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وزیر کار :اشتغال فراگیر از
اردیبهشت سال آینده رونق میگیرد

یادداشت

نقش و اهمیت خودباوری زنان
در ارتقای مهارتها و جایگاه آنان

خودبــاوری زنــان یــک نیــاز و ضــرورت اساســی
زهرا اربابی
روانشــناختی اســت که در تمام فعالیتهای زنان در
معاون توسعه منابع
عرصه زندگی و فعالیت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
انسانی و پشتیبانی
سازمان برنامه و
تأثیر و نقش قابل توجهی دارد و آن واگویههایی که زنان
بودجه کشور
برای خود ارائه و تکرار میکنند ،در جای جای زندگی و
شغلشــان بازتاب پیدا میکند .خودباوری زنان به این
مفهــوم اســت که آنان ضمن توجه به این نکته مســلم که با مــردان تفاوتهای
اساسی دارند ،اما از این توان هم برخوردار هستند که مسئولیت بپذیرند و خود را
با چالشها و مسائل گوناگون زندگی و شغلی درگیر سازند و به حدی از استقالل
فکری و عاطفی و خودبسندگی برسند که در آن حیطهای از مسئولیتها که ربطی
به جنسیت ندارد ،ایفای نقش کنند و مسئولیت پذیر باشند .تردید نمیتوان کرد
کــه یکی از دالیل اصلی و اساســی حضور کمرنگ زنــان در عرصههای اقتصادی
و مدیریتی نه تنها موانع قانونی بلکه موانع فرهنگی اســت ،یعنی از یک طرف،
مــردان بــه عمــد یا به ســهو ،بخــش عمــدهای از توانمندیهــای زنــان را نادیده
میگیرنــد و از ســوی دیگــر خود زنــان هم به حــدی از باور و یقین نرســیدهاند که
بپذیرند بهعنوان نیمی از جمعیت ،میتوانند بخشی از پستها و موقعیتهای
اقتصــادی و مدیریتی را حداقل در عرصه مدیریــت میانی و در نهایت مدیریت
عالی کشور از آن خود کرده و پذیرا باشند.
البته باید امیدوار بود که تحوالت مثبت و نوید بخشی در دولت تدبیر و امید
آغاز شــده که منجر ب ه حضور بیشتر زنان در عرصههای مدیریتی به شکل قابل
توجهی شده است ،اما باید اذعان داشت که زنان همچنان با وضعیت مطلوب
و ایدهآل و جایگاه واقعی فاصله دارند .به عالوه ،زنان نیز باید پذیرای مسئولیت
خویش در ارتقای جایگاه خود باشــند .بهعنوان مثال ،این زنان توانمند هســتند
که میتوانند با آگاهانه زیســتن ،خود تأییدی و هدفمند زیســتن ،زمینه و شرایط
مطلوبــی را فراهم کنند تا شــرایط نابرابر کار را بهنفــع خود برهم زنند و از طرف
دیگر ،این قانونگذاران هســتند که شــرایط را بهنوعی باید رقم بزنند که در عین
رعایت قوانین و مقررات عادالنه در استخدام زنان ،نوعی «تبعیض مثبت» هم
ب ه نفع زنان رقم بخورد تا این طیف عظیم که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل
میدهند ،بهجایگاه مطلوب خود نائل شوند و ستم ،تبعیض و اجحاف تاریخی
در حق زنان تا حدودی جبران شود.
رهبر کبیر انقالب اســامی حضرت امام خمینی(ره) جمله زیبایی دارند که
بیانگر عمق نگاه و نگرش ایشان به مقوله زنان است .ایشان میفرمایند« :تمام
هویتهای کمالی که در انسان مطرح است در زن مطرح است».
در کالم رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیتاهلل خامنهای هم بدرستی
میتوان چنین بینش و نگاه روشن و ژرفی را دید ،ایشان میفرمایند« :اگر کسی با
استناد به بینش اسالمی بخواهد زن را از کار علمی محروم کند از تالش اقتصادی
بازدارد یا از تالش سیاسی و اجتماعی بینصیب سازد به خالف حکم خدا عمل
