پرونده روز

چهارشنبه23تیر 8. 1395شوال . 1437شماره 19301

موضوع ازدواج از قانون ششم
توسعه حذف شده است

دانش پور – مباحث مربوط به خانواده  ،ازدواج و حجاب و عفاف از برنامه ششم توسعه و برنامه سال  95حذف شده است .کبری خزعلی
رییس شورای فرهنگی -اجتماعی زنان ضمن بیان این مطلب گفت :متاسفانه هر دولتی چهار سال می آید و می رود و هیچ اقدامی درباره
این موضوعات مهم صورت نمی گیرد.

است ولی تا زمانی که شرایط موجود اصالح
نشود و کلیه دستگاه های مسئول پای کار
نیایند ،نمی توان این قانون را همچون گذشته
به سرانجام رساند.
▪ ▪نتیجه جلسه چه بود؟

تسهیل ازدواج جوانان
فقط یک قانون11ساله و دیگر هیچ
دانشپور

هم جمع شده اند تا اگر پیشنهادی برای تدوین
آیین نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان دارند با
یکدیگر به مشورت بگذارند .این نکته موضوعی
است که مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت
ورزشوجواناندرگفتگوباخراسانبهآناشاره
می کند .ناصر صبحی البته نگاهی دارد به روند
تصویب و گ��ذران ای��ن قانون طی س��ال های
گذشته .وی می گوید :قانون تسهیل ازدواج
جوانان 21آذر  84پس از تصویب در مجلس
به شورای نگهبان ارسال شد و  7دی ماه همان
سال مورد تایید این شورا قرار گرفت و قرار بود
که از همان زمان اجرایی شود .وزارت کشور،
وزارت دارایی و امور اقتصادی و وزارت مسکن
و شهرسازی مسئول حسن اجرای این قانون
شدند .وی ادامه می دهد :بر این اساس قرار
بود "صندوق اندوخته ازدواج جوانان" توسط
سازمان مدیریت تشکیل شود .در این حین
جلسات متعددی نیز تشکیل شد اما برخی از
دستگاه ها خوب همکاری نکردند ضمن آن که
در دولت نهم و دهم سازمان مدیریت و برنامه
ریزی نیز دچار تغییر ساختار شد و از طرفی
به ج��ای صندوق اندوخته ازدواج جوانان،
" صندوق مهر" تشکیل شد و ای��ن به معنای

info@khorasannews.com

"ازدواج" این  6حرفی بسیار مهم و پرحاشیه
در گفته ها ووع��ده ها اما آرام و بدون حرکت
درعمل .همه از اهمیت و ضرورت تسهیل آن
می گویند.از این که باید جوانان را سوق داد به
سوی ازدواج ،باید تاجایی که امکان دارد برای
انجام آن انواع و اقسام تسهیالت و امکانات را
اختصاص داد ،باید تا جایی که می توان آسان
گیری در این امر خداپسندانه را تبلیغ کرد و
بسیاری حرف های دیگر.
ای��ن موضوع حتی آن ق��در به نظر پر اهمیت
می رسیده که س��ال ها پیش ب��رای آس��ان تر
شدنش،قانون هم نوشته اند.اگرچه از  13بند
این قانون بسیار مهم تنها یک بند اجرا شده
است  «:اختصاص روزی به نام روز ازدواج».
▪ ▪داستان ماجرایی  11ساله!

ماجرا به سال  84بر می گردد که نمایندگان
مجلس قانون تسهیل ازدواج را در  13بند
تدوین و تصویب کردند .بر مبنای این قانون
دول���ت م��وظ��ف ش��د تسهیالتی را ب��ه منظور
ب��رگ��زاری م��راس��م،کمک خ��رج هزینههای
زندگی تا دو سال،تسهیالت برای سربازان
متأهل،آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج،
وام مسکن ،تسهیالت برای دانشجویان متأهل
و باالخره راهاندازی «صندوق اندوخته ازدواج
جوانان» در دستور کار قرار دهد .اما گویا برای
اجرای این مصوبات  11سال کافی نبود چرا
که با گذشت یک دهه از تصویب  ،این قانون
همچنان در مرحله مقدمات و تدوین آیین نامه
خاک می خورد .آیین نامه ای که نه تنها طی
سال های گذشته نوشته نشده بلکه در آخرین
خبر گویا نمایندگان دستگاه های مرتبط گرد

