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بیشترین کشفیات قاچاق ،مربوط به تلفن همراه
و لوازم صوتی و تصویری است
اسمش این اس��ت که آنها کارگر صنعت نفت
هستند .خودشان میگویند در باور عمومی،
کارگران صنعت نفت ،مرفهترین کارگران ایرانی هس��تند؛
ام��ا واقعیت با تص��ور عموم فرس��نگها فاصل��ه دارد .کافی
است گذرت به شهر کارگری عسلویه بیفتد .آنها کارگر یکی
از بزرگ ترین مناطق گازی جهان هستند؛ اما زندگیشان
نهتنها تفاوت چندانی با روزمرگیهای سایر کارگران ندارد
کهشاید،شرایطسختتریراتجربهمیکنند؛شرایطکاردر
دمای ٦٢درجه سانتی گراد ،هوایی که در تسخیر آالیندگی
مجتمعهای بزرگ پتروشیمی است و نفس را تنگ میکند،
شرایط کار بدون خانواده و سر کردن در کمپهای پرازدحام
و شلوغ کارگری.

گزارشی از زندگی کارگران قطب گازی جهان

در آن جای میدهن��د .کمپهایی که ب��ا کمترین امکانات،
میزبان کارگران است و ازدحام باالی جمعیت در آن ،حس
خفقان را برایت تداعی میکند.

رنجکارگرانگنج!

▪ ▪حقوق  1.5میلیونی برای کار در دمای  65درجهای

او از بار مش��کالتی که کار ک��ردن در این منطق��ه بر دوش او

یادداشتی از خانم دکتر جاللی ،کارشناس مسائل خانواده

خانواده ،مزیت رقابتی جمهوری اسالمی ایران

▪ ▪توازن جمعیت در بوشهر به هم خورد

جامعه انس��انی ،از بخشها و
نهاده��ای مختلفی تش��کیل
ش��ده اس��ت .با توجه به ارتباطی که همه این بخشها با
یکدیگردارند،بایددرنظرداشتکهاهمیتوتاثیرگذاری
همه آنها در زندگی اجتماعی یک ملت ،یکسان نیست.
به عبارت دیگر ،جامعه انس��انی تش��کیل ش��ده است از
نهادهای اجتماعی ذومراتب و دارای اهمیت .حال اگر
بخواهیم این بخشها را از حیث اهمیت بررس��ی کنیم،
بدون ش��ک نهاد خان��واده را باید ب��ه عن��وان مهمترین و
تاثیرگذارتری��ن بخش جامعه انس��انی در نظ��ر بگیریم و
بههمان ان��دازه به آن توج��ه کنیم .ابالغ سیاس��تهای
کلی خانواده از س��وی رهبر انقالب در شهریور ماه سال
 1395نیز ،با تاکی��د بر اهمیت و تاثیرگ��ذاری این نهاد
اجتماعی است .به منظور واکاوی دقیقتر اهمیت نهاد
خان��واده ،پای��گاه اط�لاع رس��انی« » KHAMENEI.IR
یادداش��تی را از س��رکار خانم دکتر جاللی ،کارشناس
ح��وزه خانواده منتش��ر کرده اس��ت ک��ه در پ��ی میآید.
هنگامی که از پدیدهای به نام خانواده صحبت میشود،
همواره سخنها با یک جمله کلیشهای آغاز میشود و آن
این است که «خانواده مقدس است» .اما این نکته که این
تقدس از کجا نشأت میگیرد و چگونه در جامعه تسری
مییابد،مسکوتماندهاست.بهنظرمیرسداینتقدس،
ی است
برآمده از حیثیت و میزان اثربخشی و اولویتبند 
که خانواده در آینده هر جامع��های دارد و میزان توجهی
که سیاس��تگذاران ،نه بهعنوان س��لول بنی��ادی ،بلکه
بهعنوان مبدأ و مأخذ در ابتدا و انتهای چرخه پیشرفت،
به آن دارند .بیتردید ،ابالغ سیاستهای کلی خانواده
توس��ط رهبر انقالب ،ب��ار دیگر تأکیدی اس��ت ب��ر لزوم
همگرایی تمامی عناصر نظام ،ب��رای اتخاذ یک رویکرد
خانوادهمحور ،تا در سایه آن ،حاکمیت گفتمان انقالب
اسالمی به ثمر بنش��یند .خانواده مزیت رقابتی انقالب
اس�لامی در برابر اومانیس��م غرب و سوسیالیس��م شرق
استواینکهمقاممعظمرهبری،هوشمندانه،درشانزده
ماده ،زن و مرد را در ظرف خانواده نشانده و بر نقشهای
خانوادگی تأکید کردهاند ،ناش��ی از همین توجه است.
گفتمان خانوادهمح��وری که مورد تأکی��د رهبر انقالب
اس��ت ،یعنی تمامی ارکان پیش��رفت مبتنی ب��ر ارتقای
خانواده اس��توار ش��ود و خانواده اس�لامی ،نه در ش��کل
فروشگاهی و نمادین یک زن و یک مرد و دو فرزند ،بلکه
به فراگیری امت اسالمی که همسایه و همسفره و همکار
را نیز ،دربرمیگیرد ،تشکیل شود.