کرده است ».از نگاه و نگرش قرآن شریف هم ،زن و مرد هویت یکسانی داشته و
از موهبتهای الهی به یک اندازه برخوردار هستند ،اما تفاوتهای انکارناپذیری
دارند .به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که نه در آموزههای دینی و نه در کالم
بزرگان هیچ تفاوت و تمایزی که باعث شود توانمندیهای زنان در محاق بماند
یــا آنان برای حضور در عرصههای سیاســی ،مدیریتــی ،اجتماعی و اقتصادی با
محدودیتهایــی مواجه شــوند ،نمیتــوان یافت .از این رو ،تأکیــد اصلی من در
نوشــتار حاضر بر خودباوری و خودبســندگی زنان اســت و آنان باید بپذیرند که
بــا ارتقای دانش و بینش علمــی ،تجربی و مدیریتی خود قادر هســتند در تمام
عرصههایــی که محدودیت قانونی ،شــرعی ،عرفی و عقلی وجود ندارد ،حضور
داشــته باشــند و نســبت بــه ارتقــای جایــگاه و منزلــت اجتماعی خــود گامهای
بلنــدی بردارنــد .تصویب نامه شــورایعالی اداری که در تاریخ ســیام مردادماه
نود و شــش به تصویب رئیس جمهوری محترم رسید ،گام بلندی است که افق
امیدوارکنندهای را برای انتصاب زنان در پستهای مدیریتی به تصویر میکشد.
در تبصره ششــم که به ماده دوم تصویب نامه تیرماه ســال  1395هیأت دولت
الحاق شــده ،آمده اســت :بهمنظور بهرهگیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند
کشــور برای تصدی پســتهای مدیریتــی ،میزان بودجه مورد نیــاز برای تصدی
هــر یک از ســطوح مدیریتی حرفهای (از تجرب ه خدمت دولتــی) در مورد زنان و
کارمندان کمتر از  15سال در مواردی که سایر شرایط احراز شده باشد به دو سوم
مدت زمان پیشبینی شــده در جدول شــماره یک تصویب نامه توســط شورای
راهبردی توسعه مدیریت دستگاه تقلیل مییابد.
در تبصره دوم الحاقی به ماده پنجم هم آمده اســت :تا پایان برنامه ششــم
توسعه،نسبت مدیران زن در پستهای مدیریتی به  30درصد افزایش یابد.
در تبصــره  4هــم به روشــنی میخوانیــم :رعایت شایســتگیهای عمومی و
شــرایط تخصصی بــرای انتخاب مدیــران حرفهای الزامی اســت امــا به منظور
بهرهگیــری از ظرفیــت زنــان و جوانــان شایســته کشــور برای تصدی پســتهای
مدیریتی ،در شرایط مساوی کسب امتیازات مربوط به شایستگیهای عمومی و
شرایط تخصصی ،اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوانتر خواهد بود.
در کشــورهای دیگــر هــم ،ایــن رونــد در حــال اجــرا اســت .بهعنــوان مثــال
شــرکتهای آلمانــی موظــف شــدهاند از ســال  2016دســتکم  30درصــد از
جایگاههــای نظارتــی هیأت مدیرهشــان را به زنان اختصاص دهند ،کشــورهای
دیگــری از جملــه نــروژ ،ایتالیا و هلنــد نیز اقدامهای مشــابهی انجــام دادهاند و
امیدواریم با تدابیر اتخاذ شــده در کابینه دوازدهم ،شاهد حضور قدرتمند زنان
در قامت وزیر و سایر عرصههای عالی مدیریتی و حاکمیتی هم باشیم.
بیتردیــد عرصــه سیاســی یکــی از مهمتریــن عرصههایــی اســت کــه زنــان
فرهیختــه و توانمنــد میتواننــد بــا حضــور در آن ،هم ســمت و ســوی قوانین و
مقررات را ب ه طرف رفع تبعیض بین مردان و زنان مهیا کنند و هم زمینه را برای
مشــارکت و حضور زنان در عرصههای اجتماعی ،اقتصادی و مدیریتی نهادینه
و قانونمند کنند.
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معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر داد

