
5 یکشنبه 8 آبان 1401
 شماره  8625

پیشروترین استان ها در پرداخت وام فرزندآوری

 
 قصه وام ازدواج و حاال وام فرزندآوری در راستای 
سیاســت های تشــویقی دولت برای افزایش و 
جوانسازی جمعیت، مدت هاســت که به یکی از 
بحث های داغ اجتماعی تبدیل شــده است؛ چه 
آن دوران که نمایندگان بــه چکش کاری عدد و 
رقم تخصیصی این وام هــا می پرداختند و معتقد 
بودند هرچه رقم های پرداختی این وام ها بیشتر 
باشد، آمار ازدواج و تولد هم بیشتر می شود و چه 
حاال که در کنار رقم های مصوب شده پرداخت وام، 
زوج های جوان و پدرومادرهای صاحب فرزند شده 
یا در صف طوالنی دریافت تسهیالت هستند یا در 

حال چانه زنی با خریداران امتیاز وام های مذکور!
یکی از چالش های اساسی که پیش روی جوانان 
در دریافــت وام ازدواج قرار گرفــت، همان مانع 
همیشــگی ضمانت بود. درســت اســت طبق 
مصوبه دولت، جوان ها می تواننــد برای دریافت 
120میلیون تومان وام اقدام کنند، اما حکایت این 
وام ها برای آنها حکایت خرمای بر نخیل و کوتاهی 
دست آنهاست؛ چراکه نه توان تامین ضامنان وام ها 
را دارند و نه قدرت دریافت این وام ها را؛ موضوعی 
که کم کم آنها را به سمت و سوی بازار سیاه خرید 

و فروش وام های ازدواج و فرزند آوری می کشاند.
بازار خرید و فروش وام های ازدواج که از آن سخن 
می گوییم خیلی دور و غیرقابل دسترس نیست؛ 
داخل همین گوشــی های موبایلی اســت که در 

دست دارید. غرض ما از بازار خرید و فروش وام ها 
اپلیکیشن های خرید و فروش وام هستند که حاال 
تعداد وام های ازدواج و فرزندآوری شــان بیش از 
سایر وام هایشان مشــتری دارد. البته ورود به این 
اپلیکیشــن های فروش وام ها شرط و شروط های 
خاص خود را هم دارد. درواقــع در همان ابتدای 
کار باید به تناسب زمان موردنیاز برای حضور در 
آنها، تن به خرید اشتراک های یک ماهه، دوماهه و 
سه ماهه شان بدهید؛ اشتراک هایی که از 50هزار تا 

100هزار تومان متفاوت است.
البته خیلی از آنهایی که در این اپلیکیشن ها آگهی 
می دهند واسطه اند و خریدار باید برای رسیدن به 

وامش حق و حساب آنها را هم جداگانه بپردازد.
فرشــاد، یکی از جوان های روســتایی در استان 
خراسان شمالی اســت. پیشه اش کشاورزی است 
و به قول خودش هفت جد و آبادش هم کشــاورز 
بوده اند؛ بنابراین چون ضامن ندارد، نمی تواند وام 
ازدواجش را دریافت کند و همســرش هم همین 
وضعیت را دارد. پس خانواده اش تصمیم گرفته اند 
با فروش امیتاز وام یکی، دو قلــم از جهیزیه اش 
را خریداری کننــد؛ این در حالی اســت که او و 
همسرش به خاطر شرایط ســنی، امکان دریافت 
150میلیــون تومان وام ازدواج را دارند! فرشــاد 
حاال تصمیم گرفته با وساطت یک نفر این وام را در 
تهران به فروش برساند: »قرار است در ازای دریافت 
30میلیون تومان از خریدار، این وام را به او تحویل 
دهیم و 5میلیون تومان هم واسطه دریافت می کند. 
این مقدار برای ما که در روستاها هستیم هم کفایت 
می کند. خریدار وام فرشــاد یکی از فعاالن حوزه 

خودرو در تهران اســت. به اعتقاد فرشــاد، برنده 
اصلی این بازی همان دالل است که تعدادشان هم 