اما این اظهارات در حالی مطرح میش��ود که یوسفی ،مدیر
منطقه ویژه پارس ،مهاج��رت کارگران به عس��لویه را عامل
بر هم خوردن توازن جمعیتی در اس��تان بوش��هر میداند و
از این مس��ئله ابراز نگرانی میکند .به گفته او ،نسبت زنان
به مردان در بوش��هر  ١٠٠به  ٢٦٢اس��ت؛ در حالیکه این
نسبت در دیگر شهرهای کشور  ١٠٠به  ١١٠است .آنگونه
 6هزار نفر در این منطقه مشغول
که آمارها نشان میدهد  ١
به کار هس��تند که فقط ٣٠درصد آنها ،یعن��ی ١٨هزار نفر،
بومیان بوشهر هس��تند و بقیه از دیگر اس��تانهای کشور به
این منطقه مهاجرت کردهاند .حاال ،وزارت نفت کمر همت
را برای ساخت٧هزار واحد مسکونی بسته است .آنگونه که
سرمایهگذار این طرح وعده داده اس��ت ،این واحدها ظرف
د و سال آینده آماده اسکان خواهد بود و وزارت نفت آن را در
اختیار کارمندان متأهل خود قرار خواهد داد.

▪ ▪هوای زمستانی تهران ،ادامه تابستان در عسلویه

دمای هوا بهشدت پایین آمده و دانههای برف خیابانهای
پایتخت را س��فیدپوش ک��رده اس��ت ،اما درس��ت یکهزار
و  ٢٠٠کیلومت��ر آنطرفت��ر ،نزدیکیه��ای خلیجفارس،
آفتاب داغ ،مستقیم و کالفهکننده میتابد .اینجا عسلویه،
س��رزمین فلرهای گازی اس��ت .قطب صنعتی گاز کش��ور،
درحالی این روزها همچنان حال و هوای تابستانی دارد که
دمای هوا در برخی از روزهای تابستان در آن ،به  65درجه
س��انتی گراد و درجه رطوبت به ٩5درصد میرس��د .تأللؤ
خورشید از پش��ت ابرها ،خودنمایی میکند ،خلبان دمای
هوا را  ٢٢درجه س��انتی گراد اعالم میکن��د .هنگام پیاده
ش��دن از هواپیما چند قطره باران ،البته بهتر اس��ت بگویم
قطرات اس��یدی ،اط��راف ف��رودگاه را نمناک ک��رده با این
وجود ،همچنان نوار خاکس��تریرنگی آس��مان را پوشانده
اس��ت .برخی از افراد حاضر در محوطه فرودگاه ،ماسک بر
صورت دارن��د .راهی پروژه ف��از  ١٩پارسجنوبی در ٢١٠
کیلومتری جنوب ش��رقی بندر بوشهر شدیم .فازی که قرار
اس��ت تا پایان امس��ال یا اوایلس��ال آینده ب��ه بهرهبرداری
برسد و 5٠میلیون مترمکعب گاز بر صادرات گاز این منطقه
بیفزاید و سطح برداشت ایران را با قطر برابر کند ،اما این تنها
مزایای بهرهبرداری از این فاز پارسجنوبی نیست .آنگونه
که مس��ئوالن این ط��رح میگویند بهرهب��رداری از فاز ،١٩
سطح تولید میعانات گازی را روزانه ٨٠هزار بشکه ،اتان را
 ٢55٠تن ،پروپان را ٢هزار تن ،بوتان را  ٢٠٠تن و گوگرد
را  4٠٠تن باال میبرد.ساعت نزدیک  ١٢است و دماسنج
اتوبوس ،عدد  ٣4درجه را نشان میدهد ،با این وجود جنب
و جوش را میتوان در محوطه دید.کارگرانی که دمای 65
درجه ای قطب صنعت گازی کش��ور را دیدهاند ،حاال دیگر
هراس��ی از آفتاب آذرماه ندارن��د .محمد ٣٢س��اله یکی از
6١هزار کارگر فعال در این منطقه است که به گفته خودش،
٣س��ال اس��ت که در عس��لویه کار میکند .او در واکنش به
گرمی عجیب ه��وا در آذرماه عس��لویه ،لبخن��دی میزند و
میگوید :این روزها که هوا خیلی خوب است؛ اگر روزهای
جهنمی تابس��تان را ببینید این هوا برایتان عجیب نیست.

علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت :بیشترین کشفیات قاچاق در کشور ،مربوط به لوازم خانگی ،صوتی و تصویری
و تلفن همراه است .به گزارش ایرنا ،جمشیدی افزود :پس از این اقالم ،لوازم آرایشی ،بهداشتی و کاالهای سالمت محور ،بیشترین اقالم
قاچاق کشور را تشکیل می دهد.

