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معاون ساماندهی امور جوانان:

افزایش سن جوانی به ۳۵ سال 
میانگین سن ازدواج در حال رسیدن به ۳۱ سال است

درخصوص  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
 ۱۵ ایران کف سن جوانی  در  در کشور گفت:  افزایش سن جوانی 
سال و سقف آن ۲۹ سال بود و عماًل سن ۱۵ تا ۱۸ رده ای بود که 
آنها  درواقع  و  دهیم  انجام  جوانان  برای  کاری  هیچ  نمی توانستیم  ما 
ازاین رو  شوند،  اشتغال  و  کار  قانونی  عرصه  وارد  نمی توانستند  نیز 

درخواست افزایش سن جوانی در کشور را مطرح کردیم.
محمدمهدی تندگویان )معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
سن  افزایش  به  اشاره  با  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  جوانان(  و 
جوانی در کشور گفت: نزدیک به یک سال است که درخصوص این 
موضوع در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان بحث و بررسی می شود. 
طی یک سال گذشته در این مورد با همه دستگاه ها مکاتبه و از آنان 
درخواست کردیم که نظرات خودشان را نسبت به تغییر سن جوانی 

در ایران به ما اعالم کنند.
وی ادامه داد: از مجموعه ۲۳ دستگاهی که عضو ستاد ساماندهی هستند 
در  تغییرات  این  که  خواستیم  آن  ادامه  در  و  اخذ کردیم  را  نظرات 
وحدتی  تقریبًا  جهان  مختلف  نقاط  در  شود.  ایجاد  جوانی  سنی  رده 
برای این قضیه وجود ندارد و در کشورهای مختلف با توجه به نوع 

توسعه یافتگی شان و سن امید به زندگانی متفاوت است.
تندگویان بابیان اینکه در بسیاری از اجالس های حوزه جوانان معمواًل 
به عنوان رده سنی جوان در کشورهای مختلف  تا رنج سنی ۳۵ سال 
مطرح است، گفت: در برخی کشورها ممکن است سن جوانی از ۳۵ 
سال بیشتر باشد. البته ما در این خصوص دو مشکل دیگر هم داشتیم، 
یکی اینکه در ایران کف سن جوانی ۱۵ سال و سقف آن ۲۹ سال بود 
و عماًل سن ۱۵ تا ۱۸ سال رده ای بود که ما نمی توانستیم هیچ کاری 
برای جوانان انجام دهیم و درواقع آنها نمی توانستند وارد عرصه قانونی 

کار و اشتغال شوند.
گفت:  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
درخواست کردیم که کف سن جوانی به ۱۸ و سقف آن به ۳۵ سال 
برسد که در حقیقت گستره خدماتی که به جوانان می دهیم افزایش 
یابد و بهتر بود که یک رِنجی را در نظر بگیریم که کاماًل توانمند 

باشند و بتوانند وارد بازار کار شوند.
با  اشاره کرد و گفت:   به پروسه طوالنی مدت تحصیل در کشور  او 
توجه به مدل تحصیالتی که در ایران داریم و بحث امر سربازی، اگر 
کسی بخواهد تا مقطع دکتری تحصیل کند و بعد وارد پروسه سربازی 
نمی توانیم  ما  مقطع  این  در  که  می شود  سالگی   ۲۹ وارد  عماًل  شود 
بنابراین ما  بازار کار و اشتغال شوند.  به آنها خدماتی بدهیم تا وارد 
توجه  با  و  کشورمان  در  اشتغال  مدل  به  توجه  با  کردیم  درخواست 
بهداشت و  ایران که در حقیقت وزارت  در  زندگی  امید  افزایش  به 

سازمان بهزیستی گزارش آن را داده اند و همچنین افزایش سن ازدواج 
درخواست کردیم رنج سن جوانی افزایش یابد.

