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سرمقاله

در بحث های سیاست گذاری و در زمینۀ دسترسی و استفاده از امکانات عمومی و تسهیالت 
affordability بسیار پرکاربردند و تمایز میان این دو در  accessibility و  اجتماعی، دو واژۀ 
سیاست گذاری اهمیت اساسی دارد. هرچند در فارسی بعضًا »دسترس پذیری« به عنوان ترجمۀ 
هر دو واژه استفاده می شود، اما واژۀ دوم بیشتر به توانایی شهروندان در استفاده از امکانات و 
تسهیالت داللت دارد. به  بیان ساده، امکانات عمومی غیر از آنکه باید موجود باشند و ضریب 
دسترسی به آن ها براساس معیارهای تعریف شده، استاندارد باشد،  افراد مختلف باید توان 
استفاده از آن ها را داشته باشند. نمونۀ ساده اما مهم این مسئله به مناسب سازی فضاهای 
گروه های مختلف جمعیتی اعم از سالمندان، کودکان، افراد  شهری و امکانات عمومی برای 
دارای معلولیت و ... مربوط می شود. اما وجه مهم تر و محوری تری در این رابطه وجود دارد و 

آن، مسئلۀ توان و استطاعت مالی در استفاده از امکانات دردسترس است. 
گذاری، خودگردانی، و مواردی از این  طی سال های اخیر تحت عناوینی نظیر برون سپاری، وا
دست به دلیل شهریه ای  شدن و پولی  شدن، به طور روزافزونی امکانات عمومی از دسترس 
ج شده و در اختیار کسانی قرار می گیرد که توان مالی الزم برای پرداخت شهریه و  »عموم« خار
استفاده از این امکانات را دارند. این روند حتی به مناطق و محله های فقیرنشین و حاشیه ای 
شهرها و حتی امکانات عمومی ایجادشده در روستاها نیز کشیده شده است. برای مثال، دولت 
کرده اما استفاده از  از محل منابع عمومی در مناطق روستایی، سالن یا زمین ورزشی احداث 
آن منوط به پرداخت شهریه یا اجاره است و ازهمین رو براساس مشاهده های میدانی، چه بسا 
که  بسیاری از این فضاها با حداقل ظرفیت استفاده می شوند. یا فضاهای فرهنگی و ورزشی 
کثر  از محل منابع عمومی یا منابع شهرداری ها در محله های حاشیه ای احداث شده، اما ا
که در آن ها طراحی و اجرا می شود، مستلزم پرداخت شهریه از سوی  برنامه ها و دوره هایی 

متقاضیان است. 

امکانات، شاخص ها صرفًا  این  از  ارزیابی های دستگاه ها  که در  این است  قابل اعتنا  نکتۀ 
معطوف به ضریب دسترسی است و همین که در یک روستا یا محله و یا شهر نسبت جمعیت 
به امکانات )یا زیربنای امکانات( استاندارد باشد، به معنای موفقیت در برنامه ریزی تعبیر می  
شود و هیچ شاخصی در زمینۀ میزان استفاده از این امکانات تعریف نمی شود. برای مثال، 
همین که در محلۀ حاشیه ای سالن ورزشی وجود داشته باشد به این معنا تعبیر می شود که پس 
گر برای مثال، هدف از احداث فضای ورزشی یا  امکانات موجود است. این در حالی است که ا
فرهنگسرا، ارتقای سطح سالمت و بهبود گذران اوقات فراغت است، بدیهی است که با ایجاد 
گروه  محدودیت های مالی در استفاده، چنین اهدافی محقق نمی شود یا اینکه بخش اصلی 

هدف یعنی گروه های کم برخوردارتر از آن بهره ای نمی برند.
که از محل منابع عمومی  کرد. تأسیساتی  می توان مصداق های زیادی از این موارد فهرست 
ج  و عوارض شهری ایجاد شده و به تدریج با پولی شدن عماًل از دسترس بخشی از مردم خار
شده است. امکانات موجود، اما برای خیلی ها دور از دسترس و غیرقابل استفاده است. پیشتر 
در خبرنامۀ شفافیت مختصری از گزارش سازمان ملل تحت عنوان »فقر شدید و حقوق بشر« 
منتشر شد. در این گزارش استدالل شده است که چگونه گونه های مختلف خصوصی سازی 
آشکار و پنهان، به نادیده گرفتن هرچه بیشتر فقرا و گروه های حاشیه ای منجر می شود و به طور 

