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دريچه

همتي به مدير عامل بانك صادرات :
مزایده ملک مسکونی 

خانواده شهدا متوقف شود
رییس کل بانک مرکزی در پی انتشار ویدیو تظلم خواهی پدر 
و مادر سه شهید در شهر ازنا درخصوص مزایده ملک مسکونی 
بانک  عامل  مدیر  به  ای  نامه  در  بانکی  بدهی  ازای  در  آنها 
صادرات خواستار توقف مزایده شد.رییس کل بانک مرکزی در 
پی انتشار ویدیو تظلم خواهی پدر و مادر سه شهید در شهر ازنا در 
فضای مجازی درخصوص مزایده ملک مسکونی آنها در ازای 
بدهی بانکی در نامه ای به مدیر عامل بانک صادرات خواستار 
رسیدگی فوری به این موضوع شد. رییس کل بانک مرکزی در 
پی انتشار ویدیو تظلم خواهی پدر و مادر سه شهید در شهر ازنا در 
فضای مجازی درخصوص مزایده ملک مسکونی آنها در ازای 
بدهی بانکی در نامه ای به مدیر عامل بانک صادرات خواستار 

رسیدگی فوری به این موضوع شد.
متن نامه رئیس کل بدین شرح است:

جناب آقای صیدی
مدیر عامل محترم بانک صادرات

دیروز ویدئویی را در فضای مجازی دیدم که پدر و مادر سه 
شهید سرافراز نسبت به مزایده ملک مسکونی خود به خاطر 
معوق شدن بدهی مربوط به یک شرکت تعاونی در شهر ازنا 

ازطریق اجرائیات ثبت به مزایده گذاشته شده است.
لطفاً دستور فرمایید:

 اواًل -فوراً اجرای مزایده متوقف شود.
ثانیاً- گزارشی از کم وکیف وام و محاسبات و اقدامات انجام 

گرفته به اینجانب ارسال شود.
ثالثاً -دلجویی الزم از پدر و مادر گرانقدر شهدا به عمل آورند.                  

نماينده دفتر رياست جمهور:
کسب وکار در خوزستان بهبود می یابد

نماینده دفتر ریاست جمهوری در جلسه پایش پروژه های جهش 
تولید گفت: با همت و تالش مسووالن اقتصادی خوزستان 

شرایط کسب و کار و تولید در این استان بهبود می یابد.
به سید جالل هاشمی نماینده دفتر ریاست جمهوری به منظور 
بررسی و پایش پروژه های جهش تولید خوزستان، در جلسه 
با مسووالن اقتصادی استان بر تکمیل پروژه های نیمه تمام 
تاکید کرد. هاشمی با اشاره به تاثیر این پروژه ها بر اشتغال و 
تولید، اظهار کرد: از اقدامات مهم و اساسی دولت در دستیابی به 
اهداف کالن اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تولید است 
که با همت و تالش مسووالن اقتصادی استان خوزستان، این 

مهم قابل دستیابی است .
وی در بازدید از پروژه های منتخب، وضعیت پروژه ها را مورد 
بررسی قرار داد و پس از ارزیابی، عنوان کرد: شرایط استان در 

خصوص پیشرفت پروژه ها مطلوب است.

يکصد وبیستمین مرحله ؛
یارانه نقدی دوشنبه واریز می شود

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: یکصد وبیستمین 
به بهمن ماه سال جاری ساعت  نقدی مربوط  یارانه  مرحله 
۲۴ روز دوشنبه )۲۰ بهمن( به حساب سرپرستان خانوار واریز 

خواهد شد.
بر اساس اطالعیه سازمان هدفمندسازی یارانه ها، »یکصد و 
بیستمین« مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه سال جاری 
به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به همراه افزایش حداقل 
مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴ روز دوشنبه 
۲۰ بهمن ماه به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل 
برداشت خواهد بود. همچنین در اطالعیه این سازمان آمده 
است: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطالع رسانی های 
قبلی، این ماه هشتمین قسط از اقساط تسهیالت قرض الحسنه 
یک میلیون تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیالت 

را دریافت کرده اند کسر خواهد شد.
طبق آخرین آمار موجود بیش از ۶ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۸۰ 
سرپرست خانوار در دو مرحله پرداخت تسهیالت به یارانه بگیران 

معیشتی، از تسهیالت یک میلیون تومانی بهره مند شده اند.

