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سرمقاله

گزارش ها درمورد خشونت نشان می دهد به جز قتل، سایر انواع خشونت طی سال های اخیر 
گرچه طی سه دهه اخیر موارد وقوع خودکشی منجر  روند فزاینده ای داشته اند. برای مثال ا
به مرگ، روند روبه افزایش داشته اما از سال1390 این روند شتاب بیشتری داشته است. بنا 
گزارش ها، موارد وقوع زدوخورد و دعوا در فضای عمومی نیز افزایش یافته است.  بر برخی 
کم قضایی،  در محا کودکان  و  زنان  علیه  گزارش شده خشونت  موارد  و نسبت  تعداد  حتی 
کی از ارتباط معنادار و مستقیم بین فقر و  روند روبه افزایش داشته است. مطالعات متعدد حا
خشونت است. انواع مختلف خشونت می تواند رفاه اقتصادی افراد را به خطر بیندازد و منجر 
به بی خانمانی، بیکاری، عدم دسترسی به آموزش و بهداشت، تهدید سالمت روان و دیگر 
گردد. شواهد نشان می دهد عواملی مثل   کشمکش های روزانه در جامعه  عوامل استرس زا و 
بیکاری سرپرست خانواده، فقر اقتصادی خانواده و اعتیاد والدین در بروز پدیده خشونت در 
کودك و  درون و بیرون از خانواده نقش دارد. فقر خانواده ها بر خشونت والدین نسبت به 
خشونت والدین نسبت به یکدیگر تأثیر گسترده دارد. در مناطق اسکان غیر رسمی، الگوی در 

هم پیچیده فقر و خشونت به روشنی تشخیص داده می شود.
برخی از جرم شناسان معتقدند که فقر، عامل اصلی جرم، خشونت و انواع درگیری ها در فضاهای 
شهری است و گروه دیگر نیز برای عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم، تأثیر غیرمستقیم قائل 
کاهش تنش و خشونت  هستند. لذا مقابله با فقر و بیکاری یکی از مؤثرترین راهکارها برای 
در  و  نامناسب  بسیار  شرایط  در  افراد  که  می شود  موجب  فقر  می شود.  محسوب  جامعه  در 
محله های کثیف و غیربهداشتی، پرجمعیت و فقیرنشین زندگی نموده و عواملی نظیر سکونت 
کوچک و پرازدحام، غیربهداشتی و مشکالت فراوان دیگر، باعث عصبانیت و  در اتاق های 

ناراحتی های روحی شده و زمینۀ تصادم و نزاع را فراهم نماید.
که پدیده ای اجتماعی است اما در بروز آن، علل و عوامل زیادی از جمله  خشونت هرچند 

کامی ها و محرومیت ها  عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... نقش دارند. نا
و سرخوردگی های اجتماعی و اقتصادی، شرایط نامناسب زندگی همچون فقر، نابسامانی 
محیط خانواده و ...، زمینه را برای شکل گیری احساسات و رفتارهای خشونت آمیز در افراد 
جامعه فراهم می سازد؛ به طوری که کوچک ترین تحریکی همچون جرقه ای برای وقوع یک 

انفجار، عمل کرده و بدین گونه، رفتارها و حرکات خشونت آمیز در افراد شکل می گیرد.
در شرایط کنونی که وضعیت اجتماعی به شدت تابعی از وضعیت اقتصادی است، هر تصمیم 
آثار  بی تردید  شود،  منجر  فرصت ها  به  دسترسی  کاهش  و  نابرابری  فقر،  به  گر  ا اقتصادی 
گیر خواهد داشت. مستقیم و غیرمستقیمی در وقوع انواع تنش ها به ویژه خشونت گسترده و فرا

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

که در برخی از  کنکور سراسری وجود دارد    بر اساس برخی بررسی ها، 19 سهمیه مربوط به 
حوزه ها، ظرفیت اختصاص داده شده به برخی سهمیه ها باالتر از ۵0 درصد است؛ یعنی بیشتر 

از ۵0 درصد ظرفیت به سهمیه اختصاص داده شده است.
وزیر  حاجی میرزایی،  محسن  نمی دهم.«  را  مدرسه  فضای  تجاری سازی  »اجازه    
که با تجاری سازی در مدارس  کرد  آموزش وپرورش سه شنبه شب با انتشار این توئیت اعالم 

که مدت ها است هر از گاهی خبرهای آن به گوش می رسد، مقابله می کند.
گزارش خبرگزاری ایسنا، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از    به 

برگزاری جشنواره پایان نامه های برتر دانشجویی در حوزه فقر خبر داد.
گر  کارگران با یک افزایش۶0 هزار تومانی، به100 هزار تومان رسید. ا   امسال حق مسکن 
پرداخت یک سوم دستمزد کارگران بابت اجاره خانه را معقول ارزیابی کنیم، این مقدار برابر با 

هشت میلیون تومان رهن خانه خواهد بود.

سرمقالهخشونت و فقر 
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  به گزارش روزنامه اطالعات، مسئول برگزاری سی وچهارمین نشست سازوکار گزارش دهی 
شورای حقوق بشر سازمان ملل )موسوم به UPR( از اقدامات ایران در ارتقای حقوق بشر و 

حفظ حقوق جامعه معلوالن و ناتوانان جسمی تقدیر کرد.
گفت: تا پایان سال آینده، دو    معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
میلیون روستایی تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر قرار می گیرند.

  رئیس سازمان بهزیستی کل کشور با بیان اینکه شهریه دانشگاهی جامعه هدف بهزیستی 
بصورت الکترونیک به حساب دانشگاه پرداخت خواهد شد، گفت: دانشجویان تحت پوشش 

در دانشگاه های دولتی نیز کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهد کرد.
  به گزارش ایران آنالین، رئیس جمهوری از طرحی خبر داد که براساس آن حدود 18میلیون 

ح حمایت اجتماعی و معیشتی دولت قرار می گیرند. خانوار ایرانی تحت پوشش طر
کار  که ۶ هزار دستفروش زیر زمین در داالن های مترو مشغول به    آمار ها نشان می دهد 
هستند. همچنین زنان و دختران زیادی برای فرار از فقر و بیکاری به داالن های مترو پناه 

آورده اند و دستفروشی می کنند.
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بخش اول

مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

سیاستگذاری نیازمند دانش و پژوهش است؛ درعین حال، دانش و پژوهش نیز در صورتی 
حوزه ی  ظرفیت های  و  تنگناها  که  شود  بدل  سیاستگذاری  برای  منبعی  به  می تواند 
سیاست گذاری و اجرا را بشناسد و در تعریف مسئله، تبیین مسئله و ارائه راهکار این ظرفیت ها 
و تنگناها را لحاظ کند. دانش توسط پژوهشگران و اساتید دانشگاه ها تولید می شود؛ اما اساتید 
و پژوهشگران عمومًا در فضایی دور از اجرا و حوزه ی خط مشی گذاری به پژوهش و تبیین 
مسائل می پردازند. از طرف دیگر، دستگاه های اجرایی نیز در تعریف همکاری با پژوهشگران 
و  سیاستگذاری  واقعی  فرایند  در  را  آن ها  اغلب  خود،  اداری  کادر  از  ج  خار کارشناسان  و 
تصمیم گیری وارد نمی کنند. شکل رایج همکاری این دستگاه ها این است که کارهای پژوهشی 
را برون سپاری می کنند. این برون سپاری در غالب موارد، تبدیل به گزارش ها و پژوهش هایی 
کمتر به تغییر و سیاستگذاری واقعی منجر می گردد. از یک منظر، این شیوه ی  که  می شود 
کمک چندانی به سیاست گذار نمی کند؛ از منظر دیگر، پژوهشگران  همکاری با پژوهشگران 
کز  کرد و از آن مهم تر، مرا ج از ساخت اداری را با دنیای واقعی تصمیم گیری آشنا نخواهد  خار
پژوهشی و دانشگاهی احساس می کنند نمی توانند در بهبود وضعیت جامعه شان مؤثر باشند. 
با پژوهشگران و نخبگان،  کردن نقطه ضعف مذکور در همکاری سیستم اجرایی  با لحاظ 
معاونت رفاه اجتماعی وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سال های اخیر از پژوهشگران 
کرده است و در راستای رفع نقطه ضعف مذکور، این اصل مدنظر  جوان دعوت به همکاری 
و  جدی  صورت  به  همکاری  و  نیافته  ادامه  پژوهشگران  با  همکاری  قبلی  سنت  که  بوده 
که پژوهشگران به دنیای واقعی سیاستگذاری وارد شوند و تبدیل به  موثر باشد؛ به گونه ای 

