبار ۱۲میلیون ریال از ابتدای مردادماه به مدت
یک ماه (تا پایان مردادماه جاری) اجرایی شده است.
مرتضایــی فرد بــا بیــان اینکــه در مرحله قبل عــاوه بر
بازنشستگان ،وظیفه بگیران تک ورثه شــامل طرح می شدند،
ادامه داد :در ایــن مرحله ،با توجه به تقاضــای متقاضیان طرح
و دســتور مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی کشــوری ،همه
بازنشســتگان و وظیفهبگیرانی که خالص دریافتی آنها حداقل
۱۲میلیون ریال (یک میلیون و دویست هزار تومان) باشد ،امکان
برخورداری از طرح یاری را دارند.
وی با بیــان اینکه «میــزان اعتبار مرحلــه دوم طرح یاری
و چگونگی اســتفاده از آن همانند مرحله اول اســت» ،درباره
چگونگی استفاده از این طرح گفت :بازنشســتگانی که از طرح
یاری برای خرید کاال اســتفاده میکنند ،میتوانند با اســتفاده
از اعتبار آن از همــه کاالهایی که در فروشــگاههای رفاه عرضه
میشود تا سقف ۱۲میلیون ریال در مردادماه جاری خرید کنند.

تعهد ایران به حذف هپاتیت تا ۱۴۱۰

رییــس اداره مراقبت از بیماری هپاتیت معاونت بهداشــت
وزارت بهداشت شعار امســال روز جهانی هپاتیت را «آینده ای
بــدون هپاتیت» اعالم و بر لــزوم خدمات پیشــگیری و درمان
هپاتیتهای ویروســی حتی در طول پاندمی کووید ۱۹-تاکید
کرد .به گزارش ایسنا ،رشید رمضانی دریاسری اظهار کرد :هفتم
مرداد ماه ( ۲۸جوالی) مصادف بــا روز جهانی هپاتیت فرصتی
کمنظیر در راســتای افزایش حداکثری آگاهــی عموم جامعه
نســبت به راههای انتقال ،پیشــگیری و درمــان هپاتیت های
ویروسی است .شعار روز جهانی هپاتیت در سال  ۲۰۲۰از طرف
 WHOآینده ای بدون هپاتیت انتخاب شده است.
رییس اداره مراقبت از بیماری هپاتیت گفت :برای داشــتن
آیندهای بــدون هپاتیت ،باید از انتقال هپاتیــت از مادر به نوزاد
جلوگیری کنیم .برنامهریزی جهت حذف هپاتیتهای ویروسی
 Bو  Cدرایران جزو تعهــدات و وظایف مهم وزارت بهداشــت
تا سال  ۱۴۱۰اســت که واکسیناســیون هپاتیت ،Bآموزش،
پیشگیری و بهرهگیری از داروهای موثر نقش بسزایی در کاهش
شیوع هپاتیتهای ویروسی در کشور دارد.

جریمهمیلیاردیبرایسوءاستفادهکنندگان
از کارتهای سوخت

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان قم از جریمه ۲۶میلیارد
ریالی سوءاستفاده کنندگان از ۱۲۴کارت سوخت خبر داد.
به گزارش ایلنا ،مهدی ریاضی در اینبــاره گفت :با دریافت
اطالعات واصله توسط شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه قم و با مظنون شــدن به تراکنشهای تعــدادی کارت
هوشمند ســوخت نفت گاز (گازوئیل) در جایگاههای مشخص،
گروه بازرسی برای بررسی موضوع به جایگاههای موردنظر اعزام
و پس از بررسی مشخص شد میزان ۶۸۶هزار لیتر سوخت نفت
گاز (گازوئیل) از ۱۲۴فقره کارت هوشــمند سوخت نفت گاز به
صورت ســازمان یافته و هماهنگ مورد سوءاستفاده و در اختیار
دو دســتگاه کامیون در مکانی از پیش تعیین شده برای اهدافی
معلوم تجمیع و منتقل شده است.
وی افزود :موضوع به لحاظ اهمیت در دستورکار این ادارهکل
قرار گرفته و طی گشت مشترکی با حضور نماینده شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی و اداره پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز
با همراهی نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم پس
از شناسایی محل دپوی سوخت و دستگیری افراد خاطی ،پرونده
در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات
حکومتی قم رسیدگی و نهایتاً قاچاقچیان به پرداخت ۲۶میلیارد
و ۹۲۱میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
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شــمار مبتالیان و قربانیان کروناویروس در جهان همچنان رو به افزایش است و براســاس آخرین آمارها ،شمار
قربانیان بیماری کووید ۱۹-تا لحظه تنظیم این خبر به  ۶۵۶هزار و  ۶۲۱نفر رسیده است .به گزارش ایسنا ،تازهترین
آمارها حاکی از آن است که شمار مبتالیان کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ۱۶میلیون و ۶۴۸هزار و ۶۱۶نفر
رســیده و مرگ ۶۵۶هزار و ۶۲۱نفر در اثر این بیماری نیز تأیید شده اســت .روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری
کووید ۱۹-که در  ۲۱۳کشور و منطقه در جهان شیوع یافته ،ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی میگیرد.
همچنین بنابر تازهترین آمارها ۱۰میلیون و ۲۳۲هزار و ۸۷۰نفر از مبتالیان به کووید ۱۹-بهبود یافتهاند .از میان پنج
میلیون و ۷۵۹هزار و ۱۲۵مورد ابتالی فعال در سراسر جهان۹۹ ،درصد موارد یعنی پنج میلیون و ۶۹۲هزار و ۵۴۹نفر
وضعیت خفیف داشتهاند و تنها۶۶هزار و۵۷۶مورد معادل یک درصد از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند.

تمدید
محدودیتهای
تهران تا پایان
هفته آینده

»

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهرتهران با اشاره به شرایط سخت و شکننده شهر تهران به لحاظ شیوع کرونا
تأکید کرد :تمامی تجمعات و برپایی نمایشگاه در تهران اقدامی پرمخاطره تلقی میشود .به گزارش ایسنا ،علیرضا زالی با
اشاره به شیوع گسترده پاندمی کرونا گفت :برپایی هرگونه نمایشگاه در تهران ممنوع است .وی ادامه داد :همچنین با توجه
به تمدید محدودیتهای اعمال شده توسط ستاد کرونای استان تهران ،این محدودیتها حداقل تا پایان هفته آینده برقرار و
بر همین اساس برگزاری نمایشگاه ،مجمع عمومی و تجمعات ممنوع اعالم شده است .وی یادآور شد :برگزاری نمایشگاهها
به دلیل شرایط خاص شهر تهران و افزایش آمار مبتالیان به کووید  19تا اعالم رسمی انجام نخواهد شد .او با بیان اینکه بار
کاری قابلتوجه و مضاعفی برای انتقال بیماران مبتالبه کرونا بر دوش کادر بهداشت و درمان است ،گفت :ورود 684بیمار
جدید در24ساعت به بیمارستانهای تهران میتواند بر تابآوری نیروی انسانی و درمانی تأثیرگذار باشد.

جوانان ایرانی با  «روزان» از دالیل خود برای ازدواج نکردن میگویند

حفاران غیرمجاز اشیای عتیقه
دستگیر شدند

جامعه:
سوسن نوری

اجتماعی

»

