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افزایش حقوق پرستاران سازمان 
تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش 
حقوق پرستاران این سازمان خبر داد و گفت: حقوق 
پرستاران سازمان تأمین اجتماعی مشابه با وزارت 

بهداشت می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ساالری 
اظهار داشــت: بعد از وزارت بهداشت بیشترین 
تعداد پرســتاران با تأمیــن اجتماعی همکاری 
دارند و ۱۶۵۰۰ پرستار در مراکز درمانی تأمین 
اجتماعی سراسر کشور مشغول خدمت رسانی به 

بیماران هستند.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از پرستاران شاغل 
در مراکز درمانی دولتی و خصوصی نیز بیمه شده 
تأمین اجتماعی هستند، گفت: در مجموع ۷۰هزار 

پرستار تحت پوشش سازمان قرار دارند.
ساالری با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی 
تأمین اجتماعی در ماه گذشــته اظهار داشــت: با 
جذب و به کارگیری پرستاران پذیرفته شده در این 
آزمون، شاهد کاهش فشار کاری پرستاران و بهبود 
شاخص تعداد پرستار نسبت به تخت های بستری 

خواهیم بود.
وی از نهایــی شــدن مطالعــات مربــوط به 
سطح بندی مراکز درمانی خبر داد و گفت: براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته به بیمارستان های موجود 
تأمین اجتماعی ۵۵۰ تخت اضافه می کنیم و توسعه 
و تجهیز مراکز موجود را با جدیت پیگیری می کنیم.

    
سهم تامین اجتماعی در بیمه 
تکمیلی بازنشستگان ۷ برابر شد

رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان و 
مستمری بگیران تامین اجتماعی از ۷ برابر شدن 
ســهم مشــارکت ســازمان تامین اجتماعی در 
هزینه های مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر بیات افزود: 
بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی از مهم ترین دغدغه های کانون عالی 
است و با افزایش مشارکت سازمان امیدواریم این 

خدمات را به لحاظ کمی و کیفی ارتقا دهیم.
وی بــا تشــکر از حمایت هــا و همراهی های 
مسئوالن عالی تأمین اجتماعی گفت: تاکنون سهم 
مشارکت ســازمان ۳هزار تومان بود که این عدد با 
افزایش هفت برابری به ۲۱هزار تومان رسیده و اتفاق 

بسیار خوبی است.
بیات تصریح کرد: پایان آبــان ماه قرارداد بیمه 
تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران منقضی 
خواهد شد و با انجام فرآیندهای اداری و برگزاری 
مناقصه این خدمت را برای ســال آینده نیز تداوم 

خواهیم داد.
    

گازگرفتگی؛ علت اصلی حادثه 
کارخانه پودر ماهی قشم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان 
درباره اتفاقات اخیر در شرکت پودر ماهی قشم گفت: 
بررسی های اولیه این حادثه دلخراش نشان دهنده 

عدم توجه به نکات ایمنی کار بوده است.
به گزارش ایلنا، هادی ابراهیمی اظهار داشت: به 
محض اطالع از بروز حادثه در کارخانه پودر ماهی 
در قشم، تیم کارشناسی و بازرسی کار این اداره کل 
جهت بررســی ابعاد مختلف حادثه به محل اعزام 
شدند. وی خاطرنشان کرد: گازسنجی صورت گرفته 
توسط کارشناسان این اداره کل، تجمع گاز سولفید 
هیدروژن و منواکســید کربن و کاهش اکسیژن 
محیط کــه موجب گاز گرفتگی شــده را به اثبات 
رسانده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان هرمزگان تصریح کرد: بــه دنبال کاهش 
اکسیژن محیط، یکی از کارگران دچار حادثه شده و 
پس از آن چهار نفر دیگر از کارگران برای نجات جان 
همکار خود به درون حوضچه ماهی رفته که متأسفانه 

آنها نیز دچار گازگرفتگی شده اند.
ابراهیمی عنــوان کرد: در نهایــت این حادثه 
منجر به مصدومیت یک نفر و فوت چهار نفر دیگر 

شده است.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
هرمزگان، نداشتن تهویه مناسب حوضچه محل 
انجام فعالیت کارگران، عدم نظــارت بر عملکرد 
کارگران، عدم ارزیابی خطرات کاری کارگران توسط 
کارفرما و عدم گازســنجی قبل از ورود کارگران به 
فضای بسته را ازجمله عوامل وقوع حادثه عنوان کرد.

