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عباسعلي جعفري نسب 
مدير عامل 

هوا به شميم خوش والدت بانويي معطر 
الگوي  و  عطوفت  و  مهر  الهه  که  است 
تمامي  براي  ايمان  و  پايداري  انديشه، 
بانوان مومن جهان است. فاطمه )س(، 
چشم به جهان گشوده، تا تجلي پيوند 
نور الهي و تابش زالل هدايت نبوي باشد. 
خورشيدي  همچون  بزرگوار  بانوي  اين 
درخشان، روشنگر راه تمامي دختران و 
الگوي  و  اسالمي  ايران  مادران  و  بانوان 
آنان در تمامي عرصه هاي زندگي است. 

)س(،  زهرا  فاطمه  حضرت  بدون شک 
آفرينش  معجزه  از  بديل  بي  اي  جلوه 
زن  يک  کالبد  در  سرشته  و  خداوندي 
است، زني که تجلي وجودي او در نظام 
هستي، تمثيلي شايسته از تکامل و تعالي 

در تمامي عرصه هاي زندگي است.
سعادت  با  ميالد  رسيدن  فرا  اينجانب 
نبي مکرم اسالم حضرت  دخت گرامي 
فاطمه زهرا )س( و گراميداشت روز زن و 
مقام و منزلت مادر را صميمانه به تمامي 
ايران  انتقال نفت  بانوان محترم صنعت 

تبريک و تهنيت عرض مي نمايم.
آن  از  شايسته  پيروي  با  است  اميد 
را  ايشان  متعالي  هاي  انديشه  حضرت، 
زندگي خود جاري و ساري سازيم،  در 
و  معنويت  از  آکنده  قلبي  با  بتوانيم  تا 
ادامه  و  آئيم  فائق  بر مشکالت  اخالص 

دهنده طريق متعالي آن حضرت باشيم.
بزرگواران،  شما  مهر  پر  سايه  اميدوارم 
سايبان کانون گرم خانواده تان باشد و در 
پناه الطاف بيکران خداوند متعال همواره 

سالمت و تندرست باشيد.

سخن نخست

سمانه پورصدامی فرزند يکی از كاركنان منطقه جنوب شرق 
در مسابقات قهرمانی شطرنج استان كرمان موفق به كسب 

درجه ريتینگ كشوری شد.
به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه جنوب شرق، احمد وقاری، 
مسؤول ورزش منطقه با بيان اين خبر گفت: با توجه به حضور تعداد 4 شركت كننده از منطقه جنوب 
شرق در مسابقات قهرمانی شطرنج استان كرمان، خانم سمانه پورصدامی فرزند عبداالمير پورصدامی 
همکار واحد مهندسی خوردگی، با برد مقابل حريفان خود عالوه بر كسب جايگاه نهم استان، توانست  

درجه كشوری ريتينگ شطرنج  را از آن خود نمايد.

 کسب درجه کشوری ریتینگ توسط
فرزند منطقه جنوبشرق

آذين غالمی شینی فرزند غضبان از كاركنان مركز انتقال نفت قطب آباد، 
موفق به كسب مقام اول در مسابقات قهرمانی كاراته لیگ اصفهان شد.

به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه خليج فارس، مسئول ورزش 
منطقه خليج فارس گفت : در مسابقات قهرمانی ليگ كاراته اصفهان در رشته كوميته بزرگساالن، آذين 

غالمی در وزن -55 توانست مقام اول را كسب كند.
محمد شهاوند افزود: آذين غالمی در رشته كوميته و رده كمربند مشکی اين عنوان را كسب كرده است.

آذین غالمي مقام اول
لیگ استاني را کسب کرد 

خطوط  شرکت  بانوان  کوهنوردی  گروه 
لوله و مخابرات نفت ایران به قله سیاهه 

شهرستان شاهرود صعود کردند.
خطوط  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شمال شرق؛  منطقه  نفت  مخابرات  و  لوله 
اين  اعالم  با  منطقه  ورزش  امور  مسئول 
که  روزه  يک  صعود  اين  در  گفت:  خبر 
به  و  جاری  سال  ورزشی  برنامه  براساس 
بانوی   42 شد،  انجام  منطقه  اين  ميزبانی 
گانه  دوازده  مناطق  از  شرکت  کوهنورد 

حضور داشتند.
صعود،  از  قبل  افزود:  محمدی  محمد 

جلسه ای با حضور سرپرستان و کوهنوردان 
برگزار و نکات الزم به آنان يادآوری شد.

وی ادامه داد: همچنين به منظور پيشگيری 
از وقوع حوادث احتمالی و ايجاد امنيت و 
و  بومی  راهنما  از  نفر  دو  با  گروه  سالمت 
پزشکياران بهداری و بهداشت صنعت نفت، 

هماهنگی های الزم به عمل آمد.
محمدی تصريح کرد: در روز صعود، ساعت 
هفت صبح با دعوت کوهنوردان به آرامش، 
و  تعاون  روحيه  تقويت  و  تحمل  و  صبر 
همکاری، حرکت به سمت قله آغاز شد که 
سرانجام توانستند با سالمت و پس از چهار 

ساعت کوهنوردی به قله صعود کنند.

 صعود سراسری بانوان کوهنورد شرکت
به قله سیاهه شاهرود
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 جایگاه زنان
در توسعه صنعت نفت

نگاهی به قوانین حوزه زنان و خانواده

مسير رشد، توسعه و بالندگي يک جامعه از مسير رشد و بالندگي زنان آن جامعه مي 
گذرد و ايجاد فرصت هاي برابر با مردان براي زنان جامعه، زمينه هاي پياده سازي قواعد 
رشد و توسعه در صنعت به عنوان يکي از مهمترين بخش هاي اقتصادي کشور فراهم 

مي شود.
آنان  به پاس فداکاريهای  زنان  به حقوق  قانون اساسی جمهوری اسالمی  در اصل 21 
اشاره می کند و صراحتاً دولت را موظف می نمايد `که از حقوق زنان در تمامی جوانب و 
سطوح حمايت کند و براساس بند1 اين اصل تاکيد بر بوجود آوردن موقعيتهای مناسب 

برای رشد شخصيت زنان و احيای هويت آنها می نمايد.
همچنين در چشم انداز جمهوری اسالمی در افق 1404 هجری شمسی جامعه ايرانی 
را توسعه يافته و متکی براصول اخالقی و کرامت و حقوق انسانی و بهره مند از امنيت 
اجتماعی و فرصت های برابر، توزيع مناسب درآمد و نهاد مستحکم خانواده ، بدور از فقر 
و فساد و تبعيض تاکيد می کند.  مناسبتر بنظر می رسد اين مجموعه در قالب برنامه 
های بلند مدت ، کوتاه مدت و ميان مدت  تدوين و در هر مقطع زمانی اولويتها براساس 

نيازها و امکانات موجود مشخص گشته و راهکارها نيز به اجرا در آيد. 
برنامه ها براساس اهداف تدوين گشته و سپس برای هريک از خط مشی های جداگانه 
و قابل اجرا در سطح وزارتخانه در نظر گرفته شده و نهايتاً برای هريک از خط مشی ها 

، راهکارهای اجرايی مورد نياز به رشته تحرير در آمده است . 
بديهی است چون برای نخستين بار است که چنين تالشی در سطح وزارت نفت صورت 
گرفت. وجود برخی نقايص و کاستی ها اجتناب ناپذير است، اما اميد است که تدوين 
اين مجموعه گامی در جهت تحقق اهداف متعالی الهی و حفظ کرامت انسانی و پاسداری 
از دستاوردهای انقالب مقدس اسالمی، محسوب شده و دست اندرکاران را در خصوص 

مسائل زنان و شفاف نمودن فعاليت های الزم ياری نمايد. 

