
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

کاهش ازدواج و افزایش طالق میان 
زوج های ایرانی موضوعی است که اخیراً 
توجه صاحب نظران و کارشناسان این 
حوزه را به خود جلب کرده است. دولت 
تالش های زیادی کرده است تا جوانان 
را به ازدواج تشــویق و از ســوی دیگر 
سیاست هایی اتخاذ کند تا نرخ طالق 
را در کشور به حداقل برساند. بااین وجود 
بر اســاس آمارها ظاهراً اقدامات دولت 

چندان مؤثر نبوده است. 
پای صحبت جوانان در سن ازدواج 
که بنشینید اولین نکته ای که می شنوید 
این است که با این شــرایط اقتصادی 
چطور می توان زندگی مشترک را آغاز 
کرد؟ بسیاری از کارشناسان هم بر این 
باورند که موضوعات مالی دلیل اصلی تن 
ندادن جوانان به زندگی مشترک است. 

به تازگی مرکز آمار ایران طی گزارش 
مفصلی به کاهش 36 درصدی ازدواج و 
افزایش 28 درصدی میزان طالق طی 
سال های 90 تا 99 در کشور اشاره  کرده 
است. در طول این سال ها غالباً کشور از 
لحاظ اقتصادی تحت فشار بوده و شاید 
مدت زمــان کوتاهی به میزان بســیار 
کمی شرایط اقتصادی با بهبود همراه 
شده است که نمود آن در آمار هایی که 
در ادامه مفصاًل به آن اشــاره خواهیم 
کرد، مشخص است. بر اساس این آمار 
به راحتی می توان به این نتیجه رسید 
که ارتباط مســتقیمی میان وضعیت 
اقتصادی کشور و میزان ازدواج و طالق 
وجود دارد. از ســوی دیگر متأســفانه 
دورنمای اقتصادی دهه آینده مناسب 
نیست و این ترس و هشدار وجود دارد که 

این آمار ها همچنان در مسیر نامطلوبی 
افزایش و کاهش پیدا کنند.

 نگاهی به آمارهای رسمی
 ازدواج و طالق در کشور

گزارش های رســمی اخیر از روند 
افزایشی طالق و کاهش ازدواج در ۱0 
سال گذشــته حکایت دارد. مرکز آمار 
ایران طی گزارشی تفصیلی به بررسی 
وضعیت شاخص های کالن اقتصادی 
و اجتماعــی از ســال ۱390 تاکنون 
پرداخته که در بخشــی از این گزارش 
وضعیت ازدواج و طالق ثبت شــده در 
کشور از سال ۱390 تا ۱399 ارائه شده 
است. این گزارش نشــان می دهد که 
نسبت طالق به ازدواج طی این سال ها 
از ۱6.3 به 32.9 افزایش داشــته است 
که روندی افزایشــی طی کــرده و در 
ســال ۱398 در باالترین نقطه در این 
دوره یعنی 33 درصد قــرار می گیرد 
ولی در سال گذشته 0.۱ درصد کاهش 
پیداکرده است. جزئیات دیگری از این 
آمار نشــان می دهد که در سال ۱390 
مجموع ازدواج ثبت شــده 8۷۴ هزار و 
۷02 نفر بوده که در سال ۱399 به ۵۵6 
هزار و ۷3۱ نفر کاهش یافته است. در این 
بازه زمانی روند ازدواج عمدتاً کاهشی 
بوده اما در سال ۱39۵ اندکی افزایش 
ازدواج ثبت شــده و از حدود 68۵ هزار 
و 3۵2 به ۷0۴ هزار و ۷۱6 نفر می رسد 
ولی در ســال بعد با افت حــدود ۱00 
هزارنفری مواجه می شود. براین اساس، 
محاسبات نشان می دهد که ازدواج در 
ایران در فاصله ۱390 تا ۱399، بیش از 
36 درصد کاهش یافته است؛ اما در رابطه 
با وضعیت طالق در کشور آمار حاکی از 
آن است که در سال ۱390، ۱۴2 هزار 
و 8۴۱ نفر طالق ثبت شــده بود که در 
ســال ۱399 به ۱83 هزار و ۱93 نفر 

افزایش یافته است. روند تغییرات طالق 
نیز عمدتاً افزایشی بوده ولی در فاصله 
۱39۷ و ۱398 اندکی کاهش داشــته 
است که این روند در سال گذشته مجدداً 
افزایشی می شود. بر این اساس، میزان 
طالق در ایران از سال ۱390 تا ۱399 

