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برای ســنجش ســعادت جوامع معیارهای
مختلفی وجود دارد :درآمد سرانة ملی ،سطح
رفاه ،آموزش ،بهداشت و ....

بسیاری از این عوامل را میتوان در عیارهایی
متفاوت گنجاند :جامعه سعادتمند ،جامعهای
اســت که در آن کودکان ســالم ،زنان شاد و
متکیبهخود ،و مردان امیدوار و مغرور باشند.
این عیارها از کجا آمدهاند؟ بهداشــت و تغذیه
آن کودکان ،امنیت شــغلی و عاطفی
خوب از ِ

آن زنــان ،و کار و آیندة
و فقــدان محنــت از ِ
آن مــردان .اینها عناصر
قابلپیشبینــی از ِ
حداقلــی ولــی بنیادین جوامع ســعادتمند
هستند.
امنیت و تأمین مالــی و عاطفی ،دغدغههای
اصلی زنان است .زنان جامعه باید از سقف برای
امنیت ،غذا برای کودکانشان و زندگی ذهنی
بدون حسرت برخوردار باشــند تا آن جامعه
سعادتمند باشد.
اما همة این عناصر ،اجزای گریخت ه از زندگی

بخش عظیمی از زنان سرپرست خانوار است
و غالبا آنچه را از زحمت کار نصیب میبرند ،با
گرفتاری بسیار بین این اجزا تقسیم میکنند.
امنیت و سقف معموال اولین سهم را میبرد و
غیرقابلگریز اســت ،غذای فرزندان و آموزش
آنان آخرین باقیماندههای درآمد را میبلعد،
و آنچه میماند حسرت اســت و حرمان .تنها
چیزی که به وضوح میتوان از چشمان غالب
زنان سرپرســت خانوار در جامعــه ما خواند.
جامعه البته غالبا آنها را نمیبیند چه برسد به

آمار زنان فقیر سرپرست خانوار سیر صعودی دارد
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دیدن چشمان آنها.
فقر جامعه ما در همة اجزا و عناصر آن اســت
و بدترین فقر نظام تأمین اجتماعی کشــور در
همین بخش بخصوص است .فارغ از تعداد ،فارغ
از بودجه ،فارغ از بار مالی ،فارغ از همه عناصر
جلوگیرنده دیگر ،زمان آن رسیده است که نظام
تأمین مالی زنان سرپرســت خانوار بهصورتی
جامع و از دل روستاها تا عمق شهرها بهصورتی
قدرتمند و نافذ شکل بگیرد .جامعهای با زنان
خسته ،دلمرده و ناشاد ،جامعه سالمی نیست.

جامعـه
فـردا
cp@Jameefarda.com

گـــــــزارش

بارکمرشکنفقر،سایةسنگینتنهایی

کمیته امداد زندگی میکنند یا درآمد خانواده از
سایر منابع مث ً
ال کار فرزندان یا کمکهای مردمی
تأمین میشود.
مدیر مرکــز ندای مهــر با «عدیــده» خواندن
مشکالت زنان سرپرست خانوار؛ بیکاری را ازجمله
مهمترین مشکالت آنها میداند و میگوید« :در
بازار اقتصادی آشــفته امروز ،با توجه به تبعیض
جنسیتی؛ کسی شغل مناسبی به زنان سرپرست
خانوار نمیدهد و مجبورند در مشاغل غیررسمی،
نیمهتخصصی ،ســاده و کمارزش مشغول به کار
شــوند و در هر حال نســبت به مردان دستمزد
کمتری بگیرند».
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کار هســتند و از تحصیل بازمیمانند .درمجموع
میتوان گفت فقر اقتصــادی ،نبود حمایتهای
اجتماعی ،انزوای ناشی از قطع ارتباط با دوستان
و خویشاوندان ،خألهای عاطفی ،نداشتن حامی
و سرپرست و ایفای همزمان نقش پدر و مادر؛ بر
بهداشت روانی آنان نیز چنبره میزند که استرس،
افسردگی ،زودرنجی و اختالالت روحی ـ روانی
از آثار آن است.

