ﺧﺎﻧﻪ داری ،ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﻋﮑﺲ :اﯾﻠﻨﺎ
در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ  ۸۸ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل
ارزش اﻓﺰودهای ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  ۱۲درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن را در آن ﺳﺎل
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ارزش ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ داری ﻧﯿﺎز دارد ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰدیدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزش ﮔﺬاری ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺖ :درﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻮ ﺑﺎوﺟﻠﻮه ﺟﻮاﻫﺮی در ﮔﻔﺖ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺧﺎﻧﻪ دار ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ ،ﺑﯿﮑﺎر ،ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر و ﻣﺤﺼﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻧﻪ
داری ﺷﻐﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ﺧﺎﻧﻪ داران در زﻣﺮه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎ ،ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :درﻣﻮرد زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ
اﺳﺖ و ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﻪداری از ﻓﺮزﻧﺪان و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را
دﻫﺪ.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ …ﺷﯿﺮ دوﺷﯽ ،ﭘﺸﻢ زﻧﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻣﺪاری،
ﺟﻮاﻫﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﺴﯿﺎر زود از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎ در ارزشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه زﻧﺎن اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۸۸در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ ارزش اﻓﺰودهای ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  ۱۲درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن را در آن ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ زﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
راﻧﺪن زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮد ﺷﺎﻏﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻮاﻫﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻐﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﮐﺎری اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارد ،اﻣﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن از ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش آن
در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دارد ،اﻓﺰود :در دورهای ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﺮای
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻃﺮح رﯾﺸﻪ در اﺣﺘﺴﺎب ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ در درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﺪارد و
دارد… .ای ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻮﮔﯽ ،ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ وﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪداری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﺧﺎﻧﻪ
ﺟﻮاﻫﺮی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻃﺮح ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮار را ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺳﻮی ﻓﺮد ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :ﺷﺎﻏﻼن ،ﺑﺨﺸﯽ از
درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﻧﻪدار ،درآﻣﺪی ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻏﻠﺐ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﺮﯾﻪ و ارث دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﻼقﻫﺎ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ اﻓﺰودن
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ دوش
دوﻟﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