جانشین پلیس راهور ناجا :
ورود به شهرهای

 مسافر پذیر ممنوع شد
جانشین پلیس راهور ناجا از ممنوعیت سفر به استانهای گیالن، 

مازندران و گلستان از روز شنبه خبر داد.
سردار سید تیمور حسینی جانشین پلیس راهور ناجا در خصوص 
آخرین وضعیت محدودیت های تردد جاده ای اظهار داشت: با 
اعالم آخرین وضعیت منع تردد و محدودیت های ترافیکی برابر 
مصوبه دیروز کمیته امنیتی_ انتظامی وزارت کشور از امروز تردد 
خودروهای غیر بومی به استانهای مازندران، گیالن و گلستان 
ممنوع شد.جانشین پلیس راهور ناجا تصریح کرد: بر اساس این 
مصوبه که با هدف جلوگیری از گسترش بیماری کرونا به انجام 
رسیده است، تردد خودروهای غیر بومی به شهرهای هدف 
شامل مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، بوشهر، جزیره قشم 
و کیش به دلیل مسافر پذیر بودن از تاریخ )شنبه آینده( اعالم 
شده ممنوع است. وی گفت: با توجه به این مصوبه عالوه بر 
جلوگیری از ورودخودروهای غیر بومی به شهرهای اعالم شده 
رانندگانی که به این مصوبه توجه نکنند مبلغ پنج میلیون ریال 

جریمه برای پالک خودرو آنان منظور خواهد شد.

روابط عمومی نفت و گاز آغاجاری :
علت بوی گاز 

در امیدیه مشخص شد
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری علت 

پیچیدن بوی گاز در شهرستان امیدیه را تشریح کرد.
آغاجاری در  برداری نفت و گاز  بهره  روابط عمومی شرکت 
تشریح ماجرای پیچیدن بوی گاز در شهرستان امیدیه اعالم 
کرد: در ارتباط با استشمام بوی گاز در سطح منطقه به آگاهی 
همشهریان می رساند با بررسی به عمل آمده مشخص شد نشتی 
گاز مربوط به خط ۱۲ اینچ شرکت گاز در محدوده روستای خیط 
العماره است. براساس این اطالعیه مراتب به فرمانداری امیدیه 
-منطقه یک عملیات انتقال گاز و اداره گازرسانی اطالع رسانی 
شد و طبق اخبار میدانی نیرو های شرکت گاز برای برطرف 
ساختن مشکل در منطقه حضور دارند و به زودی این مشکل 

برطرف خواهد شد.

نگاه روز

به مناسبت دهه مبارک فجر ؛
فروش فوری محصوالت سایپا آغاز شد

طرح جدید فروش فوری محصوالت شرکت سایپا از امروز 
به مناسبت دهه مبارک فجر آغاز خواهد شد.

گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد در راستای ایجاد امکان 
خودرو،  خرید  متقاضیان  همه  برای  نام  ثبت  برابر  فرصت 
ایجاد سازوکار شناسایی و عرضه به مصرف کنندگان واقعی، 
خودروسازی  گروه  محصوالت  العاده  فوق  فروش  شرایط 

سایپا ویژه دهه مبارک فجر به شرح ذیل اعالم می شود: 
زمان فعالسازی بخشنامه : ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۸ 

بهمن ماه ۹۹ به مدت ۳ روز است.

پژوهشگر اقتصادی :
نباید با افزایش تورم

 به دنبال نجات بورس باشیم
وزیر اقتصاد اخیرا ادعا کرده افزایش نرخ بهره بانکی دلیل 
ریزش بورس بوده است. اما به نظر می رسد این ادعا غلط 
باشد زیرا زمانی که بانک مرکزی در حال کنترل و کاهش 
نرخ بود باز هم شاهد ادامه روند نزولی بازار سرمایه بودیم. 
کاهش نرخ بهره بانکی به بهانه واهی نجات بورس اقتصاد 

