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اخبار کارگری

در میان رنگین کمان آســیب های 
اجتماعی، زنان زیادی در جامعه هستند 
که بنا به دالیل مختلــف ازجمله فوت 
همسر یا زندانی شدن سرپرست، طالق 
و متارکه باید با قدرت مردانه به زندگی 
ادامه دهند. این روزها و در ادبیات جامعه 
از این افراد به عنوان زنان سرپرست خانوار 

یاد می شود.
زنان سرپرست خانوار با مشکالت و 
موانع بسیاری در زندگی روبه رو هستند 
ازجمله تأمین هزینه های باالی زندگی 
مانند اجــاره خانه، خــوراک، تحصیل 
فرزندان و دیگر مشکالت که آسیب های 
جبران ناپذیری را بر آنهــا و جامعه وارد 
می کند. براســاس آخرین سرشماری، 
۱۹۶هزار و ۳۰۸ خانوار در استان اصفهان 

توسط زنان اداره می شود.
به گزارش ایرنا، این اقشار که در طبقه 
ضعیف اجتماع قرار می گیرند در وضعیت 
اقتصادی فعلی، فشــارهای بیشتری را 
متحمل می شــوند زیرا اکثر آنها دارای 
فرزند محصل و دانشــجو هســتند که 
عالوه بر رفع مشکالت معیشتی نیازمند 
تأمین هزینه های تحصیلــی آنها هم 
هستند. بسیاری از این افراد به مشکالت 
متعدد خود ازجمله نداشــتن مسکن 
و اجاره های باال، درآمــد پایین و دیگر 

مشکالت معیشتی اشاره دارند.

»صدیقه یمینی« بانویی که حدود 
۱۰ سال اســت در نبود همسری که در 
سن ۴۵ سالگی براثر تصادف درگذشته، 
سرپرســتی یک خانوار چهــار نقره در 
اصفهان را عهده دار اســت، خواســتار 
حمایت بیشتر مسئوالن از اقشار همانند 
خود شد. وی با بیان اینکه شرایط زندگی 
به دنبال تورم لحظه ای و چندباره در طول 
سال هر لحظه سخت تر می شود، افزود: 
زنان سرپرســت خانوار به دلیل اینکه 
بیشتر از دیگر زنان جامعه بر خود فشار 
جســمی و روحی وارد می کنند، زودتر 

ازکارافتاده می شوند.
ایــن زن سرپرســت خانــوار که 
زیرپوشــش کمیته امداد امام قرار دارد 
و از محل تســهیالت اشــتغال زایی و 

خودکفایی، بــرای راه اندازی پخت نان 
خانگی وام دریافت کرده اســت، گفت: 
حدود ۶ ســال اســت که این حرفه را 
برای تأمین معیشت خانواده خود به راه 
انداختم ولی در ۲ سال اخیر مشکالتی 
که مســئوالن علت آن را تحریم عنوان 
می کنند باعث شد که برای تأمین مواد 
اولیه پخت نان که آرد اســت با مشکل 

مواجه شوم.
وی آزاد شــدن نرخ آرد و کم کردن 
سهمیه دولتی آن را یکی از چالش های 
شــغل خود عنوان کرد و گفت: از دیگر 
سو و با افزایش قیمت نان و پایین آمدن 
قدرت خرید مردم، درآمد من هم بسیار 

کمتر شده است.
این زن سرپرست خانوار از مسئوالن 
درخواست کرد که دایره حمایت از زنان 
سرپرست خانوار را در شرایط اقتصادی 

موجود گسترده تر کنند.

عمده مشکالت ناشی از فشارهای 
اقتصادی است

»زهرا شریفی« زن سرپرست خانوار 
دیگــری از اصفهان هم گفت: بیشــتر 
مشکالت و آسیب هایی که افراد همانند 
ما در جامعه با آن مواجه هستند ناشی از 

فشار اقتصادی است.
وی که حدود پنج ســال است که به 

حرفه تهیه و توزیع سبزی های مختلف 
در اصفهان می پــردازد، گفت: این زنان 
اگر بخواهند تا پایان زندگی خودشــان 
به تنهایی یــک خانــواده را اداره کنند 
نیازمند حمایت بیشتر از سوی نهادهای 

مسئول هستند.
وی پرداخت تنها یک وام اشــتغال 
با ســود پایین را در این شرایط جوابگو 
ندانست و گفت: باید برای تأمین مسکن 
و اشــتغال پایدار زنان سرپرست خانوار 
بیشتر از سایر افراد جامعه توجه صورت 

گیرد.
شریفی، خارج کردن زنان سرپرست 
خانــوار از چرخه حمایتــی و پرداخت 
مستمری ســازمان های مردم نهاد به 
بهانه دریافت وام اشتغال را کار درستی در 
شرایط حاضر ندانست و گفت: باید در کنار 
تالشی که این زنان برای تأمین معاش 
زندگی خود و فرزندانشان انجام می دهند 
مورد حمایت مــادی و پایدار نهادهای 

حمایتی دولت قرار بگیرند.

