
گزارش

تکرارتلخکامیها!

بعضـی وقت هـا می شـود خودمـان را قانـع کنیـم 
کـه انجـام یـک جفـا بـه جامعـه براثـر بی توجهی 
و سـهل انگاری ها بـوده و عمـدی در کار نیسـت. 
بنابرایـن می تـوان از آن گذشـته و مـروت و مـدارا 
را پیشـه کـرد اما اگـر غیرازایـن باشـد تحمل این  
جـور و ظلـم نیاز بـه صبر ایوب و یـا دم نزدن دارد 
و همچنـان ایـن رفتارهـا را کـه می توانـد آینـده 
یـک ملـت و کشـور را تبـاه کنـد نادیـده گرفته تا 
در ایـن مرحلـه مـا هـم به گونـه ای شـریک دزد و 

رفیـق قافله باشـیم! 
زمانـی  در  درسـت  و   ۱۳۹۷ خردادمـاه  یازدهـم 
کـه آزمـون نمونـه و تیزهوشـان در حـال برگـزاری 
بـود برخـی از کانال هـای ادعـا کردنـد سـوأالت لـو 
رفتـه کـه در صـورت انتشـار هرگونـه خبـر معتبـر 
در ایـن زمینـه پسـت گذاشته شـده بـه روز خواهـد 
شـد! شـنیده ها حاکـی از آن بـود کـه چند سـاعت 
قبـل از برگـزاری آزمـون ایـن سـوأالت در اختیـار 
اشـخاص خاصـی گذاشـته شـده اسـت و اداره کل 
آموزش وپـرورش اسـتان البـرز هم صحت لـو رفتن 
سـوأل هـا قبـل از شـروع آزمـون را تأییـد می کرد! 
طبـق نظریه های مختلف سـوأالت به چند مدرسـه 
دولتـی ابتـدا به صـورت مخفیانـه فروخته و سـپس 
در بعضـی از آموزشـگاه ها چنـد نمونـه از آن هـا بـا 
دانـش آمـوزان کار می شـود. پـس از اتمـام آزمـون 
بیشـتر دانش آموزانـی کـه از ماجـرا بی خبـر بودنـد 
پیرامـون اسـترس زیـاد خـود سـر جلسـه امتحـان 
سـخن می گفتنـد زیـرا بعضی از بچه هـا در یک ربع 
یـا نیمسـاعت اول برگه هـا را به سـرعت پـر کـرده و 

تحویـل می دادنـد و می رفتنـد! 
آنچـه گفتـه شـد توسـط سـایت تحلیلـی خبـری 
شـعار سـال در تاریـخ پانزدهـم خردادمـاه ۱۳۹۷ 
و سـاعت ۱۱:۱۷ دقیقـه صبـح رسـانه ای شـد تـا 
پیامدهـای خـود را در میـان خانواده هـای دانـش 
وزارت  اگرچـه  باشـد،  داشـته  سـمپادی  آمـوزان 
آموزش وپـرورش و بخصـوص بخـش امتحانات آن 
در سراسـر کشـور بـا چالشـی باورنکردنـی روبـرو 
بـود امـا سـابقه داشـت کـه سـوأالت امتحانـی در 
سـال های گذشـته هم به طـرق مختلف لـو بروند.

