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گرمخانه ها افزایش ۲۵ درصدی مراجعه به 

کرد: چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ بانک جهانی منتشر 

کارگران۳ میلیون تومان است حداقل عیدی 

حداقل حقوق معلمان در سال ۹۹ اعالم شد

روستاهای زیادی در سیستان و بلوچستان زیر آب رفته اند

کارگران ۶۰ درصد شد تورم زندگی 

توضیحات وزیر رفاه راجع به یارانه معیشتی و حقوق بازنشستگان

گزارش می دهد: رشد ۳/۵ برابری خصوصی سازی در سال آینده ایلنا 

۱۱۳ هزار خانوار بهزیستی پشت نوبت دریافت مسکن

کشور کار تا یک ماه آینده در سراسر  اجرای سامانه جامع روابط 

روایت بیم و امید در مستند»خانه روشنان«

سقوط به زیر خط فقر با هزینه های درمانی

افزایش بسته های حمایتی دانش آموزان استثنایی

سقوط قدرت خرید مزدبگیران

برگزاری همایش »فقرپژوهی« و اختتامیه جشنواره آثار برتر دانشجویی

برای وام ازدواج محدودیت سنی تعیین می شود

کچری در فضای مجازی چیست؟ ماجرای خرید و فروش میوه های ال

خانوارهای دارای خانه، شغل و خودرو به طور همزمان، مشمول حمایت نمی شوند

پولدارها مشمول تخفیف مالیاتی شدند

وام ازدواج در سال آینده ۵۰ میلیون تومان شد
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سرمقاله

کمیت و مردم مسئله مهمی  در همه جوامع مسئله نظم و امنیت اجتماعی برای دولت، حا
است. روابط انسان ها در جامعه بر نظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های رسمی 
کنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی، تدارک دیده شده  و غیررسمی نظارت و 
گیرد: نظم هابزی و نظم مارکسی. اولی نظم  است. نظم از دو منظر می تواند مورد توجه قرار 
را از طریق قواعد، قراردادها و اعمال زور مشروع برای اجرای آن ها دنبال می کند و دومی نظم 

را برپایه مناسبات ساختاری عادالنه در جامعه جستجو می کند.
از زاویه ای دیگر، مفهوم نظم اجتماعی را می توان در دو سطح خرد و کالن توضیح داد. در سطح 
کالن، برقراری نظم حاصل عملکرد ساخت ها و نهادهای اجتماعی است و نظم اجتماعی 
کارکرد نهادهای اجتماعی متناسب با نیازها و انتظارات اجتماعی و  که  زمانی برقرار می شود 
در چارچوب قوانین و وظایف محوله باشد. در سطح خرد اما، نقش افراد و کنش های انسانی 
برای برقراری نظم مورد نظر قرار می گیرد و رفتارهای اجتماعی افراد در قالب قوانین و اخالق 
اجتماعی بررسی می شود. نظم اجتماعی در این سطح به معنای عدم انحراف رفتار افراد از 

هنجارهای اجتماعی است.
با وجود این تفاوت ها در تبیین و توضیج نظم اجتماعی، اختالل و بی نظمی مسئله اجتماعی 
است و نشان دهنده اینکه نهادها نمی توانند کنترل و بازرسی اجتماعی را انجام دهند. از نتایج 
چنین وضعیتی، پدید آمدن فساد و جنایت است. فقر  یکی از مهمترین عواملی است که سبب 
ایجاد انگیزه برای ارتکاب بی نظمی می شود. این فقر یا مادی)ناتوانی در تأمین نیازهای 
اولیه زندگی( و یا معنوی)عدم باور به ارزش های اخالقی و مذهبی و نبود عامل کنترل درونی 
که نیاز شدید به پول دارد و برایش امکان افزایش درآمد از  همچون وجدان( است. انسانی 
راه های متعارف و قانونی نیست، احتمال زیاد دارد که تالش کند از طریق نامشروع نیازهایش 

را تأمین کند.

اصلی  کانون  جامعه،  هر  اصلی  نهادهای  از  یکی  به عنوان  خانواده  درحالی که  مثال  برای 
حفظ رسوم و ارزش های مورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی است، 
کاهش می یابد.  از آن بسیار  انتظارات مرسوم  گیرد، امکان برآوردن  گر در معرض فقر قرار  ا
کانون صمیمانه ترین روابط خویشاوندی و مهد  خانواده مبدأ بروز ظهور عواطف انسانی و 
پرورش فکر و اندیشه و اخالق و تعالی روح انسانی است و در همان حال، نقش تعیین کننده ای 
میزان  همان  به  فقیر  خانواده های  آیا  اما  دارد.  فرزندان  اقتصادی-اجتماعی  وضعیت  در 
کنند؟  خانواده های برخوردار می توانند از فرزندان جوان در برابر انحرافات اجتماعی حمایت 
در واقع تحصیالت والدین، شغل و درآمد و حتی محل زندگی آن ها می تواند عوامل مؤثری در 
که متغیرهای  انتقال هنجارها و رفتارهای ضامن نظم به فرزندان باشد. البته درست است 
اقتصادی-اجتماعی در هر طبقه ی اجتماعی اثرات خاص خود را دارد، اما این آثار به خصوص 
در بین طبقه ی پایین جامعه برجسته تر است. از دیرباز، نظم اجتماعی و رابطه آن با شرایط 
اقتصادی خانواده مورد توجه محققان بوده و تقریبًا هیچگاه رابطه بین وضعیت اقتصادی-

