ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺨﺎرج و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن
در ﺑﺎزار ﮐﺎر

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺒﺾ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺎزار ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﯿﻪ رب ﮔﻮﺟﻪ،
آبﻟﯿﻤﻮ و ﺣﺘﯽ ﻏﺬای روزاﻧﻪ؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﺑﺎزار ﮐﺎر؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ،
ﺟﻠﺴﺎت ،ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام
ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺣﻮزه زﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮز زﻫﺮه ارزﻧﯽ؛ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﺠﻮ؛ ”ﻫﺎﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن؛ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ“ ﻫﻤﺎﯾﺶ
اﻗﺘﺼﺎددان ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
 ،در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ زﻫﺮه ارزﻧﯽ؛ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺷﺮع اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ  28ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺣﻖ دارد ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻢ زن و ﻫﻢ ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ”ﻫﺮ ﮐﺴﯽ“ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ”ﻣﺮد“ را ﻣﻌﺎدل ”ﻫﺮ ﮐﺴﯽ“ ﮐﻨﻨﺪ،ﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻪﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ
ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎنﻧﺎم ﻣﯽ ”ﻣﺴﺘﺨﺪم“ وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ﺳﺎل  1345ﻧﯿﺰ از
اﺳﺘﻔﺎده ”ﮐﺎرﮔﺮ“ ﺷﻮد .در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از اﺻﻄﻼحﻓﺎرﺳﯽ ﺿﻤﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ،زن و ﻣﺮد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻔﮑﯿﮏ زن و ﻣﺮد ﻧﺪارد.
زﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ارزﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول و دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﮕﺎه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم
ﻧﮕﺎه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وارد ﺷﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ،اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ زﻧﺎن؛ در اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﺮ
اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎر اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻧﮋاد و ﻣﺬﻫﺐ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ارزﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از آنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ و ﺣﺘﯽ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﺿﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ.
اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
وی اﻓﺰود :اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و آن اﯾﻦﮐﻪ زﻧﺎن در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ،درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻧﺪارﻧﺪ.
ارزﻧﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺧﻮد زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ زﻧﺎن ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﺧﻮد اﺻﺮار ﻧﻮرزﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
درآﻣﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ -ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺨﺎرج
در اداﻣﻪ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﺠﻮ؛ اﻗﺘﺼﺎددان ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ آنﺟﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺒﻌﺎت آن اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺎرج
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮ ﺑﺮای
زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻋﺮﺿﻪای وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎر از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎﻟﺠﻮ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪاﺧﻞ و ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖﺷﺎن از ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎنآورﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار ،اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻫﺎی زﯾﺎدیاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ … ﺷﻮﯾﯽ وﻫﺎ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎسدار در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺪت زﻣﺎن
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺘﺼﺎدی زﻧﺎن
ﻣﺎﻟﺠﻮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش
ﺷﺪه ﻧﺸﯿﻨﯽ دوﻟﺖ از وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آن ﮔﺬاﺷﺘﻪروز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘﺐﻓﺮزﻧﺪان در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ﺗﻮرم ﻣﺰﻣﻦ در اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده …اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ راﯾﮕﺎن ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار ،زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎنآور وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎرج و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﻧﯿﺰ … ﻫﺎ وﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدکﺷﺪه و اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ ﻣﯽ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺒﺾ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪای در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن و ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎد ﺑﺎزار ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺾ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪای در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن و ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎد ﺑﺎزار در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل و اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻗﺒﺾ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﺑﺎزار ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﯿﻪ رب ﮔﻮﺟﻪ ،آبﻟﯿﻤﻮ و ﺣﺘﯽ ﻏﺬای روزاﻧﻪ؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﺑﺎزار ﮐﺎر؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه
اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟
وی ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ،اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن؛ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل درآﻣﺪ و ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﺮحﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﻃﺮحﻫﺎ را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد.

