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وزیر کشور: کنکور در زمان مقرر 
برگزار می شود

وزیر کشــور با بیان 
اینکه زمــان برگزاری 
کنکور از ۲ بــه ۴ روز و 
به تعــداد مراکز هم ۵۰ 
مرکز برگــزاری آزمون 

اضافه شده است، گفت: کنکور در موعد مقرر برگزار 
می شود. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی 
اظهار کرد: در بحث کنکور همه متفق بودند کنکور 
در موعد خود با تمهیداتی در حوزه پروتکل ها برگزار 
شود. رحمانی فضلی با اشاره به درخواست افزایش 
اختیارات اســتان ها در اســتان های تقاضا مرده 
بودند درباره وضعیت قرمز، تصریح کرد: با توجه به 
اختیاراتی که قبالً در استان ها داده شد، قرار شد خود 
آن ها برای استان خود برنامه ریزی کنند که با توافق 
من و وزیر بهداشت و تائید رئیس جمهوری، قابلیت 

اجرا پیدا می کند.
    

انتقاد از گسترش»جراحی 
زیبایی حیوانات« در ایران

کمپیــن حقــوق 
حیوانــات در ایــران از 
انجــام جراحی هــای 
زیبایــی حیوانــات در 
کشــور گزارش داده و از 

این موضوع انتقاد کرده است. به گفته این کمپین که 
اخبار حیوانات را پوشش می دهد تتو بر بدن حیوانات 
هم که از مصادیق آزار آنان است، افزایش یافته است. 
به گزارش کمپین حقوق حیوانات در ایران متأسفانه 
جراحی زیبایی حیوانات خانگی در حال گسترش 
است. این عمل ها شــامل بوتاکس، تتو، جراحی 
بینی و برش گوش، بریدن ُدم، کاهش سینه و عمل 

بیضه ها است.
    

۱۱۰ هکتار از منطقه  حفاظت شده  
کردستان در آتش سوخت

سرپرســت یــگان 
حفاظت محیط زیست 
اســتان کردســتان از 
ســوختن ۱۱۰ هکتار 
از منطقه  حفاظت شده  

کوساالن و شاهو در آتش خبر داد. به گزارش ایلنا، 
زانیار نازدار با اشاره به آتش سوزی اخیر جنگل ها در 
این استان گفت: علت این حادثه را خطای انسانی 
تشخیص دادند، چون ظاهراً افراد محلی دیدند که 
شــخصی آتش راه انداخته، اما در مورد عمدی یا 
غیرعمدی بودن آن هنــوز امکان اظهارنظر کردن 
نداریــم. در حال حاضر هم پیگیر این هســتیم تا 
آن شخص را شناســایی کنیم. نازدار تصریح کرد: 
باوجودآنکه ازلحاظ امکانات در شرایط سختی به 
سر می بریم، اما سعی کردیم در تمام آتش سوزی ها 
حضور مؤثر و به موقع داشته باشیم. تجهیزات ما در 
حد تجهیزات ابتدایی اســت، این بخشی که آتش 
گرفت هم منطقه ای صعب العبور اســت و ماشین 
حتی تا نزدیکی آتش هم نمی رود بنابراین امکان 
استفاده از دستگاه آب بر را نداشتیم و این دستگاه 

برای ما کارایی نداشت.
    

کمبود پارکینگ در تهران 
جدی است

عضو هیئت رئیسه 
شورای اســالمی شهر 
تهران در جلسه دیروز 
شورای شــهر به ارائه 
گزارشی از روند نوسازی 

