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اعظم طیرانی ب ــر اس ــاس
آمــارهــای منتشر شــده از سوی
مرکز آمار ایران در سال  1397از
جمعیت 40/2میلیون نفری
زن ــان کــشــور5/4 ،میلیون نفر
فعال در حوزه اقتصادی هستند
که از این تعداد ،تنها 1/3میلیون نفر آنها شغل
تمام وقــت دارنــد و بــراســاس قانون حقوق و مزایا
دریافت میکنند.
با اوجگــیــری دغدغه کاهش جمعیت و در پی آن
تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
گرچه حمایتهای بیشتری از زنــان شاغل شده
اما به نظر میرسد بخش عمده آن شامل همین
جمعیت 1/3میلیون زن شاغلی میشود که به
صــورت رسمی و تمام وقــت استخدام شــدهانــد و
در مورد زنان شاغل غیررسمی ،بیم آ ن میرود که
بارداری با خطر از دست دادن شغل همراه بوده و یا
مانعی برای ارتقای شغلی آنها باشد .به هر حال
این یک واقعیت است که زنان شاغل در جامعه با
چالشهای جدیتری در مقایسه با مردان روبهرو
هستند؛ چالشهایی که ممکن است طعم شیرین
مــادر شدن را به کام آنهــا تلخ کند .زنــان شاغل با
انتخابشاغلبودنشان،خودرادرمقابلپیامدهای
آن تسلیم کردهاند .باال رفتن سن ازدواج ،تأخیر در
فرزندآوری ،تحول در ساختار خانواده و الگوی تغییر
نقشها ،تأثیر در رابطه مادر و فرزند ،تأثیر در اقتصاد
خــانــواده ،کاهش جمعیت ،افــزایــش آسیبهای
اجتماعی،توسعهمشاغلجایگزینخانوادهوتغییر
الگوی مشارکت اجتماعی زنان از جمله پیامدهای
مهمی است که باید مورد بازنگری قرار گیرند.

◾

واکنش

واکنشبه
بیآرتیخوابی
به گزارش ایسنا ،ناصر
امانی ،عضو کمیسیون
برنامه و بودجه
شورای شهر تهران
در واکنش به موضوع
بیآرتیخوابی گفت:
متأسفانه رسانههای
معاند و بیگانه با
مورد توجه قرار دادن
کارتنخوابی ،گورخوابی
ی خوابی
و بیآرت 
موج تبلیغات منفی
علیه کشورمان به راه
انداختند.
رسانهها در حوزه
مدیریت شهری فعلی
جدی گرفته نمیشوند.
این بار هم شاهد
توضیح اصولی و شفاف
از سوی مسئوالن
شهرداری نبودیم که
بیایند بگویند این
مسئله صحت دارد یا
خیر .مگر شهرداری
گرمخانه ندارد؟ چرا این
افراد توسط اورژانس
اجتماعی هدایت
نمیشوند؟ مبلغ  ۱۲تا
 ۲۵هزار تومان را چه
کسی میگیرد؟

راهکار اصلی و هوشمندانهای که میتواند
مسئله جمعیت کشور را حل کند این است که
بانوی ایرانی را در کسوت و جایگاه یک مادر
مهربان بشناسیم و این جایگاه را به عنوان
یکی از مهمترین رسالتها و مشاغل برای او

◾همه چیز از سرمایهداری آغاز شد
صالح قاسمی ،پژوهشگر تحوالت جمعیت ایران
و جــهــان و نویسنده مجموعه «جــنــگ جهانی
جمعیت» در این خصوص به ما میگوید :موضوع
مــادری و تبیین این جایگاه یکی از راهبردیترین
تصمیمات در جوامع بشری و برآمده از ایدئولوژی
آن جامعه است .جوامع بشری در طول تاریخ شأن
بسیار باالیی بــرای مــادری قائل بودهاند و همواره
عنوان مــادر از مقدسترین عناوین اجتماعی و
واجــد احترام ،تکریم ،محبت و نمایانگر عشق و
عاطفه و تضمینکننده آینده فرزندان بوده است .در
تبیین این مهم ،تفاوتی میان جوامع شرقی و غربی
وجود نداشت؛ چرا که موضوع مــادری با فطرت و
ذات انسان مرتبط است و با نحله فکری و یا نگرش
اجتماعی ارتباط چندانی نــدارد؛ گرچه در جوامع
ایدئولوژیک و باورمند ،مــادری از جایگاه و شأن
باالتری برخوردار بوده است.
قاسمی مـیگــویــد :در عصر رنسانس و انقالب
صنعتی با دگرگونی شرایط ،امواج مدرنیته و روح
حاکم بر سرمایهداری ارزشهای جوامع را دگرگون
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◾

