
خبرنـامـــه 
ی مقابله با فقر و نابرابر

به سفارش معاونت رفاه اجتماعی

مژگان بنگر، روان شناس: در ایران از هر ۴ نفر یک 
نفر به بیماری اعصاب و روان مبتالست

رئیس سازمان زندان ها: جمعیت کیفری در کشور 
به نسبت باالست

مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری: 
امسال مدرسه تک نفره در استان نداریم

مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق کودک: 
کودک همسری محصول جهل و نابرابری است

نظر مرکز پژوهش های مجلس درباره حذف تنوع مدارس: 
عدالت آموزشی خدشه دار می شود

اقتصادآنالین: امسال و سال آینده نرخ تورم از نرخ رشد 
دستمزدها سبقت خواهد گرفت

جدیدترین گزارش بانك جهانی از وضعیت كسب وكار در 
ایران: یک پله صعود

محمد منجم، عضو جمعیت امام علی )ع(: تجویز نسخه 
ازدواج از سر فقر، ممنوع!

32

شمارهسیودوم
2الی8آبان1398

تاریخانتشار:11آبان1398



2

فهرست



سرمقاله

نظرمرکزپژوهشهایمجلسدربارهحذفتنوعمدارس:عدالتآموزشی...

گزارشبانكجهانیازوضعیتکسبوکاردرایران جدیدترین

درایرانازهر۴نفریکنفربهبیماریاعصابوروانمبتالست

گرفت امسالوسالآیندهنرختورمازنرخرشددستمزدهاسبقتخواهد

امسالمدرسهتکنفرهدرچهارمحالوبختیارینداریم

کشوربهنسبتباالست کیفریدر رئیسسازمانزندانها:جمعیت

کودکهمسریمحصولجهلونابرابریاست

تجویزنسخهازدواجازسرفقرممنوع

کشوریبیشتراست رشدطالقدرخراسانشمالیازمیانگین

گرمخانههاآمادهپذیرشکارتنخوابها

کاهشفقرومحرومیتمیشود گسترشفرهنگوقفموجب

کودکانسنجشملینمیشود شاخصهایرفاه

کندنوسازیبافتهایفرسوده تیغ

اجرای»پوششبیمهاجباریهمگانی«از1۷آباندرآذربایجانشرقی

۴میلیاردریالتسهیالتاشتغالبهخانوارهایدارایآسیباجتماعیپرداختشد

کرمانچهخبر؟ ازبازماندههایتحصیلدر

3

فهرست

۴

6

6

6

۷

۷

۷

۷

8

10

10

10

11

11

11

11

12



خبرنامه 
 مقابله با فقر 

و نابرابری

4

سرمقاله

تمام  آن دولت مکلف است  براساس  که  کردند  را مصوب  نمایندگان مجلس طرحی  اخیرًا 
گونه های مدارس دولتی )تیزهوشان،  نمونه مردمی،  و ...( را حذف کند و مدارس به دو گونۀ 
دولتی و غیردولتی تقسیم شوند. به لحاظ جامعه شناختی و سیاست گذاری آموزش، قاعده این 
است که نباید دانش آموزان را براساس ویژگی هایی نظیر استعداد، پایگاه اجتماعی، طبقاتی، 
گیر حتی دانش آموزان استثنایی در مدارس  کرد. در الگوهای آموزشی فرا و غیره از هم جدا 
که این نوع  کلی هم این است  کنار سایر دانش آموزان درس می خوانند. منطق  عمومی و در 
گونه های مختلف طرد  تمایزگذاری ها موجب تضعیف همبستگی اجتماعی و شکل گیری 

اجتماعی می شود. 
ح مجلس بیش از هر چیز بازارسازی برای مدارس  کارکرد اصلی طر که  اما واقعیت این است 
انتفاعی است و این هدف در سندهای وزارت آموزش و پرورش نیز تصریح شده است. برای 
مثال، در سال ۱۳۹۳ سندی در این وزارتخانه مصوب شده باعنوان »بستۀ حمایت از مدارس 
کیفیت دولتی به منظور سوددهی باالتر  که در آن صراحتًا توصیه شده،  مدارِس با غیردولتی« 
مدارس خصوصی تعطیل شوند. در همین سند بر تکمیل ظرفیت مدارس خصوصی از طریق 
انتقال دانش آموزان مدارس دولتی به این مدارس برای جلوگیری از ورشکستگی آن ها تصریح 

شده است.
در بخشی از سند چنین آمده است: »گرچه تعداد دانش آموزان غیرانتفاعی نسبت به سال قبل 
افزایش داشته،  اما در تمام دوره های تحصیلی آمار مذکور با روند افزایشی مواجه نبوده است. 
مهم ترین علت آن در کنار عواملی نظیر »افزایش هزینه های مدرسه« و »عدم استطاعت مالی 
اولیا در پرداخت شهریه«،  رشد چشمگیر مدارس تیزهوشان،  نمونه مردمی، و شاهد بوده است. 

