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88498440سرويس اجتماعي

كرونا و تشديد بحران اقتصادي
براي زنان سرپرست خانوار

بر اساس آمار بيش از 80 درصد زنان سرپرست 
خانوار در سراسر كش�ور بيكار و فاقد هر گونه 
مهارت شغلي درآمدزا هستند. همين مسئله 
هم اين گروه را بيش�تر در معرض سوءاستفاده 
و آسيب هاي اجتماعي قرار مي دهد. به همين 
دليل هم توانمند سازي زنان سرپرست خانوار 
در كنار حمايت هاي مادي و معنوي از اين زنان 
موجب مي شود تا آنها و خانواده تحت تكفل شان 
از آس�يب هاي اجتماعي مص�ون بمانند. حاال 
و با پاندمي كرون�ا اين زنان بيش از گذش�ته با 
چالش هاي اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند. 
 زن��ان سرپرس��ت خان��وار اغل��ب در بخش هاي 
غيررس��مي اقتصادي فعاليت دارند و از اين رو در 
اوج بحران كرونا، دشواري تأمين هزينه هاي امرار 
معاش اين زنان و اعضاي خانواده شان بيشتر شده 
است. اين زنان نيازمند حمايت و همراهي دولت 
هستند. ستاد تسهيالت كرونا بين 500هزار تومان 
تا 2ميليون تومان تسهيالت براي زنان سرپرست 
خانوار در نظر گرفته است و متقاضيان كه بايد از 
يارانه بگيران باشند اين وام را دريافت كرده اند، اما 
تع��داد قابل توجهي از زناني ك��ه نيازمند دريافت 
كمك هاي اجتماعي در اين ش��رايط هستند يا از 
چرخه رس��مي پرداخت يارانه خارج هستند يا با 
عنايت به اقتصاد بيمار جامعه و افزايش لحظه اي 
هزينه هاي زندگي تسهيالت دولتي دردي از آنها 
دوا نمي كند. از سوي ديگر دولت نمي تواند پرداخت 
تسهيالتي از اين دست را در شرايط كنوني و براي 

مدت طوالني ادامه دهد. 
بس��ياري از زنان بي سرپرس��ت و بدسرپرست با 
خوداش��تغالي و توليد محصوالت صنايع دستي 
تا مواد غذايي امرار مع��اش مي كنند و با تعطيلي 
بس��ياري از مش��اغل خدمات��ي و بازارچه ه��اي 
خوداش��تغالي در چن��د م��اه اخي��ر ب��ه دلي��ل 
محدوديت هاي بحران كرونا اين زنان با مشكالت 
اقتصادي بيشتري در تأمين خرج و مخارج و اجاره 

بهاي منزل استيجاري روبه رو شده اند. 
اكثريت زنان سرپرس��ت خان��وار در كارگاه هاي 
زير زميني و به ص��ورت روزمزد كار مي كنند. اين 
زنان طي چند ماهه اخير و با ش��يوع كرونا بيشتر 
از گذشته در مضيقه مالي قرار گرفته اند. از طرفي 
مش��اغلي همچ��ون دستفروش��ي و كارگري كه 
اين افراد دارند ثبت قانوني نش��ده ك��ه بتوانند از 

مستمري و بيمه بيكاري آن استفاده كنند. 
در كنار همه اينها در زمينه زنان سرپرست خانوار 
با خأل اطالعاتي مواجهيم و برخي از اين زنان تحت 
حمايت هيچ يك از نهاده��اي حمايتي همچون 

كميته امداد يا بهزيستي قرار ندارند. 
در چنين ش��رايطي اگرچ��ه هن��وز تحقيقات و 
بررسي هاي دقيقي درباره تأثير كرونا بر وضعيت 
زندگي زنان سرپرست خانوار انجام نشده است اما 
گزارش هاي پراكنده مسئوالن در مناطق مختلف 
كشور و نگاهي اجمالي به وضعيت خانواده هايي كه 
در اطرافمان مي شناسيم، نشان  مي دهد شماري 
از زناني ك��ه پيش تر از طريق مش��اغل كم درآمد 
و روزمزد كس��ب درآمد مي كردن��د حاال به جمع 

