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خبر
حضور رسانهها در نشستهای
طرح صیانت

فارس -نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره
به تکمیل اعضای کمیســیون مشــترک بررسی طرح
حمایت از فضای مجازی گفت :قرار است رسانهها برای
شفافسازی این طرح در نشست حضور داشته باشند.
غالمرضا منتظری نایب رئیس کمیســیون فرهنگی
مجلس درباره آخرین وضعیت تشــکیل کمیســیون
مشترک برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در
فضای مجازی ،گفت :با دستور محمدباقر قالیباف ،رئیس
مجلس ترکیب کمیسیون مشترک که نمایندگانی از
کمیسیونهای تخصصی مجلس شامل کمیسیونهای
فرهنگی ،اجتماعی ،قضایی ،آمــوزش ،امنیت ملی و...
است مشخص شده و منتظر تشکیل اولین جلسه برای
بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
و ســاماندهی پیامرسانها هســتیم.او افزود :در اولین
جلسه کمیسیون مشترک رئیس آن مشخص خواهد
شد ،ضمن اینکه ســخنگو هم تعیین شده و اعضای
هیأت رئیسه این کمیسیون انتخاب خواهند شد.نایب
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد :قرار است
مشروح و جزئیات و مسائل مطروحه مذاکرات کمیسیون
مشترک در اختیار رســانهها قرار گیرد که این کار در
راستای شفافسازی است.

اعالم زمان پرداخت «حقوق» مهرماه
بازنشستگانتامیناجتماعی

ایران آنالین -ســازمان تامین اجتماعــی با صدور
اطالعیهای زمانبندی پرداخت مستمری بازنشستگان و
مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در مهر ۱۴۰۰
را اعالم کرد .بر اساس این اطالعیه ،زمان پرداخت حقوق
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی
در این ماه از  ۲۰مهر آغاز شده است و تا  ۳۰مهر بر اساس
حروف الفبا واریز میشود.

سهم باالی اضطراب و افسردگی در تماس
شهروندانباسامانهمشاوربهزیستی

ایلنا  -مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان
بهزیستی کشــور با بیان اینکه مشکالت اقتصادی و
اجتماعی بر مشــکالت روانی تاثیرگذار است ،گفت:
بیشترین تماسها با خط مشاوره  ۱۴۸۰درخصوص
موضوعاتی مانند اضطراب ،افسردگی ،مشکالت مرتبط
بــا خانواده و کودک و نوجوان اســت .بهزاد وحیدنیا
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی
کشــور درباره تماسهای برقرار شــده با خط ۱۴۸۰
گفت :خط  ۱۴۸۰یا صدای مشاور سازمان بهزیستی
در راستای ارتقای سالمت روان افراد جامعه خدمات
مشاوره تلفنی تخصصی به آحاد مردم ارائهمیشود و
مردم میتوانند در خصوص مشکالت و مسایل روانی
خود در زمینههای ازدواج و خانواده ،کودک و نوجوان،
تحصیلــی تربیتی ،اعتیاد و مشــکالت خلقی نظیر
اضطراب و افسردگی با مشــاوران و روانشناسان این
خط گفتوگو کنند.او در پاسخ به این سوال که بیشتر
تماسهای برقرار شــده با این خط در سال جاری در
خصوص چه موضوعاتی بوده است ،ادامه داد :بیشترین
تماسها درباره موضوعاتی مانند اضطراب ،افسردگی،
مشکالت مرتبط با خانواده و کودک و نوجوان است.
وحیدنیا با اشــاره به بیماری کرونا خاطرنشان کرد:
شیوع کرونا یک بحران زیستی ،اجتماعی روانی بوده
و یقینا ابعاد سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی مردم
را تحت تاثیر قرارداده اســت .پیامدهای ناشی از این
بحران مشکالت زیادی را برای افراد بوجود میآورد که
مشکالت روانی نیز از این موارد است که باعث افزایش
درخواســت کمک و مشــاوره روانشناسی میشود.
او ادامه داد :یکی از مشــکالت ناشی از شرایط کرونا
سوگواریهای ابراز نشده است که میتواند عامل بسیار
قوی جهت ایجاد افسردگی در افراد باشد و متاسفانه
در زمان شیوع کرونا شاهد آن هستیم.

امکان پذیرش مهاجران افغان در ایران
کم است

ایرنا -وزیر کشــور گفت :امــکان پذیرش مهاجران
در ایران کم اســت .احمد وحیــدی افزود :مهاجران
افغان به طور طبیعی به ســمت ایران میآیند ،ما از
این مهاجران پذیرایی میکنیم ،ولی خواهش ما این
اســت که به مرز مراجعه نکنند .او ادامه داد :نیروی
انتظامی و اســتانداریها از عزیزان افغان که لب مرز
ایران میآیند پذیرایی میکنند و در عین حال زمینه
را برای برگشــت آنان نیز فراهم میآورند.وزیر کشور
گفت :آمار مهاجرانی که در این روزها از افغانستان به
سمت مرزهای ایران میآیند متفاوت است ،تعدادی از
مهاجران به ســمت ایران آمدند ،ولی دوباره به سمت
افغانستان برگشــتند.وحیدی افزود :در زمان حاضر
گزارشی از تحرکات خاصی در مرزها نداریم.

درخواست بررسی خارج از نوبت
«الیحههمسانسازیحقوقبازنشستگان»

شفقنا ۱۰۰-نماینده مجلس در نامهای با رئیس مجلس
از او خواستند که پیگیر تصویب الیحه همسانسازی شود.
در نامه این نمایندگان به محمد باقر قالیباف آمده است:
همچنان که مستحضر هستید مشکالت اقتصادی و تورم
کمرشکن دامنگیر بازنشستگان یکی از اولین موضوعاتی
بود که نمایندگان ملت با آغــاز به کار مجلس یازدهم
آن را پیگیری و همیشــه به عنوان یک مطالبه از دولت
خواســتار هر چه سریعتر ارسال الیحه «متناسبسازی
حقوق بازنشستگان لشکری ،کشوری و تامین اجتماعی»
به مجلس بودند .باالخره الیحه دوفوریتی دائمی کردن
متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری ،کشوری و
تامین اجتماعی در جلسه علنی  ۲۴شهریور ماه ۱۴۰۰
اعالم وصول شــد ،اما متاســفانه تاکنون در دستور کار
بررسی نمایندگان قرار نگرفته است.

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

سیمین کاظمی ،پزشک و جامعهشناس ،در گفتوگو با همدلی:

به وعدههای انقالب برای زنانتوجه نشد

همدلی| مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در 19دســامبر  ،2011قطعنامهای تصویب
کرد که بر اساس آن  11اکتبر به عنوان «روز
جهانی دختر» نامیده میشود .در بسیاری
از نقاط جهــان زنان هنوز به عنوان جنس
دوم یا جنس ضعیف شناخته میشوند و از
حقوقی که مردان یا جنس مذکر بهرهمند
میشوند محروماند .این شکاف جنسیتی
در ایران نیز قابل کتمان نیست؛ زن ایرانی
برای گرفتن باالترین سمتهای سیاسی راه
دشواری دارد و هنوز که هنوز است بسیاری
از کرسیهای سیاســی ایران از آن مردان
است .نه تنها راه برای ورود زنان به عرصه
رقابت انتخابات ریاســت جمهوری بسته
است ،بلکه با وجود آنکه در بعضی دورههای
اخیر صحبتهایی دربــاره در نظر گرفتن
سهمیه 30درصدی برای زنان در انتخابات
مجلس میشد ،اکثریت مطلق از آن مردان
شده اســت .این در حالی است که زنان در
سایر مشاغل اجتماعی فعاالند .اما آیا الگوی
زن ایرانی نیســت که راه را برای زنان در
بسیاری از حوزهها میبندد؟ اصال الگوی زن
ایرانی کدام است؟ در همین زمینه همدلی
با سیمین کاظمی پزشک و جامعهشناس به
گفت و گو نشسته است که مشروح آن را در
ادامهمیخوانید.

