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◾

ددستچين
ستچين

سوءتفاهم
درباره سوابق
تحصیلی
کنکوریها

به گزارش ایسنا،
منصور کبگانیان؛ دبیر
ستاد علم و فناوری
شورای عالی انقالب
فرهنگی گفت :در
اذهان عمومی نسبت
به سوابق تحصیلی
سوءتفاهمی وجود
دارد و برخیها تصور
میکنند نمره دوران
دبیرستان ،همان
سوابق تحصیلی
آنهاست؛ در حالی
که سوابق تحصیلی
امتحانات نهایی
عادالنهای است که
در آن یک داوطلب
روستایی با داوطلب
شهری تفاوتی
ندارد و منظور همان
آزمونهای تشریحی
است.

◾ هیچ سالی سؤاالت کنکور لو نرفته است!
سرهنگ رامین پاشایی ،معاون فرهنگی
اجتماعی پلیس فتا به فارس گفت :هیچ
سالی سؤاالت کنکور لو نرفته است ،فرضا ً
دانشآموز کرونایی گوشی سر امتحان برده و از روی
ســؤاالت عکس گرفته که آن هم اثــری نداشته چراکه
وقتی همه دان ـشآمــوزان سر جلسه هستند عکس
گرفتن از سؤاالت و انتشار آن فایدهای ندارد.
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◾

میسی
طرح جوان ونمشترک
ی
جمعیت

بررسی وضعیت آماری تشکیل خانواده در گفتوگوی قدس با کارشناسان

◾
زینب حمزهلویی_فارس

اعظم طیرانی ازدواج و
تسهیل آن ،شرط مهم تحقق
قانون حمایت از خــانــواده و
جـ ــوانـ ــی جــمــعــیــت اسـ ــت.
موضوعی که به نظر میرسد
بیش از همه بــا موضوعات
مهمی همچون تنگناهای اقتصادی و فرهنگ
اجتماعی گــره خ ــورده اســت .بــه همین دلیل
نگرانی از کاهش میزان ازدواج در کشور و بحرانی
ب ــودن ایــن مسئله ،ذهــن بــســیــاری را بــه خود
مشغول کرده است.
اما آیا واقعا ًمیتوان از شرایط حاضر به عنوان
شرایط بحرانی یاد کرد؟

◾

به گزارش ایسنا،
محمدعلی زلفی گل؛
وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری در واکنش به
تغییرات کنکور از سال
 ۱۴۰۲گفت :وزارت علوم
در مورد کنکور ۱۴۰۲
منتظر تصمیم شورای
عالی انقالب فرهنگی
است .ما فقط مجری
برگزاری کنکور هستیم
و سیاستگذاری توسط
مجلس و شورای عالی
انقالب فرهنگی انجام
میشود .نمیتوانیم
برای این دو نهاد تعیین
تکلیف کنیم و فقط
مجری هستیم.
وزیر علوم همچنین
افزود :اگرچه بر
اساس قانون باید
یک سال زودتر شیوه
برگزاری آزمون را ابالغ
و اعالم کنیم اما با
کمی انعطافپذیری و
آمادگی سعی میکنیم
سیاستها را اجرایی
کنیم.

مسئله این است که در گذشته دختران و پسران در سنین پایینتر ازدواج میکردند و اکنون سن ازدواج افزایش یافته و
البته دلیل آن توسعه شهرنشینی ،افزایش میزان تحصیالت ،توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه است که موجب شده
جوانان با احتیاط بیشتری ازدواج کنند .با این حال ضرورت دارد دولتمردان با اصالح زیربناهای اقتصادی ،این مشکالت
را برطرف کنند .