◾

◾فلسفه نامگذاری «در ِضد سرقت» را نمیدانم
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار
رضا مؤذن ،معاون مبارزه با سرقت پلیس
آگاهی ناجا گفت :فلسفه در ِ ضد سرقت
و اینکه این نام از کجا سر منشأ گرفته را نمیدانم.
م ــال ــک ــان بـ ــه ب ــه ــان ــه داشـ ــتـ ــن در ضـ ــد س ــرق ــت،
تــمــام دارای ـ ــی خ ــود را بــه ام ــان خ ــدا ره ــا ک ــرده و به
مسافرت میروند.

تثبیت کنیم و خدمات الزم را به او ارائه دهیم.
تا زمانی که این مهم تحقق نیافته شایسته
است بانوان ،مشاغلی را انتخاب کنند که
با فطرت مادری آنها هماهنگ باشد و در
آن شغل امکاناتی فراهم باشد که کودک در

◾ضرورت اصالح ساختاری وزارت بهداشت
احــمــد نـ ــادری ،نــایــب رئــیــس کمیسیون
آموزش مجلس در توییتی نوشت :تصویب
افزایش ظرفیت پزشکی در شــورای عالی
انقالب فرهنگی ،نشانه تحول شورا در دوره جدید در
راستای شکستنانحصار پزشکی است ،اما مقاومت
وزارت بهداشت همراه با ذینفعان ،اهمیتاصالح
ساختاری وزارت بهداشت را بیش از پیش نشان داد.

محل کار مادر باشد و یا ساعات کاری مادران
بهگونهای طراحی شود که با استفاده از
دورکاری فاصلهای بین مادر و کودک ایجاد
نشود و در واقع مشاغل دوستدار خانواده
باشند.

کارشناسان در گفتوگو با قدس از بیتوجهی به زنان خانهدار در قوانین و طرحهای حمایتی میگویند

اقتصادی پذیرفتن این نوع قراردادها را به نیروی کار
تحمیل کرده است ،این امر نه تنها کرامت نیروی کار
را زیرسؤال برده بلکه در مورد بانوان مانع فرزندآوری
و تشکیل خانواده شده است.

مادری؛ نقش فراموش شده

◾

محمد سعید سعیدی  -فارس

به گزارش فارس،
بهرام عیناللهی ،وزیر
بهداشت گفت :ارز
ترجیحی کافی برای
دارو توسط ریاست
جمهوری در اختیار
ما قرار داده شده است.
دارو از اواخر
سال  ۹۷گران شده
و آن زمان حدود
2هزارو 500قلم
دچار افزایش قیمت
شدهبود .در حال
حاضر مردم اص ً
ال
نگران کمبود دارو
نباشند.
حدود ۱۸۰میلیون
دز واکسن هم تأمین
شده و مردم به هیچ
عنوان نگران تأمین
واکسن نباشند.

◾ برای اجرای رتبهبندی ،بودجه بیشتری میخواهیم
یوسف ن ــوری ،وزیــر آم ــوزش و پ ــرورش به
ایسنا گفت :بــه نظر مـیآیــد بــا توجه به
بودجه ۲۵ه ــزار میلیارد تومانی که برای
سال آینده این وزارت بسته شده ،در ابتدای کار برای
رتبهبندی کسری آنچنانی نداشته باشیم؛ ولی مطمئن
باشید بین راه مصوباتی خواهیم داشت که با کسری
روبهرو خواهیم شد.

◾

◾نسخه حمایتی برای ۴۰هزار پزشک
به گزارش خانه ملت؛ فاطمه محمدبیگی،
عضو کمیسیون بهداشت و درمانتصویب
افزایش ساالنه ۲۰درصدیظرفیت پزشکی
را اتفاقی فرخنده دانست و در توییتی نوشت :دولت
باید برای استفاده از ظرفیت حدود ۴۰هزار پزشکی که
طبابت نمیکنند ،نسخه حمایتی بپیچد و پای درد دل
آنها نیز بنشیند.
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سال سی و پنجم

