اجتماعی

یک شنبه  ۱۲مرداد 1399
 ۱۲ذی الحجه .1441شماره ۲۰۴۴۰

لشکر 13میلیونیمجردها

یک گفت وگو
محمد اکبری/خبرنگار پارلمان

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار :

فنس های میان ثروت و محرومیت
در چابهار باید برداشته شود

محمد ا کبر ی  -مد یر عا مل
منطقه آزاد چابهار با اشــاره به
پ ــروژه جــداســازی محوطه این
منطقه از شهر چابهار با فنس به
بهانه توسعه نیافتگی بخش شهری چابهار اظهار
کرد :در اجــرای طرح توسعه منطقه با اصــرار تمام
برایبرداشتنایندیوارفنسیتالشکردیموحتی
اصراربرالحاقشهربهمنطقهراداشتیم.عبدالرحیم
کردیبهخراسانگفت:دیوارکشیمیانمنطقهآزاد
وشهرچابهارآثاروتبعاتمنفیفرهنگی-اجتماعی
را ایجاد می کند به طوری که مردم محلی می گویند
شهر را از منطقه آزاد جدا کرده اند؛ آن ها میدانند
وقتیازدیوارردشوندواردجامعهایدیگرمیشوند.
کردی با بیان این که حاشیه نشینی چابهار زاییده
بی برنامگی و نداشتن طرح بوده وعارضهای از به
وجود آمدن منطقه آزاد است ،افــزود :آن چه باعث
شدحاشیهنشینیدرچابهارازاوایلدهه 90توسعه
یابد،مشکالتمدیریتیونبودبرنامهریزیدرتوسعه
شهریودعواهایمیاندستگاههایمتولیبود.

یک توئيت
هشدار معاون امور اجتماعی شهردار تهران

یک جمعیت شناس مطرح :افزایش آمار تجرد قطعی در میان دختران نگران کننده است
می شود که اکنون به حدود  ۷درصد رسیده
است  .ضمن این که تعداد خانم های مجرد
قطعی حدود  ۳۵۰هزار نفر است  .البته در
این بخش باید بگویم که آمار تجرد قطعی برای
خانم ها رو به افزایش است» .کاظمی پور در
این باره چند روز قبل به ایسنا گفته است« :بر
اســاس آمــارهــای رسمی اگــر تمامی مــردان
ازدواج کنند ،فقط یک سوم زنان شانس ازدواج
دارند.دوسومزناننیزشانسازدواجراازدست
میدهند ،مگر این که با مردان مطلقه یا همسر
فوت شده ازدواج کنند .با این تفاسیر باز هم
احتمال تجرد دختران وجود دارد».

غفوریان -آن طــور کــه شهال کاظمی پور
جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه
تهران می گوید ،هم اکنون  13میلیون مجرد
در کشور داریم که از این تعداد هشت میلیون
آقا و پنج میلیون خانم هستند .کاظمی پور
درباره این عدد شاید حساسیت چندانی نشان
نمی دهد اما اظهار نگرانی او بــرای موضوع
دیگری است.
▪نگرانی از افزایش سن ازدواج

بـــا کــاظــمــی پــــور کـــه از
کـــارشـــنـــاســـان مــطــرح
جمعیت شناسی کشور
است ،درباره آمار مجردها
و تــجــرد قطعی همکالم
شده ام و سواالتم را با وی
در میان می گــذارم .کاظمی پور می گوید:
مهم تر از تعداد  13میلیون مجرد در کشور،
موضوع افزایش سن ازدواج اســت .او از این
بابت نگران اســت و می گوید :در یک دوره
متولدان دهه  ۶۰در سن ازدواج قرار داشتند
که به همین دلیل ازدواج افزایش داشت .هم
اکنون متولدان دهه  ۷۰به سن ازدواج رسیده
اند اما به دلیل سیاست های منفی جمعیتی،
اکنون تعدادشان کمتر است و با توجه به این که
جمعیت در معرض ازدواج کمتر شده ،تعداد

▪آمار دخترانه

ازدواج هم به تناسب آن کاهش مییابد .از
سوی دیگر سن ازدواج هم به دالیل مختلف رو
به افزایش است و این موضوعی است که باید
درباره اش اظهار نگرانی کرد.
▪اوضاع تجرد قطعی

از دکتر کاظمی پــور دربـــاره آمــار مجردان

پروتکلهای بهداشتی برای

یک عکس
محافظت کرونایی با صندوق های رأی قدیمی
عکس :رویترز
درمدارستایلند		  

قطعی هم می پرسم .او ابتدا برایم آن را تعریف
می کند« :وقتی آقــایــان به سن  50و خانم
ها به حــدود  40تا  45می رسند و در حال
و هــوای ازدواج نیستند به ایــن حالت تجرد
قطعیگفتهمیشودوآمار آنطبقآمار متداول
برای آقایان معموال  2درصد مجردها و برای
خــانــم هــا  4تــا  5درصـــد مــجــردهــا محاسبه

