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حــوزه آســیبهای اجتماعــی نیــز در ایــن
نشســت گفــت :اینکــه خانــم خزعلــی بــر
اجرایــی کــردن سیاســتهای حــوزه زنــان
بهدور از سیاستزدگی تأکید دارند ،مسأله
خیلی مهمی اســت .در حوزه آســیبهای
اجتماعــی گروههــای زیــادی در جامعــه
مشــغول فعالیــت هســتند ،امــا کاهــش و
کنترل آسیبهای اجتماعی در جامعه رخ
نخواهد داد ،مگر اینکه دو اتفاق در خانواده
رخ دهد ،اول اینکه خانواده مسیر تابآوری
خــود را بهدرســتی طــی کنــد و دوم اینکــه
خانــواده جزئــی از فراینــد حمایتگــری،
تــابآور شــدن و ظرفیتافزایــی جامعــه
محســوب شــود .در نهایــت هــم بایــد
فعالیتهــای اجتماعــی بــه فعالیتهای
اقتصــادی گره بخورد و تــابآوری محالت
آســیب خیــز بهطــور جــدی مــد نظــر قرار
بگیرد.
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اجرایی کردن سیاستهای حوزه زنان بهدور از سیاستزدگی
مهسا قویقلب

خبرنگار

بــا شــروع کار دولــت جدیــد و روی کار
آمــدن مدیــران جدیــد در کلیــه حوزههــا،
حــاال معاونــت امــور زنــان و خانــواده
رئیسجمهــوری نیــز مشــمول تغییراتــی
ساختاری شــده اســت ،از آنجایی که زنان،
نیمــی از جمعیــت هر کشــوری را تشــکیل
میدهنــد ،بررســی مشــکالت و واکاوی
مســائل ایــن قشــر از اهــم مســئولیتهای
دولــت به شــمار مــیرود که در عیــن حال
با یــاری نهادهای غیردولتی ،تســهیل امور
میســر میشــود .ســازمانهای مردم نهاد،
برخاســته از بطــن جامعــه هســتند و بــا
درک درســتی از معضالت زندگــی مردم،
میتواننــد ،یکی از بازوهای پرقدرت دولت
برای رفع چالشها و موانع موجود باشند،
از ایــنرو بــرای هماندیشــی و همفکــری
ســمنها و فعــاالن سیاســی  -اجتماعــی
نشســتی با حضور انســیه خزعلی ،معاون
رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و خانواده
برگــزار شــد و در این نشســت پیشــنهادها،
مســائل و مشــکالت این حوزه مطرح شــد
تــا بســیاری از برنامههــا و کارهــای برزمین
مانــدهای که نیاز اســت ،در دســتور کار قرار
بگیــرد ،مطرح شــود و به بهترین شــکل به
مرحله عمل برسد.
بــه گــزارش «ایــران» انســیه خزعلــی،
معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنان و
خانــواده بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمانهای
مردمنهــاد بایــد در کنــار دولــت و جلوتر از
حاکمیــت حرکــت کننــد ،گفــت :دولت در
بحث محرومیتزدایی حامی سازمانهای
مردم نهاد اســت .سازمانهای مردم نهاد
بــا جان و دل روی نیازهای جامعه متمرکز
هســتند ،نشســت با این ســازمانها ،شروع
خجســتهای اســت و امیــدوار هســتم کــه
ســازمانهای مردم نهاد همراه ما باشند و
دست در دست هم روی مشترکات از همه
گروهها ،اقشــار و جناحها در این مســیر گام
برداریــم .جایگاه ســمنها در دولتی که به
نام و شــعار دولت مردمی شــناخته شــده
ارزشــمند اســت ،ســمنها ،ســازمانهای
داوطلبانــه غیرسیاســی ،غیردولتــی و
عامالمنفعــه هســتند و امیدواریــم ایــن
حرکت گسترش پیدا کند و شاهد آن باشیم
کــه این ســازمانها بــه عنوان یک ســرمایه

