
بـه سفـارش معاونـت رفـاه اجـتماعـی

از سوی وزیر تعاون: 
بهزیستی مکلف شد برنامه اجرایی 
برای زباله گردی کودکان ارائه کند

وزیر راه وشهرسازی: تشکیل کارگروه 
ساخت مسکن برای 3 دهک اول جامعه

نمایندگان کارگری تأکید کردند: 
افزایش حقوق کارگران براساس محاسبات سبد معاش

خبرگزاری ایلنا: 
کیفیت خدمات درمانی، 
دغدغه مشترک مزدبگیران
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فهرست



فقر و انرژی

برگزاری همایش فقرپژوهی و اختتامیه جشنواره آثار برتر دانشجویی در حوزه فقر 

راه مبارزه با فقر، ایجاد اشتغال است نه پرداخت یارانه 

حمایت گری علیه کارتن خوابی

کت؛ استراتژی تعدیل ساختاری در عمل کردن فقر و فال جهانی 

کارمندان با درآمد ۳ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می شوند

کند کودکان ارائه  بهزیستی مکلف شد برنامه اجرایی برای زباله گردی 

کیفیت خدمات درمانی، دغدغه مشترک مزدبگیران

کارگروه ساخت مسکن برای ۳ دهک اول جامعه تشکیل 

آمار بیکاری در آستانه تك رقمی شدن

کارگران براساس محاسبات سبد معاش کردند: افزایش حقوق  کید  کارگری تأ نمایندگان 

1/2 میلیون از بیکاران فارغ التحصیل هستند

وضعیت ضدرفاه

اعالم چرایی ندادن بسته معیشتی به برخی خانوارها، هفته آینده

ثالث باباجانی بیشترین سطح بی سوادی زنان را در استان دارد

بازنشستگان در جستجوی معاش شایسته

مرزنشینان و چالش های زندگی در نوار سختی ها

آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول حمایت معیشتی تصویب شد

آوار بی صدای مدارس فرسوده

پوشش بیمه اجتماعی برای تمام مددجویان خراسان شمالی

کولبران سبک تر شد بار 

فشار مالیاتی بر طبقه فرودست

کارگری است 2۵ درصد مبتالیان به مواد مخدر مربوط به جامعه 

آیا با وام جدید مسکن می توان در تهران خانه خرید؟

خزان اجاره نشین ها
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استفاده از انرژی  اثرات عمده و غیر قابل انکاری برای دستیابی به بهره وری، رفاه و آسایش 
از خدمات حامل های مختلف  استفاده  اقتصاد بدون  امروزه  انسان ها داشته است.  بیشتر 
انرژی غیر قابل تصور است. انرژی، اثرات دامنه داری بر زندگی انسان ها دارد و از اشتغال تا 
توسعه ، از سازمان ها تا افراد و از جوامع محلی تا حوزه های ملی و جهانی تحت الشعاع قرار 
می دهد. ازاین رو، انرژی نیز همچون ده ها عامل دیگر اثرات غیرقابل انکاری بر فقر و نابرابری 
دارد. دسترسی به خدمات انرژی یکی از مؤلفه های اصلی کاهش نابرابری و فقر است و نقش 

بسیار مهمی در توسعه انسانی و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی دارد.
انرژی به صورت مستقیم و غیر مستقیم و از طریق تأثیر بر رشد اقتصادی و نابرابری بر فقر 
تأثیرگذار است. حامل های مختلف انرژی به ویژه برق، در ترکیب با تجهیزات سرمایه ای، 
که تأثیر عمده ای بر بهره وری  کاهش داده اند  کاالها و خدمات در صنایع و خانوارها را  تولید 
کار و نیز بهره وری دارد و با افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی به افزایش درآمد  نیروی 

افراد از جمله افراد فقیر منجر می شود و در نتیجه، فقر را کاهش می دهد. 
از آن موجب بهبود استانداردهای  دسترسی افراد مناطق فقیر به انرژی و امکانات حاصل 
کم می کند و  کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها می شود، از سوی دیگر نابرابری ها را  زندگی، 
در نتیجه به کاهش فقر منجر می شود. بنابراین، انرژی از طریق رشد اقتصادی و نابرابری بر 
که در توسعه  فقر تأثیرگذار است. میزان تقاضای انرژی با افزایش درآمد افراد افزایش می یابد 
گر  برق برای  انسانی بسیار اهمیت دارد و در طول زمان به توسعه جوامع منجر خواهد شد. ا
خانوارها قابل دسترس شود، نخستین زمینه استفاده آن، برای روشنایی، پخت وپز و ایجاد 
گر درآمد سرانه شان اجازه دهد، این انرژی مدرن به عنوان  ارتباطات خواهد بود و پس ازآن، ا
گرفت. تحول منابع انرژی  مولد قدرت و انرژی برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار خواهد 

گاز طبیعی، فراورده های نفتی و برق، موجب می شود  ک مانند  سنتی به انرژی مدرن و پا
که مصرف کننده آن اغلب  سوخت های جایگزین مناسب تری نسبت به سوخت های سنتی 
خانوارهای فقیر هستند، مصرف شود. خدمات جدیدی حاصل از در دسترس بودن انرژی به 
بهبود استانداردهای زندگی، به ویژه در زمینه بهداشت عمومی، آموزش و زندگی خانوادگی 
که در اثر به کارگیری فناوری های نوین  کمک می کند. افزایش بهره وری در استفاده از انرژی 
کشف  در  را  افراد  توانایی  نهایت،  در  و  می شود  منجر  باالتر  درآمدهای  به  می گیرد،  شکل 
استعدادهای خود و توسعه آن افزایش می دهد. استفاده از روشنایی و نور حاصل از انرژی برق، 
که افراد برای تولید صرف می کنند، افزایش می دهد و به افزایش فعالیت های  مدت زمانی را 
درآمدزا منجر می شود. این انرژی همچنین امکان افزایش ساعات مطالعه و انجام تکالیف 
را برای همگان فراهم می کند  کودکان و امکان دسترسی به تلویزیون و فیلم  درسی برای 
کم درآمد- را به اطالعات جدید هموارتر  و بدین وسیله مسیر دستیابی افراد - به ویژه اقشار 
که در نتیجه، آنان قادر خواهند بود در جهت پیشرفت خویش و توسعه جامعه خود  می کند 

گام بردارند. 
گوشه ای از آثار انرژی بر زندگی خانوارهای فقیر است. لذا سیاست های  گفته شد، تنها  آنچه 
کرد. ابعاد اجتماعی هرگونه  انرژی را نمی توان تنها برحسب میزان مصرف یا قیمت تعیین 
تغییر در قیمت حامل های انرژی یا تغییر میزان یارانه آشکار و پنهان اختصاص داده شده به 
گرفتن پیامدها و آثار آن بر زندگی فقرا، می تواند نتایج  انرژی مصرفی خانوارها بدون در نظر 

وخیم و غیر قابل انتظاری در پی داشته باشد.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
گفت: بر اساس تبصره ۶ الیحه  کشور  کل  کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹۹    سخنگوی 

مبارزه با فقر،  تبعیض و نابرابری

فقر و انرژی 

سرمقاله
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بودجه سال ۹۹ کل کشور که مربوط به معافیت های مالیاتی است، کارکنان دولت با درآمد تا 
۳ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می شوند.