نظام مند حقوق اولیۀ آن ها را نقض می کند.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
گزارش جدید فائو در حالی از میزان باالی اسراف در مصرف مواد غذایی حکایت می کند    

گزارش سال 2016 این سازمان، دورریز غذای ایرانیان 18 میلیون نفر را سیر می کند. که در 
  به گزارش روزنامه مردم ساالری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته ای برای 

سرمقالهمبارزه با فقر،  تبعیض و نابرابری



خبرنامه 
 مقابله با فقر 

و نابرابری

5

31

شمارهسیویکم

25مهرالی1آبان1398
تاریخانتشار:4آبان

اجرای قانون جامع حمایت از معلوالن به ریاست معاون اول رئیس جمهوری خبر داد.
گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران به دلیل تحریم های    در تازه ترین 

نفتی در سال 2020 با حدود 3/5 درصد تعدیل، به منفی 9/5 درصد خواهد رسید.
کی های یک خانوار  کارگری، هزینه خورا   طبق آمارهای ارائه شده از سوی تشکل های 

کارگری در شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال حدود 115 درصد بیشتر شده است.
  چیزی حدود 5/1 درصد از بچه  دبستانی هایی که باید در مدارس مشغول تحصیل باشند، 
کنج خانه ها، جایی در  ج هرجایی می تواند باشد؛ جایی در  ج از مدرسه اند. حاال این خار خار

کار، در خانه بخت حتی یا در شهر و کشوری دیگر. بازار 
گزارشی از تحوالت قیمت زمین، آپارتمان و اجاره بها حدفاصل بهار9۷ تا بهار98    مرکز آمار 
که نشان می دهد قیمت زمین در مدت مذکور 1۷5درصد، آپارتمان 110درصد و  کرد  منتشر 

اجاره بها 35 درصد رشد داشته است.
کفاف  که دریافتی آن ها  کارگری  گزارش روزنامه همشهری، آن دسته از خانوارهای    به 
کالنشهرها  تأمین نیازهای اولیه معیشت را نیز نمی دهد، با چالش حذف از بافت جمعیتی 

مواجه شده اند.
گفت: اختیاری بودن بیمه    مدیرکل دفتر تحول اداری و نوسازی سازمان بیمه سالمت 
که به موجب قانون  سالمت باعث شده برخی از افراد هنوز بهره مند از بیمه سالمت نباشند 

این بیمه برای افراد فاقد پوشش، اجباری می شود.
نشان می دهد سهم هزینه های  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  آمارهای  تازه ترین    
کانال2 رقمی شده و برای دومین  ج خانوار ایرانی وارد  بهداشت و سالمت از سبد دخل و خر

سال متوالی از مرز10درصد عبور کرده است.
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یز غذای ایرانیان 18 میلیون نفر را سیر  ر دور
می كند 

روزنامهاعتماد-25مهرماِه1398

گزارش جدید فائو در حالی از میزان باالی اسراف در مصرف مواد غذایی حکایت می کند که در 
گزارش سال 2016 این سازمان نیز شرایط ایران مناسب نبود. در آن سال نیز سرانه هدررفت 
کالری در روز بود و با میزان هدررفت این مواد در ایران، امکان سیر  مواد غذایی در ایران 134 
کردن جمعیت یك کشور 15 میلیون نفری وجود داشت. این عدد در سال 2019، به 18 میلیون 

نفر رسیده است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/135078

 

اجرای جدی قانون استخدام معلوالن 
روزنامهمردمساالری-25مهرماِه1398

کار و رفاه اجتماعی  کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون،  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
کمیته ای برای اجرای قانون جامع حمایت از معلوالن به ریاست معاون  با اشاره به تشکیل 