الزمات قانونی و اسناد 
باالدستی در تشکیل امور 

زنان و خانواده 

اصل 20 و 21 قانونی اساسی 
قانون حمايت از حقوق و مسئوليت های 
زنان در عرصه های داخلی و بين المللی 

پنجم  برنامه  قانون   230 و   277 مواد 
توسعه 

و  پيشرفت  ايرانی   - اسالمی  الگوی 
سياستهای اقتصاد مقاومتی 

و  زنان  حوزه  در  دولت  کالن  سياستهای 
خانواده 

رويکردهای نوين وزير محترم نفت
جايگاه  ارتقا  امور  اين  اصلی  رسالت   
توانمند  طريق  از  شاغل  زنان  ومنزلت 
اسناد  الزامات  تحقق  جهت  آنها  سازی 
باالدستی کشور می باشد. براساس آخرين 
آمار بدست آمده از وضعيت زنان شاغل در 
از 8 درصد  اکنون بيش  نفت هم  صنعت 

تحقق حضور برابر زنان با مردان در صنعت نفت به عنوان یكي از مهمترین گلوگاه های صنعتی برای حضور زنان در بخش 
صنعت کشور، نیازمند تالش، صبوري، اعتماد به نفس و نیز معرفي شایستگي هاي این بخش از صنعت است. فرهنگ 
سازمانی معموال در برابر ارتقای زنان مقاومت نشان می دهد، اما تمام برنامه ریزی ها زمانی به نتیجه می رسد که مدیران 
اوال توانایی های زنان را ببینند و در ثانی متهورانه و شجاعانه اقدام به حمایت جدی از ارتقای شغلی زنان کنند. وقتی 
زنان در حوزه های سیاستگذاری و مدیریتی قرار گیرند، توانمندی آنان برای سایر افراد محرز می شود و کار مدیریتی 

زنان به رسمیت شناخته می شود.

دکتر خديجه ططری مشاور مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران در امور زنان و خانواده



زنان تشکيل می دهند که در  را  ايران  نفت  از کارکنان صنعت 
را  مهمی  های  مسووليت  صنعت  اين  عملياتی  مناطق  دورترين 

بر دوش دارند.
گروه  بيشترين  موجود  آمارهاي  براساس  همچنين 

 34 تا   30 زنان  را  صنعت  اين  در  شاغل  سني 
از  درصد   31.5 و  دهند  مي  تشکيل  ساله 

 15 حداقل  صنعت  اين  در  شاغل  زنان 
سال سابقه خدمت دارند 48 درصد زنان 
وزارتخانه  اين  در  مستقيم  قرارداد  شاغل 
نيز داراي مدرك ليسانس و باالتر هستند.

امارها نشان مي دهد از ميان اين همه زن 
تحصيلکرده در صنعت نفت حدود 7 درصد 

اگرچه  که  دارند  حضور  مديريتي  مناصب  در 
اين آمار در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته که 

زنان سهمي برابر با مردان در سمت هاي مديريتي و ارشد 
دارند، سهم بسيار کمي است، اما با روي کار آمدن نگاه تدبير و 
براي دستيابي زنان به حقوق و جايگاه شايسته  اميدها  اعتدال، 
خود بسيار افزايش يافته است. با وجود اين که در صنعت نفت 
ايران با جمعيت 17 هزار نفری زنان شاغل روبرو هستيم بنا بر 
نظر مشاور ارشد وزير در امور زنان و خانواده پست های مديريتی 
صنعت نفت تاکنون کامال مردانه تفويض شده و چون زمام قدرت 

به دست آن ها بوده، با تغيير پست ها، دوباره به مردان سپرده شده 
است، اين در شرايطي است که به نسبت ترکيب جمعيتی زنان 
نسبت به مردان در صنعت نفت، ميانگين سهم سواد زنان نسبت 
به مردان بيشتر است، اما تعدادی از زنان از لحاظ ارتقا 
سازمانی در سمت های خود يا فريز شده اند يا 
به ندرت به سطوح سرپرستی ارتقا يافته اند، 
تعداد  مديران،  تربيت  طرح ضربتی  مطابق 
لحاظ سوابق  از  که  زنانی  از  توجهی  قابل 
پست  به  ارتقا  قابليت  و  شايستگی  کاری 
و  دارند، شناسايی شده  را  مديريتی  های 
مشخصات آن ها در بانک اطالعاتی وزارت 
مديران  اختيار  در  و  شده  درج  ايران  نفت 
باالدستی قرار گرفته است، ضمن اين که شبکه 
مشاوران نفت در حوزه زنان نيز با تاکيد وزير نفت 
ايران شکل گرفته که با حمايت مديران می توانند فرصت 

های خوبی را فراهم کند. 
همچنين طرح  استعداديابی زنان صنعت نفت به منظور اجرای 
ابالغيه وزير نفت و با هدف شناسايی، ارزيابی و تربيت و معرفی 
نسلی نو از مديران و اعطای گواهينامه صالحيت حرفه ای به آن 

دسته از کارکنان زن واجد شرايط انجام گرفته است.

