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تقارن برگزاري جلسه ستاد 
ملي زن و خانواده و تعطيالت 
نوروزي موجب شد تا نقد و 
بررسي دستاوردهاي آن با 
تأخير مواجه شود و برگزاري 
بي سر و صداي اين جلسه بعد 
از شش سال از ديد بسياري 
از كارشناسان پنهان ماند، 
اما اين مس�ئله از ديد رهبر 
معظم انقالب پنه�ان نماند

دو ش��نبه 27 فروردي��ن 1397 | 29 رج��ب 1439 |

تش�كيل س�تاد ملي زن و خان�واده پس از 
شش سال شايد دستاورد مهمي براي حوزه 
زنان محسوب شود، اما خروجي اين جلسه 
يعني تصويب شاخص هاي عدالت جنسيتي 
تصوير آينده ح�وزه زنان را دوب�اره مبهم 
مي كند. آنطور كه معصوم�ه ابتكار، معاون 
زن�ان و خان�واده رئيس جمه�ور مي گويد: 
برقراري عدالت جنس�يتي تأكيد ش�خص 
رئيس جمهور اس�ت، اما ابه�ام در تعاريف 
اين مفهوم و مبناي تعيين شاخص هاي اين 
عدالت جنسيتي موضوع ديگري است كه 
برخي فعاالن حوزه زنان و خانواده را نگران 
مي كند. مبادا عدالت جنس�يتي مطروحه 
همان »برابري جنس�يتي« غربي باش�د و 
جامعه اي�ران راه�ي را طي كن�د كه غرب 
از طي آن پش�يمان اس�ت و زنان ايراني به 
بهان�ه عدالت و براب�ري به دام فمنيس�م و 
چالش هاي آن دچار شوند، به خصوص اينكه 
زهرا آيت اللهي، رئيس ش�وراي فرهنگي- 
اجتماع�ي زن�ان تأكي�د مي كند: بناس�ت 
ش�اخص هاي عدالت جنس�يتي بر مبناي 
شاخص هاي موجود بين المللي تنظيم شود، 

نه شاخص هاي ملي و ديني كشورمان. 
شش سال مسكوت ماندن تشكيل جلسه ستاد 
ملي زن و خان��واده به عنوان يك��ي از عالي ترين 
س��اختارهاي تصويب و پيگيري مصوبات حوزه 
زن��ان و خان��واده نش��ان از آن دارد ك��ه به رغم 
شعارهاي موجود در حوزه هاي عدالت و تساوي 
جنسيتي، زنان و خانواده در اولويت دولت نيستند. 
سرانجام در نيمه اسفند ماه امسال سرانجام بخت 
ستاد ملي زن و خانواده باز و اين جلسه با حضور 
رئيس جمهور برگزار ش��د. خروجي اين جلس��ه 
اما پيگيري مصوبات قبل��ي همچون برنامه ملي 

افزايش نرخ جمعيت و ب��اروري، پيگيري اليحه 
قانون سياست هاي جمعيتي و لغو قانون تنظيم 
خانواده، دستورالعمل برنامه ملي افزايش جمعيت 
و ارتقاي نرخ باروري و تش��كيل جلسه كارگروه 
تخصصي طرح ملي آموزش زوج هاي جوان نبود. 
اين بار جلسه دس��تاوردهاي تازه اي داشت و آن 
چيزي نب��ود جز تمركز بر »عدالت جنس��يتي« 
و همين خروجي هم تش��كيل جلسه ستاد ملي 
زن و خانواده را پس از شش سال در سكوت و در 

روزهاي پاياني سال توجيه مي كند. 
  هشداري درباره عدالت جنسيتي مساوي 

با تساوي
تقارن برگزاري جلسه س��تاد ملي زن و خانواده 
و تعطيالت نوروزي موجب ش��د تا نقد و بررسي 
دستاوردهاي آن با تأخير مواجه شود و برگزاري 
بي  س��ر و صداي اين جلس��ه بعد از شش سال از 
ديد بسياري از كارشناس��ان پنهان ماند، اما اين 
مس��ئله از ديد رهبر معظم انقالب پنهان نماند و 
موضع گيري ايشان را در پي داشت تا جايي كه در 
سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و در ديدار 
جمعي از مداحان و ذاكران اهل بيت)ع( فرموند: 
»زن غربي مظهر مصرف، آرايش، جلوه گري در 
مقابل مردان و وسيله  هيجان جنسي مردان است؛ 
بقيه حرف هايي كه مي زنند مثل عدالت جنسيتي، 
همه حرف است و ظاهر قضيه است؛ باطن آن چيز 
ديگري است. « پيش از اين نيز رهبر انقالب تذكر 
داده بودند » نكند كساني به اسم عدالت جنسيتي 