4
اخبار کارگری

شــیوع ویروس کرونــا جنبه های 
مختلف زندگی ما را تغییر داده، مشاغل 
زیادی تعطیل شده، آموزش ها اینترنتی 
شده و بسیاری از افراد مجبورند در منزل 
و به اصطالح دورکاری  کنند که همه این 
موارد مســتقیم یا غیرمستقیم زندگی 

زنان را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش ایســنا، به طور کلی زنان 
بیشتر از مردان در بخش خدمات مشغول 
به کار هستند که همین بخش در دوران 
شیوع ویروس کرونا هم بیشترین آسیب 
را دیده و در نتیجه احتماال اشتغال زنان 
با شیوع ویروس کرونا آسییب بیشتری 
دیده اســت. آمارهای مختلف هم این 
موضوع را تایید می کند. برای مثال تیرماه 
امســال مرکز آمار ایران اعالم کرده بود 
که بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادی کل کشور نشان می دهد این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل )بهــار ۱۳٩٨( ۳.۷درصد کاهش 
داشته است. به عبارت دیگر در فصل بهار 
سال جاری نسبت به فصل مشابه سال 
قبل حدود دو میلیون نفر از بازار کار خارج 
شده اند که بیش از یک میلیون و ۲۰هزار 
نفر آن را زنان و ٩۷۰هــزار نفر را مردان 

تشکیل می دهند.
آمارهای دیگری هم وجود دارد که 
ثابت می کند سهم اشتغال زنان در بخش 

خدمات بیشتر اســت و با وجود اینکه 
زنان سهم کمی از شــاغالن را تشکیل 
می دهند اما درصد زیادی از متقاضیان 
بیمه بیکاری زنان هســتند. براساس 
اطالعات مرکز آمار ایران در بهار ســال 
۱۳٩٩ سهم شاغاالن ۱۵ساله و بیشتر 
در بخش خدمات ۴٩.۷درصد، در بخش 
صنعت ۳۱.٨درصد و در بخش کشاورزی 
۱٨.۶درصد بوده اســت. سهم اشتغال 
زنان از بخش های خدمــات، صنعت و 
کشــاورزی نیز به ترتیــب ۵۷، ۲۳.۲ و 

۱٩.٨درصد است.
این در حالی است که در بهار امسال از 
میان ۲۲ میلیون و ٩۶۳هزار نفر جمغیت 
شــاغل کشــور، مردان ۱٩ میلیون و 
۱۷۳هزار نفر و زنان ۳ میلیون و ۷٩۰هزار 
نفر از جمعیت شاغل کشــور را به خود 
اختصاص داده اند. با این وجود طبق اعالم 
موسسه عالی پژوهش  تامین اجتماعی، 
جدیدترین نتایج نظرسنجی این موسسه 
که وضعیت بیش از ۷۰۰هزار متقاضی 
بیمه شده تامین اجتماعی را که در سامانه 
بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند و همچنان 
بیکار هستند را مورد ارزیابی قرار داده، 
نشان می دهد ۴۰.۴درصد از پاسخگویان 
در این نظرســنجی، زن و ۵٩.۶درصد 
مــرد بوده اند. همچنین براســاس این 
نظرسنجی، ۷۷.۱درصد پاسخ دهندگان 

در بخش خدمات، ۱.۴درصد در بخش 
کشاورزی و ۲۱.۵درصد در بخش صنعت 

مشغول به کار بوده اند.
این شرایط نه تنها مشکالت اقتصادی 
زنان را تشدید و استقالل آنان را تهدید 
می کند، بلکه ممکن است وضعیت شغلی 
زنان بعد از بازگشت به شرایط عادی را هم 
تغییر دهد چرا که با افزایش جمعیت زنان 
بیکار این احتمال وجود دارد که زنان برای 
کسب یک جایگاه شغلی به حقوق، مزایا و 