مغفول ماندن ایجاد صندوق اندوخته ازدواج
جوانان بود.
اولین جلسه بعد از گذشت یک دهه

صبحی خاطرنشان می کند :سرانجام بعد از
سال ها ،امسال مجددا این مسئله مورد توجه
قرار گرفته است و اکنون وزارت ورزش و جوانان
متولی اصلی و پیگیر و مطالبه گر اجرای قانون
تسهیل ازدواج جوانان توسط دستگاه های
مختلف است .مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده
وزارت ورزش و جوانان ادامه می دهد :بر این
اساس در هفته گذشته تمامی دستگاه هایی
را که باید در اج��رای این قانون همکاری می
کردند به جلسه ای دعوت کردیم .در این جلسه
قانون را برای دستگاه ها تفسیر کردیم و قرار
شد به منظور اجرای قانون  ،به صورت همزمان
 2ک��ار ص��ورت گیرد .ابتدا تدوین آیین نامه
اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان و اصالح
و بازنگری بندهایی از این قانون و به دنبال آن
ارائه و ارسال پیشنهادات الزم به هیئت دولت
و مجلس و همچنین تشکیل صندوق اندوخته
ازدواج جوانان و تعیین تکلیف صندوق مهر امام
رضا(ع) .صبحی البته خاطرنشان می کند :اگر
چه وزارت ورزش و جوانان پیگیر این موضوع

وی درباره خروجی جلسه ای که بعد از 11سال
به منظور بررسی قانون تسهیل ازدواج جوانان
برگزار ش��ده اس��ت توضیح می ده��د :در این
جلسه تمام اعضا بر کلیات قانون توافق کردند
و قرار شد دستگاه های متولی اصلی پای کار
بیایند و آیین نامه اولیه تدوین شود و به صورت
همزمان کلیه دستگاه ها گزارشی از اقدامات
صورتگرفتهدراینحوزهتهیهکنندتاازشرایط
موجود وضعیت سنجی صورت گیرد.
صبحی با بیان این که به منظور رفع مشکالت
مالی وحمایت از جوانان برای تشکیل خانواده
الزماستبرایصندوقاندوختهازدواججوانان
تعیین تکلیف شود اضافه می کند :این تعیین
تکلیف در اختیار دستگاه ها نیست .ما به هیات
دولت یا مجلس پیشنهاداتمان را می دهیم و
پس از تصمیم گیری آن ها قانون را اجرایی می
کنیم .مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت
ورزش و جوانان البته این نکته را نیز یادآوری
می کند که « ما االن بندها و موادی که مشکل
خاصی ندارند و یا قابلیت اجرایی دارند را پیش
می بریم .ازجمله آموزش های قبل از ازدواج را
در دستور کارمان قرار داده ایم».
▪ ▪اگر همکاری شود...

وی سپس تصریح می کند :اگر همکاری الزم
را از دستگاه های مختلف و وزارتخانه ها داشته
باشیم این قول را می دهیم که  750هزار زوج
آماده ازدواج را در سال  95آموزش بدهیم که
این کار را شروع کرده ایم و در حال اجرای آن
هستیم.
▪ ▪بهانه ای برای اجرانشدن قانون

درعینحالرییسشورایفرهنگی-اجتماعی
زنان این معطل کردن های اج��رای قانون را
ناشی از سرباز زدن از اجرای قانون می داند
و می گوید:معموال هر وق��ت که بخواهیم از
اجرای قانون سرباز بزنیم و مردم را معطل کنیم
می گوییم ،قانون نیاز به بازنگری و سیاست
گذاری دارد و با این شیوه هم قانون چند سال

قبل را دور می زنیم و هم وقت گذرانی می
کنیم .کبری خزعلی ادام��ه می دهد :درباره
قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز وضعیت به
همین شکل است در حالی که می توان آیین
نامه این قانون را تدوین کرد و در مورد بندهای
مختلف آن به خصوص موارد غیرهزینه ای قدم
های مثبتی برداشت .وی اضافه می کند :نبود
بودجه و به ویژه اختالف نظر مسئوالن درباره
وظایفی که ب��رای اج��رای این قانون برعهده
دارن��د باعث شده تا کار عقب بیفتد به نحوی
که در حال حاضر تمام مصوبات در این حوزه
مسکوت مانده است .آن هم در حالی که این
قانون موضوعات خوبی را م��ورد توجه قرار
داده است ازجمله سربازی  ،وام ازدواج  ،ارائه
تسهیالت و خدمات ب��رای ب��رگ��زاری مراسم
ازدواج.
▪ ▪دستگاه های اصلی پاسخگو نیستند