ایران را در معرض تورم های باال قرار خواهد داد.
بانکی  بهره  نرخ  افزایش  اظهاراتی  در  اخیرا  اقتصاد  وزیر 
این  دنبال  به  و  است  کرده  عنوان  بورس  ریزش  دلیل  را 
موضوع این روزها زمزمه کاهش نرخ بهره بین بانکی برای 

افزایش بازده بورس به گوش می رسد.
بازارهای  بازدهی  بر  می تواند  چقدر  بهره  نرخ  تغییرات  اما 

مالی اثر بگذارد؟
مجید شاکری، پژوهشگر اقتصادی به تشریح این موضوع 

پرداخت.
یا  بانکی  تغییرات نرخ بهره بین  اثر  انتقال  ایران کانال  در 
نرخ بهره شبانه به نرخ های دیگر موجود در اقتصاد مسدود 

یا بسیار کند است.
فدرال  تصمیمات  اثر  درباره  که  مقداری  به  نمی توان  پس 
رزرو روی بورس نیویورک صحبت می کنیم در ایران درباره 
تغییرات نرخ بهره بین بانکی روی بازار سهام صحبت کنیم.

برای مثال زمانی که نرخ بهره بین بانکی در حال افزایش 
بود، سیاست گذار با خرید اوراق نرخ را کاهش داد ولی با این 
اقدام بانک مرکزی نیز تغییری در روند بورس ایجاد نشد و 

کاهش شاخص بورس ادامه یافت.
تا  ۲۲درصدی  تورمی  هدفگذاری  مرکزی  بانک  همچنین 
آخر خردادماه سال آینده در نظر گرفته است که در چنین 
شرایطی تصور اینکه بانک مرکزی بخواهد نرخ کریدور خود 
را پایین تر بیاورد خطرناک است زیرا اصال به هدف تورمی 

خود نزدیک هم نشده است.
باید به این نکته هم توجه کرد که هیچ بانک مرکزی در 
دنیا دیده نمی شود که هدفش رشد بازار سهام باشد، وظیفه 
اقدامات الزم برای کنترل تورم  انجام   بانک های مرکزی 

است.
پس نباید با کاهش نرخ بهره بانکی که به تورم دامن می زند 

به دنبال نجات بورس باشیم.
آنچه باید در دستور کار قرار گیرد فراهم کردن شرایط الزم 
برای رشد واقعی بازار سرمایه است، نه ایجاد رشد موهومی 

به قیمت تحمیل تورم بر مردم!

معاون درمان ستاد کرونا تهران :
مردم مقابل بیمارستان ها تجمع نکنند

معاون درمان ستاد کرونا استان تهران ضمن انتقاد از تجمع 
مردم در محل بیمارستانی که افراد مشهور بستری می شوند، 
بلکه  نمی کند  کمک  بیمار  به  تنها  نه  موضوع  این  گفت: 

می تواند سبب افزایش چرخه انتقال بیماری کرونا شود.
که  ازدحامی  هر  در  اینکه  بر  تاکید  با  توکلی،  نادر  دکتر 
انتقال  پروتکل های بهداشتی رعایت نشود احتمال و خطر 
ویروس کووید۱۹ وجود دارد، گفت: درمورد جشنواره فجر 
برگزار  سینما  ظرفیت  سوم  یک  با  باید  دستورالعمل  طبق 
گرفته  درنظر  خاص  شرایط  برای  باید  موضوع  این  شود. 
شود و اگر شرایط الزم فراهم نشود قطعا نمی توان تضمینی 
در  نمی افتد.  ویروس  انتقال  نظر  از  اتفاقی  که  کرد  اعالم 
در  که  است  این  ما  دوم  مشکل  فجر  جشنواره های  مورد 
خوراکی  از  افراد  سینما  سالن  در  یا  و  فیلم ها  سانس  بین 
کنار  مستلزم  کار  این  که  می کنند  استفاده  نوشیدنی  و 
را  بیماری  انتقال  خطر  می تواند  که  است  ماسک  زدن 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  درباره  وی  دهد.  افزایش 
در نشست های خبری فیلم های جشنواره فجر، اظهار کرد: 
استانی  ستاد  با  جشنواره  برگزاری  پیرامون  تصمیم گیری 
نیست و ما بیشتر بر مباحث نظارتی فعال هستیم. زمانی که 
تعداد افراد در نشست ها افزایش یابد ممکن است سبب بروز 
مشکالتی شود البته؛ در حال حاضر هنوز هم در ۸۰ درصد 
موارد محافل خصوصی، شب نشینی ها و مهمانی ها خطرات 