 شـواهد عجیـب دیگـری هـم در ایـن رابطـه بـه 
وجـود آمـد تـا خانواده هـای بسـیار زیـادی پـس 
از متوجـه شـدن صحـت ایـن موضـوع دسـت بـه 
اعتصـاب شـدید زده و آموزش وپرورش اسـتان البرز 
یکـی از مناطقـی بـود تـا به شـدت بـا این سـونامی 
خانوادگـی در محـدوده اسـتان خـود مواجه باشـد. 
آنچـه دراین بـاره باید گفت اینسـت کـه طی تمامی 
سـال های گذشـته وزارت آموزش وپـرورش نه تنهـا 
نتوانسـته است به سـاختار حسـاس آموزش سامان 
دهـد بلکـه در بخـش پـرورش نیز علی رغـم تمامی 
بودجه هـای کالنـی کـه از صنـدوق دولـت دریافت 
داشـته ناموفق باشـد و تربیت جایـگاه قبلی خود را 
از دسـت بدهـد. بالفاصلـه پس ازاین اتفاق در سـال 
۹۷ دلسـوزانی که دولت تدبیر و امید نام دلواپسـان 
را بـرای آن هـا انتخاب کـرده بود درخواسـت کردند 
تا سـمپاد بـه آزمایش هـوش دانش آمـوزان تبدیل 
تـا ایـن اتفاقـات و اعتراضـات خامـوش شـود امـا 
دسـت اندرکاران وزارت آموزش وپـرورش و نیمکـت 
نشـینان شـورای عالـی که بعضـی رؤیـای ۲۰۳۰ را 
همچنـان در سـر می پروراندنـد موافقـت نکردنـد تا 

چالـش همچنـان ادامـه یابد! 
امروز سـوأالت هـوش دانش آمـوزان از کتاب هایی 
گـروه  ایـن  از  معـدودی  کـه  می شـوند  انتخـاب 
گرانقیمـت  کالس هـای  در  آموزش یافتـه  مرفـه 
ایـن سـوأالت را در یکـی دو مؤسسـه خصوصـی 
به صـورت کپـی در  بارهـا تمریـن کـرده و عینـاً 
اختیارشـان بـوده اسـت تا پـس از حضـور در چند 
جلسـه آزمـون آن ها را به عنـوان امتحانـات ببینند 
و بـا خیـال راحـت پاسـخ  گوینـد و شـاهد باشـند 
بـار دیگـر یازدهـم خـرداد ۹۷ تکـرار می شـود تـا 
گروهـی بتواننـد در پانـزده دقیقـه یـا نیمسـاعت 
اول ورقه هـای خـود را تکمیـل و تحویـل دهنـد و 
در برابـر چشـم های بهـت زده و دهان هـای بـاز از 
تعجـب دیگـر شـرکت کنندگان جلسـات را تـرک 
نماینـد! زیـرا سـوأالت کپـی پیسـت همان هایـی 
بـوده کـه در آموزشـگاه های خـاص بـا آن هـا کار 
شـده اسـت! سـالیان درازیسـت که پس از تعطیل 
شـدن طـرح کاد و شـروع سـمپاد، اسـتعدادهای 
هسـتند  روبـرو  مشـکالت  اینگونـه  بـا  درخشـان 
تـا هرسـال ۱۰ تـا ۱۲ سـوأل آن کپـی پیسـت 
آموزشـگاه های  اختیـار  در  خـاص  تمرینـات  از 
بـا  شـفافیت  دیدبان هـای  باشـد!  مخصـوص 
خواسـته اند  آموزش وپـرورش  از  تمـام  صراحـت 
تـا از دانـش آمـوزان کالس نهـم آزمـون گرفتـه 
از  گرفتـن  آزمـون  سـنجش صحیـح  زیـرا  شـود 
اسـتعدادهای درخشـان مسئله بسـیار مهمی است 
کـه سال به سـال نه تنهـا بهتر نشـده بلکـه عقبگرد 
فـراوان ای داشـته و بـا اعتراضـات مدنـی فراوانـی 
روبـرو بـوده تـا خانواده هـا در ایـن زمینـه هـم بـا 

باشـند! مواجـه  تلخ کامی هـا 

مخاطب شمایید

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در خصوص 
بیمه آتش نشانان، رصد ســاختمان های ناایمن، آموزش و 

مانیتورینگ ساختمان ها توضیحاتی ارائه کرد.
قرار بود در ســال جاری ۱۱6 آتش نشان زن و مرد جذب 
شــهرداری شوند و استخدام آتش نشانان زن برای اولین بار 
در شــهرداری تهران انجام می شــود. از سوی دیگر، بعد 
از حادثه تلخ پالســکو و کمبود تجهیزات قرار شد بودجه 
خاص برای توسعه ناوگان آتش نشانی درنظر گرفته شود. 