بگذاریــد به عنوان مقدمه چند مورد دم
دستی را برای ورود به بحث در نظر بگیریم.
طی روزهای گذشــته مجددا بحث حضور
زنان در اســتادیوم مطرح شده بود .ما در
طی سالهای گذشــته تصویری از زنان و
دخترانی داشتیم که با پوشیدن لباس مردانه
تالش میکردند خود را به داخل استادیومها
برسانند و این موضوع ظاهرا شباهتی با زن
مورد نظر نظام اجتماعی (با مفهوم سیاسی
و ایدئولوژیک آن) نیست .مورد دم دستی
دیگر انتشار فیلمی در روزهای اخیر از یک
روحانی جوان اســت که  13فرزند دارد و
میگوید همسرش مشوق تعدد فرزندآوری
او بوده اســت .البته پیــش از این هم در
رســانه ملی و ...چنین تصویری از زنی که
فرزندآوری را وظیفه یک زن میداند مطرح
شده است .سوال اینجاست که زن جامعه
ایرانی چه تصویری دارد؟
دو مثالی که آوردید هر دو موارد نادری هســتند
و عمومیت ندارند .زنی که برای تماشای فوتبال
لباس مردانه میپوشد ،تصویر زن ناامید از ساختار
حقوقی و سیاســی اســت که برای رسیدن به
خواسته و عالقهاش از این راه حل استفاده کرده
است .مشــخصاً زنانی که برای ورود به استادیوم
تغییر چهره و لباس میدهند ،تعدادشان معدود
است ،ولی میتوان آنها را نمادی از زنانی دانست
که برای احقاق حقوق به راهحلها و نوآوریهای
فردی متوسل میشــوند .البته بسیاری از زنان
خواست رفتن به ورزشگاه را به صورت جمعی و به
عنوان یک مطالبه پیگیری میکنند که هنوز در

خبر
 213نفر؛ آخرین آمار قربانیان کرونا

وزارت بهداشت آخرین آمار قربانیان کرونا را  213نفر
اعالم کرد .در اطالعیه روز گذشــته وزارت بهداشــت
آمده از روز دوشــنبه تا دیروز سه شنبه  ۲۰مهرماه بر
اساس معیارهای قطعی تشــخیصی ۱۳ ،هزار و ۳۹۱
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد
که یک هزار و  ۸۶۹نفر از آنها بســتری شدند .مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون و  ۷۲۹هزار و
 ۷۸۵نفر رسید.
در طول این  ۲۴ساعت ۲۱۳ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۱۲۳هزار و  ۸۱نفر رســید .خوشبختانه تا کنون ۵
میلیون  ۲۴۹هزار و  ۹۵۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا
از بیمارستانها ترخیص شده اند ۵ .هزار و  ۱۲۴نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹نیز در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون ۳۳
میلیون و  ۴۵۳هزار و  ۸۷۷آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

سرطان پستان محدوده سنی ندارد

برابر آن مقاومت میشــود .از طرف دیگر آن زنی
هم که همسرش به نیابت از او صحبت میکند،
یک نمونه نادر است و اقلیتی از زنان را نمایندگی
میکند .اکثر زنان ایرانی با هر میزانی از دینداری
اکنون میدانند که بارداریهای مکرر سالمتشان
را تهدید میکند و آنها را از مشــارکت ســایر
جنبههای زندگی اجتماعی بازمیدارد ،بنابراین در
کنترل بارداری فعال هستند.
امــا از زن ایرانی تصویر واحــدی نمیتوان ارائه
داد و میشــود گفت تصاویر متکثری از زنان به
عنوان نیمی از جمعیت موجود است .اما بعضی از
تصاویر در رویکرد رسمی نادیده گرفته میشوند و
بازنمایی نمیشوند ،چون با نمونه آرمانی که از زن
ارائه شده ،مطابقت ندارند.
این نمونه آرمانی چه شــکل و شمایلی
دارد؟
زن آرمانــی که رســماً ترویج میشــود زنی
است که تقسیم کار جنسیتی را پذیرفته و با
نقشهای جنسیتی زن/مرد منطبق است .زنی
است که خانهدار است و از مرزهای خانه فراتر
نمیرود ،همه هــم و غم و هدفش در زندگی
کمر بســتن به خدمت شــوهر و فرزند است.
در خانه هم ریاســت و کنترل مرد بر زندگی
و شــخصیترین امورش را پذیرفته و گوش به
فرمان اوســت .این زن هیــچ مطالبه و ادعای
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ندارد
و در پی مطالبه برابری جنســیتی بر نمیآید.
اما قاطبه زنان ممکن است با این تیپ آرمانی
موافق نباشند ،چون آنها را در جایگاه جنس
دوم مینشاند و از تعالی و خودشکوفایی که یک
نیاز انسانی اســت بازمیدارد .اما با وجود این
نارضایتی و عدم موافقت ،واقعیت این است که
زنان با ساختارهای کالن موجود ،چندان قادر به
انتخاب آنچه میخواهند باشند ،نیستند .وجود
هفده میلیون زن خانهدار ،برآیند تالش برای
انطباق اجباری زنان با تصویر آرمانی رسمی از
زن بوده است.
نسل جدید زنان ،آرمانهای متفاوتی با نسلهای