در شبکه های مجازی کم نیستند.
خریداران وام ازدواج و فرزند آوری هم دالیل خاص 
خود را دارند. ســود باالی وام های بانکی چاره ای 
برای آنها جز ورود به این بازار نگذاشــته اســت. 
هادی، یکی از خریداران وام های فرزندآوری است 
که می خواهد یک وام 60میلیونی خریداری کند: 
»این وام را قرار است از یک نفر به قیمت 15میلیون 
تومان خریداری کنم؛ حتی پرداخت این مبلغ هم 
از ســود برخی وام ها در بانک ها کمتر است. البته 
دل نگرانی های خاص خودش را هم دارد که برای 
پیشگیری از هرگونه خطر اغلب کار واگذاری وام ها 
در دفترخانه های اسناد رســمی و با تبادل اسناد 

ضمانت خریدار وام دنبال می شود.
مدیرکل دفتــر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی 
جوانان وزارت ورزش و جوانــان هم درباره خرید 
و فروش وام ازدواج و چگونگی مقابله با آن معتقد 
اســت تضامین وام ازدواج مهم ترین علت فروش 

این وام است.
متقی فر می گوید:  اگر بانک هــا در بحث گرفتن 
تضامین به صورت ســلیقه ای عمل نکنند و طبق 
قانون فقط یک ضامــن از متقاضیان طلب کنند، 
کسی حاضر نمی شــود وام را بفروشد؛ چراکه وام 
120میلیون تومانی قرض الحســنه ازدواج سود 
زیادی ندارد، بازپرداخت آن باال و اقساط آن پایین 
است و کسی حاضر نمی شود آن را بفروشد. کسانی 
وامشــان را می فروشــند که ضامن برای آن پیدا 
نمی کنند. گزارش هایی به ما رسیده است که در 

برخی استان ها بانک ها تا 3ضامن نیز از متقاضیان 
وام ازدواج طلب کرده اند. برای مقابله با این موضوع 
ما پیشنهادهایی نظیر اینکه بانک ها یارانه افراد را 
به عنوان ضامن قبول کنند، ارائه دادیم، اما مورد 
موافقت واقع نشد. مهم ترین راهکار این است که 
بانک ها برای دریافت ضمانت سلیقه ای عمل نکنند؛ 
چراکه فراهم کردن یک ضامن شاید برای بسیاری 
از زوجین امکان پذیر باشــد، اما ارائه بیش از یک 
ضامن به ویژه در شهرستان ها که کارمند کم است، 

برای بسیاری از افراد ممکن نیست.
رویا حسین نژاد، جامعه شناس می گوید به اعتقاد 
من پرداخت وام ازدواج نمی تواند دردی از مشکالت 
نسل جوان برای شروع زندگی مشترک شان را دوا 
کند. او معتقد است از یک سو دولت تسهیالت را 
افزایش می دهد و از سوی دیگر بانک ها تضامین 
محکم تری را درخواســت می کنند. شاید تامین 
ضامن رسمی یا حتی کاسب در شهرهای ما کار 
راحتی باشــد، اما در مناطق روســتایی اینگونه 
نیست. او در ادامه با بیان اینکه زنگ خطر افزایش 
ازدواج های صوری و کودک همسری ها در مناطق 
کم برخوردار برای بهره منــدی از امتیازات وامی 
به صدا درآمده است، می گوید: »جامعه شناسان 
امروز نگران آســیب هایی هســتند که در سایه 
برخی طرح های ناپخته اجتماعی جامعه را تهدید 

می کنند.«
به اعتقاد او، واگذاری مسکن رایگان برای سال های 
نخســت زندگی و تامین شــغل موردنیاز بیشتر 
از وام های بانکی می تواند ازدواج نســل جوان را 

تضمین کند.

