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چند سالی است که آمار از روند رو به 
رشد زنان سرپرست خانوار حکایت دارد. 
زنانی که جبر زمانه نقش آنان را افزایش 
داده و عالوه بر ایفای نقش خود به عنوان 
یک مادر، باید نقش نان آور خانواده را نیز 
به دوش بکشــند. این زنان در جامعه با 
مشکالت و تبعیض های فراوانی مواجه 
هســتند و در مواردی حتی بیشــتر از 
مردان برای داشتن یک زندگی معمولی 

و نرمال تالش می کنند.
 وجود بیــش از 4 میلیون زن 

سرپرست خانوار در ایران 
براســاس اعــالم مرکز آمــار، زن 
سرپرست خانوار کسی اســت که امر 
سرپرستی به او اطالق می شود و وظیفه 
و مسئولیت تأمین معاش خانواده را دارد. 
با این تعریف ما بیش از ســه میلیون و 
۴۰۰ هزار زن سرپرســت خانوار داریم. 
اما تعریف پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
این است که کسی که یارانه بگیر است یا 
همسر ندارد یا فوت شده یا طالق گرفته 
یا ازدواج نکرده و از خانواده جدا شــده 
است در این گروه قرار می گیرد. بنابراین 
یک تفاوت آماری داریم و آمار پایگاه رفاه 
حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر باالتر از تعداد 

داده های مرکز آمار است.
 طبق گفته های مدیرکل دفتر امور 
حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی؛ هفت هزار و ۸۱۸ نفر 
از زنان سرپرست خانوار دچار معلولیت 
هستند. از هر ۱۰ زن سرپرست خانوار 
معلول یــک نفر باالی ۵۰ ســال دارد. 
وضعیت سواد زنان سرپرست خانوار نیز 
نشان می دهد که نیمی از زنان سرپرست 

خانوار بی سواد هستند. یک سوم از زنان 
سرپرست خانوار باسواد نیز تحصیالت 
ابتدایی دارند و شکاف بزرگی میان نرخ 
باسوادی زنان سرپرست خانوار روستایی 

و شهری وجود دارد.
پایین بودن میانگین سنی زنان 
سرپرست در استان های شرقی

بر اساس آماری که سعیدرضا عاملی،  
دبیر شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
منتشر کرده درحال حاضر خانواده تک 
سرپرست ۷ درصد خانوار های کشور را 
تشکیل می دهند و ۸۷ درصد سرپرست 
خانواده مادر هستند. به گواه آمارهای 
ارائه شده و بر اساس اطالعات داشبورد 
اطالعات زنان سرپرست خانوار در پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان، حداقل ۶۰ درصد 
زنان سرپرست خانوار در ایران در گروه 
سنی باالی ۵۰ ســال قرار می گیرند. 
در سال های اخیر میانگین سنی زنان 
سرپرســت خانوار تغییر کرده و به ۵۵ 
سال رسیده است. بااین حال در برخی 
مناطق کشور سن زنان سرپرست خانوار 
پایین تر است. به عنوان مثال در استان 
سیستان و بلوچستان ۷۰ درصد زنان 
سرپرست خانوار زیر ۴۰ سال سن دارند. 
از سوی دیگر سیســتان و بلوچستان و 
استان های مرزی شرقی دارای بیشترین 
آمار زنان سرپرست خانوار زیر ۱۸ سال 
است. میانگین کشوری زنان سرپرست 
خانوار در سنین ۱۸ تا ۳۵ سال، حدود ۱۱ 
درصد است که در سیستان و بلوچستان 

۲۶.۳ درصد است.
همچنیــن از هــر دو خانــوار زن 
سرپرســت یک خانوار تحت پوشش 
نهادهایــی حمایتــی اســت. کمیته 
امــداد باالترین ســهم را در حمایت از 
زنان سرپرست خانوار دارد و بیشترین 
حمایت همان پرداخت مستمری است 

و ۴۴ درصــد خانوار زنان سرپرســت 
مســتمری دریافت می کنند. آمارها 
می گویند در سال ۹۷ در مناطق شهری 
۳۳.۴ درصد خانوارهای زن سرپرست 
جزو خانوار فقیر بودند که ۲.۷ برابر خانوار 
مرد سرپرست است و این آمار در مناطق 
روستایی هم ۳.۱ برابر بیشتر از خانوار 