◾تعداد ازدواج با میزان ازدواج متفاوت است
شهال کاظمیپور؛ دانشیار گروه جمعیتشناسی
دانشگاه تهران معتقد است براساس آمارهای
شــاخــص ،وضعیت ازدواج در ای ــران بحرانی
نیست .نکته مــورد اشــاره این استاد دانشگاه
به هرم جمعیتی ایران است ،به این مفهوم که
معتقد است در  15سال گذشته آمار افــراد در
سن ازدواج تغییر کرده است.
کاظمی پور به ما توضیح میدهد :در سال 85

تعداد زنان مجرد 15تا  49ساله کشور 7میلیون و
 200هزار نفر بوده که این تعداد سال  95نزدیک
 6میلیون نفر شده است؛ یعنی یک میلیون و
 200هزار نفر از زنان مجرد کم شده است .طی
سال  85همین زنان  15تا  49ساله حدود 740
هزار ازدواج داشتهاند که در سال  95به 660هزار
ازدواج رسیده اســت .بنابراین هرچند تعداد
ازدواجهــا در این دوره زمانی کاهش پیدا کرده،
اما به همان نسبت تعداد زنــان  15تا  49ساله
هم در این بازه زمانی کاهش داشته است .براین
اســاس میزان ازدواج با تعداد ازدواج متفاوت
است .تعداد ازدواجها از دهه  90به بعد همواره
رو به کاهش بوده و دلیل آن ،کاهش جمعیت در
معرض ازدواج بوده است ،اما میزان ازدواج طبق
قانون احتماالت تقسیم بر جمعیت در معرض
ازدواج میشود ،بنابراین براساس آمار موجود و
مقایسه آن با هرم سنی جمعیت در سن ازدواج،
طی سالهای گذشته ما همواره با افزایش میزان
ازدواج مواجه بودهایم.

◾

◾ازدواج دختران متولد دهه 60
این دانشیار گــروه جمعیتشناسی دانشگاه
تهران در خصوص کاهش آمار ازدواج دختران

متولد ده ــه  60نیز م ـیگــویــد :مــیــزان ازدواج
متولدان ایــن دهــه هم در مقایسه با دهههای
قبل و هم در مقایسه با دهه پس از آن باال بوده و
دلیل آن نیز این است که تعداد این متولدان در
مقایسه با متولدان دهه  50و همچنین متولدان
ده ــه  70بیشتر ب ــوده اس ــت ،چ ــرا کــه بیشتر
متولدان دهه  60در دهه  80ازدواج کردهاند و
بیشترین آمار ازدواج در دهه  80بوده است و
با توجه به اینکه در هر ازدواج یک دختر و یک
پسر سهیم اســت قطعا ً ازدواج ایــن دختران
با آمــار کاهشی مواجه نبوده ،ولی مسئله این
است که جمعیت در معرض ازدواج این دختران
بیشتر بــوده و تعدادی از آنهــا به دلیل اینکه
باید با پسران پنج سال بزرگتر از خود ازدواج
میکردند و با توجه به اینکه جمعیت مــردان
در معرض ازدواج با این گروه سنی کمتر بوده،
شانس ازدواجشان را از دست داده و در تجرد
باقی ماندهاند .به طوری که طبق آمارهای اعالم
شده در سال  95حدود  5درصد جمعیت  40تا
 44سال دختران کشور مجرد هستند.
این تحلیلگر حوزه جمعیت در خصوص آمار
تجرد قطعی دختران و پسران کشور میگوید:
مــجــردهــا همه اف ــراد  15ســال بــه بــاال هستند

◾

◾هشدار به مقصران تأخیر در اجرای رتبهبندی
به گزارش میزان ،حسن شجاعی ،رئیس
کمیسیون اصل  ۹۰گفت :با وجود قانون،
آییننامه و حتی برگزاری دورههای آموزشی
و توجیهی در استانها ،رتبهبندی معلمان هنوز اجرا
نشده و در این خصوص شکایاتی واصل شده است.
اگــر اجــرا بیش از ایــن بــه تأخیر بیفتد ،مقصران به
کمیسیون اصل  90احضار میشوند.