کرد با همکاری همه دستگاه های مرتبط،  کشور را مکلف    وزیر تعاون، سازمان بهزیستی 
برنامه روشن و اجرایی را در زمینه تقسیم کار، کاهش آسیب و گزارش گیری در حوزه زباله گردی 

کودکان ظرف دو هفته آینده، آماده و ارائه کند.
کارآمدی بیمه پایه، عاملی ا ست که همه ی مزدبگیران، چه  گزارش خبرگزاری ایلنا، نا   به 
کرده تا عالوه بر پرداخت حق بیمه  کارگران و بازنشستگان را مجبور  کارمندان دولت و چه 

اجباری، مبالغی هنگفت بابت بیمه های تکمیلی بپردازند.
برای ۳ دهک  کارگروه ساخت مسکن  و یک  از تشکیل یک ستاد  راه وشهرسازی  وزیر    
گروه های هدف را از  اول جامعه و محرومان خبر داد و احداث مسکن با وام بالعوض برای 

کارگروه اعالم کرد. مأموریت های این ستاد و 
گزارش مرکز آمار از وضعیت شاخص بیکاری در اقتصاد ایران نشان می دهد    جدید ترین 
کاهش 1/2 درصدی را تجربه  خ در پاییز امسال در قیاس با فصل مشابه سال قبل  که این نر

کرده است.
خ تورم در  گفت: با توجه به نر کارگری هیئت امنای تامین اجتماعی  کبر شوکت، عضو    ا

جامعه، باید میزان افزایش حقوق کارگران حداقل رقم قابل توجهی باشد.
غ التحصیل    از جمعیت حدود 2/۹ میلیون نفری بیکار در ایران حدود 1/2 میلیون نفر فار
خ بیکاری در پاییز امسال به 10/۶  که نر آموزش عالی هستند. آخرین آمار از این حکایت دارد 
کاهش و نسبت به تابستان امسال  گذشته 1/2 درصد  که نسبت به پاییز سال  درصد رسیده 

0/1 درصد افزایش دارد.
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برگزاری همایش فقرپژوهی 

و اختتامیه جشنواره آثار برتر دانشجویی در حوزه فقر 

 نخستین همایش فقرپژوهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شعار »مقابله با فقر نیازمند 
گاهی و حمایت گری است« طی روزهای 25 و 2۶ دی برگزار می شود. اختتامیه جشنواره  اراده، آ
پایان نامه های  برتر دانشجویی در حوزه فقر نیز در چارچوب همایش فقرپژوهی در تاریخ 2۶ 
دی ماه در سالن همایش های بین المللی صداوسیما برگزار خواهد شد. بنا به اطالعیه سایت 
رسمی این همایش )www.poverty-research.ir( هدف از برگزاری این همایش، شناخت 
و  اجرا«  میان حوزه »سیاست گذاری-  تعامل  فقر،  پژوهشگران حوزه  ملی  اجتماع  تقویت  و 
»دانشگاه- پژوهش« و تشویق و ترغیب دانشگاهیان به انجام پژوهش های حاوی توصیه 

سیاستی در زمینه ابعاد مختلف فقر عنوان شده است.
در این همایش عالوه بر معرفی برگزیدگان برترین پایان نامه ها  و رساله های دانشجویی حوزه 
فقر، پنل هایی درباره »فقر چندبعدی« و »فقر آموزشی« با ارائه اساتید دانشگاه، پژوهشگران 
و مسئوالن اجرایی برگزار خواهد شد. سه پنل تخصصی این همایش با عنوان های »تحلیل 
فقر چندبعدی در ایران«، »مبارزه با فقر آموزشی )تحلیل رویکرد برندگان جایزه نوبل 2018(« 
و »رسانه، بازنمایی و مطالعه فقر )اثر برگزیده دانشجویی در حوزه فقر از نگاه خبرنگاران(« در 
روزهای چهارشنبه و پنج شنبه )25 و 2۶ دی( مطابق جدول زمان بندی زیر برگزار خواهد شد.
آثار برگزیده دانشجویی در حوزه فقر در این همایش ارائه و مورد بحث مخاطبان و خبرنگاران 
مشارکت کننده در همایش قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر است از میان آثار حاضر در همایش از 

پایان نامه های برتر تجلیل خواهد شد.
در پنل »مبارزه با فقر آموزشی )تحلیل رویکرد برندگان جایزه نوبل 2018(«، علی زرافشان 
مرکز  رئیس  و  وزیر  )مشاور  باقرزاده  علی  آموزش وپرورش(،  وزارت  متوسطه  سابق  )معاون 
اطالع رسانی حوزه وزارتی آموزش وپرورش(، احمد میدری )معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی(، زهرا میالعلمی )عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران(، طیبه موسوی 

)کارشناس آموزش وپرورش(، سعید نوری آزاد )فعال رسانه ای(، مهدی بهلولی )فعال صنفی 
و سخنرانی  ح بحث  به طر دانشگاهیان  و  اجرایی  از مسئوالن  و شمار دیگری  فرهنگیان( 

خواهند پرداخت. 
در پنل »تحلیل فقر چندبعدی در ایران«، باقر درویشی )عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد 
علی  اهواز(،  چمران  شهید  دانشگاه  علمی  هیئت  )عضو  اندایش  یعقوب  ایالم(،  دانشگاه 
میرحسین  بازرگانی(،  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  علمی  هیئت  )عضو  دینی ترکمانی 
موسوی )عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(، اسمعیل ابونوری )عضو هیئت علمی دانشگاه 
مریم  شریف(،  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیئت  )عضو  اردستانی  فاطمی  فرشاد  سمنان(، 
شریفیان ثانی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم زیستی و توان بخشی(، سیدهادی موسوی 
کار و رفاه اجتماعی( و همچنین شماری از  نیک )مدیرکل دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، 

تاریخ و مکان برگزاریعنوان پنل تخصصی

رسانه و فقرپژوهی )اثر برگزیده دانشجویی در حوزه فقر از 
نگاه خبرنگاران(

چهارشنبه 25 دی 98 - ساعت 9 تا 12
سالن همایش های بین المللی صداوسیما

چهارشنبه 25 دی 98 - ساعت 13 تا 15تحلیل فقر چندبعدی در ایران
سالن همایش های بین المللی صداوسیما

مبارزه با فقر آموزشی )تحلیل رویکرد برندگان جایزه نوبل 
اقتصاد 2019(

پنج شنبه 26 دی 98 - ساعت 13 تا 15
سالن همایش های بین المللی صداوسیما

پنج شنبه 26 دی 98 - ساعت 15 تا 18اختتامیه همایش و جشنواره
سالن همایش های بین المللی صداوسیما
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دانش آموختگان که در زمینه فقر چندبعدی کار پژوهشی انجام داده اند )مرتضی نصرت آبادی، 
جواد عرب یارمحمدی، مرضیه گودرزی( به ارائه بحث و گفت وگو خواهند پرداخت. 

