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مهلت یکساله دانشجویان مشمول برای تعیین وضعیت سربازی
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا اعــام
کــرد :مشــموالن از تاریــخ فراغت ،ترک
تحصیل یا انصراف ازتحصیل یک سال
فرصت دارند تا وضعیت خدمتی خود
را تعیین تکلیف کنند.
بهگــزارش پایــگاه خبــری پلیــس،
ســازمان وظیفه عمومی ناجــا با صدور
اطالعیــهای اعــام کــرد :دانشــجویان
مشــمول از تاریــخ فراغــت ،انصــراف،

اخراج یا ترک تحصیل حداکثر یک سال
فرصت دارند تا وضعیت خدمتی خود
را تعیین تکلیف کنند.
الزم بــه ذکــر اســت :برابــر تبصــره ()1
مــاده ( )33قانــون خدمــت وظیفــه
عمومــی ،حداکثــر معافیــت تحصیلی
در مقطــع تحصیلــی کاردانــی دو و نیم
ســال ،کارشناسی ناپیوســته وکارشناسی
ارشــد ناپیوســته  3ســال ،کارشناســی

پیوسته  5سال وکارشناسی ارشد پیوسته
 6سال ،دکترای پیوسته  8سال و دکترای
تخصصی  6سال است.
دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاهی
که در ســنوات اولیــه تحصیلی موفق به
فراغت از تحصیل نشــدهاند ،درصورت
موافقــت کمیســیون مــوارد خــاص
دانشگاه و تأیید وظیفه عمومی ،حداکثر
2ترم تحصیلــی؛ مجوز ســنوات ارفاقی

بهصورت مرحلهای برای آنان از طریق
دفاتــر (پلیــس )10+شهرســتان محــل
تحصیل صادر میشود.
در ایــن اطالعیه دربــاره مهلت معرفی
دانشــجویانی کــه در ســنوات ارفاقــی
فارغالتحصیل میشــوند ،آمده اســت:
دانشــجویانی که با بهرهمندی از سنوات
ارفاقــی فارغالتحصیل میشــوند مانند
ســایر دانشــجویان از حداکثر یک ســال

مهلــت معرفــی برخــوردار بــوده و
همچنین در صورت پذیرش در مقاطع
باالتر نیز میتوانند از معافیت تحصیلی
برخوردار شوند.
شــایان ذکراســت :مشــموالنی کــه در
سنوات ارفاقی فارغالتحصیل نشوند ،از
تاریخ انصراف یا اخراج از تحصیل یک
سال مهلت داشته تا وضعیت خدمتی
خود را مشخص کنند.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور در گفتوگو با «ایران» عنوان کرد:

کاهش  14درصدی آمار طالق
الهه زارعی
خبرنگار

الف

آمــار طالق در ســالهای اخیر رونــد رو به
رشــد و نگــران کننــدهای داشــت تــا جایی
کــه خیلــی از تحلیلگــران اجتماعی زنگ
خطــر آن را به صدا درآورده و تداوم چنین
معضلــی در جامعــه را نشــانههایی از
فروپاشــی خانواده دانستند ،اما در یکی دو
سال گذشته پس از آسیب شناسی و انجام
اقدامات پیشــگیرانه آمارها و گزارشهای
مربــوط به ازدواج و طالق نشــان از کاهش
این معضل اجتماعی داشــته است ،البته
در این راستا مسئوالن و کارشناسان ذیربط
بــا دســتور مقام معظــم رهبــری مبنی بر
کاهــش رونــد صعــودی طــاق بــا انجام
اقدامات گوناگون ســعی در تقلیــل آمار و
ارقام طالق دارند که در این زمینه کارهای
مختلفــی بــرای کاهــش طــاق و حتــی
آســیبهای آن صورت گرفته اســت که از
جملــه آن میتوان بــه راهاندازی ســامانه
تصمیماشارهکرد.
رضا جعفری ،رئیــس اورژانس اجتماعی
توگو با «ایران» درباره سامانه
کشور در گف 
تصمیــم میگویــد :ســال گذشــته حــدود
یکصــد و  77هــزار مــورد طالق داشــتیم،
البته باید گفــت راهاندازی این ســامانه در
کاهــش آمــار طالق نقــش مؤثری داشــته
اســت .وی میافزاید :این ســامانه در سال
 96طــی تفاهمنامــهای که با قــوه قضائیه
منعقد شد در 10استان کشور که آمار طالق
در آنها باالتر بود ،راهاندازی شــده اســت و
خراسان رضوی به عنوان نخستین استان
که سامانه تصمیم در آن بهصورت پایلوت
آغاز بهکار کرد ،انتخاب شد .جعفری اظهار
میکند :خوشبختانه این سامانه در همین
عمر کوتاه خود تا 14درصد منجر به تفاهم
بین زوجین شده است ،البته باید گفت این
ســامانه در حال حاضر در مراکز اســتانها
راهاندازی شــده و به شهرســتانها تســری
نیافتــه چراکه منابــع اعتبــاری پیشبینی
شده جذب نشده است.
رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور ادامــه
میدهد :برای گسترش سامانه تصمیم در
سایر شهرســتانها نیازمند به سخت افزار
و نیــروی انســانی آمــوزش دیده هســتیم،
برخــی زوجها که متقاضی طالق هســتند
در صورت لزوم به مراکز غیردولتی ارجاع
داده شــوند و اگر خانواده توانایی پرداخت
هزینه مشــاوره را نداشــته باشــند بنابراین
باید این نیاز از سوی یارانه اختصاص یافته
به بهزیســتی تأمین شود ،پس باید به این
منابع هم دسترســی پیدا کنیــم و بتوانیم
موانع را از سر راه برداریم.
وی بیــان میکنــد :اقــدام دیگــری کــه در
راســتای کاهش طالق صــورت گرفته این
اســت که هفت استان دیگر به این سامانه
جهــت پیشــگیری در زمینه طــاق مجهز
شــدهاند .باید اشــاره کرد برای اســتفاده از
خدمــات ایــن ســامانه مراجعــه کنندگان
میتواننــد هــم حضــوری و هــم اینترنتی
ثبت نام کنند ،سپس روز نخست مراجعه
بــه مرکــز مراقبــت از خانــواده بــه آنهــا
اعالم میشــود کــه در این جلســه کارهای
روانشناســی و مددکاری اجتماعــی برگزار
میشــود و در صورتــی کــه در ارزیابیهــا

ëëسامانهتصمیم تا 14درصدمنجربهتفاهمبینزوجینشدهاست
ëëدر ۶ماهه سال ۸۰،۹۷هزار طالق و ۳۰۷هزار ازدواج به ثبت رسیده است
ëëدر سال ۹۶در ایران ساعتی ۲۱واقعه طالق و ۷۰ازدواج به ثبت رسید
ëëشاخص عمومی طالق نسبت به جمعیت کل کشور در سال 96به 2/23درصد رسیده است
ëëسال گذشته حدود یکصد و 77هزار مورد طالق وجود داشت
تأثیر قرار داده است ،بنابراین اگر میانگین
سنی ازدواج کاهش پیدا کند نسبت طالق
به ازدواج تعدیل خواهد شد.
وی در پایــان اظهــار میکنــد :در ســال 98
برنامههای تشویقی برای زوجین که تحت
تأثیــر آثار طــاق قرار دارنــد بــرای ازدواج
مجــدد زنان مطلقه و کاهش آســیبهای
اجتماعی در زمینه طالق داریم.
 2/23ëëدرصــد ،شــاخص عمومــی طالق
نسبتبهجمعیتکلکشوردرسال96
در همین راســتا تقی رســتم وندی ،رئیس
سازمان امور اجتماعی کشور در این زمینه
بــا بیــان اینکــه در حــوزه خانــواده بایــد به
دو شــاخص کلی توجه شــود ،بــه «ایران»
میگوید :یکی از این شــاخصها ،شاخص
عمومــی طــاق نســبت بــه جمعیت کل
کشــور است که بر مبنای آماری که در سال

 92منتشــر شــد 2/24 ،مورد طالق در ازای
هــر هزار نفــر جمعیت کشــور بوده اســت
که این رقم در ســال  96یعنی  4ســال بعد
به  2/23درصد رســیده اســت .این نشــان
میدهــد ما در حــوزه طالق نه فقط با یک
روند ثابت مواجه بودهایم که حتی کاهش
هم داشتهایم! درحالیکه طالق در دو دهه
پیش ،به شــکل جهشــی در حــال افزایش
بود .وی با تأکید بر اقدامات صورت گرفته
طیسالهای اخیر برایمهار بحران طالق
در کشور میافزاید :در این چند سال اتفاقاً
یکــی از تحوالت مثبــت در حــوزه طالق و
خانــواده رخ داده اســت .برخــی البتــه در
تالشــند تــا ایــن آمارهــا را انکار کننــد مثالً
معتقدند که آمار طالق در میان بســتگان
و نزدیکانشان افزایش یافته است ،اما این
موارد قابل استناد نیست و جزو معیارهای

علمیمحسوبنمیشود.
رســتم وندی تصریح میکند :پشــت پرده
ایــن اتفاق مثبت ،صدها اقدامی قرار دارد
که دستگاههای دخیل در این حوزه انجام
دادهاند .یکی از این اقدامات که برای اولین
بار هم در کشــور صورت گرفت ،راهاندازی
سامانه مشاوره پیش از طالق بود .درحال
حاضر در 16استان کشور زوجین باید پیش
از طالق مشــاوره شــوند ،این طرح تا پایان
ســال هم سراسری میشــود .جالب اینکه
در خراســان رضــوی و البــرز که ایــن مراکز
فعالیــت میکننــد ،آمــار طالق بیــن  10تا
 15درصد کاهش یافته اســت .این آمار در
قــوه قضائیه و بهزیســتی که متولیــان این
طرح بودند ،هم موجود است.
ëëیکســوم ازدواجهــای ایران در ســال۹۶
منجربهطالقشد

دماسنج اجتماعی الزمه برنامهریزی اثر بخش

یکــی از موضوعاتی کــه در حال حاضر
نگرانــی مســئولین را در کشــور افزایش
یادداشت
داده موضــوع آســیبهای اجتماعــی
اســت .بــه گونــهای کــه ایــن نگرانــی با
ورود مســتقیم مقــام معظــم رهبــری
و برگــزاری جلســات منظــم در ایــن
سیدحسن رابطه ،منجر به توجه بیشــتر در عرصه
موسوی چلک سیاســتگذاری و بودجهریزی در حوزه
رئیسانجمن
اجتماعی آسیبهای اجتماعی شــده است که از
مددکاری
جملــه این مســائل میتــوان به طالق
اشاره کرد .اگرچه طالق یکی از پنج اولویت مسائل اجتماعی
در جلســات مســئولین عالــی کشــور تعیین شــده اســت اما
نباید از این نکته غافل شــد کــه برای اعمال مدیریت بهتر و
برنامهریزی دقیقتــر در این زمینه وجود دادهها و اطالعات
آمــاری بــه عنوان یــک دماســنج اجتماعی ضروری اســت.
بنابرایــن ،آمارها میتواند گویای چگونگــی اولویت دادن به
موضوعات اجتماعی از جمله طالق باشد .به همین خاطر،
هرگونــه بهرهبرداری سیاســی یا پرداخت غیر کارشناســی از
دادههای آماری مورد پذیرش نیست .همانگونه که سکوت
در برابــر این شــرایط هم مــورد پذیرش نخواهد بــود .لذا در
پرداختــن به موضوعات اجتماعی از جملــه ازدواج و طالق
برخــورد و نــگاه واقــع بینانه برای کمــک به مــردم اجتناب
ناپذیر اســت اما از آنجایی که معمــوالً پرداختن به موضوع
آسیبهای اجتماعی اغلب به رویکردهای سیاسی و امنیتی

گــره میخورد مســئوالن ســریع نســبت بــه آن موضعگیری
میکننــد .هرچنــد این اتفاق تازه نیســت و ما ســال هاســت
که با آن درگیر هســتیم .توضیح این نکتــه در اینجا ضروری
بــه نظر میرســد .اینکه نبایــد صرفاً با نگاه ســیاه نمایی به
ایــن موضوعــات پرداخته شــود و از طرف دیگــر هم نباید با
آمارها دشــمنی کرد.در مورد وضعیــت کنونی میزان طالق
هــم باید بگویم که یکی از مشــکالتی که در ایــن زمینه با آن
روبهرو هســتیم اختالف نظر سازمانها بر ســر آمار است .با
اینکــه ثبت احوال مرجع رســمی ارائه آمار طــاق و ازدواج
اســت اما آمارهای این سازمان اغلب با سازمان ثبت اسناد
کشور همخوانی ندارد .این در حالی است که ارائه آمار طالق
و ازدواج کار چنــدان ســختی نیســت.آمارهایی کــه جســته و
گریخته از مســئوالن اعالم میشــود نشــان میدهد درســال
 ،85در مقابــل  100رخــداد طــاق  830ازدواج ثبــت شــده
است که این میزان در سال  96به  350ازدواج رسیده است.
بنابرایــن ،بــا نگاه به آمارهــا میتوان متوجه شــد که جایگاه
مناســبی در زمینــه طــاق نداریــم .ایــن موضــوع را حتی از
انتخاب این واقعه به عنوان یکی از اولویتهای آسیبهای
اجتماعی کشــور هم میتوان متوجه شــد .بر همین اســاس
معتقدم از نظر پیشــگیری از طالق جایگاه مناسبی نداریم.
هرچنــد منکر تالشهایی کــه تاکنون انجام شــده هم نباید
شــد.چراکه پس از دســتور مقــام معظم رهبری دســتگاهها
تالش خود را در این زمینه بیشــتر کردند اما هنوز به جایگاه
قابل قبولی در زمینه پیشگیری از طالق نرسیدیم.