اوایل انقالب درصدی كه به تأهل و حق اوالد
پرداخت میشد عدد قابل توجهی بود اما در
برنامههای مختلف این عدد به قدری كاهش
پیدا كرده كه امروز حق تأهل و اوالد دیگر به یک
شوخی شبیه است تا چیز دیگر!

که 13میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل
مـیشــونــد و هــمــه آنه ــا نــبــایــد طــی یــک ســال
ازدواج کنند ،ضمن آنکه این آمار باید تقسیم
بر دو شود که نتیجه آن میشود  6.5میلیون
ازدواج .اکنون ما سالی 700هــزار ازدواج داریم
که به طــور متوسط ساالنه 10درص ــد مجردها
ازدواج میکنند .بنابراین در زمینه ازدواج هیچ
مشکلی نــداریــم .امــا مسئله ایــن اســت که در
گذشته دخــتــران و پــســران در سنین پایینتر
ازدواج میکردند و اکنون سن ازدواج افزایش
یافته و البته دلیل آن توسعه شهرنشینی،
افزایش میزان تحصیالت ،توسعه اجتماعی و
اقتصادی جامعه است که موجب شده جوانان
با احتیاط بیشتری ازدواج کنند .با ایــن حال
ضــرورت دارد دولتمردان با اصــاح زیربناهای
اقتصادی ،ایــن مشکالت را برطرف کنند چرا
که اکنون 1/8درصــد دختران باالی  35سال و
2درصد مردان باالی  50سال تجرد قطعی دارند.

حال ازدواج درکشور بحرانی نیست

گزيده

واکنش
وزیرعلومبه
تغییراتکنکور
از سال۱۴۰۲

◾بدهی 14هزار میلیارد تومانی دانشگاههای پزشکی
ب ــه گـ ـ ــزارش خ ــان ــه م ــل ــت ،حسینعلی
شهریاری؛ رئیس کمیسیون بهداشت با
بیان اینکه تمام دانشگاههای علوم پزشکی
14هزار میلیارد تومان بدهی دارند ،افزود :زمان کرونا،
شرکتهای دانشبنیان و داروسازی را تشویق به تولید
واکسن کردیم ،اما متأسفانه طلب5هزار میلیارد تومانی
آنها هنوز پرداخت نشده است.

در  ۳۰سال گذشته كسانی كه میخواستند
ازدواج كنند و صاحب فرزند شوند به نحوی بوده
كه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در كار بودند
تا این افراد ازدواج نكنند و فرزندآوری نداشته
باشند.

جامعه

واکنش

◾

◾اخراج کارمندان بدحجاب از ادارات شایعه است
حــجــت االســــــام عــلــی خــانــمــحــمــدی،
سخنگوی ستاد امــر به معروف و نهی از
منکر درباره اخراج زنان کارمند بدحجاب از
ادارات به ایلنا گفت :این موضوع شایعه است .در این
طرح با مسئول دستگاههای دولتی برخورد میشود نه
با شخص بدحجاب .مسئول مافوق اداره باید درزمینه
این مسئله تذکر بگیرد.

در ۳۰سال گذشته برخالف اصل ۱۰قانون
اساسی براساس سیاستهای تعدیل جمعیت و
برنامههای توسعه همه مسیرها به سمت سخت
شدن ازدواج و خانواده جلو رفت و موانع زیادی
جلو پای مردم گذاشته شد.

