ﻫﺎ و  ۰۳درﺻﺪ ﮐﻮدک اﻋﺘﯿﺎد ،ﻋﺎﻣﻞ  ۰۶درﺻﺪ ﻫﻤﺴﺮآزاری
ﻫﺎ آزاری
ﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ»ﺑﺸﯿﺮ« ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮح
ﺷﻔﺎفﺗﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﯾﺴﻨﺎ وﮔﻮ ﺑﺎﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﻓﺮﯾﺪ در ﮔﻔﺖ
از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ،ﮕﻔﺖ :ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎون ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ وﺟﻮد
دارد ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮح ﺑﺸﯿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎری
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻼق وارد ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺷﻮد ،اﻓﺰود:ﻓﺮﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﻃﺮح ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﮑﯿﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از آن اﺳﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪود »ﺑﺸﯿﺮ«
درﺻﺪ ﺳﺎزش در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق داده ﺑﻮدﻧﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ۰۳ .
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺑﻪ درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ۰۳
دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و دادﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮان اﺧﺘﻼف را آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
درﺻﺪی در ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺸﯿﺮ ،آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ .درﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺣﻞ ﮐﺮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ۰۳
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﻃﻼق ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﮐﺮده و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺻﺪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﯿﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺣﺪود ۰۸ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزشﻓﺮﯾﺪ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش
زوﺟﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ
ﮐﻼسﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮدم ﭘﻮل و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس ،وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل ،ﻏﺬا و ﻏﯿﺮه اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ
زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﯿﺎز آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ
ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن را ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﯿﺎز
ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻼح ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و
ﻏﯿﺮه اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻫﺰار زوج در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﯾﺪ در ﺧﺼﻮص آﻣﺎر ﻃﻼق ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ۰۷
ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻃﻼق در ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ را ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺎن
ﻫﻤﺴﺮان داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻼق اﺳﺖ … .اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ و وی اداﻣﻪ داد :دﺧﺎﻟﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی،
ﻣﻌﺎون اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد
ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ؛ اﯾﻦ دردرﺻﺪ ﮐﻮدک آزاری ﻫﺎ و ۰۳درﺻﺪ ﻫﻤﺴﺮ آزاری ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۰۶ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ» .اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪﯾﺪ« درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮ آزاری و ﮐﻮدک آزاری ،ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ۰۹
ﻓﺮﯾﺪ در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻃﻼق ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺗﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ درﺧﺼﻮص آﻣﺎر ﻃﻼق در ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر،

ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﯿﺰان ﻃﻼق در ﺗﺮﺧﯿﺼﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ :در ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۰۸۴۱
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﻀﻮری اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻼق ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺣﻀﻮری ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ.