تساوي جنسيتي را دنبال كنند«.
  گرفتاري در دام شاخص هاي بين المللي 

با وجود تمام هشدارها و تذكرها آنطور كه معصومه 
ابتكار، مع��اون زن��ان و خان��واده رئيس جمهور 
مي گويد در جلسه ستاد ملي زن و خانواده موضوع 
شاخص هاي عدالت جنسيتي زنان بحث و بررسي 

ش��د و رئيس جمهور روي اين مسئله و نظارت و 
اهمي��ت آن تأكيد جدي كرد ك��ه اميدواريم در 
جلس��ات بعدي بتوانيم به نتيجه هاي بهتري در 

زمينه اين مسائل برسيم. 
ش��وراي  رئي��س  الله��ي،  آي��ت   زه��را 
فرهنگي- اجتماعي زنان ام��ا ماجرا را از زاويه اي 
ديگر روايت مي كند و مي گويد: وقتي در جلسه 
از شاخص هاي عدالت جنس��يتي صحبت شد، 
رئيس جمهور خواس��تند تا شاخص هاي عدالت 
جنسيتي بر اساس ش��اخص هاي جهاني تنظيم 
شود. در واقع تعيين شاخص هاي عدالت جنسيتي 
بر مبناي شاخص هاي موجود بين المللي از سوي 

شخص رئيس جمهور مطرح شد. 
وي مي افزاي��د: نس��بت به اين مس��ئله اعتراض 

كرده ام و در حال پيگيري آن هستم. 
  سؤال هاي بي جواب 

در مواجهه با عدالت جنسيتي با ابهام مواجهيم؛ 
اينكه عدالت جنس��يتي چه مفهوم��ي دارد؟ آيا 
مصاديق عدالت جنسيتي در حوزه هاي گوناگون 
اجتماعي يكسان است؟ تعاريف جوامع گوناگون از 
اين مفهوم چيست؟ آيا شرايط و مؤلفه هاي جامعه 

ايران با جوامع غربي يكي اس��ت و آيا مي توان با 
عنايت به تفاوت هاي عميق و شگرف ويژگي هاي 
جامعه ايراني و جوامع غربي شاخص هاي عدالت 
جنسيتي را بر مبناي تعاريف غربي تعيين كرد؟ 
در اين صورت تفاوت عدالت جنسيتي با برابري 
جنسيتي چيس��ت؟ آيا اين عدالت جنسيتي با 

همان برابري جنسيتي انطباق ندارد؟
  دام عدالت 

مينو اصالني، رئيس بس��يج جامعه زنان هم در  
اين باره مي گويد: عدالت جنسيتي واژه اي است 
كه برداشت هاي مختلفي از آن صورت مي گيرد، 
اما معنا و مفه��وم اين واژه توجه ب��ه تفاوت هاي 
تكويني و تشريعي اس��ت كه در نهاد انسان قرار 
داده شده و مس��ئوليت هاي اجتماعي متفاوتي 

رقم مي خورد. 
وي مي افزايد: به ط��ور مثال وقت��ي از عدالت 
جنس��يتي و تفاوت ه��اي زن و م��رد صحبت 
مي كنيم اينكه توانمندي ها و ش��رايط ويژه اي 
براي ايف��اي وظايف مورد انتظ��ار جامعه در او 
نهادينه شده است و همچنين براساس فطرت 
الهي الزاماتي نيز در وجود زن قرار داده ش��ده 
كه براساس آن مس��ئوليت هايي از زن در قبال 
ايفاي نقش هاي اجتماع��ي از او انتظار مي رود؛ 
بنابراين توجه به تفاوت ها ب��ر مبناي تكوين و 

تشريع الهي است. 
اين فعال ح��وزه زن��ان تأكيد مي كن��د: عدالت 
جنسيتي در تقابل با تس��اوي جنسيتي است و 
در اسناد بين المللي سازمان ملل نيز براي فريب 
جوامع از واژه عدالت جنسيتي استفاده مي كنند، 
اما پس از بررسي اين اسناد متوجه مي شويم كه 
موضوع تساوي جنسيتي را با الفاظ فريبنده اي به 

