
نگاه ویژه

دانش آموزان شين آباد و قوانيني كه گم شده اند 

اسما   روانخواه
پژوهشگر ا  جتماعی

گاهی اوق��ات در برخ��ورد ب��ا پدی��ده ای مانند 
تکدی گری، یا دانش آم��وزان بازمانده از تحصیل 
یا ک��ودک آزاری و... عالوه بر متاثرش��دن، به این 
فکر می کنیم که مس��ئوالن متولی ب��رای رفع یا 
حداق��ل کاهش ای��ن پدیده چه می کنن��د؟ و آیا 
از وضع قانون و سیاس��ت و طرح��ی برای کاهش 
آسیب های این مس��أله حرفی می زنند؟ به عنوان 
مثال، بهزیستی از ایجاد خانه های امن نام می برد 
که زنان آسیب دیده را مورد حمایت قرار می دهد. 
آن وقت باید یک نفس راحت بکش��یم و خیالمان 
راحت باش��د که زنان و دخترانم��ان وقتی مورد 
خش��ونت قرار می گیرند، نهادی وجود دارد که به 
آن پناه ببرند، نه این که کارد به استخوانشان برسد 
و مجبور شوند عامل خش��ونت را به قتل برسانند، 
آن هم درحالی که می دانند ممکن است به خاطر 
این عمل قصاص ش��وند. اما چرا خیالمان راحت 
نیس��ت؟ و چرا 90 درصد فرار  دخت��ران از منزل 
»فرار از« است و نه »فرار به«؟ مگر خانه های امن 
و اورژان��س اجتماعی ب��رای تحت حمای��ت قرار 
دادن ای��ن افراد ایجاد نش��ده اند؟ پس چرا گزینه 
انتخابی این دختران آس��یب دیده در منزل،  فرار 
اس��ت و نه پناه بردن ب��ه اورژان��س اجتماعي؟ در 
زمان حضور قوانین، سیاس��ت ها و طرح ها ممکن 
اس��ت با دو اتفاق روبه رو شویم. از یک سو قوانینی 
وجود دارند که جامع هستند و راهگشا اما عملیاتی 
نمی ش��وند و از س��ویی دیگر، در برخورد با برخی 
پدیده ه��ا، خأل نبود قوانین راهگش��ا، احس��اس 
می شود. آن وقت است که قانون بازی اش می گیرد 
و هرجا که بخواهد س��ر و کله اش پیدا می ش��ود و 
هر جا که نخواهد، غیب می شود! چند وقتی است 
که به صورت پراکنده اما مداوم خبر دانش آموزان 
ش��ین آبادی که  س��ال 91 در حادثه آتش سوزی 
مدرسه ش��ان دچ��ار آس��یب دیدگی ش��دند را 
می شنویم، از دادن کامل دیه به این دانش آموزان 
تا گرفتن مس��تمری مادام العمر یا دادن هزینه به 
خانواده های این دانش آموزان برای هر بار س��فر به 
تهران و قرار گرفتن آنها در کالس هوشمند و دادن 
لپ تاپ به آنها. این که در قب��ال این دانش آموزان 
که به خاطر ساختار غیرایمن مدرسه دچار حادثه 
شده اند و همه زندگي شان تحت الش��عاع آن قرار 
گرفته اس��ت، از س��وی مس��ئوالن تعهدی دیده 
می شود، اتفاق خوبی اس��ت. اما سوال این جاست 
که با سایر مواردی که به صورت مشابه ممکن است 