رییس ش���ورای فرهنگی -اجتماعی زن��ان
خاطرنشان می کند :به هر صورت این قانون
هنوز در مرحله آیین نامه است .دولت باید آیین
نامه اجرایی آن را تدوین کند و بر آن نظارت
داشته باشد.خزعلی با تاکید بر این که بحث
ازدواج و جوانان در اولویت برنامه های دولت
ق��رار ن��دارد می افزاید :ما به ص��ورت مکرر از
دستگاه های دولتی می خواهیم که درباره
عملکرد خود در این حوزه گزارش بدهند اما
برخی از دستگاه ها که اصلی ترین مسئولیت
در این بخش را بر عهده دارن��د کمتر جوابگو
هستند.

▪ ▪ازدواج از 89در سراشیبی

و سرانجام این که کافی است به آمار و ارقام
ازدواج و طالق طی سا لهای اخیر نگاهی
بیندازیم .از س��ال  89آم��ار ازدواج عمال در
سراشیبی سقوط افتاده و در برابر آن هر سال
با آم��ار افزایشی طالق مواجهیم و این روند
همچنان ادامه دارد .از سوی دیگر قانونی که
 11سال قبل با هدف کمک به جوانان در سن
ازدواج تصویب شد همچنان در مراحل ابتدایی
است  .به عبارتی معلوم نیست جوانانی که قرار
بودسالهاقبلازتسهیالتاینقانونبهرهمند
شوند االن در چه حالی هستند.
واقعا قانونی که تمام مسئوالن بر اهمیت آن
تاکید دارند چند سال دیگر عملی خواهد شد!

پس از تصویب قانون درسال  84قرار بود "صندوق اندوخته ازدواج جوانان" تشکیل شود که نشد...
اولین جلسه بعد از گذشت یک دهه هفته قبل برگزار شد و قانون را برای دستگاه ها تفسیرکردیم

مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده
وزارت ورزش و جوانان

خروجی جلسه ای که بعد از  11سال برگزار شد این بودکه همه پای کار بیایند و آیین نامه اولیه تدوین شود
اگر همکاری شود این قول را می دهیم که  750هزار زوج آماده ازدواج را امسال آموزش بدهیم

رییس شورای فرهنگی-
اجتماعی زنان
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اخبارمرتبط

به روز رسانی سرفصل های قانون تسهیل ازدواج
دانش پور  -مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت
ورزش و جوانان گفت :بخش هایی از قانون تسهیل
ازدواج جوانان از جمله آم��وزش ه��ای قبل از ازدواج
درحال اجراست و در مورد بقیه موارد نیز به دنبال به
روزرسانی سرفصل های قانون مذکور هستیم.
ناصر صبحی ادامه داد :طبق مصوبه هیات دولت ،وزارت
بهداشت مسئول بوده با همکاری سازمان بهزیستی،
سازمان نظام روانشناسی ،معاونت امور بانوان ریاست
جمهوری و با همکاری وزارت ورزش و جوانان آیین نامه
تسهیل ازدواج جوانان را تدوین کند.
اما پیگیری های ما نشان می دهد اگر چه وزارت بهداشت