وعده حمایت از زنان 
سرپرست خانوار در دولت وعده ها

در همین زمینه و بنا به اعالم معاونت 
امور زنــان و خانــواده رییس جمهور، 
حمایت از زنــان سرپرســت خانوار و 
توانمندسازی آنان در کنار ارتقای جایگاه 

بانوان در عرصه هــای مدیریتی و دیگر 
حوزه ها از دغدغه های دولت سیزدهم 
است. به همین منظور آسیب شناسی در 
دولت سیزدهم در مورد زنان سرپرست 
خانوار انجام شده است که نشان می دهد 
در ابتدای برنامه ششــم توســعه، سه 
میلیــون و ۵۰۰هزار زن سرپرســت 
خانوار در کشــور وجود داشته است و 
بنا به ادعای معاونت امــور زنان رئیس 
جمهور، قرار است به گونه ای برنامه ریزی 
شــود که تا پایان برنامه هفتم، هیچ زن 
 سرپرست خانواری بدون اشتغال وجود 

نداشته باشند.
در این زمینه، مدیرکل بهزیســتی 
اصفهان یکی از اقدامات بهزیستی را در 
راســتای حمایت از مددجویان به ویژه 
زنان سرپرست خانوار، حمایت تسهیالتی 

خودکفایی این نهاد دانست.
ولی اهلل نصر اصفهانــی با بیان اینکه 
در زمــان حاضــر بالغ بر ۱۰هــزار زن 
سرپرست خانوار زیرپوشش بهزیستی 
استان اصفهان هســتند، گفت: یکی از 
اهداف مهــم و اولویت هــای این نهاد، 
توانمندســازی مددجویان زیرپوشش 
این نهاد تا رسیدن به خودکفایی در قالب 
پرداخت تسهیالت بانکی و مهارت افزایی 

آنان است.
وی اظهار داشت: در یک سال گذشته 
حدود سه هزار میلیون ریال تسهیالت در 
قالب وام اشتغال، بیمه خویش فرمایی و 
وام کارآفرینی به مددجویان زیرپوشش 
بهزیستی استان ازجمله زنان سرپرست 

خانوار پرداخت شده است.
مدیــرکل بهزیســتی اصفهــان، 
اعتبارات اشــتغال زایی را به طور عمده 

شــامل پرداخت وام های ۱۰۰ میلیون 
تومانی عنوان کرد و گفت: عمده وام های 
اشــتغال مربوط به مشــاغل خانگی و 
کسب وکارهای خرد تا مشاغل خدماتی، 
کشاورزی و دامداری در مناطق روستایی 

و همچنین صنایع دستی است.
وی در خصــوص رفع مشــکالت 
اشــتغال، مســکن و تأمین نیازهای 
مددجویان، همکاری و مشارکت خیران 
را خواستار شد و گفت: منابع بهزیستی 
پاســخگوی تمامی نیازهای این افراد 

نیست.

توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار، در کنار کمک های تسهیالتی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
اصفهان هم گفت: رسالت این نهاد، عالوه 
بر کمک به تأمین معــاش خانواده های 
زیرپوشش، توانمندســازی آنها به ویژه 

زنان سرپرست خانوار است.
کریم زارع افزود: در زمان حاضر بیش 
از ۴۴درصد از جامعه هدف زیرپوشش 
این نهاد معادل ۵۸هــزار و ۵۸۰ خانوار 
در استان، زنان سرپرست خانوار هستند.

