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محرز: کرونای انگلیسی داریم 
نمکی: نداریم! 

در حالی که عضو ســتاد ملی مبــارزه با کرونا، 
دلیل اوج گرفتن این بیماری در کشــور را کرونای 
انگلیسی دانسته، وزیر بهداشــت اظهارات مینور 

محرز را رد کرد!
 کرونای انگلیسی از مدت ها پیش

 در ایران بود!
به گزارش برترین ها،  عضو ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: دلیل قرمز شدن همه ایران در این اواخر همین 
ویروس کرونای انگلیسی بود که خوشبختانه آن را 
کنترل کردیم! مینو محرز، افزود: احتمال می رود 
ویروس جهش یافته ای کــه اخیراً در انگلیس پیدا 
شده است را طی ماه های اخیر که آمار مرگ و میر در 

ایران باال بود را تجربه کرده باشیم.
وزیر بهداشت: هنوز  ردی  از ویروس کرونای 

انگلیسی پیدا نکردیم
وزیر بهداشت گفت: تمام مسافرانی که از انگلیس 
وارد کشور شده اند را رصد می کنیم و تاکنون ردی 
از ویروس کرونای انگلیســی پیدا نکردیم. سعید 
نمکی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع 
خبرنگاران با اشاره به کاهش 50 درصدی مرگ و 
میرهای ناشی از کرونا و حذف نقاط قرمز در کشور 
اظهار کرد: انگلیس نوع جدید ویروی کرونا را با دو 
ماه تاخیر اعالم کرد و ما بــه محض اطالع اقدامات 
الزم را انجام دادیم. وی در ادامــه گفت: پروازها به 
مقصد انگلیس و از مبدأ انگلیــس به ایران ممنوع 
شد. مسافرانی که به واسطه ایرالین های مختلف 
از انگلیس وارد کشور شدند، رصد می شوند. از آنها 
آزمایش گرفته می شود. ما لیست تمام مسافرانی 
که از انگلیس در چند روز گذشته وارد کشور شده اند 
را داریم و آنها را رصــد می کنیم. نمکی اظهار کرد: 
تاکنون ردی از این ویروس پیدا نکردیم و اگر پیدا 

کردیم به اطالع مردم خواهیم رساند.
    

۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت های 
شرط بندی دستگیر شدند

رئیس مرکز مبارزه 
با جرایم ملی پلیس فتا 
گفت: ۱0 سلبریتی اعم 
از هنرمند یا ورزشکار به 
جرم تبلیغ سایت های 

شرط بندی دستگیر شدند. آن ها باهدف افزایش 
فالوئر خود به تبلیغ برای ســایت های شرط بندی 
می پرداختند که تحویل مراجع قضایی شــدند. 
ســرهنگ نوروزی افزود: دو نفــر از گردانندگان 
سایت های شــرط بندی خارج از کشــور به ایران 

بازگردانده شدند.
    

توضیحات وزیر آموزش وپرورش 
درباره برگزاری حضوری امتحانات

وزیــر آمــوزش  
و پــرورش گفــت: 
روش هــای مختلفی 
موجود را بررسی کردیم 
و در ابالغیــه ای که به 

استان ها ارسال کردیم اختیارات ویژه ای را به مدارس 
داده ایم که می توانند بر اساس صالحدید خودشان 
این امتحانات را برگزار کنند.  به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان، محســن حاجی میرزایی اظهار 
کرد: ترجیح ما به ذلیل افرایش ضریب اطمینان از 
امتحان، آزمون حضوری است، اما مرجع اجازه دادن 
به اینکه ما می توانیم آزمون حضوری برگزار کنیم یا 
خیر، ستاد ملی کروناست بنابراین اگر جایی به ما 

اجازه بدهند آزمون حضوری میسر است.
    

 تماس ۲۰ هزار نفر 
از مترو با اورژانس 

معــاون فنــی و 
عملیاتی مرکز اورژانس 
تهران از تماس ۲0 هزار 
نفر از مترو بــا اورژانس 
خبــر داد. بــه گزارش 

ایسنا، سیدرضا معتمدی اظهار کرد: طی ۹ ماه سال 
گذشته بیش از ۲0 هزار تماس از مترو یا شهروندانی 
که به وســیله مترو تردد می کردند با ما گرفته شد .با 
توجه به آماری که سال گذشته داشتیم، حدود 5/۱ 
درصد عملیات اورژانس تهــران به مترو اختصاص 
پیداکرده و باید همکاری از سوی مترو انجام شود تا فضا 

در اختیار ما قرار گیرد و خدمات بهتری را ارائه دهیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

وام ازدواج که در الیحه بودجه ۱۴00 
همان 50 میلیون تومان سال قبل مانده 
و افزایش نیافته بود، در آستانه افزایش 

۱00 درصدی است.
این خبری است که اخیراً سخنگوی 
کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی منتشــر کرده است. تصویب 
افزایــش وام ازدواج و مدت زمــان 
بازپرداخت آن در این کمیســیون که 
البته برای نهایی شدن نیازمند تصویب 
در کمیســیون تلفیق و سپس طرح در 
صحن علنی مجلس و تصویب در قالب 

الیحه بودجه سال ۱۴00 است.
این مسیری اســت که اگر مصوبه 
کمیسیون اجتماعی خانه ملت به سالمت 
از آن عبور کند و مشمول موانع قانونی و 
مباحث مختلف نشود، وام ازدواج از سال 
آتی به یک صد میلیــون تومان افزایش 
می یابد که به هر یــک از زوجین تعلق 
خواهد گرفت و مدت زمان بازپرداخت 
آن هم از 5 ســال به ۱0 ســال افزایش 

خواهد یافت.
این در حالی است که پیش تر برخی 
نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش وام 
ازدواج از 50 به ۸0 میلیون تومان برای 
سال آتی را مطرح کرده بودند و همچنین 
خواستار شکل گیری وامی تحت عنوان 
مشوق فرزندآوری به مبلغ ۲0 میلیون 
تومان در قالب بودجه سال ۱۴00 شده 
بودند که می تواند پیش درآمد تغییراتی 
جدید دررونــد بررســی وام ازدواج در 
کمیسیون تلفیق و حتی صحن علنی 

مجلس باشد. فضایی غبارآلود پیرامون 
تسهیالتی که مبنای شکل گیری اش، 
تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج بوده 
است. مشوقی که به باور برخی، کارایی 
چندانی ندارد و حتی تبدیل به نوعی مانع 
در ازدواج و پایداری وصلت ها شده و آثار 
زیان بار دیگری به دنبال داشــته است. 
آثاری ازجمله بدهکار کردن جوانان به 
بانک ها در ابتدای زندگی مشترک که 
با هر بار افزایش مبلغ وام تشــدید هم 

می شود.
برای درک این دیدگاه کافی اســت 
تصور کنیم که افزایش وام ازدواج به ۱00 
میلیون تومان برای هــر یک از زوجین 
برای سال بعد به تصویب نهایی برسد و در 
دست اجرا قرار گیرد. در این صورت سال 
بعد زوج هایی زندگی مشترکشان را آغاز 
خواهند کرد که روی هم ۲00 میلیون 
تومان دریافت کرده اند و برای مدت ۱0 
سال موظف به پرداخت اقساط سنگین 

آن هستند.
این بدهــی در حالی به ایــن افراد 
تحمیل می شــود که عمــده نیاز های 
این افراد در آغاز مســیر، تهیه اسباب و 
لوازم منزل است و لذا محل مصرف وام 
پرداختی، نه تهیه مسکن یا دایر کردن 
کســب وکار یا هر امر مولد دیگری، که 
خرید لوازم و اثاثیه منــزل خواهد بود. 
هزینه هایی که می بایست طی ۱0 سال 
بازپرداخت شوند، درحالی که نیاز های 
خانواده های تازه شکل گرفته طی ۱0 
سال به مراتب تغییر می کند و هزینه های 

جدیدی متوجه ایشان می شود.
باال بردن مبلغ وام، تنها راه ترغیب 

جوانان به ازدواج 
همه این ها در حالی است که از موانع 

پیش پــای جوانان بــرای دریافت این 
وام صرف نظر کنیم کــه ازجمله آن ها، 
دشواری بسیار زیاد یافتن ضامن معتبر 
بانکی اســت که گاه موجب می شــود 
چندین ماه از عمر افراد صرف دریافت 
وام ازدواج شــود. ماه هایی پرفشار که 
می بایست صرف اشتغال زوجین و شروع 
قدرتمند زندگی مشــترک شــود، اما 
برعکس موجب آسیب دیدن اشتغال 

ایشان می شود.
البتــه به رغم افزایش شــدید و گاه 
لجام گسیخته قیمت ها و تورم در یک 
ســال اخیر، رقــم وام ازدواج در الیحه 
بودجه هیچ افزایشــی نداشــته است؛ 
بی تفاوتی محض به تنها مشوق جوانان 
به ازدواج در کشورمان که نه دستخوش 
تحول قرار می گیرد و نه به روزرسانی اش 

در دستور کار قرار دارد.
نکتــه ای تأمل برانگیز که با واکنش 
مجلــس تأمل برانگیزتر هــم به نظر 
می رسد چراکه می بینیم در خانه ملت 
هم ایده ای جز افزایش وام ازدواج برای 
ترغیب جوانان به ازدواج در دستور کار 
نیست. همان وامی که از روز شکل گیری 
تا به امروز نتوانسته حتی از کاهش نرخ 

ازدواج در کشورمان بکاهد و به باور برخی، 
یکی از عوامل از هم پاشیدن ازدواج ها و 
افزایش نرخ طالق بوده است. وامی که 
قرار بوده مشوق باشد، اما حکم تله ای را 
یافته که پیش روی آن هایی است که اگر 
این وام نباشد هم، تن به ازدواج می دهند، 
اما با این وام ممکن است مدیون بانکی 
شوند و فرجام ازدواجشان تیره وتار باشد.

وام های یک میلیاردی با 
بازپرداخت 40 ساله 

اینکه با باال رفتن مبلــغ وام ازدواج 
هرروز جوانان بیشــتری بدهکار بانکی 
می شــوند را محمدمهدی تندگویان، 
معاون امور ســاماندهی جوانان وزارت 

ورزش و جوانان مطرح کرد. 
 او مهرماه امســال گفته بود که وام 
مســکن جوانان از ۲50 میلیون تومان 
به ۴00 میلیون تومان افزایش پیدا کرد 
که نشان از یک افزایش ۶0 درصدی دارد 
اما سؤال اینجاست که آیا این وام برای 
جوانان مقرون به صرفه است؟ آیا با این 
پول می توان صاحب خانه شد؟ آیا این 

وام به تنهایی برای جوانان کافی است؟ 
این سؤاالت در حالی مطرح می شود 
که چندی پیش تندگویان خبر از طرح 
وام تجمیعی داد، وامی که قرار اســت 
با تجمیع کلیه وام ها ازجمله اشــتغال، 
مســکن، تأمیــن کاال و.... به مبلغ یک 
میلیــارد تومان بــه هر جــوان ایرانی 
پرداخت شود و اقساط آن ۳0 تا ۴0 ساله 

در نظر گرفته شود.
او درباره افزایــش ۶0 درصدی وام 
مســکن جوانان افزود: این وام سالیان 
سال است که پرداخت می شود اما چند 
روز گذشته مدل پرداخت آن و مبلغش 
افزایش پیدا کرد که البته گفتنی  است 
در ســال های اخیر کمک چندانی به 
خانه دار شــدن جوانان نکرده است. به 
همین دلیــل اعتقاد من بر این اســت 
تجمیع همــه وام هایی که قرار اســت 
جوانان بگیرند ازجمله وام اشتغال، وام 
ازدواج و... می تواند به آن ها کمک کند. 
چون با یــک وام کار جوان راه نمی افتد. 
در حال حاضر این طرح را هم به مجلس 
شورای اسالمی، هم مرکز پژوهش ها و هم 
سازمان برنامه وبودجه ارسال کرده ایم اما 
به دلیل اینکه یا در اولویــت کار آن ها 
نبوده یا مدنظرشان نیست، هیچ جوابی 

