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عدالت جنسیتی بکوشید
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سرمقاله

نقش زنان در دوران مبارزه ،پیروزی انقالب اسالمی ،پس
از انقالب به ویژه دوره بسیار سخت دفاع مقدس و در
عرصههای گوناگون ،نقشی مؤثر ،ممتاز و بی جایگزین
است که با هیچ معیاری قابل اندازهگیری نیست.
مقام معظم رهبری

در خدمت مادر باش ؛
زيرا بهشت زير قدم هاى
مادران است .
حضرت فاطمه عليهاالسالم
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طلیعه امیدبخش
شایسته ساالری
فاطمه تندگویان
مشاور امور زنان و خانواده وزارت نفت

همكاران عزيزم ،زنان توانمند صنعت نفت
بهاران امسال با نام فاطمه (س) بهار مي شود و
نسيم روحبخش فروردين ماه با عطر خوشبوي وجود
فاطمي قرين گشته و ترنمي جانفزا بر ايام بخشيده
است .خرسندم كه در اين بهار فاطمي ،صميمانه ترين
تبريكات خود را به شما همكاران و به طور خاص به
زنان شايسته ،توانمند ،فرهيخته ،متعهد و متخصص
صنعت نفت تقديم كنم.
فاطمه (س) شكوه بي نقص آفرينش خداوندي در
قامت يك زن است ،انساني كه جلوه هاي وجودي او
در نظام هستي ،تجلي گاه نقش هاي متفاوت دختري،
مادري و همسري و تمثيلي شايسته از تعالي ،توانمندي
و اثربخشي در تمامي عرصه هاي زندگي است.
همكاران گرانقدر! در سال  1394نهايت تالش
مجموعه دفتر مشاورت امور زنان و خانواده به عمل
آمد تا با رويكرد مثبت وزير محترم نفت ،جناب آقاي
مهندس زنگنه و با همدلي شما عزيزان روشن بين
در صنعت نفت ،عالوه بر درك صحيح چالش هاي
اقتصادي روياروي دولت اعتدال ،با همياري يكديگر
مشكالت و موانع پيش روي زنان شاغل در صنعت
نفت را شناسايي كرده و از طريق برنامه ريزي هاي
متعدد در حل و رفع آن ها بكوشيم ،ضمن آن كه
نگرش مديران صنعت نفت را نسبت به جايگاه زنان و
نهادينه سازي شايسته ساالري در صنعت نفت بهبود
بخشيده و توانمندي هاي زنان متخصص و با درايت
صنعت نفت را به گونه اي بارز متبلور سازيم.
اينك كه طليعه اميدبخش برقراري عدالت جنسيتي
و شايسته ساالري با همت واالي دولت تدبير و اميد،
نويد طلوع صبحي صادق مي دهد و اميد است در
سال جديد همپاي يكديگر و در مسير بالندگي و
توسعه مام ميهن گام هاي بلند و استواري برداریم،
مشاركت و همدلي شما را در راستاي فرهنگ سازي
و نهادينه سازی رويكرد عدالت جنسيتي تا دستيابي
زنان به سهمي عادالنه در مشاركت اقتصادي و
اجتماعي ارج مي نهیم و در اين راه از ايده ها ،افكار
و راهنمايي هاي ارزشمند شما استقبال و حمايت
مي كنیم.
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در وصف فاطمه زهرا چه مي توان گفت؟ بانوي بانوان دو
جهان ،عطاي خداوند سبحان ،كوثر پر بهاي قرآن ،كفو و
همتاي اميرمومنان(ع) و يكي از علل آفرينش عالم امكان
است .خانه اش «هل اتي» ،پدرش محمد مصطفي (ص)،
همسرش علي مرتضي ،پسرانش حسن مجتبي و حسين
سيد الشهداء ،دستش بوسه گاه رسول خدا ،مهرش صفا
بخش قلوب اولياء ،مودتش اجر رسالت خاتم االنبياء و
واالترين مدحش ام ابيها.
يگانه بانوي اسالم در شرايطي چشم به جهان گشود كه
درخانواده هاي عرب «دختر» مايه ننگ و شرمساري
و «پسر» تجسم قدرت و اعتبار و امتياز خانواده بود و
ارزش و اعتبار هر پدري وابسته به داشتن پسران نيرومند
و نان آور بود .نگاه مردم نادان در چنين عصري به آينده
پيامبري كه فرزندي جز دختر نداشت ،چگونه بايد باشد؟
مردمي با آن گونه انديشه با نگاهي تحقيرآميز پيامبر را
ابتر مي ناميدند .اما تقدير الهي بر آن بود كه نسل پيامبر
خاتم از طريق همين «دختر» باقي بماند و عالي ترين
صفات كمالي در او تجلي پيدا كند تا خط بطالني بر كج
انديشي و افكار پست و فرهنگ جاهلي آن زمان باشد.
مهر تائيد بر اين كمال هستي عطيه سوره كوثر بر پيامبر
بود كه نويد بخش استمرار حكومت الهي و وراثت انبياء از
نسل فاطمه بود .تجلي قدسي فاطمه (س) در آيه مباهله
و در سوره دهر در آيه «هل اتي» و در آيه «تطهير» و آيه
«مودت» ظهور و بروز پيدا مي كند .اين چنين فاطمه
(س) پا به عرصه هستي مي گذارد و جلوه اي بي نظير از
تماميت انسان كامل را در رداي زن مسلمان به تماشاي
همه عصرها و نسل ها مي گذارد .زني كه در تمام مدت
عمرش از طفوليت تا ازدواج و از ازدواج تا مرگ ،به
عنوان يك عنصر مسئول براي سرنوشت امت ،احساس
مسووليت مي كند و در متن درگيري اجتماعي حضور
فعال و پيوسته دارد و تا لحظه مرگش خاموش نمي
نشيند و علي رغم اين كه مي داند به ظاهر پيروز هم
نخواهد شد ،از پاي نمي ايستد .این درس زندگي و ايفاي
نقش مسئوليت اجتماعي است كه يك دختر كوچك پا
به پاي پدر در وضعيت حاد اجتماعي و سياسي حركت
كند و قاعدتاً از دختري كوچك انتظار مسئوليت پذيري
نمي رود ،اما او نسبت به سرنوشت جامعه و نهضت فكري
نو پا احساس وظيفه مي كند .در دوران سختي حصار
شعب كه پشت قهرمانان را به لرزه در مي آورد ،او با
تحمل گرسنگي ،فشار ،تحقير ،سختي و تنهايي همه جا
در كنار مادر فرسوده و پدر تنهاست و تمامي تالشش
آنست كه با شور عشق و محبت ،درد جانگاه جفاي
زمان را بر خانواده خود التيام ببخشد .اينچنين
مـــي گذرد تا هجرت فرا ميرسد .در مسير
هجرت بزرگترين صدمه ها را مي
بينيد ،ولي دركي كه از آرمان
بلند و نجات بخش اسالم
دارد او را استوارتر مي
سازد و ميرود تا باز نقش
مسئوليت خود را در جامعه
اي نو پا ايفا كند.
وارد خانه علي (ع) مي
شود ،حتي دراينجا فاطمه

عطر یاس رد بهار

(س) يك مسئوليت اجتماعي از خود نشان ميدهد،
انتخاب علي (ع) انتخاب شوهري كه زندگي آرامي
را براي همسر رقم بزند نيست ،هر كس علي را مي
شناخت ،مي دانست كه او شوهري نيست كه به زندگي
بچسبد يا به روز مرگي تن دهد و فارغ از رنج زمان هر
روز را سر كند .او مي دانست كه علي مردي است كه جز
شمشير و جز عشق چيزي ندارد و مطمئنا تا آخر عمر
نخواهد داشت و جز با دست خالي به خانه باز نخواهد
گشت .انتخاب چنين مردي پيش از اين كه تسليم به
يك ازدواج باشد ،انتخاب يك مسئوليت بزرگ فكري و
اجتماعي و انساني است و فاطمه آگاهانه اين همه را
فهميد و خوب انتخاب كرد و چه پرشكوه اين انتخاب را
و اين رسالت را تا مرگ برعهده گرفت و خانه اي ساخت
كه در هستي بي نظير شد.
نقش فاطمه در زينب بيشتر پديدار ميشود ،چرا كه
پسران در كوران حوادث اجتماعي و اوج كشمكش هاي

مدينه بزرگ شده اند ،اما زينب تنها در دامان مادر و در
دورن خانه اي اينچنين بزرگ شده است .زني كه هم
پاي برادر در لحظه لحظه مبارزه با ظلم و ستم و انحراف
مي ايستد و فراتر از آن در اوج مصيبت ،نهضت عاشورا
را تكميل ميكند .اين جا نقش فاطمه در ساختن چنين
روحي و روح هايي آشكار تر مي شود ،خانه او خانه اي
است كه از هر بعد آن انسانيت تجلي مي كند و عترت
پيامبر شكل مي گيرد.
ابعاد وجودي فاطمه ابعاد يك انسان كامل و توسعه يافته
تا اوج كمال است و هيچ عرصه اي نيست كه شايسته
حضور انسان باشد و فاطمه در آن غايب باشد.
در كنار پدر و ايفاء نقش فرزندي تا آن جا پيش مي رود
كه محبوب ترين نزد پيامبر است  .در كنار همسر با عشق
و محبت و از خود گذشتگي ،مهمترين دوست ،مشاور،
همراه و همسنگر علي است ،در تجلي جايگاه مادري از
سرچشمه زالل ايمان وجود خود روح عبوديت و حق
پرستي را با عاطفه در كودكان به وديعه مي گذارد و عالوه
بر آن درد دين و فرهنگ دارد ،ميان مردم است و
در متن آن ها پاسخگوي سئواالت و ابهامات آن ها و
روشنگر راهشان است.
هستي جامعه هستي فاطمه است و او خود را مسئول
در برابر همه مي داند و از همين منظر خود را همچون
جد بزرگوارش عنصري از جامعه و مانند آن ها و كمتر
از آن ها به لحاظ بهره مندي از ماديات مي بيند ،پس
با آنها همدلي مي كند ،يتيم مي نوازد ،اسير را در پناه
مي گيرد و مسكين را تسكين مي دهد و اين همه با
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ايثار توشه ناچيز
خود و كودكان
خود است و مهم
تر اين كه به نفش هاي
معمول و مرسوم يك زن خانه
دار بسنده نمي كند و منشاء توليد و
كسب درآمد و رزق براي خانواده مي شود،
نخ ميريسد ،نان مي پزد ،در غياب همسر اسب را
تيمار مي كند و آب از چاه مي كشد و فدك را بعنوان
يك سرمايه اقتصادي حفظ مي كند و اين ها همه
اقسام مشاغلي است كه در جامعه آنروز معناي گذران
چرخ اقتصادي زندگي است و مرد و زن در توسعه آن
سهيمند .شور سياسي فاطمه و مجاهدت او براي مبارزه
با ظلم و ستم و دفاع از حق بي نظير است ،در شرايطي
كه همه اصحاب و شير مردان حنين و بدر و احد در
مدينه خاموش شده اند ،اين زن تنها پيوسته با شدت
و مقاومت مبارزه مي كند ،حتي شبانه به خانه اصحاب
مي رود ،به خانه شخصيت هاي موثر سياسي مي رود ،با
ياران بزرگ پيغمبر مالقات مي كند ،مهره هاي اساسي
كارگردان سقيفه را مي بيند و به همه آگاهي مي دهد
و نقد مي كند و شرايط جامعه را تجزيه و تحليل مي
كند و فاجعه اي را كه در راه است ،بيان ميكند و تاريخ
فردا را بر روي همه ميگشايد و اين نقش اجتماعي او در
اين دوره خفقان و سكوت جامعه است و با طراحي شيوه
به خاك سپردن خود خط بطالني بر همه سوء استفاده
ها از نام و رسم خود مي كشد و راز گونه به ديدار
حق مي شتابد .همه اين ابعاد و معجزات از آن يك زن
است ،وجود فاطمه الگويي براي فهميدن و ساخته شدن
هر زني در هر قرني است و اين ها ارزش هايي نيست
كه براساس سنت نظام اجتماعي و توليدي و فرهنگي
دگرگون و كهنه شود .امروز هر زن مسئول و آگاهي كه
بخواهد «شدن» خويش را نظاره گر باشد ،نيازمند است
به نظاره فاطمه بايستد.
زن مسلماني كه نه تنها در ايران ،بلكه در جهان بدنبال
شناخت ارزش انساني خويش است ،زني كه از پوچ گرايي
و روزمرهگي و مصرف زدگي بيزار است و تشنه شكوفايي
و بالندگي خويش در عرصه فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي
و تربيتي است تا از هر جهت در بلندترين افق توسعه
بدرخشد ،نگاهش به سوي «فاطمه» كشيده مي شود،
چرا كه فاطمه زني است عارف و عابد ،انديشمند و عالم،
دلير و مبارز ،دردمند و مسئول ،سخنور و نغزگوي ،ياور
محرومان ،مدافع مظلومان و پناه و پشتيبان سلحشوران
و در يك جمله الگوي تمام و كمال انسانيت است كه
تماميت او نقص ما را آشكار مي سازد و عظمت او
حقارت ما را.
فاطمه معيار ،محك و مالك انسانيت است تا راه را گم
و بيراهه را انتخاب نكنيم او اسوهي حضرت ولي عصر
«عج» ،مهدي موعود است كه في ابنته رسول اهلل لي
اسوه حسنه ،او كه راه مستقيم را ميشناسد و همگان را
به تأسي از وي فرا مي خواند.
رمز وجودي هستي با فاطمه پيوندي عميق دارد و
حقيقت اينست كه با عطر خوشبو و نسيم دلنواز و شميم
دل انگيز رايحه فاطمه ،بهاران بهار مي شود.

ویژه روز زن

ویژه روز زن

4

• ویژه نامه داخلی دفتر مشاور وزير
در امور زنان و خانواده صنعت نفت
• سال اول ،شماره صفر
• بهار 1395

توصیه وزیر نفت به مدیران ارشد:

در برقراری عدالت جنسیتی بکوشید

وزیر نفت در پیامی که به مناسبت میالد حضرت
زهرا(س) و هفته گرامیداشت مقام زن و مادر
منتشر کرد ،به مدیران ارشد نفت توصیه کرد که
در برقراری عدالت جنسیتی و ایجاد فرصت های
برابر برای زنان شاغل در صنعت نفت بکوشند .در
متن این پیام آمده است:

«ميالد مسعود دخت گرامي
پيامبر اسالم حضرت فاطمه زهرا
سالم اهلل عليها ،الگوي آرماني
زن كامل و انسان پارسا و هفته
مقام زن و بزرگداشت روز مادر
را به همه شما عزيزان در خانواده
بزرگ صنعت نفت صميمانه
تبريك و تهنيت عرض ميكنم.
چه بسيارند زنان و مادران
گرانقدري كه در شكلگيري
انقالب اسالمي نقشي تاثيرگذار
و تعيين كننده ايفا نموده و در
جهت پويايي و ارتقاي جامعه
و محيط پيرامون خود همواره
حضوري پر ثمر داشــــته اند و امروزه نيز
نقشي ســــازنده در تمام عرصههاي علمي،
فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ايفا
مينمايند .لذا بايد كوشيد تا با رفع موانع
و تبعيض هاي ناروا و كشف توانمنديهاي

عظيم زنان ،زمينه حضور تاثيرگذار و
گرانسنگ اين نيروي عظيم جامعه را در
اعتالي كشور فراهم نمود ،ضمن آن كه به
نقش بي بديل آنان در مديريت كانون گرم
خانواده نيز احترام و ارج گزارد.
در صنعت نفت كشور همراستا با اهداف
و برنامههاي دولت تدبير و اميد و ديدگاه
رياست محترم جمهوري اسالمي و با توجه به
توانمندي و شايستگي بانوان شاغل ،اهتمام
و تالش زيادي براي حضور جدي آنان در
بخش هاي كارشناسي ،تصميم سازي و
مديريتي انجام شده است .از آن جا كه
جمعي قابل توجه از بانوان شاغل در صنعت
نفت داراي تحصيالت عاليه با تخصص هاي
موردنياز هستند ،اميدوارم در آينده نقشي
فزايندهتر را در روند توسعه و تعالي اين
صنعت عظيم به خود اختصاص دهند.
اينجانب ضمن پذيرش اين نكته كه در
برخي قسمتها ممكن است تبعيضها و

محدوديتهايي براي زنان شاغل در صنعت
نفت كشور اعمال شده باشد ،سعي در
رفع آنها داشته و از مديران ارشد صنعت
نفت نيز ميخواهم به طور جدي در ايجاد
فرصت هاي برابر براي كاركنان شايسته
و برقراري عدالت جنسيتي در صنعت
نفت اهتمام ورزند و با همكاري در اجراي
برنامههاي تدوين شده از سوي امور زنان
و خانواده و مشاور امور بانوان شركتها ،به
نحوي شايسته اي در تحقق اين امر كوشا
باشند.
در پايان اين فرصت را غنيمت شمرده و به
مناسبت تقارن ميالد امام خميني (ره) با
اين روز فرخنده ،ياد آن بزرگوار را گرامي
داشته و ضمن تقدير و تشكر از تالش
صادقانه و دلسوزانه تك تك بانوان همكار
در مجموعه صنعت نفت و تبريك مجدد اين
ايام فرخنده ،سعادت و نيك روزي همه شما
را از درگاه خالق منان مسالت مي نمايم».

شهیندخت موالوردی
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

مجالی فراخ برای بروز سرمایه های وجودی زنان آرزومندم

بیانیۀ تحلیلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا (سالم اهلل علیها) و هفتۀ بزرگداشت مقام زن و روز مادر
ِ
بزرگداشت زهرای اطهر(س) در روز میالدش
برای ما شیعیانی که معنای انسانی و معرفت
رحمانی را در عصر حاضر میجوییم ،فرصتی
ممتاز برای تفکر دربارة ابعاد متنوع و متکثر
آن وجود متعالی است و اهمیت نمادین این
ایام مناسبتی مغتنم است؛ آن هم در زمانهای
که نیاز به پاالیش فکری و پیرایش ذهنی از
خرافات و تحجراتی که بزرگان و برگزیدگانی
چون آن حضرت را احاطه کرده است ،نیازی
عینی و جدی است.
آغازین روزهای سال نو را در حالی جشن
گرفتهایم که عطر شکوفههای بهاری با عطر
یاسی که از پس قرنها و فاصلهها همچنان تازه
و پر طراوت احساس میشود ،مشام جامعة امروز
ما را مملو از عشق و امید ساخته است .زادروز
دردانة پیامبر اعظم(ص) بهراستی بزرگداشت
بانویی است که عمر کوتاه اما پربارش ،سراسر
خروش و خیزش در تکریم انسان و انسانیت
بود .او که با تأسی از سیرة نبوی و سنت
زن آرمانی
رحمانی ،الگویی برجسته و بایسته از ِ
مسلمان پیش روی جامعة بشری میگذارد و
منبعی معنابخش برای نسلهای متمادی زنان
و البته تمام انسانها تلقی میشود.
شناساندن روایتهایی عقالنی و
شناختن و
ِ
عاطفی سازگار با درک امروزی و هنجاری،
رسالتی راستین است تا عمل و ایثارگری
سرشناسان مذهبی و ملی در جان نسلهای
متمادی تثبیت و تقویت شود .آن انحصار و
انجمادی که برخی کوتهاندیشان و نزدیکبینان
کوشیدهاند پیرامون سیمای تاریخی این بانوی
ِ
اهمیت
مستقل و سرنوشتساز بکشند و
وجودی ایشان را به حیطههایی خاص محدود

کنند ،نه تنها با واقعیتهای تاریخی سازگار
نیست ،بلکه مانع از استمرار ارتباطی سازنده
میان نسل امروز با این چهرة الهامبخش
است و ظلم تاریخی دیگری بر آن حضرت و
دوستدارانش خواهد بود.
زنگارهای زشت و آلوده به تحجر و تعصب اگر
زدوده شوند ،غبارهای جعلی و غلوهای تاریخی
اگر کنار روند ،چهرهای آشنا و عمیق ،باورپذیر
و نزدیک از حضرت فاطمه زهرا (س) بیش
از هر زمان دیگری ظرفیتساز و انگیزهبخش
خواهد بود .تکریم آن عقیلة صفیه ،تجلیل مکرر
از کرامت انسانی است که با تاکید بر انسان
بودنش ،زن بودنش ،دختر بودنش ،همسر
بودنش و مادر بودنش میبایست محترم و
معتمد و مرجع باشد.
ِ
بزرگداشت زهرای مطهره (س) ترویج اخالق
و تضمین انصاف و تصریح بر عدالت است.
اصراری است بر کوششهای سنجیدهای که
سهیم شدن زنان در عرصههای مختلف سیاسی
و اجتماعی و اقتصادی را طلب میکند و عزمی
همی عاجل
راسخ برای برآوردن درخواستها و ّ
برای فراهم دیدن فرصتها و امکانات عادالنه را
طلب میکند تا تمامی منابع انسانی این جامعه
و نه فقط نیمی از آنان در قدرت و ثروت سهیم
باشند.
به یاد آوریم که اگر مشارکت سیاسی و
فعالیت اقتصادی حضرت فاطمه (س) نبود،
حق مشارکت و تعیین سرنوشت ابتر میماند.
فراموش نکنیم که ایستادگی و آزادگی آن
حضرت بر حقانیت و عدالت ،مخالفت با غصب
خالفت ،حصر امامت و مصادرة فدک نه در
خفا که در مرعی و منظر عموم بود .ایشان

به یک معنا ،نخستین کسی بود که در دوران
پساپیامبر در برابر ظلم آشکار ساکت نماند و
پس از چندین بار تالش و پیگیری برای باز
پسگیری زمین اهدایی پدر بزرگوارشان و
احقاق حق مالکیت خصوصی خود در مسجد
النبی(ص) حاضر شد و خطبهای ماندگار ایراد
کرد .هم ایشان بود که شجاعانه از کنار زدن
مصرحات قرآنی و عهدشکنی اصحاب برای
مهاجران و انصار سخن گفت تا در دوران پس
از پیامبر(ص) با کالم قاطع و حضور بیتخفیف
خود ،لرزه بر اندام تحجرگرایان و واپسخواهان
بیاندازد و سنتی فاطمی را در جریدة عالم به
یادگار گذارد که پس از او با امامت علوی و
نهضت عاشورایی ادامه یافت.
حضور موثر در عرصة عمومی و مواجهة منطقی
با خلیفة اول در منظر مردم و استدالل مفصل
ایشان در تبیین حکمرانی خوب و تکریم حقوق
ِ
شاخص
شخصیت
خصوصی ،جلوهای بارز از
ِ
یک زن مسلمان را ترسیم میکند که اثرگذار و
هدفمند به قص ِد بهبود و بهسازی جامعة خود و
تحول در احوال زمانة خود میکوشد.
بازخوانی و بازنمایی این چهرة انسانی و
اجتماعی ،ضرورتی جدی پیش روی همة ماست
که سودای سازندگی و آبادانی در سر داریم و
توسعة متوازن و همهجانبة ایران اسالمیمان را
با اتکای به تدبیر و تفکر خواستاریم .آن هم
دقیق مقام معظم رهبری
در سالی که به تعبی ِر
ِ
التزام به مبانی اقتصاد مقاومتی و اقدام موثر
به منظور تحقق سیاستهای آن ،مورد تاکید
موکد است تا ایران اسالمی با بهرهمندی از
تمامی استعدادهای سرشار معنوی و مادی
خود و مهمتر از همه ،به پشتوانۀ برخورداری