حدود 28 درصد افزایش داشته است.
 تحصیالت و مدرنیته عامل

 کاهش ازدواج و افزایش طالق
با نگاهی به تغییرات سبک زندگی 
جوانان و خانواده در ایران، می توان به این 
موضوع پی برد که در کنار باال رفتن سن 
ازدواج، تعداد زیادی از دختران و پسران 
به فکــر تجرد قطعی در زندگی شــان 
هستند و تنهایی را به زندگی مشترک 
ترجیح می دهند. هر یک از این دختران 
و پسران برای مجرد ماندن خود دالیل 
مختلفی را مطرح می کنند که از بیکاری 
و وضعیت اقتصادی گرفته تا تحصیالت 

عالی را شامل می شود.
همان طور کــه گفته شــد اوضاع 
نابســامان اقتصادی بر کاهش ازدواج 
جوانان بی تأثیر نیست، ولی نه به قدری 
که فرد هرگز نتواند ازدواج کند یا به آن 
فکر نکند. مشکالت فرهنگی، اقتصادی، 
نبودن انگیزه برای ازدواج، ســربازی، 
مهریه، ادامه تحصیالت و خیلی از مسائل 
مشابه، از موانع ازدواج جوانان ایرانی است 
که باگذشت زمان روزبه روز به آمار آن 

افزوده می شود.
بســیاری از جامعه شناسان بر این 
باورند که جوانــان نمی خواهند زیر باز 
تعهد برونــد و این دلیــل اصلی آن ها 
برای ازدواج نکردن است. از سوی دیگر 
شیوه زندگی مدرن جوانان را به تجرد یا 
زندگی کردن های نوین تشویق می کند. 
به گفته ســعید مدنی، جامعه شناس 
و استاد دانشگاه زیرســاخت هایی در 

جامعه ما شــکل گرفته است که پیامد 
افزایش طالق و کاهش ازدواج را با خود 
به همراه دارند. به عقیده او شکل گیری 
این زیرساخت ها از دهه ۵0 شروع شد 
که پهلوی به نوعی تمایل داشت جامعه 
را مدرن سازد؛ همین در مسیر مدرنیته 
قرار گرفتــن خودبه خود باعث کاهش 
ازدواج و بروز پدیده هایی مانند طالق و 
عادی تلقی شدن آن ها شد. مدرنیته ای 
که پهلوی شروع کرد در مواجهه با شور 
انقالبی متوقف شد اما اتفاقاتی در بعد از 
انقالب رخ داد که ما دوباره به همان مسیر 
تعیین شده توسط مدرنیته بازگشتیم. 
یکی از این اتفاقات رشــد شهرنشینی 
بود که رشد آن با کاهش ازدواج، کاهش 
باروری و افزایش طــالق ارتباط دارد. 
یعنی در همه جوامع که رشد شهرنشینی 
باال است ما با این پدیده ها مواجه هستیم. 
همچنین عامل دومی کــه باعث این 
موضوع شد بحث گسترش آموزش عالی 
بوده است. گسترش آموزش عالی مانند 
دانشگاه های پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد، 
علمی کاربردی و حتی خود دانشــگاه 

دولتی سن ازدواج را باال برد.
از ســوی دیگر با بــاال رفتن میزان 
تحصیالت از تعداد فرزندان کاســته 
می شود. تحقیقات نشان داده است بین 
افزایش میزان تحصیالت و کاهش تعداد 
فرزندان رابطه وجــود دارد. در ضمن با 
افزایش تحصیالت میــزان طالق هم 
افزایش پیدا می کند زیرا زنان باســواد 
انتظار حقوق برابر و امتیازات بیشتری 
دارند و این با جامعه سنتی در تقابل قرار 
می گیرد و باعث افزایش طالق می شود.

