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مقدمه

کارگاههایزیرزمینیفراموششدهاند کارگردر 3/5میلیون

انتشارآمارازدواجهایزودهنگام

وزیرآموزشوپرورش:فرصتهایآموزشیعادالنهتوزیعنمیشود

معاونوزارتآموزشوپرورش:900میلیاردتومانبهمعلمانبدهکاریم!

اجرایالگویجدیدمشاغلخانگیدر9استان

کودکانمحرومازتحصیلدرجهانروبهافزایشاست یونسکو:شمار

آمارکلمتکدیانکشورثبتمیشود

کشوربهبیشترینافتخوددرششسالاخیررسید کل معامالتمسکن

کار انتظاریکساله1/2میلیونبیکاربرایورودبهبازار

20درصدثروتجهاندردستیکهزارمجمعیت

۴0درصدتختهایبیمارستانهای»خصوصی«خالیاست

کرج راهاندازیپویش»هردفتریکداستان«در

نمایندهکهگیلویه:درخواست90درصدمراجعهکنندگاناشتغالاست

کار اشتغالزاییازطریقهماهنگیبینعرضهوتقاضاینیروی

کشور آمارفقرناشیازخشکسالیدر

معاونوزیرراهوشهرسازی:اختصاص37000میلیاردریالبهساماندهی...

کانکسیدرچاراویماق کانکسبرگزارمیشود؛70مدرسه کهدر کالسهایی

بررسیانتقادِینتایِجطرحآمارگیریهزینهودرآمدخانوارهایشهریوروستائی

کتابخانهملیبدهید کتابهایمازادخودرابرایاهداءبهمناطقمحرومبه

کشور گشایشاشتغالدرسراسر کار:اجرایهمزمانچندینطرحجهت وزیر

کودکانتحتپوششبهزیستیتهراناضافهمیشوند ساالنه800تا1200نفربه

لباسفرممدارس؛نشانهدیگریازتبعیض

فقرمالی،علتاصلیترکتحصیلدانشآموزانابتداییدرخراسانشمالی

فقرشدیدفضایآموزشیدربرخیمناطقتهران
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مقدمه

در سپتامبر 2018 سازمان ملل گزارشی را تحت عنوان »فقر شدید و حقوق بشر« به قلم فیلیپ 
الستون، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در این زمینه، منتشر کرده است. این گزارش اخیرًا از سوی 

مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی ترجمه و چاپ شده است. 
ابزار  و  بشر  حقوق  نظام مند  نقض  دینامیزم  به عنوان  »خصوصی سازی«  گزارش،  این  در 
گزارش،  این  براساس  است.  شده  معرفی  کم درآمد  گروه های  و  فقرا  به حاشیه راندن 
دورۀ  در  حکمرانی  سیاسی  و  اقتصادی  فلسفۀ  از  جدایی ناپذیر  بخشی  به  خصوصی سازی 
معاصر تبدیل شده و پیامدهای زیان باری در زمینۀ نادیده گرفتن حقوق بشر و منافع گروه های 
به مثابه  عمومًا  خصوصی سازی  است:  آمده  گزارش  این  مقدمۀ  در  است.  داشته  کم درآمد 
راه حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری های مالی معرفی می شود و بازیگران عرصۀ 
بین المللی و سیاست گذاران داخلی کشورها به طور جسورانه و بدون توجه به پیامدهای حقوق 

