
تم�ام  ب�ا  كرون�ا 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

چالش هاي�ي ك�ه به 
م�ردم دني�ا و م�ردم 
كشورمان تحميل كرد و با وجود تمام بدي هايي كه 
داش�ت براي جوانان دم بخت خيلي هم بد نش�د! 
آمارهاي رسمي ازدواج نش�ان مي دهد امسال هم 
براي دومين س�ال پياپي بحران كرونا موجب رشد 
2/2 درصدي ازدواج جوانان شد. البته در اين ميان 
نمی توان از اثر مثبت رشد هش�ت تا 10 برابري وام 
ازدواج در رشد آمار به خانه بخت رفتن جوان ها هم 
صرف نظر كرد. اين در حالي است كه به گفته معاونت 
جوانان وزارت ورزش و جوانان، براساس گزارش ها 
برخي شعب با تخطي از دستورالعمل ها در خصوص 
ضامن براي متقاضيان مشكل ايجاد مي كنند. روز 
گذش�ته اما رئيس جمهور در جش�ن وصال كه به 
مناسب سالروز ازدواج حضرت علي )ع( و حضرت 
زهرا )س( برگزار شد، بانك مركزي را ملزم كرد كه 
ظرف 1۵ روز آيين نامه اي را براي تسريع و تسهيل 
در پرداخت وام ازدواج از »حيث وثايق و تضامين« 
و تعيين »سقف زمان انتظار« تهيه كند كه بر اساس 
آن زوجين بدانند ظرف چه مدتي وام شان پرداخت 
مي شود. وي همچنين به دبير شوراي عالي جوانان 
مأموري�ت داد ظ�رف 1۵ روز آيين نام�ه اي را براي 
برگزاري مراسم  ازدواج در مراكز فرهنگي و تفريحي 
دولت�ي در سراس�ر كش�ور تهي�ه و اب�اغ كن�د. 

افزايش محس��وس آمار ازدواج در سال هاي كرونايي 
نش��ان داد، يكي از مهم ترين موانع در ازدواج جوانان 
مس��ائل فرهنگي و تجم��ات و ريخ��ت و پاش هايي 
است كه تحت عنوان مراس��م هاي ازدواج، حنابندان، 
نامزدي، عقدكنان و از اين قبي��ل، هزينه هاي گزافي 
را به جوانان و خانواده ها تحميل مي كند. بر اين اساس 
در حالي كه ابتدا تصور مي شد كرونا و محدوديت هاي 
ناشي از آن بر امر آش��نايي جوانان با يكديگر و ازدواج 
آنان اثر منفي بگذارد، اما در كم��ال ناباوري آمارهاي 
ازدواج در سال كرونايي رشد داش��ت و سال 1399 و 
1400 جوانان دم بخت بيش��تري توانستند در سايه 
محدوديت هاي كرونايي و تعطيلي تاالرهاي عروسي و 
بسياري از تجمات و هزينه هاي جانبي ازدواج، دست 
در دس��ت هم بگذارند و زندگي مشتركشان را فارغ از 

قيل و قال هاي اينچنيني آغاز كنند. با وجود اين، طبق 
قانون تس��هيل ازدواج جوانان مصوب سال 84، دولت 
براي زمينه س��ازي ازدواج جوانان و براي آنكه جوانان 
بيشتري را راهي خانه بخت كند، وظايفي دارد. قانوني 
مبتني بر 13 فرمان كه يكي از آنها در اختيار قرار دادن 
امكانات رفاهي دستگاه هاي دولتي، نهادهاي عمومي و 
شهرداري ها از جمله فرهنگسرا و تاالر، باشگاه و اردوگاه 
براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج در اختيار زوج هاي 
واجد شرايط است. تقريباً هيچ يك از بندهاي اين قانون 
اجرايي نشده است اما روز گذشته سيد ابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهور دبير شوراي عالي جوانان مأموريت داد 
ظ��رف 1۵ روز آيين نامه اي را براي برگزاري مراس��م  
ازدواج در مراكز فرهنگي و تفريحي دولتي در سراسر 

كشور تهيه و اباغ كند. 
 قانوني كه 17 سال است اجرايي نشده !