آغاز طرح گفتوگوی ملی خانواده در  11استان

معــاون زنــان و خانواده ریاســت جمهــوری با
اشــاره بــه اینکــه هفــت مـــــــــــــــــعاون وزیر و
 46مدیرکل خانم در دولت انتخاب شــدهاند،
گفت:رونــد بــه کارگــــــــیری زنــان در دولت هم
قابل قدردانی است و هم جای نقد دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،معصومــه ابتــکار در
حاشــیه جلســه هیأت دولت با اشاره به اینکه
براســاس مصوبــه رئیسجمهــوری تــا پایــان
دولت بایــد  30درصد از پســتهای مدیریتی
در اختیــار زنــان قــرار بگیــرد که ما هــم در این
زمینــه پیگیریهای مســتمر داریم ،گفت :طی
شــش مــاه گذشــته هفــت معــاون وزیــر و 46
مدیــرکل زن به مجموع دولت اضافه شــدند.
این رونــد از نظر ما قابل قبول اســت ولی باید
تسریع شود.
او گفــت :همــه وزارتخانههــا و مخصوصــاً
اســتانها در این زمینه باید فعالتر شــوند .من
در ایــن زمینــه مکاتبــه مجددی با اســتانداران
داشــتهام .وزیر کشــور هم در ایــن زمینه تالش
میکنــد البتــه بایــد خیلــی تــاش کنیــم .این
انتصابات هم جــای قدردانی دارد و هم جای

نقــد؛ البتــه آنچــه اتفــاق افتــاده اســت نشــان
دهنده یک تحول رو به جلو است.
ابتــکار بــا بیــان اینکه دیــروز اولین جلســه
ســتاد ملــی زن و خانــواده را بــا حضــور
رئیسجمهــوری برگــزار کردیم ،خاطر نشــان
کرد :این ســتاد یک ستاد فرابخشی و فراقوهای
اســت و عــاوه بــر رئیسجمهــوری در جلســه
دیــروز وزرا ،معــاون قوه قضائیــه و نمایندگان
مجلــس هــم حضــور داشــتند .در این جلســه
شاخصهای عدالت اجتماعی را مورد بررسی
قــرار دادیــم و سیاســتهای ایــن شــاخصها
را تأییــد کردیــم .این شــاخصها مالک عمل
مــا بــرای بهبــود وضعیــت زنــان خواهــد بود.
همچنیــن مصوبهای دربــاره تقســیم ملی کار
دربــاره آموزشهای قبــل ازدواج ،حین و بعد
ازدواج داشتهایم.
معــاون زنــان و خانواده ریاســت جمهوری
در بخــش دیگری از اظهــارات خود گفت :یک
کار مشــترک نیــز بــا وزارت ورزش داشــتهایم
کــه نتیجــه آن مصوبــهای در خصوص نشــاط
و تندرســتی بــرای دختران اســت ،زیــرا یکی از

امیر رجبی  /ایران

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی از خیــز بــزرگ
اجــرای طــرح اشــتغال فراگیــر از اردیبهشــت مــاه
ســال  ۹۷خبــر داد و گفت :نتایج این طرح در ســال
آینــده بخوبــی قابل رؤیت خواهد بــود .بهگزارش ایرنا ،دکتــر علی ربیعی با
اعالم این خبر اظهار کرد :خوشبختانه کارکرد سامانه برای ثبتنام اشتغال
روستایی در این طرح افزایش یافته است.
وی افــزود :عــدهای تصور میکردند که تســهیالت ارزانقیمت برای اشــتغال
روســتایی تخصیص مییابد در حالی که اشتغال این مناطق بر اساس مطالعه
دقیق علمی از سوی کارشناسان حوزه کار و ظرفیتهای هر منطقه تنظیم شده
است .دکتر ربیعی از ثبتنام  ۳۰۰هزار نفر در سامانه اشتغال روستایی در وهله
نخست خبر داد و گفت :با غربالگری  ۸۰هزار نفر شناسایی شدند که تسهیالت
برای اشــتغال آنان ۱۴هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است .وزیر تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی تأکید کرد :بــرای ما مهم پرداخت وام نیســت و به عبارتی
از پاشیدن پول بشدت پرهیز میکنیم زیرا مهم برای ما ایجاد اشتغال است.
دکتــر ربیعــی بــا بیــان اینکه بین ســرعت و دقــت دچــار گرفتاری شــدهایم،
ادامه داد :اطمینان میدهم با دقتهایی که صورت گرفته ،از اردیبهشــت خیز
میگیریم و ســعی بر این اســت تا بانکها در ماههای تیر و شــهریور سال  ۹۷به
اشــتغال فراگیر در رستههای مختلف عمل کنند .وی تأکید کرد :خوشبختانه در
برخی از رستهها نظیر گردشگری خوب عمل شده و متقاضی برای فعالیت در
این بخش زیاد است .رستههای پرکشش متقاضی زیادی دارند و نتایج اشتغال
فراگیر از سال  ۱۳۹۷قابل رؤیت خواهد بود.
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معضــات دختــران مــا کــم تحرکی اســت که
ورزش میتوانــد در ایــن زمینه کمــک کند .اگر
همــه دســتگاهها بــه وظیفه خــود عمــل کنند
میتوانیم در این زمینه به اهداف خود برسیم.
ابتــکار ادامــه داد :امــروز در جلســه هیــأت