کار قرار داده اند.    بشری آن، آن  را در دستور 
که از طریق آن بخش خصوصی به طور  گزارش، خصوصی سازی فرایندی است  براساس این 
فزاینده ای از دولت در حوزه های مختلف ازجمله حوزه های حقوق بشری مسئولیت زدایی 
گذاری دارایی های  می کند. خصوصی سازی، گونه های متنوعی از کوچک سازی دولت نظیر وا
دولت تا خرید خدمت دولت از بنگاه های خصوصی را شامل می شود. از دهۀ 1970، موج های 
مختلفی از خصوصی سازی جهان را تحت تأثیر قرار داده است. در قرن حاضر نیز موج عظیم 
که نه تنها از سوی دولت  کرده است؛ موجی  جهانی شدن، فرایند خصوصی سازی را تقویت 
صندوق  و  جهانی  بانک  نظیر  بین المللی  سازمان های  سوی  از  بلکه  خصوصی،  بخش  و 
بین المللی پول اوج گرفته است. در این رویکرد، به طور مداوم از سازمان های دولتی و نهادهای 
عمومی اعتمادزدایی شده، کارایی آن ها تضعیف می شود و با افزایش قدرت سیاسی شرکت ها 
در فرآیند خصوصی سازی، فشار افزون تری بر نهادهای سیاست گذاری و قانون گذاری وارد 

می شود تا معافیت های مالیاتِی بیشتری به آن ها اختصاص یابد. به عبارتی خصوصی سازی، 
مقررات زدایی از یکسو و مقررات گذاری در راستای منافع شرکت های بزرگ اقتصادی را تسهیل 
می کند و زمینه را برای تسخیر هرچه بیشتر میدان سیاست گذاری توسط این شرکت ها فراهم 
از جهت گیری به سمت منافع  که موجب می شود سیاست ها به طور مداوم  می کند؛ اقدامی 

عمومی به سوی منافع اختصاصی و انحصاری این شرکت ها سوق پیدا کند.
گونه های خصوصی سازی، معیارهای حقوق  که در بسیاری از  گزارش استدالل می کند  این 
کیفیت خدمات  گرفته شده و به وضعیت فقرا در زمینۀ دسترسی به خدمات و  بشر نادیده 
سیستم  خصوصی سازی  از  مثالی  ذکر  با  گزارش  نمی شود.  توجهی  کمترین  خصوصی شده 
بسیار  به میزان  کیفری  مجازات های  و  اتهامات  فرآیند،  این  در  که  می دهد  نشان  کیفری 
بیشتری نسبت به فقرا اعمال می شود و فقرا با جرایم نقدی و محروم شدن از بسیاری خدمات 
در  کم درآمد،  گروه های  و  فقرا  حاشیه ای شدن  وضعیِت  همین  می شوند.  مواجه  اجتماعی 
فرآیند خصوصی سازِی سیستم حمایت اجتماعی و بیمه های اجتماعی نیز مشاهده می شود.

براساس این گزارش، ادامۀ موج فعلی خصوصی سازی به زودی می تواند به یک سونامی واقعی 
در جهان منجر شود. ازهمین رو، برخی کشورها با بازنگری بنیادین در روند خصوصی سازی، 
خدمات  حمل ونقل،  بهداشت،  آموزش،  انرژی،  نظیر  اساسی  خدمات  گذاری  بازوا حال  در 

اجتماعی و ... به بخش عمومی هستند.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
  نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارگران در کارگاه های بدون شناسنامه 
گفت: براساس برآوردها  کارگران غیررسمی  جزء فراموش شدگان هستند، درباره آمار اشتغال 

3/5 میلیون کارگر در کارگاه های زیرزمینی فعالیت دارند.

مقدمهخصوصی سازی: دینامیزم نقض نظام مند حقوق بشر
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کشور در مورد وضعیت سنی    طبق آمارهای منتشر شده از تارنمای سازمان ثبت احوال 
کمتر از 10  زوج ها هنگام ازدواج بین سال های 89 تا 9۴، تعداد یک هزار و  ۶79 دختر با سن 

سال به ازدواج رسمی و قانونی دیگران درآمده اند.
  وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر همه دانش آموزان از آموزش با کیفیت برخوردار 

نیستند و معتقدیم فرصت-های آموزشی، عادالنه توزیع نمی شود.
مطالبات  بابت  تومان  میلیارد   ۶50 اینکه  به  اشاره  با  آموزش وپرورش  وزارت  معاون    
حق التدریس و 250 میلیارد تومان برای حقوق معلمان خرید  خدمات بدهکار هستیم، گفت: 