اتفاق افتاده باشد یا در آینده شاهد آن باشیم، چه 
برخوردی صورت می گیرد؟ قانون در این جا نقش 
اصلی خود را که بازکردن گره ای از مشکالت مردم 
اس��ت، به خوبی ایفا می کند، اما در سایر موارد هم 
چنین است؟ یا باید عادت کنیم که رسانه ای شدن 
یک مسأله و مطرح شدن آن در اذهان عمومی تنها 
راه حل ما برای حل مس��ائلی از این دس��ت است؟ 
چندی پیش وکیل دانش آموزان شین آبادی  گفت: 
دولت ردیف بودجه ای در س��ال 94 ب��رای تأمین 
معیشت و دریافت مستمری کودکان شین آباد از 
محل بیمه روستاییان، کش��اورزان و عشایر برای 
آنها اختصاص داده است. همچنین نماینده مردم 
پیرانش��هر در مجلس، از موافقت کمیسیون های 
اجتماعی و بهداش��ت مجلس ب��ا در نظر گرفتن 
ردیف��ی مس��تقل درح��دود 12 میلی��ارد تومان 
جهت پرداخت مس��تمری دایم ب��ه دانش آموزان 
ش��ین آبادی خبر داده و حاال س��وال این است که 
دولت و مجلس باید برای »دانش آموزان شین آباد« 
تصمیم بگیرند یا همه دانش آموزان؟ دانش آموزانی 
که ممکن اس��ت از تنبی��ه بدنی و روانی توس��ط 
معل��م گرفته تا ش��رایط غیرایمن مدرس��ه دچار 
آسیب ش��وند و به خاطر رسانه ای نش��دن مسأله 
یا پیگیر نبودن م��دام از حقي مانن��د حقوقي که 
به دانش آموزان ش��ین آبادی تعلق گرفته اس��ت، 
محروم ش��وند و اصال مگر باید پیگیر قانون بود تا 
اجرایی ش��ود؟ و نمی دانیم  تکلیف 13 دانش آموز  
مدرسه روستای سفیالن که در  سال 83 به خاطر 
استفاده از بخاری نفتی دچار سوختگی 40  درصد 
ش��دند، 8 دانش آموز درودزن فارس که در  س��ال 
85 دچار سوختگی ش��دند، دانش آموزان خوابگاه 
ش��بانه روزی در سیستان وبلوچستان در  سال 89 
که دچار سوختگی شدند، دانش آموزان دبیرستان 
شبانه روزی چابهار که در  سال 90 دچار سوختگی 
شدند و نمونه های دیگری که کسی از آن خبردار 
نشده اس��ت، چه می ش��ود؟! و کاش قوانین ما در 
جایی که باید، حضور یابند و در جهت حل مسأله 
اجتماع��ی گام بردارند، قوانینی ک��ه خود به خود 
قدرت اجرایی داشته باشند و به صورت فراگیر برای 
همه افراد عمل کنند و برای اعمال اثر، منتظر سر 
و صدا بپاکردن رس��انه ها، آن هم درمورد شخص 
یا اش��خاصی خاص نباش��ند و اگر کارکرد مثبتی 
ندارند، تغییر کنند. اگر خانه ه��ای امن برای زنان 
موردخشونت قرارگرفته امن نیست و اگر دختران 
ترجیح می دهند فرار کنند و آس��یب های فراوانی 
را تحمل کنند اما ب��ه اورژانس اجتماعی مراجعه 
نکنند، باید در نحوه سازماندهی این مراکز بازنگری 

شود.

برای هیچ نسلی دیر نیست.
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کار خانگ��ی زن��ان به عن��وان یک کار ب��دون تولید 
ناخالص داخلی دستمزد و غیرتجاری در شاخص مهم 
توسعه اقتصادی )GDP( محاس��به نمی شود و زنان 
خانه دار به عنوان نیروهای غیرفعال جامعه در آمارهای 
ایران و اغلب کشورهای جهان ثبت می شوند. محاسبه 
ارزش اقتصادی فعالیت های خانگ��ی زنان، اگرچه از 
اوایل قرن بیستم مورد توجه برخی اقتصاددانان جهان 
بوده است، اما قبل از آن به دلیل انتقادات جنبش های 
دفاع از حقوق زنان در مباحث اقتصادی مطرح ش��ده 

است. 
بس��یاری از زنان به وی��ژه پس از انق��الب صنعتی 
و تفکی��ک خانه از مح��ل کار، تمام وق��ت خود را به 
کارهای خانه و رس��یدگی به فرزندان می گذراندند 
بدون این که دس��تمزدی برای ای��ن کارها دریافت 
کنند. از آن جایی ک��ه یکی از مناب��ع اصلی قدرت و 
ارزش در جامعه م��درن، میزان درآمد و اس��تقالل 
اقتصادی است، زنان خانه دار طبیعتا از هر دو جهت 
آسیب دیده تلقی می شوند؛ زیرا اگرچه دایم درحال 
انجام کارهای س��خت، تک��راری و پایان ناپذیر خانه 
هس��تند، اما از یک س��و از لحاظ اقتصادی وابسته به 
همسرند و از سوی دیگر کارش��ان چندان ارزشمند 
تلقی نمی ش��ود. این وضعیت، برخی فعاالن حقوق 
زنان در آمریکا را برآن داش��ت تا کمپین بین المللی 
»دس��تمزد برای کارهای خانگی« را در  سال 1972 