اجتماعی خانواده و گرایش به رفتارهای مخل نظم عمومی، انکار نشده است.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
http://poverty-research. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پایگاه دانش فقرپژوهی به آدرس  

ir/ به منظور شناسایی ریشه های فقر و کمک به رفع فقر در جامعه راه اندازی شد. 
کارگران بر اثر بیماری های شغلی در  کار، میزان مرگ ومیر    بر اساس آمار سازمان بین المللی 

کارگری است. جهان ۸ برابر بیشتر از حوادث 
  سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از افزایش ۲۵ درصدی مراجعه 
کاهش دمای پایتخت خبر  گرمخانه های پایتخت در پی  کارتن خواب به  افراد بی خانمان و 

مبارزه با فقر،  تبعیض و نابرابری

نظم و فقر 

سرمقاله
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داد.
خ ۲1 دی ماه، بانک جهانی پیش بینی  خود از وضعیت اقتصاد    اواخر روز چهارشنبه مور
که انتظار دارد  کرده است  کرد. بانک جهانی در این پیش بینی اعالم  ایران و جهان را منتشر 

ایران، یک ثبات نسبی را در اقتصاد شاهد باشد.
  عضو شورای عالی کار در مورد زمان پرداخت عیدی کارگران، گفت: امسال حداقل عیدی 
کثر  کارگران دو برابر حداقل دستمزد کارگران یعنی به میزان سه  میلیون  و 3۲ هزار تومان و حدا

عیدی، چهار میلیون  و ۵4۸ هزار تومان خواهد بود.
کف داده حقوق برای نیری انسانی را در    مدیر مدارس غیردولتی وزارت آموزش وپرورش 
الگوی شهریه سال آینده، حداقل حقوق در قانون کار دانست و گفت: مؤسس دیگر نمی تواند 

حق التدریس با حقوق کمتر از کف قانون کار جذب کند.
  به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیل در سه روزهای گذشته، خسارت های شدیدی به داروندار 

مردم و زیرساخت های جنوب سیستان وبلوچستان وارد کرده است.
زندگی  تورم ۶۰ درصدی  استخراج  به  اشاره  با  کار  کمیته دستمزد شورای عالی  رئیس    
کارگران، گفت: دستمزد سال ۹۹ باید به میزانی افزایش یابد که به هزینه ماهانه زندگی اضافه 

شده است.
  وزیر رفاه گفت: براساس برنامه ریزی در ارتباط با پرداخت بسته حمایت معیشتی خانوار، 
بررسی وضع مالی به دفعات انجام می شود تا از بین جمعیت کل،۶۰ میلیون نفری که شرایط 

ضعیف تری نسبت به دیگران دارند، مشخص شوند.
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 مقابله با فقر 

و نابرابری

رنج مضاعف کودکان کار اتباع

کار و  کمیت و جامعه با همکاری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون،  مرکز توانمندسازی حا
گزارش های موردی و میدانی نمودهای آشکار  رفاه اجتماعی  قصد دارد در قالب مجموعه ای از 
و حاد فقر و نابرابری در جامعه را به تصویر بکشد، تا از این طریق مسائل و مصائب فقرا را به 
کمیتی و عمومی برساند. شاید از این طریق روزنه ای جهت  گوش سیاست گذاران و نهادهای حا
گزارش پیشرو به  گشوده شود.  ساماندهی و رسیدگی و مقابله با ریشه های بروز این وضعیت 

وضعیت کودکان کار غیرایرانی و برخوردهای خشونتآمیز با آنها  اختصاص یافته است.
کودک را از رشد طبیعی، تفریح و تحصیل  که  کودک به خودی خود مسئله ای آسیب زاست  کار 
محروم می سازد. اما زمانی که یک کودک مجبور باشد عالوه بر رنج کار، زحمت مهاجرت، دوری از 
وطن و حضور غیررسمی در یک کشور دیگر را به جان بخرد، این رنج دوچندان می شود. متأسفانه 
علی رغم موضع گیری  مقام های رسمی کشور در محکوم  ساختن کشورهای اروپایی و استرالیایی 
کشور خود ما چه در سطح رویکرد نهادهای مسئول و  در مواجهه با مهاجران و پناهندگان، در 
کودکان  چه در سطح فرهنگ مردمی وضعیت مناسبی در برخورد با اتباع خارجی وجود ندارد. 
گزیر به مهاجرت به  اتباع به خصوص کودکان افغان که برای فرار از جنگ، خشونت و بیکاری نا
ایران شده اند، علی رغم سعی و تالش کم نظیرشان هر روزه با انواع توهین ها و تهدیدها مبنی بر 
دستگیری و بازگردانده شدن به کشورشان مواجه هستند. با وجود آن که این کودکان در چرخه 
گویی با  که  گونه ای برخورد می شود  فقر و نابرابری معلول نهایی هستند، متأسفانه با آن ها به 
حذف فیزیکی آن ها از چهره شهر تمام مشکالت و مسائل ناشی از فقر و بیکاری حل می شود. در 
کز نگهداری  این گزارش قصد داریم به تشریح وضعیت یکی از کابوس های این کودکان، یعنی مرا
و استرداد کودکان اتباع بپردازیم، اما پیش از آن به روایت زندگی روزمره یک کودک دست فروش 
کودکان پیش  افغان از زبان خود او خواهیم پرداخت تا تصویری از زحمت و سخت کوشی این 

چشم خواننده ترسیم شود.