گذشــته زنان دارند ،اما ساختار صلب و سخت،
اجازه تحقق این آرمانها را به دشواری میدهد.
از جمله ،زن امروزی میخواهد در خانواده حقوق
منصفانه و برابر با مرد داشــته باشد ،میخواهد
شــغل و درآمد داشــته باشــد ،میخواهد در
عرصههای مختلف فعالیت کند ،اما بستر مساعد
و موافقی برای تحقق این خواستهها وجود ندارد و
شرایط به گونهای است که موانعی بر سر راه زنان
قرار داده شده که نتوانند به راحتی از نقشهای
سنتی فراتر بروند.
طبیعتــا نمیتوان گفت زنــان جامعه
میتوانند کپی یا رونوشتی از هم باشند و
تفاوت دیدگاه ،شخصیت و  ...در آنها موج
میزند .اما سوال این است که در بین زنان
و بهویژه دختران نسل جدید کدام تصویر
از زن هژمونیک و قابل پذیرش شدهاست؟
و با زنی که از سوی دستگاه سیاسی تبلیغ
میشود چه نسبتی دارد؟
دختران قادر شدهاند در زندگی فردی (تا حدودی
در نوع پوشــش و روابطشــان) عاملیتشان را
اثبات کنند و در مــورد زندگی خصوصی آزادی
عمل بیشتری داشته باشند .ولی وقتی ساختار
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جایی برای عاملیت
آنها باقی نگذاشته ،وضعیت آنها از نظر حقوقی
و اقتصادی و ...تفاوت معنیداری با نسل پیشین
ندارد .زن امروز جامعه ایران ،زنی است که مایل
به تغییر است ،و در راه این تغییر مشغول جهد و
کوشش و عبور از موانع است .بهطور کلی میشود
گفــت زنان ایرانی از طرفی با زن ترویج شــده و
آرمانی ،همنوا نیســتند و از سوی دیگر با وجود
این ناهمنوایی هنوز برساخت زن طراز نوین و زن
مستقل و با شخصیتی متفاوت از زن سنتی محقق
نشــده است .یک وضعیت متناقض و سرگردانی
برای زنان ایجاد شــده که ســرانجامش مبهم و
نامشخص است.
اگر به گذشته برگردیم در ادبیات کسانی
که انقالب اســامی را تبلیغ میکردند،
چهرهای از زن تصویر میشــد که به نظر