وی اظهار داشــت: این زنان به طور 
عمده به دالیلی ازجمله فوت یا زندانی 
شدن سرپرست، طالق و متارکه و بنا بر با 
نیازسنجی خانواده، تحت حمایت کمیته 

امداد امام خمینی قرار دارند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
اصفهان افزود: برخی از مشکالت جامعه، 
زنان را به ســمت طالق و یــا تحمیل 
نگهــداری از یک یــا ۲ فرزنــد بدون 
سرپرست می کند، برخی از این افراد از 
سوی خانواده ها طردشده و بسیاری از 

مشکالت گریبان گیر آنها می شود.
وی با بیان اینکه کمیته امداد حضرت 
امام خمینی با ارائه خدمات متنوع از زنان 
زیرپوشش، حمایت می کند افزود: برای 
توانمندسازی این اقشار عالوه بر پرداخت 
مستمری، با مشــاوره، هدایت شغلی یا 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای 

آنها اشتغال ایجاد می شود.
به گفتــه وی، همچنین براســاس 
احصای مشکالت توســط مددکاران 
امداد، با پرداخت وام کارگشایی، ودیعه 
یــا کمک هزینه خرید مســکن به آنها 

خدمت رسانی می شود.
زارع افزود: خدمــات حمایتی برای 
معیشــت، تحصیل و جهیزیه فرزندان 
این افراد با کمک خیران انجام می شود 
و همچنیــن آموزش هایــی بــرای 

توانمندسازی آنان ارائه می شود.

کاهش قدرت خرید مردم، مشاغل خانگی را تهدید می کند

زنان سرپرست خانوار زیر بار سنگین دغدغه تامین معاش
وام اشتغال

 50 درصد افزایش یافت
معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش 
مبلغ وام اشتغال از یکصد میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون 
تومان به عنوان مصوبات جلســه اخیر شورای عالی 

اشتغال خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، کریمی بیرانوند با 
اشــاره به کلیات برخی مصوبات جلسه هشتاد و سوم 
شورای عالی اشتغال گفت: حمایت از برنامه های اشتغال 
نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد )ذیل 
همکاری با استانداری ها( و افزایش وام اشتغال از ۱۰۰ 
میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان از مصوبات شورای 
عالی اشتغال بود که با حضور و تالش وزیر جدید تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در جلســه شورای عالی اشتغال با 

حضور رئیس جمهور به نتیجه رسید.
معاون وزیر کار با اشــاره به اینکه موضوع اشتغال 
برای دولت سیزدهم بسیار حائز اهمیت است، گفت: 
در همین راستا یکی از مصوبات شورای عالی اشتغال، 
ایجاد گروه و کارگروه های تخصصی در زمینه اشتغال در 
وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف بود که مصوب شد. 
همچنین در زمینه همکاری ها با دستگاه های مختلف 
برای توسعه اشتغال، کارآفرینی و مهارت با وزارتخانه ها 
و دستگاه های ذیربط برای دانش آموختگان از مواردی 
است که جزئیات آنها به محض نهایی شدن در آینده 

نزدیک به اطالع مردم خواهد رسید.
    

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران 
مشمول قانون کار در تأمین اجتماعی

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از اجرایی 
شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی 
مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول 

قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش توسعه ایرانی، مهرداد قریب اظهار کرد: 
با توجه به ابالغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ 
قانون اساســی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن 
کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱، 
ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ 
مذکور مشــمول کسر حق بیمه اســت، این سازمان 
تغییرات الزم را در نرم افزارهای مرتبط اعمال کرده و 
این ابالغیه در ســازمان تأمین اجتماعی اجرایی شده 
است. قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه 
مربوط به مابه التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از 
ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین اجتماعی 

پرداخت کنند.
    

موسوی:
 حوزه درمان پیشانی خدمات 

تامین اجتماعی است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از حوزه درمان 
به عنوان پیشانی خدمات تامین اجتماعی نام برد.

به گزارش توســعه ایرانی، میرهاشم موسوی در 
جریان بازدیــد وزیر رفاه از پروژه ســاختمان جدید 
بیمارستان شهید فیاض بخش گفت: حضور وزیر در 
اینجا برای این است که ما تجهیز قوا و رفع موانع کنیم 
و اختیاراتی واگذار کنیم و شرایط را به سمتی ببریم 
که در آینده ای بســیار نزدیک شاهد تکمیل و آغاز به 
کار این پروژه باشیم و به تعهدی که به مردم داده ایم، 

عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه حوزه درمان پیشانی خدمات 
تأمین اجتماعی اســت و مردم انتظــار دارند که این 
خدمات را به نحو مطلوب از ما دریافت کنند، افزود: یکی 
از مشکالت ما در حوزه درمان، فرسودگی ابنیه درمانی 
است. از این جهت باید تالش کنیم با نوسازی ابنیه که 
همزمان با استمرار ارائه خدمات انجام می شود، از این 
قصوری که در طول عمر سازمان تأمین اجتماعی به 
وجود آمده رهایی و زمان بندی دقیق در اجرای پروژه ها، 

به توسعه مطلوب خدمات درمانی بپردازیم.
    