ازدواج در کشاکش شکاف سنت و مدرنیته

م گشته!
نیمه گمشده جوانان ایرانی ،گ 
جوانان ایرانی به دنبال نیمه گمشده
«بیــکاری» و «نداشــتن ثبات شــغلی» دو
کلیدواژهای کــه مطالعــات ملی نشــان داده از
مشــکالت اصلی ازدواج پســران از منظر جوانان
است« .پیدا نکردن فردی که بهعنوان همسر دارای
خصوصیات دلخواه باشد» و «آزاد نبودن در انتخاب
همســر موردنظر» نیز از مهمتریــن موانع ازدواج
دختران جوان به شمار میآید .مباحثی که موجب
شده تا به گفته متخصصان این حوزه برخی جوانان
به ســبکهای نامرسوم تشــکیل زندگی از جمله
ازدواج سفید گرایش پیدا کنند.
البته مقولــه مهمی که همزمان بــا این موارد
مطرح میشود ،بحث شکاف ایجاد شده بین سنت و
مدرنیته و نسل قدیم و جدید در مقوله ازدواج است؛
عللی که موجب تأخیر در ازدواج و همزمان ناپایدار
بودن ازدواجها نیز شده است.
در سالهای اخیر بارها کارشناسان و مسئوالن
آمار باالی جوانان مجــرد در ایران را اعالم کردهاند
و نسبت به پیامدهای آن هشــدار دادهاند اما عم ً
ال
برای همســویی برنامهها و آنچه در جامعه درحال
رخ دادن است ،اقدامی انجام نشده است.
اما پرسش این اســت که در زیر پوسته مقوله
ازدواج چه اتفاقهایی درحال روی دادن است؟ آیا
واقعاً مشکالت اقتصادی مانع اصلی است یا مسائل
فرهنگی و تغییر جامعه و تفکر دختران و پسران هم
از عوامل اصلی تأخیر یا ازدواج نکردن تا سنین باال و
حتی تا پایان عمر است؟
پاسخ به این پرسشها شاید چندان کار راحتی
نباشد و با بررســی چند مطالعه و چند دلیل نتوان
به چرایی آن رســیدو راهکارهای دقیق ارائه کرد.
اما بهنظر میرسد مولفه مهم در این مبحث تغییر
نگرشها و خواستههای جوانان در حداقل یک دهه
اخیر است.
بارها در انتخاب افراد دچار اشتباه شدم
نیلوفر ،شهروند 34ســالهای است که کارمند
یک شــرکت داروســازی اســت .او در اینباره به
«روزان» میگویــد« :از زمانیکه تصمیم گرفتم
ی کنم تــا االن بارها در انتخاب
فردی را وارد زندگ 
افراد دچار اشــتباه شــدم .به مرور و برای آشنایی

»

در ســالهای اخیر بارها کارشناســان و مســئوالن آمار باالی
جوانان مجرد در ایــران را اعالم کردهاند و نســبت به پیامدهای
آن هشــدار دادهاند اما عم ً
ال بــرای همســویی برنامهها و آنچه
در جامعه درحال رخ دادن اســت ،اقدامی انجام نشــده اســت.

بیشتر متوجه شدم عالیق همســویی با او ندارم و
سبک زندگی من و طرف مقابلم تفاوتهای زیادی
دارد».
به گفتــه او «البتــه باید عدم شــناخت خود
و ارزشها را هم بــه دالیل قبلی بــرای تأخیر در
ازدواج اضافه کــرد .ضمن اینکه مشــکالت مالی
از چالشهای اساســی جوانان امروزه ایران است
چراکه با این همه موانــع اقتصادی چطور میتوان
به تشکیل زندگی فکر کرد».
ترس از شکســت و نامعلوم بودن آینده
اقتصادکشور
مهدی ،شهروند 37سالهای است که به گفته
خودش «هیچوقت برایم پیــش نیامد که با مورد
خوبی برای ازدواج آشنا شــوم ».او که مهندس راه
و ساختمان اســت ،به «روزان» توضیح میدهد:
«البته دوری از خانواده و درگیر بودن همیشــگی
با مسائل کاری و مشــکالت اقتصادی و همچنین
ترس از شکســت از دیگر دالیل ازدواج نکردن من

است .ضمن اینکه اکثر اوقات زندگیام طوری بوده
که از اجتمــاع و زندگی روزمره دور بــودهام برای
همین ازدواج جزو دغدغه اصلــی زندگیام نبوده
است».
این شــهروند با بیان اینکه «درحال حاضر در
مرحلهای هســتم که ترس از جنــس مخالف هم
دارم» میگوید« :برای همین در ســالهای اخیر
نتوانستم ارتباط خوبی با افراد برقرار کنم .مسائل
مادی ،نبود ثبات جایگاه و شــغل و معلوم نبودن
اقتصاد کشــور در آینده از دیگر عوامــل تأخیر یا
ازدواج نکردن من است».
برقراری ارتباط بدون تعهد و مسئولیت
رسول دیگر شــهروندی که 40ساله و کارمند
اســت .او به «روزان» میگوید« :دوســت داشتم
در ســنین پایینتر ازدواج کنم اما آن فرد مناسب
را نتوانستم پیدا کنم شاید سختگیری زیاده از حد
بوده و شــاید هم چون ازدواج کردن از اولویتهای
زندگیام نبوده اســت ».به گفته او «جامعه ایران