بافت فرسوده شهر تهران و مشکالت آن ازجمله 
کمبود پارکینگ در پایتخت پرداخت. به گزارش 
مهر، زهرا نژاد بهرام گفت: همان گونه که پیش تر 
نیز اشــاره شد، یکی از مســائل جدی مترتب بر 
بافت های فرســوده کالن شــهر تهران مسئله 
کمبود پارکینگ اســت که به نــزاع و درگیری 
روزانه ســاکنین مبدل شده اســت. متأسفانه 
علیرغم تصویب بودجه ای قریب به ۲۵۰ میلیارد 
تومان طی سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ برای موضوع 
احداث پارکینگ های عمومی در بافت فرسوده، 
به دلیل عدم پیش بینی مناســب از هزینه ها و 
منابع شــهرداری تهران در بودجه سنوات اخیر 
که منجر به پیش خور بخش عمده ای از منابع در 
حوزه هزینه های جاری و نگهداشت شهر می شود، 
عماًل تخصیص این منابع بــا محدودیت جدی 
مواجه بوده و درنتیجه تکمیل این پارکینگ های 
عمومی از برنامه زمانی تعیین شده، عقب افتاده 
است و سطح پیشرفت سه پروژه مهم پارکینگ 
امیرکبیر در منطقه ۱۴، پارکینگ شهید مینابی 
در منطقه ۱۵ و پارکینگ شهید باقری در منطقه 
۱۸ به ترتیب از ۵۳ درصد، ۴۱ درصد و ۹ درصد 

فراتر نرفته است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

مدتی اســت که مســئوالن زنگ 
خطر کاهش ازدواج در ایران را به صدا 
درآورده انــد. اردیبهشــت ماه بود که 
خبرگزاری های رسمی کشور خبر از 
کاهش ۴۰ درصــدی ازدواج در ایران 

دادند. 
این خبر را کــه کیانوش جهانپور، 
سخنگوی سابق وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در صفحه توییتر خود 
نوشت به این شرح است: »روند کاهشی 
ازدواج در ایران در همه  سال های اخیر 
ادامه داشته و آمار  ازدواج از ۸۹۱ هزار 
مورد در ســال ۸۹ به ۵۵۰ هزار مورد 
در ســال ۹۸ رسیده اســت. کاهش 
۴۰ درصــدی ازدواج در بــازه زمانی 
مذکور تهدید جدی برای آینده  جمعیت 
و نیازمند مداخله وســیع سیاســی، 
فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و... است.«             

 نزدیک شدن سن ازدواج
 به 30 سال 

یکی از ویژگی هــای جامعه ما آمار 
باالی جمعیت جوان است که می تواند 
یک فرصت برای توسعه کشور باشد. این 
آمار باال با آمار پایین دیگری در زمینه 
کاهش تمایل به ازدواج دائم، موجب 

نگرانی هم شده است.
باوجــود همــه برنامه ریزی ها و 
تبلیغاتی که از سوی نهادهای متولی و 
مسئوالن برنامه ریزی کشور در راستای 
ترغیب جوانان بــه ازدواج و همچنین 
فرزنددار شدن وجود دارد، اما در حال 
حاضر برخی جوانان تمایل زیادی به 
ازدواج کردن ندارند و در مواردی هم که 
این تمایل از سوی دختر و پسرها نشان 
داده می شود؛ ظاهراً مسائل اقتصادی و 

اجتماعی دامن گیر آنان می شود.
درحالی که کارشناســان هر روز 

از افزایش تمایل بــه زندگی مجردی 
و در مقابل کاهش رغبت بــه ازدواج 
در جامعه خبر می دهنــد با نگاهی به 
جامعه و حتــی اطرافیان خود متوجه 
می شویم؛ سن ازدواج نسبت به گذشته 
افزایش پیداکرده است و هرروز بیش از 
گذشته به مرز ۳۰ سال و باالتر نزدیک تر 

می شود.
این تغییر در نمودار سن ازدواج طی 
چند سال اخیر کارشناسان را به بررسی 
نتایج و پیامدهای آن روی ســالمت 
فیزیولوژی و روانــی خانواده هایی که 
در دوران پساجوانی تشکیل می شود و 
همچنین آثار آن بر اجتماع؛ مسئوالن و 
متولیان امر را به برنامه ریزی های متعدد 
و تبلیغات در راستای ترغیب جوانان به 

ازدواج سوق داده است.
 یک ازدواج ساده 
چقدر هزینه می برد

یکی از موضوعاتی که برای جوانان 
مهم اســت و آمار ازدواج را به شــدت 
پایین می آورد هزینه هــای باال برای 
آغــاز زندگی اســت و حتــی وام ۵۰ 
میلیونی ازدواج گوشه ای از هزینه های 

