اجتماعی

پنج شنبه  ۲۹مهر۱۴۰۰
 ۱۴ربیع االول .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۸۱

یک توئيت

فهرستبلندازدواجهایکوتاه

میانگینطولعمرازدواجهایمنجربهطالقدرکشور 10.8سالاعالمشدهواینعدددربرخیاستانها
زیر 8سالاست.نتایجیکپژوهشنشانمیدهدپراکندگیجغرافیاییطالقدرکشورازیکروندثابت
تبعیتمیکندواستمرارآنیعنیبرنامههایکاهشطالقجامعواثرگذارنبودهاست

یک عکس
برداشت انار از باغ های سنگان
استان قزوین

رسانه های جهان
فــــوربــــس :نــتــایــج
مــطــالــع ـهای جدید
در مــرکــز کــنــتــرل
بــــیــــمــــاریهــــای
ایــــاالتمــــتــــحــــده
درباره  464نوجوان بستریشده در
 19بیمارستان اطفال در  16ایالت
نشان داد :از افرادی که برای بیماری
کووید 19بستری شدهاند  97درصد
واکسینه نشدهاند و تنها  6نفر بهطور
کامل واکسینه شدهاند.
راشا تودی :لتونی
بــه شــهــرونــدان خود
دســتــور داده است
کــه در خانه بمانند
و مغازهها و مشاغل
را به امید کاهش سرعت مرگ و میر
ناشی از کــرونــا تعطیل کــرده اســت.
نــخــســت وزیــــر لــتــونــی گــفــت :من
باید از کسانی که واکسینه شدهاند
عذرخواهیکنم.هماکنونفقطحدود
 54درصد از بزرگساالن لتونی کام ً
ال
واکسینه شدهاند که این میزان به طور
قابل توجهی زیر میانگین  74درصد
اتحادیه اروپاست و چــارهای جز ایجاد
قرنطینهمجددنداریم  .
الجزیره :یکسناتور
در کــنــگــره بــرزیــل
درباره نحوه مدیریت
بــیــمــاری همهگیر
کووید در کشورش،
خواسته است که رئیسجمهور ژائیر
بولسونارو به دلیل سهلانگاریهایش
کــه منجر بــه کشته شـــدن هـــزاران
برزیلی شــد ،بــه اتــهــام قتل محاکمه
شـــود.در پیشنویس اسناد 1200
صفحهای این سناتور تاکید شده است
که رئیسجمهور فرصتهای اولیه
دولت برای تهیه واکسن را از بین برده و
کمپینواکسیناسیونبرزیلرابهتاخیر
انداختهاست .طبقادعایاینسناتور
اینسهلانگاریهاجانحدود 95هزار
نفررا گرفتهاست .رئیسجمهور برزیل
ازمعدودمقاماتکشورهاستکهدرباره
ویروسکرونادیدگاههایعجیبیدارد.

مصطفی عبدالهی -تازهترین گزارش آماری
سازمان ثبت احوال دربــاره دوام ازدواجهــا ،بار
دیگر روند مشاهدهشده در پژوهشهای علمی
گذشته را تایید کرد و نشان داد که تاب تحمل
زندگیمشترکدربرخیاستانهایکشورکمتر
ازدیگراستانهاست.
▪بهبود طول عمر ازدواج در بهار1400
نسبتبهبهار1399

گزارش اخیر سازمان ثبت احوال دو آمار مربوط
به طول عمر ازدواجها در کشور را بررسی کرده
است .یکی طول عمر همه ازدواجهای منجر به
طالقودیگریطولعمرازدواجهایاولمنجر
به طالق .نکته اول اینکه بر اساس آمارهای
طالق ثبتشده در بهار ،1400طول عمر کل
ازدواجها و طول عمر ازدواجهای اول ،نسبت به
بهار 99حدود 6ماهافزایشیافتهاست.دربهار
امسالطولعمرکلازدواجهایمنجربهطالق
 10.39سال بــوده و طول عمر ازدواجهــای
اول منجرشده به طالق هم  10.87سال .دو
عددی که در بهار سال  99به ترتیب 9.91
ســال و  10.33ســال بــوده و باید خوشحال
بــود که عمرشان اندکی بیشتر شدهاست؛
هرچند که دالیل آن هم نیاز به بررسی علمی و
کارشناسی دارد.
▪اوضاعبهترگیالنیهاواصفهانیها