که بیش از 4 سال است در حوالی میدان فاطمی، در خیابان جویبار   رحمان پسر 14 ساله ایست 
که بیشتر از سنش نشان می دهد. از  خ دستی سبزی می فروشد. ظاهر مردانه ای دارد  با یک چر

رحمان درباره چگونگی مهاجرتش به ایران می پرسیم:
»من چند سال پیش با مادربزرگم به ایران آمدم. پدر و مادر و بقیه خواهر و برادرهایم افغانستان 
هستند و من برایشان پول می فرستم. قبل از ما دایی ام و بچه هایش به تهران آمده بودند. 
بودیم  آمده  که  اوایل  می کند.  کار  صادقیه  میدان  اطراف  او  است.  سبزی فروش  هم  دایی ام 
کنم، چون من هم به همان محله می رفتم و او می گفت تو  دایی ام نمی گذاشت سبزی فروشی 
کم کم آمدم فاطمی. این جا بهتر است. یک سبزی فروش آن  کاسبی من را بهم می ریزی.  کار و 
کار می کند، یک نفر هم پایین تر سمت  کنار ایستگاه بی آرتی  کوچه در خیابان ولیعصر  سر این 

کاری ندارند. فقط راهم کمی دور است.« چهارراه زرتشت. آن ها هم با من 
از رحمان درباره محل زندگی اش می پرسیم:

کار می کنم. البته  » من و مادریزرگم در اسالمشهر زندگی می کنیم. من تا ساعت ۸-۹ شب اینجا 
پاییز و زمستان زودتر برمیگردم. تا به اسالمشهر برسم ساعت 1۰-11 است. آن ساعت باید بروم 
دنبال بار. بارم را می گیرم و به خانه می آورم، چند ساعتی هم شستشو و بسته بندی سبزی ها 
طول می کشد. سال اول مادربزرگم بعضی روزها کمکم می کرد. اما او هم دیگر از پا افتاده و کارهای 
کارها را باید تنها انجام دهم. با این  خودش را هم به زور انجام می دهد. به خاطر همین همه 
کارها شب ها زودتر از ساعت 1 نمی توانم بخوابم، اما صبح زود ساعت ۵ صبح باید دوباره بیدار 
که به این منطقه می آیند، خودم را به این محله برسانم. اول صبح خیلی  کارگرانی  شوم تا با 
گر دیرتر بیدار شوم باید کلی پول کرایه ماشین بدهم تا به اینجا برسم. از طرفی  مشتری ندارم. اما ا
گر حتی یک روز هم بار سبزی ام را تحویل نگیرم، دیگر به من بار نمی دهند، به همین خاطر باید  ا
هر روز سرکار بیایم و روز تعطیلی ندارم. شب ها فرغونم را در همین ساختمان نیمه کاره در کوچه 
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کسی ها  میرهادی می گذارم و هر روز صبح تحویل می گیرم. کارگران این ساختمان و این راننده تا
هوای من را دارند. آدم های خوبی هستند.«

کسی خط میدان فاطمی-بازار که رحمان در همسایگی ایستگاه آن ها بساط دارد،  از رانندگان تا
کار رحمان می پرسیم، یکی از آن ها می گوید:  از 

که ما سر سرویس بیاییم،  »من با غیرت تر از این بچه در طول عمرم ندیدم. صبح قبل از این 
اینجاست. تا شب هم اینجا سر پا ایستاده و سبزی دست مردم می دهد. همه راننده های این 
که ندارد. بیشتر روز اینجا با ما راننده ها  خط دوستش دارند. دوست هم سن و سال خودش 
که فقط پی تفریح و درس  وقتش را می گذراند. آدم بچه های هم سن و سال رحمان را می بیند 
کباب  و مشقشان هستند، اما این بچه با این سن مثل یک مرد 4۰ ساله زحمت می کشد، دلش 

می شود.«
از رحمان درباره وضعیت تحصیلش می پرسیم:

»تا وقتی اقغانستان بودم، مدرسه می رفتم. اما این جا قاچاقی آمدیم، پاسپورت و هیچ مدرکی 
ندارم. شناسنامه ام هم همانجا پیش خانواده ام است. مدرسه من را قبول نمی کند. چند سال 
گفته بودم  که پیگیر ثبت نام من در مدرسه بود. من به او  پیش یک خانمی بود در این محله 
وقت نمی کنم به مدرسه بروم و کارم طوری است که صبح تا شب باید پی اش باشم. اما آن خانم 
اصرار داشت و پیگیری هم کرده بود و می گفت باید سرپرستم برود اداره اتباع. من هم که کسی را 
نداشتم. مادربزرگم که نمی توانست از خانه بیرون بیاید. دایی ام هم دنبال این کارها نمی رفت. 
کند بتوانم پاسپورت  که دنبال مدرسه من باشد، کمکم  گفتم به جای این  من به آن خانم هم 
گر آن ها  ک نباشد. اما آن هم نشد. مدرسه به درد من نمی خورد. ا که رفت و آمدم خطرنا بگیرم 
هم من را قبول کنند، من نمی توانم نصف روز از کارم بزنم. من باید از صبح زود به این جا بیایم، 
گر این کار را هم کنم، ِکی می توانم درس بخوانم؟  کارم هم تا آخر شب طول می کشد. تازه حتی ا
گر من بتوانم اینجا خوب کار کنم، خواهر و  گر بخواهم مدرسه بروم کال باید قید کار را بزنم. اما ا ا

برادرهایم در شهر خودمان می توانند درس بخوانند.«
از رحمان می پرسیم چگونه می تواند روزی 1۲ ساعت در سرما و گرما سرپا بایستد؟

کرده ام دیگر، چاره ای نیست. بعضی وقت ها روی سکو یا پله خوابم می برد، مشتری  » عادت 
کار را دارم. البته جدیدا هفته ای  که من این  که صدایم می کند، چرتم می پرد. باز خوب است 
یک روز جای دیگری می روم؛ یک موسسه ای هست آن سمت میدان، در خیابان چهلستون که 
هفته ای یک بار بچه های مثل من جمع می شویم آن جا نقاشی می کنیم یا حرف می زنیم. چند 
کردند تا من بروم. اول قبول نمی کردم اما راننده های ایستگاه  بار از این مؤسسه آمدند و اصرار 
گفتند هفته ای یکی دو ساعت که چیزی نیست، تو برو، ما مواظب بساط سبزی ات هستیم. چند 

هفته ای هست که دوشنبه  بعدازظهرها یکی دو ساعت به این موسسه می روم. خوب است. به 
نظرم از مدرسه بهتر است.«

رحمان درباره مزاحمت شهرداری و مواجهه با نهادهای جمع آوری کودکان چنین می گوید:
کوچه میرهادی بساط داشتم. مأموران شهرداری هر از چندگاهی  »من تا سال پیش سر همین 
کار  کاری به  گوشه خیابان چه  پیدایشان می شد و می آمدند تهدید می کردند. من نمی دانم من 
که فرغون و سبزی هایم را  آن ها داشتم؟ چند روزی بساطم را بهم می ریزند من از ترس این 
که وقتی می آیند، آن ها را از دور ببینم و فرار  نگیرند، مجبور می شدم به جاهای پرت تر بروم 
کنم. اما اینجور جاها مشتری خوب ندارد، دیده نمی شوم و مردم از من خرید نمی کنند. وقتی 
مداوما مجبور می شوم بساطم را جابجا کنم، مشتری هایم کم می شوند. من تا به حال دستگیر 
گر دستگیر شوی حداقل یک ماهی اسیر می شوی،  نشده ام، اما از بچه  محل هایمان شنیده ام که ا

تصویر از خبرگزاری ایسنا
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تازه خیلی از بچه هایی را که دستگیر می کنند، برمی گردانند افغانستان. یک دوستی دارم به اسم 
محمد. محمد را چند ماه پیش گرفته بودند، نزدیک یک ماه نگه اش داشتند. مادرش هر روز به 

گر زیادی حرف بزنی خودت را هم دستگیر می کنیم.« سراغش می رفت اما می گفتند ا
برای اطالع از نحوه مواجهه ارگان های ذی ربط با این کودکان به سراغ انجمن حمایت از حقوق 
کودکان می رویم. فاطیما فردوس از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با خبرنامه 

ح های جمع آوری کودکان کار چنین می گوید: »مقابله با فقر و فساد« درباره طر
ح های مربوط به جمع آوری کودکان کار  »کار فکر شده و کارشناسی شده همان چیزی است که طر
مطلقا تهی از آن است. هر از چندگاهی بر اساس یک توافق نانوشته میان شهرداری  و بهزیستی 
کار را بر هم می زند. من به شما به  ک کودکان  طرحی شکل می گیرد که برای مدتی خواب و خورا
ح ها و برنامه هایی که از طرف  ح و نه هیچ یک از طر صراحت می گویم علی رغم ادعاها نه این طر
کوچک ترین  کودکان اجرا شده است،  نهادهای دولتی و شهرداری و بهزیستی  در خصوص این 
ح ها بازمی گردد به  کار نداشته است. آخرین نمونه یکی از این طر کودکان  نتیجه مثبتی برای 
اواخر خرداد سال جاری که با همکاری شهرداری، بهزیستی و چند انجمن غیر دولتی مثل انجمن 
کز نگه داری منتقل شدند.  کودک برای بیش از یک ماه دستگیر شدند و به مرا حامی چند صد 
من تعمدا از لفظ »دستگیری« استفاده می کنم، چون این کودکان به معنای دقیق کلمه تعقیب 
کز نگهداری می شدند درباره نحوه ورود  که در این مرا کودکانی  و دستگیر می شوند.  بسیاری از 
کز چنین می گفتند که در خیابان در حال راه رفتن بوده اند که یک ماشین جلوی  خود به این مرا
آن ها متوقف می شود و بدون هیچ پرسشی آن ها را سوار ماشین کرده  و به مرکز آورده اند  . بعضی از 
آن ها هم که قصد فرار داشته، تعقیب و دستگیر می شده اند؛ یعنی مواجهه با این کودکان درست 

مانند مواجهه با مجرمان بوده است.«
مسئول روابط عمومی انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره نحوه نگهداری و کیفیت فضای 