اول رئیس جمهوری گفت: در قانون جامع حمایت از معلوالن، کمیته ای برای نظارت بر اجرا 
کار دبیری آن را بر عهده  که وزارت  به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده است 
ح شده، وضعیت اجرای  دارد؛ در نخستین جلسه این کمیته یکی از مهمترین موضوعات مطر
گزارش های  که براساس  کارگیری معلوالن در بخش های دولتی بود  قانون سه درصد در به 

ارائه شده، این قانون در حال اجراست.
 https://b2n.ir/11184 

 

تعدیل پیش بینی ها از رشد اقتصادی 
اقتصادآنالین-25مهرماِه1398

از  گزارش »چشم انداز اقتصاد جهان«، پیش بینی  صندوق بین المللی پول روز سه شنبه در 
خ رشد تولید ناخالص  گزارش نر کرد. در این  کشورهای جهان ارائه  شاخص های اقتصادی 
جهانی در سال 2019 باز هم تعدیل شد و به 3 درصد رسید. همچنین با توجه به تحریم های 
نفتی علیه ایران و شدت آن ها در سال جاری و آینده میالدی، این نهاد بین المللی پیش بینی 
کرد که رشد اقتصادی ایران به کمتر از برآوردهای پیشین برسد. بر این اساس، رشد اقتصادی 
ایران به دلیل تحریم های نفتی در سال 2020 با حدود 3/5 درصد تعدیل، به منفی 9/5 

درصد خواهد رسید.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1vON 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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یر تیغ گرانی  معیشت كارگران ز
روزنامههمشهری-28مهرماِه1398

کی های یک خانوار کارگری  طبق آمارهای ارائه شده از سوی تشکل های کارگری، هزینه خورا
در شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال حدود 115 درصد بیشتر شده است. از تیرماه 9۷، رقم 
که حدود یک سوم از آن به تأمین نیازهای  کارگران حدود 3 میلیون تومان بود  سبد معیشت 
کارگری، رقم سبد  کی خانوار اختصاص داشت. حاال اما، طبق برآوردهای تشکل های  خورا
کارگری در شهریورماه امسال از 8 میلیون تومان بیشتر شده و همچنان نزدیک به  معیشت 

کی موردنیاز خانوار شود. یک سوم از این رقم باید صرف تأمین اقالم خورا
 https://b2n.ir/11947 

 

5/1 درصد از دانش آموزان الزم التعلیم، جایی 
ون از مدرسه هستند  بیر

روزنامهجامجم-28مهرماِه1398

که باید در مدارس مشغول تحصیل باشند،  چیزی حدود 5/1 درصد از بچه  دبستانی هایی 
کنج خانه ها، جایی  ج هرجایی می تواند باشد؛ جایی در  از مدرسه اند. حاال این خار ج  خار
کودکان  کشوری دیگر. پوشش 98/5 درصدی  کار، در خانه بخت حتی یا در شهر و  در بازار 
الزم التعلیم در کشور عدد بزرگی است، اما کسری 1/5درصدی آن تا عدد صد که پوشش کامل 
همه الزم التعلیم هاست با این که کوچك است، ولی در معنا بزرگ است. این می شود از هر هزار 

ج اند. نفری که در سن مدرسه قرار دارند، 15 نفر به دالیلی از چرخه آموزش خار
 http://jamejamdaily.ir/newspaper/item/44120 

 

قیمت زمین 175 درصد رشد كرد 
روزنامهاعتماد-29مهرماِه1398

گزارشی از تحوالت قیمت زمین، آپارتمان و اجاره بها حدفاصل بهار9۷ تا بهار98  مرکز آمار 
که نشان می دهد قیمت زمین در مدت مذکور 1۷5درصد، آپارتمان 110درصد و  کرد  منتشر 
که در بهار امسال متوسط قیمت  گزارش آمده  اجاره بها 35 درصد رشد داشته است. در این 
فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در 
تهران، 13 میلیون و 92 هزار تومان، با میانگین مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر 11 ساله 

بوده است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/135250

 