در پنل »رسانه و فقرپژوهی«، آثار برگزیده دانشجویی توسط شورای علمی از حیث عمومی و 
مسئله محور بودن و ارزش رسانه ای توسط شماری از خبرنگاران پیش کسوت و جوان حوزه ی 

اجتماعی و فقر مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
اختتامیه همایش و تقدیر از برگزیدگان دانشجویی و اساتید راهنمای این دانش آموختگان 
نیز در چارچوب اختتامیه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در روز پنج شنبه 
ساعت 15 تا 18 در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار خواهد شد. الزم به ذکر است 
کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری و  اختتامیه همایش با حضور وزرای تعاون، 

برخی مسئولین دیگر برگزار خواهد شد.
کلیه عالقه مندان به مشارکت در کنفرانس می توانند برای ثبت نام به سایت کنفرانس حکمرانی 
و  دانشجویان  برای  کنند.  مراجعه   )http://gppconference.ir( عمومی  سیاستگذاری  و 
محققان حوزه فقرپژوهی تخفیف 70 درصدی برای ثبت نام لحاظ می شود. دانشجویان و 
که دارای اثر پژوهشی در حوزه فقر بوده و مایل به استفاده از این تخفیف  دانش آموختگانی 
هستند می توانند با دبیرخانه همایش فقرپژوهی به شماره ۶۶5۹1۳۶4 تماس حاصل فرمایند.
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و  اجرا  حوزه ی  با  فقر  حوزه ی  پژوهشگران  میان  سازنده  تعامل  و  پیوند  ایجاد  راستای  در 
با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اجتماعی وزارت  رفاه  با فقر، معاونت  سیاست گذاری مرتبط 
برگزاری جشنواره تقدیر از پایان نامه ی برتر دانشجویی در حوزه فقر در صدد بررسی و شناسایی 
آثار و مبدعان و  با معرفی این  تا  آثار و دستاوردهای پژوهشی حوزه ی فقر است  مهم ترین 
صاحبان آن به حوزه ی سیاستگذاری، امکان تقویت تعامل و هم افزایی میان حوزه ی پژوهش 
و اجرا فراهم شود. در همین راستا و به منظور روشن ساختن اهمیت اهداف این جشنواره، این 

مصاحبه با آقای دکتر ابونوری، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان تنظیم شده است.

کنونی در جامعه ما چیست؟   به نظر شما عمده ترین علت بوجودآورنده فقر 
من سعی می کنم در نهایت اختصار به سواالت شما پاسخ دهم. در مورد این سوال همه ما 
می دانیم ایران دارای ذخایر نفتی و گازی و معادن طبیعی بسیار است. بنابراین برای کاهش 
فقر و نابرابری مشکل منابع درآمدی وجود ندارد، بلکه مشکل مربوط به حوزه مدیریت است. 
درباره علل و عوامل بوجودآورنده فقر مطالعات بسیاری وجود دارد. اما اصلی ترین این علل را 
باید در ساختاری سیاستی و اولویت بندی اهداف جستجو کرد و وضعیت فعلی را باید محصول 

این سیاست گذاری ها دانست. 

  به نظر شما چه لزومی دارد فقر و نابرابری موضوع پژوهش های دانشگاهی باشد؟
ضرورت مطالعه فقر و نابرابری به ویژه در کشور اسالمی مثل ایران که باید بر عدالت اجتماعی، 
کسی پوشیده نیست. در مطالعات تجربی فراوان نشان  اقتصادی و سیاسی مبتنی باشد، بر 
که عامل نابرابری و فقر بر بسیاری از متغیرهای دیگر اجتماعی، اقتصادی  داده شده است 
که پژوهش در این حوزه باید در اولویت  و فرهنگی تأثیر بسیاری دارد، بنابراین واضح است 

برنامه های نهادهای دانشگاهی و تخصصی قرار گیرد. 

پژوهشی  حوزۀ  با  سیاست گذار  و  اجرایی  دستگاه های  میان  می توان  چگونه    
در  فقر  مطالعات  که  گونه ای  به  کرد،  برقرار  کافی  هماهنگی  و  تعامل  دانشگاهی  و 

سیاست گذاری ها و برنامه های حمایتی دستگاه ها منعکس شود؟
از سال ها پیش الیحه ای وجود داشته است که طبق آن درصدی از بودجه دستگاه های دولتی 
-کمتر از نیم درصد- باید به بودجه پژوهشی اختصاص پیدا می کرد، اما این موضوع هیچگاه 
اجرایی نشده است. باید بودجه الزم و مختص برای اجرای این هدف و به طور مشخص برای 
مبارزه با فقر اختصاص پیدا کند. بودجه ناچیز دستگاه های اجرایی برای تخصیص مطالعات 
و پژوهش ها به حوزه فقر تا به دست دانشگاه و به ویژه تا به دست دانشگاه های شهرستانی 
برسد، در عمل چیزی از آن باقی نمی ماند. پژوهش در حوزه فقر باید به نوعی تکلیف برای 
که در آن مطالعات مستمر و ساالنه در هر استان و با مسئولیت  حکومت اسالمی تبدیل شود 
دانشگاه جامع آن استان در این حوزه صورت پذیرد و تخصیص بودجه برای تحقق این هدف 
در دستور کار قرار بگیرد. دانشگاه های بومی درباره مسائل مربوط به فقر محلی و بومی منطقه 
گر در تخصیص بودجه برای پژوهش، این  خود از شناخت دقیق تری برخوردارند، بنابراین ا
دانشگاه ها در اولویت قرار بگیرند، می توانند نقش راهگشایی داشته باشند. بنابراین مسئله 
بودجه در این خصوص بسیار مهم است و نباید به بودجه محدود پژوهشی دستگاه های 
کنونی یا در این حوزه هزینه نمی شود و یا در صورت  کتفا شود. بودجه  دولتی در این راستا ا
هزینه شدن هم به صورت مفید و مؤثر مورد استفاده قرار نمی گیرد و از افرادی استفاده می شود 

که اساسا در این حوزه صاحب نظر نیستند. 
-  شما برای مبارزه با فقر به چه راهکارهای دیگری پیشنهاد می کنید؟