مرد سرپرست است.
استان ها و بیشترین و کمترین 

زنان سرپرست خانوار
بنا بر گزارش های رســمی در بین 
استان های کشور در سال ۹۸، سیستان 
و بلوچســتان و گیالن با ۲۰/۱ درصد و 
همدان با ۱۷/۳ درصد به ترتیب بیشترین 
و آذربایجــان غربــی بــا ۹/۹ درصد، 
کردســتان با ۱۰/۱ درصد و هرمزگان 
بــا ۸/ ۱۰ درصد، به ترتیــب کمترین 
درصد زنان سرپرست خانوار را به خود 
اختصاص داده اند. از طرفی محاسبات 
نشان می دهد که تعداد زنان سرپرست 
خانوار در ســال ۹۸ نسبت به سال ۹۰، 
حــدود ۲۶/۸ درصد افزایش داشــته 
درحالی که در همین بازه زمانی تعداد 
مردان سرپرست خانوار با حدود ۲۰/۶ 
درصد افزایش همراه بوده است که بیانگر 
این موضوع اســت که در این بازه زمانی 
۸ ساله، زنان سرپرست خانوار افزایش 
بیشتری نســبت به مردان سرپرست 
خانوار داشته اند. تقسیم بندی دیگر در 
این گزارش، نسبت زنان خودسرپرست 
به زنان سرپرســت خانوار برحســب 
استان های کشور در ســال ۹۸ است. 
در بین استان های کشــور در سال ۹۸، 
خراسان جنوبی با ۷۲ درصد، یزد با ۶۲/۶ 
درصد و گیالن با ۶۲/۱ درصد به ترتیب 
بیشترین و سه استان خوزستان با ۲۱/۶ 
درصد، هرمزگان با ۲۳/۶ درصد و ایالم با 
۲۸ درصد به ترتیب کمترین درصد زنان 

خودسرپرست را بین کل زنان سرپرست 
خانوار بــه خود اختصــاص داده اند. به 
عبارتی در ۹ استان کشور که عبارت اند از: 
خراسان جنوبی، یزد، گیالن، مازندران، 
قزویــن، آذربایجان شــرقی، مرکزی، 
زنجان و البرز بیش از نیمی از جمعیت 
زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست 
)تک نفره( هستند. در ۱۵ استان کشور 
نیز نسبت زنان خودسرپست در مقایسه 
با زنان سرپرست خانوار باالتر از نسبت 
آن در کشور )باالتر از ۵/ ۴۱ درصد( است. 
در نهایت نســبت زنان خودسرپرست 
به کل خانوارهای خودسرپرســت در 
بین اســتان های کشــور در سال ۹۸ 
بررسی شده است. بر این اساس در بین 
استان های کشــور در سال ۹۸، اردبیل 
با ۹۴ درصد، قم با ۵/ ۹۳ درصد و قزوین 
با ۹۰/۵ درصد به ترتیب بیشــترین و 
هرمزگان با ۶/ ۵۶ درصد، لرستان با ۶۵/۴ 
درصد و  تهران با ۶۶/۴ درصد به ترتیب 
کمترین درصد زنان خودسرپرست را در 
بین کل خانوارهای خودسرپرســت به 

خود اختصاص داده اند.
 زنان سرپرست خانوار 

و مشکل کم سوادی
طبق آمارهای رسمی از سال ۹۰ تا 

۹۸ شمار زنان سرپرســت خانوار تا ۲۷ 
درصد افزایش یافته و این در شــرایطی 
است که بازار کار زیر فشارهای سنگین 
اقتصادی، تحریم ها و مشکالت فراوانی 
است و بسیاری از مردان هم بیکار شده اند 
بنابراین شرایط کار و امرارمعاش برای 

زنان نیز بسیار سخت شده است.
به گفته زهرا بنیانیان، مدیرعامل یکی 
از مؤسسات خیریه، مهم ترین مشکالت 
زنان سرپرست خانوار کم سوادی آن ها 
است؛ بر اساس آمار دفتر امور حمایتی و 
توانمندسازی وزارت رفاه اجتماعی نیمی 
از زنان سرپرست خانواده بی سواد هستند 
و یک سوم آن ها نیز با تحصیالت ابتدایی 
زندگی و کار می کنند، بنابراین مشکل 
بی سوادی و کم ســوادی دستیابی به 
شغل مناســب را برای این قشر بسیار 