خطر حذف كارگران اجاره نشین از كالنشهرها 
روزنامههمشهری-3۰مهرماِه1398

کار  |  آن دسته از  کانون عالی شوراهای اسالمی  کمیته دستمزد  فرامرز توفیقی، رئیس 
کفاف تأمین نیازهای اولیه معیشت را نیز نمی دهد،  که دریافتی آن ها  کارگری  خانوارهای 
کمیته  کالنشهرها مواجه شده اند. در همین رابطه، رئیس  با چالش حذف از بافت جمعیتی 
کارگران در مهجور  کمبود مسکن  گفت: مشکل  کار  کانون عالی شوراهای اسالمی  دستمزد 
با مداخله دولت و  کار ریشه دارد و جز  ماندن اصل 139 قانون اساسی و ماده 149 قانون 
کارفرمایان مرتفع نمی شود. به نظر فرامرز توفیقی، دولت باید در قبال کارگران، سیاست ساخت 
کارگران، به تولید  کند و با دادن زمین رایگان به تعاونی های مسکن  کارمندی اتخاذ  مسکن 

مسکن مورد نیاز این افراد کمک کند. 
 https://b2n.ir/04957
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بیمه  سالمت برای افراد فاقد پوشش بیمه، 
ی می شود  اجبار

عصرایران-1آبانماِه1398

مسعود مشایخی، مدیرکل دفتر تحول اداری و نوسازی سازمان بیمه سالمت  |  مدیرکل 
گفت: اختیاری بودن بیمه سالمت باعث  دفتر تحول اداری و نوسازی سازمان بیمه سالمت 
که به موجب قانون این بیمه برای  شده برخی از افراد هنوز بهره مند از بیمه سالمت نباشند 
افراد فاقد پوشش، اجباری می شود. مشایخی ادامه داد: براساس قانون یک اجبار وجود دارد 
که خود افراد، مراجعه کرده و ظرف6 ماه از مزایای بیمه سالمت بهره مند می شوند. وی افزود: 
افراد دهک های یک، دو و سه رایگان و افراد دهک چهارم با پرداخت 50 درصد از حق بیمه 
و سایر افراد جامعه که از توانایی مالی برخوردار هستند، خودشان داوطلبانه حق بیمه خود را 

پرداخت می کنند.
 https://www.asriran.com/fa/news/695051 

  

ینه سالمت باال رفت  فشار هز
روزنامههمشهری-1آبانماِه1398

کار و رفاه اجتماعی نشان  احمد میرخدائی، روزنامه نگار  |  تازه ترین آمارهای وزارت تعاون، 
کانال2  ج خانوار ایرانی وارد  می دهد سهم هزینه های بهداشت و سالمت از سبد دخل و خر
گزارش  کرده است. نکته مهم در  رقمی شده و برای دومین سال متوالی از مرز10درصد عبور 
کل سبد  از  کار و رفاه اجتماعی سبقت سهم هزینه های بهداشت و سالمت  وزارت تعاون، 
که  خانوارهای ایرانی در بین جمعیت روستایی نسبت به جمعیت شهری است؛ به نحوی 
این سهم به 11/25درصد در بین خانوارهای روستایی رسیده؛ درحالی که در بین خانوارهای 

کنون سابقه نداشته است. شهری 10/8۷درصد برآورد شده که از سال 1391 تا
 https://b2n.ir/40114 
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افزایش شمار گرسنگان جهان و ناامیدی از 
تالش جهانی 

روزنامهشرق-25مهرماِه1398

محمدحسین عمادی، نماینده دائم ایران در سازمان فائو  |  بر اساس آخرین گزارش کمیته 
جهانی امنیت غذا CFS، تعداد افراد گرسنه جهان به821 میلیون نفر و تعداد افرادی که به نوعی 
به سوء تغذیه مبتال هستند، به دو  میلیارد نفر رسیده است. این ارقام نشانگر روند افزایشی است و 
ک تر است. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده در اجالس سپتامبر  پیش بینی افق آینده نیز هراسنا
گذشته سازمان ملل نیز با توجه به بحران های فزاینده سیاسی و تغییرات اقلیمی، سطح مبارزه 
گر اقدامی عاجل و جهانی انجام نشود، تعداد گرسنگان  با گرسنگی با تأخیر جدی روبه روست و ا