تصمیم سازان کشور شوند. 
در تداوم و تحکیم همین اصل، جشنواره فقرپژوهی در پی ایجاد پیوند و تعامل سازنده میان 
چارچوب  در  است.  فقر  با  مرتبط  سیاستگذاری  و  اجرا  حوزه ی  با  فقر  حوزه ی  پژوهشگران 

فقر،  حوزه ی  پژوهشی  دستاوردهای  و  آثار  مهم ترین  شد  خواهد  کوشش  جشنواره،  این 
گرفته و با معرفی این آثار و مبدعان و صاحبان آن به حوزه ی  مورد شناسایی و بررسی قرار 

سیاستگذاری، امکان تقویت تعامل و هم افزایی میان حوزه ی پژوهش و اجرا فراهم شود. 
ورود دستاوردهای پژوهشی به حوزه ی اجرا و نیز وقوف بیشتر دانشگاهیان و پژوهشگران 
با ملزومات و مسائل حوزه ی اجرایی و ایجاد مسیر تبادل دوطرفه دانش نظری و اجرایی، 

چشم انداز بنیادینی است که این جشنواره پی می گیرد. 
نخستین دوره از جشنواره فقرپژوهشی به تقدیر از پایان نامه ها و رساله های برتر دانشجویی 
در حوزه ی فقر اختصاص یافته است. کوشش شده از طریق پایگاه های اطالعات پایان نامه و 
رساله، موارد مرتبط استخراج و فهرست شوند و از طریق فراخوان نیز این فرصت برای کلیه ی 
دانشجویان و دانش آموختگان فراهم شود که آثار خود را به دبیرخانه ی جشنواره برای بررسی 

و ارزیابی، ارسال کنند. 
پس از بررسی و ارزیابی این آثار توسط اساتید دانشگاه عضو شورای علمی جشنواره، در مراسمی 
از آثار برگزیده و برتر تقدیر خواهد شد و سپس در چارچوب میزگردها و نشست های تخصصی، 
این امکان برای پژوهشگران صاحب آثار برگزیده فراهم می شود که به معرفی کار خود پرداخته 

و گفت وگویی میان پژوهشگران و کارشناسان حوزه ی اجرا و سیاستگذاری شکل گیرد. 
امید است که این جشنواره در شناخت ریشه ها و علل فقر در ایران و ارائه راهکارهای کارشناسی 
و عملی در مواجهه با فقر چندبعدی، مفید و مؤثر واقع شده و سنتی در تعامل واقعی حوزه ی 

اجرا و پژوهش پایه گذاری کند. 

بخش اولجشنواره فقرپژوهی، امکانی برای پیوند سیاستگذاری و پژوهش
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که به دنبال به  یا فعال اجتماعی  کوره های آجرپزی اطراف تهران قطعا برای هر خبرنگار 
گویای واقعیت های بسیاری است.  تصویر کشیدن چهرۀ فقر و بی عدالتی در این شهر است، 
گرچه همین موضوع در سال های اخیر باعث شده است حضور در این کوره ها و عکاسی از آن 
کنان به شگرد خوبی برای درآمدزایی  و البته توزیع مقدار ناچیزی صدقه و خیرات میان سا
مؤسسه های خیریه جعلی تبدیل شود. اما همین موضوع از سوی دیگر تصاویر و اخبار مربوط 
کرده است. با این وجود از شرم و  کشور  کوره ها را وارد فضای رسانه ای و مطبوعاتی  به این 
کم نشده  کوره پزخانه ها در انسان ایجاد می کند، چیزی  که مشاهدۀ  شرایط زندگی در  رنجی 
کان چهره فقر و نابرابری را به عریان ترین شکل ممکن در خود بازتاب  کما و این وضعیت 

می دهد. 
کوره های آجزپزی در تهران به شکل امروزین آن به تقریبا 1۵0 سال قبل بازمی گردد،  قدمت 
کارخانۀ  نخستین  شاه  ناصرالدین  سلطنت  اواخر  در  مهدوی  امین الضرب  حاج  که  زمانی 
کوره های آجر دستی ابتدا در میدان شوش، جاده ری  آجرپزی را در اطراف شهر ری ساخت. 
ک مناسب و افزایش فزایندۀ  گرفتند. زمین های جنوبی تهران به دلیل خا و هاشم آباد شکل 
تقاضا در دهه های بیست تا چهل شمسی با سرعت به کارخانه های تولید آجر تبدیل شد. طبق 
کوره ها در  کرده است، تعداد این  کار و امور اجتماعی در سال 13۶4 منتشر  که وزارت  گزارشی 
کوره های فعال در سطح استان  آن سال ها در اطراف شهر تهران 340 عدد بوده است. امروزه 
به کمتر از ۵0 عدد رسیده و این تعداد در مناطق مختلف جنوب غربی، جنوب و جنوب شرقی 
استان از جمله در شمس آباد، اسماعیل آباد در جاده ساوه، اطراف شهریار، ورامین، قرچک و  
کار می کردند، اما  کوره پزخانه ها  کارگر در  کنده اند. تا سال 94 تقریبا 30000  منطقۀ خاوران پرا
امروز تعداد کارگران به کمتر از ۵000 نفر رسیده است. البته این آمار احتماال فقط تعداد کارگران 
رسمی در این شاخه را بیان می کند، با افزودن جمعیت خانواده این کارگران که همراه آن ها در 
کوره پزخانه ها به طور غیررسمی مشغول به فعالیت اند، و هم چنین افزودن کارگران غیرقانونی 

کرد. در  کارگران پیدا خواهد  افغان احتماال این آمار اختالف قابل مالحظه ای با تعداد واقعی 
کز اصلی این کسب و کار  ادامه به تشریح وضعیت کوره های آجزپزی شمس آباد که یکی از مرا

است، می پردازیم:
گر وارد فرعی فیروز-بهرام شوید و  بزرگراه آزادگان به سمت جنوب، بعد از احمدآباد مستوفی، ا
کی به سمت شمس آباد برانید، کم کم دودکش های  بیست دقیقه تا نیم ساعت در جاده خا
کوره های آجرپزی از دور نمایان می شوند و شما را به سمت این جزیره های دور افتاده از  بلند 
شهر هدایت می کنند. این جا، در پهنه جنوبی آزادگان، حتی حقوق اولیه ای مثل حق مالکیت 
کارش هنوز به رسمیت شناخته نشده  )حتی از نوع صوری آن( و آزادی فرد در فروش نیروی 
کوره و  کارگر  کم در اینجا چند سده ای با مناسبات امروزی فاصله دارد.  است. مناسبات حا
کار خود را ارباب صدا می زنند و اربابانی به نام های ارباب حسن و ارباب  خانواده اش صاحب 
که  خلیل، ارباب یوسف و... خداوندگاران این زمین ها هستند. ابدا نباید چنین تصور شود 
در  است.  واژه  این  تاریخی  تعینات  از  و خالی  احترام  از سر  این جا صرفا  در  واژه  این  کاربرد 
که البته چندتایی از آنها در حال حاضر فعال نیستند، دقیقا همان  کورۀ این منطقه  تمام 1۵ 
کم است. در قسمت ورودی و باالدست هر کوره  مناسبات ارباب و رعیتی سده های پیشین حا
که هر اتاق 10 متری  که به سختی می توان آن ها را اتاق نامید، ردیف شده اند  دخمه هایی 
کوره ها مجموعا محل  که در پرجمعیت ترین  محل زندگی یک خانواده است. این اتاق ها 
زندگی تقریبا 10 خانوار است، فقط به یک سرویس بهداشتی و یک حمام دسترسی دارند. 
کنین در  که سا که البته در مواقعی  ارباب فقط هفته ای یک بار قفل دِر حمام را باز می کند، 
کنند، ارباب برای تنبیه برای مدت بیشتری، دو هفته یا بیشتر اجازه  مصرف آب زیاده روی 
کارگران برای زندگی در این دخمه ها ماهیانه اجاره ای حدود  استفاده از حمام را نمی دهد. 
300-200 هزار تومان پرداخت می کنند، اما این بدان معنا نیست که کارگران کوره ها مستأجر 
گفته شد مالکیت در اینجا حتی در قالب قرارداد استیجاری نیز معنا  ارباب هستند. چنانچه 