▪ ▪هوای آلوده

گذاش��ته اس��ت ،گله میکند و ادامه میدهد :شاید برخی
تصورکنند که هر کسی در عس��لویه به کاری مشغول است
دیگ��ر «نانش توی روغ��ن اس��ت!» و ماهانه مواج��ب زیادی
به جیب میزن��د ،حتی اگ��ر کارگری س��اده باش��د! اصو ًال
نگرش عم��وم جامعه درب��اره کارکنان ح��وزه صنعت نفت،
نسبت به دیگر اقش��ار جامعه کارگری کشور بسیار متفاوت
اس��ت؛ درحالیکه واقعیت چیز دیگری اس��ت!او در ادامه
از کارگرانی ح��رف میزند که ماهانه کمت��ر از 1.5میلیون
تومان درآمد کس��ب میکنند .این درآمد ،ش��اید برای یک
کارگر در دیگر ش��هرهای کشور رقم بدی نباش��د ،اما برای
کارگری ک��ه رن��ج کار ک��ردن در ش��رایط ب��د آب و هوایی و
دمای  65درجهای را به جان میخرد ،به هیچ وجه منطقی
نیست .کارگران فنی ،شرایط بهتری دارند و به ازای هر روز
کار خود ،معموال ٩٠هزار توم��ان حقوق دریافت میکنند.
این ج��وان همدانی که ب��رای فرار از بیکاری ب��ه مهاجرت و
دوری از خانوادهاش تن داده است ،اضافه می کند :اگر در
هر نقطه ایران کارگران  ٨ساعت از روز به فعالیت مشغولند،
در عس��لویه کارگران  ١٢س��اعت کار میکنند و اگر این 4
ساعت اضافه را از حقوق آنها کسر کنید ،متوجه خواهید شد
که چه مقدار از س��ادهترین کارگران ساختمانی در شهرها
حقوق کمتری دریافت میکنند؛ البت��ه اگر دریافت کنند!
زیرا پرداخ��ت حقوق کارگ��ران ،حداقل هر دو م��اه یکبار،
ن��زد پیمان��کاران مس��تقر در پارسجنوبی به ع��رف تبدیل
ش��ده اس��ت! کارگران نیز ،به ناچار پذیرفتهاند و کسی هم
نمیداند نقش اداره کار در این میان چیس��ت و چه کمکی
میتواند به آنها بکند! وقتی از خان��وادهاش حرف میزند،

بغض در گلویش میشکند .به گفته خودش بیشتر از 45روز
اس��ت که پدر و مادرش را ندیده است؛ زیرا هزینه رفتوآمد
بسیار باالست و امکان مسافرت دائم را از او سلب میکند.
البته برخی از ش��رکتها ،مقداری از هزینههای رفتوآمد
کارکنان خود را پرداخت میکنند ،ام��ا پیمانکاری که با او
قرارداد بسته است ،زیر بار تعهداتی از این دست نمیرود.
▪ ▪قیمت خانه در عسلویه برابر با شمال تهران

دوس��ت دیگرش ک��ه کنار او ایس��تاده اس��ت ،س��خنانش را
اینگونه تکمیل میکند که بسیاری از کارگران این منطقه،
قصد ازدواج دارند؛ اما نبود شرایط الزم برای تشکیل زندگی
مش��ترک ،آنها را از این امر منصرف میکند .علی ،در ادامه
به قیمت باالی ملک در عسلویه اش��اره می کند و می گوید:
قیمت خانه در برخی از نقاط که ش��رایط مناسبتری دارد،
گاهی به متری ٢٠میلیون توم��ان ،یعنی معادل بهای خانه
در ش��مال تهران ،هم میرس��د .ک��دام کارگر ی��ا کارمندی
چنین ت��وان مال��ی دارد؟ ای��ن گرانیها باعث ش��ده اس��ت
کارگرانی ک��ه خانوادههایش��ان در عس��لویه هس��تند برای
زندگی به شهرس��تان جم بروند که حداق��ل  6٠کیلومتر با
اینجا فاصله دارد .قیمت خانه در آنجا بهتر است و به حدود ٢
تا ٣میلیون تومان در هر متر میرسد .او همچنین از شرایط
بد اس��کان کارگ��ران فع��ال در منطق��ه وی��ژه پارسجنوبی
انتقاد م��ی کند و میگوید :ش��رکتهای مس��تقر در منطقه
ویژه اقتص��ادی انرژی پ��ارس که به منظور اح��داث فازهای
گازی پارسجنوبی به استان بوشهر آمدهاند ،هرکدام برای
کارگران خود اس��تراحتگاهی بنا کرده ان��د که صدها نفر را