نام عدالت جنسيتي عنوان مي كنند. 
  شكست فمنيسم در شرق 

دبير كار گروه مطالعات زن��ان معاونت امور زنان 
و خانواده رياس��ت جمهوري هم معتقد اس��ت: 
بايد مفهوم عدالت جنسيتي و تساوي جنسيتي 
به صراحت ب��راي عموم مردم تعريف ش��ود تا از 
تخليه فرهنگي و نفوذ بيگانگان در فرهنگ ايراني 
اسالمي جلوگيري شود.  اين اس��تاد دانشگاه با 
تأكيد بر شكست جريان هاي فكري غرب در شرق 
با موضوع زن مي افزايد:  اگر اين جريان موفق بود 
ما بايد تع��داد زيادي از مدافعان داش��تيم كه به 
فمنيست بودن خود ببالند، در حالي كه در جهان 
اسالم اين اتفاق نيفتاده است و حتي چندي پيش 
در مطلبي خواندم كه خانم نوال سعداوي )فعال 
اجتماعي، فمنيس��ت و پزش��ك مصري( گفتند 
تو سيمون دوبوار مصر هس��تي، ايشان به شدت 
موضع گرفتند و گفتند من نوال سعداوي هستم 

نه چيز ديگر. 
عدالت جنسيتي بر مبناي ش��اخص هاي غربي 
همان تساوي جنسيتي و س��رآغاز شكاف ميان 
زن و مرد در جامعه است؛  ش��كافي كه در دنياي 
غرب ن��ه فقط دس��تاوردي براي زنان نداش��ت، 
بلكه س��اختار خانواده را هم تحت تأثير قرار داد. 
انديشمندان غربي و دنياي غرب در حال بازگشت 
از مسير اشتباهي اس��ت كه در پيش گرفته اند و 
بي ترديد اين مسير براي ما هم هزينه هاي زيادي 

را ايجاد خواهد كرد. 

 نقش بي بديل زنان 
در حمايت از مصرف كاالهاي ايراني

اگر بپذيريم مشاركت س��ازنده و اثربخش عموم مردم در جنبش های 
عمومي و منافعي كه عامه مردم در چارچوب منافع ملي كسب مي كنند، 
نقش بي همتايي دارد آن زمان است كه بسياري از پروژه هاي كالن ملي 

در مسيري از تحقق و كارآمدي قرار خواهد گرفت. 
مش��اركت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي عامه مردم در جنبش های 
عمومي اي كه بطن و متن زندگي ملت را شامل مي شود و نيز احساس 
مس��ئوليت در تنظيم ظرفيت ها براي پروژه هاي ملي مي تواند زمينه 

ظهور و بروز اراده ها در استقالل و سعادت جامعه را فراهم سازد. 
در اين ميان با توجه به اين مهم و در ش��رايطي كه جمهوري اسالمي 
ايران در تقاطعي از تهديدات خارجي و آس��يب هاي داخلي قرار دارد، 
تنظيم كنش ها، رفتارها و سبك زندگي خانواده هاي ايراني در تأمين 
جهت گيري هاي اساسي نظام كه خالصه در شعارهاي اعالمي از سوي 
رهبر معظم انقالب است، نقش بسيار نافذي دارد. از اين روست كه زنان 
و بانوان به عنوان نيمي از جمعيت كشور كه در كانون خانواده قرار دارند 
مي توانند در جهت دهي و تنظيم سبك زندگي كانون هاي خانواده براي 
تحقق شعارهاي ملي نقش بي بديلي را ايفا كنند. بي گمان نقش زنان 
به عنوان مادر و همسر خانواده در تغيير ذائقه فرهنگي جامعه به عنوان 
اصلي ترين ركن در شكل گيري رفتارهاي جمعي، غيرقابل انكار است و 
قابل كتمان نيست كه زنان با انتخاب و تكيه بر سبك اسالمي- ايراني و 
اعمال خطوط اصلي زندگي همچون پرهيز از اسراف، مسئوليت پذيري 
در قبال آينده كشور، موضوع تعصب به كاالها و توليدات داخلي در ميان 
فرزندان را چنان رسوب و نفوذ دهند كه فرهنگ و ذهنيت شكل گرفته 
در كانون خانواده ها عملكرد دستگاه هاي ذيربط را در مسير صحيح قرار 
دهد. در اين خصوص با توجه به مطالب گفته شده مي توان تأكيد كرد 

كه زنان مي توانند:
- با پرهيز از خريد كاالهاي خارجي و تأكي��د بر خريد كاالهاي ايراني 

