رﺷﺪ 100ﺗﺎ  190درﺻﺪی دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺑﺮﺧﯽ
ازﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن

ﻋﮑﺲ :ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ  31درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺷﺠﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﯿﺰان ﻃﻼق در ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ  12درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای را در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده رﻗﻢ زده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای زوﺟﯿﻦ
در ﺷﺮف ازدواج را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد ﺗﺎ ازدواج ﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و روﺣﯿﺎت ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻮد دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزش ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ  ،از ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ آن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق در ﻋﻘﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  :اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﻨﻮز ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم
ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎوره ای  ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺼﻮرت
اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻞ ﮔﺮدد.
ﺷﺠﺎﻋﯽ وﻗﻮع ﻃﻼق در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻘﺪ را ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ 17ﺗﺎ 28ﺳﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ وﻗﻮع ﻃﻼق در ﻋﻘﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم
ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮی  ،رﺷﺪ  100ﺗﺎ  190درﺻﺪی دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪن زﻧﮓ ﻫﺎی
ﺧﻄﺮ و ﻫﺸﺪار ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ از ﺳﺎل ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻦ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،ﻣﻌﻀﻞ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻃﻼق را ﺑﺼﻮرت رﯾﺸﻪ ای ﺣﻞ ﮐﺮد.
وی از ﺿﻌﻒ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ  ،اﻋﺘﯿﺎد  ،ﻧﺪادن ﺧﺮﺟﯽ  ،ﺑﯿﮑﺎری  ،ﺳﻮء ﻇﻦ و ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﻤﺪه
ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎد ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  :در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ  ،ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدن  ،دﺧﺎﻟﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ  ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻔﺎوت ﺗﯿﭗ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ رخ ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/O1xXJ5:

