اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ  137ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﺮان
در ﺳﺎل  2015از ﺑﯿﻦ  142ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ  137را داراﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ،ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ،ﻧﺨﺒﮕﺎن و ”ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی“ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺰد) – ،اﯾﺴﻨﺎ(ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان
ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ،اﺣﯿﺎء ﻫﻮﯾﺖ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻻزم اﺳﺖ ﻣﯿﺰان وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻧﺎﻣﺘﻮازن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای
و ﻫﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را دارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﻋﺘﺪال ﺑﺎ راه ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ روی زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺸﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
دارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﭼﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻣﻮﻻوردی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﺮان در ﺳﺎل  2015از ﺑﯿﻦ 142
ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ  137را داراﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ،ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آﮔﺎهﺗﺮ ،ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎده
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊﻧﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺧﺎص
اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻼش و ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎم و اﺳﻨﺎد
ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ادارات و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮدارد.
ﻣﻮﻻوردی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺤﺮان رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻃﻼق ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮزﻧﺪآوری و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ازدواج ،اﺑﺮاز اﻣﯿﺪاواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺪمﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮدارﯾﻢ.