گپ و گفت دوستانه با 
رییس امور اجرایی برق

وجود  بودن  عملیاتی  ماهیت  با  ایران  نفت  انتقال  صنعت 
سختی کار در انجام فعالیت های خود با استفاده از توانمندی 
های داخلی درخشیده است. در راستای بزرگداشت روز زن و 
مقام مادر با سرکار خانم شاهقلی یكی از با سابقه ترین بانوان 

صنعت نفت به گفتگو نشستیم؛

سالم؛ سرکار خانم شاهقلی لطفا خودتان را معرفي کنید.
در  همکاري  افتخار   69/12/15 تاريخ  از  که  شاهقلي  گلرخ  من 
امور  استخدام  به  درسال 69  ابتدا  در  ام.  داشته  را  نفت  صنعت 
ملي  شرکت  به  سال   7 از  بعد  درآمدم.  ساختمان  و  مهندسي 

به  ازتاريخ 93/3/10  و  منتقل شدم  نفت  و ساختمان  مهندسي 
مديريت مهندسي وساختمان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
انتقال يافتم در حال حاضر با سمت سازماني رييس امور اجرايي 

برق و گريد شخصي B مشغول به خدمت ميباشم.
نظرتان در رابطه با ورود بانوان در عرصه هاي مدیریتي و 

سطوح باالي اداري چیست؟
مديريتي  سطوح  و  باال  هاي  عرصه  در  بانوان  ورود  من  نظر  به 
خيلي کارساز خواهد بود چون خانم ها به دليل چند جانبه بودن 
افکارشان موقعيت حل مشکالت را ايجاد مي کنند.نمي دونم در 
جريان هستيد يا نه مارگارت تاچر به طور همزمان با دو دستش 
که  هست  هم  روانشناسي  اصل  کرد.يک  مي  امضا  رو  قراردادها 
بيان مي کنه وقتي آقايان روي يک موضوع تمرکز دارند خانم ها 
فکرشون همزمان دو يا سه جا درگيره.در خيلي از جلساتي که من 
شرکت داشتم بحث و جدل بين دو تا نظر بوده که گاهي اوقات 
خانم ها يک نظر سومي رو ارائه دادن که نه تنها امکان حل مساله 
به وجود آمده بلکه جلسه از حالت خشک و سخت بودن درآمده و 
با انعطاف بيشتري امکان ادامه و حل مشکل به وجود آمده است.
چه خواسته ها و اننتظاراتي به عنوان یك زن از شرکت دارید؟

انتظار من به عنوان يک زن  از شرکت فقط و فقط رعايت عدالت 
بين کارکنان خانم و آقاست.اگر به بانوان هم به اندازه کافي انگيزه 
و ميدان داده بشه مطمئن باشيد کارسازي هاي زيادي در سطح 
هر اداره و شرکت اتفاق ميفته. فکر ميکنم در شرايط فعلي  و با 
توجه به مدارج علمي  بانوان امکان استفاده بيشتر از آنها در سطوح 

مديريتي امکان پذير باشد.

از 
میان زنان 

تحصیلکرده در صنعت 
نفت 7 درصد در مناصب 

مدیریتی حضور 
دارند
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میالد با سعادت حضرت فاطمه و گرامیـــــداشت روز زن ومقام مادر مبارك باد
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میالد با سعادت حضرت فاطمه و گرامیـــــداشت روز زن ومقام مادر مبارك باد

جمعي از همکاران در یك قاب
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 کسب مقام دوم رشته تیراندازي سالح جنگي بانوان شرکت
در جشنواره فرهنگي ورزشي سازمان بسیج ادارات

ليال هاشمي مشاور مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده های 
نفتی در امور زنان و خانواده

دس�تورالعمل اجرايي ش�دن  بهره مندي فرزندان واجد 
ش�رايط كارمندان زن متوفي مبني بر پرداخت مستمري 

از سوي وزارت نفت صادر گرديد. 
س��ركار خانم ليال هاش��مي مشاور مديرعامل ش��ركت ملي پااليش 

و پخ��ش فرآورده های نفتی در امور زن��ان و خانواده افزودند : امور 
زنان و خانواده وزارت نفت از ابتداي تش��کيل دفتر مشاورت، اجرايي 
نمودن آن در مس��ير تحقق عدالت جنس��يتي را در اولويت اقدامات 
خود قرار داده و پس از انجام مکاتبات بسيار و پيگيري هاي متعدد، 
در نهايت با نظر مساعد وزير محترم نفت اجراي ماده واحده قانوني 
فوق را خواستار شد. براساس مصوبه مجلس اسالمي و ابالغيه هاي 
صادره از س��وي وزارت نفت در س��ال 1386، پرداخت مستمري به 
فرزندان كارمندان زن متوفي شاغل دستگاه هاي كشور مي بايست 
با رعايت ش��رايط قانوني مربوط، همانند مردان در خصوص فرزندان 

واجد شرايط برقرار شود.
خانم هاش��مي در اين باره يادآور شدند: در ارديبهشت ماه سال 96، 
مصوب��ه م��ورخ 1396/2/10 هيئت امنا صندوق هاي بازنشس��تگي 
و دس��تورالعمل موض��وع بند 4 مصوبه مذكور اب��الغ گرديد. بر اين 
اس��اس فرزندان واجد ش��رايط كاركنان زن متوفي به ش��رح مندرج 
در مصوب��ه هيئت امنا امور مجامع و امور هيئت مديره صندوق هاي 
بازنشس��تگي وزارت نفت و از تاريخ صدور آن )96/2/10( مي توانند 
با ارائه درخواس��ت و تس��ليم مدارك مورد نياز ب��ه امور صندوق هاي 
بازنشس��تگي و تشکيل پرونده از مس��تمري مادران متوفي بهره مند 

شوند.
مش��اور مديرعامل ش��ركت ملي پااليش وپخش اعالم كردند: هم 
اينك با توجه به مطالبات زنان ش��اغل كه از جمله مباني برنامه ها 
و اقدامات امور زنان و خانواده مي باش��د، اين امور در حال پيگيري 
ب��راي تغيير تاريخ اجراي اين ماده قانوني ب��ه تاريخ تصويب آن در 
مجلس ش��وراي اسالمي )يعني از 96/2/10 به  86/10/5( مي باشد 
و اي��ن موضوع ط��ي مکاتبه اي با معاونت محترم توس��عه مديريت 
و س��رمايه انس��اني وزارت نف��ت، در معاونت مذكور تحت بررس��ي 

كارشناسي قرار دارد.

 اجرایي شدن دستورالعمل بهره مندي فرزندان واجد
شرایط کارمندان زن متوفي از مستمري

تيم تيراندازي بسيج خواهران شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در جشنواره 
فرهنگي ورزشي سازمان بسيج ادارات كه به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار گرديد در 
رشته كلت جنگي در بين 13 تيم شركت كننده مهرماه سال جاري به مقام نايب قهرماني 

اين مسابقات دست يافتند.
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 دغدغه های مادرانه و صبوری در برابر
نامالیمات کاری و روزگار

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق، زن را و بخصوص مادر 
نسل  بقای  که  است  عظمتی  با  واژه  کلید  مادر  سرشت اند،  روزگار  نامالیمات  برابر  در  صبوری  پود  و  تار  با  را 
توسط او نشان از حجم فداکاری و ایثارش دارد و باید در مقابل این همه مهربانی بال های خضوع را گسترانید 
و در برابرش کرنش کرد و به خصوص اگر بانویی عالوه بر وظایف مادری و همسری بار مسؤولیت کار بیرون از 
خانواده را نیز به دوش بكشد، سپاسگزاری از تالش او برای اعضای خانواده و حتی جامعه و محیط کاری دوچندان 
می شود، برآن شدیم پای درد و دل کارمندان خانمی بنشینیم که عالوه بر تعهدات شغلی خود و به اذعان مدیران 
برخورداری از وجدان کاری و مسوولیت پذیری زیاد، عنوان مادری را بر دوش می کشند و این مسوولیت مضاعف 
برای آنان، نیاز به حمایت همه جانبه مدیران در محیط کار و همكاری خانواده برای تقسیم وظایف برای کم کردن از 

حجم تعهدات آنان دارد، پای صحبت تنی چند از بانوان شاغل در منطقه جنوب شرق نشستیم.

