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شهروندان باید از جزئیات نحوه 
اداره شهر در حوزه مالی مطلع شوند

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر 
گفت: حق شــهروندان تهرانی است که از جزئیات 
نحوه اداره شهر به ویژه در حوزه مالی مطلع شوند؛ 
از همین رو است که گزارش تلفیق بودجه سال 93 
توسط حسابرس شهرداری در دو جلسه در صحن 
شورا مطرح شد. سید حسن رســولی در رابطه با 
گزارش ارائه شده از سوی شهرداری درباره تلفیق 
بودجه ســال 93 به ایلنا گفت: در ادوار گذشــته 
گزارش های تلفیق بودجه ســالیانه در جلســات 
غیرعلنی مطرح می  شــد، اما با توجــه به راهبرد 
شفاف سازی در شورای پنجم اینگونه امور در جلسات 
علنی و با حضور خبرنگاران مطرح می شود. او افزود: 
حق شهروندان تهرانی است که از جزئیات نحوه اداره 
شــهر به ویژه در حوزه مالی مطلع شوند. در نتیجه 
گزارش تلفیق بودجه ســال 93 توسط حسابرس 
شهرداری در دو جلسه در صحن شورا مطرح شد. 
رسولی با اشاره به اینکه محتوای بندهای این گزارش 
به دو بند قابل تفکیک اســت، تصریح کرد: برخی 
بندهای این گزارش مهم اســت و شامل تعهدات و 
حقوق مالی نسبتا مالی باالیی است که در سال مالی 
93 توسط متولیان وقت برای شــهر و شهرداری 
تهران ایجاد شده اســت. بخش دیگر، بندهایی با 

اهمیت کمتر است.
    

تبدیل گود برج میالد به »پالزا«

رئیس کمیته بودجه شورای شهر با بیان اینکه 
گود برج میالد جز 200 گود پرخطر تهران اســت 
پبشنهاد کرد:  در صورتی که ســرمایه گذار برای 
ادامه ســاخت فاز 2 برج میالد پیدا نشد، این گود 
ایمن سازی و تبدیل به پالزای شهری شود. مجید 
فراهانی در گفت وگو با ایســنا، در مــورد آخرین 
وضعیت مالکیت گود برج میالد با بیان اینکه پنج 
سال پیش در زمان قالیباف، قراردادی میان سازمان 
مشارکت های شهرداری و شرکت سرمایه گذاری 
قدر متعلق به بنیــاد تعاون ناجا امضا شــد گفت: 
براساس این قرار داد مقرر شد که در فاز 2 برج میالد، 
هتل دوقلو پنج  ستاره ای در جوار مرکز همایش های 
برج میالد ساخته شود. او با بیان اینکه بنیاد تعاون 
ناجا نیــز بالفاصله بعد از انعقاد قرارداد نســبت به 
گودبرداری  اقدام کرد، گفت: مســاحت زیادی از 
گود برداشته شــد، اما کار به همان شکل رها شد و 
بنیاد تعاون ناجا نیز دلیل انصراف خود از این پروژه را 
رفتن شریک چینی خود عنوان کرد و اعالم کرد که 
به دنبال یک شریک است چراکه به دلیل مشکالت 
مالی امکان توســعه پروژه را ندارد. اگر نتوانستیم 
نسبت به جذب ســرمایه گذار برای ادامه کار اقدام 
کنیم، پیشنهاد می شود که  این گود ایمن سازی  و 
تبدیل  به پالزای شهری شود که حداقل مردم در آن 

به تفریح بپردازند.
    

