درنگ

«ازدواج» دارویی برای مقابله با سرطان
مطالعه جدید محققان نشان می دهد بیماران متاهل در مقابله با سرطان بهتر از بیماران مجرد عمل می کنند .به گزارش مهر ،مطالعه محققان موسسه پیشگیری از سرطان کالیفرنیا نشان می
دهد ازدواج داروی قدرتمندی در مقابله با سرطان است .محققان دریافتند میزان مرگ مردان مجرد مبتال به سرطان  ۲۷درصد بیشتر از بیماران مرد متاهل است؛ همچنین نرخ مرگ بیماران زن
مجرد  ۱۹درصد باالتر از زنان متاهل است .اسکارلت لین گومز ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :به نظر می رسد این مزیت صرف ًا مبتنی بر پیوندهای احساسی زناشویی است و هیچ
ارتباطی با فواید مالی آن که ناشی از دارایی بیشتر طرفین برای درمان است ندارد ».به گفته گومز ،مطالعات قبلی در طول  ۱۰تا  ۱۵سال گذشته مزیت مشابه ازدواج را برای بیماران سرطانی نشان
داده است ،اما این فایده همواره با عشق و حمایت از سوی همسر تعریف می شد.

از هر  5ازدواج یکی به طالق می انجامد؛

گروه درنگ-زهرا داستانی :طالق و جدایی برای ما
ایرانیها سخن تازه ای نیست .زنگ خطر طالق سالهاست
که در کشور نواخته شده و هر روز صدایش بلند تر می
شود .آمارها و ارقام می گویند که از هر  5ازدواج یکی به
طالق می انجامد و در هر ساعت ُمهر جدایی پای بیش از
 18سند ازدواج خورده می شود .برخی می گویند عوامل
اقتصادی بیشترین عامل جداییها در ایران است و برخی
دیگر اعتیاد را دلیل جدایی میدانند .اما در میان آنچه
پروندههای دادگاه خانواده نشان میدهد ،طالق ها نیز
سبک و سیاق تازه تری پیدا کرده اند .دلیلی به نام خیانت.
طالق رو به فزونی است .این را آمارها و ارقام میگویند.
براساس گفته های محمد اسحاقی ،معاون برنامه ریزی و
هماهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی رویداد ازدواج در
کشور در حالی منحی ها را رو به سقوط طی می کند که
میانگین طالق در کشور روند رو به رشد دارد .او در این رابطه
بیان کرده است :رشد واقعه طالق بین زوج های تحصیلکرده
روبه افزایش است و بررسی ها نشان می دهد طی حدود ۱۰
سال گذشته دامنه سنی ازدواج کاهش و میانگین سنی ازدواج
افزایش داشته است .به گونه ای که در سال  ۹۴میانگین
سن ازدواج در مردان  ۲۸سال و زنان  ۲۳.۸سال بوده است.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی
در خصوص زمان طالق در کشور گفته است :بیشترین میزان
طالق در ایران طی  ۵سال اول ازدواج و در کل  ۱۳تا ۱۴
درصد از طالق ها در سال اول ازدواج حادث می شود.
خیانت در صدر درخواست های طالق
ازدواج ها در نبرد با جدایی در ایران ناموفقند و هر روز شکست
را تجربه می کنند .پرونده های طالق خبرهای ناخشنودی به
همراه دارند و خیانت در راس همه موارد جدایی خود نمایی می کنند.
اکبر فتح اللهی نوشهر ،وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو
با روزنامه «ابتکار» می گوید :بیشتر پرونده های طالق در سال
های اخیر حول خیانت ،مسائل جنسی و تغییر باورهای فکری و
ارزشی و بعد از آنها اقتصاد و اعتیاد شکل گرفته اند .پرونده های
طالق در سال های اخیر به  2دسته تقسیم می شوند .پرونده های
بین  10تا  20سال گذشته بیشتر حول محور مسائل اقتصادی
و اعتیاد تشکیل می شدند .اما پرونده های  3سال اخیر حول
محور خیانت ،مسائل جنسی و تغییر خواسته های زنان از ازدواج
شکل گرفته اند.
این وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با دالیل شکست ازدواج
در ایران می گوید :با نگاهی به پرونده های طالق در ایران می توان
دلیل شکست ازدواج در ایران را در سه مقطع بررسی کرد ،اقتصاد
و تغییر فرایند های اجتماعی و باورهای ارزشی و انگیزه های
درونی است .اصوال در طی  10سال اخیر این هر سه مورد تغییرات
شگرفی داشته اند و اساسا این نگرش ها نسبت به  10یا  20سال
اخیر تغییرات بسیاری پیدا کرده اند .مقوله اقتصاد در بحث ازدواج
به شدت جنبه محوری پیدا کرده است .به این معنی که اگر
جوانی در هر مقطعی بخواهد ازدواج کند باید متناسب با شرایط
اجتماعی و تحصیالتی یا شئونات طرف مقابل هزینه های سرسام
آوری را که متاسفانه بیشتر جنبه جامعه شناختی و فرهنگی دارند
متحمل شود .که معموال در جامعه امروز براساس انتظارات قشر