ضامن نداریم
گزارشی از بازار سیاه فروش وام های ازدواج و فرزندآوری در اپلیکیشن های فضای مجازی

آغاز ثبت نام کنکور از امروز 
 عصر امروز سامانه ثبت نام سایت سازمان سنجش 

کنکور
برای کنکور 1402فعال خواهد شد. این خبر را 
عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش 
در نشســت خبری خود اعالم کرد و گفت: »کنکور سال آینده 
برمبنای مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی در 2نوبت و در 
روزهای 29و 30دی مــاه امســال و 14و 15تیر1402برگزار 
می شود.« به گفته پورعباس، داوطلبان می توانند در 2نوبت کنکور 
شرکت کنند: »البته حداکثر نمره برای آنها مالک قرار می  گیرد و 
هر نوبت آزمون یک نمره کل به آنها می دهد که 2 سال اعتبار دارد 
و براساس آن می توانند برای 2 سال در انتخاب رشته شرکت کنند. 
پذیرش یک بار در سال و در مرداد است که افراد به سایت سازمان 
سنجش مراجعه و انتخاب رشته می کنند، سوابق تحصیلی که از 
آموزش و پرورش اخذ می شود 40درصد تأثیر قطعی دارد و سهم 
کنکور 60درصد است.«  او همچنین تأکید کرد: »برای امسال همه 
داوطلبان کنکور باید یک شماره موبایل مخصوص خود داشته 

باشند تا پروفایل مخصوص آنها در سامانه ساخته شود. ثبت نام 
مرحله اول از عصر امروز آغاز می شود و کنکور آن در دی ماه برگزار 
خواهد شد که نمرات خام تا پایان سال اعالم می شود و پس از آن 
در تیر آزمون برگزار می شود. پس از دریافت نمرات امتحانات نهایی 
از آموزش و پرورش در مرداد سال آینده نمره کل به دانش آموزان 
اعالم می شود.«  احســان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان 
سنجش هم در این نشست به جزئیات بیشتری درباره ثبت نام در 
کنکور آینده اشاره کرد و گفت:  »وقتی داوطلب ثبت نام و عضو 
سیستم می شــود یک رمز 6رقمی در اختیار او قرار می گیرد و 
براساس آن می توانند وارد صفحه خود شوند. نخستین گام ثبت نام 
مربوط به اطالعات هویتی است که سیستم با اتصال به ثبت احوال 
آن را به نمایش می گذارد. گام بعدی اطالعات مربوط به تماس و 
سکونت از داوطلب دریافت می شود.« به گفته این مسئول نمرات 
سوابق تحصیلی داوطلبان سنوات قبل به نمایش گذاشته می شود 
و برای داوطلبان 1402سنوات آنها در نیمه دوم تیر در سیستم 

بارگزاری می شــود: بعد از پایان ثبت نام به داوطلب پیامک داده 
می شود و اطالعات کلی آزمون برای او ارســال خواهد شد، هر 
داوطلب تا پایان ثبت نام 5بار فرصت دارد، اطالعات خود را ویرایش 
کند.« او با تأکید بر ضرورت دقت در ثبــت اطالعات بیان کرد: 
»مغایرت در اطالعات حتی ممکن است منجر به لغو قبولی فرد 
شود، داوطلبانی که به کافی نت مراجعه می کنند حتما در ثبت 
اطالعاتی ازجمله سهمیه، 3سال آخر محل تحصیل و... دقت الزم 
داشته باشند. داوطلبان دقت کنند که به هیچ عنوان معدل را باال 
ثبت نکنند.« جمالی درباره شرکت دانش آموزان پایه دوازدهم در 
کنکور گفت: »این افراد می توانند در آزمون مرحله اول شرکت 
کنند، ممکن است درس های آنها تمام نشده باشد اما سال گذشته 
افرادی که پایه یازدهم بودند به شکل آزمایشی در کنکور شرکت 
کردند اکنون نیز اینگونه است و داوطلبان سال دوازدهم می توانند 
شرکت کنند و اگر نمره آنها خوب بود مالک قرار می گیرد و اگر 