اجتماعــی کــه میتواند تســهیلگر باشــند،
مشــکالت را از نزدیک حــس کنند و کمک
حال دولت باشند .سازمانهای مردم نهاد
بایــد بــر وعدههــا و برنامههایی کــه دولت
داده ناظــر باشــند و چگونگی اجــرای آن را
متذکــر شــوند ،همچنیــن نصیحتکننــده
و خیرخــواه باشــند و مشــکالت را بگویند و
بهخوبــی مســائل را به دولــت منتقل کنند
و در حقیقــت ناظــر بــر کار دولتمــردان
باشــند ،در عیــن حال دولت هــم در بحث
محرومیــت زدایــی حامــی این ســازمانها
است.
او اضافه کرد :شــعار معاونت امور زنان
و خانــواده عدالــت فراگیــر اســت ،عدالتی
کــه بتوانــد در همــه بخشهــا و در میــان
همــه اقشــار اهدافی را بــرای ارتقــای زنان
دنبــال کنــد و در عیــن حال هــم جنبههای
مختلفی اعم از مسائل سیاسی ،اجتماعی،
علمی و فرهنگی را شــامل میشــود .البته
یکــی از مســائلی کــه در معاونــت زنــان در
همه دورههــا مطرح بوده ،سیاســت زدگی
اســت که در همه دورهها هــم اتفاق افتاده
است .سیاســتزدگی باید از معاونت زنان
جــدا شــود و محرومیتزدایی نیــز در همه
عرصههــا بایــد صــورت بگیــرد .حوزههای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،علمی و پژوهشــی
باید به سمت عدالت فراگیر پیش رود و در
بحث بینالملل هم باید زن ایرانی بیش از
پیش شناسانده شود.
لزوم حمایتهای دولت برای پیشــبرد
امور فعاالن سازمانهای مردمنهاد
در ادامــه ایــن نشســت ،کــه بهصــورت
تلفیقی ،حضوری و مجــازی بود ،تعدادی
از فعــاالن ســازمانهای مردم نهــاد نیز به
ارائــه نظرات و مشــکالت خــود پرداختند.
نرگــس شــیخ اســدی ،یــک فعال ســازمان
مردمنهــاد در کرمــان ،گفــت :میتــوان
کارهــای ارزشــمندی را در جنــوب کرمــان
انجــام داد ،ایــن منطقــه از ثروتمندتریــن
مناطق کشــور اســت ،اما متأســفانه یکی از
محرومترین مناطق کشور به شمار میرود.
طــرح بــزرگ خانه اشــتغال و مهــارت را با
دســت خالــی راهاندازی و زنان سرپرســت
خانــوار را دور هم جمع کردیم و در عرصه
صادرات خرما مشغول هستیم .بانوان این
منطقــه میخواهنــد ،فعالیــت اقتصــادی