گزارشی از وضعیت کوره های آجرپزی منطقۀ شمس آباد
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کامال وابسته به لطف و محبت  گفته شد،  که  ندارد. امکان زندگی در این اتاق ها به بهایی 
کند. بنابراین در اینجا  کارگران را اخراج  کنان و  ارباب است و او هر وقت بخواهد می تواند سا
کنان حلبی آبادها و بیغوله های اطراف  حتی از حقوق مالکیت عرفِی )و طبیعتا نه قانونی( سا
کوچک ترین حق  کارگران در مقابل خواست ارباب برای تخلیه اتاق  شهر هم خبری نیست. 
مقاومتی ندارند. انعطاف پذیری و توان چانه زنی معطوف به صفر کارگران کوره پزخانه ها زمانی 
که این وضعیت را با اعتصاب متحد و متشکل 30 هزارنفری  عجیب تر به نظر خواهد رسید 
کارخانه های آجزپزی تهران در سال 1338 در اعتراض به شرایط غیرقابل تحمل  کارگران 
کثریت آن ها  مسکن و دستمزد کم مقایسه کنیم. جالب توجه است که در گفتگو با کارگران، ا
نه عدم رعایت قانون کار و نه حتی شخص کارفرما )ارباب( یا دولت را بلکه تعداد زیاد کارگران 
کوره های همسایه را مقصر وضعیت معیشیتی فروپاشیدۀ خود  کارگران  افغان و حتی بعضا 
کلمه در انزوا از جامعه قرار دارند و از هیچ یک از  کارگران به معنای واقعی  می دانستند. این 

گاهی ندارند.  حقوق عرفی، اجتماعی و شغلی خود آ
کرد: تولید خشت )خشت زنی(، حمل  فرآیند تولید آجر را می توان به این چهار مرحله تقسیم 
کوره های  کوره. در  ج از  کوره، پخت خشت و تبدیل آن به آجر، حمل آجر به خار خشت به 
ک از محوطه پخت زیر زمین  خ دستی یا چیزی شبیه لیفترا شمس آباد آجرها معموال با چر
که  که  کار پر مشقتی  کنار هم قرار می گیرند.  بیرون آورده می شوند و در قالب های هزارتایی 
کارگران آجرهای روی هم  کودکان انجام می شد.  خ و حتی بعضا توسط  پیشترها بدون چر
که فاصله ای بین آجرها ایجاد شده و خشک  گرفته را با چینشی روی هم قرار می دهند  قرار 
کار تعیین کننده ترین عامل است،  کمیت نیروی  شوند. در فرآیند تولید آجر به روش سنتی، 
که صرفا توان حرکت عضالت خود را داشته باشد. از این رو با توجه به  کار ناماهری  نیروی 
کثریت قریب به اتفاق کارگران ناچار  همکاری گستردۀ مورد نیاز در این شغل و مزد ناچیز آن، ا
کم بر کوره های آجرپزی  به استفاده از نیروی کار همسر و کودکان خود هستند. مناسبات کار حا
کودکان  کار زنان و  که در آن استثمار نیروی  در آن مرحله ای از تاریخ تکوین سرمایه قرار دارد 
کار و در  کودکان به عنوان نیروی  ضروری است. بنابراین به رسمیت شناخته نشدن زنان و 
کوره پزخانه هاست. در  کار  عین حال بهره کشی از توان عضالت آن ها از الزامات ادامۀ فعالیت 
کوره پزخانه های اطراف خاتون آباد، پاسخ مالک  کودکان در  کار  یک پژوهش موردی دربارۀ 

کار کودکان و زنان به خوبی این واقعیت را نشان می دهد:  کوره به پرسش پژوهشگر دربارۀ 
»من با آن ها طرف نیستم. من با مرد خانواده طرفم. او خودش می داند چطور خشت ها 

را بزند. می خواهد همه اش را خودش بزند، می خواهد بدهد به زن و بچه اش. طرف 
کار سختی ازشان  حساب من اوست.. نمی دانم کی چی کار می کند. اما فکر نمی کنم 
گر خودش تنهایی بخواهد کار کند که  بخواهد. باالخره این ها هم باید نان بخورند. ا
گیرش نمیاد. )با خنده( آخر سر باید یک چیزی هم بابت پول آب و برق و  هیچی 

خانه به ما بدهد.« 1
کار  با هم  کثر خانواده ها، همۀ اعضاء  ا نیز در  این جا  بازگردیم. در  کوره های شمس آباد  به 
کار زیاد است، فقط پدر و  که حجم سفارش  می کنند، اما در برخی دیگر به جز مواقعی از سال 
مادر کار می کنند. اوج فعالیت کوره ها اغلب در شش ماه نخست سال است و در شش ماه دوم 
کنان و کارگران اخراج می شوند یا تعداد خیلی کمی از آنها با  کوره ها یا تعطیل هستند و تمام سا
کثریت خانواده های این منطقه را مهاجران  تعداد کمی کارگر، فعال باقی می مانند. از این رو ا
عمدتا خراسانی و بعضا افغان تشکیل می دهند که نیمی از سال را در این کوره ها و نیم دیگر را 
کودکان یا در همین  در روستاهای خود در خراسان می گذرانند. با وجود مهاجرت خانواده ها، 

شمس آباد یا در روستاهای خود در خراسان به مدرسه می روند. 
کمتر از چهل سال  که  کارگران است. پروین  کثر  کوره های آجرپزی شغل آبا و اجدادی ا کار در 
کودکی  کوره ها در روستاهای اطراف خواف به دنیا آمده و از  دارد می گوید در یکی از همین 
کوره های اطراف نیشابور ازدواج می کند و هر پنج  کارگران  کرده است، با یکی از  کار  کوره  در 
فرزندش را هم در کوره بدنیا می آورد. می گوید »در جوانی با شوهرم خیلی سخت کار می کردیم، 
فکر می کنی راحت بود از صبح تا غروب جلوی چشم این همه غریبه و نامحرم خم و راست 
کردم، به امید اینکه بچه ها بتوانند درس بخوانند و دانشگاه بروند و  کار  کنم؟ اما  کار  شوم و 
به جایی برسند. نمیخاستم شبیه من زندگی کنند.«. اما اقتضائات اقتصادی و معیشتی سبب 
کسی بتواند نقش قهرمان های مورد عالقۀ روانشناسان موفقیت را  کمتر  می شود در این جا 
بازی کند که با سعی و کوشش، زندگی خود و خانواده شان را زیرورو می کنند. از این رو به تبعیت 
کم بر کوره پزخانه ها، حرفه نیز از آن دسته چیزهایی است  از سایر مناسبات قرون وسطایی حا
که از نسل های قبلی به ارث می رسد.  فریبرز 2۵ ساله  از دانشگاه فردوسی مشهد لیسانس 
مهندسی کشاورزی دارد، با این حال همچنان همراه خانواده در همین کوره پزخانه کار می کند.
کسی مسائل مربوط به سالمت و بهداشت  کمتر  که  گونه ایست  کوره ها به  شرایط زندگی در 
گمان  زنان چنین  کارگران و علی الخصوص  و  کنان  با سا اول  را جدی می گیرد. در برخورد 
می شود که نوعی بیماری پوستی در میان افراد شایع است. اما چنین نیست. پوست افراد به 