هنوز برای پرداخت این مطالبات اعتباری تأمین نشده است.
که 258 میلیون  کی از آن است  گرفته توسط یونسکو حا   جدیدترین برآوردهای صورت 

کودک و نوجوان در سال 2018 میالدی امکان دسترسی به مدرسه را نداشتند.
  مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از ثبت اطالعات متکدیان در سامانه جامع 
آسیب دیدگان اجتماعی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با استقرار و به کارگیری این سامانه، 

کل اطالعات در کشور از متکدیان در سامانه ثبت خواهد شد.
گزارش روزنامه مردم ساالری، معامالت مسکن کل کشور در 22 روز شهریورماه با منفی    به 

۶2 درصد به بیشترین افت خود در شش سال اخیر رسید.
  درحال حاضر در سطح جهانی، باالترین  هزارک جمعیتی ثروتمندان تقریبًا مالک 20 درصد 
کل ثروت جهانی و باالترین صدک مالک حدود 50 درصد آن است و باالترین دهک جایی بین 

80 و 90 درصد قرار می گیرد.
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زمینی  یر 3/5 میلیون کارگر در کارگاه های ز
فراموش شده اند 

روزنامهشرق-21شهریورماِه1398

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار  |  نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره 
کارگاه های بدون شناسنامه جزء فراموش شدگان هستند، درباره آمار اشتغال  کارگران در  به اینکه 
کارگران غیررسمی گفت: براساس برآوردها 3/5 میلیون کارگر در کارگاه های زیرزمینی فعالیت دارند 
کارگاه ها غیررسمی و بدون تابلو هستند. خدایی با اشاره به  که آمار آن ها در هیچ جا نیست و این 
گفت: مفاد  کاغذ است،  که فقط روی  کارگران بسته می شود  گاهی اوقات قراردادهایی با  اینکه 
قراردادهایی که فقط روی کاغذ است اجرا نمی شود و حداقل های قانونی برای آن ها وجود ندارد.

 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/238705

ودهنگام  انتشار آمار ازدواج های ز
خبرگزاریایرنا-23شهریورماِه1398

طبق آمارهای منتشر شده از تارنمای سازمان ثبت احوال کشور در مورد وضعیت سنی زوج ها 

هنگام ازدواج بین سال های 89 تا 9۴، تعداد یک هزار و  ۶79 دختر با سن کمتر از 10 سال به 
ازدواج رسمی و قانونی دیگران درآمده اند. همچنین طبق آمارهای سازمان ثبت احوال کشور 
درباره  »توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج« در بازه  زمانی سال های 1389 تا 139۴ که آمار سال 
90 آن روی سایت سازمان قرار ندارد، تعداد ۴1 هزار و ۴31 دختر زیر 15 سال به عقد رسمی 
مردانی در سنی 25 تا 29 سالگی درآمده اند؛ طبق این آمارها، در این بازه  زمانی 7۶5 دختر زیر 

کرده اند. 15سال با مردانی ۴0 تا 75 ساله ازدواج رسمی 
 /http://www.irna.ir/news/83471973

 

ورش: فرصت های آموزشی  یر آموزش و پر وز
یع نمی شود  عادالنه توز

پایگاهاطالعرسانیدولت-23شهریورماِه1398

گفت: در حال  محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش  |  وزیر آموزش و پرورش 
فرصت های  معتقدیم  و  نیستند  برخوردار  کیفیت  با  آموزش  از  آموزان  دانش  همه  حاضر 
آموزشی، عادالنه توزیع نمی شود. حاجی میرزایی افزود: باید توسعه فرصت های عادالنه در 
آموزش و پرورش را به عنوان هدف در برنامه های خودمان داشته باشیم. وی ادامه داد: حق 
کیفیت داشته باشند؛ اما هنوز در ابتدای  که دسترسی به آموزش با  همه دانش آموزان است 