نقش مؤثري در حمايت از توليد ملي داشته باشند.
- زنان ضمن آموزش و تربيت فرزندان خود مي توانند فرهنگ حمايت 
از كاالهاي ايراني را به عنوان يك ارزش و يك فرهنگ در خانواده هاي 

خود نهادينه سازند.
 -زنان ضمن توجه عميق به سبك زندگي اسالمي- ايراني در خانواده 
خود مي توانند نقش مؤثري در ايجاد تعصب نس��بت به كاالي ايراني 

داشته باشند.
- همچنين زنان به عنوان مدير خان��واده مي توانند نقش بي بديلي در 

مديريت نيازهاي كاذب ايفا كنند.
در مجموع مي توان گفت اميد آن مي رود با همگرايي و هم افزايي فراگير 
و فزاينده بانواِن جامعه در اين ارتباط، ش��اهد حصول توفيقات هرچه 
بيشتري در عرصه اقتصادي و حمايت از كاالي ايراني باشيم؛ امري كه 
با مديريت زنان از آشپزخانه گرفته تا خريد جهيزيه، وسايل براي خانه و 

همچنين آموزش و تربيِت فرزندان نمود و بروز پيدا مي كند.

حذف حقی كه ناحق بود!
چالش ها پيرامون بخشنامه حذف حق عائله مندي از حقوق زنان مجرد 
شاغل در آموزش و پرورش درحالی شكل گرفته است كه دختر مجرد 

عائله ای ندارد كه بخواهد حق عائله مندی دريافت كند! 
اواخر سال گذش��ته بود كه وزارت آموزش  و پرورش در بخشنامه اي از 

قطع كمك هزينه عائله مندي مستخدمين زن مجرد خبر داد. 
ماجرا از مجلس آغاز شد. بر اساس نظر رسمي معاون قوانين مجلس، 
شرط برخورداري از كمك هزينه عائله مندي يا اوالد براي مستخدمين 
دولت اعم از زن و مردم، داشتن همسر يا اوالد است و در صورتي كه هر 
يك از علل موجده فراهم نباش��د، برخورداري از حقوق مزبور غيرقابل 

تصور است. 
  ابطال پس از اجرا

بر اس��اس قانون مديريت خدمات كش��وري، كارمندان زن ش��اغل و 
بازنشسته و وظيفه بگير مش��مول اين قانون كه داراي همسر نبوده يا 
همس��ر آنان معلول يا از كارافتاده كلي است يا خود به تنهايي متكفل 
مخارج فرزندان هس��تند از مزاياي كمك هزينه عائله  مندي بهره  مند 

مي شوند. 
با پيگيري برخي مسئوالن و اس��تعالم هاي صورت گرفته، باالخره در 
بهمن 95 مجوز رس��مي پرداخت اين حق به همه زنان كارمند صادر 
شد. بر اساس ابالغيه س��ال 93 خزانه داري كل كش��ور به تعدادي از 
دستگاه هاي اجرايي تأكيد ش��ده بود كه پرداخت حق عائله مندي به 

كاركنان زن فاقد همسر بالمانع است. 
در اين بخشنامه تأكيد ش��ده بود كه زناني مش��مول مزاياي ياد شده 
مي باش��ند كه ازدواج نكرده اند يا ازدواج كرده اند و از همسر خود جدا 
ش��ده اند لذا با توجه به حكم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، همه 
زنان مذكور از اين كمك هزين��ه عائله مندي برخوردار خواهند بود. اما 
سال گذشته اين بخشنامه با تابلوي ايست مواجه شد و ديوان عدالت 
اداراي عليه آن رأي داد. در اين ميان آموزش و پرورش طي بخشنامه اي 

هزينه عائله مندي زنان مجرد را قطع كرد. 
  بخشنامه اي عليه مجردان

در اين بخش��نامه آمده اس��ت: »پرداخت كمك هزين��ه عائله مندي 
مس��تخدمين زن مجردي كه قب��اًل ازدواج نكرده اند مج��وزي ندارد 
بنابراين از تاريخ دوم دي ماه 96 نس��بت به اصالح احكام افراد مذكور 
اقدام الزم انجام مي شود، ضمناً آن دسته از همكاران زن كه همسر آنها 
معلول يا ازكارافتاده كلي باشد يا زنان مجردي كه قباًل همسر داشته اند 
و بعداً به هر دليلي فاقد همسر شده اند كماكان مشمول برخورداري از 

