ﺑﯿﻜﺎری زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻋﻼم ﻛﺮد :ﻧﺮخ ﺑﯿﻜﺎری زﻧﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ۴۹۳۱ﻫﻤﻮاره دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺑﯿﻜﺎری ﻣﺮدان در ﭼﻬﺎر
ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲.۰۱ ،۹ ،۹.۸ ،۹درﺻﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن  ۹.۸۱ ،۲.۹۱ ،۹.۹۱و  ۷.۹۱درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ..
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﻛﺎر ﺳﺎل  ۴۹۳۱ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدان ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ
ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻫﻤﻮاره ﺣﺪود  ۳۶درﺻﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن اﻧﺪﻛﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳۱درﺻﺪ اﺳﺖ..
ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺑﯿﻜﺎری و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﻛﺎر
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در رﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﯾﻜﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۰۶درﺻﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻛﻪ ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﺒﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﻛﺎر را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﻜﺎری ﺑﺎﻻی  ۰۴درﺻﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﻮان  ۵۱ﺗﺎ  ۴۲ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﻛﯽ از آن
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻜﺎری زﻧﺎن ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮدهاﯾﻢ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮك )ﺑﺮﺟﺎم( و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻛﺸﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖﻣﺮدان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﯿﺮ و دارﻫﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪای و
ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﻜﺎری ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻞﻛﻪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