دریافت نکرده ایم.
وام های تجمیعی می تواند به 

جوانان کمک کند؟
در وضعیت اقتصادی موجود که تورم 
روبه افزایش اســت، اشتغال مشکالت 
فراوانی دارد و درآمدها کاهش پیداکرده 
اســت. پرداخت این وام مسکن ۴00 
میلیونی تنها جوانــان را به یک کمک 
گیرنده و درنهایت بدهکار بانکی تبدیل 

می کند که این وام به وام های دیگرشان 
اضافه می شود و در بازپرداخت آن ها حتماً 
دچار مشکل خواهند شــد. البته که با 
همین ۴00 میلیون تومان هم نمی شود 
خانه دار شد. چراکه قیمت مسکن بیش 
از این هاست و این مبلغ فقط پول پیش 

یک خانه  است.
ممکن است افزایش مبلغ این گونه 
وام ها در کوتاه مدت جوانان را خوشحال 
کند و یک امتیاز مثبت تلقی شود اما در 
درازمدت در بازپرداخت آن دچار مشکل 
می شوند. چون یک جوان مجبور است از 
چند جا وام بگیرد. پس طبیعی  است در 
پرداخت اقساط آن ها دچار مشکل شود.

به گفته تندگویان همین وام ازدواج 
ماهی یک میلیــون و ۲00 هزار تومان 
قسط دارد که پرداخت اقساطش برای 
برخی از زوجین دشوار است. چه برسد به 
اینکه چند وام دیگر هم به آن اضافه شود. 

تازه اگر اجاره خانه و ... نداشته باشند.
به عقیــده او وام تجمیعی می تواند 
شرایط بهتری برای جوانان فراهم کند. 
او گفته که خودش این مشکالت را دیده 

و پیشنهاد وام تجمیعی را داده است. 
وام حالل مشکالت نیست، 
مسئولین فکر اساسی کنند

فارغ از اینکه وام های مختلف جوانان 
را همان اول راه زندگی بــه بدهکاران 
بانکی تبدیل می کند باعــث افزایش 
مشکالت زیادی هم شده است. مدتی 
پیش بحث ازدواج های صوری یا ازدواج 
با کــودکان تنها به خاطــر گرفتن وام 
ازدواج مطرح شده بود تا جایی که آمار 
کودک همســری را ۴ برابر کرده بود و 
حاال هم در بســیاری موارد دیده شده 
است که زن و شوهرانی که سال هاست از 
هم جداشده اند برای دریافت وام ازدواج 
به هم رجوع می کننــد و پس از گرفتن 
وام ازدواج دوباره جدا می شوند. از سوی 
دیگر با یک گشت وگذار ساده در اینترنت 
نیز می توان به سایت هایی رسید که وام 
ازدواج را می فروشند و هیچ نهاد یا ارگانی 
هم به این مسئله وارد نشده و رسیدگی 

نمی کند. 
بااین حال همان طــور که پیش تر 
هم گفته شد این طرح در میان جوانان 
مخالفان و موافقانی دارد. برخی از جوانان 
در شــبکه های اجتماعی بــا باال رفتن 
وام ازدواج موافقــت کرده اند و عده ای 
معتقدند وام نمی تواند مشکل گشا باشد.

کامنت های دریافتی حاکی است 
برخــی جوانان بــا افزایــش این وام 
موافق هســتند چراکه معتقدند 50 
میلیون تومان وام ازدواج فعلی دردی 
از آن هــا دوا نمی کنــد؛ برخی حتی 
۱00 میلیــون را نیز کــم می دانند و 
عنوان کرده اند با ۱00 میلیون تومان 

هم نمی توانند حتی بخشی از مخارج 
ازدواج را تأمین کنند. این در حالیست 
که تعدادی هم نســبت بــه پرداخت 
اقســاط وام نگران انــد چراکه درآمد 
پایین آن ها کفاف چرخاندن زندگی 
متأهلی و پرداخت اقســاط وام ۱00 
میلیونی را نمی دهــد. برخی دیگر اما 
نسبت به تهیه ضامن ابراز نگرانی کرده 
و گفته اند جوانی که ساکن روستا است 
چگونه می تواند ضامن شاغل دولتی به 

بانک معرفی کند؟
عــده ای دیگر در مقابل پیشــنهاد 
کرده اند دولت به جای اعطای وام ازدواج 
باید هزینه اجناس اولیه زندگی را کاهش 
دهد چراکه با ۱00 میلیون تومان تنها 
می توان یک تلویزیون و یخچال خرید. 
بسیاری نیز معتقدند حتی اگر وام ازدواج 
چندین برابر هم افزایش یابد به دلیل عدم 
ثبات اقتصادی حاضر به ازدواج نیستند. 
از ســوی دیگر برخی نیز از اعطای وام 
بالعوض و یا هزینه کردن مبلغ وام ازدواج 
توسط دولت در جهت تولید اشتغال برای 
جوانان سخن گفته و می گویند: جوانی 
که وام ۱00 میلیونی دریافت کند برای 
پرداخت اقســاط آن نیازمند شغلی با 
درآمد متناسب اســت تا مجبور به کار 

کردن در چند شیفت نباشد.
به گزارش ایسنا، اگرچه با وام ۱00 
میلیون تومانــی ازدواج تنها می توان 
گوشــه ای از زخم های زندگی نوپا را در 
شرایط کنونی التیام بخشید  اما افزایش 
آن بدون تهیه پیوست های الزم و مطالعه 
و تحقیقی جامع در خصوص اثربخشی 
آن می تواند نگران کننده باشد؛ افزایشی 
که می تواند مشکالتی پنهان از دید نظیر 
کودک همســری، طالق و به دنبال آن 
ازدواج های صوری، اجبــار در ازدواج، 
خریدوفروش وام ازدواج، اختصاص وام 
به فعالیت هایی به غیراز امــر ازدواج و ... 
را به همراه داشــته باشد. بنابراین وقت 
آن رسیده که مسئوالن به جای افزایش 
رقم وام ازدواج که تالشی کم ثمر برای 
افزایش ازدواج ها بوده، تدبیری بنیادین  
و ریشه ای برای رفع مشکالت جوانان و 

افراد در سن ازدواج بیندیشند.

وام ازدواج از سال آینده 100 میلیونی می شود

مشوق یا تله ای برای گرفتار شدن در قسط و قرض؟ 

خبر

دیروز 7نفر و یک کودک در معیت یک روحانی -پدر شهید 
احمدی روشن از شهدای هسته ای-  در اقدامی ظاهرا خودجوش! 
نام خیابان مرحوم »محمدرضا شجریان« را به شهید »محسن 

فخری زاده« تغییر دادند.
واکنش ها به تغییر نام خیابان استاد

در ساعات اولیه پخش شــدن این عکس، رایان شجریان، 
کوچک ترین فرزند خسرو آواز ایران در استوری اینستاگرام خود 
نسبت به این اقدام نوشــت: چون دوست دشمن است شکایت 

کجا برم!
عضو شورای شهر تهران،  نیز دیروز به خبر تغییر نام خیابان 
شجریان توسط پدر مصطفی احمدی  روشن واکنش نشان داد و 

از اقدام کنندگان خواست رواداری پیشه کنند.
محمدجواد حق شــناس، گفت کــه بیــش از ۴5 درصد 
نامگذاری های این دوره شورای شهر تهران به نام شهیدان بوده 
است و بنابراین انتظار »رواداری به نمادهای جامعه« خواسته 
زیادی نیست. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران گفت: دوستان اطالع نداشتند که گذر ارزشمندی فردای 
شهادت به نام شهید فخری زاده نامگذاری کردیم و مصوبه دو 
فوریتی داشتیم و احتماال عدم اطالع سبب این اشتباه شده است.
حق شناس اظهار کرد: طبیعتا دوباره تابلو خیابان شجریان 

نصب خواهد شد.