توضیح رئیس پلیس فتا درباره ای 
مصادیق جرایم رایانه ای

ســرهنگ کاظمی گفت: پلیس فتا همچون 
گشــت های کالنتری، فضای مجازی را به صورت 
2۴ ســاعته رصد می کند. سرهنگ تورج کاظمی، 
رئیس پلیس فتا تهران بــزرگ در گفتگو با میزان، 
اظهار داشــت: قانون جرایم رایانه ای پس از اصالح 
مجدد در ســال ۱392 در قانون جدید مجازات ها 
جای گرفت که هم اکنون در حال اجراست. او با اشاره 
به محدوده جرایم رایانه ای گفت: مواردی مانند هتک 
حرمت، نشر اکاذیب، توهین و افترا، دسترسی های 
غیرمجاز، نفوذ پذیری و جعل داده های رایانه ای جرم 
تلقی شده و مجازات هایی نیز برای آن ها تعریف شده 
است. سرهنگ کاظمی با بیان اینکه دادسرای ویژه 
جرایم رایانه ای در تهران و دادســرا های عمومی در 
سراسر کشور پاســخگوی جرایم رایانه ای هستند 
افزود: شهروندان در صورت داشتن شکایت در رابطه 
با جرایم رایانه ای در ابتدا باید به مراجع قضایی مراجعه 
و با تشکیل پرونده و گزارش اعالم جرم، شکایت خود 
را در دادسرا ها طرح کنند. پرونده از مراجع قضایی به 
پلیس های تخصصی فتا ارجاع داده می شود و اقدامات 

نهایی برای کشف پرونده انجام خواهد گرفت.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

6 مرداد خبری با این مضمون منتشر 
شــد: »۱2 مرداد همزمان با ســالروز 
ازدواج حضــرت علــی )ع( و حضرت 
فاطمــه )س(، هیچ طالقی در کشــور 
ثبت نمی شود.« مســعود سلطانی فر، 
وزیر ورزش و جوانان، در نامه ای به سید 
علیرضا آوایی، وزیر دادگستری پیشنهاد 
عدم ثبت طــالق در روز ۱2 مرداد 9۸ 
مصادف با سالروز ازدواج آسمانی حضرت 
علی )ع( و حضرت فاطمه )س( به منظور 
گرامی داشت این روز، تکریم نهاد خانواده 
و امر ازدواج را داده بود که مورد موافقت 
وزیر دادگســتری قرار گرفــت. آوایی 
در نامه ای به رئیس حوزه ریاســت قوه 
قضائیه خواســت تا قضات دادگاه های 
خانواده سراسر کشور هیچ واقعه طالقی 
را در روز ۱2 مرداد به ثبت نرسانند. به این 
بهانه بد نیست بر وضعیت طالق در چند 

سال اخیر مروری داشته باشیم.
 هر ساعت ۲۰نفر در کشور 

طالق می گیرند
افزایش آمار طــالق در ایران یکی از 
مسائل اجتماعی است که در سال های 
اخیر مورد توجه قرار گرفته است. »هر 
ساعت 20 نفر در ایران طالق می گیرند« 
و به ازای هــر هزار مــورد ازدواج، 3۱۸ 
مورد طالق رخ می دهد. براساس اعالم 
سازمان ثبت احوال ایران از تیرماه 97 تا 
تیرماه سال 9۸، ۱7۵ هزار و 6۱۴ طالق 

در ایران ثبت شده است.
همچنیــن پیش از این ســیف اهلل 
ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کشــور از ثبت 60۸هزار و 977 مورد 

ازدواج و ۱7۴هــزار و ۵97 واقعه طالق 
در سال 96 خبر داد و این یعنی آمار طالق 
نسبت به آمار پایانی سال9۵ که ۱6۵هزار 
و 97۱ مورد بوده، نســبت طالق ها به 
ازدواج های ثبت شــده در یک سال به 
29درصد رســیده اســت که باالترین 
آمار در تاریخ ثبت احوال ایران از ســال 

۱3۴۴ است.
تهران؛ پایتخت طالق ایران

در این میان رئیس کانون سردفتران 
ازدواج و طالق با ارائه آماری درباره طالق 
و ازدواج در ایران گفته بود که استان های 
تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، 
خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، 
البرز، گیالن و آذربایجان غربی بیشترین 