گه 1-  پژوهش خانم ثمره صفی زاده تحت عنوان »کار کودک در کوره های آجرپزی؛ تحلیل شبکۀ روابط کاری و اجتماعی یک کوره«، منتشر شده در کتاب »درآمدی بر مطالعات کودکی در ایران«، گردآوری محمدسعید ذکایی، نشر آ
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کی سوخته است که  دلیل حضور بیش از حد در مقابل نور مستقیم خورشید به شکل وحشتنا
گر بعد از تاریکی  شبیه به نوعی عارضۀ پوستی است. درد زانو و درد کمر تقریبا همگانی است. ا
کشیدن به دلیل بوی عجیب فاضالب تقریبا ناممکن  هوا پا در این منطقه بگذارید، نفس 
کارگران  کوره ها بیشتر از دیگر  کارگران  ک  گرد و خا از  کار در محیط های پر  است. به دلیل 
کوره پزخانه های  کارگران  در معرض مشکالت تنفسی و ریوی هستند. این مشکل در میان 
که به دلیل بادهای تند آن منطقه، روزانه چندین بار در معرض طوفان های  اطراف شهریار 
کار می کنند، بسیار بغرنج تر است. با وجود هزینۀ باالی  سنگین هستند و تحت همان شرایط 
کثر خانواده ها تنها امکان استفاده از بیمه سالمت را دارند زیرا تحت پوشش بیمۀ  درمان ا
کارگران کوره پزخانه ها هرگز  کنان وجود دارد که  تأمین اجتماعی نیستند. اصطالحی میان سا
گر کارگری بیمه باشد، حق بیمه او تنها برای یک یا دو ماه در سال  بازنشسته نمی شوند، زیرا ا

پرداخت می شود.
موسی زاده عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در مصاحبه با خبرگزاری 
کارگران به اندازه  کارگران می گوید: »بیمه این  مهر در سال9۶ در خصوص وضعیت بیمۀ این 
کوره پزخانه ها  کار  از  که  نداریم  هم  کارگر  یک  حتی  حال  به  تا  نمی شود.  پرداخت  واقعی 
بازنشست شده باشد، چرا که این ها در سال ۵ الی 8 ماه کار می کنند، اما کارفرمایان در بهترین 
حالت با 2 ماه تأخیر بیمه ها را رد می کنند، یعنی در بهترین حالت 1 الی 3 ماه بیمه برای یک 
کارگر کوره پزخانه در سال رد می شود و تا سابقه کار یک کارگر بخواهد به 20 سال برسد، آن کارگر 
کار با همین شرایط هم هستند. تا بازرس  کارگران بیچاره مجبور به  دیگر زنده نیست، البته 
تأمین اجتماعی به کوره پزخانه ها مراجعه نکرده و نام این کارگران را ننویسد، کارفرما اسامی را 
رد نکرده و نیامدن بازرس را بهانه می کند. ما آقای سید تقی نوربخش، رئیس سازمان تأمین 
کوره پزخانه ها آوردیم و از  کار و رفاه اجتماعی را به  اجتماعی و آقای علی ربیعی، وزیر تعاون، 
نزدیک اوضاع کارگران را دیده اند و مقرر شد، هر ماه بازرس تأمین اجتماعی از کوره پزخانه ها 
بازرسی کند. اما در حال حاضر که شهریور ماه است و قالب زن های ما دارند می روند، بازرس تنها 
یک بار به کوره پزخانه ها آمده و به این طریق بیمه ها بسیار کمتر از میزان واقعی برای کارگران 
ثبت می شود. همین یک الی 2 ماه نیز تنها برای سرپرست خانوار بیمه رد می شود، در حالی 
کرده اند و باید برای همه آن ها بیمه رد شود،  کار  که هم مرد خانواده، هم زن و بچه خانواده 
 اما متأسفانه کارفرما همکاری خوبی نمی کند و سازمان تأمین اجتماعی نیز دلسوزی ندارد.«2

  http://mehrnews.com/news/4056204    -2
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داشتن یک برنامه حمایتگری گسترده ضروری است.
کمیت و جامعه در چارچوب کوشش برای معرفی و تثبیت روش  مرکز توانمندسازی حا
حمایت گری )Advocacy( و کاربرد مستقیم این روش در مقابله با مسائل و آسیب های 
اجتماعی از جمله فقر و نابرابری، فساد و تعارض منافع، به معرفی دستورالعمل ها، 
پژوهش ها و کتاب های راهنمای حمایت گری برای مقابله با مضامین فوق می پردازد 
کشورهای مختلف جهان طراحی و تدوین شده اند.  که بر اساس تجارب عملی در 
مقاله ی پیش رو تلخیصی است از جعبه ابزار ارائه شده توسط یونیسف که با موضوع 
حمایت گری در راستای مقابله با فقر کودکان تهیه شده است. مشخصات کامل منبع 

و لینک دریافت نسخه انگلیسی در انتهای این گزارش آمده است. 

گسترده ای از جامعه را در بر میگیرد بنابراین  که بخش  کودکان مسئله ای است  عمومًا فقر 
که در مراحل  کودکان می تواند شالوده ای قوی و پایداری  بسازد  فهم درستی از مسئله فقر 
تصمیم گیری سیاسی وضعیت این کودکان نیز در نظر گرفته شود. فقر کودکان اثر ویران کننده ای 
که در فقر زندگی می کنند  کودکان بیشترین سهم را در میان آن هایی  بر آن ها و جامعه دارد و 
دارند دلیل مهمی برای عمل است. اما آنچه ما را بطور اخالقی و خاص مجبور به عمل می کند 
که راه حل دارد. برای دستیابی به یک برنامه حمایتگری دو  که فقر مشکلی است  آن است 
گام کلیدی وجود دارد: گام اول- شناسایی اهداف و شاخص های حمایتگری گام دوم- ایجاد 

پیام های آشکار برای فقر کودکان با استفاده از داده و اطالعات.

پیام های کلیدی:
گاهی مفیدند و    قصد حمایتگری شفاف )اما منعطف( مهم است- استراتژی های رسمی 

گاهی نه.

  تجربه نشان می دهد مسئله فقر کودکان می تواند توجه ها را در سطح ملی به شکل مؤثری 
به خود جلب کند.

  داشتن یک برنامه حمایتگری گسترده برای اطمینان از پایداری برنامه حمایت از کودکان 
فقیر ضروری است این برنامه می تواند تغییرات سیاسی را زنده نگه دارد.

  حمایتگری عمومی می تواند بنیان و شالوده ای برای سیاست های هدف و تغییر در برنامه 
باشد. 

الف- تشخیص اهداف و شاخص های حمایتگری:
گسترده ای از جامعه را در بر میگیرد بنابراین  که بخش  کودکان مسئله ای است  عمومًا فقر 
که در مراحل  کودکان می تواند شالوده ای قوی و پایداری  بسازد  فهم درستی از مسئله فقر 
حمایت  درحالیکه  شود.  گرفته  نظر  در  نیز  کودکان  این  وضعیت  سیاسی  تصمیم گیری 
سیاست مداران و کارمندان دولتی ضروری است اولویت های آن ها ممکن است تغییر کند – و 
کشش خود  بدون یک بنیان یا شالوده قوی در افکار عمومی این مسئله می تواند اهمیت و 

را از دست دهد.
داشتن اهداف و شاخص های روشن برای حمایت از کودکان فقیر ضروری است در اینصورت 
است هدفگذاری در راستای نتایج و یادگیری آنچه انجام پذیر است و آنچه نیست در طول 
که بدانیم داشتن هدف روشن از داشتن هدف ثابت  زمان، ضروری است. نهایتًا، مهم است 
گذشت زمان حمایت و انرژی برای هر مسئله ای فروکش می کند، بنابراین  متفاوت است. با 
که خبرساز می شوند می توانند فرصت های جدیدی را بسازند.  تغییر در دولت یا وقایع ملی 
برای تغییر فرصت ها و محیط وجود مقاصد و اهداف انعطاف پذیر حمایتگری ضروری است.