تأسیس کنند. 
اگرچ��ه در دهه ه��ای اخیر آم��ار زنان ش��اغل در 
مقایس��ه با زنان خانه دار در بسیاری  از جوامع افزایش 
پیدا کرده اس��ت، اما هنوز زنان بسیاری به خانه داری 
مشغول اند و زنان ش��اغل نیز در قیاس با همسرانشان 
عم��ده کارهای خانگ��ی را پس از اتم��ام کار بیرون از 
خانه انج��ام می دهند. بر همین اس��اس، فعالیت های 
مدافعان حقوق زنان در این زمین��ه ادامه یافته و یکی 
از دس��تاوردهای آن��ان ارزش گذاری اقتص��ادی کار 
خانگی در بس��یاری از کش��ورها و طراحی شاخص ها 
و سازوکارهای جدیدی چون »حساب های اقماری« 
برای محاس��به فعالیت ه��ای تولی��دی از جنس کار 

خانگی، در توسعه اقتصادی است.
در کشور ما نیز طرح ارزش گذاری کار خانگی زنان 
برای نخستین بار در  س��ال 1383 با همکاری دانشگاه 
شهیدبهشتی و دفتر مشارکت زنان ریاست جمهوری 

انج��ام ش��د ک��ه البت��ه جامعه 
آماری آن ش��هر تهران بود. طرح 
مج��دد این موض��وع از س��وی 
معاون��ت ام��ور زن��ان و خانواده 
ریاس��ت جمهوری و پیوند دادن 
آن با بحث بیمه زن��ان خانه دار و 
لحاظ کردن خان��ه داری به عنوان 
ی��ک ش��غل، از زوای��ای مختلف 
محل تأمل و بررسی است. معاون 
رئیس جمهوری در ام��ور زنان و 

خانواده گفته اس��ت: ارزش گذاری 
کار خانگی یک تحقیق بنیادین و 
کاربردی اس��ت که می تواند راه را 
برای ما باز کن��د. وقتی کار خانگی 
پذی��رش  ش��ود،  ارزش گ��ذاری 
طرح هایی مانند بیمه زنان خانه دار 
از  اجتماع��ی  حمایت ه��ای  و 
 زنان خانه دار راحت تر خواهد شد.
تعیین ارزش اقتصادی کار خانگی 
از ای��ن جهت مه��م و ارزش��مند 

اس��ت که به زنان خانه دار، همسرانشان و اقتصاددانان 
و کل جامعه نش��ان می دهد برخالف برخی تصورات 
رایج، زنان خانه دار یک نیروی مولد ارزشمند در رشد 
اقتصادی کشور محسوب می شوند. اما از سویي دیگر، 
این طرح ممکن اس��ت س��اختار خان��واده را متزلزل 
کن��د. ضمن این ک��ه محل تامی��ن مناب��ع این طرح 
هنوز مشخص نیس��ت و اگر مانند بیمه زنان خانه دار 
مسئولیت این طرح نیز با همسران زنان خانه دار باشد، 

استقالل زنان بیش از پیش به مخاطره مي افتد. 
شاید بتوان در همین رابطه به صحبتي از سگالن نیز 
اشاره داشت. سگالن در کتاب جامعه شناسی تاریخی 
خان��واده به نقل از نویس��ندگان کت��اب تاریخ مادران، 
آورده است که پیشنهاد دستمزد برای مادری »هرچند 
محافظه کارانه به نظر می رسد، اما درواقع انقالبی است؛ 
زیرا به ایجاد ش��کاف بین والدین و سرنگون ساختن 
شکل س��نتی فعالیت های خانواده گرایش دارد... این 
طرح از منطقی استنتاج می شود که به جامعه تجاری 
متعلق اس��ت؛ جامعه ای که همه چی��ز را درقالب پول 
ارزیابی ک��رده و فرزن��دان را نیز کاالیی چون س��ایر 
اجناس می داند.« اما آنچه مهم است، بررسي دقیق و 
همه جانبه این طرح است تا حمایتي با کمترین آسیب 
براي زنان خانه اتفاق افتد. بر همین اساس و در رابطه با 
اهمیت کار خانگي زنان، چندي پیش دکتر مسکوب، 
عضو موسس��ه مطالعات اجتماعی هلند در نشستی با 
عنوان »ارزش های اقتصادی کارهای زنان« که به همت 
گروه جامعه شناسی دانش��گاه علوم اجتماعی تهران 
برگزار شد، گفت: بنا به درخواس��ت دانشگاه تهران از 
3  سال پیش یک پروژه تحقیقاتی درباره فعالیت های 
زنان خانه دار ک��ه در اقتصاد جهان بر آن ارزش گذاری 
نشده اس��ت، آغاز ش��د. وی با بیان این که این تحقیق 
در 15 مرکز اس��تان کشور بررسی ش��د، افزود: نمونه 
آماری در این تحقیق 9  هزار زن متأهل بیش��تر از 15 
س��ال و 12 هزار خانوار بود. با توجه ب��ه رقم پیمایش، 
اگر دقت آن بسیار باال نباشد، اما میزان خطای آن نیز 
کم است؛ بر این اساس، ارزش کار زنان ایرانی در  سال 
2008، 25 میلیارد دالر و در س��ال 2009، 29 میلیارد 
دالر؛ تقریبا معادل 6 درصد درآمد ملی غیرنفتی کشور 
بود که این رق��م تنها برای زنان متأهل ب��وده و در آن 
کار دختران، زنان مجرد و زنان سالمند محاسبه نشده  

