
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی بیان کرد :

چگونگی روند اجرای مراسم تحلیف 
پژوهش مرکز آمار  نشان می دهد

ایرانی ها روزشان چطور می گذرد؟
 علیرضا سلیمی  درباره مراسم تحلیف 
گفــت: »در ابتــدای  ریاســت جمهوری 
مراســم و پــس از تــاوت قــرآن مجیــد 
محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس 
شــورای اســامی و در ادامــه محســنی 
اژه ای، رئیــس قــوه قضائیــه ســخنرانی 
هیأت رئیســه  عضــو  کــرد.«  خواهــد 
افــزود: »در  مجلــس شــورای اســامی 
ادامــه و بعــد از ســخنرانی رئیــس قــوه 
قضائیه، مراســم تحلیــف انجام خواهد 
ادای  از  پــس  رئیس جمهــوری  و  شــد 
سوگند ســخنرانی خواهد کرد. در پایان 
هــم رئیــس مجلــس شــورای اســامی 

جمع بندی مراسم را بیان می کند.«
به گفتــه ســید نظام الدین موســوی، 
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلــس، قرار 
مقــام   ۱۱۵ تحلیــف  مراســم  در  اســت 
حاضــر  جهــان  کشــور   ۷۳ از  رســمی 
شــوند. از بیــن ایــن مقامــات ۱۰ رئیــس 
کشــور در تراز ســران کشــورها، ۲۰ رئیس 
مجلس، ۱۱ وزیرخارجــه، ۱۰ نفر از وزرای 

کشــورها و همچنیــن فرســتاده  دیگــر 
ویــژه و نواب روســای مجالس، روســای 
پارلمانــی   هیأت هــای  و  کمیســیون ها 
هســتند. روســای مقامــات ۱۱ ســازمان 
نماینــده   منطقــه ای،  و  بین المللــی 
دبیــرکل ســازمان ملــل، رئیــس اوپک و 
مقاماتی از IPU، اتحادیه اروپا، اوراسیا، 
کشــورهای  بین المجالــس  اتحادیــه 
کــو،  ا آســیایی، ســازمان  و  اســامی 
ســیکا و 8D نیــز در ایــن مراســم حضور 
خواهند داشــت. همچنین نمایندگان 
و  ادیــان  برجســته  شــخصیت های  و 
مذاهب مختلف جهان نیز برای حضور 

در مراسم تحلیف ابراز آمادگی کردند.
۱۷۰ خبرنــگار، عــکاس و تصویربــردار 
داخلی و خارجی نیز قرار اســت مراســم 

تحلیف را پوشش دهند.
رئیس جمهــوری  تحلیــف  مراســم 
ســاعت ۱۷ روز پنجشــنبه، چهاردهــم 
مــرداد در صحــن علی مجلس شــورای 

اسامی برگزار می شود. 

ایرانی ها بیشترین زمان خود را صرف 
و  رســیدگی  بــه  مربــوط  فعالیت هــای 
مراقبــت از خود می کنند ولــی بعد از آن 
نحوه گــذران وقــت بیــن زنــان و مردان 
متفــاوت اســت. تحقیقــات مربــوط بــه 
گذران وقــت ازجمله موضوعاتی اســت 
توجــه  مــورد  اخیــر  ســال های  در  کــه 
مطالعــات  محققــان  و  برنامه ریــزان 
اجتماعــی و اقتصــادی قــرار گرفتــه و بر 
ایــن اســاس مرکــز آمار ایــران بــه عنوان 
متولی آمار کشــور طراحی طــرح گذران 
وقــت را در دســتور کار خــود قــرار داده 
ایــن  پوشــش  تحــت  جامعــه  اســت. 
و  ســاله  پانــزده  افــراد  کــه  تحقیقــات 
بیشتر اســت عضو خانوارهای معمولی 
کن یا گروهی در نقاط شهری کشور  ســا
هســتند و اعضای خانوارهای معمولی 
اعضــای  و  روســتایی  کن،  غیرســا
پوشــش  را  موسســه ای  خانوارهــای 
گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر  نمی دهــد. 
متوسط بیشــترین زمان صرف شده در 
طــول روز بــه گــروه فعالیــت »رســیدگی 