شرایط کاری نامناسب تن دهند.
 بار مضاعف کار خانگی 

بر گرده زنان
به دلیل  تقســیم کار جنسیتی، کار 
خانگی و مسئولیت های مراقبتی عمدتا 
زنانه قلمداد می شود و همین نقش های 
جنســیتی، یعنی وظایف و انتظاراتی 
که برعهده هر یک از دو جنس گذاشته 
شده، می تواند زنان را از ورود به بازار کار 
یا پیشــرفت در عرصه شــغلی بازدارد. 
براساس نتایج آمارهای گذران وقت افراد 
جامعه در ســال ٩۳-٩۴ متوسط زمان 
سپری شده در فعالیت های خانه داری 
توسط مردان ۱۵ ساله و بیشتر در کشور 
برابر با یک ساعت و ۱۷ دقیقه و برای زنان 
۵ ساعت و ۲۵ دقیقه است. همچنین زنان 
جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله به طور متوسط فقط  
۳۴ دقیقه در روز بــه کار و فعالیت های 

شغلی و ۴ ساعت و ۵ دقیقه به فعالیت های 
خانــه داری می پردازنــد، در حالی که 
مردان جوان ۲ ســاعت و ۳٩ دقیقه را به 
امور شغلی و تنها ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه را 
به خانه داری اختصاص می دهند. از طرف 
دیگر نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 
۱۳٩۴ نشان می دهد که حدود ۷۲درصد 
از زنان غیرفعال مسئولیت های شخصی یا 
خانوادگی را به عنوان مهم ترین مانع برای 

فعالیت در بازار کار بیان کرده اند.
اما اگر به شرایط زندگی در عصر کرونا 
برگردیم می بینیم که لزوم افزایش سطح 
رعایت مسائل بهداشــتی و ضدعفونی 
کردن و شست وشــوی اقالم، وســایل 
و بخش های مختلف خانــه و تفکیک 
و ضدعفونی لباس ها مســئولیت های 
جدیدی را در این زمینــه برعهده زنان 

گذاشته است. همچنین با دورکار شدن 
اعضای دیگر خانواده بــه طور کلی کار 
خانگی شامل پختن غذا، پذیرایی از افراد 
خانواده و شست وشو هم بیشتر می شود.

عالوه بر این شــیوع ویروس کرونا 
وظایــف مراقبتی بیشــتری برعهده 
زنان گذاشته، چرا که از طرفی به دلیل 
خطرات مالقات با پرســتار در منزل و 
حضور در بیمارستان ها و از طرف دیگر 
به دلیل وخیم شدن شرایط اقتصادی، 
این وظایف هم بیش از پیش بر گرده زنان 

گذاشته می شود.
در کنار همه این شرایط با آموزش از 
راه دور زنان ناچارند کار آموزش فرزندان 
را نیز به عهده بگیرنــد و زمان زیادی را 
صرف رســیدگی به تکالیف و مسائل 
آموزشی فرزندانشــان به ویژه در دوره 

ابتدایی کنند.
»شهرزاد« مادری خانه دار با دو فرزند 
در سنین ابتدایی و راهنمایی می گوید 
که برای دختر بزرگش کــه در مقطع 
متوسطه تحصیل می کند زمانی صرف 
نمی کند اما دختر دومش که سال دوم 
ابتدایی است نمی تواند به خوبی از برنامه 
شاد اســتفاده کند و او از ساعت هشت 
صبح تا دو بعدازظهر دخترش را در همه 
کالس ها راهنمایی می کند. از طرف دیگر 
بیشتر وقت ها صدای پیام صوتی معلمان 
کم و نامفهوم است و او مجبور است که 
گوش کند و برای دخترش توضیح دهد، 
طوری که تقریبا همه کالس ها را برای او 
توضیح می دهد. البته بعد از ساعت ۱۲ 
هم ناچار اســت که تکالیف دخترش را 
رونویسی کند تا او حل کند چرا که پرینت 
همه تکالیف به صرفه نیست بنابراین بعد 
از تمام شدن کالس ها یک تا سه ساعت 
در روز را صــرف رســیدگی به تکالیف 