این مدارس با جذب امکانات ویژه از بخش دولتی و دریافت شهریه پایین تر،  دانش آموزان 
مستعد را جذب نموده و مدارس غیردولتی را با کمبود دانش آموز مواجه می کنند«. 

در حوزه آموزش نیز نظیر سایر حوزه ها )اعم از بهداشت،  بنگاه های اقتصادی، و ...( با تعارض 
منافع و تسخیر سیاست گذاری ناشی از آن مواجه ایم. مجوز بسیاری از مدارس انتفاعی از سوی 
سیاسیون و متولیان حوزه آموزش و پرورش اخذ شده و تعارض منافع گسترده ای در این حوزه 

کرد.  وجود دارد و می توان در این زمینه مصداق های زیادی را فهرست 
اما این بار تعارض جدی تری که وجود دارد این است که تعدد گونه های مدارس، خود به یکی 
گفتۀ مسئوالن، در  از شیوه های درآمدسازی برای آموزش و پرورش تبدیل شده است. بنابه 
سال تحصیلی ۱۳۹۶، مردم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان شهریه به مدارس دولتی پرداخته اند 
که این رقم تقریبًا معادل یک سوم بودجۀ آموزش وپرورش در آن سال بوده است و بخش 
زیادی از این شهریه ها در همین مدارس دولتِی خاص اخذ شده است؛ یعنی گسترش مناسبات 
خصوصی به درون بخش دولتی که تحت عنوان »خصوصی سازی پنهان« شناخته می شود.
گام  گر واقعًا در ادعای خود مبنی بر ضرورت تمایززدایی از آموزش صادق اند، در  نمایندگان ا
روند  توقف  برای  برنامه ای  همزمان  و  کنند  کور  را  منافع  تعارض  گلوگاه های  باید  نخست 
کنند. نمایندگان باید در نظر  دگردیسی مدارس به بنگاه های انتفاعی و اقتصادی طراحی 
ح مذکور  داشته باشند که اصلی ترین تمایز در نظام آموزش ایران، تمایز طبقاتی است که با طر

نه تنها حل نمی شود،  بلکه به آن دامن زده می شود.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:

مبارزه با فقر،  تبعیض و نابرابری

حذف مدارس نمونه؛ تمایززدایی از آموزش یا بازارسازی برای مدارس انتفاعی 1

سرمقاله

omidi_reza@ .۱-  برگرفته از کانال تلگرامی »سیاست گذاری اجتماعی«، به قلم رضا امیدی
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شبانه روزی،  تیزهوشان،  دولتی،  نمونه  مدارس  حذف  مجلس:  پژوهش های  مرکز    
کم برخوردار به  کاهش دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و  عشایری، شاهد و ... سبب 

فرصت های آموزشی می شود و عدالت آموزشی را خدشه دار خواهد کرد.
که ایران در رده بندی جهانی فضای  گزارش بانك جهانی نشان از آن دارد    جدیدترین 
کسب  وکار میان ۱۹۰ کشور، در رده ۱27 جهان قرار گرفته که نسبت به سال قبل یك پله صعود 

داشته است.
  به گزارش  ایسنا، یک روان شناس گفت: تحقیقات نشان می دهد که ۶/2۳ تا 2۸ درصد 
مردم ایران نیازمند روان گران سالمت هستند و به طور میانگین در بین جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال 

در ایران، از هر ۴ نفر یک نفر به این مشکل مبتال است.
خ تورم ایران نشان می دهد درصورتی که    به گزارش اقتصاد آنالین، آمارهای بانک جهانی از نر
سال 2۰۱۹ و 2۰2۰ میالدی را تقریبًا معادل با سال ۹۸ و ۹۹ شمسی بدانیم، درصد افزایش 

دستمزدها از پیش بینی تورم بسیار پایین تر است.
از۱۰  کمتر  مدارس  تقلیل  به  اشاره  با  چهارمحال وبختیاری  آموزش وپرورش  مدیرکل    