میرسد با تصویر زن امروز متفاوت است.
مثال شریعتی از زن فاطمهوار سخن میگفت.
سوال اینجاســت که الگوی فاطمهوار از
چگونه زن به الگوی امروزین حکومت تغییر
کرده است؟
در انقالب اسالمی چنانکه در مقدمه قانون اساسی
هم آمده ،قرار بود هویت اصلی و حقوق انســانی
زنان به آنها بازگردد و حقوقشان استیفا شود.
زنی که قرار بود ساخته شود زنی بود که از حالت
شیءبودگی خارج شود و اوالً نقش مادری را به جا
آورد ،و ثانیاً در همه میدانهای فعال حیات همرزم
مردان باشد .اما حاال با گذشت چهار دهه از انقالب
اسالمی میبینیم که آنچه شایسته زنان شمرده
میشود فقط زنان نقش مادری و خانهنشینی است
و آن فعالیت اجتماعی دوشادوش مردان مسکوت
گذاشته شده است .به این ترتیب انقالب نتوانست
در تحقق وعدهاش بــه زنان موفق عمل کند .از
نظر انقالبیون زن دوره پهلوی زنی مورد ســتم و
ابژه جنسی شده بود ،بنابراین انقالب رسالتش را
نفی این ابژگی میدانست ،اما اکنون میبینیم که
وقتی زمینه برای ایفای نقش اجتماعی زنان فراهم
نمیشود ،همان ابژگی جنسی به شیوهای متفاوت
بازگشته است :با تاکید فوقالعاده بر بیولوژی زن از
طرف حکومت و گرایش زنان به سمت زیبایی و
ظاهر و مدیریت بدن.
چه آینــدهای را میتوان برای زنان امروز
جامعه متصور بود؟
زنان هر چه میگذرد بیشــتر به فرودستیشان
واقف میشــوند و بــا تامل در وضعیتشــان و
مقایسه با وضعیت مردان جامعه ایران و زنان در
جوامع دیگر متوجه میشوند که جایگاه انسانی
و موقعیت برابر در جامعه از آنها ســلب شــده
است .بخشــی از این زنان ممکن است نومیدانه
این وضعیت را بپذیرند ،یا با کنشهای فردی به
مقابله بپردازند ،اما بخش دیگری با همین آگاهی
که کسب میکنند به مطالبهگری میپردازند و
تسلیم شرایط نمیشوند ،از اینرو زنان یک نیروی
اجتماعی برای تغییر هستند.

 ۱۶۰در برابر  ۱۰۰نسبت جمعیتی مجردهای ایرانی
همدلی| بهتازگی آماری منتشــر شــده اســت که از عدم توازن
جنسیتی در ســن ازدواج در ایران خبر میدهد .این آمار میگوید
تعادل جمعيتی جوانان در ســن ازدواج به هم ریخته بهطوری که
تعداد پسران در ســن ازدواج که در گذشته کمتر از دختران بوده
است ،یک باره تغییر کرده و این بار تعداد پسران مجرد از دختران
مجرد پبشی گرفته است و همین باعث شده که نگرانیهایی برای
ازدواج پســران در جامعه ایجاد شود.بر اســاس اظهارات محمود
مشفق ،جمعیتشناس و مطابق با آخرین سرشماری کشور ،حدود
۳۶درصد از جمعیت زنان جوان  ۱۵تا  ۳۴ســال کشور را دخترانی
تشــکیل میدهند که هنوز ازدواج نکردهاند و حدود ۲.۳درصد از
زنان  ۴۵ساله و بیشتر در بازه سنی تجرد قطعی قرار دارند.مشفق،
همزمان با روز جهانی دختر گفته :بر اســاس آخرین سرشــماری
کشور ،تعداد زنان  ۱۵تا  ۳۴ساله حدود ۱۴میلیون نفر بوده است
که این آمار شامل زنان مجرد و متاهل میشود .اگر بازه سنی  ۱۵تا
 ۳۵سال را به عنوان بازه سنی «دوره دختری» در نظر بگیریم ،پنج
میلیون نفر از این زنان جوان ،دختر و ازدواج نکرده بودند .در واقع بر
اساس آخرین سرشماری کشور ،حدود  ۳۶درصد از جمعیت زنان
جوان  ۱۵تا  ۳۴سال کشور را دخترانی تشکیل میدهند که هنوز
ازدواج نکردهاند.به گفته این جمعیتشناس ،طبق آخرین سرشماری
کشور تعداد پسران  ۱۵تا  ۳۴ساله حدود هشت میلیون نفر و تعداد
دختران  ۱۵تا  ۳۴ســاله حدود پنج میلیون نفر است ،پس نسبت
جنســی در گروه سنی  ۱۵تا  ۳۴ســال حدود  ۱۶۰است و این به
آن معنا است که در این بازه سنی در مقابل هر  ۱۰۰دختر ازدواج
نکرده۱۶۰ ،پسر ازدواج نکرده وجود دارد.
در حالی براســاس اظهارات این جامعهشناس ،پســران مجرد از
دختران مجرد پیشــی گرفتهاند که در گذشته این آمار تا حدودی
بر عکس بود و تعداد دختران بیشــتر از پســران بود .همین چند
ســال پیش روزنامهها از کمبود پسران آماده ازدواج خبر میدادند.
پژوهشــی در سال  ،۹۳که مقایسهای بین جمعیت زنان و مردان
در سن ازدواج و مجرد بود ،نشان داد که تعداد زنان ۱۰۰هزار نفر
بیش از مردان است.
اما و اگرهای آمار جدید
با فرض درســت بودن این آمار ،در آینده کشــور با مشــکالت و
ی متعددی در این زمینه رو به رو خواهد بود .البته آمار
آســیبها 
ی اجتماعی در ایران تطابق ندارد ،چرا که در
ذکر شده با واقعیتها 