قان��ون تس��هيل ازدواج جوان��ان س��ال 1384 و در 
13 بند  تصويب ش��د. بر اس��اس اين قانون به منظور 
توانمند سازي جوانان براي تش��كيل خانواده، دولت 
مكلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ايجاد 
كن��د. همچنين عاوه ب��ر اس��تفاده از منابع بودجه 
سنواتي پيش بيني شده، از محل »صندوق اندوخته 
ازدواج جوانان« به مزدوجين نيازمند به اجاره مسكن، 
حسب تش��خيص كميته س��امان ازدواج با توجه به 
امكانات صندوق، وام وديعه مس��كن پرداخت كند. 
س��اخت مس��كن موقت و ق��رار دادن آن در اختيار 
زوجين جوان براي مدت سه س��ال، پرداخت كمك 
هزينه زندگي به زوجين فاقد منبع درآمد به صورت 
قرض الحسنه، تشكيل كميته ساماندهي ازدواج، رفع 
مشكات س��ربازي متأهلين، طرح جامع آموزش و 
مش��اوره قبل و بعد از ازدواج، اولويت دسترس��ي به 
فرصت هاي ش��غلي، وام اش��تغال و وام مسكن براي 
متأهلين از مواردي است كه در اين قانون مورد تأكيد 

قرار گرفته است. 
 »روز ازدواج جوانان« تنها بند اجرايي شده از 

قانون تسهيل ازدواج 
همچنين طبق اين قانون، تمامی دستگاه هاي دولتي، 
نهادهاي عمومي و ش��هرداري هاي داراي تسهيات 
رفاهي، فرهنگسرا و تاالر، باشگاه و اردوگاه موظفند با 
هماهنگي كميته سامان ازدواج، فضاهاي مذكور را براي 
برگزاري جشن و مراسم ازدواج در اختيار زوج هاي واجد 

شرايط قرار دهند. از بين تأكيدات اين قانون اما فقط 
و فقط بند ج ماده ۵ مبني بر اينكه روز اول ذي الحجه 
)روز ازدواج اميرالمؤمنين »ع« و فاطمه زهرا »س«( 
به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاري ش��ود، اجرايي 
شده است. روز گذشته س��يد ابراهيم رئيسي صبح در 
جشن آيين گراميداشت هفته ازدواج در تاالر وحدت با 
تأكيد بر ازدواج آسان به تبيين وظايف و اقدامات دولت 

براي تس��هيل امر ازدواج پرداخ��ت و گفت: »دولت به 
عنوان كارگزار نظام اسامي خود را موظف به حمايت 

از امر ازدواج مي داند.«
 مهلت 1۵ روزه براي اجراي 2 قانون تسهيلگر 
آيت اهلل رئيس��ي يكي از مهم ترين مس��ائل در ازدواج 
آس��ان را پرهيز از تش��ريفات زايد عنوان كرد. وي در 
همين راس��تا به دبير ش��وراي عالي جوانان مأموريت 

داد ظرف 1۵ روز آيين نامه اي را براي برگزاري مراسم  
ازدواج در مراكز فرهنگي و تفريحي دولتي در سراسر 

كشور تهيه و اباغ كند. 
رئيس جمهور تسريع در پرداخت تسهيات بانكي براي 
ازدواج را نيز مورد تأكيد قرار داد و گفت: » تس��هيات 
اگر به موقع در اختيار دختر و پس��ري كه مي خواهند 
ازدواج كنند، قرار نگيرد يا به س��ختي به آنها پرداخت 
شود، موجب تضييق است؛ قبًا هم گفته ام تسهيات 
بايد تسهيات باشد، نه تضييقات. بانك ها نبايد در اين 

زمينه خاف مصوبات عمل كنند.«
رئيسي بر همين اساس بانك مركزي را ملزم كرد كه 
ظرف 1۵ روز آيين نامه اي را براي تسريع و تسهيل در 
پرداخت وام ازدواج از »حيث وثايق و تضامين« و تعيين 
»سقف زمان انتظار« تهيه كند كه بر اساس آن زوجين 