متوسط چیزی حدود بین  70تا  100میلیون تومان هزینه در
بر خواهد داشت که متاسفانه جوانان امروز در هر شرایط فکری
و اجتماعی که متعلق به قشر متوسط جامعه باشند از پس آن
بر نمی آیند.
تغییر نگرش به ازدواج ،دومین عامل طالق
فتح الهی علت دوم شکست طالق را تغییر نگرش جامعه و
افراد به ازدواج در  20سال گذشته می داند و می گوید :نگرش
به ازدواج طی  20تا  30سال اخیر از یک مرحله اجتماعی یا یک
عادت که برآمده از ناخودآگاه انسان بود ،به یک منفع شخصی
تغییر پیدا کرده است .او ادامه می دهد :در گذشته همان طور
که یک جوان باید به خدمت سربازی می رفت بر این باور بود که
باید کار کند و تشکیل خانواده دهد اما نگرش به ازدواج بشدت
نسبت به  20سال گذشته متفاوت شده است .به این معنی که
جامعه به سمت باورهای امانیستی و انسان گرایانه حرکت می
کنند .باورها و ارزش های دینی بسیار ضعیف شده که در این
باره می توان به نقش رسانه ها اجتماعی اشاره کرد .چیزهایی که
در گذشته در رابطه با مسایل خانواده قبیح بودند قبح خود را از دست
داده اند و حالت نسبی پیدا کرده است .شرایط انسان محوری به
شدت در حال ترویج است و به سمت منفعت طلبی و خانه های
گران قیمت و مجالس پر هزینه و ترویج این توقعات در رسانه ها
باعث شده که فرایند های اجتماعی و باورهای ارزشی به شدت