كمك هزينه عائله مندي خواهند بود.«
در رأي دي��وان عدالت اداري در اين باره آمده اس��ت: م��اده 68 قانون 
مديريت خدمات كش��وري براي برقراري ح��ق عائله مندي زنان فاقد 
همسر را در كنار زناني كه همسر آنها معلول يا ازكارافتاده باشند يا خود 
به تنهايي متكلف مخارج فرزندان خود هستند قرار داده است. اين بدان 
معني است زناني كه فاقد همسر هستند فقط به زناني اطالق مي شود كه 
قباًل همسر داشته اند و بعداً به هر دليل فاقد همسر شده اند و اينها مانند 

افرادي هستند كه همسر آنها معلول يا ازكارافتاده كلي است. 
همچنين اين موض��وع كه پرداخت كمك هزين��ه عائله مندي به زنان 
مجرد بدون س��ابقه ازدواج را مغاير قانون دانسته است، خالف قانون و 

قابل ابطال تشخيص داده نشد. 
  2 تفسير از يك قانون 

فرحناز مينايي پور، دبيركل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به توضيحاتي درباره قطع عائله مندي زنان مجرد مي گويد: در 
سال 90 استفساريه اي از رئيس مجلس انجام شد مبني بر اينكه آيا حق 
عائله مندي شامل حال زنان مجرد هم مي شود كه در پاسخ عنوان شد: 
حق عائله مندي به اين زنان نيز تعلق مي گيرد و بر اين اساس زنان مجرد 

نيز مشمول دريافت شدند. 
مديركل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش مي افزايد: اخيراً 
به ديوان عدالت اداري شكايت شده است و هيئت عمومي ديوان حكم 
داده كه حق عائله مندي صرفاً شامل حال زنان سرپرست خانوار مي شود 

و زنان مجرد مشمول دريافت آن نيستند. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه ممكن است برخي زنان مجرد سرپرستي 
پدر يا مادر مسن خود را عهده دار باشند، مي گويد: قانون به طور مشخص 
اعالم كرده است كه حق عائله مندي صرفاً شامل حال زنان سرپرست 
خانوار مي شود، يعني زناني كه همسر آنها ازكارافتاده بوده و فرزندان 

تحت سرپرستي او قرار دارند يا زناني كه همسر آنها فوت كرده است. 
مينايي پور درباره ميزان كاهش حقوق زنان مجرد شاغل در آموزش و 
پرورش مي گويد: ماهانه حدود يكصدهزار تومان از حقوق اين افراد كسر 
مي شود كه از بهمن سال گذشته حق عائله مندي زنان مجرد قطع شد 
و از آنجايي كه تعداد زيادي از كارمندان زن در وزارت آموزش و پرورش 

فعاليت دارند اين مسئله موجب اعتراض زيادي شده است. 
وي معتقد است امكان اصالح قانون وجود ندارد و بعيد است كه ديگر 
به زنان مجرد حق عائله مندي پرداخت شود، هرچند كه معاونت زنان 
و خانواده رياست جمهوري و فراكس��يون زنان مجلس در تالش براي 

حمايت از زنان هستند.

محمدمهدي نيك ضمير9 يگانه شريعت

 دستاورد جلسه ستاد ملي زن و خانواده 
به نفع سازمان هاي بين المللي 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

مدرك گرايي دخترانه !
پسران به جاي ادامه تحصيل به دنبال كسب مهارت مي روند

آمار داوطلبان ورود به دانشگاه ها را كه نگاه 
كنيد متوج�ه خواهيد ش�د به رغ�م كاهش 
كلي پش�ت كنكوري ها به واس�طه تغييرات 
جمعيتي در كشور اما همچنان دختران زيادي 
داوطلب ورود به دانش�گاه ها هستند. انگار 
ت�ب تحصيالت عال�ي و مدرك دانش�گاهي 
در ميان دختران جامعه كاه�ش پيدا نكرده 
اس�ت اما درباره پس�رها ماجرا فرق مي كند 
و نگاه ش�ان به ماج�راي درس و دانش�گاه و 
اش�تغال نس�بت به يكي دو دهه قبل بسيار 
متفاوت ش�ده اس�ت. همين گرايش بيشتر 
دخت�ران ب�ه درس و دانش�گاه ه�م موجب 
ش�ده اس�ت ت�ا ش�مار زن�ان تحصيلكرده 
بيكار كش�ور بيش از دو برابر مردان باش�د. 
67 درصد ش��اغالن در كش��ور ديپلمه اند؛  اين 
آماري است كه معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش داده و نش��ان مي دهد فضاي 
فرهنگي حاكم بر كشور از مدرك گرايي صرف به 
سمت و سوي مهارت گرايي در حال تغيير است. 
طبق گزارش س��ازمان س��نجش بيش از 60 
درصد فارغ التحصيالن دانش��گاه ها در مشاغل 
مرتبط با رش��ته تحصيلي ش��ان كار نمي كنند. 
درس��ت همين آمار اس��ت كه نش��ان مي دهد 
آموزش در كشورمان هدفمند نيست و دانشگاه ها 
به بنگاه هايي اقتصادي براي توليد مدرك تبديل 
شده اند و همين فقدان مهارت دانش آموختگان 
دانشگاهي موجب شده است تا فارغ التحصيالن 
دانشگاهي نتوانند جذب بازار كار شوند. بر اساس  
اين واقعيت ام��ا حاال تغيير ذائق��ه خانواده ها و 
دانش آموزان هم موجب شده تا فضاي كسب و 
كار هم تغيير كند. در اين ميان پس��ران بيش از 
دختران به ارزش مهارت براي اشتغال و به  دست 

