
با توجه به افزايش جمعيت كشور در دهه 60 و به 
دنبال آن افزايش جوانان در دهه 80، نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي به منظور جلوگيري از 
بروز مشكل ازدواج اين قشر و تسهيل شرايط 
ازدواج آنان، اليحه اي با عنوان »قانون تسهيل 
ازدواج جوان�ان« را ارائه كرد. قانون تس�هيل 
ازدواج جوان�ان در آذر م�اه س�ال 84 در قالب 
13 ماده ب�ه منظور حماي�ت مال�ي از جوانان و 
ارائه تس�هيالت الزم براي ازدواج تدوين شد. 
در حالي ك�ه اين قان�ون مي توانس�ت جوانان 
بسياري را به آس�اني راهي خانه بخت كند، در 
س�ايه بي توجهي مس�ئوالن خاك مي خورد. 
اگر هم اكنون نگاهي به اطرافم��ان بيندازيم به 
سهولت افرادي را مي بينيم كه به داليل مختلف و 
با سنين باال امكان ازدواج برايشان فراهم نيست؛ 
يكي بيكار است، يكي با توجه به شرايط سخت 

مالي و باالرفتن سن ديگر اميدي به ازدواج ندارد 
و هر كسي بسته به شرايطش اين امكان برايش 

سلب شده است. 
    نقش خانواده ها هم به جاي خود

برخي در اين شرايط تقصير ها را گردن خانواده ها 
و خود فرد مي اندازند و در ميان مس��ئوالن هم 
متأس��فانه امروزه كم��ك ب��راي ازدواج جوانان 
تنها به يك شعار تبليغاتي تبديل شده است كه 
هر از چند گاهي مس��ئوالن براي پيشبرد اهداف 

سياسي شان از آن استفاده مي كنند. 
البته نمي توان نقش خانواده ه��ا در عدم ازدواج 
فرزندانش��ان را هم ناديده گرفت؛ چراكه امروزه 
برخي از خانواده ها چه پسر و چه دختر با باالبردن 
س��طح توقعاتش��ان ازدواج را بر جوانشان منع 

كردند. 
اما در اين ميان بايد به مسئوالن امر گوشزد كرد 

كه جوانان ما بايد اشتغال و اميد به آينده داشته 
باشند كه براي ازدواج انگيزه پيدا كنند. 
    در رؤياي مسكن و كمك هزينه

در اين قانون دولت مكلف است »صندوق اندوخته 
ازدواج جوانان« را ايجاد كن��د. همچنين دولت 
مكلف اس��ت عالوه بر بهره مندي از تس��هيالت 
مت��داول و رايج فعل��ي )انبوه س��ازي و اجاره به 
ش��رط تمليك( از طريق نهادهاي عمومي نظير 
ش��هرداري و اوقاف و امور خيريه و با بهره گيري 
از همكاري و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي 
و بنياد مس��كن انقالب اس��المي و اس��تفاده از 
زمين هاي دولتي، واحدهاي ساختماني به عنوان 
»مسكن موقت« احداث كرده و آنها را حداكثر به 
مدت سه سال در اختيار زوج هاي جوان با اجاره 

مناسب قرار بدهد. 
همچنين در اين قانون اشاره شده است كه به هر 

يك از خانواده هاي جوان عضو صندوق كه هيچ 
يك از زوجين اش��تغال به كار يا منبع درآمدي 
نداشته باش��ند، حداكثر تا مدت دو سال پس از 
تاريخ ازدواج مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي 
به صورت قرض الحسنه پرداخت شود كه تا كنون 

هيچ كدام از اين بخش ها عملي نشده است. 
اين موارد بخشي از قانوني است كه براي تسهيل 
و ترغيب جوان��ان براي ازدواج تصويب ش��ده و 
ساليان سال است مورد بي مهري مسئوالن قرار 

گرفته است. 
    تصميم گيري در قوه قضائيه

نصر اهلل پژمان فر، نايب رئيس كميسيون فرهنگي 
مجلس، در خصوص اس��تنكاف دولت از اجراي 
اليحه مذكور گفت: اين اليحه در مجلس هفتم 
تصويب شد، اما تاكنون به علت عدم اقدام دولت 

بر زمين مانده است. 
پژمان فر اظهار كرد: نمايندگان پيش تر از دولت 
علت اس��تنكاف از اجراي اين طرح را خواستار 
شدند، اما توضيحات دولت در اين باره كافي نبود، 
به همين منظور اين اليحه با 150 رأي موافق از 
كميسيون فرهنگي به دس��تگاه قضا ارجاع داده 

شده است.
وي با بي��ان اينكه اين قان��ون از موضوعات مهم 
مجلس است افزود: از دستگاه قضايي تقاضا داريم 
تا در خصوص كوتاهي دول��ت در اجراي قانون 

تسهيل ازدواج جوانان اقدام جدي انجام دهد. 
    دولت استنكاف نكرده !

