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یادداشتت  

کاهش چشمگیر پروندههای تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری
عبدالرحمن تاج الدین  -معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی

هفته تأمین اجتماعی امسال ،در حالی برگزار میشود که میتوان شمهای از آنچه
در دولت یازدهم طی چهار ســال گذشته در ســازمان تأمین اجتماعی انجام گرفت
بازگو نمود .به یاد آوریم که این ســازمان در چه وضعیتی قرار داشت .انجام تحقیق
و تفحص مجلس شــورای اسالمی و استقرار هیأت مربوطه در محل سازمان ،عدم
تصویب بودجه ســازمان ،دستاندازیهای غیراصولی وجه المخاصمه بودن سازمان
تامین اجتماعی در دعوای ســران قوا ،بیاعتمادی و نگرانی زایدالوصف شــرکای
اجتماعی ،عدم ثبات مدیریت و...
و اکنون در واپســین روزهای دولت یازدهم سازمان تأمین اجتماعی با کارنامهای
سراســر موفقیت در عرصههای بیمهای ،درمانی و اقتصادی توانسته است در جایگاه
ارزشــمند ملی خویش قرار گیرد .امروز با عنایت خداوند متعال هماهنگی و مدیریت
توأم با تدبیر و برنامه ریزی انجام ســازمانی و بهدور از هرگونه حاشــیه و حاشــیه
پردازی ،فراتر از هر نگاه ســلیقهای ،حزبی ،قومی و شــخص ساالری و در فضای
همدلی ،مشارکت و حرکت حول محورهای منطبق بر برنامه سازمان تأمین اجتماعی
به عنوان بزرگترین سازمان بیمهای در قامت ملی ،فراملی و جهانی ظاهر شده است.
امروز ســازمان تامین اجتماعی افتخار دارد که عرصه را برای دسترســی آسانتر،
مطلوبتر و شــفافتر برای عموم بیمه شــدگان بهویژه کارفرمایان در عرصه درمانی
فراهم کرده است و ارائه خدمت به اندازه بیش از یک دهه در عرصه توسعه ،ارتقاء
و تجهیز فضاهای درمانی کشــور و در عرصه اقتصــادی برنامهریزی مدون علمی
در راســتای ارتقای بهره وری را داشــته باشد .امروز این ســازمان مدعی است که
در باالترین سطح تعامل با شــرکای اجتماعی (تشکل های کارگری و کارفرمایی)
تعامل با نهادهای تأثیرگذار چون مجلس شورای اسالمی را دارد که در راستای این
تعامل طی چهار ســال گذشته هیچ مصوبهای که منابع سازمان را تهدید و برخالف
مناســبات بیمهای باشد مصوب نشده  ،امروز ســازمان تامین اجتماعی مفتخر است
که علیرغم همه تنگناهای مالی و تجهیز منابع اضافه حقوق بازنشســتگان در طول
چهار ســال گذشته پیوسته فراتر از نرخ تورم بود و امروز سازمان این افتخار را دارد
که در تعامل با قوه قضائیه ضمن اســتیفای حقوق بیمه شدگان در قالب پروندههای
مطروحه در آن قوه توســط دیوان عدالت اداری دستگاه برتر شناخته شود و با حسن
تعامــل و پیگیری مبتنی بر قانون در این راســتا پروندههای مطروحه در آن دیوان
نه تنها رشــد نداشته بلکه کاهش چشــمگیری را داشته است .امروز سازمان مفتخر
اســت که با پیگیری سند باالدستی سیاســتهای مقام معظم رهبری درخصوص
صندوقهای بیمهای ،در حال تدوین برنام ه اســت و دههــا اتفاق مبارک و ماندگار
کــه در این مقال نمیگنجد و زمان دیگری را طلــب میکند و اینکه این مدیریت
و تدبیر و عشــق و انگیزه در دولت دوازدهم نیز مســتدام بوده و سازمان موفق شود
کماکان نقطه درخشان و قابل اتکاء در نظام جمهوری اسالمی باشد .اینجانب ضمن
تبریک هفته تأمین اجتماعی به بیمه شــدگان ،کارفرمایان ،بازنشستگان ،مستمری
بگیران و شرکای اجتماعی سازمان از کلیه همکاران زحمتکش و دلسوز در سازمان
تأمین اجتماعی که در جای جای میهن عزیزمان ایران خالصانه ،در بسط و گسترش
خدمات بیمهای و درمانی عدالت و رفاه اجتماعی بصورت شــبانهروز تالش میکنند
تقدیر و تشــکر نموده و برای همه این عزیزان و خانوادههای محترمشان سالمتی و
بهروزی را از خداوند منان آرزو دارم.
  خبر

