ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪ را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﺪهای ﻫﻮسران را ﻧﯿﺰ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از
ﻓﺘﻮای ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﺘﺎوا ﮐﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ؛
اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﻮق از اﯾﻦ ﻓﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻮزدار ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﺎﻋﺖ و اﻧﺪازه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ آﺳﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻠﺰاری؛ ﻣﻌﺎون ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ،ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻣﺤﻞ
ورزﺷﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺷﯿﺮودی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻫﺎی ﺧﻮد را در دو ﺣﻮزه آﻏﺎز ﮐﺮد وﻣﺮدان ﺻﺤﺒﺖ ،در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻠﺰاری ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و دوﻟﺖﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﮔﻔﺖ :ﺣﻮزه اول ﻣﻔﻬﻮم و ﺷﻌﺎر دوﻟﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ آراﻣﺶ و اﻣﯿﺪ و ﺣﻮزه دوم درﺑﺎره ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ واﻗﻊ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی روﺣﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .در ﭼﻨﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺨﺶ رواﻧﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﺎر ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎد ﻧﺒﻮدﻧﺪ و آراﻣﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻧﯿﺰ در
ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻠﯽ در ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ درﺻﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺒﯽ و رواﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ و درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺧﻮد دﭼﺎر اﺑﻬﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﺗﺎب آن را در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﻋﺘﯿﺎد و ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞﮔﻠﺰاری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ زودﺗﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﻌﻠﻮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﮑﺎری ،اﻋﺘﯿﺎد و ﻃﻼق در ﺻﺪر ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮدم
ﻗﺮار داﺷﺖ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و دارو و ﺑﺴﺘﺮی از ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﻠﺰاری اﻓﺰود :ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و از آنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺰﯾﺮه اﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ دوﻟﺖﻣﺮدان ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﺸﻮر را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮار داد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم را اﻓﺰاﯾﺶ
داد.
وی ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺖ و وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﯿﻤﻪ ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه و ورود ﺑﺪون ﮔﺬر از ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻧﺎاﻣﯿﺪی و
ﻧﺒﻮد ﻧﻈﻢ در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺬر از ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﺪهای وارد ﮐﻼس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﯾﺠﺎد ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻠﺰاری ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد دوﻟﺖﻣﺮدان و ﻧﻮع ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ در درﮔﯿﺮیﻫﺎ و دﻋﻮاﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر را
ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺧﺸﺎن ﻣﺮدم و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز روﺷﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺮدم ددﯾﺪﻧﺪ دوﻟﺖﻣﺮدان ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ادﺑﯿﺎت
زﯾﺒﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ادب دوﻟﺖﻣﺮدان ﮐﻨﻮﻧﯽ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﺪی دوﻟﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ و ﮐﺎر را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از آن ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﻣﺎﺳﺖ.
ﮔﻠﺰاری در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﺤﯿﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺪت ﮐﻢ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺸﻮری ﻋﺎری
از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺑﺎ ﮐﻼم ﻣﺘﯿﻦ و ﻧﻈﻢ و اﻋﺘﺪال ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻗﺪمﻫﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾﯽ
وی در ﺑﺨﺶ دوم ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر  24ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن  15ﺗﺎ  29ﺳﺎل ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻮزه ﺟﻮاﻧﺎن
وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اداﻣﻪ داد :از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از وزارت ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ در  30اﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻗﺪمﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﮔﻠﺰاری در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﺎﺳﺦ داد و در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ ازدواج ،ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ از ازدواج ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻧﮕﯿﺰه و ﺣﻞ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎوره ،راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺟﻮاﻧﺎن
و آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎن و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻃﻼق را ﺷﮑﻞ دادﯾﻢ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﯿﺮﯾﻦ ازدواج
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﯿﺮﯾﻦ ازدواج از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﺰاری ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ و
ﺳﭙﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی  30ﻧﻔﺮه از ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﻤﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن در وزارت ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﻔﺘﻪ ازدواج ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ دﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ،در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﯿﺮﯾﻦ ازدواج در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در آن ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم از ﻣﺠﻤﻊ را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮان ﺟﻮان
ﻣﻌﺎون ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن از اراﺋﻪ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ زوجﻫﺎی ﺟﻮان ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ
 5ﺗﺎ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ زوجﻫﺎی ﺟﻮان اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺻﻨﺎﯾﻊ از
رﮐﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻠﺰاری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ازدواج ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ وام ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزﯾﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ،وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
وام ازدواج ﺳﺆال دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﺰاری ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی دﮐﺘﺮ ﮔﻮدرزی؛ وزﯾﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ؛ ﺳﺨﻨﮕﻮی
دوﻟﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻃﯿﺐﻧﯿﺎ؛ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻒ؛ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی؛ وام ازدواج ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ
ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ دوﻟﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی از ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻞ ﺷﺪ.
