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شهرنوشت

هفته ازدواج دیروز آغاز شد. هفته ای 
که به نظر می رسد امســال با توجه به 
رویکرد دولت ســیزدهم برای افزایش 
جمعیــت، قــدر و منزلتی جــدای از 
سال های قبل در عرصه سیاسی یافته 
است. حتی روز گذشته رئیس جمهور 
در جشن وصال 200 زوجی که به همین 
مناسبت برپا شــده بود شرکت کرد و 
ســخنانی در حمایت از این امر گفت. 
سخنانی که البته بیشتر به نصایح پدر 

خانواده شبیه بود تا رئیس قوه مجریه.
 او گفت: »ازدواج امر بسیار مبارکی 
اســت. نگران معیشــت هم نباشید. 
هیچکــس نبوده که معیشــتش بعد 
ازدواج بدتر شده باشد«. رئیس جمهور، 
دولت را موظف به گسترش این معروف 
دانست و افزود: »خانواده ها هم مهریه را 
سنگین نگیرند. ارزش مهریه همسر من 
و دخترهایم هرکدام کمتر از یک سکه 

بهار آزادی است«.
این توصیه های پدرانه در حالی است 
که دولت جدید و طیف غالب اصولگرا در 
مجلس بارها در خصوص لزوم تسریع 
برای افزایش میزان ازدواج و فرزندآوری 
در کشور سخن رانده و نسبت به کاهش 
آن هشدار داده و ابراز نگرانی کرده اند. 
با این حال با وجود ســخنان فراوان و 
تصویب قوانینی برای تشویق افراد برای 
ازدواج زود هنگام یا وعده پرداخت وام و 
تسهیالت برای ازدواج، آمارها برای تغییر 
در مناسبات جمعیتی کشور امیدبخش 

نیست و به نظر می رسد بسیاری از پسران 
و دختران همچنان عالقه ای به تشکیل 

خانواده ندارند.
منتقدان می گویند؛ تســهیالت و 
وام ها و شــرط و شــروط دولت، حتی 
گوشه ای از چاهِ ویل تورم در چند ساله 
اخیر را پر و مشکلی از بیکاری جوانی که 
قرار است سرپرست خانواده ای شود را 
حل نمی کند. گویا مسئوالن امر هم به 
این موضوع اذعان دارند؛ چرا که بیش 
از بیان وعده حمایت های اقتصادی از 
زوج های جــوان، وعده های معنوی به 

آنها می دهند.

تبدیل فرزندآوری
به مساله اعتقادی 

دوشنبه هفته گذشــته، محسن 
منصوری، اســتاندار تهران در جلسه 
اســتانی »خانــواده و جمعیت« هم 
ســخنانی با همین مضمــون مطرح 
کرد و گفت: »مــا در موضوع جمعیت 
باید اعتقادی، مومنانه و جدی باشیم. 
هدف گذاری اصلی ما باید این باشد که 
به لحاظ اعتقادی به نقطه ای برسیم که 
کثرت جمعیت و فرزندآوری یک فضل 

برای خانواده ها محسوب شود«.
وی با بیان اینکه نگاه ما به مســاله 
جمعیت باید نگاه الهی و نه نگاه اداری 
باشد، ادامه داد: »اگر مساله فرزندآوری 
را به مســاله اعتقــادی تبدیل کنیم 
بسیاری از مسائل ما حل می شود. باید 
در موضوع جمعیت به یک عزم رسید و 
جسارت و شجاعت گفتگو در این راستا 

را داشته باشیم«.
اســتاندار تهران تصریح کرد: »من 

فکر می کنم موضوع اصلــی در بحث 
فرزندآوری این است که ما خیلی روی 
خدا حســاب نمی کنیم و به وعده های 
الهی در این زمینه اعتماد نداریم. خدا 
می گوید رزق و معیشت بچه با من است 
کما اینکه در موارد دیگر نیز خدا وعده 

داده و این وعده را محقق می کند«.