یکی دیگر از مشــکالتی که سالیان سال است آتش نشانان 
با آن درگیر هســتند، بحث مشاغل ســخت و زیان آور و  
بیمه آنها اســت.  براســاس قانون شهرداری، بعد از بیست 
و پنــج ســال خدمت آتش نشــانان می توانند بــا ۳۰ روز 
حقوق بازنشســته شــوند این در حالی است که در تأمین 
اجتماعی افراد با ۲۰ ســال فعالیــت می توانند با ۳۰ روز 
حقوق بازنشســته شوند و این مشکل همچنان در سازمان 

آتش نشانی شهرداری تهران به قوت خود باقی است. 
یکی دیگر از مشکالت کلیدی در سازمان آتش نشانی بحث 
شهید محسوب شدن آتش نشانانی است که درحین خدمت 
جان خود را از دست می دهند. این افراد تاکنون جزو شهدا 
محسوب نشده اند و یکی از خواسته های اصلی خانواده های 
آنها این اســت که فرزندانشــان که در حین عملیات جان 

خود را از دست داده اند به عنوان شهید محسوب شوند. 
در خصوص آخرین وضعیت ســازمان آتش نشــانی، جذب 
نیــرو، آخرین وضعیت بیمه ســخت و زیــا ن آور، وضعیت 
ســاختمان های ناایمن، واکسیناســیون آتش نشانان و... با 
مهدی داوری مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی شهرداری 

تهران به گفت وگو نشستیم. 
***

 ماجرای جذب آتش نشانان به کجا رسید؟ قرار بود 
16 آتش نشان زن هم جذب شهرداری شوند. باالخره 

آزمون استخدامی چه زمان برگزار می شود؟
کارها براســاس روال انجام می شود، اما کرونا باعث شد که 
آزمون استخدامی آتش نشانی با تأخیر انجام شود. البته اگر 
مجوزهای الزم داده شود، پیش بینی می کنیم که در اواسط 
تیر این آزمون برگزار شــود. البته ما آمادگی الزم را داریم 
و ثبت نام ها انجام شــده اســت و بعد از برگزاری آزمون و 
مشخص شدن افرادی که نمره قبولی کسب کرده اند، بقیه 

مراحل استخدام انجام می شود. 

 بعد از حادثه تلخ پالســکو قرار شــد تجهیزات 
آتش نشــانی به روزتر شود، در این مدت چه میزان 
هزینــه برای بــه روز کردن تجهیزات و توســعه 

ایستگاه های آتش نشانی انجام شده است؟
حــدود 8۰۰ میلیارد تومان هزینه توســعه ایســتگاه های 
آتش نشانی و خرید تجهیزات بوده است و تقریباً سه چهارم 
صرف خرید تجهیزات و الباقی برای توسعه ایستگاه ها بوده 
است. البته برای سال ۱4۰۰ هم برنامه های مفصلی داریم و 
پیش بینی می شود ۲5۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص  داده 
شده و در صورتی که نقدینگی اش حاصل و این پول صرف 

خرید تجهیزات و توسعه ایستگاه های آتش نشانی شود. 