از نیروی انسانی متعهد و کارآمد ،اقتصادی
متکی به دانش وفناوری ،عدالت بنیان ،درونزا
و برونگرا ،پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی
الهامبخش از نظام اقتصادی اسالمی را عینیت
بخشد.
نوروز امسال در تقارنی میمون و مبارک با هفتة
بزرگداشت مقام زن و میالد حضرت زهرا (س)
و رهبر کبیر انقالب اسالمی را به فال نیک
میگیریم و به زندگیبخشی بهار طبیعت و
معنابخشی میالد طهورای پیامبر(ص) امید
میبندیم و از خدای بزرگ میخواهیم تا
نیکاندیشی و نرمگویی را در پندار و گفتارمان
جاری سازد و نوزایی در اندیشه و گشودگی در
اعمالمان را محقق گرداند .باشد که در این
سال نیک که آغاز و انجامش معطر به رایحة
خوش ریحانة فاطمی است ،مقام زن بیش
ِ
از گذشته درک و خواستههای زنان بیش از
همیشه محقق شود؛ گره از کارها گشوده شود و
سرمایههای آشکار و نهفته در وجود زنان ایرانی
در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی
مجالی فراختر برای بروز و ظهور بیابد .انشاءاهلل

• ویژه نامه داخلی دفتر مشاور وزير
در امور زنان و خانواده صنعت نفت
• سال اول ،شماره صفر
• بهار 1395
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ویژه روز زن

برنامه توسعه مشارکت زنان صنعت نفت

برنامه ای جامع برای زنان
موقعيت و جايگاه صنعت نفت ايران در سطوح ملی و بين المللی
ايجاب مي نمايد كه به تركيبي منطقي از جنسيت در تخصص
و تجربه ،ايفای نقش ،انجام وظايف و مشاركت در مسووليت ها
دست يابد و قطعا كاربرد چنين رويکردی در تمامی حوزه های
فعالیت صنعت نفت به ويژه جايگاه هاي سياستگذاري و تدوين
خط مشي ها ،ترسيم خطوط راهنما ،برنامه ريزي استراتژيك و
اقدامات اجرائی ،نظارت و كنترل طرح ها ،برنامه ها و ارزيابي
و ارزشيابي عملكردها ،توسعه صنعت نفت را به دنبال خواهد
داشت.
برنامه راهبردی توسعه مشارکت زنان در صنعت نفت در وزارت
نفت براساس الزام برنامه پنجم توسعه و با بهره گیری از منابع
معتبر دینی ،مطالعات و تحقیقات انجام یافته و نظرات خبرگان
و صاحبنظران درون و برون صنعت نفت توسط دفتر امور زنان و
خانواده وزارت نفت تدوین شده است.
در تدوین این سند سعی شده است حوزه های تحلیلی مسایل
درون و برون ساختار و تاکیدات مسووالن ارشد نظام نظیر اثبات
شایستگی در تصدی مدیریت امور مختلف جامعه ،حضور علمی،
معنوی ،اجتماعی و فرهنگی زنان مورد توجه قرار گیرد.
چرا برنامه توسعه مشاركت زنان؟
با نگاهي به تجربيات جهاني و سازمان هاي بين المللي مشابه
صنعت نفت ،اقدام به برنامه ريزي حساس به جنسيت براي رفع
مسائل زنان به منظور بهره گيري از فرصت ها و توانايي هاي
آنان ضروري به نظر مي رسد؛ با تدوين و اجرايي نمودن برنامه
هاي حساس به جنسيت در كنار انسجام و هماهنگي اقدامات
مشاوران زن مديران عامل و معاونت هاي ستادي و ايجاد وحدت
نظر و عمل ،زمينه حساس سازي و افزايش مشاركت زنان براي
بهبود وضعيت اشتغال و ارتقاي جايگاه و سطح مديريتي آن ها،
متناسب با شايستگي هاي فردي امكان پذير خواهد شد.
در طراحي و تدوين برنامه توسعه مشاركت زنان در صنعت نفت
به عنوان يك برنامه حساس به جنسيت سعي شده براي رفع
يا كاهش مشكالت و نيازها و توان افزايي زنان جامعه هدف در
صنعت ،اعم از زنان مسوول خانوار ،زنان شاهد و ايثارگر ،خانواده
هاي كاركنان و خانواده هاي اقماري به طورخاص اقدامات
مناسب و موثر درنظرگرفته شود.
فرآيند تهيه
فرآيند تهيه و تنظيم اين برنامه شامل تحلیل اسناد باالدستی
و تامین اهداف و انتظارات ذی نفعان ،دستيابي به اطالعات،
آسيب شناسي موقعیت ،تجزيه و تحليل و بررسي تمامي اسناد،
مکتوبات ،بخشنامه ها ،پژوهش ها وتحقيقات مرتبط ،ارزیابی
وضعيت و شرايط موجود با هدف شناخت نقاط قوت و ضعف،
شناسایي مباني انگيزشی درون و برون ساختاری موثر بر ماهیت
ماموریت و مسووليت سرمایه های انسانی زن و تقویت نهاد
خانواده و شناسائي شرايط محيطي و ارزيابي عوامل موثر بر
اهداف استراتژيک ،مأموريت و جهت گيري و فرصت ها و
تهديدهای فرارو بوده است كه اين مراحل با همکاری و هماهنگی
معاونت امور مهندسی ،مشاوران امور زنان شرکت های اصلی
و نمایندگان واحدهای مستقل ستادی و سپس بهره گیری از
نظرات کارشناسی اساتید دانشگاهی حوزه زنان از طريق تشكيل
يك كارگروه ويژه طي شده است و مفاد آن شامل زنان شاغل و
خانواده هاي كاركنان به عنوان جامعه هدف اول و مردان شاغل
و زنان بومي ساكن مناطق عملياتي صنعت نفت به عنوان جامعه
هدف دوم است.
اهداف برنامه
افزايش مشاركت اقتصادي -اجتماعي زنان شاغل در صنعت
نفت ،تحكيم بنيان خانواده در صنعت نفت ،ارتقاء سطح سالمت
زنان صنعت نفت و توسعه مسووليت اجتماعي و اقتصادي
صنعت نفت براي زنان از جمله اهداف برنامه توسعه مشاركت
زنان صنعت نفت است.

نقاط قوت برنامه حساس به جنسيت در صنعت نفت
رويكردهاي نوين مديريت صنعت نفت براي توسعه مشاركت
زنان ،نهادينه شدن امور زنان و خانواده صنعت نفت در ساختار
تشكيالت ،ايجاد شبكه مشاوران امورزنان ،رويكردهاي مثبت
معاونت ها و مديريت هاي ارشد ،سهم قابل توجه زنان شاغل
تحصيلكرده در صنعت نفت ( %77شاغلين زن داراي تحصيالت
ليسانس و باالتر هستند) ،نسبت قابل توجه زنان شاغل جوان
در صنعت نفت ( %60شاغلين زن داراي سن كمتر از 40
سال هستند) ،وجود تعداد قابل مالحظه سمت هاي سازماني
كه تصدي زنان در آن ها امكان پذيراست ،وجود همدلي و
همكاري بين زنان براي پيشبرد اهداف مشترك توسعه اي
امور زنان ،وجود امكانات و زيرساخت هاي رفاهي و درماني
مطلوب ،گستردگي جغرافيايي تأسيسات و حضور زنان بومی و
تحصیل کرده و امكان توسعه نگرش و توسعه اجتماعي مناطق
عملياتي و جذابيت شغلي سازماني مطلوب از جمله نقاط قوت
صنعت نفت به لحاظ برنامه هاي جنسيتي است.
نقاط ضعف
وجود سقف شيشه اي و کف چسبنده براي تحرك و ارتقاي
شغلي زنان و بهره گيري كمتر از نيروي زنان شاغل در عرصه

هاي مديريتي و تصميم گيري (سهم زنان از مديريت ارشد
 ، %2از مديريت مياني  %2و در مديريت پايه  %8است)،
ضعف فرهنگ سازماني درتوجه به رويكرد حساس به جنسيت
در تدوين برنامه ها ،مقررات و آيين نامه ها جهت بهبود وضعيت
شغلي و ارتقاء جايگاه زنان ،بي توجهي به ضرورت لحاظ نمودن
شاخص هاي جنسيت در ارتقاء جايگاه مديريتي و ساختارهاي
سياستگزاري ،عدم امنيت شغلي ناشي از برخي قراردادهاي
استخدامي ،نابرابري در تخصيص مزاياي شغلي و تسهيالت
رفاهي به زنان شاغل ،وجود حصار شيشه اي براي جذب،
نگهداشت و بهبود وضعيت زنان ،اجراي ناهماهنگ مقررات و
تسهيالت مصوب براي مادران شاغل داراي فرزند خردسال و
زنان سرپرست خانوار ،كمبود مقررات تسهيل كننده متناسب با
شرايط كاري مادران شاغل (مقررات با رويكرد جنسيتي) ،ايجاد
تعادل بين كار و زندگي زنان شاغل ،جود نگرش هاي كليشه اي
و بازدارنده در زنان و مردان نسبت به توسعه مشاركت اقتصادي
زنان شاغل در صنعت نفت ،اعمال محدوديت و رويكرد سليقه اي
در معرفي زنان شاغل به دوره هاي آموزشي و مأموريت هاي
داخل و خارج از كشور و باالخره وجود شكاف جنسيتي در
انتصاب مديران از جمله نقاط ضعف صنعت نفت در ارتباط با
اشتغال زنان است.
...ادامه در صفحه 17
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• ویژه نامه داخلی دفتر مشاور وزير
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• بهار 1395

ضرورت افزايش سهم زنان شاغل در صنعت نفت

طي  5سال آينده سهم اشتغال زنان در صنعت نفت و كشور  51درصد شكاف مي يابد
نرگس موسوی جزایری

در سند چشم انداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران در افق  1404خورشيدي ،ويژگي هايي از جمله برخورداري از
عدالت اجتماعي ،فرصت هاي برابر و به دور از تبعيض براي جامعه مدنظر قرار گرفته است كه يكي از مهمترين شاخص هاي
آن برقراري عدالت جنسيتي و به تبع آن رفع تبعيض جنسيتي و برخورداري زنان و مردان از فرصت های برابر در تمامي
عرصه ها از جمله اشتغال است .نگاهي به عملكرد صنعت نفت در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه در زمينه برقراري عدالت
جنسيتي و ايجاد فرصت هاي برابر ،اهداف توسعه كشور به طور كامل محقق نشده و در مواردي حتي خالف اين روند طي
مسير شده است و برآيند سياست هاي حذف تحصيل زنان در دانشگاه صنعت نفت و سهم زنان و مردان در فرآيند جذب سال
هاي  1387و  ،1391نه تنها پنجره توازن فرصت هاي زنان و مردان را بسته است ،بلكه به كاهش بي رويه و بدون جايگزيني
زنان شاغل در صنعت نفت انجاميده است .با توجه به اين كه در این گزارش ،تشريح عدم رعايت عدالت جنسيتي در تمامي
آزمون هاي استخدامي سراسري صنعت نفت و شركت هاي تابعه در سال هاي گذشته نمي گنجد ،اما با توجه به اشتراك مساله
نبود فرصت هاي برابر در اين آزمون ها ،به عنوان نمونه آزمون استخدامي سراسري صنعت نفت در سال  91و برخي آزمون هاي
انجام شده در شركت هاي تابعه صنعت نفت را مورد بررسي قرار داده ايم که از نظرتان می گذرد.

در آزمون استخدامي سال  91صنعت نفت نيازمندي ها در
مقاطع تحصيلي كارداني،كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتراي
رشته هاي مختلف در قالب جذب در  45گروه شغلي در 17
استان اعالم شده است كه از ميان  45گروه شغلي ،تنها 1
نفر در قالب يك گروه شغلي تحت عنوان «كارشناس گفتار
درماني» جهت جذب در بهداشت ودرمان شهرستان ماهشهر
استان خوزستان به صورت مجزا به زنان اختصاص يافته است
و نياز به نيروي انساني در  9گروه شغلي و تنها در معدودي
از استان ها به صورت «مرد /زن» اعالم شده است كه البته
واضح است در اين گروه ها نيز هيچ تضميني براي استخدام
زنان وجود ندارد و نكته قابل توجه اين جاست كه در همه اين
 9گروه شغلي با قابليت پذيرش زنان ،به وضوح بخش بزرگي
از جذب در استان ها بدون هيچگونه توجيه منطقي در رابطه
با تخصص در رشته مورد نياز ،به مردان اختصاص يافته است
و موضوع مهم تر اين كه  35گروه شغلي باقي مانده صرفا به
مردان اختصاص داده شده و اين پرسش مطرح مي شود كه
جذب زنان در اين  35گروه شغلي چه موانع قابل توجيهي
داشته است ؟
عدم هماهنگي بين سياست هاي مراكز آموزشي و
آزمون استخدامي صنعت نفت
بررسي دفترچه انتخاب رشته تحصيلي گروه علوم رياضي
كنكور سراسري سال  1394كشور و سال هاي پيش از آن

(سايت رسمي سازمان سنجش كشور) نشان مي دهد تنها
تحصيل در رشته هاي تأسيسات آبرساني و گازرساني ساختمان
و جوشكاري (كاردان فني مكانيك ) و نيز مهندسي حفاري و
استخراج نفت مختص مردان بوده و ساير رشته ها و گرايش
ها هيچ منعي براي پذيرش زنان وجود نداشته است ،اما اغلب
گروه هاي شغلي اختصاص يافته به مردان در اين آزمون به
رشته هاي رياضي مرتبط هستند.
همچنين در ميان  35گروه مذكور ،با توجه به فرهنگ جامعه
و بازار كار ،اختصاص گروه هاي شغلي از جمله كارشناس
بهداشت ،كارشناس روابط كار و مددكاري اجتماعي ،كارشناس
منابع انساني ،كارشناس سازماندهي و مهندسي ساختار به
مردان امري بسيار غيرمتعارف به نظر مي رسد.
در مرحله بعد جهت بررسي امكان توجيه پذيري اختصاص
 35گروه شغلي به مردان به ويژه در رشته هاي فني ،به
راهنماي 80صفحه اي آزمون استخدامي شركت ملي نفت
ايران سال  1391مراجعه شد .در اين راهنما كه به تشريح
تعاريف و مشخصات گروه هاي شغلي مورد نياز صنعت پرداخته
است ،فرصت يا فرصت هاي ارائه شده هر گروه شغلي از حيث
شرح وظايف ،استان يا استان هاي محل خدمت ،شركت يا
شركت هاي تابعه و تعداد مورد نياز هريك اعالم شده است
كه با توجه به عدم امكان اشتغال زنان در مشاغل عملياتي و
تكنسيني مثل كار روي دكل هاي حفاري و مانند آن ،شرح

وظايف و بررسي ماهيت كاري ساير موارد نشان مي دهد كه
امكان جذب و اشتغال زنان در بسياري از فرصت هاي ارائه شده
و اختصاص يافته به مردان از جمله مشاغل مطالعاتي ،برنامه
ريزي و كنترل پروژه ،كار در آزمايشگاه ها ،كارگاه ها و مانند آن
فراهم است .به عنوان مثال شرح وظايف گروه شغلي مهندسي
شيمي شامل مسووليت برنامه ريزي ،سرپرستي و نظارت بر
تهيه ،تنظيم و اجراي برنامه هاي مطالعاتي با در نظر گرفتن
تمامي استانداردهاي ايمني و زيست محيطي است؛ همچنين
در گروه شغلي مهندسي پشتيباني سيستم هاي كامپيوتري،
شرح وظايف آن به صورت طراحي و توسعه ،نصب و راه اندازي
و پشتيباني رايانه ها و تجهيزات مربوطه ،طراحي نرم افزارهاي
مختلف مورد نياز و تحليل سيستم هاي كامپيوتري تعريف
شده است و نتيجه آن كه از ميان  1926نفر پذيرفته شده
نهايي در اين آزمون استخدامي 1883 ،نفر مرد در گروه هاي
شغلي مختلف و تنها  43نفر زن ،آن هم صرفا در مشاغل
بهداشتي و درماني جذب صنعت شده اند.
بررسي روند جذب در شركت هاي تابعه صنعت نفت
به منظور بررسي نحوه جذب در شركت هاي تابعه 3 ،نمونه از
آزمون هاي استخدامي شركت نفت فالت قاره در شركت نفت
مناطق مركزي و پتروشيمي شازند را مورد بررسي قرار داده ايم؛
اعالم نياز نيروي انساني شركت نفت فالت قاره جهت آزمون
استخدامي سال  1387نشان مي دهد كه اين آزمون استخدام
تنها از بين داوطلبان مرد صورت گرفته است و اين در شرايطي
است كه در بسياري از رشته گرايش هاي مقاطع كارداني و
كارشناسي مورد نياز امكان جذب زنان وجود داشته است و اگر
چه طبق اطالعيه ،اشتغال در شركت مزبور به صورت اقماري
بوده است ،اما برخالف اشتغال زنان در بخش هاي اداري مناطق
ياد شده در ذيل اطالعيه ،امكان جذب زنان به صورت بومي
پذير نيز وجود داشته است.
درسال اخير نيز آزمون استخدامي پتروشيمي شازند برگزار
گرديده كه با توجه به محل كار و رشته گرايش ها ،از ميان
 200نفر نيروي موردنياز 196 ،نفر به مردان اختصاص يافته و
پذيرش تنها  4نفر به گروه مرد  /زن اختصاص يافته است كه
بديهي است در اين گروه نيز هيچ تضميني براي جذب زنان
وجود ندارد.
شركت نفت مناطق مركزي نيز در سال  1387در رشته
گرايش هاي مورد نياز خود آزمون استخدامي برگزار نموده
است .انتقادات ايراد شده بر نحوه جذب آزمون هاي قبل در
حاليست كه بررسي هاي صورت گرفته در مورد محل و شرايط
كار مناطق ياد شده در ذيل اطالعيه اين آزمون نشان مي دهد
كه به واقع شرايط مناسب براي جذب زنان در اين مناطق وجود
نداشته است.
نبود عدالت جنسيتي و وجود شكاف در نرخ بيكاري
زنان و مردان
نبود سياست برقراري عدالت جنسيتي در جذب زنان و مردان
در صنعت نفت در حالي است كه زنان فارغ التحصيل جوياي
كار در همه رشته هاي مورد نياز صنعت وجود دارد و آمار
نرخ بيكاري زنان و مردان در گروه هاي عمده تحصيلي نشان
مي دهد نرخ بيكاري زنان در گروه هاي مختلف تحصيلي از
جمله رياضي و مهندسي دو تا سه برابر مردان است و عدم
وجود فرصت هاي برابر با اعمال تبعيض ميان زنان و مردان
فارغ التحصيل به ناموزوني نرخ بيكاري زنان و مردان در گروه
هاي تحصيلي مرتبط با مشاغل مورد نياز دامن زده است و
متاسفانه نابرابري فرصت هاي جذب نيروي انساني نه تنها منجر
به افزايش شكاف نرخ بيكاري زنان و مردان فارغ التحصيل مي
شود ،بلكه صنعت را با مشكل كاهش سهم زنان شاغل نيز
مواجه ساخته است.
كاهش سهم اشتغال زنان در سال 94
به منظور بررسي سهم اشتغال زنان در صنعت نفت و شركت
هاي تابعه ،سهم زنان در مقاطع تحصيلي مختلف در هريك از
شركت ها از سيستم جامع منابع انساني استخراج شده است.
براساس آمار استخراج شده از سيستم جامع منابع انساني در
دي ماه سال  ،1394مجموع شاغالن (رسمي و پيماني) صنعت
نفت  72هزار و  909نفر بوده است كه در اين ميان  66هزار
و  627نفر كاركنان مرد و  6هزار و  282نفر كاركنان زن
هستند كه بر اين اساس زنان حدود  8/6درصد از كل شاغالن
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صنعت نفت را تشكيل مي دهند .همچنين طبق آمار سال
 1393از مجموع  71هزار و  754نفر شاغل ،تعداد  7هزار و
 154نفر شاغل زن وجود دارد كه معادل با سهم  10درصدي
زنان شاغل است كه نشان مي دهد متاسفانه طي يك سال
گذشته ،سهم اشتغال زنان در صنعت  1/4درصد كاهش يافته
كه ناشي از عوامل ورود پذيرفته شدگان آزمون  1391در سال
 ،1393سهم ناچيز جذب زنان در استخدام هاي اخير و فقدان
سياست هاي جايگزيني حساس به جنسيت و بازنشستگي
است.
افزايش نرخ بازنشستگي و رشد منفي اشتغال زنان در
سال 94
آمار شاغالن سال  94كه نشان از افزايش يك هزار و 155
نفري كاركنان صنعت نسبت به سال گذشته ( )93دارد ،حاكي
از آنست كه در نتيجه استخدام هاي جديد ،بازنشستگي ها،
انفصال ازخدمت ،مأموريت به ساير دستگاه ها ،تعليق ،مرخصي
بدون حقوق و ...در سال  1394نسبت به سال  ،1393برخالف
افزايش  2027نفري كاركنان مرد 872 ،نفر از تعداد كاركنان
زن كاسته شده است كه اين رقم معادل نرخ رشد  3/1درصدي
در مجموع اشتغال مردان در مقابل رشد منفي  12/2درصدي
در كل كاركنان زن نسبت به سال گذشته است.
عدم افزايش سهم اشتغال زنان تا  5سال آينده
از آنجا كه خروج از صنعت نفت بدليل بازنشستگي از ديگر
عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان و مردان است ،تاثير خروج
بازنشستگان از صنعت بر وضعيت موجود مدنظر قرار گرفته
است كه آمار استخراج شده از سيستم جامع منابع انساني
و بررسي روند بازنشستگي شاغالن صنعت نفت نشان دهنده
آنست كه طي  5سال آتي تعداد  15هزار و  757نفر مرد و يك
هزار و  418نفر زن شاغل در صنعت نفت بازنشسته مي شوند
و به اين ترتيب با فرض ثبات شرايط فعلي از جمله فرض عدم
استخدام هاي جديد ،عدم بازنشستگي هاي پيش از موعد و...
سهم اشتغال زنان در  5سال آينده نسبت به شرايط فعلي،
تقريبا بدون تغيير باقي خواهد ماند .بديهي است با توجه به
آمار موجود و مدنظر قرار دادن شرايط واقعي و ميداني از جمله
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باالتر بودن سهم مردان نسبت به زنان در استخدام هاي جديد در صنعت در مقايسه با متوسط سهم اشتغال  12/8درصدي
و فقدان سياست هاي جايگزيني حساس به جنسيت ،صنعت كشور 4/2 ،درصد اختالف ،يعني شكافي  33درصدي وجود
نفت در آينده نزديك به طور جدي با كاهش چشمگير شاغالن دارد ،حال آن كه تا  5سال آينده افزايش  5درصدي سهم
زن مواجه خواهد شد كه در صورت ضرورت اجراي سياست اشتغال زنان در كشور ،يعني رسيدن به حدود  17/8در صد
تعديل نيرو در آينده ،الزم است به جبران تبعيض هاي اعمال سهم مذكور مورد انتظار مسووالن قرار گرفته است و با فرض
شده در استخدام زنان ،اولويت دهي زنان (در مقايسه با مردان ثابت ماندن سهم اشتغال  8/6درصدي زنان در نفت اين شكاف
مشابه) در برنامه هاي احتمالي تعديل وضعيت استخدام مدنظر بيشتر خواهد شد .به طوري كه با احتساب شرايط مذكور در 5
سال آتي شكاف ميان اشتغال زنان در صنعت نفت در مقايسه با
قرار گيرد.
شكاف بي سابقه سهم اشتغال زنان در صنعت نفت و ميانگين كشور به بيش از  51درصد خواهد رسيد.
با توجه به مطالب عنوان شده ،ضروری است صنعت نفت ،با
كشور طي  5سال آينده
با وجود موارد ياد شده در زمينه زنگ خطر كاهش بي رويه برنامه ریزی مناسب و تعیین شاخص ها در جذب ،به کارگیری
سهم اشتغال زنان در صنعت نفت طي سال هاي آتي ،ديگر زنان در قسمت های مختلف صنعت نفت و اعمال تمهیدات الزم
دغدغه اصلي در اين زمينه شكاف ميان سهم اشتغال زنان در در راستای افزایش سهم اشتغال زنان اقدام نماید تا به عنوان
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جدول :اعالم نیاز نیروی انسانی شرکت ملی نفت
ایران در آزمون استخدامی سال  1391به تفکیک
جنسیت و گروه های شغلی