تغییرات زیادی کرده که شــاید بررسی مطالعات
فرهنگی و اجتماعی دالیل اصلــی تأخیر یا ازدواج
نکردن جوانان را بهتر بازگو کند .به همه اینها باید
به مسائل مالی هم توجه کرد چراکه اقتصاد کشور
با چالشهای اساسی روبهروست که همین موضوع
موجب شده تا بسیاری از جوانان در سالهای اخیر
قید ازدواج را بزنند».
تأکید او بر این است که «کافی است یک جوان
نگاهی به قیمت اقالم یک زندگی مشترک بیندازد
آیا یک جوان بــا درآمدی که همخوانــی با تورم و
هزینههای زندگی ندارد جرات تشــکیل زندگی
پیدا میکند؟ چنین جوانی ترجیح میدهد زندگی
مجردی خودش را داشــته باشد و به نیازهای خود
نیز همزمان بدون تعهدپذیری و مســئولیت باالی
این روزهای زندگی ،پاســخ دهد .این همان تغییر
نگرشی است که به آن اشاره کردم».
مدرنیته و روابط عقالنی جنسی مبتنی بر
رفع نیاز
صحبتهای چند جوان دربــاره دالیل ازدواج
نکردنشان با وجود قرار داشتن در میانه چهارمین
دهه زندگی درحالی اســت که یــک عضو هیئت
علمی دانشــگاه علومبهزیســتی و توانبخشی در
اینباره به «ایســنا» میگویــد« :در عصر مدرن
براســاس مبانی و ســاختار نظــری و عملی آن،
عقالنیت یکی از بنیادهای اساسی بوده که با مقوله
عشق در تضاد و کشــاکش دائم است چراکه اصوالً
عشق با عقالنیت نســبت خوبی برقرار نمیکند و
عقالنیت هم ،زندگی بر پایه احســاس و عواطف را
بر نمیتابد و چون عقالنیت مادر معیشت جدید و
اقتصاد کالن اســت ،بنابراین غالبا عشق در بحران
معیشت دست از معشوق برمیدارد و عرصه را برای
مدرنیته و روابط عقالنی جنسی مبتنی بر کارکرد و
رفع نیاز خالی میکند».
به اعتقاد محمدعلی محمدیقرهقانی «ازدواج
ســفید یا اشــکال غیرمقدس یا ناهنجــار روابط
زناشــویی در عصر جدیــد یکــی از محصوالت و
فرآوردههای این چالش و کشاکش است؛ در چنین
وضعیتی یا ازدواجهای مقدس شکل نمیگیرند یا
پایدار نمیمانند که همین مسئله از دالیل کاهش
آمار ازدواج و افزایش نرخ طالق است».

مخالفت وزارت بهداشت با برگزاری مراسمهای پرجمعیت در محرم
معاون بهداشت وزیر بهداشت از جلســههای تصمیمگیری برای
چگونگی برگزاری اعیاد قربان و غدیر و ایــام محرم و صفر خبر داد و با
بیان اینکه هنوز هیچچیز در اینباره قطعی نشده ،گفت :قطعاً مراسم
امسال به شکل قبل نخواهد بود و کام ً
ال محدود خواهد بود تا مراسمی با
کیفیت مناسب و توام با سالمتی برگزار شود.
به گزارش ایسنا ،علیرضا رئیسی افزود :درباره اینکه مراسم چگونه
برگزار شود ،هنوز هیچچیز قطعی نشده است .در این زمینه با صاحب
نظران جلسه داریم تا عالوهبر احترام به شعائر دین و سنتها ،سالمتی
مردم را هم کام ً
ال مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود :در مورد مراســم روز عرفه ،اعیاد قربان و غدیر و مراسم
محرم و صفر پروتکلها درحال تدوین اســت .چندین نظر وجود دارد.
قطعاً اگر مراســمی هم برگزار شــود اص ً
ال و به هیچوجه به شکل قبل
نخواهد بود و کام ً
ال محدود خواهد بود.
به گفته او ،باید یاد بگیریم از فضاهای مجازی استفاده کنیم و خیلی
از مراسمها را در خانه خودمان انجام دهیم .صدا و سیما خیلی میتواند
در این زمینه کمک کند تا در نهایت بتوانیم مراسمی با کیفیت مناسب