گام برداریم. راه هستیم و باید در این زمینه 
 http://dolat.ir/detail/327672 

فصل اولاخبار برگزیده هفته



7

خبرنامه 
 مقابله با فقر 

و نابرابری

26

شمارهبیستوششم

21الی27شهریور1398
تاریخانتشار:30شهریور1398

ورش:  ۹۰۰ میلیارد  معاون وزارت آموزش وپر
یم!  تومان به معلمان بدهکار

روزنامهشرق-23شهریورماِه1398

 

علی الهیار ترکمن، معاون وزارت آموزش وپرورش  |  معاون وزارت آموزش وپرورش با اشاره 
به اینکه ۶50 میلیارد تومان بابت مطالبات حق التدریس و 250 میلیارد تومان برای حقوق 
معلمان خرید  خدمات بدهکار هستیم، گفت: هنوز برای پرداخت این مطالبات اعتباری تأمین 
نشده است. الهیار ترکمن درباره تأمین اعتبار برای پرداخت مطالبات حق التدریس معلمان و 
که با سازمان برنامه و بودجه  کراتی  کرد:  در مذا حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی اظهار  
که نشان می دهد آموزش و پرورش مطالباتی دارد و هنوز  کردیم  داشتیم، مستنداتی را ارائه 
آموزش وپرورش،  مطالبات  فوری ترین  و  مهم ترین  از  افزود:   او  است.  نشده  اعتبار  تأمین 

مطالبات منتقل شده از سال 97 به 98 است.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/238810 

اجرای الگوی جدید مشاغل خانگی در ۹ 
استان 

اقتصادآنالین-2۴شهریورماِه1398

کارهای خانگی که  بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت تعاون، الگوی جدید کسب و 
کشور اجرایی شد، با ایجاد 32 برند منجر به اشتغال 5 هزار و 800  گذشته در 9 استان  از سال 
نفر در حوزه مشاغل خانگی و اتصال محصوالت10 هزار متقاضی به بازارها شده است. الگویی 
که بعد از اجرای آن در این استان های هدف، قرار است پس از شناسایی نقاط ضعف و نتایج 
کارهای خانگی در 9 استان مذکور، به تدریج در سایر  کسب و  اجرای الگوی جدید توسعه 

استان های کشور نیز اجرایی شود. 
 https://www.eghtesadonline.com/n/1tBV

 

وم از تحصیل در  یونسکو: شمار کودکان محر
و به افزایش است  جهان ر
خبرگزاریایرنا-2۴شهریورماِه1398

یونسکو در گزارشی درباره افزایش شمار کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل در جهان هشدار 
گزارش یونسکو آمده است: جدیدترین برآوردهای  گزارش خبرگزاری شین هوا، در  داد. به 
کی از آن است که 258 میلیون کودک و نوجوان در سال 2018  صورت گرفته توسط یونسکو حا
میالدی امکان دسترسی به مدرسه را نداشتند. این رقم حدود یک ششم جمعیت جهان را در 
گر اقدامات فوری در این  این رده سنِی شش تا هفده سال شامل می شود. یونسکو هشدار داد ا
کودک دیگر نیز امسال امکان رفتن به مدرسه را  گذاشته نشود، دوازده میلیون  زمینه به اجرا 

پیدا نخواهند کرد.
 /http://www.irna.ir/news/83476546

 

آمار کل متکدیان کشور ثبت می شود 
روزنامهشرق-2۴شهریورماِه1398

مدیرکل اجتماعی و    | فرزانه مروستی، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران  
فرهنگی استانداری تهران از ثبت اطالعات متکدیان در سامانه جامع آسیب دیدگان اجتماعی 
در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با استقرار و به کارگیری این سامانه، کل اطالعات در کشور از 

متکدیان در سامانه ثبت خواهد شد و در حقیقت 31 استان به این سامانه متصل می شوند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/238913 
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ین افت  معامالت مسکن کل کشور به بیشتر
خود در شش سال اخیر رسید 