فروکاستن معضالت اجتماعی 
به مسائل اعتقادی و ایدئولوژیک

بسیاری رویکرد دولت و رسانه های 
همســو را در ارجــاع حــل معضالت 
اجتماعی بــه مســائل اعتقــادی و 
ایدئولوژیــک؛  برآمــده از ناتوانــی در 
حوزه اقتصادی می داننــد و معتقدند 
همین دیدگاه خود عاملی برای تشدید 
حس ناامیدی در جامعه است. چرا که 
بسیاری نه براساس وعده بلکه بر اساس 
آنچه بــه واقع در جامعــه رخ می دهد 
تصمیمات بزرگی چون ازدواج و تشکیل 
خانواده و فرزنــدآوری را اخذ می کنند 
و نمی توان جامعه کنونــی را با حواله 
دادن به سرنوشت درخشانی در آینده 
واداشت که وضعیت بد اقتصادی فعلی 

خــود را نادیده گرفته و قــدم بردارند.  
بنظر می رســد که رویکرد اســتاندار 
تهــران و موافقان او نســبت به پدیده 
ازدواج گریزی و امتنــاع از فرزندآوری، 
بدون آسیب شناســی و درنظرگرفتن 
ریشــه های اصلی این بحران و علل و 
عوامل زمینه ســاز آن، مصداق گریز از 
واقعیت هــا، نوعی ســاده انگاری یک 
واقعیت پیچیده اجتماعی، تقلیل گرایی 
و فروکاستن یک پدیده بزرگ و تقلیل 
مشکالت و حل آنها در حد چند وعده 

و امتیاز  است!

فرزندآوری به جای مدارج علمی
در همین راســتا اخیرا اخباری در 
خصوص آیین نامه هــای جدید برای 
اولویت اســتخدامی با افــراد متاهل و 
دارای فرزند در دانشگاه ها و وزارتخانه ها 
به گوش می رســد که بســیاری آن را 
راهی ناصواب برای ترغیب به ازدواج و 

فرزندآوری می دانند.
کاربری در انتقاد به این رویه در توئیتر 
نوشــت: »به جای طرح هــای ضربتی 
برای زاد و ولد بهتر نیست هزینه زندگی 
پایین بیاید. با حکم و ابالغیه نه زاد و ولد 
باال می رود، نه ازدواج بیشــتر می شود. 
هزینه های زندگــی را پایین بیاورید تا 
شرایط برای ازدواج و فرزندآوری فراهم 
شــود. با ابالغیه و محروم کردن بخش 
بزرگی از جامعه که مجردند نمی توان 

کاری کرد«.

 ترغیب به ازدواج  با چه تسهیالتی؟ 
اما دیروز ســید ابراهیم رئیسی در 
جشن وصال و آیین گرامیداشت هفته 

ازدواج که در تاالر وحدت برگزار شــد 
در کنار سخنان ناصحانه اش دستوراتی 
هم داد. هر چند تجربه نشــان می دهد 
این دستورات چندان ضمانت اجرایی 
ندارد و تنها مصــرف کالمی روزانه آنها 

اهمیت دارد.
وی به مســئوالن مربوط دســتور 
داد: »مراکز امکانــات تفریحی دولت و 
سازمان های دولتی در اختیار زوج های 
جوان قرار گیرد. آیین نامه  آن را ظرف 
دو هفته تنظیم و به سراسر کشور ابالغ 

کنید«.
رئیس جمهور همچین با تاکید بر 
اینکه وام های ازدواج تســهیل شــود، 
افزود: »بانک ها برای انتظــار زوج ها و 
دریافــت وام زمان بگــذارد. آیین نامه 
آن ظرف ۱۵ روز آینده تنظیم شــود تا 
زوجین برای تسهیالت معطل نشوند«.