با یک نگاه اجمالی می توان دریافت 
که کشــورهایی که به سمت مدرنیته 
رفته اند، ازدواج کمتر و طالق بیشتری 
نســبت به سایر کشــورها دارند. برای 
مثال در فرانســه، آلمان، انگلستان و 
ایتالیــا که وضعیت اقتصــادی خوبی 
حاکم اســت میزان ازدواج پایین است 
و طالق هم آمار باالیی دارد. از ســوی 
دیگر در افغانســتان که یــک جامعه 
ســنتی با 60 درصد روســتایی وجود 
دارد و وضعیت اقتصادی خوبی حاکم 
نیست میزان ازدواج و باروری باال است. 
همچنین در این نــوع از جوامع میزان 
طالق پایین است. بنابراین این احتمال 
وجود دارد که بین مدرن شدن و وقوع 
این پدیده ها رابطه مستقیم وجود دارد. 
همچنین جامعه شناســان معتقدند 
شرایط اقتصادی و بهبود این وضعیت 
در طالق و ازدواج تأثیرگذار اســت اما 
دلیل اصلی نیست. معموالً در جوامعی 
که راه مدرنیته را در پیش گرفته اند مثل 
ژاپن،آلمان و فرانســه ما شاهد کاهش 

ازدواج و افزایش طالق هستیم. همین 
تجربه در ژاپن رخ داد که تالش بســیار 
زیادی وجود داشــت میــزان ازدواج و 
باروری باال برود، اما در حال حاضر رشد 
جمعیت این کشور منفی شده و میزان 
طالق هم افزایش پیداکرده است. این 
نشان می دهد بین مدرن شدن و افزایش 
شهرنشینی و کاهش ازدواج و افزایش 

طالق رابطه مستقیمی وجود دارد.
تأثیر اقتصاد  بر باال رفتن نرخ طالق

 در بررسی این قضیه نمی توان صرفاً 
یک عامل را دخیل دانست بلکه عوامل 
متعدد و گوناگون دست به دســت هم 
داده اند تا کار به اینجا رســیده است و 
یکی از علل خیلی مهم و تأثیرگذار که 
گاهی نقش آن نادیده گرفته می شود، 
تورم و گرانی اجنــاس و اقالم ضروری 

خانوارها است. 
در این شــرایط که قیمت اجناس و 
هزینه های مسکن وزندگی روزبه روز که 
نه بلکه ساعت به ساعت افزایش می یابد، 
قشر متوسط و متوسط رو به پایین هرروز 
فقیر و فقیرتر شده و دیگرکسی حاضر 
نیست ازدواج کند چراکه جوان امروز از 
رفتن زیر بار چنین مسئولیت سنگینی 
می ترسد و نمی داند آیا می تواند از پس 
هزینه های امرارمعاش یــک خانواده 
برآید یا خیر؟ در شرایط کنونی، بی ثبات 
در اقتصاد و تورم فزاینده منجر به ترس از 

ازدواج می شود.
 گاهی مشاهده می شود تمام درآمد 
یک فرد فقط بخشی از کرایه  خانه او را 
تأمین می کند و همین مسائل است که 
جوانان را از رو آوردن به ســمت ازدواج 
بازمی دارد و به آسیب های اجتماعی و 
خشونت ها در جامعه نیز منجر خواهد 
شد و در بیشتر موارد زندگی زوج هایی 
هم که تن به ازدواج داده اند را با تنش و 
چالش های بسیار روبرو می کند تا جایی 
که گاه منجر به جدایی و طالق می شود.

برخی روانشناسان معتقدند ممکن 
است در برخی مواقع، اوضاع بد اقتصادی 
و مشکالت و مسائل مالی زوجین، علت 
اولیه و اصلی طالق نباشد، ولی عواقب و 
عوامل وابسته به این امر می تواند سطح 

رضایت زناشویی را کاهش دهد و عوامل 
و شــرایطی را ایجاد کند که شاید خود 
زوجین در به وجــود آمدنش چندان 

دخیل نباشند.
فرار از زیر بار تعهد و مسئولیت

بر اساس نظرات کارشناسان موارد 
دیگری هم در این میان ســهیم است. 
دوری کردن از ازدواج تنها مختص افراد 
متوسط و پایین تر از متوسط نیست. در 
سال های اخیر بسیاری از جوانانی که 
وضعیت مالی خوبــی دارند هم حاضر 
نیستند به راحتی تن به ازدواج دهند. در 
کنار مشکالتی همچون سربازی، عدم 
اعتماد و شــناخت موضوع دیگری هم 
وجود دارد که جوانان را از تشکیل زندگی 
مشترک بازمی دارد. »تعهد« یکی دیگر 
از مسائلی است که مانع ازدواج و در برخی 
موارد جدایی می شود. امروزه در روابط 
انســانی مدرن نوعی بالتکلیفی وجود 
دارد که وعده تعهد در بلندمدت را پوچ 
و بی معنی می کند. جامعه فردگرایانه 
مدرن تعهدات بلندمدت را امری کمیاب 
می داند و ازجمله مشــکالت زوجین 
فقدان تعهدی است که می تواند ضامن 