داشــته باشــند ،امــا شــرایط مهیا نیســت و
در جلســات ،مسئوالن بیشــتر به اشتغال و
طرحهای آقایــان توجه میکنند و چنانکه
باید و شاید به مشــکالت خانمها پرداخته
نمیشــود ،اســتان ما ظرفیتهــای زیادی
دارد و نیــاز اســت کــه امکانــات بیشــتری
برای جذب نیروهــای خانم و افزایش آمار
اشتغال زنان دراختیار داشته باشیم.
لیال عســگری از اســتان کرمانشــاه هم با
اشــاره بــه مشــکالت موجــود درخصــوص
فــروش محصــوالت در خــارج از کشــور
توضیح داد :طی سه سال ،هفت نمایشگاه
در اقلیم کردســتان برگــزار کردیم و فروش
خوبی داشتیم ،اما مشکالت در این عرصه
زیاد اســت ،به عنوان مثال به حمایتهای
اداری جهــت اخــذ مجوزهــا نیــاز داریــم،
مــا بــدون هیــچ پشــتیبانی و حمایتــی در
حــال کار کــردن هســتیم .باید به زنــان وام
قرضالحســنه داده شــود تا پول اولیه برای
شــروع کار داشته باشند .در حال حاضر ۹۸
درصــد فــروش موفــق داریــم و میتوانیم
ایــن ظرفیــت را تــا انــدازه قابلتوجهــی
افزایــش دهیــم .در عیــن حال بســیاری از
زنان بدسرپرست هســتند و نیاز به مشاوره
خانــواده دارنــد ،امیــدوارم خانــم خزعلی
در رفــع ایــن قبیــل مشــکالت بتواند مــا را
حمایــت کنــد .ما شــما را به عنــوان رئیس
جمهوری زنان کشــور میشناســیم و تمام
مطالبات خود را از شما میخواهیم.
لیــا شــمایلی از اســتان اصفهــان هــم
بــا بیان اینکــه یکــی از عمدهتریــن وظایف
ســازمانهای غیــر دولتــی حــوزه خانــواده،
بحــث کاهــش طــاق و بحرانهــای بعــد
از طــاق اســت ،گفــت :سیاســتهای ایــن
حــوزه کافــی نیســت و دچــار نقص اســت،
موفقیتهــای خوبــی داشــتیم امــا در ایــن
حــوزه زنــگ خطر شــنیده میشــود ،بحث
طــاق در حــال خــروج از مســأله اســت و
کمکــم به بحــران و آســیب تبدیــل خواهد
شــد .خانــوادهای که ســالها دچار مشــکل
اســت ،با دو یا سه جلسه مشاوره مشکلش
حــل نمیشــود .بــرای کاهــش طــاق چند
نهاد باید دســت به دســت هم دهند و تنها
به میان آوردن مراکز مشــاوره و دادگستری
در قالب ســه جلســه مشــاوره ،مشــکالت را
حــل نخواهد کرد .موضوع مهم این اســت
کــه در بحــث کاهش طــاق ،مراکــز تربیتی

تعبیه شــود ،راهکارها درخصوص جلسات
مشاوره در مدت زمان بسیار طوالنیتری به
سرانجام خواهد رسید .خواهشی که از شما
دارم این اســت که نقش نهادهای حمایتی
را در کنار مراکز مشاوره در نظر بگیرید.
کاوه قــادری از اســتان کردســتان هم در
ادامه این نشســت گفت :شــما با مجموعه
مشــکالت ما آشــنایی دارید ،مشــکالت در
این منطقه زیاد هســتند .ما انتظار معجزه
نداریم و میدانیم که مشــکالت یک شــبه
حــل نمیشــود امــا میخواهیــم تمامــی
مشــکالت به صورت کارشناســی و به مرور
زمــان برطرف شــوند و انتظار داریم تا پس
از چهار ســال حداقل در یــک حوزه خاص
موفقیتهایی کسب شــود .فقر اقتصادی،
خشــونت خانگی ،اجبار به تــرک تحصیل
دختران ،افزایش کودکهمسری و در عین
حال پیــر دختری از جمله مشــکالت حائز
اهمیت این استان هستند.
ســیده مریمالشــریعه رضازاده از شــیراز
هم ،بــا تأکید بــر اینکه فعالیــت مجموعه
مرتبط با بیانیــه گام دوم انقالب در بخش
ســبک زندگــی اســت ،بیــان کــرد :بــا توجه
بــه ظرفیت اســتان ،تشــکلهای مردمی و
نمایندگانــی از مجموعههــای دولتــی در
کنــار هــم فعالیــت میکننــد .نماینــدگان
زن شــورای شــهر و فــردی بــه نمایندگــی
از نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای
اســامی در نشســتها حضور دارنــد ،الزم
است روحانیت مساجد نیز در نشستهای
ما حاضر باشند تا مسائل روز را در مساجد
مطرح کنند و از ظرفیت مســاجد برای این
مســأله اســتفاده شــود .بــه برخی مســائل
باید توجه بیشــتری شــود ،به عنوان نمونه
لباس نامناســب توســط فروشــندگان مرد
فروختــه میشــود کــه به ایــن مســأله باید
رسیدگی شود .در مورد کمپهای خواهران
هــم آمار کمپها زیاد اســت ،امــا آنها نیاز
بــه حمایــت دارند ،زیــرا زنان بعــد از ترک
اعتیــاد از آنجایــی کــه شــغل و مهارتــی
ندارند و آموزشی هم درخصوص مشاغل
ندیدهاند ،دوباره به کمپها باز میگردند.
بآوری خانواد هها
تا 
فاطمــه مقیمــی ،دکتــرای مدیریــت
اســتراتژیک و بازاریابــی و عضــو هیــأت
رئیســه اتاق بازرگانــی تهران گفــت :کانون