آوردن بازار كار پ��ي برده اند به همين خاطر هم 
اس��ت كه بيش از 60 درصد داوطلبان ورود به 
دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند. بديهي 
است با چند سال صرف وقت و هزينه براي توليد 
يك مدرك دانش��گاهي، فرد در ش��غلي بدون 
تناس��ب با مدركش كار كند به نوعي هدر دادن 
سرمايه اي اس��ت كه اگر صرف به دست آوردن 
مهارت ش��ود به طور يقين نتايج بهتري را براي 

فرد و جامعه پديد مي آورد. 
  جمعي�ت 2 برابري زن�ان تحصيلكرده 

بيكار نسبت به مردان
فهيمه فرهمندپور، مش��اور وزير كشور در امور 
زنان و خانواده از افزايش روند نرخ بيكاري زنان 
در ١0 س��ال گذش��ته خبر مي دهد و مي گويد: 
اين رق��م در س��ال 9٢ تا ١9/8 درصد رس��يده 

اس��ت. حال آنكه ش��اخص نرخ بيكاري زنان با 
تحصيالت عاليه دو برابر مردان اس��ت. به گفته 
وي نرخ بي��كاري زنان با تحصي��الت عالي ٢3 
درصد است در حالي كه اين نرخ در ميان مردان 

١١ درصد است. 
وي تصريح مي كند: ٤5 درصد زنان فاقد درآمد، 
١8 درصد درآمدزا و نسبت كل زنان سرپرست 

خانوار به كل خانوارها ١/١٢ درصد است. 
آمار و ارقام نشان دهنده آن است كه تحصيالت 
عامل تعيين كننده اي براي كاهش نرخ بيكاري 
نيس��ت. از س��وي ديگر زنان به عنوان نيمه اي 
از پيك��ره جامع��ه مي توانند در تحق��ق اقتصاد 
مقاومتي و چرخش چرخ هاي توليد نقشي مؤثر 
داشته باشند اما اين نقش آفريني با تحصيالت 
آنها ارتباط مستقيمي ندارد و شايد توجه افراطي 

به داش��تن مدارك دانش��گاهي باال موجب دور 
شدن از بازار كار شود. 

  افراط در مدرك گرايي 
اهميت ابعاد مختلف اين موضوع زماني روشن تر 
مي شود كه دريابيم بس��ياري از كشورهاي دنيا 
تعداد دانش��گاه ها و در نتيجه دانش آموختگان 
دانشگاهي شان بسيار كمتر از ايران است. شايد 
تعجب كنيد اگر بدانيد ايران پنج برابر كشورهاي 

پيشرفته دانشگاه دارد. 
 اين تع��داد دانش��گاه، ح��دود 5  هزارميليارد 
تومان از بودجه كل كش��ور را مي بلعد و نزديك 
به 50 درص��د از جمعيت بيكار كش��ور را توليد 
مي كند. شگفت انگيزتر اينكه بيشتر از 80  درصد 
وزراي انگليس ليسانس��ه اند و در ايران بيش��تر 

