زﻧﺎن ﺟﻮان در  19اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﻻی 40درﺻﺪ
دارﻧﺪ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺮﻧﺎ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﺟﻮان 15ﺗﺎ 24ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮر  43.4درﺻﺪ اﺳﺖ  19اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﻢ از ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﻻی  40درﺻﺪ
زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ،آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﺷﺘﻐﺎلاﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﻮان دارد.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﺎ  84.4درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن 15ﺗﺎ  24ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ داده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ  10اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر دارای ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری  50و ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﺟﻮان در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎری
زﻧﺎن  19.4و ﻣﺮدان  9درﺻﺪ در ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻟﯿﻠﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮدان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺟﻮﯾﯽ زن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﺟﻮﯾﯽ ﻣﺮد ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺷﻐﻞ دارﻧﺪ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮدان ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ را ﺑﺮ زﻧﺎن دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  80درﺻﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد ،ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﮐﺎر دﭼﺎر ﺧﺪﺷﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﯾﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر را ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ دﺷﻮارﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻫﻪ  60ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت در ﮐﺸﻮر روﻧﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ارزش ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﮐﺸﻮر ارج ﻧﻬﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار از دﺳﺘﻤﺰد اﻧﺪک ،ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،اﻧﺒﻮه ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺼﺎﺋﺐ دﯾﮕﺮ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رﻧﺞ ﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰد ﻗﺎدر ﺑﻪ اداره ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ زﻧﺎن را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
.ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ
در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران زن دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را 160ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر زن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد.
ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ در دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺎر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن
ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﺑﺸﺪت ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر دارد .ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻔﺎف و رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪﻫﺪ و ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﯾﺮان
ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻻﻟﯽ اﺳﺖ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ رزاﻗﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  30ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  500ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ زﯾﺎدی را ﺑﺮای زﻧﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل  2010ﻣﯿﻼدی ﭘﺬﯾﺮای ﺑﯿﺶ از  27ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺶ از 20ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ورود ﻫﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
.راه ﻧﺮﻓﺘﻪ و راه ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺮک دارد و زﻧﺎن ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،آﻣﺎده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺒﻮد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را از زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن و ﻧﺒﻮد ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده و اﯾﺮان ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را در ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﺟﻮان آن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ آن را ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺪ داد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰودی آﺛﺎر آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺧﻮاب ﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎری
و ﺑﯽ روﻧﻘﯽ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