اما نگاه جامعتر به این آمــار ،تفاوت طول عمر
ازدواجهادرنقاطمختلفکشوررانشانمیدهد
ونکاتقابلتوجهیدارد:
 گیالنیها با  12.9سال طول عمر ازدواجاول ،بیشترین تاب و تحمل را در حفظ زندگی
مشترک داشتهاند و بعد از آن ازدواجهــای اول
دراستانهایاصفهان،اردبیلوتهرانهمعمر
باالی 12سالداشتهاست.
 سیستان و بلوچستان با  7.64ســال عمرازدواجهایاولمنجرشدهبهطالق،پایینترین
میزان در این شاخص اجتماعی را دارد و برای
استانهای خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد،
کردستان ،زنجان ،خراسان جنوبی ،خراسان
شمالی ،البرز ،ایالم و آذربایجان شرقی و غربی
هم عدد طول عمر ازدواجهـــای اول در زمان

طالق،زیر 10سالبودهاست.
 بررسی این آمــار با بهار سال  1399نشانمیدهدکهاینموضوعدرسالگذشتهنیزتقریبا
همینروندراداشتهاست.
▪یافتههایقابلتوجهیکپژوهش

ایــن پــدیــده اجتماعی ،مــوضــوع یــک مقاله
پــژوهــشــی هــم بـــوده کــه در نــشــریــه انجمن
جمعیتشناسی ایــران منتشر شــده اســت و
نشانمیدهدکهشهرستانهایمناطقغربی،
جنوبی و شرقی کشور کمترین دوام ازدواج
منجر به طالق را دارنــد و در واقع یک الگوی
فرهنگی خاص بر توزیع جغرافیایی طالق در
کشور حاکم است .طبق این پژوهش ،نتایج
تحلیلهای چندمتغیره گویای آن است که
 ۵عامل ،به ترتیب بیشترین تأثیر را در دوام
ازدواج منجر به طالق دارند:
-1سطحتوسعهشهرستان
-2نسبتجنسیباسوادان
-3نسبتجنسیدانشآموختههایدانشگاهی
-4میزانبیکاریمردان
سنازدواجمردانوزنان
-5تفاوتمیانگین ّ
▪الگویمعنادارجغرافیایی

این پژوهش که آمار سال 1395را مورد تحلیل
قرار داده ،دادههای علمی جالبی را ارائه کرده
است:
* دوام ازدواجهــــای منجر به طــاق تنها در

استانهای اصفهان ،البرز ،بوشهر ،تهران،
سمنان ،گیالن و یزد از میانگین کشوری باالتر
بودهاست.
* کردستان ،ایالم ،خراسان جنوبی ،خراسان
شمالی،زنجان،سیستانوبلوچستان،همدان،
کهگیلویهوبویراحمدولرستانهماستانهایبا
وضعیتپایینترازمتوسطکشوربودهاند؛تقریبا
هماننتیجهایکهدربهار 1399وبهار1400
همتکرارشدهاست.
*طبقاینپژوهشدانشگاهی،پراکندگیدوام
ازدواجمنجربهطالقدرکشور،الگویمعناداری
دارد.کمترینمقداردوامازدواجمنجربهطالق
درشهرستانهایمناطقغربی،جنوبیوشرقی