 ۷۵هزار نوعروس تحت پوشش کمیته امداد
در انتظار جهیزیه
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با انتقاد از اجرایی
نشدن طرح ازدواج آسان اف��زود :این طرح در مجالس
پیشینبهتصویبرسیدودرآنبرمواردیهمچونتسهیل
خدمت سربازی ،بسترسازی ازدواج و ارائ��ه ملزومات
ازدواج به زوجین تاکید شد ،اما این طرح سال هاست
خاک میخورد و به اجرا در نیامده است .الله افتخاری در
گفتگو با مهر با اشاره به اهمیت فرهنگسازی برای ازدواج
آسان در سطح جامعه ادامه داد :در حال حاضر انگیزه
جوانان برای پرهیز از ازدواج در میان اقشار مختلف،
متفاوت است .در حالی که اقشار مرفه به دلیل غرق بودن
در لذایذ دنیوی از تشکیل خانواده اجتناب می کنند،
طبقات متوسط و پایین با مشکالت مادی برای تشکیل
خانواده مواجهند و این دالیل سبب کاهش آمار ازدواج
در کشور شده است.عضو ش��ورای فرهنگی اجتماعی
زنان با تاکید بر لزوم حمایت هدفمند از ازدواج جوانان
خاطرنشان کرد :ما موظفیم جوانان را برای سنت حسنه
ازدواج حمایت کنیم .در حال حاضر این سنت مقدس
در جامعه ما به یک سری از تشریفات ظاهری آلوده شده
و اصل آن فراموش شده است .الزم است اصل ازدواج
در کانون توجهات همه مسئوالن ق��رار گیرد تا شاهد
این نباشیم که گروه هایی از جوانان کشورمان به دلیل
محدودیت مالی قادر به ازدواج نباشند.
افتخاری ازدواج در جامعه امروز کشور را مصداق اسراف،
افراط و تفریط دانست و گفت :مواردی همچون هزینه
ه��ای هنگفت آرای��ش ع��روس و دام��اد ،خریدهای غیر
ضروری ،مهریه های باال و به ویژه جهیزیه های سنگین،
سبب دوری جوانان از ازدواج شده است .این سنت های

از سال  89آمار ازدواج عمال در سراشیبی سقوط افتاده و در برابر آن هر سال با آمار افزایشی طالق مواجهیم
قانونی که  11سال قبل با هدف تسهیل ازدواج تصویب شد همچنان در مراحل ابتدایی است
طراح جدول :مریم احمدی

11میلیون
جوان منتظر
ازدواج

رییس شورای فرهنگی -اجتماعی زنان با بیان این که قانون
تسهیل ازدواج جوانان در حد آییننامه باقی مانده است
گفت :در حال حاضر  11میلیون جوان منتظر ازدواج داریم
که با مطلقهها نزدیک به  16میلیون نفر میشوند.
در این شرایط مجلس میتواند اولین اولویت خود را ازدواج
قرار دهد و وضعیت کنونی قانون تسهیل ازدواج را بررسی

فرهنگی و هم مجلس مصوب شده اما بودجه برای اجرای آن
تخصیص داده نشده است.وی با اشاره به  11میلیون جوان
منتظر ازدواج در کشور گفت :این آمار با احتساب افراد مطلق ه
به حدود  16میلیون نفر می رسد .در این شرایط مجلس
میتواند اولین اولویت خود را ازدواج قرار دهد و وضعیت
کنونی قانون تسهیل ازدواج را بررسی کند.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

 /٩٤٣٦٤١٢٤ب

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ� واﺣﺪ ﺷﻴﺮوان در ﻧﻈﺮ دارد از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
واﮔﺬار� �ﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮا� ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻔﺖ �ﺎر�  -ﻧﺎز� �ﺎر�  -ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
ﻣ�ﺎﻧﻴ�� و ﺑﺮﻗ� ﺳﻮﻟﻪ ورزﺷ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٢٥٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻟﺬا از ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٤در دو ﭘﺎ�ﻪ اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ،ﺟﻬﺖ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف
ﻣﺪت  ١٠روز ،ﭘﺲ از درج آﮔﻬ� اﺳﻨﺎد را ﺗ�ﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮ�ﻞ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