زنــان بــازرگان بهعنوان بخــش خصوصی
با  ۲۲شــعبه در سراســر کشــور فعال است.
بیش از ســه هــزار عضــو دارد .دختــران ما
بــا مشــقت زیــاد تحصیــل خــود را انجــام
میدهنــد و انتظار دارند که نقشــی اثرگذار
در اقتصاد کالن و خرد کشــور داشته باشند.
نگاه دانشــگاهی خانــم خزعلــی میتواند
فرصتهای بســیار خوبی بــرای دختران و
زنان ایرانی در راستای اثربخشی سازنده در
جامعه داشته باشد.
محمدصــادق بیجنــدی ،معــاون

آموزشــی و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی
از تهــران نیــز در ادامــه ایــن نشســت بیان
کرد :جهاد دانشــگاهی ،نهادی توســعهای
و دانشبنیان اســت و خدمتگــزار مردم به
شــمار مــیرود و در حوزههــای پژوهــش و
فنــاوری حوزه فرهنگ ،آموزش و اشــتغال
فعالیــت دارد .مــا در حــوزه پژوهــش و
فناوری بیش از  ۱۲۶گروه پژوهشــی داریم،
پژوهشــگاههایی همچون رویان و ابنسینا
از زیر مجموعههای ما هســتند که در حوزه
مرتبــط خانــواده فعــال هســتند .در حــوزه
فرهنگــی هــم جهاد دانشــگاهی از اســاس
در شــاخه فرهنــگ کار میکنــد .امیــدوارم
در مدیریــت جدیــد همکاریهــا بیــش از
پیش توســعه پیــدا کند و گامهــای جدید و
اثرگذارتری بتوانیم برداریم.
فهیمـــــــــــــــــــه حســینزاده ،دکتــرای
جامعهشناســی مداخلهگــر و مشــاور
اجتماعــی معاونــت اجتماعــی ناجــا در

تعیین اولویتها با مشارکت سمنها
یادداشت

مؤسســات مــردم نهــاد نقش بســیار زیادی
درتحــول و پیشــرفت کشــور بویــژه در حــوزه
مســائل زنــان و خانــواده دارنــد چرا کــه یکی از
پایههــای تقویت مردمســاالری دینــی حضور و
نقشآفرینی آحاد مردم اســت و از طرفی زنان
مینو اصالنی
مسئول امور زنان به لحاظ هویــت زنانگی و توان برانگیزانندگی و
و خانواده مرکز بــه صحنــه آوردن همه مردم نقش اساســی در
مطالعات
راهبردی حل مشکالت دارند .اگر تعامل دائمی و مستمر
دانشگاه عالی
دفاع ملی بیــن معاونــت امور زنــان و ســازمانهای مردم
نهــاد صــورت گیــرد ،اولویتهــا با هماندیشــی
احصا شــده و سمنها با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی نسبت به
اجرایی شدن آنها و رفع مشکالت اقدام میکنند ،بهطور مثال در بحث
توانمندســازی زنان  ،ســمنها میتوانند بخوبی با پشــتوانه معاونت
زنان ریاست جمهوری ،انجام وظیفه نمایند یا در بحث ارتقای سرانه
مطالعه یا آموزش مدیریت اقتصاد خانواده ،بهرهوری انرژی ،پرهیز