سمیه رضایی، متصدی سیستم غذایی منطقه جنوب شرق دوری از خانواده را 
بزرگترين دغدغه مادران دانست و گفت: با وجود شرايط اقتصادی يک نفر به تنهايی 
نمی تواند از پس مخارج خانواده بر آيد، سر کار می آييم تا کمک خرج خانواده باشيم و 
هر چه تالش می کنيم برای خانواده هايمان است، در حالی که برخی همکاران تالش 
ما را به سخره می گيرند و فکر می کنند صرفاً برای سرگرمی بر سر کار حاضر می شويم.

او درخواست خود را اينگونه بيان کرد: تقدير و تشکر مختص به روز زن نباشد و مديران 
از منظر اقتصادی از بانوان کارمند حمايت بيشتری انجام دهند و اصوالً تالش خانم ها 

ديده شود.

محبوبه منتظری، کارمند بایگانی امورکارکنان منطقه جنوب شرق نيز دوری از 
بانوان کارمند دانست و خواستار کاهش ساعات  فرزند و خانواده را بزرگترين دغدغه 
کاری بانوان شاغل شد و مطرح کرد: اگر تمهيدی انديشيده شود که هزينه مهدکودك 
را برای بانوان بيشتر در نظر بگيرند، مناسب است و با وجود فشار کاری و رسيدگی به 

خانواده ما بار مضاعفی را به دوش می کشيم.

مطهره میرزایی کارمند ارشد خدمات اداری منطقه جنوب شرق نيز نسبت به کمبود 
بودجه که موجب شده است، مراسم تقدير از بانوان مورد چشم پوشی قرار گيرد، انتقاد کرد و 
گفت: تقدير از بانوان شاغل سال به سال کمرنگ تر می شود، در صورتی که در طول سال يک 
روز به نام روز زن نام گذاری شده است، دو سال پيش بحث رابطين مشاور مديرعامل در امور 
زنان و خانواده مطرح شد اما به دليل کمبود بودجه جدی گرفته نشد در صورتی که اين موضوع 

می توانست در تثبيت جايگاه بانوان شاغل مؤثر باشد.
سميه ساالری، کارمند مهندسی کيفيت و بهره وری منطقه نيز معتقد است، دوری از خانواده برای 
بانوی کارمند، بسيار دغدغه  دربردارد و ادامه داد: به نظر من مديران بايد تمهيدی بيانديشند تا 
بانوان بتوانند به هر دو مسؤوليت خود در محيط کار و خانواده به نحو احسن بپردازند، پيشنهاد 
می کنم بانوانی که کار آنان به نحوی است که در منزل نيز می توانند، آن را انجام دهند، دورکاری 

شامل آن ها شود تا بتوانند به خوبی از پس هر دو وظيفه خود بر آيند.

گزارشگر: اعظم محمدشفیع زاده، خبرنگار منطقه جنوب شرق
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نجمه فتحی نیا، کارشناس خدمات اداری و دفتری 
منطقه جنوب شرق با بيان اينکه تعداد بانوان شاغل 
در مناطق 12 گانه به نسبت آقايان انگشت شمار است 
بايد برای باال بردن انگيزه کاری آنان، مديران مزايايی 
تخصيص دهند و ادامه داد: و با توجه به اينکه روز زن، 
روز بزرگداشت تولد بهترين بانوی عالم است ای کاش 
بانوان  از  روز  اين  در  به حرمت حضرت هم که شده 
اداره تقدير شود در صورتی که سال به سال اين تقدير 
کم رنگ تر می شود و از طرف ديگر با توجه به دغدغه 
فکری که بانوان دارند)نسبت به فرزند و همسر( اما از 
آقايان  به  نسبت  باالتری  بسيار  عمل  سرعت  و  دقت 
برخوردار هستند اما در بحث اضافه کار و مزايا به اين 
به عهده دارند،  را  آقايان مسؤوليت خانواده  دليل که 

نسبت به بانوان اجحاف می شود در حالی که بانويی از سر سرگرمی خانه و کاشانه را رها نمی کند، اگر شرايط اقتصادی ايجاب 
نمی کرد، به سر کار نمی آمد و سوا از اينکه تحصيل کرده و می خواهد در اجتماع باشد.

او نسبت به اينکه قانون کاهش ساعات کاری بانوان داری فرزند زير شش سال به درستی اجرا نمی شود، اظهار ناراحتی کرد و گفت: 
اگر بانويی از مزايای اين قانون استفاده کند از مزايای شغلی خود محروم می شود و ای کاش قانونی ديده شود تا برای مادران فرزند 

باالی شش سال نيز ساعات کاری کاسته شود زيرا فرزند هر چه بزرگتر شود نياز او به مادر بيشتر می شود.

صغری شهریارپناه مسوول حسابداری عمومی منطقه جنوب شرق، 
نيز نسبت به اينکه قانون کاهش ساعات کاری بانوان دارای فرزند زير شش 
سال به درستی اجرايی نمی شود و در صورت استفاده از مزايای فرد کاسته 
و  فرهنگی  مناسبت های  به  قباًل  گفت:  و  کرد  ناخشنودی  اظهار  می شود، 
اعياد کمک هزينه، کارت هديه يا کاال به کارکنان داده می شد و اين مزايا 

اکنون قطع شده است و اميدواريم مجدداً برقرار شود.
کاش  گفت:  و  کرد  ذکر  خود  کودك  نگهداری  را  خود  دغدغه  دومين  او 
 13 ساعت  تا  مهدکودك  يابد،  افزايش  مهدکودك  خدمات  ارائه  ساعات 
منطبق  کارمند  بانوان  کاری  ساعات  با  که  می کند  نگهداری  را  کودك 

نيست و اين موضوع دغدغه اصلی ما است.
حال به نظر می آيد با توجه به وجدان کاری و دقت خانم ها حين کار، بايد 
ساز و کاری انديشيده شود تا کيفيت و عملکرد بانوان مورد توجه خاص 
دارای  بانوان  کاری  ساعت  کاهش  قانون  اعمال  در خصوص  و  گيرد  قرار 
فرزند زير شش سال، بدون کاستن از مزايای شغلی، توجه ويژه به مراسم 
مديران  دورکاری،  اعمال  امکان  صورت  در  و  زن  روز  در  بانوان  از  تقدير 

بيانديشند. تمهيداتی 

در تهران چند پارك و بوستان وسيع وجود دارد که محيط آنها کامال زنانه است و خانم های محترم در آن به راحتی می توانند تفريح 
کنند يا حتی روزشان را با ورزش بگذرانند. بد نيست شما هم اين چند بوستان کامال زنانه را بشناسيد و برای يک بار هم که شده به 

اين بوستان ها برويد تا هم تفريحی کنيد و بدون مشکل بتوانيد از يک روز تابستانی در تهران لذت ببريد.

بوستان های بانوان در تهران
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اين پارك سرسبز در جنوب شرق تهران واقع شده و حاال ديگر 
20 سالی می شود که خانم های شرق تهران برای تفريح و ورزش 
به آنجا سر می زنند. اين پارك 27 کيلومترمربع مساحت دارد و 
اين موضوع کار را برای يک اقامت يک روزه در آن لذت بخش تر 
می کند. 2 مسير جداگانه سنگفرش برای پياده روی و دوچرخه 
سالن  تنيس،  زمين  واليبال،  و  فوتبال  سالن  استخر،  سواری، 

بدمينتون، زمين اسکيت، محوطه بازی کودکان و البته کتابخانه 
از امکاناتی است که در اين پارك برای بانوان عزيز ساخته شده 

است .
 آدرس: برای اینكه به این بوستان برسید باید وارد بزرگراه 
در  پردیسان  بوستان  شمالی  ضلع  در  و  شوید  آزادگان 

میدان بسیج ورودی آن را روبروی خود ببینید.

اين پارك تا چند سال پيش عمومی بود اما شهرداری تهران چندسالی 
می شود که آن را برای خانم های تهرانی اختصاصی کرده. البته هنوز 
هم اين پارك در روزهای جمعه و ديگر تعطيالت رسمی عمومی 
می شود و خانم ها می توانند همراه خانواده به آنجا بيايند. بوستان 
بهشت مادران 19کيلومترمربع مساحت دارد و فضای شيب در آن، 
پارك را از ديگر نمونه های مشابه متمايز می کند. سالن تيروکمان، 
مسير دوچرخه سواری، مسير پياده روی. آالچيق های پرتعداد، زمين 

بازی کودکان و البته چند بوفه خوب از امکاناتی است که می تواند 
روز خوبی را برای شما در اين پارك رقم بزند.

آدرس: در بزرگراه رسالت از شرق به غرب كه برويد، نرسیده 
به بزرگراه حقانی بوستان بهشت مادران را سمت راستتان می 
بینید. البته برای ورود به پاركینگ اتومبیل ها ابتدا بايد به حقانی 
شمال برويد و پس از آن اولین خروجی را به سمت راست 

برويد تا ماشین را در بهترين مکان پارک كنید.

بوستان شهر بانوان در اصل بخشی از بوستان بزرگ واليت است 
که چند سال پيش در جنوب تهران افتتاح شد. شهر بانوان در 
بخش شمالی بوستان واليت واقع شده و البته 6 هکتار مساحت 
چمن  زمين  اتومبيلرانی،  پيست  سواری،  دوچرخه  مسير  دارد. 
فوتبال، زمين روباز بسکتبال، باغ های ايرانی، غذاخوری، کالس 

امکانات  از  های آموزشی، تاالر مد و فروشگاه های زنانه بخشی 
ويژه شهر بانوان است.

آدرس: انتهای اتوبان نواب، تقاطع اتوبان تندگویان. البته 
از سمت شمالی پارک وارد شوید تا بتوانید ماشینتان را در 

پارکینگ مطمئن پارک کنید.

بوستان پردیسان بانوان

بوستان بهشت مادران

بوستان شهر بانوان



12
ند

ارم
ی ک

انو
ه ب

 نام
ژه

ن وی
ومی

س

اين بوستان هم بخشی از پارك بزرگ قائم است. 17 هکتار مساحت 
دارد و آنچه که آن را از ديگر پارك های اختصاصی زنان متمايز 
می کند درياچه مصنوعی است که در دل پارك وجود دارد. مسير 
دوچرخه سواری و پيست اسکيت سواری از امکانات ويژه اينجاست. 
قدم زدن در باغ راه های ايرانی بوستان نرگس را به هر خانم تهران 

پيشنهاد می کنيم.
آباد  یافت  محله  به  بوستان  این  به  سرزدن  برای  آدرس: 
تهران وارد شوید. در تقاطع حیدری شمالی و بلوار معلم از 

در غربی پارک قائم وارد بوستان نرگس می شوید.

ساخت بوستان های بانوان در تهران از سال 1387 براساس قانون شورای شهر اسالمی تهران آغاز شد و تا تیر 
سال 1391 چهار مجموعه از آن ساخته شده است.

بوستان های بانوان دارای فضای سبز و تفرجگاه، پیست دوچرخه سواری، استخر شنا و سونا، سالن های ورزشی 
چند منظوره، کتابخانه و سالن اجتماعات و حتی در برخی مراکز مشاوره است.

شاید زمانی که شورای شهر تهران مصوبه ساخت پارک بانوان در تهران را به شهرداری تهران ارسال کرد زنان 
کمی تصور می کردند که این مصوبه عملیاتی شود و روزی برسد که زنان بتوانند در محیط های ویژه خود به ورزش 
و تفریح بپردازند و اماکن فرهنگی خاص خود را داشته باشند. اما با گذشت کمتر از پنج سال، چهار پارک بانوان 

در مساحتی بیش از 770 هزار متر مربع در تهران ساخته شده و این وعده را محقق کرده است.

افتتاح اولین بوستان بانوان در سال 1387
اولين بوستان بانوان با نام »بهشت مادران« 22 ارديبهشت سال 

1387 در منطقه سه تهران ساخته شد. اين بوستان که 20 هکتار 
مساحت دارد دارای امکانات مختلف ورزشی و فرهنگی است و در 

همان ابتدا توانست بانوان زيادی را به خود جذب کند. 
استقبال بی نظير بانوان تهرانی از اين مجموعه طبعيت گرای 

فرهنگی به جايی رسيد که مسئوالن شهرداری تهران را ترغيب 
به ساخت بوستان های مشابه ديگر کرد تا آنجا که پرديس بانوان 

در آزادگان و نرگس در منطقه 18 و سپس مجموعه شهربانو 
در بوستان بزرگ واليت نيز طی کمتر از دو سال افتتاح شدند 
و قرار است دو بوستان ديگر که يکی از آنها در منطقه چيتگر 

هست نيز تا پايان سال جاری افتتاح شود.

بوستان نرگس
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زنان به عنوان پايه های اصلی خانواده و محور 
اساسی سالمت، رشد، پويايی و اعتالی خانواده 
و جامعه هستند از اين رو الزم است نگاه ويژه 
ای به »سالمت« اين قشر داشته باشيم، )البته 
به تعريف WHO( سازمان جهانی بهداشت  
»سالمت« به معنی برخورداری از رفاه کامل 

جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است.
به دليل نقش حساس »زن« و موقعيت و جايگاه 
بسيار با اهميت او در سالمت و سازندگی خانواده 
و جامعه، مراقبت و توجه به نيازهای جسمی، 
روانی، اجتماعی و عاطفی و معنوی او نيز از 
اهميت خاصی برخوردار است و دقت بيشتری 

را می طلبد. 
تأمين  مختلف  ابعاد  در  بايد  زن«  »سالمت 
اين موجود  به نقش  و ديدگاه های متفاوت 
استثنايی به گونه ای معطوف شود که جايگاه 

واقعی خود را بيابد.
 زنان شاغل و سالمت 

از آنجا که زنان شاغل در سنگر خانواده نيز بايد 
تمام و کمال به وظايف خود بپردازند و مانند زنان 
خانه دار به تمام مسئوليتهای يک کدبانو عمل 
کنند و با مخاطرات شغلی نيز در محيط کار رو به 
رو می شوند، همچنين شرايط روحی روانی آنها 
با مردان متفاوت است بيشتر دچار فرسودگی 
شغلی می شوند و اثرات مخرب آن را تجربه می 

کنند. 
مخاطرات شغلی يکی از مهمترين عواملی است 
که در حيطه سالمتی خانمهای شاغل بايد به 
آن توجه شود. فرسودگی شغلی امروز به يکی از 
مهمترين مسائل در شبکه های بهداشتی درمانی 
تبديل شده و خانمهای شاغل به دليل مسئوليت 
زندگی و وضعيت خاص روحی روانی خود بيشتر 

در معرض ابتال به آن قرار دارند. 
فرسودگی شغلی اثرات مخربی بر بهداشت و 
سالمت روان خانمهای شاغل بر جای گذاشته 
و موجب می شود مشکالت جسمی نيز در آنان 
افزايش يابد. بهترين راهکار به حداقل رساندن 

مشکالت شغلی خانمها در محيط کار آنان است 
که بايد توسط مديران طراحی و اجرا شود. 

زنان و تغذیه 
در جوامع امروزی انسانها در طيف وسيعی از 
شرايط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت 
زندگی می کنند، اما در اکثر جوامع معموالً زنان 
در محروميت بيشتر بسر می برند، در حالی که 
حتی اگر زنان و مردان کامالً به طور مساوی در 
معرض محروميت از حقوق اجتماعی و فردی 
قرار گيرند به دليل تفاوتهای بيولوژيکی زنان در 
معرض خطر بيشتری قرار می گيرند وعوارض 
اين بی توجهی به نسلهای آينده همان جامعه 

بر می گردد. 
از  مصرف گوشت و مواد پروتئينی، استفاده 
لبنيات بخصوص شير به اندازه کافی، گنجاندن 
سبزی و ميوه در سبد غذايی و رعايت الگوی 
ضرورتی  زنان  برای  غذايی  هرم  در  مناسب 
اجتناب ناپذير است، زيرا »زنجيره اصلی توسعه« 
هستند و بی توجهی به آنان جامعه را به عقب 

افتادگی سوق خواهد داد. 
از سوی دیگر زنان به عنوان فرد مؤثر در 
تغذیه خانواده در صورتی که آموزشهای 
الزم را در مورد تغذیه و سالمت و نیز 
خرید  برای  خانواده  بودجه  تنظیم 
از  ای  عمده  بخش  بگیرند  فرا  مناسب 

این مشكالت قابل حل خواهد بود. 
آگاهی و سواد تغذيه ای زنان که تنظيم سبد و 
سفره خانواده را به دست دارند می تواند او را در 

انتخاب صحيح مواد غذايی ياری کند. 
با توجه به نقش زنان به عنوان محور سالمت 
خانواده، غفلت از آموزش آنها، تغذيه و بهداشت 
موجب می شود کشور منابع آتی خود را از دست 
بدهد و به شرايطی سوق يابد که می تواند هر 

کشوری را به سقوط و عقب افتادگی بکشاند. 
زن محور تغذیه خانواده است و چگونگی 
آگاهی اوست که منابع مالی را تقسیم و 

مواد غذایی مورد نیاز خانواده را تهیه می 
کند. 

به طور خالصه زن از دو ديدگاه متفاوت در 
قرار  توجه  مورد  بايد  تغذيه  و  غذا  خصوص 
گيرد. اول تغذيه او و اهميت تغذيه مناسب در 
دوران متفاوت که ناشی از تفاوتهای بيولوژيک 
شامل: بلوغ، بارداری، شيردهی و يائسگی است 
بايد درك شود و حمايتهای الزم را از طرف 
خانواده و دولت برای سالمت و توانمندی خود 
دريافت کند، از طرف ديگر زن به عنوان کليدی 
ترين فرد در تغذيه افراد خانواده نقشی ويژه در 
سالمت خود و همسر و فرزندان دارد که سواد و 
آگاهيهای تغذيه ای اوست که الگوی بيماری و 

سالمت جامعه را رقم می زند. 
زنان سرپرست خانوار و بهداشت روان 

زنان سرپرست خانوار در صورتی می توانند از 
سالمت روان برخوردار باشند و خانواده تحت 
پوشش خود را به خوبی سرپرستی کنند که از 
توانمنديها و امکانات الزم بهره مند شوند، آرامش 
روان داشته باشند و سازمانهای حمايتی، خدمات 
رفاهی و تأمينی مناسبی در اختيار آنان قرار 

دهند. 
کالم آخر 

شناخت عوامل آسيب زا برای زنان و از بين بردن 
اين عوامل يا دور نگه داشتن آنها از عواملی که 
می تواند سالمت جسمی و روانی آنها را به خطر 
بيندازد، فراهم کردن بستر مناسب برای فعاليت 
بيرون از منزل در کنار وظايف خانوادگی، ايجاد 
امکانات رفاهی اجتماعی برای رفع خستگی 
و فرسودگی زودرس زنان )تفريحات سالم و 
مفرح اعم از ورزش، فعاليتهای فرهنگی و ...( 
و از همه مهمتر آموزش خانواده ها و همسران 
برای همراهی و همدلی بيشتر با زنان و مراقبت 
از سالمت آنان می تواند ما را به اين هدف يعنی 

»سالمت زنان« نزديک کند.

یك دنیا حرف از سالمتی زنان
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برسد ما  دل  فریاد  به  که  شـاید  برسد     دنیـا  به  عنایتـش  که  زهرا 
برسد زهرا  دسـت  به  ما  پرونده  جزا      روز  در  که  ساز  سببی  رب  یا 
مهندس سید حمید حسینی مدیر منطقه مرکزی سخنان خود را با ابیات زیبای 
باال آغاز میكند و می گوید: نقش زنان در صنعت نفت امروز ایران، بی سابقه 
و مخابرات، در  لوله  کار شرکت خطوط  بودن  با وجود عملیاتی  نیز  ما  و  است 
بخش ستادی منطقه مرکزی از حضور8 نفر از بانوان گرامی برخوردار هستیم. 