راه مبارزه با فقر، ایجاد اشتغال است نه پرداخت یارانه 

گفت وگو با دکتر ابونوری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان 



خبرنامه 
 مقابله با فقر 

و نابرابری

9

42

شمارهچهلودوم

12الی18دی1398
تاریخانتشار:21دی1398

کاهش فقر باید اولویت ها از مسائل غیراقتصادی بر مسائل اقتصادی متمرکز شود. در  برای 
کاهش  که در حال حاضر عکس این روند مشاهده می شود. از سوی دیگر باید به لزوم  حالی 
کرد. این بخش ها  حجم اقتصاد بخش دولتی و شبه دولتی یا همان بخش خصولتی اشاره 
بوجودآورندۀ اصلی فساد و رانت در اقتصاد هستند و باید مانع گسترش این بخش ها در اقتصاد 
شد. موضوع دیگری که تمایل دارم در اینجا به آن اشاره کنم این است که پرداخت یارانه راه 
حل مشکالت معیشتی و فقر در جامعه ما نیست، تنها راه حل ایجاد شغل مؤثر و مفید است. 
وقتی دولت یارانه می دهد کمکی به تولید در کشور نمی شود. البته ممکن است بگویند با دادن 
کاالها، تولید و  کاالهای ضروری باال می رود و با افزایش تقاضا برای این  یارانه، قدرت خرید 
گر در این مسیر تولید بهبود پیدا نکند و شایسته ساالری  اشتغال رونق می گیرد. اما در واقعیت ا
در مدیریت اقتصاد بوجود نیاید، تنها نتیجه پرداخت یارانه ها، افزایش تورم است و الغیر. به 
که آیا از اساس اهداف  طور خالصه باید گفت مسئله اقتصاد ما، مسائل کالن اقتصادی است 
اقتصادی در اولویت هست یا نه. بخش اقتصاد دولتی و خصولتی در ایران بسیار باالست، 
این بخش ها به صورت غیررقابتی عمل می کنند و باعث بوجود آمدن رانت و فساد سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شوند. بنابراین کاهش حجم این بخش در دولت از اوجب 

واجبات است و این هدف را تنها و تنها می توان با شایسته ساالری انجام داد.
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 )Advocacy( کمیت و جامعه: در مورد استفاده از روش حمایت گری مرکز توانمندسازی حا
کتاب راهنما نگاشته شده است. در ایران نیز نهادهای مدنی  برای مقابله با بی خانمانی چند 
که اقدامات ارزشمندی را در این زمینه  کارتن خوابی فعالیت می کنند  چندی برای مقابله با 
سامان داده اند. دو مرور کتاب پیش رو می تواند برای فعاالن مقابله با کارتن خوابی مفید باشد. 
روش  و  اعانه  دادن  از  کارتن خوابی  با  مبارزه  مرزهای  دادن  گسترش  و  راهنما  متون  تدوین 
کمیتی  مساعدت محور به شیوه های تاثیرگذاری بر سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کالن حا

می تواند ثمره ی آشنایی بیشتر فعاالن مقابله با کارتن خوابی با شیوه ی Advocacy باشد. 

حمایت از بی خانمان ها و ساخت زبان آورانه )ریتوریکال( از 
خانه اجتماعی

Homeless Advocacy and the Rhetorical Construction of civic 
Home )Rhetoric and Deliberation book 19(-2018

نام نویسنده:
Melanie Loehwing

ح مختصری از کتاب: شر
گاه تنها طرفدار تأمین مایحتاج اولیه )نیازهای ضروری(  کمک رسان ها به افراد بی خانمان 
افراد بی خانمان هستند و سایر نیازهای آنان مانند محرومیت های سیاسی و اجتماعی آن ها را 
نادیده می گیرند. در این کتاب لوون صفات نوعی بی خانمان ها را از طریق رهیافتی غیرمعمول 

از حمایت گری و کمک به افراد بی خانمان توصیف می کند.

درحالی که حمایت های سنتی از بی خانمان ها بر اهمیت رنج آن ها بنا نهاده شده است این 
که دارای خانه هستند دعوت می کند تا مسئله بی خانمانی را  کتاب به طور ضمنی از افرادی 
ج از جریان  که به نوعی برای افراد مبتال به آن زندگی خار به عنوان یک ناهنجاری بشناسند 
اصلی جامعه را رقم می زند. در مقابل لوون بر روی مدل های بی قاعده  حمایت از بی خانمان ها 
تمرکز دارد: مدل هایی همچون ابتکار در تقسیم وعده های غذایی، مسابقه بین المللی جام 
جهانی بی خانمان، کمپین ساالنه یادبود افراد بی خانمان. او بر غیرمعمول بودن این راهکارها 
گیر  کید می کند، اما از سوی دیگر تالش دارد تا نمونه هایی بالغی از نوعی گفتمان مدنی فرا تأ
را ارائه کند که برای غلبه بر حاشیه نشینی و محرومیت از فرهنگ دموکراتیک معاصر ضروری 
است. لوون در این کتاب نشان می دهد که چگونه شیوه های گفتمانی فرهنگ دموکراتیک را 
شکل می دهد و چگونه این شیوه ها دارویی مدنی و بالقوه برای مضرات سوءاستفاده، تبعیض 
و جابه جایی را در جامعه فراهم می کند. این کتاب مورد استفاده محققانی قرار خواهد گرفت 
که تمرکزشان بر فصل مشترک شیوه های دموکراتیک و مطالعات بالغی و مدنی و همچنین 

گروه های مدافع بی خانمان هاست.

زندگی حرفه ای، مبارزات شخصی: اخالق و حمایت گری در 
تحقیقات مربوط به بی خانمان ها

Professional Lives, Personal Struggles: Ethics and Advocacy 
in Research on Homeless -2012

نام نویسنده:
Randall Amster
Trenna Valado

حمایت گری علیه کارتن خوابی
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ح مختصری از کتاب: شر
کتاب موضوعات مهم تحقیقاتی را از طریق لنز بی خانمانی توضیح می دهد،  این ویرایش از 
برخی از محققان برجسته در این زمینه را از رشته ها و دیدگاه های مختلف  گردهم می آورد تا 
که در درون آن به وجود آمده است.  کند  کشف  وضعیت حاشیه نشینی و معضالت اخالقی را 
نویسندگان بینش هایی را از واقعیت ها و چالش های حوزه تحقیق اجتماعی ارائه می دهند 
تا دانشجویان، فعاالن، دست اندرکاران، سیاست گذاران و ارائه دهندگان خدمات را همانند 
و  انسان شناسی  رشته های  از  تحقیقی  مختلف  زمینه های  در  متصدی  و  تازه کار  محققان 
جامعه شناسی گرفته تا جغرافیا و مطالعات فرهنگی راهنمایی کند. گرچه بسیاری از متون به 
موضوع بی خانمانی پرداخته اند، اما کمتر کسی تالش کرده تا روند پیچیده تحقیق در ارتباط 
با این موضوع را به عنوان یک پدیده بررسی کند. کتاب زندگی حرفه ای، مبارزات شخصی به 
انجام تحقیقات اخالقی بسیاری در خصوص پدیده بی خانمانی و نیز پتانسیل تغییرات مثبت 
کاماًل عمیق و شخصی دانشمندان و حمایت گران بسیار باتجربه  و تبدیل از طریق تجربیات 

در این حوزه بررسی می کند.
 