رئیســی گفت: »ما اعالم کردیم در 
طول ۴ سال، ۴ میلیون مسکن بسازیم. 
ما عقب ماندگی ســاخت مســکن در 
ســال های گذشــته داریم. قانون ما را 
موظف به تسریع در تامین مسکن برای 

زوج های جوان کرده است«.
وی تصریــح کــرد: »وزارت راه و 
شهرسازی تعاونی هایی تشکیل دهد و 
از خود جوان ها کمک بگیرد، با در اختیار 
گذاشتن زمین، تسهیالت و مصالح تا 
خود جوانان ســاختن مسکن را شروع 

کنند«.
در کنار این دستورات معلق، دیروز 
همچنین ســخنگوی قوه مجریه خبر 
از هدیه دولــت در روز ازدواج به جوانان 
داد. علی بهادری جهرمی در توئیترش 
نوشــت: »هدیه دولت در روز ازدواج به 
جوانان: ۱- فرصت ۱۵ روزه بانک مرکزی 
برای ابالغ آیین نامه به منظور تسریع و 
تسهیل پرداخت وام ازدواج/2 - برگزاری 
مراســم ازدواج در مراکــز فرهنگی و 
تفریحــی دولتی با تدویــن آیین نامه 
مربوطــه/ ۳- حمایــت از تعاونی ها و 
پروژه های ساخت مسکن برای زوج های 

جوان«.
سخنگوی دولت در حالی وعده های 
دیروز ســخنرانی ابراهیم رئیسی را در 
توئیترش فهرســت کرد کــه در حال 
حاضر میزان تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج بــرای هر یــک از زوج هایی که 
تاریخ ازدواج آنها بعد از ابتدای سال 97  
بوده است، ۱20 میلیون تومان، با دوره 
بازپرداخت ۱0 ساله است. تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر 
2۵ ســال و زوج  های زیر 2۳ سال ۱۵0 
میلیون تومان است. رقمی که هر چند 
برای بسیاری از زوج ها کمک حال است، 
اما گزینه خوبی بــرای ترغیب آنهایی 
نیســت که هنوز اقدامی برای ازدواج 
نکرده اند. با این حــال صحابی، معاون 
اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: »از 
ابتدای ســال جاری تــا ۳۱ خردادماه 
۱۴0۱ تعداد ۱90 هزار فقره تسهیالت 

قرض الحســنه ازدواج در مجمــوع به 
مبلغ 2۵۵ هزار میلیارد ریال از ســوی 
شبکه بانکی پرداخت شده است که از 
نظر مبلغی بیــش از 7۱ درصد و از نظر 

تعدادی ۸.۵ درصد رشد داشتیم«.

فقدان برخورد عمیق، علمی 
و کارشناسانه 

در این میان منتقدان معتقدند که در 
مواجهه با مقوله مهم و سرنوشت سازی 
چون ازدواج و فرزنــدآوری، برخوردی 
عمیق، علمی و کارشناســانه صورت 

نمی گیرد.
در همین باره معین الدین سعیدی، 
نماینــده چابهار در مجلــس یازدهم 
می گوید: »هرچند موضــوع افزایش 
دامنه های جمعیتی کشــور از طریق 
ازدواج جوانان یک ضــرورت غیرقابل 
انکار محسوب می شود، اما دستیابی به 
چنین هدفی قبل از هر اقدامی، نیازمند 
ایجاد بسترهای مناسب در حوزه های 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگــی و... 

است«.
او ادامــه می دهد: »بــرای افزایش 
ســرانه های ازدواج جوانــان و رشــد 
فرزنــدآوری، قبل از هــر اقدامی باید 
زمینه های الزم در حوزه های اقتصادی، 
 معیشتی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم 
کرد. ضمن اینکه مساله باال رفتن سن 
جوانان و عــدم تمایل آنان بــه ازدواج 
تنها مختص به دختران ایرانی نیست 
و دامنه وسیعی از پســران جوان را نیز 
شامل می شود. اینکه در مواجهه با چنین 
معادله ای به جــای روش های علمی و 
پژوهشی و تخصصی، اقدام به پیچیدن 
نسخه های ســطحی و عوامانه شود، 
بیانگر فقدان نــگاه و رویکرد راهبردی 