مشکل می کند.
نتایج آمارهای نفوس و مســکن در 
سال ها و دهه های مختلف نشان دهنده 
تعداد باالی زنان سرپرســت خانوار در 
دهک های اول و دوم اقتصادی اســت 
به عبارت دیگر، فقیرترین فقرای جامعه 
نیز در بیــن این زنان به ســر می برند و 
مشکل فقر مطلق  گریبان بسیاری از این 

خانواده ها را گرفته است.
بنیانیان با اشاره به تندتر شدن شیب 
زنانگی آسیب های اجتماعی در سال های 
اخیر، می گوید: در آمارهایی مانند اعتیاد، 
خودکشی و جرایمی که منجر به زندانی 
شدن می شــود، آمار زنان رشد زیادی 
داشته که حکایت از سختی هایی دارد 
که این خانواده ها با آن روبه رو هستند و 
ازآنجاکه خانواده تک سرپرست است، 
اگر این خانواده دچار چنین معضالتی 
شود مشکالت را بسیار حادتر و سرنوشت 

بچه ها را دچار مشکل می کند.
این  روزها تقسیم کار جنسیتی 

کارایی  ندارد 
کارشناسان معتقدند زنان سرپرست 
خانوار به دلیل مواجه بودن با مشکالتی 
نظیر عدم دسترسی به فرصت های شغلی 
برابر با مردان، ســطوح پایین تر سواد و 
دستمزدهای کمتر نسبت به گروه های 
دیگر بســیار آســیب پذیر هستند. در 
واقع سرپرستی خانوار مستلزم تأمین 
منابع مالی و معنوی اعضــای خانواده 
است و بر اســاس تقسیم کار جنسیتی 
رایج، نقش سرپرســتی بر عهده مردان 
اســت و زنان از ابتدا بــرای اجرای این 
نقش آمــوزش داده نمی شــوند و در 
عوض از الگو و اصول جنســیتی رایج 
برای زنــان پیروی می کننــد. حال در 
شــرایطی که به هر دلیلی تقسیم کار 
جنســیتی کارایی اش را از دست دهد، 
زنان با موقعیت دشواری مواجه می شوند 
که پتانسیل افتادن در دام آسیب های 
اجتماعی، روان شناختی و جسمانی را در 

آن ها باال می برد. به گونه ای که مهم ترین 
مشکل قرارگرفتن در این موقعیت ایفای 
نقش های دوگانه داخل و خارج از خانه 
اســت. ایفای نقش مادی، رسیدگی به 
امور منزل و خانه داری، تالش طاقت فرسا 
برای کسب فرصت های شغلی مناسب  و 
انجام فعالیت های اقتصادی چه در سطح 
کارهای خدماتــی و پاره وقت و چه در 
سطح کارمند و باالتر فشار نقش ایجاد 
می کند که می تواند بر جسم و روان این 

زنان آثار شدید و بلندمدت باقی بگذارد.
به این شرایط باید نابرابری دستمزد 
میان زنان و مــردان در موقعیت های 
شغلی مشابه را افزود. بر اساس یافته های 
پژوهشــگران، زنان سرپرست خانوار 
علی رغم تعدد نقــش و اجرای وظایف 
دوگانه دستمزد کمتری نسبت به مردان 
دریافت می کنند که این شــرایط خود 
بر امکانات و فرصت های در دســترس 
این زنان تأثیر منفی می گذارد و چرخه 
نابرابــری و فقــر را امتــداد می دهد؛ 
به نحوی که خود فقر نیز چرخه آسیب ها 

و مشکالت را بازتولید می کند.
 در آخر اینکه، زنان سرپرست خانوار 
متحمل فشــارهای زیادی در جامعه 
هستند و این فشــارها ضمن این که بر 
کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن ها تأثیر 
می گذارد، بر کیفیــت و رضایت مندی 
آنان از زندگی نیز درجهت منفی اثرگذار 
اســت. حمایت های دولت و نهادهایی 
مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
نیز از آنها حداقلی اســت و از این رو این 
زنان با وضعیت نامناسبی در زمینه های 
مختلف اجتماعی، اقتصــادی و روانی 
روبه رو هستند که هرکدام از این جنبه ها 
خود در بــروز آســیب ها نقش حیاتی 
دارند و الزم اســت با در نظر گرفتن این 
ابعاد سیاست گذاری های کارشناسانه 