بیشتری نسبت به جشنواره ها دارد.
توکلی ادامه داد: در اماکن اداری و دانشگاهی خوشبختانه 
این موضوع نهادینه شده است که اکثر جلسات به صورت 
وبیناری برگزار شود، بنابراین این موضوع بیش از ۹۰ درصد 
ما  فعلی  نگرانی  اینچنینی رعایت می شود.  در نشست های 
نشست های حضوری در فضاهای سر بسته است که افراد 
برای خوردن و آشامین ماسک را کنار می زنند، این موضوع 
در ادامه ساده انگاری است که برخی به آن دچار شدند و 
بیماری و بروز موج چهارم  می تواند عاملی برای گسترش 

بیماری شود.
وی در خصوص وضعیت ورودی بیماران به بیمارستان های 
تهران، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت دچار یک نوسان 
است که متاسفانه ورودی  مراجعه کننده  سرپایی از هفته 
گذشته باالی ۲۰۰۰ مورد در روز شده است و میران بستری 
ما  برای  نفر رسیده است که زنگ خطری  به ۳۰۰  روزانه 
است. متاسفانه مشکل دیگر در یک یا دو هفته اخیر این 
است که به شکل نادر شاهد عوارض خاص کرونا در هفته 
دوم تا ششم بیماری هستیم که این هم یک هشدار جدی 
برای ما است. درگیری های قلبی، درگیری سیستم عصبی 
و عوارض عفونی ثانویه جزو این عوارض خاص هستند که 

در برخی افراد رخ می دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی : 

جمعیتايرانبه۳۰میلیوننفرمیرسد

افزايش کودک همسري ناشي از ضعف هاي قانون ؛

خانوادههاازدواجدخترانزير1۳سالراثبتنميكنند

بدون شك و ترديد ؛

مظلومترينكشوردرمقابلهباكروناايراناست

استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
به  برنامه    ۹۰۰ از  بیش  اجرای  از  خوزستان، 

مناسبت دهه فجر در این استان خبر داد.
زینب پارسافخر اظهار کرد: به منظور گرامیداشت 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  فجر،  دهه  ایام ا... 
دهه  این  مراسم های  گرامیداشت  متولی  استان، 

در خوزستان است.
برگزاری  کمیته های  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
برای  کمیته   ۲۲ گفت:  استان  فجر  دهه  مراسم 
خوزستان  استان  فجر  دهه  گرامیداشت  ستاد 
تشکیل شده که یکی از آنها کمیته زن و خانواده 
خانواده  و  بانوان  امور  کل  اداره  مسئولیت  با 

استانداری خوزستان بشمار می آید.
استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
این  شهرستان ها  تمامی  در  افزود:  خوزستان 
امور   دبیری مشاور  و  فرماندار  ریاست  به  کمیته 
جلسات  برگزاری  طی  و  شده  تشکیل  بانوان 

کلیه  با  گرفته  صورت  مکاتبات  و  مشترک 
دستگاه های اجرایی استان، برنامه های دهه فجر 

در حوزه زن و خانواده ابالغ شد.

برنامه   ۹۰۰ از  بیش  کرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
یا در فضای  بهداشتی و  پروتکل های  با رعایت 
مجازی برگزار و یا در حال برگزاری است که یا 

بانوان متولی اجرا بودند و یا عنوان آن ها خانواده 
و زنان بوده است.

روی  پیش  برنامه های  برشماردن  با  پارسافخر 
فجر  دهه  کمیته  برگزاری  گفت:  کمیته  این 
شهدا،  گلزار  غبارروبی  شهرستان ها،  در  بانوان 
تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم، تقدیر از 
بانوان  از  تقدیر  انقالب،  دوران  روایتگر  بانوان 
کارآفرین در حوزه های مختلف ازجمله صنعت و 
پوشاک، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری 
کارگاه آموزشی سبک زندگی اسالمی - ایرانی 
و  فصلی  بازارچه های  افتتاح  مجازی،  به صورت 
و  خرمشهر  آبادان،  شهرستان های  در  دائمی 
مسابقات)تیراندازی،  انواع  برگزاری  ماهشهر، 
برپایی  نقاشی(،  و  عکاسی  کتاب خوانی، 
صنایع دستی،  عکاسی،  مجازی  نمایشگاه 
دهه  برنامه های  عفاف  و  حجاب  محصوالت 

فجر خواهد بود.