دولــت گزارشــی از وضعیــت زنــان در نقــاط
مختلــف کشــور ارائــه کــرده و کمبودهــا و
همچنیــن دســتاوردهای دولــت یازدهــم و
دوازدهــم در حوزه بهبود وضعیــت زنان ارائه
کردیــم .مشــخصاً درباره اشــتغال که در ســال

 95و  96آمار بسیار خوبی از وضعیت اشتغال
زنــان داریــم .همچنین بحث کردیم اشــتغال
زنان را در حوزه اشــتغال غیررســمی و خانگی
هــم در نظــر بگیریــم .معاونــت زنــان دربــاره
ارزشگذاری کار خانگی زنان پژوهشــی انجام
داده کــه طبــق آن تــا  30درصــد ارزش تولیــد
ناخالص ملی ما حاصل کار خانگی زنان است
کــه هیچ جا به حســاب نمیآید.او گفت :طرح
گفتوگــوی ملــی خانواده را در  11اســتان کلید
زدهایــم و دنبــال ایــن هســتیم کــه گفتوگوی
خانــواده را از ســطح خانــواده آغاز کنیــم ،زیرا
معتقدیم برای بهبود شرایط خانواده نیازمند
گفتوگو در این زمینه هستیم.
ابتــکار در پایان با بیــان اینکه فردا اجالس
بینالمللــی زن ،صلــح و امنیــت بــا حضــور
نمایندگان کشــورهای مختلف منطقه و ســفرا
برگزار میشــود ،گفت :نشست کارشناسی این
اجــاس امــروز برگــزار میشــود .ایــن اجالس
بــا همــکاری وزارت خارجــه اســت .معتقدیم
زنــان مســلمان میتواننــد در زمینــه صلــح
نقشآفرینی کنند.