کرد .در این برهه ،روح حاکم بر سرمایهداری اقتضا
میکردجامعهبرایکسبسودومنافعمالیبیشتر،
نیروی کار ارزان و دقیق زیادی را به خدمت بگیرد،
درنتیجه پس از بهکار گرفتن مردان ،برای بهکارگیری
بانوان برنامهریزی کرد و برای اینکه از آنها به عنوان
نیروی کار ارزان و مطیع حداکثر بهرهبرداری را داشته
باشد ،الزم بود زنان را از فضای خانواده و فرزندآوری
جدا کند .از سویی با توجه به اینکه جایگاه مادری
مانعی جدی در اهداف نظام سرمایهداری محسوب
میشد ،آنها را از جایگاه فطری خود ،یعنی مادری
جدا کرد و در تعریف خانواده تغییراتی بهوجود آورد
کهمنجربهتغییرساختاروکارکردخانوادهشد.نظام
سرمایهداری در خانواده ،انقالبی به پا کرد که در این
انقالب ،آن که بیش از همه دچار تغییر و دگرگونی
و ظلم و اجحاف بسیاری در حق وی تحمیل شد
«مــادر» بود .چرا که عالوه بر اینکه وظیفه فطری
به دنیا آوردن و تربیت فرزندان را بر عهده داشت،
وظایف اجتماعی و مشارکت در کارهای اقتصادی
هم به آن افــزوده شد که این فشار دوچندان مانع
فرزندآوری مادران شد.
وی اضافه میکند :اکنون با به صدا درآمــدن زنگ
خطرکاهشجمعیت،جوامعغربینماد«دوستدار
مادر و کودک» را ایجاد کرده و خانهداری ،همسرداری
و بهطور ویــژه مــادری و فــرزنــدداری را جزو مشاغل
بسیار مهم در جامعه قرار دادهاند و همه خدماتی را
که به افراد شاغل در جامعه اعطا میشود به مادران
ارائــه میدهند .بهطوری که امــروزه در بسیاری از

جوامع غربی ،مادر با تولد فرزند سوم و چهارم از
هرگونه فعالیت اجتماعی بینیاز میشود و با ایفای
نقش مادری ،حقوق ،مزایا و خدماتی معادل حقوق،
مزایا و سرویسهای افراد شاغل دریافت میکند.

◾

◾مادری را شغل بدانیم
به گفته وی با نگاهی به تجربه غرب وقتی نقش
مادری به حاشیه رفت ،جامعه دچار مشکل شد
ی غربی به این مهم رسیدهاند که
و امروز کشورها 
باید این نقش به عنوان یک شغل و البته یکی از
مهمترین مشاغل تلقی شود .البته متأسفانه در
کشور ما هنوز این دیدگاه نهادینه نشده ،قانون
جوانی جمعیت درصدد است مادری را واجد بیمه
و دریافت برخی امتیازات و تسهیالت کند اما هنوز
به عنوان یک شغل شناخته نشده است.
وی معتقد است :باید افق و چشمانداز ما به سویی
باشد که مادری به عنوان مهمترین شأن اجتماعی
و واجد باالترین حقوقها به رسمیت شناخته شود
و نماد دوستدار مادر و کودک میتواند راهگشای
این مهم باشد.

◾

◾مشکل نحوه اجرای قانون و ضعف نظارت بر آن
سمیه گلپور؛ رئیس کمیته بــانــوان کــانــون عالی
انجمنهای صنفی کارگران ایــران نیز در گفتوگو
با ما با اشــاره به اینکه زیرساختهای قانون کار
ایــران برخاسته از دیدگاه اسالمی و برابری حقوق
زن و مرد است ،میگوید :اگر مشکلی وجود دارد در
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چگونگی اجرای قانون و ضعف نظارتی بر آن و در نوع
قراردادهایی است که منعقد میشود .این مشکل
در مقطعی با بهکارگیری نیروی کار شرکتی آغاز شد
و با ورود شرکتهای تأمین نیرو تاکنون ادامه دارد که
با عقد قراردادهای یکساله و یا کمتر از آن ،نیروی
کار استثمار میشود؛ به طوری که حتی پای این نوع
قراردادها به سازمانها و نهادهای دولتی نیز باز شده
و اکنون طیف گستردهای از کارکنان نهادها ،ادارهها،
سازمانها و حتی مراکز درمانی که بیشتر آنها را
بانوان تشکیل میدهند در قالب نیروی شرکتی و
با حداقل حقوق و دستمزد مشغول به کار هستند
و از بسیاری از حقوق و مزایایی که براساس ماده
 38قانون کار بــرای شاغالن تعریف شده محروم
هستند و در واقع شرایط یکسانی بین نیروهای کار
شرکتی و نیروهای کار رسمی و قراردادی وجود ندارد
و منفعتطلبی کارفرمایان در انعقاد قراردادهای
کوتاهمدت بسیار زیاد است .این ظلم آشکار در حق
نیروی کار به صورت نانوشته در مورد زنان بیشتر
است به طوری که در بسیاری از مواقع مانع تحکیم
بنیان خانواده میشود.
وی ادام ــه مـیدهــد :قانون کــار تسهیالت ویــژهای
برای فرزندآوری بانوان دیده و همین مسئله مانع
جذب نیروی انسانی زن از سوی کارفرمایان شده
و یا نــوع قــراردادهــا به سویی رفته که قــراردادهــای
کوتاهمدت با بانوان بسته شود تا بانوان در صورت
فرزندآوری از مزایای حقوقی خود بهرهمند نشوند.
نداشتنامنیتشغلیدرجامعهومشکالتمتعدد