مديرکل امور بانوان استانداری خوزستان :

دهه فجر ۹۰۰ برنامه اجرا مي شود

گفت:  شورای  مجلس  در  شمیرانات  و  ری  تهران،  مردم  نماینده 
ایران در سال های اخیر به شدت به سمت سالمندی حرکت می کند 
سال  در  ایران  جمعیت  بهداشت  جهانی  سازمان  پیش بینی  طبق 
۲۱۰۰ میالدی به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید و این بسیار برای 

آینده ایران خطرناک است. 
شهرستان  در  که  زن  سوم  الگوی  همایش  در  الهیان  زهره 
ساوجبالغ استان البرز برگزار شد، با گرامیداشت تقارن دهه فجر 
با میالد حضرت زهرا )س( و میالد بنیانگذار انقالب اسالمی امام 
خمینی )ره( گفت: امید داریم در گام دوم انقالب زنان سرزمینم 
زمینه ساز تمدن نوین اسالمی باشند. زنان این سرزمین در حوزه 
و  فعال هستند  و...  کارآفرینی  و  اجتماعی  فرهنگی،  های علمی، 
باعث افتخار است که پس از چهار دهه از انقالب اسالمی بانوان 

این چنین می درخشند.
انقالب اسالمی نقطه عطفی در تکامل و  اینکه  با عنوان  الهیان 
تحول اجتماعی شد افزود: انقالب اسالمی طلیعه ای خواهد بود که 
تمدن نوین اسالمی محقق شود و ملت های مظلوم جهان پرچمدار 

ظهور حضرت ولی عصر باشند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: حضرت امام خمینی )ره( چه قبل 
از انقالب و چه بعد از انقالب اسالمی به زنان بهای بسیار دادند و 
حضرت امام افق دیدشان نسبت به انقالبی گری زنان بلند بود و 
بعد از انقالب اسالمی هم به شدت با تفکر گوشه نشینی و محصور 
از  محروم  جامعه  نگذاشتند  و  بودند  مخالف  خانه  در  زنان  کردن 

نیمی از قدرت خود باشد و اکنون شاهد هستیم زنان ایران اسالمی 
در حوزه، دانشگاه، صنعت، کشاورزی و... با حفظ ارزشها و جایگاه 

زن فعالیت می کنند.
نوین  ادامه مهمترین رکن تمدن  امنیت ملی در  عضو کمیسیون 
جوامع  به  دارد  قصد  دشمن  گفت:  و  دانست  فرهنگ  را  اسالمی 
اسالمی تسلط فرهنگی داشته باشند و نوک پیکان تهاجم فرهنگی 
بانوان در حوزه های  زمانی که  تا  زنان هستند و دشمن می داند 

مختلف موفق عمل می کنند نمی توانند بر جامعه مسلط شوند.
آینده  نسل  به  کنونی  نسل  از  فرهنگ  بستر  و  راه  افزود:  وی 
و  است  فرهنگ  انتقال  بستر  مهمترین  خانواده  و  است  خانواده 
این خانواده دچار  باشند  نداشته  از خانواده حمایت  اگر مسئولین 
خانواده  به  زدگی  شعار  از  دور  به  باید  و  شد  خواهد  اضمحالل 
خانواده  از طریق  را  خود  فرهنگی  فعالیت های  و  کرد  ها کمک 

دنبال کنیم.
الهیان در جمع بانوان شهرستان های ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان 
و چهارباغ گفت: به فرموده امام راحل زن باید در مقدرات اساسی 
مملکت دخالت کند و به همین دلیل سرکار خانم دباغ را در جایگاه 
فرماندهی سپاه سه استان قرار دادند و این اقدام پیامی داشت و 
در  آنان  تاثیرگذاری  و  جامعه  در  رسانی  در خدمت  زنان  باور  آن 