فرزندش می کند.
وی در ادامــه می گوید: برای من کار 
خانه بیشتر نشده اما کار مادری بیشتر 
شــده و برنامه ریزی، متفاوت. مثال من 
حتما شب قبل ناهار فردا را آماده می کنم 
چون صبح نمی توانم هم سر قابلمه باشم و 
هم حواسم به پیام های صوتی معلم باشد.
شهرزاد در پاسخ به اینکه آیا می تواند 
روزانــه زمانی را به امور شــخصی خود 
اختصاص دهد یا نه، می گوید که انجام 
کارهای شــخصی اش به کلی منتفی 
شده و ادامه می دهد: همیشه منتظر مهر 
بودم چون در تابستان با حضور بچه ها در 
خانه نمی توانم هیــچ کاری برای خودم 
انجام دهم. مثال از ســال قبل که دختر 
کوچکم هم به مدرسه رفت، هر روز صبح 
پیاده روی می کردم اما االن دیگر امکان 

ورزش کردن هم ندارم.

مادر دیگری بــه نام »نــدا« با یک 
دختر پنجم ابتدایی که حاال با شــیوع 
ویروس کرونا مجبور به دورکاری است 
نیز می گوید: زمانی که در خانه هســتم 
بیشتر شده اما زندگی از نظم خارج شده 
و امکان برنامه ریزی وجود ندارد. البته با 
توجه به اینکه دخترم بزرگ است و بیشتر 
کارهای خودش را انجام می دهد ممکن 
است در روز یک ساعت برای مدرسه اش 
وقت بگذارم اما کار خانه خیلی بیشــتر 

شده است.
او درباره کار خانگــی ادامه می دهد: 
با وجود اینکه وقت بیشــتری را صرف 
رســیدگی به امور خانه می کنم، تمام 
نمی شود و حتی وقت برای کار خانه کم 
می آورم اما پیش از کرونا و اشــتغال در 
بیرون از منزل عموما فقط آخر هفته  را 

صرف کار خانگی می کردم.
ندا هــم روزهــا همزمــان درگیر 
دورکاری، کار خانه و درس دخترش است 
و زمان زیادی برای رســیدن به کارهای 
شخصی ندارد. شــاید فقط بتواند چند 
صفحه کتاب بخواند یا در حد محدود به 

کارهای عقب مانده رسیدگی کند.
البته به گفتــه او در برخی مدارس 
معلمان اعتقاد دارنــد درس های امروز 
با درس هایی که خانواده هــا خواندند 
تفاوت های زیادی دارد و نمی خواهند که 
خانواده ها خیلی هم درگیر درس بچه ها 
شــوند اما برای زنان این ذهنیت وجود 
دارد که چون در خانه هستند باید زمان 
بیشــتری را به کار خانه و به فرزندشان 
اختصاص دهند. بنابراین زمان رسیدگی 
به کارهای شخصی کمتر می شود که این 
شرایط برای زنی که سال ها شاغل بوده 

خسته کننده است.
خشونت خانگی

به عنوان آخرین دردسر کرونا برای 
زنان هــم می توان به موضــوع افزایش 
خشونت خانگی علیه زنان در جهان در 
دوره قرنطینه اشــاره کرد. در ایران هم 
آمارهای مختلفــی از افزایش تماس با 
اورژانس اجتماعی در استان های مخلف 

وجود دارد.