جهانی کردن فقر و فالکت؛ 
ی در  ی تعدیل ساختار استراتژ

عمل
ی و ترجمه: احمد سیف گردآور

تاثیرات  پذیرش  در  اقتصادی  مکاتب  همه 
سوئی که کاهش سرمایه گذاری بر نحوه عملکرد 
آنچه  دارند.  نظر  اتفاق  داشت  خواهد  اقتصاد 
اقتصاددانان است،  مورد اختالف نظر در میان 

با  که  کشورهای جهان سوم است. در دوره ای  از مرحله بحران بدهی  برون رفت  راه های 
فروپاشی سوسیالیسم  و عقب گرد ایدئولوژیک در میان نیروها و عناصر پیشرو مشخص می شود 
راه حلی که مقبولیت عامه یافته استراتژی تعدیل ساختاری است که  شامل دو برنامه هم زمان 
یعنی  آزادسازی  و  خصوصی  بخش  به  دولتی  شرکت های  گذاری  وا یعنی  خصوصی سازی 
کشوری  کمتر  محدودکردن مداخالت دولت در قیمت گذاری و تخصیص منابع است. امروز 
گون درگیر اجرا و تبعات اجرای این سیاست ها نشده  گونا که به درجات  در جهان سوم است 
کشورهای مختلف از اجرای سیاست های تعدیل  باشد. احمد سیف تالش نموده تا تجربه 
ساختاری را در قالب یک مجموعه مقاالت گردآوری کند. وی معتقد است که با همه ادعاهای 
جذاب تعدیل ساختاری، یا حداقل بخش قابل توجهی از آنچه تحت این استراتژی تدوین 
شده است، نه یک استراژی توسعه بلکه در واقع راه حل سرمایه داری جهانی برای مهار و حل 
که برخی از تحوالت این دهه ها موضوع  بحران بدهی در دهه های 70 و 80 میالدی است 
کرده است. در این مقاالت از الگوهای پیچیده  گردآوری  که در این مجموعه  مقاالتی است 
اقتصادی استفاده نشده است، بلکه اغلب مقاالت زنان و مردانی عادی از تجربیات خود در 
کرده اند سخن می گویند. مقاله های این مجموعه  که آن سیاست ها را اجرایی  کشورهایی 
کتی که در پی اجرای این سیاست ها بر اقشار  مضمون واحدی دارند و در همه آنها از رنج و فال
گفته می شود. از نظر سیف تراژدی هراس آور فقر در  ضعیف جامعه تحمیل شده است سخن 
قالب کوشش برای توسعه شکل گرفته است که این مقاالت توصیف مختصری از آن ها است. 
این مقاالت تجربه استراتژی تعدیل ساختاری در مصر، مغولستان، برزیل، شیلی، فیلیپین، 
سیالن، بولیوی، زیمبابوه، سنگال، غنا، هائیتی، کاستاریکا، کنا، موزامبیک، افریقای جنوبی، 
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مکزیک ، مجارستان، سیرلئون و بنگالدش را بازنمایی می کند. سیف معتقد است گستردگی 
جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی این نمونه ها به گونه ای است که نمی توان بی قابلیتی حکومت 
کامی دانست. سیف تعمدا مقاالتی نظری که موضوع تعدیل ساختاری می پردازند  را عامل نا
که هر تئوری با پیامدهایش در  گرفته است، زیرا بر این باور است  را در این مجموعه نادیده 

عمل محک می خورد نه با پیچیدگی اجزا و یا همخوانی منطقی گزاره ها.
این مجموعه شامل 2۳ مقاله کوتاه و مصاحبه است. در مقاله ای که جیمز پیتراس به بررسی 
گزاره  “حمایت همگانی از نئولیبرالیسم”، ”  تجربه بازار آزاد در آمریکای التین می پردازد، سه 
کردند” را افسانه های  موفقیت سیاست های نئولیبرالی” و ” پوپولیست ها همه چیز را خراب 
که توسط مطبوعات وابسته به قدرت در آمریکای التین تکرار می شود، اما با  تلقی می کند 
واقعیات آمریکای التین سازگار نیست. بلکه جنبشهای اجتماعی، ناآرامیهای شهری، ظهور 
نسل جدیدی از رهبران مبارزات اجتماعی، اعتصابات و … نشان دهنده واقعیت موجود در 

آمریکای التین پس از اجرای سیاست های تعدیل  اقتصادی است.
در مقاله ای دیگر  با عنوان “بحران در مصر: تعدیل  ساختاری، امنیت غذایی و سیاست سازمان 
آمریکایی برای توسعه بین المللی” ری بوش چنین نتیجه می گیرد که با پذیرش فساد و عدم 
گرچه خودکفایی غذایی مصر  کارایی دولت و با توجه به شرایط جغرافیایی و جمعیتی مصر، ا
بعید است اما نمی توان تصور کرد که نسخه مبتنی بر گشایش اقتصاد به روی بازار بین المللی، 
آزادسازی داخلی نیز به رشد پایدار و سراسری مصر منجر شود. همچنین او به تاثیر  اجرای 
سیاست های تعدیل اقتصادی در کاهش فقر مناطق روستایی مصر بدبین است. او بین اجرای 
سیاست های تعدیل اقتصادی، افزایش فقر و شورش در مناطق شهری و روستایی ارتباط 
مستقیمی برقرار کرده و پیش بینی می کند که دولت مبارک با اجرای چنین سیاست هایی که 
که  گرا  گروه های اسالم  موجب قیمتهای تصاعدی و بیکاری روستایی می شود بر حمایت از 
خدمات حمایتی آنها جایگزین خدمات حمایتی دولتی شده است، خواهد افزود و جریان های 
گرفت و لذا حکومت  اسالمگرا از این وضعیت برای بسیج سیاسی مردم فقیر بهره خواهند 

مبارک را در مخاطره می بیند.
گرفتار مارپیچ تعدیل اقتصادی” ضمن برشمردن  اما در مقاله ای تحت عنوان “موزامبیک 
کشور تنها امید برای  اثرات منفی اجرای برنامه های تعدیل ساختاری بر افزایش فقر در این 
کنار رفتن  کردن خال ناشی از  سنگال را تکیه روزافزون فقرا بر سازمان-های محلی برای پر 
دولت از حمایت های اجتماعی می داند. از نظر ویدر شرایط حذف حمایتهای دولتی از فقرا  
اساسی ترین رویکرد پیدایش حرکت های دست جمعی و محلی برای سپردن قدرت به دست 
مردم و بهبود  شرایط زندگی آن ها با یا بدون کمک خارجی است. با توجه به رویکرد سیف به 

عنوان گردآورنده مقاالت و مصاحبه ها تمامی مقاالت این مجموعه دارای رویکردی منفی به 
تعدیل اقتصادی و صندوق بین المللی پول می باشند.