کلیدی و اطالعات کودکان- داده  ب- ایجاد پیام های آشکار از فقر 
 برای آنکه فقر کودکان را در معرض توجه قرار دهیم نیازمند پیام هایی شفاف و روشن هستیم. 
آمارها و معیارهای قوی در ترکیب با ماهیت جهانی این موضوع، اطالعات قانع کننده ای در 

فقر مشکلی است که راه حل دارد: 

»برنامه حمایتی از کودکان فقیر«
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ارتباط با فقر کودکان در اختیار ما قرار می دهد.
از  وسیعی  گستره  بخش  این  در  بود،  خواهند  خاصی  بسیار  موضوعات  پیام ها  درحالیکه 
رهیافت ها و استدالل های پیرامون این موضوع را توضیح می دهیم. این پیام ها را می توان 

در سه حوزه گروه بندی کرد:
  پیام اول- مشکل چیست؟

کشور بدست  کودکان در  از اندازه فقر  کاملی  تشریح مشکل برای شنوندگان بطوریکه فهم 
آورند از بنیادی ترین بلوک های حمایتی است. در قلب این موضوع ساخت یک نقشه ملی از 

کودکان فقیر است.
  پیام دوم- چرا این موضوع مهم است؟

اهمیت فقر کودکان برای بسیاری از شنوندگان آشکار است اما نه برای همه. حتی آن هایی که 
اهمیت این موضوع را درک کرده اند احتماال از تمامی اثرات آن بر کودکان و جامعه بی خبرند.

  پیام سوم- راه حل ها چیست؟
انگیزه محدودی برای تمرکز روی موضوعی که قابل تشریح نیست وجود دارد. تشریح اینکه 
کنیم موضوع را به  کودکان جلب  کاری می توانیم انجام دهیم تا توجه دیگران را به فقر  چه 

مشکلی با راه حل اخالقی تبدیل می کند. 
ک گذاری این پیام ها براساس اهداف و شنوندگان خاص  اشکال و وسایل مختلفی برای اشترا

وجود دارد. در ادامه توضیح مفصل تری از هر پیام ارائه شده است:

پیام اول- مشکل چیست؟
کلیدی کودکان فقیر و رسم پیام های  1- ساخت یک نقشه ملی از 

عناصر اولیه نقشه کودکان فقیر )و پیام ها( شامل دو سوال است: فقیرترین کودکان چه کسانی 
هستند و کجا زندگی می کنند؟ چرا کودکان در فقرند؟

کودکان در فقر چقدر است؟ 2- درصد و تعداد 
خ کودکان  عمومًا اولین پیام کلیدی و اولین قدم برای پرفایل سازی کودکان فقیر، تخمین نر
خ فقر کودکان  خ عمومًا رقمی راهنما برای دستیابی به خطوط اصلی است. نر فقیر است. این نر
که امکان مقایسه در طول زمان بدون تأثیرپذیری از تغییرات  عمومًا به این دلیل مهم است 

جمعیتی را به ما می دهد.
خ  خ فقر کودکان اینگونه نیست. نر خ کلی فقر در یک کشور واضح است نر در حالیکه عمومًا نر
کودکان می تواند مربوط به مسایل پولی بوده یا چندبعدی باشد. معیار فقر چند بعدی را  فقر 
می توان برای تکمیل تخمین فقر کودکان با استفاده از خط فقر ملی بکار برد. عالوه بر محاسبه 

سهم کودکانی که در فقر زندگی می کنند، محاسبه تعداد مطلق کودکان فقیر نیز می تواند ابزاری 
قدرتمند و غیرانتزاعی باشد.

یک انتقاد مهم به معیارهای فقر )شامل فقر کودکان(، عدم توانایی آن ها در اندازه گیری عمق 
فقر است– یعنی چقدر یک فرد یا یک کودک به طور متوسط از خط فقر فاصله دارد. درحالیکه 
خ  بیان بسیاری از روش های محاسبه عمق فقر به طور شهودی کار مشکلی است، محاسبه نر

فقر در آستانه های مختلف می تواند راهی ساده برای بیان توزیع فقر خانوار و کودکان باشد.
کودکان اثرگذار است؟ خ فقر  3- آیا تفاوت منطقه، زبان و قومیت بر نر

کنده شده اند از این رو، تحلیل فقر  به ندرت کودکان فقیر به طور یکنواختی در داخل کشور پرا
که در آنجا فقر شدیدتر است را برای ما مشخص سازد.  گروه هایی  کودکان می تواند مناطق و 
این بخش مهمی از نقشه فقر کودکان است. از آنجاییکه فقرکودکان موضوعی چالش برانگیز 
این موضوع رنج  از  از سایرین  کودکان بیشتر  که برخی  این موضوع  کردن  است، برجسته 

می برند می تواند عملی سریع و موثر در راستای ریشه کن سازی فقر باشد.
کشورها، جداسازی مناطق از هم امکانپذیر است. هر چند جداسازی امکان  تقریبًا در تمامی 
فهم فقر کودکان را براساس زبان یا قومیت خاص آن ها یا ناتوانی آن ها امکانپذیر می نماید اما 
این نوع جداسازی تنها در تعدادی از کشورها معمول است. نهایتًا تحلیل های منطقه ای به 

طور خاص می تواند چالش های اندازه گیری فقر را افزایش دهد.
کودکان فقیر در طول زمان در حال تغییر است )بهتر یا بدتر(؟ 4- آیا شرایط 

هر چند تحلیل های ایستا بخصوص زمانیکه برای اولین بار در این خصوص بحث می شود 
کجا شرایط  بسیار قوی هستند، نشان دادن اینکه شرایط در طول زمان در حال تغییر است، 
در حال بهبودی و کجا چالش ها باقی مانده است نیز مهم است. در نظر گرفتن تعداد کودکان 

خ فقر کودکان و اندازه گیری بهبود شرایط است. در فقر مکمل مفیدی برای نر
5- آیا کودکان بیشتر از بزرگساالن در معرض فقر هستند؟

خ فقر در میان بزرگساالن( راهی ساده و مفید  خ فقر عمومی )یا نر خ فقر کودکان با نر مقایسه نر
برای نشان دادن بی عدالتی عمیق در میان کودکان است.

کودکان در فقر  که اطالعات دارند، احتمال اینکه  کشورهایی  در سطح جهانی و عمومًا بیشتر 
زندگی کنند بیشتر از بزرگساالن است. برای مثال براساس تعریف جهانی 32 درصد از کودکان 
کشور در فقرند. به شکل  کل جمعیت این  غنا در فقر زندگی می کنند در حالیکه 24 درصد از 
گروه های سنی است.  کنند بیشتر از سایر  کودکان در فقر مطلق زندگی  مشابه احتمال اینکه 
تمرکز بر فقر کودکان کاربرد بالقوه بلندمدتی در راستای مبازه با فقر دارد و داللت بر آن دارد که 

تالش های بیشتری در جهت حمایت از کودکان در مقابل فقر باید انجام پذیرد.
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که در فقر زندگی می کنند را نشان می دهد و از  کودکانی  کودکان از یک سو سهمی از  خ فقر  نر
کودکان فقیر(.  کودک هستند )یا سهم  که چه سهمی از افراد فقیر  سوی دیگر  نشان می دهد 
برای مثال، آمار اخیر بانک جهانی نشان می دهد که حدود 1.2 میلیارد نفر که برای زنده ماندن 

مبارزه می کنند زیر خط فقر هستند، 47 درصد از آن ها 18 سال یا کمتر سن دارند.  )شکل 1(
6- کودکان کوچکتر یا بزرگتر کدام با احتمال بیشتری دچار فقر می شوند؟

کودکان از منظر توان فیزیکی، شناخت و نیازهای اجتماعی در سال های متفاوت کودکیشان 
خ می دهد از کمبود مواد  با هم متفاوتند. محرومیت هایی که در هر مرحله از زندگی کودکان ر
کمبود دستیابی به خدمات اولیه می تواند اثرات بلندمدت و نامرئی بر زندگی آن ها  غذایی تا 
گروه سنی 0-4 سال )برای مثال از بعد سالمت، تغذیه، آب و  بگذارد. اطالعات معمواًل برای 
اصول بهداشتی( و گروه سنی ۵-17 سال )سالمت، آموزش، آب، اصول بهداشتی و اطالعات( 

جمع آوری می شود.
7- مقایسه فقر کودکان در سطح بین الملل:

تمایل برای مقایسه کشورها و رتبه بندی آن ها، نظر رسانه ها را جلب می کند و تمایلی جهانی 
که میشناسیم و مقایسه خودمان با آن ها  کشورهایی  برای مقایسه پیشرفت ها بخصوص با 
کودکان نیز از این منظر مستثنی نیست )شکل 2(. در اینجا فشارهای  ایجاد می کند. فقر 
  UNICEF ،جهانی و منطقه ای و مقایسه ها می تواند مفید باشد. برای مثال در آمریکای التین
و ECLAC با همکاری هم پروفایل بین المللی و قابل مقایسه فقر کودکان را تدوین کردند که 

شامل راهنمایی برای تخمین فقر کودکان است.