هدف اجالس مقابله با گرد و غبار موضعگیری
سیاسینیست

دبیــر اجرایی کنفرانــس بینالمللی مقابله با گرد و غبار بــا تاکید بر اینکه هدف
اجالس مقابله با گرد و غبار ،مقصریابی یا موضعگیری سیاســی نیست ،اظهار کرد:
هدفگذاری اصلی آن است که یک اجماع بینالمللی برای همکاریهای منطقهای و
جهانی به منظور مقابله با گرد و غبار ایجاد شود.
یوســف رشــیدی در نشســت خبری کنفرانس بینالمللی مقابله بــا گرد و غبار،
چالشهــا و راهحلهای عملی اظهار کرد :این کنفرانس فنی و تخصصی اســت .در
این اجالس دنبال محکوم کردن هیچ کشوری نیستیم بلکه بنا داریم به یک راهکار
منطقهای و بین المللی با اتکاء به نقاط اشــتراک دست یابیم .موضع رسمی دولت و
برگزارکنندهها آن اســت که اجالس در یک محیط کارشناسی و تخصصی به دور از
بحثها و موضعگیریهای سیاسی برگزار شود.
معــاون آموزش و پژوهش ســازمان حفاظت محیط زیســت در بخش دیگری از
صحبتهــای خود اظهار کرد :اجالس بینالمللی مقابله با گرد و غبار قصد دارد تا با
گردآوری صاحب نظران ،کارشناسان و متخصصان این حوزه ،ظرفیتسازی الزم در
زمینــه مقابله با گــرد و غبار را انجام دهد و پل ارتباطی بین دولتها و انجمنها در
ایــن زمینه به وجود آورد .برگزار کننده کنفرانس بینالمللی مقابله با گرد و غبار دو
نهاد ســازمان ملل و دولت جمهوری اسالمی ایران است .از سوی دولت ایران وزارت
امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست متولیان برگزاری کنفرانس هستند.
وی افزود :کنفرانس بینالمللی مقابله با گرد و غبار یک شــورای سیاســتگذاری
داخلی متشکل از ســازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت امور خارجه ،وزارت نیرو،
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها دارد .ریاست این شورا را معصومه ابتکار -
رییس سازمان حفاظت محیط زیست -برعهده دارد .در کنار شورای سیاستگذاری
دو کمیته علمی با ریاســت متصدی  -معاون محیط زیســت انسانی سازمان محیط
زیست و کمیته اجرایی با ریاست من تشکیل شده است.
معاون آموزش و پژوهش ســازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تصویب چهار
قطعنامه مقابله با گرد و غبار در ســازمان ملل اظهار کرد :در بند  ۷آخرین قطعنامه
مقابله با گرد و غبار از جمهوری اسالمی ایران به خاطر برگزاری کنفرانس بینالمللی
گرد و غبار در کشــورمان قدردانی شده است بنابراین این کنفرانس به استناد بند ۷
قطعنامه سازمان ملل در ایران برگزار میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه کنفرانس بینالمللی مقابله با گرد و غبار طی ســه روز
از  ۱۲تا  ۱۴تیرماه برگزار میشــود ،تصریح کرد :در روز دوشنبه ( ۱۲تیر) افتتاحیه
کنفرانس در ســالن اجالس ســران با حضور رئیس جمهور برگزار میشود .در روز
نخســت اجالس ،عالوه بر افتتاحیه ،دو اجالس وزرا و یک نشســت تخصصی داریم.
اجالس وزرا در ســطح باال و به منظور بررسی و به اشتراک گذاشتن مسائل مختلف
در حــوزه گرد و غبار برگزار میشــود .این دو اجالس وزرا یــک خروجی در قالب
بیانیه موســوم به بیانیه تهران خواهد داشت که در آن جزئیات همکاری بینالمللی
و منطقهای و برنامه ریزیها درج میشــود .دبیر اجرایی کنفرانس بینالمللی مقابله
با گرد و غبار افزود :بعد از ظهر روز دوشــنبه یک نشســت فنی و تخصصی با عنوان
تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیســت گرد و غبار و خسارتهای ناشی از آن
با حضور متخصصان بینالمللی برگزار خواهد شد.
رشــیدی با بیان اینکه در روز ســه شــنبه ( ۱۳تیر) کارشناســان و متخصصان
بینالمللی از کانونهای گرد و غبار کاشان و اهواز بازدید میکنند،گفت :کارشناسان
از اقدامــات و برنامههای ایران در زمینه مقابله با گرد و غبار از جمله جنگل کاریها
بازدید خواهند کرد .دبیر اجرایی کنفرانس مقابله با گرد و غبار با اشــاره به اینکه در
روز چهارشنبه ( ۱۴تیرماه) مطابق با آخرین روز اجالس ،سه نشست تخصصی و یک
نشست جمع بندی برگزار خواهد شد ،اظهار کرد :صبح روز چهارشنبه نشست فنی
و تخصصی شناسایی منابع ،پایش ،اندازهگیری ،پیش بینی و پیشآگاهی گرد و غبار
برگزار میشود .نشست تخصصی ســوم مربوط به سیاستگذاری ،نوآوری و کنترل
منابع خواهد بود .بعد از ظهر همین روز آخرین نشســت تخصصی در مورد همکاری
منطقهای و بینالمللی و اقدامات و پاسخها برپا میشود.
به گفته رشــیدی بعد از برگزاری نشســتهای تخصصی ،یک نشست جمع بندی
برگزار میشود که منجر به صدور یک بیانیه فنی و تخصصی خواهد شد بنابراین در
اجالس بینالمللی مقابله با گرد و غبار دو بیانیه تحت عنوان بیانیه تهران در روز اول
و بیانیــه فنی و تخصصی در روز آخــر تدوین خواهد کرد افزون بر این گزارش کلی
اجالس گرد و غبار توسط سازمان ملل تدوین میشود.
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اجتماعی