مرکز نگهداری این کودکان چنین می گوید:
گرفته شده بود؛ یکی مرکز یاسر  کودکان در نظر  ح دو ساختمان برای نگه داری این  » در این طر
که چند  گویا شهرداری به بهزیستی وعده داده بوده  در خیابان شوش و دیگری مرکز بعثت. 
ساختمان دیگر را هم به این مجموعه اضافه کند و در اختیار بهزیستی قرار دهد که خوشبختانه 
ح هم همین بود. در خصوص کیفیت  این وعده عملی نشد و احتماال یکی از دالیل توقف این طر
کز همین نکته کفایت می کند که در مرکز یاسر که حدود 3۵ نفر ظرفیت  زندگی کودکان در این مرا
ح  ح نزدیک به 1۵۰ کودک اسکان داده شده بودند. متولیان این طر دارد، در روزهای اوج این طر
کودکان بسیار مطلوب است و نسبت به محل زندگی  که فضای نگهداری این  اصرار داشتند 
که دستگیر شده اند، فاقد  کودکانی  کودکان به مراتب بهتر است. حتی مدعی بودند  خود این 

خانواده و سرپناه بوده  و اسکان در این مرکز در واقع لطفی در حق آن ها بوده است. به این منظور 
ح بازدیدی ترتیب دادند و از چند خبرنگار و انجمن ما برای بازدید از  ارگان های متولی این طر
کردند. همان ابتدای ورود به مرکز یاسر متوجه خیل عظیمی از خانواده های  این مرکز دعوت 
این کودکان شدیم که با صورت گریان جویای وضعیت کودکان شان و زمان آزادی آن ها بودند. 
ح که مدعی بودند این کودکان بی سرپناه  بنابراین همین ابتدای کار کذب گفته متصدیان این طر
و بی خانواده اند روشن شد. داخل مرکز یاسر حیاط و وسایل بازی وجود داشت اما ما متوجه شدیم 
کودکان به آن ها اجازه خروج از ساختمان و بازی در حیاط داده  به دلیل ترس مسئوالن از فرار 
که قفل شده بود، زندانی و محصور  کودکان در طبقه فوقانی ساختمان با نرده هایی  نمی شد و 
ِکی آزادی  که ما  گروه بازدیدکننده این بود  کودکان در برخورد با  شده بودند. تنها سوال این 

می شویم؟!«
ح چنین ادامه می دهد: فاطیما فردوس درباره عاقبت این کودکان و نتایج این طر

گفته محمد رحیم فاضلی نژاد،  کودکان بیش از یک ماه در این مرکز نگهداری شدند و به  » این 
که  کودکان رد مرز شوند. تا جایی  مدیر اداره بهزیستی استان تهران قرار بود حدود ۵۰ نفر از این 
کثر این  کز استرداد مرزی هم انتقال یافتند، اما در نهایت ا ما اطالع یافتیم تعدادی از آن ها به مرا
که جز  کودکان و خانواده هایشان  ح برای  ح نیز متوقف شد. این طر کودکان آزاد شدند و این طر
گریه و ناراحتی و فشار روانی حاصل دیگری نداشت. طرحی که در خرداد و تیر سال جاری اجرا شد، 
ح ها از پیش روشن  نه نخستین و نه آخرین برنامه از این نوع بود. نتایج و شکست محتوم این طر
ح ها آن را متفاوت  است، منتها اصراری وجود دارد که هربار با تغییر جزئی در نحوه اجرای این طر
کار و خانواده های آن ها  کودکان  ح های پیشین نشان دهند و مجددا شروع به آزار و اذیت  با طر
کثر آن ها روزانه  کنند. این کودکان به قدر کافی از فقر و شرایط اجتماعی در رنج و عذاب هستند، ا
بیش از 1۲ ساعت و بیشتر از یک مرد بالغ معمولی کار می کنند. بنابراین دلیلی ندارد دستگاه ها و 

گر توان کاهش رنج و سختی آن ها را ندارند، بر این رنج بیفزایند.« ارگان ها ذی ربط ا
کار کودکان گفت: این فعال حوزه کودکان در پایان در خصوص راه کار کاهش معضالت 

که قربانی این  کودکان  کودک مبارزه شود، نه با خود این  کار  کننده  »باید با بسترهای ایجاد 
کار را ارزان می بلعد و استثمار می کند، باید مبارزه  وضعیت هستند. با اقتصاد و بازاری که نیروی 
شود. باید در زمینه رفاه اجتماعی افراد کم درآمد برنامه ریزی جدی تری داشت و به جای راندن 
متخصصین، از دانش آن ها در حل این آسیب رو به گسترش استفاده کرد. سیستم های حمایتی 
باید جایگزین برخوردهای پلیسی شوند. این کودکان دائما در جامعه قربانی می شوند و با اجرای 

ح های از این دست، ترس و فشار مضاعفی را بر آن ها تحمیل می کنیم.« طر
*  زهره نجفی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی. 
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این یادداشت به درخواست پایگاه فقرپژوهی و برای انتشار در کتاب جستارهای برگزیده جشنواره 
تقدیر از پایان نامه های برتر دانشجویی در حوزه ی فقر توسط نویسنده تهیه شده است. یکی از 
کیدهای این پژوهش این است که سیاست های کاهش فقر چندبعدی شامل مجموعه های  تأ
منسجم و هدفمندی از تدابیر، خدمات و فعالیت هایی می گردد که به تدوین و اعمال بسته های 
گروه های هدف نظام رفاه اجتماعی اختصاص دارد. با توجه به اینکه پایه رشد و  رفاهی برای 
کافی، مسکن نامناسب،  تکامل کودک در خانواده است و آسیب پذیری خانوارها در غالب درآمد نا
گواری بر سالمت و رفاه کودک می گذارد بنابراین اتخاذ  آموزش، تغذیه و سالمت ضعیف تأثیرات نا
سیاست های کارا در زمینه ارتقاء بهره مندی خانوارها از این بسته های رفاهی می تواند در کاهش 

فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک نیز مؤثر باشد.