جنجال بر سر هنرنمایی کودکان در مراسم روز زن
فاطمــه راکعی  :بد اخالقان بهانه جو هر روز با ترفندی دنبال ایجاد حاشــیه هســتند
انتشــار فیلمی کوتاه از مراســم تجلیــل از بانوان
شهرداری تهران در آستانه روز زن در برج میالد
کــه در آن تعــدادی دختــر بچه در حــال اجرای
هنرهای محلی و آیینی هســتند ،به دســتاویزی
بــدل شــد تا مخالفــان شــهرداری تهــران از این
فیلم چند دقیقهای ،مثنوی هفتاد من درســت
کننــد .جالــب اینکه هیــچ کــدام از این افــراد در
مراسم حضور نداشته و صرفاً همه تحلیلهای
خود را براســاس این فیلم نــه چندان با کیفیت
ارائــه کردهاند .آنطور که مســئوالن برگزارکننده
گفتهاند ،هیچ کدام از این دختران به سن تکلیف
نرســیده و بالغ نبودند و صرفاً یک برنامه هنری
اجــرا میکردنــد .اما همین اتفاق بســیار ســاده،
بهانهجویان را تشــویق کرد تا بدون تعلل ،موج
حواشــی را علیه شــهردار تهــران بــراه بیندازند.
جالب اینکه حتی بعد از پیام شهردار تهران که
خواستار تذکر و حفظ ارزشها و رعایت شئونات
در اجرای برنامهها شده بود ،باز ساکت ننشسته
و بهانــه گرفتند که چرا آقای شــهردار ،در هنگام
اجــرای برنامــه ،مراســم را تــرک نکــرده و چــرا
یــک روز دیرتــر پیام تذکر داده اســت؟! مســأله
اینجاست که اگر به روایت مخالفان ،اجرای این
برنامه هنری ،رقص تلقی شده و دور از شئونات
اســامی است ،آیا حواشــی ایجاد شده و تشویق
کاربــران بــه دیــدن این فیلــم و گســترش آن در
فضــای مجــازی و رســانهای ،خالف ایــن باورها
نیست؟!
ëëدختربچهها زیر9سال بودند
محمدعلــی نجفــی شــهردار تهــران درباره
انتقــادات وارده از حضــور وی در همایــش
دختران در ســالن بــرج میالد گفــت :برنامهای
بــرای زنــان بهمناســبت میــاد حضــرت زهــرا
در بــرج میــاد برگــزار شــده بــود .کســانی کــه
برنامهریزی برای این مراسم کرده بودند اعالم
کردنــد دختربچههایــی که ایــن برنامــه را اجرا
کردند زیر  9سال بودند و از نظر شرعی اشکالی
نداشــته و بهتر بود این قسمت از برنامه حذف
شود .وی درباره اینکه چرا اجراکنندگان مراسم
را تشــویق میکردید ،گفت :مــن هنرمندان آن
برنامه را تشــویق کردم .نجفی به این ســؤال که

آیا بهتر نبود این مراسم را ترک میکردید ،هم
اینطور پاســخ داد :نه ،چرا باید ترک میکردم
این برنامه به مناســبت بزرگداشــت روز زن بود
و  2هزار کارمند شهرداری در آن حضور داشتند
و من به احترام آنها در این برنامه شرکت کرده
بودم .برنامه طوری هماهنگ شده بود که بنده
بعد از مراسم هنری به سالن برسم اما بهدلیل
اینکــه برنامــه بــا تأخیــر به جــای ســاعت  9در
ســاعت  10:15آغاز شده بود بنده هم به برنامه
هنــری رســیدم .بــه گفتــه وی ،در حــال حاضــر
انتقاداتی به برنامه وارد شــده اســت و بهتر بود
این قسمت از برنامه حذف شود اما بنده دلیلی
بر ترک مراسم ندیدم.
شهردار تهران درباره ابالغیهاش بعد از این
مراســم مبنی بــر رعایت شــئونات اســامی در
برنامههای شــهرداری ،گفت :قبــاً هم گفتهام
از ایــن به بعد هــم میگویم که در عین حال که
مناســبات عید و شــادی را پــاس میداریم باید
شئونات اسالمی رعایت شود .بنابراین طبیعی
اســت بعــد از اجــرای برنامــه دیــروز انتقاداتی
مطرح شود.
نجفی تأکید کــرد :در این مورد خاص عالوه
بر تذکری که دادهام ،درخواســت کردم گزارش
مکتوبــی هــم ارائــه کننــد تــا در اختیــار مــردم
قــرار دهنــد .انتقــادات وارده بــه ایــن برنامــه تا
حدی درســت است .شــهردار تهران با انتقاد از
برگزارکنندگان مراســم جشــن بانوان شاغل در
شــهرداری تهران که بهمناسبت میالد حضرت
زهرا(س) برگزار شد ،بر ضرورت حفظ شئونات
اسالمی در همه رویدادهای فرهنگی تأکید کرد.
محمدعلی نجفــی طی ابالغیــهای خطاب
به معــاون امــور اجتماعی و فرهنگــی و رئیس
ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران با
اشــاره بــه برنامه هنــری اجرا شــده در مراســم
روز بزرگداشــت مقــام زن در بــرج میــاد تأکید
کــرد :توجــه بــه ارزشهــا و رعایت شــئونات در
اجرای برنامهها ضروری اســت .شهردار تهران
در ایــن ابالغیــه تصریح کرده اســت :ما معتقد
نیســتیم که اســام دین عزاســت ،اســام دین
شــادی ،نشــاط و زندگی اســت اما باید شئونات