*    (4     (3   (2  (1 :     35
     (8      (7     (6   (5

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران:

    -  (12     (11     (10    (9
   (16     -  (15 ()   (14 ()   (13

فقط  15گروه شغلی در صنعت نفت برای زنان مناسب نيست

    (20    (19 ()   (18        (17

     (25       (24    (23   (22    (21

استاد بازنشسته جامعه شناسي دانشگاه تهران در گفت و گو با
نشريه زنان نفت گفت :از  45گروه شغلي كه در صنعت نفت
وجود دارد ،تنها  15گروه شغلي براي زنان مناسب نيست و
خانم ها در  30گروه ديگر مي توانند حضوري فعال داشته
باشند.
خانم دكتر ژاله شادي طلب افزود :اما متاسفانه برخالف چنين
بستري كه تنها گروه هاي شغلي معدودي به دليل ظرفيت هاي
جسمي مناسب آقايان است ،سهم اشتغال زنان در صنعت نفت
چشمگير نبوده و كمتر از  9درصد است و اين در حالي است كه
اين رقم در كل كشور  14الي  15درصد و در كشورهاي حاشيه
خليج فارس به بيش از  20درصد مي رسد.
وي تاكيد كرد :در سال هاي اخير سهم دختران در دانشگاه
ها  6برابر شده است و بسياري از دختران در رشته هاي فني
– مهندسي از جمله مهندسي نفت ،پتروشيمي ،برق ،مكانيك،
كامپيوتر و  ...فارغ التحصيل شده اند و يا در حال تحصيل
هستند و چگونه است كه اين رشته ها در هنگام جذب و
استخدام و اشتغال ،مردانه مي شود؟
استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران با اشاره به اين كه برداشتم
از وضعيت صنعت نفت اين بود كه يك بخش بسيار مردانه
است و اين همان برداشتي است كه مردم از صنايع دارند،
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(34   (33     (32   (31
زنان از اشتغال عدم حضور آنان در مناصب تصميم گيري هاي
كالن است.
دكتر شادي طلب با ابراز تاسف از اين كه عدم جذب زنان در
آزمون هاي استخدامي اخير صنعت نفت آن چنان نهادينه شده
بود كه دست اندركاران جذب نيرو در صنعت به راحتي زنان را
2ناديده مي گرفتند ،افزود :اصالح اين روند نيازمند تغيير ذهنيت
در بين مديران ارشد و منابع انساني صنعت نفت است.
وي افزود :در بررسي هايي كه از مدارج تحصيلي كاركنان
صنعت نفت انجام شده است ،زنان تحصيلكرده تر از مردان
هستند ،اما سهم آن ها از دسترسي به مدارج باالي مديريتي
كمتر از دو درصد است ،اين در حالي است كه اين سهم در
سطح ملي  7الي  8درصد است.
وي تاكيد كرد :انتصاب هاي مديريتي توسط آقايان در صنعت
افزود :سهم زنان از اشتغال در صنعت نفت در شرايطي بسيار نفت انجام مي شود و آنها ترجيح مي دهند مردان را منصوب
كم است كه در كشورهاي حوزه خليج فارس ،صنعت نفت كنند و متاسفانه وقتي كه يك كارمند زن به تجربه باال دست
خيلي هم مردانه نيست و براي مثال در كشور عربستان زنان پيدا كرده و آماده ارتقا مي شود ،ناديده گرفته مي شود ،اين
در سطوح باالي مديريت صنعتي حضور دارند .اين پژوهشگر امر در شرايطي است كه طبق پژوهش ها ،زنان كارشناسان و
حوزه علوم اجتماعي با اشاره به وجود نگرش هاي سنتي در مديران قابل تري هستند و به نسبت مردان در كسب تحوالت
بين اغلب مديران صنعت نفت گفت :علت اصلي عدم حضور آموزشي به روز تر هستند.

ویژه روز زن

8

• ویژه نامه داخلی دفتر مشاور وزير
در امور زنان و خانواده صنعت نفت
• سال اول ،شماره صفر
• بهار 1395

مديرعامل شركت ملی نفت ايران تاكيد كرد:

زنان مشكالت را
با روش های حرفه ای پيگيری كنند
گفتگو :آرزو عطایی

بيش از يك قرن طول كشيد تا اين آگاهي در جامعه ايجاد
شد كه اگر تعليم و تربيت ضروري است ،براي هم دختران و هم
پسران كه مادران و پدران نسل آينده هستند ،امري ضروري است،
تالش ها به ثمر نشست و در نتيجه در دهه هاي اخير نسبت زنان
تحصيلكرده در دانشگاه ها از مردان پيشي گرفت ،اين صحبت هاي
مهندس ركن الدين جوادي ،مديرعامل شركت ملي نفت ايران است
كه معتقد است زنان توانستند با اثبات توانائي هاي خود در عرصه
علم و دانش نه تنها موفق باشند ،بلكه از مردان هم پيشي بگيرند،
وي معتقد است كه تغيير به مرور اتفاق مي افتد و نيازمند صبر ،ايثار
و مديريت است و زنان نيز در اين راه بايد مصمم بوده و مشكالت و
چالش ها و تبعيض ها را از روش هاي حرفه اي پيگيري كنند ،در
واپسين روزهاي سال  94كه مدیران با مشغله زیادی روبرو هستند،
با ايشان درباره وضعيت زنان در جامعه و راهكارهاي ارتقاي شغلي
زنان شاغل در صنعت نفت و نيز مشكالت خانواده هاي كاركنان
صنعت نفت به گفتگو نشسته ايم كه گزارش آن از نظرتان مي گذرد:

آقای مهندس برای شروع ،با توجه به
اين كه شما مديرعامل يكي از بزرگترين
و حساس ترين شركت هاي اقتصادي و
صنعتي كشور هستيد ،اگر بخواهيد به
طور كلي نگاهي به وضعيت مشاركت
اقتصادي و اجتماعي زنان در جامعه ايران
و صنعت نفت داشته باشيد ،آن را چطور

ارزيابي مي كنيد؟
در جامعه ايران جایگاه زنان هنوز توسعه
متوازن خود را پيدا نكرده است ،در بخش
هايي زنان سهمي بيش از  50درصد دارند و
در بسياري از بخش ها اين سهم بسيار كمتر
است؛ در حوزه تحصيالت عالي و دانشگاه ها
به ويژه در دهه گذشته و در رشته هاي برتر
سهم حضور خانم ها از آقايان بيشتر است و

برخالف اين كه در جامعه پزشكي و پرستاري
زنان نقش بسيار جدي تري پيدا كرده اند،
اما در مورد اشتغال آنان در سازمان ها به جز
مواردي معدود از جمله آموزش و پرورش اين
نقش برتر وجود ندارد؛ در بخش هاي صنعتي
و توليدي كشور نيز وضعيت به همين شكل
است و سهم زنان بسيار كمتر از مردان است
كه ظاهرا امري طبيعي است ،اما در سال هاي

اخير حركت زنان جامعه مثبت و رو به جلو
بوده است و در عين حال اين واقعيت را بايد
پذيرفت كه تغيير و دست يابي زنان به سهمي
برابر با مردان در تمامي حوزه ها امري نيست
كه يك شبه محقق شود و اميدواريم به زودي
در تمامي بخش هاي كشور به تعادل برسيم.
شرکت نفت نيز مشابه همين وضعيت را دارد،
تعداد همكاران خانم ما بسيار كمتر از آقايان
است ،حدود  10الي  12درصد و طبعا نقشي
را هم كه مي توانند داشته باشند ،بايد نسبتي
از همين تعداد باشد و اميدواريم در جذب
هاي آتي اين فرصت براي بانوان كشور فراهم
شود تا با حضور بيشتر ،زنان نقش پررنگ تري
را ايفا كنند.
بخشي از موانع پيش روي زنان در
رشد و ارتقاي شغلي ناشي از نگرش هاي
سنتي در بين مديران است ،به نظر شما
چگونه مي توان اين نگرش ها را اصالح
كرد و موانع را از سر راه زنان برداشت؟
همان طور كه در مقدمه عرض كردم بازيابي
جايگاه خانم ها ،بازيابي فكري و فرهنگي است
كه بازتاب آن در قوانين و سازوكارهاي اجرايي
ديده مي شود ،امروز پس از سال ها اعالم شد
كه ديه زنان با مردان برابر مي شود كه اين
نگاهي مثبت به حل مشكالت جامعه است و
نشانگر اين است كه با نگاه مثبت مي توان
گفت كه مخالفتي نيست كه ديه يك زن و
مرد نمي تواند با هم برابر باشد ،ولي اين يك
چالش فرهنگي بود كه مدت ها طول كشيد
تا باالخره تبديل به قانون شد،؛ نقش خانم
ها در سيستم هاي اداري نيز دچار همين
چالش است ،در اين سيستم ها هيچ كجا
گفته نشده است كه حقوق خانم ها با آقايان
متفاوت است؛ شما اگر به مجموعه مقررات
اداري رجوع كنيد ،مي گويد سطح تحصيالت
و تجربيات تعيين كننده افراد براي مناصب
مديريتي است ،اما به مرور به دليل آن نگاه
مردساالرانه اين فاصله ها زياد شده است و
اين طور مي شود كه بعد از ده سال حقوق
يك همكار خانم در مقايسه با يك آقا كه در
همان واحد صنعتي كار مي كند ،فاصله معني
داري پيدا كرده است كه البته اين نگرش ها با
بخشنامه حل نمي شود ،بلكه دو راهكار دارد،
يكي حضور واقع بينانه و حرفه اي زنان در
صحنه و ديگري آموزش و ايجاد آمادگي رواني
و فرهنگي در همه افراد جامعه.
صدسال پيش كسب سواد براي دختران منع
مي شد ،اما امروزه زنان تحصيالت بااليي
كسب كرده اند و اين يك حركت طوالني و
تدريجي است و اگر اين حركت تدريجي بدون
ساز و كار منطقي و قبل از رسيدن به يك بلوغ
فكري انجام شود ،قطعا اثرات منفي خواهد
داشت و چيزي نيست كه با بخشنامه و اجبار
حل شود ،بلكه نياز به آموزش دارد و بايد از
سنين پايين شروع شود؛ همان طور كه ديديد
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در بدو انقالب حفظ كرامت و حضور آنها در
صحنه هاي سياسي يك سفارش جدي از
سوی امام(ره) بود كه اين امر خودش فرصت
را ايجاد كرد تا زنان نقش پررنگ تري را ايفا
كنند.
در مفاهيم مذهبي و ملي ما نيز بر اهميت
نقش و ارزش شخصيت زنان ،مادران و
دختران بسيار تاكيد شده است تا جائي كه
برخي از انديشمندان اعتقاد داشتند كه در
برخي موارد احساس مي شود كه حتي افراط
شده است كه اين امر در رواياتي كه از عالقه
و احترام پيامبر به دخترشان نقل شده است،
كامال مشهود است و اين رفتار در آن جامعه
سنتي بدوي قبل از اسالم و ابتداي اسالم ،از
جانب بزرگترين انسان منتخب خدا در روي
زمين به عنوان يك ارزش نسبت به زنان،
داراي پيامي مهم است؛ مثال هاي اسالم در
مورد مريم ،آسيه و حضرت زهرا نيز مبين اين
موضوع است كه هيچ جاي اسالم اشاره نشده
است كه مردان برتر از زنان هستند؛ بنابراين
اين تغيير نگرش بايد در فرآيندها شكل بگيرد
كه بخشي از آن فرهنگي است و بخشي از آن
از طريق اصالح فرآيندها و روش ها محقق
مي شود ،بايد نقشه رشد زنان براي ارتقاي
تدريجي در محيط كار تهيه شود ،زنان و
مردان بايد آموزش هاي الزم را ببيند و ما
هيچ جاي اسالم اشاره نشده است كه

مردان برتر از زنان هستند؛ بنابراين اين
تغيير نگرش بايد در فرآيندها شكل

بگيرد كه بخشي از آن فرهنگي است
تالش مي كنيم اين فرصت را فراهم كنيم،
در سازمان هاي موفق نقشه ارتقاي نيروي
انساني و كارراهه شغلي وجود دارد و ما نيز
بايد در صنعت نقشه تربيتي ،آموزشي و ارتقا
براي افراد اعم از مردان و زنان تهيه كنيم تا
افراد گام به گام آموزش هاي الزم را ببينند.
توصيه شما به مديران براي دستيابي
زنان به حقوق برابر با مردان در محيط
هاي شغلي چيست؟
توصيه من به همه مديران اين است كه وقتي
مي خواهند بين يك آقا و يك خانم براي يك
فرصت شغلي تصميم بگيرند ،احساس كنند
كه خانم برابر با آقا است و اگر اين ديد عميق
وجود نداشته باشد ،دفاع هاي بدون پشتوانه
حرفه اي نتايج عكس خواهد داشت.
از طرفي معتقدم نقش زنان در جامعه با مردان
برابر است ،اما در خانواده اين طور نيست ،شما
ببينيد يك مرد در خانواده وقتي از دنيا مي
رود ،قوام خانواده از بين نمي رود ،اما وقتي
يك زن و مادر در خانواده از دست مي رود،
ديگر خانواده سامان قبلي را پيدا نمي كند و
اين نشان مي دهد كه نقش زنان در خانواده
چقدر مهم است ،بنابراين زنان نيز تالش كنند
در بازيابي جايگاه واقعي خود ،خانواده را در
اولويت قرار دهند ،مرحوم دكتر شريعتي نيز
معتقد بود كه جوامع غربي وقتي خواستند
زنان را در صحنه جامعه مشاركت دهند،

خانواده را قرباني كردند .زنان با توجه به
ما بايد براي جذب خانم هابه ويژه
در مشاغلي كه براي مثال اقماري نيست
و زندگي زنان را تحت تاثير
قرار نمي دهد ،سهميه بگذاريم
ويژگي هاي صبوري ،رافت و مهرباني كه در
خلقت آن ها ديده مي شود ،بايد مراقب اين
امر باشند تا خانواده در اولويت قرار بگيرد و
جامعه نيز بايد باور كند كه زنان مثل آقايان دو
نقش دارند كه مستقل است كه اگر احساس
كنند در هر دو نقش داراي سهم برابر هستند،
مي توانند موفق باشند.
تحليل وضعيت زنان در صنعت نفت
حاكي از اين است که تعداد زيادي از
زنان در شرف بازنشستگي هستند و از
طرفي روند جذب نيز كاهشي بوده است،
راهكارهاي الزم براي افزايش جذب زنان
و ايجاد توازن همپاي رشد شاخص هاي
توسعه چيست؟
ببينيد ساز و كار كشور در حال حركت به
سمت كوچك سازي دولت و واگذاري امور
به بخش خصوصي است و ما هم به عنوان
عضوي از اين نظام و قوانين حاكم بر آن ،از
آن تبعيت مي كنيم و بنابراين طبيعي است
كه ميزان جذب كاهش يابد ،اما در جايگزيني
نيروهايي كه از صنعت به دليل بازنشستگي
مي روند و ادامه جذب محدودي كه وجود
دارد ،ما بايد چهارچوب هايي را تعيين كنيم
كه حضور زنان متناسب با مردان تضمين
شود ،ما بايد براي جذب خانم ها ،به ويژه در
مشاغلي كه براي مثال اقماري نيست و زندگي
زنان را تحت تاثير قرار نمي دهد ،سهميه
بگذاريم؛ چه كسي گفته است كه يك خانم
مهندس ،يك خانم تكنسين و يك خانم بهره
بردار نمي تواند در پااليشگاه كار كند و ما
بايد به اين سمت حركت كنيم كه در قسمت
هايي كه اقماري نيست ،فرصت را براي زنان
ايجاد كنيم؛ اما در يك سري مشاغل كه براي
مثال نيازمند حضور در سكوهاي نفتي است،
مناسب حضور زنان نيست و با توجه به آسيب
هاي اجتماعي بيشماري كه دارد ،ظلم به
زندگي و خانواده آن هاست.
آقای مهندس بخش زيادي از زنان در
خانواده هاي كاركنان صنعت نفت حضور
دارند كه اين خانواده ها با مشكالت و
آسيب هايي نظير زندگي در شهرك
هاي سازماني و نيز شرايط اقماري كار
همسرانشان روبرو هستند ،راهكارهاي
شما براي كاهش آسيب ها و عوارض و
اصالح روند زندگي اين دسته از خانواده
ها چيست؟
بله همين طور است؛ بحث عوارض شرايط
كاري در زندگي خانواده هاي صنعت نفت
بحثي جدي است كه دستاورد صنعتي شدن
جوامع است كه در همه جاي دنيا بوده و

در كشور ما نيز وجود دارد و اين موضوع
در صنعت نفت به شكل جدي در جلسات
شوراي معاونان در حال پيگيري است و آن
چه كه در جلسات تصميم گيري شده است،
اين است كه در وهله اول از ايجاد شهرك
هاي سازماني جديد و ايزوله كردن كاركنان
در اين شهرك ها كه عوارض بيشماري دارد،
جلوگيري كنيم و تالش كنيم به جاي آن به
همكاران كمك كنيم تا خانه دار شوند؛ برنامه
ما اين است كه با برداشتن ديوار شهرك هاي
موجود ،اين محيط ها را به محيط هاي شهري
متصل كنيم و براي اولين نمونه ديوار شهرك
مسكوني  2هزار واحدي اهواز را برداشتيم و
اين شهرك به شهر متصل شد تا اين احساس
تفاوت كه در داخل و بيرون شهرك ها
مشكالتي ايجاد كرده است ،از بين برود؛ در
مطالعاتي كه در غرب كارون نيز در حال انجام
است ،به دنبال آن هستيم تا تمدن جديدي
در دل تمدن هاي موجود در آن مناطق ايجاد
كنيم كه احساس شهرك نشينان متفاوت
براي مردم آن مناطق ايجاد نشود.
در مورد اقماري نيز به دنبال آن هستيم تا آن
را به حداقل برسانيم ،متاسفانه اقماري علي
رقم عوارض مخربي كه بر كار و زندگي افراد
باید از ايجاد شهرك هاي سازماني

جديد و ايزوله كردن كاركنان در اين
شهرك ها كه عوارض بيشماري دارد،
جلوگيري كنيم

دارد ،تبديل به يك منبع درآمد شده است؛ در
يكسري از قسمت ها مثل سكوها و برخي از
جزاير كه امكان اسكان نيست ،نمي توان كاري
كرد ،ولي در عسلويه ،خوزستان و  ...اگر نيروها
اقماري شوند ،نبودن عضوي از خانواده عوارض
رواني و روحي بسياري دارد كه افسردگي و
بيمارهاي ديگر كه آمار قابل توجهي دارد ،از
آن جمله است كه به جد به دنبال آن هستيم
تا با تامين مسكن در مناطق از طريق دادن
وام براي تهيه خانه و يا پرداخت پول پيش
براي اجاره كاركنان ،آن ها را مستقر كنيم كه
اميدواريم در سال  95اين امر اجرايي شود.
اگر بخواهيم باز به زنان شاغل در
صنعت بازگرديم ،اگر چه صنعت نفت به
لحاظ توجه به چالش ها به تفكيك جنس
در مقايسه با ديگر سازمان ها از شرايط
بهتري برخوردار است ،اما در مقايسه با
كشورهاي توسعه يافته هنوز هم برخي
از قوانيني كه در مورد شرايط بارداري و
مرخصي زايمان و  ...كه به لحاظ طبيعي
خاص جنس زن است ،نقايصي وجود
دارد و از طرفي برخي از قوانين كه براي
تسهيل شرايط اين دسته از زنان ايجاد
شده در اجرا با مشكالتي روبرو مي شود،
به نحوي كه در ارزيابي هاي ساليانه
كاركنان زن در دوره مرخصي زايمان
و ...احساس مي شود زنان براي بچه دار
شدن تنبيه مي شوند و متاسفانه اين
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ديدگاه ها و سليقه هاي شخصي برخي از
مديران است كه اعمال مي شود ،به نظر
شما چه طور مي توان اين شرايط را براي
زنان بهبود بخشيد و فراتر از آن همگام
با شاخص هاي توسعه جوامع پيشرفته،
امكانات خاص زنان در شرايط بارداري و
نگهداري از فرزندان را ايجاد كرد؟
مشكالتي كه براي همكاران خانم به ويژه در
بحث فرزندآوري و  ...وجود دارد ،بخشي به
مقررات و قوانين باز مي گردد و بخشي ديگر
ناشي از عدم اجراي صحيح قوانين موجود است
به دنبال آن هستيم تا با تامين مسكن

در مناطق از طريق دادن وام براي تهيه

خانه و يا پرداخت پول پيش براي اجاره
كاركنان ،آن ها را مستقر كنيم كه
اميدواريم در سال  95اين امر
اجرايي شود

كه بايد با كارشناسي دقيق و احصاي مشكالت
و چالش هاي موجود ،قوانين تكميلي تصويب
و اعمال شود كه براي مثال دولت تالش كرد
با افزايش مرخصي زايمان قدري شرايط را
براي مادران تسهيل كند ،چالش ديگر ،بحث
محدوديت هاي مالي و بودجه است كه اگر
چه برخي تصميمات به نفع شرايط زنان است،
اما متاسفانه به دليل محدوديت هاي مالي به
آينده موكول مي شود كه براي اين مشكل نيز
مي توان گام به گام قدم برداشت و به مرور
اين چالش ها را براي زنان رفع كرد؛ متاسفانه
اين نگراني براي برخي مديران وجود دارد كه
اگر يك گام برداريم ،اين تقاضا ايجاد مي شود
كه گام هاي ديگر را نيز به سرعت برداريم،
اما مي توانيم متناسب با بودجه ،سالي يكي
دو گام برداريم كه اين امر از طريق شناسايي
مشكالت و دسته بندي آن ها از طريق مشاور
امور بانوان در حال پيگيري است ،البته بخشي
از مشكالت نيز ناشي از نگاه هاي سليقه اي
است كه بايد از سوي مديران رده هاي باالتر
مديريت شود و بخشي نيز پنهان مي ماند كه
بايد شناسايي شود كه البته اين تغيير افكار
نيز يك كار فرهنگي محسوب شده و در اين
راه بايد خستگي ناپذير بود.
صحبت آخر؟
سال جديد را خدمت همه همكاران به ويژه
همكاران خانم در صنعت تبريك مي گويم و
توصيه من به همه زنان شاغل در صنعت نفت
اين است كه به دو موضوع توجه كنند كه اگر
طبق باور خودشان در حق آن ها اجحاف مي
شود با روش هاي حرفه اي پيگيري كنند نه
به شكل احساسي و ديگر اين كه بين كار و
خانواده ،خانواده را اولويت اول قرار دهند ،چرا
كه كشور با خانواده خوب به موفقيت مي رسد
و مردان و زناني كه خانواده خوب و موفقي
ندارند ،عموما در شغل خود نيز كارمندان و
مديران خوبي نيستند و بستر تعالي در خانواده
شكل مي گيرد.

