ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﯿﺞ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﻋﮑﺲ :ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺤﺎرت در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﮔﻔﺖ 2.5 :ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن زن
 ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻌﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮایﻣﯿﺰان وﮔﻮ ﺑﺎﺳﻬﯿﻼ ﺟﻠﻮدارزاده در ﮔﻔﺖ
ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎز از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﺮدی ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺴﮑﻦ و درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود 2.5 :ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺴﮑﻦ ،درآﻣﺪ ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ر
ادارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد .راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن
ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺤﺎرت در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از اﻓﺮاد
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.
ﺟﻠﻮدارزاده ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﮔﺬران ﻣﻌﯿﺸﺖ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 150ﻫﺰار ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻫﻢ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺷﻐﻞ ،ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ روزﮔﺎر ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﺎﮐﯿﺪات ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺻﺪر اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﺮد و زن در ادراه زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارد .زﻧﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﻗﺒﺎل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