پیگیری حذف تبصره «قانونی بودن ازدواج زیر  ۱۳سال»
توگــوی روز سهشــنبه روزنامــه
در گف 
ایران با مدیر کل بهزیســتی استان ایالم
مشــخص شــد بــا اقــدام قابل تحســین
دادســتانی و بهزیستی اســتان رها دختر
 11ســاله کــه به صیغــه مردی  44ســاله
درآمده بود از بند کودک همسری رهایی
یافت .طی مشاهدات بهزیستی از خانه
همســر رهــا عنوان شــده اســت کــه این
دختــر از نظر روحــی و روانی در شــرایط
نامناســبی قرار داشته که خوشبختانه با
مشــاوره و اقدامات بهنگام بهزیستی او

در حــال حاضر در شــرایط بهتری بســر
میبرد.
بــه گــزارش خبر گــزاری صــدا و ســیما،
معصومــه ابتــکار نیز در این بــاره گفت:
خوشــبختانه بــا اقــدام خــوب وزیــر کار،
«رها» کودک  ۱۱ســاله ،تحت سرپرستی
ســازمان بهزیســتی قــرار گرفــت .وی
تصریــح کــرد :بــا دو مشــکل فرهنگی و
حقوقی مواجه هستیم که باید همزمان
بــه هر دو توجه کنیم؛ چرا که اگر نســبت
بــه مشــکل فرهنگــی بیتوجــه باشــیم

و صرفــاً مشــکل قانونــی را حــل کنیــم
ممکن اســت این نــوع ازدواج رواج یابد
و به صورت پنهانتر انجام شود .معاون
رئیــس جمهوری در امور زنان و خانواده
گفت :بحث اصلی ما ازدواج کودکان زیر
 ۱۳ســال و افزایش ســن ازدواج نیست،
بلکــه همه بــر اینکه افــراد زیر  ۱۳ســال
کودک محســوب میشــوند ،اتفاق نظر
دارند و نباید کودکان در چنین شرایطی
قــرار گیرنــد و «رهــا» کــودک ایالمــی
نمونــه بــارزی از ایــن گونــه ازدواجها در

رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی آموزش و
پــرورش گفت :قانون تغییــر کنکور به نتیجه نرســید و امروز
اخبـــار مدارس ما کارگاههای تست زنی شدهاند .حجتاالسالم علی
ذوعلــم با بیــان این مطلب اعالم کرد :امروز مدارس ما کارگاههای تســت زنی
شدهاند و تا امروز با کارهای غیر اصولی و موقتی برای حذف کنکور جلو رفتهایم
و متأسفانه قانون تغییر در کنکور طی  ۱۱سال به نتیجه نرسیده است .وی تأکید
کرد :اینکه بگوییم سازمان پژوهش فقط مأمور تدوین کتاب است ،کامل نیست
و باید برنامه عملی تهیه کنیم که مدرسه کانون تربیتی باشد .فعالیت و ابتکار
عمل ،اقتضائات بومی و فرهنگی باید در مدرسه مورد توجه باشد تا در  ۱۰سال
آینده مدرسه خودش برنامهریزی کند بدون آنکه از حمایت دولت کاسته شود.
حجتاالسالم ذوعلم با تأکید بر تألیف کتابهای درسی نونگاشت اظهار کرد:
این فعالیت از سالها قبل آغاز شد و امروز به مرحله تکمیلی رسیده است .ما
به سمت مطلوب در حال حرکت هستیم.