دمیدن حیات دوباره درسالمندی

تابوی ازدواج سالمندان شکسته شد
ازدواج سالمندان تاچند دهه قبل در بین خانواده ها ناپسند بود و اغلب با
اعتراض مواجه می شد اما مدتی است که این تابو شکسته وازدواج سالمندان
بیشتر شده که می تواند نشانه خوبی برای سالمت آنها باشد.
به گزارش مهر ،بررسی ها نشان می دهد سالمندان تنها ،کمتر از کسانی که شریک و
همراهی برای زندگی خود دارند ،چشم امید به زندگی دوخته اند در حالی که سالمندی
زندگی بانشاطی برای مردان و زنان باشد .بر اساس آمارهای جمع
هم می تواند دوره
ِ
آوری شده از کل  ۵۲۰هزار و  ۲۴۰ازدواج در  ۹ماهه سال گذشته  ۷هزار و  ۸۶۸مورد
مربوط به مردان باالی  ۶۰سال و هزار و  ۱۷۴مورد نیز مربوط به زنان باالی  ۶۰سال
بوده که در دفاتر رسمی به ثبت رسیده است.
جامعه شناسان معتقدند ازدواج سالمندان تا چند سال قبل در جامعه تابویی محسوب
می شد و خانواده ها گمان می کردند این افراد نیاز عاطفی ،روحی و روانی ،جنسی و...
ندارند به همین دلیل مانع ازدواج آنها می شدند و همین موضوع مشکالت زیادی را
برای سالمندان ایجاد می کرد که مهمترین آن تنهاییشان بود.
آمارها نشان می دهد  ۶۵درصد مردان  ۳۵تا  ۶۴سال در اثر فوت همسر تنها هستند
در حالی که این رقم در زنان این گروه سنی  ۶۵.۷درصد را به خود اختصاص داده است
از سوی دیگر براساس اطالعات موجود زنان سالمند سهم بیشتری از تنهایی دارند به
طوریکه  ۹۲درصد آنها در تنهایی زندگی میکنند این درحالی است که این آمار در
میان مردان باالی  ۶۵سال فقط هشت درصد است.
به گفته کارشناسان ،ازدواج سالمندان یکی از بهترین نوع ازدواجها است چرا که در
این سنین زنان و مردان به دور از هرگونه هوا و هوس و با کوله باری از تجربه به زندگی
مشترک روی می آورند به همین دلیل با کمترین احتمال خطر مواجه است و سالمندان
در کنار یکدیگر به آرامش می رسند.
برطرف کردن نیازهای عاطفی و سالمت جسمی و روحی می تواند پررنگ ترین
انگیزه ازدواج های سالمندی باشد .چراکه هر فرد ،در هر سنی ،نیازمند مورد توجه
بودن و محبت است ،این در حالی است که افرادی که تنها زندگی می کنند به دلیل
عدم ارضای نیازهای عاطفی سیستم بدنیشان تضعیف می شود و رفته رفته موجب
درماندگی و بیماری آنها خواهد شد و اینجاست که نقش یک همدم جلوه بیشتری
پیدا می کند.
در حال حاضر جامعه در حال بسترسازی و فرهنگ سازی است و نسبت به سالهای
گذشته خانواده ها و فرزندان برای سالمندان حق ازدواج نیز قائل می شوند چرا که به
این نتیجه رسیده اند ازدواج این افراد مانع مرگ تدریجی شان شده و حق حیات دوباره
ای به سالمندان می دهد.
ازدواج حدود  ۸هزار سالمند
علی اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت
احوال به ازدواج سالمندان اشاره کرده و افزود :در سال قبل ،بیش از  ۷هزار و ۸۶۸
ازدواج مربوط به مردان باالی  ۶۰سال و هزار و  ۱۷۴مورد نیز مربوط به زنان باالی ۶۰
سال بوده که در دفاتر رسمی به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر نکته جالب توجهی که در آمارها وجود دارد این است که  ۹۰۰والدت
ن سیستان و بلوچستان با ۲۴۷
در سال  ۹۴مربوط به پدران باالی  ۷۰سال است و استا 
والدت ۲۷.۴ ،درصد کل والدتهای مربوط به پدران این سن در کل کشور را به خود