است.

كار خانگي زنان   
معادل 6  درصد درآمد ملی غيرنفتی كشور

 اطالع رس��انی ناکافی درب��اره بیماری ه��ای روانی 
کودکان باعث ش��ده هنگامی که کودک یا نوجوان به 
مش��کالت روحی دچار شده باش��د این مسائل به پای 
بیم��اری جس��می، بهانه گیری، بدخلقی و ش��یطنت 
کودکی گذاشته ش��ود و پدر و مادرها احساس نگرانی 
نکنند و فکر کنند الزم نیست به مش��اور و روانشناس 

مراجعه کنند.
بعضی از این اختالالت عالیم مشابه بزرگساالن دارد و 
بعضی از آنها نه. به همین جهت گاهی تشخیص این که 
کدام عالمت در کدام اختالل قرار می گیرد، کار ساده ای 
نیس��ت و حتما باید نظر متخصص در این زمینه وجود 
داشته باش��د اما به طورکلی والدین و مسئوالن مدارس 
باید نس��بت به تغییرات رفتاری ک��ودکان و نوجوانان 
حس��اس باش��ند؛ به طور مثال هنگامی ک��ه کودکان 
خلق وخ��وی تند پی��دا کنن��د، بی انگی��زه، بی توجه و 
بی تفاوت شوند، ترس های بی مورد پیدا کرده و وسواسی 
شوند، می تواند نش��انه هایی باشد که باید به متخصص 

مراجعه کرد.
خانواده نقش اساسی در پیشگیری از مشکالت روحی 
روانی کودکان دارد. برخالف نیازهای جسمی، نیازهای 
روحی و احساسی کودک ممکن است مشخص نباشد 
و به همین دلیل نادیده گرفته می ش��ود اما این نیازها 
به اندازه نیازهای جس��می و حتی بیش��تر از آن، مهم 
هس��تند. تأمین بهداش��ت روانی در دوره های حساس 
زندگی توس��ط اعضای خانواده در میزان سالمت روان 
در دیگر دوران های زندگی موثر اس��ت، به عنوان مثال 
کودک آزاری و بیماری های روانی پدر و مادر طی دوران 
کودکی و اوایل کودکی می تواند منجر به افس��ردگی و 
اضطراب و آسیب هاي اجتماعي ناشي از آن در دوره هاي 
بعدی زندگی ش��ود در صورتی که پش��تیبانی خانواده 
می تواند خطرات مذکور را کاهش دهد. همچنین رفتار 
پرخطر مادر در دوران بارداری، عدم تفاهم همس��ران و 
مشکالت مربوط به مصرف الکل در پدر و مادر می تواند 

منجر به افزایش مشکالت روانی کودکان شود.
بنابرای��ن بیماری ه��ای روح��ی و روان��ی مختص 

بزرگس��االن نیس��تند بلکه کودکان نیز می توانند در 
معرض ابتال به بیماری های روحی و روانی قرار بگیرند 

اما تش��خیص ابتال به این بیماری در کودکان بس��یار 
دشوارتر از بزرگساالن اس��ت زیرا کودکان کمتر درباره 
مش��کالتی که با آن روبه رو هستند، صحبت می کنند. 
بنابراین قدم اول، به رسمیت شناختن این واقعیت است 
که کودکان نیز مانند بزرگساالن مي توانند به بیمارهاي 
روحي و رواني مبتال ش��وند و س��پس راهکاري را براي 
کاهش آسیب هاي ناشي از این بیماري ها براي کودکان 