عجیب وغریب آن را هم پر نمی کند. 
بااینکه همه مــا با شــرایط روز و 
قیمت های نجومی آشنایی داریم اما 
بد نیست نگاه کوچکی به هزینه های 

شروع زندگی دو جوان بی اندازیم.
اگر در مورد هزینه آغاز زندگی یک 
زوج جوان یک حســاب ســاده انجام 
دهیم شاید حق با جوانان باشد. برای 
مثال تهیه یک جهیزیه معمولی بدون 
وسایل غیرضروری)مبل، تختخواب، 
میز ناهارخوری و...( بیش از 6۰ میلیون 
است. از طرفی دیگر، هزینه برگزاری 
یک مراســم عروسی بســیار ساده با 
کمترین میزان مهمــان حداقل ۲۰ 
میلیون تومان برای خانواده پسر هزینه 

دارد.
البته تمام ایــن هزینه ها بدون در 

نظر گرفتن تشــریفات جانبی مانند 
فیلم برداری از مراسم، تهیه دسته گل 
برای عروس و یک سفر کوتاه برای آغاز 

زندگی مشترک است. 
اما مشکل اصلی تهیه مسکن است. 
مسئله ای که بسیاری از جوانان آن  را 
اصلی ترین دلیل عدم تأهل خود معرفی 
می کنند. بااینکه قیمت اجاره مسکن در 
شهرهای مختلف متفاوت است اما اگر 
مناطق پایین تهران را معیار قرار دهیم 
و بخواهیم خوش بینانــه نگاه کنیم، 
برای اجاره یک خانه حدود 6۰ متری 
تقریباً به ۷۰ میلیــون ودیعه و ماهانه 
یک میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان برای 

پرداخت اجاره پول نیاز داریم.
حال با توجه به هزینه های فوق، آیا 
۱۰۰ میلیون وام ازدواج یک دختر و پسر 
برای شروع زندگی کافی است؟ حتی 
اگر آن  را کافی بدانیم، پرداخت اقساط 
آن به همراه اجــاره خانه و هزینه های 
معمول زندگی در یک ماه چگونه جور 

درمی آید؟
بیشــتر جوانان از قشــر متوسط 
جامعه که ســرمایه ای برای آغاز کار 
شخصی ندارند مجبورند در شرکت ها 
یا مؤسساتی کار کنند که در پایان ماه 
با تعرفــه وزارت کار حقوق می دهند 
که مبلغی زیر ۳ میلیون تومان است. 
حاال اگر حســاب کنیم مــرد و زن 6 
میلیون تومان در ماه درآمد داشــته 
باشند عماًل حقوق یک ماه کار یکی از 
آن ها تنها صرف پرداخت اجاره خانه و 
پرداخت اقساط می شود و حقوق دیگر 
خرج هزینه های دیگر ازجمله خرید 
ضروریات خانه، هزینه شــارژ ماهیانه 
ســاختمان، قبوض، هزینه بنزین یا 

حمل ونقل و ... می شود. 
دو روی سکه ازدواج

با تمام توضیحاتی کــه در رابطه با 
سختی های ازدواج گفته شد؛ اما گروهی 
هســتند که با توجه به داشتن شرایط 

مالی خوب و نداشتن دغدغه های مالی 
همچنان تن به ازدواج نمی دهند. هلیا.ا 
۳۳ ســاله سال هاست که تنها زندگی 
می کند. او که در یک شرکت خصوصی 
کار می کند و درآمــد باالیی هم دارد 
به »توســعه ایرانی« می گوید: ازدواج 
کردن برخالف چیزی که بســیاری 
تصور می کنند کار سختی است. پیش 
از موضوعات مالی آمادگی می خواهد. 
کسی که می خواهد ازدواج کند ابتدا 
باید جهــان درونی اش بــرای ازدواج 
کردن آماده باشد به این معنا که بتواند 
ازخودگذشتگی کند، بتواند در شرایط 
حساس درســت تصمیم گیری کند، 
زندگی اش را از محــور خودش خارج 
کند و به دیگری هم فکر کند. ازدواج تنها 
زیر یک سقف زندگی کردن نیست. این 
ساده انگاری ازدواج است که باعث باال 
رفتن آمار طالق می شود و به روح و روان 
مرد و زن زخم می زند. از سوی دیگر باید 
اعتماد وجود داشته باشد. من تا این سن 
فردی که بتوانم به او اعتماد و تکیه کنم 

