گزارش آفتاب یزد
در مورد یک کلیپ

درباره نوجوانانیکه برای رضاگلزارگریه میکنند!
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مجید ابهری

خودرو گران میشود

امید مافی

دولتکوتاهنمیآیدزیراذینفعاست

علی مصطفوی :این طرح پیچیدگیهای خیلی زیادی دارد و اثر آن در صنعت و
بازار خودرو نیز با پیچیدگیهای زیادی همراه خواهد بود .باید همه این جوانب
دیدهشدهباشدکهاگردرنظرگرفتهنشودنتیجهاینطرحمعکوسخواهدبود
و ممکن است سبب شود ما به جای کاهش
قیمت خودرو ،با افزایش قیمت خودرو در
بازار مواجه شویم
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سخنگویقوهقضائیه:

حسن رعیت
به  ۳۵سال حبس
محکوم شد
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وزیر راه و شهرسازی:

خبر

سالی یک میلیون مسکن را از روشهای غیر تورمزا میسازیم

وزیر راه و شهرســازی از انتخاب روشهای تامین
مالی غیر تورمزا بــرای احداث یک میلیون واحد
مسکونی در سال خبر داد.
به گزارش ایســنا ،رستم
قاســمی ،وزیــر راه و
شهرسازی گفت :ما برای
توساز در
توســعه ساخ 
کشور راهی جر توجه به
تکنولوژی صنعتیسازی و
فناوریهای نوین در حوزه
مسکن نداریم و معتقدم
که با کمک تولیدکنندگان
و صنــــــعت گـــران
بخش ساخـــــــتمان
به سه شــاخصه مهم در
این صنعت یعنی کیفیت ،قیمت و سرعت دست
پیدا میکنیم.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه هدف بزرگی
در بخش مسکن پیشبینی شده است ،گفت :این
طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامهریزی آماده
شده است .برخی میگویند که ساخت یک میلیون

مسکن تورم ایجاد خواهد کرد ،اما اینطور نیست
چراکه برای احداث ایــن واحدها از منابع دولتی
استفاده نمیکنیم .روشهایی برای تامین منابع
مالی این برنامه پیشبینی
کردیم که تورمزا نیستند.
وی افزود :به زودی شاهد
اقداماتی که در این مدت
کوتاه برای ســاخت یک
میلیون واحد مســکونی
در سال انجام شده است،
خواهیم بود .در این مدت
زیرســاختهایی بــرای
جهش جدی تولید فراهم
شده است.
قاســمی در انتهــا گفت:
من از همه تولیدکنندگان بخش مسکن که بخش
وســیعی اســت ،میخواهم همت کرده و در این
اقدام بزرگ پیشبینی شده توسط دولت مشارکت
کنند .اعتقاد دارم حتما این بخش میتواند به ما
کمــک کند و با کمک آنها اتفاقــات بزرگی در
بخش مسکن رخ خواهد داد.

معاون وزیر خارجه روســیه در ســخنانی گفت
ایاالت متحده به دنبال تقســیم سوریه است .به
گزارش ایســنا ،ســرگئی ریابکوف ،معاون وزیر
خارجه روســیه با بیــان اینکه ایــاالت متحده
سناریویی برای تقســیم سوریه دارد ،تاکید کرد
که روســیه با این امر مخالف است .ریابکوف در
مصاحبه با آرتی گفت« :میخواهم یادآوری کنم
که یکی از عوامل اصلی بیثباتی و ادامه درگیری
در ســوریه ،حضور غیرقانونی ایاالت متحده در

این کشور اســت ».وی ادامه داد« :من معتقدم
که آمریکا ســناریویی برای تقسیم سوریه دارد.
ما با این امر مخالفیم و بر اســاس قطعنامههای
مربوط به شــورای امنیت ســازمان ملل که بر
تمامیت ارضی سوریه تأکید دارد کار میکنیم».
روز سه شنبه خبرگزاری رســمی سوریه اعالم
کرد ،نیروهای آمریکایی در اطراف شــهر حسکه
یک عملیات هلیبرن انجام داده و دو غیرنظامی
را ربودند.