◾ 98درصد شاغالن کشور امنیت شغلی ندارند
وی با اش ــاره به اینکه ام ــروزه  98درصــد شاغالن
دارای قرارداد موقت و بدون امنیت شغلی هستند،
میگوید :امید میرود این دولت با تغییر قراردادها
در سال  1401عــاوه بر ایجاد امنیت شغلی برای
این دسته از شاغالن بهویژه بانوان ،زمینه تحکیم
بنیان خانواده و فرزندآوری بانوان شاغل را فراهم
سازد تا بتوانیم با ایجاد امنیت شغلی از جامعه
انتظار اصالح سبک زندگی در حوزههای ازدواج و
فرزندآوری را داشته باشیم.
وی م ـیافــزایــد :خــط فــقــر ب ــاالی 11مــیــلــیــون و در
خوشبینانهترین شرایط حقوق کارگران 4میلیون
تــومــان اســت و بیش از 60درص ــد کــارگــران کشور
به صــورت غیررسمی مشغول به کار هستند ،در
چنین وضعیتی نمیتوان انتظار داشت بانوان حق
انتخابشغلداشتهباشندویاانتظارداشتهباشیم
در شرایطی که با انبوه نیروی بیکار روبهرو هستیم
کارفرمایان در عقد قرارداد با بانوان به نکات مهمی
چون حفظ کرامت مادری و اهمیت فرزندآوری در
جامعه توجه کنند .چرا که اولویت کارفرما نیروی کار
ارزانقیمت است .این وظیفه وزارت کار است که با
اصالح نوع قراردادها امنیت شغلی را برای نیروی کار
فراهم کند تا بانوان شاغل با آرامش خاطر بتوانند
اقدام به تشکیل خانواده و فرزندآوری کنند.

◾

◾ایجاد امنیت شغلی با تغییر نوع قراردادها

وی ادامــه میدهد :تا زمانی که زیرساختهای
الزم در حوزه امنیت شغلی برای نیروی کار فراهم
نشود حتی تصویب قوانین خوبی مثل «حمایت
از خانواده و جوانی جمعیت» کارآمدی موردنظر
را نخواهد داشــت ،چــرا که در همین قانون نیز
تسهیالتی بــرای کارفرما در نظر گرفته نشده
و کارفرما را مکلف به عقد قــراردادهــای دائمی
نکرده است.
بنابراین مهمتر از تصویب قــانــون ،چگونگی
قابلیت اج ــرای آن در کــشــور اس ــت .تــا زمانی
کــه نــیــروی ک ــار ،امنیت شغلی نــداشــتــه باشد
نمیتوانیم با ارائه چند بسته حمایتی و تشویقی
انتظار رفع مشکالت جمعیتی کشور را داشته
باشیم .مشکل اساسی جوانان در حوزه اشتغال،
امنیت شغلی است که اگر این مشکل رفع شود
نه تنها جوانان ترغیب به ازدواج میشوند بلکه
تمایل بانوان به فرزندآوری که مهمترین انگیزه
فطری آنهــاســت بیشتر مـیشــود .باید اذعــان
داش ــت نــوع ق ــرارداده ــای فعلی بــه دلــیــل نبود
امنیت شغلی مانع ازدواج و فرزندآوری میشود.