آمار طالق را به خود اختصاص داده اند.
افزایش طالق در کشور به معضلی 
بزرگ و آسیب اجتماعی تبدیل شده که 
بنیان خانواده ها و سرمایه های اجتماعی 
و به تبع آن منابع انســانی را نشانه رفته 
است. مســئله طالق و افزایش روند آن 
نگرانی های زیادی را در آینده فرهنگی 
و نســلی کشــور به وجود آورده است. 
کارشناسان مســئله اعتیاد، وضعیت 
نامطلوب اقتصادی به تبع آن بیکاری و 
رواج سبک زندگی غربی در سطح جامعه 
و در ســطح خانواده نداشتن شناخت، 
نداشــتن امید به تغییر، نبــود تفاهم، 
تکراری شــدن و دخالت خانــواده را از 
مهم ترین علل اصلــی طالق در جامعه 

کنونی می دانند.
 میانگین سنی ازدواج؛ 

مردان ۲۷.۳ سال، زنان ۲۲.۸
به گفتــه ابوترابی میانگین ســنی 
ازدواج در مردان 27.3 سال و در زنان نیز 
22.۸ سال به ثبت رسیده است. با توجه 
آمارهای ســازمان ثبت احــوال تعداد 

طالق هــا از آغاز دهــه ۱370، روندی 
صعودی داشته اســت. اما از اوایل دهه 
۱3۸0 همزمان با افزایش تعداد ازدواج ها 
که بیشتر مربوط به متولد دهه ۱360 
بود، تعداد طالق ها هم افزایش یافت. تا 
جایی که در سال ۱3۸۵، تعداد طالق ها 
به بیش از 2برابر سال ۱37۵ رسید. با این 
حال از سال ۱3۸9، با آغاز کاهش تعداد 
ازدواج ها، تعــداد طالق ها همچنان در 

حال افزایش است.
 نارضایتی جنسی؛ 

یکی از دالیل اصلی طالق
در این میــان در ایران تحقیقاتی در 
مورد دالیل طالق انجام شــده است اما 
معموال نتایج این تحقیقات که بیشتر 
توسط نهادهای دولتی انجام می شود، 
منتشــر نمی شــود. اما دو سال پیش 
شــهیندخت موالوردی، معاون وقت 
رئیس جمهوری، نارضایتی جنسی را 
به عنوان یکی از دالیل اصلی طالق اعالم 
کرد. پیــش از آن هم نتایج یک تحقیق 
دانشگاهی در رســانه ها منتشر شد که 
دلیل عمده طالق را مشکالت جنسی 
دانسته بود. افزایش آمار طالق در ایران، 
طی دو ســال اخیر بحث برانگیز بوده 
است. با وجود این تغییرات، و اینکه آمار 
ازدواج کم شده یا سن ازدواج باالتر رفته، 
ازدواج همچنــان اهمیت خود را حفظ 

کرده است.
طالق، قبل از سالگرد ازدواج

از ســوی دیگر یکــی از مهم ترین 
شاخص  هایی که در موضوع طالق مطرح   
می شــود، طول مدت زندگی مشترک 
است. شاخصی که چندان حال خوشی 
در کشور ما ندارد، چرا که در سال 9۴، ۱3 
درصد از زوجینی که طالق گرفته اند، 
حتی یک ســالگی پیوند ازدواج خود را 

هم جشــن نگرفته و کمتر از یک سال 
طالق گرفته اند. میانگین طول زندگی 
مشترک در زوجینی که با طالق مواجه 
شده اند در کشــور ما ۸.3 سال است. بر 
اساس آمارهای موجود، دوام زندگی 60 
درصد طالق  های ثبت شده، کمتر از ۵ 
سال بوده است که از این مقدار ۱3 درصد 
آن طول زندگی مشترک شان به یک سال 
هم نکشیده است. اما نکته عجیبی که در 
آمارهای ارائه شــده از سوی مسئوالن 
امر وجــود دارد تعداد بــاالی طالق در 
سنین باالست؛ به طوری که 30 درصد 
از ازدواج  هایی که 30 ســال از زندگی 
مشترک شان گذشته اســت با طالق 
مواجه شده اند. البته علت این باال بودن 
را   می توان در جمعیت زیاد این گروه به 

نسبت گروه  های دیگر مشاهده کرد.