روسیه :آمریکا دنبال تقسیم سوریه است
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مهمانی
چه زود تمام شد!
امید مافی

روزنامه نگار

عجول ،دســتپاچه و مستاصل .این تصویری
مخــدوش از ســفیران فوتبال مــا در لیگ
قهرمانان آســیا بود .سفیرانی که تیرهایشان
یکی پــس از دیگری به خطا رفت و در برابر
حریفان خود بارها کم آوردند تا معلوم شود
فوتبال باشــگاهی ما در آسیا با همه دبدبه و
کبکبهاش محلی از اعراب ندارد.
ما در عرض دو شب دو بار برابر سعودیهای
متمول زانو زدیم و چراغ خوابها را خاموش
کردیم تا فاصله زیاد آنها که اســکناسهای
تا نخــورده را پای ســلبریتیها میریزند و
هرگز کفگیرشان به ته دیگ نمیخورد با ما
که دور خود میچرخیم و از ســقف آویزان
میشویم و تنها به معجزه متوسل میشویم
مشخص شود.
ابتدا اســتقالل برابر غولهای الهالل مرگ را
تجربه کرد و سپس نوبت به تراکتور رسید که
برابر الوصل آرزوهایش را دود شده نظاره کند
و با دست خالی به سوی سهند برگردد .قصه
پرسپولیس هم چندان با نخوت گره نخورد و
نایب قهرمان فصل قبل آسیا در دوشنبه بارها
احساس کرد چیزی به انقراضش نمانده و در
گرداب تاجیکها اسیر شده است .چه اینکه
اگر در واپســین لحظات مهدی ترابی با هنر
فردی خود به داد قرمزها نمیرسید و کار را
تمام نمیکرد معلوم نبود قشون یحیی با چه
فرجامی جهنم مملو از تماشاگر آسیای میانه
را ترک خواهد کرد.
ادامه در صفحه 3

سرمقاله

رئیسی را
فراجناحیببینیم

جالل جاللی زاده

فعال سیاسی اصالحطلب

با منصوب شــدن مدرس خیابانی بر ســمت
استانداری سیستان و بلو چستان ،شاهد اعتراضات
اصولگرایان به دولت رئیسی بودیم .اما قبال شاهد
بودیم که وقتی مولوی عبدالحمید به انتصاب این
استاندار اعتراض کرد وزیر کشور دالیلی را برای
انتصاب ایشــان آورده بود که مبنای آن دیدگاه
توسعهگرایانه ایشان و فقرزدایی در منطقه بوده
است .واقعیت این است که برخی از اصولگرایان
میخواهند هر کسی را که آقای رئیسی بر سمتی
میگمارد طبق نظر آنها باشد در حالی که آقای
رئیسی در تبلیغات انتخاباتی خود هم اسمی از یک
جناح خاص نبرده و همیشه گفته بود که فراجناحی
عمل خواهد کرد .بنابراین در چنین شرایطی اصال
پای جناحهای سیاسی نباید در میان باشد و هر
کس که توانایی بهتری دارد باید بر مســند امور
گمارده شود .با توجه به وعدههایی که آقای رئیسی
در زمان انتخابات داده بود من فکر نمیکنم که
زیر بار این فشارها برود و این اعتراضات بتواند
خللی در کار ایشان ایجاد نماید.
در اصــل نمیتوان آقای رئیســی را اصولگرا
دانست چون خیلی از طرفداران ایشان اصولگرا
نیستند و ایشان را اصولگرا نمیدانند بلکه نسبت
به شعارهایی که آقای رئیسی داده بودند ،امیدوار
بودند و به همین جهت نیز از ایشان استقبال کردند،
تا کنون هم بیشتر تاکید آقای رئیسی و معاونانشان
بر شایسته ساالری بوده است ،حاال فرق نمیکند
که فرد شایســته اصالحطلب باشد یا اصولگرا
مهم این است که آقای رئیسی بتواند از این افراد
شایسته در بحث مدیریتی کشور استفاده نماید تا
معضالت فعلی برطرف شود.

یا ارزان؟
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مهمانی
چه زود تمام شد!

نعمت احمدی در گفتگو با آفتاب یزد موانع و تضادهای
« برگ سبز خودرو به منزلهی سند رسمی» را تشریح کرد

در مورد آزاد شدن واردات خودرو

تعریفدقیقمشاوره
قبل از ازدواج چیست؟

فاطمهفرحمند

قیمت در سراسر کشور  3000تومان
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طرح پر ابهام و مشروط مجلس

8

یادداشت4-

تعریف دقیق مشاوره
قبل از ازدواج چیست؟
فاطمه فرحمند

کارشناس ارشد روانشناسی

مشاوره قبل از ازدواج ،مشــاورهای است که به
زوجها کمک میکند برای ازدواج آماده شــوند.
مشاوره قبل از ازدواج میتواند به کسب اطمینان
از این که شــما و همســرتان رابطهای سالم و
قوی خواهید داشــت ،کمک کرده و به شما و
همسرتان ،شانس بیشتری در برخورداری از یک
ازدواج رضایــت بخش و باثبات بدهد .به عالوه،
مشــاوره قبل از ازدواج میتواند به زوجها کمک
کند که نقاط ضعف رابطه خــود را ،که امکان
بالقوه منتهی شدن آنها به مشکالت ،و یا حتی
شکست ازدواج وجود دارد ،شناسایی نمایند .این
موضوعات میتوانند به شما کمک کنند که تصور
کنید در صورتی که تصمیم به کســب آمادگی
از طریق مشــاوره قبل از ازدواج بگیرید ،انتظار
چه چیزی را میتوانید داشته باشید:
= امور مالی
= ارتباطات
= باورها و ارزشها
= نقشهای ازدواج
= عشق ،صمیمیت ،رابطه جنسی
= کودکان و والدین
= روابط خانوادگی
=تصمیمگیری
= برخورد با عصبانیت
= گذراندن اوقاتی باکیفیت با یکدیگر
مشاوره قبل از ازدواج اغلب توسط افراد حرفهای ،و
طی تنها چند جلسه کوتاه ارائه میشود ،و ممکن
است زوجها را تشویق کند که انواع فعالیتها و
تمرینها را (هم در کنار یکدیگر ،و هم به صورت
جداگانه) انجام دهند تا بتوانند از کارکردی که
در کنار هم دارند و نیز ،ســطح سازگاری خود،
هم در رابطه کنونی و هم در ازدواج آتی ،آگاهی
پیدا کنند .این تمرینها ممکن است شامل این
موارد باشــد :تست نوشتاری یا یک پرسشنامه؛
اجرای موقعیتهایی بالقوهای که زوجها ممکن
است در ازدواج خود با آن روبرو شوند یا پاسخ به
آن موقعیتها (مث ً
ال این که چگونه به بیکارشدن
همسر خود واکنش نشان دهند)؛ تعیین اهداف و
تصمیمات ازدواج؛ پرداختن به مسائلی که زوجها
در گذشــته از آن اجتناب کرده اند؛ و شناسایی
علل بالقوه در تنشهای آینده پس از ازدواج.
> برخی آمارهای مربوط به مشاوره قبل از ازدواج

با آن که مشــاوره قبل از ازدواج چیزی نیست
که زوجهای بســیاری به صراحت ،در مورد آن
صحبت کنند ،اما آمارهای جهانی در این زمینه
وجود دارد که نشان میدهد این مشاوره به زوجها
در داشتن یک ازدواج موفق کمک میکند.
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حرکت بسوی
تضعیفخانواده
مجید ابهری