و توام با سالمتی برگزار شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد :بعضیها از باشکوه برگزار
کردن صحبت میکنند ،باشکوه برگزار کردن فقط به این معنا نیست
که جمعیت زیاد باشد ،میتواند تعابیر و معانی دیگری هم داشته باشد.
میتواند هر خانه یک حسینیه باشد و همه افراد میتوانند در خانه باشند

ارتفاع پالک وقفی دماوند بیش از ۴هزار متر است

در پی انتشــار اخباری مبنی بر وقف بخشــی از
کوه دماوند ،مدیرکل دفتر حقوقی ســازمان حفاظت
محیط زیســت گفت :محدودهای که در حال حاضر
مورد اختالف سازمان اوقاف و سازمان جنگلها است،
ارتفاعی بیــش از چهار هزار متــر دارد و تاکنون هیچ
مرجعی نتوانسته برای این منطقه سند مالکیت بگیرد.
به گزارش ایســنا ،داور نامدار اظهار کرد :موضوع وقف
بخشــی از کوه دماوند زمانی مطرح شد که همکاران
ما در اداره منابع طبیعی اســتان مازندران برای تهیه
نقشه کاداستر و اخذ سند مالکیت به اداره ثبت استان
مراجعه کردند و متوجه شدند که دو پالک از ۱۱پالک

منطقه دماوند مشکالتی در حوزه سوابق ثبتی موقوفه
دارد .مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط
زیست با اشــاره به اینکه کوه دماوند بهعنوان یک اثر
طبیعی ملی شناخته میشــود و از اهمیت حفاظتی
باالیی برخوردار اســت ،تصریح کرد :بخشــی از این
محدودهای که در حال حاضر مورد اختالف بین اوقاف
و سازمان جنگلها اســت در محدوده اثر طبیعی ملی
دماوند اســت و ارتفاعی بیش از چهار هــزار متر دارد.
نامدار ادامه داد :نظر ســازمان اوقاف این است که این
مشــکل در قالب کارگروههایی که بین آنها و سازمان
جنگلها وجود دارد ،حل میشود .امیدواریم این اتفاق
رخ دهد و اراضی کوه دماوند ملی اعالم شوند .در غیراین
صورت ما و سازمان جنگلها موضوع وقف کوه دماوند را
از طریق دستگاه قضا پیگیری میکنیم .او تأکید کرد:
تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای منطقهای از دماوند
که اکنون مورد ادعا است ســند مالکیت بگیرد حتی
سازمان اوقاف نیز سند مالکیت ندارد و براساس ادعایی
که وجود دارد یک دستور قضایی و یک مدرک قضایی
در مورد وقفیــت این نقطه وجــود دارد .از اینرو اداره
ثبت استان مازندران نتواســته است که برای سازمان
جنگلهاسندمالکیتصادرکند.

و آن مراسم را در خانه برگزار کنند.
او تأکید کرد :نظر قاطع وزارت بهداشــت این اســت که برگزاری
مراسم پرجمعیت در محرم ممنوع باشد ،بهویژه در محیطهای سربسته
که قاطعانه و محکم با آن مخالفت میکنیم.
رئیسی درباره پیشبینی افزایش ۶۰درصدی آمار ابتال به کرونا با
برگزاری کنکور و مراسم محرم ،گفت :پیشبینی که پیشبینی است
و براساس یک مدلسازی اســت .هر پیشبینی مستلزم این است که
ما یکسری اطالعات پایه و اولیه داشته باشیم و براساس آن فرمولهای
ریاضی طراحی شود و بتوانند اعالم کنند.
او ادامه داد :پیشبینیهای زیادی وجود دارد و بســیاری مسائل
را همه میتوانند پیشبینی کنند .در همین جمع اگر ماسک نداشته
باشند و دو نفر هم مبتال باشند ،میتوان پیشبینی کرد که ۶۰درصد
افراد مبتال میشوند .این پیشبینیها چارچوب خاصی دارد که بستگی
دارد که اطالعات اولیه و اعداد و ارقام که براساس آن محاسبه میکنند،
چه باشد .حال ممکن اســت یک نفر پیشبینی ۱۰درصدی و یک نفر
۷۰درصدی ارائه دهند ،اما باید مبنا و پایه هر مطالعه را مشاهده کنیم.