از اســراف ،روحیه اشــرافیگری و ...بســیاری از موضوعاتــی که تنها با
نقشآفرینی مردمی قابل رفع اســت .در ایــن زمینه میتوان قوانین
حمایتی بیشــتری تدوین کرد و بویژه بهرهگیری از توان بســیج نقش
عمدهای دارد و به فرمایش امام راحل غفلت از بســیج نابخشــودنی
اســت .بســیج با حضور قریب بــه ده میلیون از زنــان و دختران جوان
و نوجوان ،ظرفیت بســیار مناســبی برای بالندگی و شکوفایی و ایجاد
زمینــه نقشآفرینی زنان اســت و همچنین رفع مشــکالت و مســائل
حــوزه زنــان .امام خمینــی رحمهاهلل علیــه ،فرمودهاند زنــان باید در
مقدرات اصلی کشــور حضور داشــته باشــند و برای ایجــاد زمینه این
حضور به چند نکته اساسی باید توجه کرد.
اول اینکــه آحــاد زنــان مــورد توجه باشــند بــدون صفبنــدی و با
بهرهگیــری از عرق ملــی و دینی برای حضور آنان برنامهریزی شــود.
نکتــه بعدی توجه به آموزشهای ســبک زندگــی در فرایند تحصیل
از پیشدبســتانی تا تحصیالت تکمیلی .نکته سوم باور اینکه دشمن
جنــگ نرم و جنگ شــناختی وســیعی را علیه هویت و بــاور عمومی

خانــواده تــدارک دیــده اســت .نکتــه چهــارم راهانــدازی شــبکه ملی
اطالعــات و مدیریــت فضــای مجازی اســت و نکته بعدی که بســیار
مهــم اســت ،ســواد و دانــش رســانهای اســت کــه البتــه حرکتهــای
مردمــی و نهادهای انقالبی این کار را شــروع کردهاند ،اما میطلبد با
حمایتهای جدی حاکمیتی این موضوع دنبال شود.
مقــام معظــم رهبــری نیــز در ایــن زمینــه بــا طــرح موضــوع
مردمســاالری دینی و عمل به آن با برقراری جلســات هماندیشی با
اقشار مختلف از نخبگان ،جوانان ،دانشجویان  ،مداحان  ،شعرا ،زنان
و ...نســبت به این امر اهتمام جدی دارند و با بیانیه گام دوم انقالب،
زمینــه نقشآفرینی بویژه جوانان را فراهم میآورند و با تکیه بر علم
و معنویــت در بیانیــه گام دوم و نیز پیشــرفت همهجانبــه راه را برای
حضــور آحاد مــردم فراهم مینمایــد لذا با این ظرفیت زیرســاختی
عمیــق ،الزم اســت ســمنها با پشــتیبانی معاونــت زنــان و خانواده
رئیسجمهور و ســایر نهادهای حاکمیتی اقدامــات جدی در اجرایی
شدن بیانیه گام دوم را فراهم آورند.