طالق و تصادفات
مهمترین دالیل افزایش آمار

عکس :محسن زینالعابدینی /جام جم

حضور در استادیومهای ورزشی ،منع چند همسری مردان ،رسمیت یافتن حق حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر بهطور مشترک ،تصویب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق تابعیت مستقل زنان متأهل و ،)...
تغییر سن کیفری دختران به 18سال ،حق شهادت برابر و ...ازجمله مطالبات مدنی زنان است؛ اما نه همه آنها .بهزعم برخی از صاحبنظران ،اینها دغدغههای زنان قشر متوسط و مرفه است! زنان طبقه فقیر با این
حقوق آشنایی ندارند ،دغدغهمند آن هم نیستند .گروه خاصی هم در این طبقه فقیر وجود دارد با مسائل خاص خود که تعداد گرفتاریهایش معدود ،اما اندازة آنها بسیار بزرگ است .گاهی تنها دغدغه این گروه
م نان دارند و زیر سایة سنگین «تنهایی عاطفی» ،بار زندگی و جور آن را به دوش میکشند.
که آنان را «زنان سرپرست خانوار» مینامیم ،تأمین معاش خانوار است .غ 
در این گزارش بر آن نیستیم تا تمامی مشکالت این قشر را برشماریم ،از توانمان خارج است ،تنها به بیان گوشهای از آن اکتفا میکنیم.
زهره هدایتی
روزنامهنگار

موافق باشیم یا نباشیم ،در فرهنگ ما (و بسیاری
از جوامع) ،مسئولیت تأمین هزینههای زندگی با
ت و اگر خانوادهای به هر دلیل پدر{مرد} از
مرد اس 
دست بدهد ،بیسرپرست شناخته میشود .زنان؛
اگر دچار طالق ،فوت همسر ،رهاشدگی و تجرد
باشند یا همسر مرد معتاد ،زنداني ،بيكار ،مهاجر،
ســرباز یا ازکارافتاده ،در طیف زنان سرپرســت
خانوار قرار میگیرند و گریزی از به دوش کشیدن
بار زندگــی و هزینههای آن ندارنــد و اگر فرزند
یا فرزندانی داشته باشــند با وضعیت دشوارتری
مواجهاند .زهرا حســنخانی ،مددکار اجتماعی
و مدیر بنیاد خیریــه نگار مهربان ،در گفتوگو با
جامعه فردا ،زنان سرپرست خانوار را به دو گروه
«نیازمند» و «غیرنیازمند» تقسیم میکند و زنانی
که دارای درآمد ،شغل ثابت و بیمه هستند و به هر
تقدیر از عهدة تأمین مخارج خود برمیآیند را در
گروه دوم قرار میدهد.
اما گروه نخست که قصة آنها س ِر دراز دارد و ترتیب
گفتوگوی ما را با چند تن از آنها فراهم میکند؛
نه شــغل ثابت دارنــد ،نه از هیچگونــه بیمهای
برخوردارند و نه غیر از مبلغ یارانه میتوانند روی
درآمد دیگری حساب کنند .درمورد نیازمند بودن
آنان هم معیار مشــخصی وجود ندارد و نهادهای
حمایتی براســاس فرآیندی که برای شناسایی
و تشــخیص وضعیت این زنــان و خانوادههای
آنان ایجــاد کردهاند ،ســطح نیازمندی و میزان
کمکهای اعطایی و حمایتی را تعیینمیکنند.
حسنخانی سرآمد مشکالت این گروه را تأمین
ســرپناه و هزینههای مسکن میداند و میگوید:
«زنان تحتپوشش ما عموما در تأمین هزینههای
پیش خانه مشکالت جدی دارند ،تا
اجاره و پول ِ
حدی کــه برخی از پرداخــت دو میلیون تومان
ودیعه و اجاره  200تا  300هزار تومان برای تهیه
دو اتاقهم عاجزند».
شــاهد مثال او «ز .سیدی» است که به گفتوگو
با او مینشــینیم .یک دختر  19ساله دانشجو و
یک پسر پیشدانشگاهی دارد .برادرزاده  14ساله
بیسرپرســت را نیز تحت حمایت و سرپرستی
گرفته است.
از ب ِد حادثه در ســال  ۱۳۹۱همسرش که راننده