کشور دیده میشود .از سوی دیگر در مناطق
مرکزی ،شمالی و مناطقی از جنوب غرب نیز
شاهد بیشترین تراکم شهرستانهای دارای
دوامازدواجزیادوخیلیزیادهستیم.
* توسعه شهرستانها موجب افزایش دوام
ازدواجمنجربهطالقمیشود.
* در شهرستانهای توسعه یافتهتر ،امکانات
وضعیت سوادآموزی موجب
آموزشی و بهبود
ّ
شده زوجین از توانایی بیشتری بــرای درک
یکدیگربرخوردارباشند.
* هرچه سطح توسعه باالتر ،سطح تحصیلی
زوجین باالتر ،درک آنهــا از یکدیگر بیشتر و
امکان بروز تنش و تعارض در زندگی زناشویی
کمترخواهدشد.
* در شهرستان های توسعهیافتهتر ،بیکاری
مردان کمتر و اختالف میانگین سن ازدواج
نیز کمتر است .این امر موجب شده زوجین
کمتر دچار ناسازگاری در روابط زناشویی
شوند.
اگــرچــه ممکن اســت برخی پژوهشگران و
کارشناسان دیدگا ههای متفاوتی دربــاره
دالی ــل ایــن اتــفــاق اجتماعی و پراکندگی
جغرافیایی آن داشــتــه بــاشــنــد ،امــا بــه هر
حــال آنچـــه مسلم اســـت ،رســیــدن بــه یک
نقطهنظر مشترک بین دستگا ههای متولی
و چار هاندیشی بــرای طوالنیتر کــردن عمر
ازدواجها در کشور است.

عضو فراکسیون زنان و خانواده درگفتوگو با خراسان:

آمایش استانی دالیل طالق در دستورکار مجلس

نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان و خانواده دراینباره میگوید :با توجه
به متفاوت بودن آمارهای مربوط به طالق در استانهای مختلف کشور ،نیاز
به آمایش استانی این موضوع داریم و انجام آن در دستورکار مجلس قرار دارد«.زهره سادات
توگو با خراسان تصریح میکند :مسائل و مشکالت مرتبط با ازدواج و طالق
الجوردی» در گف 
در برخی استانها متفاوت است و بخشی از دالیل آن هم مربوط به مسائل فرهنگی است .دبیر
کمیسیونفرهنگیمجلسمیافزاید:عالوهبرآن،مشکالتمعیشتیودشواریهایاقتصادی
واردشده به خانوادهها هم دالیل مهمی است که گاهی منجر به ایجاد تنش و اختالفات بین
زوجینمیشودودرنهایتبهطالقمیانجامد.الجوردیتصریحمیکند:درمجلسطرحهایی
برایرسیدگیبهمسائلخانوادهمطرحاستوتالشمیکنیمباتصویبآنها،بتوانیمحمایتها
و مشوقهای الزم را برای باال رفتن آمار ازدواج و پایداری زندگی زوجها فراهم کنیم.

فاصله معنادار مصرف شیر در ایران با سرانه جهانی
یک کارشناس صنعت لبنیات گفت :سرانه مصرف شیر در دنیا
۱۱۳کیلوگرمبرایهرنفردرسالاست؛درحالیکهاینسرانه
در کشور ما به عددی کمتر از  ۸۰کیلوگرم میرسد .اسماعیل
خاتمی   ،با بیان اینکه اهمیت مصرف شیر برای کاهش پوکی
استخوان،کاهشبیماریهایلثهودندان،تاثیربربهرههوشی
و قلب و ...باعث شد تا سازمان ملل متحد در سال  ۲۰۰۱اول

ژوئن(یازدهمخرداد)راروزجهانیشیراعالمکند،بهایسناگفت:
براساس آمارهای فائو(سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)
سرانه مصرف شیر در دنیا ۱۱۳کیلوگرم برای هرنفر در سال
است .این ۱۱۳کیلوگرم از کشورهایی با سرانه مصرف بیش
از  ۳۰۰کیلو تا کشورهایی با سرانه مصرف کمتر از  ۱۰کیلو را
شاملمیشود.ویادامهداد:درکشورمادرسندباالدستیوافق