اختصاص داده است و پس از آن نیز خراسان رضوی با  ۹۱والدت و خوزستان با ۶۹
والدت در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
اگر چه ازدواج مردان باالی  ۶۰سال فقط  ۱.۵درصد ازدواجها را به خود اختصاص
داده اما باز هم به نوبه خود نشان دهنده روحیه خوب و سالمت مردان و همچنین
افزایش سن امید به زندگی در میان آنان است.
یک جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد ازدواج سالمندان گفت :چنانچه سالمندان
با همسن خود ازدواج کنند مشکلی ایجاد نمی شود اما متاسفانه در برخی از استانهای
ایران مانند زابل ،سیستان بلوچستان و ...افراد سالمند با دختران کم سن مجرد ازدواج
می کنند که این موضوع باعث فروپاشی زندگی دختران جوان می شود .دکتر امان اهلل
قرائی مقدم افزود :دلیل عمده این موضوع که در این نوع ازدواج است ،ثروت مردان،
ازدواج قبیله ای و سایر مسائل است که در واقع موجب نابسامانی می شود .او اما ازدواج
سالمندان را با همسن خودشان بدون مشکل می داند و معتقد است چنانچه سالمندان
با افراد همسن و سال خود ازدواج کنند ،ایرادی ندارد اما در همین موارد نیز اگر فرزندی
از زندگی قبلی وجود داشته باشد ،بعضا باعث آسیب می شود.
تنهایی عامل اصلی ازدواج سالمندان
او با اشاره به اینکه تنهایی عامل اصلی ازدواج سالمندان است ،گفت :با توجه به اینکه
سالمندان در سن پیری نیاز به مراقبت زیادی دارند و همچنین از لحاظ روحی و روانی
در این سن باید تحت مراقبت باشند ،بنابراین برخی از آنها با ازدواج ،این مشکالت خود
را حل می کنند .این جامعه شناس گفت :از سوی دیگر سن امید به زندگی نیز افزایش
یافته است به طوریکه در ایران این سن برای مردان  ۷۲و برای زنان  ۷۵سال است
که نشاندهنده افزایش آن نسبت به سالهای قبل است و ازدواج سالمندان می تواند
واکنشی باشد به امید به زندگی .قرائی مقدم با تاکید بر اینکه سالمندانی که حقوق و
درآمد کافی دارند باید ازدواج کنند ،گفت :در کشورهای دیگر نیز سالمندان ازدواج می
کنند اما رسم و رسومات آنها با ایران متفاوت است .او با تاکید بر اینکه در گذشته ازدواج
سالمندان یک تابو بود ،گفت :در حال حاضر دیدگاه ها نسبت به قبل بهتر شده و در
ادبیات ما به اشتباه ازدواج سالمندان را خطا می دانستند .او بیان کرد :زندگی خانوادگی
هسته ای امروز دیگر قدرت نگهداری از سالمندان را ندارد و مردان و زنان مسن به ناچار
باید به فکر سرپناهی برای خود باشند .بر اساس تحقیقات انجام شده مجردان بیشتر از
متاهالن خودکشی می کنند .بر همین اساس ازدواج سالمندان می تواند عاملی برای
جلوگیری از خودکشی در سالمندی باشد.
عرف ،حقی برای سالمندان تنها قائل نمی شود
اما دکتر محمدعلی الستی ازدواج سالمندان را بدون هیچ قید و شرطی یکی از
پسندیدهترین پدیدههای اجتماعی دانسته و به خبرنگار مهر گفت :ازدواج سالمندان
فینفسه برای استحکام خانواده و از تنهایی درآوردن افراد و کامل کردن انسانها امری
نیکوست.
وی گفت :متاسفانه عرف ما برای افراد سالمندی که تا به حال ازدواج نکردهاند و یا
آنهایی که همسرانشان را از دست دادهاند حقی قائل نمیشود که این مورد یک نقطه
ضعف و تفکر ارتجاعی است و از همان دسته عقایدی است که به عنوان مثال در هند
فردی که شوهرش فوت کرده را در کنار همسرش زند ه به گور میکردند .با این توهم و
خرافه که در آن دنیا در کنار همسرش باشد .به گفته این جامعهشناس ،تلویحا این رسم
حق ازدواج و حیات بعد از مرگ همسر را از زن سلب میکند.
 ۱۵۰هزار پیرمرد و پیرزن تنها در کشور زندگی می کنند
او با اشاره به اینکه امروزه در کشور ما بیش از  ۱۵۰هزار پیرمرد و پیرزن تنها زندگی
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ُمهر خیانت پای سند ازدواج

سمت تغییر پیش روند.
تغییر انگیزه های درونی برای ازدواج
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری انگیزه های درونی
برای ازدواج در دو مقطع در حال تغییر است .فضای جامعه در
حال تغییر است و نگاه ،توقعات آن به مقوله ازدواج در حال تغییر
است و همین طور افراد نیز به طبع جامعه آرام آرام در حال تغییر
هستند .انگیزه های درونی ازدواج اگر در  10سل گذشته بحث
های دینی ،شخصی یا اجتماعی و خرده فرهنگ ها بود تغییر
کرده است .او در ادامه بیان می کند :امروزه ازدواج حول اقتصاد،
منفعت شخصی و آزادی های منطقی دور می زند و دیگر آن زمان
گذشته است که فردی را براساس فضاهای بسته مدیریت کنید.
بیان مشکالت جنسی در خفا
آمارهای رسمی می گویند که اعتیاد بیشترین علل طالق در
کشور را به خود اختصاص داده اند .اما براساس اظهارات این وکیل
اعتیاد دومین عاملی است که به خاطر محدودیت های قانونی در
دادخواستها از آن یاد می شود.
اکبر فتح اللهی در باره علت این اتفاق می گوید :علت آن است
که در دادخواست های طالق به خصوص دادخواست های یک
طرفه طالق که از طرف زوجه به دادگاه تقدیم می شود برای
زوجه مشکل است .بنابراین به دلیل اینکه دادخواست طالق
و دالیل طالق برای محکوم کردن زوج از طرف زوجه مشکل
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مدیر کل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان خبر داد:

فعالیت غیرمجاز  ۳۵۰سایت و  ۲۰کانال در حوزه ازدواج

هستند زن مجبور است از عواملی مانند اعتیاد در دادخواست نام
ببرد و جالب اینجاست که همین عامل در آمارهای قوه قضاییه به
عنوان عامل اصلی مطرح می شود.
اما واقعیت اینجاست که بعد از عامل اقتصاد عوامل جنسی در
شکست زندگی زناشویی نقش به سزایی دارند .او در ادامه بیان
می کند :ما از مسئله جنسی به شدت در شکست ازدواج غافل
می شویم و همین مسئله سبب شده است که اکثر ازدواج ها در
طول سال های اولیه خود منجر به طالق شود و اگر این بی میلی
جنسی منجر به طالق نشود ،یک متراکه جسمانی ایجاد می شود
که در نهایت به ازدواج دوم ،ازدواج های موقت پنهایی یا به خیانت
منجر خواهد شد.
زنان دیگر تحمل ندارند
طالق در جامعه امروز ما امری عادی است .امروز طالق نه تنها
آخرین راه بلکه به اولین راه حل تبدیل شده است .این وکیل
دادگستری در این رابطه می گوید :پایین آمدن آستانه تحمل
بانوان یکی دیگر از عوامل طالق در ایران است .به این معنی
که زنان دیگر حاظر نیستند با هر شرایطی تن به ازدواج دهند.
آنها ترجیح می دهند تا مقدمات ازدواج به لحاظ مادی ،جنسی
و باورهای ارزشی و فکری آماده شود و بعد از آن تن به ازدواج
دهند .پیدا کردن چنین همسری که هر سه این شرایط را با هم
داشته باشد امکان پذیر نیست.

میکنند ،گفت :حدود  ۴۰هزار نفر آنها به علت تنها بودن دچار افسردگی شده و یا در
معرض افسردگی قرار دارند.
باید توجه داشت که ترویج ازدواج در میان سالمندان تنها به گسترش ،تعمیق و
حتی اصالح و ارتقای ازدواج جوانان نیز کمک میکند ،زیرا جوانان وقتی بزرگساالن
را میبینند که در مقابله با مشکل تنهایی ،ازدواج میکنند ،به ازدواج ترغیب میشوند.
او معتقداست با توجه به اینکه یکی از اصلیترین عوامل انگیزشی برای ازدواج در
سنین جوانی ،نیاز مفرط و غریزه قدرتمند جنسی است به همین علت متاسفانه درصد
قابل توجهی از ازدواجها تحت تاثیر آن و بدون لحاظ سایر شرایط ضروری و الزم برای
ازدواج صورت میگیرد و جنبههای مختلف حیات انسانی مانند تفاهم ،عاطفه ،بخشش،
محبت و  ...تحتالشعاع قرار میگیرد.
ازدواج سالمندان جوانان را نیز به ازدواج ترغیب می کند

او گفت :مشاهده ازدواجهایی که مبنای اصلی آن چیزی جز جاذبه جنسی است
میتواند توجه به وجود جنبههای دیگر و احساس نیاز به آن جنبهها را در انسانها
برانگیزد و جوانان نیز بیاموزند که میتوانند در زندگی دونفره و زناشویی به ابعاد
متفاوتی از انسانیت انسان توجه و به آن تاکید کرد و حتی بنای بنیان خانواده را بر آنها
استوار کرد .این استاد دانشگاه گفت :یکی از مسائل مهمی که در ازدواج سالمندان در
کشورهای مختلف به ویژه در کشور ما ایجاد میشود این است که فرزندان یکی از زوجها
فکر میکنند که فرد جدیدی که وارد خانواده شده جای پدر یا مادر آنها را گرفته ،در
حالیکه پدر یا مادر آنان به علت ورود این فرد آنها را ترک و یا فوت نکرده است و این تنها
یک توهم ارتجاعی ،ثبات کور و یک تابوی ضدانسانی است .به گفته او ،فرزندان نباید این
نکته را فراموش کنند که امروزه برخالف گذشته زندگی خانوادگی از گستردگی قبل
برخوردار نیست و سالمندان پس از فقدان همسر به تنهایی زندگی را میگذرانند و این
هم اثرات سوئی بر روان آنها میگذارد .الستی ادامه داد :این در حالی است که ازدواج
سالمندان در صورت فقدان همسر میتواند به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک کند و
توصیه میشود فرزندان در این مورد از پیشداوری و اعمال محدودیت بر پدر و مادر
سالمند خود بپرهیزند و متوجه باشند عدم ارضای نیازهای عاطفی افراد مسن باعث
تسریع روند پیری و فاصله گرفتن آنها از سالمت خواهد بود.
درهر حال ازدواج سالمندان حقی است که باید فرزندان و خانواده ها برای سالمندان
درنظر بگیرند تا آنها از تنهایی درآمده و نیز بتوانند همانند سایر افراد جامعه امکان
زندگی و ادامه حیات داشته باشند چرا که ازدواج باعث تقویت روحیه امید به زندگی و
نشاط و سالمتی در میان سالمندان می شود.

