اخبار
اجتماعی

معاونامالکواراضیآستانقدسرضوی
خبرداد:

معافیتبرخیمستاجران
از پرداخت خسارت تأخیربدهی

معاون امالک و اراضی آســتان قدس رضوی ،از ارائه طرح
مصوبه مســاعدتی بــرای مســتأجران به منظــور پرداخت
بدهیهایمعوقوچکهایبرگشتیخبرداد.بهگزارش
آستاننیوز،مرتضیحقیقیگفت:حسبمساعدتتولیت
معززآستانقدسرضویآندستهازمستأجرانیکهدارای
بدهی معوق و چک برگشتی زیر دو میلیارد ریال به آستان
قدس رضوی هستند و سررســید بدهی آن ها بعد از تاریخ
 1392/01/01اســت ،تا پایان فروردین سال،1398
از پرداخت خســارت تأخیــر تأدیه معاف خواهنــد بود .وی
افزود :مســتأجران میتوانند برای برخــورداری از مزایای
مصوبه مساعدتی مذکور ،در موعد مقرر به معاونت امالک
و اراضی آستان قدس رضوی ،واقع در نبش میدان بوعلی
مراجعهکنند.

مدیرنظارتبرموادغذاییمعاونتغذا

آغاز طرح بسیج سالمت نوروزی
در استان از اواخر بهمن

طرح تشــدید نظارت بــر فرایند تولیــد و توزیع محصوالت
غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و برخورد قاطع با
واحدهای متخلف به همت معاونت غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی مشــهد اجرا می شــود .مدیر نظارت بر مواد
غذایی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با وبدا اظهار کرد :طرح
بسیج سالمت نوروزی از اواخر بهمن امسال آغاز می شود
و تا نیمه فروردیــن ماه ســال آینده ادامه خواهد داشــت.
دکتــر اســماعیل زاده تصریح کــرد :بر اســاس این طرح،
کارشناســان نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشــی
و بهداشــتی معاونــت غــذا و دارو بــر فعالیــت واحدهــای
تولیــدی مــواد غذایی،آشامیدنی،آرایشــی و بهداشــتی
نظارت بیشــتری خواهند داشــت .وی اظهار کــرد :گروه
های بازرســی در ســه شــیفت کاری و در بازه های زمانی
تعیین شده از مراکز تولید و توزیع موادغذایی بازدید فنی
و بهداشــتی به عمل می آورند و اقدامــات قانونی الزم در
خصوص واحدهای متخلف و غیرمجاز انجام خواهد شد.

دانشنامه روستاهای حریم مشهد
تهیهشد
مدیرکل دفتر نوســازی و تحول ســازمانی شهرداری مشهد
گفت :دانشــنامه روســتاهای حریم شهر مشــهد تهیه شده
است و هم اکنون در مرحله انتشار قرار دارد .هدی پیروی در
گفتوگوباایرناافزود:درایندانشنامه،اطالعاتفرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی هر روستا به تفکیک ،تدوین
و مزیت های هر روســتا نیز مشخص شــده است .وی تصریح
کرد:ویژگیهایجمعیتیاینروستاهانیزدرایندانشنامه
طی جداول مقایسهای و بر مبنای میزان جمعیت ،وسعت و
اهمیت هر روستا درج شده اســت .مدیرکل دفتر نوسازی و
تحول سازمانی شــهرداری مشــهد گفت :ایجاد تعامل و هم
افزایی میان دستگاه ها ،مهم ترین دستاورد طرح مطالعاتی
روستاهایحریمشهرمشهدبود.
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مدیر دفتر سالمت و خانواده وزارت بهداشت اعالم کرد

خراسانرضویدرجمع 10استانبحرانیطالق
گزارش جلسه

هایبزرگیمانندخراسانرضوی،تهرانواصفهان
طالقازسنیناولازدواج،به 15سالبهباالاززمان
شروعزندگیافزایشیافتهکهنشاندهندهطالقدر
سنینباالتراست.