 4سال دارد و از کارگران بومی پارسجنوبی است.
یاسین  ٢
صورت آفتاب سوختهاش از روزهای کاری سخت او حکایت
میکند .او ک��ه نگران س�لامت دو فرزن��د  5و ٧س��اله خود
است ،از وضع سطح آالیندههای موجود در هوا ابراز نگرانی
میکند؛ آالیندههایی که مدیر منطقه ویژه اقتصادی پارس
از کاهش آنها به 5میلیون متر مکعب خبر میدهد .او با بیان
اینکه سطح آالینده  ١٠فاز نخس��ت پارسجنوبی در سال
 ٨٧حدود 56میلیون مترمکعب بوده است ،ادامه میدهد:
ل رس��یده است .البته
م آن س��ا 
این رقم هماکنون به یکده 
در فازهای دیگر که بهتازگی به بهرهبرداری رس��یده ،سطح
آالیندهها باالست و باید کاهش یابد .او خاطرنشان می کند:
س��طح آالیندههایی که در تکت��ک این پاالیش��گاهها تولید
میشود ،مطابق با اس��تاندارد تعریف شده اس��ت .اما به هر
حال وقتی که آالینده  ١٠پاالیشگاه به صورت همزمان وارد
هوا شود به آلودگی منجر میشود.

▪ ▪اعتیاد؛ اصلیترین دام برای کارگران عسلویه

یوس��فی از مهندس��ان فع��ال در پارسجنوب��ی اس��ت که از
معضل دیگ��ری در این منطقه پ��رده بر میدارد .ب��ه باور او،
اعتیاد اصلیترین دامی اس��ت که برای جوانان پهن ش��ده
است؛ مستعد بودن محیط ،دوری از بزرگ ترها و خانواده،
نبود امکانات تفریحی و سرگرمی از عوامل گرایش کارگران
این منطقه ب��ه موادمخدر به حس��اب میآید .ب��ا وجود این،
مدیر منطقه ویژه اقتص��ادی پارسجنوبی میگوید که آمار
اعتیاد در این منطقه برابر با دیگر ش��هرهای کش��ور است.
اگرچه ممکن اس��ت ای��ن ع��دد از میانگین کش��وری باالتر
نباشد ،اما راضی نیستیم و باالخره فضایی ایجاد شده است
که سوداگری در آن انجام میشود و بخشی از نیروی کار را
تهدید میکند.

▪ ▪لزوم تبدیل سیاستها به عمل

در ی��ک ن��گاه کلیت��ر ،در بررس��ی اجمال��ی و تحلی��ل
همهجانب��ه سیاس��تهای ابالغی توس��ط ایش��ان ،از
سیاس��تهای س�لامت ت��ا اقتص��اد مقاومت��ی ،به یک
شاکله ثابت میرسیم و آن ،تالش و تمرکز برای ایجاد
«خانواده مولد» اس��ت .مفهومی که ش��اید کمتر به آن
توجه شده است .خانواده مولد یعنی خانوادهای با چهار
مؤلفه .۱:خانوادهای که با عشق ورزیدن تولید عاطفه و
امنیت میکند؛  .۲خانوادهای که با تربیت کردن تولید
اخالق و قانون میکند؛  .۳خانوادهای که با کارآفرینی
و مهارتآموزی تولید اقتصادی دارد و  .۴خانوادهای
که تولیدمثل میکن��د و بنیان جمعیت را اس��توار نگه
میدارد ام��ا بیتردید اذعان خواهید ک��رد که تاکنون
س��هم طراحیها و نقش��ه راهها ،در تحقق اجرای خط
مشیها ،بسیار کمرنگ بوده اس��ت و ما بدون توجه به
همگرا کردن فعالیت دستگاهها ،به اتخاذ برنامههایی
س��طحی و اغلب ش��عاری مبتنی بر این خط مشیها،
بس��نده کردهایم .گفتم��ان انق�لاب اس�لامی ،وقتی
محقق خواهد ش��د که ای��ن خط مش��یها در مجموعه
قوانی��ن و س��اختارها ،جنبه عملیات��ی و اجرای��ی پیدا
کند ،نه اینکه متوسط پسندانه ،به شعارهای مفهومی
تبدیل شود و از رسانههای اغواگر سر برآورد و در چنبره
مناس��بات فردی و س��لیقههای ش��خصی محو ش��ود.
فقداناندیشههایواحدوعدمتفاهمدرمبانیخانواده
و نبود ساختارهای اجرایی ،مبداء بسیاری از مشکالت
اقتصادی ،اجتماع��ی ،فرهنگی ،محیطزیس��تی و ...
است .در حوزه سیاستهای خانواده در زمینه اهداف
مطلوب و نوع عملکرد و رویکرد ،به نظر میرس��د حتی
حداقلاجماعحاصلنیستودرحالیکهخطمشیها،
ماه را نشان میدهند ،تمامی بحثوجدلها پیرامون
انگشت سبابه ش��کل میگیرد .مبانی فکری در حوزه

