جمهوری اسالمی اریان
وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
اداره کل تعاون ،کار و رافه اجتماعی استان افرس
حوزه مدیریت اجتماعی
 -1اداره امور اجتماعی :
 -1برگزاری منظم جلسات شورای هماهنگی خدمات بیمه شدگان و برنامه ریزی در راستای تاسیس و فعال سازی
خانه های بهداشت کارگری و بازدید از آنها
 -2برگزاری جشنواره امتنان از کارگران  ،گروههای کار نمونه  ،واحد های نمونه و انتخاب کارگر نمونه ،گروه
کار نمونه و واحد نمونه از استان فارس در سطح جشنواره استانی و تجلیل با حضور مقامات کشوری و استانی
 -3انتخاب گروه کار نمونه و واحد نمونه در مرحله ملی جشنواره امتنان از کارگران  ،گروههای کار نمونه ،
واحدهای نمونه
 -4اجرای  3طرح پژوهشی و تحقیقاتی میدانی در حوزه آسیبهای اجتماعی جامعه کار و تولید به شرح ذیل انجام
گردیده است:
 -5انجام طرح پژوهشی شیوع شناسی اعتیاد در واحدهای تولیدی و صنعتی استان
 -6انجام طرح پژوهشی غربالگری سالمت روان در واحدهای تولیدی و صنعتی استان
 -7انجام طرح پیمایش ملی خشونت  ،نشاط و سرمایه اجتماعی در جامعه کار و تولید
 -8اجرای طرح کاج (کاهش اعتیاد در جامعه کار و تولید) در واحدهای تولیدی باالی  55نفر نیروی کار در سطح
استان فارس که از تابستان سال  1335شروع گردیده است و تاکنون ادامه دارد.
 -3رسیدگی به امور مربوط به متقاضیان خدمت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
 -15برگزاری دوره های آموزشی اعم از  :تحکیم بنیاد خانواده ویژه زنان کارگر -کارگاه آموزشی ویژه کارگران
در بخش ها و روستاها با موضوع آشنایی با قوانین -پیشگیری از اعتیاد -مهارت زندگی -سالمت روان-
پیشگیری از ایدز -مهارت های فرزند پروری -پیشگیری از مصرف الکل -کارگاه آموزشی ویژه بهداشتیاران
کار -دوره باز آموزی ویژه بهداشتیاران کار -برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی آشنایی با سهام و بورس
برای کارگران
 -11برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مهارتهای زندگی ویژه کودکان کار ،کودکان
محروم از آموزش و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و خانواده ها
 -12برگزاری گارگاه آموزشی ویژه دفاتر  ICTروستایی و استفاده از ظرفیت آنها درتوانمندسازی روستائیان و
اقشار فقیر
 -13اجرای طرح نماد (برگزاری دوره آموزشی ویژه معلمان و مشاوران مدارس)
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 -14برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی فضای مجازی ویژه معلمان ،مربیان و دانش آموزان
 -15اقدامات انضباطی در کارگاه  :اصالح آئین نامه های انضباط کار  155کارگاه در خصوص ممنوعیت استعمال
دخانیات و استفاده از موبایل در کارگاه های باالی  55نفر
 -16اقدامات انجام شده در راستای حمایت از افراد معتاد بهبود یافته
 پیگیری اشتغال بکار بهبود یافتگان از طریق کاریابیهای استان پس از معرفی بهزیستی یا دانشگاه علوم پزشکی (درشهرستان بوانات تعداد  35نفر و در شیراز از تعداد  67نفر افراد آسیب دیده معرفی شده  25نفر { 15نفر مرد5-
نفر زن} به کار گمارده شده اند).
 -17اقدامات حمایتی از افراد معتاد بهبود یافته
 بدلیل عدم تمایل کارفرمایان مبنی بر بکارگیری معتادین بهبود یافته مقرر شد که با موافقت استاندار محترم ازمحل اعتبارات مشاغل خانگی استان تعداد  155نفر از افراد بهبود یافته که شانسی برای اشتغال مزد بگیری ندارند
از طریق وام مشاغل خانگی پس از طی دوره آموزشی بصورت خود اشتغالی مشغول به کار شوند(تفاهم با ستاد
مبارزه با مواد مخدر استان) .در سال جاری تعداد  7نفر برای این تسهیالت معرفی شده اند.