کت؛ استراتژی تعدیل ساختاری در  کردن فقر و فال * جمعی از نویسندگان)1۳80(، جهانی 
گه. عمل، تهران: آ
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کارمندان با درآمد ۳ میلیون تومان از پرداخت 
مالیات معاف می شوند

روزنامهاطالعات-12دیماِه1398

کمیسیون تلفیق  کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 99  |  سخنگوی  هادی قوامی، سخنگوی 
که مربوط  کشور  کل  گفت: بر اساس تبصره ۶ الیحه بودجه سال ۹۹  کشور  کل  الیحه بودجه ۹۹ 
به معافیت های مالیاتی است، کارکنان دولت با درآمد تا ۳ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف 
می شوند. هادی قوامی  در تشریح نشست این کمیسیون افزود: کارکنان با درآمد بین ۳ تا 15میلیون 
تومان هم10درصد مالیات پرداخت می کنند و درآمدهای باالی 15میلیون تومان20درصد مالیات در 
سال پرداخت خواهند کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین در زمینه معافیت مالیاتی کارگران 

گفت: کارگران با درآمد تا 2میلیون و ۳00هزار تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف می شوند.
 https://plink.ir/GlF7k 

یستی مکلف شد برنامه اجرایی برای  بهز
زباله گردی کودکان ارائه کند
خبرگزاریدانشجو-14دیماِه1398

کار و رفاه اجتماعی،  کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون،  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 

کرد با همکاری همه دستگاه های مرتبط، برنامه روشن و  کشور را مکلف  سازمان بهزیستی 
اجرایی را در زمینه تقسیم کار، کاهش آسیب و گزارش گیری در حوزه زباله گردی کودکان ظرف 
دو هفته آینده، آماده و ارائه کند. شریعتمداری در نشست تخصصی بررسی وضعیت کودکان 
در معرض آسیب و آسیب دیده، با اشاره به اینکه باید با عوامل تولید این ناهنجاری، برخورد 
و وضعیت این افراد آسیب دیده بررسی شود، گفت: مطابق با آمار ها، حدود70 تا 75 درصد از 

افرادی که با این مسئله مواجه اند، کودکان غیر ایرانی هستند.
 https://snn.ir/fa/news/817559

کیفیت خدمات درمانی، دغدغه مشترک 
مزدبگیران

خبرگزاریایلنا-14دیماِه1398

گزارش گر، نسرین هزاره مقدم  |  تمامی مزدبگیراِن بیمه شده از سطح خدمات درمانی ارائه شده 
توسط صندوق های بیمه ای خود ناراضی هستند؛ کارگران که ماهانه »ُنه/ بیست و هفتم« از حق 
بیمه آن ها بابت درمان کسر می شود و همچنین بازنشستگانی که عالوه بر این پرداخت در دوران 
اشتغال، 2 درصد از مستمری ماهانه ی خود را نیز به صورت علیحده برای درمان می پردازند، 
کارآمدی بیمه پایه،  کارآمد می دانند؛ این نا خدمات ارائه شده توسط »بیمه پایه« را غیرمکفی و نا
کارگران و بازنشستگان را مجبور  کارمندان دولت و چه  که همه ی مزدبگیران، چه  عاملی ا ست 

کرده تا عالوه بر پرداخت حق بیمه اجباری، مبالغی هنگفت بابت بیمه های تکمیلی بپردازند.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-835772

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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وه ساخت مسکن برای ۳ دهک  تشکیل کارگر
اول جامعه

روزنامههمشهری-14دیماِه1398

از تشکیل یک ستاد و یک  وزیر راه وشهرسازی    | محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی  
کارگروه ساخت مسکن برای ۳ دهک اول جامعه و محرومان خبر داد و احداث مسکن با وام 
کرد. اسالمی  اعالم  کارگروه  و  این ستاد  از مأموریت های  را  گروه های هدف  برای  بالعوض 
کارگروه، نقشه ای برای شناسایی  افزود: مقرر شده است با همگرایی و هماهنگی این ستاد و 
محرومان تهیه شود و برای مسکن ۳ دهک اول، یکپارچه تصمیم بگیریم. به گفته اسالمی، 
کرده  زمین وام بالعوض تخصیص دهد و  در این فرآیند، وزارت راه وشهرسازی پیش بینی 
که در طراحی های بنیاد مسکن است،  ساخت واحدهای مسکونی مورد نظر، با مشخصاتی 

انجام می شود.
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/91941 

ی در آستانه تك رقمی شدن آمار بیکار
روزنامهاعتماد-15دیماِه1398

که  گزارش مرکز آمار از وضعیت شاخص بیکاری در اقتصاد ایران نشان می دهد  جدید ترین 
کاهش 1/2 درصدی را تجربه  خ در پاییز امسال در قیاس با فصل مشابه سال قبل  این نر
خ بیکاری 11/8 درصدی پاییز پارسال، در پایان آذر امسال به 10/۶  کرده است. از این رو نر
کفه اصلی ایجاد اشتغال  که همچنان  کاهش یافته است. نکته قابل تأمل این است  درصد 
در اقتصاد ایران به سمت خدمات سنگینی می کند. جمعیت شاغالن ١٥ ساله و بیشتر در این 
که نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٤٧٢ هزار نفر  فصل، ٢٤ میلیون و ٤٤٦ هزار نفر بوده 

افزایش داشته است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/140364 

ی تأکید کردند: افزایش حقوق  نمایندگان کارگر
کارگران براساس محاسبات سبد معاش

روزنامهایران-16دیماِه1398

خ  مهسا قوی قلب، خبرنگار  |  عضو کارگری هیئت امنای تامین اجتماعی گفت: با توجه به نر
تورم در جامعه، باید میزان افزایش حقوق کارگران حداقل رقم قابل توجهی باشد. متأسفانه در 
طول سال های گذشته مبلغ تورم را ضربدر حداقل حقوق سال گذشته می کنند درحالی که سبد 
کبر شوکت افزود: از طریق  معیشت سال قبل قطعًا نرخی پایین تر از سال بعد خواهد داشت. ا
این معادله سال گذشته رقمی معادل 400 هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شده بود، این 
گر یک میلیون تومان هم اضافه می شد، باز هم پاسخگوی قدرت  که حتی ا در حالی است 

خرید کارگران با توجه به سبد معیشت در سال جدید نبود.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/531919 

غ التحصیل هستند 1/2 میلیون از بیکاران فار
روزنامهاعتماد-17دیماِه1398

غ التحصیل  فار نفر  میلیون  ایران حدود 1/2  در  بیکار  نفری  میلیون  از جمعیت حدود 2/۹ 
خ بیکاری در پاییز امسال به 10/۶  که نر آموزش عالی هستند. آخرین آمار از این حکایت دارد 
کاهش و نسبت به تابستان امسال  گذشته 1/2 درصد  که نسبت به پاییز سال  درصد رسیده 
که  0/1 درصد افزایش دارد. بررسی وضعیت تحصیلی بین افراد شاغل و بیکار نشان می دهد 
که حدود دو میلیون و ۹00 هزار نفر هستند، یك میلیون و 252 هزار نفر  بین جمعیت بیکار 
بیکار هستند. این تعداد در مقایسه با پاییز سال گذشته که یك میلیون و ۳0۹ هزار نفر گزارش 