بيكاران اضافه شده اند. 
بس��ياري از اين زنان در تاالرها و رس��توران ها به 
عنوان كارگ��ران روزمزد حضور داش��تند. بخش 
ديگري نيز در كارگاه ها و توليدي ها كار مي كردند 
اما كس��ادي ب��ازار خري��د و فروش هم ب��ه دليل 
همه گيري كرونا و پرهيز مردم از حضور در مراكز 
خريد از يكسو و از سوي ديگر كاهش توان اقتصادي 
مردم براي خريد اجناس و كاالهاي مورد نيازشان 
موجب شده است بسياري از توليدي ها و كارگاه ها 
تعطيل شود و تاالرهاي پذيرايي و رستوران ها هم 
كه با دستور ستاد ملي مقابله با كرونا تعطيل شده 
و در عمل معيشت اين زنان و خانواده هايشان را با 

چالش جدي مواجه كرده است. 
حتي زنان سرپرس��ت خانوار داراي تحصيالت و 
مهارت هاي شغلي هم به واسطه ركود اقتصادي و 
كرونا دچار چالش شده  و بخشي از آنها كارشان را 

از دست داده اند. 
اي��ن زنان ك��ه اغل��ب مس��ئوليت نگه��داري از 
فرزندانش��ان را هم بر عهده دارند با بحران كرونا 
و مجازي ش��دن مدارس باي��د هزينه هاي درس 
خواندن مجازي فرزندانشان را هم تقبل كنند. تهيه 
گوشي هوشمند تلفن همراه يا تبلت و رايانه براي 
بسياري از اين زنان امري غيرممكن است و حذف 
شدن بچه هاي اين زنان از دايره آموزش و پرورش 
موجب خواهد شد چرخه آسيب هاي اجتماعي به 
ش��كل جدي تري در جامعه تكرار شود. خود اين 
زنان هم هر قدر بيش��تر در تنگناي معيشتي قرار 
گيرند بيشتر مستعد گرايش به آسيب ها مي شوند. 
زنان سرپرست خانوار بخشي از واقعيت هاي اين 
جامعه اس��ت كه روز به روز بر تعدادش��ان افزوده 
مي ش��ود. اين زنان در كوتاه مدت به حمايت نياز 
دارن��د و در بلندم��دت بايد فكري به ح��ال روند 

افزايشي زنان سرپرست خانوار كرد. 

نکته

عوامل متعددي موجب مي شود تا يك زن بار سرپرستي خانواده را بر 
عهده بگيرد و به دوش بكشد. مرگ همس��ر، طالق، از كار افتادگي يا 
اعتياد و بد سرپرست بودن از عواملي اس��ت كه سبب مي شود تا زنان 
مس��ئوليت نان آوري خانواده را ه��م در كنار وظاي��ف و نقش مادري 
خود به عهده بگيرند و به قول قديمي ها هم پدر خانواده باش��ند و هم 
مادر خانواده. زنان سرپرست خانوار به هر ش��كل و با هر دليلي كه بار 
سرپرستي خانواده را به دوش گرفته اند، از جمله گروه هاي آسيب پذير 
در هر جامعه اي هستند و يكي از شاخص هاي ارزيابي عدالت اجتماعي 

در هر كشوري، وضعيت زنان آن كشور است. 
 رشد 300 درصدي زنان سرپرست خانوار طي 2 دهه

براس��اس آمارهاي نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و س��ازمان 
بهزيستي هم اكنون حدود 4ميليون زن سرپرست خانوار در محدوده 
سني ۱۸ تا ۶0 سال در كشور وجود دارند. طي ۱0 سال گذشته تعداد 