به مسائل مهم و کلیدی کشور است«.
به نظر می رســد کاهــش ترغیب 
جوانان به ازدواج، دالیل مختلفی دارد؛ 
که  بخشی از آن به مســائل فرهنگی 
و تربیتی بازمی گردد و بخشــی قابل 
توجه آن به مشکالت عدیده اقتصادی 
و معیشتی گره خورده است. در شرایطی 
که اجاره و رهن یک واحد مسکونی در 
شهرها و کالنشهرهای کشور، نیازمند 
صدها میلیون تومان نقدینگی اســت 
و هزینه های ماهانه تامیــن نیازهای 
طبیعی یک نوزاد، سر به فلک می زند، 
طبیعی است، دست و دل جوانان برای 
تشکیل خانواده یا فرزندآوری بلرزد. اگر 
قرار است نسخه ای برای بهبود وضعیت 
ازدواج و فرزندآوری پیچیده شود، این 
تصمیم ســازی باید مبتنی بر نگاهی 

کالن نگر و همه جانبه باشد.

همزمان با هفته ازدواج، عزم دولت برای افزایش»این امر مبارک« جزم تر شده است! 

از وعده های اقتصادی تا تمسک به حمایت های الهی

دیروز رئیس جمهور در 
آیین شروع هفته ازدواج 

گفت: »»ازدواج امر بسیار 
مبارکی است. نگران 
معیشت هم نباشید. 

هیچکس نبوده که 
معیشتش بعد ازدواج بدتر 

شده باشد«

با وجود سخنان فراوان 
و تصویب قوانینی برای 

تشویق افراد برای ازدواج 
زودهنگام یا وعده پرداخت 

وام و تسهیالت برای 
ازدواج، آمارها برای تغییر 

در مناسبات جمعیتی 
کشور امیدبخش نیست
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جریمه مدیر بانک
به خاطر حجاب مشتری

سخنگوی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر 
گفت: اگر بانوی بدحجابی در شــعبه ای از بانک 
حضور داشته باشــد و به او هیچ تذکری ندهند، 
باید مدیر بانک نســبت به عدم توجه به شئونات 
اسالمی پاسخگو باشد. ســیدعلی خان محمدی 
افزود: در مورد موتورســواری زنان هم قوانین به 
درستی در کشور مشــخص نیست و خود همین 
موتور ســواری زنان اگر به درستی مدیریت نشود 
می تواند آسیب های بسیار خطرناکی برای کشور 
به همراه داشته باشد. او با بیان اینکه باید در کنار 
فرهنگسازی، نسبت به مســأله جرائم انضباطی 
نیز توجه داشته باشــیم، خاطرنشان کرد: امروزه 
حتی در کشورهای توسعه یافته قوانینی در مورد 
ســگ گردانی دارند و اجازه نمی دهند سگ وارد 
بوستان ها شود، اما در کشــور ما سگ ها در همه 
جا حتی درخانه، پارک ها و بوســتان ها حضوری 

فعال دارند.
    

شناسایی »۷۰ متخلف« 
در جلسه کنکور ۱۴۰۱

رئیس سازمان سنجش 
ایران از شناسایی 70 متخلف 
در جلســه امتحان کنکور 
۱۴0۱خبر داد. عبدالرسول 
پورعباس گفت: این تخلفات 
در کنکور ۱۴0۱ به کمک دستگاه های آشکار ساز پیدا 
شده است. او به داوطلبان اطمینان داد همه تقلب های 
صورت گرفته پیدا می شود. رئیس سازمان سنجش 
افزوده که موبایل در همه حوزه ها با دستگاه ها پیدا 
می شــود و کســی نمی تواند موبایل را داخل حوزه 
بیاورد. پورعباس پیشتر گفته بود که در حوزه های 
امتحانی دستگاه آشکارســاز نصب شده که هر نوع 
وسایل الکترونیکی مانند موبایل و ساعت هوشمند 

را شناسایی می کند.
    