 طالق؛ 
نشانی از گسیختگی اجتماعی

در ایــن میــان صنعتی شــدن و 
شهرنشینی تغییرات ساختاری به دنبال 
خود آورد و نهاد خانواده نیز از این تغییرات 
تاثیر پذیرفت چرا که این دو عوامل نقش 
مهمی در کاهش باروری و افزایش امید 
به زندگی داشت. در نتیجه زمینه برای 
تحصیالت و مشارکت زنان فراهم شد، 
ســن ازدواج و فرزندآوری باال رفت و به 
دنبال آن فردگرایی، افزایش توقعات و 
انتظارات از زندگی زناشویی و افزایش 
درآمد زنان، تاثیر مهمــی در افزایش 
طالق داشــته اســت. با توجه به اینکه 
طالق در دهه  های اخیر در کشورهای 
صنعتی و بیشتر کشــورهای در حال 
توسعه روندی صعودی به خود گرفته 
است و از آنجایی که ایران کشوری در حال 
توسعه است و نهاد خانواده تحت تاثیر 
روند مدرنیزاسیون دچار تغییراتی شده 
است و به طور مستقیم مفهوم توسعه به 
معنی پیشرفت و افزایش ظرفیت های 
تولیدی اعــم از ظرفیت های فیزیکی، 
انسانی و اجتماعی را نشانه رفته است؛ 
جامعه ای که فردگرایی در آن رشد پیدا 
کرده و انسجام و یکپارچگی اش تحت 
شعاع این گیســختگی ناشی از طالق 

قرار می گیرد.
 آموزش؛ حلقه مفقوده 

در مقوله ازدواج
تحقیقات مختلف در ایران نشــان 
می دهند آموز ش های پیــش از ازدواج 
در بهبود کیفیــت ازدواج نقش مهمی 
دارند و جدی نگرفتن آموزش صحیح 
مهارت  های همسرداری نه در مدرسه و 
نه در دانشگاه و اکتفا به درسی دو واحده 
یا مشاوره ای دو ســاعته پیش از ازدواج 
که آن هم خیلی اوقات اجرا نمی شود، 
نتیجه اش   می شود آمارهای روبه رشد 

و روند افزایش ساالنه طالق.
از ســوی دیگر باید به این نکته هم 
توجه داشــت که جوانان امروز جامعه 
ایــران بــا جوانــان دهه هــای پیش 
تفاوت های بســیاری در جامعه پذیری 
و فرهنگ پذیری دارند. ادامه تحصیل 
تا مدارج باال، اســتقالل مالی قبل و بعد 
از ازدواج، حضور در پســت ها و مشاغل 
مختلف، مقولــه ازدواج را برای جوانان 
ایرانی از اولویت  انداخته و کم ارزش کرده 

اســت. دیگر کوتاه آمدن و سازش زن و 
مرد در مقابل قصورات و تقصیرهای هم، 
معنای فداکاری و ایثاری از روی عالقه 
نداده و به معنای به خطر افتادن منافع 
تفسیر   می شود. به همین دلیل   می بینیم 
که مسئوالن قوه قضاییه اعالم   می کنند 
60 درصد دادخواســت  های طالق به 
درخواست زنان و رتبه بعدی متعلق به 

طالق  های توافقی است.
 فضای مجازی، 

شتاب دهنده طالق؟
با این حال اگر از بیکاری و اعتیاد که 
پای ثابت تمام گزارش  های علل طالق 
هســتند بگذریم، چندســالی هست 
فضای مجازی کم کم در حال ســفت 
کردن جای پای خود در میان علل طالق 
است. البته باید گفت که بر خالف گزارش 
برخی از دســتگاه  ها که فضای مجازی 
را عامل مســتقیم طالق   می دانند، این 
فضا به شکلی غیرمستقیم و در اصل در 
نقش شــتاب دهنده گرایش به طالق 
عمل   می کنــد. افزایــش فردگرایی به 
واسطه حضور شبکه  های اجتماعی در 
جامعه ایران، افزایش روابط و تسهیل آن، 
افزایش مصرف گرایی و تجمل گرایی و 
همچنین رواج سبک زندگی غیر ایرانی، 
افزایش گرایش به اعتیاد و مواردی از این 
دست، ارمغانی است که فضای مجازی 
برای خانواده ایرانی در پی داشته که در 
بسیاری از موارد زوجین را به نقطه طالق 
رسانده اســت. این بدان معنی نیست 
که فضای مجــازی تماما مخرب بوده و 
کارایی نداشــته، بلکه وضعیت نظارت 
بر محتوای آن ســبب بروز آسیب  های 