را پیدا نکرده ام. 
او ادامه می دهد: اگر کسی باشد که 
بتوانم به او اعتماد کنــم و ازنظر روانی 
آمادگی تقسیم کردن زندگی ام را با او 
داشته باشم ازدواج می کنم و موضوعات 
مالــی برای مــن در درجــه دوم قرار 

می گیرد.

اما این سکه روی دیگری هم دارد. 
مریم.س ۲6 ســاله  نیز در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی« می گوید شرایط مالی 
برایش اهمیت دارد. او ادامه می دهد: 
موقعیت های زیادی جهــت ازدواج 
کردن برایم پیش آمده است اما به همه 
جواب منفی داده ام چراکه توان تهیه 
جهیزیه ندارم. با این قیمت های عجیب 
لوازم خانه چطور می توانم حتی ساده 
و ضروری ترین چیزها را بخرم؟ وقتی 
حتی یک یخچال و فریزر ساده ایرانی 
حدود ۱۳ میلیون تومان است چطور 
می توانم با مســتمری پدرم و حقوق 
زیر ۲ میلیــون تومانی خودم جهیزیه 

تهیه کنم؟
وقت از او می پرســم می شــود با 
کمترین لوازم هم به خانه بخت رفت 
می گوید: هر دختری دوســت دارد به 
بهترین شکل به خانه شوهر برود. من هم 
دوست دارم لوازم خوبی داشته باشم و 
سرم جلوی همســر و خانواده اش باال 
باشد. اگر ازدواج نکنم هم به خانواده ام 
فشــار نیاورده ام و خودم هم راحت تر 

هستم. 
 دخترها راه می آیند، 

خانواده ها پرتوقع شده اند
جوان دیگری که با او صحبت کردیم،  
محمدرضا.ر اســت که قصــد ازدواج 
دارد. او بارها به خواســتگاری دختر 
موردعالقــه اش رفته امــا با مخالفت 
خانواده دختر مواجه شــده اســت. 
محمدرضا می گوید: توقع خانواده ها 
باال رفته اســت. آن ها توقع دارند آنچه 
خودشان پس از ۴۰ ســال زندگی به 
دست آورده اند را من ۳۰ ساله داشته 
باشم و بهانه آن ها این است که ما همین 
یک دختر را داریــم و برایش بهترین 

زندگی را می خواهیم. 
او بیان می کند: ما وقتی تصمیم به 
ازدواج گرفتیم از شرایط مالی صحبت 
کردم و دخترخانم قبول کردند که تازه 
اول راهیم و با هم باید زندگی را بسازیم 

اما خانواده اش قبول نمی کنند. 
محمدرضا اضافه می کند: از طرفی 
ما صحبت کرده بودیم و قرار نبود جشن 
عروسی بگیریم تا بتوانیم در پایین شهر 
هم که شــده یک خانه رهن کنیم که 
اجــاره ندهیم اما خانــواده خانم یک 
جشن عروسی بزرگ با مهمان های زیاد 
می خواهند. این موضــوع که ما درک 
نمی شویم سخت ترین قسمت داستان 
است چراکه ما فقط می خواهیم یک 
زندگی ساده داشــته باشیم و کسی 
به من فرصــت نمی دهد تــا خودم را 

ثابت کنم. 
 مسئوالن باید 

آسیب شناسی کنند
در همین رابطه برخی مشــاوران 
خانواده معتقدنــد باید به جوانان حق 
داد که ازدواج نکنند، چراکه در درجه 