با وجود گذشت 12س��ال از تصويب اين قانون و 
اجرايي نشدن آن از سوي دولت، طيبه سياوشي 
عنايتي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس هم به 
»فارس« گفت: دولت از انجام اين اليحه استنكاف 
نكرده است، اما به دليل بار مالي و موانع بر سر راه 

آن تا كنون به مرحله اجرا نرسيده است. 
سياوشي ادامه داد: در سري گذشته نيز شوراي 
نگهبان به داليل��ي اين اليحه را رد ك��رده بود، 
اما نمايندگان مجلس به دنب��ال اجرايي كردن 
اين طرح هس��تند.  با وجود اينكه قانون تسهيل 
ازدواج مي توانست تا كنون جوانان زيادي را راهي 
خانه بخت كند، اما به دليل بي توجهي برخي از 
مسئوالن اين اليحه همچنان معطل مانده است، 
حال بايد ديد كه دستگاه قضا براي اجرايي شدن 

اين قانون چه اقدامي خواهد كرد. 
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خواب 12 ساله قانون ازدواج 
پژمان فر: قانون تسهيل ازدواج جوانان را قوه قضائيه از بالتكليفي خارج مي كند

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

توييت حسين ابراهيمي:  
برايش��ان فرق ندارد و آتش مي زنند، پرچم ايران باشد، حسينيه اهل 
بيت باش��د يا قرآن محمد! اينگونه كسي نه ملي گراس��ت، نه شيعه و 

نه حتي مسلمان...!

توييت كاربري به نام پريچهر:  من اگه جاي رجويست، پهلوي  ست و 
ترامپيست ها بودم اينقدر احمقانه اعتراضات مردمي رو از همون ابتدا به 
خشونت نمي كشوندم تا غيرمردمي بودن اهدافم آشكار بشه و اگر جاي 
مسئوالن نظام بودم تظاهرات سراس��رى رو به رسميت مي شناختم و 

مي پذيرفتم مردم گله مندند و با آشوبگرها يكي نمي كردمشون.

توييت هاي مردمي با هشتگ ايران سوريه نيست:
حسين كازروني: ايران س��وريه رو از خطرناك ترين فتنه تاريخ كه با 
همه ثروت، خشونت و رسانه جهان حمايت شد، مهار كرد و موفق شد. 
حاال اينجا هم اين آتيش بازي هاي شبانه كه اعتراضات بحق اقتصادي رو 

به بيراهه برده رو خيلي آروم و طبيعي كنترل مي كنه. 
س�يد محمد علوي: چرا امامزاده ها را آتش مي زني��د، مگر وهابي و 

بهايي هستيد؟!
زهره: داعش تو سوريه ملت رو سرمي بريد بهشون نميگفتن تروريست 
ميگفتن پيكارجو؛ يه سري تو تهران ريختن دارن اموال مردم رو تخريب 
ميكنن بهشون نميگن اغتشاشگر ميگن مسالمت جو! غربيون گرامي 

هوا ورتون نداره ! خدمتتون عارضم كه ايران سوريه نيست. 

واكنش ها به فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي: 
س�يد محمود رضوي: صداوس��يما به جاي كمك به ح��ل ماجراي 
اين روزها بيش��تر عصبي مي كند، به نظرم جاي تلگرام و اينس��تاگرام 
و واتس آپ باي��د تلويزيون رو فيلت��ر مي كردند! اخب��ار بي خاصيت، 

مصاحبه هاي مدل اول انقالب، تحليل هاي پيرمردي.

وزير علوم خبر داد

تدوين مدل جايگزين كنكور تا 3 سال آينده
وزي�ر عل�وم از تدوي�ن م�دل جدي�د س�نجش و آم�وزش 
ب�راي ورود ب�ه دانش�گاه ها ت�ا س�ه س�ال آين�ده خب�ر داد. 
غالمي در مراسم تقدير از برگزيدگان بيس��ت و دومين المپياد علمي 
دانشجويي كشور اظهار كرد: در حوزه ارزيابي و سنجش علمي نخبگان 
در همه سطوح آموزش عالي اعم از گزينش و انتخاب علمي براي ورود 
به دانشگاه ها، مسابقات و مراحل ديگر علمي كشور الزم است روش هاي 
دقيق و علمي وجود داشته باشد تا اين س��نجش و ارزيابي به درستي 

صورت بگيرد. 
وي تصريح كرد: يكي از مباحث و موضوعاتي كه امروزه همواره در مورد 
آن سؤال مي شود، اين است كه به هر حال روش هاي ارزيابي و سنجش 
علمي در دانشگاه ها به چه صورت بايد باشد كه البته اين موضوع گاهي 
با شناخت و گاهي نيز بدون شناخت با اظهار نظر عده اي همراه مي شود، 
به طوري كه در اين اظهارنظرها سازمان سنجش آموزش كشور را زير 
سؤال مي برند، اما بايد توجه داشت كه اين سازمان و همچنين گروه هاي 
زيادي از دانشگاه هاي مختلف تالش مي كنند تا به طور دقيق امور مربوط 