ویژه روز زن
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• ویژه نامه داخلی دفتر مشاور وزير
در امور زنان و خانواده صنعت نفت
• سال اول ،شماره صفر
• بهار 1395

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران تاکید کرد:

پتروشيمی ،پيشتاز توسعه مشاركت اقتصادی زنان
• با انتصابم سقف های شيشه ای فرو ريخت

مشاركت اقتصادي و اجتماعي برابر زنان و مردان يكي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي در كشورها محسوب مي شود .در كشورهاي توسعه
يافته هيچ منعي براي حضور زنان در مناصب مديريتي ،محيط هاي صنعتي و  ...وجود ندارد ،جامعه ايران نيز به تبعيت از اين نسخه يكسان توسعه،
راهي جز حضور و مشاركت يكسان زنان و مردان در بخش هاي مختلف تصميم گيري ،نهادهاي قدرت ،بخش هاي صنعتي و اقتصادي و  ...ندارد .در
صنعت نفت نيز اگرچه هنوز زنان به سهمي برابر با مردان در مشاركت اقتصادي و اجتماعي دست نيافته اند ،اما اميد مي رود با رويكرد جديد در دولت
تدبير و اميد و آگاهي و نوانديشي كه در بين زنان جامعه در سال هاي اخير براي حضور پررنگ در تمامي رئوس ايجاد شده است ،شاهد برداشتن موانع
پيش روي زنان و حضور آنان در باالترين رده هاي مديريتي و فني باشيم ،اتفاقي كه با انتصاب سركار خانم شاهدايي در سمت مدير عاملي شركت ملي
صنايع پتروشيمي ايران از سوي مهندس زنگنه الگو و نويد بخش گشوده شدن اين راه بود .با خانم مهندس مرضيه شاهدايي که سابقه سال ها حضور
در مجتمع ها و سایت های فنی پتروشیمی را در کارنامه خود دارد ،در يك صبح زيباي زمستاني در دفتر كارشان به گفتگو نشسته ایم ،ایشان درباره
گذشته و آينده اي كه پيش روي زنان در صنعت پتروشيمي و نفت وجود دارد ،صحبت هایی خواندنی دارد:
خانم مهندس شاهدایی به عنوان اولین
زنی که موفق شده اید به سمت مدیرعاملی
یک شرکت صنعتی عظیم صنعتی منصوب
شوید ،ارزيابي شما از وضعيت مشاركت
اقتصادي زنان در صنعت نفت و صنعت
پتروشيميچيست؟
صنعت نفت صنعت گسترده اي محسوب
مي شود و از سكوهاي نفتي ،سايت هاي فني،
پااليشگاه ها ،خطــــوط لوله تا حتي مبادي
توزيع سوخت همه و همه شامل اين صنعت
مي شود و در مجموع مي توانم بگويم ميزان
حضور و مشاركت زنان در بخش هاي به ويژه
فني با توجه به سهم آن ها از استخدام ،بسيار
كم است و در كل صنعت عظيم نفت زنان
تنها در بخش هاي محدودي حضور دارند،
البته اين به ظاهر امري طبيعي است كه در
قسمت هايي كه كارهاي سخت و زمخت

انجام مي شود ،حضور زنان كمرنگ تر باشد ،طوالني در پيش رو قرار دارد.
اين ميزان مشاركت نسبتا قابل قبول
به این دلیل است که در بسياري از موارد
ديده مي شود كه حضور زنان در بخش هاي حاصل برنامه ريزي هاي گذشته است؟
فني بسيار كمرنگ است و عمال زنان نتوانسته بله ،قطعا همين طور است ،امروزه زنان در
اند در راس و بدنه اين قسمت ها حضور صنــــعت پتروشيمي در سمت هاي باال و
داشته باشند؛ اما اگر بخواهيم اين شاخص منــاصب مــــديريتي حضور دارنــــد و
را در صنـــعــــت پتروشيمي مــــــورد اين حاصل برنامه ريزي ها و اقدامــــاتي
مقـــــايسه قرار دهيم ،اين روند خوشبختانه بوده است كه در اواخر دهه  60و اوايل دهه
به ميزان قابل مالحظه اي اصالح شده و زنان  70در صنعت پتروشيمي از طريق جذب و
در بسياري از سايت ها و بخش هاي مهندس استخدام زنان انجام شد و محدوديتي براي
فني حضور موثر دارند و مي توانم بگويم از استخدام زنان در نظر گرفته نشد ،بنابراين
تعداد خانم هايي كه
نظر مشاركت زنان و نيز
توانستند وارد اين
حضور آنان در بخش از ابتدای سال  95دوره های کوتاه
صنعت بشوند ،بيشتر
هاي فني در صنعت
مدت مدیریتی برای کارمندان جوان
بود و اين زنان با تالش
نفت سرآمد است ،اما
هنوز هم تا دستيابي به شرکت پتروشیمی برگزار خواهد شد و زحمت توانستند به
مرور خود را به رده
سهم مساوي زنان راهي

هاي باالي مديريتي برسانند؛ اين استخدام ها
هم براي واحدهاي ستادي و هم براي شركت
ها و طرح ها بود؛ خانم ها با حضور در شركت
هاي توليدي عمال ثابت كردند كه مي توانند
امور را به دست بگيرند و در چرخه صنعت
پتروشيمي حضور موثر داشته باشند و امروز
اين خانم ها بيش از  20سال سابقه دارند
و رتبه ها و درجات خوبي در صنعت كسب
كرده اند.
از برخي نگرش هاي سنتي به ويژه
در بين مديران مرد مي توان به عنوان
مهمترين موانع پيش روي زنان براي
حضور در مناصب مديريتي نام برد و
هنوز هم بسياري از مديران در صنعت
نفت در شرايطي كه يك آقا و يك خانم
شايستگي برابري براي حضور در يك
پست مديريتي را داشته باشند ،آقا
را برمي گزينند ،به نظر شما چه طور
مي توان اين نگرش ها را اصالح كرد؟
اين كه مديران نگران هستند و نمي خواهند
در چنين شرايطي ريسك كنند ،به فرهنگ و
باورهاي سنتي خانواده ها بازمي گردد و به
نظرم ما در يك دوران انتقال هستيم و اگر در
برخي موارد مديران در رابطه با توسعه پايدار
در صنعت نفت آموزش هاي الزم را هم ديده
باشند ،باز هم متاسفانه در پياده سازي اين
آموزه ها نگران ريسك هستند .البته معتقدم
با شجاعتي كه آقاي دكتر روحاني و وزير نفت
در ساختارشكني نشان دادند و آقاي مهندس
زنگنه پذيرفتند كه بنده در سمت مديرعاملي
منصوب شوم ،به طور ناخودآگاه بسياري
از سدها و سقف هاي شيشه اي فروريخت
و اميدواري ها براي كاهش اين ريسك ها
افزايش يافت و قطعا اين اقدام به عنوان يك
الگو تكرار خواهد شد.
خانم مهندس شاهدايي در سال هاي
اخير ميزان جذب زنان در صنعت نفت
به ميزان چشمگيري كاهش يافته است
و از طرفي بسياري از زناني كه در دهه
 70جذب اين صنعت شده اند در شرف
بازنشستگي قرار دارند و به اين لحاظ در
سال هاي آتی عدم توازن قابل لمسي چه
به لحاظ ميزان حضور زنان در صنعت و
نيز انتقال تجربيات اتفاق خواهد افتاد،
پيشنهاد شما براي متعادل كردن اوضاع
به نفع زنان چيست؟
آن چه را كه در گذشته اتفاق افتاده
نمي توانيم اصالح كنيم ،اما امروز مي توانيم
براي آينده برنامه ريزي كنيم ،در ده سال
گذشته استخدام خانم ها بسيار كاهش
يافت و اكثر خانم هايي كه امروز در صنعت
نفت به ويژه در صنعت پتروشيمي با سابقه
كمتر از ده سال مي بينيم و جوان هستند،
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عموما نيروهاي قراردادي هستند .از طرف
ديگر خانم هايي كه بيش از  20سال سابقه
دارند ،تا  5سال آينده در شرف بازنشستگي
قرار مي گيرند و فاصله زيادي بين اين دو
دسته به وجود خواهد آمد و اين عدم توازن
و خال ايجاد شده به شدت در سال هاي
آينده احساس خواهد شد .يكي از پيشنهادها
مي تواند برداشتن محدوديت هاي جذب براي
زنان در استخدام هاي آينده باشد ،البته
همزمان بايد نيروهاي قراردادي را كه در اين
سيستم مشغول به كار هستند و تجربه كسب
كرده اند ،با ارائه آموزش های الزم تجهیز کرد
و در مجموع الزم است همه زنان دوره هاي
مديريتي و آماده سازي را براي قبول مناصب
مديريتي بگذرانند.
برنامه هاي شما براي آموزش نيروهاي
جوان زن چيست؟
يكي از مسووليت هاي مهمي كه به من
سپرده شده است ،بحث جانشين پروري
است .متاسفانه برخي از نيروهايي كه در
اختيار ما هست ،دوره هاي آمادگي مديريتي
را نگذرانده اند ،در حوزه آموزش اعتقادي به
تفكيك جنسيتي ندارم و معتقدم همه نيروهاي
جوان با كمتر از  15سال بايد آموزش ببينند
و اگر امروز در صنعت پتروشيمي شاهد حضور
مديران توانمند هستيم ،حاصل برگزاري سه
دوره آموزشي مديريت ( mbaكسب و كار)،
مديريت پروژه و مديريت ساخت و ساز بود كه
با مشاركت اين شركت و بهترين دانشگاه هاي
كشور در دهه  80برگزار شد و مديراني تربيت
شدند كه بسياري از آن ها امروز در سطوح
ارشد مديريتي قرار دارند.
براي اجراي اين آموزش ها در صنعت
پتروشيمي و سه شركت اصلي ديگر وزارت
نفت در حال برنامه ريزي هستيم و از ابتداي
سال  95اين دوره هاي كوتاه مدت مديريتي
در صنعت پتروشيمي برگزار خواهد شد و هيچ
محدوديتي براي حضور خانم ها و آقايان در
اين زمينه وجود ندارد ،اين دوره هاي آموزشي
كه به طور مجزا براي جوانان اجرايي مي شود،
كوتاه مدت و زودبازده هستند.
توصيه شما به زنان با توجه به تجارب
ارزنده شما پس از سالها حضور در
فنی ترین بخش های صنعت پتروشيمي
چيست؟
زنان اين صنعت در درجه اول بايد به خودباوري
برسند ،ادعاي به حق داشته و خواهان جدي
كسب مناصب مديريتي باشند ،خوداظهاري
زنان عليرغم شايستگي آن ها خيلي كمرنگ
است ،آن ها بايد جسارت كنند و عالوه بر
تالش مضاعف ،توانمندي هاي خود را نيز به
نمايش بگذارند؛ اين كه زنان تنها در پشت
صحنه حضور داشته باشند و وسايل و امكانات
را براي مديران فراهم كنند ،كافي نيست،
آن ها بايد به صحنه بيايند و نشان دهند كه
توانمندي ها و پشتيباني هاي آن هاست كه
باعث موفقيت مديران شده است.
تجارب ساليان گذشته من نشان مي دهد به
دليل اين كه هميشه پست هاي مديريتي
از آن مردان بوده است ،آنها موفق شده اند
شبكه هاي اطالع رساني قوي و غيررسمي
بين خودشان تشكيل دهند ،اما متاسفانه

افراد برايمان مطرح باشد،
شبكه هاي
اين
اطالع رساني و هم اين كه زنان تنها در پشت صحنه زنان مي توانند از حقوق
خود برخوردار شوند و
افزايي در بين زنان يا حضور داشته باشند و وسايل و
نگرشها
چنــــانچه
تشكيل نشده است و
امكانات را براي مديران فراهم
اصـــــالح شود ،يك
يا بسيار ضعيف است
به
بايد
ها
آن
نيست،
كافي
كنند،
خانم هم مي تواند در
و زنان از اين شبكه
بخش حفاري كار كند و
هاي همياري در
صحنه بيايند
در آن موقع بايد موانع
جهت رشد و توسعه
حضور را برطرف نمود.
خودشان بي بهره اند.
از طرفي تعداد زنان در صنعت نفت كم است سال ها در سايت ها كار كردم ،برخي از
و همين تعداد نيز بسيار پراكنده هستند ،در سايت ها و مديران اصال شرايط را براي حضور
حالي كه اگر زنان با يكديگر در ارتباط بوده خانم ها در سايت فراهم نكرده اند و اصوال
و متصل باشند ،مي توانند در جهت ارتقاي پيش بيني نشده است كه روزي ممكن است
يكديگر موثر بوده و زمينه هاي رشد و ارتقا يك خانم در اين مكان حضور يابد و امكانات
را براي يكديگر فراهم كنند .در صنعت فقط مختص آقايان پيش بيني شده است و
پتروشيمي تالش كردم مرتب به خانم هايي در بهترين حالت خانم ها بیشتر در بخش هاي
كه با من در ارتباط هستند ،تاكيد كنم كه از اداري و آزمايشگاهي حضور دارند كه آن ها را
همكاران خانمي كه رشد مي كنند ،حمايت در يك محيط كوچك و ايزوله جمع كردهاند
كنند تا راه براي خود آن ها نيز باز شود ،و فضا كامال مردانه است؛ امروز هم وقتي
زيرا اگر سدي در مقابل زناني كه مردان مدير از مديران و مجريان طرح ها درباره جذب
ريسك كرده و به آن ها اعتماد كرده اند ،از زنان با تخصص هاي فنـي و مهنـــــدسي
سوي خود زنان ايجاد شود ،در نهايت نتيجه سوال مي كنم ،مي گويند چند نفري خانم
استخدام كرده ايم ،اما وقتي دقيق تر نگاه
منفي آن متوجه كل زنان خواهد شد.
آقايان چگونه مي توانند مسير را براي مي كنيم مي بينيم كه در بخش هاي فني
و فرآيندي هيچ زني استخدام نشده است و
حضور برابر زنان هموار كنند؟
به لحاظ قانوني هيچ منعي براي حضور زنان استداللشان اين است كه شرايط كار سخت
در هيــچ پست و سمتي در صنعت نفت وجود است و در شان زنان نيست ،از نظر آنها اين
ندارد و اگر هم محــدوديتي وجود دارد ،استدالل نوعي احترام به زنان است ،اما من با
حاصل قوانين نانوشته ايست كه بدعت گذاري قاطعيت مي گويم كه ما امروز در جامعه از
اين مراحل گذشته ايم و
شده است و الزم است
كه اين نگرش هاي برخي از سايت ها و مديران اصال شرايط شما مي ببينيد كه در
ماهشهر و عسلويه و
سنتي از درون اصالح
فراهم
سايت
در
ها
خانم
حضور
براي
را
سراسر
كارخانه هاي
شود .اگر در كشور و
صنعت نفت به آن نكرده اند و اصوال پيش بيني نشده است كشور ،مديراني جرات به
درجه اي از ارتقا و كه روزي ممكن است يك خانم در اين خرج داده و زنان را در
تمام بخش هاي فني،
بلوغ فرهنگ برسيم
مكان حضور يابد
نوبت كاري ها و شرايط
كه تنها شايسته
اقماري به کار گرفته اند
ساالري و توانمندي
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و بايد اين فرهنگ غالب سنتي شكسته شود.
من معتقدم كه اين صنعت آن قدر وسيع است
كه فقط  5الي  10درصد از مشاغل صنعت
نفت از جمله حضور در سكوها و محيط هاي
كوچك و نامساعد براي شرايط جسماني زنان
مناسب نيست و خود خانم ها هم اصراري
براي حضور در اين بخش ها ندارند ،به هر
حال نفت هم تابع قوانين جمهوري اسالمي
است و الزم است موازين اسالمي و شرعي نيز
در نظر گرفته شود.
نقش خانواده ها در این میان چیست؟
طبق فرهنگ سنتي ما دختران در
تمامي مراحل زندگي ،در اظهارنظرها و

با قاطعيت مي گويم كه ما امروز
در جامعه از اين مراحل گذشته
ايم و شما مي ببينيد كه در ماهشهر
و عسلويه و كارخانه هاي سراسر
كشور ،مديراني جرات به خرج
داده و زنان را در تمام بخشهاي
فني ،نوبت كاري ها و شرايط
اقماري به کار گرفته اند
خوداظهاري ها محدود مي شوند و اين تفاوت
بين دختران و پسران بسيار بارز است ،اگر چه
پدران و مادران امروزه خيلي تالش مي كنند
تا انواع دوره هاي آموزشي و توانمندسازي را
براي كودكان ترتيب دهند ،اما به نظر من
مساله اصلي پرورش خودباوري و خوداظهاري
به ويژه در بين دختران از كودكي است و فقط
با فرهنگ سازي و آموزش پدران و مادران
به عنوان تربيت كنندگان نسل فردا مي توان
باورها را تغيير داد و انتظار تفويض جايگاه
مناسب به زنان جامعه را داشت.

ویژه روز زن
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مدير كل ورزش وزارت نفت :

جايگاه زنان در ورزش نفت بی نظیر است
به جرات مي توان گفت ورزش وزارت نفت يكي از موفق ترين
حوزه ها در جهت بسترسازي مشاركت برابر زنان و مردان و تحقق عدالت
جنسيتي در صنعت نفت به عنوان يكي از مهمترين صنايع كشور است.
امروز كاركنان زن و اعضاي خانواده شاغلين صنعت نفت در بيش از 32
رشته ورزشي فعاليت ميكنند و موفقيتهاي مهمي را در عرصه ورزش
كشور به دست آورده اند ،المپيادهاي ورزشي بانوان به دست خود بانوان
برگزار ميشود و تيمهاي ورزشي زنان صنعت نفت توانسته اند در رشتههاي
مختلف قدرت نمايي كنند و با وجود تمامي محدوديتها شايستگيهاي
خود را به اثبات برسانند .با مهندس غالمرضا شاه كرمي ،مدیرکل ورزش
وزارت نفت كه سكاندار موفق اين حوزه است ،درباره وضعیت زنان در
ورزش صنعت نفت به گفتگو نشسته ايم  .وي در اين فرصت صحبتهايي
خواندني درباره روشهاي پياده سازي عدالت جنسيتي در ورزش وزارت
نفت ،برنامهريزي هاي  5سال گذشته ،روشهاي تغيير ديدگاههاي سنتي
مديران ،فرهنگ سازي ورزش در بين كاركنان و نيز برنامههاي ورزش
وزارت نفت براي تامين سالمت كاركنان و كاهش بيماريهاي جسمي زنان
داشته است كه از نظرتان ميگذرد.
مدير كل ورزش وزارت نفت درباره فراهم سازي ليگ برتر ،عملكرد مطلوب فوتسال بانوان حفاري و
بستر حضور زنان در ورزش كشور و صنعت نفت پااليش نفت آبادان و  ...شاهد اين مدعاست .شما
به عنوان يكي از مهمترين مقولهها ميگويد« :اگر امروز شاهد قهرماني تيم بسكتبال شركت ملي گاز
چه بستر حضور زنان در عرصه هاي مختلف در در سوپرليگ هستيد كه  50درصد تركيب آن
كشور به طور كامل فراهم نشده است ،اما در را فرزندان نفتي تشكيل ميدهند كه در قدمت
بحث ورزش اين حضور قابلقبولتر بوده است و  100ساله نفت اين حد از مشاركت وجود نداشته
با وجود بحث پوشش به دليل اعتقادات اسالمي است .تمامي اين موفقيتها حاصل سياستگذاري و
و عدم وجود زيرساخت هاي الزم ،مشاركت زنان هدفگذاري صحيح و اصولی مبتني بر راهبردهاي
به ويژه در صنعت نفت بسيار خوب بوده است ،از صنعت نفت در حوزه ورزش است .بايد تاكيد كنم
ابتداي حضورم در ورزش صنعت نفت به حضور امروز به دليل تغييرات بهوجود آمده از سوي
برابر زنان با مردان اعتقاد داشتم و خوشبختانه قانونگذار ،نقش اسپانسرگري در ورزش بسيار كم
امروز اين هدف با برگزاري المپيادهاي زنان توسط بوده و در اين راستا به دنبال توانمندسازي كاركنان
خود زنان محقق شده است؛ زماني تحقق اين ايده زن و خانواده ها هستيم و اگر در ده الي  20سال
ها دور از ذهن بود ،اما امروز المپيادهاي بانوان به آينده ،سياستها دستخوش تغييرات نشود و
دست توانمند بانوان برگزار ميشود .اكنون تيمهاي مديران بعدي نيز اين اصول و سياست عضويت
ورزشي زنان ما در سطح ملي در حال درخشش فرزندان شركتي در تيمها را مدنظر قرار دهند،
هستند؛ زنان در سالهاي پيش در ورزش تمام تيمهاي ما با حضور  100درصد فرزند نفتي
مشاركتي نسبي داشتند ،اما در اجرا هيچ سهمي در مسابقات حضور مي يابند».
براي آنها قايل نشده بوديم ،اما امروز حداقل اختصاص دو كرسي در شوراي عالي ورزش
 40الي  50دستاندركار تخصصي زن در برنامه نفت به زنان
ريزي ،آماده سازي ،اسكان ،اياب و ذهاب ،تغذيه ،مهندس شاه كرمي درباره تاثيرگذاري زنان در
كادر پزشكي و  ...در المپيادهاي ويژه زنان فعاليت عرصه سياستگذاري هاي ورزش وزارت نفت
ميكنند و خوشبختانه اين خودباوري و توانايي مي گويد« :براي اولين بار در سال  93با حكم مقام
عالي وزارت نفت ،موفق شديم یک کرسی ویژه
براي زنان ورزشكار به وجود آمده است».
عملكرد مطلوب بانوان ورزشكار صنعت نفت نماينده زنان صنعت نفت در شوراي عالي ورزش
مدير كل ورزش وزارت نفت درباره مشاركت برابر وزارت نفت ايجاد كنيم ،اين كرسي قبال وجود
زنان و مردان در عرصه ورزش ميگويد« :امروز در نداشت و امروز با ايجاد آن ،حقوق كاركنان زن
حوزه ورزش همگاني صنعت نفت بيش از  32رشته و خانواده ها در سياست ها و راهبردهاي كالن كه
ورزشي براي بانوان ايجاد شده است و شناسايي در شوراي عالي به تصويب مي رسد ،در حوزه هاي
استعدادها از طريق تيموركهاي اختصاصي كه قهرماني ،همگاني و زيرساخت به جديت پيگيري
در المپيادها تشكيل ميشود ،از سوي خود بانوان مي شود؛ در سال  95اين جايگاه در شوراي عالي
انجام ميپذيرد كه افراد را يك پله از ورزش ورزش صنعت نفت به دو نفر ارتقا يافت .شوراي
همگاني به قهرماني ارتقا ميدهند .همچنين بانوان عالي ورزش وزارت نفت شامل افراد صاحب
نفت در حوزه ورزش قهرماني هم عملكردي بسيار نظر و تعدادي از خبرگان ورزش كشور است
مطلوب دارند و فكر ميكنم اين جايگاه بينظير و كه نمايندگان زنان در اين جايگاه كه باالترين
منحصر بهفرد هم به دليل تحقق سالمت و پويايي ركن تصميم سازي در حوزه ورزش وزارت نفت
در خود بانوان و هم به دليل ايجاد نشاط و بالندگي است ،حضور و مشاركت دارند كه اتفاقي بسيار با
در خانواده -با توجه به ماهيت و ماموريت همسران ارزش است .پس از اين اتفاق در شوراهاي ورزش
شاغل در صنعت نفت -الزامي است .قهرماني تيم چهارشركت اصلي نيز يك نماينده زن از افراد
واليبال گاز در ليگ برتر ،قهرماني تيم بسكتبال گاز خوش نام ،بصير و آگاه به امور كه مسووليت پذيري
در سوپرليگ ،حضور تيم فوتبال بانوان ايالم در و سعه صدر داشته باشد ،به عضويت شوراها درآمد