بدانند ظرف چه مدتي وام شان پرداخت مي شود. 
وي بانك مركزي و وزارت اقتصاد را نيز مأمور نظارت 
بر روند پرداخت تسهيات ازدواج كرد و متذكر شد اگر 
بانكي در پرداخت تسهيات مرتكب تخلف شد حتماً با 

آن برخورد قاطع شود. 
رئيس جمهور به مشكل زوجين جوان براي تأمين مسكن 
اشاره كرد و از وزارت راه و شهرسازي خواست كه زوجين 
جوان را در اولويت واگذاري مسكن قرار دهد.  رئيسي با 
تأكيد بر ساخت 4 ميليون مسكن در چهار سال به عنوان 
نياز كش��ور تصريح كرد: »دولت براي ساخت مسكن، 
زمين تهيه مي كند و وزارت راه و شهرسازي براي تسريع 
در اين كار مي تواند در قالب تعاوني با در اختيار قرار دادن 
زمين و پرداخت تسهيات و امكانات، از خود جوانان هم 

در ساخت مسكن كمك بگيرد.«
وي اشتغال را هم از موضوعات مهم در تسهيل در امر 
ازدواج برش��مرد و گفت: » آمار اشتغال بهتر از گذشته 
ش��ده و با فروكش كردن كرونا وضعيت كسب و كار و 
توليد رو به پيشرفت است كه مي تواند دغدغه جوانان به 
ويژه قشر تحصيلكرده را تا حدود زيادي برطرف كند.«
در اين مراسم كه معاون رئيس جمهور در امور زنان و 
خانواده و وزير ورزش و جوانان نيز حضور داشتند، وحيد 
يامين پور، دبير ش��وراي عالي جوانان به ارائه گزارشي 
درب��اره اقدامات اين ش��ورا و معاونت جوان��ان وزارت 
ورزش براي تس��هيل امر ازدواج پرداخت و از افزايش 
۲۵ هزار موردي ميزان ازدواج در سال 1400 نسبت به 

سال 1399 خبر داد. 
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3 هدیه دولت به جوانان در روز ازدواج
مهلت 1۵ روزه دولت به بانك ها براي تسهيل و تسريع وام ازدواج و تدوين آيين نامه اي براي برگزاري مراسم  ازدواج در مراكز فرهنگي و تفريحي دولتي در سراسر كشور

حسین سروقامت

فوتبال دوست ها هنوز مدل موي عجيب »رونالدو نازاريو« در 
فينال جام جهاني 2002 را به ياد دارند!

برزيل با پيروزي بر تركي�ه راهي فينال جام جهاني ش�ده، به 
مصاف تيم ملي آلمان رفت. همه نگران بودند كه آيا رونالدوي 

مصدوم به بازي خواهد رسيد يا خير!
در نهايت اين اتفاق افتاد. او با مدل موي مسخره خود وارد زمين 

شد و با دو گل پياپي يك تنه برزيل را قهرمان جهان كرد. 
رونالدو بعدها در مصاحبه ب�ا »Sports Illustrated« ضمن 

افتضاح خواندن آن مدل مو گفت:
-  مدل موي وحشتناكي بود. من بايد از همه مادران عذرخواهي 

كنم؛ مي دانم خيلي از بچه ها از مدل موي من تقليد كردند!
وقتي س�تاره سلس�ائو و اميد اول گلزني تيم برزيل مي شوي، 
ديگر تنها خودت نيستي كه براي خود تصميم مي گيري. بايد 
حواس�ت جمع خيلي چيزها باش�د. شايسته اس�ت ستاره ها 

مسئوالنه تر رفتار كنند!
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بيش از ۶71 ميليارد تومان 

عليرضا سزاوار
  گزارش 2

اعتبار ب�راي س�اماندهي 
سكونتگاه هاي غيررسمي و 
بهسازي محيط هاي بافت فرسود حريم و خارج از حريم 
پايتخت اختصاص يافته است. منابع اختصاص داده شده 
صرف 71 پروژه عمراني و زيرس�اختي خدمات عمومي 
شده و بافت فرسوده و مناطق روستايي در 1۶ شهرستان 

پايتخت هم در حال بهسازي است. 

