ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری زﻧﺎن
دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎ  12ﺳﺎل

ﻋﮑﺲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ
رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻤﻮل ﻻﯾﺤﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری زﻧﺎن ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎ  12ﺳﺎل ﺧﻮد از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
 ،از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻤﻮل ﻻﯾﺤﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری زﻧﺎن ﺧﺒﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻫﺒﺮ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ
داد و ﮔﻔﺖ :در ﻻﯾﺤﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری زﻧﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻮرد ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ  7ﺳﺎل دارﻧﺪ اﻣﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ در دوران دﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ را ﻣﻄﺮح و در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﮐﻠﯿﺎت آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﯾﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ،ری ،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت و اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در دوران دﺑﺴﺘﺎن ،اداﻣﻪ داد:
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎره وﻗﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺗﻌﻤﯿﻖ دﻫﯿﻢ ﮐﺎر ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪای اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪان آﯾﻨﺪه
ﻧﮕﺮی ﮐﺮده اﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
در ﺳﻨﯿﻦ  7ﺗﺎ  12ﺳﺎل ﺑﺮﻫﻪ ﭘﺮﺧﻄﺮی را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﻤﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻫﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در دوران دﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎدران ﺑﺮای ﺗﻐﺪﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﯿﺚ رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود:
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری زﻧﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.
رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در
ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد دوﻟﺖ ﻻﯾﺤﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اراﯾﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﻋﺪه اراﯾﻪ آن در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ.