جامعه بود.
وی با بیان اینکه امروز دشمن با تهاجم فرهنگی در تالش است 
جوان ما تعهد و مسئولیت پذیری را نداشته باشد افزود: مسؤلین 

جوانان  مشکالت  و  ازدواج  امروز،  جوان  به  توجه  برهه هایی  در 
نکردند و مشکالت معیشتی و تهاجم فرهنگی موجب شده جوانان 
از ازدواج و مسئولیت پذیری در خانواده خودداری کنند و می بینیم 
به سمت سالمندی حرکت  به شدت  اخیر  ایران در سال های  که 
ایران  می کند و طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت جمعیت 
در سال ۲۱۰۰ میالدی به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید و این بسیار 
برای آینده ایران خطرناک است و باید مسئولین فرهنگی نیز در 
این راه تالش کنند و همچنین مسئولین اجرایی در فراهم سازی 

ازدواج، فرزندآوری و تسهیالت برای آنان تالش  کنند.
تغییر  گفت:  جمعیت  رشد  کاهش  از  نگرانی  ابراز  ضمن  الهیان 
در  اگر  و  می برد  پیش  سالمندی  به سمت  را  ما  جمعیت  ساختار 
کشورهای اروپایی جریان سالمندی طی ۱۰۰ سال به تدریج اتفاق 
افتاد، ما طی ۳۰ سال آینده کشوری با جمعیت پیر هستیم و این 
در شرایطی است که زیرساخت های الزم را فراهم نکردیم و برای 

سالمندی جمعیت آماده نیستیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات و ری در مجلس در پایان گفت: 
در کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده به امنیت شغلی زنان پرداخته 
شده که طبق مصوبات مجلس اخراج مادران به بهانه بارداری و 
شیردهی ممنوع شده و همچنین تسهیالت برای استخدام مادران 
دارای فرزند، بسته معیشتی، کارت مادرانه برای بهره مندی مادران 
از اماکن رفاهی و... از جمله اقداماتی است که در مجلس شورای 

اسالمی درحال پیگیری است.

مطابق با گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران، ازدواج دختران ۱۰ تا 
۱۴ ساله که در سه ماهه اول سال جاری، ۷۳۲۳ مورد بود؛ با رشد 

۲۳ درصدی به ۹۰۵۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است.
ازدواج  مورد   ۱۶۰۱۷ گذشته  سال  تابستان  و  بهار  در  مجموعا 
برای  آمار  اما همین  بود  رسیده  ثبت  به  ساله  تا ۱۴   ۱۰ دختران 
سال جاری به ۱۶۳۸۱ مورد رسیده است؛ یعنی آمار ازدواج دختران 
۱۰ تا ۱۴ ساله در شش ماهه اول سال ۹۹ نسبت به سال گذشته 
۲ درصد رشد داشته است.اگرچه آمار ازدواج دختر بچگان زیر ۱۰ 
تابستان گذشته  در  بود،  ثبت شده  نفر  بهار ۹۹ یک  در  سال که 
درصدی   ۲۳ افزایش  همین  اما  است  رسیده  صفر  به  و  کاهش 
ازدواج دختران زیر ۱۳ سال طی سه ماه زنگ خطری است که 

جلوگیری از ازدواج اجباری و کودک همسری را بلند کرده است.
این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز از حدود ۳۶ هزار در سه 
 ۹۹ تابستان  در  ازدواج  هزار   ۴۴ حدود  به  جاری  سال  اول  ماهه 
رسیده و رشد داشته است. از سوی دیگر اما تنها ۳ ازدواج برای 
پسران کمتر از ۱۵ سال در تابستان گذشته به ثبت رسیده که در 

مقایسه با بهار ۹۹ با ۵ مورد ازدواج ثبت شده، کاهش داشته است. 
همچنین آمار ازدواج ثبت شده برای پسران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز از 
حدود ۴۸۰۰ نفر در بهار ۹۹ به حدود ۵۹۰۰ نفر در تابستان ۹۹ 
افزایش داشته است.آمار والدت های ثبت شده برای مادران کمتر 
از ۱۵ سال نیز نسبت به سه ماهه اول سال جاری افزایش یافته و 
در تابستان ۹۹ به ۳۶۴ مورد رسیده است. همچنین ۱۷۸۲۳ والدت 
برای مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله در تابستان ۹۹ به ثبت رسیده است در 
حالی که همین آمار برای پدران کمتر از ۱۵ سال تنها یک مورد و 
برای پدران ۱۵ تا ۱۹ سال، ۷۵۹ مورد در تابستان ۹۹ بوده است.