پایبندی طرفین به نظام خانواده باشد.
در آخر اینکه کارشناسان پیش بینی 
می کنند با توجه به وضعیت موجود آمار 
ازدواج با کاهش بیشتری روبه رو خواهد 
شــد. ازدواج به تمهیدات نیــاز دارد. 
اقتصاد اصل و چشم انداز روشن آینده 
نیز در این امر تأثیرگذار است. درنتیجه 
نبود چشــم انداز، یاس و ناامیدی در 
جامعــه، در آینده هم میــزان طالق 
افزایش و آمــار ازدواج کاهش خواهد 
یافت؛ تهدیدی بالقوه کــه جامعه را 

تهدید می کند. 

نگاهی به گزارش اخیر مرکز آمار درخصوص افزایش طالق و کاهش ازدواج در کشور؛

وخامت فزاینده اوضاع اقتصادی؛دلیل یا بهانه؟

گفتوگو

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه محدود 
کردن غربالگری به توسعه جمعیت کمک نمی کند، گفت: با تمام 
توان در خدمت توســعه جمعیت هستیم و این را اصلی علمی 
می دانیم و آن را دائمــاً ترویج و تبیین می کنیم چون عمیقاً به 

آن اعتقادداریم.
اشــرف ســماوات با رد این مطلب که طرح مجلس برای 
غربالگری جنین به صورت خاموش در کشور در حال اجراست، 
اعالم کرد: من به این مسئله معتقد نیستم و گزارشی مبنی بر 
اینکه این طرح به صورت خاموش در حال اجراشــدن است، 

دریافت نکردیم.
او در ادامه با اشــاره به طرح غربالگری سندرم داون گفت: 
غربالگری ها ابزارهای شناســایی بیماری ها در زمان مناسب 
هســتند. متوقف نمی شــوند و غربالگری هــای مختلف در 
برنامه های مختلف درحال انجام است، اما غربالگری که بیشتر 

مورد بحث قرار گرفته، غربالگری سندرم داون است.
کودکان دارای ناهنجاری صعب العالج نمی خواهیم

سماوات گفت: موضوع مهم دیگر این است که چرا غربالگری 
به طرح جوانی جمعیت مربوط است و چه کمکی به این طرح 
می کند؟ درباره این مسئله در مجامع علمی باید بحث شود که 
پیامد هایش باعث نشود، هم جمعیت لطمه بخورد و هم سالمت 
کودکان صدمه ببیند و پیامدهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی 

منفی برای کشور داشته باشد. این مسائل باید به درستی تبیین 
شود، با هیجان برخورد نشود و قضاوت ناروا علیه نقد و فرد دلسوز 
نقدکننده صورت نگیرد. باید نقد علمی و اجتماعی صورت بگیرد 
و پاسخ ها درست باشد که کشور به صورت همه جانبه از قوانین 

بهره مند شود. 
او افزود: ما خودمان کارشناسانی هستیم که ضرورت توسعه 
جمعیت را تبیین می کنیم. همه جا در سخنرانی ها و بحث های 
علمی و غیره این را عنوان می کنیم، چرا باید با طرح توســعه 
جمعیت مخالف باشیم؟ توسعه و تعالی جمعیت کشور اصلی 

علمی و انکارناپذیر است. مواد ۵3 و ۵6 طرح جوانی جمعیت به 
توسعه جمعیت هیچ کمکی نمی کند و از طرفی افزایش کودکان 
دارای ناهنجاری صعب العالج و یا العالج به مرگ ومیر جمعیت 
می افزاید. این نقد علمی است و به هیچ وجه نمی تواند مخالفت با 