در سال های اخیر رویکردهای چندبعدی و بین بخشی توانسته اند دیدگاه های پولی به فقر را 
مورد چالش قرار دهند، به عبارتی در دو دهه اخیر به علت عدم کفایت رویکردهای پولی، فقر 
کودکی  دوران  که  ازآنجا و  است  شده  دیده  چندبعدی  پدیده ای  به عنوان  فزاینده ای  به طور 
کودک دارای  آسیب پذیرترین مرحله زندگی است این موضوع به ویژه برای خانوارهای دارای 
اهمیت است. در طی این دوران کودکان برای تأمین نیازهای اساسی خود به والدین و مراقبان 
کسب مهارت ها، قابلیت ها و  نیازمندند. در چنین شرایطی فقر مانع انتخاب های آن ها برای 
کودکی  دوران  فقر  بنابراین  می گردد؛  بالقوه شان  توانایی  به  رسیدن  جهت  نیاز  مورد  اعتماد 
می تواند موانعی برای رشد در تمام طول زندگی )و نیز اثرات بین نسلی( به همراه داشته باشد.

کمتر روند  گرفته و  کودکان اغلب به صورت ایستا مورد اندازه گیری قرار  جدا از این مسئله فقر 

کودک در بین نسل ها و اثرات شرایط اقتصادی- اجتماعی بر آن بررسی  فقر خانوارهای دارای 
کاربردی  کودکان )در ابعاد مختلف( می تواند داللت های  شده است. درصورتی که بررسی فقر 
بسیاری برای سیاست گذاران حوزه رفاه اجتماعی داشته باشد و آن ها را در ارزیابی اثرات برنامه ها 

و سیاست های اجتماعی بر رفاه کودکان یاری رساند. 
کاوی ابعاد فقر خانوارهای دارای کودک رساله دکترای تخصصی اینجانب  بر این اساس برای وا
)در دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران( به تحلیل روند فقر چندبعدی خانوارهای 

دارای کودک در ایران بر اساس رویکرد نسلی در سال های 13۶3 تا 13۹1 اختصاص یافت.
 

این تحقیق ازجمله مطالعات روند بود که با استفاده از داده های پیمایش هزینه - درآمد مرکز آمار 
ایران، روند فقر خانوارهای دارای کودک در حوزه های سالمت، تغذیه، مسکن، آموزش و درآمد در 
چهار گروه سنی )با استفاده از شاخص فقر فوستر، گریر و توربک( موردبررسی قرار گرفت. جامعه 
بودند. همان طور  و روستایی(  کشور )شهری  کودک در  این تحقیق خانوارهای دارای  آماری 
کودک به عنوان افراد زیر  کودک سازمان ملل  کنوانسیون حقوق  که می دانیم مطابق با تعریف 
هجده سال تعریف می گردد  اما در این تحقیق به منظور رعایت فواصل سنی-سالی پنج ساله 
)تقسیم بندی ۵ ساله دوران کودکی و برنامه های توسعه پنج ساله( خانوارهای دارای کودک 1۹ 

و ۲۰ ساله هم وارد مطالعه شدند.
نمونه تحقیق شامل خانوارهای دارای کودک )تفکیک شده بر اساس چهار گروه سنی ۵-۰ ساله، 
1۰-۶ ساله، 1۵-11 ساله و ۲۰-1۶ ساله( بودند که همان طور که گفته شد اطالعات آن ها توسط 
ح درآمد- هزینه  ح هزینه-درآمد خانوار( جمع آوری شده است. اطالعات طر مرکز آمار ایران )طر

روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک در ایران1

1  . برگرفته از پایان نامه دکتری؛ " تحلیل روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک در ایران بر اساس رویکرد نسلی13۹1-13۶3"؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
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خانوار مرکز آمار ایران داده های الزم برای انواع مطالعه پیرامون رفتار مصرف کنندگان و محاسبه 
شاخصه ای فقر و توزیع درآمد را فراهم می سازد. مرکز آمار ایران از فرمول های خاص خود برای 
برآورد حجم نمونه در سطح استانی، شهر و روستا استفاده می کند و روش نمونه گیری خاصی را 

برای انتخاب خانوارها اعمال می نماید که قابل تعمیم به جامعه شهری و روستایی می باشد.
شاخص  از  استفاده  با  سپس  و   گردد  تعریف  آستانه ای  فقر  مختلف  ابعاد  برای  که  بود  الزم 
خ و شدت فقر محاسبه گردد. در این راستا برای فقر درآمدی )هزینه( خانوار دارای  فقر)FGT( نر
گردید و خط فقر مطلق  کودک در این تحقیق از هزینه های مربوط به بودجه خانوار استفاده 
کشوری بر اساس رویکرد نیازهای اساسی)روش ارشانسکی( به دست آمد. برای بررسی روند فقر 
مسکن در خانوارهای دارای کودک با استفاده از ریزداده های مرکز آمار ایران )مشخصات محل 
که این شاخص  گردید  سکونت و تسهیالت زندگی( از شاخص سطح زیربنای سرانه استفاده 
کفایت فضای قابل سکونت به ازای هر فرد را می سنجد و متوسط فضای قابل سکونت  میزان 
کم  واحد مسکونی به ازای هر نفر را نشان می دهد.پایین بودن مقدار این شاخص نشانه ای از ترا
کم سکونتی را می سنجد.  نامطلوب سکونتگاه است و به طور کافی بهتر از شاخص نفر در اتاق ترا