بی مهری کرونا به زنان بیشتر از مردان بوده است

خروج بیش از یک میلیون زن از بازار کار

خبر

عضو کارگری شــورای عالی کار گفت: با قیمت امروز دالر، 
درآمد یک حداقلی بگیر کمتر از ٨۰ دالر در ماه اســت، یعنی 
سهم هر یک از اعضای خانواده چهار نفری کارگری ۲۰ دالر در 
ماه می شود، حال آنکه خط فقر مطلق درآمد روزانه یک تا دو دالر 
است. به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری افزود: واقعیت این است که 
افزایش قیمت دالر تاثیر ملموسی بر زندگی اقشار مختلف جامعه 
اعم از کارگران و کارمندان دارد، به این صورت که هر گاه دالر گران 
شده شــاهد باال رفتن قیمت ها بوده ایم و زمانی که توانسته ایم 

قیمت دالر را کنترل کنیم، تثبیت قیمت ها اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: موضوع مهم اقشاری هستند که از این افزایش 
قیمت ها متاثر می شوند. شاید کسانی که توانایی تغییر قیمت ها 
را دارند، یعنی سرمایه هایی مثل دالر یا خانه دارند که با افزایش 
قیمت تغییر می کنند، فشار زیادی را تحمل نکنند اما آن دسته 

از افرادی که حقوقی ثابت دارند که معموال سالی یک بار اضافه 
می شود، با شرایط ســختی روبه رو می شــوند. عضو کارگری 
شورای عالی کار عنوان کرد: امســال با چانه زنی های اعضای 
کارگری شورای عالی کار توانستیم افزایش مزد ۲۶درصدی را 
جایگزین افزایش ۲۱درصدی کنیم و حق مسکن هم ۲۰۰هزار 
تومان بیشتر شــد. با این وجود، با قیمت امروز دالر درآمد یک 
حداقلی بگیر کمتر از ٨۰ دالر در ماه اســت یعنی سهم هر یک 
از اعضای خانواده چهار نفری کارگری ۲۰ دالر در ماه می شود، 
حال آنکه خط فقر مطلق، درآمد روزانه یک تا دو دالر است. وی 
با بیان اینکه شکی نیست فردی که به واسطه کار درآمد کسب 
می کند، نمی تواند مخارجش را تامین کند، تصریح کرد: براساس 
محاسباتی که بهمن سال گذشته داشتیم هزینه حداقلی یک 
خانوار چیزی حدود پنج میلیون تومان در مــاه بود. با افزایش 

حدود ۲.۵ برابری قیمت دالر، این هزینه به بیش از هفت میلیون 
تومان می رسد و حداقل حقوق حدود ۲۵درصد مخارج را تامین 
می کند. حیدری در جواب این ســوال که چرا شــاهد کاهش 
لجام گسیخته ارزش پول ملی هستیم، گفت: کاهش ارزش پول 
ملی باعث می شود افراد برای حفظ دارایی خود متقاضی خرید 
کاالهایی شوند که به ظاهر ارزش ذاتی دارند. یک فرد پولش را 
پس انداز می کند تا در موقع نیاز از آن استفاده کند. طبیعی است 
که او به دنبال ســرمایه گذاری در جایی است که ارزش پولش 
حفظ شود، بنابراین به سمت بازارهایی مثل بازار ارز می رود. این 
کار عقالنی است اما برای اقتصاد سم است. وی با اشاره به وجود 
تحریم ها و محدودیت هایی که در زمینه تامین ارز وجود دارد، 
عنوان کرد: در واقع دالر به کاالیی کمیاب تبدیل شده حال آنکه 
این کاال خود منشا بسیاری از کاالهاست. حیدری گفت: هر جا 

کاالیی کمیاب می شود باید در توزیع، اولویت بندی صورت گیرد 
و اگر اولویت بندی جواب نداد، باید سهمیه بندی اتفاق بیفتد. 
این همان کاری اســت که زمان جنگ هم می کردیم. آن زمان 
بازرگانی دولتی داشتیم، یعنی به هر کسی اجازه ورود هر کاالیی 
داده نمی شد. این دقیقا کاری است که باید صورت گیرد، حال آنکه 
هر از گاهی اطالعاتی درز می کند که چندین میلیون دالر خرج 
واردات کاالهای لوکس، از غذای سگ و گربه گرفته تا ماشین های 
لوکسی می شــود که تولیدکنندگانشــان خود از آن استفاده 

نمی کنند و برای فروش به کشورهای دیگر آنها را می سازند.

