ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﺟﻮان ﺷﻬﺮی ﺑﯿﮑﺎرﻧﺪ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺮﻧﺎ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن  20ﺗﺎ  24ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر  54.1درﺻﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﻣﺮدان در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ
 23.8درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎرﮔﯿﺮی زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ،92ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺟﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  18.4و  28درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﺟﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی زراﻋﯽ ،داﻣﺪاری ،ﻣﺮﻏﺪاری و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺧﻮد را ﺷﺎﻏﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﮔﻮﯾﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از زﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎغ و ﯾﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ،
ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﺟﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و زﻧﺠﺎن ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﮔﻮﯾﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن دارد.
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺮدان ﺟﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮔﯿﻼن ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺘﻔﺎوت در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،در
ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﺰد ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ  15ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
در زﻣﺴﺘﺎن  92ﻣﻌﺎدل  2.5درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  15ﺗﺎ  24و  15ﺗﺎ  29ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  3.1و  6.3درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻫﻢ دﺷﻮارﺗﺮ از اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﻮاد اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد دارای ﮐﻢ ﺳﻮاد و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی
و ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﭼﻨﺪﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﮐﻤﺒﻮد درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺒﻮد ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ،رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،زﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮔﺮو ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از اداری و ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻌﺎدل ﺑﺒﺮد و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ را در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن)ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ،ﻣﺴﮑﻦ و درآﻣﺪ ﻣﮑﻔﯽ( ﺑﻪ وﯾﮋه
زﻧﺎن ﺟﻮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،آﻣﻮزش ،اﺷﺘﻐﺎل و ارﺗﻘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﮕﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻢ داده اﯾﻢ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد.ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻧﻤﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺼﻮر دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮخ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ زﻧﺎن دارد زﯾﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ آﺣﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری  80درﺻﺪ زﻧﺎن ﺟﻮان در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ درﻧﮓ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺳﺰاوار ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﺮﻧﺎ ﻣﻨﺒﻊ:

