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آیینهای تهیه قهوه ایرانی؛

اطالعی از زندگی قربانیان ترمینال کرمانشاه دارید؟

صید اسید در یک روز کام ً
ال معمولی

همنوایی بوی قهوه با عطر هل

گزارش «ایران» از وضعیت آمار طالق در کشور

دعوت مونسان از گردشگران خارجی
برای سفر به ایران

ثبت طالق در دفاتر سراسر کشور سهمیه بندی شد
بازگشت  24/5درصد از زوجهای طالقهای توافقی به زندگی
خبرنگار

ایسنا

ایــران در حــال پیوســتن بــه  10کشــوری
اســت که شــاخص طالق باالیــی دارند،
ایــن درحالی اســت کــه تــا دو دهه پیش
جــزو کشــورهایی محســوب میشــد کــه
آمــار طالق پایینی داشــتند .این را نتایج
پیمایش ملی خانواده نشان میدهد که
در ســال  1396از سوی جهاد دانشگاهی
انجام شــد .روند افزایشــی تعداد طالق
طی  15ســال گذشته شــرایطی را فراهم
کــرده کــه سیاســتگذاران تــاش کننــد با
برنامهریزی مناســب در راســتای کاهش
آن گام بردارنــد .ایجــاد محدودیــت در
ثبت طالق ،یکی از همین راهکارها است
که بهدنبال بررســیهای شــورای انقالب
فرهنگی صورت گرفته است.
نتایــج این بررســیها نشــان میدهد
 5درصــد از عوامــل افزایــش طــاق بــه
زد و بندهــای برخــی دالالن بــا بعضی از
دفاتــر ازدواج و طــاق مربــوط میشــود.
زد و بندها و تبانیهایی که امکان ســازش
و بازگشــت بــه زندگــی را در مــدت زمــان
مشخص شده بعد از صدور حکم طالق
توافقــی از زوجین میگرفت و به افزایش
آمار طالق منجر میشد .همین موضوع
باعث شده تا بهگفته علی مظفری رئیس
کانون ســردفتران ازدواج و طالق ،اعمال
محدودیــت ثبت طالق از روز گذشــته در
دفاتر طالق سراسر کشور اجرایی شود .بر
اساس این بخشنامه در هر شهر میانگین
ثبــت طــاق در ســال گذشــته به نســبت
ن شــهر بــه اضافــه 20
دفاتــر طــاق هما 
درصد ،سقف تعداد طالقهایی است که
دفاتر ازدواج و طالق آن شهر میتوانند به
ثبت برسانند .در این شرایط با قفل شدن
خودکار سامانه ،امکان ثبت بیش از عدد
یاد شــده برای دفاتر وجــود ندارد و به این
ترتیب راه برای دالالن بسته خواهد شد.

ëëنگرش منفی نســبت به طالق در حال
کاهش است
در شــرایطی که نتایــج پیمایشهای
انجــام شــده از تغییــر نگــرش جامعه و
مثبتتر شدن دیدگاهها نسبت بهطالق
در جامعــه بخصــوص در میــان افــراد
تحصیلکــرده و دارای درآمــد بیشــتر،
ی و همچنیــن زنان
ســاکنان مراکز شــهر 
خبر میدهــد ،گروهی نیز بــر این باورند
بــرای زوجــی کــه بــرای طــاق و جدایی
راهی مراجع قضایی میشــوند جلسات
صلح وســازش یا تعیین زمان مشخص
بیمعناســت .آمارهــا و مســتندات امــا
روایتــی دیگــر دارنــد 24.5 .درصــد از
درخواستها برای طالق توافقی در سال
 98به سازش و بازگشت به زندگی منجر
شد هاند.
دکتر بهزاد وحیدنیا ،معاون مشاوره و
امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور
در این باره به «ایران» میگوید :سازمان
بهزیستی در قالب سامانه تصمیم با قوه
قضائیه تعامالتی دارد تا بتواند بخشی از

رئیس سازمان بسیج مستضعفان:

خنثیسازی حربههای دشمنان
اولویت برنامه رسانهها باشد

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفان تأکیدکــرد :خنثیســازی
حربهها و عملیات پیچیده رسانهای دشمنان و امیدآفرینی باید
اخبـــار
مهمترین اولویت رسانهها باشد.
ســردار غالمرضا سلیمانی روز شــنبه در آیین اختتامیه پنجمین دوره جشنواره
رسانهای ابوذر در حوزه هنری با اشاره به نقش و جایگاه اهالی رسانه در رویدادها و
مناســبتهای مختلف کشور در ابعاد داخلی و بینالمللی ،گفت :انقالب اسالمی
ایران دارای دســتاوردهای متعددی اســت که به برخی از آنها کمتر پرداخته شده
که از آن جمله به بازیابی هویت ایرانی  -اسالمی در سایه پیروزی انقالب اسالمی
میتــوان اشــاره کرد .او تأکید کرد :ســاالنه دشــمنان ما میلیاردهــا دالر برای حاکم
شدن الگوهای مورد نظر نظام سلطه ،هزینه میکنند از اینرو چنانچه تحت تأثیر
این افکار قرار بگیریم ،آرام آرام از جمع ملت و کشور خارج خواهیم شد.
ëëمبارزه با جهل پایان ندارد
محمــد خــدادی معــاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی نیــز در این
مراســم گفت :رســانهها بایــد از فضای خام فروشــی فاصله گرفته و همــواره تولید
محتــوا و فــرآورده را مدنظــر داشــته باشــند .وی گفت :حاج قاســم بیشــتر از اینکه
نظامــی باشــد یک رســانهای حرفهای بود چرا که او بیشــتر از اینکــه بیان کند عمل
میکــرد ،پیام و قــدرت او این بود که با تولید محتوا همواره بین آحاد مردم اعتماد
ایجــاد میکــرد .او تصریح کــرد :هیچــگاه پایانی بر جهاد رســانهای نیســت چرا که
مبارزه با جهل پایان ندارد و این وظیفه رسانه است .خبر ،مصاحبه ،گزارش ،تیتر،
یادداشــت و مقالــه ،عکس و موشــنگرافی از قالبهای این جشــنواره بوده و «گام
دوم انقالب» با محوریت بیانیه رهبر معظم انقالب بهعنوان بخش ویژه پنجمین
جشــنواره رســانهای ابوذر عنوان شــده بود .همچنین در این مراسم رئیس سازمان
بسیج رسانه کشور به جایگاه خبرنگاران و ضرورت پرداختن به نیازهای آنان اشاره
و تأکید کرد :اصحاب رسانه سنگرسازان بیسنگر هستند .مسعود بصیری با تشریح
بخشهای مختلف این جشنواره گفت :پنجمین جشنواره ابوذر در  ۲۹استان برگزار
شد و بیش از  ۱۴هزار اثر دریافت شده و داوران آثار برگزیده را انتخاب کردند.
ســردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ،مهدی شفیعی
مدیرعامل مؤسســه فرهنگــی مطبوعاتی «ایران» ،احمد توکلــی نماینده مجلس
شــورای اســامی در دورههای اول ،هفتم ،هشتم و نهم ،شــماری از مدیران عامل
خبرگزاریها و رسانههای کشور از جمله حاضران در این آیین بودند.

تخلفات علمی  ۲هزار دانشجو برای وزارت علوم محرز شد

مدیــرکل حقوقــی وزارت علــوم ،تحقیقات و فنــاوری گفت :تخلــف علمی  ۲هزار
دانشجو در زمینه مقاله و پایاننامهنویسی با استعالم از سازمان سنجش آموزش
کشور و مؤسسه پژوهش و برنامهریزی برای وزارت علوم محرز شده است .حسین
آقابابایــی درباره تخلفات دانشــجویان در زمینه پایان نامهنویســی به ایرنا ،اظهار
داشــت :این اســتعالم از طریق کد ملی دانشــجویان انجام شــد و اســامی آنها در
اختیار دانشــگاههای محل تحصیلشــان قرار گرفت .تخلفات علمی دانشــجویان
بیشــتر در زمینــه تهیــه پایــان نامههــای مقاطــع مختلــف تحصیــات تکمیلــی و
همچنین مقاالت  ISIاســت .بیشتر این دانشجویان نوشتن پایان نامهها و مقاالت
علمی خود را به مراکز غیرقانونی که در این زمینه فعال هستند ،واگذار میکنند.

