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یک توئيت

مصائب4میلیون زن سرپرست خانوار

با وجود افزایش یک میلیونی تعداد این بانوان طی  4سال ،هنوز طرح های حمایتی ازآنان به نتیجه مشخصی نرسیده است

یک عکس

دردهای ناتمام حاشیه شهرها

جامعه

توزیع واکسن آنفلوآنزا از هفته
اول مهر با قیمت  ۴۲۵۰۰تومان
سخنگوی وزارت بــهــداشــت گــفــت :واکسن
آنفلوآنزا از هفته اول مهرماه توزیع میشود.
دکتر سیما ســادات الری گفت :با تمهیدات
درنظر گرفتهشده ،هر فرد با ارائه کارت ملی و
ثبت کدملی میتواند فقط یک واکسن آنفلوآنزا
دریافت کند و امیدواریم با این اقــدام از ایجاد
تقاضای القایی جلوگیری شــود .الری اظهار
کرد :بیماران خاص و زمینهای و زنان باردار باید
واکسن آنفلوآنزا را از مراکز بهداشت دریافت
و تزریق کنند .هزینه  ۲/5میلیون واکسن که
در اختیار معاونت بهداشت برای تزریق افراد
پرخطر و بیماران زمینهای و مادران باردار قرار
میگیرد ،رایگان است .بقیه واکسنها که در
داروخانهها توزیع میشود و تا سقف  ۱۶میلیون
واکسن اســت ،حــدود  ۴۲هــزار و  ۵۰۰تومان
قیمت خواهد داشت .اگر نیاز به واردات بیش از
این میزان واکسن آنفلوآنزا باشد ،ممکن است با
قیمت غیریارانهای و ارز آزاد وارد شود.

عبدالهی  -در توصیفشان میگویند «زنانی
که هم پدر هستند و هم مادر» .زنان سرپرست
خانوار را می گویم؛ بانوانی که به هر دلیل،
شــد هانــد تنها نـــا نآور خانه و بــار اقتصادی
زندگی روی دوششان سنگینی میکند .بر
اساس آنچه مسئوالن اعالم کردهاند ،تعداد
زنان سرپرست خانواده در کشور به حدود 4
میلیوننفر رسیده است .همین چندهفته قبل
بود که «مهدی عیسیزاده» رئیس کمیسیون
اجتماعی مجلس دراینباره گفت« :امروز در
کشور ۴میلیون بانوی سرپرستخانوار وجود
دارد؛ یکی از اولویتهای مجلس در حوزه
اجتماعی ،بهبود وضعیت معیشتی زنــان
سرپرست خانوار اســت ».عیسیزاده دلیل
افزایش جمعیت گروه نسبت به سرشماری
سال  1395را نیز مشکالت مختلف سالهای
اخیر دانسته و اعالم کرده است« :اگر در طول
این سالها برنامه مشخصی ایجاد میشد تا هر
سال تعدادی از گردونه خارج و خودکفا شوند،
اکنون آمار این مقدار نبود» .مسئوالن دولتی
هم همین آمار را تایید میکنند ،مصداقش
صحبتهای «ابتکار» معاون رئیسجمهور
در امور زنان و خانواده است که دو سال قبل،
رسیدن تعداد زنان سرپرستخانوار در کشور
به  4میلیون نفر را تایید کرد.
▪رشد محسوس بر اساس سرشماریهای
رسمی

آمارهای قطعی و رسمی این حــوزه ،مربوط
به سرشمار یهای عمومی نفوس و مسکن
است .در سرشماری سال  4( 95سال قبل)
جمعیت زنان سرپرستخانوار کشور (زنان
بیسر پر ست  ،خو د سر پر ستو سر پر ست
خانواده) حــدود سه میلیون و  ۶۰هزارنفر
اعالم شد .پنجسال قبلتر از آن در سرشماری
ســـال  90هــم جمعیت ایـــن گـــروه حــدود
دومیلیون و  ۵۰۰هزارنفر ،در سرشماری
ســال  85یکمیلیون و  ۶۰۰هــزار نفر و در
سرشماری ســال  ۷۵کمتر از یکمیلیون و
 200هزار نفر اعالم شده بود.