میزان آستانه این سنجه در کشور 1۶/۵ متر مربع به ازای هر نفر تعیین شده است. 
در مطالعه ما با استفاده از رویکرد تحلیل مشارکت مالی خانوار در هزینه های سالمت )مواجهه 
گرفت. به عبارتی برای محاسبه فقر  کمرشکن( فقر سالمت مورد محاسبه قرار  با هزینه های 
سالمت از شاخص مشارکت مالی خانوار استفاده گردید و آستانه خط فقر را ۰/4۰ در نظر گرفته شد 
کند خانوار دچار  گر نسبت هزینه بهداشت به توان پرداخت خانوار از ۰/4۰ تجاوز  که ا به گونه ای 
ک  کمرشکن مال کمرشکن می شود؛ بنابراین درصد خانوارهای مواجه با هزینه های  هزینه های 
ما برای قضاوت تعداد فقرای سالمت در هر سال بود. بر خالف شاخص های دیگر هر چه در این 

شاخص میانگین باالتر باشد نشان دهنده بدتر شدن اوضاع است.
گرفت.  کودک با نمایانگرهای مختلفی مورد سنجش قرار   همچنین فقر آموزشی بسته به سن 
برای  بنابراین  ندارد  معنا  تحصیلی  مدرک  یا  و  سواد  ساله  سن ۰-۵  در  کودک  برای  که  ازآنجا
خانوارهای دارای کودک در سن ۵-۰ ساله از سطح تحصیالت سرپرست خانوار )مدرک تحصیلی( 
کار  کودک به  استفاده شد و آستانه ۵ سال )پایان دوران ابتدایی( به عنوان خط فقر آموزشی 
کی  گرفته شد. برای گروه سنی 1۰-۶ ساله باسواد یا بی سواد بودن کودک )حضور در مدرسه( مال
کامل  گروه های سنی 1۵-11 ساله و ۲۰-1۶ ساله  گرفته شد. برای  برای فقر آموزشی او در نظر 
کی برای فقر آموزشی بود. در این تحقیق به منظور  نمودن دوره آموزشی ابتدایی توسط کودک مال
محاسبه فقر کودک در بعد تغذیه، با استفاده از طبقه بندی سنی-جنسی میزان کالری مورد نیاز 
کاالیی  گردید و سپس با اعمال متوسط ارزش سبد  کودکان، زنان و مردان محاسبه  گروه  برای 

گردید. در نهایت با استفاده از شاخص  در استان ها و مقیاس معادل، خط فقر غذایی محاسبه 
خ فقر، شکاف و شدت فقر غذایی مورد محاسبه قرار گرفت. فوستر، گریر و توربک )FGT( نر

در مطالعه حاضر از رویکرد تمرکز ضعیف و خط فقر تجمیع شده برای محاسبه فقر چندبعدی 
کشور استفاده شد. در رویکرد تمرکز ضعیف بر فقر جانشینی بین  کودک در  خانوارهای دارای 
است؛  امکان پذیر  باشند(  آستانه  از  باالتر  آن ها  از  برخی  گر  ا )حتی  بررسی  مورد  ویژگی های 
که باالتر از آستانه فقر است می تواند  به عبارت دیگر شاخص ها اجازه جانشینی دارند و ویژگی 
کمبود ویژگی پایین تر از آستانه فقر را جبران می کند بنابراین افراد )در اینجا خانوارهای دارای 
کودک( نباید حتمًا در همه ویژگی ها زیر آستانه فقر قرار داشته باشند تا به عنوان فقیر شناخته 

شوند.
 

اما یافته های این مطالعه به تفکیک ابعاد و فقر تجمیع شده به قرار زیر می باشد:
گروه سنی ۵-۰ ساله در  گروه های به جز  خ فقر مسکن در همه  که نر نتایج مطالعه ما نشان داد 
گروه سنی ۵-۰ ساله  سه دوره اخیر )سال های 13۸3، 13۸۸ و 13۹1( نزولی بود  و این روند در 
با نوسان همراه بود. در سال 1373 در اغلب گروه های سنی میزان فقر مسکن باالتر از سال های 
گروه ۵-۰ ساله در  کودک  گروه های سنی خانوارهای دارای  دیگر بود. همچنین در بین این 
خ فقر آموزشی  کردند. نر گروه های دیگر فقر مسکن باالتری را تجربه  اغلب سال ها نسبت به 
گروه های سنی بود )در اغلب  از سایر  باالتر  گروه سنی ۵-۰ ساله  کودک  در خانوارهای دارای 
سال های مطالعه(. همچنین در سال های مطالعه گروه سنی 1۵-11 ساله نسبت به سایر گروه ها 
گروه سنی ۵-۰ ساله شاخص فقر  گروه سنی و  کرده بودند و در این  فقر آموزشی کمتری را تجربه 
گروه های سنی دیگر این روند با نوسان  کاهشی داشت اما در  آموزش در دوره های اخیر روند 
همراه بوده است. نکته دیگری که مشهود است باال بودن شاخص ها در همه گروه های سنی در 