و چارچوبها در شــادی هم رعایت شــود و این
خــود یک هنر اســت و همــه همکارانم موظف
هســتند در اجرای برنامههای فرهنگی و هنری
نسبت به این مهم دقت الزم را داشته باشند.
ُ ëëگل افشــانی دختربچه زیر  ۹سال نه گناه است
نه جرم
سرپرســت اداره کل امــور بانوان شــهرداری
تهــران هــم در واکنش بــه این فیلــم با تعجب
از حواشــی پیــش آمــده گفت کــه ایــن دخترها
به ســن تکلیــف نرســیده و همگــی زیر  ۹ســال
بودند .فاطمه راکعی با عذرخواهی از شــهردار
تهــران بــه خاطــر اینکــه برگزارکننــدگان چنین
چیــزی را پیشبینــی نمیکردنــد ،بــه «ایــران»
گفــت :بداخالقــان بهانهجــو هر روز بــا ترفندی
بهدنبــال ایجاد حاشــیه برای شــهرداری تهران
هستند که تازهترین آن ،انتشار فیلم گلافشانی
چند دختر زیر  ۹ســال اســت .وی ادامه داد :در
دقایقی از جشنی که به مناسبت میالد حضرت
زهــرا(س) بــرای بانــوان شــاغل در شــهرداری
تهران گرفته شــد و شــهردار محتــرم تهران نیز

مونسان  :هزینه نوروزی بلیت قطار ،هواپیما و هتلها افزایش نمییابد

معــاون رئیسجمهــوری و رئیــس ســازمان
میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
گفــت :نــوروز امســال هزینــه هتلهــا و قیمت
بلیــت قطار و هواپیما افزایــش پیدا نمیکند و
حتی کاهش قیمت نیز وجود دارد.
علیاصغــر مونســان با تشــریح تســهیالت
عیدانــه به مــردم و علی الخصوص مســافران
نــوروزی بــه بیان چنــد عیدی ســازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری پرداخت
و اظهــار داشــت :در حــوزه عیــدی ایــام نــوروز
مــا  5محــور را در حــوزه گردشــگری امســال
برنامهریــزی کردیــم کــه یکــی از مهمتریــن
برنامههــای ویــژه مــا در افزایــش کیفیــت
خدمات سفر است.
وی ادامــه داد :یکــی دیگــر از عیــدی هــا
اینکه یک ســامانه شکایات داشتیم  09629که
تلفنــی بود و تبدیــل کردیم به یک اپلیکیشــن
هوشــمند که بازخورد میدهد یعنی بالفاصله
کــه شــکایت را ثبــت میکنیــد این شــکایت در
قالــب یــک پیامک به شــما اعالم میشــود که
ثبت شــد و مراحل آن هم دائم اعالم میشود
و حــال ایــن شــکایات بالفاصلــه مــیرود روی
کارتابل رئیس ســتاد ســفر اســتانی که شکایت
انجــام شــده و ایــن مســأله مــیرود روی میــز
اســتاندار و اســتاندار متوجه میشــود از این 19
دســتگاهی که دارند در مقوله ســفر هر اســتان
فعالیــت میکننــد شــکایت بــرای کیســت و

پیگیری میشــود و مردم نیز احساس خواهند
کــرد کــه شکایتشــان پیگیری شــده و شــنیده
میشــود و پاســخ نیــز داده میشــود .معــاون
رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان میــراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری در ادامه
تسهیالت عید عنوان کرد :همچنین راهاندازی
کمپهــای بینراهــی بهعنــوان اســتراحتگاه
در مســیرهای کمخطــر خواهیم داشــت تا در
کاهش تصادفات هم نقش ایفا کنیم.
مونســان تصریــح کــرد :همچنیــن ســامانه
ســفور را راهانــدازی میکنیــم که یــک درگاهی
اســت بــرای همــه خدماتــی کــه در حــوزه
گردشــگری در حال اتفاق است ،مثالً در حوزه