 -18استفاده از ظرفیت های سایر دستگاه های اجرایی و تشکالت کارگری و کارفرمایی استان
 انعقاد تفاهم نامه با سازمان های ذیربط و سمن ها از قبیل تشکالت کارگری و کارفرمایی استان  -استانداری (ادارهکل امور اجتماعی -ستاد مبارزه با مواد مخدر)  -دادگستری – فرماندهی نیروی انتظامی -بهزیستی  -دانشگاه
علوم پزشکی -اداره امور مالیاتی و ...
 -13برگزاری دوره های آموزشی در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی در تمامی کارگاه های سطح استان
 -25برگزاری کارگاه آموزشی و بازآموزی ویژه بهداشتیاران کار
 -21برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی آشنایی با سهام و بورس ویژه کارگران
 -2اداره امور ورزشی :
 -1ساخت و افتتاح  22مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران که از این تعداد  16مجموعه در قالب  18پروژه به بهره
برداری رسیده که  7مجموعه در قالب  7پروژه در دولت تدبیر و امید افتتاح و به بهره برداری رسیده است و تعداد 8
پروژه در حال ساخت می باشد.
 -2تأسیس هیأت ورزشی کارگران استان و برگزاری مسابقات ورزشی اعزام و شرکت جامعه کار و تولید در مسابقات
ورزشی کشوری و بین المللی و کسب مقام
 -3افتتاح مرکز پایش سالمت ساختار قامتی کارگران در شیراز

جمهوری اسالمی اریان
وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
اداره کل تعاون ،کار و رافه اجتماعی استان افرس
 -4ورزش صبحگاهی در واحدهای تولیدی باالی  55نفر نیرو
 -5پیاده روی همگانی در واحدهای تولیدی باالی  55نفر نیرو
 -6تشکیل کمیته ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به کارگران شاغل در شهرک های صنعتی
 -7ارائه تسهیالت رفاهی و تفریحی به کارگران و خانواده های آنها و معرفی آنها به زائرسراهای مشهد و قم و
استراحتگاه های بندرانزلی-مهدیشهر-مریوان و کمهر و  ...به تعداد  452خانوار
 -8کسب مقام های بین المللی و کشوری در رشته های ورزشی کارگری
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 -3اداره امور فرهنگی :
 -1برگزاری مسابقات قرآن در سطح استان
 -2ایجاد خانه های فرهنگ کار و تالش در واحدهای تولیدی استان
 -3تهیه و اجرای سند فرهنگ کار و تالش
 -4برگزاری مسابقات قرآن کارگری در استان و معرفی  15نفر برتر به مسابقات کشوری
 -5شرکت در مسابقات قرآنی کشوری و کسب دو مقام کشوری نفر اول رشته قرائت خواهران و نفر دوم رشته
حفظ  15جزء برادران
 -6شناسایی کارگر کم سواد و بی سواد در کارگاههای و واحد های تولیدی در سطح استان
 -7برگزاری نشست فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب در سطح واحد های تولیدی استان
 -8برگزاری جلسه هم اندیشی با ائمه جماعات واحد های تولیدی استان
 -3بازدید از واحد های تولیدی استان در خصوص نمازخانه های این واحد ها با گزارش مکتوب و فرم مربوطه
 -15تهیه بنر و برشور و ...با موضوع نماز و عفاف و حجاب و توزیع در واحدهای تولیدی استان
 -11برگزاری یادواره شهدا کارگری در سطح استان و تجلیل از جانبازان و خانواده شهدای کارگری
 -12معرفی و صدور کارت کتابخانه ملی جهت  255کارگر و خانواده محترم ایشان در سطح استان
 -13برگزاری همایش ارتقاء فرهنگ کار در سطح استان