مدیر کل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه بیش از ۳۵۰
سایت و  ۲۰کانال در حوزه ازدواج و جوانان هم اکنون فعالیت دارند،
گفت :متأسفانه اکثر این سایتها و کانالها مجوزهای الزم را ندارند و از
افراد متخصص و باصالحیت در آنها استفاده نشده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو ،ناصر صبحی در جلسه هماهنگی ،نظارت و
ساماندهی سایتهای همسانگزینی و فعالیتهای مجازی در این زمینه که صبح
امروز با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در محل وزارت ورزش و جوانان
برگزار شد ،گفت :تغییرات جهانی موجب تغییر سبک زندگی شده و امکانات
جدیدی را فراهم کرده است که با استفاده از این امکانات شیوه زندگی دچار
تغییرات مثبت و منفی شده است ،فعالیتهای مجازی وزارت ورزش و جوانان در
حوزه ازدواج از نیمه دوم سال  94تشکیل شده است.
او ادامه داد :از جمله مسائل نوپدید در زندگی امروزی فعالیتهای مجازی
در حوزه ازدواج است که متأسفانه فقدان نظارت کافی بر این فعالیتها مسائل
جدیدی را در کشور ایجاد میکند و آسیبهایی را ایجاد میکند که ما پس از
وقوع اینها دست به اقدام و عمل میزنیم.
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت :اگر
بخواهیم در مورد آمار سایتهای همسانگزینی اطالعاتی را مطرح کنیم باید
گفت بر اساس گزارشها نزدیک به یک هزار سایت در زمینههای مختلف فعالیت
میکنند که حدود  350سایت در زمینه جوانان و حدود  20کانال نیز در حوزه
ازدواج فعال هستند که دامنه فعالیت نزدیک به  10کانال کشوری گزارش شده
است.
صبحی گفت :حدود  12سایت فعال در زمینه ازدواج و خانواده داریم که
زیرنظر برخی از نهادها فعالیت میکنند .در این زمینه با دستگاههای مسئول
سایتها تعامل میکنیم تا خدماترسانی آنها بهتر شود.
او ادامه داد :دفتر برنامهریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در
جهت شناسایی فعالیتهای مجازی در حوزه ازدواج و تحکیم خانواده اقداماتی
را آغاز کرده است و در طی ایام نوروز در جلسات گزارش شده از سوی برخی
از این سایتها و کانالها که در زمینه ازدواج فعالیت میکنند شرکت کردیم.
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان فعالیت این
سایتها را به سه دسته تقسیمبندی کرد و گفت :برخی از سایتها از وزارتخانهها
و دستگاهها مجوز گرفتند و فعالیتهای آنها در راستای اساسنامه است اما از افراد
متخصصی استفاده نمیکنند ،برخی دیگر مجوز فعالیت از دستگاهها گرفتهاند اما
خارج از حیطه مسئولیت خود عمل میکنند و اکثریت این کانالها و سایتها
نیز مجوز ندارند و از افراد تخصصی و با صالحیت الزم در کارهای خود استفاده
نمیکنند.
این فعالیتهای سایت تبیان نیز اشاره کرد و افزود :در مجموع میتوان گفت
که فعالیتهای سایت تبیان در زمینه همسانگزینی خوب بوده است و حدود
یک سال قبل با صحبتهای انجام شده میان مسئوالن تبیان و دفتر برنامهریزی
ازدواج این سایت شروع به انجام اقداماتی کرد و برخی از مقدمات قانونی را
فراهم کرد اما به دلیل تغییرات ایجاد شده در مدیریت دفتر ازدواج وزارت ورزش
و جوانان وقفهای در تعامل ما به وجود آمد اما سایت تبیان به فعالیت خود
ادامه داد.
او گفت :در سازمان ملی جوانان وقت به  200مرکز مشاوره مجوز داده شد
و هم اکنون قرار شده است آن  200مرکز خود را به سازمان نظام روانشناسی
معرفی کنند تا وضعیت آنها بررسی شود و خود را با شرایط موجود تطبیق دهند.
صبحی افزود :باید ببینیم چگونه میتوانیم از ظرفیتهای آنها استفاده کنیم و
