ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﺪوﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای را ﺑﺮای ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
وی درﺑﺎره اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده  1040اﯾﻤﯿﻞ و  11ﻫﺰار اﻣﻀﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ،
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺑﺎﻧﻮان از
ﮐﺸﻮر اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺬرد و زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ،
ورزﺷﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ راﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﺣﺞ واﺟﺐ ﯾﺎ درﻣﺎنﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻫﻤﺴﺮ و اﺧﺬ
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻻوردی اﻓﺰود :ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺮوج آﻧﺎن از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺰام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﻣﺘﻨﯽ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺰام ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
ﻣﻮﻻوردی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد از اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﻓﺮﻫﻨﮓ وارداﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده آﯾﻨﺪه
ای ﻣﺨﺮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺧﺎﻧﻮاده را در دﺳﺘﻮرﮐﺎر دارد و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ دارد .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺛﺮﺑﺨﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﺴﻨﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻟﯽ آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
آن ورود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮐﺎری ،ﻣﻮازیﮐﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺰﯾﺮه ای در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎر
ﻣﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  93ﺧﺎﻧﻮاده را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ  :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ و در آن ﻣﻮﺿﻮع ازدواج و ﻃﻼق ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻼق اراﺋﻪ دﻫﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻼق ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﻮرد آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮای اﺟﺮاﺳﺖ.

