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رئیس سازمان بهزیستی در گفتوگو با «ایران» اعالم کرد

اخبار

راه اندازی سامانه کاهش و پیشگیری از طالق در  11استان

با اجرای این طرح آمار طالق در استان خراسان رضوی که پیش از این رتبه اول طالق را در کشور داشت ،حدود  12درصد کاهش یافت
یاسمن صادق شیرازی

نیمنگاه

ëëجلســات مشــاوره ،حقوقی و غربالگری از اقداماتی اســت
که در این طرح برای زوجین درنظرگرفته شــده تا تالش شــود
زوجها بــه جای طالق بــا یکدیگر ســازش کنند .این ســامانه
تاکنون نقش بسزایی را در کاهش آمار طالق در کشور ایفاکرده
است.
ëëدر ایــن طــرح زوجهایــی کــه در بــدو ازدواج دچاراختالف
میشوند در ســامانه ما ثبتنام میکنند ،به طوری که قبل از
اقامه دعوی به دادگســتری در ســامانه ثبتنام میشوند .هر
کدام از زوجها ممکن است در اثر مشکالت مختلفی تصمیم
به طالق بگیرند که بر اســاس مشکالتشان توسط بهزیستی
مشاورههای الزم را دریافت میکنند.

صــورت رایــگان انجام میشــود .رئیس
ســازمان بهزیســتی ،هدف از طرح ثبت
ســازش زوجین با
الکترونیکی طــاق را
ِ
یکدیگر میداند و میگوید :خوشبختانه
سازمان بهزیستی در بخش مشاورههای
روانشناختی در مشهد بسیار موفق بوده،
بــه طوری که توانســته نقش بســزایی در
کاهش طالق و سازش زوجین با یکدیگر
داشــته باشــد .او میافزایــد :بتازگی این
طــرح در اســتان یــزد نیــز اجرایی شــده
اســت .البته بهعنوان نخستین و آخرین
اســتان نیســت و تصمیــم گرفتهایــم به
صورت تدریجی ثبت الکترونیکی طالق
را در تمــام اســتانهای کشــور گســترش
دهیم .او با اشــاره به اینکــه یکی دیگر از
اقدامات مهم ســازمان بهزیســتی ارائه
آموزشهــای پیــش از ازدواج اســت،
میگویــد :در همین راســتا آموزشهای
پیــش از ازدواج را در یکــی از شــهرهای
اســتان یــزد اجبــاری کردیــم بهطــوری
کــه ایــن اقــدام در راســتای افزایــش
مهارتهــای زندگــی خانوادههــا بــرای
شروع ازدواج شکل گرفت و بسیار نتایج

موفقیت آمیزی داشــت .او در پاســخ به
این ســؤال که آیــا بزودی اجباری شــدن
آموزشهــای پیــش از ازدواج در باقــی
اســتانها نیــز اجــرا میشــود ،میگویــد:
اجباری شدن این طرح در باقی استانها
نیازمنــد تصویــب قانــون و همــکاری
قوهقضائیه است.
ëëکاهش  12.5درصدی طالق
در 8ماهه امسال
«حمیدرضــ ا پــور یوســف» مدیــرکل
بهزیستی خراسان رضوی نیز با اشاره به
اینکه طرح مداخلــه در طالق به منظور
کاهــش ایــن آســیب اجتماعــی حــدود
20ماه قبل آغاز شد ،میگوید :در ابتدای
خــرداد ســال  ،95در جهــت حمایت از
خانــواده اقداماتــی بــرای مداخلــه در
طــاق توافقــی انجام دادیــم .در همین
راستا ،مرکزی را نیز برای رسیدگی بهاین
امور اختصاص دادیم.
او با اشــاره به اینکه از ابتــدای خرداد 95
تــا  24دی ماه  96حدود  3هزار ســازش
در ایــن ســامانه ثبت شــده اســت ،بیان

منبع :جام جم آنالین

«انوشــیروان محســنیبندپی» ،رئیــس
سازمان بهزیستی از اجرایی شدن طرح
ثبــت الکترونیکــی طــاق در  11اســتان
کشــور تا پایان ســال خبــر داد .بــا اجرای
ایــن طرح کــه از ابتدای خرداد ماه ســال
گذشــته در  3استان کشــور اجرایی شده،
آمــار طــاق تنهــا در اســتان خراســان
رضوی که پیش از این رتبه اول طالق در
کشور را به نام خود ثبت کرده بود ،حدود
12درصد کاهش یافت .این طرح زوجین
را ملــزم میکنــد تــا پیش از درخواســت
طالق و مراجعه به دادگاه ،در جلســات
مشــاوره ســازمان بهزیســتی شــرکت
کننــد .آمارهــا همچنین نشــان میدهد
کــه در  9مــاه نخســت امســال ،حــدود
133هزار و  366واقعه طالق ثبت شده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،یک
روند افزایشــی داشته است .با این حال،
آنطــور کــه رئیــس ســازمان بهزیســتی
اعالم کرده است با اجرا و گسترش طرح
ثبت الکترونیکی طالق میتوان به طرز
چشــمگیری از افزایــش طالق در کشــور
جلوگیری کرد.
به گزارش خبرنگار «ایران» ،این طرح
قرار است امســال در  11استانی اجرا شود
کــه باالتریــن نــرخ طــاق را به نــام خود
ثبت کردهاند .جلســات مشاوره ،حقوقی
و غربالگــری از اقداماتی اســت که در این
طــرح بــرای زوجیــن درنظرگرفته شــده
تــا تالش شــود زوجهــا به جای طــاق با
یکدیگر ســازش کنند .این سامانه تاکنون
نقش بســزایی را در کاهش آمار طالق در
کشور ایفا کرده است .به طور مثال استان
خراســان رضــوی کــه رتبــه اول در میزان
طالق را در ســال  93به دست آورده بود،
در ســال  95بهعنــوان هشــتمین اســتان
پرطالقکشورشناختهمیشود.همچنین