نخستين بار در ماده 30 برنامه چهارم توسعه، دولت موظف 
شد ظرف مدت 10 سال بافت هاي فرسوده را نوسازي كند. 
يعني از سال 84 تا 94 اين معضل بايد حل مي شد، اما حاال با 
اتمام برنامه ششم، مشكل همچنان به جاي خود باقي است. 

  تراكم 3 برابري جمعيت در بافت هاي فرسوده
بهس��ازي و نوس��ازي بافت هاي فرس��وده ني��از به همت 
نهادها و دستگاه هايي دارد كه تاكنون بازآفريني را جدي 
نمي گرفتند. بي توجهي به اين قضي��ه هم منجر به تكرار 
فجايعي مثل متروپل حتي در مقياس كوچك خواهد شد. 
جنبه مالي تصميم گيري درباره بافت فرس��وده نيز از اين 
جهت مهم است كه اكثر مردم در اين مناطق توان پرداخت 

تسهيات را ندارند. 
آنطور كه معاون شهرسازي شهرداري تهران خبر داده است، 
تراكم جمعيت در پايتخت هم به اين شكل است كه 131 نفر 
در هر هكتار زندگي مي كنند و اين تراكم جمعيت در بافت 
فرسوده 391 نفر در هكتار است! س��رانه خدماتي در بافت 
فرسوده هم 7 مترمربع از فضاي ش��هري را در بر مي گيرد، 

حال آنكه در ديگر بخش هاي تهران 30 مترمربع است. 
وجود ساختمان هاي بي كيفيت مش��كل اصلي بافت هاي 
فرسوده نيست. معضل پايين بودن كيفيت زندگي، مشكل 
اصلي اين مناطق است. اين بافت ها، محاتي كم برخوردار 

هستند و از حداقل استانداردها و خدمات پشتيبان سكونت 
برخوردار نيس��تند. برآوردها نش��ان مي دهد ب��راي اينكه 
كيفيت زندگي در بافت هاي فرس��وده ب��ه ميانگين ديگر 
نقاط شهر برسد، در هر هكتار بافت فرسوده حداقل نياز به 
سرمايه گذاري 100 ميليارد توماني از طرف بخش عمومي 

يعني دولت و شهرداري وجود دارد. 
 زندگي در حريم راه آهن و دكل هاي برق

در بافت فرسوده تهران حداقل ۲80 هزار پاك وجود دارد 
كه 40 هزار پاك فاقد اسناد رسمي مالكيت هستند، ولي 
مردم در آنها مشغول زندگي هستند. براي نوسازي در قدم 
نخست هم بايد حق مالكيت آنها به رسميت شناخته شود. 

ضمن اينكه نزديك به 4هزار پاك بافت فرسوده پايتخت 
ه��م در حريم درجه يك دكل هاي فش��ار ق��وي برق قرار 
دارند و در يك دهه اخير هم ب��ه  رغم تأكيد بر اين معضل، 
مشكل زندگي زير سايه دكل هاي فشار قوي حل نشده و 
باقي مانده است. سه خط راه آهن هم در دل پايتخت قرار 
گرفته و حداقل 4هزارو۵00 پاك هم در حريم 30 متري 
حاشيه خط آهن استان تهران قرار دارند.  ميانگين هر واحد 
مسكوني در بافت فرسوده 80 مترمربع است و تسهيات 
وديعه اسكان موقتي كه به س��اكنان واحدها داده مي شود 
۶0 ميليون تومان به ازاي هر پاك است و با واقعيت اجاره 
در تهران انطباق ندارد. زماني تراكم تشويقي در بافت هاي 
فرسوده داده مي شد، اما اكنون اين تشويق ها داده نمي شود 
و باعث شده سرعت نوس��ازي بافت هاي فرسوده كاهش 

پيدا كند. 
 آسيب شناسي ۵ حوزه مهم و كليدي

در همين راس��تا روز گذش��ته رئيس س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان تهران از اختصاص ۶71 ميليارد تومان 
اعتبار براي ساماندهي س��كونتگاه هاي غيررسمي و بافت 
فرسوده استان تهران خبر داد.  عاءالدين ازوجي گفت: 31 