 یکی از معضالت کلیدی، بحث بیمه آتش نشــانان 
اســت. آتش نشــانانی که بیمه شــهرداری دارند 
نمی توانند از ده سال سنوات ارفاقی استفاده کنند، 

این در حالی اســت که آتش نشانانی که بیمه تأمین 
اجتماعی را دارند، می توانند از این 10 ســال ارفاقی 
اســتفاده کنند، برای رفع این مشکل چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
با کمک شــورایعالی اســتان ها، طرح ســخت و زیان آور 
بودن شغل آتش نشــانی را به مجلس ارائه کردیم. ببینید! 
موضوع به دو شــکل اســت. دولت یک مصوبه دارد که با 
بیســت و پنج سال سابقه، آتش نشــان می تواند با ۳۰ روز 
حقوق بازنشســته شــود، اما مجلس تصویب کرده اســت 
آتش نشــانانی که بیمه تأمین اجتماعی دارند، با ۲۰ سال 
سابقه می توانند با ۳۰ روز حقوق خود را بازنشسته کنند. ما 
الیحه ای برای رفع مشکل بیمه توسط شورایعالی استان ها 
برای این همسان ســازی به مجلس داده ایم، ولی چون این 
طرح فوریت نداشــته، طبق روال عادی بررسی می شود. با 
پیگیری هایی که ما انجام داده ایم، اعالم کردند هر زمان که 
نوبت شود، رسیدگی می کنیم و در حال حاضر کارشناسان 

در حال رسیدگی به موضوع هستند. 

 قرار بود که شهدای آتش نشــان به عنوان شهید 
محسوب شوند، کار به کجا رســید؟ آیا پیگیری از 
سوی شــهرداری تهران در این زمینه صورت گرفته 

است؟
موضوع شهدای آتش نشــان را پیگیری کردیم و خواستار 
این هستیم  که آتش نشانانی که در حین خدمت جان خود 
را از دست می دهند به عنوان شهید محسوب شوند و تحت 
پوشش بنیاد شهید قرار گیرند. با تمام تالش هایی که انجام 
داده ایم، هنوز موفق نشــده ایم خواســته خانواده شهدای 
آتش نشان هم این است که این افراد شهید محسوب شوند. 
ما از مراجــع تصمیم گیر در این زمینه می خواهیم که این 

افراد را به عنوان شهید محسوب کنند.

 در تهران چند شهید آتش نشان داریم؟
در تهران 4۳ شــهید آتش نشان داریم و ۱۷ شهید هم در 

دوران دفاع مقدس آتش نشانی داشته است. 

به خانواده شهدای  تهران چه خدماتی  شهرداری   
آتش نشان ارائه می کند؟در این باره توضیح می دهید.

 پرونده شــهدای آتش نشان جاری اســت و آنها بازنشسته 
نمی شــوند/نقص هایی هــم در این زمینه وجــود دارد. ما 
مصوبه ای از شــورای شــهر تهران داریم کــه پرداخت ها 
براســاس آن انجام می شــود. پرونده شــهدای آتش نشان 
جاری اســت و آنها بازنشسته نمی شــوند و مستمری بگیر 
نیســتند بلکه مثل افراد شــاغل حقوق دریافت می کنند، 
تســهیالت هم دارند و طبق مصوبــات، ارتقا و... هم برای 
آنها انجام می شود. البته نقص هایی هم در این زمینه وجود 
دارد. اگر بنیاد شــهید این افراد را تحت پوشش قرار دهد، 
ما از لحاظ مالی موضوعات را تحت پوشش قرار می دهیم. 
بنیاد شــهید جایگاه این افــراد را بپذیرد و اگر این امر رخ 
دهد خیلی خوب اســت. در حال حاضر با توجه به کرونا، 
کادر درمانی که جان خود را از دســت می دهند به عنوان 
شــهید محسوب می شــوند و اگر  آتش نشانی که در حین 
خدمت جان خود را از دست می دهند هم به عنوان شهید 

محسوب شوند خیلی خوب است.

 پیگیری های شما به کجا رسیده است؟
ظاهراً کمیته ای وجود دارد ولی در آنجا مصوب نشده است. 

اگر این مورد بررسی شود بسیار اتفاقی خوبی است.  