واریز معوقات حقوق بازنشستگان 
کارگری از دیروز آغاز شد

معوقات حقوق بازنشستگان سایر سطوح کارگری، 
همزمان با شــروع پرداخــت مســتمری آبان ماه، در 
حال پرداخت اســت. »حســن ایزدان« بازرس کانون 
بازنشستگان کارگری تهران در گفت وگو با ایلنا گفت: بعد 
از ماه ها و با پیگیری های مستمر کانون های بازنشستگی، 
تامین اجتماعی و فعاالن این حــوزه، باالخره پرداخت 
معوقات حقوق بازنشستگان سایر سطوح آغاز و همزمان 
با شروع پرداخت مستمری آبان ماه، معوقات فرودین ماه 

نیز براساس حروف الفبا در حال پرداخت است.

شرایط زندگی به دنبال 
تورم لحظه ای و چندباره 

در طول سال هر لحظه 
سخت تر می شود. زنان 

سرپرست خانوار به دلیل 
اینکه بیشتر از دیگر زنان 

جامعه بر خود فشار جسمی 
و روحی وارد می کنند، 

زودتر ازکارافتاده می شوند

سه میلیون و ۵۰۰هزار زن 
سرپرست خانوار در کشور 
وجود دارد که بنا به ادعای 

معاونت امور زنان رئیس 
جمهور، قرار است به گونه ای 

برنامه ریزی شود که تا 
پایان برنامه هفتم، هیچ زن 
سرپرست خانواری بدون 

اشتغال وجود نداشته باشند

یک فعال کارگــری گفت: امــروز دســتمزد کارگران در 
خوش بینانه ترین حالت، کمتر از ۱۰روز تمام می شود و اگر یک 
مریض در خانه باشد، حقوق ماهیانه اصال کفاف هزینه های درمان 
را نمی دهد چون حتی خدمات بیمه هم به درستی به کارگران 
داده نمی شــود. از هر طرف فشــار روی دوش کارگران است و 
بدون توجه به این فشار سنگین، سیاست های منفعالنه در قبال 

کارگران به کار برده می شود.
»عبدالعظیم همایونی« نماینده کارگران شهرداری زنجان 
در گفت وگو با ایلنا با اشاره به لزوم ترمیم حقوق کارگران گفت: 
حداقل دستمزد امسال ۵۷درصد افزایش یافت اما بعد از مدتی 

اثر این افزایش دستمزد از بین رفت و قیمت ها به قدری افزایش 
یافت که حتی وضعیت از قبل هم بدتر شد.

وی بیان کرد: امروز دستمزد حدود ۳۰درصد از سبد معیشت 
را پوشش می دهد. با این اوصاف لزوم ترمیم دستمزد امری مسلم 

است اما ظاهرا برای هیچ کدام از متولیان امر اهمیتی ندارد.
همایونی گفت: چرا دولت و مجلس در یک اقدام هماهنگ و 
سریع، دست به ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان می زنند 
اما هیچ اقدامی برای ترمیم حقوق کارگران نمی کنند؟ مجلس و 
دولت افزایش نرخ تورم را دلیل انجام این کار بیان کردند. سوال 
ما این است که آیا تنها کارمندان با افزایش قیمت ها و نرخ تورم 

سرو کله می زنند؟ این فعال کارگری با طرح این سوال که »چرا 
با نیروی کار برخورد دوگانه می شــود«، گفت: اگر افزایش نرخ 
تورم، قدرت خرید را پایین آورده، این اتفاق برای کل نیروی کار 
افتاده نه فقط برای کارمندان که دولت تنها برای حفظ معیشت 

آنها تصمیم بگیرد!
نماینده کارگران شهردای زنجان گفت: فشار اقتصادی کمر 
کارگران را شکسته است. روغنی که ۸هزار تومان بوده امروز 
۶۸هزار تومان شده است. از همین یک رقم می شود وضعیت 
کارگران را فهمید. اگر دولت می توانســت مانع افزایش نرخ 
تورم شود ما به همین افزایش ساالنه حقوق رضایت می دادیم 

اما وقتی دولت نمی تواند نرخ تــورم را کنترل کند و برعکس، 
برخی سیاست ها باعث افزایش قیمت ها و نرخ تورم می شود، 
باید به فکر ترمیم دســتمزد هم بود. وی در پایان گفت: ما از 
شــورای عالی کار می خواهیم برای برگزاری جلسات ترمیم 
 مزد با دولت گفت وگــو کند و اعتراض کارگــران را به گوش 

آنها برساند.