ملیحه رفیع طلب
یکیازمعضالتیکههمیشهاستانخراسانرضوی
با آن دســت و پنجه نرم می کند و از حیــث آمار نیز در
ردههایباالیکشورقراردارد،موضوعطالقاست؛
معضلی که طرح ها و اقدامات فراوانی برای کنترل
آن انجام شــده یــا در حال انجــام اســت و تاحدودی
توانستهتاثیراتیدراینزمینهبگذارداماهنوزهماین
معضل کامال کنترل یا رفع نشــده اســت ،موضوعی
که مدیر دفتر سالمت و خانواده وزارت بهداشت نیز
به آن اشاره و اعالم کرد خراسان رضوی در جمع10
استانبحرانیطالققراردارد .بهگزارش«خراسان
رضوی»،دکترسیدحامدبرکاتیروزگذشتهدربرنامه
مشترکشورایانقالبفرهنگی،وزارتبهداشتو
سازمانبهزیستیدرخصوصاجراییشدنآموزش
حین ازدواج که با حضور مسئوالن سه حوزه در برج
سپید مشهد برگزار شد ،در خصوص روند طالق در
خراسان رضوی بین ســال های 90تا 96گفت :در
سال،90حدود 14هزارو 328موردطالقداشتیم
که این آمار در سال  96افزایش یافت و به  16هزار و
 189مورد رسید .وی افزود :ساالنه از هر 10فردی
کهبین 20تا 50سالدارندبهطورحتم،یکیادونفر
مطلقههستندکهاینموضوعآسیبهایاجتماعی
فراوانیرانیزبههمراهخواهدداشت.
برکاتی با بیان این کــه در 25درصد طالق ها ،یکی
از دالیل اصلی جدایی مشکالت جنسی بوده است،
تصریحکرد:حدود۵۰درصدزوجهایکشورنیازمند
آموزش های جنسی هستند و بین  10تا  20درصد
آقایان و  20تــا  40درصد خانم ها ،یکــی از اختالل
های جنســی را دارند کــه بــرای کاهش و رفــع این
مشکلدرپنجسالاولازدواج،کلینیکهایجنسی
خواهیم داشت .مدیر دفتر سالمت و خانواده وزارت
بهداشــت تاکید کرد :آمــوزش های قبــل از ازدواج
ضروریاست،دربحثآسیبهایاجتماعی،کنترل
و کاهش طالق مطرح اســت ،همچنین بــر احکام،
حقوق و روان شناسی ازدواج نیز تاکید می شود و به
موضوع طالق در بحث حساس سازی نیز باید توجه
شود.وی همچنین اشــاره ای به آمار بین سال های
 ۶۵تا ۹۵کردوگفت:جمعیتکودکانزیر ۱۴سال
نصفشدهواز 45.5به ۲۴درصدرسیده است،سن
میان سالی افزایش پیدا کرده و از جمعیت کودکان
کم شده و تعداد ســالمندان ۴۵سال به باال افزایش
یافتهاست.عالوهبراین،دربحثطالقوسنباروری
نیزباافزایشروبهروهستیم.ویافزود :طی ۳۰سال
آیندهجمعیتسالمندانبهحدود۴۰درصدمیرسد

•آمارهایازدواج،دلگرمکنندهنیست

عکس تزئینی است

ودارویدانشگاهعلومپزشکیمشهدخبرداد

از میان خبرها

که زیر ساخت های الزم برای مقابله با آن پیش بینی
نشده اســت.برکاتی تصریح کرد :جمعیت جوان ما
نسبتخودراحفظکردهواگرنتوانیمدرکارکردهای
الگوی زاد و ولد تغییری ایجاد کنیم ،رشــد جمعیت
کمتر می شود و به تناسب اگر شرایط ازدواج را برای
جوانانمهیاکنیم،دریکیازاهدافمانکهبحثهای
جمعیتی است ،موفق خواهیم بود زیرا از سال ۸۵تا
 ۱۵،۹۵میلیونجواندرانتظارازدواجداریمکهنیاز
بهمساعدتدستگاههایمربوطدارند.همچنیندر
همین بازه زمانی ،طالق در کشور  2.5درصد رشد
یافتهاست.

•مشارکت 13دستگاهدرخصوصآموزش
هنگامازدواج

در ادامــه این مراســم ،دبیــر کارگروه ملــی کنترل و
کاهشطالقبااشارهبهسیرروزافزونافزایشطالق
و کاهش ازدواج در کشور گفت :متاسفانه با کاهش
ازدواج و افزایــش ســن ازدواج مواجــه ایــم و تمامی
شــاخص ها از افزایش طالق ،نرخ خــام طالق و نرخ
خالص طالق حکایت دارد که این موارد ما را مجاب
بهبرگزاریدورههایمشاورهقبلوحینازدواجکرد.
ناهیداعظمرامپناهیافزود:درگروهسنی 29تا35
سال زنان حدود  3.5درصد و مردان  2.8درصد در
معرض طالق قرار دارند البته ایــن آمار در دوره های
سرشماریهموارهافزایشیبودهاست.دبیرکارگروه
ملیکنترلوکاهشطالقنیزاستانخراسانرضوی
رادرزمرهاستانهایبحرانیدرحوزهطالقبرشمرد
و گفت :البته خراسان رضوی به نسبت استان های
بحرانیدیگرمانندتهرانواصفهاندرمقولهازدواج
وضع بهتری دارد اما در خصوص طالق ،مشکل این
استانرابحرانیمیدانیم.
ویتوضیحیدربارهمشاورهحینازدواجکهباکمک
دســتگاه های مختلف صورت می گیــرد ،ارائه داد و
افزود:درشورایاجتماعیکشورمقررشددبیرخانه