تا زنان بتوانند در جهت تحقق عدالت جنسيتي و
توزيع امكانات از جمله اماكن و بودجه ،خود چالش
هاي موجود در حوزه فعاليت زنان و دختران
صنعت نفت را بررسي و طرح كنند».
زنان براي تحقق آرمان عدالت جنسيتي تالش
كنند
شاه كرمي درباره نقش زنان در تحقق عدالت
جنسيتي معتقد است« :تحقق عدالت جنسيتي
در كوتاهمدت ممكن نيست .از جامعه زنان
انتظار ميرود براي تثبيت موقعيت خودشان،
حضور و مشاركت بيشتري داشته باشند و براي
كاهش تبعيض و تحقق عدالت و توازن جنسيتي
و توسعه پايدار تالش كنند .خوشبختانه هر چه
پيش ميرويم به دليل خواست جامعه ،نگاههاي
تبعيضآميز در حال تعديل است ،شما مي بينيد
امروز خانم موالوردي ،معاون محترم رئيس
جمهور به عنوان سكان دار اين حوزه تالشهاي
زيادي ميكند و استوارانه در حال مبارزه با
افراطي گري هاست و زنان در تمامي دستگاه
ها و بخش ها بايد با مطالعه و آگاهي بخشي به
همنوعان خود در اين راه وي را ياري كنند .زنان
عالقه دارند در هر دو نقش اجتماعي و خانوادگي
خود موفق و تاثيرگذار باشند و جامعه بايد زنان را
در اين مسير حمايت كند».
مبارزه با تبعيض جنسيتي در ورزش ،شعار
نيست
مديركل ورزش وزارت نفت درباره حضور زنان
در عرصه مدیریت ميگويد « :مبارزه با تبعيض
جنسيتي در ورزش صنعت نفت ،شعار نيست و
در بخش ورزش تالش كرديم مبارزه با تبعيض
جنسيتي را عملي كنيم؛ به جهت اهميت اين
موضوع خوشبختانه اين ديدگاه در سياست ابالغي
مقام عالي وزارت نفت در ورزش به صورت ويژه
لحاظ شده و آقاي مهندس زنگنه براي اولين مرتبه
با انتصاب شايسته يك معاون خانم در دستگاهي
اقتصادي و صنعتي اين الگو را به همه مديران
صنعت نفت تكليف كردند».
غالمرضا شاه كرمي درباره روش هاي تغيير
ديدگاه هاي سنتي تاكيد مي كند« :اين مقوله به
هيچ وجه با آئين نامه و دستورعمل پيش نمي
رود ،بلكه بايد به طور جدي فرهنگ سازي شود

و عالوه بر آن در جهت رفع نقص هاي قوانين
نيز تالش كرد كه البته در اين ميان اراده زنان
و اعتقاد دولت به ايستادگي در تصويب و اجراي
صحيح بسيار موثر بوده و خواهد بود .يك زماني
در اين مملكت مي خواستند آي.تي را وارد حوزه
های مختلف كنند ،اما اين تصور وجود داشت كه
تمامي افراد بيكار مي شوند ،ولی در عمل ديده
شد كه اگر مديريت دانش و تلفيق علم مديريت و
تكنولوژي و ارتباطات بين آن فرهنگسازي شود،
بهره وري باالتر مي رود .اين نگاه در مورد حضور
زنان نيز وجود دارد ،زنان حق دارند از حضور برابر،
امكانات و ابزارهاي برابر براي رشد و ارتقا بهره مند
شوند و در واقع موقعيت خودشان را تثبيت كنند و
ارتقا دهند و جامعه بايد اين بستر را فراهم كند».
اسالم هيچ تفاوتي بين زن و مرد قائل نيست
مهندس شاه كرمي درباره نگاه دين اسالم به زنان
اضافه ميكند« :دين اسالم دين كاملي است و
تعادل ،آرامش و مشاركت را بين اين دو جنس
ميبيند ،نگاه اسالم به زن نگاهي است عزت
بخش ،كرامت بخش ،رشد آفرين ،استقالل دهنده
به هويت و شخصيت زن و علی رغم نگاههاي
متحجرانه به زنان در دوران جاهليت ،مرد و زن
را در كنار هم قرار داد و معيار برتري را در تقوا،
عمل صالح و ارزشهاي انساني و اخالقي دانست.
در بسياري از كشورهاي به ظاهر اسالمي نيز زنان
از حقوق انساني خود منع مي شوند ،اما خداوند
هيچ تفاوتي بين حرمت و اكرام انسانيت در مورد
زنان و مردان قائل نيست .خوشبختانه در كل دنيا،
جامعه زنان به دنبال اثبات نقش بی بديل خود
در جامعه و خانواده هستند و در جهت ارتقاي
موجوديت خود تالش مي كنند».
به دنبال كاهش بيماري هاي زنان شاغل هستيم
مدير كل ورزش وزارت نفت درباره برنامه
ريزي هاي اين حوزه براي تامين بيشتر سالمت
كاركنان زن مي گويد« :بيماري هاي قلبي –
عروقی ،پوكي استخوان ،ديابت و سرطان سينه
مهمترين بيماري هاي زنان در ايران است؛ فقر
حركتي در ميان زنان به ويژه كارمندان بيداد
مي كند و بنابر آمار جهاني نزديك  50درصد از
زنان دنيا تحرك ندارند و اگر به صورت جدي به
ورزش زنان پرداخته نشود ،جامعه مستعد بيماري

• ویژه نامه داخلی دفتر مشاور وزير
در امور زنان و خانواده صنعت نفت
• سال اول ،شماره صفر
• بهار 1395

و آسيبهاي اجتماعي فراواني خواهد شد .در
ورزش وزارت نفت تالش كرديم تمامي رشته ها را
بر اساس سن ،جنس و حوزه كاري كاركنان طبقه
بندي كنيم؛ برخي از ورزش ها براي ردههاي سني
مختلف مضر است و بايد اين امر مهم در برنامه
ريزيها لحاظ شود .در راهبردهاي صنعت نفت
در ورزش که از سوی مقام عالی وزارت ابالغ شد،
جايگاه ورزش(حلقه سالمت) به صورت ويژه مورد
تاکید قرار گرفته و واحدهاي متولي امر سالمت
در صنعت نفت با مشاركت يكديگر ،سياستهاي
اجرايي جهت تحقق راهبرد مورد نظر را تدوين
مينمايند.
شناسنامه پزشكي براي كاركنان صنعت نفت
وي اضافه مي كند« :با همكاري سازمان بهداشت
و درمان ،بررسي بيماري هاي شايع در حلقه هاي
سالمت و جمع آوري اطالعات پزشكي كاركنان در
حال انجام است و با توجه به تفكيك جنسيتي و
محيط كار ،برنامه ريزي هاي الزم در حوزه تامين
سالمت كاركنان اجرايي خواهد شد و در اين
مسير همچنين به دنبال تهيه شناسنامه پزشكي
 -ورزشي براي كاركنان صنعت نفت و تعبيه آن در

با همكاري و مشاركت امور
سيستم جامع براي كاركنان
ورزش چهار شركت اصلي
صنعت نفت هستيم كه
تحت عنوان پايش سنجش عدالت جنسیتی یک شبه محقق نمی به این امر اختصاص داديم
سالمت كاركنان اجرايي شود و نیاز به فرهنگ سازی دارد؛ زنان كه از تدوين سياست هاي
اجرايي جهت تحقق اين
خواهد شد؛ بسياري از
نیز باید برای تثبیت موقعیت خودشان
راهبردها 14 ،تكليف از
بيماريهاي قلبي ،عروقي،
ديابت و  ...همچنان در بين حضور و مشارکت بیشتری داشته باشند راهبردهاي صنعت نفت
منبعث شد كه اين امر
كاركنان پنهان است كه از
يك دگرگوني اساسي و
اين طريق شناسايي خواهد
بنيادين با رويكرد سالمت محوري را در نحوه اجراي
شد».
بازنگري مقوله سالمت كاركنان در شوراي فعالیت های ورزشی نفت ايجاد خواهـــد كرد .در اين
راهبـــرد بحث ارتباط فرآيندي بين حوزه هاي متولي
عالي ورزش وزارت نفت
شاه كرمي تاكيد مي كند« :اخيرا دستوری مبني بر سالمت در صنعت نفت ديده شده است كه به نوعي
بازآرائي و بازنگري در سياست ها و راهبردهاي ورزش سه يا چهار واحد متولي سالمت كه شامل اچ.اس.
وزارت نفت از سوی مقام عالي وزارت به شوراي عالي اي ،سازمان بهداشت و درمان ،ورزش و مددكاري
ورزش ابالغ شد که اين برنامه از نيمه دوم سال  93اجتماعي است ،با يكديگر همكاري دارند.
آغاز شد و در پايان سال  ،93سياست ها و راهبردهاي تاكنون بيش از  12جلسه كارگروه تخصصي را با
ورزش وزارت نفت توسط اعضاي شورا تدوين شد و در مشاركت اين چهار واحد تحت عنوان حلقه سالمت و
اختيار مقام عالي وزارت قرار گرفت و اوايل ارديبهشت به منظور تدوين سياست هاي اجرايي برگزار کرده ایم
 93تحت عنوان راهبردهاي ورزش در صنعت نفت ،كه تمامي نكات و برنامه هاي اين حوزه را مورد
توسط وزیر محترم ابالغ شد؛ سال  94را به طور كامل بررسي قرار مي دهند؛ تشكيل اين كارگروه تخصصي
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ویژه روز زن

با مشاركت چهار واحد تاثيرگذار در حوزه سالمت،
نقش مهمي در كاهش اتالف انرژي و منابع مالي
خواهد داشت و از جزيره اي عمل كردن اين واحدها
جلوگيري خواهد كرد».
در برخي سالن ها  3نفر ورزش مي كنند
مدير كل ورزش وزارت نفت درباره نقش فرهنگ
سازي در ارتقاي شاخص هاي سالمت زنان در
صنعت نفت مي گويد« :فرهنگ سازي الزم است،
زماني مديراني فهيم در صنعت نفت حتي تا آن جا
پيش رفتند كه براي ورزش كاركنان ،اضافه كار
ويژه در نظر گرفتند ،اما متاسفانه به جاي ورزش،
سوءاستفاده هايي شد و اين موضوع اعتماد مديران
را خدشه دار کرد .در برخي سالن ها ظرفيت حضور
 50ورزشكار وجود دارد ،اما تنها  3نفر ورزش مي
كنند؛ اين فرهنگ بايد ايجاد شود كه افراد پيش
از درگير شدن به بيماري ،به فكر سالمت جسمي
خود باشند؛ اما متاسفانه در برخي موارد امكانات
هست ،تجهيزات هست ،تبليغات ،ابالغيه ،اطالعيه
و فراخوان نيز هست ،اما فرهنگ ورزش وجود
ندارد».

رديف

نام شركت

رشته ورزشي

رده سني

جنسيت

سطح مسابقات

درصد بازيكن شركتي بر
حسب آمار اسامي اخذشده

مقام كسب شده

1

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -مسجدسليمان

كاراته-كيوكوشين-
مسجدسليمان

رده سني مختلف

بانوان

قهرماني كشور

%52.00

اول

2

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -مسجدسليمان

گلف -مسجدسليمان

بزرگساالن

بانوان

قهرماني كشور

....

دوم

3

شركت ملي گاز

ووشو -گازمازندران

بزرگساالن

بانوان

ليگ برتر

%0.00

سوم

4

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -مسجدسليمان

واليبال -مسجدسليمان

بزرگساالن

بانوان

ليگ برتر استان

%67.00

------

5

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -گچساران

هندبال -گچساران

بزرگساالن

بانوان

ليگ برتر كشور

%57.00

اول

6

شركت ملي گاز

بسكتبال  -گاز ستاد تهران

بزرگساالن -فرزندان

بانوان

ليگ برتر +استاني

%30.80

پنجم

7

شركت ملي گاز

واليبال  -گاز ستاد تهران

بزرگساالن

بانوان

ليگ برتر

%0.00

اول

8

شركت ملي پااليش و پخش  -پااليش نفت آبادان

فوتسال

بزرگساالن

بانوان

ليگ برتر كشور

%13.30

دوم

9

شركت ملي گاز

تنيس خاكي  -گاز ستاد تهران

بزرگساالن

بانوان

ليگ برتر

%0.00

اول

10

شركت ملي گاز

بدمينتون  -گاز ستاد تهران

بزرگساالن

بانوان

ليگ برتر

%0.00

دوم

11

شركت ملي گاز

فوتبال  -پااليش گاز ايالم

بزرگساالن -آكادمي

بانوان

برتركشور +آكادمي

%10.50

دوم

12

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -مسجدسليمان

كاراته-كيوكوشين-
مسجدسليمان

رده سني مختلف

بانوان

دسته  1استان

%75.00

اول

13

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -آغاجاري

بسكتبال -آغاجاري

بزرگساالن

بانوان

دسته  1استاني

%91.00

دوم

14

شركت ملي پااليش و پخش  -پااليش نفت آبادان

بسكتبال

بزرگساالن

بانوان

ليگ دسته يك كشور

%25.00

چهارم و صعود به
ليگ برتر

15

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -آغاجاري

فوتسال -آغاجاري

بزرگساالن

بانوان

دسته  2كشور

%67.00

-----

16

ستاد نفت تهران

بسكتبال (بانوان)

بزرگساالن ،اميد

بانوان

استاني

%86.67

سوم/پنجم

17

شركت مناطق نفتخيز جنوب -اهواز

بدمينتون -اهواز

بزرگساالن

بانوان

استاني

%86.00

سوم

18

شركت مناطق نفتخيز جنوب -اهواز

بسكتبال -اهواز

بزرگساالن

بانوان

استاني

%93.00

سوم

19

شركت مناطق نفتخيز جنوب -اهواز

تكواندو -اهواز

خردساالن و جوانان

بانوان

استاني

%94.00

اول

20

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -مسجدسليمان

ايروبيك  -مسجدسليمان

بزرگساالن

بانوان

استاني/كشوري

%75.00

اول

21

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -آغاجاري

واليبال -آغاجاري

بزرگساالن

بانوان

زير گروه كشوري

%56.00

اول

22

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -مسجدسليمان

بسكتبال -مسجدسليمان

بزرگساالن

بانوان

ليگ استان  /كشور

%5.00

------

23

شركت مناطق نفتخيز جنوب -اهواز

تنيسرويميز-اهواز

نونهاالن،نوجوانان/
جوانان،اميد /بزرگساالن

بانوان

ليگ استان و كشور

%93.00

اول

24

شركت ملي گاز

ژيمناستيك  -پااليش گاز ايالم

فرزندان

پسرو دختر

ليگ استاني

دختران  %100و آقايان %0

سوم

25

شركت مناطق نفتخيز جنوب -اهواز

شطرنج -اهواز

آزاد(عموم)

بانوان

ليگ استاني

%100.00

-------

26

شركت مناطق نفتخيز جنوب -اهواز

شنا -اهواز

تمام ردههاي سني

بانوان

ليگ استاني

%75.00

اول

27

شركت مناطق نفتخيز جنوب -اهواز

كاراته -اهواز

نوجوانان ،جوانان و
بزرگساالن

بانوان

ليگ استاني

%75.00

-------

28

شركت مناطق نفتخيز جنوب -اهواز

واليبال -اهواز

بزرگساالن

بانوان

ليگ استاني

%76.00

دوم

29

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -مسجدسليمان

دارت -مسجدسليمان

بزرگساالن

بانوان

ليگ استان

%100.00

-------

30

شركت مناطق نفتخيز جنوب  -مسجدسليمان

شطرنج -مسجدسليمان

جوانان ،بزرگساالن

بانوان

ليگ استان

%75.00

--------
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• ویژه نامه داخلی دفتر مشاور وزير
در امور زنان و خانواده صنعت نفت
• سال اول ،شماره صفر
• بهار 1395

مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز:

زنان جامعه را به نظم می كشانند
مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز واحدي نوپا در صنعت نفت است كه با ابتكار آقاي مهندس
زنگنه ،وزير محترم نفت از  13سال پيش شروع به كار نموده است و دراين مدت كوتاه موفق شده است تعداد زيادي از
پروژه هاي خاص زنان در صنعت نفت را اجرا و به بهره برداري برساند ،اين واحد در نيمه دوم سال 94موفق شده است كه
تعداد  2سالن ورزشي چند منظوره خاص زنان را احداث و در كمتر از شش ماه به بهره برداري برساند و از اين منظر يكي
از واحدهاي موفق در حوزه نگاه خاص به زنان محسوب مي شود ،با مهندس محسن اميريان ،مجري اين واحد به گفت و
گو نشسته ايم تا از آخرين وضعيت اين پروژه ها و نگاه ايشان به مشكالت پيش روي زنان در محيط هاي شغلي و اجتماعي
مطلع شويم كه گزارش آن را مي خوانيد:
آقاي مهندس شما تعدادي سالن ورزشي
چندمنظوره ويژه خانم ها احداث كرده ايد،
چطور شد كه به فكر احداث سالن ورزشي
خاص زنان افتاديد؟
بله در سفرهايي كه داشتيم ،متوجه شديم كه در
بيشتر مناطق حداقل يك يا دوسالن ورزشي ايجاد
شده است ،اما متاسفانه روزها و ساعت هايي كه
زنان مي توانند از اين سالن ها استفاده كنند ،بسيار
محدود بوده و با مشكالتي روبرو است .همچنين در
بررسي هايي كه انجام شد ،متوجه شديم در برخي
موارد همان يكي دو روز نيز به خانم ها اختصاص
نمي يابد و احساس مالكيت و عالقه در خانم ها
ايجاد نمي شود؛ اين در شرايطي است كه به دليل
شرايط خاص اجتماعي ،زنان با محدوديت هاي
بيشتري براي ورزش و بازي هاي دسته جمعي
روبرو هستند و آيا براي مثال جامعه مي پذيرد كه
دختران ما ولو با حجاب كامل در خيابان و كوچه
فوتبال بازي كنند و بسياري محدوديت هاي ديگر
از اين دست كه عرف ايجاد كرده است و بايد براي
جبران آن خدماتي ويژه به زنان ارائه دهيم و اين كه
بگوئيم در شان خانم ها نيست ،صرفا يك شعار است
و ما براي رعايت عرف و شرع و تضمين سالمت روح
و روان زنان و جامعه اي سالم و اسالمي بايد اين
نيازها را جبران كنيم كه متاسفانه تاكنون در جامعه
ما جبران نشده است؛ اين بود كه تصميم گرفتيم
بخشي از سالن هاي جديد در حال احداث را به
طور خاص به زنان اختصاص دهيم و خوشبختانه با
موافقت آقاي مهندس زنگنه اين كار را آغاز كرديم.

تاكنون چند سالن ورزشي خاص زنان در اين
مناطق ايجاد شده است؟
ما تاكنون دو سالن ورزشي چند منظوره خاص زنان
در شهرستان هاي ني ريز و استهبان راه اندازي
كرده ايم كه خوشبختانه شور و شعفي در بين زنان
ايجاد كرده است؛ اين سالن ها طبق سليقه زنان ،با
بهترين امكانات و كف پوش هاي درجه يك احداث
شده است كه هر كدام بالغ بر  1200متر زير بنا
دارد و تحويل مسوول ورزش بانوان همان مناطق
شده است و خود خانم ها آن را اداره مي كنند؛ به
جرات مي توانم بگويم كه اين سالن ها اولين سالن
هاي ورزشي در كشور هستند كه در كمتر از  6ماه
از كلنگ زني به بهره برداري رسيده اند؛ فرماندار و
نماينده محترم مجلس منطقه به طور كامل پيگيري
هاي الزم را انجام مي دادند و بازتاب خوبي در آن
مناطق داشته است؛ زمين آن ها را تربيت بدني
تخصيص داده است و صنعت نفت آن را احداث
كرده است و با توجه به اين كه خاص زنان ايجاد
شده است ،زنان در آن احساس مالكيت و آرامش
مي كنند.
به نظر شما تجربه موفقي بوده است و تكرار
خواهد شد؟
بله قطعا ،ببينيد وقتي يك سالن ورزشي خاص
زنان و با سليقه آن ها احداث مي شود ،محدوده

سالن ،معماري و چيدمانش ،رنگ آميزی آن و همه
تجهيزات و امكانات آن با توجه به سليقه و شرايط
جسماني زنان ساخته مي شود و وقتي يك خانم
وارد اين محيط ها مي شود ،كامال متوجه مي شود
كه وارد يك محيط زنانه شده است و اين يعني
رعايت استانداردها بر اساس تفكيك جنسيتي كه
خوشبختانه شرايط ايده الي را براي ورزش و ايجاد
نشاط و سالمتي فراهم مي كند؛ بنابراين عالوه بر
اين كه ايجاد عمران و آبادي در اين مناطق با توجه
به تاكيدات آقاي مهندس زنگنه و آقاي مهندس
جوادي ،تكليف ما است و ما در سال جاري ()94
 3600ميليارد ريال اعتبار به اين منظور در اختيار
داريم كه اين رقم در هيچ سالي در صنعت نفت
محقق نشده بود و اين امر نشان از توجه ويژه
مديران ارشد صنعت نفت به بحث عمران است ،با
توجه به تجربه موفق ني ريز و استهبان ،حتما آن را
ادامه خواهيم داد.

است و  13پروژه خاص خانم ها نيز در دست اقدام
است؛ همچنين تا به حال  744ميليارد ريال بودجه
براي آن اختصاص داده شده است كه  600ميليارد
ريال آن پرداخت شده است و  143ميليارد ريال آن
نيز در تعهد ماست كه در حال پرداخت آن هستيم.
سالن ورزشي ،مراكز آموزشي مثل دبيرستان و ...
يكي از مهمترين نيازهاي زنان در مناطق محروم
است و سالن ورزشي روستاي كنارك – جغاخور،
سالن ورزشي ژيمناستيك بروجن و مدرسه ابتدايي
دخترانه در اهواز از جمله طرح هايي بوده است كه
خاص زنان اجرا شده است.
اين طرح هايي است كه به طور كامل توسط صنعت
نفت اجرايي مي شود ،اما ما در برخي طرح ها
نقش كمكي داريم كه دانشكده پرستاري و خوابگاه
خواهران خاص خانم ها در قم از آن جمله است كه
در مجموع  7ميليارد تومان براي احداث آنها هزينه
شده است.

