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 با شــروع هفته ازدواج، مدیرکل دفتــر برنامه ریزی 
و توســعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، 
آماری درباره افزایش آن نسبت به سال گذشته ارائه 
کرده و از طرح هایی که برای ازدواج آسان تدارک دیده 
شده است، صحبت می کند. از تسهیل در وام  گرفتن 
جوانان تا راه اندازی ســامانه ملی آموزش و مشــاوره 
ازدواج و تدوین و صدور مجوز برای مراکز همسریابی و 
پویش هایی که قرار است در سطح شهر برگزار شود. اما 
زوج های جوان چه مشکالتی برای ازدواج در پیش روی 
خود دارند؟ آیا چنین طــرح  و برنامه هایی می توانند 
کمک کننده باشند؟ باید پیش از آغاز زندگی مشترک 

به چه مسائلی توجه کرد؟

۷۱ درصد رشد در پرداخت وام ازدواج 
مهــدی متقی فر، اعــالم کرد کــه نــرخ ازدواج در 
ســال۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۲۰۳ مورد به نســبت سال 
قبل خود بیشــتر ثبت شده اســت. در سال ۹۹ نرخ 

ازدواج ۵۵۶ هزار و ۷۲۷ مورد بوده و در ســال ۱۴۰۰ 
این نرخ به ۵۶۸ هزار و ۹۳۰ مورد رسیده که به معنی 
رشد حدود ۲.۲ درصدی ازدواج در سال ۱۴۰۰ است. 
او معتقد است که افزایش نرخ ازدواج به خاطر حذف 
تشریفات و مراســم اضافه برای زوج ها بوده است. اما 
یکی از تسهیالتی که برای ازدواج جوانان در نظر گرفته 
شده، وام اســت. به گفته متقی فر، تسهیل پرداخت 
وام ازدواج نیاز به پیگیری و جریان ســازی اساســی 
دارد و این پیگیری هــای متعدد دربــاره وام ازدواج 
باعث رشد قابل توجه پرداخت در ۳ ماهه اول ۱۴۰۱ 
نسبت به مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۰ شده است. او 
می گوید: »ضمانت وام ازدواج از مهم ترین معضالت 
جوانان اســت و بانک مرکزی بایــد در خصوص این 
حوزه فکری کند. سلیقه ای عمل کردن بانک ها باعث 
مشکالت متعددی برای جوانان شده است. مشخص 
نبودن سقف زمانی پرداخت وام ازدواج پس از ثبت نام 
برای ارجاع به شعبه، ازجمله مشکالت وام ازدواج است 
و برای زمان پرداخت وام به جوانان نیز مدتی مشخص 
نمی کنند. این نابسامانی باعث به هم خوردن زندگی 
۲ جوان می شود. پیگیر این مشکل هستیم تا با کمک 

بانک مرکزی، راهکاری اندیشیده شود.«

۲۱۰هزار فقره وام ازدواج از ابتدای ســال جاری تا ۶ 
تیر ۱۴۰۱ به ارزش ۲۸۵ هــزار و ۷۳۱ میلیارد ریال 
پرداخت شــده اســت. ۱۷۵هزار فقره وام در مدت 
مشــابه در ســال قبل یعنی مبلغ ۱۴۹ هزار میلیارد 
ریال پرداخت شــده بود. با این آمار ۷۱ درصد شاهد 
رشــد در پرداخت وام ازدواج بوده ایــم. این در حالی 
است که چند روز پیش اعالم شد؛ وام ازدواج مشمول 
تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات  مســتقیم نیست 
و بانک ها از ارسال اســتعالم مالیاتی برای متقاضیان 

خودداری کنند.

خانواده پیش از سامانه، نیازمند حل مسئله 
اقتصادی است

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان 
وزارت ورزش و جوانان همچنین به مناسبت هفته 
ازدواج اعالم کرد که سامانه ملی آموزش و مشاوره 
ازدواج در دســت راه اندازی اســت و وزارت جوانان 
به دنبال تدوین و صدور مجوز مراکز همسریابی است. 
براساس تبصره ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت، معاونت امور جوانــان می تواند با 
همکاری سازمان تبلیغات مجوز مراکز همسریابی 

ازدواج صعود کرد
با شروع هفته ازدواج، وعده های مسئوالن و معضالت جوانان برای تشکیل خانواده بازنگری و بررسی خواهد شد