اول مسائل اقتصادی و در درجات بعدی 
میزان مهریه و تجمالتی که از ســوی 
خانواده ها مطرح می شود؛ تمایل به این 

مسئله را کمرنگ تر می کند.
به عقیده آن ها جوانان در ابتدا باید 
بتوانند نیازهــای اولیه خود همچون 
خوراک، پوشــاک و مسکن را تأمین 
کنند و بعــد به دنبال مســائل دیگر 
باشند، چراکه وقتی فردی تنهاست 
تا حدودی با کم و کسری هم که شده 
این نیازها فراهم می شــود، اما وقتی 
مسئولیت یک نفر دیگر را هم بر عهده 
می گیرد؛ نمی توان این نیازها را نادیده 

گرفت.
از سوی دیگر بعد از مسائل اقتصادی 
رسوم دست وپا گیر و پرهزینه است که 

افراد را از ازدواج منصرف می کند.
باال رفتن تحصیالت در خانم ها نیز 
مسئله دیگری است که به خصوص در 
دختران توقعات را باالبرده اســت که 
نتوانند شخصی را که ازنظر فرهنگی 
و تحصیلی با آن ها مشــابه باشــند؛ 
پیداکرده و ازدواج کننــد که البته تا 
حدودی می توان به دختــران در این 

زمینه حق داد.
آزادی ها بیش ازاندازه قبل از ازدواج 
نیز این مســئله را تشــدید می کند 
به طوری کــه در حال حاضــر وقتی 
به پســران می گویید؛ ازدواج کنند، 
پاسخ این اســت که چرا ازدواج کنم و 
بعدازاینکه در مورد سقفی برای زندگی 
و مسائل مالی صحبت شود، می گویند؛ 

در خانه پدر مادر راحتم.
در آخر اینکه دور شــدن جوانان 
از ازدواج مشکلی نیســت که بتوان 
با جلســه گذاشتن مســئوالن و باال 
بردن ساالنه وام ازدواج آن را حل کرد. 
مجرد ماندن حاال تبدیل به فرهنگی 
شده اســت که برخی آن را فرهنگ 
بی مســئولیتی جوانــان می نامند. 
درصورتی که برای بسیاری از جوانان 
ازدواج کــردن و تشــکیل زندگــی 
تبدیل به بزرگ تریــن چالش تمام 
عمرشان شده است و این مسئولیت 
روانشناسان و مســئوالن این حوزه 
است که موضوع عدم تمایل جوانان به 

ازدواج  را آسیب شناسی کنند.

»روز ازدواج«  و طرح چندباره کاهش ۴0 درصدی آمار آن

آسیب شناسی یک معلول و علل چندوجهی آن

خبر

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشت با تأکید بر فاصله توصیه ها با رفتار 
جامعه در برابر کرونا گفت: پس از توفیق نسبی در 
اواخر اســفند و فروردین که نتایج آن را با کاهش 
چشمگیر نمودار مبتالیان و تعداد موارد فوت در 
اردیبهشت ماه مشاهده کردیم. بخشی از جامعه و 
مسئوالن دچار عادی پنداری شده و بازگشایی ها 
نیز همزمان انجام شد و به این عادی نمایی کمک 

کرد. 
کیانوش جهانپور دیروز در نشســت خبری 
پویش ملــی همدلی با مدافعان ســالمت که به 
صورت ویدیو کنفرانس از وزارت بهداشت برگزار 

شد، افزود:
نیازمند این هســتیم که این پیام را به جامعه 
منتقل کنیم که عادی پنداری ایجاد شده مشکل 
ساز بوده و حتی برای ماه های آتی هم مشکل ساز 
خواهد بود. پویش »من ماســک می زنم« که از 
ابتدای تیر ماه شکل گرفت و بعد در اواسط تیر ماه 

استفاده از ماسک اجباری شــد، در روزهای آتی 
نتیجه خود را نشان می دهد.