پیشنهاد ویزای مشترک بین کشورهای اکو

سامانه تصمیم در  10استان موجب سازش و تفاهم زوجین شده است
تشخیص داده شود مداخالت ما میتواند
به پیشگیری از طالق کمک کند زوجین به
مراکز غیردولتی ارجاع داده میشوند.
جعفری درباره زوجهایی که اهل ســازش
نیســتند نیــز میگویــد :حــدود  5درصد از
زوجهــا که رابطه شــان بــه دالیل مختلف
ماننــد خشــونت خانگی منجر به ســازش
نمیشــود این زوجها بــه مراکز غیردولتی
ارجــاع داده نمیشــوند و مســتقیم بــه
دادگســتری بــرای جــاری شــدن طــاق
معرفــی میشــوند ،البتــه کارشناســان تــا
 45روز اقدامــات الزم را انجــام میدهنــد
کــه البته این مدت قابل تمدید اســت ،اما
در صــورت عدم حصول نتیجه مطلوب و
پافشاری روی فرآیند طالق به دادگستری
ارجاع داده میشوند.
رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور درباره
طــاق میافزایــد :شــاید از پدیــده طــاق
به عنــوان زشــتترین و منفورترین عمل
یاد شــود ،امــا باید گفــت در برخــی موارد
حتی ما طالق را جهت کاهش آســیب به
فرزنــدان توصیــه میکنیــم چراکــه بعضاً
دیده میشــود برخی فرزندان تحت تأثیر
دعواهــای والدیــن خود دچار آســیبهای
ط هــای
بیشــماری میشــوند و در محیــ 
پرتنش زندگی میکنند که در این شــرایط
طالق بهتر از ادامه روند زندگی این چنینی
اســت .وی دربــاره کاهش آثــار طالق روی
فرزنــدان ایــن گــروه از خانوادههــا اظهــار
میکنــد :مــا دربــاره کاهــش آســیب وارده
بــه فرزندان طــاق هــم اقداماتــی انجام
دادهایــم که از جمله آنها میتوان به تهیه
مجموعــه پنج جلدی با همکاری اســاتید
دانشگاه در زمینه پیشگیری از آسیبهای
طالق بر فرزندان طالق از رده سنی کودک
تا نوجوان اشــاره کــرد که بــرای کارگاههای
آموزشی مورد استفاده قرار بگیرد.
جعفری با اشاره به مکان مالقات فرزندان
با والدین در کالنتری ادامه میدهد :حتی
ما در مکان دیدار فرزندان طالق با والدین
که در گذشته در کالنتری صورت میگرفت
نیز تغییر رویه ایجاد کردیم چراکه کالنتری
مــکان مناســبی بــرای کــودکان محســوب
نمیشود بنابراین بهزیستی به این مسأله
ورود کــرد و بــا همــکاری ســازمانها ایــن
دیدارهــا در چندین اســتان در مکانهایی
ماننــد شــهرداری ،آموزش و پــرورش و در
مکانهــای مناســب و امن تــری با حضور
کارشناســان بهزیســتی صــورت میگیرد،
حتــی در برخی مکانهــا اتاق بــازی برای
کودکان نیز پیشبینی شــده است؛ جالب
اســت ایــن رویــه در برخی مــوارد منجر به
ســازش زوج شــده و به خاطر فرزندانشان
مجددبایکدیگرزندگیکنند.
رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور درباره
میانگیــن کشــوری آمــار ازدواج میگویــد:
میانگین کشوری آمار ازدواج به طالق  4به
یک است که شاید در برخی استانها بیشتر
یا کمتر باشــد ،باید اشــاره کــرد آمار طالق
نســبت بــه ســالهای قبل شــیبش مالیم
شــده اســت ،البته باید گفت کاهــش آمار
ازدواج ،نســبت طــاق بــه ازدواج را تحت
تأثیر قرار داده اســت .اگرچه آمار طالق در
ســال  96نســبت به ســال  95شیب تندی
ندارد و کنترل شــده اســت ،اما آمار ازدواج
پاییــن آمده اســت که آمار طــاق را تحت

قانون تغییر کنکور طی ۱۱سال
به نتیجه نرسیده است

کشور اســت .ابتکار ادامه داد :در رویکرد
فرهنگی بــرای آموزش دختــران تالش
میکنیــم و وزارت آمــوزش و پــرورش
اقــدام بســیار خوبی بــرای کاهــش نرخ
بازماندگــی از تحصیــل دختــران انجام
میدهــد .در بخــش قانونی نیز مجلس
شــورای اســامی تالشهــای کــرده و ما
نیــز در معاونــت زنــان در حــال تدوین
الیحهای هستیم و بزودی آن را به هیأت
دولت ارائه میکنیم.
معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنان

و خانــواده تأکید کرد :هــدف اصلی ما از
ارائــه این الیحه ،حذف تبصرهای اســت
که ازدواج کودکان زیر  ۱۳ســال را قانونی
میکند .ابتکار تأکید کرد :در حال حاضر
بحث مــا افزایش ســن ازدواج نیســت،
بلکــه مســأله حــذف این تبصره اســت.
این الیحه با مشــورت حقوقدانان ،فقها
و صاحبنظــران حقوقی و فقهی در حال
تدوین و تنظیم است و با تصویب آن در
هیأت دولت میتوانیم به نتایج بســیار
خوبی برسیم.

علــی مظفــری ،رئیــس کانون ســردفتران
ازدواج و طالق با بیان اینکه در سال  ۹۶در
ایران ســاعتی  ۲۱واقعه طالق و  ۷۰ازدواج
بــه ثبــت رســید ،میگویــد :در کل نزدیک
به یکســوم ازدواجهای ایران در ســال ۹۶
منجر به طالق شد.
به گــزار ش ایســنا ،وی میافزاید :ســال ۹۱
اعالم کردم ســاعتی  ۱۶طالق در کشــور در
حــال وقوع اســت و نهادهــای مختلف به
اعــام این آمار اعتــراض کردنــد .ما نباید
از بیــان واقعیتهــا بترســیم .اگــر منظــور
مخالفیــن نظام هســتند که آنها همیشــه
وجود دارند .ما باید ابتدا واقعیت و مشکل
را بپذیریــم تــا بتوانیم آن را حــل کنیم .در
ســال  ۹۶میزان طالق به ساعتی  ۲۱طالق
در کشــور رســید .از ابتــدای ســال  ۹۷رونــد
طالق با وجود ۲۰سال روند صعودی ،روند
نزولی پیدا کرد.
رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق با
اشــاره به اینکه یکــی از تصمیمات مهمی
کــه در قوه قضائیه و شــورای عالی انقالب
فرهنگی گرفته شد تا طالق توافقی کاهش
یابــد این اســت کــه زوجیــن از زمــان ثبت
ازدواج و حتــی قبل از ثبت تحت حمایت
از سیســتم دولتی قرار میگیرند و تا زمانی
که خدای ناکرده قصد جدایی دارند کنترل
خواهند شــد ،میگوید :بزودی ســامانهای
در قوه قضائیه رونمایی خواهد شــد که به
موجب آن پرونده زندگی زوجین و تمامی
اطالعات شخصی زوجین وارد آن سامانه
خواهدشدوصرفاًقابلرؤیتبرایزوجین
خواهد بود .به این نحو نیست که هر کاری
میکننــد کســی متوجــه نخواهد شــد .این
ســایت حــدود  ۱۰۰صفحه زیرشــاخه دارد
و هــر اطالعاتی اعم از کلیپهای مشــاوره
و روانشناســی ،حقوقــی و… بــه صــورت
رایگان در زیرســاخت سایت طراحی شده
اســت .موضوع دیگر این است که مصوب
شــد که پیش از ثبــت ازدواج زوجیــن در ۴
رشــته و طی  ۶ســاعت دورههای آموزشی
در مراکز بهداشــت ببینند که ایــن دورهها
شاملروانشناسیروابططرفین،اطالعات
حقوقــی ازدواج ،مهــارت زندگــی و احکام
یشود.
خانوادهم 
وی تصریــح میکند :در زمینه ازدواج یکی
از اقدامــات دیگــر این بود که در جلســات
مختلف درخواســت کردیم که وام ازدواج
به ۳۰میلیون تومان برای هر یک از زوجین
به تصویب برســد .در ســال  ۱۰ ،۹۶اســتان
تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،فارس،
خوزســتان ،آذربایجان شــرقی ،مازندران،
البــرز ،گیــان و آذربایجــان غربــی دارای
آمار طالق باال بودند .اســتانهای سمنان،
چهارمحــال و بختیاری و یزد کمترین آمار
طالق را در سال  ۹۶داشتند ۱۰ .استان برتر
در ازدواج نیــز تهــران ،خراســان رضــوی،
خوزســتان ،فــارس ،اصفهــان ،آذربایجان
شرقی و غربی ،کرمان ،مازندران و سیستان
و بلوچستان بودند و کمترین ازدواجها نیز
در اســتانهای ســمنان ،ایــام و خراســان
جنوبــی بــوده اســت .مظفــری در رابطــه
بــا آمــار ازدواج و طــاق در ســال  ،۹۷نیــز
میگوید :در سه ماهه اول سال  ۴۲ ،۹۷هزار
طــاق به ثبت رســیده اســت و در  ۶ماهه
سال  ۸۰ ،۹۷هزار طالق و  ۳۰۷هزار ازدواج
به ثبت رسیده است.