درصد جمعيت استان تهران در بافت هاي فرسوده شهري و 
روستايي و سكونتگاه غيررسمي حريم و خارج حريم سكونت 
دارند و بر اين اساس پيگيري نوسازي بافت هاي فرسوده در 

دستور كار قرار گرفته است. 
 وي افزود: با پيگيري هاي انجام شده، اواخر سال گذشته بالغ 
بر ۶71 ميليارد تومان اعتبار براي ساماندهي سكونتگاه هاي 
غيررس��مي و بهس��ازي محيط هاي بافت فرس��ود حريم و 
خارج از حريم شهر و بافت موجود مناطق روستايي در 1۶ 

شهرستان استان تهران اختصاص يافت. 
به گفته ازوجي، منابع اختصاص داده شده صرف 71 پروژه 
عمراني و زيرساختي خدمات عمومي ش��ده كه كار هاي 
اجرايي آن در ۲۵ دس��تگاه اجرايي استان در سه ماه اخير 
آغاز شده و تاش خواهيم كرد، امسال اين پروژه ها به ثمر 
بنشيند و شهروندان استان از دس��تاورد هاي آن بهره مند 

شوند. 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران تصريح 
كرد: رويكرد ه��اي چهل و هفت گانه اي تدوين ش��ده كه از 
جمله آن مي توان به آسيب شناسي پنج حوزه مهم و كليدي 
استان تهران در حوزه آلودگي هوا و محيط زيست، منابع آب 
و فاضاب، بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي، 
فرونشس��ت زمين، آس��يب هاي اجتماعي با نگاه علمي و 
كاربردي اش��اره كرد، بنابراين درباره نوس��ازي بافت هاي 
فرسوده و ساماندهي س��كونتگاه هاي غيررسمي اقدامات 
اجرايي آغاز شده است.  گفتني اس��ت رهبر معظم انقاب 
سياس��تگذاري هاي كلي نظام را در حوزه مس��كن در سال 
1389 اباغ كردند كه موضوع بافت هاي فرسوده نيز در آن 
بود. مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در اواخر سال قبل 
بازنگري اين مجموعه را در دس��تور كار خود قرار داد كه به 
معني موفقيت آميز نبودن اجراي سياست هاي حوزه مسكن 

و در نهايت بازنگري آن بود. 

 معاون پردازش و دفع سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران گفت: 
درياچه  شيرابه به وسعت 18 هزار هكتار و عمق ۲ متر كه در طول ساليان 

دراز تشكيل شده بود، كامًا خشك شده است. 
 س��خنگوي وزارت آموزش و پرورش گفت: آخرين نشس��ت بررسي 
آيين نامه رتبه بندي با حضور وزير و برخي از اعضاي هيئت دولت براي 
رفع ابهامات و اتخاذ تدابير اجرايي برگزار شد و آيين نامه در مسير اباغ 

قرار گرفت . 
 مدير عامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران گفت: مركز 
خريد و فروش موتور سيكلت و دوچرخه با هدف اطمينان بخشي و تكريم 
شهروندان عرضه كننده و متقاضي موتورسيكلت و دوچرخه و همچنين 
س��اماندهي و نظم بخش��ي به بازارهاي خريد و فروش موتور در معابر 
محورهاي سبان، مولوي و گمرك راه اندازي شده است. وي با بيان اينكه 
مركز خريد و فروش دوچرخه و موتورسيكلت در روزهاي جمعه فعاليت 
مي كند، افزود: در اين مركز خدماتي همچون كارشناسي اصالت توسط 
عوامل انتظامي و آگاهي، كارشناس��ي بدنه و موتور توسط كارشناسان 
مجرب و مورد وثوق، تعيين قيمت كارشناسي و قولنامه ارائه خواهد شد. 
اين واحد در مركز خريد و فروش ش��هيد دوران به آدرس اتوبان شهيد 
ياسيني، جنب ساختمان پليس راهور منطقه 13 راه اندازي خواهد شد. 
 بنابر اعام سازمان هواشناسي، گرماي حاكم بر كشور همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
 مدير عامل اتحاديه تاكسيراني هاي ش��هري كشور گفت: براي سال 
1401 هدف گذاري شده اس��ت كه 10 هزار دس��تگاه تاكسي فرسوده 
نوسازي شود كه از ابتداي امس��ال تاكنون هزارو۵00 دستگاه تاكسي 