جدی شده است.
ســخن آخر اینکه الزم است در این 
زمینه همــه دســتگاه های متولی در 
حوزه ازدواج و طــالق تمهیدات الزم 
را بیندیشــند و راه چــاره ای برای این 
گســیختگی تلخ اجتماعی پیدا کنند 
و بــرای برون رفــت از ایــن وضعیت، 
آموزش هــا و مهارت های کافــی را در 
سال های قبل از ازدواج به افراد جامعه 

ارایه دهند.

به بهانه 1۲مرداد؛ روز بدون طالق 

امروز نمی توانید طالق بگیرید
مروری بر وضعیت یک معضل اجتماعی فراگیر در سال های اخیر

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

بی گمان راجع به چشم   و  هم  چشمی، حسادت، بدخواهی، 
زیرآب زدن و چوب الی چرخ گذاشتن شنیده اید و حتی در 
مواردی این احساســات را در زندگیمان با گوشت و پوست 
و اســتخوانمان خود لمس و تجربه کرده اید. از اینرو می توان 
گفت ریشه بسیاری از غیبت ها، تهمت ها، هتک حرمت و ترور 
شخصیت ها در همین صفت ناپســند نهفته است که سبب 
می شود که آدمی خوبی ها و داشــته های ارزشمند دیگران 
را نادیده انگارد و همواره در جســت وجوی یافتن کاستی و 
نکوهش آنان باشد. بر اســاس یافته ها و پژوهش های متعدد 
در حوزه روانشناسی باید متذکر شد به واقع سر منشا بسیاری 
از مشکالتی که افراد درآنها گرفتارند، نهفته در همین نقص و 
کاستی های فرهنگی و اجتماعی است. بطور کلی میتوان گفت 
دیالوگ ماندگار استاد عزت اهلل انتظامی در فیلم »خانه ای روی 
آب« که می گوید: »توی این مملکت بخل، حســادت و تنگ 

نظری شغل دوم همه مردمه« با زبانی تلخ و دقیق گویای اندر 
احواالت جامعه امروزی ما است. جامعه ای که حسدورزی و 
تنگ نظری در آن تا جایی پیش می رود که نه تنها از پیشرفت 
دیگران خوشحال نمی شویم بلکه در بسیاری از موقع حالت 
حزن و اندوه تمام وجودمان را فرا می گیرد و موجب تشــنج و 
برهم خوردن نظم در روال عادی و معمول زندگیمان می شود. 
روانشناســان بر این باورندکه »حســادت« یکــی از آن 
دسته احساساتی اســت که بدون وجود ارتباط اجتماعی و 
کنش متقابل انســانی نمی تواند وجود خارجی داشته باشد؛ 
این احســاس منفی و غیر اخالقی با دیدن امتیازی که خود 
نداریم و دیگران آن را دارا می باشند، در ما می جوشد و به راه 
می افتد و وجودمان را همچون آتشی که خرمنی را می سوزاند 
به آتش می کشاند. حســادت درواقع یک واکنش ذهنی به 
وضعیت نامطلوب اجتماعی اســت که از طریق مقایسه مزایا 
و موقعیت های دیگران ساخته می شود و دقیقا هر جا سخن 
از مقایســه فرد با افراد دیگر در میان باشد و بالطبع احساس 
ناخوشایند ِکهتری در شخص شکل بگیرد، ردپای حسادت 