عددناچیز ۱۳دقیقه و  ۱۸ثانیه درهرروز

سرانه ورزش ایرانیها چقدر است؟
طبق گــزارشهــای رسمی ،در ســال ١٣٩٩
سرانه ورزش هر فرد ۱۵ساله و بیشتر ،بهطور
متوسط  ١٣دقیقه و  ١٨ثانیه در روز و سرانه
ورزشکردهها ۲۸دقیقه و ۳۸ثانیه بوده است.
طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از
طرحهای آماری جدید مرکز آمار ایران است که
باهدفشناختفعالیتهاورفتارهایفرهنگی
خانوارها و استفاده از آن برای برنامهریزیهای
فرهنگی کــشــور طــراحــی ش ــده اســـت .این
آمارگیری در سال ،١٣٩٩برای افراد ۱۵ساله
و بیشتر با  ۴۳هزار و  ۷۰۰خانوار نمونه شهری
و  ١٨هزار و  ۸۶۰خانوار نمونه روستایی بوده
و در کل به ۶۲هزار و ۵۶۰خانوار مراجعه شده
و اطالعات مرتبط با حــوزه کتاب و نشریات،
موسیقی ،شبکههای اجتماعی ،فعالیتهای
ورزشــی ،تغذیه ،سرمایه اجتماعی و  ...افراد
 ۱۵ساله و بیشتر دریافت شده است.در سال

گذشته۴۶/۵،درصدازافراد ۱۵سالهوبیشتر
اظهار کردهاند ورزش کــرده و ۵۳/۵درصد
ورزشنکرد هاند.
▪استانهای ورزشکارتر

استانهای سمنان ،البرز و فارس به ترتیب با
 ۵۷/۶، ۶ ۶/۱و۵۶/۹درصـــد بیشترین و
استانهای کرمان بــا۳۸/۸درصــد ،لرستان
ب ــا۳۵/۵درص ــد و سیستان و بلوچستان با
۲۰/۲درصــد کمترین درصد افــراد  ۱۵ساله
و بیشتر ورزشکــرده را در سال  ١٣٩٩داشته
اســت .نتایج ،حاکی از آن اســت کــه بیش از
 ٧٠درصد افراد ورزشکرده ،به صورت انفرادی
و کمتر از  ٣٠درصد این افراد به صورت گروهی
ورزش کردهاند .محل سکونت با  ٣٧درصد،
بیشترین مکانی بوده است که افــراد در آنجا
ورزشکرد هاند.

 ۱۴۰۴مصوبشدهاستکهسرانهمصرفشیربه ۱۲۰کیلوگرم
بهازایهرنفربرسد؛امابراساسآمارهایارائهشدهتوسطمرکز
آمارهماکنونسرانهمصرفشیرکمتراز۸۰کیلوگرماستوباید
در ۵سالسرانهمصرفلبنیاتحدود ۵۰کیلوگرمافزایشیابد.
سوالاینجاستکهچهاقدامیبرایافزایشسرانهمصرفشیر
انجامشدهاست؟

باجذب 215هزارمددجویجدید

صف پشتنوبتیکمیته امداد صفر شد

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد
گفت :با ورود 215هزار خانوار جدید به چرخه
حمایتیواخذسهمیهجذب،صفپشتنوبتی
بــرای دریــافــت خــدمــات کمیته امـــداد ،صفر
شد   .حسین خدرویسی ،دیــروز در نشستی
خبری دربــاره آخرین وضعیت خدمات ارائه
شده به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد،
افــزود :هماکنون بر اساس آخرین اطالعات،
حــدود  ۲میلیون و  ۲۲۷هــزار خــانــوار تحت
حمایت کمیته امداد هستند که  ۴۰درصد از
خانوادهها یکنفره  ،بیش از  ۳۰درصد دونفره
و حــدود  ۱۵درصــد سهنفره و بقیه سهنفر به
باال هستند .وی ادامــه داد :حدود  48درصد
خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد ساکن
نقاط شهری و ۵۲درصد ساکن نقاط روستایی
هستند .همچنین یکمیلیون و  ۱۷۷هزار
زن سرپرست خانوار از خدمات کمیته امداد

برخوردارهستند.ویاضافهکرد ۸۲:هزاربیمار
خاصوصعبالعالجتحتحمایتکمیتهامداد
هستندوازخدماتایننهاداستفادهمیکنند.
خدرویسیبااشارهبهپاالیشمداومپروندههای
مددجویان،تاکیدکرد:امسال 115هزارخانوار
بهدالیلمختلفتوانمندوازپوششکمیتهامداد
خارج شدند و به همین تعداد ظرفیت جدید به
خانوادههایتحتحمایتاضافهشد.همچنین
با اخذ سهمیه جدید ،امکان پوشش 100هزار
خانوادهنیازمندجدیدبرایکمیتهامدادفراهم
شــد .وی خاطرنشان کــرد :بر اســاس بودجه
 ۱۴۰۰و پیگیریهایی که از سازمان مدیریت
وبرنامهریزیکشورومجلسانجامشد،افزایش
 67درصــدی مستمری مددجویان در سال
جاری اجرایی شد و به  ۳۵۰هزار تومان برای
خانوار یکنفره تا یک میلیون و یکصدهزار
تومانبرایخانوارپنجنفربهباالرسید.