دانش آموز استان به ۱۴۱ مدرسه، گفت: امسال مدرسه تک نفره در استان نداریم.
از قوانین تصویب شده  گذشته در بسیاری  گفت: در سال های    رئیس سازمان زندان ها 
کیفری بود. به همین سبب،  که نتیجه آن، افزایش جمعیت  متأسفانه آثار حبس دیده شد 

جزو کشورهایی شده ایم که آمار جمعیت کیفری به نسبت باالیی دارند.
  کودک همسری مسئله ای است که اغلب میان اقشاری خاص از جامعه رایج است. اقشاری 
کم تر برخوردار بوده اند و بیشتر آن ها در شرایط فعلی  دچار  که از آموزش برخوردار نبوده اند یا 

فقر هستند.
  پژوهشی توسط جمعیت امام علی)ع( در سراسر کشور صورت گرفته است. در این پژوهش، 
کرده بودند، دلیل ازدواج خود را سنت های قومی  که در سن پایین ازدواج  زنان و دخترانی 

خانواده، فقر مالی یا ترکیبی از هر دو دانسته اند.
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ع  وهش های مجلس درباره حذف تنو نظر مرکز پژ
مدارس: عدالت آموزشی خدشه دار می شود 

خبرگزاریفارس-۴آبانماِه1398

کرد:  اشاره  مهم  مورد  دو  به  می توان  مدارس«  تنوع  »حذف  مصوبه  اجرای  پیامدهای  از 
نخست، حذف مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شبانه روزی، عشایری شاهد و ... که سبب 
کم برخوردار به فرصت های آموزشی می شود  کاهش دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و 
باال،  کیفیت  با آنکه حذف مدارس دولتی  و دوم  کرد  را خدشه دار خواهد  آموزشی  و عدالت 
منجر به سوق دادِن دانش آموزان به سمت مدارس غیردولتی می شود و روند خصوصی سازی 

آموزش وپرورش را تسهیل می کند.
 http://fna.ir/dd3414 

 

ین گزارش بانك جهانی از وضعیت  جدیدتر
کسب وکار در ایران 

روزنامهاعتماد-۴آبانماِه1398

فضای  جهانی  رده بندی  در  ایران  که  دارد  آن  از  نشان  جهانی  بانك  گزارش  جدیدترین 

پله  که نسبت به سال قبل یك  گرفته  قرار  کشور، در رده ۱27 جهان  کسب  وکار میان ۱۹۰ 
صعود داشته است. بر این اساس، ایران به  لحاظ سهولت کسب  وکار فقط از ۶۳ کشور جهان 
کوچك تر با عناوین  کسب  وکار بر پایه۱۰ شاخص  کلی فضای  وضعیت بهتری دارد. شاخص 
از سرمایه گذاری،  کسب اعتبارات، حمایت  کسب مجوز، ثبت دارایی ها،  کسب- وکار،  آغاز 

مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/135595 

ی اعصاب  در ایران از هر ۴ نفر یک نفر به بیمار
وان مبتالست  و ر

خبرگزاریایسنا-۴آبانماِه1398

مژگان بنگر، روان شناس  |  یک روان شناس گفت: تحقیقات نشان می دهد که ۶/2۳ تا 2۸ 
درصد مردم ایران نیازمند روان گران سالمت هستند و به طور میانگین در بین جمعیت ۱۵ تا 
۶۴ سال در ایران، از هر ۴ نفر یک نفر به این مشکل مبتال است. مژگان بنگر عامل اجتماعی را 
قوی ترین عنصر تشدیدکننده آسیب پذیری افراد در برابر استرس دانست و افزود: وقایع زندگی، 
افزایش استرس دارند. همچنین  اقتصادی و فرهنگی نقش ویژه ای در  شرایط اجتماعی، 
طالق، فقر، عدم دسترسی به منابع آموزشی مناسب، عدم دستیابی به امنیت و بیکاری از 

عوامل بسیار مهم استرس در شرایط کنونی اقتصادی جامعه ایران محسوب می شود.
 /https://www.isna.ir/news/98080401805 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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خ رشد  خ تورم از نر امسال و سال آینده نر
دستمزدها سبقت خواهد گرفت 