رفتار شناس

خانواده بــه عنوان اصلیتریــن رکن جامعه،
محوریترین جایگاه را دارا بوده و بســتر رشد
وتعالی افراد شــناخته میشــود .تاکید مقام
معظم رهبــری بر ارزش و اعتبار نهاد خانواده
ولزومتوجههمهنهادهایعلمیودستاندرکاران
تخصصی بر توجه به معیارهای اساسی در زمینه
تقویت خانواده وجلوگیری از تزلزل در این رکن
رکین میباشد .برهمین اساس و با عنایت بر
تهدیدات موجود حاصل از سرمایهگذاریهای
معاندان در راستای تضعیف خانواده و گشودن
پای آسیبهای رفتاری واجتماعی با حمایت
اتاقهای فکر مخالفان ،هر روز با شــیوههای
جدیــد در حرکتهــای موذیانــه آنها روبه
رو هســتیم .بعضی از شــبکههای اجتماعی
وماهوارهای تمام امکانات خود را در جنگ نرم
بــکار گرفتهاند تا بنیان خانواده دچار ضعف و
گسســتگی گردد .افزایش چشــمگیر طالق
و عوارض ناشــی از آن بر روح وروان زوجین
و فرزندان موجب تاســف دلســوزان جامعه
میباشد .کاهش تمایل به تشکیل خانواده ویا
ایجاد روابط موازی با آن تهدیدی واقعا جدی
در این زمینه است .در این زمینه ارائه مشاوره
قبل از ازدواج در راستای همسان گزینی وبعد
از ازدواج بــرای آموزشهای ضروری از روابط
زناشــویی تا فرزنــدآوری وکاهش تنشهای
رفتاری و همچنین انجام مشاوره هنگام بروز
اختالفات در خانواده ،قدمهای بسیار سودمند
در کاهش تنشها و نزول آمار طالق میباشد.
موضوع مشاوره از نگاه علمی وعملی غیر قابل
انکار بوده وامروز بخش قابل توجهی از افراد به
آن اذعان دارند .امروزه تب مشــاوره در فضای
مجازی وحقیقی باال گرفته و گاه مشــاور به
علت ضعف دانش تخصصــی وناتوانی از حل
مشکالت دردی بردردهای زوجین اضافه کرده
و طرفین را به سمت بغرنجتر شدن مشکالت
میکشاند .مشــاور در زمینه خانواده اوال باید
متاهل ودارای فرزند باشد تا به نکات عاطفی
و روحی زوج وفرزندان اشــراف داشــته و به
سادگی رای به طالق نداده و موجب رفع وحل
مشــکالت گردد .جهاد دانشگاهی در راستای
رســالت فرهنگی واجتماعی خود و احساس
مســئولیت در اجرای نظریات و دیدگاههای
رهبر گرانقدر اقدامبه ایجاد مرکز مشاوره برای
آموزش و بازآموزی مشــاورین و به روزرسانی
دانــش حرفهای و تشــکیل هســته آموزش
واشتغال مشاورین باحضور اساتید مجرب و با
سابقه نموده و...
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نمایندهمجلس:

اگر مشکل آب سراوان
حل نشود ۲۰۰ ،هزار نفر
مهاجرت خواهند کرد

نماینده مردم ســراوان در مجلس شــورای
اســامی گفت :اگر بــرای آب حوزه انتخابیه
تدبیــری اندیشــیده نشــود ،طی  ۲ســال
جمعیت  ۲۰۰هزار نفری مجبور به مهاجرت
خواهند شد.
به گزارش ایسنا ،ملک فاضلی در تذکر شفاهی
در جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی در
هشداری به وزیر نیرو گفت :اگر برای آب حوزه
انتخابیه تدبیری اندیشیده نشود ،طی  ۲سال،
جمعیت  ۲۰۰هزار نفری مجبور به مهاجرت
خواهند شد .همچنین گسترش و توسعه برق
نیز ضروری است.
وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد:
تقاضا دارم وضعیت راههای شهرســتان که از
نظر گســترش  ۲۵درصد اســت مورد توجه
قــرار گیرد ،چــون نیازمند گســترش راهها
هستیم .همچنین فرودگاه سراوان که به خوبی
آماده شــده اســت ،حداقل دو پرواز تهران به
سراوان به صورت ارتباطی با سایر شهرستانها
داشته باشد.
نماینده سراوان با اشــاره به مشکل اینترنت
در حوزه انتخابیــهاش گفت :کمبود اینترنت
فریاد خوشــایند بهترینهــای جامعه یعنی
دانشآموزان و دانشــجویان را به فلک رسانده
و خود این فریاد ،اینترنت شده است .امیدوارم
که وزیــر ارتباطات چاره جویــی مفیدی را
داشته باشد.
فاضلی از وزیر آموزش و پرورش نیز درخواست
کرد اگر قرار است اینترنت اینگونه باشد ،وزیر
بهداشــت در جهت واکسیناسیون همکاری
داشته باشد تا آموزش حضوری انجام گیرد.
نماینده سراوان در پایان گفت :چاره اشتغال در
منطقه ،بازارچههای مرزی هستند که امیدوارم
در این مورد چاره اندیشی به موقع انجام گیرد.
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