احتمال روند کاهشی در آمارهای کرونا از 
نیمه مرداد

جهانپــور همچنین خبر داده اســت که به  
احتمال زیاد از مرداد کشور روند کاهشی بیماری 
را طی خواهد کــرد. به گفته او اگــر پویش ها با 
مشارکت وسیع اجتماعی همراه نباشد، ممکن 
است در اواخر شهریور و ابتدای مهرماه به چند 
برابر این اعداد برســیم و ممکن است در ابتدای 
آبان با یک بحران انسانی در حوزه کرونا مواجه 
شویم. این موارد، اقدامات پیشگیرانه است که به 
تفاهم و تعامل مردم با دستگاه های اطالع رسانی 
برگردیم. امروز بخشی از این هدف حاصل شده 
است و اکنون موارد ابتال و به ویژه موارد فوت به 
یک ثباتی رسیده اســت که البته راضی کننده 
نیســت و  انتظار داریم از میانــه مردادماه روند 

کاهشی را شاهد باشیم.

 تهران بیشترین 
ابتالی کادر پزشکی را دارد

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی 
نیز در ادامه این نشست درباره استان هایی که 
مدافعان ســالمت بیشــترین میزان ابتال به 
ویروس کرونا را داشــته اند، گفــت: در تهران 
6۵.۲6 درصــد بیشــترین ابتــالی مدافعان 
سالمت اتفاق افتاده اســت. حسین کرمانپور، 
افزود: ۱۳۸ نفر تاکنون در تهران شــهید شده اند 
که بیشــترین درصد فوتی ها مربوط به پزشکان 
عمومی اســت. وی با بیان اینکه جنگ با کرونا 
ادامه دارد؛  تصریح کرد: هــر روز با صحنه های 
غم انگیزی در اورژانس مواجه می شویم و تاثیر 
آن روی جامعه پزشکی مثل جنگ و نبرد هشت 
ساله است. تمام جامعه پزشکی در خط مقدم 
نیازمند حمایت هستند و تفاوتی ندارد که این 
حمایت از طرف مردم و حاکمیت و ورزشکاران 

و صاحبان صنایع باشد.

موقع صحبت کردن ماسک بزنید
همچنین معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشکی در ادامه این نشست، گفت: ماسک زدن 
برای کســی که صحبت می کند واجب اســت. 
این که مسئوالن ماســک را زیر چانه می برند و 
صحبت می کنند، صحیح نیست. زمان صحبت 
کردن نباید ماسک را برداشت. همچنین نباید به 
ماسک دست زد. نقد فراوانی در این زمینه وجود 
دارد. از مسئوالن کشور نیز می خواهیم که هنگام 
صحبت کردن حتما ماسک بزنند. کرونا از طریق 

چانه منتقل نمی شود و باید ماسک روی بینی و 
دهان باشد. محمد جهانگیری  ادامه داد: موضوع 
دیگر، مباحث حمایتی است. شــهدا و خانواده 
شهدای سالمت باید مورد حمایت قرار بگیرند. 
هرچند شهید خدمت بیان شده بود، اما خواسته 
اصلی ما این بود که این افراد شهید محسوب شوند. 
ایثارگری باال و مظلومیت مثال زدنی در مورد این 
شهدا اتفاق افتاده است. این موارد را از بنیاد شهید 
پیگیری کرده ایم. ایثارگری این افراد باید به مردم 

گفته شود.

در نشست خبری پویش ملی همدلی با مدافعان سالمت مطرح شد:

فاصله توصیه ها با رفتار جامعه در برابر کرونا

در همین رابطه برخی از 
مشاوران خانواده معتقدند 

باید به جوانان حق داد که 
ازدواج نکنند، چراکه در 

درجه اول مسائل اقتصادی 
و در درجات بعدی میزان 

مهریه و تجمالتی که از 
سوی خانواده ها مطرح 
می شود؛ تمایل به این 

مسئله را کمرنگ تر می کند

یکی از موضوعاتی که برای 
جوانان مهم است و آمار 
ازدواج را به شدت پایین 
می آورد هزینه های باال 

برای آغاز زندگی است و 
حتی وام 50 میلیونی ازدواج 

گوشه ای از هزینه های 
عجیب وغریب آن را هم پر 

نمی کند
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