اقتصادآنالین-۴آبانماِه1398

خ تورِم سال قبل بیشتر بوده،  کنون، درصد رشد دستمزدها در هر سال از نر تقریبًا از سال ۹۳ تا
خ  اما برای سال آینده، این رویه به هم خورده است. در این زمینه، آمارهای بانک جهانی از نر
تورم ایران نشان می دهد درصورتی که سال 2۰۱۹ و 2۰2۰ میالدی را تقریبًا معادل با سال ۹۸ 
و ۹۹ شمسی بدانیم، درصد افزایش دستمزدها از پیش بینی تورم بسیار پایین تر است. حتی 
خ تورم تا سال 2۰2۴ )۱۴۰۳-۱۴۰۴( به 2۵ درصد  طبق پیش  بینی بانک جهانی، احتمااًل نر

خ رشد حقوق و دستمزدهای اعالمی، فاصله زیادی دارد. کاهش می یابد که باز با نر
 https://www.eghtesadonline.com/n/2017 

 

امسال مدرسه تک نفره در 
یم  ی ندار چهارمحال وبختیار

خبرگزاریایسنا-6آبانماِه1398

فرحناز قائدامینی، مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری  |  مدیرکل آموزش وپرورش 
کمتر از۱۰ دانش آموز استان به ۱۴۱ مدرسه،  چهارمحال وبختیاری با اشاره به تقلیل مدارس 
گفت: امسال مدرسه تک نفره در استان نداریم. فرحناز قائدامینی، اظهار کرد: این اداره کل بنا بر 
کردن آموزش برای دانش آموزان در سراسر  وظیفه و تعهدش به دنبال عدالت تحصیلی و دایر 
استان است. سال گذشته ۱7۵ مدرسه با کمتر از ۱۰ دانش آموز مشغول فعالیت بود که ساماندهی 
کار جلسات متعدد  و تجمیع این مدارس به شیوه ای که به دانش آموزان آسیب نزند، در دستور 

شورای آموزش وپرورش با حضور فرمانداران قرار گرفت. 
 /https://www.isna.ir/news/98080602692

ی در  رئیس سازمان زندان ها: جمعیت کیفر
کشور به نسبت باالست 

خبرگزاریایرنا-8آبانماِه1398

علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور  |  رئیس 
گذشته در بسیاری از  گفت: در سال های  کشور،  سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کیفری  که نتیجه آن، افزایش جمعیت  قوانین تصویب شده متأسفانه آثار حبس دیده شد 
بود. به همین سبب، جزو کشورهایی شده ایم که آمار جمعیت کیفری به نسبت باالیی دارند. 
کشور 2۵۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر می باشد. وی  خ زندانیان در  کرد: متوسط نر جهانگیر اعالم 
گذاری  ها بدون توجه به زیرساخت های الزم و بدون برنامه های عملیاتی دقیق،  افزود: وا

تهدیدهایی برای مردم در آینده خواهد داشت و زمینه فساد را فراهم می کند.
 /http://www.irna.ir/news/83535637

 

ی است  ی محصول جهل و نابرابر کودک همسر
روزنامهایران-8آبانماِه1398

سام بوربور، مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق کودک  |  کودک همسری که به ازدواج هر 
فرد زیر ۱۸سال گفته می شود، مسئله مورد مناقشه این روزهای فعالین حقوق کودک به عنوان 
که اغلب بین  کودک همسری مسئله ای است  مخالفان، و تندروها به عنوان موافقان است. 
کم تر  یا  از آموزش برخوردار نبوده اند  که  گروهی  از جامعه رایج است. اول،  گروه خاص  دو 
برخوردار بوده اند و بیشتر آن ها در شرایط فعلی  دچار فقر هستند. دوم گروهی که از ترس فساد 
کنترل، تصمیمی اشتباه می گیرند و با نسبت دادن مسئله به دالیل  اجتماعی و روابط بدون 

سنتی، کودکی را قربانی می کنند. 
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/525327
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ع  تجویز نسخه ازدواج از سر فقر ممنو
روزنامهایران-8آبانماِه1398

محمد منجم، عضو جمعیت امام علی)ع(  |  پژوهشی توسط نیروهای داوطلب جمعیت 
گرفته است. در این پژوهش، پرسشنامه ها توسط ۵۶۹  کشور صورت  امام علی)ع( در سراسر 
کرده بودند، تکمیل شد. از میان این زنان،۴۰ نفر هنگام  که در سن پایین ازدواج  زن و دختر 
انجام پژوهش در بازه سنی ۱۵ سال یا کمتر قرار داشتند. از این۴۰ مورد، 2۹ مورد یعنی 72/۵ 
درصد در پاسخ به دلیل ازدواج خود، آن را به علت سنت های قومی خانواده، فقر مالی یا 
که خاستگاه هایی  ترکیبی از هر دو دانسته اند. یکی از پیشنهادهای این پژوهش این بوده 
چون فقر و اقسام محرومیت ها از بین برود تا خود این افراد در بستری مناسب، به تشکیل 