در ادامه گفتگوی صميمانه با جناب مهندس سيد حميد حسينی می خوانيد:
کلیدی  انتصاب های  با  نفت  وزارت  در  که  هستید  جریان  در  مهندس  1.آقای 
مهندس بیژن زنگنه، به حضور نمادین زنان و رفع تبعیض جنسیتی با توجه به 
توانایی های زنان توجه ویژه ای شده است و روزنه امیدی را برای زنان ایجاد 

کرده است.نظر شما در این رابطه چیست؟
با ساير مناطق صنعت نفت متفاوت است.اکثر  لوله و مخابرات  کار در شرکت خطوط 
فعاليت های ما سخت و سنگين و خارج از محدوده شهری است. اما با توجه به صالحديد 
وزير محترم اگر همکار خانمی توانايی اين نوع کار را در حوزه عملياتی داشته باشد ما 

حتما استقبال می نماييم و خوشبختانه هيچ گاه نگاه جنسيتی مطرح نبوده است.

2.از نظر شما جنسیت در انتصابات صنعت نفت چه میزان دخیل است؟
من فکر نمی کنم در صنعت نفت، جنسيت افراد بر روی انتصاب سمت کاری آنها تاثير 
نوع  در  مگر  گرفته شود.  نظر  در  افراد  کارايی  و  بايد تخصص  نظر من  باشد.به  داشته 
فعاليت هايی که مستلزم دوری از خانوده ، شيفت و شب کاری هستند. مطمعناً اگر اين 
نوع محدوديت برای کار و سمتی وجود نداشته باشد و يا حتی قابل کنترل باشد، هيچ 
محدوديتی برای حضور بانوان گرامی وجود ندارد.ما می بايست بر اساس تعهد،تخصص و 
کارآمدی و دور از هرگونه نگاه جنسيتی، نيروهای خود را گزينش نماييم،چراکه چنين 

انتخابی می تواند به شرکت و پيشبرد اهداف آن کمک نمايد .

3.با توجه به اینكه شرکت خطوط لوله و مخابرات یك شرکت عملیاتی است از 
نظر شما کار کردن خانم ها در شرکت تا چه اندازه می تواند موثر باشد؟

بر  گذشته  سال   10 ديدگاههای  امروزه 
اگر همکار خانمی  و  نيست  جامعه حاکم 
اين روحيه را داشته باشد که بتواند عالوه 
کارهای  بودن،  مادر  خطير  مسئوليت  بر 
هيچ  دهد،  انجام  نيز  را  عملياتی  سخت 
شرايط  در  مگر  ندارد،  وجود  ممانعتی 
مردانه.چراکه  و  خشن  خيلی  و  استثنائی 
انجام  عملياتی  منطقه  از  بيرون  در  وقتی 
می شود، فراهم بودن الزاماتی نياز است  و 
شايد الزامات مورد نياز خانم ها در شرايط 

کوه و دشت بيابان فراهم نشود. 

4.از نظر شما خانم ها در چه مشاغلی 
آیا  شوند؟  می  واقع  تر  مفید  باشند 

ارتباطی با فرهنگ ما دارد؟
نيست.اما  فرهنگ  با  ارتباط  بی  مطمعناً 
خوشبختانه ما ديگر از اين گونه مسائل گذر 
کرده ايم.از نظر من همه چيز به شخص و 

توانايی ها و عاليق او بستگی دارد.

5.با توجه به اینكه در طول این سالها 
زمینه  در  را  توجهی  قابل  رشد  زنان 
اند،  داشته  تخصصی  و  علمی  های 
نفت  صنعت  در  را  آنها  حضور  زمینه 

مساعد می بینید؟
در صنعت نفت هيچ گاه محدوديتی وجود 

نداشته و ندارد.

آسیبهای  کاهش  برای  شما  نظر  6.به 
خانمها  در  کاری  فرسایش  از  ناشی 
نظر  در  توان  می  را  راهكارهایی  چه 

گرفت؟
در  تخصصی  بصورت  بايد  موضوع  اين 
کارشناسی   HSE و  انسانی  منابع  حوزه 
شده و مورد بررسی قرار گيرد و خروجی 
آن بصورت دستورالعمل بمنظور اجرا ابالغ 
گردد.همان گونه که برای سن بازنشستگی 
بانوان گرامی تمهيداتی درنظرگرفته شده 
و بصورت دستورالعمل در سراسر صنعت 

نفت قابل اجرا است.

این  در  شاغل  بانوان  اینكه  7.برای 
خود  بودن  کارمند  کنار  در  منطقه 
-یعنی  را  خود  اصلی  وظیفه  بتوانند 
به  امنیت  احساس  و  عاطفه  دادن 
فرزنــد- بهترانجام دهند تمهیداتی 

اندیشه اید؟

مصاحبه كننده: زهره سلطانی مقدم
مشاور امور بانوان: عاطفه فراهانی

سيد حميد حسينی مدير منطقه مرکزی:

 تاکید بر تعهد، تخصص و کارآمدی
دور از هرگونه نگاه جنسیتی
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سعی شده است که همکاران خانم شرکت 
در محدوده ستادی به وظايف خود برسند و 
ترجيحا به خارج از منطقه فرستاده نشوند و 
با شرايط سخت و پرمخاطره درگير نباشند و 
محدوده کاری آنها محدود به ساعات اداری 
شود و بتوانند با خاطری آسوده بعد از وقت 

اداری به خانواده خود بپردازند.

8.ضرورت توجه به کرامت و شخصیت 
بانوان و در نظر گرفتن جایگاه آنها چه 

میزان در شرکت شما رعایت میشود؟
کامال.بحث کرامت پرسنل چه آقا و چه خانم 
مطمعناً  که  دارد  قرار  ما  کارهای  الويت  در 
به نوع نگرش  با توجه  برای همکاران خانم 
اعتقادی و فرهنگيمان بيشتر از بقيه در نظر 
مواردی  مهمترين  جزء  و  شود  می  گرفته 
است که رعايت شده و روسای مستقيم آنها 

مدنظر قرار می دهند.

9.بنظر شما کارکردن زن ها در بیرون 
های  پست  به  آنها  شدن  منتصب  و 
مثل  دیگر  وظایف  به  مدیریتی ضرری 
مادر بودن و همسر بودن نمی رساند. 
مردها  مثل  زن  یك  بگویم  راحتتر  یا 

می تواند از پس مدیریت برآید؟
دارد. مشکل  سوال  اصل  من  نظر  به 

هيچ   ، ميشود  کار صحبت  درباره  زمانيکه 
کارهای  بجز  ندارد  وجود  محدوديتی 
خاص.در مديريت هم هيچ اعتقادی ندارم 
که مردها بهتر از زنان عمل می کنند .اين 
بستگی به توانايی افراد دارد و روحيه آنها.