کودکان در فقرند؟ 8- چرا 
نقشه فقر کودکان که در باال ترسیم شد مفهومی واضح و مقایسه ای در ارتباط با اینکه وضعیت 
کودکان بیشتر آسیب می بیند داد. با این حال، به  کدام  کشور چیست و  کودکان فقیر در یک 
این سوال بنیادی که چرا این کودکان فقیرند پاسخ نداد. پاسخ به این سوال برای شناسایی 

سیاست ها و برنامه هایی که می توانند وضعیت را تغییر دهند، بسیار ضروری است.

کودکان مهم است؟ پیام دوم- چرا فقر 
برای این سوال 7 دلیل آورده می شود:

1- زیرا این موضوع به کودکان مربوط است و نوعی تخطی از حقوق آن هاست.
2- زیرا فقر کودکان اثرات مخربی دارد که تا آخر عمرشان باقی می ماند.

3- زیرا تقریبا همه جا، کودکان با احتمال بیشتری نسبت به بزرگساالن در فقر زندگی می کنند.

کودکان برای شکستن چرخه فقر درون منطقه ای ضروری  4- زیرا پایان بخشیدن به فقر 
است.

که یک جامعه  کودکان یکی از پرهزینه ترین خطاهایی است  ۵- زیرا شکست در فرجام فقر 
می تواند مرتکب شود.

کمی را به خود جلب  کودکان، این موضوع توجه بسیار  ۶- زیرا با وجود ضروری بودن فقر 
کرده است.

7- زیرا فقر کودکان مشکلی است با راه حل های اثبات شده.

کمتر از 1.2۵ دالر در روز زندگی می کنند ، براساس سن و  که با  شکل شماره )1(: درصد افرادی 
برای سال 2010
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خ فقر کودکان- پولی و چندبعدی شکل شماره )2(: مقایسه جهانی و منطقه ای نر

پیام سوم- راه حل ها چیست؟
دانستن اینکه فقر کودکان اثر ویران کننده ای بر کودکان و جامعه دارد و کودکان بیشترین سهم 
که در فقر زندگی می کنند دارند دلیل مهمی برای عمل است. اما آنچه ما  را در میان آن هایی 
را بطور اخالقی و خاص مجبور به عمل می کند آن است که فقر مشکلی است که راه حل دارد.
برای این منظور شناسایی محورهایی که فقر کودکان را از دیگر انواع آن جدا می کند مفید است. 
دستورالعمل زیر بیانیه مشترک ائتالف جهانی برای پایان دادن به فقر است که می تواند نقطه 

شروع مفیدی باشد:
1- هر کشور باید تضمین کند که کاهش فقر کودکان اولویت صریح آن هاست و به طور مناسبی 

در برنامه های ملی، سیاست ها و قوانین پوشش داده شده است.
کند. نابرابری قابل  کودکان محروم فراهم  کیفیت و دسترسی به خدمات را برای بیشتر   -2
مراقبت های  و  آب  آموزش،  سالمت،  مثل  عمومی  خدمات  تأمین  و  دسترسی  در  توجهی 
کارهای زیادی انجام داد تا دسترسی  کودکان فقیر وجود دارد. بنابراین باید  بهداشتی برای 

خانواده های فقیر به این نوع خدمات سریعتر بهبود یابد.
3- از خانوارهایی که کمترین درآمد را دارند حمایت کنیم و مطمئن شویم که هیچ مانعی برای 

دستیابی کودکان فقیر به پتانسیل هایشان وجود ندارد.
منبع: 

UNICEF )2017(, Milestone 3, “Putting Child Poverty on the Map: Child Poverty 
Advocacy”. 
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کنکور و سهمیه هایش؛ مسلخ علمی نخبگان 
و ناقض عدالت آموزشی 

تابناک-16آبانماِه1398

محمدرضا مکوندی، گزارش نویس  |  وجود سهمیه های مختلف در یک سنجش علمی و در 
ابعاد ملی، امکان رقابت محض علمی از داوطلبان را سلب می کند. بر اساس برخی بررسی ها، 
19 سهمیه مربوط به کنکور سراسری وجود دارد که در برخی از حوزه ها، ظرفیت اختصاص داده 
شده به برخی سهمیه ها باالتر از ۵0 درصد است؛ یعنی بیشتر از ۵0 درصد ظرفیت به سهمیه 
که مفهوم رقابت در آزمون از بین برود. این مهم یعنی  اختصاص داده شده و این باعث شده 
نقض عدالت آموزشی از سویی داوطلبان مستعد اما فاقد سهمیه را نادیده می گیرد و از سوی 

غ التحصیالن سهمیه ای نیز عمومًا فاقد مهارت علمی در رشته متبوع هستند. دیگر، فار
https://www.tabnak.ir/fa/news/935442 

ی مدارس به مؤسسات  لغو قرارداد واگذار
تبلیغاتی 

روزنامهاعتماد-16آبانماِه1398

  

  محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش وپرورش  |  »نقد خیرخواهانه خبرنگاران و فعاالن فضای 

مجازی درباره تبلیغات شرکت های تجاری در مدارس را دیدم. پنجشنبه دستور بررسی فوری 
گذاری فضای مدارس به مؤسسات تبلیغاتی در گذشته  دادم که متأسفانه مشخص شد قرارداد وا
کردم. اجازه تجاری سازی فضای مدرسه را نمی دهم.«  امضا شده بود و امروز آن قرارداد را لغو 
محسن حاجی میرزایی سه شنبه شب با انتشار این توئیت اعالم کرد که با تجاری سازی در مدارس 

که مدت ها است هر از گاهی خبرهای آن به گوش می رسد، مقابله می کند.
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/136186 

  

فراخوان جشنواره پایان نامه های دانشجویی 
در حوزه »فقر« 

خبرگزاریایسنا-18آبانماِه1398

کاشفی، خبرنگار  |  معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری  مبینا 
جشنواره پایان نامه های برتر دانشجویی در حوزه فقر خبر داد. در این جشنواره از پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری و در دهه 1390 نگاشته  که در مقطع  برتر دانشجویی در حوزه فقر 
شده اند، در تاریخ 2۵ آذرماه به مناسبت روز پژوهش تقدیر می شود. محورهای موضوعی این 
جشنواره شامل: مفهوم شناسی فقر،  سنجش فقر، فقر چند بعدی، فقر و نابرابری، علل بروز و 
تشدید فقر، راهکارهای کاهش فقر و مبارزه با آن و ... است. عالقه مندان می توانند برای شرکت 
کثر تا تاریخ 30 آبان 1398 نسبت به ثبت نام و ارسال پایان نامه های خود  در این جشنواره حدا

به آدرس پست الکترونیکی thesis@mcls.gov.ir اقدام کنند. 
/https://www.isna.ir/news/98081810418

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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تله فقر برای کارگران در جستجوی مسکن 
خبرگزاریایلنا-18آبانماِه1398

  

گر  ا رسید.  تومان  هزار  به100  تومانی،  هزار  افزایش۶0  یک  با  کارگران  مسکن  حق  امسال 
پرداخت یک سوم دستمزد کارگران بابت اجاره خانه را معقول ارزیابی کنیم، این مقدار برابر با 
کنون، در محل هایی مانند »نواب« نیز قیمت  هشت میلیون تومان رهن خانه خواهد بود که ا
خانه های چهل متری بیش از هفتاد میلیون تومان است. این رقم خود نشان دهنده وضعیت 
نابه سامان بازار مسکن است. کارگران پولی بابت پرداخت اجاره بهای خود ندارند و این مسئله 

کارگران نیز روزبه روز نزول خواهد کرد. در سال های آتی، بحرانی تر می شود و قدرت خرید 
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-807794 

   