 30ذیالقعده 1443

 30ژوئن 2022

سال سی و پنجم

شماره 9844

WWW.QUDSONLINE.IR

◾افزایش  5درصدی تعداد ازدواجها در کرونا
صالح قاسمی؛ پژوهشگر تحوالت جمعیت ایران
و جهان نیز به ما میگوید :روند آمار ازدواج طی
دو دهه گذشته کاهشی بوده است ،اما یک نکته
وجود دارد و اینکه آمار ازدواج از سال  1398تا
پایان سال  1400حدود 5درصد افزایش داشته و
ریشهیابی آن نشان میدهد بسیاری از زوجهای
جوان در این دوره احساس کردند با توجیه کرونا
میتوانند بخشی از آداب و رسوم پرهزینه مراسم
ازدواج را حذف کنند و این موضوع موجب شد
باوجود رونــد کاهشی آمــار ازدواج طی دو دهه
گذشته ،طی سه سال اخیر با افزایش 5درصدی
ازدواج مواجه شویم که احتمال میرود تا چند
سال این روند ادامه داشته باشد.
قاسمی در پاسخ به آمار تجرد دختران و پسران
نیز اظهار میکند :سن متعارف ازدواج  18تا 35
سال است که در این بازه سنی ما  9میلیون و 200
هزار جوان هرگز ازدواج نکرده داریــم ،اما از 35
سالگی تا  50و  50سال به باال نیز حدود 3میلیون
مجرد داریم که یا هرگز ازدواج نکرده و یا ازدواج
کرده و به دلیل طالق یا فوت همسر اکنون مجرد
هستند .اما افرادی که سن آنها بیش از  50سال
شده و هرگز ازدواج نکرده و دچار تجرد قطعی
شدهاند حدود 350هزار نفر هستند که دو سوم
این آمار را دختران تشکیل میدهند.
وی میگوید :قانون «جوانی جمعیت و حمایت
از خــانــواده» درصــدد تسهیل فرایند ازدواج و
فرزندآوری است و درصدد تشویق نیست ،چرا
که اساسا ًامتیازهایی که این قانون در نظر گرفته
به میزانی نیست که موجب تشویق افراد شود،
اما میتواند موجب تسهیل ازدواج و فرزندآوری
ش ــود؛ ب ـهطــوری کــه اگــر طــی دو ســال نخست
60درصد اجرایی شود میتواند روی آمار ازدواج
و با یک فاصله زمانی روی آمار موالید تأثیرگذار
باشد اما اگر کمتر از  40درصد اجرایی شود اثر
جدی در ازدواج و فرزندآوری نخواهد داشت.

رفاه و خدمات اجتماعی

آموزش عالی

خانه و خانواده

معاون امور فرهنگی کمیته امداد خبر داد

رئیس سازمان سنجش بیان کرد

معاون وزیر بهداشت :

حمایت از ۲۸هزار دانشآموز
کنکورینیازمند

نگرانیازورودداوطلبان
غیرواقعیبهجلسهکنکور

کمترازیکدههبرایجوانی
جمعیتفرصتداریم

به گــزارش مهر ،حجتاالسالم علی جعفری؛ معاون امور
فرهنگی کمیته امــداد با تشریح خدمات کمیته امــداد به
دانــشآم ــوزان نیازمند بــرای موفقیت در کنکور سراسری
افــزود :دانـشآمــوزان کنکوری مورد حمایت کمیته امــداد در
تمام مراحل از مهرماه  ۱۴۰۰تا مردادماه  ۱۴۰۱از خدمات گروه
پشتیبان برخوردار هستند.
جعفری افزود :خدمات کمیته امداد در زمینه کنکور سراسری
تا مرحله انتخاب رشته ادامه دارد و طرح مشاوره انتخاب رشته
دانشآموزان ،پس از اعالم نتایج کنکور اجرا خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد :سال گذشته هشت نفر از دانشآموزان
مورد حمایت کمیته امداد ،حائز رتبه زیر ۱۰۰شدند ،همچنین
 ۶۵نفر نیز رتبههای زیر  ۵۰۰و  ۱۴۴نفر رتبه زیر هزار را کسب
کردند و به دانشگاههای معتبر کشور راه یافتند.