هر آنچه اجازه اشتغال به زنان نمیدهد

گروه جامعه :عدم امنیت شغلی مهمترین موضوعی
اســت كه كارگران زن را به اســتثمار می كشاند .در
کشــورهای مختلف جهــان ،زنان بــرای پیدا کردن
شــغل دلخواه یا ارتقا در محل کارشــان با مشکالت
و موانع مختلفــی مواجهند؛ موانعی که بعضی از آنها
اقتصادی و فرهنگی اســت و بعضی دیگر قانونی .اگر
همه کشــورهای درحال توسعهای را که از نظر سطح
شهرنشــینی و تحصیالت زنان مشابه هستند ردیف
کنید ،باز هم تفاوتهای مهمی از نظر سطح فعالیت
و اشــتغال زنان در میان آنها دیده میشــود .مث ً
ال
ایران ،آرژانتین و امارات به نسبه از نظر شهرنشینی و
تحصیالت زنان مشابهاند اما نرخ اشتغال زنان در آنها
خیلی متفاوت اســت .در این میان ،سیاست گذاری
دولــتها ،تســهیالت ،وضعیت اقتصــادی و عوامل
فرهنگی تعیینکننده هستند.
در كنــار تبعیضاتی كه به بســیاری از زنان اجازه
نميدهد تحصیالتشــان را ادامه دهند ،آنها وقتی هم
كه وارد محیط كاری میشــوند ،با تبعیضات شغلی
روبهرو هســتند؛ مواردی مانند كمتر بودن دستمزد،
وجود كلیشــههای جنســیتی ،دسترسی نداشتن به
منابع مالی و زمینهای كشاورزی و بسیاری از موانع
دیگر كه باعث میشــوند زنان با سختیهای بیشتری
برای قدم گذاشتن در عرصه كار همراه باشند.
در ادامــه ،حقایقی را دربــاره كار زنان و موانع آن
بخوانید كه برگرفته از بخش زنان سایت سازمان ملل
است.
نیروی كار
حتی با روند جهانیســازی و در شــرایط اقتصادی
دنیای امروز كه به نیروی كار بیشتری نیاز است ،زنان
باز هم از اســتخدام به عنوان نیروی كار بازمیمانند.
نابرابریهای جنسیتی همچنان باعث میشوند زنان
به عنوان پایینترین حلقه زنجیره در نظر گرفته شوند
و مشــاغلی به آنها اختصاص داده شــود كه نه جایی
برای ارتقا دارند ،نه امكانات رفاهی ،نه امنیت شــغلی
و نه درآمد مناسب.
آمار ســال  2015نشان ميدهد مردان بيش از 76
درصد نيروي كار را تشكيل ميدهند در حالي كه اين
عدد براي زنان كمتر از پنجاه درصد است .تمام اینها
در حالی است كه زنان نیمی از نیروهای كار در جهان
هستند و بر اســاس تحقیقات ،با تغییر قوانین برای
ایجاد شرایط مناســب كار زنان ،تا سال 26 ،2025
درصد به درآمد جهانی ســاالنه تولید ناخالص داخلی
افزوده میشود.
مشكالت استخدامی
در سراســر جهان ،زنان بیشــتر از مردان احتمال
بیكار بودن و استخدام نشــدن در مناطق مختلف را
دارند .این در حالی اســت كه اختالف جنســیتی در
اختصاص مشاغل به زنان و مردان ،در بعضی مناطق
شــكل حادتری به خود میگیرد مانند شمال افریقا و
كشورهای عربی ،جایی كه میزان بیكاری زنان جوان
تقریبــا دو برابر مردان جوان اســت آن هم در حالی
كه زنان در ســالهای اخیر توانســتهاند تحصیالت
بیشتری داشته باشند .اینها نشان میدهد كه افزایش
تحصیالت به تنهایی نمیتواند موانعی كه بر ســر راه
اشتغال زنان وجود دارد را از میان بردارد.