بــود ،بر اثر ایســت قلبی از دنیا رفــت و به علت
نداشتن هیچگونه بیمه و مســتمری ،خانواده با
مشکالت فراوانی روبهرو شد .سیدی مدتی با کار
در منازل دیگران زندگی خود و فرزندان را تأمین
میکرد ،اما بعد از مدتی مجبور به جراحی قلب شد
و دیگر قادر به ادامه کار و فعالیت و پرداخت اجاره
خانه نبود .رقم اجارههای معوقه بعد از مدتی باال
رفت تا جاییکه صاحبخانه حکم تخلیه گرفت و
اثاثیه منزل را به خیابان ریخت.
در پی این اتفــاق و با کمک «نــگار مهربان» با
دریافت  ۴میلیون تومان از بهزیستی موفق شد در
یک خانه بسیار قدیمی و با شرط پرستاری از خانم
سالمند صاحبخانه ،دو اتاق  ۹متری اجاره کند.
او درحالحاضر برای تأمیــن هزینههای خورد
و خوراک ،پوشــاک ،تحصیل فرزندان و درمان
خود با مشــکالت جدی روبهرو اســت و به این
دلیل کــه صاحبخانه تصمیم بــه خراب کردن
خانه و نوســازی آن را دارد ،مشــکل مسکن نیز
دوباره به شــکلی حاد برای او و فرزندانش مطرح
شده است.
لزوم پوششهای بیمهای اجتماعی و درمان

مدیر بنیاد خیریه نگار مهربان ،دیگر مشکل حاد
زنان تحتپوشش بنیاد را نداشتن بیمه بهداشت
و درمان و الغای طرح بیمه سالمت وزارت بهداشت
میداند و یادآور میشود« :بسیاری از مراجعین ما
با توجه به باال بودن هزینههای درمان ،در صورت
بروز بیماری بــرای خود یا فرزندان ،با مشــکل
ل جراحی یا
مواجه میشــوند و اگر نیاز به عمــ 
بستری شدن در بیمارستان باشد ،گاهی چارهای
جز انصراف از مداوا و مدارا بــا بیماری برای آنها
باقی نمیماند».
زنان سرپرست خانوار عموما بیم ه کامل ندارند،
بیمه خدمــات درمانی یا تأمین اجتماعی هم که
باشند ،در بیماریهای حاد و زمانی که نیاز به عمل
جراحی دارند ،خیلــی کارآیی ندارد ،زیرا ویزیت
دکترها و هزینه بیمارســتانها باال و بسیاری از
داروها از شمول بیمه خارج است؛ اما مسأله تنها
دارو و درمان نیست.
مریم مأنوسی ،مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی
مأنوسان ،در گفتوگو با جامعه فردا ،بر ضرورت
پوشش «بیمههای اجتماعی» و نهتنها «درمانی»
برای زنــان سرپرســت خانوار تأکیــد میکند

و میگوید« :بیمــه اجتماعی زنان سرپرســت
خانوار در برههای از زمــان مطرح بود ،اما مدتی
است مغفول مانده اســت .در زمان اجرا سازمان
بهزیســتی یا کمیته امداد سهم بیمه این گروه از
زنان را پرداخت میکرد و آنها بعد از گذشت چند
سال میتوانستند از بیمه بازنشستگی برخوردار
شوند».
این کارشناس ارشد دفتر زنان و خانواده ،با تأکید
بر اینکه بیمهها محدود است و تنها درصد کمی
از زنان را پوشــش میدهد ،میافزاید« :در سند
چشمانداز و برنامههای توسعهای باید بیمه زنان
سرپرست خانوار دیده شود تا پاسخگوی بخشی
از مشکالت آنان باشد و نگرانی و دغدغه آینده را
در آنها کاهش دهد».
نکته شایان توجه این اســت که متوسط سرانه
هزینههای بهداشــت و درمــان در خانوادههای
زنسرپرست در تمام دهکهای درآمدی بهویژه
متوسط و پایین ،بیش از خانوارهای مردسرپرست
اســت که دالیل احتمالی این امــر را میتوان به
وجود مشکالت بیشــتر از نظر سالمتی اینگونه
خانوارها ،پایین بودن میزان پوشــش بیمهای و
وجود مشکالت سالمت بهویژه در بخش درمان
آنان نسبت داد.