تالش میکنیم با بررسی وضعیتهای موجود به گونهای ازآنها بهره ببریم که هم
قوانین اجرا شود و هم جلوی آسیبها گرفته شود.
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان ادامه داد:
سایتها ،گردانندگان ،مخاطبان و محتوا در این سایتها مدنظر ما هستند و
باید ببینیم چگونه میتوانیم بر آنها نظارت داشته باشیم و کار را به صاحبان
اصلی بسپاریم.
او افزود :هم اکنون بیش از هزار سمن از سوی وزارت ورزش و جوانان
راهاندازی شده است که باید بر عملکرد آنها نظارت داشت ،در زمینه ازدواج
کانالی را شناسایی کردیم که باالی  30هزار نفر عضو دارد و هر فرد حداقل
 10هزار تومان باید بپردازد .این در حالی است که فرد ادارهکننده این کانال
تحصیالت مرتبط ندارد و از دستگاهی که مجوز فعالیت به این فرد داده است
باید پرسید تحت چه شرایطی و برای چه منظوری مجوز داده شده است و آیا هم
اکنون بر عملکرد آن نظارت دارید یا خیر؟
در ادامه این مراسم ،حسین کوچکیان رئیس اداره برنامه اجتماعی و امور
فرهنگی و نماینده وزارت کشور در این نشست ،گفت :سایتها پدیده نویی
هستند که هم اکنون مسیر خود را در جامعه طی میکنند و جامعه نیز مسیر
حرکت خود را دارد .باید ابتدا خوب این پدیده را بشناسیم چرا که برخی از
گردانندگان این سایتها افرادی هستند که در این زمینه سرمایهگذاری کردند.
ما نمیتوانیم مانع این حرکت شویم اما باید کاری کنیم که اینها در کنار هم
قرار گیرند.
او ادامه داد :ما حاضر هستیم در دادن مجوز و تعریف سازمانهای مردمنهاد
همکاری داشته باشیم .نباید با اقدامات خود باری بر دوش مردم اضافه کنیم.
اگر یک فرد از این سایت اطالعاتی دهد و خانمها و آقایان را اغوا کند آیا ما
مسئولیتی در این زمینه نداریم؛ قطعاً مسئول هستیم و باید این فعالیتها را
بررسی کنیم تا موضوع کالشی و کالهبرداری در میان نباشد.
کوچکیان افزود :باید این افراد شناسایی شوند و عوارض سوء این فعالیتها را
در جامعه به حداقل برسانیم از آنها بخواهیم بیایند و مجوز بگیرند و باید مراحل
دادن مجوز نیز سهل باشد.
در ادامه این نشست بزرگمنش نماینده وزارت ارشاد در این نشست ،گفت:
در ابتدا باید فرهنگسازی در جوامع در دستور کار قرار بگیرد و ستاد ساماندهی
این کار را آغاز کرده است.
او افزود :هم اکنون لوگوی دیجیتال به سایتهای مختلف و نزدیک به هزار
سایت داده شده است اما چون در مورد سایتهای همسانگزینی وزارت ورزش
و جوانان موظف به انجام این کار بود بعد از  5سال هنوز تکلیف این سایتها
مشخص نیست.
نماینده وزارت ارشاد ادامه داد :ما در هفته بین  2تا  3مراجعه داریم که میخواهند
در زمینه ازدواج فعالیت کنند اما با در بسته وزارت ورزش و جوانان مواجه میشوند
و کارها متوقف میماند .اگر وزارت ورزش نمیخواهد مجوز دهد کارگروه تعیین
مصادیق باید نهاد دیگری را برای فعالیت و همکاری به ما معرفی کند.
در ادامه سید حیدر مرتضوی قائممقام تبیان گفت :در طرحی که ما ارائه دادیم
سعی کردیم جلوی کالهبرداریها گرفته شود و شئون علمی و دینی لحاظ شده
باشد و حرمت دختران و پسران حفظ شود.
او گفت :در اولین قدم ما به معاونت امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و
جوانان مراجعه کردیم و طرح را ارائه کردیم و پس از انجام بررسیها و تغییرات
سیستم به جایی رسید که در خرداد  94به صورت مشترک با وزارت ورزش
و جوانان رونمایی شد و شامل شبکه معرفین و مشاورین ،شبکه امنا و شبکه
یآزمایان است.
راست 