تبعیض شغلی
تبعیضهای شغلی كه درباره زنان وجود دارد شامل
موارد زیادی میشــود؛ از تفاوت در میزان دستمزدها
گرفته تا اختصاص مشــاغل كماهمیت و بدون ارتقا
به زنان .مســاله اینجاســت كه ایــن موضوع ،حتی
در كشــورهای پیشــرفته هم وجــود دارد و مختص
كشــورهای جهان ســوم و در حال توســعه نیست.
این تبعیضهای شــغلی كــه نه بر اســاس توانایی
بلكه بر اســاس جنسیت شــكل گرفته است ،باعث
شــده اصطالحهایی مانند «سقف شیشهای» و «كف
چســبنده» به وجود بیاید كه به موانعی برای رشد و
پیشرفت زنان در محیطهای شغلی اشاره دارد.
تفاوت در میزان دستمزدها
به طور كلــی در جهان ،در ازای هر یك دالری كه
مردان به دست میآورند زنان تنها  77سِ نت به دست
میآورند و تحقیقات نشــان داده حدود هفتاد ســال
طول میكشــد كه این فاصله در میزان دستمزدها به
صفر برســد .برای به صفر رساندن این فاصله ،عوامل
زیادی موثرند؛ ازجمله سیاستهای حمایتی كه برای
مشاغل زنان به كار گرفته میشود.
این حمایتها از زنان شاغل به این دلیل مهم است
كه تفاوت در میزان دســتمزدها در بین زنان شاغلی
كه فرزند دارند بیشتر از زنان شاغل بدون فرزند است
مثال در آسیای جنوبی ،تفاوت در میزان دستمزد در
بیــن زنان دارای فرزند  35درصد و زنان بدون فرزند
چهارده درصد اســت ،همچنین در آفریقا زنان دارای
فرزند  31درصد تفاوت در میزان دســتمزد با مردان
را تجربه میكنند در حالی كه زنان بدون فرزند چهار
درصد.
مشاغل بدون دستمزد
زنــان حداقل دوبرابــر و نیم بار بیشــتر از مردان
كارهایــی را انجــام میدهند كه دســتمزدی ندارد؛
كارهایی مانند مشــاغل خانگی و مراقبتهایی كه از
دیگران انجام میدهند .آشپزی و نظافت ،جمعآوری
هیزم و آب نوشــيدني ،مراقبت از كودكان ،بیماران و
ســالمندان از مواردی هســتند كه زنان آنها را بدون
هیچ دستمزدی انجام میدهند .این نداشتن دستمزد
كارهای خانگی باعث میشــود زنان بــاز هم فاصله
بیشتری با مردان پیدا كنند.
مرخصی والديني
از فرصتهایــی كــه برای شــاغالن در نظر گرفته
میشود ،مرخصی والدینی است .اما این مرخصی در
بیشتر كشورها تنها برای زنان در نظر گرفته میشود
و همین مســاله باعث میشــود آنها مدت زیادی از
فضــای كار دور بمانند و كارفرماها افرادی را به جای
آنها اســتخدام كنند .این در حالی اســت كه بعضی
كشورها كه عمدتا كشورهای توســعهیافته هستند،
مرخصــی بعد از تولــد فرزند را به پــدران و مادران
اختصاص میدهند و نگهداری از فرزند را به هر دوی
آنها واگذار میكنند .این موضوع ،هم باعث میشــود
مردان بتوانند اوقاتی را با فرزندانشــان سپری كنند
و هم به مادران این فرصــت را میدهد كه از فضای
ی خود دور نمانند.
شغل 