نیازهای جامعه در اختالفات زناشویی و
بخصوص درخواست طالق را پشتیبانی
کنــد .وی میافزایــد :از ابتــدای ســال
 98تاکنــون  192600مــورد پــس از ثبــت
درخواســت طــاق توافقــی از ســوی قوه
قضائیه برای دریافت خدمات مددکاری
و مشاوره روانشناختی به بهزیستی ارجاع
شدهاند که خوشبختانه  24.5درصد آنها
بــا دریافــت مداخــات روانشــناختی به
زندگی زناشویی بازگشتهاند.
معــاون مشــاوره و امور روانشــناختی
بهزیســتی با تأکیــد بر اینکــه بازدارندگی
از طــاق راه حل مناســبی برای ســازش
نیســت خاطرنشــان میکنــد :معمــوالً
فاصلــه زمانــی ،مشــکالت را از بیــن
نمیبــرد امــا میتوانــد آنهــا را کمرنــگ
کنــد .قــوه قضائیه بــا ایجاد ایــن فرصت
بــرای زوجیــن ،مانع تصمیمگیــری آنها
در زمان تجربه استرسها میشود .عدم
تصمیم گیریهای مهم در زمان تجربه
اســترس و هیجانهای شــدید و دریافت
خدمات مشاوره و روانشناختی میتواند

شــرایط بازگشــت بــه زندگــی ســازنده
مشــترک را فراهــم کند .از ایــنرو حذف
ایــن فرصت از ســوی برخی افراد شــیاد
میتواند پیامدهای ناخوشایندی داشته
باشــد .وی در ادامــه میگوید :هرچند در
مورد طالق توافقی ایجاد تعامل و توافق
کمی سختتر از ســایر طالق هاست اما
خوشبختانه در این مورد عملکرد مثبتی
داشتهایم.
دکتر وحیدنیا با اشــاره به استانهایی
کــه باالتریــن درصــد ســازش را بــه خود
اختصاص دادهاند اظهــار میدارد :در 9
ماهه نخست سالجاری استان اصفهان
با  17.45درصد رتبه نخســت در کســب
ســازش را به خود اختصاص داده است.
پــس از آن اســتان خراســان رضــوی بــا
 13.68درصد ،اســتان موفق دوم در این
زمینه به شــمار میآید .تهران نیز پس از
این دو استان و البته با اختالفی چشمگیر
بــا  9.4درصــد توانســته ســومین اســتان
موفق در فرآیند ختم پروندههای طالق
به سازش باشد.

ردیف

پرستو رفیعی

بهگفتــه معــاون مشــاوره و امــور
روانشناختی بهزیســتی در فرآیند طالق
توافقــی هنگامی کــه زوجین به دادســرا
مراجعــه میکننــد بــرای اســتفاده از
خدمات مددکاری روانشناختی و مشاوره
بــه بهزیســتی ارجــاع داده میشــوند.
واحدهــای غربالگــری بهزیســتی در
اقدامات و بررسیهای اولیه شرایط حاد
و آســیب زا را که در آنها امکان آسیب به
فرد یا دیگری وجود دارد برای رســیدگی
فوری به دادســرا باز میگردانند .البته در
شــرایط کنونی این موارد به ندرت اتفاق
میافتــد .پــس از آن غالــب پروندهها به
مراکز مشــاوره روانشــناختی ارجاع داده
میشــود تــا بنا به نیــاز و شــرایط زوجین
از  3تا  5جلســه مشــاوره اســتفاده کنند.
البته بســته به شــرایط زوجین گاهی نیاز
بــه جلســات بیشــتری بــرای مداخــات
احساس میشود که این امکان برای آنها
فراهم خواهد شد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در فرآینــد
پیشگیری از طالق ،نباید فقط طالقهای
توافقــی مورد توجه قرار گیــرد ،میگوید:
توجه به حوزه خانواده ،حفظ و بقای آن
باید به شــکل آموزش و مشــاوره مستمر
جوانــان قبل ،هنگام و همچنین  5ســال
پــس از ازدواج درقالــب طــرح ارتقــای
کیفیت زندگی خانوادهها ،صورت گیرد.
ایــن رویکرد به افزایــش آگاهی ،دانش و
مهارتهــای زندگــی و همچنیــن تغییر
نگرشهــا و بهبــود روابط زناشــویی و در
نهایت افزایش کیفیت زندگی خانوادگی
منجــر خواهــد شــد .دکتــر وحیــد نیــا
میافزاید :با اجرای طرح ارتقای کیفیت
زندگی ،خانوادهها قبل از بروز مشــکالت
از خدمــات آموزشــی ،روانشــناختی و
مــددکاری اســتفاده میکننــد و بدیــن
ترتیــب خواهیم توانســت کاهش میزان
بروز طالق در جامعه را تجربه کنیم.