سالن ورزشی بانوان استهبان
از طرفي خوشبختانه اين نگرش تفكيك جنسيتي
براي ساخت مكان هاي خاص زنان از جمله سالن
ورزشي ،دبيرستان ،خوابگاه و  ...ايجاد شده است و با
توجه به اين نگرش و نگاه خاص ،طرح هاي خاص
زنان را ادامه خواهيم داد و اميدواريم اين نگاه در
بين همه مديران ايجاد شود كه به صورت مجزا به
مسائل توجه كنند و اگر اين بينش همه جا رسوخ
پيدا كند ،قدري وضعيت خانم ها در محيط هاي
شغلي نيز بهبود مي يابد.

در مجموع تاكنون چند طرح ويژه زنان اجرايي
شده است؟
در واحد مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني
مناطق نفت خيز از ابتدا تا به حال حدودا 950
سالن ورزشي در كل كشور تحويل شده است و
حدود  60سالن ديگر نيز در دستور كار اجرايي -
عملياتي داريم.
در طي سيزده سال گذشته كه اين دفتر كار مي
كند 261 ،پروژه خاص خانم ها طراحي شده است
كه همانند ساير پروژه ها تعدادي را خود نفت انجام
داده است و تعدادي هم با مشاركت سازمان هاي
ديگر انجام شده است؛ در حال حاضر از اين 261
پروژه  248مورد آن تكميل و به بهره برداري رسيده

آقاي مهندس در بحث اشتغال زنان نگرش
هاي سنتي موجب شده است كه زنان به ويژه
در صنعت نفت در تصاحب مناصب مديريتي با
موانع بسياري روبرو باشند ،راهكار شما براي
رفع اين موانع چيست؟
ببينيد متاسفانه كل كشور ما مردانه است ،شما
نگاه كنيد در كل كشور ما چند درصد از مديران
زن هستند ،چند درصد از نمايندگان مجلس زن
هستند و چند درصد از اعضاي هيات دولت ما زنان
هستند و صد البته صنعت نفت نسبت به ساير جاها
مردانه تر است ،براي مثال وقتي خانم شاهدايي به
عنوان مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي
منصوب شدند ،به نظر خيلي عجيب مي آمد ،اما
به نظرم اين مساله بسيار طبيعي است كه يك زن
شايستگي برتري داشته و توانسته است به اين درجه
برسد ،در قسمت هاي ديگر هم به جز مشاغلي كه
به لحاظ بدني براي زنان سنگين هستند ،نبايد
محدوديتي براي زنان وجود داشته باشد و چه
بسا زنان در برخي مشاغل بسيار دقيق تر از مردان
هستند و بهتر مي توانند از عهده آن ها برآيند.
اين كه جامعه به اجبار مجبور است در بخش هايي
مانند بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش و ورزش

زنان ،خود زنان مسووليت ها را به دوش بگيرند،
نشان از توسعه مشاركت اجتماعي و اقتصادي
زنان نيست ،بلكه حضور زنان در اين قسمت ها از
سرناچاري بوده است ،ولي آن جايي كه مي توانيم
و اختيار برابر داريم ،ببينيم سهم مردان و زنان چند
درصد است؟ اين در شرايطي است كه در تمام
دروس اسالمي هيچ جا بين زن و مرد تفاوتي قائل
نشده اند.

خود زنان در اين ميان چه نقشي دارند؟
ببينيد زنان بايد اين باور را داشته باشند كه توان
مديريت دارند ،در يك محيط شغلي يك زن بايد
اثبات كند كه مي تواند مديريت كند ،سواد درجه
يك ،صالبت درجه يك ،شجاعت درجه يك و
حيا و عصمت درجه يك ،همه اين ها در كنار هم
مي تواند يك زن را مجهز كند تا به باالترين مناصب
مديريتي دست پيدا كند و براي اين امر بايد فرهنگ
خودباوري در بين زنان شاغل در صنعت نفت و كل
جامعه ايجاد شود و مديران مرد نيز بايد زنان را بر
اساس عملكردشان قضاوت كنند.

به نظر شما موانع ديگر چيست؟
مهمترين مانع ،عدم حضور زنان در مناصب قانون
گذاري و تصميم گيري است ،براي مثال در كميته
معاونين وزير نفت ،تنها يك خانم وجود دارد ،زنان
در كشورهاي مختلف خودشان را به جامعه تحميل
كردند و زنان ايراني نيز بايد از ظرفيت هاي وجودي
خود به نحو احسن استفاده كنند و براي اين مسير
بايد همسرانشان را نيز با خود همراه كنند كه به نظر
من نقش موثري در موفقيت آن ها دارد.
از طرفي از خودگذشتگي ،همكاري و فداكاري
خانم ها نيز در اين ميان موثر است؛ زنان بايد
خودشان را اثبات كنند و حقوق خود را بگيرند و
همانطور كه پس از انقالب اسالمي دانشگاه ها را
تسخير كردند و ثابت كردند كه به لحاظ بهره هوشي
هيچ چيز از مردان كم ندارند ،بايد در سازمان هاي
قانونگذاري و تصميم گيري رسوخ كنند ،اين در
همه جاي دنيا ديده مي شود كه جوامع پيشرفته
با حضور برابر زنان در تمامي قسمت ها ،جامعه را
به نظم كشيده اند.

تحليل از وضعيت زنان در صنعت نفت حاكي
از اين است كه تعداد زيادي از زنان در شرف
بازنشستگي هستند و جذب نيز  4درصد
كاهش پيدا كرده است ،راهكار شما براي ايجاد
توازن در حضور زنان چيست؟
ببينيد آمار جذب هم براي آقايان و هم براي زنان
كم شده است و اين به دليل سياست هاي اصل 44
قانون اساسي بوده است ،اما متاسفانه زنان  5سال
كمتر از مردان يعني چيزي حدود يك هفتم كمتر
خدمت مي كنند و اين امر باعث مي شود كه وقتي
آن ها تجربه الزم براي مديريت را به دست مي
آورند در شرف بازنشستگي قرار بگيرند كه اين امر
خود به خود موجب حضور كمتر آن ها در مديريت
نيز مي شود.

• ویژه نامه داخلی دفتر مشاور وزير
در امور زنان و خانواده صنعت نفت
• سال اول ،شماره صفر
• بهار 1395

15

ویژه روز زن

نگاهی به عملكرد دفتر مشاور وزير در امور زنان و خانواده صنعت نفت

گام هـای مـصـمـم زنـان بـرای تحقق عدالت جنسیتی
نيروي انساني هر كشوري مهمترين منبع ارزشمند در
جهت دستيابي به اهداف توسعه محسوب مي شود و
توانمندسازي و استفاده بهينه از اين نيرو ضرورتي
اجنتاب ناپذيراست؛ از آن جايي كه بيش از نيمي از
نيروي انساني هر جامعه را زنان تشكيل مي دهند و
بدون همياري و همپايي مردان و زنان ،توسعه جامعه به
نتيجه مطلوبي نمي انجامد ،توجه به امور زنان و مسائل
مرتبط با آن ،از ضروريات برنامه هاي توسعه كشور و
صنعت خواهد بود.
با تشكيل دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت در
دولت تدبير و اميد از سوي مهندس زنگنه ،نهادسازي
با رويكرد علمي به چالش ها و نيازهاي زنان مدنظر
قرارگرفت و با جلب مشاركت كاركنان (به ويژه
زنان شاغل) عالقمند اعم از كارشناسان و مسووالن
حوزه هاي ستادي و شركت هاي اصلي ،برنامه ها و
فعاليت هاي ارزشمندي به انجام رسيد كه به عنوان
تجربه نخستين در مشاركت زنان متخصص صنعت نفت
براي ايفاي حقوق انساني و ارتقاي جايگاه سازماني
قابل توجه بوده ،اما در قياس با گستردگي مطالبات
زنان و اقدامات ضروري براي توانمندسازي و توسعه
مشاركت آن ها از جمله برقراري عدالت جنسيتي،
توان افزايي و فرهنگ سازي به منظور تغييرنگرش
عمومي براي نقش آفريني زنان ناكافي است و اميد
مي رود با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده در
اين دفتر ،زنان در مسير توسعه مشاركت اجتماعي و
اقتصادي خود در صنعت نفت ،گام هاي مستحكم تري
بردارند .در گزارش اجمالي پيش رو نگاهي داشته ايم
به آخرين دستاوردها و فعاليت هاي انجام شده در دفتر
مشاور وزير در امور زنان و خانواده صنعت نفت.

گام مهم تصويب ساختار سازماني دفتر مشاور
زنان و خانواده در ستاد وزارت نفت
اولين اقدام مهم سازماني در دفتر مشاور وزير در امور
زنان و خانواده صنعت نفت ،نهادينه سازي امور زنان و
خانواده در ستاد وزارت نفت بود و اين امر در شرايطي
محقق شد كه سياست وزارت نفت بر كوچك سازي
ساختار ستاد متمركز بود و اين ساختار با موافقت مقام
عالي وزارت و مساعدت قائم مقام محترم در آذرماه سال
 93به تصويب رسيد.
حضور زنان متخصص و شايسته در شوراهاي
عالي وزارت نفت
عضويت مشاوران زن شركت ملي پااليش و پخش و
شركت ملي صنايع پتروشيمي و اخیرا شرکت ملی نفت
در هيات مديره شركت هاي متبوعه ،حضور نماينده
(يامشاور) زنان در شوراها و ستادهاي عالي از جمله
شوراي معاونان ،شوراي مركزي ورزش ،شوراي توسعه
منابع انساني ،شوراهاي فرهنگي ،امر به معروف و نهي
از منكر و ستاد صيانت و كميته راهبردي تدوين برنامه
ششم توسعه صنعت نفت ،تشكيل شبكه مشاوران زنان
و خانواده در سطح صنعت نفت و فعال سازي امور زنان
واحدهاي مستقل ستادي (پژوهشگاه نفت و موسسه
مطالعات انرژي ودانشگاه صنعت نفت) از ديگر اقدامات
مهمي بود كه منجر به نهادينه شدن امورزنان و خانواده
در صنعت نفت و نهادينه سازي حضور زنان متخصص
و شايسته در بخش هاي سياستگذاري و برنامه ريزي
وزارت نفت شد.
حساس سازي و جلب مشاركت زنان شاغل براي
پيگيري اساسي مطالبات
برنامه ريزي راهبردي امور زنان و خانواده گام بعدي
دفتر مشاور زنان و خانواده وزارت نفت بود كه با

تشكيل كميته راهبردي متشكل از مشاوران حوزه
ستادي و شركت هاي اصلي انجام پذيرفت و برنامه
ريزي عملياتي با راه اندازي كارگروه هاي تخصصي به
عنوان بدنه كارشناسي مشاوره مشتمل بر هفت كارگروه
آموزش ،پژوهش ،سالمت ،ورزش ،تحول اداري و اصالح
مقررات ،فرهنگي و ارتباطات ،مسئولیت اجتماعی،
خانواده و فرهنگ سازي مصرف بهينه آب و انرژي و
حفاظت از محيط زيست با مشاركت زنان تحقق يافت
كه هر يك از اركان يادشده اهداف خاص مرتبط با حوزه
خود را دنبال كرده و مي كنند و به ويژه كارگروه ها در
چارچوب وظايف تعيين شده به دستاوردهاي مهمي در
حوزه هاي مختلف دست يافته اند.
مشاركت در تدوين برنامه ششم توسعه صنعت نفت
و تدوين پيش نويس سند راهبردي توسعه مشاركت
اقتصادي زنان و بهبود وضعيت خانواده درصنعت نفت از
ديگر برنامه ريزي هاي بنيادي انجام شده در اين دفتر
در جهت جلب مشاركت زنان شاغل در صنعت نفت با
وجود نگرش هاي سنتي و سليقه اي نسبت به توسعه
مشاركت اقتصادي زنان شاغل بوده است.
اصالح نگرش عمومي نسبت به نقش و جايگاه
زنان در صنعت نفت
همه زنان مي دانند كه وجودحصار شيشه اي و کف
چسبنده براي تحرك و ارتقاي شغلي زنان يكي از
مهمترين موانع پنهان پيش روي دست يابي آن ها به
مناصب ارشد مديريتي و رده هاي باالي سازماني است
كه ناشي از نگرش عمومي نسبت به نقش و جايگاه زنان
در جامعه است و هر گونه تغييري در اين ميان نيازمند
اصالح نگرش هاي منفي در اين زمينه است ،دفتر
مشاور وزير در امور زنان و خانواده صنعت نفت در طول
مدت حضور خود تالش كرد با اقداماتي نظير حضور در
نشست هاي شوراي معاونان و جلسات سياست گذاري
شركت هاي اصلي ،حضور مستمردر جلسات و شوراهاي
تخصصي معاونت امورزنان وخانواده و ديگر دستگاه ها و
نهادهاي ملي ،عزيمت به ماموريت هاي خارج از كشور
در حيطه مسووليت محوله و تهيه ابالغيه هاي متعدد
از جمله گسترش ماموريت هاي كاركنان زن ،برگزاري
نشست هاي فرهنگي-آموزشي در سطح ستاد و شرکت
های اصلی و فرعی ،انجام مصاحبه و سخنراني هاي
متعدد ،بازديد از تاسيسات صنعت نفت و برگزاري
نشست هاي عمومي با زنان و مديران ذيربط در مناطق،
شناسایی و ارسال بسته های فرهنگی شامل مفیدترن
کتاب های حوزه زنان و خانواده ،همچنين حضور و
سخنراني در جلسات هيات هاي مديره شركت هاي
اصلي و المپيادهاي ورزشي ويژه زنان ،مستندسازي
فعاليت هاي ويژه (علمي –تخصصي) زنان شاغل نظير
تهيه كليپ و مصاحبه ،مشاركت با ساير دستگاه هاي

اجرايي در برگزاري نمايشگاه ها و همايش ها ازجمله
دو نمايشگاه و همايش نقش آفريني زنان در توسعه
پايدار ،اولين همايش ارتقاي سالمت زنان صنعت نفت
در محيط كار و برنامه ريزي براي مراسم روز زن ،توليد
مقاله ،ويژه نامه وتهيه خالصه كتاب ،نشست هاي دوره
اي با مشاوران زن و راه اندازي سايت زنان نفت گام
هايي بنيادين در جهت تغييرنگرش و تقويت باورعمومي
نسبت به نقش هاي اجتماعي و اقتصادي زنان بردارد.
ارتقاي شايستگي و حضور زنان در عرصه هاي
سياستگذاري و تصميم گيري
بهره گيري ناچيز از توانمندي زنان متخصص در
عرصه هاي مديريتي و سياستگذاري موجب شد تا دفتر
مشاور وزير در امور زنان و خانواده صنعت نفت با زمينه
سازي براي تشكيل بانك اطالعات زنان ،تهيه طرح توان
افزايي زنان مدير و نخبه ازطريق اجراي دوره مديريتي
 Mini-MBAويژه زنان ،ابالغيه مقام عالي وزارت
به مركزتوسعه مديريت درصنعت نفت ،درخواست از
مديريت هاي عامل جهت حضور حداكثري ذينفعان به
ويژه مشاوران زن براي شركت در دوره مذكور ،همچنين
حضور در هيات مديره و شوراهاي عالي ،زمينه سازي
براي عضويت مشاوران زن درشوراهاي فرهنگي و
شناسايي خالهاي آموزشي و فرهنگي كاركنان درحوزه
جنسيت ،طراحي و مصوب سازي (ابالغ) شش دوره
آموزشي با رويكرد جنسيتي دروزارت نفت و باالخره
معرفي زنان مدير وزارت نفت جهت بارگذاري در پورتال
جامع معاونت زنان وخانواده رئيس جمهور در جهت
برقراري عدالت جنسيتي و تحقق شايسته ساالري در
صنعت نفت تالش کند.
فعاليتهاي مطالعاتي و پژوهشي
شناسايي نيازهاي پژوهشي حوزه زنان وخانواده
براساس تحليل وضعيت موجود زنان وخانواده صنعت
نفت ،تشكيل تيم هاي پژوهشي ،تهيه  RFPشش پروژه
پژوهشي و تعیین اولویت های پژوهشی سال  95جهت
اجرا در حوزه ستادي و شركت هاي اصلي ،تهيه دو
گزارش تحليلي در زمينه توسعه و تقويت مشاركت زنان
در مصرف بهينه آب و انرژي وحفاظت از محيط زيست
و بهبود وضعيت زنان وخانواده درشرايط كاراقماري،
تهيه مقدمات انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك
معاونت زنان وخانواده و وزارت نفت به منظوراجراي
بين بخشي دو طرح فوق ،تهيه مقدمات انعقاد
تفاهمنامه همكاري با معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا
جهت انجام پروژه  هاي اولويت بندي شده درحوزه زنان
و خانواده از جمله اقدامات انجام شده در حوزه پژوهش
بوده است كه دربرگيرنده دستاوردهاي با ارزشي نظير
لحاظ نمودن پژوهش هاي معطوف به جنسيت در سبد
پژوهش وزارت نفت و برنامه هاي پژوهشي شركت هاي

اصلي و توجه دادن مديران به نقش بي بديل زنان در
دستيابي به توسعه پايدار بوده است.
تامين سالمت جسماني و رواني زنان شاغل و
خانواده
اين هدف كه با پيگيري دوكارگروه سالمت و ورزش
دفتر مشاور زنان و خانواده از طريق شناسايي
راهكارهاي ارتقا سالمت زنان شاغل درمحيط كار،
غربالگري و كنترل بيماري هاي رايج در زنان ،غربالگري
ريسك فاكتورهاي سالمت از طريق پرسشنامه هاي
مدون ،ثبت وپايش سرطان هاي شايع ،بررسي و ارائه
راهكارهاي اصالحي ارگونومي محيط هاي كاري زنان
شاغل ،آموزش مهارت هاي زندگي و ارتقا سالمت
روان دربدو استخدام ،فراهم كردن زمينه اجراي قانون
كاهش ساعت كار در پرستاران خانم ،برگزاري همايش
ارتقاي سالمت زنان شاغل ،ترويج و تقويت فرهنگ
ورزشي بين كاركنان زن ،طراحي برنامه هاي ورزشي
حين كار براي زنان شاغل و خانواده كاركنان ،مشاركت
در بازنگري و نهايي سازي سند راهبردي ورزش وزارت
نفت ،همكاري در برنامه ريزي برگزاري المپيادهاي
ورزشي ويژه زنان و افزايش فرصت دسترسي به امكانات
ورزشي براي كاركنان انجام شد ،به دنبال حساس سازي
زنان شاغل و خانواده كاركنان نسبت به عوامل مخاطره
آميز سالمت و جلب مشاركت مديران ومسوولين
دربهره گيري عادالنه وبهينه از امكانات،منابع وفرصت
هاي درامر ورزش و نهادينه شدن حضور زنان درحوزه
هاي سياستگذاري ورزش بود.
بررسي و پيشنهاد بازنگري مقررات حوزه زنان و
خانواده
ارائه  9پيشنهاد براي اصالح مقررات به منظور بهبود
وضعيت شغلي كاركنان زن شامل پرداخت مستمري
پس از فوت كاركنان زن ،خاص نگري به زنان
سرپرست خانوار ،كفالت والدين توسط فرزندان مونث
ارشد ،افزايش كمك هزينه مهدكودك ،ايجاد مهد
كودك همجوار ،پوشش درماني فرزندان كاركنان زن،
برقراري عدالت جنسيتي در واگذاري منازل سازماني،
منتفي نمودن مجوز سازمان بهداشت و درمان در
مورداستفاده از مزاياي زمان شيردهي ،افزايش مرخصي
ساعتي مجاز براي شاغالن داراي فرزند زير 7سال و
پرداخت حق عائله مندي زنان شاغل مجرد و متاهل
مطابق قوانين مصوب از جمله فعاليت هاي انجام شده
در اين حوزه بوده است كه با هدف شناسايي مشكالت
و چالش هاي زنان شاغل ،شناسايي خالهاي مقرراتي
به منظور ايجاد تعادل بين كار وزندگي وايفاي مطلوب
نقش هاي چندگانه زنان شاغل ،شناسايي موانع اجرايي
مقررات مصوب درزمينه زنان و خانواده و در دستوركار
قرارگرفتن برخي موارد پيشنهادي درشوراي اداري
استخدامي وزارت نفت انجام شد.
در انتهاي گزارش كه تالش شد به موجزترين شكل
ممكن عمده اقدامات انجام شده در دفتر را منعكس
كند ،مي توان به برنامه ريزي هاي انجام شده در جهت
تحقق شايسته ساالري ،ايجاد فرصت هاي برابر و
برقراري عدالت جنسيتي و تحكيم ،تعالي و تقويت نهاد
خانواده در صنعت نفت به عنوان ديگر برنامه هاي دفتر
مشاور وزير در امور زنان و خانواده صنعت نفت اشاره
كرد كه اميد مي رود با همياري زنان توانمند صنعت
نفت ،توسعه مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان شاغل
در صنعت نفت و برقراري عدالت جنسيتي از طريق
ايجاد فرصت هاي برابر با مردان تحقق يابد.