گردشگری

مدرسه

آموزش عالی

محیط زیست

دبیر انجمن گردشگری الکترونیک کشور:

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش:

معاون وزیر علوم خبر داد

یک مدیر سازمان محیط زیست بیان کرد

علی حسینزاده ،دبیر انجمن گردشگری الکترونیک در
خصوص میزان عملیاتی شدن گردشگری الکترونیک در
کشور به برنا گفت :خوشبختانه برخالف سالهای اولیه
در دو سه ســال اخیر رشــد خوبی را در حــوزه گردشگری
الکترونیک شاهد بودیم .تقریبا ًبیش از  70تا  80درصد
خدمات گردشگری در کشور آنالین شده و بقیه به دلیل
این است که آژانسها خود را بهروز نکردهاند.
همچنین بــرخــی از هــتـلهــا در مــنــاطــقــی هستند که
زیرساخت الزم را ندارند.حسینزاده همچنین با اشاره
به مشکالت برگزاری تورهای غیرمجاز بیان کرد :این تورها
مشکالتی را ایجاد کردهاند.
حدود  300سایت وجود دارد که مجوزی در این خصوص
ندارند و اگر مشکلی برای آن پیش بیاید کسی پاسخگو
نیست.

 300سایتبدونمجوز
توربرگزارمیکنند

شیوعکروناهیچارتباطیبا
بازگشاییمدارسندارد

کارتواکسنبرایامتحانات
حضوریالزامینیست

سکوتآذربایجاندرباره
تلفاتگسترده ُفکهایخزری

رضوان حکیمزاده ،معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش
به پانا گفت :براساس گزارشهایی که از استانها گرفتیم،
استقبال از بازگشایی حضوری بــاالی  ۸۰درصــد بــوده و
نگرانیهایی که خانوادهها داشتند نسبت به سال گذشته
بسیار کمتر شده و همراهی بیشتری را از سوی خانوادهها
داریم .وی افزود :خوشبختانه از زمانی که مدارس بازگشایی
شدند گزارشی مبنی بر افزایش تعداد مبتالیان نداشتهایم.
امــیــدواریــم با همراهی خــانــوادههــا و رســانــه ،فرصتهای
بیشتری برای حضور دانشآموزان فراهم کنیم.
حکیمزاده اظهار کرد :با توجه به اینکه در زمان تعطیلی
مدارس ،پنج موج کرونا را تجربه کردیم ،میتوانیم نتیجه
بگیریم شیوع کرونا هیچ ارتباطی با بازگشایی مدارس ندارد.
مدرسه در مقایسه با بسیاری از مکانهایی که کودکان ما
حضور پیدا میکنند ،امنتر است.

علی خاکی صدیق ،معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات
و فــنــاوری در گفتوگو با مهر اظهار کــرد :نحوه برگزاری
امتحانات پایان ترم با توجه به سویه امیکرون در حال حاضر
در اختیار خود دانشگاههاست که در شهرهای مختلف
شرایط خود را بسنجند.
وی در عین حال افزود :باید تا آغاز امتحانات صبر کرد اگر
شرایط به همین روال باشد ما هر دو نوع امتحانات حضوری
و مجازی را خواهیم داشت.
معاون آموزشی وزارت عتف درباره اینکه دانشگاههایی که
امتحانات را به صورت حضوری برگزار میکنند حتما ًباید
دانشجویان دارای کــارت واکسن باشند نیز گفت :ستاد
کرونا داشتن کارت واکسیناسیون را برای حضور در دانشگاه
اجباری نکرده اســت؛ همان پی سی آر منفی هم داشته
باشند کفایت میکند.

به گزارش فارس ،داود میرشکار ،مدیرکل دفتر حفاظت از
زیستبومهای دریایی و سواحل دریایی سازمان محیط
زیست در پاسخ به این پرسش که آیا از طریق دیپلماسی
دریایی موضوع رزمایش کشور آذربایجان که منجر به
تلفات گسترده فکهای خزری شد دنبال شده است یا
خیر ،گفت :از وزارت خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی
خواستیم این موضوع را از کشورهای حاشیه خزر دنبال
کند و از میان کشورهای این حــوزه ،روسیه پاسخگو بود
و عوامل مــرگ و میر فکها در ایــن کشور مطرح شــده و
م ــواردی که به صــورت طبیعی اتفاق افــتــاده بــود واکــاوی
شده است.
اما آذربایجان در این دربــاره پاسخی نــداده؛ امیدواریم
پیگیریهای وزارت خارجه در ایــن زمینه ادامــه داشته
باشد.