ایجاد کرد.
مطالعات اخیر محققان دانش��گاه آکس��فورد نشان 
می دهد که با استفاده از نقاشی های کودکان و تحلیل 
خط و خطوط، محتوای نقاشی، رنگ های مورد استفاده 
و... می توان به بیماری های احتمالی کودکان پی برد زیرا 
کودکان تمامی احساساتشان را با نقاشی ها به نمایش 

می گذارند.
این پروژه با عنوان »اتاق نقاشی« از  سال 2002 میالدی 
و از سوی محققان دانشگاه آکس��فورد آغاز شده است. 
در این مدت بیش از 10 هزار کودک مورد بررس��ی قرار 
گرفتند. زمانی که بیماری های روحی و روانی کودکان 
تشخیص و به درمان آنها پرداخته می شد، روند درمانی 
 خود را در نقاشی های کودکان به خوبی نمایش می داد.

کودکان در م��دت 10 هفته به درمان ها پاس��خ داده و 
روند رو به مثبتی را طی می کردند. اما برخی از کودکان 
به دلیل پیش��رفت بیماری ه��ای روحی و افس��ردگی 
نیازمند مدت زمان بیشتری برای درمان بودند به همین 
دلیل مدت بیش��تری را در اتاق نقاشی به سر می بردند. 
محققان آکس��فورد معتقدند که اس��تفاده از هرگونه 
عالیمی در نقاش��ی ها، رنگ ها یا حتی جهاتی که قلم 
کشیده می ش��ود، می تواند حکایتی از درون و روحیات 
کودکان باشد. درنتیجه، نقاشی درمانی می تواند یکی از 

بهترین راه حل ها برای درمان کودکان باشد.
اس��تفاده از خطوط واضح، رنگ های روشن، آسمان 
آبی، درختان س��بز، رودخانه و... می تواند نش��انه ای از 

سالمت روحی و روانی کودکان باشد. 
شهری

آمارها نشان از افزایش پدیده کارتن خوابی در پایتخت 
دارد. کارشناس��ان حوزه اجتماع��ی معتقدند، یکی از 
اصلی ترین عوامل تش��دید این پدیده، فقر و مشکالت 
اقتصادی اس��ت. در می��ان آواره ه��ا و بی خانمان های 
تهران، بیماران روانی طرد شده از خانواده یا معتادان هم 
وجود دارند. براساس پژوهش ها، بیشترین متکدیان و 
کارتن خواب ه��ا در مناط��ق 12، 7 و 16 متمرکزند و 
اعتیاد ، فراگیرترین آسیب بی خانمان های تهرانی است. 
امروزه در بس��یاری از مباحث علمی و دانشگاهی و 
مباحث مربوط به سیاس��ت گذاری های اجتماعی در 
جوامع، عبارت طرد اجتماعی و عبارت بی  خانمانی با هم 
به کار می رود. آن دسته از افراد جامعه که در خیابان ها 
می خوابند و با عنوان کارتن خواب از آنها یاد می ش��ود، 
نقطه اوج طرد شدگی اجتماعی به حساب می آیند. آنان 
از جامعه رانده شده و از شیوه متعارف زندگی که اغلب 
مردم آن را برای خود بدیهی تصور می کنند، محرومند؛ 
لذا در بیش��تر کش��ورها، سیاس��ت های اجتماعی، به 
شکل های مختلف و شدت و ضعف متفاوت، این بخش 
از جامعه شهری را هدف قرار داده و برای بهبود وضع آنها 
اقدام می کنند. براساس پژوهشی که مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شهر تهران انجام داده است؛ بی  خانمانی یک 