هتــل ،بلیــت و ...میروید در ســفور و همه این
بخشهــای خدمات دهنده وجــود دارند ،هم
رقابتی میشــود بــرای پاییــن آوردن قیمتها
و هــم مــا میتوانیم نظارت کنیم کــه آنجا چه
دارد میگــذرد و روی قیمــت هــم میتوانیــم
نظارت کنیم.
وی گفــت :همچنیــن تخفیــف ویــژه
رستورانها و مراکز پذیرایی را خواهیم داشت،
همچنین در این راســتای تخفیف مجتمعها و
بازارهایــی با ما همکاری کردند و در جشــنواره
عیدانه گردشــگری حضور پیدا کردند و کاهش
قیمــت دارند که در خیلــی از بازارها میتوانید
این مسأله را ببینید.

در آن حضور داشــتند ،چند دختر زیر  ۹ســال با
لباس محلی برای گلافشــانی روی سن آمدند
و بــا حرکات هنری اقدام به گلافشــانی کردند.
راکعــی تأکیــد کــرد :در حالی که در کشــور دهها
گروه هنری در جشــنوارهها و مراســم مختلف و
بر اســاس آداب و رســوم اقــوام ایرانی ،حرکات
هنــری در برنامههای رســمی انجــام میدهند
و بارهــا چنیــن برنامههایــی از رســانه ملــی نیز
پخش شــده ،بداخالقان بهانهجو به جوســازی
کاذب در ایــن زمینه پرداختنــد .این حرکات نه
رقــص اســت و نه توســط دختــران بالــغ انجام
شــده و گلافشــانی و انجام حرکات هنری چند
دختربچه نه جرم و نه گناه است.
راکعــی تأکید کرد :البته شــاید بهتــر بود این
دختربچهها تنها ُگلافشــانی کنند و قراری که با
گروه هنری نیز گذاشته شده بود ،همین بود و در
این صورت ،کسانی که مترصد هر فرصتی برای
تخریب هستند ،این امکان را پیدا نمیکردند.
ëëدستور دادستان برای بررسی
دادســتان کل کشور ،به دادســتان عمومی و

خبـــر

انقالب تهران دستور داد با بررسی مراسم برگزار
شــده در برج میالد تهران با عنوان بزرگداشــت
روز زن برخــورد الزم را بــا هنجارشــکنان و
متخلفان این مراسم انجام دهد.
بهگــزارش روابــط عمومــی دادســتانی کل
کشــور ،بهدنبــال برگــزاری مراســمی خــاف
هنجارهــا و عفــت عمومی کشــور ،تحت عنوان
بزرگداشت روز زن در ایام خجسته میالد بانوی
بزرگ اســام ،الگوی عفت و پاکدامنی و مظهر
فضایــل اخالقــی حضــرت فاطمــه زهــرا(س)
توسط شــهرداری تهران در سالن همایشهای
بــرج میالد ،دادســتان کل کشــور با ابراز تأســف
نســبت بــه برگــزاری این مراســم ،به دادســتان
تهران دســتور تعقیب و پیگیری الزم و برخورد
قانونی با هنجارشکنان و متخلفین را صادر کرد.
ëëدستشانکوتاهشده،حاشیهسازیمیکنند!
قاســم میرزایــی نکــو ،نماینــده مجلــس
بــا بیــان اینکــه این مراســم شــبیه مراســمها و
بزرگداشــتهای دیگر ،روال عــادی و معمولی
خود را طی کرده و معلوم نیست به چه علتی تا
این اندازه پر ســر و صدا شــده است ،به «ایران»
میگویــد :ظاهــراً قــرار اســت در ایــن دوره ریــز
حــرکات و فعالیتهــای شــخص شــهردار زیــر
ذرهبین مخالفان مدیریت شــهری قرار بگیرد،
تا از هر اتفاقی ،یک داســتان پر حاشــیه درست
کننــد .وی تأکید میکند که دردوره آقای نجفی،
تغییــرات ویــژهای در مدیریــت شــهری اتفــاق
افتــاده که به ضرر بســیاری از کاســبان و مافیاها
تمــام شــده و فرصت فســاد و تخلــف را از آنها
گرفتــه اســت ،تأکید میکنــد :از آنجاکه دســت
آنها کوتاه شده ،علیه شهردار قد علم کردهاند،
بنابرایــن ایــن جوســازیها و حاشیهســازیها از
ســوی این جریان کامــاً طبیعی اســت و اگر به
گوش مســئولی هم برســد و موضعگیــری کند،
امری عادی بوده و دور از انتظار نیست.
میرزایــی نکــو البتــه از شــخص شــهردار
خواســت تــا بــا توجــه بــه ایــن فضــا ،مراقــب
کوچکترین موضوعاتی که ممکن است دردسر
تولید کند باشــد و به این افراد و جریانها اجازه
حاشیهسازی ندهد!