خانواده اقدام کنند.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/525330
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رشد طالق در خراسان شمالی از میانگین 
ی بیشتر است  کشور

خبرگزاریایرنا-2آبانماِه1398

اسماعیل قربانی، مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی  |  مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی 
که  گفت: رشد طالق در این استان ۸۶۳ هزار نفری، نیمه نخست امسال به 2۱ درصد رسید 
۳ درصد از میانگین کشوری بیشتر است. اسماعیل قربانی، اظهار داشت: پدیده طالق، در ۱۰ 
که این موضوع هم  گذشته در خراسان شمالی نسبت به دیگر استان ها افزایش داشته  سال 
کنون، چالش برانگیز شده است. وی افزود: در حال حاضر مشاوره های ازدواج می تواند تأثیر  ا
خوبی در روند طالق داشته باشد و به همین منظور، هفت مرکز دولتی و ۱۳ مرکز غیر دولتی 

استان در مورد مشاوره طالق فعال هستند.
 /http://www.irna.ir/news/83526514

 

گرم خانه ها آماده پذیرش کارتن خواب ها 
روزنامههمشهری-۴آبانماِه1398

حامد فوقانی، خبر نگار  |  گرم خانه های تهران که برای روزهای سرد سال آماده و تجهیز شده 

کارتن خواب ها و بی خانمان ها  بودند، درست از نخستین روز آبان ماه پذیرای تعداد زیادی از 
که مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری  شدند؛ به گونه ای 
گرم خانه های سراسر پایتخت داد. سیدمالک  تهران خبر از افزایش۴۰ درصدی پذیرش در 
که از آخرین  گانه فعال هستند  گشت در مناطق 22  حسینی افزود: به طور معمول،۳۰ واحد 

شب مهر ماه،۳۰ درصد به این واحدها افزوده شد.
 https://b2n.ir/79390

 

گسترش فرهنگ وقف موجب کاهش فقر و 
ومیت می شود  محر

خبرگزاریفارس-6آبانماِه1398

رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان زنجان  |  به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، 
عدالت  سازوکارهای  از  یکی  وقف  نظام  اینکه  بر  کید  تأ با  زنجان  استان  انتظامی  فرمانده 
اجتماعی و وسیله ای صلح آمیز برای توزیع مجدد درآمد بدون هرگونه اجبار بوده و هست، 
کیان خانواده که سنگ بنای جامعه است و یکپارچگی آن از طریق  گفت: وقف در حمایت از 
حمایت های مالی و تدارکاتی نقش مهمی ایفا می کند. سردار رحیم جهانبخش در دیدار با 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان اظهار داشت: گسترش فرهنگ وقف، میزان فقر و 

محرومیت را در جامعه کاهش می دهد.
 http://fna.ir/dd3jgm

 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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شاخص های رفاه کودکان سنجش ملی 
نمی شود 

خبرگزاریمهر-6آبانماِه1398

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران  |  رئیس انجمن 
از  سنجشی  که  است  این  کودکان  فقر  اصلی  مشکل  گفت:  ایران  اجتماعی  مددکاران 
شاخص های رفاهی، اجتماعی، فردی و سالمت روانی آن ها به صورت خاص انجام نمی دهیم 
کودکان سنجش ملی نمی شود. سید حسن موسوی چلک افزود: مسئله  و شاخص های رفاه 
که باید درباره آن مطالعات و پژوهشی های دقیقی انجام داد و  کودکان موضوعی است  فقر 
نمی توان به راحتی درباره آن اظهار نظر کرد. برای نمونه با توجه به تشدید تورم در سال جاری 
هنوز تحقیقی درباره اثرگذاری این تورم بر فقر کودکان انجام نشده است که با صراحت بگویم 

