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بی بهانه شاد شدند و شادکردند

تشکیل کمیته پیگیری برای 2کودک کار
کرمانی

سردارکمالی :سربازان یگان موزیک تنبیه نمی شوند
پرستو رفیعی

خبرنگار

تدوین  4الیحه جدید در حمایت از حقوق زنان

ابتــکار دربــاره
ادامه از چهارمین الیحه در
صفحه اول خصوص بازنگری
قوانیــن طالق تصریح کــرد :در چارچوب
شــرع مقدس اســام و موازین شــرعی با
توجه بــه اقتضائاتی کــه در جامعه وجود
دارد میتــوان قوانیــن را بازنگــری کرد به
گونهای که به تحکیم بنیان خانواده کمک
شــود .مسأله طالق این قابلیت را دارد که
تغییرات قانونی در آن اجرا شود.
او در خاتمــه افــزود :در زمینــه تدوین این
لوایح ارتباط تنگاتنگی با فراکســیون زنان
و خانواده مجلس شــورای اسالمی داریم

تــا جایی کــه ایــن نماینــدگان مجلس در
جلســات فقهی – حقوقی ما نیز شــرکت
میکنند.
 ëëتصویــب سیاســتهای مربــوط بــه
شاخصهایعدالتجنسیتی
بــه گفته معــاون امــور بانــوان و خانــواده
رئیــس جمهــوری ،در ســتاد ملــی زن
و خانــواده ،سیاســتهای مربــوط بــه
شــاخصهای عدالت جنسیتی تصویب
و برای اجرا به همه دســتگاهها ابالغ شده
و هــدف غایــی آن دســتیابی بــه عدالــت
جنسیتی است .ابتکار با بیان اینکه انتقال
و تبــادل تجربیات و شبکهســازی زنان که

در شــهرهای مختلــف کشــور مســئولیت
دارنــد اقــدام شایســتهای اســت افــزود:
نقــش و اهمیت توجــه به موضــوع زنان
و خانــواده در مدیریــت شــهری اهمیــت
بســزایی دارد و یکی از محورهای توســعه
پایدار شــهرها اســت و بدون برنامهریزی
مؤثــر بــرای زنان و خانــواده نمیتــوان به
اهداف کالن دســت یافت و باید مبتنی با
هر برنامهای به سمت تحقق عدالت گام
برداشــت .در ایــن خصــوص در مدیریت
شــهری باید به مفهوم عدالت جنســیتی
پرداخت تا همه زنان و مردان از خدمات
مدیریت شــهری بهرهمند شوند .معاون

عکس :فضای مجازی

روز گذشــته فیلمــی کوتــاه از شــادی
ســربازان یگان موزیک نیروهای مسلح
در فضــای مجــازی دســت بــه دســت
میشــد به گونــهای که در چشــم برهم
زدنی به یکی از پربینندهترین ویدئوهای
روز مبدل شد .این فیلم کوتاه هم مانند
بســیاری از فیلــم و عکسهای منتشــر
شــده در فضــای مجــازی واکنشهــای
زیــادی بــه همــراه داشــت .این بــار اما
برخــاف گذشــته کمتــر کســی هتاکــی
میکــرد و کمتر کســی لــب بــه کنایه باز
میکرد .انگار مردم هنرمندان این فیلم
کوتــاه را فرزنــدان خــود میدانســتند تا
حدی که بنابرگفته سردار موسی کمالی،
رئیس اداره ســرمایه انســانی ســتاد کل
نیروهــای مســلح بســیاری از کاربــران
فضای مجــازی اعم از تلگــرام و توییتر
و ...درخواســت کردهاند با این ســربازان
برخــورد انضباطــی صــورت نگیــرد .به
همین بهانه با ســردار موسی کمالی به
گفتوگو نشستهایم که میخوانید:

ماجــرای این فیلــم کوتاه چه بــوده و آیا
شما برای این سربازان تشویق یا تنبیهی
در نظر گرفته اید؟
این فیلمی که در فضای مجازی منتشر
شــد مربوط بــه مراســم روز ســرباز بود
کــه عــدهای از ســربازان یــگان موزیــک
در حــال تمریــن بــرای اجــرا در مقابل
یکــی از یگانهــای ســپاه بودنــد کــه در
کنار تمرین به شــادی نیــز پرداختهاند.
البتــه برخــی در شــبکههای اجتماعــی
نسبت به این فیلم واکنشهایی نشان
دادنــد و ســعی داشــتند بــرای ایــن کار
حاشــیههایی بســازند .لــذا عــدهای از
مــردم و کاربــران مجــازی در تلگــرام،
واتــس اپ و اینســتاگرام و حتــی از
طریــق ارســال پیامــک تقاضا داشــتند
کــه بــا ایــن ســربازان برخــورد تنبیهــی
نداشــته باشــیم .در پاســخ به این افراد
باید بگویــم آنها نگران نباشــند ،با این
سربازان هیچ تنبیه و برخورد انضباطی
صورت نخواهــد گرفت .مــا امیدواریم
ســربازان ایــران غــم نبینند و بــه کوری
چشم دشمنان همیشه شاد ،دلخوش،
سرزنده و سالمت باشند.