تربیت اسالمی ـ ایرانی،گمشده آموزش مهدهای کودک
میتوانند به هر شکلی وهرجایی ،باشند ؛
در ی��ک کوچ��ه تن��گ و باریک ی��ا خیابانی
عریض و پررفت و آمد؛ یک س��اختمان بزرگ چند صد متری
یا زیرزمینی تن��گ و تاریک ،با چند ات��اق تودرتوی بدون نور؛
مجهز به اس��تخر ش��نا و محوطهای سرس��بز پر از وسیلههای
بازی یا دلخوش به حیاطی کوچک که حتی نور هم راه آن را
به سختی پیدا میکند؛ کوچه و خیابانهای شهر ،این روزها
پر از مهدکودک اس��ت .دقیقت��ر که بگوییم ،مراک��زی به نام
مهدکودک! مراکزی که هرچند با اهداف مختلف راهاندازی
میش��وند ،ام��ا در مجم��وع ،همگی ب��ه یک هدف مش��ترک
میرس��ند؛نگهداری از ک��ودکان زیر پنج س��ال در س��اعات
مش��خصی از روز و آموزش و پرورش آنها .اما درباره مهدهای
کودک ،حرف و حدیث بس��یار اس��ت؛ ح��رف و حدیثهایی
که مدتی اس��ت حول یک محور میچرخند؛ موازیکاری در
اعطای مجوز فعالیت به مهدهای کودک .این موضوع وقتی
اهمیت پیدا میکند که خبرهای ریز و درش��ت روزنامهها ،از
پلمب مهدهای کودک غیرمجاز حکایت میکنند.موضوعی
کهدرصحبتبامعاوناموراجتماعیسازمانبهزیستیکشور
به آن میرسیم؛ این که طبق قانون ،مجوز فعالیت مهدهای
کودکبایدازبهزیستیگرفتهشود.حبیبا...مسعودیفرید
با اشاره به این موضوع میگوید :طبق قانون مصوبه شورای
عالیانقالبفرهنگیکهسال 65تصویبشدهاست،تمامی
مهدهای کودک و دیگر مراکزی که ب��ه نوعی برای کودکان
زیر پنج سال تمام فعالیت میکنند و خدمات نگهداری برای
این گروه س��نی را دارن��د ،باید از بهزیس��تی مج��وز بگیرند؛
حاال چه خانه زبان باش��ند ،چ��ه خانه هنر ،چه خانه نقاش��ی
و ...چراک��ه خیل��ی از آنها ،دیگ��ر حالت کالسگون��ه ندارند
که فقط نیم ساعت یا یک س��اعت به کودکان آموزش بدهند
و کودک چند س��اعت متوالی آنجا حض��ور دارد .اما چه چیز
باعث شده است نهادهای مختلف برای نگهداری و آموزش
کودکان پا پی��ش بگذارند و در نهایت ،با موازی کاریش��ان،
اوضاع مهدهای کودک را به کالفی س��ردرگم تبدیل کنند؟
معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیستی کش��ور در پاسخ به
این س��وال میگوید :نکته اصلی این است که حوزه کودک،
بسیار مهم است .اهمیت این حوزه باعث میشود در خیلی از
کشورهای دنیا ،روی این حوزه ،یعنی پیش از دبستان (تولد
تا پن��ج س��الگی) ،س��رمایهگذاریهای زیادی انجام ش��ود تا
جایی که حتی خود دولتها هم ،سهم قابل توجهی از بودجه
خود را در این زمینه سرمایهگذاری میکنند .همین موضوع
باعث ورود نهادهای مختلف به این عرصه ش��ده است.با این
حال ،مسعودی فرید به نکته مهمی اشاره میکند ،این که در
نهایت ،همه این نهادها ،باید تحت نظارت یک مجموعه واحد
فعالیت کنند .معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
در توضیح بیشتر میگوید :همان طور که در مقطع دبستان و
دبیرستان ،مراکز و نهادهای مختلف ،خودشان رسم ًا مدرسه
یا دانشگاه افتتاح نمیکنند و تا مجوز نداشته باشند ،قدمی
در این زمینه برنمی دارند ،در حوزه کودکان پیش از دبستان
هم ،اگر این رویه درپیش گرفته ش��ودتا اندازه زیادی موازی
کاریها کاهش پیدا میکند.
▪ ▪فقدان نظارت به سالمت کودکان آسیب میزند

با تم��ام این بای��د و نبایده��ا ،هنوز ه��م میتوان رد و نش��ان
مهدهای کودک ب��دون مج��وز را در گوش��ه و کنار ش��هرها
گرفت؛ مراکزی ک��ه در صورت غفلت مس��ئوالن میتوانند
س�لامت جس��م و روان کودکان را به خطر بیندازند و نتایج
تلخی به بار آورند .مسعودی فرید با اشاره به همین موضوع،
از نظ��ارت دقی��ق بهزیس��تی روی مهده��ای ک��ودک تحت