 /٩٥١١٨٠٨٦ف

-1س���ازی شبیه سنتور -ایست قلبی  -درخ��ش��ان –
چربی  -2قعر -شهری روی آب – شاعر نوپرداز -نجیب
 -3باال آمدن آب دریا -جنگجو -از انواع ابر – از اقوام
غیوركشورمان  -4پیچ و تاب – ذره ب��اردار– پیمان–
خشک– بانگ و آواز  -5مباركی – فرهیخته –فرزند
زاده – افسونگر  -6آزاد -تعریف – آخرین سوره قرآن
مجید  -7گفت چه بر سر کشیدی از ازار  /گفت کردم
آن ردای تو  - ........از اق��وام آریایی -خانههای ریز
رویعکس– در گرو  -8آتشدان حمام  -درخت اعدام
– مشهور– از خواندنی ها – چرک  -9اندك – بندری در
اسپانیا – دستور زبان بیگانه – عالمت مفعولی -10خانه
ییالقی – سرور – عالمت صفت عالی– از نام های ایرانی
به معنی نیکوکار -11گواه  -پرنده ای که آن را مرغ الهی
نیز گویند – آهسته  -دشنام
عمودی :
َ -1ق��د -پرتالش  -2پیکر -ماده ای سیاه رنگ شبیه
قیر که اجساد مردگان را با آن آغشته می کردند تا از
تجزیه شدن آن جلوگیری کنند  -3یادداشت – منهدم
– زیر پا مانده  -4خیال – ماه مدرسه – هوا  -5روشندل
– تصدیق روسی  -6ماه خارج – از روستاهای اطراف
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مشهد  -7هجوم  -قسمت اصلی شهر ک��ه دی��واری
گرداگرد آن بود و ارگ درون آن قرار داشت  -8گنج – از
روده��ای جنوب کشورمان – معشوقه ژوپیتر  -9خط
كش مهندسی – نیروها – مژده  -10سریالی از زنده
یاد علی حاتمی  -11رودی در هندوستان  -12نوعی
میمون  -حلقوم – چهره  -13پایین  -پشیمانی – علف
-14خجسته –تواضع-15مستمری-جدل -16بس
و کافی – پدر سام و جد رستم  -17سریر  -طریق – سود
حرام  -18تکرار حرف – زخم آب کشیده و عفونی –
تپانچه -19سردسیر – ازشهرهای استان فارس  -20از
انواع ماهی – شبیه
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
 /٩٥١١٨٨٠٥و

2
3

آﮔﻬﯽ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮ�ﺖ ﺧﻴﺎم ﺳﭙﻬﺮ
ﻓﻮﻻد ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر) ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص( �ﺎ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧ�
آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده �ﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  ١٠روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 ١٣٩٥٫٠٥٫٠٣در ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺷﻬﺮ�
ﺻﻨﻌﺘ� ﻋﻄﺎر ﺷﺮ�ﺖ ﺧﻴﺎم ﻓﻮﻻد ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ�ﺷﻮد ﺣﻀﻮر
ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪ .دﺳﺘﻮرات ﺟﻠﺴﻪ -١:اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -٢اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺑﺎزرس  -٣ﺗﺼﻮ�ﺐ
ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ� ﺳﺎل  -٤ ١٣٩٣ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه  -٥ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر و ﻣﺎﻣﻮر�ﺖ اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه  -٦ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزرس ﺑﺮا� ﺳﺎل  -٧ ١٣٩٤ﺗﻌﻴﻴﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر  -٨ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد
ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

افقی

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ٠٥٨٣٦٢٤٤٠٤٤ :دورﻧﮕﺎر٠٥٨٣٦٢٤٤٠٠٤ :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻴﺮوان

نوپدید که چند دهه است در ایران رواج یافته آسیب های
فراوانی را برای تشکیل خانواده ایجاد کرده و آسیب
های ثانویه آن روی مواردی همچون طالق و بزهکاری
اجتماعی غیرقابل انکار است.
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :شورای
فرهنگی اجتماعی زنان موظف است ازدواج سالم ،ساده
و آگاهانه را ترویج کند زی��را ازدواج��ی که ب��دون هزینه
های اضافی و با شادی برپا می شود ،پایداری بیشتری
دارد .بنابراین باید کمک کنیم که امکانات و تسهیالت
ازدواج جوانان در مراکز مختلف دولتی و غیردولتی و
سازمانهای غیر دولتی تجمیع شود و به بهترین شکل و
درکمترین زمان در اختیار جوانان قرار گیرد.
افتخاری با اشاره به وجود ۷۵هزار نوعروس تحت پوشش
کمیته امداد که برای تشکیل زندگی در انتظار جهیزیه
هستند ،اضافه ک��رد :وقتی این تعداد نوعروس برای
تشکیل زندگی معطل کمترین امکانات برای جهیزیه
هستند ،چرا باید در مراسم ازدواج با هزینه های سرسام
آور ،زوجین به دنبال سرویس زندگی کامل باشند .وی
افزود :اقدامات خوبی برای حمایت از ازدواج جوانان
انجام شده است که می توان به افزایش مبلغ وام ازدواج
اشاره کرد اما با این حال الزم است نهادهای غیر دولتی
و سازمان های مردم نهاد در امر ازدواج ورود بیشتری
داشته باشند .باید همه امکانات و ظرفیت ها برای تامین
مایحتاج ازدواج جوانان به وی��ژه جهیزیه نوعروسان
متمرکز شود و تنها در این حالت است که می توانیم به
اهداف و آرمان های کشورمان که منطبق با آرمانهای
اسالمی است پایبند باشیم.
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برخی از دستگاه ها که اصلی ترین مسئولیت در این بخش را بر عهده دارند کمتر جوابگو هستند