وزارت ارتباطات :ارسال پیامک تبلیغاتی از شماره شخصی تخلف است
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فــنــاوری اطالعات
رگوالتوریگفت:براساسمصوبهکمیسیونتنظیممقرراتارتباطات،
ارســال پیامکهای تبلیغاتی از شمارههای شخصی ممنوع بوده
و رگوالتوری با استفاده از سامانههای هوشمندی که دارد ،این
سیمکارتها را شناسایی و مسدود میکند .امامی گفت :در مورد
پیامکهایتبلیغاتیمشترکانبایدتوجهکنندکهدریافتپیامکهای
تبلیغاتی بــرای مشترکان هیچ هزینهای نــدارد و رایگان محاسبه
میشود .نکته دیگر آنکه با غیرفعالسازی پیامک تبلیغاتی ،پیامک

محتوایی که مشترک عضو آن است مسدود نمیشود ،چراکه این
دو نوع پیامک ،سامانههای جداگانهای دارند پس با غیرفعالسازی
پیامکهای تبلیغاتی ،پیامکهای محتوایی که مشترک خودش در
آنها عضو شده است ،مسدود نمیشود .مدیرکل دفتر نظارت بر
خدماتارتباطیوفناوریاطالعاترگوالتوریدربارهارسالپیامک
تبلیغاتیدربرخیساعتهاینامتعارف،بیانکرد:اگرسرشمارههای
تبلیغاتی ،در ساعات غیرمتعارف شبانهروز پیامک ارســال کنند،
رگوالتوری با آنها برخورد میکند .اما گاهی شمارههای شخصی

تخلفوپیامکتبلیغاتیارسالمیکنند؛رگوالتوریبراساسقوانین
ومقرراتموجودنمیتواندبرزمانارسالپیامکهایشخصینظارتی
داشتهباشد،امابااستفادهازسامانههاینظارتیکهداردوروالهایی
که تعریف کرده است ،سیمکارتهای شخصی متخلف را شناسایی
و آنها را مسدود میکند .مشترکان میتوانند با شمارهگیری کد
دستوری  *۸۰۰#از فعال یا غیرفعال بودن پیامکهای تبلیغاتی
رویشمارهخودمطلعشوندیابااستفادهازنرمافزارهای«اپراتورمن»
پیامکهایتبلیغاتیرابرایشمارهخودمدیریتکنند.

۹
گزیده

آغاز ثبت نام وام ضروری
 ۱۲میلیون تومانی بازنشستگان
مدیرکل امــور فرهنگی و اجتماعی صندوق
بازنشستگی کشوری ،از آغاز ثبتنام وام ضروری
 ۱۲میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفهبگیران
اینصندوقازاولآبانماه ۱۴۰۰خبرداد .محمود
مرتضاییفرد افزود :ثبتنام اینترنتی وام ضروری
مرحله اول سال  ۱۴۰۰-۱۴۰۱بازنشستگان
و وظیفهبگیران این صندوق از اول آبانماه به
مــدت ۳۰روز و فقط از طریق درگـــاه خدمات
الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به
نشانی sabasrm.irانجام خواهد شد .وی با بیان
اینکه این تسهیالت به مبلغ  ۱۲میلیون تومان با
اقساط ۳۶ماههوباکارمزد ۴درصدارائهمیشود،
خاطرنشان کــرد :متقاضیان میتوانند در بازه
زمانی اعالمشده به این سایت اینترنتی مراجعه و
با واردکردن اطالعات سهگانه دفترکل ،کدملی و
شمارهحساب،درخواستخودرابرایدریافتوام
ثبت کنند و ثبت درخواست فرد متقاضی به معنی
پرداختتسهیالتنخواهدبود.