که فقر کودکان در کشور تشدید شده است یا نه؟
 http://mehrnews.com/news/4428047

ی بافت های فرسوده  تیغ کند نوساز
اقتصادآنالین-8آبانماِه1398

و  محالت  تعیین  »شیوه نامه  سند  معماری،  و  شهرسازی  عالی  شورای   ،۱۳۹7 سال  در 
محدوده های هدف« را برای معرفی معیارها و تشخیص بافت های فرسوده، تصویب و در آبان 
۱۳۹7 ابالغ کرد که مبنای کار سازمان های متولی قرار گرفت. این سند، معیارهای متعددی از 
جمله خدمات اجتماعی، کیفیت زندگی، تأسیسات شهری، آلودگی محیط زیست و ... را برای 
کارآمدِی« بافت و مداخله در آن مورد توجه قرار داده است. با این حال به نظر  تشخیص »نا
می رسد برنامه نوسازی بافت فرسوده کشور که سال ۱۳۸۵ ابالغ شده و بنا بود در یک دوره ۱۰ 

ساله به پایان برسد، همچنان در حال اجراست.
 https://www.eghtesadonline.com/n/20Ch 

ی همگانی« از ۱۷  اجرای »پوشش بیمه اجبار
آبان در آذربایجان شرقی 

خبرگزاری ایسنا-8 آبان ماِه 1398

وحید مجیدی، مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی  |  مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان 
گفت: احتماال اجرای »پوشش بیمه اجباری همگانی« از ۱7 آبان ماه سال جاری در  شرقی، 
استان آغاز شود. وحید مجیدی به مناسبت هفته بیمه سالمت در تشریح این خبر اظهار کرد: 
ح در راستای عمل به بند الف ماده 7۰ قانون برنامه ششم که بر فراهم کردن بستر برای  این طر
کید دارد، اجرا می شود. وی افزود: بر اساس این قانون، هر ایرانی باید  پوشش اجباری بیمه تأ
صاحب یک دفترچه باشد. در حال رایزنی با سازمان تأمین اجتماعی و بانک اطالعات ایرانیان 

ح از هفدهم آبان ماه، اجرایی شود. وزارت رفاه هستیم و در تالشیم تا این طر
 /https://www.isna.ir/news/98080804168 

یال تسهیالت اشتغال به  ۴ میلیارد ر
خانوارهای دارای آسیب اجتماعی پرداخت شد 

خبرگزاریایرنا-8آبانماِه1398

حفیظ اهلل فاضلی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری  |  مدیرکل 
گفت: ۴ میلیارد ریال تسهیالت مشاغل  کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری  تعاون، 
استان  در  کنون  تا امسال  ابتدای  از  استان  اجتماعی  آسیب  دارای  خانواده های  به  خانگی 
پرداخت شد. حفیظ اهلل فاضلی افزود: پیشگیری از آسیب های اجتماعی یکی از مهمترین 
گوار فقر و ناهنجاری های رفتاری در جامعه  که می تواند از بروز تبعات نا برنامه هایی است 
جلوگیری کند. وی با بیان اینکه ۸7۳ کودک بازمانده از تحصیل در این استان شناسایی شده 
است، تصریح کرد: بسترسازی برای بازگشت این کودکان به چرخه تحصیل امر بسیار مهمی 

است و تالش دستگاه های مربوطه را می طلبد.
 /http://www.irna.ir/news/83535523 
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از بازمانده های تحصیل در کرمان چه خبر؟ 
خبرگزاریایسنا-8آبانماِه1398

کرمان  |  معاون  کل آموزش وپرورش استان  عباس ضیاء، معاون آموزش ابتدایی اداره 
گذشته از  گفت: در سال تحصیلی  کرمان  کل آموزش و پرورش استان  آموزش ابتدایی اداره 
سوی وزارتخانه ۶۶۰۰ مورد بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی در استان اعالم شده بود که 
با پیگیری های به عمل آمده، قریب به 2۰۰۰ نفر از این تعداد شناسایی و جذب شدند. عباس 
گو با خبرنگار ایسنا درباره تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در استان کرمان  ضیاء در گفت و 
اظهار کرد: آمار این حوزه هرساله از سوی مرکز آمار وزارت آموزش وپرورش اعالم می شود که در 

سال تحصیلی جدید این آمار هنوز اعالم نشده است. 
 /https://www.isna.ir/news/98080803806



13

خبرنامه 
 مقابله با فقر 

و نابرابری

32

شمارهسیودوم

2الی8آبان1398
تاریخانتشار:11آبان1398



خبرنامه مقابله با فساد و فقر
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی

کمیتوجامعه مجری:مرکزتوانمندسازیحا

https://www.instagram.com/iranbssc/

https://t.me/IranBSSC

https://www.aparat.com/IranBSSC

https://www.linkedin.com/company/iranbssc/

http://iran-bssc.ir/feed/