پسران مجردتر از دختران

نظر گرفتن بازه ســنی  ۲۰تا  ۳۹ســال برای ازدواج پسران و ۱۵
تا ۳۴ســال برای دختران با واقعیت جامعــه فاصله زیادی دارد .با
وجود قوانین تسهیل کننده کودک همسری در ایران ،اما بسیاری از
دختران در این بازه سنی به ویژه زیر ۲۵سال دانشآموز و دانشجو
هستند و مشغول تحصیل و در قالب ازدواج قرار نمیگیرند ،اغلب
پسرها نیز در آن بازه سنی شرایط ازدواج ندارند ،به ویژه با وضعیت
نامطلوب اقتصادی و بیکاری اغلب حتی به آن فکر هم نمیکنند.
سعید معدنی ،جامعهشناس در مورد اما و اگرهایی که در مورد این
آمار وجود دارد ،به رســانهها گفته« :من فکر میکنم این بحث به
افزایش سن ازدواج بر میگردد.در حقیقت بانوانی که سن آنها از
 40الی  45سال میگذرد ،به دلیل مسائل بیولوژیکی احتمال ازدواج
آنها به صفر میرسد .اما این درباره مردان صادق نیست ،زیرا تا 60
ســالگی امید ازدواج در مردان وجود دارد .اگر بخواهیم مهاجرت را
در نظر بگیریم آقایان به دالیل گوناگونی بیشتر از خانمها از کشور
خارج میشوند .پس اگر مهاجرت را در نظر بگیریم باید تعداد دختر
خانمها بیشتر باشد .اگر عامل تعدد زوجین را نیز در نظر بگیریم باز
هم میزان تعداد خانمها باید بیشتر باشد .بر این اساس به نظر من
عامل باال رفتن سن ازدواج در این آمار تاثیرگذار است.امکان ازدواج
آقایان تا سنین باال وجود دارد اما این امکان در اختیار زنان نیست.
یک اصطالح به نام تجرد قطعی وجود دارد».
تبعات عدم توازن جنسیتی در سن ازدواج
با وجود اما و اگرها و تردیدهای زیادی که در مورد صحت و تطابق
ی جامعه وجود دارد ،اما اگر فرض را بر درستی
این آمار با واقعیتها 
آمار فوق بدانیم ،این موضوع در سالهای آینده میتواند زمینهساز
ف نظر از آثار سوءاجتماعی كه پديده
مشکالت متعدد شــود .صر 
افزايش ســن ازدواج به دنبال دارد ،تبعات جمعيتی اين پديده هم