تهدید به تغییر مجدِد تابلوی خیابان 
نوید نصب مجدد تابلوی خیابان به نام اســتاد شجریان؛  
در شرایطی اســت که پدر شــهید احمدی روشن که خود 
عامل اصلی تغییر نام خیابان به شــهید فخری زاده اســت، 
دیروز تهدید کرد که در صورت نصب مجدد، تابلو تغییر کرده 
یا مخدوش خواهد شــد. رحیم احمدی روشن شجریان را 
خیانت کار به مردم ایران دانســت و تصریح کرد: شجریان به 
مردم اعتقادی نداشت و شورای شهر تهران، شورای اسالمی 

شهر است یا شورای سلبریتی ها و خواننده ها است.
وی گفت: فردی که آن قدر بــرای مردم ایران ارزش قائل 
نبود که حتی ربنایش در ماه مبارک رمضان از صداوسیما برای 
مردم شهید باور و شهیدپرور پخش شود چرا باید نامش بر سر 

تابلوهای معابر عمومی شهر قرار گیرد؟
احمدی روشــن تهدید کرده که اگر این تابلو نصب شود 
مجدداً آن را مخدوش و روی آن رنگ خواهیم پاشید، چراکه 

این فرد لیاقت این کار را ندارد.
فرماندار تهران: نامگذاری خیابان شجریان 

غیرقانونی بود!
اما واکنش فرماندار تهران به این تغییر نام، تأمل برانگیز 
و عجیب بود. »عیسی فرهادی« در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره خبر تغییر تابلوی خیابان شجریان که صبح دیروز در 

فضای مجازی منتشر شد، گفت: شورا هیچ مصوبه ای برای 
اینکه خیابانی به اسم شجریان باشــد، برای ما ارسال نکرده 
است. وی ادامه داد: بنابراین تا مصوبه ای نیاید و ما آن را تایید 
و اعالم نکنیم، اقدام در این زمینه قانونی نیســت. شهرداری 
خالف قانون تابلو را نصب کرده و نامگــذاری هیچ خیابانی 
به نام شجریان قانونی نیســت. فرماندار تهران تصریح کرد: 
اگر تابلویی نصب شده باشد و کسی آن را تغییر دهد، باز هم 
اقدامی خالف قانون انجام شده است. خالف اول را شهرداری 
انجام داده است و خالف دوم را کســی که آن را کنده است، 

مرتکب شده است.
 قوه قضائیه قانون شکنان را 

مؤاخذه و مجازات کند
همچنین علی مطهری در واکنش بــه تغییر نام تابلوی 
خیابان شــجریان در حساب اینســتاگرام خود نوشت: قوه 
قضاییه باید افرادی را که قانون شکنی کردند و تحت عنوان 

»شــهید« در خیابانی نام دیگــری را جایگزین نام اســتاد 
شجریان کردند مؤاخذه و مجازات کند. شهیدان فخری زاده 
و احمدی روشن هر دو افرادی خوشــفکر و معتدل بودند و 
قطعاً از این کار راضی نیستند. شورای شهر باید تابلو را مجدداً 

نصب کند.

هفت نفر، یک کودک و یک روحانی نام خیابان شجریان را تغییر دادند

خودجوش یا سفارشی؟!

چندی پیش تندگویان خبر 
از طرح وام تجمیعی داد، 

وامی که قرار است با تجمیع 
کلیه وام ها ازجمله اشتغال، 

مسکن، تأمین کاال و.... به 
مبلغ یک میلیارد تومان به 
هر جوان ایرانی پرداخت و 
اقساط آن ۳0 تا 40 ساله در 

نظر گرفته شود

وام ازدواج از سال آتی به 
یک صد میلیون تومان 

افزایش می یابد که به 
هر یک از زوجین تعلق 

خواهد گرفت و مدت زمان 
بازپرداخت آن  هم از ۵ سال 

به 10 سال افزایش خواهد 
یافت
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