ﮔﻠﺰاری اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  94ﻣﯿﺰان اﯾﻦ وام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﺰاری ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :در روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﺴﻪ

داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  300ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺠﻮز ﻧﺪاده
اﺳﺖ .در آن ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
واﺳﻄﺎن ازدواج راهﺣﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻠﺰاری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚ
ﻫﻤﺴﺎنﮔﺰﯾﻨﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻓﺮدا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﺴﻪ دارﯾﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و واﺳﻄﺎن ازدواج
ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،راه ﺣﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ آن را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺧﻮدم اداره ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ و دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن را در آن ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ.
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﻌﺎون ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪاً ﺑﺎ ﻧﺎم ازدواج آﺳﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪ را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﺪهای ﻫﻮسران را ﻧﯿﺰ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از ﻓﺘﻮای ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﺘﺎوا ﮐﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ؛ اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﻮق از اﯾﻦ ﻓﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻮزدار ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﺎﻋﺖ و اﻧﺪازه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ آﺳﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﮔﻠﺰاری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﺸﯿﻊ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ
ﻧﺒﺮﻧﺪ.
در ﺗﻬﺮان ﯾﮏﺳﻮم ازدواجﻫﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از  5ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
وی از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﺣﻮزه ﺟﻮان ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﮑﺘﻮب و ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺒﺮ داد و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻃﻼق و
ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد آن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﻬﺮان ﯾﮏﺳﻮم ازدواجﻫﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از  5ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮔﻠﺰاری ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری  20درﺻﺪی ﻃﻼق اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ  5ازدواج ﯾﮏ ازدواج ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺰد ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎلوﺑﺨﺘﯿﺎری و ﺳﻤﻨﺎن ﮐﻪ در رده ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺎر ﻃﻼق ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺧﻮدﺷﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻃﻼق را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﻠﺰاری درﺑﺎره ﻃﻼق ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد درﺻﺪ ﺑﺎﻻی زوجﻫﺎی زﯾﺮ  30ﺳﺎل ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺟﻮان
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق
ﻣﻌﺎون ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻃﻼق ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺖ؛ دﺳﺘﻪ اول ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره و ﺻﺤﺒﺖ ،زوج ﺟﺪا ﺷﺪه را ﻣﺠﺪد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻃﻼق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل وارد راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻣﺠﺪد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮوه دوم آﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ اول ﺑﺮﮔﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ازدواج آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ .و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺘﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوران ﻋﻘﺪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ازدواﺟﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﺪاﺷﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺮوه ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﺰاری در ﺧﺼﻮص ﻃﻼق ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ اول ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻪ اﻓﺴﺮده ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ،وزارت
ﮐﺸﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ را ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺣﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻮاﻧﺎن

ﮔﻠﺰاری درﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻀﺎی آن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﭼﻨﺪ وزﯾﺮ ،رؤﺳﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ
و ﻣﺪران ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی وزﯾﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و دﺳﺘﻮر و ﺟﺪﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی؛ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر،
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ زودی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا را در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎوره ازدواج ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻢ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺳﻤﻦﻫﺎ ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ،و ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ.
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎوره ﻣﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج در ﻫﻔﺘﻪ ازدواج
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ درﺑﺎره ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎوره ﻣﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺸﺎوره دادن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮداه و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻃﻼق ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺧﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺸﺎوره
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺗﺎ دﮐﺘﺮی درﺑﺎره ﻣﺸﺎوره ازدواج درﺳﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻠﺰاری اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ازدواج ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎوران ﻣﺘﺄﻫﻞ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
وی ﺿﺮورت وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪی را در ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺸﺎورهﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه دﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ،ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  100ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪه در اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ،از  20ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺧﺎرﺟﯽ و  50ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ  12ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ  5ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑﯽ 5 ،ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ و  2ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه ﺷﺮﻗﯽ را ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﻮارد در  27و  28ﻣﻬﺮﻣﺎه در دو روز ﮐﺎری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  100ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و
ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن ﺑﺮای
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻠﺰاری در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزشوﭘﺮورش ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ و در ﻫﻔﺘﻪ ازدواج روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺣﻮزه ﺟﻮاﻧﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺮاﻣﺖ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روز دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ص( ﺳﺆال ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﺰاری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﯾﺎ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
)ص( آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در دو روز  15و  16ﺷﻬﺮﯾﻮر ﯾﺎ  16و  17ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻧﺎن
را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺣﻮزه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
راهاﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﭘﺮﺗﺎل ﺟﺎﻣﻊ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﮔﻠﺰاری؛ ﻣﻌﺎون ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن درﺑﺎره ﭘﺮﺗﺎل ﺟﺎﻣﻊ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ و
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  2ﺧﻂ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻧﺒﻮد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮد و ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ،از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻮزه
ﺟﻮاﻧﺎن را راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻦآوری ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮح اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
راهاﻧﺪازی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﺟﺸﻦ ﺑﺨﺸﺶ
ﮔﻠﺰاری در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از آنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﺰاعﻫﺎی
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺪهای از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺘﻞ
ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ را راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺑﺨﺸﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ را ﻧﯿﺰ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ.