خانواده هاي زن سرپرست تا 5۸ درصد افزايش داشته است. 
براس��اس سرش��ماري نفوس و مس��كن مركز آمار ايران در سال ۹5، 
مشخص شد جمعيت زنان سرپرست خانوار كشور نزديك به ۳ميليون 
و ۶0 ه��زار نفر اس��ت. اين جمعيت در سرش��ماري س��ال ۹0 حدود 
2ميليون و 500 هزار نفر، در سرشماري سال ۸5  يك ميليون و ۶00 
هزار نفر و در سرشماري س��ال ۷5، كمتر از يك ميليون و 200 هزار 
نفر بود. نگاهي اجمالي به آمار زنان سرپرس��ت خانوار در كشور نشان 
مي دهد طي 20 سال از آمار يك ميليون و 200 هزار نفر در سال ۷5 به 
۳ميليون و ۶0 هزار نفر در سال ۹5 رسيده ايم و در چند سال گذشته 
اين آمار به 4ميليون رسيده است. عوامل متعددي زيربناي افزايش زنان 
سرپرست خانوار است، اما اغلب كارشناسان زيربناي رشد تصاعدي زنان 
سرپرست خانوار را افزايش پديده طالق مي دانند. علت روند افزايشي 
زنان سرپرست خانوار خود نيازمند بررسي هاي جامع و پژوهش هاي 

دانشگاهي است، اما آنچه مسلم است زنان به هر دليلي كه سرپرست 
خانوار ش��ده باشند بايد حمايت ش��وند؛ شرايط نامس��اعد اقتصادي 
مي تواند اي��ن زنان و افراد تحت تكفلش��ان را در معرض آس��يب هاي 
اجتماعي گس��ترده اي قرار دهد و براي قطع چرخه اين آسيب ها الزم 
است تا دولت اين زنان را زير چتر حمايتي خود بگيرد اما تاكنون چنين 

حمايت هايي احساس نشده است. 
همين افزايش چند برابري زنان سرپرست خانوار هم لزوم حمايت از آنها 
را جدي تر مي كند. بر همين اساس هم حمايت از زنان سرپرست خانوار 
در قوانين برنامه هاي پنج ساله توسعه جايگاه ويژه اي دارد. اگرچه اين 

قوانين هيچ گاه به درستي اجرايي نشده اند. 
 حمايت از زنان سرپرست خانوار در قوانين 5ساله توسعه 

در قوانين پنج ساله توسعه به موضوع حمايت از زنان سرپرست خانوار 
توجه ويژه اي شده است. 

بند ج ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توس��عه به تأمين بيمه خاص براي 
حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي سرپرست با اولويت كودكان 

بي سرپرست تأكيد دارد. 
همچنين بند ي ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه به تهيه و تدوين 
طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرس��ت و سرپرست خانوار با 
همكاري ساير سازمان ها و نهادهاي ذي ربط و تشكل هاي غيردولتي 
و تصويب آن در هيئت وزيران در ش��ش ماهه نخست سال اول برنامه 

تأكيد دارد. 
در بند ل همين ماده به افزايش مستمري ماهانه خانواده هاي نيازمند 
و بي سرپرست و زنان سرپرس��ت خانواده تحت پوشش دستگاه هاي 
حمايتي بر مبناي 40درصد حداقل حقوق و دس��تمزد در س��ال اول 

برنامه اشاره دارد. 
در ماده ۳۹ برنامه پنجم توسعه هم آمده است: به منظور توانمندسازي 

افراد و گروه هاي نيازمند به ويژه زنان سرپرس��ت خان��وار و معلوالن 
نيازمند با تأكيد بر برنامه هاي اجتماع محور و خانواده محور با استفاده 
از منابع بودجه عمومي دولت و كمك هاي مردمي اقدامات زير توسط 

دولت انجام مي شود:
الف( طراحي نظام س��طح بن��دي خدمات حمايتي و توانمندس��ازي 
متناسب با شرايط بومي، منطقه اي و گروه هاي هدف حداكثر تا پايان 
س��ال اول برنامه و فراهم كردن ظرفيت هاي الزم براي استقرار نظام 

مذكور در طول برنامه.
ب( اج��راي برنامه ه��اي توانمندس��ازي حداقل س��االنه  ۱0درصد 
خانوارهاي تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي به استثناي  سالمندان 
و معلوالن ذهني، توانمند ش��ده و خروج آنان از پوشش حمايت هاي 