میتواند نگرانكننده باشد .كمترين تأثير افزايش سن ازدواج ،بر هم
خوردن تعادل هرم جمعيتی كشور و در نتيجه ،بروز شكل جديدی
ی مربوط به سن ازدواج ،در كشور است.
از چالشها 
عالوه بر تاثیرات اجتماعی و تبعــات جمعیتی ،تبعات فردی این
موضوع نیز مشکلساز است .میانگین آمار افسردگی و احساساتی
چون افسردگی ،تنهایی ،غم و احساس محرومیت و همچنین به تبع
آن خودکشی در بین مجردها بسیار بیشتر از متاهلهاست .و این امر
نشان میدهد ازدواج با همه مشکالتی که در خود دارد به نوعی آمار
ی فردی و اجتماعی را پایین میآورد.
آسیبها 
در مورد تبعات عدم توازن جنسیتی تجربیات کشور چین میتواند
مفید باشد .در چین به خاطر قانون تکفرزندی و تعصب سنتی در
مورد داشتن فرزند ذکور در جامعه چین ،بسیاری از زنان باردار با
استقاده از سونوگرافی نوزادان دختر خود را سقط میکنند تا زمانی
که فرزندشان پسر شود .اکنون شرایط جوری شده که آکادمی علوم
اجتماعی چین هشدار داده که به دلیل عدم توازن جنسیتی در این
کشور ،ممکن است تا ده سال دیگر حدود ۲۴میلیون مرد چینی که
به سن ازدواج رسیدهاند نتوانند همسر اختیار کنند.
جوانان رغبتی به ازدواج ندارند
بــه همریختگی تعادل جمعیتی جوانان در ســن ازدواج در حالی
اســت که اغلب جوانان بنــا به دالیل مختلف کــه مهمترین آن
مســائل اقتصادی اســت ،رغبتی به ازدواج ندارند و تن به تشکیل
خانواده نمیدهند .همین چند ماه پیش بود که علیاکبر معصوم،
جمعیتشناس گفت۹ :میلیون و  ۸۰۰هزار نفر جوان در سن ازدواج
و مجرد در ایران وجود دارد و ۲۲۰هزار نفر از جمعیت کشــور هم
تا ۵۰سالگی ازدواج نکردند و مجرد قطعی محسوب میشوند .البته
در همان زمان مرضیه افضلی کارشــناس حوزه زنان و خانواده از
وجود ۱۳میلیون دختر و پسر مجرد در کشور خبر داد و گفت :در
حال حاضر در کشور  ۸میلیون پسر مجرد و  ۵میلیون دختر مجرد
داریم که بــا نگاه کردن به آمارها میبینیم که تعداد آقایان مجرد
بیشتر از بانوان مجرد است ،پس این انگاره ذهنی که در جامعه رواج
یافته است که شوهر نیست ،دیگر درست نیست .ناگفته پیداست
مهمترین عمل افزایش تجرد به اقتصاد کشور بر میگردد؛ بیکاری
و اشــتغالزایی ناکافی ،تورم افسارگسیخته ،افزایش توقعات و عدم
رضایت به سادهزیستی و خدمت سربازی مهمترین سد راه ازدواج در
شرایط فعلی محسوب میشوند.