اما میزان طالق ثبت شده در همین بازه سنی نیز قابل توجه است. 
در  از ۱۳۱ مورد  تا ۱۴  برای دختران ۱۰  ثبت شده  تعداد طالق 
بهار ۹۹ به ۱۸۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. این آمار برای 
دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله با بیش از ۴۰ درصد رشد نسبت به بهار ۹۹ 
به ۳۷۶۰ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. همین آمار برای پسران 
در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله از ۱۴۰ مورد طالق در بهار سال جاری 

به ۱۶۵ طالق در تابستان ۹۹ رسیده است.

به نوشته بهارنیوز، آمار قابل تامل منتشر شده در گزارش وضعیت 
اجتماعی و فرهنگی ایران در تابستان ۹۹ درباره ازدواج، طالق و 
زایمان دختران زیر ۱۳ سال معطوف به آمار ثبت شده است؛ در 
به  خانواده ها  از  بسیاری  کارشناسان  از  برخی  گفته  به  که  حالی 
علت محدودیت های قانونی برای ازدواج دختران ۱۳ ساله و کمتر 
تمایلی به ثبت آن ندارند بنابراین می توان گفت آمار قطعی با آنچه 
اعالم شده می تواند متفاوت باشد. علیرغم وجود ضعف های قانونی 
برای جلوگیری از کودک همسری در گذشته، در شرایط فعلی و با 
تصمیم مجلس مبنی بر پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به 
دختران زیر ۲۳ سال، نگرانی از افزایش کودک همسری نیز بیشتر 
شده است. نداشتن مهارت کافی برای ازدواج و به طبع آن طالق 
زودهنگام، مشکالت بهداشتی ناشی از زایمان در کودکی، ازدواج 
اجباری و سوءاستفاده از امر ازدواج برای رسیدن به منافع مالی و 
شخصی تنها بخشی از پیامدهای منفی کودک همسری است که 
عالوه بر فرهنگ سازی در این زمینه نیازمند توجه هرچه بیشتر 

مسئوالن در تصویب قوانین هستیم.

وقتی یک بازیگر درجه چندم سینما که هیچ نقطه درخشانی حتی 
در حرفه خود ندارد می گوید چرا هیچ جای دنیا یک فوتبالیست، 
یک بازیگر یا یک آدم  معروف نمی میرد، معلوم است که او پیش از 
هر چیز به این مساله معترض است که چرا ما را آدم های ویژه ای 

نمی بینید؟
در  کشور  مظلوم ترین  که  نباشد  این  در  تردیدی  دیگر  شاید 
موضوع مقابله با کرونا، ایران است که هم زمان مجبور است در 
چند جبهه بجنگد، هم دشمن خبیث، ناجوانمردانه تحریم کرده، 
می کند  واقعیت  تحریف  دروغ پردازی  با  رسانه ایش  ماشین  هم 
این  در  داخلی  ضدانقالب  کنار  در  بی سواد  سلبریتی های  هم  و 

آتش می دمند.
دنیا،  کشورهای  از  بسیاری  از  جلوتر  ایران  اسالمی  جمهوری 
تا حدود زیادی کنترل کرده و هم  را  تلفات  ابتال و  هم سرعت 
تولید  را  واکسن  دنیا  در  اولین ها  شانه ی  به  شانه  دانشمندانش 
کرده و هم تمام اقدامات الزم برای خرید واکسن معتبر را انجام 

داده است.
به کمک عناصر  فازهای قبلی جنگ روانی، رسانه های معاند  در 
داخلی خود هر چه زدند به در بسته خورد، چه آنجا که خواستند 
مرتبط  مذهبی  مراسم  و  تجمعات  اماکن،  به  را  کرونا  همه گیری 
خرافات  برچسب  با  را  مومنانه  پویش های  و  دعا  فضای  یا  کرده 
تخطئه کنند و چه آنجا که خواستند جمهوری اسالمی را ناتوان از 