درگیریهــای کالمی و روانــی رتبه اول
مسائل اورژانس اجتماعی در کرونا
محمــد علیگــو ،رئیــس اورژانــس
اجتماعی کشور نیز که در این نشست حضور
داشــت ،دربــاره همکاریهــای مشــترک
معاونت و سازمان بهزیستی گفت :مسائل
زیــادی بیــن ایــن دو حــوزه وجــود دارد ،اما
مســأله خشونت خانگی و مسائل بین زن و
شوهر و حوزه آسیبهای مربوط به خانواده
از اساســیترین موضوعاتــی اســت کــه در
صدر مســائل اورژانس اجتماعــی قرار دارد
و  ۳۸درصــد از آمــار را بــه خــود اختصاص
داده ،مســأله بعــدی بحــث مداخلــه در
موضوع مرتکبین خشونت اســت؛ تا امروز
در موضوع خشــونت خانگی فرد خشونت
دیــده را مــورد توجه قــرار میدادیــم ،اما با
توجــه بــه ســخنرانی مقام معظــم رهبری
کــه خانه بایــد بــرای زندگی زنــان محیطی
امن باشــد ،ما موضوع را به سمت مرتکب
خشونت بردیم تا زودتر بتوانیم مشکالت را
در این حــوزه و با زاویه دیدی جدید کاهش
دهیــم .مســأله دختــران و فــرار از خانه نیز

در قانــون حمایــت از خانــواده یــا قانــون
حمایــت از اطفــال بهدرســتی بــه نقــش و
فعالیت دســتگاهها پرداخته شــده ،گفت:
متأســفانه در عیــن حــال به زیرســاختها
توجه نشــده اســت و بنده به عنوان قاضی
در مواجهــه بــا افــراد زیــر  ۱۸ســال دختر و
پســر درخصوص خشــونت خانگــی و فرار
دختــران وقتــی با چنیــن شــرایطی مواجه
میشــوم ،مشــخص نیســت ،باید به کدام
دســتگاه یا نهاد مربوطــه درخصوص رفع
معضــات مراجعــه کــرد .دســتگاههای
دخیــل باید ســازوکار مشــخصی در جهت
همکاری در کنار قوه قضائیه داشته باشند،
ایجاد کارگروههای تخصصی در حوزههایی
مانند فقر ،اعتیاد ،طالق و حاشیهنشینی که
مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بوده و
هست ،موضوعی است که باید به آن توجه
بسیاری شــود؛ مسأله دیگر عملیاتی کردن
در کوتاهترین زمان ممکن در جهت تأمین
فضای اســکان امــن بــرای زنان و کــودکان
بیسرپرست است.
پیوســتهای زنــان و خانــواده بایــد
بموقع به رسانه ملی برسد
عصمــت ســپهری ،مشــاور امــور زنان و
خانــواده صــدا و ســیما نیز در این نشســت
بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد حلقــه ارتباطــی
محکمــی بــا معاونــت زنــان ایجــاد شــود،
گفــت :پیوســتهای زنــان و خانــواده باید
بموقــع بــه رســانه ملــی برســد ،گرههــای
اصلی خانــواده باید باز شــود ،اولویتهای
اصلی ،بحــث ازدواج و فرزندآوری اســت،
در حــال حاضــر مــا  ۱۳میلیــون مجــرد
داریــم و در  ۳۰ســال آینده جزو کشــورهای
ســالمند هســتیم .هماکنون  ۳میلیون زن
نابارور داریم که باید به حل مشــکالت آنها
رسیدگی شود .سند تحول بنیادین آموزش
و پــرورش برای تربیت معلمــان و مربیان
نیز بهطور جدی باید مورد نظر قرار بگیرد،
همچنین درخصوص ســند تربیت جنسی
کــودک بــا توجه بــه ردههای ســنی نیز باید