مطالعات انجام شــده در زمینــه مرخصی زایمان
نشان میدهد تنها  28درصد از زنان شاغل در سراسر

جهان از مرخصی زایمان بدون دغدغه بهره میبرند.
مشاغل غیررسمی
زنان ســهم زیادی از شــغلهای غیررسمی را در
جهان به خودشــان اختصاص دادهاند؛ این مشــاغل
مخصوصا در بین زنان مهاجر بیشتر دیده میشود.
مشــاغل غیررســمی شــامل دســتفروشها،
خردهفروشان ،كشاورزان ،افراد خویشفرما ،كارگران
بدون بیمه ،كارگران فصلی و  ...اســت .یكی دیگر از
شكلهای مشاغل غیررسمی ،كارهای خانوادگی است
كه اغلب زنــان در آن فعالیت دارند و  63درصد این
افراد را شامل میشوند.
نكته مهم در این میان آن اســت كه این مشــاغل
عمدتــا در فضاهایی غیرایمن انجام میشــود و زنان
نه تنها دستمزدی دریافت نمیكنند بلكه سالمتشان
هــم به خطر میافتد بدون این كه بیمه ســامت یا
مرخصی بیماری داشته باشند.
كارگران مهاجر
درحالیكه كارگران مهاجر ،در اقتصاد كشــورهای
مهاجرپذیر نقش دارنــد ،اغلب از كمترین امكانات و
خدماتی بهره میبرند ،این مســاله مخصوصا در بین
زنان مهاجر بیشــتر دیده میشود .این زنان اغلب در
كارهای خدماتی مانند خدمترســانی در خانهها به
كار گرفته میشــوند كه ساعات كار طوالنی ،كارهای
فرساینده و زیاد ،بدون بیمه و حمایتهای اجتماعی
را متحمل میشوند.
حــدود  57درصد از كارگران خانگی هیچ ســاعت
كاری مشخصی ندارند و در این میان ،تعداد زنانی كه
مورد انواع خشونت در كارهای خانگی قرار میگیرند
و از حقوق انسانیشــان بیبهره میمانند بیشــتر از
مردان است.
خشونت علیه زنان
خشــونت علیــه زنــان در محیطهــای كاری به
قدری فراگیر اســت كه جنس ،نژاد ،سن و موقعیت
نمیشناسد.
زنــان چه در مســیر رســیدن بــه كار و چه در
محیط كارشــان ،مورد انواع خشونت قرار میگیرند؛
از نگاههــای آزاردهنده تا انــواع كلمات و تماسهای
فیزیكی خشونتآمیز .در اروپا  55درصد از زنان آزار
و اذیت جنسی را تجربه كردهاند كه از این میزان 32
درصد این آزار را در محل كار داشتهاند.
خشــونت علیه زنان چه در محل كار اتفاق بیفتد و
چه در خانه و خیابان ،از توانایی فیزیكی و روانی زنان
كم میكند و به آنها فرصت كمتری برای پرداختن به
امور شغلی با خیال راحت را میدهد.
موانع قانونی
در رســیدن زنان به وضعیت شغلی مناسب ،نه تنها
مســاله فرهنگی و اقتصادی بلكــه موانع قانونی هم
وجود دارد كه هم شــامل فرصتهای شغلی دولتی
و هم بنگاههای خصوصی است.
امروزه حداقــل یك محدودیت قانونــی مبتنی بر
جنســیت درباره مشــاغل زنان در  155كشور وجود
دارد ،در  18كشــور قانــون این اجــازه را به مردان
میدهد كه از اشــتغال همسرشان جلوگیری كنند و
قوانین علیه تبعیض جنســیتی در استخدام تنها در
 67کشور اجرا میشوند.