رضایت نداشتند می توانند در آزمون دوم شرکت کنند.« 

فاطمهعسگرینیاگزارش
روزنامه نگار

بیمارانام.اسنخستینمخاطب
طرح»دارورسانی«

طرح »دارورسانی بیمه ســالمت« با هدف ارسال دارو به 
منازل بیماران خاص با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران آغاز شده است. به گفته ســجاد اسماعیلی، مشاور 
رئیس ســازمان غذا و دارو این طرح به صورت پایلوت در 
 تهران آغاز شــده و در فاز اول200 تا 300بیمار مبتال به
  ام.اس از جامعــه 6هزار نفری این بیماران مشــمول این 
طرح خواهند بود:  »تعداد ایــن بیماران، به تدریج افزایش 
خواهد یافت، اما هم  اکنون بعضی از بیمــاران  ام.اس که 
شــرایط خاصی دارند یا راه رفتن برایشــان سخت است، 
این طرح برای آنها با هدف ایجاد دسترسی مناسب انجام 
می شــود.«  به گفته این فعال حوزه دارو، بیماران مبتال به 
MS که تحت پوشش بیمه سالمت در شهر تهران هستند و 
داروهای خود را از داروخانه های زیرمجموعه دانشگاه علوم 
پزشکی تهران دریافت می کنند، در این طرح مشمول ارائه 
خدمات می شوند: »این بیماران صرفا داروهایی را دریافت 
می کنند که در محل سکونت شان مصرف می شود اما آن 
دســته از داروهایی را که نیاز به تزریــق در مراکز درمانی 
دارند، مشــمول طرح نخواهند بود.« او همچنین درباره 
نحوه پرداخت هزینه دارو از سوی بیماران، توضیح می دهد: 
»هزینه های اجرای طرح دارورســان از سوی بیمه دی و 
بیمه سالمت پرداخت می شود اما برای پرداخت هزینه دارو 
از سوی بیمار هم درگاه الکترونیکی تعریف شده و کسانی 
که توانایی الزم برای پرداخت الکترونیکی را دارند، از طریق 
سامانه انجام می دهند. در غیر این صورت کارتخوان همراه 
پیک است و از آن طریق پرداخت می کنند.« او همچنین 
درباره زمان اضافه شــدن دیگر بیماری های خاص به این 
طرح به ایسنا می گوید: »ســازمان غذا و دارو برای اجرای 
آزمایشی طرح دارورسان مجوز یک ســاله داده  است، اما 
بعد از 2تا 3ماه از اجرای این طرح که نواقص آن مشخص 
شد، سازمان ضابطه نهایی  را برای اجرای طرح دارورسان 
در سراســر کشــور ابالغ می کند و کل بیماران خاص را 
در برمی گیرد. در عین حال باید توجه داشــت که فرایند 
طرح دارورسان انتخابی اســت و بیمار در صورت تمایل، 
می تواند برای حضور در این طــرح ثبت نام کند.« به گفته 
سجادی، پیش از این هم بیمه دی از ســازمان غذا و دارو 
درخواست کرد تا طرح دارورســانی به در  منازل والدین 
شهدا و جانبازان باالی 50درصد در استان تهران را انجام 
دهد که درخواست آنها بررســی شد و زیرساخت هایشان 
مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت هم در اواخر مردادماه 
امسال مجوز اجرای آزمایشی طرح دارورسانی به این بیمه 

داده شد.

بدرفتاریباسالمندانبه۱۲۳
گزارششود

»آمار دقیقی از ســالمندآزاری در کشــور وجود ندارد اما با 
شیوع کرونا، میزان سالمندآزاری به هر دلیلی رو به افزایش 
اســت و می تواند به خاطر افزایش آگاهی مردم نســبت به 
خدمات اورژانس اجتماعی باشد؛ چرا که آنها اکنون می دانند 
هنگام سالمندآزاری به کدام نهاد – شماره تماس 123- باید 
گزارش دهند.«  محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور 
آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیســتی کشور با بیان 
این مطلب به ایرنــا، می گوید: »مردم اکنــون می دانند که 
سالمندآزاری الزاما جسمی نیست و ممکن است آزار عاطفی 
هم باشد یا سالمند مورد غفلت قرار گرفته باشد. سالمندان 
نیازهای ویژه ای دارند و الزم است به لحاظ عاطفی مورد توجه 
بیشتری قرار گیرند اما بعد از شیوع کرونا در چند سال اخیر، 
میزان گزارش سالمند آزاری به سازمان بهزیستی کشور زیاد 
شده است.« او درباره اینکه با دریافت گزارش سالمندآزاری 
چه اتفاقی برای ســالمند می افتد؟ توضیح می دهد: »هنگام 
دریافت گزارش بــه محل مراجعه و با فــرد آزارگر مصاحبه 
می کنیم. اگر مــددکاران با مصاحبه، تشــخیص دادند که 
همچنان امکان حضور سالمند در خانه وجود دارد، این اتفاق 
می افتد اما اگر آزار به حدی باشد که نیاز باشد سالمند بیرون 
از خانه برود، او از خانواده جدا و به مرکز نگهداری سالمندان 