اشتغال چه محورهای  بر  این سؤال که عالوه  به  پاسخ  تندگویان در 
ازدواج  است؟ گفت: موضوع  بوده  مدنظر  این تصمیم  برای  دیگری 
ازدواج  سن  میانگین  حاضر  حال  در  است،  مهم  موضوعات  از  یکی 
در کشور ما در حال رسیدن به سن ۳۰ و ۳۱ سال است و  اگر ما 
می خواستیم سن جوانی را تا ۲۹ سال حفظ کنیم افرادی که در رنج سنی 
ازدواج می کردند تحت پوشش خدمات جوانان قرار  از ۲۹ سال  بعد 
نمی گرفتند و این یکی از مشکالت ما در کشور بود. یکی از برنامه ها 
و اهداف ما تالش برای کاهش میانگین سن ازدواج است، ولی واقعیت 

امروز اجتماع می گوید به هرحال این سن افزایش پیداکرده است.
رنج  که  بود  این  بر  دستگاه ها  جمع بندی  درنهایت  کرد:   اضافه  وی 
شورای  زمینه  این  در  هم  تصمیم گیری  مرجع  و  دهیم  تغییر  را  سنی 
عالی جوانان است. ناگفته نماند طی چهل سالی که از انقالب می گذرد 
یا چهار مرتبه رنج سنی  تابه حال در کشور و در مقاطع مختلف سه 
هم  بار  این  است،  داشته  متفاوتی  عددهای  و  کرده  تغییر  جوانی 

درخواست ما بود که تغییر پیدا کند.
به  پاسخ  در  جوانان  و  وزارت ورزش  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
این سؤال که آیا اکنون شرکت هایی که تا پیش ازاین افراد را تا ۲۷ 
خواهند  باال  سال   ۳۵ را  نیرو  پذیرش  سن  االن  می کرده  سال جذب 
برد؟ گفت: مرجع تصمیم گیری برای تشخیص سن جوانانی در کشور 
شورای عالی جوانان است. وقتی به تصویب شورای عالی برسد و بعد 
و  دستگاه ها  همه  در  عماًل  ستاد  رئیس  به عنوان  اول  معاون  ابالغ  از 
نهادهای نظارتی و آماری این سن باید به عنوان رنج سن جوانی لحاظ 

شود.
مشاوره  مراکز  ایجاد  برای  چهاردرصدی  وام  ارائه  درخصوص  وی 
ازدواج گفت: یک موضوعی تحت عنوان کمک های فنی و اعتباری 
حوزه جوانان داریم، امسال ما با صندوق کارآفرینی امید تفاهم نامه ای 
کارآفرینی  صندوق  حوزه  آن  در  کارگزارمان  که  کردیم  امضا  را 
و  پیش، حین  آموزش های  بحث  جوانان  بر حوزه  است. عالوه  امید 
اختیار وزارت وزرش و جوانان  در  مشاوره  مراکز  و  ازدواج  از  بعد 
است ما برای اینکه بتوانیم تعداد و خدمات آن مراکز را افزایش دهیم 

درخواست کردیم کمک های فنی و اعتباری مان افزایش یابد.
اخذ  صالحیت  که  کسانی  بلکه  داشت:  اظهار  پایان  در  تندگویان 
در  مشاوره ای  فعالیت های  می خواهند  و  دارند  را  مشاوره  دفاتر 
و  گرفت  خواهند  قرار  موردحمایت  کنند  آغاز  را  جوانان  حوزه 
اقدام بتوانند  امید  معرفی صندوق  با  که  کردیم  قید  تفاهم نامه  در   ما 

کنند.
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حوادث همراه با تحلیل خبر
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز:

 احزاب در کاهش فاصله حکومت
و جوانان موفق نبوده اند

 نجات مادر و کودک از دست 
قاتل نامرئی

بخاری باغی در 400 
هکتار از باغ های جهرم 

نصب شد

 مناطق عملیاتی
نفت برخالف شهرهای 

بزرگ فاقد امکانات 
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 جوان شیرازی محکوم  به قصاص
مورد بخشش قرار گرفت

آمده،  شما  شهر  به  زمستان  می کنید  فکر  اگر 
سردترین روستای روی زمین، نظر شما را عوض 

می کند...

معاون ساماندهی امور جوانان:

افزایش سن جوانی به ۳۵ سال 
میانگین سن ازدواج در حال رسیدن به ۳۱ سال است

 شیراز هشتمین 
کالن شهر آلوده کشور

 شهردار شیراز الیحه بودجه سال
 ۹۸ را تقدیم شورای اسالمی شهر 

شیراز کرد

روزنامـه طلوع آگهی و مشـترک می پـذیرد
4229246 - ۳2۳44772

 9 طرح سرمایه گذاری خارجی
در فارس جذب شد

در هفتاد و یکمین  جلسه علنی شورای اسالمی شهر شیراز عنوان شد؛

هوای کالن شهر شیراز خوب، اما شکننده است
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