عضو شورای عالی کار:

زندگی برخی خانوارهای کارگری نزدیک به فقر مطلق شده است

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت 
بیمه بیکاری به ۷۳۰هزار نفر از بیکاران در ایام کرونا به صورت غیرحضوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مســعود بابایی گفت: از کسانی که برای دریافت بیمه 

بیکاری به خاطر کرونا در ســامانه کارا ثبت نام کرده بودند حدود ۱٨۷هزار و ۱۴۶ نفر 
بیمه شان استمرار داشته و مشغول کار شدند و مشکل برای کسانی است که از خرداد ماه 
سال جاری به بعد بیکار شدند. وی گفت:  به واسطه ایام کرونا و با توجه به حساسیت موضوع، 
سامانه ای به نام کارا طراحی شده که کارگران درخواست خود برای بیمه بیکاری را در آن 
ثبت می کند و کسانی که از اول اسفند سال گذشته به خاطر کرونا بیکار شدند مشخصات 

خود را در این سامانه وارد می کنند و از مراجعه حضوری جلوگیری شده است. بابایی گفت: 
 وزارت کار تاکنون ۷۳۰هزار نفر از متقاضیان را به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه 
مدیریت کرده و حتی از آنها مدارک و مستنداتی هم دریافت نکرده است. فقط کد ملی 
متقاضی و کد بیمه و براساس اطالعات پایه ای که در سامانه های تامین اجتماعی موجود 

است بیمه بیکاری آنها برقرار می شود.

رئیس اتــاق بازرگانی ایــران می گوید روند 
خصوصی سازی در کشور طوری بوده که هیچکس 
از آن رضایت ندارد. به گزارش ایسنا، غالمحسین 
شافعی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی اظهار کرد: متاسفانه در طول سال های 
گذشته هر بار که خصوصی سازی صورت گرفته 
آن قدر نهادهای نظارتی به این حوزه ورود کردند که 
حتی شاهد آن بوده ایم که به دنبال لغو آنها هستند. 

به گفتــه وی، این برخوردها باعث شــده بخش 
خصوصی نسبت به خرید شرکت های دولتی بسیار 
نامطمئن شود و امروز بسیاری از سرمایه گذاران 
دیگر عالقه ای به دریافت سهام شرکت های دولتی 

نداشته باشند. شافعی ادامه داد: به عنوان کسی 
که عضو هیات واگذاری بوده، می دانم که با وجود 
تالش هایی که صــورت گرفت نهادهای دولتی و 
شبه دولتی اجازه انجام گرفتن درست واگذاری ها 
را نداده اند و این مساله یک نارضایتی همه جانبه در 
کشور به وجود آورده است. متاسفانه برخی از این 
نهادها بخش خصوصی را رقیب خود می دانند و 

در فرایندهای واگذاری تاثیرات مخرب می گذارند. 
وی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: 
متاسفانه شما در یک برنامه تلویزیونی مستقیما 
اعالم کردید که صادرکنندگان ۲۷ میلیارد دالر ارز 
را به کشور بازنگردانده اند و علت افزایش قیمت دالر 
در بازار این مساله بوده است اما امروز از این اظهارات 
عقب نشینی کرده اید و به تحریم ها اشاره می کنید. 

پرداخت بیمه بیکاری به ۷30هزار نفر

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

هیچکس در کشور از روند خصوصی سازی رضایت ندارد

در فصل بهار سال جاری 
نسبت به فصل مشابه سال 
قبل حدود دو میلیون نفر 
از بازار کار خارج شده اند 

که بیش از یک میلیون 
و ٢٠هزار نفر آن را زنان 
و ٩٧٠هزار نفر را مردان 

تشکیل می دهند

نتایج آمارگیری نیروی 
کار در سال ۱۳٩۴ نشان 

می دهد که حدود 
٧٢درصد از زنان غیرفعال 

مسئولیت های شخصی 
یا خانوادگی را به عنوان 

مهم ترین مانع برای فعالیت 
در بازار کار بیان کرده اند
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