انجام شود. 
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تغییر الگو و اصول جنسیتی سرپرستی خانوار

خبر

دیروز صبح مینی بوس حامل دانش آموزان 
در جاده هلشــی به ســمت ماهیدشت استان 
کرمانشاه واژگون شــد و دو کشته و ۱۶ مصدوم 

به جا گذاشت. 
به گزارش ایســنا، رئیس پلیس راه اســتان 
کرمانشاه در تشریح جزئیات این حادثه، گفت: 
برخورد کامیون از پشت با مینی بوس علت این 

سانحه بوده است.
 مه گرفتگی دید راننده کامیون را 

کاهش داد
سرهنگ دستغیب افزود: ساعت ۸:۵۰ دقیقه 
صبح روز گذشته )۱۷ آذر( یک مورد تصادف در 
محور هلشی به ســمت ماهیدشت به نیروهای 

پلیس راه گزارش شد.
او افزود: با رسیدن مأموران به صحنه حادثه 
مشخص شــد که یک کامیون کمپرسی با یک 

دستگاه مینی بوس برخورد داشته است.
دستغیب گفت: محور هلشی به ماهیدشت 

محور فرعی است که صبح روز حادثه مه گرفتگی 
داشته و راننده کامیون بر اثر مه دید کافی نداشته 
و از پشــت با مینی بوس برخورد می کند. بر اثر 
شــدت این برخورد مینی بوس ۲۰ متر جلوتر 
واژگون می شود و متأسفانه چند تن از سرنشینان 

مجروح می شوند.
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خاطرنشان 
کرد: این مینی بوس ســرویس مدرســه بوده و 
سرنشینان آن دانش آموزان مقطع متوسط اول 
بوده اند. بر اساس اعالم اورژانس استان کرمانشاه 
در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند و 
۱۶ نفر نیز در مراکز درمانی تحت درمان هستند.

 توضیح آموزش و پرورش
 درباره مرگ دو دانش آموز

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه 
گفت: در تصادف سرویس مدرســه در استان 
کرمانشاه دو دانش آموز فوت شدند و حال سایر 

دانش آموزان پایدار است.

مجید یزدان پناه اعالم کرد: متأسفانه در این 
تصادف دو تن از دانش آموزان ما فوت می کنند 
و مابقــی دانش آموزان مجروح به بیمارســتان 
طالقانی کرمانشــاه منتقل می شــود. به گفته 
پزشکان این دانش آموزان حال عمومی خوبی 

دارند و اکنون بستری هستند.
بــر اســاس گفته هــای او به دلیــل اینکه 
دانش آموزان دچار افت تحصیلی نشوند، از چند 
روستا به یک روستای مرکزی فرستاده می شوند 
تا در آنجا تحصیل کنند. این دبیرســتان به نام 
کوثر واقع در روستای دولت آباد است و فوتی ها 
و مصدومان دانش آموزان مقطع متوسطه اول 

هستند.
 این خودرو عوامل فنی و بیمه هم داشــته و 
مشکلی در این خصوص ثبت نشده است، اما به 
دلیل مه گرفتگی این تصادف رخ داده و با کمال 
تأســف دو تن از دانش آموزان به نام های مبینا 

مرادی و عسل افوت جان خود را از دست دادند.

 تصادف مرگبار سرویس مدرسه دو کشته و 16 مصدوم بر جای گذاشت؛

یک صبح تلخ برای دانش آموزان کرمانشاهی

بر اساس یافته های 
پژوهشگران، زنان 

سرپرست خانوار علی رغم 
تعدد نقش و اجرای وظایف 

دوگانه دستمزد کمتری 
نسبت به مردان دریافت 

می کنند که این شرایط خود 
بر امکانات و فرصت های 

در دسترس این زنان تأثیر 
منفی می گذارد و چرخه 
نابرابری و فقر را امتداد 

می دهد؛ به نحوی که خود 
فقر نیز چرخه آسیب ها 

و مشکالت را بازتولید 
می کند

زن سرپرست خانوار کسی 
است که امر سرپرستی به 
او محول می شود و وظیفه 
و مسئولیت تأمین معاش 

خانواده را دارد. با این 
تعریف در کشور بیش از 

سه میلیون و 4۰۰ هزار زن 
سرپرست خانوار داریم
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ریحانه جوالیی