زهرا رستگارمقدم گزارش
روزنامه نگار

پوشش ۷0درصدی خدمات درمانی 
بخش خصوصی برای 2بیماری

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد:» مقرر شده تعرفه بخش 
خصوصی برای افراد دارای اوتیسم و معلولیت درنظر گرفته شود 
که براساس آن، ۷۰درصد تعرفه ارائه خدمات بخش خصوصی برای 
افراد دارای اوتیسم و معلوالن درنظر گرفته خواهد شد.« به گزارش 
ایسنا، محمدمهدی ناصحی، گفت:»خدمات اوتیسم شامل اقدامات 
تشخیصی، درمانی، دارویی، توانبخشی و بستری است. مهم ترین 
بخش حوزه توانبخشی، کاردرمانی و مشاوره های روانشناسی است 
که تاکنون در بسته های خدمتی وجود نداشت، البته از سال گذشته 
تعرفه دولتی آن را برقرار کردیم اما از امسال تعرفه بخش خصوصی 
این امر هم )تا ۷۰درصد پوشش بیمه ای( محقق شده است.« او 
ادامه داد: »سن ارائه خدمات بیمه ای به افراد دارای اوتیسم هم از ۶ 
سال به ۱۲سال افزایش یافت تا تمام  کودکان زیر ۱۲سال بتوانند 
از خدمات بهره  ببرند، البته دوره طالیی خدمت رسانی ۶ سال اول 
است اما باز هم پوشش خود را گسترش دادیم. با اطالعاتی که از 
معاونت درمان وزارت بهداشت و انجمن اوتیسم می گیریم، مبتالیان 
اوتیسم در سامانه های ما نشان دار می شــوند و به دنبال این امر 
می توانند در مراکز طرف قرارداد بیمه سالمت با تعرفه های مصوب 
اعالم شده در بخش خصوصی خدمات دریافت کنند.« ناصحی، 
در ادامه به اختصاص بودجه ۵هزار میلیارد تومانی برای حمایت 
مالی از هزینه های درمانی بیماران خاص، صعب العالج و نادر اشاره 
کرد و گفت:»بسته های خدمتی در این بخش تدوین شده و پس از 
تصویب طرح در دولت، ۲۹بیماری در ۳گروه بیماری تحت پوشش 
بیمه صد درصدی یا حداکثری قرار خواهند گرفت.« او با اشاره به 
مصوبه شورای عالی بیمه سالمت مبنی بر پوشش ۲داروی مهم 
بیماران خاص ازجمله یک داروی بیماران تاالسمی، گفت: »برای 
داروی بیماران تاالسمی اختالف قیمتی وجود داشت؛ به طوری که 
در یک داروی آهن زدا تولید داخل، این بیماران باید ۲۸۰۰تومان 
برای هر قرص بیشتر پرداخت می کردند که این موضوع برداشته و 
مصوب شد ما قسمتی از داروی گران تر را پرداخت کنیم تا پرداختی 
از جیب مردم افزایش نیابد. بنابراین برخالف قوانین قبلی که قیمت 
پایین تر برای پوشش انتخاب می شد، اکنون شرایط خوبی برای این 
بیماران فراهم شده است. بر این اساس اکنون هم داروی ایرانی و هم 
داروی خارجی برای بیماران تاالسمی تحت پوشش بیمه قرار گرفته 
است. پیش از این طوری بود که داروی ایرانی گران تر از نوع خارجی 
تمام می شد، اما به دلیل استقبال از داروی ایرانی و عوارض کمتر آن، 
تولید داخلی این دارو نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفت تا پرداخت 
از جیب بیماران کمتر شود.« براساس اعالم او، هزینه های درمانی 
برای مردم زیاد است و بر همین اساس نیز نگاه  دولت و مجلس در 
این زمینه ویژه اســت:» تصویب ۵هزار میلیارد جهت حمایت از 
بیماران خاص و صعب العالج گام مهمی بوده و تا کنون نیز در کشور 
سابقه نداشته که این صندوق »های ریسک« تشکیل شود و این 

بیماران به صورت ویژه دیده شوند.«

تقی مهری
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا 

با توجــه به در پیــش بودن کنکور سراســری 
ســال۱۴۰۱ ضــروری اســت مشــموالنی کــه 
در کنکور سراسری شــرکت کرده اند، توجه 
ویژه ای بــه مقررات خدمــت وظیفه عمومی 

داشته باشند.   / ایرنا

 محسن فرهادی 
معاون مركز سالمت محيط و كار 

وزارت بهداشت
ميانگيــن رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
كمتر از 5۰ درصد است. در حوزه تهویه هوا 
و فاصله گذاری  مشکل چندانی وجود ندارد، 
اما استفاده از ماسک که قبال 9۰ درصد بود 

االن به ۴۰ درصد  رسیده است./ ايلنا

بهرام عین اللهی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با مصوبه شورای عالی بیمه سالمت ۲داروی 
مهم بیماران خاص از جمله یک داروی بیماران 
تاالســمی تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفت. 
در ارتبــاط با بیمــاران خــاص و صعب العالج، 
تصمیمــات خوبــی گرفتــه شــده کــه بعــد از 
 تخصیــص بودجــه الزم، اجرایــی می شــود.