روزنامهمردمساالری-26شهریورماِه1398

کشور در 22 روز شهریورماه با منفی ۶2 درصد به بیشترین افت خود در  کل  معامالت مسکن 
شش سال اخیر رسید. در 22 روز ابتدای شهریورماه 1398 تعداد 18 هزار و 229 قرارداد خرید 
کنون  کم از سال 1392 تا  که پایین ترین میزان دست  کشور به امضا رسیده  کل  و فروش در 
کاهنده  که به دنبال روند  گویای آن است  ک  محسوب می شود. آمار اتحادیه مشاوران امال
که از اردیبهشت امسال آغاز شده، رکورد منفی در 22 روز  کشور  کل  خرید و فروش مسکن در 

ابتدای شهریورماه به ثبت رسیده است. 
 http://yon.ir/2orqZ

 

ود  انتظار یک ساله 1/2 میلیون بیکار برای ور
به بازار کار 

روزنامهمردمساالری-26شهریورماِه1398

تشکیل  را  کشور  بیکار  جمعیت  درصد  که 38  بیکار  هزار  و 232  میلیون  یک  انتظار  مدت 
گزارش همشهری،  کار به یک سال و بیشتر رسیده است. به  می دهند، برای ورود به بازار 
کشور بر اساس آمار ساالنه، در پایان سال 97 حدود 3 میلیون و 2۶1 هزار  کل  جمعیت بیکار 
گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی  کشور به استناد  نفر بود. بررسی وضعیت سنی بیکاران 
وزارت کار نشان می دهد حدود یک میلیون و 72۶ هزار و ۶00 نفر از جمعیت بیکار در بازه سنی 

15 تا 29 سال قرار دارند. 
 http://yon.ir/ZxtJw

وت جهان در دست یک هزارم  2۰ درصد ثر
جمعیت 

روزنامهشرق-26شهریورماِه1398

درحال حاضر در سطح جهانی، باالترین  هزارک جمعیتی ثروتمندان تقریبًا مالک 20 درصد کل 
ثروت جهانی و باالترین صدک مالک حدود 50 درصد آن است و باالترین دهک جایی بین 80 
و 90 درصد قرار می گیرد. نیمه پایینی جمعیت جهان نیز کمتر از پنج درصد کل ثروت جهانی 

را در اختیار دارد. 
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/239013

 

۴۰ درصد تخت های بیمارستان های 
»خصوصی« خالی است 

روزنامههمشهری-27شهریورماِه1398

گفت: ۴0 درصد  کل وزارت بهداشت  کل وزارت بهداشت  |  معاون  ج حریرچی، معاون  ایر
مردم  و  است  خالی  باال،  قیمت  در  انحصار  به دلیل  خصوصی  بیمارستان های  تخت های 
بیمارستان  کشورمان  در  تقریبًا  ما  افزود:  حریرچی  ج  ایر ندارند.  را  آن ها  به  دسترسی  توان 
تعرفه  و  نداریم  باشد،  محروم  و  مستمند  افراد  مختص  که  کلمه  واقعی  به معنای  خیریه 
بیمارستان های خصوصی به طور متوسط 3 برابر بیمارستان های دولتی است که بیمار عالوه 
بر بیمه باید مابه التفاوت هم بدهد که در واقع آن ها سه چهارم خصوصی را دریافت می کنند و 

این بیمارستان ها برای اقشار متوسط به باال قابل دسترسی است.
 http://yon.ir/AlMzt 
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ج  ی پویش »هر دفتر یک داستان« در کر راه انداز
خبرگزاریمهر-23شهریورماِه1398

کار، بدسرپرست و بی سرپرست  کودک  کمک به 120  پویش هر دفتر یک داستان در راستای 
ح با هدف  ج در آستانه سال تحصیلی جدید راه اندازی شده است. این طر کر منطقه »آق تپه« 
کفش و لوازم تحریر توسط  کیف،  کودکان از جمله  پاسخگویی به نیاز آغاز سال تحصیلی این 
کلید خورده است. حسن قنبری که مسئولیت جمع آوری کمک های مردمی را به  اقشار مردمی 
عهده دارد، گفت: مرکز آموزشی خانه مهر زیر نظر انجمن حامیان کودکان کار و خیابان در آق تپه 
مهرشهر به امر تعلیم و تربیت کودکان کار مشغول است که سال ها در این زمینه فعالیت می کند.