در خصــوص تشــویق هــم بایــد بگویم
آنهــا همــان موقع در جشــنواره ســرباز
مورد تشــویق قرار گرفتند و دیگر نیازی
به تشویق مجدد ندارند.
به نظر شما در شــرایط کنونی انتشار این
فیلم کوتاه با توجه به اینکه زمان زیادی
از مراسم روز سرباز گذشته است با هدف
و دلیل خاصی انجام شده است؟
متأســفانه برخــی بویــژه در فضــای
مجــازی جوســازی میکننــد و ســعی
دارنــد بــا سوءاســتفاده و حاشیهســازی
از شــیطنت چند جــوان ،این فیلم را به
دســتاویزی بــرای تفرقه بیــن نیروهای
ارتــش ،ســپاه و ناجــا تبدیــل کننــد کــه
خوشــبختانه بــا تدبیر و هوشــیاری این
نقشهها عملی نخواهد شد.
ستاد کل نیروهای مســلح برای افزایش
نشــاط و تقویــت روحیــه ســربازان چه
برنام ههاییدارد؟
ســربازان از ســرمایههای ارزشــمند
کشــور هســتند و در تمامــی برهههــا در
صیانــت و پاســداری از ایــران اســامی
صادقانه و مخلصانه خدمت میکنند.
از ایــن رو ســتاد کل نیروهای مســلح با

هدف بهینهســازی اوقــات فراغت آنها
دســتورالعملی را صادر کرده اســت که
براســاس آن ،ســربازان در زمینههــای
مختلف آموزشی و فرهنگی و همچنین
فعالیتهای ورزشــی شرکت میکنند.
از ســوی دیگــر تــاش شــده اســت در
جشــنهای مختلف از جمله روز سرباز
کــه روز دوم هفته دفاع مقدس اســت،
از ســربازان برگزیــده در رشــتههای
مختلــف تقدیر و تجلیل بــه عمل آید.
لذا برگزاری مراســم شاد برای سربازان
در اعیاد و مناسبتهای مختلف امری
طبیعی اســت و موضــوع تعجبآوری
نیست.
آیا برای افزایش مهارتهای سربازان به
عنوان آینده سازان کشور برنامههایی را

امــور زنان و خانــواده رئیــس جمهوری با
اشاره به لزوم اجرای عدالت جنسیتی در
همه دستگاهها بیان کرد :اگر شورای شهر
شاخصهای مربوط به عدالت جنسیتی
را تصویــب کند میتوان بر اســاس اســناد
فرادستی در برنامه سالیانه شورا به عنوان
یــک محــور مطرح شــود .به گفتــه ابتکار،
دولت در الیحه بودجه ســال  ۹۸گامهای
خوبی برداشته است و حدود ۶۰درصد در
استانداریها در مورد واگذاری پستهای
مدیریتی به زنان نسبت به سال قبل رشد
داشــته اســت .او در ادامه تصریح کرد :در
برنامهریزی شهری هم باید شاخصهای

 13میلیون مجرد و  ۲۲۰هزار مجرد قطعی در کشور

به افرادی که از ســن تجرد قطعی عبور کرده باشــند ،مجــردان قطعی میگویند و تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کردهاند اما هنوز به سن تجرد قطعی
تعداد آنها در کل کشور  ۲۲۰هزار نفر است.
نرسیدند یک میلیون و  ۸۱۰هزار نفر است.
به گزارش ایسنا ،علی اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران وی گفــت :بــه افرادی که از ســن تجرد قطعــی عبور کرده باشــند ،مجردان قطعی
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رادیویــی بــا بیان این مطلب ،اظهار داشــت :طبق آخرین سرشــماری ۹ ،میلیون و مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشــور داریم که با احتســاب افراد بدون همســر در اثر
 ۷۶۹هــزار نفــر در ســن متعــارف ازدواج و هرگــز ازدواج نکــرده داریــم و همچنین فوت یا طالق ،جمعیت مجردان ایران به رقم  ۱۳میلیون و  ۳۲هزارنفر میرسد.

 ۱۱میلیون
و  ۸۰۰هزار نفر

مجــرد هرگــز ازدواج نکــرده در
کشــور داریــم.

