ﺣﻤﺎﯾﺖ  200ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از ﻃﺮح ﺟﺪاﺳﺎزی زﻧﺎن و ﻣﺮدان
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ازاﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در اﻣﻮر ﺑﯽاﻟﻤﻠﻞ وزارت ﮐﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وی از ﻃﺮح ﺟﺪاﺳﺎزی زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺪود  200ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿﺰ
از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎ ﺧﺒﺮی از وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽﮔﻔﺖ :در رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ وﮔﻮ ﺑﺎﻣﺠﺘﺒﯽ رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ در ﮔﻔﺖ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن و ﻣﺮد در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اداری و ﮐﺎری ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ،ری ،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت و اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ در اﯾﻦﺧﺼﻮص اداﻣﻪ داد :در ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﮐﺎر داﺷﺘﻪام آﻧﻬﺎ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﮏ اﻗﺪام
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮب از ﺳﻮی ﺣﺪود  200ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻮاﻟﯽزاده و ﻃﺎﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺑﯿﻌﯽ
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ از ﺳﻮی ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪت
و رﺳﯿﺪﮔﯽ داده ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮد از ﻣﻨﺸﯽ زن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﮐﺎری ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از ﻃﺮح ﺟﺪاﺳﺎزی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد.