ایسنا -سرطان پستان در زنان جوان نیز مشاهده شده
که به مراتب خطرناکتر از ابتال به این بیماری در سنین
باالتر اســت .فلوریا انفرادی کارشــناس ثبت سرطان
دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این که
بیش از ۱۱هزار نفر در کشور در سال به سرطان پستان
مبتالمیشوند ،افزود :این بیماری اگر در مراحل اولیه
بیماری تشخیص داده شــود میزان بهبودی و بقا فرد
بیشتر و هزینههای درمان به مراتب کمتر خواهد بود.
انفرادی اضافه کرد :سرطان پستان یکی از بیماریهایی
است که متاسفانه زنان زیادی در سراسر دنیا و ایران با
ت و پنجه نرم میکنند و هنگامی رخ میدهد
آن دســ 
که برخی از سلولهای پستان شروع به رشد غیرطبیعی
میکنند.
او ادامه داد :این ســلولها با سرعت بیشتری نسبت
به ســلولهای سالم تقسیم و انباشت میشوند و یک
توده را تشــکیل میدهند و این سلولها ممکن است
از طریق جریــان خون به گرههای لنفاوی زیر بغل یا
سایر قسمتهای بدن گســترش پیدا کند.انفرادی با
اشاره به عالئم این ســرطان گفت :مشاهده هر گونه
توده ،زخم و ضایعات خال مانند ،ترشحات غیر طبیعی،
عدم قرینه گی در دو طرفمیتواند نگران کننده بوده
و نباید به حال خود رها شــود.او ادامه داد :همچنین
بانوان با استفاده از سطح داخلی انگشتان دست خود
معاینه ماهیانه را انجام داده و در صورت احساس وجود
تودههای جدید و یا تغییر رنگ غیرطبیعی پوست و یا
ترشح غیرمعمول ،سریعاً به پزشک یا ماما مراجعه کنند
تا قبل از پیشرفت بیماری ،درمان مناسب انجام شود،
چرا که نتیجه درمان وعمر بیمار به مرحله تشخیص
بیماری ارتباط دارد .انفرادی تاکید کرد :به زنان باالی
 ۴۰سال که سابقه سرطان پستان و تخمدان در اقوام
خود ندارند توصیهمیشــود تا به صــورت دورهای و
ســاالنه اقدام به انجام ماموگرافی و سونوگرافی کنند
ولی افرادی که ســابقه بیماری در خانواده دارند باید
در ســنین پایین به پزشک مراجعه کرده و به صورت
منظم معاینه شوند.
فراکسیون فرهنگیان مجلس:

بر اجرای نظام رتبهبندی معلمان
تاکید داریم

ایسنا  -رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای
اسالمی گفت که در جلسه این فراکسیون با سرپرست
وزارت آموزش و پرورش ،نمایندگان بر اجرای کامل و
دقیق نظام رتبه بندی معلمان و پرداخت پاداش پایان
خدمت فرهنگیان تاکید کردنــد .حمیدرضا حاجی
بابایی با اشاره به جلسه دیروز فراکسیون فرهنگیان
با حضور کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش
گفت :اجرای دقیق و کامل نظام رتبه بندی معلمان
براســاس ســند تحول بنیادین و اجرای کامل بند
«حقوق و مزایای فرهنگیان نباید کمتر از  ۸۰درصد
اعضای هیات علمی دانشــگاهها کــه از نظر مدرک
دانشگاهی و سابقه و سایر مولفهها هم تراز هستند»
مورد توافق نمایندگان و وزارت آموزش و پرورش قرار
گرفت .نمایندگان در این جلســه اتفاق نظر داشتند
کــه نظام رتبه بندی باید برای همه فرهنگیان اعم از
کادر آموزشی و اداری اجرایی شود .رئیس فراکسیون
فرهنگیان مجلس ادامــه داد :پرداخت پاداش پایان
خدمت فرهنگیــان نیز از جمله مواردی اســت که
همواره مورد تاکید بــوده ،مجلس از تمام ظرفیتها
برای پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان
حمایتمیکند.

میزان بخشش اضافه خدمت
سربازان اعالم شد

ســربازان متاهلی که اضافه خدمت پشت دفترچهای
دارند دو سوم اضافه خدمتشان بخشیده میشود و این
میزان برای افراد مجرد ۵۰درصد است .رئیس سازمان
وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت :بر اساس تدبیر
فرمانده ناجا ،دوســوم اضافه خدمت سربازان متاهلی
که اضافه خدمت پشــت دفترچهای دارند ،بخشیده
شــد .سردار سرتیپ تقی مهری در برنامه صبح بخیر
ایران گفت :در هفته نیروی انتظامی برای کسانی که
اعزام میشوند تسهیالتی دیده شده است که مثال با
درخواســت تعجیل یا تاخیرشان برای اعزام موافقت
میشود .او گفت :برای صدور کارت پایان خدمت نیز
خدمات ویژهای در هفته نیروی انتظامی ارائه میشود.
سردار مهری افزود :بر اساس تدبیر سردار فرماندهی
نیروی انتظامی ســربازان متاهلی که اضافه خدمت
پشــت دفترچهای دارند دو ســوم اضافه خدمتشان
بخشیده میشــود و این میزان برای افراد مجرد ۵۰
درصد است.