مدیریت این بحران جلوه دهند.
جنگ  این  جدید  فاز  می شد  پیش بینی  چنانچه  اساس  همین  بر 
با اسم رمز »واکسن  تا  ایستگاه واکسن رسیده  به  روانی سنگین 
بخرید«، نظام را متهم به سیاسی کاری در حوزه سالمت کرده و 
با قرار دادن ملت در مقابل نظام، توان تصمیم گیری صحیح را از 

مسئولین مربوطه بگیرند.
در این ایستگاه جدید هم مانند دفعات قبل، کلیدواژه این عملیات 
روانی یک جمله است: »ایران چون نمی خواهد سر به راه باشد و 
با همه سر جنگ دارد، تحریم شده و دود این تحریم ها به چشم 

مردمش می رود.«
این جریان پلید، »تحریف« را دقیقا از همین جا کلید می زند، یعنی 
جنگ  »سر  را  »مقاومت«  و  نبودن«  راه  به  »سر  را  »استقالل« 
داشتن« معنا می کند تا به زعم خود روحیه ملی را از درون تضعیف 

و نظام را دچار فروپاشی داخلی کند.
حال و در پی فوت چند شخصیت مشهور و محبوب که به حق 
احساسات جامعه را به شدت جریحه دارد کرد، دوباره فرصت برای 
موج سواری و خباثت دشمنان خارجی با سوءاستفاده از احساسات 
مشت  یک  خودنمایی  و  عقده گشایی  و  قدرشناس  مردم  پاک 

سلبریتی بی سواد فراهم شده تا پروژه »فشار« را تکمیل کنند.
باید توجه داشت که ایران با وجود همه این دشمنی ها و خباثت ها 
در موضوع واکسن کرونا تاکنون هیچ کم کاری نکرده و هم زمان 
با تولید واکسن داخلی، مطابق رویه دیگر کشورها نه تنها با ثبت 
نام در »کوواکس« و پرداخت پول الزم برای خرید واکسن خارجی 
منتظر است تا بر اساس اولویتی که سازمان جهانی بهداشت تعیین 
می کند واکسن خارجی را  تحویل بگیرد، بلکه از واکسن های معتبر 
دیگر کشورها )مانند اسپوتنیک وی روسی( که در لیست کوواکس 

نیست نیز خریداری کرده است.
با  نیز  مشترکی  پروژه  شده،  انجام  اقدامات  مجموعه  کنار  در 
همکاری کشور کوبا که سابقه طوالنی و موفقی در تولید واکسن 
کرونا دارد در حال اجراست که با توجه با موفقیت آمیز بودن نتایج 
در  عمومی  واکسیناسیون  جهت  بزودی  شده  تولید  محصول  آن 

اختیار شبکه بهداشت و درمان کشور قرار می گیرد.
حال باید پرسید کدام کم کاری از سوی ایران وجود داشته و چه 
کار ضروری دیگری وجود داشته که انجام نشده است؟ فقط در 
این میان خرید و ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع شده 

که دلیلش بر هر صاحب عقل و منطقی روشن است.
نه  سلبریتی  تمساح یک مشت  اشک  است  معلوم  اساس  این  بر 
خوش  و  خودنمایی  برای  فرصت طلبی  سر  از  که  واکسن  بخاطر 
چرا  مردم،  نه  است  خودشان  مردن  ترس  از  و  غرب  به  خدمتی 
می شد،  وارد  آنها  مدنظر  واکسن  هم  االن  همین  اگر  حتی  که 
اولویت  در  انصاریان  و  میناوند  چون  جوانی  ورزشکاران  امثال 
تزریق نبودند. وقتی یک بازیگر درجه چندم سینما که هیچ نقطه 
درخشانی حتی در حرفه خود ندارد می گوید چرا هیچ جای دنیا یک 
فوتبالیست، یک بازیگر یا یک آدم  معروف نمی میرد، معلوم است 
که او پیش از هر چیز به این مسئله معترض است که چرا ما را 

آدم های ویژه ای نمی بینید!؟