تمجید شورای حقوق بشر سازمان ملل از 
اقدامات اجتماعی ایران 

روزنامهاطالعات-18آبانماِه1398

گزارش دهی شورای حقوق بشر سازمان ملل  مسئول برگزاری سی وچهارمین نشست سازوکار 
)موسوم به UPR( از اقدامات ایران در ارتقای حقوق بشر و حفظ حقوق جامعه معلوالن و 
کرد. دبیرخانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در صفحه توئیتر خود  ناتوانان جسمی تقدیر 
نوشت: »کشورهای حاضر در سی وچهارمین نشست یو.پی.آر از ایران به دلیل اجرای قوانین و 
سیاست هایی برای حفظ حقوق افراد دارای ناتوانی های جسمانی، اجرای برنامه تحول نظام 
سالمت و تأمین حقوق آن ها برای آموزش تمجید کردند. همچنین اقدامات ایران در »کاهش 
فقر، فعال کردن اقتصاد، تحوالت اجتماعی و اصالح قانون مجازات مواد مخدر از اعدام به 

کثر30 سال« را ستودند.  زندان تا حدا
http://ytre.ir/vJE

وستایی تحت پوشش بیمه  دو میلیون ر
وستاییان قرار می گیرند  اجتماعی ر

باشگاهخبرنگارانجوان-19آبانماِه1398

محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری  |  معاون توسعه 
روستایی  میلیون  دو  آینده،  سال  پایان  تا  گفت:  ریاست جمهوری  محروم  مناطق  و  روستایی 
کشاورزان و عشایر قرار می گیرند. محمد امید در سفر  تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان، 
کشاورزان و عشایر خبر داد و  ح توسعه بیمه اجتماعی روستاییان،  کلیات طر به شهرکرد از تأیید 
ح تا پایان سال آینده، دو میلیون روستایی دیگر زیر پوشش این بیمه قرار  افزود: با اجرای این طر
می گیرند. او گفت: ارائه خدمات بیمه اجتماعی به کاهش فقر، بهبود زیرساخت های اقتصادی 
و در نتیجه، توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی، روستایی و عشایری منجر می شود.
https://www.yjc.ir/fa/news/7133787 

   

زندخواندگی در آینده  ی سامانه فر راه انداز
نزدیک 

خبرگزاریایلنا-2۰آبانماِه1398

کل  رئیس سازمان بهزیستی    | کشور   کل  وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی 
کشور با اشاره به ساماندهی و ثبت آمار فرزندان بهزیستی در سامانه، با بیان اینکه شهریه 
کرامت آن ها بصورت الکترونیک به حساب  دانشگاهی جامعه هدف بهزیستی برای حفظ 
دانشگاه های  در  دانشجویان تحت پوشش محصل  گفت:  پرداخت خواهد شد،  دانشگاه 
کز  کرد. وی با بیان اینکه 47 هزار نفر در مرا دولتی نیز کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهد 
که از این تعداد 39 هزار نفر یارانه دریافت می کنند، افزود:  نگهداری شبانه روزی ثبت شده 
کز توان بخشی روزانه تغییری نخواهد کرد و اقدامات انجام شده در جهت انضباط  بودجه مرا

بخشیدن به میزان پرداختی ها خواهد بود.
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-833140
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18 میلیون خانوار ایرانی کمک نقدی و کاالیی 
می گیرند 

ایرانآنالین-21آبانماِه1398

که براساس آن حدود  حسن روحانی، رئیس جمهور  |  رئیس جمهوری از طرحی خبر داد 
ح حمایت اجتماعی و معیشتی دولت قرار می گیرند.  18میلیون خانوار ایرانی تحت پوشش طر
روحانی با اشاره به اینکه 24 میلیون و۶00 هزار خانوار در ایران وجود دارد، گفت: از این تعداد، 
کمک شود. وی ادامه  که در زندگی دچار فشار بوده و باید از راهی به آن ها  کثریتی هستند  ا
که  کشور 7 میلیون خانوار وضع زندگی مناسبی دارند، ولی 18 میلیون خانوار  داد: تقریبًا در 
که امیدواریم ان شاءاهلل از ماه آینده به  هر  کثریت قاطعی هستند، نیاز به مساعدت دارند  ا

خانوار، حمایتی به صورت ماهانه را شروع کنیم.
http://www.ion.ir/news/515087

  

و  زمین در داالن های متر یر وش ز 6 هزار دستفر
روزنامهآفتابیزد-22آبانماِه1398

آمار ها نشان می دهد که ۶ هزار دستفروش زیر زمین در داالن های مترو مشغول به کار هستند. 
زنان و دختران زیادی برای فرار از فقر و بیکاری به داالن های مترو پناه آورده اند و دستفروشی 
کیف، پیراشکی داغ، ماهی زنده و سنگ مرداب  می کنند.  این زنان روسری، لوازم آرایش، 
هم در قطار مترو به راحتی می فروشند. آن ها تا شب روی پا می ایستند، از این خط مترو به 
دیگری می روند و جنس هایشان را می فروشند. در میان زنان دستفروش مترو تعدادی هستند 
ج باالی دانشگاهی را کسب کرده اند و با وجود مشکالت  که نه تنها بی سواد نیستند بلکه مدار

کار روی آورده اند. فراوان، به این 
http://aftabeyazd.ir/?newsid=147755 
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یه در حوزه پزشکی  سه هزار سمن خیر
فعالیت دارند 

خبرگزاریایرنا-16آبانماِه1398

حسینعلی شهریاری، دبیرکل مجمع خیرین سالمت  |  دبیرکل مجمع خیرین سالمت 
کنون سه هزار سازمان مردم نهاد )سمن( خیریه در حوزه پزشکی کار می کنند که در قالب  گفت: ا
کمک به بیماران دیابتی، سرطانی، هموفیلی و غیره فعالیت  انجمن های مختلف در زمینه 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به اینکه  دارند. دکتر حسینعلی شهریاری روز پنجشنبه در 
کنون 120 هزار نفر به  ح همکاری دارند، افزود: تا خیرین سالمت ساالنه در اجرای هزاران طر
مجمع خیرین سالمت کمک کرده اند که تنها در10 سال منتهی به پایان سال 97، خیرین حوزه 

سالمت 720 هزار میلیارد ریال به این بخش کمک کرده اند. 
/http://www.irna.ir/news/83545431 

وه  انتشار بیانیه ای مشترک توسط بیست گر
از بازنشستگان 

خبرگزاریایلنا-16آبانماِه1398

کانون های فرهنگیان بازنشسته در استان های  گروه از بازنشستگان شامل  بیش از بیست 

مختلف، با انتشار بیانیه ای مشترک، به بیان مطالبات صنفی خود پرداختند. در بخشی از 
این بیانیه آمده است: »درطول سال جاری، دولت و مجلس حتی از اجرای قوانین نیم بند 
کان تعرض مداوم به  تصویب شده ی خود به بهانه عدم تأمین بودجه کافی، سر باز زده و کما
سطح زیست و معیشت بازنشستگان را ادامه می دهند. عالوه بر این، هیچ اقدام جدی در مورد 
خ تورم و افزایش و ترمیم حقوق بازنشستگان صورت نگرفته است. مشکالت درمان  کاهش نر
نیز عمق بیشتری یافته و مطالبه درمان مناسب و بیمه کارآمد، همچنان بی پاسخ مانده است.
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-831403 

 

یکا مانع کاهش فقر  برنده نوبل اقتصاد: آمر
جهانی است 

تابناک-16آبانماِه1398

آبیجیت بانرجی، استاد دانشگاه MIT آمریکا  |  آبیجیت بانرجی استاد دانشگاه MIT آمریکا 
گفت: اقدامات  کاهش بوده است،  و برنده نوبل اقتصاد با اشاره به اینکه فقر جهانی رو به 
ُکند کرده است. بانرجی معتقد است نسخه ای  دولت کنونی آمریکا روند کاهش فقر جهانی را 
کنون رایج بوده ]کاهش مالیات[، در عمل تنها ثروتمندانی را هدف می گرفته که در پول  که تا
که با افزایش مالیات ها، توزیع پول در میان مردم  غلت می زدند ولی رویکرد بهتر این است 
کاهش مالیات افزایش پیدا نمی کند بلکه با افزودن بر قدرت  بیشتر شود. رشد اقتصادی با 

خرید مردم باال می رود.
https://www.tabnak.ir/fa/news/935365 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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وستای حاشیه شهرها در نوبت شهر  ۵۰۰ ر
شدن قرار دارند 