 قرار بود مانیتورینگ تعدادی از ساختمان ها انجام 
شــود و افرادی که داوطلب هســتند، به سیستم 
آتش نشانی وصل و اگر حریقی رخ داد، بدون تماس، 

آتش نشانی به محل اعزام شود، کار به کجا رسید؟
ما یک سیســتم مانیتورینگ ساختمان ها را داریم که افراد 
می توانند به صورت داوطلبانه از آن اســتفاده کنند. شبکه 
اعالم حریق متصل شده و اگر آتش سوزی رخ دهد، توسط 
این شبکه به مراکز آتش نشانی اطالع داده می شود. تأکید 

می کنم که این خدمات داوطلبانه است.

کار در حال حاضر به کجا رسیده است و چه زمان 

این کار اجرایی می شود؟
مطالعات آن انجام و در حال اجرای مراحل اداری هســتیم 
و احتماال تا ســه ماه آینده و تا پایان نیمه اول سال جاری 

این اقدام انجام می شود.

 ساختمان هایی که در حال حاضر ساخته می شوند باید 
تأییدیه آتش نشانی داشته باشند. امکان دارد ساختمانی 

بدون تأیید آتش نشانی پایان کار دریافت کند؟
بدون استثنا تمام ساختمان های تهران با هر نوع  کاربری باید 
بررسی شــده و ضوابط ایمنی را داشته باشند. طبق تفاهمات 
صورت گرفته، ساختمان هایی که شش طبقه و یا کمتر هستند 
توسط کارشناســان مناطق بررسی می شوند و ساختمان اهی 
باالی شــش طبقه توسط آتش نشــانی بازدید می شوند و این 
امر به این دلیل است که کارها با سرعت بیشتری انجام شود. 
استثنایی هم وجود ندارد و همه باید این ضوابط را اجرایی کنند.

 ماجرای آتش سوزی کلینیک سینا اطهر در منطقه 
یک شهرداری تهران به کجا رسید؟

تغییر کاربری در این ساختمان صورت گرفته بود که البته 
قانونی بوده اســت و براســاس بند ۲4 قانــون 55 صورت 
گرفته اســت و براساس آن حرف پزشکی می توانند از بافت 
مسکونی استفاده کنند. قانون این اجازه را به آنها داده است 
و این کار تخلف نیســت. البته مــا می خواهیم اصالحاتی 
صورت گیرد و قانون در این زمینه روشــن تر صحبت کند. 
قباًل فقط می توانســتند در این ســاختمان ها مطب بزنند، 
اما بعد اصالحاتی انجام شــد و اعالم کردند حرف وابســته 
و جامعیت ایجاد شــد و محدوده خطر هم زیاد شده است. 
باید قانون بازنگری مجدد شود. البته بعد از حادثه سینااطهر 
اتفاقات خوبی رخ داد و وزارت بهداشت درخواست کرد که 
آتش نشانی از مراکزش بازدید و مراکز تأییدیه آتش نشانی را 
داشته باشد و این امر بسیار خوب است. رصد ساختمان های 
باید به صورت مستمر انجام شود و باید مدیران به امر توجه 
کنند و مالکان هم این موضوع را در دستورکار داشته باشند. 
باز هم تأکید می کنم که باید در برخی مواد قانونی بازنگری 

شود تا شاهد ساختمان های ناایمن نباشیم.

 با توجه به فصل گرما و حریق هایی در حریم شهر 
رخ می دهــد، چه اقداماتی بــرای جلوگیری از این 

حریق ها صورت گرفته است؟
نکات الزم در نظر گرفته شده است و به شهرداری های مناطق 
اطــراف تهران اعالم کرده ایم و همچنین بــه اداره کل منابع 
طبیعی. البته شهروندان هم باید توجه کنند امسال طبیعت ما 
خشک  است و بارش ها کم بوده است. البته خشکسالی، تراکم 
فضای سبز گیاهی را کمتر کرده است و امسال میزان حریق ها 
کمتر است اما ما اقدامات الزم را انجام داده ایم و شهروندان هم 
باید به موضوعات توجه کنند و  حتی یک بطری آب معدنی 
را هم در طبیعت رها نکنند زیرا در زمانی که هوا بسیار گرم 

است،  همین هم می تواند باعث آتش سوزی شود. 