/فارس

 از تريــاك جهــان در افغانســتان توليد 
مي شــود. بزرگتریــن تولیدکننده مواد 
مخــدر در جهــان بــاز هــم افغانســتان 

است .

رشد از ســال99 تا ســال تحصیلی۱۴۰۱ 
در طرح مــدارس همــدل رخ داده و این 
عدد از ۷هزار و۲۳۱ دانش آموز به حدود 

۱۴هزار و۸۰۰ دانش آموز رسیده است.

۴هزار نفر در سال99 تحت حمایت کمیته 
امداد در مــدارس هیأت امنایی مشــغول 
بــه تحصیــل بودندکه بــا توســعه مدارس 
همدل، این رقم به۸ هزار و ۱۷۱ نفر رسید.

۲هزارنفــر در ســال99 تحــت حمایــت 
در مــدارس غیرانتفاعــی بــود کــه ایــن 
تعــداد هم اکنون بــه 5هــزار و55۴ نفر 

رسیده است.
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نقل قول 

عدد خبر

را صادر کند که به نظر آیین نامه آن در حال تدوین سالمت
و ســامانه آن در حال راه اندازی است. سامانه ملی 
آموزش و مشاوره ازدواج با محوریت آموزش پیش 
از ازدواج و مشــاوره های تخصصی ازدواج و خانواده 
شــروع به کار خواهد کرد. این طرح ها در راستای 
افزایش آمار ازدواج اما تا چه میزان کارگر خواهد بود؟ 
عطااهلل محمدی، روانشناس در این باره معتقد است: 
»تصمیم گیری برای ازدواج و تشکیل خانواده کمی 
دشوار است. این دشواری نیز از مشکالت اقتصادی 
و بیکاری جوانان نشــات می گیرد، نه اینکه جوانان 
عالقه مند به ازدواج نباشند. استقالل مالی برای اداره 
خانواده امری مهم در شکل گیری و پایداری ازدواج 
خواهد بود. درست است که تشکیل خانواده در هر 
جامعه ای نیازمند مشاوره پیش از ازدواج و راهنمایی 
دارد، امــا در ابتدا باید معضــل تصمیم گیری برای 
ازدواج را حل کرد که حل مسئله بیکاری جوانان و 

مشکالت اقتصادی است.« 

ازدواج مهم ترین تصمیم زندگی هر فرد 
ســاالنه حدود ۵هزار کارگاه آموزشی پیش از ازدواج 
در کشور برگزار می شود. مشاوره های رایگان در هفته 
ازدواج از دیگر برنامه های این هفته است و متقاضیان 
با مراجعه به ادارات کل در هر اســتان و شهرســتان 
می توانند از خدمات مشاوره ای هفته ازدواج استفاده 
کنند. میزهای تخصصی مشاوره نیز در اماکن عمومی 
مثل مترو و پارک ها در تابستان با همکاری شهرداری 

و مترو برپا می شود.
مهناز اســماعیلی، دکترای روانشناســی درباره این 
دست مشــاوره ها می گوید: »ازدواج را باید مهم ترین 
تصمیم زندگی هر فرد دانســت. بــه همین دلیل در 
مشاوره های پیش از ازدواج به زوج ها کمک می شود 
تا بتوانند انتخاب شــان را با مالک های واقع بینانه و 
منطقی تری ارزیابی کنند تا عملکرد موفقی در انتخاب 
همسر مناسب برای زندگی زناشویی و ثبات خانواده 
داشته باشند. پژوهش های زیادی در این زمینه انجام 
شده که نشــان می دهد اختالالت روانی، عدم تفاهم 
زوج ها، پایین بودن سطح مهارت های زندگی، انتخاب 
نادرســت اولیه و انتظارات غیرواقــع بینانه از عوامل 
مهم طالق های رسمی و عاطفی به شمار می رود که 
می توان با مراجعه به متخصصان و مشاوران از بحران 
طالق جلوگیری کرد. استحکام یک کشور به استحکام 
خانواده هاست. در این راستا مشــاوره  قبل و پس از 
ازدواج می تواند به ســالمت خانــواده و ثبات جامعه 

کمک کند.«
اما در راســتای برگزاری برنامه هایی در هفته ازدواج 
پویش هایی نیز راه اندازی شده که به شکل رسانه ای 
و با کمک از فضاسازی شهری دنبال می شود تا افراد 
تجربه های ازدواج آسان خود را منتقل کنند و براساس 

قرعه کشی جوایزی به این افراد داده شود.
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