مبلغ  72هزار تومان مســتمری بهزیستی است.
برای هزینه ایاب و ذهاب ،تهیه کتب درســی و...
فرزندان نیز مشکل دارد.
خانم «ص» و دخترانــش هماکنون در یک اتاق
بســیار قدیمی و فرســوده خانه پدری زندگی
میکنند و به قول خودشان «خدا را شکر مشکل
مسکن ندارند».
اما خانم «م.ع»  80ســاله که در ســال 1358
همسر از دست داده ،به شــکل حادی با مشکل
مسکن دستبهگریبان است .با او در بنیاد دیدار
میکنیم .از سه پســر فرزند معتاد خود به دلیل
عدمصالحیت والدین و ترس از معتاد شدن آنها
نگهداری میکند و با وجود کهولت سن ،از طریق
یارانه و کار در منازل با ســختی امور خود و نوهها
که یکی از آنها معلول اســت را میگذراند .محل
سکونت او نیز درحالحاضر اتاقی از یک ساختمان
قدیمی با آشپزخانه و سرویس بهداشتی مشترک
با صاحبخانه است.
مدتی اســت که صاحبخانه اعالم کرده است به
دلیل ازدواج پسرش به این اتاق نیاز دارد و برای
خانم «م.ع» که بــرای تأمین هزینههای زندگی
نیز مشــکالت بسیاری داشــت ،تهیه پول پیش
برای اجاره اتاقی جدید بســیار سخت و چهبسا
غیرممکن است.

حسنخانی با بیان اینکه اساسا مهمترین مسئله و
دغدغه زنان سرپرست خانوار مشکالت اقتصادی
اســت ،میگوید« :زنان سرپرســت خانوار برای
تأمین هزینههای تحصیل فرزندان ،تهیه پوشاک،
خورد و خــوراک ،تهیه جهیزیــه و رفع و رجوع
هزینههای ازدواج فرزندان مشــکالت اساسی و
محوری دارند و با اینکه ممکن است برخی زنان با
تمام این موارد مواجه نباشند ،مثال فرزند یا مشکل
بیماری نداشته باشند؛ چون فقر و تنگدستی به
تمام جنبههای زندگی تسری مییابد ،مشکالت
دیگری در این میان سربرمیآورد».
خانــم «م .ص» ،دیگر فرد تحتپوشــش «نگار
مهربان» اســت که با او به گفتوگو نشســتیم.
مدت هفت سال اســت به علت اعتیاد همسر ،از
او جدا شــده و دو دختر دارد .او با کار در منازل و
کارهای خانگی معاش خانواده را تامین میکرد
که به علت دیســک کمر دیگر قادر به انجام این
امور نیست .منبع درآمد او درحالحاضر یارانه و

نداشتن مهارتهای حرفهای ،مزید بر علت!

فقر اقتصادی؛ ضرباهنگ مشکالت

در بررسی مشــکالت زنان سرپرســت خانوار،
نداشتن مهارتهای حرفهای نیز مالحظه میشود
که به مشــکل بیکاری و فقر اقتصادی آنها دامن
میزند .تحقیق جامعی که پژوهشکده آمار ایران
با همکاری گروه جمعیتشناسی دانشگاه تهران از
وضعیت تحصیلی زنان سرپرست خانوار انجام داده
است ،نشان میدهد که نسبت اشتغال سرپرستان
و ســطح درآمد خانوارهای زنسرپرست حدود
دوســوم خانوارهای مردسرپرســت است و در
محیط کار بهعنوان نیروهای کار بســیار ارزان از
این گروه استفاده میشود .درآمد این قشر از زنان
تنها جوابگوی نیازهای اولیه زندگیشان است و به
دلیل شرایط بد اقتصادی اکثرا در حاشیه شهرها
زندگی میکنند که حاشیهنشینی نیز بر مشکالت
حاشیهای آنها میافزاید.
طبق دادههای تحقیق یادشــده ،حدود یکسوم
زنان سرپرست خانوار صرفاً از محل کمکهزینه

افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار کشور طی  3دهه

آمار حکایت از افزایش جمعیت زنان سرپرســت
خانوار در ایران دارد ،بهطوریکه یکی از مدیران
سازمان بهزیســتی چندی پیش از افزایش 100
درصدی شمار زنان سرپرست خانوار کشور ظرف
دو دهه گذشته خبر داد.
سیدحسن موسوی چلک ،گفت« :در سال 1375
حدود یک میلیون زن سرپرست خانوار بودند که
در سال  95تعداد آنها به سه میلیون نفر افزایش
یافته است».
مأنوسی تعداد زنان سرپرست خانوار کشور بهویژه
تهران را روبهرشد میداند و این رشد را صرفنظر
از عامل فوت همســر به دلیل تصادفات جادهای؛
به افزایش آســیبهای اجتماعی مانند اعتیاد،
خشــونت علیه زنان ،فرار از منزل ،روسپیگری و
بهخصوص طالق نسبت میدهد.
مدیر کلینیــک مددکاری اجتماعی مأنوســان
با بیان اینکه ســن طالق در کشــور پایین آمده،
میگوید« :مجتمع قضایی شهرستان پاکدشت
ق توافقی خود را بــه مرکز ما
پروندههای طــا 
میفرستد تا طی  4جلســه روانشناسی بالینی
درراســتای ایجاد ســازش بیــن زوجین تالش
شود ،اما در غالب موارد پروندهها منجر به طالق
میشــود و سن طالق به  19و  20سالگی رسیده
است ،درصورتیکه دو ،سه سال قبل سن طالق
 33تا  34سال بود .بدیهی است که این زنان بعد از
طالق عالوهبراینکه «مطلقه» و درگیر مشکالت
فراوان میشوند ،عنوان «سرپرست خانوار» را نیز
بر دوش میکشند و در بیشتر موارد عهدهدار امور
اقتصادی فرزندان هم میشوند».
از آنجا که مسائل اجتماعی سیال است و به همه
زوایا و ابعاد اجتماعی و فرهنگی رسوخ میکند،
مأنوسی دیگر مشــکل زنان تنهای مورد بحث ما
بهویژه مطلقهها را بــه «فرهنگ مردان جامعه و
داشــتن نگاه خاص!» به این گروه از زنان نسبت
میدهد و با اشاره به اینکه «البته نه همه مردان»،
اضافه میکند« :یک شهرک صنعتی به نام […]
وجود دارد که وقتی زنان سرپرســت خانوار را با
هزار مشــکل برای کار به آنجا میفرستم ،همان
مــاه اول با پیشــنهادهای نامعقــول کارفرما یا
مسئول مستقیمشــان مواجه میشوند تا جایی
که از آنها میخواهیم صفح ه دوم شناسنام ه خود
را ارائه ندهند».
مأنوسی بدون اشاره به اینکه این مشکل فرهنگی
تنها به محیط کار محدود نمیشــود و ارتباطات
خانوادگــی و دوســتیها را هــم دربرمیگیرد؛
«از دســت دادن روابط» و «تهدید تلقی شــدن
ازســوی دیگر زنان» را یکی از دالیل مشکالت
روحی ،افسردگی و منزوی شدن این زنان بهویژه
جوانترها ارزیابی میکند و ادامه میدهد« :امید
به زندگی در میان زنان سرپرســت خانوار خیلی
کم اســت ،عزت نفس و اعتماد به نفس پایینی
دارند و از نظر روحی در شرایط مناسبی نیستند».
البته مشــکالت فرهنگی زنان سرپرست خانوار
تنها در ارتباط با مردان نیست ،بسیاری از آنها از
نظر تحصیالت هم در سطوح پایینی قرار دارند،
تحصیالت دانشــگاهی ندارند و مهارت علمی و
حرفهای ندیدهاند که همین امر به مشکالت آنها
در یافتن شغل مناسب دامن میزند.
نتایج تحقیق یادشده نشــان میدهد که بیشتر
زنان سرپرســت خانوار در اســتانهای کشــور
بیسواد هستند یا سطح تحصیلی پایینی دارند.
بیســوادی با ســطح درآمد و فقر اقتصادی این
زنان نیز نسبت مستقیم دارد ،بهطوریکه 81.1
درصــد خانوادههای زنسرپرســت دهک اول،
بیسواد هستند .این بیســوادی در مواردی به
فرزندان آنها نیز تســری مییابد و برخی از آنها
به دلیل فقــر اقتصادی در ســنین پایین دنبال