مسأله اجتماعی است که منابع زیادی این امر را تأیید 
می کنند. افراد بی  خانمان ممکن اس��ت در خیابان ها 
سرگردان باش��ند یا به علل برخی بزهکاری های دیگر 
که معموال ت��وأم با بی  خانمانی آنهاس��ت مثل دزدی، 
اعتیاد و... در زندان ها یا مراکز نگهداری به س��ر برند. بر 
مبنای دیدگاه های مختلف، یک��ی از نیازهای ضروری 
در دس��تیابی اف��راد و خانواده ه��ا به رف��اه اقتصادی و 
اجتماعی، دسترسی به سرپناه و مسکن است؛ محلی 
که فرد یا خانواده بتواند به واسطه آن بخشی از آرامش و 
آسایش ذهنی و روحی خود را تأمین کرده و در سایه آن 
فرصت یافته تا به کارکردهای مطلوب و ارزشمند خود 
دست یابد.  بر این اساس بی  خانمانی، یکی از مسائل و 
مشکالتی است که در اکثر جوامع و کش��ورها فارغ از 
سطح توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی آنها وجود دارد. 
اما چند ماه پیش رحمت اهلل حافظی، رئیس کمیسیون 
سالمت ش��ورای ش��هر تهران از وجود بیش از 3 هزار 
کارتن خواب زن در پایتخت خب��ر داده   و همچنین از 
فراهم شدن مقدمات تأسیس نخستین گرمخانه زنان 

در تهران خبر اطالع و خواس��تار همکاری نمایندگان 
مجلس برای مرتفع ش��دن مش��کالت قانونی آن شد. 
همزمان با مطرح ش��دن این آمار، حرف های فراوانی از 
سوی مس��ئوالن بر اهمیت کنترل این پدیده صورت 
گرفت.  پدیده زنان کارتن خ��واب، آن هم با آمار باالی 
3 هزار نفر می تواند زمینه س��از آسیب های اجتماعی 
فراوان باشد، اما برای حل مسأله زنان کارتن خواب چه 
ش��د؟ معاون رئیس جمهوری در امور زن��ان و خانواده 
گفته است: رسیدگی و س��اماندهی زنان کارتن خواب 
در دستورکار معاونت امور زنان ریاست جمهوری قرار 
دارد. از س��ویی دیگر، چندی پیش در حاش��یه بازدید 
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از سرای 
مهربان��و ویژه زنان آس��یب دیده اعالم ش��د: در تهران 
500 زن کارتن خواب وجود دارد و الزم اس��ت به امور 
آنها رسیدگی کنیم درحالي که 4 سال قبل تعداد زنان 
کارتن خواب 200 نفر بود اما به صورت تصاعدی این آمار 
درحال افزایش اس��ت. نمی خواهیم به این نکته اشاره 
کنیم که این آمار با آن رق��م 3 هزار زن کارتن خواب در 

تعارض است، بلکه می خواهیم بگوییم ذکر آمار و بیان 
این مس��أله به تنهایی نمی تواند راهگش��ای آن باشد. 
چنان ک��ه جهانگیری فرد، مع��اون خدمات اجتماعی 
س��ازمان رفاه و مش��ارکت های اجتماعی ش��هرداری 
تهران گفته بود که در 8 س��ال گذشته عمده آمار زنان 
بی خانمان و کارتن خواب ش��هر تهران به زنان سالمند 
تعلق داشته است. او با اشاره به این که میانگین سن زنان 
کارتن خواب شهر به 17 و 18 سال کاهش یافته، گفت: 
شاید به صورت موردی فردی با سن کمتر از 15 سال نیز 
در شهر تهران کارتن خواب شود و این امر نشان می دهد، 
اگر برای این مس��أله نوظهور فکری نش��ود، می تواند 
آسیب های بی ش��ماری را به همراه داشته باشد. تعداد 
زنان کارتن خواب تهران 500 نفر باش��د یا 3 هزار نفر، 
 تفاوتي ندارد زماني که بهزیستي و شهرداري و معاونت 
زنان رئیس جمهوری و مجلس،  تنها دغدغه هاي شان را 
در این باره بیان مي کنند و شاید امسال سرمای نه چندان 
زیاد فصل زمس��تان به کمک این اف��راد آمد تا فقط به 
آمار زنان کارتن خواب اشاره شود و نه آمار تلفات ناشی 
از سرما و کاش تنها با آغاز فصل سرما نگران پدیده اي 
مانند زنان کارتن خواب،  با ابعاد و پیامدهاي متعدد آن 

نباشیم. 

نگراني براي كارتن خواب ها،  فصلي شده است؟! 
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بیماري هایي كه دیده نمي شوند

درمان روح كودكان با اتاق نقاشي
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 وقتی كار خانگی 
ارزش گذاری شود، پذیرش 

طرح هایی مانند بیمه 
زنان خانه دار و حمایت های 
اجتماعی از زنان خانه دار 

راحت تر خواهد شد