نوسازي شده است. 
 مدير عامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر، از ساماندهي محل 

خريد و فروش حيوانات خانگي در حاشيه بزرگراه آزادگان خبر داد. 
 مدير كل هماهنگي و ارتباطات فرهنگي كميته امداد گفت: در س��ه 
ماهه نخست سال جاري، ۲هزارو1۵0 نفر از مددجويان با مشاركت خيران 

به اردوهاي شوق زيارت اعزام شدند. 

مدير كل ارتباطات مردمي 
قوه قضائيه از تشكيل پوشه   قضایی

ويژه براي پيگيري پرونده هاي كثيرالشاكي خبر داد. 
س��يدعلي اصغر رفاهي، مدير كل ارتباطات مردمي قوه 
قضائيه به روند رس��يدگي به پرونده هاي كثيرالش��اكي 
مانند مؤسسات مالي اعتباري اش��اره كرد و افزود: يكي 
از برنامه هاي امسال اداره كل ارتباطات مردمي به نتيجه 

رساندن و پيگيري جدي اين پرونده ها است. 
وي ادامه داد: يكي از اقدامات دس��تگاه قضا كه از س��ال 
گذشته به دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه انجام شد، 
اين است كه براي همه اين موارد پوشه پيگيري ويژه اي 

تشكيل بدهيم. 
مدير كل ارتباطات مردمي ق��وه قضائيه همچنين اظهار 
داشت: شاكيان نمايندگان خود را به ما معرفي كرده اند و 
بنده هر ماه دوبار با نمايندگان آنها ماقات دارم و به صورت 

مرتب پرونده آنان را پيگيري مي كنيم. 
رفاهي اضافه كرد: عاوه بر اي��ن،  بنابر مصوبه معاون اول 
قوه قضائيه  مقرر ش��د تا كارگروهي تشكيل شده و در آن 
مقامات عالي ق��وه قضائيه حضور يابن��د و از هفته آينده 
جلسات اين كارگروه آغاز شده و گزارشي از پرونده هاي 

كثيرالشاكي را ارائه مي كنيم تا به نتيجه نهايي برسد. 
وي همچنين گفت: در سال گذش��ته، ۲4 سفر استاني و 
بازديد س��رزده انجام شده اس��ت كه البته تعدادي از آنها 

مربوط به رياست قبلي است. 
مدير كل ارتباطات مردمي قوه قضائي��ه ادامه داد: عاوه 
براين، اعضاي ش��وراي قضايي ني��ز 34 ماقات مردمي 
داشته اند كه همگي در راستاي درخواست هاي رياست قوه 

مبني بر رسيدگي به درخواست هاي مردمي بوده است. 
وي  آماري از تع��داد مراجعات مردم به دفت��ر ارتباطات 
مردمي قوه قضائيه ارائه كرد و گفت: در يك سال گذشته 

اتفاقات خوبي رخ داده است. روزانه 300 مراجعه حضوري 
داشتيم و نزديك به 400 تا ۵00 نفر نيز درخواست هاي 
خود را از راه هاي ديگر مانند پست و سامانه پيامكي به ما 

مي رسانند. 
وي گفت: س��امانه »س��امع« و س��امانه ارتباط مردمي 
»عدليه« محلي براي بيان درخواست هاي مردمي است. 

مدير كل ارتباطات مردمي قوه قضائيه از مردم خواست كه 
درخواست هاي خود را با در نظر گرفتن چهار نكته مهم به 
اين سامانه ها ارسال كنند كه بافاصله رسيدگي و پيگيري 
مي شود. نخست مردم مشخصات خود را به صورت كامل 
در پيام ها ارس��ال كنند، همچنين مشخصات پرونده اي 
خودرا  اعم  از ش��ماره پرونده و  اس��تان محل رسيدگي  
ارسال، مشكل را بيان و در نهايت درخواست خود را مطرح 
كنند. اين اطمينان را مي دهم كه اين س��امانه به صورت 

روزانه بررسي مي شود. 
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