مستقيم. 
ج( تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد 

بي سرپرست و معلوالن نيازمند در طول سال هاي اجراي برنامه.
همچنين در برنامه پنجم توسعه و در قالب ماده 2۳0 »توجه به ابعاد 
معيشتي و اشتغال زنان سرپرست خانوار« به عنوان يكي از محورهاي 

۱4گانه اين ماده مورد تأكيد واقع شده است. 
بند ت ماده ۸0 قانون برنامه ششم توس��عه نيز بر تهيه و اجراي كامل 
طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و مصوبات 
شوراي اجتماعي تا پايان اجراي قانون توسط معاونت امور زنان رياست 
جمهوري با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي 
ذي ربط تأكيد دارد. اين بندها و قوانين اما همچون بسياري از قوانين 

ديگر تنها روي كاغذ نوشته شده اند. 
 دس�ت رد كميس�يون بودج�ه مجل�س ب�ه س�ينه اليحه  

توانمندسازي زنان سرپرست خانوار
بر اساس تكليف قانون برنامه ششم توسعه، دولت سال گذشته اليحه 

مكلف ش��دن دولت به تهيه طرح جامع توانمند سازي زنان سرپرست 
خانوار را به مجلس فرس��تاد. طبق اعالم پايگاه اطالع رساني دولت، با 
توجه به صالحيت ذاتي معاونت امور زنان و خانواده براي اجراي امور 
مرتبط با زنان و خانواده و امكان اق��دام اين معاونت براي تدوين طرح 
جامع توانمند سازي زنان سرپرس��ت خانوار با همكاري دستگاه هاي 

ذي ربط، مقرر شد اليحه فوق آماده شود. 
 همچنين از سوي هيئت وزيران، معاونت امور زنان و خانواده مكلف 
شد با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور، كميته امداد امام خميني )ره(، س��ازمان بهزيستي كشور، 
طرح جامع توانمند سازي زنان سرپرس��ت خانوار را تهيه و گزارش 
اقدامات اجرايي دس��تگاه هاي مس��ئول را به صورت شش ماهه به 

دولت ارائه كند. 
چند روز پيش اما معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور از رأي ندادن 
كميس��يون بودجه مجلس به اليحه  توانمندس��ازي زنان سرپرست 

خانوار خبر داد. 
معصومه ابتكار در حساب توييتري خود نوشت: »هفته قبل به دعوت 
كميس��يون بودجه براي اليحه زنان سرپرس��ت خان��وار در مجلس 
حضور پيدا كردم و گزارشي از اقدامات دولت و معاونت ارائه و سؤاالت 
نمايندگان را پاسخ دادم. برخي سؤاالت كارشناس��ي و برخي توأم با 
موضع سياس��ي بود. در نهايت كميس��يون به اليحه اي كه اصالحيه 

ضروري قانون بود رأي نداد.«
با وجود اين اظهارات ابتكار ظاهراً داليل رد اين اليحه در مجلس تأخير 
دولت در تدوين اليحه، عملكرد ضعيف در حمايت از زنان سرپرس��ت 
خان��وار و حذف نقش نظارتي مجلس با پيش��نهاد ح��ذف عنوان »به 

تصويب مجلس برسد« بوده است. 

پاسكاري  توانمند سازي زنان سرپرست خانوار 
بين مجلس و دولت

براساس سرشماري نفوس و مسكن مركز آمار 
ايران در سال ۹5، مشخص شد جمعيت زنان 

سرپرست خانوار كشور نزديك به 3ميليون و ۶0 
هزار نفر است. اين جمعيت در سرشماري سال ۹0 

حدود 2ميليون و 500 هزار نفر، در سرشماري سال 
85  يك ميليون و ۶00 هزار نفر و در سرشماري 

سال ۷5، كمتر از يك ميليون و 200 هزار نفر 
بود. نگاهي اجمالي به آمار زنان سرپرست خانوار 
در كشور نشان مي دهد طي 20 سال از آمار يك 

ميليون و 200 هزار نفر در سال ۷5 به 3ميليون و 
۶0 هزار نفر در سال ۹5 رسيده ايم و در چند سال 