بــه گ ــزارش مـهــر ،عـبــدالــرســول پــورع ـبــاس؛ رئـیــس ســازمــان
سنجش گفت :سازمان سنجش نگران داوطلبان غیرواقعی
اســت که با غــرض به جلسه کنکور میآیند .ممکن است
چهار نفر ادعای واقعی داشته باشند اما  ۱۰نفر از داوطلبان
غیرواقعی پشت ایــن افــراد پنهان میشوند تا در سیستم
نفوذ ایجاد کنند و از نبود کنترل الزم سوءاستفاده کرده و وارد
جلسهشوند.
وی افــزود :سازمان تمام داوطلبان را رصد کــرده است و اگر
کسی است که حرفهای در آزمونها شرکت میکند شناسایی
ک ــردهای ــم ،اگــر کسی اســت کــه بــا قصد و غــرض در آزمــون
شرکت کــرده نیز شناسایی کردهایم و داوطلب واقعی را هم
میشناسیم .قطعا ًافرادی که دقیقه ۹۰میآیند قصد و غرضی
دارند.

بهگزارشمهر،کمالحیدری؛معاونبهداشتوزارتبهداشت
اظهار کرد :برای نجات جمعیت ایران کمتر از یک دهه زمان
دار یــم و اگــر نتوانیم کاهش مسئله جمعیت را به افزایش
جمعیت تغییر معکوس دهیم کشور دچار ضررهای هنگفت
و آسیبهای زیادی خواهد شد.
وی در ادامه افزود :بحث جوانی جمعیت یک بحث فرهنگی،
راهبردی و حیاتی است و باید جدیتر به این مسئله وارد شده و
این موضوع را نهادینه کنیم.معاون بهداشت وزارت بهداشت
با بیان اینکه وزارت بهداشت در موضوع جوانی جمعیت
مسئولیت مستقیم دارد ،گفت :همه واحدهای مربوط به
سالمت و بهداشت کشور باید در بحث اقناع کردن عمومی
فرزندآوری فعال شوند چرا که تغییر نگرش جامعه در مورد
فرزندآوری به دست شماست و باید تفهیم کنید.

خبرمشروح
آغاز رقابت میلیونی
در کنکور پنجاه و دوم

کنکور سراسری ســال  ۱۴۰۱به عنوان پنجاه و
دومین رقابت داوطلبان برای ورود به دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی کشور از صبح دیروز
آغاز شد.
دیــروز داوطلبان گروه هنر به رقابت با یکدیگر
پرداختند .داوطلبان گروه علوم انسانی و علوم
ریــاضــی و فنی نیز صبح ام ــروز پنجشنبه در
کنکور شــرکــت میکنند و کنکور گ ــروه علوم
تجربی صبح فردا جمعه و کنکور گروه زبانهای
خارجی صبح شنبه  ۱۱تیر برگزار میشود.
آزمون سراسری امسال با یک میلیون و ۴۸۹هزار
و  ۲۲۰داوطلب نسبت به سال گذشته حدود
۶۳ه ــزار داوطلب بیشتر دارد ،امــا با توجه به
اینکه داوطلبان میتوانند عالوه بر گروه اصلی
در گروههای هنر و زبانهای خارجی هم شرکت
کنند ،در کل تعداد شرکتکنندگان آزمون سال
 ۱۴۰۱بهمیزان ۱۲۰هــزار بیشتر از سال گذشته
بوده و میزان قابل توجه این افزایش در گروه علوم
انسانی ( ۴۲هزار و  ۱۸نفر) است.