شده بود حدود 5۶ هزار نفر کاهش دارد.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/140530 
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وضعیت ضدرفاه
تجارتفردا-12دیماِه1398

محیط  کسب وکار،  شرایط  مؤلفه  سه  می دهد  نشان  لگاتوم  مؤسسه   201۹ سال  گزارش 
کشور بهبود داشته و  گذشته در 14۶  سرمایه گذاری و دسترسی به زیرساخت بازار در 10 سال 
کرده است. اما ایران در سال 201۹ در همان  مجموعًا اقتصاد جهانی به سمت آزادی حرکت 
رتبه 11۹ مانده که در سال 200۹ بود. وضعیت ایران از حیث توانمندی شهروندان به خصوص 
در دو معیار بهداشت و آموزش در حد متوسط جهانی است اما از حیث آزادی اقتصادی و 
کیفیت حکمرانی و شرایط  گیری جامعه به خصوص در شاخص های آزادی های سیاسی،  فرا

کسب وکار، وضعیت ما بد و نزدیک به انتهای جدول است.
 http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-33020

  

اعالم چرایی ندادن بسته معیشتی به برخی 
خانوارها، هفته آینده

روزنامهمردمساالری-12دیماِه1398

گفته  حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت معیشتی  |  به 

سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت معیشتی از بین متقاضیانی که درخواست بسته 
حمایت معیشتی داشتند، دو میلیون و۶51 هزار نفر شرایط برخورداری از بسته را ندارند که از هفته 
آینده این امر به آن ها اطالع رسانی می شود و می توانند وارد سایت شده و علت عدم برخورداری 
از بسته را ببینند. حسین میرزایی، با بیان اینکه از ۶ میلیون و ۶00 هزار درخواست یونیکی ثبت 
شده در کددستوری *۶۳۶۹#، در مجموع سه میلیون و 70 هزار و 5۳1 نفر شرایط بررسی اطالعات 

مالی شان را از سوی دولت پذیرفتند که اطالعات آن ها به صورت سیستمی بررسی شد.
 https://b2n.ir/209017 

  

ین سطح بی سوادی  ثالث باباجانی بیشتر
زنان را در استان دارد

کیهان-13دیماِه1398 روزنامه

هرمز نوروزی فرد، معاون سوادآموزی سازمان آموزش وپرورش کرمانشاه  |  معاون سوادآموزی 
کرمانشاه گفت: در حال حاضر ۳7 درصد از زنان ثالث باباجانی بی سواد  سازمان آموزش وپرورش 
ح توانمندسازی زنان مناطق مرزی استان را در دستور کار داریم. هرمز  هستند که در این راستا، طر
گفت: طبق بررسی های به عمل آمده، اختالف سطح سواد زنان و مردان در  نوروزی فرد در ادامه 
استان کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری سه درصد است و یا تمهیدات به عمل آمده این درصد 
کوزران،  تقلیل یافته است. وی افزود: متأسفانه در برخی مناطق استان از جمله ثالث باباجانی، 

سرفیروزآباد و بیلوار به علت فقر اقتصادی، بیشترین بی سوادی را در سطح استان داریم.
 http://kayhan.ir/fa/news/178900 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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بازنشستگان در جستجوی معاش شایسته
خبرگزاریایلنا-13دیماِه1398

  

که با حداقل مستمری زیر دو میلیون  که حدود 70 درصد  نه تنها بازنشستگان تأمین اجتماعی 
تومان زندگی می کنند، در تنگنای سخت معیشتی قرار دارند، بلکه بازنشستگان صندوق کشوری 
کارگران بازنشسته  که متوسط حقوق ماهانه ی آن ها دویست یا سیصد هزار تومان بیشتر از  نیز 
گر ۶ هزار و 500 میلیارد تومان به  است، مشکالت و نارسایی های بسیار دارند. در حال حاضر، ا
اعتباِر ۶ هزار میلیارد تومانی همسان سازی اضافه نشود، در سال 1۳۹۹ نیز همسان سازی اجرایی 
نخواهد شد؛ براساِس برنامه ششم توسعه، مهلت اجرای همسان سازی تا سال 1400 است؛ یعنی 
باید در دو سال باقیمانده)1۳۹۹ و1400( فاصله دریافتی بازنشستگان و شاغالن به 10 درصد برسد.

 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-853885 
  

زنشینان و چالش های زندگی در نوار  مر
سختی ها

خبرگزاریایرنا-15دیماِه1398

هیئت  توسط  مصوب  قانون  آخرین  طبق    | گزارش   نویسنده  سمنانی،  اشرف  بهروز 
کیلومتری از نقطه صفر مرزی  که دارای سابقه سه سال اقامت در فاصله 20  وزیران، افرادی 
کلیومتر مرزی در استان سیستان وبلوچستان هستند، به عنوان  در استان های غربی و50 
افراد »مرزنشین« شناخته می  شوند. مهمترین مسئله مناطق مرزی اما، دوری از مرکز است. 
کشور  کشور در مناطق مرکزی  درحالی که طبق داده ها و آمار موجود، اغلب مناطق برخوردار 
قرار دارند، این مناطق مرزی هستند که بار اصلی بیکاری، فقر و حاشیه نشینی بر دوش آن ها 
کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان غربی و  است و استان هایی همچون سیستان وبلوچستان، 

کردستان بیش از میانگین کشوری با جمعیت بیکاران مواجه هستند.
 /http://www.irna.ir/news/83615465

آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول 
حمایت معیشتی تصویب شد

خبرگزاریفارس-15دیماِه1398

 

بین  بنزین  قیمت  افزایش  از  حاصله  منابع  بازتوزیع  نحوه  تعیین  به منظور  وزیران  هیئت 
خانوارهای مشمول، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت بسته حمایت 
کرد. بسته حمایت معیشتی، صددرصد وجوه  معیشتی و سایر یارانه های دولت را تصویب 
که به خانوارهای هدف پرداخت می گردد. مبلغ بسته  حاصل از افزایش قیمت بنزین است 
حمایت معیشتی به صورت ماهانه به خانوار های یک نفره مبلغ 550 هزار ریال، دونفره مبلغ 
یک میلیون و۳0 هزار ریال، سه نفره یک میلیون و۳80 هزار ریال، چهارنفره یک میلیون و 720 

هزار ریال و پنج نفره و بیشتر دو میلیون و50 هزار ریال تعلق می گیرد.
 http://fna.ir/deccrm 

 

