ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮدان اﺳﺖ

ﻋﮑﺲ :اﯾﻠﻨﺎ
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﮑﺎری در زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﺮدان ﺣﺪود  10درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ.
 ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ( در ﻫﻤﺎﯾﺶ زﻧﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽاﯾﻠﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺻﺤﻨﻪ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ:زﻧﺎن
ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪود  800زن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
زن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻨﻮز ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  91ﺗﺎ  92ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ادارات ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهای ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﮑﺎری در
زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﺮدان ﺣﺪود  10درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20درﺻﺪ اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و در ﺣﺪود  4 ،3ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای رخ داده اﺳﺖ.
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی رو ﺑﻪ رو ﺑﻮدهاﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺑﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار از ﺳﺎل  75ﺗﺎ  90ﺣﺪود
 4اﻟﯽ  5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺪود  9درﺻﺪ ﺑﻪ  13درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن اﻗﺪام اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺤﺚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎی ﺑﺮرﺳﯽ دارد .ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺮف از
آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺠﺮ ﺑﻮدن ﺑﮑﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﯽ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ دﭼﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل از

ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .در
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﻣﻬﺎرت آﻣﻮز ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ آﻣﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ زن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶ ﺷﺮط اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎر از راه دور و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮوط ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻧﻮاده  ICTﻫﺎی در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای زﻧﺎنﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮوه  NGOﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺑﺨﺶ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار دارﯾﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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