 http://mehrnews.com/news/4717594 

نماینده کهگیلویه: درخواست ۹۰ درصد 
مراجعه کنندگان اشتغال است 

خبرگزاریایرنا-23شهریورماِه1398

شهرستان های  مردم  نماینده    | اسالمی   شورای  مجلس  نماینده  پور،  هاشمی  عدل 

چهارگانه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسالمی در حالی عمده بیش از90 
درصد مطالبه مراجعه کنندگان خود را در حوزه اشتغال و معضل بیکاری می داند که این چالش 
همچنان یکی از دغدغه های جدی مسئوالن و متولیان امر، مردم و بسیاری از خانواده ها در 
کهگیلویه و بویراحمد در  که آمارها نشان می دهد  این استان محروم به شمار می رود. آنگونه 
خ بیکاری قرار داشته و اوج  یک دهه اخیر همواره بین استان های یکم تا پنجم به لحاظ نر

خ 17/8 درصد بوده است. این فرایند ناخوشایند حتی بین سال های 90 تا 9۴ با میانگین نر
 /http://www.irna.ir/news/83474415 

یق هماهنگی بین عرضه و  اشتغال زایی از طر
وی کار  تقاضای نیر

خبرگزاریایرنا-23شهریورماِه1398

تولید اعالم  گزارشی در خصوص رونق  انتشار  با  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
کار،  که نیاز به تصویب قانون جدید نیست و با هماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی  کرد 
اشتغال زایی افزایش می یابد. این مرکز برنامه هایی برای افزایش هماهنگی شغلی جوانان ارائه 
که از آن جمله می توان به افزایش مهارت جوانان از طریق توسعه آموزش های  کرده است 
رسمی مهارت محور )همچون هنرستان ها، مدارس فنی و حرفه ای( با ادغام منابع بخش 

دولتی و سازمان های غیرانتفاعی و تشکل های مردم نهاد اشاره کرد.  
 /http://www.irna.ir/news/83474388 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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آمار فقر ناشی از خشک سالی در کشور 
اقتصادآنالین-2۴شهریورماِه1398

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی خشک سالی کشور  |  رئیس مرکز ملی خشک سالی کشور 
از آمار قابل توجهی پرده برداشت که می تواند با تداوم این شرایط تا چند سال آینده، بسیاری از 
مناطق کشور خالی از سکنه شوند. ضیائیان در این آمار به شاخص های 10 ساله )SPEI( منتهی 
به مرداد 98 اشاره می کند و می گوید: 11/1  درصد از جمعیت ایران تحت تأثیر خشک سالی 
خفیف، 21/5  درصد خشک سالی متوسط، 32/5 درصد خشک  سالی شدید و 20/7 درصد 
کشور در شرایط ترسالی  با خشک سالی بسیار شدید هستند و تنها سه دهم  درصد از جمعیت 

بسیار شدید قرار دارند.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1tBE

ی: اختصاص 3۷۰۰۰  یر راه و شهرساز معاون وز
یال به ساماندهی بافت های فرسوده  میلیارد ر

پایگاهاطالعرسانیدولت-2۴شهریورماِه1398

سیدمحمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی  |  معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
اینکه 37000 میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به بازآفرینی شهری اختصاص یافته 
گفت: بخشی از این عدد در قالب تسهیالت و بخشی نیز به منظور تکمیل پروژه های  است، 
ح ها نیازمند همت و اراده جمعی است. پژمان  نیمه تمام مصرف می شود و اجرای این طر
ح در بافت فرسوده کشور خبر داد و افزود: عملیات اجرایی بخشی  همچنین از تعریف 1500 طر