آغاز اجرای طرح مهارتآموزی به سربازان وظیفه

وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری اظهار داشــت:
در راســتای جلوگیــری
از گسســت علمــی و
آموزشی ســربازان ،طرحی با هماهنگی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به صورت پایلوت در
حالاجرااستتافارغالتحصیالندانشگاهیدر
مقاطع مختلف تحصیلی پس از دوره آموزش
نظامی ،وارد صنعت شوند و این طرح مراحل
نهایــی را طی میکنــد .دکتر منصــور غالمی با
اشــاره بــه برگــزاری دورههــای «مهارتآموزی

به کلیــه ســربازان» تصریح کــرد :پیــرو انعقاد
توافقنامهباهمکاریدانشگاههایجامععلمی
کاربردی و فنی و حرفهای و همچنین سازمانفنی و حرفهای کشــور ،دورههای مهارتافزایی
برای کلیه ســربازها برگزار خواهد شــد تا پس از
خروج از دوره ســربازی امکان افزایش شــانس
اشــتغال و توانایی کارآفرینی برای آنان فراهم
شــود .وی افزود :تا پایان اســفندماه سالجاری
به صورت آزمایشــی  ۱۰۰هزار ســرباز دورههای
مهارتافزایی را طی خواهند کرد و این ظرفیت
هر ساله افزایش مییابد.

طرح افزایش حداقل سن ازدواج روی میز هیأت رئیسه مجلس

رئیــس فراکســیون زنــان مجلــس از تهیــه
طــرح افزایــش حداقل ســن ازدواج خبر داد و
گفت که این طرح تقدیم هیأت رئیســه شــده
اســت .بــ ه گــزارش ایســنا ،پروانه سلحشــوری
اظهار کرد :طرح افزایش حداقل ســن ازدواج
در راســتای اصــاح ماده  ۱۰۴۱قانــون مدنی با
 ۶۷امضا به هیأت رئیسه ارائه شد.
وی در توضیــح جزئیــات این طــرح گفت:
بر اســاس این طرح ،حداقل سن ازدواج برای
دختــران  ۱۶ســال و بــرای پســران  ۱۸ســال در
نظر گرفته شده اســت ،البته برای ازدواج بین
 ۱۳تا  ۱۶ســال دختران و  ۱۶تا  ۱۸ســال پسران
در صــورت اذن ولــی و دادگاه صالحــه و وجود

احراز سالمت و صحت جسمی آن هم توسط
پزشــکی قانونــی منعــی وجــود نــدارد .رئیس
فراکســیون زنــان دربــاره اینکــه آیــا از مراجــع
عظام کســب نظر شده اســت ،گفت :آیتاهلل
مکارم شیرازی پیش از این درباره اصالح سن
ازدواج فتــوا دادنــد .سلحشــوری همچنیــن با
اشــاره به تشکیل کارگروهی در فراکسیون زنان
برای پیگیری موضوع حجاب گفت :قرار است
بعد از تعطیالت نوروز جلسهای در فراکسیون
زنــان با حضــور موافقــان و مخالفــان حجاب
اجبــاری ،فعــاالن مدنــی ،کارشناســان حــوزه
علمیــه ،قوه قضائیه ،مرکــز پژوهشها و مرکز
تحقیقات اسالمی برگزار شود.

