ﺗﺒﻌﯿﺾ درﻃﺮح ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺿﺮر اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن اﺳﺖ

ﻋﮑﺲ :ﻧﯿﻮﯾﺪار
ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻣﺮدان ﻣﺠﺮد داده اﺳﺖ واﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻧﺎروا ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮده
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻻﻟﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺻﻼح ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺧﺼﻮص اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻓﺮزﻧﺪ دار ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮدان ﻣﺠﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﯾﻦ
ﺑﻨﺪ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻧﺎروا ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪی از اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک اﺳﺖ اﻣﺎ اﻟﮕﻮی ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻟﺬا اﺟﺮای آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺑﻨﺪ داﯾﺮه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک را آﻧﻘﺪر ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ در راﺳﺘﺎی رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد.
ﻻﻟﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﻣﺮوز ﺟﻠﺴﻪای را در دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﻻوردی ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻻﯾﺤﻪای ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار اراﺋﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از
ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﮔﻔﺖ :ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ آﻗﺎی ﻧﻮﺑﺨﺖ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻃﺮح داﺷﺘﯿﻢ ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و از اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ دوﻟﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ را  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺎدی در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار و اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺎﻧﻪداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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