گذشته اين آمار به 4ميليون رسيده است

شانه هاي نحيفشان بار زندگي را به تنهايي به دوش مي كشد. خسته اند اما استوار، شكننده اند 
اما راس�ت قامت؛ م�ادران نان آور پ�اي زندگي و فرزندانش�ان ايس�تاده اند حت�ي اگر تنها 
حامي شان ش�عارهاي گاه و بي گاه مسئوالن باش�د و در عمل نه دولت به همراهي شان بيايد 
و نه مجلس اليحه مرتبط با توانمندسازي ش�ان را مورد تأييد قرار دهد. در ماه هاي گذش�ته 
هم با پيدا شدن سر و كله كرونا وضعيت زنان سرپرست خانوار بيش از پيش با چالش مواجه 

شده است، چراكه بخش مهمي از زنان سرپرس�ت خانوار، افرادي بدون مهارت و توانمندي 
خاص هستند و خيلي  از آنها در مش�اغل خدماتي كار مي كنند، اما حاال به دليل بحران كرونا 
با بسته ش�دن تاالرهاي پذيرايي و محدوديت در بسياري از مش�اغل خدماتي در عمل اين 
زنان هم شغل و درآمد خود را از دست داده اند آن هم در شرايطي كه هيچ دست حمايتگري 
وجود ندارد و كس�ي حامي آنان نيس�ت. در روزهاي اخير هم مجلس اليحه توانمند س�ازي 

زنان سرپرس�ت خانوار را رد كرد تا اندك اميدي به حمايت و توانمند س�ازي اين زنان نااميد 
ش�ود؛ اگرچه اين اليحه زماني از س�وي دولت به مجل�س رفت كه دولت دوازدهم در س�ال 
آخر عمر خود است و عماًل وارد ش�مارش معكوس شده اس�ت. اين در حالي است كه دولت 
تدبير و اميد هشت سال براي برنامه ريزي و حمايت از زنان سرپرست خانوار فرصت داشت، 
اما در اين فرصت چند س�اله زنان سرپرس�ت خانوار همچنان بي سرپرس�ت باقي مانده اند !

زنان سرپرست خانوار كه حاال با بحران كرونا آسيب پذيرتر شده اند همچنان بي سرپرست مانده اند!

لزوم افزايش ۶۰ درصدي
 حمايت از زنان سرپرست خانوار تا سال آينده

دولت در اجراي طرح توانمندس��ازي زنان حدود 44درصد از زنان سرپرس��ت خان��وار را در مناطق 
حاشيه نشين و سكونتگاه هاي غيررس��مي تحت حمايت قرار داده اس��ت اما اين عدد بايد در پايان 

برنامه ششم به حداقل ۶0درصد برسد. بند ت ماده ۸0 برنامه پنج ساله ششم 
توسعه درباره لزوم اجراي طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار توسط 
دولت است.  دولت اليحه اي درباره عدم تصويب اين طرح ها در مجلس ارائه 
كرده بود كه مورد مخالفت اعضاي اين كميس��يون قرار گرفت، زيرا دولت 
طي چهار سالي كه از عمر برنامه ششم مي گذرد، بايد طرح توانمند سازي را 
درقالب اليحه ارائه مي كرد.  دولت براساس طرح توانمندسازي زنان بايد از 
اشتغال زنان در حوزه هاي كشاورزي، روستايي، صنايع دستي و ... حمايت و 

زمينه هاي توسعه زيرساخت ها و فناوري ها را براي فروش محصوالت مشاغل خانگي و صنايع دستي 
فراهم كند.  همچنين بايد در حوزه سالمت زنان سرپرست خانواده با وزارت بهداشت همكاري كند و 
برنامه هاي پيشگيري از بيماري هاي شايع و غربالگري را انجام دهد، عالوه بر اين آموزش هاي الزم را 
براي خانواده ها و زنان سرپرست براي دستيابي به برنامه ها و اهداف مدنظر برنامه ششم فراهم نمايد.  
دولت همچنين براساس ماده ۸0 برنامه ششم توسعه در بحث مقابله، پيشگيري و كاهش آسيب هاي 
اجتماعي مانند اعتياد، طالق، حاشيه نشيني، كودكان كار و مفاسد اجتماعي بايد به گونه اي عمل كند 