حمایتهای اجتماعی
درحالیكه حمایتهــای اجتماعی نقش زیادی در
كیفیت زندگی مخصوصا در دوران ســالمندی دارد،
زنان از این حمایتها بهره كمتری نســبت به مردان
دارند .زنان مســن كمتر از مــردان از خدماتی مانند
بیمه و مزایای بازنشســتگی برخوردارند به طوری كه
حدود  65درصد (حدود  200میلیون نفر) از افرادی
را شامل میشوند كه در سن بازنشستگی هستند اما
هیچگونه درآمدی ندارند ،این میزان برای مردان 35
درصد (حدود  115میلیون نفر) است.
توجه به حمايتهاي اجتماعي از زنان ســالمند به
اين دليل مهم اســت كه تبعیضهــا در طول دوران
اشتغال و میزان درآمد كمتر زنان ،مانند یك دومینو
به دوران میانســالی و بازنشستگی آنها هم میرسد و
آنها را در شرایط سختتری نسبت به مردان میانسال
قرار میدهد و با احتمال بیشتری در معرض فقر قرار
میگیرند.
امكانات مدرن
اتوماسیون اداری ،هوش مصنوعی ،اینترنت ،رباتیك
و ســایر امكانات دیجیتالی دنیای مــدرن ،از طرفی
فرصت و از طرفی تهدید برای فرصتهای شغلی زنان
محسوب میشوند.
با وجود شکافهای جنســیتی که در دسترسی و
استفاده از فنآوریهای دیجیتال و همچنین آموزش
آنها بین دختران و پسران وجود دارد ،بهكارگیری این
فنآوریها در مشاغل ،برای زنان هم میتواند مفید و
هم مضر واقع شود.
بهرهگیری از امكانات دنیای مدرن در كار ،میتواند
به زنــان تحصیلكــرده فرصتی بــرای بهرهمندی از
مشاغل را اعطا كند و تفاوتها و تبعیضهای موجود
در اختصاص مشــاغل تنها به مردان را از بین ببرد و
همچنین با انعطاف در ســاعات كاری و ســرعت در
انجام كارها ،به زنان فرصت بیشــتری برای كســب
مهارتهــای جدید و ارتقا بدهد ،امــا از طرف دیگر
این امكانات میتواند زنانی را كه كمتر به فرصتهای
آموزشی دسترسی داشتهاند ،از بازار كار دور و دورتر
كند.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