ح ها آغاز و برخی دیگر در حال انعقاد است. از طر
 http://dolat.ir/detail/327719 

کالس هایی که در کانکس برگزار می شود؛ ۷۰ 
مدرسه کانکسی درچاراویماق 

خبرگزاریمهر-2۴شهریورماِه1398

مناطق  از  یکی  به  باید  کانکسی  دانش آموزان  دیدن  برای    | خبرنگار   رحیمی،  آناهیتا 
است.  استان  شهرستان  جنوبی ترین  چاراویماق،  برویم.  آذربایجان شرقی  استان  محروم 
کانکسی در  قربانعلی اسدی، رئیس آموزش و پرورش شهرستان چاراویماق، تعداد مدارس 
کندگی  کند و می گوید: وسعت شهرستان چاراویماق، پرا این شهرستان را 70 مورد  اعالم می  
کم دانش آموزان در برخی از روستاها موجب می شود تا  جغرافیایی، صعب العبور بودن و آمار 

هر ساله ۶ الی 10 کانکس جابجا شود تا بازمانده ای از تحصیل وجود نداشته باشد.
 http://mehrnews.com/news/4712616 

ینه و  ی هز ح آمارگیر رسی انتقادِی نتایِج طر بر
وستائی  ی و ر درآمد خانوارهای شهر

خبرگزاریایلنا-2۴شهریورماِه1398

ح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستائی سال 1397  دوازدهم شهریور ماه، طر
ح، ابهامات بسیار دارد و سؤاالت متعددی  مرکز آمار ایران منتشر شده است؛ نتایج این طر
ایجاد می کند؛ این گزارش در عین حال که نشان می دهد نابرابری در سطح شهرها و روستاها 
گرفتن درآمد خانوارها بر هزینه های آن ها نیز هست. در  افزایش یافته، نشان دهنده پیشی 
ح  همین رابطه، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با انتقاد از نتایج طر
آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستائی سال 1397 می گوید: نیازمند شفافیت 

آماری و وزن بخشی واقعی به داده ها هستیم.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-807324
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کتاب های مازاد خود را برای اهداء به مناطق 
وم به کتابخانه ملی بدهید  محر

پایگاهاطالعرسانیدولت-25شهریورماِه1398

کتابخانه های مناطق محروم اقدام به  کتابخانه ملی ایران برای حمایت از  سازمان اسناد و 
کرده  کم برخوردار  کشور و ارسال آن ها به مناطق  کتاب های مازاد مردم در سراسر  جمع آوری 
 81۶232۴0 تلفن های  شماره  با  یا  می توانند  کتاب  اهدای  به  عالقمندان  بنابراین  است. 
و81۶2315۴ تماس حاصل کنند و یا کتاب های خود را به آدرس تهران، بزرگراه حقانی، بلوار 

کتابخانه ملی، اداره کل فراهم آوری، گروه مبادله و اهدا، ارسال کنند.
 http://dolat.ir/detail/327759 

ح جهت  یر کار: اجرای هم زمان چندین طر وز
گشایش اشتغال در سراسر کشور 
پایگاهاطالعرسانیدولت-26شهریورماِه1398

کار و رفاه اجتماعی  کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون،  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
تعریف  و  حمایتی  سیاست های  اتخاذ  با  اشتغالی  ح  طر چندین  هم زمان  اجرای  گفت: 
کارفرمایان، یکی از سیاست های مهم این وزارتخانه جهت گشایش  مشوق های جدید برای 
گشایشی جدید در امر  ح یارانه دستمزد را  کشور است. شریعتمداری، اجرای طر امر اشتغال در 
ح یارانه دستمزد یکی از برنامه ها و سیاست های این وزارتخانه  اشتغال عنوان کرد و گفت: طر
که دانش آموختگان  کارآفرینانی  کشور، به  در حوزه اشتغال  است و با اجرای آن در 8 استان 

دانشگاهی را جذب کنند، 30 درصد یارانه دستمزد می دهد. 
 http://dolat.ir/detail/327822