مدیــرکل بازاریابــی و تبلیغات گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی پیشــنهاد
ویزای مشــترک بین کشــورهای عضو اکو را در نشســتی با فعاالن گردشــگری و
رئیس بخش صنعت کشــاورزی و توریســت ســازمان اکو ارائه کــرد .به گزارش
اداره کل روابط عمومی و اطالعرسانی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری« ،محمد ابراهیم الریجانی» مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری
گفت« :نیاز هســت که برای معرفی و حل مشــکالت ،دفاتر و آژانسهای ما در
کشورهای دیگر تالش کنند و در واقع یک شبکه شکل بگیرد .تحوالت گردشگری
آنقدر زیاد است که شاید حتی آن شبکه امروزی هم کارایی نداشته باشد برای
همین باید در شــبکههای اجتماعی و همیشه آنالین ارتباط بگیریم وگرنه این
جلسه تمام میشود و میرود تا سال بعد ».او گفت« :پشنهاد اول ما این است
که سازمان همکاریهای اکو یک گروه گردشگری آنالین ایجاد کند و نمایندگان
 10کشور در آن عضو شوند ».الریجانی گفت« :اکنون ایران در زمینه اقامتگاههای
بومگردی به یک تجربه خوب و توانمندی برای جوامع محلی رسیده است این
اقدامات در کشورهای پاکستان و افغانستان نیز میتواند اجرا شود ».الریجانی
گفت« :ما با برخی از کشورها تفاهم برای لغو ویزا داریم و این موضوع میتواند
بین کشــورهای عضو اکو نیز اجرایی شــود .باید بتوان یک ویزای مشــترک بین
کشورهای عضو اکو داشته باشیم».

وزیر بهداشت :قول میدهم
حتی یک روز هم دارو کمیاب نشود

وزیــر بهداشــت گفــت :این قــول را بــه مــردم میدهیم کــه حتی یــک روز هم
کمبود دارو نداشــته باشــیم .به گزارش ایســنا ،ســعید نمکی در حاشیه جلسه
روز چهارشــنبه دولت با اشــاره به اینکه در زمینه داروهای اساسی کوچکترین
کمبودی نداریم و در ســال آینده هم این کمبود را نخواهیم داشــت ،گفت :در
زمینه قیمت دارو هم مانند ســالهای گذشــته افزایش ســنواتی ممکن اســت
وجود داشــته باشــد ،اما جهش قیمتــی که به مردم فشــار وارد کنــد ،نخواهیم
داشت .بیمهها هم داروهای تحت پوشش را حمایت خواهند کرد.وی در ادامه،
خاطر نشــان کرد :طرح تحول سالمت را بشــدت دنبال خواهیم کرد و مواردی
مثل نگرش اقتصادی به طرح تحول نظام سالمت و اثربخشی هزینهها را دنبال
میکنیم و تالشمان بر این است که کاهش پرداخت از جیب بیمار ،تأمین دارو
برای بیماریهای خاص ،ماندگاری طبیب در مناطق محروم را تقویت کنیم .از
همه مهمتر به دنبال این هستیم که به بخش خصوصی بیشتر بها دهیم ،البته
نه اینکه جورش را مردم بکشند ،بلکه باید خودمان جورش را بکشیم.

انتخاب شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران
کالنشهرها در شورای گفت و گو

شهردار اصفهان در یکصدمین نشست مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران،
توگوی دولت و بخش
بهعنوان نماینده شــهرداران کالنشــهرها در شــورای گف 
خصوصی انتخاب شد .بهگزارش اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان،
یکصدمین نشســت مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران روز سهشنبه پیش از
دیدار شــهرداران کالنشــهرها با دکتر جهانگیری معــاون اول رئیس جمهوری
برگزار شد؛تعیین وضعیت بدهی دولت به شهرداران و رسیدگی به معضالت
اســتخدامی در شــهرداریها از جمله مهمترین محورهای مــورد بحث در این
جلســه بــود .در این جلســه دکتر نــوروزی شــهردار اصفهان بهعنــوان نماینده
توگوی دولت و بخش خصوصی انتخاب
شــهرداران کالنشهرها در شورای گف 
شــد .پیش از این تقیزاده خامســی شهردار سابق مشــهد مقدس ،این سمت
را برعهده داشــت .همچنین در این جلسه مقرر شد نشست بعدی شهرداران
کالنشهرها اردیبهشت ماه  ،۹۸در شهر شیراز برگزار شود.