پوش��ش اش خبر میدهد و میگوید :م��ا از چند جنبه روی
مهدهای کودک نظارت میکنی��م .درحقیقت مهدها ،باید
اس��تانداردهایی را رعای��ت کنند و مش��خصههایی داش��ته
باش��ند .اولی��ن مش��خصه به گفت��ه مع��اون ام��ور اجتماعی
س��ازمان بهزیس��تی کش��ور ،به فض��ای فیزیک��ی مهدهای
کودک اشاره دارد .فضایی که باید از همه جهت ایمن باشد،
کف ،دیوار،وسایل اس��باب بازی و  . ...دومین مشخصهای
که مس��عودی فرید به آن اش��اره میکند ،سالمت جسمی،
روانی و صالحیت اخالقی کارکنانی است که در مهدهای
کودک مشغول به کار هستند .کارکنانی که چندین ساعت
متوالی با کودکان در ارتباطند و میتوانند برشخصیت آنها
تاثیرگذار باشند .س��ومین مس��ئله ،بحث آموزش کارکنان
است  .به گفته مسعودی فرید ،تمامی افرادی که با کودکان
در ارتباطند باید دورههای آموزش��ی تعیین ش��ده از س��وی
بهزیستی را بگذرانند و براساس محتواهایی که این سازمان
تعیین کرده اس��ت ،به کودکان آموزش بدهن��د .عامل مهم
بعدی نیز ،در بحث نظارت ،پایبندی به بحث حجاب و عفاف
اس��ت .معاون امور اجتماعی سازمان بهزیس��تی کشور در
ادامه ،از ابالغ دس��تورالعمل جدید س��ازمان بهزیس��تی به
مهدهای ک��ودک تحت پوش��ش این س��ازمان خبر میدهد
و میگوی��د :تمام��ی جنبهها در ای��ن دس��تورالعمل جدید،
مدنظر قرار گرفته اس��ت و هرک��دام از موارد ذکر ش��ده اگر
رعایت نش��ده باشد ،به کس��ر س��تاره از مهد منجر میشود.
نتیجه گفتوگوی ما با حبیبا ...مسعودی فرید به این جمله
ختم میشود« :ما روی مهدهایی که تحت پوشش بهزیستی
هس��تند ،نظارت محکمتری داریم».این درحالی اس��ت که
این نظارت ،از سوی نهادهای دیگری که به بحث مهدهای
ک��ودک ورود پی��دا کردهان��د ،رعایت نمیش��ود .موضوعی
که مس��عودی فری��د با اش��اره ب��ه آن ،میگوی��د :اگ��ر از این
پراکندهکاریها و هرج و مرجها جلوگیری و حاکمیت قانون
در نظر گرفته شود ،میتوان به نتیجه بهتری رسید و از تکرار
حوادثی ک��ه در چند وقت اخی��ر ،در مراکز غیرمج��از اتفاق
افتادهاند ،جلوگیری ک��رد.آزار و اذیت کودکان در مراکزی
که بیش��تر با عنوان مهدکودک بین مردم شناخته میشود،
موضوعی اس��ت ک��ه هرچند وقت یکب��ار به صفح��ه حوادث
روزنامهها راه پیدا میکند و از اتفاقی شوم در این زمینه خبر
میدهد .موضوعی که خیلی س��اده،پای نظارتی سس��ت را
بر این مراک��ز پیش میکش��د .موضوعی که رئیس ش��ورای
فرهنگی اجتماع��ی زنان و خانواده ش��ورای عال��ی انقالب
فرهنگی دربارهاش به جامجم میگوید :در برخی مهدهای
کودک ،متاس��فانه نابس��امانی و چالشهایی دیده میشود
که باید ب��ه تخلفات رس��یدگی و بر تخط��ی مهدهای کودک
نظارت جدیتری اعمال شود ،تا ش��اهد کاهش آن باشیم.
کبری خزعل��ی ،با تایید نامناس��ب ب��ودن نظ��ارت و کیفیت
برخی مهدهای کودک ،میگوید :همانطور که میدانید،
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی مسئول سیاستگذاریهای
کالن نظام در موضوعات فرهنگی و آموزشی است .در همین
رابط��ه ،سالهاس��ت اعتراضاتی مبن��ی بر نامناس��ب بودن
نظارت و کیفی��ت مهدهای کودک به ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی و دستگاههای زیرمجموعه میرسد .به گفته رئیس
ش��ورای فرهنگی اجتماعی زن��ان و خانواده ،بررس��یهای
زیادی در این زمینه انجام ش��د تا مشخص ش��ود پایهگذاری
تربیت کودکان چه کیفیتی دارد و برمبنای چه سیاستهایی
انجام گرفته است .خزعلی با اش��اره به نتیجه این بررسیها
میگوید :در نهایت ،مشخص شد اشکال ما در برنامهریزی،
تربیت مربی و اجراس��ت؛کاری که از  30س��ال گذشته ،به
بهزیستی سپرده شده است .ناگفته پیداست ،به عقیده این

عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ،بهزیس��تی نتوانس��ته
اس��ت به مس��ئولیت خود ،به خوب��ی عمل کن��د .خزعلی در
همین ارتباط میگوید :بهزیستی فقط  15درصد وظایفش
را در این زمینه انجام داده است .این اس��تاد دانشگاه ادامه
میده��د 30 :س��ال پی��ش ،در س��ال  ،1365بهزیس��تی
متولی دادن مجوز بود ،ولی برنامهری��زی و آییننامه همین
آموزشها ،نظارت و پایش مش��ترک ،بین آموزش و پرورش،
وزارت کشور ،بهزیستی و برنامه تربیتی به عهده وزارت علوم
بود که این اتفاق عمال نیفتاده است.
▪ ▪کودکان ،اولویت بهزیستی نیستند

در این می��ان ،برخی منتقدان نیز فقدان نظ��ارت دقیق را از
سوی بهزیس��تی ،به حجم وس��یع و متنوع مس��ئولیتهایی
که به عهده این نهاد گذاش��ته ش��ده اس��ت ،ربط میدهند و
معتقدن��د میان مس��ئولیتهایی ک��ه به مرور زم��ان بردوش
این نهاد گذاشته شده است ،وضعیت کودکان در مهدهای
کودک اولویت مهمی نیس��ت .روحا ...بابای��ی صالح ،دبیر
دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز ،جزو
منتقدانی اس��ت که بر ضعف نظ��ارت بر عملک��رد مهدهای
کودک و محتوای آموزشی آنها تاکید میکند .بابایی صالح
میگوی��د :تربیت اس�لامی ـ ایران��ی که توصی��ه رهبر معظم
انقالب اس��ت ،متاس��فانه در برخی مهدهای کودک کشور
کمرنگشدهاستواین،ازضعفنظارتبرعملکردمهدهای

کودک و مجوزهایی که برای تاس��یس به آنها داده میشود،
حکای��ت دارد .بابایی صالح میافزای��د :از آنجا که در چارت
س��ازمانی کش��ور ،مهدهای کودک اغلب زیر نظر س��ازمان
بهزیستی هستند ،به نظر میرسد باید نظارت دقیقتری بر
این واحدها داشته باشند و اگر تخلفی را مشاهده کردند ،با
جدیت برخورد کنند؛ چراکه باید از همان دوران کودکی بر
تربیت کودکان که آیندهس��ازان این جامعه هستند ،نظارت
داش��ت تا مبادا در این زمینه کوتاهی صورت بگیرد .با تمام
این تفاسیر ،طنابکش��ی بین بهزیستی ،آموزش و پرورش،
س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری و س��ایر مراکزی که به
نحوی نامش��ان با مهدهای کودک گره خورده اس��ت ،هنوز
ادامه دارد و قطع ًا ،در این میان ،بازنده کودکانی هستند که
روزهای کودکیشان را پش��ت دیوار مهدهای کودک بدون
مجوز ،به دور از استانداردهای تعیین شده فیزیکی،آموزشی
و تربیتی پشت س��ر میگذارند؛ بچههایی که خیلی وقتها
فراموش میشوند.

خان��واده باید ب��ا بحثوجدل
متوازن ،همدلی و همفکری،
احت��رام و ادب و ش��نیدن و
اولویت دادن به مصالح کشور
و آین��ده آن تنظیم ش��ود و پس
از آن ،ب��رای عملیات��ی کردن
آنها ،باید ساختار س��اخت .بنا کردن این ساختار کار
بسیار خطیری است که با جشنواره و بیانیه و سمینار و
برنامه رادیویی و تلویزیونی به دست نمیآید .گفتمان
خانواده باید در مویرگهای قانونی و ساختاری کشور
رسوخ کند و همانگونه که رهبر انقالب ابالغ فرمودند،
موج��ب ارتق��ای س��رمایه اجتماع��ی ش��ود .سیاس��ت
شانزدهمادهای ،اگر بهعنوان خط مشی در دستورکار
همه دس��تگاهها قرار گیرد و اولویت هر تصمیمگیری
و ه��ر تصمیمس��ازی ش��ود ،آنگاه میتوان ب��ه الگوی
پیشرفت مورد نظر رهبری رسید.
▪ ▪ تناقض اهداف ترویجی و قربانی شدن خانواده