حمایت بهتر است یا توانمندسازی؟
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سروکار زنان سرپرســت خانوار نیازمند باالخره
به نهادهای حمایتی یا یکی از خیریهها میافتد.
دو سازمان حمایتی اصلی بهترتیب شامل کمیته
امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی است .سازمان
تأمین اجتماعی نیز زنان تحتپوشــش این دو
دستگاه را براساس معرفی آنها تحتپوشش بیمه
اجتماعی قرار میدهــد .همچنین معاونت امور
زنان و خانواده ریاستجمهوری و وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با انجام پژوهش و برنامهریزی
و اجرای طرحهای آموزشــی ،شرایط مناسب را
برای فعالیتهای این دو سازمان ایجاد میکنند.
ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز در
سال  86در شــهرداری تهران تشکیل شد که به
گفته فهیم ه فیروزفر ،مدیر این ستاد کمک نقدی
به کسی نمیکند ،بلکه به زنان سرپرست خانواری
که به آن مراجعــه میکنند بهصــورت رایگان
مهارتی را آموزش میدهد و مقدمات اشتغال آنها
را فراهم میکند.
کارگروه ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
با مسئولیت معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری نیز هفته گذشته در محل این معاونت
تشــکیل شــد که فراهم کردن مقدمات قانونی
اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست
خانوار را به عهده دارد.
ن سرپرست
ازسویدیگر ،رشد روزافزون تعداد زنا 
خانوار در کشــور و مشــکالت و نگرانیهایی که
درخصــوص این بخــش از جامعه آســیبپذیر
احســاسمیشــود ،ســبب تمرکز تعدادی از
سازمانهای خیریه و موسسات غیردولتی فعال
در امور زنان در این حوزه شــده است .بیشتر این
موسســات در تهران واقعند و برخی نیز در نقاط
محروم ماننــد هرمزگان ،کرمان و سیســتان و
بلوچستان فعالیت دارند.
درمجموع اینطــور که گفته میشــود در میان
ســازمانهای حمایتی و دولتیها ،کمیته امداد
بیشــترین زنان را تحتپوشش دارد و بهزیستی
در رتبه دوم قرار دارد و گرچه به قول مأنوســی
موازیکاریهایی هم در کار آنها دیده میشــود؛
بهزیستی در این میان بهتر کار کرده است.
به گفته او کمیته امداد شهرستان پاکدشت قصد
دارد کل پروندههای حمایتی خود را به بهزیستی
تحویل دهد .در بهزیستی هر مددکار  100پرونده
دارد ،اما در کمیته امداد هر  500پرونده را به یک
مددکار میدهنــد و بنابراین مددکاران این نهاد
نمیتوانند به بازدید از منازل زنان تحتپوشش
بروند و از نزدیک وضعیت خانواده و مشکالت آنها
را بررسی کنند.
درمــورد NGOهــا ،خیریهها و ســازمانهای
خصوصی نیــز میتــوان گفت با اینکــه حوزه
اقتصادی فعالیت و تعداد خانوارهای تحتپوشش
آنها محدود اســت؛ به دلیل قــدرت باالی جلب
مشارکت مردمی ،سادهتر بودن فرآیند پذیرش،
قرارگیری در ســطح محالت و مناطق شهرهای
حــوزه عمــل و شــناخت بیشــتر از نیازهای
مددجویــان؛ موردوثوق و محــل مراجعه زنان
نیازمند حمایت هستند.
مهمترین تنگناها بر سر راه فعالیت سازمانهای
غیردولتی نیز مسائل مرتبط با قوانین و مقررات،
امکانات محــدود مالی و نیروی انســانی ،نبود
هماهنگی میــان ســازمانهای دولتی مرتبط،
عدم حمایت دولت از آنها و مقررات دستوپاگیر
اداری (مثــا درخصوص تمدید مجــوز) اعالم
شده است.
بسیاری تؤامان قوانین و خألها!

با توجه به حساسیت موضوعی «زنان سرپرست
خانــوار» ،دولتها همــواره در ادوار مختلف در
تکاپوی تدویــن قوانین ،مقــررات و برنامههای
حمایتی و توانبخشــی آنها برآمدهاند .براساس
اطالعات و منابع موجــود ،درمجموع  75مورد
قانون ،مقررات و مصوبه و آییننامه قانونی مرتبط
با این قشر بهشدت آسیبپذیر در کشور شناسایی
شده است.
با این حال در حوزههای مدنی ،قضایی ،استخدامی
و اشتغال و امنیت اقتصادی مرتبط با این گروه از
زنان ،خألهای قانونی بسیاری مطرح شده است
که نقــص در آییننامههای اجرایی قوانین ،نبود
وحدترویه و نظارت در اجرای آنها ،عدمپوشش
کامل بیمههای اجتماعی و نبود حمایت قانونی
کافی از اشــتغال این گروه از زنان ،مشــکالت و
نارساییهای قانونی اعالم شده است.