پنجشنبه و جمعه برف و بارانی
در  12استان
هواشناسی برای امروز و فردا در 12استان کشور
برف و باران پیشبینی کرده است .طبق اعالم
سازمان هواشناسی از امروز پنجشنبه   ،بارش
بــرف و بــاران در بیشتر محورهای استانهای
مازندران ،آذربایجانشرقی ،اردبیل ،تهران و
البرز و بارش باران در اکثر محورهای استانهای
خراسان رضــوی ،سمنان ،گلستان ،خراسان
شمالی ،زنجان ،قزوین و گیالن پیشبینی شده
است.

وزارت بهداشت :تبلیغ علیه
واکسن ،به خطر انداختن جان
مردم است
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بــهــداشــت گــفــت :کــســانــی کــه عــامــدانــه علیه
واکسیناسیون تبلیغ میکنند ،قطعا جان مردم
را به خطر میاندازند .دکتر محمدمهدی گویا
گفت :سیاست وزارت بهداشت در موضوع
واکسیناسیون سیاستی اقناعی بوده و در همه
انواعواکسنهاییکهتاکنونبرایسنینمختلف
در سالیان گذشته و در حالحاضر تزریق شده
یــا مـیشــود ،اجــبــاری در کــار نــبــوده اســت .وی
تاکید کــرد :کسانی که عامدانه تبلیغ بر عدم
واکسیناسیون میکنند ،بدانند باید پاسخگو
باشندچونباجانمردمبازیمیکنند.دکترگویا
ضمن اشاره به آمار بستری و فوت ناشی از ابتال به
کووید  ۱۹در کشور بیان کرد :بیشتر کسانی که
به مرحله شدید بیماری رسیدند یا متاسفانه جان
خود را از دست دادند ،افرادی بودند که واکسن
نزدند و این موضوع نشاندهنده تاثیرگذاری
واکسن است.

پلیس :تخفیف بیمه شخص ثالث
قابل انتقال است
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور
ناجا گفت :تخفیف بیمه شخص ثالث متعلق
به مالک وسیله نقلیه است و هر فرد به راحتی
میتواند آن را به خودرو یا شخص دیگری انتقال
دهــد .به گــزارش دانشجو ،سرهنگ عینا...
جهانی اظهار کــرد :تخفیف بیمه شخص ثالث
متعلق به مالک وسیله نقلیه است و هر فرد به
راحتی میتواند آن را به خــودرو جدید یا حتی
همسر یا فرزند خود منتقل کند .این خبر حاکی
اســت در روزه ــای قبل برخی اخبار در فضای
مجازی شایعه شــده بــود که با تغییر یا تعویض
پالک تخفیف بیمه شخص ثالث خودروها حذف
میشود.

معلمان صاحب عناوین جدید
شدند
نمایندگان مجلس عناوین پنجگانه رتبهبندی
معلمان را بــه ترتیب آمــوزشــیــار معلم ،مربی
معلم ،استادیار معلم ،دانشیار معلم و استاد
معلم تعیین کردند .نمایندگان دیروز در بررسی
الیــحــه نــظــام رتبهبندی معلمان درخــصــوص
تعیین عناوین پنجگانه رتبهبندی به پیشنهاد
حمیدرضا حاجیبابایی موافقت کــردنــد .در
ماده  3این الیحه آمده است :معلمان براساس
شایستگیهای عمومی ،تخصصی و حرفهای،
تجربیات و عملکرد رقابتی خــود در رتبههای
پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم ،مربی معلم،
استادیار معلم ،دانشیار معلم و استاد معلم قرار
میگیرند .شرایط جذب ،ارتقا ،توقف و تنزل رتبه
در آییننامه رتبهبندی و ارتقای معلمان تعیین
میشود .این خبر حاکی است ،با توجه به ایراداتی
کهدرخصوصاینالیحهازسویبرخینمایندگان
مطرحشد،نمایندگانبابازگشتآنبهکمیسیون
مربوط برای انجام اصالحات موافقت کردند.