 واکسیناسیون آتش نشانان به کجا رسید؟
بــا توجه بــه پیگیری هایی کــه انجام دادیم، متأســفانه 
توفیقی رخ نداده است. البته مشکالتی هم در زمینه تهیه 
واکسن وجود دارد. قول های مساعدی داده شده، اما هنوز 

آتش نشانان واکسینه نشده اند.  فارس
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روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

یک پژوهشگر خانواده گفت: علیرغم تمایل ۹6.5 درصد دختران کشور به ازدواج 
اما آمار ازدواج میان دختران ۳۰ درصد کاهش یافته است.

بهزاد خلیلی پژوهشــگر حوزه خانواده در خصوص موضوعات مورد اهمیت برای 
دختران گفت: ازدواج و تشکیل خانواده یکی از موضوعات مهم در حوزه دختران 
است. اما ابتدا باید دید که دختران ایرانی نسبت به تشکیل خانواده چه دیدگاهی 
دارند؟ وی افزود: بر اســاس ســنجش نگرش جوانان به ازدواج که اخیراً توسط 
وزارت ورزش و جوانان انجام شــد تنها ۳5 درصد از دختران مجرد اعالم کردند 
کــه عالقه ای به ازدواج ندارند و ۹6.5 درصد از دختران کشــور اعالم کردند که 
روزی ازدواج خواهنــد کرد یا در ازدواج تردید دارند. در این میان نیز ۷۰ درصد 
معتقد بودند که قطعاً تمایل به ازدواج دارند. وی با بیان اینکه این میزان از تمایل 
به ازدواج یک امتیاز ویژه برای کشــور محســوب می شود، عنوان کرد: بر اساس 
همین گزارش از میان کســانی که اعالم کردند قصد ازدواج نداشــته یا در انجام 
آن تردید دارند از هر ۱۰ دختر، ۷ نفر معتقد بودند که در صورت رفع مشــکالت 

اقتصادی ازدواج خواهند کرد.
خلیلی با بیان اینکه این آمار نشــان می دهد یکی از موانع جدی بر ســر مسیر 
ازدواج جوانان و دختران، مســائل اقتصادی اســت اظهار داشت: این موضوع که 
نگرش به ازدواج میان جوانان کاهش یافته غلط اســت هر چند که این موضوع 

چندین بار نیز از سوی وزارت ورزش و جوانان مطرح شده بود.
این پژوهشگر خانواده درباره نگرش به سن ازدواج دختران ابراز داشت: بر اساس 
آمار، جامعه ایرانی معتقد اســت که ازدواج باید برای دختران و پسران در سنین 
مناسب آنها رخ دهد و بیش از 8۷ درصد از مردم معتقدند که سن مناسب ازدواج 

برای دختران ۱6 تا ۲5 سال است.
وی عنوان کرد: این آمارها بر اســاس »پیمایش زندگی خانوادگی در ایران« که 
توسط جهاد دانشگاهی انجام شده است. بر این اساس علیرغم اینکه میل دختران 
به ازدواج مناسب است اما واقعیت جامعه قدری با ایده آل بانوان متفاوت است.

خلیلی با بیان اینکه بر اســاس آمارها میانگین سن ازدواج دختران کشور ۲۳.4 

سال است تصریح کرد: از سوی دیگر تعداد ازدواج های دختران ایرانی نیز کاهش 
یافته و از ســال ۹۲ تا ۹8 بیش از ۳۰ درصد از ازدواج های دختران آمار کاهشی 