فروش لباس تاناکورا در سراسر 
کشور ممنوع شد

عضــو اتحادیــه 
و  ن  لیدکننــدگا تو
فروشندگان پوشاک 
تأکید کرد که فروش 
پوشــاک تاناکورا، به 
دلیل مســائل بهداشــتی و قاچاق بودن این نوع 
پوشاک، ممنوع است و در صورت برخورد با این نوع 

فروشگاه ها، پلمب می شوند.
به گزارش ایسنا، مجید افتخاری با بیان اینکه 
شــنیده ها حاکی از ورود کاالی تاناکورا به برخی 
استان ها ازجمله سیستان و بلوچستان و سنندج 
اســت، تصریح کرد: عموماً از کاالهــای تاناکورا 

استقبال زیادی نمی شود.
او در پاسخ به ســؤالی درباره پوشاک تاناکورای 
برند خارجی، گفت: این کاالها قطعاً قاچاق اســت 
و از راه شــبکه های غیرقانونی زیرزمینی فروخته 

می شود.
به گفته افتخاری، علت ممنوعیت فروش پوشاک 
تاناکورا، مسائل بهداشــتی و قاچاق بودن این نوع 
پوشاک است. چراکه این لباس ها استاندارد ندارند، 
نظارتی بر وضعیت آن ها انجام نمی شــود و حتی 

ممکن است منجر به آسیب جسمانی شود.
    

به دلیل آلودگی هوا؛
اورژانس تهران به حالت 

آماده باش درآمد
سرپرســت مرکز 
اورژانس تهران گفت: با 
توجه به میزان آلودگی 
هــوای شــهر تهران، 
ناوگان مرکز اورژانس 

تهران در میدان های پرتردد شهر مستقر شدند.
به گزارش فارس، یحیی صالح طبری بیان کرد: 
شــهروندان باید در صورت احساس تنگی نفس، 
دوبینی، ســردرد، ســرگیجه، تهوع و... به عوامل 
اورژانس مراجعه کنند تا به مشکل آن ها رسیدگی و 

اقدامات الزم انجام شود.
    

ُامیکرون از دیگر سویه های 
کروناویروس خطرناک تر نیست

متخصصان آمریکایی و کارشناســان سازمان 
جهانی بهداشــت  اظهار کردند: اُمیکرون از دیگر 

سویه های کروناویروس خطرناک تر نیست.
به گزارش ایســنا، مایکل رایان، رئیس بخش 
فوریت های سازمان جهانی بهداشت در مصاحبه ای 
گفته است: داده های اولیه نشان نمی دهد که این 
سویه شدیدتر باشد. درواقع به نظر می آید جهت به 
سمت شدت کمتر است. هیچ نشانه ای وجود ندارد 
که تائید کند سویه اُمیکرون بتواند به طور کامل از 
مصونیت ناشی از واکسن های موجود کووید-۱۹ 

در امان بماند.
    

8۵ هزار کودک حاصل ازدواج با 
اتباع بیگانه در انتظار تعیین هویت

معاون پزشــکی و 
آزمایشگاهی سازمان 
پزشکی قانونی کشور 
گفت: تعییــن هویت 
۸۵ هزار کودک حاصل 
از ازدواج مادران ایرانی بــا اتباع غیر ایرانی بر عهده 

سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده است.
به گزارش مهر، مسعود قادی پاشا اعالم کرد: 
پزشکی قانونی برای انجام آزمایش های ژنتیک و 
تعیین هویت این فرزندان به حمایت های بیشتری 
در بحث مواد مصرفی، دستگاه های آنالیز ژنتیک و 
... نیاز دارد که اگر شرایط آن تأمین شود قطعاً کار 
تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام 

خواهد شد.
    

 اختصاص بیش از
  ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار 

برای مقابله با کم آبی
رئیــس ســازمان 
مدیریت بحران کشور 
با اشــاره به مشــکل 
کم آبی در کشور، گفت: 
امســال برای مقابله با 
این مشکل ســه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

تخصیص یافته است.
به گزارش اعتمادآنالین، اسماعیل نجار با بیان 
اینکه منابع دولت به شــدت محدود است و باید از 
ظرفیت موجود کشور اســتفاده بهینه کرد، اضافه 
کرد: باید در حوزه زیرساخت های کشور به خصوص 
ناوگان حمل ونقل، تجهیزات، لجستیک و موضوع 

مهم پسماند نگاه و توجه ویژه ای انجام شود.
 

از گوشه و کنار