كه در پايان پنج سال اين برنامه آسيب هاي اجتماعي 25درصد كاهش داشته باشد. 
سيدمحمدرضا ميرتاج الديني 
نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

بهبود وضعيت معيشتي زنان سرپرست خانوار
 اولويت مجلس است

اولويت هاي امروز مجلس در حوزه اجتماعي مأموريت هاي بس��يار مهمي اس��ت كه 
كليت مجلس بايد به آن توجه داش��ته باش��د. به طور مثال رفاه عم��وم مردم يكي از 

اصلي ترين مسائلي اس��ت كه مجلس يازدهم اين موضوع را 
پيگيري خواهد كرد.  موضوع بيكاري يكي از معضالتي است 
كه امروز اكثر خانواده هاي ايراني از آن رنج مي  برند. در حال 
حاضر ۱5ميليون جوان در سن و سال ازدواج در كشور داريم 
كه برنامه روشني براي تسهيل ازدواج جوانان از طرف دولت 
ديده نمي ش��ود كه اين مهم آزاردهنده است. از سوي ديگر 
آمار جوانان بيكار نيز امروز به ۷ميليون رسيده است كه اين 

آمار نيز براي كشوري با چنين ظرفيت هايي خوشايند نيست.  بهبود وضعيت معيشتي 
زنان سرپرست خانوار نيز يكي ديگر از وظايف كميسيون اجتماعي و مجلس يازدهم 
در دوره پيش رو است. امروز اين آمار احصا شده و فقط نيازمند اجراي قوانين و مقررات 
براي بهبود اوضاع هستيم.  در بيشتر اين موارد قوانين و مقررات مناسبي وجود دارد و 
همچنين اطالعات و آمار نيز در زمينه مسائل اصلي حوزه اجتماعي وجود دارد، بنابراين 
امروز ضرورت دارد  با نظارت دقيق دس��تگاه هاي اجرايي اين حوزه را وادار به اجراي 

قوانين در حوزه هاي اجتماعي كنيم. 
مهدي عيسي زاده
نماينده مردم مياندوآب در مجلس شوراي اسالمي

زهرا چيذري

پرونده
توانمند سازي 

زنان سرپرست خانوار

نظر کا رشنا س

 اليحه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
براي حذف نقش نظارتي مجلس رد شد

اليحه مربوط به توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در جلسه اين كميسيون رد 
شد. ما نيازمند يك قانون دائمي در اين حوزه هستيم و دولت بهتر است اقدامات 

خود را در اي��ن زمينه به صورت اليح��ه اي تدوين و به 
مجلس ارسال كند. دولت براساس بند ت ماده ۸0 قانون 
برنامه ششم توسعه مكلف شده است برنامه جامعي را 
در حوزه توانمندس��ازي زنان سرپرست خانوار طراحي 
كند و به تصويب مجلس برساند كه دولت در اين اليحه 
پيشنهاد حذف عنوان »به تصويب مجلس برسد« را ارائه 
كرده بود.  خانم ابتكار گزارشي از اقدامات معاونت زنان و 

خانواده در حوزه اشتغالزايي و حمايت از زنان سرپرست خانوار ارائه و اعالم كرد، 
جزئيات اين برنامه اجرايي است كه بعد از بيان نظرات مخالف و موافق اين اليحه 
رد شد، زيرا اين طرح بعد از تصويب در مجلس ديگر با تغيير دولت ها يا برنامه هاي 
پنج ساله دچار مشكل نخواهد شد.  بايد به بحث معيشت و زندگي زنان سرپرست 
خانوار رسيدگي شود، بنابراين نياز به يك قانون دائمي در اين حوزه وجود دارد 
و دولت بهتر اس��ت اقدامات خود را در اين زمينه به صورت اليحه اي تدوين و به 

مجلس ارسال كند. 
محمدمهدي مفتح 
سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
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