و مبتالیان به سوء تغذیه از این میزان هم بیشتر و وارد چرخه بحران خواهد شد.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/241162

 

رگساالن دچار فقر شدید  كودكان ۲ برابر بز
می شوند 

خبرگزاریایرنا-25مهرماِه1398

گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد  |  دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به  آنتونیو 

مناسبت روز بین المللی امحای فقر، گفت: احتمال اینکه کودکان در فقر شدید به سر برند، دو 
گوترش  گزارش مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران، آنتونیو  برابر بزرگساالن است. به 
فقر شدید محور  به  پایان دادن  افزود:  فقر،  امحای  بین-المللی  روز  به مناسبت  پیامی  در 
تالش های جهانی برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار و ساختن آینده ای پایدار برای 
گر نخست  کسی نادیده انگاشته نشود، ا که  همه است اما موفقیت در دستیابی به این امر 

مردمی را هدف قرار ندهیم که خیلی عقب مانده اند، دست نیافتی باقی خواهد ماند.
 /http://www.irna.ir/news/83521401

 
                

ی اجتماع محور  ح توانمندساز انجام طر
باشگاهخبرنگارانجوان-28مهرماِه1398

بهمن بوچانی، رئیس اداره بهزیستی سرپل ذهاب  |  رئیس اداره بهزیستی سرپل ذهاب گفت: 
ح توانمندسازی اجتماع محور در روستای طلسم شهباز، یکی از 204 روستای شهرستان سرپل  طر
با  آموزشی به مبلغ 35 میلیون ریال  ح، تعداد 35 پک  که در این طر انجام شده است  ذهاب 
همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی پیام سبز بهزیستی، به دانش آموزان این منطقه اهدا شده 
کارشناسان بهزیستی  است. بوچانی افزود: روستای طلسم شهباز با بازدید های میدانی و ارزیابی 
کلی از اجرای این  به عنوان منطقه محروم شهرستان سرپل ذهاب معرفی شده است و هدف 
ح، توانمندسازی اهالی محله با جهت گیری کاهش فقر مالی و قابلیتی در سطح روستا می باشد.  طر

 https://www.yjc.ir/fa/news/7110229

فصل دومسایر  اخبار  هفته



11

خبرنامه 
 مقابله با فقر 

و نابرابری

31

شمارهسیویکم

25مهرالی1آبان1398
تاریخانتشار:4آبان

ع مدارس  ورت حذف تنو ضر
خبرگزاریتسنیم-28مهرماِه1398

 

محمد حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش  |  مصوبه اخیر 
کشور  و بر این اساس، از  مجلس، خط پایانی است بر فعالیت تمام انواع مختلف مدارس در 
که به اذعان  سال آینده فقط دو نوع مدارس دولتی و غیردولتی خواهیم داشت؛ مصوبه ای 
کشور باز می کند. در همین رابطه،  نمایندگان مجلس راه را برای توسعه عدالت آموزشی در 
باید  عدالت،  تحقق  برای  گفت:  آموزش وپرورش،  مطالعات  پژوهشگاه  هیئت علمی  عضو 
تنوع مدارس تا پایان متوسطه اول حتی غیر دولتی ها حذف شود تا شاید تمام دانش آموزان 

کیفیت دسترسی داشته باشند. به آموزش با
 https://tn.ai/2123418 

 

معافیت بیمه ای كارفرمایانی كه معلوالن را 
به كار می گیرند 

روزنامهایران-29مهرماِه1398

کل  رئیس سازمان بهزیستی    | کشور   کل  وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی 
که هر  کارفرما شرایط را به شکلی تبدیل می کنیم  گفت: در ارتباط با بحث بیمه، سهم  کشور 
گرفته باشد، تا 5 سال از پرداخت حق بیمه معاف  کار  که فرد دارای معلولیت را به  کارفرمایی 
شود. در حال حاضر حق بیمه پرداخت می شود و پس از ثبت اسامی در بهزیستی و تأمین 
اعتبار از سازمان برنامه وبودجه، این مبلغ به کارفرما پرداخت می شود. به دنبال راهکارهایی 
گام برای افزایش  کارفرما معاف شود. این اولین  کارفرما از پرداخت سهم بیمه  که  هستیم 