آمــار ثبــت الکترونیکــی طــاق از خرداد
 95تــا دی مــاه  96در ایــن اســتان نشــان
میدهد از حدود  28هزار تقاضای طالق
در خراســان رضــوی حــدود  1425زوج از
طــاق منصــرف شــدند و حــدود 3هزار
زوج بــا یکدیگر به ســازش رســیدهاند .بر
اســاس ایــن آمارهــا حــدود 30درصد از
متقاضیان طالق در این استان از یکدیگر
جــدا نشــدهاند .هرچنــد این ســامانه در
گام نخســت در مشــهد تنهــا به بررســی
طالقهای توافقــی میپرداخت اما حاال
دیگــر شــامل طــاق توافقــی نمیشــود
و هیــچ طالقــی در ایــن اســتان بــدون
مراجعــه بــه این مراکــز و بــدون ثبت در
ســامانه مشــاوره ،قابل انجام نیست.آن
طــور کــه «انوشــیروان محســنیبندپی»،
رئیــس ســازمان بهزیســتی بــه «ایــران»
میگویــد ۱۱ :اســتانی که میــزان طالق در
آنها از متوســط کل کشــور بیشــتر اســت،
شناســایی شــده و هماکنون این طرح در
اســتان یزد ،خراســان رضــوی و تهران در
حال اجرا اســت .همچنین تا پایان ســال
تعــداد اســتانهای مجهز بــه طرح ثبت
الکترونیکی به 11میرسد.
بندپــی بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش
طالق در مشــهد در ســال  95نســبت به
ســال  ،94حــدود  8درصــد اســت ،بیان
میکند :در این طرح زوجهایی که در بدو
شروع ازدواج دچار اختالف میشوند در
ســامانه مــا ثبتنام میکننــد ،به طوری
کــه قبــل از اقامه دعــوی به دادگســتری
در ســامانه ثبتنام میشــوند .هر کدام
از زوجها ممکن اســت در اثر مشــکالت
مختلفــی تصمیــم بــه طــاق بگیرنــد
کــه بــر اســاس مشکالتشــان توســط
بهزیســتی مشــاورههای الزم را دریافت
میکنند .همچنین هزینــه این اقدامات
بــرای خانوادههــای بیبضاعــت بــه
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زمان پرداخت عیدی بازنشستگان
تأمین اجتماعی اعالم شد

اواخر هفته گذشته دکتر نوبخت سخنگوی دولت خبر
داد که عیدی کارمندان و بازنشســتگان دولت بهطور
حتم همــراه با حقوق بهمن ماه پرداخت میشــود.
دیــروز هــم دکتر ســیدتقی نوربخــش مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی از
پرداخــت عیدی بازنشســتگان و مســتمریبگیران ایــن ســازمان در ۱۰روز اول
اســفندماه خبــر داد .بهگــزارش «ایــران» نوربخش در مراســم بهرهبــرداری از
ســاختمان جدید شــعبه  ۲۳تهران گفت :در صورتی که  ۵هزار میلیارد تومان
براساس ابالغیه هفته پیش سازمان برنامه و بودجه در ماه اسفند برای تأمین
اجتماعی محقق شــود عیدی بازنشستگان و مســتمریبگیران این سازمان در
۱۰روز اول اسفند پرداخت خواهد شد .وی در ادامه اظهار داشت :حدود  ۲هزار
میلیارد تومان امالک تأمین اجتماعی که در دولت قبل بالتکلیف بود ارزیابی
و رفع معارض شد و در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است .مدیرعامل
ســازمان تأمین اجتماعی گفت :در دهه فجر امســال  ۵۲۰میلیارد تومان پروژه
بــه بهرهبرداری رســید که  ۱۶۰میلیارد تومان آن درمانــی و  ۳۶۰میلیارد تومان
دیگر آن اقتصادی و بیمهای بوده اســت .وی با اشــاره به اینکه راهبرد ســازمان
تأمین اجتماعی توجه به نقاط کم برخوردار اســت ،گفت :در راســتای اقتصاد
مقاومتی در دهه فجر  ۴دارو به خط تولید رسیده است و در حوزه پتروشیمی و
فوالد هم پروژههایی افتتاح شد.