خوابیــدن،  ازجملــه  خودمراقبتــی«  و 
مراقبت هــای  آشــامیدن،  و  خــوردن 
بهداشــتی- پزشــکی، ســفر مرتبــط بــا 
فعالیت هــای رســیدگی و خودمراقبتی  
بــا ۱۱ ســاعت و ۳۴ دقیقــه اختصــاص 
فراغــت،  »فرهنــگ،  آن  از  بعــد  دارد. 
تمرین هــای  گروهــی،  رســانه های 
ورزشی« شــامل بازدید از رویدادهای/
مکان های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، 
ورزش هــا،  در  شــرکت  ســرگرمی ها، 
گروهــی،  رســانه های  از  اســتفاده 
مطالعــه در اوقــات فراغــت، تماشــای 
تلویزیــون، گــوش دادن بــه رادیو، ســفر 
مرتبط با فرهنــگ،  رســانه های گروهی 
چهــار  بــا  و...  ورزشــی  تمرین هــای  و 
ســاعت و ۱۹ دقیقه قرار دارد. همچنین 
»اشــتغال و فعالیت هــای مرتبــط برای 
شــرکت ها،  در  اشــتغال  شــامل  مــزد« 
موسســات  و  دولتــی  نهادهــای 
بنگاه هــای  در  اشــتغال  غیرانتفاعــی، 
اقتصادی خانگی تولید کاالها، اشتغال 
اقتصــادی  بنگاه هــای  و  خانوارهــا  در 

خانگــی، ارایــه خدمــات، فعالیت هــای 
فرعــی و وقفه هــای مرتبــط بــا شــغل، 
جست وجوی شــغل، راه اندازی شغل، 
ســفر و تــردد مرتبــط با شــغل و… بــا دو 
ساعت و ۴۶ دقیقه است که این مدت 
زمان بــرای مردان حدود چهار ســاعت 

و ۵۹ دقیقه است.«
گــزارش نشــان می دهد کــه »خدمات 
خانگی بدون مزد بــرای اعضای خانوار 
و خانــواده« شــامل تهیــه و آماده کردن 
غذا، تمیزکــردن خانه، خریدکردن برای 
، نگهــداری از گل و گیاه  اعضای خانــوار
و حیــوان خانگــی و ... دو ســاعت و ۵۱ 

دقیقه از خانوارها وقت می گیرد.
مشــارکت  ارتبــاط،  »معاشــرت، 
اجتماعی و آداب و رسوم دینی« شامل 
صحبت  کــردن، شــرکت در رویدادهای 
نقــش  جامعــه،  اجتماعی/فرهنگــی 
داشــتن در مســئولیت های مربــوط به 
شــهروندی، آداب و رســوم دینی، ســفر 
تفریحــی- زیارتی و... نیز  با یک ســاعت 

و ۳۶ دقیقه بوده است. 

  قرنطینه جواب 
 می دهد

گر دولت از مردم   ا
حمایت کند 

طلسم 10روزه توکیو 
به دست ساروی 

شکست

محمدهادی ساروی به مدال برنز کشتی 
فرنگی المپیک توکیو رسید

 سعید معروف تصمیمش را گرفته؛ 
او احتماال از والیبال خداحافظی و به 

آمریکا می رود :

ک  تصمیم خوفنا
آقای »معروف«

 در گفت وگو با دکتر »مسعود مردانی« :

 10 سوال کلیدی 
درباره 

کسن کرونا وا

ج دهد رهبر انقالب: رئیس جمهوری در معرفی وزرای پیشنهادی شتاب به خر
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 رئیسی: هرجا به رهنمودهای امام 
و رهبری و سیاست های نظام توجه شد، کارها پیش رفت
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رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد:

آمادهباشهاللاحمر
برایبرپایینقاهتگاهها

خبرتازه

ݤیقݤ وݤاݤکسن ݤݤر  تز
ݤسݤ بیݤ صفݤ وݤ بیݤ اݤستر

کسیناسیون   پایگاه تجمیعی وا
در مجتمع دارویی- درمانی جمعیت  هالل احمر راه اندازی شد 
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سفره مردم را به بیگانگان گره نخواهم زد

جزئیات وام قرض الحسنه
مشاغل خانگی

گفت وگوی »شهروند« با مردی که 
دختر و خواهرش را در یک  استخر آب 

از دست داد 

جام حذفی فوتبال؛ فینالیست ها 
معرفی می شوند

پرداخت ۲هزار 
میلیارد تومان 

تسهیالت بانکی

 هوتک برای 
خانواده بلوچ 

میراث دار مرگ شد

تقابل قلعه نویی و 
مجیدی، بازی جذاب 

نیمه نهایی جام 
حذفی است 
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 دیلی میل و واشینگتن تایمز

 را بخوانید

2
در شهروند آنالین
 

ببینید

3

چگونه مشکالت را 
شکالت کنیم؟