ساالنه ۸۰۰ تا 12۰۰ نفر به کودکان تحت پوشش 
یستی تهران اضافه می شوند  بهز

روزنامهمردمساالری-26شهریورماِه1398

بهزیستی  سازمان  خیابانی  آسیب دیدگان  دفتر  کارشناس  رحیمی خوشبخت،  بتول 
استان تهران  |  کارشناس دفتر آسیب دیدگان خیابانی سازمان بهزیستی استان تهران گفت: 
که از خانواده جدا افتاده اند، خانواده هایشان در  کودکانی را داریم  ما ساالنه 800 نفر ورودی 
شهرستان است یا آنکه فاقد خانواده هستند. این آمار گاهًا به 1200 نفر هم می رسد. البته حدود 
کنار خانواده هستند و ما سعی می کنیم از آن ها حمایت  2 هزار نفر هم کودکانی را داریم که در 
آمار سازمان بهزیستی  کنیم بلکه به خیابان بازنگردند. رحیمی خوشبخت افزود: سال 97 
چیزی در حدود 9000 نفر کودکان کار در کل کشور بود که شامل کوکانی می شود که در سازمان 

بهزیستی در بخش خصوصی و غیر خصوصی خدمات دریافت کردند.
 http://yon.ir/qBig5 

ی از تبعیض  لباس فرم مدارس؛ نشانه دیگر
خبرگزاریمهر-27شهریورماِه1398

که در یک مدرسه  مجتبی جهان تیغ، خبرنگار  |  لباس فرم الزامی نیست اما واضح است 
دانش آموزانی که لباس فرم ندارند، فقیرند چون که توان تهیه نداشته اند و در نتیجه لباس 
فرم به مانند برچسب، فقرا را از سایرین جدا می کند. لذا با توجه به شدت نابرابری در کشور)به 
طوری که دهک ثروتمند جامعه تا ۶0 برابر دهک فقیر جامعه در امر تحصیل هزینه می کنند( 
پیشنهاد می شود از تجویز الزامات و تکالیف و قوانین یکسان برای سرتاسر کشور پرهیز شود و 

برای هر منطقه به اقتضای واقعیات و توان مالی عام مردم تصمیم گیری شود.
 http://mehrnews.com/news/4722004 
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فقر مالی، علت اصلی ترک تحصیل 
دانش آموزان ابتدایی در خراسان شمالی 

خبرگزاریایرنا-27شهریورماِه1398

کل آموزش وپرورش خراسان شمالی   عصمت بدخشان، معاون آموزش ابتدایی اداره 
|  معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی گفت: فقر مالی مهم ترین 
که عالوه بر این، فقر فرهنگی  علت ترک تحصیل دانش آموزان ۶ تا 11 سال در استان است 
و اجتماعی خانواده ها هم در بازماندن آنان از تحصیل بی تأثیر نیست. عصمت بدخشان 
ادامه داد: طبق آمار ثبت شده در سامانه وزارت آموزش و پرورش، سال تحصیلی گذشته 5۶0 

دانش آموز ۶ تا 11 ساله این استان به مدرسه نرفته اند.
 /http://www.irna.ir/news/83478629 

فقر شدید فضای آموزشی در برخی مناطق 
تهران 
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کید بر اینکه در برخی  انوشیروان محسنی  بندپی، استاندار تهران  |  استاندار تهران با تأ
گفت: در منطقه 22  مناطق شهر تهران نظیر منطقه 22 فقر شدید فضای آموزشی داریم، 
حتی با وجود خیرین مدرسه ساز، باز زمینی برای احداث مدرسه پیدا نمی شود. برخی حتی 
کز تجاری در منطقه  فضاهایی که به ساخت مدرسه اختصاص داده شده بود را فروختند و مرا
کمبود سرانه های آموزشی، ورزشی و درمانی در  افزود:  کردند. محسنی  بندپی  22 احداث 
استان تهران باید به اطالع همگان برسد و در این راستا، رسانه ملی می بایست محدودیت های 

تهران را اطالع رسانی کند تا بتوانیم مطالبه گری کنیم.
 /https://www.isna.ir/news/98062713455 
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