یک فعال صنفی:

فشار اقتصادی روی دوش کارگران و بازنشستگان است

خبر

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: کمبود نیرو باعث شده 
برخی داروخانه های تامین اجتماعی قزوین مسئول فنی نداشته 
باشند و علوم پزشــکی هم اخطار داده که چون داروخانه های 
تأمین اجتماعی مسئول فنی ندارند، سهمیه دارو به آنها تعلق 

نگیرد.

عیدعلــی کریمــی در گفت وگو بــا ایلنا در اعتــراض به 
سیاست های ســازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان گفت: 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دستور بستن داروخانه های 
شبانه روزی درمانگاه های تأمین اجتماعی را داده است. بستن 
داروخانه های شبانه روزی باعث می شود کارگران و بازنشستگانی 
که شب به دارو نیاز پیدا می کنند، مجبور شوند هزینه دارو را آزاد 

پرداخت کنند.
وی افزود: ممکن است هزینه برخی از این داروها به قدری باال 
باشد که فرد نتواند آن دارو را تهیه کند. این اقدامات بازی با جان 
مردم است. ما از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی می خواهیم این دستور را لغو کنند.
وی در ادامه با اشاره به کمبود نیرو در داروخانه ها گفت: کمبود 
نیرو باعث شــده برخی داروخانه های تامین اجتماعی قزوین 
مسئول فنی نداشته باشند و علوم پزشکی هم اخطار داده که چون 

داروخانه های تأمین اجتماعی مسئول فنی ندارند، سهمیه دارو به 
آنها تعلق نگیرد. این چه کاری است؟ چرا همیشه مشکالت بر سر 

بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی آوار می شود؟
کریمی گفت: آیا جذب نیروی فنی خیلی سخت است که 
دســتور قطع کردن ســهمیه دارو می دهند؟ ما به مدیرعامل 
تامین اجتماعی می گوییم هر چه ســریع تر مسئول فنی برای 
داروخانه های تأمین اجتماعی قزوین جذب کند تا بیمه شدگان 

دچار مشکل نشوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: مشکل دارو بدون این 
دستورالعمل هم وجود دارد و با این دستورها مشکالت بیشتر 
می شــود. این درحالی ســت که کارگران و بازنشستگان بارها 
هزینه بیمه پرداخت می کنند اما جایی که باید نمی توانند از آن 
استفاده کنند. این فعال کارگری گفت: کارگران و بازنشستگان با 
وجود داشتِن بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی بخش زیادی 

از هزینه درمان را خــود پرداخت می کنند. کریمی گفت: ما در 
قزوین دو بیمارستان و شش درمانگاه نیم بند تأمین اجتماعی 
داریم. آزمایشگاه یکی از درمانگاه ها تعطیل شده است. چرا باید 
این اتفاق بیفتد؟ چرا به جای اینکه اوضاع روزبه روز بهتر شود، 

بدتر می شود؟
وی با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
سال گذشته ۹۰هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی 
در نظر گرفته شد اما این بدهی هنوز پرداخت نشده است. وقتی 
این بدهی ها پرداخت نمی شــود، تأمین اجتماعی به همه جا 
بدهکار می شود؛ از داروخانه گرفته تا بیمارستان خصوصی همه 
از تامین اجتماعی طلب دارند و برای همین به کارگر و بازنشسته 

خدمات ارائه نمی دهند.
این فعال کارگری گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
دولت فشار بیاورد تا این طلب پرداخت شود. از طرفی مدیرعامل 
تامین اجتماعی به جای تعطیل کردن و برداشتن یک سری از 

خدمات، مشکالت را حل کند و بدهی خود را از دولت بگیرد.
کریمی تصریح کــرد: اجــازه نمی دهیــم داروخانه های 
شبانه روزی تعطیل شوند. تامین اجتماعی نیز هر چه زودتر به 

فکر تامین نیروی فنی باشد تا سهمیه دارو قطع نشود.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین:

مشکالت بر سر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی آوار شده است

خبر