مديران ما مدرك دكتري دارند. 
 CISC بنا به تازه ترين اعالم مؤسسه اسپانيايي
تعداد دانش��گاه ها در اغلب كشورهاي پيشرفته 
جهان زي��ر 500 دانش��گاه اس��ت به طوري كه 
آلمان ٤١٢، انگلي��س ٢9١، كانادا 3٢9، ايتاليا 
٢36 و هلند ٤٢3 دانش��گاه دارند. اين در حالي 
است كه برخي كش��ورهاي اروپايي نظير نروژ، 
س��وئد، دانمارك، فنالند و... زير ١00 دانشگاه 
تأس��يس كرده اند. همه اين آمار و ارقام نياز به 
يك بازنگ��ري جدي در س��اختار آموزش عالي 
و س��اختار فرهنگي جامعه را گوشزد مي كند؛ 
بازنگري اي كه هرچند از سوي دولت و نهادهاي 
فرهنگي پشتيباني نمي شود اما بسياري از پسران 
دريافته اند نمي توان براي نان آوري روي مدرك 
تحصيلي حساب كرد و به جاي دانشگاه به دنبال 
مهارت آموزي مي روند؛ رويكردي كه دختران هم 
اگر به دنبال بازار كار هستند بايد به چنين سمت 

و سويي حركت كنند.

مریم زاهدي
  گزارش  2

   مشاور وزير بهداش��ت در امور زنان از اجراي طرح افزايش آگاهي 
دختران نوجوان درب��اره رفتارهاي پرخطر و تش��كيل تيم هايي براي 
شناس��ايي نوجوانان در معرض خطر و پرخطر خبر داد. دكتر س��اره 
محمدي گفت: تيم هاي سياري براي شناس��ايي نوجوانان در معرض 
خطر و پرخطر تشكيل مي شود. اين نوجوانان در صورت لزوم به مراكزي 
ارجاع داده مي شوند كه بتوانند خدمات مورد نياز خود را در اين زمينه 
دريافت كنند. برخي اس��تان  ها نيز مانند تهران و الب��رز براي اجراي 

آزمايشي اين طرح انتخاب شده اند.
  فاطمه رهبر، معاون حمايت و س��المت خانواده كميته امداد امام 
خميني )ره( با اعالم اينكه 5 هزار زن سرپرست خانوار به دليل دريافت 
مستمري از بيمه تأمين اجتماعي از پوشش كميته امداد خارج شده اند، 
گفت: يك ميليون زن سرپرس��ت خانواده زير پوش��ش كميته امداد 

هستند.
  رضا جعفري، رئيس اورژانس اجتماعي با اشاره به اينكه در نيمه اول 
سال گذشته، ٤6 هزار و 67٤ نفر از خدمات اورژانس اجتماعي استفاده 
كرده اند، گفت: موارد مربوط به خشونت هاي خانوادگي حدود 7 درصد 

از كل پذيرش هاي اورژانس  اجتماعي را شامل مي شود.
  نتايج يك بررسي جديد نشان مي دهد مشاركت زن و شوهر در انجام 
اموري همچون شستن ظرف ها منجر به ارتقاي كيفيت روابط زناشويي 
و بهبود كيفيت زندگي مي شود. به گزارش ديجيتال ترندز، اما در عوض 
اگر تنها زن يا همسر وي اموري همچون نظافت خانه و شستن ظروف 
را انجام بدهد و ط��رف مقابل در اين كارها مش��اركت نكند، نتيجه اي 
جز آزردگي خاطر، رنجش و حتي طالق به دس��ت نمي آيد. تحقيقات 
شوراي خانواده هاي معاصر كه يك سازمان غيرانتفاعي در امريكاست 
و روي وضعيت خانواده هاي امروزي تحقيق مي كند، اين موضوع را به 

اثبات رسانده است.
  مطالعه جديد نشان مي دهد زنان ميانسال داراي آمادگي بدني باال 
در مقايسه با زنان با آمادگي بدني متوسط، 90 درصد كمتر در معرض 
ابتال به زوال عقل يا دمانس قرار دارن��د. محققان پي بردند زنان داراي 
آمادگي بدني باال مبتال به زوال عقل مي ش��وند، اما در مقايسه با زنان 
داراي آمادگي جسمي متوسط، به طور ميانگين ١١ سال بعدتر خواهد 
بود. دكتر »هلنا هوردر«، سرپرست تيم تحقيق از دانشگاه گوتنبرگ 
سوئد، در اين باره مي گويد: »اين يافته ها جالب هستند چراكه اين امكان 
وجود دارد كه بهبود آمادگي قلبي- عروقي در ميانسالي بتواند ابتال به 