داشته و تعداد این ازدواج ها به 5۳۰ هزار مورد در سال رسیده است.
وی تصریح کرد: این در مقابل تعداد دختران مجرد در سن متعارف ازدواج بسیار 
ناچیز است و در حال حاضر حدود 4.5 الی 5 میلیون دختر مجرد در سن ازدواج 
داریم که سالیانه تنها 5۳۰ هزار مورد از آنها ازدواج می کنند و این نسبت مناسب 
نیســت. وی افزود: بیش از یک سوم ازدواج های ایران برای دختران زیر سن ۱۹ 

سال انجام می شود و عماًل پیک ازدواج دختران تا سن ۲5 سالگی است.
این پژوهشگر خانواده با اشاره بر موانع افزایش میانگین سن ازدواج دختران بیان 
کرد: وضعیت نامطلوب اشتغال و درآمد برای پسران یکی از عوامل موثر در تاخیر 
تحقق ازدواج اســت. وقتی که یک پسر در سن نامطلوب وارد بازار می شود قطعاً 
زمــان ازدواج نیز به تاخیر می افتد. خلیلی ادامه داد: یکی از موانع دیگر شــیوه 
تحصیالت در ایران است. به طوری که وضعیت سواد در کشورمان بسیار مطلوب 
است و اغلب جوانان به راحتی به تحصیالت عالیه دسترسی دارند اما طبق قانون 
اساسی کشور تمامی برنامه های مرتبط با تشکیل خانواده باید در خدمت این امر 
باشد نه مانع آن. اما در حال حاضر تحصیالت به یکی از موانع ازدواج تبدیل شده 
اســت. وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر نظام آموزشی مانع جدی ازدواج 
به موقع است چرا که تحصیالت در ایران بسیار طوالنی و غیر شناور است و این 

موضوع در بسیاری از کشورها نیز بررسی شده است.
این پژوهشــگر خانواده وضعیت نامطلوب مســکن را یکی دیگر از موانع ازدواج 
خواند و اظهار داشت: تورم اقتصادی و قیمت باالی مسکن یکی از مواردی است 
که بسیاری از جوانان را برای تشکیل خانواده با مشکل روبرو کرده است و دولت 

آینده باید برای حل این معضل طرح و برنامه جدی ارائه دهد.
خلیلی تصریح کرد: سختگیری خانواده ها بر جوانان نیز مانع دیگری برای ازدواج 
اســت. البته اهمیت داشتن امر ازدواج برای خانواده ها قابل تحسین است اما این 
اصل نباید تبدیل به تندروی شــده و با چشــم و هم چشمی، فشار خانواده ها بر 

جوانان افزایش یابد.
وی تاکید کرد: بویژه در ابتدای زندگی که زوجین نیاز به حمایت مالی بیشتری 
دارند تجمالت و انتظارات غیرمتعارف موجب ایجاد فشــار مالی بر جوانان و آغاز 

زندگی مشترک همراه با قرض خواهد شد.
این پژوهشــگر خانواده افزود: از سوی دیگر جوانان نیز به دالیل متعدد ایده آل 
پســند شــده و به دنبال یک موجود ماورائی و بدون عیب و نقص برای ازدواج 
هستند این در حالی است که این دیدگاه باید از طریق مشاوران ازدواج و والدین 

برای جوانان اصالح شود.
خلیلی با اشاره به هزینه های شروع زندگی مشترک خاطرنشان کرد: گرانی و تورم 
موجود، بســیاری از خانواده ها را برای تهیه کاالهای مورد نیاز ازدواج یا اصطالحاً 
جهیزیه با دشواری روبرو کرده و تنها راهکار این موضوع آسان گیری خانواده ها و 
خود جوانان برای تشکیل خانواده است. وی با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری تصریح کرد: با توجه به ایام انتخابات، مقوله تشکیل 
خانواده علیرغم مطرح شدن در اسناد باالدستی متاسفانه در دولت ها مورد غفلت 