ویژه روز زن
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• ویژه نامه داخلی دفتر مشاور وزير
در امور زنان و خانواده صنعت نفت
• سال اول ،شماره صفر
• بهار 1395

زن ،نفت ،توسعه
زنان شاغل در صنعت نفت كه در سال هاي اخیر در بخش هاي
مختلف اين صنعت از مناطق ويژه ،سايت ها ،آزمايشگاه ها،
پااليشگاه ها و  ...فعال بوده اند ،امروز به تجربياتي گرانقدر
دست يافته اند و شايستگي هاي الزم براي كسب مناصب
مديريتي را كسب كرده اند ،از طرفي نسل زنان جوان
تحصيلكرده نخبه نيز كه در سال هاي اخير از طريق تحصيل
در رشته هاي فني همچون مهندسي نفت و شيمي و  ...به
اين صنعت جذب شده اند ،جاني تازه به اين صنعت بخشيده
و رشد و شكوفايي آن را در سال هاي آينده نويد مي دهند.
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در سال هاي اخير كه
مشي اعتدال را در دستور كار خود قرار داده است و توجه
ويژه اي به فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي زنان و رشد و
توانمندي آنان دارد ،اميد زنان براي ایجاد تعادل بين كار و
زندگي آنان افزايش يافته است.
هنوز مدت زيادي از شروع کار مهندس زنگنه نگذشته بود كه
خانم فاطمه تندگويان ،خواهر وزير شهيد نفت را كه هشت
سال سابقه مدیریت دولتی به عنوان مشاور زنان وزير آموزش
و پرورش را در كارنامه خود داشت ،به عنوان مشاور امور زنان
و خانواده خود برگزيد و اين انتصاب مهم ،نشان از توجه ويژه
اين وزير باتجربه صنعت نفت به مسائل و چالش هاي زنان در
اين صنعت بود.
مهندس زنگنه از همان ابتدا به توانمندسازي زنان براي
رسيدن آنان به جايگاه شايسته خود اهتمام ورزيد و در این
راستا مهندس مرضيه شاهدايي را که از مديران خوشنام در
صنعت پتروشيمي بود ،در ابتدا به عنوان عضو هيات مديره
اين شركت و سپس به عنوان مديرعامل اين شركت برگزيد،
اقدامي بي سابقه و اثرگذار كه موجب شد جايگاه زنان در
مناصب مديريتي صنعت نفت كه به اذعان بعضي يك صنعت
مردساالرانه ناميده مي شد ،به رسميت شناخته شود.
خانم فاطمه تندگويان ،مشاور وزير در امور زنان و خانواده
صنعت نفت درباره وضعيت اشتغال زنان در صنعت نفت
مي گويد« :با وجود این که در صنعت نفت با جمعیت 17
هزار نفری زنان شاغل(اعم از رسمی و قراردادی) روبرو
هستیم ،پست های مدیریتی صنعت نفت تاکنون کامال
مردانه تفویض شده و چون زمام قدرت به دست آن ها بوده،
با تغییر مدیریت ها ،دوباره پست ها به مردان سپرده شده
است ،اين در شرايطي است كه نسبت ترکیب جمعیتی زنان
نسبت به مردان در صنعت نفت و میانگین سهم سواد زنان
نسبت به مردان بیشتر است ،اما تعدادی از زنان از لحاظ ارتقا
سازمانی در سمت های خود یا ثابت مانده اند ،یا به ندرت به
سطوح سرپرستی ارتقا یافته اند ،مطابق طرح ضربتی تربیت
مدیران ،تعداد قابل توجهی از زنانی که از لحاظ سوابق کاری
شایستگی و قابلیت ارتقا به پست های مدیریتی را دارند،
شناسایی شده اند .ضمن این که شبکه مشاوران نفت در حوزه
زنان نیز با تاکید وزیر نفت شکل گرفته که با حمایت مدیران
می توانند فرصت های خوبی را جهت شناسایی و معرفی زنان
توانمند فراهم کند».
وضعيت آماري زنان شاغل در صنعت نفت
نگاهي آماري به وضعيت زنان شاغل در صنعت نفت نشان مي
دهد كه هم اكنون بيش از  8درصد از كاركنان صنعت نفت
را زنان تشكيل مي دهند كه در دورترين مناطق عملياتي اين
صنعت مسووليت هاي مهمي را بر دوش دارند و اين البته
جداي از كاركنان تبديل وضعيت يافته به قرارداد مستقيم
است.
همچنين براساس آمارهاي موجود بيشترين گروه سني شاغل
در اين صنعت را زنان  30تا  34ساله تشكيل مي دهند و
 31.5درصد از زنان شاغل در اين صنعت حداقل  15سال

نقش زنان در خانواده ،جامعه و كشور چيست و آيا اصوال مي توان در فرآيند توسعه آنان را ناديده گرفت؟ هر گاه كه
اين سوال مطرح مي شود ،نقش و اهميت تاثيرگذاري زنان در مقوله هايي همچون مشاركت اجتماعي و اقتصادي مورد توجه
قرار مي گيرد.
در حقيقت بايد گفته به تاييد بسياري از كارشناسان علوم اجتماعي و اقتصادي رشد و توسعه يك جامعه با توجه به زنان به
عنوان نيمي از جمعيت فعال جوامع محقق مي شود و حتي كمي جلوتر ،اصوال فرايند توسعه كشورها از زنان آغاز مي شود و
اين مادران هستند كه اصول و قواعد توسعه را به فرزندان خود مي آموزند و اگر مادران و زنان يك جامعه به توانمندي هاي
موردنياز نرسيده باشند ،فرآيند توسعه ناكام مي ماند.
رشد و بلوغ صنعت نفت نيز به عنوان يكي از كليدي ترين صنايع كشور و به تعابيري موتور محرك اقتصاد ايران ،از اين قاعده
مستثني نبوده و همچون ديگر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نيازمند توجه جدي به زنان شاغل در اين بخش است
و به نظر مي رسد خوشبختانه اين فرآيند در صنايع نفت و گاز ايران در حال شكل گيري است.
سابقه خدمت دارند.
امور زنان و خانواده وزارت نفت پشتیبان زنان توانمند
صنعت نفت
امور زنان و خانواده وزارت نفت از ابتداي شروع به كار با
برنامه ريزي دقيق و علمي تالش مي كند تا ديدگاه هاي
مردان شاغل در صنعت را نسبت به زنان و دیدگاه زنان را
نسبت به توانمندي هاي خودشان بهبود بخشيده و از طرفي
فضاي الزم براي رفع چالش هاي ريشه اي و رسيدن زنان به
جايگاه واقعي خود و دست يابي به مناصب مديريتي را ایجاد
كند.
اين امور همچنين با راه اندازي كارگروه هاي تخصصي اصالح
مقررات ،محيط زيست ،سالمت ،آموزش ،پژوهش ،ورزش و
خانواده و مسئولیت اجتماعی تالش مي كند تا زنان خبره
در اين بخش ها را گردهم آورده و برنامه ريزي هاي الزم
براي تغيير در اين حوزه هاي تخصصي را انجام دهد كه اين
كارگروه ها در طول مدت كوتاه فعاليت خود موفق شده اند
جنبشي در زنان اين صنعت به وجود آورده و اعتماد به نفس

الزم براي معرفي زنان را در آن ها تقویت کنند.
مديران مرد نگاه جنسيتي داشته باشند
مهندس مرضيه شاهدايي ،مديرعامل شركت ملي صنايع
پتروشيمي و اولين مديرعامل زن تاريخ صنعت نفت ايران
درباره وضعيت زنان در صنعت نفت مي گويد« :خوشبختانه
در حال حاضر تفکر امید و اعتدال حاکم است و اكثر مديران
صنعت نفت متعادل فکر می کنند و به شایسته ساالری
معتقدند چه آن که در طول این مدت انتصابات زیادی برای
خانم هاي توانمند در شركت ملي صنايع پتروشيمي ايجاد
شده است.
میدان دادن به خانم ها در آینده کاری آنان تاثیرگذار است
و اگر مدیر باالدستی اعتقادی به میدان دادن به زنان نداشته
باشد ،زن را در سمتی که دارد ،ثابت نگه می دارند و یا به
اصطالح فریز می کنند و اجازه رشد را از او می گیرد .خانم ها
برای رسیدن به پستهای باالتر نیازمند حمایت و پشتیبانی
هستند و مدیران مرد نیز باید این آگاهی و درک را داشته
باشند که نگاه جنسیتی داشته باشند».
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زنان با سختكوشي مضاعف مناصب مديريتي را تصاحب
مي كنند
مرضيه رياحي ،مدير كل آسيا و اقيانوسيه معاونت امور
بين الملل که يكي از مديران توانمند شركت ملي نفت ايران
محسوب مي شود ،درباره وضعيت شغلي زنان در صنعت
نفت مي گويد 2« :گروه خانم در صنعت نفت به كار مشغول
هستند كه شامل سطح كارشناسي و سطح سرپرستي و
مديريتي است كه تعداد زنان در گروه دوم بسيار كم است و
از جمله داليل آن درگير بودن زنان با مسائل تشكيل خانواده
و نگهداري و مراقبت از كودكان است كه مانع حضور جدي
آنان در سطوح سرپرستي مي شود و وقتي فرزندان بزرگ تر
و مستقل مي شوند ،ديگر آن ها به سن بازنشستگي نزديك
مي شوند و عمال فرصت كمي براي رقابت با مردان در عين
شايستگي وجود دارد».
وي به زنان توصيه مي كند« :با وجود چنين شرايطي زنان
مي توانند با سختكوشي و تالش بيشتر توانايي هاي خود را
اثبات كنند و از مديران مرد نيز انتظار مي رود كه در شرايط
مساوي ،تسهیالت بهتري را براي زنان فراهم كنند تا تعادل
بین کار و زندگی آنها ایجاد شود».
مرجانه شمشكي ،معاون امور مالي قراردادهاي نفتي شركت
ملي نفت ايران نيز يكي ديگر از زنان توانمند در صنعت نفت به
شمار مي رود ،او معتقد است« :هيچ مانع ظاهري براي دست
يابي زنان به سمت هاي مديريتي در صنعت نفت وجود ندارد
و زنان مي توانند با دست يابي به دانش ،شخصيت حرفه اي
و سالمت كاري در رده هاي باالي مديريتي حضور يابند.
با وجود چنين شرايطي حضور مديران زن در مديريت هاي
مالي و بين المللي بسيار كمرنگ است و الزم است زنان در
اين عرصه ها حضور پررنگ تري داشته باشند ».او توصيه مي
كند« :زنان بايد اعتماد به نفس بيشتري پيدا كنند و سطوح
علمي خود را باال برده و براي تصاحب پست هاي مديريتي

رقابت جدي با مردان داشته باشند و به هيچ وجه به دليل
زن بودن كوتاه نيايند و جلوي پيشرفت خود را با تفكر زن
بودن نگيرند ».در نهايت بايد گفت تحقق حضور برابر زنان با
مردان در صنعت نفت به عنوان يكي از مهمترين گلوگاه های
صنعتی برای حضور زنان در بخش صنعت کشور ،نيازمند
تالش ،صبوري ،اعتماد به نفس و نيز معرفي شايستگي هاي
اين 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 ابتدا توانایی های زنان
را ببینند و سپس شجاعانه اقدام به حمایت جدی ارتقای
شغلی زنان کنند.

...ادامه از صفحه 5
فرصت ها
سياست ها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري درباره تقويت جايگاه زن وخانواده ،توانمندي هاي
علمي و تخصصي رو به افزايش و قابليت هاي عملي انكار ناپذير زنان ،ايجاد معاونت امور زنان
و خانواده رئيس جمهور و وجود ديگر نهادهاي مرتبط ،تغيير نگرش خانواده ها در حمايت
از تحصيالت عاليه و حضور اجتماعي و اقتصادي دختران و زنان ،نقش مؤثر زنان در توسعه
پايدار( فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي) جامعه و خانواده ها ،ويژگي هاي رفتاري مثبت زنان در
محيط كار نظير سالمت اداري ،مسووليت پذيري ،خويشتن داري ،دقت و نظم در كار از جمله
فرصت هاي موجود در حوزه برنامه هاي جنسيتي و تدوين برنامه توسعه مشاركت زنان است.
تهدیدها
حضور حداقلي زنان در مجامع سياستگذاري ،تصميم گيري و برنامه ريزي كشور ،تنوع كمتر مشاغل
قابل دسترسي و امكان كمتر تحرك شغلي براي زنان ،ضعف امكانات و زير ساخت هاي مؤثر در
جامعه براي كمك به ايفاي نقش هاي چندگانه زنان ،نا هماهنگي حوزه هاي سياست گذار و ضعف
قوانين حمايتي و اجراي نامناسب آن در توسعه مشاركت زنان ،كم توجهي به مطالبات رو به افزايش
زنان براي مشاركت در توسعه اجتماعي-اقتصادي و حوزه هاي سياست گذاري ،برداشت هاي سليقه
اي از مكاتب الهي و سنت در مورد مشاركت و توسعه ارتقاء زنان و اعتماد به نفس پايين و آگاهي
اندك زنان و مسووالن از حقوق انساني ،اجتماعي ،قابليت ها و جايگاهي كه مي توانند در جامعه
كسب نمايند از تهدیدهاي پيش روي اين حوزه است.
همچنین جذابيت سازمان هاي خارج كشور در جذب متخصصان زن ،ناكافي بودن امنيت اجتماعي
زنان در محيط هاي كاري و ريسك پذيري پايين زنان در امر توسعه اشتغال و كارآفريني نيز از دیگر
تهدیدهايي است كه در تحلیل وضعیت موجود مورد توجه قرار گرفته است.
رويكرد تدوين برنامه
برقراري عدالت جنسيتي و توسعه مشاركت اقتصادي-اجتماعي زنان در صنعت نفت،
الزامات قانوني و اسناد باال دستي (اصول 20 ، 3و  21قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،
سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري ،چشم انداز افق  ،1404برنامه هاي پنج ساله
توسعه كشور ،منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسالمي ايران ،بند46
سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه و رويكردهاي نوين مديريت عالي صنعت نفت) و رعايت
تعهدات بين المللي (كميسيون زن ،اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي در حوزه زنان ،سند
پكن) از مهمترين رويكردهاي تدوين اين برنامه است.
تعريف واژگان
در تعريف برنامه توسعه مشاركت زنان در صنعت نفت تالش شده است به منظور آشنايي بيشتر
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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 .مسير رشد،
توسعه و بالندگي يك 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 يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي
كشور را فراهم مي شود ،اتفاقي كه با انتصاب يك زن توانمند
به عنوان مدير عامل يكي از مهمترين شركت هاي صنعتي
كشور ،در حال شكل گيري و نويدي خوش براي حضور موثر
ديگر زنان در رده هاي ارشد مديريتي كشور است.

با واژه هاي جنسيتي ،واژگان مهم در اين حوزه و نيز واژه هاي به كار رفته در سند تعريف شود
كه حق ،جنس ،جنسيت ،اجزاي جنسيت ،نقش هاي جنسيتي ،كوري جنسيتي ،كليشه هاي
جنسيتي ،عدالت جنسيتي ،برنامه ريزي حساس به جنسيت ،زن شاغل ،نهاد خانواده ،خانواده،
خانواده صنعت نفت ،خانوار ،شرايط كار اقماري ،خانواده اقماري ،زنان سرپرست (مسوول)
خانوار ،زنان خودسرپرست ،مادران شاغل ،توان افزايي زنان ،ارتقاي شغلي سازماني ،كارراهه
شغلي ،سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و مسووليت اجتماعي ،مشارکت اقتصادی و اجتماعی
از جمله اين واژگان است.
برنامه هاي پيشنهادي مطابق اهداف بلند مدت
افزايش مشاركت اقتصادي -اجتماعي زنان شاغل در صنعت نفت ،برقراري عدالت جنسيتي
به منظور تحقق شايسته ساالري در صنعت نفت ،ارزيابي توانمندي هاي كارشناسان ارشد زن
براساس مدل كاربردي موجود در صنعت ،تشكيل بانك اطالعات زنان صنعت نفت ،شناسايي
كاركنان زن توانمند و شايسته براي احراز سمت هاي مديريتي و مشاركت و سياستگزاري،
توان افزايي زنان شاغل و ارتقاي جايگاه سازماني آن ها بر حسب ويژگي هاي شغلي از جمله
برنامه هاي پيشنهادي اين سند براي توسعه مشاركت زنان در صنعت نفت است.
اين برنامه همچنين در فعالیت هاي پيشنهادي خود تحليل شكاف بين توانمندي هاي موجود
زنان شاغل و ويژگي هاي رسته هاي شغلي ،تحليل عوامل موثر سازماني تاثير گذار بر توان
افزايي ،ايجاد فرصت حضور در دوره هاي آموزشي تخصصي و ماموريت هاي داخل و خارج از
كشور براي زنان شاغل ،طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز با همكاري بخش هاي
مرتبط ،ايجادتوازن و تعادل بين كار وزندگي زنان شاغل ،تحليل مسايل و چالش هاي حوزه
زنان ،تحليل عوامل موثر سازماني تاثيرگذار بر ارتقاء كيفيت زندگي (تعادل بين كار و زندگي)
را مد نظر قرار داده است.
تحليل مقررات و آئين نامه هاي مرتبط در حوزه زنان و خانواده ،تحكيم بنيان خانواده ،پيشگيري
از آسيب ها و بهبود وضعيت خانواده ها ،تحليل وضعيت موجود خانواده هاي كاركنان و خانواده
هاي اقماري ،تحليل وضعيت زنان سرپرست (مسوول) خانوار و خانواده شاهد و ايثارگر ،تدوين
برنامه بهبود خانواده در صنعت نفت ،تدوين برنامه هاي تشويقي جهت توسعه تشكيل خانواده،
غني سازي برنامه هاي اوقات فراغت زنان شاغل و خانواده هاي كاركنان ،اصالح و بهينه سازي
برنامه هاي فرهنگي ،هنري ،آموزشي و تفريحي ،ارتقاء سطح خدمات فرهنگي و تربيتي براي
فرزندان كاركنان ،حمايت از توسعه برنامه هاي ورزش همگاني و قهرماني زنان و ارتقاء سطح
سالمت جسمي و رواني زنان صنعت نفت از ديگر برنامه هاي مدنظر قرار گرفته در برنامه
توسعه مشاركت زنان در صنعت نفت است كه اميد است با اجرايي شدن آن در تمامي اركان
صنعت نفت ،گامي مهم در جهت تحقق عدالت جنسيتي در صنعت نفت برداشته شود.
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زن عنصری قدرتمند در سخنرانیهای رئیسجمهور

نگاهی به آخرین سخنان رئیس جمهور درباره زنان در دومین همایش ملی زنان ،اعتدال و توسعه
بررسی و تحلیل آخرین سخنرانی دکتر حسن روحانی ،رئیسجمهور
درباره زنان که بهمن ماه سال گذشته ( )94در مراسم افتتاحیه همایش
ملی زنان ،اعتدال و توسعه انجام شده است ،همچون دیگر سخنرانی های
ایشان درباره زنان به مناسبت های مختلف حاکی از توجه ایشان به نقش
قدرتمند زنان در جامعه و خانواده و قدرت عنصر زن در سخنرانی های
ایشان است؛ دکتر حسن روحانی در سخنان اخیر خود در این همایش،
عالوه بر مرور آخرین وضعیت و خواسته های زنان در حوزه های مختلف
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،بارها تاکید می کنند که زنان باید برای
احقاق حقوق از دست رفته خود ،نقش خود را به رخ جامعه بکشند و
محصور شدن زنان در خانه بدون مبنای فکری است ،رئیس دولت تدبیر
و امید با بیان شجاعانه خود در این سخنرانی ،افراط و افراطیون را یک
مشکل بزرگ کشور بر سر راه حل مسائل زنان عنوان می کنند؛ در مطلب
پیش رو به برخی از دیدگاه های ایشان درباره زنان که در این همایش
ایراد شده است ،اشاره شده است که از نظرتان می گذرد.

دکتر حسن روحانی در مهمترین بخش از سخنان خود در این همایش با
اشاره به این که افراط از مشت و چماق آغاز نمی شود و افراط از مغزها
شروع می شود ،می افزایند« :بخش بزرگی از مشکالت امروز جهان ناشی
از افراط و تبیین افراطی دین است؛ اعتدال یک گفتمان است و اساس
اعتدال از فکر و اندیشه آغاز می شود؛ اعتدال تنها روش نیست ،بلکه یک
بینش است و یک منش نیست ،بلکه یک مسیر تفکری است و یک شعار
نیست ،بلکه یک گفتمان است؛ ما هدف بلندی داریم و تدبیر همین است؛
می شود برای رفع چالش ها بلندتر حرف زد و اعالمیه داد ،اما هدف را
نباید گم کنیم ،من هر جا مشکلی را دیدم ،سکوت نکردم و هزینه ها را
آن چه مربوط به شخص من است ،پرداخت می کنم ،اما خیلی مهم است
که پایان کار را ببینیم.
در انقالب و دفاع مقدس و حضور در تظاهرات  22بهمن همه جا خانم ها
حضور فعال ،چشمگیر و موثر داشتند ،زنان ایرانی از روز انقالب اسالمی

در صف مقدم این مبارزه حضور داشتند و شاهد نقش پررنگ زنان در
نهضت انقالب اسالمی در اجتماعات مردم و در خیابان ها بوده ایم ،اما
همان زمان هم عده ای با افراطی گری ،حضور زنان در خیابان ها و
شنیده شدن صدای آنها و سر دادن شعار توسط زنان را خالف شرع عنوان
می کردند و امام راحل باالخره فرمودند زن ها هم می توانند به خیابان
بیایند و هم شعار دهند.
زمانی در این کشور برخی می گفتند آیا زن می تواند در انتخابات شرکت
کرده و رای بدهد و رای دادن زنان را به معنای نقش داشتن آنها در والیت
و تولیت و اداره جامعه می دانستند ،حتی در آن دوره رفتن دختران به
دبیرستان از سوی عده ای با موازین اسالمی منافات داشت ،چه برسد به
این که دختران به دانشگاه بروند .اما بعد از پیروزی انقالب امام (ره) راه
را باز کردند .خانم ها باید خودشان پیش قدم شوند و تنها به ارائه مقاله
و نقدها و مشکالت بسنده نکنند ،زنان در عرصه های مختلف حضور
یابند ،سخن بگویند و نقش خود را به رخ جامعه بکشند ،تا وقتی زنان

در کاری حضور پیدا نکرده و نقششان روشن نشود ،مردها تاثیر گذاری
زنان را باور نمی کنند؛ مردهای جامعه ما باید با چشم ،توانمندی زنان را
ببینند و تجربه شخصی من پس از حضور در دانشگاه و مجلس شورای
اسالمی این بود که خانم ها بدون اغراق اگر بهتر از مردان کار نکرده اند،
نقششان از آنها کمتر نبوده است .ما به دنبال رشد و توسعه هستیم و
رشد و توسعه در کشور امکان پذیر نیست ،مگر این که زنان هم مانند
مردها نقش پر رنگی ایفا کنند و از ظرفیت و قدرت و استعداد آنها در
مسیر توسعه و تعالی کشور استفاده شود؛ باید در مورد حضور زنان در
عرصه علم و اقتصاد و سیاست تناسب و تعادل ایجاد شود و نمی شود
خانم ها در عرصه علمی دوشادوش مردها پیش بروند ،اما در حوزه اقتصاد
با موانع روبرو باشند و ارزش کارشان کمتر محاسبه شود که این اتفاق
غیر قابل قبول است.
در توانمند سازی و حضور سیاسی و مدیریت زنان هنوز به نقطه مطلوب
نرسیده ایم و باید برای آن برنامه ریزی کنیم .بدون اغراق می گویم
وظایف و عملکرد زنان در بخش های مختلف اجرایی و دولتی از جمله
فرمانداری ها ،استانداری ها و معاونت ها هیچ تفاوتی با مردان ندارد.
عده ای می گویند زنان باید وظیفه مادری انجام دهند و آیا وظیفه فقط
مادری است پس وظیفه پدری چه می شود؟ از رسالت سنگین زنان
در تربیت فرزندان به خوبی آگاه هستیم ،اما در تربیت فرزندان پدر هم
وظیفه دارد و چطور می شود که پدر هم بیرون از خانه کار کند و وظایف
پدری را انجام دهد ،اما خانم ها نتوانند .ما تفکرات فمینیستی را قبول
نداریم ،اما تحجر را هم نمی پذیریم و نمی دانم عده ای بر چه مبنایی می
گویند زن باید محصور در خانه برای همیشه بماند و این ها مثل این که
حتی مقام و عظمت فاطمه زهرا (س) را هم به زور می پذیرند .زندگی
فاطمه زهرا (س) به ما نشان می دهد زن ها لیاقت و استعداد هر مقامی
را دارند ،اگر نگذاریم بانوان از فرصت هایی که خدا و جامعه به آن ها داده
استفاده کنند ،ظلم بزرگی به زنان و ایران آینده کرده ایم.