طرح جمعیت تلقی شود.
سماوات گفت: ما با اشکاالت این طرح مخالفیم و می گوییم 
ماده ۵3.۵6 ربطی به افزایش جمعیت ندارد، هیچ توســعه ای 
برای جمعیت ایجاد نمی کند و اتفاقاً به جمعیت صدمه نیز وارد 
می کند و میزان مرگ ومیر را باال هــم می برد.اینکه نوزادانی با 
30 هزار ناهنجاری به دنیا بیایند که نه به درستی باروری دارند، 
مرگ ومیر بســیار زودرس دارند و دارای معلولیت های بسیار 
اثرگذارنده هستند که روی کیفیت زندگی اثر دارد، به جمعیت 
صدمــه وارد نمی کند؟ چرا باید این اصــول در طرح جمعیت 

گنجانده شود؟ چه دلیلی برای آن دارند؟ 
قانون سقط درمانی مصوب سال ۸۴ شرعی و قانونی است

سماوات افزود: قانون سقط سال 8۴ از سوی شورای نگهبان 
تائید شده است. درنتیجه هم شــرعی و هم حقوقی است. در 
چارچوب شرع، مادر حق دارد در مورد بیماری هایی که مشخص 
هستند، باعث ناهنجاری های ماَژور می شوند و بر کیفیت زندگی 
اثر بسیار شــدید می گذارند درخواست سقط بدهد. اینکه چه 
بیماری می تواند مورد درخواست مادر قرار بگیرد در شورایی در 

پزشکی قانونی و زیرنظر قوه قضاییه تعیین می شود. پس ازاینکه 
آن بیماری تشخیص قطعی پیدا کرد و سه پزشک قطعیت را تائید 

کرد اجازه سقط صادر می شود.
 سقط درمانی فقط بر اساس تشخیص قطعی

 صورت می گیرد
او افزود: متأســفانه بعضاً مطرح می شــود که بر اساس 
تشخیص احتمالی ســقط صورت می گیرد، اصاًل این گونه 
نیست. فقط بر اساس تشــخیص قطعی است و آن را هم سه 
پزشک و نه یک پزشک تشخیص می دهند. در این مسیر هم 
کارشناسان پزشکی قانونی بررسی می کنند که فرایندها قانونی 
و درست باشد. اگر آن ها تائید کردند که مسیر به صورت قانونی 
طی شده است، آن موقع تازه اجازه سقط می دهند. حال اگر 
مادر خواست از این اجازه استفاده کند، این کار را انجام خواهد 
داد.سماوات گفت: حتی اگر مادر بگوید نمی خواهم سقط کنم، 
سقط نمی کند و اگر درخواست ندهد هم سقط نخواهد کرد. همه 
این موارد حساب شده و بر روی اصول در مجلس شورای اسالمی 
قانون گذاری شده و آیین نامه های آن در پزشکی قانونی و وزارت 

بهداشت نوشته شده است. 
۸هزار سقط قانونی در سال انجام می شود

او افزود: اآلن هشت هزار سقط قانونی در سال انجام می شود، 
اما غربالگری ها می توانند تا 30 هزار بیماری را شناسایی کنند. اگر 
غربالگری ها محدود و این افراد با این ناهنجاری ها متولد شوند 
زندگی های بسیار پیچیده و سختی دارند که به شدت برای خود و 
خانواده شان ناتوان کننده است. این بیمارها مرگ زودرس دارند 
و اغلب باروری ندارند. این مسائلی است که باعث حرج خانواده 

می شود و حمایت ها نیز از این افراد بسیار محدود است. 

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت در گفت وگو با ایلنا:

محدود کردن غربالگری به توسعه جمعیت کمک نمی کند 

مرکز آمار ایران طی گزارش 
مفصلی به کاهش 36 

درصدی ازدواج و افزایش 
2۸ درصدی طالق طی 

سال های 90 تا 99 در کشور 
اشاره  کرده است
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ریحانه جوالیی

 درخواست رسمی پلیس 
برای لغو محدودیت تردد شبانه

رئیس پلیس راهور 
تهران بزرگ با اشــاره 
به وضعیــت ترافیکی 
پایتخت از ارائه ســه 
پیشنهاد به ستاد کرونا 
برای حل این معضل خبر داد که لغو منع تردد شبانه 

یکی از آن هاست.
به گزارش ایلنا، سردار محمدحسین حمیدی 
گفت: هنوز مراکز آموزشی ما به طور کامل بازگشایی 
نشده و برف و باران های نیمه دوم سال نیز شروع به 
بارش نکرده که وضع ترافیک این است، درواقع این 
ترافیک شرایط عادی نیمه دوم سال است، ازاین رو 
باید در مورد آن اقدامات اساســی با مشارکت همه 

دستگاه های مسئول انجام شود.
لغو منع تردد شبانه، اصالح ساعات کاری و اصالح 
ساعت طرح ترافیک ســه پیشنهاد پلیس به ستاد 

کرونای تهران است.
    