 9میلیون
و  ۷۶۹هزار نفر

در ســن متعــارف ازدواج و هرگــز
ازدواج نکــرده داریــم.

13.200.000
مجــــــــرد
علــی اکبــر محــزون مدیــرکل دفتــر جمعیــت نیــروی کار مرکــز آمــار
ایــران و مدیــرکل ســابق اطالعــات و آمــار جمعیتــی ســازمان ثبــت
احــوال کشــورخبر داد :طبــق آخریــن سرشــماری ۹ ،میلیــون و ۷۶۹
هــزار نفــر در ســن متعــارف ازدواج و هرگــز ازدواج نکــرده داریــم و
همچنیــن تعــداد افــرادی کــه از ســن متعــارف ازدواج عبــور کردهانــد
امــا هنــوز بــه ســن تجــرد قطعــی نرســیدند یــک میلیــون و  ۸۱۰هــزار
نفــر اســت.

 ۲۲۰هزار
نفر مجرد

24
سـال

28
سـال

از سن متعارف ازدواج عبور
کردهاند اما هنوز به سن تجرد
قطعی نرسیدند

خانوار یک نفره
سال ۱۳۸۵

 5/2دهم
سال ۱۳۹۰

 7/1دهم

افزایش داشته است

سال ۱۳۹۵

 8/5دهم

قطعــی هســتند کــه از ســن تجــرد
قطعــی عبــور کردهانــد.
سن ازدواج آقایان

 1میلیون
و  ۸۱۰هزار نفر

 1میلیون و  232هزارنفر مجرد
بدون همسر در اثر فوت همسر
یا طالق داریم.

با احتساب افراد بدون همسر در اثر
فوت یا طالق ،جمعیت مجردان ایران به
رقم  ۱۳میلیون و  ۳۲هزارنفر میرسد.

سن ازدواج خانمها

۲۳ ۱۹
سـال

سـال

در نظر گرفته اید؟
شــعار ما مهــارت آموزی به ســربازان
اســت در ایــن راســتا هــم تالش شــده
ســربازانی که بــرای گذرانــدن خدمت
ســربازی وارد نیروهای مسلح شدهاند
حداقــل یــک مهــارت بیاموزند .ســال
گذشــته ایــن برنامــه بــرای  100هــزار
ســرباز اجرا شــد و در ســالجاری برای
 200هــزار ســرباز برنامهریــزی شــده
اســت .تــاش میشــود طــی دو یــا
ســه ســال آینــده هر ســربازی کــه وارد
نیروهای مســلح وارد میشود حداقل
بــا یــک تخصــص خدمــت خــود را به
پایان برســاند و البته این سربازها پس
از خــروج رهــا نخواهنــد شــد تا ســرباز
بتواند شغل مناسبی بیابد.

دوســتدار خانــواده را در نظــر بگیریــم و
بــه دنبــال آن چهــره خشــن شــهری را با
برنامهریــزی تغییر دهیــم و عناصری که
آرامش و نشــاط را به شــهر باز میگرداند
شناسایی کنیم .ابتکار به اختالل ارتباطی
در خانوادههــا اشــاره و بیــان کــرد :ایــن
اختــال اعضــای خانــواده را از هــم جــدا
کــرده و امروز ارتباط بین نســلی به یکی از
مشکالت نهاد خانواده تبدیل شده است،
توگــوی ملــی خانــواده یک
موضــوع گف 
بحث کلیدی است و باید برای اجرای آن
همکاری داشت ،اکنون عدالت جنسیتی
توگوی ملی خانــواده در عالیترین
و گف 

شــما میدانید که سربازان ظرفیتهای
بالقــوهای دارند و میتواننــد در برخی از
برنامههــا و تصمیم گیریها مشــارکت
و نقش آفرینی اثربخشــی داشــته باشند
بــرای اســتفاده از چنیــن نیروهایــی چه
طرحهایی در دست اجراست؟
مشــاور ســرباز موضــوع دیگری اســت
کــه هــر فرمانــده و مســئول واحــد یک
مشاور از میان ســربازان خواهد داشت
تــا از ایــن طریــق ســربازان در بحــث
تصمیم گیریهای مربوط به خودشان
نقش داشته باشند.
سرباز معلم هم موضوع دیگری است
که باعث میشــود سربازانی که مهارت
دارنــد بخشــی از خدمــت خــود را در
خارج از پادگان انجام دهند.

سطح مدیریت شهری و مصوبات شورای
اسالمی شهر باید از محورهای برنامههای
پنجسالهشهریباشد.
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس
جمهــوری در زمینــه توانمندســازی زنان
گفت :زنان سرپرســت خانواده در اولویت
هستندکه توان افزایییکی از نیازهای آنان
محسوب میشود .ابتکار بر لزوم حمایت
از اســتارت آپها برای اشتغالزایی بانوان
تأکید و تصریح کرد :باید با تأسیس خانه
اســتارت آپی مرکزی برای حضور جوانان
و فعــاالن در حــوزه کار آفرینی و کســب و
کارهایخالقانهایجادکرد.