خبرگزاریمهر-18آبانماِه1398

محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور  |  معاون توسعه 
روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: ۵00 روستای حاشیه شهرهای کشور در نوبت 
از20 خانوار  کشور بیش  اینکه 38 هزار روستای  بیان  با  امید  دارند. محمد  قرار  شهر شدن 
کشور را  کرد: این تعداد روستا بیش از 9۵ درصد جمعیت روستایی  جمعیت دارند، تصریح 
تشکیل می دهند و مابقی روستاها تنها پنج درصد از جمعیت روستایی کشور است. همچنین 
اشتغال  برای  ملی  توسعه  صندوق  از  تومان  میلیارد  18هزار  معادل  دالر  میلیارد  یک ونیم 
کنون حدود13هزار و۵00 میلیارد تومان به بانک های عامل  روستائیان اختصاص یافته که تا

ابالغ شده و مجموعًا11هزار میلیارد تومان مصوب شده و در حال پرداخت است.
http://mehrnews.com/news/4766995 

 

ومان خراسان جنوبی  زنگ زندگی برای محر
خبرگزاریمهر-18آبانماِه1398

خانه هایی کوچک اما نونوار در روستاهای محروم و دورافتاده خراسان جنوبی این روزها زنگ 
که پروژه احداث10هزار  زندگی را برای اهالی به صدا درآورده است.21 اسفند سال گذشته بود 
واحد مسکن محروم روستایی در دومین روز از سفر معاون اول رئیس جمهور به خراسان جنوبی 
ح، احداث پنج هزار واحد مسکن بر عهده کمیته امداد امام خمینی )ره(  مصوب شد. در این طر
استان و پنج هزار واحد نیز بر عهده بنیاد مسکن انقالب اسالمی گذاشته شد و مقرر گردید تا یک 
کافی بود تا محرومان در نقاط مختلف روستاهای  سال آینده به بهره برداری برسد. این خبر 

خراسان جنوبی شوقی به دل راه دهند.
http://mehrnews.com/news/4765347  

ج می کنند؟  پردرآمدها چند برابر کم درآمدها خر
مشرقنیوز-19آبانماِه1398

ک هر  کرد: هزینه خورا ح زیر اشاره  در پاسخ به این پرسش، می توان به برخی آمارها به شر
ثروتمند ایرانی ۵/۵ برابر کم درآمدها است؛ هزینه تنقالت هر ثروتمند ایرانی ۶4 برابر کم درآمدها 
است؛ هر ثروتمند ایرانی 19 برابر کم درآمدها خشکبار می خرد؛ مصرف گوشت ماهی هر ثروتمند 
ایرانی 1۶ برابر کم درآمدها است؛ مصرف گوشت هر ثروتمند ایرانی 12 برابر کم درآمدها است؛ 
کم درآمدها میوه مصرف می کنند؛ هزینه رفاهی ثروتمندان ایرانی 14 برابر  پردرآمدها 8 برابر 
کم درآمدها است؛ تفریح و  کم درآمدها است؛ ارزش اثاثیه منزل هر ثروتمند ایرانی 11۶ برابر 

سرگرمی پردرآمدها 87 برابر کم درآمدها است و ... .
https://www.mashreghnews.ir/news/1008710 

ینه های  ناتوانی٧٠ درصد مردم از پرداخت هز
دندانپزشکی 

اقتصادآنالین-19آبانماِه1398

باالبودن تعرفه های دندانپزشکی موضوعی است که اخیرًا از سوی یکی از اعضای شورای عالی 
ح شد، وقتی گفت که٧٠  درصد مردم توان پرداخت این هزینه ها را ندارند:  نظام پزشکی مطر
»باالبودن این تعرفه ها سبب شده گروهی از بیماران به جای درمان، کشیدن دندان را انتخاب 
کشیدن  کز درمانی دولتی برای  گفته بهنام عباسیان، آمار مراجعه بیماران به مرا کنند.« به 
که چاره  کار تعرفه است. مسئوالن وزارت بهداشت  دندان باال رفته است. حاال او می گوید 
کثری دارند  می گویند با این که تعرفه های دندانپزشکی مصوب بیمه نیست، اما حداقل و حدا
گر با تعرفه های بسیار باال مواجه شدند، با سامانه١٩٠ وزارت بهداشت تماس بگیرند.  و مردم ا
https://www.eghtesadonline.com/n/20tl
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ی ملت و حکومت را رنج  ابرچالش بیکار
می دهد 

خبرگزاریمهر-2۰آبانماِه1398

علی اوسط هاشمی، رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  |  رئیس سازمان آموزش 
فنی وحرفه ای کشور با بیان اینکه امروز بیکاری به عنوان یک ابرچالش اقتصادی، هم ملت 
و هم حکومت را رنج می دهد، از سهم پایین 1/۶ درصدی بودجه آموزش های مهارتی خبر 
داد. علی اوسط هاشمی با اشاره به وجود 11 هزار و ۵۵0 آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای در کشور، 
افزود: نباید فریب این آمارسازی ها را بخوریم. بر اساس بررسی های انجام شده، از این میزان 
که سخن از  کشوری  کشور، فقط 1000 آموزشگاه فعال هستند. در  آموزشگاه تأسیس شده در 

بیکاری است، این موضوع باید مورد نقد جدی قرار گیرد.
http://mehrnews.com/news/4768897 

سهم اشتغال زنان دارای تحصیالت عالیه 
نسبت به مردان کمتر است 

خبرگزاریایرنا-21آبانماِه1398

کاظمی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  |  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  شهال 
گرچه سهم آموزش عالی در بین بانوان افزایش پیدا کرده اما سهم اشتغال در بین زنان  گفت: ا
کلی میزان  کرد: اما به صورت  کید  کاظمی پور تأ کمتر است.  تحصیل کرده نسبت به مردان 
اشتغال زنان با تحصیالت عالی نسبت به دیگر زنان که از تحصیالت عالی برخوردار نیستند، 
بیشتر است. کاظمی پور ادامه داد: بررسی اطالعات سال90  نشان می دهد که سهم کارفرمایان 
زن نسبت به مردان در گروه های سنی بسیار کمتر است و همچنین شغل قانون گذاری نیز در 

بین زنان کم است اما میزان زنان متخصص بیشتر است.
/http://www.irna.ir/news/83551655 

رشد سالمندی از رشد جمعیت پیشی گرفت 
باشگاهخبرنگارانجوان-22آبانماِه1398

از  گفت:  رئیس سازمان بهزیستی    | کشور   وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی 
آنجایی که رشد سالمندی از رشد جمعیت پیشی گرفته است، در آینده نزدیک با موج سالمندی 
خ رشد سالمندی 3/3  گر میزان رشد جمعیت 1/1 درصد باشد، نر در کشور روبرو خواهیم شد و ا
درصد جمعیت است. قبادی دانا ادامه داد: پس از 2۵ سال آینده میزان جمعیت سالمند کشور 
2۵ درصد جمعیت خواهد بود و از هر چهار نفر یک نفر سالمند خواهد بود؛ از این رو، باید شرایط 

از منظر های مختلف برای سالمندان مهیا شود.
https://www.yjc.ir/00Twqc 

 

خط فقر معاش تهرانی ها اعالم شد 
خبرگزاریایسنا-22آبانماِه1398

کمیته امداد امام خمینی)ره(  |  قائم مقام رئیس  حسین صمصامی، قائم مقام رئیس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( با بیان این که خط فقر در استان تهران و در شهریورماه امسال 
4۵4 هزار تومان در ماه به ازای هر یک نفر بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که  خط 
فقر برای تأمین معاش یک نفر در ماه در آذرماه سال گذشته، 349 هزار تومان و در اسفند ماه 
گذشته نیز 44۶ هزار تومان بوده است. به گفته صمصامی، تنها بین20 تا 24 درصد از  سال 
افراد زیر خط فقر تحت پوشش قرار دارند و مابقی تحت پوشش هیچ نهادی نیستند؛ این به 

آن معناست که وظیفه و رسالت کمیته امداد سنگین تر شده است.
/https://www.isna.ir/news/98082214327 
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