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
خبر داد:

بازنگری در نحوه زمانبندی 
چراغ های راهنما 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
گفت: کنترلرهای هوشمند و شمارنده چراغ های 
راهنمایی با همدیگر تناسب ندارند و سعی می کنیم 
تغییراتی در زمان بندی چراغ ها اعمال کنیم، چرا که 

اشکاالت زیادی وجود دارد.
سید مجتبی شفیعی در گفت وگو با ایلنا در پاسخ 
به پرسشی درباره علت تغییر ناگهانی رنگ چراغ های 
راهنمایی و تغییر ثانیه ها که پلیس مسئولیت آن 
را متوجه شهرداری دانسته اســت، اظهار کرد: از 
نظر مهندسی زمان سیکل چراغ های راهنمایی و 
رانندگی در کنترل های هوشمند دائما در حال تغییر 
است و کنترلر هوشمند با شمارنده زمان باقی مانده 

تناسب عملکردی ندارد.
او ادامه داد: کنترلر هوشمند مدام در حال تغییر 
است و شمارنده از یک عدد ثابت شروع به شمارش 
می کند و تطابق بین این دو امکان پذیر نیست، چرا که 
برای مثال شمارش از عدد 30 ثانیه شروع می شود و 
کنترلر این 30 ثانیه را در حین اجرا، کاهش یا افزایش 
می دهد. کنترلر عدد ثابتی نیست و هوشمند است 

و متناسب با حجم ترافیک زمان را تغییر می دهد.
    

کاهش تعداد متوسط افراد 
خانوارهای ایرانی

گزارش شاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی 
مرکز آمار ایران نشان می دهد در فاصله زمانی 60 
ساله متوســط تعداد افراد در خانوارهای ایرانی از 
8/۴ نفر به 8/3 نفر کاهش پیدا کرده است. بر اساس 
این گزارش در بازه زمانی ۱33۵ تا ۱39۵ این تعداد 
دستخوش نوسان بوده و در مقاطعی تا بیش از پنج 
نفر نیز ثبت شده است. این تعداد در سال ۱3۴۵ و ۱0 
سال بعد در سال ۱3۵۵ به طور متوسط پنج نفر اعالم 
شده است. این گزارش همچنین نشان می دهد که 
متوسط تعداد افراد در خانوارهای شهری نیز از ۷/۴ 
نفر در سال ۱33۵ به 33/3در سال ۱39۵ کاهش 

داشته است.
    

افزایش موارد ابتال به کرونا در تهران
معاون درمان ستاد 
مقابله با کرونا در استان 
تهران گفــت: در حال 
حاضر بحــث افزایش 
مبتالیان وجــود دارد 
و همچنان تعداد فوتی هایمان در تهران دورقمی 
است.به گزارش ایسنا، دکتر نادر توکلی بیان کرد: 
آمار بستری و فوتی هایمان تغییری نکرده و روندی 
ثابت را در این دو شاخص شاهدیم. اما در حال حاضر 
بحث افزایش مبتالیان وجود دارد که البته موضوعی 
که در افزایش مبتالیان مطرح است، عمدتاً تست 
مثبت هایی هستند که معموالً حال عمومی شان 

خوب است.
    

 ۵/۵ میلیون دانش آموز 
گرفتار »اضافه وزن«

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان، گفــت: علیرغم تمام تالش هایی 
که برای ورزش دانش آموزان انجام شــده است اما 
۵/۵ میلیون دانش آموز گرفتار اضافه وزن هستند. به 
گزارش ایسنا، سینا کلهر بی برنامگی دانش آموزان در 
چهار ماه پایان سال تحصیلی را غیرقابل دفاع دانست و 
با تأکید بر اینکه باید برای دانش آموزان در این چهار ماه 
برنامه ورزشی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: برگزاری 
اتفاقات دوره ای و همایش و... در این راســتا کفایت 
نمی کنــد. از وزارت آموزش وپرورش تقاضا دارم در 

این راستا برای سال آینده برنامه ای را نهایی کنیم.

ازگوشهوکنار