فرد چقدر  و تخصص  اينکه ظرفيت علمی 
ندارد. با جنسيت  است.ارتباطی 

چه  تا  داشتید  دختر  خودتان  10.اگر 
اندازه با کار کردن او موافق بودید؟

جامعه  امروز  ندارد.شرايط  وجود   منعی 
می طلبد که خانم ها  همدوش آقايان کار 
کنند.اين موضوع کامال در جامعه ما نهادينه 
موضوع  اين  شرط  پيش  است.فقط  شده 
پذيرش  آماده  روحيه شخص  که  است  اين 
لحاظ  به  و  باشد  داشته  را  مسئوليت  آن 
پذيرش  روحيه  ها  خانم  فرهنگی  و  تربيتی 
 ، باشند  داشته  را  کردن  وکار  خدمت  ارائه 
تا بتوانند هم در نهاد خانواده و هم اجتماع 

مفيد و موثر باشند.

جایگاه زن در ایران باستان
در ایران باستان زنان به عنوان یكی از 
متمدن ترین اقوام جهان دارای جایگاه 
بسیار بلند و مقامی بس ارجمند بوده 

اند.
از  يکی  عنوان  به  زنان  باستان  ايران  در 
دارای جايگاه  اقوام جهان  ترين  متمدن 
بوده  ارجمند  بس  مقامی  و  بلند  بسيار 

اند.
ايرانيان زن را موجودی مقدس و پاك که 
الزمه حيات است دانسته و مقام او را ارج 
نهاده اند.  از نشانه های عظمت و بزرگی 
حقوق  منشور  اولين  تدوين  کوروش 
بشراست که هم اکنون در موزه بريتانيا 
مدرکی  منشور  اين  شود  می  نگهداری 
به   ، جنسيتی  عدالت  اثبات  برای  است 
به  خاصی  توجه  کوروش  که  ای  گونه 

مقام و شخصيت زن داشته است.
کار  حق  باردار  زن  کوروش  زمان  در 
کردن نداشته و به دستور وی برای زنان 
هنگام  تا  ماهيانه  حقوق  و  جيره  باردار 
تولد نوزاد در نظر گرفته شده بود.  زنان 
سرودن  در  توانستند  می  باستان  ايران 
با  حتی  دينی  مراسم  برگزاری  و  يسنا 
انجام  به  خود  يا  کنند  شرکت  مردان 
در  توانستند  .می  بپرداند  کارها  اينگونه 
مقدس  آتش  پاسداری  به  معينی  اوقات 
پرداخته و حتی به شغل وکالت و قضاوت 

مشغول شوند .
آنچنان  دارای  باستان  ايران  در  زنان 
در  حتی  که  بودند  شخصيتی  و  ارزش 
ميان اديان جايی باز کرده بودند و بزرگ 
و ستودنی قلمداد می شدند ، چنانچه در 
آيين زرتشت يک روز از سال به نام روز 

زن نامگذاری شده است.
مردم ايران روز پنجم اسپندارمد »اسفند 
عيد  آن  به  و  گرفتند  می  جشن  را   «
مرسوم  روز  اين  در   ، گفتند  می  زن 
هديه  زنانشان  برای  بايد  مردان  که  بود 
هايی ارزنده تهيه کرده و به آنان تقديم 

باستان  ايران  در  مراسم  اين  که  کنند 
و  تقدير  و  داشت  نام  »مزدگيران« 
تشکری از زحمات زن محسوب می شد.

ايران  در  زنان  به  نسبت  مردان  رفتار 
چه  زن   . بود  نزاکت  با  هميشه  باستان 
زندگی  در  چه  و  خصوصی  زندگی  در 
بود.  برخوردار  کامل  آزادی  از  اجتماعی 
مردان  همچون  زنان  باستان  ايران  در 
می توانستند فنون نظامی را ياد بگيرند 
عهده  بر  را  سپاهيان  فرماندهی  حتی  و 
بگيرند.بانو آرتميس که فرمانده سپاهيان 
ايران در برابر يونانيان بود ,گردآفريد که 
مرزدار ايران بود و در برابر سهراب صف 

آرايی کرد .
زيبايی تمدن ايران و فرهنگ انسانی اش 
در اينجا بيشتر آشکار می شود که زنی 
ايرانی دارای شخصيت حقوقی و برابر با 
مردان بوده و می توانسته به شغل وکالت 
مسند  بر  حتی  و  بپردازد  دادگستری 

قضاوت بنيشيند .
زنان  حقوق  تساوی  نمونهء  مشهورترين 
و مردان در ايران باستان، اجازهء انتقال 
از پادشاه به دختر بود. آخرين  سلطنت 
پادشاه مادها آستياك دارای فرزند پسر 
جز  نبود  کسی  آستياك  دختر  و  نبود، 
کبير.  کوروش  مادر  ماندانا،  شاهزاده 
به  قدرت  انتقال  در  مسئله  همين  که 

کوروش نقش مهمی را بازی کرد.
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فاطمه کریمیلیال آقایی

نیره عبدلیزهرا فوالدی

مبینا مهری ماهی آبادی معصومه آتش پرور
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کبری یکتاپورزهره کاظمی نژاد

فرزانه احمدی شکیبا غالمعلی
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ویترای و نقطه کوبی آثار همکار هنرمند خانم هانیه حامد

جواهر سازی محلی، ماشته بافی روی سفال و گلیم بافی-آثار همکار هنرمند خانم معصومه آتش پرور



تقدیر و تشکر
همکاران محترم ستاد و مناطق دوازده گانه

ضمن تبریك روز مادر و گرامیداشت مقام زن و آرزوی توفیق و سالمتی روز افزون برای 
کلیه همکاران محترم بدین وسیله از همکاری و مساعدت های همکاران بزرگوار ستاد و 
مناطقی که در تولید و تدوین سومین ویژه نامه بانوی کارمند مشارکت داشته اند مراتب 
تمامی  توفیق و سربلندی در  متعال  از خداوند  و  نموده  اعالم  را  سپاس و قدردانی خود 

مراحل زندگی را مسئلت می نماییم.

مادران 97
عرض تبریك و آرزوی سالمتی برای همکارن محترمی که در سال 1397 مادر شده اند

معصومه زارعی اسفند آبادی
منطقه تهران

فاطمه محمودی
ستاد

سمیرا کمری
منطقه غرب

شهره جعفرزاده
ستاد

سیده نرجس مصطفوی
منطقه شمال شرق

فاطمه نظام آبادی
ستاد

مهرناز شکری
ستاد

زیبا کریمیان
منطقه اصفهان

عکس: عباس دیرکی منطقه غرب
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