◾

◾مهمترین تغییر آزمون امسال
امسال برای نخستین بار تعداد پاسخنامههای
کنکور مهمترین تغییر آزمــون خواهد بــود که
البته تــعــداد دفترچهها نیز تغییر پیدا کــرده
است.
بر این اســاس ،یک دفترچه عمومی و در کنار
آن یک پاسخنامه عمومی به داوطــلــب داده
میشود و تعداد ســؤاالت عمومی  ۱۰۰سؤال
است .این سؤاالت در یک دفترچه عمومی در
اختیار داوطلبان قرار میگیرد و داوطلبان ۷۵
دقیقه زمان برای پاسخگویی در اختیار خواهند
داشت.
در گــروههــای دیــگــر کنکور وضعیت ســؤاالت
آزمــونهــای اختصاصی مــقــداری تغییر کــرده
است ،مثال ًدر گروه آزمایشی هنر یک دفترچه
اختصاصی بــا  ۱۶۰س ــؤال بــه داوطــلــب داده
میشود و داوطلب باید در  ۱۶۵دقیقه به سؤاالت
پاسخ دهد.
در گ ــروه عــلــوم ریــاضــی نیز ع ــاوه بــر دفترچه
عمومی ،دفترچه شماره  ۲اختصاصی به تعداد
 ۵۰ســؤال ریاضیات تــوزیــع مـیشــود کــه زمــان
پاسخگویی آن  ۸۰دقیقه است.
ضمن اینکه دفــتــرچــه شــمــاره ســه مــربــوط به
دفترچه فیزیک با  ۴۰سؤال و شیمی نیز با ۳۰
سؤال با زمان پاسخگویی  ۸۰دقیقه به داوطلبان
داده میشود .بنابراین این گروه سه دفترچه و
سه پاسخنامه دریافت خواهند کرد.
در گــروه علوم انسانی داوطلبان یک دفترچه
عمومی خواهند داشت .عالوه بر آن ،دو دفترچه
اختصاصی که در دفترچ ه شماره  ۲به  ۲۰سؤال
ریــاضــی ۱۵ ،ســؤال اقتصاد ۳۰ ،ســؤال زبــان و
ادبیات فارسی و  ۲۰سؤال علوم اجتماعی پاسخ
میدهند و در دفترچه بعدی که  ۹۰سؤال است
به  ۲۰سؤال زبان عربی ۱۵ ،سؤال تاریخ ۱۵ ،سؤال
جغرافیا ۲۰ ،سؤال فلسفه و منطق و  ۲۰سؤال
روانشناسی در  ۸۰دقیقه پاسخ خواهند داد.
در گــروه علوم تجربی کــه صبح فــردا (جمعه
 ۱۰تیرماه) بــرگــزار مـیشــود عــاوه بــر دفترچه
عمومی ،دفترچه شماره  ۲نیز توزیع میشود
و در این دفترچه ریاضی  ۳۰و زیستشناسی
 ۵۰س ــؤال خــواهــد ب ــود کــه داوطــلــبــان در ۹۰
دقیقه پاسخ میدهند و در دفترچه شماره
 ۳نیز که دفترچه اختصاصی دوم اســت ۳۰
ســؤال فیزیک ۳۵ ،ســؤال شیمی و  ۲۰سؤال
زمینشناسی گنجانده شده و داوطلبان نیز
باید در  ۹۰دقیقه به ســؤاالت پاسخ دهند و
داوطلبانی که بهیاری در گــروه علوم تجربی
ان ــت ــخ ــاب م ـیکــنــنــد دف ــت ــرچ ــه ش ــم ــاره  ۴را
نیز دریــافــت خــواهــنــد کــرد کــه  ۳۵س ــؤال در
آن بــا مــدت پاسخگویی  ۲۰دقیقه گنجانده
شده است.
داوطلبان کنکور زبــان نیز عــاوه بر  ۱۰۰سؤال
عمومی ،در دفترچه اختصاصی به  ۷۰سؤال در
 ۱۰۵دقیقه پاسخ خواهند داد.

◾

◾نتایج اولیه ،مرداد و نتایج نهایی ،شهریور
انــتــظــار مـ ـیرود نتایج اولــیــه آزم ــون ســراســری
ســال جــاری همانند سالهای گذشته اواســط
م ــرداد اعــام شــود .انتخاب رشته داوطلبان،
پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۱
ممکن خواهد بــود و نتایج آن نیز اوای ــل دهه
سوم شهریور یا قبل از مهرماه از طریق سایت
سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.