شورایعالیانقالبفرهنگیبهعنوانستادکنترل
و کاهش طالق به این مهم بپردازد .در این خصوص
قوه قضاییه ،آموزش و پرورش ،ســازمان بهزیستی،
کمیته امداد ،ســازمان برنامه و بودجــه و در مجموع
 13دستگاهدرگیراینقضیههستندوبرنامههابهآن
هاابالغشدهکههفتمحورآموزش،مشاوره،ترویج
و فرهنگ سازی ،حمایت های اجتماعی ،قضایی و
انتظامی،سالمتفنیوبرنامهوبودجهمدنظرماست
وسازمانهایمردمنهاددرکناراینهفتمحورمورد
توجهقرارگرفتهاند.
وی تصریح کرد :ساالنه حدود 600هزار زوج داریم
که نگه داشــتن این زوج هــا در زندگی مشــترک به
مدت پنج ســال ،کار آسانی نیســت .البته در استان

در بخش دیگری از این مراسم ،رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی مشــهد در ســخنانی ازدواج را اولین رکن
اجتماعی جوامع دانست و گفت :با این که ۴۰سال
ازانقالبگذشتهوصداوسیماوروحانیونونهادهای
دولتــی و غیردولتی و خیریــه ها در موضــوع ازدواج
سهیمهستنداماآمارهادلگرمکنندهنیستونسبت
ازدواجبهطالقکاهشیافتهاست.دکترمحمدرضا
دارابی افــزود :با امکاناتــی که در اختیــار داریم باید
اقداماتیانجامدهیمکهتحکیمازدواجبیشترشودو
ازدواج به طالق منجر نشود ،برای این قضیه آموزش
های قبل ،حین و بعــد از ازدواج در نظر گرفته شــده
است.هرچهآموزشهامبتنیبرعقلباشدمحکمتر
خواهدبودودوطرفمیتوانندازآنبهرهوریبهتری
داشته باشند.وی تاکید کرد :ســن ازدواج در کشور
بسیار باال رفته است و شاهد آن هستیم که افراد۳۰
سالههنوزازدواجنکردهاندامادرمقابلکودکانیدر
کشوروجوددارندکهمجبوربهازدواجمیشوندواین
یک تضاد نامناسب را در کشــور به وجود آورده است
بنابراین مقابله با کودک همســری در برابر افزایش
سنازدواجدرکشوربایدجدیگرفتهشود.

خبرمرتبط

ثبت  11مورد ازدواج دختران زیر  10سال طی سال های  95و 96
براساس سالنامه آماری سال های 95و  96ثبت احوال کشور 11 ،ازدواج دختران زیر  10سال
در خراسان رضوی در این بازه زمانی ثبت شده اســت .البته این آمار مربوط به ازدواج هایی است
که ثبت شده و ممکن اســت مواردی از ازدواج دختران زیر  10ســال در استان وجود داشته باشد
که ثبت نشده است .آن طور که «پول نیوز» در گزارشی اینفوگرافیک منتشر کرده ،سالنامه آماری
سال های  95و  96ثبت احوال کشور ،در خصوص ازدواج دختران زیر  10سال ،نشان می دهد
که استان سیستان و بلوچستان با  43مورد ازدواج دختران زیر  10سال رتبه اول کشور را دارد و
بعد از آن خوزستان با  39مورد ،زنجان  16مورد ،فارس  15مورد ،هرمزگان ،آذربایجان غربی و
خراسان رضوی با  11مورد ازدواج دختران زیر  10سال به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را شامل
می شــوند .این در حالی اســت که طی این بازه زمانی در استان های ســمنان ،خراسان جنوبی و
یزد هیچ موردی از ازدواج دختران زیر  10ســال گزارش نشده است.اما در خصوص تعداد ازدواج
دختران 10تا 14ساله،خراسانرضویبا 68هزارو 9نفررتبهنخسترادرکشورطیسالهای95
و 96دارد .بعد از آن استان آذربایجان شرقی با چهار هزار و 162مورد ،خوزستان با دو هزار و،600
سیستان و بلوچستان با دو هزار و 503و فارس با هزار و 872مورد به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را
دارندواستانقزوینباکمترینمیزانیعنی 907مورددرپایینترینرتبهقراردارد.