ارجاع داده می شود.«
 به گفته این مسئول، خط اورژانس اجتماعی با شماره 123 
به صورت شــبانه روزی در همه روزهای هفتــه و به صورت 
کامال رایگان آماده خدمات رســانی به مردم اســت: »مردم 
می توانند موارد کودک آزاری، همسرآزاری و سالمندآزاری 
را با این خط در میان بگذارند و کارشناسان می توانند مردم 
را در این زمینه راهنمایی کنند. حتی اگر در همسایگی هم 
کودکی مورد آزار قرار می گیرد، می توان با 123 تماس گرفت. 
همچنین سالمندان در همه کشــور و در هر استانی با خط 
123 تماس بگیرند به آنها خدمات رسانی می شود. به مردم 
اطمینان می دهیم که تماس ها کامال محرمانه خواهد بود و 

اطالعات شان افشا نمی شود.« 
 او همچنین درباره شهریه های سنگین خانه سالمندان هم 
بیان می کند: »بسیاری از مراکز نگهداری بهزیستی در حوزه 
سالمندی به بخش خصوصی واگذار شده  و هزینه هایی دارند 
که باید تامین شــود. با وجود این مددکاران اگر سالمندی 
را شناسایی کنند که نیاز به حمایت داشــته باشد، این کار 
را می کنند. نیاز به حمایت در بررســی های مددکار و بازدید 
از منزل سنجیده می شــود و اگر این نیاز طبق دستورالعمل 
محرز باشد که الزم است در مراکز دولتی نگهداری شود، به 
مراکز نگهداری دولتی ارجاع می شوند.«  حیدرهایی درباره 
رها شدن سالمندان در اماکن عمومی و خیابان هم می گوید: 
»با توسعه شهرنشینی و تغییر سبک زندگی شاید برای برخی 
خانواده ها سخت باشــد که چند نفر کنار هم زندگی کنند و 
نگهداری سالمند درکنار خانواده مشکل باشد؛ بنابراین برای 
این مسئله باید برنامه ریزی های الزم انجام شود. هرچند که 
آمار سالمندان رها شده در کشور نسبت به سال گذشته تغییر 

چندان محسوسی نداشته است.« 

 یوسف نوری 
 وزیر آموزش و پرورش 

در یک محیط آموزشی و برای دانش آموزان 
ورود برخی از وسایل که مخل نظم مدارس 
نمی شــوند مانعــی نیســت و می آورنــد و 
معلمــان هــم کاری ندارنــد امــا ورود آنچه 
مخل نظم مدارس هستند ممنوع است. 
ممکن اســت یک دانش آموز هم گوشــی 
موبایلش را به مدرسه ببرد و اتفاقی نیفتد 
اما اگر مخــل نظم کالس باشــد؛ قوانین و 
مقرراتی وجود دارد. البته مواجهه مدیران 
و معلمــان هم نــه اینکه تنبیــه باشــد؛ اما 
به گونه ای بــا دانش آموزان صحبت شــود 
کــه آگاه باشــند کــه وقــت دیگــران و وقت 

خودشان را نگیرد./مهر 

 سیدابوالفضل پرپنچی 
 مدیرکل کمیته امداد استان تهران

زنان سرپرســت خانــواری که تــوان کار 
کردن دارنــد اما ضامــن بــرای دریافت 
تســهیالت اشــتغال زایی ندارنــد بــا 
معرفــی بــه صنــدوق ضمانــت وام 
اشــتغال، از تســهیالت اشــتغال زایی 
۵۰ تــا ۱۰۰ میلیــون تومانــی بهره منــد 
می شــوند. ســایر نیازمنــدان واجــد 
شرایط نیز با معرفی به بانک های عامل 
می تواننــد از تســهیالت اشــتغال زایی 

برخوردار شوند.

 سیدحیدر محمدی 
 دبیر ستاد اجرایی طرح دارویاری

با مرحله اول اجرای طرح دارویــاری، ارز 
ترجیحی داروهای تولیــد داخل حذف و 
مابه التفاوت قیمت دارو بــا ارز نیمایی، 
به بیمه ها پرداخت شد تا افزایش قیمت 
دارو متوجه مردم و بیماران نشود. درباره 
داروهای وارداتی که بعــد از اجرای طرح 
دارویــاری بــا ارز نیمایی وارد می شــوند، 
قیمــت جدیــد لحــاظ خواهــد شــد و 
موجــودی قبلــی در انبــار واردکننــدگان 

دارو مشمول آن نخواهد بود./ مهر 

نقل قول 

در تهران طی ۳ سال آینده بهره برداری 
خواهــد شــد. همچنیــن بیمارســتان  
بــزرگ شــهریار کــه از ســال ۶۷ کلنــگ 
خورده طــی ۲ مــاه آتی تجهیــز و بهمن 

امسال به بهره برداری می رسد.

مربــی پرورشــی موردنیــاز آمــوزش و 
پــرورش اســت. هم اکنــون ۴۸ هــزار 
مربی پرورشــی مشــغول کار هســتند 
و آمــوزش و پــرورش ۶۰ هــزار مربــی 
پرورشــی کم دارد. همچنیــن ۲۵ هزار 
مربی پرورشــی )نزدیک به۵۰ درصد( 
باالی۲۰ سال سابقه کار دارند و ۷ هزار 
نفــر از آن هــا هــم امســال بازنشســته 

می شوند.

از مــردم به طــور میانگیــن هفتــه 
گذشته ماسک زده اند. گزارش های 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت 
نشــان می دهد که میانگین رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی در کشــور 
)رعایت بهداشــت فردی، استفاده 
از ماســک، رعایــت فاصله گــذاری 
اجتماعــی و اســتفاده از تهویــه( 
به طــور کلــی بــه ۳۳ درصد رســیده 

است.

به کمک ســتاد دیــه تهــران در ۶ ماهه 
اول ســال بــه کانــون گــرم خانــواده 
بازگشتند. مبلغ بدهی این مددجویان 
به ۲۳ میلیــارد تومــان می رســید که با 
کمک ۲۱ میلیارد تومانی ســتاد به این 
مددجویان، شــرایط آزادی آنها فراهم 
شــد. الباقــی مبلــغ بــا اخذ گذشــت از 
شکات و آورده و نقدینگی مددجویان 
و پذیرش اعســار به تقســیط از ســوی 
مراجع قضایی تامین و موجبات آزادی 

زندانیان غیرعمد فراهم شد.

15
بیمارستان

108
هزار

20
درصد

215
مددجو

عدد خبر

خبر

سالمت

سیستان و بلوچستان کمترین سهم وام فرزندآوریتهرانی ها بیشترین وام ازدواج را گرفتند

کدام استان ها بیشترین وام ازدواج را گرفتند؟

 تعداد کل ثبت نام کنندگان وام ازدواج
 ۹۷۷هزارو۷1 نفر

زوج های دریافت کننده وام ازدواج در 6ماهه اول امسال 
486هزارو3۹۹نفر

منتظران دریافت وام
 221هزارو203نفر

تهران 13درصد
 پرداختی های کل کشور

خراسان رضوی
 ۷.50درصد

فارس
 5.83درصد

  آذربایجان شرقی
 5.31درصد 

سیستان و بلوچستان
 4.44درصد 

 کرمان
 4.26درصد 

تهران
12.۷درصد

اصفهان  
8.04درصد

خوزستان  
5.83درصد 

 فارس  
6.44درصد

آذربایجان شرقی  
4.34درصد 

 کرمان
 4.06درصد 

ثبت نام کنندگان وام فرزندآوری در 6ماهه اول امسال
1میلیون و۷31هزارو41نفر 

وام فرزندآوری پرداخت شده به متقاضیان
 383هزارو3۷۷فقره وام

افراد در انتظار دریافت وام فرزندآوری
 328هزارو543نفر