الیحه  «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» چه شد؟

اوایل خردادماه بود که خبر قتل دختر ۱۴سال ه
گیالنی به نام «رومینا» به دســت پــدرش افکار
عمومی را جریحهدار کرد ،پــس از آن معاونت امور
زنان و خانواده ریاستجمهوری برای جلوگیری از
چنین فجایعی و در راستای بازنگری قانون مجازات
آسیب رســاندن پدر به فرزند یا قتل وی ،الیحهای
را تنظیــم و ارائه کرد .به گزارش ایســنا ،معصومه
ابتکار ،معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری
ضمن ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت الیحه
«مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» گفت :این
الیحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح شده ،اما به
دلیل جنبه قضایی بنا بر این شد تا قوه قضاییه نیز
نسبتبهاینالیحهاظهارنظرکند.
او با بیــان اینکه لعیا جنیــدی ،معاون حقوقی
رئیسجمهوری نیز نظر خود را نسبت به این الیحه
اعالم کرده اســت ،افزود :بهزودی این الیحه به قوه
قضاییه ارسال میشــود و پس از دریافت نظر قوه
قضاییه این موضوع را دنبال خواهیم کرد .به گفته
ابتکار ،هدف از این الیحه تشدید مجازات است.
معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در
بخش دیگری از این گفتوگــو به موضوع فرهنگ

خبر

»

پرداخت ودیعه مسکن بهزیستی
به مددجویان مستأجر

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور گفت:
۳۰میلیارد تومان بــا همکاری بنیاد مســتضعفان برای کمک
بالعوض جهت ودیعه مسکن مددجویان مستأجر درنظر گرفته
شده که تأیید نهایی افراد واجد شــرایط انجام شده است و این
کمکها از اول دهــه والیت  ۱۰ -تــا  ۱۸ذی الحجه  -پرداخت
میشود.
به گزارش ایرنا ،ذوالفقار یزدانمهــر افزود :با همکاری بنیاد
مســتضعفان و پیگیریهای وحید قبادیدانا ،رئیس بهزیستی،
۷۵میلیارد تومان جهــت وام و ۳۰میلیارد برای کمک بالعوض
دراختیار بهزیســتی قرار گرفته تا جهت رفــاه حال مددجویان
مستأجر به آنان پرداخت شود.
وی خاطرنشــان کرد۳۰ :میلیارد تومــان بابت کمکهای
بالعوض برای مددجویان مســتأجر از اول دهــه والیت در دو
مرحله پرداخت میشــود و جزئیات پرداخت ۷۵میلیارد تومان
نیز مشخص خواهد شد.
یزدانمهر گفت :در رابطه با وام وزارت مســکن و شهرسازی
نیز با پیگیریهای انجام شــده۳۰۰ ،میلیارد تومــان اعتبار به
بهزیســتی تعلق گرفته که با همان شــرایط وزارت مسکن در
اختیار مددجویان قرار خواهد گرفت.

دستگیری  51دالل ارزی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از دستگیری  51اخاللگر
ارزی و کشف بیش از یک میلیون و 300هزار انواع ارز خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســردار محمدرضا مقیمی اظهار داشت:
با توجه به نوســانات اخیر بــازار ارز و حضور ســوداگران ارزی
و اقدامات آنها برای متشــنج کــردن این بازار ،بــرای مقابله و
برخورد قانونی با مجرمان ارزی؛ دومین طرح سراســری مبارزه
با اخاللگران بازار ارز به مدت 72ساعت اجرا شد.
وی افــزود :کارآگاهان پلیــس امنیت اقتصادی با اشــراف
اطالعاتی افرادی را که با همکاری صرافیهای متخلف بهصورت
سازمانیافته مشغول جمعآوری ارزهای بازار در کشور بودند ،را
شناسایی و دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیــت اقتصادی ناجا تصریح کــرد :در طرح
مذکور 51ســوداگر و اخاللگــر ارزی دســتگیر و چهار صرافی
متخلف پلمپ و بیش از یک میلیون و 300هزار انواع ارز کشــف
شد.
این مقام ارشد انتظامی با اشــاره به اینکه متهمان دستگیر
شــده برای ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند،
گفت :امنیت اقتصادی مردم خط قرمز این پلیس بوده و پلیس با
برهمزنندگان امنیت اقتصادی بهشدت برخورد قانونی میکند.