▪تعداد خانوارهای با سرپرست زن

اما در سرشماری سال  ،1395نکته قابلتوجه
دیگری هم وجــود دارد« :تــعــداد خانوارهای
زن ســرپــرســت» .بــر اســاس جــدول آم ــاری این
سرشماری که در پایگاه اطالعرسانی معاونت
امورزنانوخانوادهریاستجمهوریمنتشرشده،
چهارسال قبل حدود یکمیلیون و  200هزار
خانوار زن سرپرست در کل کشور وجود داشته
که بهیقین امروز تعداد آن هم افزایش یافته است.
سرشماری سال  95نشان میدهد که استان
تهران با 240هزار و 164خانواده زنسرپرست،
بیشترین تعداد این خانوارها را دارد و وضعیت
استانهای ردههای بعد این گونه است:
خراسان رضــوی 111 :هزار و  545خانوار
زن سرپرست
سیستان و بلوچستان 82 :هزار و  779خانوار
زن سرپرست
نسرپرست
فارس 78 :هزار و  860خانوار ز 
نسرپرست
اصفهان  66 :هزار و  692خانوار ز 
▪میانگین سنی  ۱۴درصد زنان سرپرست
خانوار؛  ۲۱تا ۴۰

بــر اســاس اعــام کمیته امـــداد 55 ،درصــد
خانوادههای تحتحمایت کمیته امداد ،زنان
سرپرست خانوار هستند؛ یعنی چیزی حدود
 2میلیو ننفر .همچنین سازمان بهزیستی
کشور  200هزار نفر از آنها را تحتحمایت

دارد .آنطور که «آذر اسماعیلی» مشاور امور
زنــان کمیته امــداد امــام خمینی(ره) اعالم
کرده است« ،میانگین سنی  ۱۴درصد زنان
سرپرستخانوار تحتحمایت کمیته امداد
بین  ۲۱تا  ۴۰سال 12.5 ،درصد بین  ۴۱تا
۵۰سال ۱۷،درصد بین ۵۰تا ۶۰و ۳۶درصد
بیش از  ۷۱سال است ».اسماعیلی همچنین
از پایینتر آمدن سن زنان سرپرستخانوار هم
ابراز نگرانی کرده و گفته است « :اینکه سن
سرپرستی زنان به ۱۴سالگی رسیده ،معضل
بزرگی است که بر اثر اتفاقاتی چون ازدواج
زیرسن قانونی و به تبع آن طالقهای در سن
پایین رخ میدهد.کاهش سن طالق به  ۲۰تا
۲۴ســال هــم از معضالتی است که با همین
پدیده گره خورده و ایجادکننده آن است».
▪قوانین حمایتی از زنان

سازمانهای حمایتی بر برخی قوانین مصوب
که در حمایت از زنان است ،تاکید دارنــد .از
جمله ،اصل  21قانون اساسی است:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات
با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور
زیر را انجام دهد:
*ایجادزمینههایمساعدبرایرشدشخصیت
زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
*حمایت مــــادران ،بالخصوص در دوران
بارداری و حضانت فرزند ،و حمایت از کودکان

بیسرپرست
* ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای
خانواده
* ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده
و بیسرپرست
* اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته
در صورت نبودن ولیشرعی
همچنین در الیحه اصالح بند «ت» ماده ()80
قانون برنامه ششم توسعه ،معاونت امور زنان
و خانواده مکلف شده است با همکاری دیگر
بخشهای مرتبط ،طرح جامع توانمندسازی
زنان سرپرستخانوار را تهیه و گزارش اقدامات
اجــرایــی دستگاههای مسئول را به صورت
ششماههبهدولتارائهکند.طرحیکههنوزبه
سرانجام نرسیده و باید منتظر سرانجام آن بود.
▪هفته آینده ،جلسه ویژه در مجلس