زمینه اشتغال معلوالن خواهد بود.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/524862 

 

بازگشت شاخص فالكت به تابستان9۲ 
روزنامههمشهری-29مهرماِه1398

کلیدی  گزارش فصل بهار سال 1398 از عقب ماندگی شاخص های  مرکز آمار ایران با انتشار 
گزارش داد  و  کرد  برنامه ششم پرده برداری  تعیین شده در  اهداف  به  ایران نسبت  اقتصاد 
خ بیکاری و تورم در بهار امسال، به 48/4 درصد  کت، به معنای مجموع نر که شاخص فال
کت در تابستان امسال به 53/2  رسیده است. محاسبات همشهری نشان می دهد شاخص فال
کت در پایان سال92 به 54 درصد رسیده بود. این  درصد افزایش یافته است. شاخص فال
کنون از مرز50  کت ایران در فاصله سال های 13۷6 تا که شاخص فال برای دومین بار است 
کت در محدوده  درصد فراتر رفته است. برآوردهای جهانی نشان می دهد میانگین شاخص فال

12درصد نوسان دارد.
 https://b2n.ir/25107

 

۲5۰ هزار خوزستانی فاقد بیمه های درمانی 
هستند 

خبرگزاریایسنا-3۰مهرماِه1398

مدیرکل بیمه سالمت استان    | علی خسروی، مدیرکل بیمه سالمت استان خوزستان  
خوزستان از بیمه رایگان سه دهک اول جامعه پس از انجام ارزیابی وسع و توان مالی خبر داد. 
که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند، می توانند در  کرد: خانواده هایی  علی خسروی اظهار 
مدت شش ماه به سایت بیمه سالمت یا دفاتر پیشخوان مراجعه کنند تا بر اساس تمکن مالی شان 
از یارانه دولت برخوردار شوند. وی افزود: در خوزستان حدود250 هزار نفر فاقد بیمه های درمانی 
هستند که امیدواریم بتوانیم امسال سه دهک پایین جامعه یعنی خانواده هایی که کمتر از40 

کار را دارند، بر اساس دهک ها، بیمه رایگان کنیم. درصد درآمد ماهیانه قانون 
 /https://www.isna.ir/news/98073022189 
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ی جدید برای بازار كار  سیگنال های آمارگیر
روزنامهمردمساالری-3۰مهرماِه1398

دفتر  مدیرکل    | کار   بازار  توسعه  و  سیاست گذاری  دفتر  مدیرکل  ازوجی،  عالءالدین 
سیاست گذاری و توسعه بازار کار گفت: افزایش سن آمارگیری نیروی کار از ١٠ به 15 سال چشم 
کار در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. عالءالدین ازوجی با  انداز دقیق تری از وضعیت بازار 
اشاره به تغییر نحوه محاسبه آمارگیری نیروی کار از ١٠ به ١5 سال و بیشتر، اظهار داشت: ادامه 
داد: ماده ٧٩ قانون کار، به کارگیری افراد زیر ١5 سال را ممنوع کرده است و با این تعریف، سن 

کار محسوب می شود.  اشتغال هر چه به ١٠ سالگی میل پیدا کند، فرد کودک 
 https://b2n.ir/07259

 

بیش از 9 هزار مددجو از خدمات آموزش 
وین بهره مند شدند  خانواده در قز

خبرگزاریایلنا-1آبانماِه1398

کمیته امداد استان قزوین  |  معاون  حجت االسالم محمود موالیی، معاون فرهنگی 
کمیته امداد استان قزوین گفت: طی شش ماهه نخست سال جاری، 9 هزار و450  فرهنگی 
مددجو از خدمات آموزش خانواده در استان قزوین بهره مند شده اند. حجت االسالم محمود 
کرد، افزود: یکی از  موالیی با اشاره به اینکه اثرات فقر فرهنگی را نمی توان به راحتی درمان 
گام های فرهنگی که به ارتقای زندگی مددجویان کمک می کند، ارائه خدمات آموزش خانواده 

است که در قالب برنامه های مختلف ارائه می شود.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-826629 
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