افراد نخبه را به ما با رزومه معرفی کنید ،تا در چینش مدیران و
کارشناسان از این استعدادها استفاده شود .خداوند باران لطف
و رحمتش را بر ما ببارد تا بتوانیم گوشهای از مشکالت خانمها را
حل کنیم .ما باید یک خانم سرپرست خانوار را با کرامت توانمند
کنیم ،تحت پوشش داشته باشیم و بیمه کنیم .اینها در اولویتهای
نخست کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار دارد
ســومین آیتمی اســت کــه در حــوزه زنان و
دختــران وجــود دارد ،یکــی از وظایف مهم
معاونــت آموزشهــای عمومی در ســطح
جامعــه با اســتفاده از رســانههای مکتوب،
خبرگزاریهــا ،صــدا و ســیما و نهادهــای
فرهنگــی اســت و ایــن ظرفیت بایــد فعال
شود .در مسأله فرزندپروری هم خانوادهها
باید آموزش ببینند ،حوزه دیگری که باید به
آن اشــاره کرد ارتباط بین زن و شوهر است،
متأسفانه نه تنها دچار ضعف فرزندپروری
در خانوادههــا هســتیم ،بلکه همســران نیز
بلــد نیســتند در محیــط خانــه بــا یکدیگــر
تعاملــی منطقی داشــته باشــند ،همچنان
کــه بــا افزایش آمــار خشــونتهای خانگی
در دوران کرونا متوجه شــدیم ،زن و شــوهر
نمیدانند چطور بــا یکدیگر برخورد کنند و
درگیریهای کالمــی و روانی خانواده چنان
افزایش یافت که رتبه اول مسائل اورژانس
اجتماعــی را به خود اختصاص داد ،این در
حالی اســت که تا قبل از کرونــا رتبه چهارم
و پنجــم را داشــت .خانوادههــا متأســفانه
آموزشهای ارتباطی ساده را هم ندیدهاند.
بــه گفتــه علیگــو ،کــودکآزاری نیــز
بحثی اســت کــه باید بهصــورت مفصل به
آن پرداخته شــود .کــودکآزاری به فضای
عاطفی ،روانی شــیفت شده و در خصوص
مداخــات روانشــناختی ،نیــاز اســت کــه
الگوهای ساختاری ،اجتماعی تقویت شود.
ابراهیم وثیقی ،قاضــی دادگاه اطفال و
نوجوانــان نیز در این نشســت با بیان اینکه

آگاهیرســانی شود .ارتقای ســواد رسانهای
و آمــوزش ســواد رســانهای بــه خانــواده و
مشاوران نیز از جمله مباحث مهمی است
کــه میتــوان بــا افزایــش اعمال آن شــاهد
افزایش کارکردهای مثبت خانواده بود.
انســیه خزعلــی ،در پایــان این نشســت
بــا اشــاره بــه اینکــه نظــرات کلیــه فعــاالن
بــه صــورت مســتقیم در ســایت معاونت
قابــل بارگــذاری اســت و آنهــا را دریافــت
میکنیــم ،بیان کــرد :افراد نخبــه را به ما با
رزومه معرفی کنید ،تــا در چینش مدیران
و کارشناســان از ایــن اســتعدادها اســتفاده
شــود .خداونــد بــاران لطــف و رحمتش را
بر ما ببارد تا بتوانیم گوشــهای از مشــکالت
خانمهــا را حــل کنیم .مــا باید یــک خانم
سرپرســت خانــوار را بــا کرامــت توانمنــد
کنیم ،تحت پوشــش داشــته باشیم و بیمه
کنیــم .اینهــا در اولویتهــای نخســت کار
مــا قــرار دارد .از جملــه وظایــف و کارهایی
کــه در همین ابتــدای امر انجام شــده ،این
اســت کــه درخواســت داریــم ســنواتی کــه
بــرای خانمهای هیأت علمــی وجود دارد،
دو ســال اضافه شــود یا برای زنان روستایی
در پنج مورد توانستیم جذب اعتبار داشته
باشیم ،در خصوص اشتغال زنان روستایی
و تعلق قرضالحســنه به آنها ،استانهای
محــروم در اولویــت قــرار دارنــد ،در زمینه
مجردیــن دهــه  ۶۰و تجــرد قطعــی نیــز
طرحها و راهکارهایی در حال ارائه است تا
از میزان تجرد و تجرد قطعی کاسته شود.