دیــروز کلیپــی از  2کــودک کار در فضــای مجازی و شــبکههای
اجتماعی منتشــر شــد که نشــان میداد یک نفر کــه در ابتدا از
خبـــــر مأموران شــهرداری کرمان معرفی میشــود ،بــه زور و با لحن
بیادبانــهای از دو کــودک کار میخواهــد دوشــاخه گل نرگــس را بخورنــد .این دو
کــودک کــه حدوداً  8 -9ســاله به نظر میرســیدند ،با حالت معصومانــهای به او
التمــاس میکنند کــه این کار را انجام ندهنــد ،اما مرد بر کارش اصــرار میورزد و
حتــی در جــواب یکی از بچهها که میگوید«:ســاقهاش را هم بخــورم؟» ،میگوید
«تا آخر بخور!» این کلیپ دیروز با واکنشهای تند کاربران اجتماعی مواجه شــد
و در نهایت شهرداری کرمان را وادار کرد تا به این فیلم که انتقادات زیادی را هم
متوجه مسئوالن ذی ربط کرده است ،پاسخ دهد .شهرداری کرمان ،درجواب این
پیگیریها ،اگرچه این کلیپ و محتوای آن را ســاختگی و غیر واقعی اعالم نکرد،
امــا در نهایــت بــار این مســئولیت را بــه دوش پیمانکار انداخت .علی ســعیدی،
شــهردار منطقه  2کرمان در این زمینه از تشــکیل کمیته ویژه برای پیگیری اصل
ماجــرا و برخــورد بــا خاطیان خبــر داد و به «ایــران» گفت که نتایج ایــن کمیته را
بزودی اعالم خواهیم کرد .شــهردار منطقه  2کرمان درحالی این اتفاق را ناشــی
از عملکرد بد پیمانکار توصیف میکند که در اصل باید از او پرسید« پیمانکاران را
چه کسی انتخاب میکند؟!» پیمانکاران قطعاًزیر نظر شهرداری فعالیت میکنند
و منتخب خود مسئوالن مدیریت شهری هستند .بنابراین غیر مستقیم شهرداری
هــم در ایــن اتفاق دخالــت دارد! عالوه بر این برخی منابع غیر رســمی در کرمان
معتقدند که این نوع رفتارهای آزاردهنده و غیر انسانی با کودکان کار ،محدود به
این کلیپ نمیشــود و پیمانکاران پیش از این هم برای اینکه محدوده خود را از
تکدی گری و بزه و کودکان کار پاک کنند ،دست به اقدامات مشابه زیادی زدهاند.
نمونــه آن هــم انتقال کودکان به خارج از محدوده شــهری و کتــک زدن آنها بوده
است .این اظهارات البته هنوز به تأیید هیچ مقام مسئولی در کرمان نرسیده است!

مونسان ۱۲۰:هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در
گردشگری

رئیس ســازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دســتی و گردشــگری اعالم کرد :بیش
از  ۱۲۰هزار میلیارد تومان طرح ســرمایهگذاری در بخش گردشــگری در دســت
اجراســت .به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ علی اصغر مونسان گفت :از اول
فروردین امســال تا پایان آبان بیش از  ۶میلیون گردشــگر خارجی به ایران سفر
کردهاند و بیش از  ۱۲۰هزار میلیارد تومان طرح در بخش گردشــگری در دســت
اجراســت .وی افزود :در کنار توجــه به بخش میراث فرهنگی که هویت تاریخی
مــا را نشــان میدهــد ،دو بخــش صنایع دســتی و گردشــگری نیز بهطــور جدی
مورد توجه اســت و در سازمان مرکزی و ادارات کل استانی هر سه بخش میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری مورد توجه اســت ضمن آنکه دو بخش
صنایع دستی و گردشگری میتواند به ایجاد اشتغال کمک کند .او گفت :با توجه
به ضرورت افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور ،تالش کردهایم مسیر ورود
گردشگر به کشور را باز کنیم و تالش میکنیم با انجام تبلیغات بویژه در فضای
مجازی با طرح ایران هراسی مقابله کنیم .در همین ارتباط هر گردشگری که به
ایران میآید در بازگشــت تبدیل به یک سفیر فرهنگی برای ما میشود .معاون
رئیس جمهور گفت :پارســال با  ۴درصد رشــد شــاهد ورود  ۵میلیون و  ۱۰۰هزار
گردشگر خارجی بودیم.