کند .کبری خزعلی در گفتگو با ایسنا ادام��ه داد :ضعف
آیین نامهای در زمینه قوانینی مانند تسهیل ازدواج و مد و
لباس وجود دارد .در این شرایط با فشار و پیگیری مجلس
میتوانیم به آییننامهها بپردازیم عالوه بر آن نحوه اجرا را
نیز پایش کنیم.
از سوی دیگر برخی از اسناد هم در ش��ورای عالی انقالب

اقداماتی را دراین خصوص انجام داده ولی آن را نیمه
کاره رها کرده است .وی افزود :در حال مذاکره هستیم
تا سرفصل ه��ای قانون تسهیل ازدواج جوانان را به
روزرسانی کنیم اگرچه اکنون بندهایی از این قانون
از جمله موضوع آم��وزش های قبل از ازدواج در حال
اجراست.
وی درباره حمایت های مالی از جوانان در امر ازدواج
تاکید ک��رد :این امر منوط به ایجاد صندوق اندوخته
ازدواج جوانان و ارائه تسهیالت الزم به آن ها با کمک
سایر دستگاه هاست بنابراین تا برای این موضوع تعیین
تکلیف نشود ،این ماجرا همچنان مسکوت خواهد ماند.

4

 /٩٥١١٢٤٩٣م

5
6

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى )ﻧﻮﺑﺖ اول(
ردﯾﻒ

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

١

٩٥٫٢٢٤

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ ،ﻃﺒﺦ ،ﺗﻮز�ﻊ و ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻏﺬا� ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮ�ﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ� ا�ﺮان )ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روزاﻧﻪ ﺣﺪود ١٢٠٠
ﭘﺮس ﻧﻬﺎر و  ٣٥٠ﭘﺮس ﺷﺎم( ﺑﺮا� ﻣﺪت  ١٢ﻣﺎه ﺷﻤﺴ�
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ا�ﺎب و ذﻫﺎب ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮ�ﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ� ا�ﺮان

 /٩٥١١٨٣١٠ف

٢

٩٥٫٢٢٥

ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﻴﻨ� ﺑﻮس )ﺗﻌﺪاد  ١٥دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس و  ٨دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻴﻨ� ﺑﻮس( ﺑﺮا� ﻣﺪت  ٢٤ﻣﺎه ﺷﻤﺴ�

7
8

ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﻴﻦ

9

 -١در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ اﻣ�ﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ� و

10

اﺟﺮاﺋ� ،ﻣﺪ�ﺮ�ﺘ� ،ﺗﻮاﻧﺎ�� ﻣﺎﻟ� ،ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻔﻴﺪ

11

و ﻣ�ﻔ� در زﻣﻴﻨﻪ �ﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
 -٢داﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ از اداره �ﺎر و اﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋ� در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 (١ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬار :ﺷﺮ�ﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ� ا�ﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان
 (٢ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪ و درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﻪ ﻣﺪت  ٧روز ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 (٣ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ�  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم  -ﺷﺮ�ﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ� ا�ﺮان  -واﺣﺪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� و ﻗﺮاردادﻫﺎ
در ﺿﻤﻦ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ﻧﻴﺰ اﻣ�ﺎن ﭘﺬ�ﺮ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪWWW.iranAlumina.ir .
 (۴ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ��) ١٫٠٠٠٫٠٠٠ :ﻣﻴﻠﻴﻮن( ر�ﺎل اﺳﺖ �ﻪ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻓﺮاﮔﻴﺮ  ٤٧٢٥٫٨٥٨٠٠ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﺗﺠﺎرت ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺎﺟﺮم �ﺪ  ٤٧٢٥ﺑﻨﺎم
ﺷﺮ�ﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ� ا�ﺮان وار�ﺰ ﮔﺮدد.
 (۵ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ�  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم  -ﺷﺮ�ﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ� ا�ﺮان  -دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻣﻮر ادار� ﺗﻮﺿﻴﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺳﺎ�ﺮ ﺷﺮا�ﻂ ،در اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ و داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥٨- ٣٢٦٠٥٣٤١ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎى اﯾﺮان

 /٩٥٠٤٣٦٥٨ف

 /٩٥٠٢٥٥٠٥ف

 /٩٥١١٨٥٨٦و
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