قرار گرفته و جزو اولویت های چندم است.
این پژوهشــگر خانواده افزود: متاسفانه شــاهد بودیم که در ایام انتخابات درباره 
جوانان، زنان و... به منظور کســب رای صحبت هایی می شود اما به مسائل جدی 
دختران و جوانان پرداخته نشــد. خلیلی خاطرنشان کرد: در همین راستا رئیس 
جمهور آینده موظف است که خانواده را در جامع ایران از قربت تحمیلی دولت ها 
خارج کند و فکری اساســی برای اشــتغال زوجین، نظام آموزشی کشور، تبیین 
راهکارهای مهارت انتخاب همسر و ازدواج آسان انجام دهد تا شاهد افزایش رقم 

ازدواج در کشور باشیم.  مهر

کاهش۳۰درصدیازدواجدختران
دردهه۹۰باوجودتمایلبهازدواج

 توضیح سازمان غذا و دارو 
درباره آیین نامه جدید داروخانه ها

رییس اداره داروخانه های ســازمان غذا و دارو با اشــاره به 
اینکه حذف مقررات فاصله و جمعیت در تاسیس داروخانه ها 
براســاس رای دیوان عدالت اداری و الزم االجراست، گفت: 
سازمان غذا و دارو در آیین نامه جدید تمهیداتی اندیشیده 
اســت که موضوع پراکندگــی بین داروخانه هــا به منظور 
جلوگیری از اختالل خدمات به مناطق کم برخوردار، به نحو 

منطقی حتی المقدور رعایت شود.

علیرضا رستمی اظهار کرد: طی سال های گذشته چندین 
شکایت از طرف داروسازان درخصوص حذف شرط فاصله 
و حد نصاب جمعیت برای تاســیس داروخانه ها به دیوان 
عدالت اداری صورت گرفته بود و دیوان هر چند در سالیان 
دور با ابقای این دو شــرط موافقت کرده بود، اما در سال 
۹8 آرای قطعی توسط مجمع عمومی دیوان صادر شد که 

برای وزارت بهداشت نیز الزم االجرا بود.
رییس اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
وزارت بهداشــت در طول یک ســال و نیم گذشــته تمام 
تالش خود را به کار بســت تا بتوانــد این دو رای وحدت 
رویه را به نحوی تغییر دهد، خاطرنشــان کرد: برای ابقای 

فاصله بین داروخانه و هم حد نصاب جمعیت در تاســیس 
داروخانه ها تالش های بســیاری انجام شد، اما، چون آرای 
وحدت رویه الزم االجرا بود و تالش ها نیز به نتیجه مطلوب 
نرســید، بنابراین دو شــرط به نحوی در آیین نامه جدید 
حذف شــد، البته با تدابیری که اندیشــیده شــده است، 
موضوع سطح بندی خدمات و دسترسی هموطنان ساکن 
در مناطــق محروم و پراکندگــی داروخانه ها با روش های 
علمی دیگری حفظ شــده اســت، البته این بند در بخش 
نامه الزامی نیســت، اما به معنــای واقعی در عمل حذف 
 نمی شــود و فاصله به نحوی منطقی و قانونی تا حد زیادی 

رعایت می شود.

 وی تصریــح کرد: رویکرد اصلی مــا در تدوین آیین نامه 
عالوه بر اجرای قانون، این اســت که بــا توجه به افزایش 
تعداد دانشکده های داروسازی و فارغ التحصیالن داروسازی 
تعداد داروخانه های کشــور برای تسهیل دسترسی مردم 
افزایش یابد، عالوه بر این داروخانه ها از حالت فروش دارو 
به فروش خدمات تغییر رویه داده و با ایجاد سازوکار هایی 
مانند اتاق مشــاوره دارویی و مشاوره داروساز، داروخانه ها 
به ســمت ارائه خدمات دارویی ســوق پیدا کنند و صرفا 
فروشنده دارو نباشــند و این راهکار مناسبی برای مصرف 
منطقی دارو و جلوگیــری از عرضه و فروش بی رویه دارو 

خواهد بود.  وزارت بهداشت