در آنجا دیده می شــود.  »حســادت« یک واکنش هیجانی 
اســت که از ترکیب تجربه  حاالت روانی ناخوشایند از جمله 
حقارت، بی عدالتی ذهنی و خشم بوجود می آید و اغلب افراد 
تمایل دارند تا آن را از دید دیگران پنهان نمایند. از اینرو چون 
حسادت یک احساس اجتماعی تلقی می شود، نقش جامعه و 
فرهنگ در شکل گیری و تشدید آن بسیار حایز اهمیت است 
و در همین راستا شــدت و میزان این هیجان منفی، کیفیت 
زندگی اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و زمینه ای را 
ایجاد می کند تا میزان رضایت فرد را ارتباط و تعامل با اجتماع 

کاهش یابد.
از منظر رویکر های مختلف روانشناســی »حسادت« به 
عنوان یکی از هیجاناتمان از حدود دو سالگی آغاز می شود و با 
رشد طبیعی کودک، ممکن است تا بزرگسالی ادامه پیدا کند 
و بر طبق الگوهای مختلف فرزندپروری، هنجار های فرهنگی 
و اجتماعی ممکن است به صورت های مختلفی نمایان شود. 
حســادت در دوران کودکی پاســخی طبیعی به محرک ها، 
موقعیت ها، شــرایط خاص محیطی و روابط اجتماعی است 
و زمانی که فرد احســاس کند در حال از دست دادن عاطفه 
یا محبتی اســت که مالک آن بوده و حال آنکه این دوســت 
داشتن از او دریغ شده، ایجاد می شود. می توان گفت در الگوی 
حسادت، غالبا نوعی »ترس« مشهود است که در نامناسب ترین 

موقعیت ها ظاهر می شود و ریشه در »احساس ناامنی« دارد و 
اصوال در نتیجه ترِس از دست دادن ایجاد می شود؛ فرد حسود 
هنگامیکه احساس کند مقام، موقعیت، محبت و یا هر ویژگی   
را که انتظار رسیدن به آن را داشــته و به هر دلیلی نتوانسته 
بدستش بیاورد و در چنین شرایطی مشاهده می کند که فرد 
دیگری از آن موهبت ها برخوردار است، دچار رشک ورزی و 
حسادت می شود و آتشی از درونش شروع به جوشش می کند 
که به جای آنکه تالش و پیشــرفت را برایش رقم بزند،  سبب 
ضعف، ناتوانی، پوچی، آســیب پذیری، آشفتگی و ترس وی 

می شود.
باید این واقعیت پذیرفته شود که کمال مطلق در زندگی 
وجود ندارد و زندگی مجموعه ای از موضوعات و ویژگی های 
خوب و بد است و احساس حســادت نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. حسدورزی هم به عنوان یکی از هیجان های طبیعی، 
زمانی به عنوان یک بیماری به حساب می آید که از حد طبیعی 
فراتــر رود و موجب بــروز اختالل در عملکرد هــای فردی، 
شغلی و تحصیلی فرد شــود؛ از اینرو شایسته است به محض 
مشــاهده عالیم و نشانه های حســادت و دیگر هیجان های 
منفی به متخصصان و روانشناســان کارآزموده مراجعه شود 
تا با راهنمایی های آنان، تغییر نگرش و دستیابی به حال بهتر 

میسر شود. 

شناخت و درک حس حسادت 

دو سال پیش شهیندخت 
موالوردی، معاون وقت 

رئیس جمهوری، نارضایتی 
جنسی را به عنوان یکی از 

دالیل اصلی طالق اعالم 
کرد. پیش از آن هم نتایج 

یک تحقیق دانشگاهی 
در رسانه ها منتشر شد 
که دلیل عمده طالق را 

 مشکالت جنسی 
دانسته بود

هر ساعت ۲۰ نفر در ایران 
طالق می گیرند و به ازای 

هر هزار مورد ازدواج، ۳1۸ 
مورد طالق رخ می دهد. 

براساس اعالم سازمان ثبت 
احوال ایران از تیرماه 9۷ تا 
تیرماه سال 9۸، 1۷۵ هزار 
و ۶1۴ طالق در ایران ثبت 

شده است
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