به سنجش علمي و ارزيابي در كشور را انجام بدهند. 
به گزارش »ايسنا« وزير علوم در ادامه از تدوين مدل جديد جايگزين 
كنكور براي ورود به دانشگاه ها خبر داد و گفت: سازمان سنجش آموزش 
كشور قول داده است كه تا سه سال آينده مدل جديدي براي ورود به 
دانش��گاه ها تدوين كند كه البته وزارت علوم نيز در اين زمينه كمك 
مي كند تا روشي جديدتر و بهتر براي سنجش و آموزش در دانشگاه ها 

ترسيم شود. 
غالمي در پايان خاطر نش��ان كرد: مدل هاي زيادي در دنيا براي ورود 
به عرصه آموزش عالي وجود دارد ك��ه بايد از اين مدل ها كمك گرفته 
شود، ضمن اينكه دانشگاه ها نيز دنبال اين هستند تا استقالل و اختيار 

بيشتري در پذيرش دانشجو داشته باشند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

   وزير بهداش��ت با تأكيد بر اينكه من هيچ وقت نگفته ام روغن پالم 
مضر و سرطان زاست، گفت: در حال حاضر واردات روغن پالم به كشور 

به كمتر از ۴50 هزار تن رسيده است!
    طرح آموزش الكترونيك��ي براي دانش آموزان پيش دانش��گاهي 
مناطق زلزله زده كرمانشاه از طريق تبلت، هم اكنون در مرحله اجراي 

اوليه است. 
    منصور مجاوري مش��اور وزي��ر آموزش و پ��رورش از پيگيري ارائه 
خدمات دندانپزشكي براي فرهنگيان خبر داد و گفت: خريد با كارت 
اعتباري تا س��قف 55 ميليون تومان، تس��هيالت خريد خودرو و... از 
جمله مواردي اس��ت كه براي رفاه فرهنگيان در دستور كار وزارتخانه 

قرار دارد. 
    معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش اظهاركرد: در استقرار 
نظام جديد آموزشي، امتحانات نهايي دانش آموزان با آزمون كنكور در 

پايه دوازدهم برگزار خواهد شد. 
    معاون اجتماعي وزارت بهداشت با اش��اره به اينكه مديران وزارت 
بهداشت نقش 25درصدي در س��المت مردم دارند، گفت: 75درصد 
سهم ديگر در اختيار خود مردم و اتحاديه ها است كه بايد مورد توجه 

قرار گيرد. 
    رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران با اشاره به اينكه اگر سبك زندگي 
سالم ميان مردم مورد توجه قرار نگيرد، به  رغم توسعه ساختار درماني 
و بهداش��تي كش��ور نمي توانيم نيازهاي مردم را پاس��خ دهيم، گفت: 

اجتماعي شدن سالمت در تحقق اين مسئله بسيار مؤثر است. 

با حضور آیت اهللا سیدهاشم رسولى محالتى، عضو ارشد دفتر امام راحل و مقام معظم رهبرى برگزار شد؛

آیین اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات سراسرى دارالقرآن امام على(ع) ویژه خواهران
آیت اهللا العظمى نورى  همدانى در پیامی به 

یازدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام على(ع)

آموزش قرآن معطوف به 
وزارت آموزش و پرورش و 
همراهى حوزه علمیه باشد

سرنوشت نامعلوم امدادرسانی هوايی 
عضو مجم�ع نمايندگان اس�تان ته�ران ب�ا تأكيد ب�ر اختصاص 
بودجه ه�ای مش�ترك نهاده�ای ام�دادی ب�رای ح�ل مش�كل 
امدادرس�انی هواي�ی در ته�ران گف�ت:  تش�كيل ه�ر كارگروه 
و كميت�ه ای دربح�ث زلزل�ه باي�د خروج�ی داش�ته باش�د. 
قاسم ميرزايی نيكو در خصوص تشكيل كارگروه ملی زلزله به رياست 
معاون اول رئيس جمهور با هدف بررسی مس��ائل حوزه بحران گفت:  
تشكيل كارگروه، كميته، كميسيون و يا هر مجموعه اى درحوزه بحران 
زمانی اهميت دارد كه بتوان از آن در تصميم گيرى هاى كالن استفاده 
كرد، به طور حتم تصميم اصلی در اين بخش نوسازى بافت فرسوده و 

حل اين معضل است. 
وى در خصوص ظرفيت پايين امدادرس��انی هوايی در تهران در زمان 
بحران افزود:  مديريت گذش��ته جمعيت هالل احمر با دريافت بودجه 
خاص به دنبال استفاده از هلی كوپترهاى الزم براى امدادرسانی هوايی 
بودند، اما اقدامات وي��ژه در اين خصوص ص��ورت نگرفته و مجموعه 
اورژانس، آتش نش��انی و هالل احم��ر بايد با اختص��اص بودجه هاى 
مشترك اين كمبود  ها را رفع كنند.  به طور حتم تأخير در اين موارد به 

ضرر مردم خواهد بود. 

سرنوشت نامعلوم امدادرسانی هوايی در هالل احمر