بسیاری از زنان ایرانی بیوهگی خود را پنهان میکنند

وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه نوع
نگاه به زنان بیوه از ســوی برخی مردان در بســیاری
مــوارد حالت غیر اخالقی و سوءاســتفادهگرایانه دارد
گفت :متاســفانه برخوردهای این چنینی بعضا بر رنج
اینگونه زنان افــزوده و زندگی نگرانکنندهای را برای
آنان فراهم ساخته اســت؛ بهگونهای که زنان بیوه در
جامعه ایران در بسیاری موارد ناگزیرند مساله بیوهگی
خود را پنهان کنند.
علی ربیعی به مناســبت روز جهانــی زنان بیوه در
کانال تلگرامیاش نوشــت« :روز  ٢٣ژوئن هر سال به
نــام روز جهانی زنان بیــوه ( )Widowsنامگذاری

شده است.
منظور از زنان بیوه زنانی هستند که شریک زندگی
آنها فوت کرده است .هماکنون بیش از  ٢٥٦میلیون زن
بیوه و  ٥٨٤میلیون کودک این زنان در جهان زندگی
میکنند .واقعیت آن است که در جوامع مختلف ،زنان
بیــوه با چالشهای متعددی مواجه هســتند .یکی از
مهمترین مســائلی که زندگی این زنان را تحت تاثیر
قرار میدهد و به سبب آن خشونتهای دیگر را علیه
آنها روانه میکند ،فقر و محرومیت آنهاســت .تخمین
خوشبینانه این است که حدود  ١٥درصد از این زنان
در فقر مطلق به ســر میبرند .نامگذاری چنین روزی،
گام مهم جهانی در جهت پایان دادن به این تبعیض و
ترویج حمایت جهانی از حقوق این زنان است.
امــا باید توجه داشــت که توجه به این مســاله در
هر کشــوری نیز متناسب با ســاختارهای اجتماعی
آن کشــور متفاوت خواهد بود .به نظر میرسد ایران
در این زمینه برخی مســائل حاشیهای خاص خود را
نیــز دارد .مطالعهای ناتمام را در ســال  ۹۱در مورد
میــزان امنیت زنــان در محیطهــای کاری از منظر

جامعهشناسی و فرهنگ سازمانی انجام دادم .دادههای
اولیه حاصل از مصاحبههای صورتگرفته نشان میداد
ایــن گروه از زنان در متن اجتماع ایران از یک ناامنی
مضاعــف برخوردارند.نوع نگاه به زنان بیوه از ســوی
برخی مردان در بســیاری مــوارد حالت غیر اخالقی
و سوءاســتفادهگرایانه دارد .متاسفانه برخوردهای این
چنینی بعضا بــر رنج اینگونه زنان افــزوده و زندگی
نگرانکننــدهای را برای آنان فراهم ســاخته اســت؛
بهگونــهای که زنان بیوه در جامعه ایران در بســیاری
موارد ناگزیرند مساله بیوگی خود را پنهان کنند .عالوه
بر زنان همسر فوت کرده در ایران با پدیده دیگری که
من آن را بیوه ساختاری مینامم نیز مواجهیم .شرایط
تحوالت جمعیتی و ســبک زندگی بــه گونهای دچار
تغییرات نهادی شــده است که ما در سالهای آتی با
جمعیتی از دختران مواجه خواهیم بود که از شــانس
ازدواج پایینــی برخوردارند و بــه این ترتیب با پدیده
دختران مجرد ســالخورده در آینــده مواجه خواهیم
بود .بر اســاس مســئولیتهای ما این گروه از جامعه
میبایست مورد احترام جدی باشند و موظفیم زمینه