۱۰ کشته و ۲ مجروح برجا گذاشت؛

تصادف مرگبار 
در مسیر کنارک به نیکشهر

جانشین سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی 
و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 
گفت: حادثه رانندگی در مسیر کنارک به نیکشهر، 
۱0 کشته و 2 مجروح برجا گذاشت. به گزارش مهر، 
رضا اربابی نصرا اظهار داشت: ساعت 22 و ۱۸ دقیقه 
شب پنجشــنبه بر اثر برخورد 2 دستگاه خودروی 
سواری پژو در محور کنارک به نیکشهر، متأسفانه ۱0 
نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. جانشین سرپرست 
اورژانــس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشــهر ادامه داد: در این 
حادثه به علت سرعت باال و حریق خودروها، ۱0 نفر 

از سرنشینان آنها در دم جان خود را از دست دادند.
    

۷۱۳   زمین لرزه 
در خردادماه ثبت شد

 شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری 
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در خرداد ماه ۱۴0۱ 
تعداد 7۱۳ زمین لرزه را در کشور و نواحی همجوار 
ثبت و تعیین محل کرده انــد. به گزارش مهر، زمین 
لرزه های خردادماه، به دلیل وقوع در استان هرمزگان، 
نسبت به اردیبهشت ماه رشدی ۳۵ درصدی داشته 
است. در این ماه ۳2 زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴ در 
کشور به ثبت رســیده که بزرگترین آنها به بزرگی 
۵.۵ در مقیــاس امــواج درونی زمیــن ددر حوالی 
سرجنگل استان سیستان و بلوچستان رخ داده است. 
استان های هرمزگان با 9۶، کرمان با ۳۳ و فارس با 2۶ 
زمین لرزه بیشترین تعداد زمین لرزه با بزرگی بیش از 

2.۵ را در بین استان های کشور داشتند.
    

شناسایی قطعی ۲۳ مورد ابتال به وبا 
در کشور

سرپرست اداره بیماری های 
منتقلــه از آب و غــذا وزارت 
بهداشــت با بیــان اینکه هیچ 
موردی از ابتال بــه وبا در تهران 
گزارش نشده از شناسایی قطعی 
2۳ مورد ابتال به وبا در کشــور خبر داد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران ، مســعودی فر گفت: با اعالم سازمان جهانی 
بهداشت مبنی بر شیوع وبا در کشور عراق اقدامات مراقبتی 
در مناطق مرزی افزایش پیدا کرده است.  وی افزود: مصرف 
آب، میوه و سبزی آلوده باعث ابتالی افراد به بیماری وبا 
می شود به همین دلیل مردم باید بهداشت فردی و شستن 
دست با آب و صابون به خصوص هنگام مصرف مواد غذایی 

را نیز فراموش نکنند.

از گوشه و کنار 

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان  با بیان اینکه جمعیت زنان سالمند »تنها« 
چهار برابر مردان است،گفت: تنها زیستن یکی از چالش های اساسی زنان سالمند است 
چون شانس ازدواج مجدد را ندارند و ضروری است تابوی ازدواج زنان سالمند در جامعه 

شکسته شود.
به گزارش ایسنا، حســام الدین عالمه افزود: براســاس آمار به ازای هر ۵ درصد مرد 

سالمند، 20.۵ درصد سالمندان زن تنها زندگی می کنند. 
او به آسیب شناسی پدیده زنانه شدن ســالمندی در ایران پرداخت و اظهار کرد: در 
دوران سالمندی، سالمندان مرد شانس ازدواج مجدد را دارند و کمتر تنها هستند ولی 