از س��ویی دیگ��ر ،اعوجاج اهداف آموزش��ی ب��ا اهداف
اقتصادی و اهداف توسعه با اهداف فرهنگی ،خانواده
را سرگردان و از اولویت خارج میکند .به همین دلیل
اس��ت که ش��أن نقشهای خانوادگی در پرت��و مدارک
دکت��را و مهندس��ی و مق��ام ریاس��ت و مدیرکلی نقش
میبازد و دیگر کس��ی به مادر بودن و پدر بودن افتخار
نمیکند و برای دریافت نشان لیاقت همسری تالشی
دیده نمیشود .ازدواج ،بهعنوان حلقه اصلی تشکیل
خانواده ،ب��ه ام��ر دس��تچندمی در جدول اه��داف و
اولویتهای فرد و جامعه میرس��د و مسئولیتپذیری
والدین ب��ه نهادهای دولت��ی واگذار میش��ود و در این
وانفسا ،خانواده است که آسیبپذیر میشود و آسیب
میبیند؛ خانوادهای که مبنای تحقق گفتمان انقالب
اسالمی اس��ت .در حقیقت عش��یره تبدیل شده است
به نظ��ام لیبرال دولت��ی که برپای��ه مناس��بات قدرت و
نه تعهدات بوم��ی و فرهنگی ،اقدام میکند .اش��تیاق
ارتقای جمعی ،در پی کسب منافع فردی رنگ میبازد
و فردیت فربهش��ده ،در برابر خانواده میایس��تد .باید
پذیرفت که وقتی فکرها و فلس��فهها در حوزه خانواده
همگرانشوند،تقسیمبندیهاوچندگانگیهایمتضاد
فکری-فلس��فی ضد پیش��رفت عمل خواهند کرد .در
این میان ،معلوم نیس��ت خانواده معلول است یا علت.
در چنین وضعیتی ،هرچق��در متولیان نصیحت کنند
و دانش��گاهیان هش��دار دهند ،اتفاق خاصی نخواهد
افتاد .تازمانیکه سیس��تم در راستای ارتقای خانواده
عمل نکند و سرنوشت فرد در چارچوب خانواده دیده
نش��ود ،این وضعیت اصالح نخواهد شد .سیستم باید
براساس ظرف و س��اختار خانواده مولد کار کند و تمام
تالشش اعتالی فرهنگ خانوادهمحوری باشد.
▪ ▪لزوم تسری نگاهی جامع به خانواده

بیراه نگفتهای��م ک��ه گفتم��ان خانوادهمح��ور ،باید به
نظام ساختاری تبدیل شود و اینکه عدهای از مجریان،
ناخواس��ته ،درک عمیق��ی از اهمیت بنی��ادی مفهوم
خانواده پیدا نکردهاند و در عمل ،ساختارسازی توسعه
با ارتقای خانواده ضدیت دارد .کش��ف این تضاد ،کار
سختی نیس��ت .کافی اس��ت به افراطها و تفریطهای
ط وتفریطی
حوزه قانونی و عرفی نگاهی بیندازیم .افرا 
که همواره فضیلت خانواده را دستخوش آسیب کرده و
به اس��م حمایت و ضدیت با دوقطبی کردن جنسیتی،
مفهوم واالی خانواده را تحتالش��عاع قرار داده است.
جامعی��ت سیاس��تهای خان��واده از نگاه جام��ع مقام
معظم رهب��ری ،از مقوله خانواده نش��أت میگیرد .در
هیچ بندی ،م��رد ب��ر زن و زن بر مرد ارجحی��ت ندارد و
همواره ،همهچی��ز در درون خانواده معنا یافته اس��ت؛
از معیش��ت اقتصادی تا مش��ارکت اجتماع��ی و حتی
اصالح رویههای قضایی .بازوان اجرایی و دس��تگاهها
نیز ،باید همین جامعیت را حفظ و یک فرایند آگاهانه و
تحلیلی و مدون را طی کنند .اصول و ارزشهای حاکم
بر خانواده ،آنقدر پیچیده نیست؛ اما از شدت حضور،
از آن غافل میشویم .فقط کافی است گفتمان خانواده
در رأس همه اهداف بنشیند و ما همواره ،به یاد داشته
باش��یم که انقالب اس�لامی و دفاع مق��دس ،دو مثال
واقعی و ام��روزی از غلبه خانوادهمح��وری بر نظامها و
ساختارهای کاپیتالیستی و لیبرالیستی است.
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ﻗﺎ�ﻦ-ﺧﻴﺎﺑﺎن آ�ﺖ ا ...ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ�-ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧ� ﺳﭙﻪ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎر�/ادار� ﻃﻼ�
 ١٫٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
٢4٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﺷﺸﺪاﻧﮓ
دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎر�
٨٧٫4٠
١١
ﺳﺮخ ﭘﻼ� ﺛﺒﺘ� - ١٢66/١١٧/١٨٩4/٣٢/١٨55اﺻﻠ� ﺑﺨﺶ...ﺛﺒﺘ� ﻗﺎ�ﻦ-واﺣﺪ 5ﻃﺒﻘﻪ اول
ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﮐﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ٣دﺳﺘﮕﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ ﻣﺸﺎع ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ١٣١٩ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺸﺎﻋﺎت در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ  ٣۶٢,٧۵ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮزﻣﻴﻦ  ۴٢۴,۵۴ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻃﺒﻘﻪ اول ١٢,۵۶ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
واﺣﺪﻫﺎى ﺗﺠﺎرى داراى اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮق ﻣﺠﺰا و آب و ﮔﺎز ﻣﺸﺘﺮک و واﺣﺪﻫﺎى دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرى اﻣﺘﻴﺎز آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻣﺠﺰا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 /٩٥٢٥٩٨٨٠ج
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