کاظمی پور دربــاره وضعیت دخترها هم آمار
قابل توجهی ارائه می کند :در زنان گروه سنی
 15تا  19ساله 78درصد و همچنین در گروه
سنی 20تا 24ساله 42درصد مجرد هستند.
درگروهسنی 25تا 29سالهنیزمیزانمجردها
 30درصد است .در تمامی گروههای سنی به
دلیلتاخیردرازدواجسنمجردیافزایشپیدا
میکند و این تاخیر باعث میشود زنان شانس
ازدواجشــان را از دست بدهند .او به دختران
توصیه می کند که از هرگونه وقفه در ازدواج
و نیز سختگیری های بی مورد صرفنظر و در
سنین مناسب و کمتر ازدواج کنند.

ت مذهبی کشور:عواقب برگزاری
شورای هیئا 

عزاداری ها این هفته اعالم میشود

تجمع در محرم با برگزار کنندگان است

معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت از اعالم پروتکلهای بهداشتی برای
برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در هفته جاری خبر داد .فرهادی به ایرنا گفت :تاکنون
جلسههایی با سازمان حج و زیارت ،سازمان تبلیغات اسالمی ،شورای سیاست گذاری
ائمه جمعه و جماعات ،حوزههای علمیه و مداحان داشته ایم .وی ادامه داد :پس از جمع
بندیها ،شیوه برگزاری و پروتکلهای بهداشتی برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم را
اعالم خواهیم کرد.

شــورای هیئا ت مذهبی کشور در بیانیه ای دربــاره برگزاری مجالس محرم و
تجمعات مذهبی و عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقالب اعالم کرد ه  برگزاری
هرگونه تجمع و فــراخــوان در هر نقطه از کشور ،بــدون موافقت و تأیید ستاد
ملی مقابله با کرونا و ستادهای استانی ،با عنوان هیئتهای مذهبی که مورد
سوءاستفاده قرار میگیرد ،ممنوع است و عواقب آن بهعهده برگزارکنندگان
خواهد بود.
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گزیده

رئیس جمهور :در کل کشور
اجتماعاتی همچون عزا ،عروسی
و سمینار ممنوع است
رئــیـسجــمــهــوری بــا تاکید بــر ممنوع بــودن
اجتماعات ،گفت :در ستاد ملی این را فرااستانی
دانسته و گفتهایم در کل کشور اجتماعات چه
عزا ،چه عروسی ،چه سمینار و ...ممنوع است.
این استانی نیست بلکه سراسری است و تاکید
کردیم اگر شرایط عادی شود ،ممکن است برخی
اجتماعات آزاد شود.
به گزارش ایرنا ،حجتاالسالموالمسلمین حسن
روحانی دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
با بیان این که همه دستورالعملهای بهداشتی
الزم برای ماه محرم تا پایان هفته بعد مشخص و به
همه دستگاهها ابالغ میشود ،افزود :مقرراتی که
برای ماه محرم میگذاریم باید مسئوالن مساجد
و تکایا مسئولیت بپذیرند و کسی که مسئول
میشود ،باید آن را بپذیرد .اگر فــردی خدای
نکرده دقت نکرد ،باید با او برخورد شود و قرار شد
وزارت کشور و وزارت بهداشت نحوه برخورد با
متخلفان را تدوین کنند.
وی ادامه داد :نکته ای که رهبر معظم انقالب روز
جمعه فرمودند ،کالم آخر و فصل الخطاب بود و
برای همه روشن کردند چگونه باید عمل کنند
و ما باید چگونه در ماه محرم امسال عــزاداری و
سوگواری را انجام دهیم.

اجرایمجددطرحپرداختاقساطی
جرایمرانندگیدردههوالیت
رئیس پلیس راهــور ناجا از اجــرای مجدد طرح
پرداخت اقساطی جرایم رانندگی به مناسبت
ایام مبارک دهه والیت خبر داد .به گزارش فارس،
سردار هادیان فر  درباره کمک به قشر کم درآمد
جامعه گفت:بامجوزیکهازوزارتکشورگرفتیم
این گونه رانندگان می توانستند بــدون پیش
پرداخت وسیله نقلیه خود را ترخیص و در طول
یک سال به صورت اقساطی و در حد توان جرایم
خود را پرداخت کنند که درصد زیادی از مردم هم
از این فرصت استفاده کردند.
وی همچنین گفت :در هیچ گروهی افزایش
جریمه نداشتیم و پیشنهادی هم به دولت ارائه
نکردیم.