آوار بی صدای مدارس فرسوده
روزنامههمشهری-16دیماِه1398

فهیمه طباطبایی، خبرنگار  |  آن طور که محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش وپرورش گفته 
بود: » در مجموع حدود ۳0 درصد مدارس ایران نیازمند توجه ویژه برای مقاوم سازی  و بازسازی 
نیازمند  مدارس  درصد   18 و  تخریبی  مدارس  درصد   12 تعداد  این  از  به طوری که  هستند؛ 
مقاوم سازی و بازسازی هستند.« مهر اهلل رخشانی مهر، معاون عمرانی وزیر آموزش وپرورش 
»بیشترین  گفت:  همشهری  به  هم  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس  و 
و  خوزستان  گیالن،  رضوی،  خراسان  تهران،  استان های  در  به ترتیب  تخریبی  کالس های 
سیستان وبلوچستان قرار دارند و بیشترین مدارس نیازمند مقاوم سازی  نیز به ترتیب در تهران، 

آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و خوزستان هستند.« 
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/92117
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پوشش بیمه اجتماعی برای تمام مددجویان 
خراسان شمالی

خبرگزاریفارس-17دیماِه1398

 

مجید الهی راد، مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی  |  به گزارش خبرگزاری فارس 
کمیته امداد استان خراسان شمالی  کمیته امداد، مدیرکل  از بجنورد به نقل از روابط عمومی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر از خدمات  با اشاره به اصل 2۹ قانون اساسی و بهره مندی 
کاهش فقر  کمیته امداد امام خمینی در تالش است تا در جهت  کرد:  بیمه اجتماعی، اظهار 
کشاورزی و روستائیان و عشایر را تحت پوشش بیمه  کشاورزان، بهره برداران بخش  جامعه 
صندوق اجتماعی قرار دهد. مجید الهی راد با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با صندوق اجتماعی 
بیمه کشاورزان، افزود: با انعقاد این تفاهم نامه به دنبال پوشش 100 درصدی بیمه  اجتماعی 

مددجویان واجد شرایط تحت حمایت این نهاد هستیم.
 http://fna.ir/decr83 

 

بار کولبران سبک تر شد
روزنامههمشهری-17دیماِه1398

دولت برای ساماندهی فعالیت های کولبری، 4/2 هزار میلیارد تومان تخفیف در سود بازرگانی درنظر 
کولبران از این تسهیالت  ح، راه را برای بهره مندی  گرفته و با انجام اصالحاتی در آیین نامه این طر
کولبری با استفاده از این تسهیالت به گونه ای  کرده است اما همچنان بوروکراسی واردات  هموارتر 
گزارش همشهری، آیین نامه ساماندهی  کند. به  کم رنگ  ح را  که می تواند اثرگذاری این طر است 
در  سومین بار  برای  کشور  وزارت  پیگیری های  با  مرزی  موقت  غیررسمی  بازارچه های  در  مبادله 
یازدهم دی ماه1۳۹8 اصالح شده تا با رفع موانع اجرایی و مشکالت موجود در مسیر اجرای این 

تصویب نامه، بهره مندی کولبران از تخفیف 4200میلیارد تومانی سود بازرگانی تسهیل شود. 
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/92219

ودست فشار مالیاتی بر طبقه فر
روزنامهشرق-17دیماِه1398

از الیحه بودجه سال ۹۹ به سختی  مالیاتی  کسب درآمدهای  برای  در ردیف های ذکرشده 
کارمندان بخش خصوصی حدود 8/۳  کرد. مالیات حقوق برای  می توان ردی از عدالت پیدا 
کارمندان دولت و بخش  هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. همچنین مالیات بر حقوق 
عمومی نیز در الیحه سال بعد هفت  هزار و۳00 میلیارد تومان است. نکته دیگر اینکه بر اساس 
قوانین مالیاتی کشور در حال حاضر ضریب مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران تغییری نکرده 
کارگران باید از محل افزایش درآمد  است و ظاهرًا این افزایش درآمد از محل مالیات حقوق 

این بخش تأمین شود.
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/256527

 

بوط به  2۵ درصد مبتالیان به مواد مخدر مر
ی است جامعه کارگر

خبرگزاریایلنا-18دیماِه1398

قاسم دهقانی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی  |  رئیس پلیس مبارزه 
کشفیات موادمخدر در استان خبر داد  با مواد مخدر آذربایجان شرقی از افزایش12درصدی 
کشف و ضبط شده است. دهقانی  گفت: در سال جاری 2/۳ تن مواد مخدر در این خطه  و 
کار هستند و 25 درصد  کرد: حدود ۶0 درصد افراد دستگیر شده متأهل و دارای  خاطرنشان 
آلودگی ها در جامعه کارگری است که نسبت به میانگین کشوری باالتر است. وی با بیان اینکه 
که  اعتیاد جنیست نمی شناسد، افزود: میزان آلودگی در حوزه دانش آموزی نیم درصد است 
نسبت به میانگین کشوری)چهار و نیم درصد( بسیار پایین است؛ با این حال باالی ۹۹ درصد 

دستگیرشدگان آلوده به مواد، مردان هستند.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-857300 
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آیا با وام جدید مسکن می توان در تهران خانه 
خرید؟

روزنامهمردمساالری-18دیماِه1398

به گزارش روزنامه مردم ساالری، بررسی ها نشان می دهد تقریبًا در هیچ یک از مناطق 22 گانه 
شهر تهران نمی توان با وام 240 میلیون تومانی اوراق که از سه شنبه 17 دی ماه قابل پرداخت 
کرد؛ اما خرید آپارتمان قدیمی ساز از طریق تجمیع وام و نقدینگی  است، آپارتمان خریداری 
حدود 150 میلیون تومانی قابل انجام است. از این رو، افزایش سقف تسهیالت خرید یا ساخت 

مسکن از طریق اوراق، احتمااًل به رونق واحدهای قدیمی ساز منجر خواهد شد.
 https://b2n.ir/911006 

  

خزان اجاره نشین ها
روزنامههمشهری-18دیماِه1398

احمد میرخدائی، روزنامه نگار  |  اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد شاخص اجاره بها در 
پاییز نسبت به تابستان 7/2 درصد افزایش یافته و رشد آن  همپای رشد قیمت مسکن بوده 
است. عمده ترین دلیل افزایش متناوب اجاره بها، تخلیه تورم 200 درصدی بازار مسکن در 2 
سال گذشته بوده که همچنان به تالطم بازار اجاره دامن زده است؛ آن هم درحالی که براساس 
کشور و 4۳/5  کل خانوارهای  آمارهای سرشماری عمومی سال ۹5، معادل ۳0/7 درصد از 
درصد از کل خانوارهای تهرانی، اجاره نشین هستند. محاسبات نشان می دهد در سال1400، 
کشور به ۳5 درصد و در تهران به بیش از  کل خانوارها در  نسبت خانوارهای اجاره نشین به 

50 درصدخواهد رسید.
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/92328 
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