استان
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سقف
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بوشهر
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 19قم
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 24گلستان
 25گیالن

 26لرستان
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95
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 27مازندران
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 31یزد
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245
179

وزیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی بــا صــدور بیانیــهای
ضمــن تأکیــد بر امنیــت کامل کشــور ایران بــرای میزبانی از گردشــگران ،از
توریســتهای سراســر جهــان دعــوت کرد فرصــت تجربه متفاوت ســفر به
سرزمین تاریخ و تمدن را بویژه در فصل بهار از دست ندهند.
بهگزارش میراث آریا ،دکتر علی اصغر مونسان دراین بیانه عنوان کرده
اســت« :در عصر پرفراز و نشیب امروز ،گردشگری بسان نسیمی روحبخش
جانمــان را تلطیــف میکند و همه مــا مردمان جهان را فــارغ از تیره ونژاد،
ملیــت و زبان ،آرا و عقاید ،به هم پیوند میدهد .دولت جمهوری اســامی
ایــران در ســای ه بــاور عمیــق و عملی به این نگــرش و رویکرد ،تمــام توان و
درخور پذیرایی از گردشگران جهان به
بضاعت خود را برای ایجاد شرایطی
ِ
کار بسته است و از همینرو شاهد رشد چشمگیر امکانات و زیرساختهای
گردشگری در کشورمان هستیم .در این زمینه با اقدامات تشویقی همچون
لغو روادید با کشــورها ،ویزای  90روزه فرودگاهی ،خدمات ویژه و استاندارد
اقامتــی و پذیرایی ،تعریف مســیرها و بســتههای جذاب گردشــگری و ارائه
ارزانترین و ایمنترین تورهای سفر به ایران با لحاظ آخرین استانداردهای
بینالمللــی ،موفق به افزایش  53درصدی گردشــگران ورودی شــدیم که
باالترین رشد در میان تمام کشورها محسوب میشود.
مونســان در ادامه میگویــد :به قدمت و غنای تمدنــی و تاریخی ،کثرت
آثــار بیبدیل و دیدنی ،آب و هوای چهار فصــل ،جلوههای متنوع فرهنگی
و وجــود قومیتهای مختلف با آداب و رســوم متفــاوت ،ایران را به گنجینه
گرانبهایــی از میــراث مــادی و معنــوی و در زمره  10کشــور برتر دنیــا از نظر
جاذبههای گردشگری ،فرهنگی و طبیعی قرار داده است.
وی تأکیــد میکند :با چنین ویژگیها و مزیتهایی ،شــهرهای زیبا و امن
ایران روزانه میزبان هزاران گردشــگر از کشــورهای مختلف جهان اســت که
پس از این تجربه ناب و به یاد ماندنی ،عزم خود را برای ســفری دوباره به
این بهشت آسیا جزم و همسفران تازهای نیز با خود همراه میکنند.

وزارت بهداشت :کیت های تشخیص بیماری کرونا
در کشور موجود است

مدیــرکل روابــط عمومــی وزارت بهداشــت گفــت :کیتهــای تشــخیصی
ویروس کرونا در کشور وجود دارد و این بیماری قابل تشخیص است.
دکتــر کیانوش جهانپور با اشــاره به اســتقرار تیمهای وزارت بهداشــت
در مبــادی ورودی کشــور به عصر ایــران گفت :تیمهــای غربالگری در همه
فرودگاههــا و مبــادی ورودی کشــور مســتقر شــدهاند و چنانچــه بــه مــوارد
مشکوکی برخورد کنند سریعاً وارد عمل خواهند شد.
وی ادامــه داد :عــاوه بــر کیتهــای تشــخیصی آزمایشــگاههای مــا نیز
آمادگی تشخیص ویروس کرونا را دارند .وی با بیان اینکه برای این بیماری
هیچگونــه داروی قطعی و مســتقیمی وجــود ندارد ،گفــت :در این بیماری
باید اقدامات حمایتی برای بیمار انجام شود و آمادگی سیستم ایمنی بدن
نیز نقش بســیار مهمی در مبارزه با آن ایفا میکند .بهگفته دکتر جهانپور،
افــرادی کــه دارای بیماریهــای زمینــهای بوده یا سیســتم ایمنــی ضعیفی
دارنــد گروههای در معرض خطر هســتند .او ادامه داد :تاکنون گزارشــی در
زمینــه ورود ایــن ویروس به کشــور نداشــتیم ولی همــواره تیمهــای وزارت
بهداشت در مبادی ورودی کشور در حال غربالگری موارد مشکوک هستند.