مردان  ۱۰برابر بیشتر از زنان «گل» میکشند
میکنــد :در حــال حاضــر از کســانی کــه
روند مشاوره خود را به پایان رساندهاند،
حدود  17درصد آنها با یکدیگر ســازش
کردهانــد .همچنیــن از دی ماه ســال 95
تاکنــون ،در هیچ ماهــی ،افزایش طالق
نداشــتهایم و هر ماه ،کاهش ثبت شــده
اســت .مدیــرکل بهزیســتی خراســان
رضــوی میگویــد :بر اســاس آمــار ثبت
احــوال حــدود  3.4درصــد در اســتان
خراســان رضوی و حــدود  8.1درصد در
مشهد کاهش طالق داشتیم .در  8ماهه
امســال به نســبت ســال گذشــته حدود
 12.5درصــد طــاق در اســتان کاهــش
یافته است.
پوریوســف بیــان میکنــد :در ایــن طرح
مقرر شــد زوجینی که درخواست طالق
توافقی دارند توســط سازمان بهزیستی
مشاوره و مددکاری شــوند .بهدنبال این
اقدامــات مــا در طــول این مدت شــاهد
کاهش طالق توافقی در مشــهد بودیم.
این طرح پــس از موفقیت در این زمینه
برای کل اســتان خراسان رضوی اجرایی
شــد و از ابتدای ســال  96نیز این طرح را

به تمامی طالقها در اســتان اختصاص
دادیــم .مدیــرکل بهزیســتی خراســان
رضــوی میافزایــد :دیگــر طرح ســامانه
ثبت الکترونیکــی طالق و مشــاورههای
آن تنها شــامل طالق توافقی نمیشود.
در حــال حاضر ،هیچ طالقی در اســتان
بــدون مراجعــه بــه ایــن مراکــز و بدون
ثبــت در ســامانه مشــاوره ،قابــل انجام
نیســت .او بــا اشــاره بــه اینکــه جلســات
مشــاوره ،غربالگری و حقوقی از مواردی
اســت که زوجین در این طرح باید در آن
شــرکت کنند ،میگوید :پس از گذراندن
ایــن جلســات اگــر زوجیــن به ســازش و
توافــق الزم نرســیدند گواهــیای به آنها
داده میشــود که بــا آن میتوانند اقدام
به طــاق کنند .پوریوســف بیان میکند:
ســامانهای به نام «تصمیم» هم در این
راستا راهاندازی شد تا زوجین ،مسئوالن
ســازمان بهزیســتی و قضایی در جریان
جلسات و اقدامات زوجین قرار بگیرند.
بــه طــوری کــه حتــی نتایــج جلســات
غربالگری و مشــاوره آنها نیز در ســامانه
ثبت خواهد شد.

رئیس کانــون درمانگران اعتیاد ایران گفت :نتیجه تحقیقات نشــان
میدهد میزان مصرف موادمخدرصنعتی درآقایان بویژه در جوانان
و نوجوانان ۱۰برابر زنان است.
بــه گزارش ایســنا ،هادی پناهی افزود :باید بــرای رفع معضل اعتیاد
بهمصــرف مــواد مخدر صنعتــی و شــیمیایی ســرمایهگذاری زیادی
انجام شود و مجریان بیش از پیش در این راه قدم بردارند .مخدرهای
صنعتی و شــیمیایی بســیار زیان آور و مصرف آنها خطرناک اســت،
بهعنــوان مثــال گل مخــدری گیاهی اســت اما ســنتی نبــوده و صرفاً
مخدری صنعتی بهشــمار میآید ،گیاهی اســت که کاشــت میشود
و بــه روشهــای گوناگون مورد مصرف قرار میگیــرد.وی با رد برخی
اظهارات نادرست راجع به بیضرر بودن ماده گل اظهار داشت :اینکه
عامــه مــردم تصور میکنند گل بــا وجود دارا بودن مشــتقات مخدر،
مادهای گیاهی و بیضرر است ،دیدگاه نادرستی است چرا که در این
گیاه تغییرات ژنتیکی زیادی حاصل شــده اســت .ترکیبات گل مانند
ماده  THTحداقل  ۳برابر حشیش است؛ این ماده بشدت اعتیادآور
است و اثرات سوءومخربی در مصرفکنندگان برجای میگذارد .
ëëافزایشمصرف ُ
«گل»توسطدخترانایرانی
مشــاور امــور زنان وزیــر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی بدون
اشــاره به آماری خاص گفت :همزمان با افزایش مصرف دخانیات،
مصــرف مــاده روانگــردان «گل» بین دختــران افزایش یافته اســت.
سارهمحمدی افزود :این یک واقعیت است که آسیبهای اجتماعی
در بیــن دختــران و زنان رو به افزایش اســت .یکی از این آســیبها رو
آوردن آنان به ســیگار ،قلیان و مواد مخدر است  ،بخصوص مصرف
مواد صنعتی و روانگردان بین دختران بیشتر شده است که آسیب آن
بهءمراتب بیشتر از مواد مخدر سنتی است.