فراکسیون زنــان در مجلس
یکی از جــاهــایــی اســت که
زن ــان سرپرست خــانــوار به
آن چشم دوختهاند و امید
دارند برای حمایت از این قشر ،برنامه داشته
باشد .در اینباره با «فاطمه مقصودی» دبیر
فراکسیون زن ــان گفتوگو میکنیم تــا از
برنامههای این فراکسیون درخصوص بررسی
مشکالت زنان سرپرستخانواده مطلع شویم.
مقصودی در ایــن گفتوگو اعــام میکند
که «اتفاقا فراکسیون زنان مجلس در هفته
آینده جلسهای ویــژه درخــصــوص مشکالت
زنان بدسرپرست و سرپرست خانواده خواهد
داشــت تا بــرای اقدامات و پیگیر یهای این
موضوع ،برنامهریزی شود».اگرچه طی این
سالها سازمانهای حمایتی از جمله کمیته
امــداد و بهزیستی بــرای ایجاد فرصتهای
شغلی و کمک بــه زن ــان ســرپــرســت خــانــوار
برنامههایی را اجرا کردهاند ،اما همچنان این
گروه با مشکالت عدیدهای مواجهاند و نیازمند
حمایتهای بیشتری هستند؛ بهخصوص در
شرایطی که مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا
و بیکاریهای آن ،همچنان ادامه دارد.

5
گزیده

پذیرش مردان در رشته زنان و
زایمان؛ یک اشتباه تایپی !
وزارت بهداشت پذیرش مردان در رشته زنان و
زایمان را تکذیب و خطای ر خداده در دفترچه
انتخاب رشته آزمــون دستیاری را نتیجه یک
اشتباه تایپی اعــام کــرد .روز گذشته بــود که
برخی رسانهها اعــام کردند وزارت بهداشت
اجازه پذیرش مردان را در رشته زنان و زایمان
داده است .این خبر با واکنش برخی نمایندگان
مجلس هــمــراه شــد و «احــمــد راستینه» عضو
کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتوگو با فارس
اعــام کرد که نمایندگان ،طرح ســوال از وزیر
بهداشت را کلید خواهند زد؛ اما طولی نکشید
که وزارت بهداشت با ارائه توضیحاتی این خبر
را تکذیب کرد.
همچنین «بهداشتنیوز» توضیحات تکمیلی
روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت
را در ای ـنبــاره منتشرکرد« :غلط تایپی یک
کارشناس در یکی از جداول دفترچه انتخاب
رشته ،باعث شده گزینه مرد روبهروی رشته زنان
و زایمان درج شود .این اشتباه تایپی به دلیل این
بوده که چون در تمام سطوح بر اساس جنسیت،
یعنی مــرد و زن تعریف شــده  ،ایــن کارشناس
فراموش کرده که در برابر رشته زنان و زایمان،
آیکون مرد را حذف کند .اگر آقایی این رشته را
اشتباها هم انتخاب کند ،سیستم ما به داوطلب
مرد اجازه انتخاب رشته زنان و زایمان را بهطور
اتوماتیک نمیدهد».

 1200بار مزاحمت برای اورژانس
توسط یک نفر
رئیس اورژان ــس پیشبیمارستانی و مدیریت
حــوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز با گالیه
از ایجاد برخی مزاحمتها بــرای اورژانـــس و
ایجاد ماموریتهای کــاذب بــرای پرسنل آ ن،
گفت :یکنفر ۱۲۰۰ ،بار مزاحم اورژانس شده
است .به گزارش اعتماد آنالین ،فرزاد رحمانی،
 ۱۰تا  ۱۵درصد تماسهای روزانه اورژانس را
مربوط به مزاحمتهای تلفنی بیان کرد و گفت:
شــمــارههــای مزاحمان اورژانـــس توسط امــور
حقوقی ،قوهقضاییه و امور ارتباطات زیرساخت،
پیگیری و قطع میشود.