زوال عقل را به تأخير اندازد يا حتي از آن پيشگيري كند.«
  روزنامه اينديپندنت نوش��ت: گزارش »آژان��س اتحاديه اروپا براي 
حقوق بنيادي« كه با عنوان »خش��ونت عليه زنان، يك بررسي جامع 
در اتحاديه اروپا« منتش��ر ش��ده بيانگر آن اس��ت كه در كش��ورهاي 
انگليس، فرانسه، آلمان و فنالند 60 تا 80 درصد مردم گفته اند هدف 
آزار جنسي قرار گرفته اند. »اينديپندنت« همچنين مي افزايد: مؤسسه 
گيت اس��تون )Gatestone Institute( براس��اس داده هاي خود 
عنوان »مركز تجاوز غرب« را به س��وئد داد كه تنها پس از پادش��اهي 
»لسوتو« در آفريقاي جنوبي بيش��ترين آمار تجاوز به عنف را به خود 

اختصاص داده بود.
  در جلس��ه اي كه در كميته تربيت بدني زن و خانواده برگزار ش��د 

١١ميليارد تومان براي اختصاص به ورزش بانوان تصويب شد.
سيد فاطمه ذوالقدر گفت: در جلسه كميته تربيت بدني زن و خانواده 
كه با حضور دكتر فرامرزيان، معاون توس��عه مديري��ت و منابع وزارت 
ورزش و جوانان تشكيل شد، بودجه ورزش بانوان به خصوص چگونگي 
تخصيص ٢7 درصد بودجه اين بخ��ش از محل 9 درصد قانون ماليات 
بر ارزش افزوده و بودجه ورزش بانوان به همراه اعتبارات استاني براي 
تكميل پروژه هاي عمراني در اين حوزه بررسي شد و به تصويب رسيد. 

اين بودجه، افزون بر بودجه  فعلي ورزش بانوان است. 
  مديركل بهداش��ت، درمان و امور بيمه كميته امداد از ادامه اجراي 
طرح حمايت كميته امداد از مادران باردار و شيرده دچار سوءتغذيه در 
س��ال 97 خبر داد و افزود: اين طرح سال گذشته اجرا شد كه بر اساس 
آن ماهانه ١00 هزار توم��ان از دوره بارداري تا يك س��الگي كودك به 
مادر پرداخت مي ش��ود.   جعفر رحيمي، مديركل بهداش��ت، درمان و 
امور بيمه كميته امداد با بيان اينكه اعتب��ار درمان مددجويان كميته 
امداد امس��ال حدود ١0 درصد افزايش  يافته است، گفت: سال گذشته 
حدود 500ميليارد تومان صرف هزينه درمان مددجويان تحت حمايت 
اين نهاد شد كه در س��ال جديد اين رقم به حدود 550 ميليارد تومان 

رسيده است. 

 براي اولين بار يك سناتور زن امريكايي 
در طول خدمت مادر شد

تامي داكورث ۵۰ ساله امريكايي اولين سناتور زن امريكايي است 
كه حين عضويت در س�ناي امريكا مادر شده اس�ت. اين سناتور 
دموكرات از ايالت ايلينويز در چندين توئيت در حس�اب كاربري 
خ�ود اعالم ك�رده نام دخت�رش را به ي�اد خاله بزرگ همس�رش 
كه در جنگ جهاني دوم پرس�تار بوده ميل پرل گذاش�ته اس�ت. 
داكورث در سال ٢00٤ در پي س��قوط هليكوپترش در عراق دو پاي 
خود را از دست داد.  او پيشتر با پيروزي در انتخابات سنا تاريخ ساز شد 
و اولين زني شد كه با ناتواني جسمي موفق به كسب كرسي سناتوري 
امريكا  مي شود.  داكورث در ژانويه سال گذشته اولين دختر خود را براي 
مراسم افتتاحيه كنگره به همراه خود آورد.  ميل پرل دومين دختر خانم 

داكورث است كه روز دوشنبه در واشنگتن به دنيا آمد. 
داكورث در بيانيه اي گفته اس��ت برقراري توازن ميان وظايف مادري 
و س��ناتوري هرچقدر هم دشوار باش��د، من تنها مادر شاغل نيستم و 
فرزندانم تنها مرا در انج��ام وظيفه در قبال خانواده هاي س��ختكوش 
امريكايي مصمم تر مي كنند.  وي در تدوين چند قانون براي كمك به 
مادران امريكايي نقش داشته اس��ت. يكي از اين قوانين فرودگاه هاي 

امريكا را موظف مي كند مكاني را به مادران شيرده اختصاص دهند. 
داكورت در عين حال از ارتش امريكا خواسته با سياستگذاري مناسب 
وقت مناسبي را به تازه مادران اختصاص دهد تا بتوانند با نوزادان خود يا 

كودكاني كه به فرزندي پذيرفته اند رابطه برقرار كنند.