زندگی راحت را برای ایشــان فراهم آوریم .بهویژه در
مــورد گروه اول باید از نقش مهــم آنها در خانواده و
جامعه و تالش تحســین برانگیز آنهــا در مراقبت از
فرزندان خود ،مدیریت خانهها و مشاغل تجلیل کنیم.
به نظر میرســد ما به خصوص در شهرهای بزرگ به
قوانین و مقررات و فرهنــگ حمایت گرایانه همراه با
احترامبرای این زنان نیازمندیم .زندگی راحت و امن
در متن جامعه از مســائلی است که عالوه بر فقر ،نیاز
به شغل و ...برای این زنان ضروری است .ارائه خدمات
ک والدینی
مشاوره برای مدیریت خانواده به صورت ت 
و برنامهریــزی برای افزایش ضریــب امنیت این زنان
از اهمیت بســیار برخوردار است.به این منظور بررسی
مشــکالت این قشــر از جامعه و تدوین سیاستهای
حمایتــی رفاهی کارآمد و همهجانبه نگر در دســتور
کار جلســات آتی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
قرار دارد؛ ضمن آنکه اقداماتی در جهت ایجاد شرایط
مناســب برای بهرهمندی از نعمت مــادر بودن برای
دختران مجرد انجام شده که از آن جمله ایجاد شرایط
قبول فرزند برای دختران مجرد بوده است.

تعیین تعرفه های پزشکی باید مبتنی بر یک کتاب مرجع بین المللی باشد

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در جلســهای با
حضــور وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی و نمایندگان
بیمارســتانهای خصوصی کشــور ،موضــوع افزایش
تعرفههای پزشکی این بخش از درمان کشور را بررسی
کردند.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان تامین
اجتماعی ،دکتر سید تقی نوربخش گفت :این جلسه به
درخواست بخش خصوصی و موافقت دکتر ربیعی انجام
شــد .وی افزود :در تعیین افزایش تعرفههای پزشکی
خدمات در بیمارســتانهای خصوصی ،ســقف افزایش
تعرفهها مصــوب هیات دولت و اینکه بخش خصوصی
صورتهای مالی را برای بیماران نهایی کرده و بیماران
این هزینهها را از ابتدای ســال پرداخت کردهاند و عقد
قرارداد با بیمههای تکمیلی مورد توجه است.

دکتر نوربخش اظهار داشت :پیشنهاد ما در این زمینه
 ۶تا  ۷درصد است.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی بــا بیان اینکه
بخش خصوصی درمان مانند یــک بنگاه وظیفه تولید
ســامت را برعهده دارد ،گفــت :این بخش نهادههای
تولیدی مانند هزینههای آب ،برق ،پرســنل ،تجهیزات
پزشــکی ،موادغذایی ،استهالک و ...دارد که متناسب با
نرخ تــورم افزایش پیدا می کند کــه طبیعتا باید برای
خدمات درمانی نیز افزایش تعرفه ها منطقی باشد.
وی افزود :در تعیین تعرفههای پزشــکی الزم است
به مقوالتی مانند افزایش مالیات و دیه پزشــکان توجه
شود .همچنین بایستی موضوعاتی مانند افزایش حقوق
و دســتمزد نیروی انســانی ،هزینه آب و برق و ...مورد
نظر باشند.

دکتــر نوربخش با بیان اینکه بــا اجرای طرح تحول
نظام ســامت امکانات درمانی بخــش دولتی تقویت
شد ،گفت :بیماران در این شرایط با انتخاب خود بخش
خصوصــی را برای دریافت خدمــات انتخاب می کنند
که ایــن بخش نیاز به افزایش منطقــی تعرفهها دارد.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی بــا تاکید بر اینکه
شایســته اســت بهجای افزایش یا کاهش تعرفهها به
صورت مقطعــی به کتاب رفرنس بین المللی اســتناد
کنیــم ،افزود :کتــاب ارزش خدمات ســامت نیاز به
بازنگری دارد و تغییرات جدی در آن نســبت ها میان
ارزش خدمات را دســتخوش تغییــر میکند لذا بهتر
است بر کتاب ارزش نســبی خدمات پزشکی مبتنی بر
کتاب مرجع بین المللی خدمات درمانی متکی باشــیم.
وی تصریح کرد :بخش خصوصی درمان کشــور  ۷الی

 ۸درصد تختهای کشــور را در اختیار دارد اما موضع
وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین
اجتماعی بر تقویت این بخش است.