افزایش کمک هزینه جهیزیه زوجهای جوان نیازمند
از سال آینده

رئیس کمیته امداد از افزایش کمک هزینه جهیزیه برای زوجهای جوان نیازمند
خبر داد و گفت :افزایش سرانه کمک هزینه جهیزیه بزودی به استانها ابالغ و
از ابتدای ســال  ۹۸اجرایی میشــود .بهگزارش مهر ،ســید پرویز فتاح به ارتباط
مناسب این نهاد با بانکها برای توسعه اشتغال و ساخت مسکن مددجویان
اشــاره کــرد و افــزود :بانکها بارها بــه این موضــوع تأکید کردهانــد که کمترین
معوقات بانکی مربوط به مددجویان امداد است .رئیس کمیته امداد با اعالم
اینکه ســقف تسهیالت اشــتغال مددجویان از  ۲۰میلیون به  ۵۰میلیون تومان
برای مددجویان شهری و روستایی افزایش یافته است ،افزود :سال آینده شاهد
رشد  ۲.۵برابری تسهیالت بانکی تبصره  ۱۶با تخصیص  ۳۵۰۰میلیارد تومان
هستیم؛ این در حالی است که این رقم امسال  ۱۴۰۰میلیارد تومان بود.

جزئیات بسته حمایتی برای بیماران « »MPSاعالم شد

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشــت جزئیات بســته
حمایتی از بیماران  MPSرا اعالم کرد .بهگزارش ایســنا ،دکتر مهدی شــادنوش ،با
اشــاره به خدمات حمایتی وزارت بهداشــت بــه بیماران  ،MPSگفت :در راســتای
حمایــت از خدمــات درمانی بیمــاران  ،MPSدر اولین گام بیمــاران مبتال به MPS
را در کشــور شناسایی کردیم و از ســازمان غذا و دارو درباره تعداد بیماران ثبتنام
شــده ،بر اساس دریافت حواله دارویی در این ســازمان استعالم کردیم .بر اساس
آمــار جمــعآوری شــده تعداد مبتالیــان به تیپ دو  MPSدر کشــور حــدود  ۱۵نفر،
مبتالیان به تیپ یک حدود  ۹۵نفر ،بیماران تیپ شــش حدود  ۹۵نفر و مبتالیان
به تیپ چهار  MPSنیز  ۱۳۰نفر هســتند .شــادنوش درباره وضعیت تأمین داروی
این بیماران ،گفت :داروی مورد نیاز بیماران تیپ یک و شش از حدود پنج  -شش
سال گذشته تحت پوشش سازمان غذا و دارو بوده و بهطور مرتب این داروها برای
بیمــاران تأمین میشــود .باید توجه کرد که پرداخت از جیــب بیماران تیپ یک و
شــش  MPSبرای این داروها صفر اســت .از طرفی این بیماران میتوانند از درمان
پیوند سلولی نیز بهرهمند شوند .رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای
وزارت بهداشــت با بیــان اینکه داروی بیماران تیــپ دو  MPSاالپراز نــام دارد و در
فارماکوپه ایران نیســت و این بیماران تنها کاندیدای پیوند ســلولی هستند ،افزود:
داروی مــورد نیــاز بیمــاران تیپ چهار هم ویمیزیم نام دارد و ســازمان غــذا و دارو
تاکنون توانسته است تنها برای حدود  ۳۰نفر از بیماران این دارو را تأمین کند .البته
با پیگیریهای انجام شــده از سوی معاونت درمان و با نظر کمیته علمی بیماران
متابولیک ،اعالم شد که این بیماران بر اساس شرایط سنی اولویتبندی شوند که
این اولویت شامل بیماران زیر هشت سال ،هشت تا  ۱۲سال و باالی  ۱۲سال است.
با این اقدام  ۲۲بیمار تیپ چهار دیگر هم از سهمیه دارویی برخوردار شدند.