جزئیات اعطای تسهیالت مسکن
و مرابحه به فرهنگیان

مدیرکل پشتیبانی و تعاون وزارت آموزش و پرورش جزئیات
اعطای تسهیالت مسکن و مرابحه فرهنگیان را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،گودرز کریمیفر گفت :تسهیالت جدیدی
بــرای فرهنگیــان پیشبینی و ابالغ اعتبار شــده اســت .این
تسهیالت در دو ســرفصل مرابحه و مسکن پیشبینی ،تعریف و
ابالغ اعتبار شده و اکنون در حال اجراست.
او با بیان اینکه تهسیالت مســکن با دو رویکرد متفاوت در
نظر گرفته شده نخست احداث و ساخت مسکن و دیگری خرید
مسکن ،افزود :احداث مســکن نیز طبقهبندی شده است؛ برای
زوجین فرهنگی در کالنشــهر تهران ۱۶۰میلیون تومان است
که بازپرداخت ۱۲ســاله و کارمزد ۱۲درصدی دارد .همین وام
در مراکز اســتانها و شــهرهای باالی ۲۰۰هزار نفر جمعیت تا
سقف ۱۲۰میلیون تومان درنظر گرفته شده و در حال پرداخت
به فرهنگیان واجد شرایط است.
کریمیفر ادامه داد :همین وام احداث و ساخت مسکن برای
زوجین فرهنگی در سایر شهرها تا ســقف ۱۰۰میلیون تومان
اعطا میشود.
او در پاســخ به اینکه آیا وامهای دیگری قابل دریافت است؟
گفت :عالوهبر وام احداث مســکن ،وامهــای ثانویه حمایتی تا
ســقف ۶۰میلیون تومان داریم که این وام ثانویه بدون وثیقه و
سپردهگذاری پرداخت میشود.

پرونده محمدعلی نجفی به هیئت عمومی
دیوان عالی کشور رفت

اشــاره کرد و افزود :ما رفتارهایمان را باید در برابر
چنین اتفاقاتــی مانند قتل فرزنــد ارزیابی کنیم و
این بررسی را انجام دهیم که چه شرایطی به وجود
میآید که چنین جنایاتی رخ میدهد ،بخشی از این
اتفاقات ناشی از مسائل فرهنگی و مهارتی است؛ به
همین دلیل است که معاونت روی گفتوگوی ملی
خانواده تأکید دارد .معاونت بهطور مرتب در زمینه
مهارتهای ارتباطی اعضای خانواده و اینکه چطور با
یکدیگر خوب صحبت و رفتار کنیم و چطور اختالف
دیدگاهایمان را با یکدیگر حل و فصل کنیم ،تأکید
دارد.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت :پرونده موکلم به هیئت
عمومی دیوانعالی کشور ارجاع شد تا توسط قضات دیوانعالی
کشور موردبررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا گودرزی افزود :شعبه  ۴۱دیوان
عالی کشور برای ســومین بار ،رأی صادره مبنی بر محکومیت
موکلم به قتل عمدی را نپذیرفت و استدالل دادگاه را نپذیرفته
و قتل را همچنان شبهعمدی دانســته است .در نتیجه پرونده با
تهیه گزارشی به هیئتعمومی دیوانعالی کشور ارسال خواهد
شد تا این بار توسط قضات کیفری دیوان عالی مورد بررسی قرار
گیرد.
وی افزود :هیئــت عمومی دیوان عالی در این رســیدگی یا
رأی شعبه  ۱۰دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت
نجفی به قتل عمدی را تأیید خواهد کرد که برای اجرا به اجرای
احکام ارسال میشود یا اینکه رأی را نقض کرده و نظر شعبه ۴۱
دیوان عالی کشور و شــبهعمدی بودن قتل را تأیید خواهد کرد
که پرونده به شــعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان تهران
مجددا ً ارجاع خواهد شد و آن شــعبه با توجه به استدالل دیوان
عالی مبنی بر شبه عمدی بودن ،رأی الزم را صادر خواهد کرد.