بازنمایی از فرهنگ مرد ساالر در آثار جالل آل احمد و زویا پیرزاد

سمیره حاجیانی

کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی و مدرس دانشگاه

داستانهای جالل آل احمد که هر کدام دردی از
دردهای جامعه ما را منعکس میکند ،سرشار از توجه
به مسائل و مشکالت زنان است .او پیوسته از زنان
دفاع میکند و از محرومیتها و محدودیتهای آنها
انتقاد میکند .آل احمد خواهان حقوق یکسان زن و
مرد است و در انتقاد از وضعیت نابسامان حضور آنها
گالیه می کند.
در بررسی روزگار آل احمد ،جامعهای را میبینیم که به
تدریج از سنتها فاصله می گیرد و وارد فضای جدیدی
میشود .گسترش شهرنشینی و مهاجرت به شهرها و
شکلگیری طبقات جدید در جامعه تبعات و مشکالتی
به وجود میآورد که برای حل آنها به وضع قوانین
جدید نیاز است .قانونی که از افراد ضعیف و بیپناه،
به ویژه زنان ،دفاع کند .در آن زمان از طــــرفی
قانونهای حمــایتکنــــنــده از زنان نقص داشتند
و از طرفـــی هم همان قوانین ،به علت بیسوادی زنان،
کامل اجرا نمیشدند و زنان از به دست آوردن مطالبات
خود محروم میماندند .در داستان بچه مردم از مجموعه
سه تار ،زنی را میبینیم که شوهرش او را طالق داده
و با فرزند خردسالش رها کرده است .زن برای داشتن
سرپرست و سرپناه ،در پی ازدواج دوم است .شوهر دوم
زن را مجبور میکند فرزندش را در خیابان رها کند.
زن که هیچ حامی در جامعه ندارد مجبور میشود برای
پذیرفته شدن از طرف شوهر دوم پا بر روی مهر مادری
بگذارد و جگرگوشهاش را در خیابان رها کند .درماندگی
و بیپناهی این زن تنها را ببینید که میگوید :اگر این
شوهرم هم طالقم میداد چه میکردم؟ ناچار بودم

بچهام را یک جوری
سر به نیست کنم.
یک زن چشم و گوش
بسته مثل من غیر از
این چیز دیگری به
فکرش نمیرسید .نه
جایی را بلد بودم و نه
راه چارهای میدانستم.
زويا پیرزاد کوشیده است در آثارش تصویر جذابی از
زن ایرانی به نمایش بگذارد .قهرمان رمانهایش اغلب
زنانی هستند که دنبال کشف و شناخت هویت زنانهاند
و مسائل زنان ،آرمانها و اهداف آنان همواره مورد توجه
نویسنده بوده است .در همه داستانهای نویسنده یا
قهرمان زنها هستند یا زاویه دید زنانه است؛ چنان که
ت ّعدد و تنوع شخصیتهای زنانه از ویژگیهای منحصر
به فرد آثار نویسنده است که در صحنههای مختلف
هستند و نقشهایی را برعهده دارند .از بررسیهای
انجام شده میتوان چنین برداشت کرد که با توجه به
این که این دو نویسنده در دو دوره تاریخی متفاوت
زندگی کردهاند ،شباهتهای نزدیکی چون ظلم به زنان،
بیعدالتی در حق زنان جامعه ،بیهویتی زنان و نداشتن
حقی برای اعتراض و  ...در آثار آنها دیده میشود.
زنان داستانهای جالل آلاحمد خود را حقیر مییابند.
ِ
آنان در فضایی مردساالر توصیف میشوند و در محیطی
زندگی میکنند که آزادی و تساوی برای زن در عمل
و نظر وجود ندارد .در مجموع ،داستانهای آل احمد،
تصویری از حقارت زنان در جامع ه مردساالر است .زنانی

که از خود هیچ اختیاری
ندارند و از سوی مردان
مورد اذیت و آزار قرار
میگیرند .آنچه آل احمد
از زن در داستانهایش به
نمایش میگذارد ،تصویر
حقارتی است که جامعه
به زنان تحمیل میکند.
زنان ابتدا در خانه پدری و سپس در اسارت خانه
شوهر ،نادیده انگاشته میشوند .زن در چنین جامعهای
شخصیتی است منفعل .او تحقیر میشود ،کتک
میخورد و حقی بیش از این برای خود قائل نیست.
وی در همه آثار با زبانی ساده ،روزمرگی و تکرار در
زندگی زنان را بیان کرده است .در مجموعه داستانهای
کوتاه او ،شخصیت زنان اغلب در فضای زندگی
خانوادگی و درگیر با مسائل روزمره زندگی توصیف
شده است .احساسات یک زن ،نگرشش به زندگی و
محدودیتهایش در جامعه ایرانی را در داستانهایش به
خوبی تصویر کرده است .او سعی در به چالش کشیدن
فرهنگ مردانه دارد و با تأکید بر جنبههای روزمره و
مکرر زندگی زنان که در ظاهر چندان اهمیتی ندارد و
بازنمودن تجربههای خاص زنانه ،دنبال زمینهای برای
آشتی دادن مردان با زندگی زنان است .اما پیرزاد در
مقایسه با جالل آل احمد پا را فراتر نهاده ،با ایجاد تغییر
در شخصیت زنان – نسبت به دورههای قبل -و با وارد
کردن زن به چرخه تولید و اقتصاد ،عادت ستیزی و
آشناییزدایی کرده است .او در مجموعه داستانهای

کوتاهش به زندگی روزمره و کسالتآور زنان اشاره کرده
است .ولی این موضوع در همین حد باقی میماند تا این
که در رمان عادت میکنیم با تحول در نقشپذیری زن،
زنان را از انفعال خارج میکند و به عرصه فعالیتهای
اجتماعی سوق میدهد .در نهایت با توجه به توصیف
وضعیت زنان در جامعه ایران در دو دوره متفاوت
میتوان گفت که توسعه پایدار که همه جوامع بشری
در جستوجوی آن است ،توسعهای است که تمرکز
خود را بر مردم قرار داده و آشکار است که مسائل زنان
به عنوان نیمی از جمعیت یک کشور در این فرایند
از جایگاه ویژهای بر خوردار است .لذا برای رسیدن به
توسعهای پایدار و تسریع فرایند توسعه و تحقق عدالت
اجتماعی الزم است در برنامهریزیها و تصمیمگیریها،
زنان را به عنوان نیروهای فعال و سازنده مورد توجه
قرار دهند و زمینههای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی
مناسب را فراهم نموده تا زنان نیز بتوانند از فرصتها و
امکانات استفاده کنند و در نهايت سیاستها و اقداماتی
که به تبعیضهای نهادینه شده علیه زنان منجر شده
حذف شود.
در جامعهای که ایدئولوژی مردساالری بر آن حاکم
بوده و مردان از موقعیت مسلط برخوردار باشند ،زنان
از نظر شرایط اشتغال ،درآمد ،تحصیل و سایر مؤلفههای
تشکیلدهنده اجتماعی به مراتب از مردان پایینتر بوده
و تنها از طریق مشارکت هرچه بیشتر آنان در عرصههای
مختلف اجتماعی و حضور مؤثر آنان در جامعه است که
امکان فرایند توسعه در جهت تأمین عدالت اجتماعی و
اقتصادی فراهم مي شود.

• ویژه نامه داخلی دفتر مشاور وزير
در امور زنان و خانواده صنعت نفت
• سال اول ،شماره صفر
• بهار 1395
خبر

چند نكته برای تقويت سازگاری بين زن و مرد پس از ازدواج

خانواده موفق من

روانشناسان اعتقاد دارند بسياري از مشكالت و چالش هاي موجود
در روابط زناشويي و خانواده ها ،ناشي از عدم مهارت هاي ارتباطي
زوجين و افراد خانواده است كه مي توان با تمرين و يادگيري اين
نكات كوچك ،پيوند عاطفي محكم تري بين اعضاي خانواده برقرار
نموده و ميزان بروز تنش ها را به نحو قابل مالحظه اي كاهش داد
كه در مطلب پيش رو به برخي از اين مهارت ها در قالب پيام هاي
كوتاه اشاره شده است:
 در زندگي استقالل فكري داشته و تحت تاثير ديگران نباشيد. واقعا قدرشناس زحمات و خدمات يكديگر باشيد و آن را در قالبتشكر كالمي و عملي ابراز كنيد.
 قدرت تحليل و شناخت مسائل زندگي را بدست آوريد و توانخود را در تصميم گيري وحل مشكل باال ببريد.
 همديگر را باور داشته باشيد و با اعتماد با يكديگر صحبت كنيد. نقاط روشن و برجسته شخصيت و زندگي همسرتان را در گذشتهو حال بشناسيد و به آن ها تكيه كنيد و به آن بباليد.
 با خوشبختي به مسائل نگاه كنيد و دائما سعي در اصالح تصاويرذهني منفي خويش از شرايط و اوضاع و كلمات داشته باشيد.
 حافظ حريم هم باشيد و اين حريم را چه در فرصت هاي تنهاييو چه در حضور ديگران حفظ كنيد.
 با زندگي به شكل مسئول برخورد كنيد و واقع بينانه اينمسووليت ها را بشناسيد.
 انتظارات خود را تعديل كنيد و سهم مساوي براي هم قائلباشيد.
 انتظارات خود را به شكلي دوستانه و با لحني ماليم مطرح كنيد،غير مستقيم بگوئيد و در خلوت مطرح كنيد.
 هميشه سعي شما براين نباشد كه حقي را كه احساس مي كنيد،همان موقع ثابت كنيد چه اين كه اثبات موضع حق نياز به زمان
و مكان مناسب دارد.
 در تمامي مسائل ابتدا براي يكديگر فرصت شناخت از موضع رافراهم كنيد و سپس از يكديگر توقع و انتظار داشته باشيد
 فرصت انتقاد سازنده را براي يكديگر فراهم كنيد. در زندگي هيچوقت آغاز كننده مشاجره نباشيد. اگر درگيري لفظي پيش آمد ادامه دهنده شما نباشيد. اشتباهات يكديگر را به چشم اغماض ديده و باسعه صدر نقشاصالحي داشته باشيد ،نه نقش تحقيري.
 توجه داشته باشيد وجود نقطه ضعفي در همسر طي سال ها وبه مروز زمان پديد آمده است و نمي توان انتظار داشت كه به طور
ناگهاني و در مدت بسيار كوتاه موفق به تغيير آن گردد.
 -زندگي ساده و شيرين است ،اگر مشكالت را بزرگ نبينيد و به
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مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده خبر داد:

فاطمه تندگویان

صورت دو شريك و همدل و همدرد حضور داشته باشید و سخت و
تلخ است اگر هريك از موضع و ديد خود در آن وارد شويد و حاضر
به تفاهم نباشيد.
 سعي كنيد مسائل زندگي خويش را به كمك يكديگر حل كنيدو فرصت دخالت را به هر شكل از ديگران بگيريد.
 انتخاب تنها و تنها يك مشاور خوب و صاحب صالحيت شمارا از دخالت هاي بي مورد و سرگرداني در تصميم گيري نجات
خواهد داد.
 خانواده همسر را به چشم خانواده خود نگاه كنيد و موضع عاطفيو خيرخواهانه آن ها را درك كنيد و حرمت آن ها را هميشه حفظ
كنيد.
 توجه داشته باشيد رعايت حقوق والدين طرفين حق شرعي،واجب و اخالقي است ،اما پرداختن به سنت ها به نظر شما بستگي
دارد.
 در صورت بروز اختالفات فرهنگي باسعه صدر سعي كنيد مظاهرفرهنگي همسرتان را بشناسيد و در اين باره به يكديگر كمك كنيد
تا فرصت مناسب جهت آشنايي و تفاهم بيشتر فراهم شود.
 درحضور ديگران به ويژه خانواده خويش شروع به شكايت ،تحقيرو گله گذاري از همسر خود نكنيد و در صورت بروز برخورد طعن
آلود يا حقارت آميز حتي با شوخي از جانب ديگران نسبت به
همسرتان و يا به نوعي زير سوال بردن او ،مدافع شخصيت همسر
خويش باشيد.
 اجازه بدهيد ديگران شاهد جلوه هاي شيرين و زيباي زندگي شماباشند و در شادي ها با شما سهيم شوند ،اما مشكالت ،رنجش ها و
نارحتي هايتان را دائما براي ديگران بازگو نكنيد.
 مبنا در زندگي گرم بودن كانون خانوادگي شماست ،بنابراينابتدا به خواسته هاي يكديگر بها دهيد و بعد درصدد رعايت حال
ديگران (خانواده و والدين) برآیيد.
 سالمت رواني وجسمي ،اعتماد و عشق و عالقه ،مصاحبت مطلوب(كالمي و غيركالمي) درك نيازهاي يكديگر ،برخورداري از حقوق
مشابه ،تقسيم كار عادالنه ،مشاركت در تصميم گيري ها ،احترام
به يكديگر ،نداشتن توقعات بي جا و دور از ذهن از عوامل بسيار
موثر در پايداري زندگي است.
 به منظور تحكيم روابط و كنترل تمايالت در حد مقدور در جهتاقناع يكديگر پيش برويد ،اقناع همسر سبب تعديل رواني و جهت
دهي احساس و عواطف و كنترل شرايط روحي او مي گردد و در
شكل گيري شخصيت اجتماعي او نيز فوق العاده موثراست.
 سكون و آرامش شب ،ابزار عشق و اظهارات كالمي محبت آميز وبروز عواطف در عمل از عوامل موثر در پيوند حقيقي است.

تدوین سند توسعه راهبردی
مشارکت زنان در صنعت نفت

مشاور وزیر نفت در امور زنان از تدوین
سند راهبردی مشارکت زنان در صنعت
نفت خبر داد و گفت :وزارت نفت ،اولین
دستگاه اجرایی در سطح کشور است که
نسبت به تدوین این سند اقدام کرده است.
فاطمه تندگویان با بیان این مطلب افزود:
این سند ،برخواسته از اهداف مشخصی
مشتمل بر بهبود وضع زنان در سطح
صنعت نفت ،تحقق شایسته ساالری،
ارتقای سطح سالمت زنان این صنعت،
نگاه به بهبود وضع زنان شاغل در مناطق
عملیاتی و  ...است.
وی با تاکید بر این که بر اساس مبانی
برنامه ششم توسعه کشور ،نرخ مشارکت
اقتصادی زنان در کشور باید به  ١٨درصد
در پایان برنامه برسد ،ادامه داد :نرخ
مشارکت اقتصادی زنان در صنعت نفت در
حال حاضر  ٨,٦درصد است و به عبارت
دیگر ،نرخ کنونی مشارکت اقتصادی زنان
در صنعت نفت با هدفگذاری برنامه ششم
توسعه ،بیش از  ٥٠درصد اختالف دارد.
تندگویان با یادآوری این مهم که الزم
است با توجه به شعار عدالت جنسیتی
دولت تدبیر و امید ،تمهیدات ویژه ای
برای افزایش مشارکت زنان اندیشیده شود،
تصریح کرد :نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده
در ایران  ٥٠درصد است و میزان این
شاخص برای کشوری که ادعای انقالبی
بودن دارد و می خواهد سرآمد منطقه
باشد ،مناسب نیست.
مشاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده
ادامه داد :ایران از نظر نرخ مشارکت زنان،
با کشورهای همجوار مانند ترکیه ،عراق،
افغانستان و حتی عربستان نیز بسیار
فاصله دارد ،به طوریکه نرخ مشارکت زنان
در عربستان  ٢٢درصد است و این شاخص
در ایران در بهترین حالت از  ١٥درصد
تجاوز نمی کند.
وی با بیان این که متاسفانه نه تنها زنان
در عرصه های سیاستگذاری و برنامه ریزی،
حضور موثری ندارند ،بلکه نگاهی به
ساختارهای عمرانی کشور نیز نشان می
دهد زنان آنطور که باید مورد توجه قرار
نمی گیرند ،ادامه داد :برخی اشتغال زنان
را مانعی برای توسعه فرهنگ ازدواج مطرح
می کنند در حالیکه باید به این مهم توجه
داشت ،ازدواجی که در سایه هم کفه بودن
زوجین و رشد همتراز آنان باشد ،نتایج
بهتری به همراه خواهد داشت.

• ویژه نامه داخلی دفتر مشاور وزير
در امور زنان و خانواده وزارت نفت
• سال اول ،شماره صفر
• بهار 1395
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در بخشي از مقدمه كتاب سيما و سيره ريحانه پيامبر كه به
قلم علي كرمي فريدني در  831صفحه و توسط انتشارات دليل
ما به چاپ رسيده است ،آمده است« :اگر بگوييم ريحانه سرفراز
پيامبر ،محبوب ترين چهره و دوست داشتني ترين شخصيت و
پرجاذبه ترين پيشواي رشد و تعالي و شكوهبارترين نمونه انساني
در آسمان انسانيت است ،نه سخني به گزاف بر زبان رانده و نه
چيزي فراتر از حقيقت به قلم آورده ايم».
كتاب كه چكيده مطالعات ،دريافت ها ،برداشت ها و يادداشت هاي
نويسنده در مورد شخصيت واالي ريحانه ارجمند پيامبر است ،در
 22بخش شامل روح حيات در كالبد زمان ،ريشه و تبار پرافتخار
ريحانه پيامبر ،نام هاي بلندآوازه و لقب هاي الهام بخش او ،رشد
و شكوفايي در محيط و شرايط آرماني ،سرآغاز زندگي مشترك
با امير وااليي ها ،سيماي پرشكوه ريحانه پيامبر در آيينه قرآن،
سيماي ريحانه پيامبر در آيينه شفاف محمد ،سيماي ريحانه
پيامبر در آيينه امامان نور ،راز جاودانگي ريحانه پيامبر ،جايگاه
پرفراز علمي و فرهنگي ريحانه پيامبر ،كرامات ريحانه پيامبر،
واژه «سيره» ،در جامعه كوچك خانه و خانواده ،سبك سياسي
و اجتماعي ريحانه پيامبر و  ...نگاشته شده است.

كتاب جنسيت و زندگي روزمره نوشته ماري هولمز و ترجمله
دكتر محمد مهدي لبيبي است كه با مقدمه اي از دكتر ناصر فكوهي
و توسط نشر افكار به چاپ رسيده است ،این کتاب كه براي اولين
بار در سال  2009منتشر شده است و ارزشمندترين و در عين حال
جديدترين اثر خانم ماري هولمز به شمار مي رود و فصل نويني در
نگرش انسان ها به موضوع جنسيت گشوده و زمينه را براي مطالعات
عميق تر و پربارتر فراهم كرده است.
مرد بودن و زن بودن تنها تفاوت جسمي ،يادگيري جنسيت و
رفتار مطابق با آن در زندگي روزمره ،روابط جنسيتي در زندگي
روزمره ،مقاومت در برابر جنسيت در زندگي روزمره ،آينده جنسيت
و جنسيت ،زندگي روزمره و از دست دادن هويت جنسي فصل
هاي اين كتاب است .محمد مهدي لبيبي ،مترجم كتاب كه داراي
فوق ليسانس جمعيت شناسي و دكتري جامعه شناسي سياسي
دانشگاه تهران است ،آن را مجموعه اطالعات مفيدي درباره تحول
مفهوم جنسيت در طول زمان ارائه شده و مثال هاي گوناگوني از
زندگي واقعي براي درك موضوعات مرتبط با آن مي داند ،پيشنهاد
مي كنيم براي آشنايي با مفهوم دقيق جنسيت و نقش آن در زندگي
روزمره افراد اين كتاب  192صفحه اي را مطالعه كنيد.

در آذرماه  1311كنگره اي متشكل از نمايندگان كشورهاي
خاورميانه و شرق آسيا در تهران برگزار شد كه سخنراني ها و
بحث هاي ارائه شده در آن ،حول محور حقوق زنان و نقش آنان
در جامعه بود .گزارش اين سخنراني ها و مباحث ،موضع حكومت
پهلوي در قبال برگزاري اين كنگره در تهران و ديگر مسائل
مرتبط با آن ،از جمله مطالب كتاب نهضت نسوان شرق است
كه به قلم غالمرضا سالمي و افسانه نجم آبادي نگاشته شده است؛
اين كتاب منبعي سودمند در ريشه يابي مباحث مطرح شده در
حوزه مسائل زنان در ايران و تكاپوهاي صورت گرفته در اين باره
است كه در  401صفحه توسط نشر شيرازه به چاپ رسيده است
و مي توان با مطالعه آن مشاهده كرد كه معضالت زنان در هفتاد
سال پيش با آن چه جامعه امروز زنان با آن روبروست ،چندان
تفاوتي نكرده است ،بلكه شايد برخي مشكالت ديروز ،به عنوان
يك واقعيت عادي در امور جاري امروزه درآمده است.
متاسفانه این کتاب در حال حاضر قابل تهیه نیست و می توان از
نسخه های قدیمی و یا الکترونیکی آن استفاده کرد.

كتاب شخصيت و حقوق زن در اسالم به دو مبحث اساسي
مي پردازد و مي كوشد تا ديدگاه اسالم را در اين زمينه نشان دهد:
نخستين مبحث شخصيت زن و شناخت اوست؛ هر جريان فكري
بر اساس تصويري كه از شخصيت زن ارائه مي كند ،مي تواند
درباره ديگر مسائل زنان نيز نظر دهد و اظهار نظر كند.
دوم حقوق خانواده است كه نخستين عرصه عيني شخصيت
زن به شمار مي رود و مبناي ديگر قوانين و مقررات حقوقي در
زمينه هاي اجتماع ،سياست ،دادرسي و جزاست.
زن در گذر تاريخ ،تاثير فرهنگ هاي برون ديني در جعل و
تحريف حديث و برداشت هاي خاص از متون ديني ،شخصيت
انساني زن و حقوق خانواده از جمله فصول اين كتاب است كه به
قلم حجت االسالم مهدي مهريزي نگاشته شده است و شركت
انتشارات علمي و فرهنگي آن را در  503صفحه به چاپ رسانيده
است.

زن و توسعه نوشته دكتر شمس السادات زاهدي توسط دفتر
پژوهش هاي فرهنگي در  223صفحه به چاپ رسيده است؛
حصار و سقف شيشه اي مانع حضور زنان در عرصه مديريت،
مسووليت هاي دولت ها در قبال زنان ،مشاركت زنان در مديريت
كشور ،زنان طاليه داران گفت وگوي تمدن ها در مسير توسعه
پايدار ،موقعيت زنان در جامعه دانشگاهي ،تغييرات جايگاه شغلي
زنان دانشگاهي در يك دهه ،اثرات جنگ بر زنان و كودكان
مديريت در خانواده و  ...از جمله سرفصل هاي اين كتاب است
كه مجموعه اي از سخنراني ها و مقاله هايي است كه طي دو دهه
اخير در سمينارها و گردهمايي داخلي و خارجي ارايه شده و يا
در نشريات علمي به چاپ رسيده اند كه هدف از نگارش آن ،آگاه
سازي جامعه از يك سو ،نسبت به توانمندي هاي زنان و از سوي
ديگر نسبت به محدوديت هايي است كه زنان كشور ما با آن ها
مواجه اند كه مطالعه آن را به شما پيشنهاد مي كنيم.

در خانه به شغل خود نپردازيد ،اولويت هاي خود را مشخص
كنيد ،كارها را عادالنه تقسيم كنيد ،وقتي را به خودتان اختصاص
دهيد ،از ديگران كمك بگيريد ،اين ها عنوان مطالب فصل اول
كتاب است كه توصيه هايي كاربردي به زنان شاغل در جهت
بهبود زندگي آن ها ارائه مي كند؛ سياست هاي شغلي ،روابط
شغلي ،رهبري ،روش ها ،روز به روز و تصوير بزرگ عناوين ديگر
كتاب آينه اي دربرابر زنان شاغل نوشته كارول توركينگتون
و ترجمه مريم پورثاني و سيما ترابي است كه در  184صفحه در
نشر ثاني به چاپ رسيده است؛ هدف اين كتاب الهام بخشيدن
به زنان شاغل براي رسيدن به آرمان هاي زيباي آن هاست كه
گاه دور از دسترس به نظر مي رسند؛ اين كتاب با سهيم كردن
خواننده خود در موفقيت ها و نقاط قوت زنان شاغل و نشان دادن
مشكالت و گرفتاري هاي آن ها او را به داشتن عزمي راسخ ،تالش
كردن و رسيدن به موقعيت مطلوب تشويق مي كند؛ اين كتاب
منحصر به فرد ،شبكه اي غني از راهنمايي ،مشاوره و حمايت
است كه زنان شاغل مدت هاست در آرزوي آن هستند.