زنان سالمند به لحاظ مسائل فرهنگی این امکان را ندارند.
وی ادامه داد: در سال های گذشته به دلیل تولد بیشتر نوزادان پسر که ۱07 نوزاد پسر به 
ازای تولد ۱0۳نوزاد دختر بود و فوت ناشی از حوادث کاری در مردها، جنسیت سالمندی 
مردانه بود ولی از سال ۸۵ به بعد، به دلیل کنترل عوامل مهمی چون عوارض زایمان، مرگ 
و میر مادران در هنگام تولد و دوران بارداری و افزایش مهاجرت مردان، جنسیت سالمندی 
در کشور زنانه شده است و بر اساس آمار ســال 9۵ به ازای هر ۱00 زن سالمند، 97 مرد 
سالمند وجود داشت که در ســال ۱۴00 به ازای هر ۱00 زن سالمند 92 مرد سالمند 
زندگی می کند. به گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، بر اساس آمار بعد از ۸۵ 
سالگی مجدد تعداد مردان سالمند بیشتر می شود و جنسیت سالمندی مردانه می شود.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به پدیده »زنان سالمند فرهیخته« نیز اشاره و 
با بیان اینکه امروزه ما با پدیده زنان سالمند فرهیخته هم مواجه ایم، تصریح کرد: میزان 
ازدواج در زنان دارای تحصیالت تکمیلی کمتر است و در حقیقت میزان تجرد قطعی در 

زنان فرهیخته بیشتر شده است.
به گفته او هم اکنون الگوی تنهازیستی در میان زنان سالمند بیش از چهار برابر مردان 
سالمند است. در یک دهه اخیر تعداد زنان سالمند تنهازیست دو برابر شده است. با تغییر 
سبک زندگی و افزایش تعداد زنان سالمند مجرد قطعی و مطلقه نیم رخ زنان سالمند تنها 
در ۳0 سال آینده تغییر خواهد کرد به گونه ای که در ۳0 سال آینده تعداد زنان سالمند تنها، 
۳ برابر می شود و در میان آنها شمار زنان با تجرد قطعی افزایش پیدا می کند. آنها باسوادتر 
از زنان سالمند تنهای کنونی هستند، مهارت بیشتری در بهره گیری از تکنولوژی دارند 
و بخش مهمی از شبکه اجتماعی زنان سالمند تنها در ۳0 سال آینده در فضای مجازی 
شکل خواهد گرفت. آنها از پایگاه اجتماعی باالتری برخوردارند، به احتمال زیاد درآمد و 
وضعیت اقتصادی بهتری دارند، اما به دلیل نداشتن فرزند یا محدود بودن ابعاد خانواده، 
حمایت های غیر رسمی آنها به گونه چشمگیری کاهش می یابد. به همین دلیل الزم است 
برای حمایت های رسمی از زنان سالمند تنهای ۳0 سال آینده از اکنون برنامه ریزی بشود.

عالمه معتقد است که در راستای حمایت از زنان سالمند تنها، با توجه به افزایش آمار 
دختران دچار تجرد قطعی باید قانون گذار یک نوع حمایت ویژه برای مسکن آنها در زمان 

فوت پدر و مادر دختران مجرد در سالمندی داشته باشد و نیز می توان با نگاه فقه پویا در 
زمینه تقسیم ارث و در شرایطی که زن همسر خود را از دست می دهد، بستری برای به 

تعویق افتادن تقسیم مسکن تا زمانی که مادر خانواده زنده است را فراهم کرد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، تعداد جمعیت سالمندان کشور را 9 میلیون 
نفر عنوان کرد و در اینباره توضیح داد: براســاس پیش بینی ها در ســال ۱۴۱0تعداد 
سالمندان به ۱۳ میلیون و در سال ۱۴20 به ۱9 میلیون و در سال ۱۴۳0 به ۳۵ میلیون 
نفر می رسد که ضروری است تغییراتی در کیفیت و سبک زندگی سالمندان اتفاق بیفتد.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اهمیت و ضروت توجه حاکمیت به پیری جامعه، 
خاطر نشان کرد: اکنون وضعیت صندوق های بازنشســتگی بحرانی است و با افزایش 
سالمندان، صندوق های بازنشستگی دچار ورشکستگی می شود و با شرایط ابر بحرانی 

مواجه خواهند شد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان مطرح کرد:

 ضرورت تابو شکنی ازدواج زنان سالمند

گزارش


