آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺑﻪ »اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺳﻨﺪ
دوﻟﺖ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  227ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ »اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در رواﺑﻂ« از ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﻼن – )اﯾﺴﻨﺎ(دﮐﺘﺮ ﻓﻬﯿﻤﻪ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﭘﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  227ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ » 9اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا وزارت ﮐﺸﻮر وﻗﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﮔﺬاﺷﺖ.
وی ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺟﺪی ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ آﻏﺎز دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ  227را وارد ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ .اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  93اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد و اﻣﺮوز اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺮای آن اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ اوﻟﯿﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻘﻂ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻣﻨﯿﺖ در …ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ)اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ( ،اﻣﻨﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و
ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﮐﺮد ﻟﺬا ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻣﻨﺪرج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﭘﻮر ﺧﺎﻧﻮاده و رﺳﺎﻧﻪ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت راﻫﺒﺮدی دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان وزارت ﮐﺸﻮر در ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده را اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد »اﻣﻨﯿﺖ« دﻏﺪﻏﻪ ﺣﻮزه زﻧﺎن در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ؛ ﻟﺬا رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارﻧﺪ.
وی ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻠﯿﺪواژه ﺣﻮزه زﻧﺎن ﺑﻮده و در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ زﻧﺎن
ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺎﻏﻞ دﺳﺘﺎورد …ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز زﻧﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﻧﯽ و
ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻫﺎ در ﺳﺎل  ،94اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺎﻧﻮان ،ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﻮان دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؛ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﻓﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
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