گسترش همکاری ژاپن و شهرداری
مشهد در حوزه مدیریت پسماند

مســلمی /رئیس مرکــز مطالعــات برنامــه ریزی شــهری و
روستایی ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور ،از
گسترش همکاری های ژاپن و شــهرداری مشهد در حوزه
مدیریت پســماند خبر داد و گفت :با گســترش همکاری با
کشــورهای پیشــرفته ای همچون ژاپن می توان مشهد را
به یک الگو برای دیگر کال نشــهر ها تبدیل کرد .به گزارش
«خراسان رضوی» ،عبدالهی روز گذشته در کارگاه دو روزه
آموزشیظرفیتسازیمدیریتپسماندویژهمدیرانعامل
سازمان های مدیریت پسماند کشــور که در مشهد برگزار
شــد ،با بیان این که شهرداری مشــهد در مدیریت پسماند
اقدامــات شــاخصی انجــام داده اســت ،افــزود :اقدامات
شــهرداری مشــهد به عنوان یــک کالن شــهر در مدیریت
پسماند،الگوییبرایکشوراست.وییادآورشد:درالیحه
بودجه 98ظرفیتیپیشبینیشدهکهبراساسآن،تولید
کنندگانیکهکاالهایمخربمحیطزیستتولیدمیکنند
بایدبابتاینموضوعهزینههاییرابپردازندکهدرآمدهای
حاصل از آن ،صرف بهبود شرایط محیط زیست ومدیریت
پسماند خواهد شد.در ادامه شهریار آل شیخ معاون برنامه
ریزی و توسعه شهرداری مشهد در این کارگاه ،استفاده از
تجربیاتجهانیدرحوزهمدیریتپسماندراضروریدانست
و گفت :اگر قرار اســت از تجربیات دیگر کشور ها استفاده
شود باید این دانش و تجربیات بومی سازی شود.پروفسور
یوشیدامشاورارشدسازمانبینالمللیجایکایژاپننیزدر
اینکارگاهآموزشیاظهارکرد:درجلساتمدیریتپسماند،
بیشــتر به مباحث فنی این موضــوع پرداخته می شــود اما
مسائل مالی در پروژه های پسماند نیز دارای اهمیت است
کهکمتربهآنتوجهمیشود.ویدرخصوصآغازهمکاری
باسازمانمدیریتپسماندشهرداریمشهداظهارکرد:در
فاصله ســالهای  2008تا ، 2010دورههای تخصصی
در حوزه زبالههای جامد در دفتر جایکای شهر یوکاهامای
ژاپن برگزار شــد که در خــال برگزاری ایــن دوره  ،متوجه
شدیمشهرداریمشهددرسهحوزهفعالیتاصلیمدیریت
پســماند ،کاهش تولید زباله و اســتفاده مجدد از پســماند
فعالیت دارد .وی ادامه داد :خوشبختانه شهرداری مشهد
وکشورژاپندراینحوزهباهمارتباطنزدیکیدارندلذااین
سببشدتاهمکاریباسازمانمدیریتپسماندشهرداری
راآغازواینشهررامرکزآموزشمدیریتپسمانددرمنطقه
اعالمکنیم.ابوالفضلکریمیانمدیرعاملسازمانمدیریت
پسماند شهرداری مشهد نیز در این مراسم گفت :در حوزه
مدیریت پسماند اقدامات خوبی انجام شده که استفاده از
دورههایآموزشیسازمانبینالمللیجایکایژاپن،یکی
از این موارد است که تاکنون سه گروه برای آموزش مربوط
به حوزه مدیریت پسماند به ژاپن اعزام شده و آموزشهایی
رادرخصوصزبالهسوزیفراگرفتهاند.

کاهش 13درجه ای دمای هوا
در راه استان
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان
رضوی گفت :روند کاهش دمــای هوا ی اســتان از روز یک
شنبه(امروز)همراهباوقوعبارشهایرگباریآغازمیشود
وتاپایانهفته،دمایهوایاستانبهمیزان 13درجهکاهش
می یابد .فریدون سنگچولی درگفت وگو با ایرنا افزود :این
روند کاهش دمای هوا ،تدریجی اســت و تا چهارشــنبه این
هفته به کمترین حد خود می رســد .وی تصریح کرد :پیش
بینیمیشودبیشینهدمایهوایمشهددرروزچهارشنبه
اینهفتهتا 3درجهسلسیوسکاهشیابد.