سال های اولیه مطالعه )نسبت به سال های انتهایی( است. 
گروه های سنی از روند خاصی تبعیت نمی کرد و این شاخص با نوسانات  خ فقر سالمت در   نر
خ فقر سالمت در سال 1373 باالتر از سال های دیگر در تمام گروه های سنی  زیادی همراه بود. نر
گروه سنی 1۵-11 ساله در دوره های اخیر روندی  خ فقر سالمتی در خانوارهای  بود. همچنین نر

صعودی داشته اما در سایر گروه های سنی با نوساناتی همراه بود.
گروه های سنی  گروه سنی ۵-۰ ساله پایین تر از سایر  کودک  خ فقر تغذیه در خانوارهای دارای  نر
گروه سنی ۲۰-1۶ ساله در دوره های اخیر  کودک  خ در خانوارهای دارای  بود. همچنین این نر
گروه ها با نوسان همراه بود. در بین سال های مطالعه سال  روند صعودی داشته اما در سایر 
خ فقر درآمدی  گروه های سنی باالتر از سال های دیگر بود. نر 13۶۸ میزان فقر تغذیه در اغلب 
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گروه های سنی بود)در بیشتر  گروه سنی 1۰-۶ ساله باالتر از سایر  کودک  در خانوارهای دارای 
خ در  گروه سنی ۲۰-1۶ ساله این نر گروه های سنی به جز  سال های مطالعه(. همچنین در تمام 
دوره های اخیر روند صعودی داشت. در بین سال های مطالعه سال 13۶۸ میزان فقر درآمدی در 

همه گروه های سنی باالتر از سال های دیگر بود.
خ فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک در سال های مطالعه  که نر همچنین نتایج نشان داد 
دارای نوسان و به خصوص در دوره برنامه چهارم توسعه و سال 13۹1 افزایشی بود. باالترین 
گروه سنی ۵-۰ و ۲۰-1۶ ساله مربوط به  کودک  خ فقر چندبعدی خانوارهای دارای  میزان نر
خ  گروه سنی دیگر سال 13۹1 باالترین میزان نر که در دو  سال 1373 بود و این در حالی است 
که در بسیاری از سال ها  فقر چندبعدی را داشته است. نکته بسیار مهم در این مطالعه این بود 
خ فقر چندبعدی بود که نشان دهنده این مطلب  خ فقر درآمدی متفاوت از نر و گروه های سنی نر
است که سیاست های اتخاذی برای فقر درآمدی نمی تواند طبیعت چندوجهی فقر را به طور کامل 
برطرف سازد و توجه به موضوع فقر از رویکرد چندبعدی مستلزم داشتن دیدگاهی همه جانبه در 
بخش های توسعه انسانی )از قبیل آموزش، سالمت، تغذیه و مسکن( است و نبایستی فقر را تنها 

از زاویه کاستی درآمد )هزینه( مورد سنجش قرار داد.
گروه های سنی جوان تر )۵-۰ ساله  خ و شدت فقر چندبعدی  بر اساس یافته های پژوهش ما  نر
که وجود  گروه سنی دیگر بود.این یافته ازآنجا دارای اهمیت است  و 1۰-۶ ساله ها( بیشتر از دو 
کودکان در اوایل زندگی اثرات بسیار نامطلوب و پایداری بر رفاه و  محرومیت های چندگانه در 

سالمت آینده آن ها خواهد گذاشت.
گر بخواهیم نگاهی جزئی تر به روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک بر اساس برنامه های  ا
گروه سنی 1۰- ۶ )که روند این شاخص با نوسان  که به جز در  توسعه بیندازیم باید اشاره داشت 
گروه های سنی در طول اجرای برنامه های دوم و سوم توسعه شاهد روند  همراه بود( در سایر 
اجرای  دوره  در  و  هستیم  کودک  دارای  خانوارهای  چندبعدی  فقر  شدت  و  میزان  در  کاهشی 
برنامه چهارم توسعه )سال های 13۸3 و 13۸۸( و نیز سال 13۹1 )برنامه پنجم توسعه( روند فقر 
چندبعدی اغلب گروه های سنی افزایشی بوده است. در برنامه دوم توسعه مقوله عدالت اجتماعی 
گرفته بود و در برنامه سوم توسعه مسئله اشتغال، بهره وری  جزء اولویت های برتر برنامه قرار 
گرفته بود. در برنامه سوم توسعه در فصل پنجم آن )نظام تأمین  کید قرار  کار مورد تأ نیروی 
اجتماعی و یارانه ها( به این موارد اشاره شده بود: حمایت های بخش غیربیمه ای پیشگیری، 
توان بخشی و حمایتی برای نیازمندان و خدمات ویژه در برنامه های بخش اشتغال، مسکن و 
گروه های نیازمند. به نظر می رسد این برنامه ها و سیاست های اتخاذی در برنامه  آموزش برای 
سوم توسعه توانسته بر کاهش فقر در ابعاد رفاهی خانوارهای دارای کودک اثرگذار بوده باشد؛ اما 

کید بر توزیع عادالنه  برنامه چهارم توسعه با اینکه اساسًا برنامه ای با رویکرد رفاهی بوده است )تأ
درآمدها، افزایش تأمین نیازهای اساسی مردم از قبیل مسکن، تغذیه، آموزش و سالمت( اما در 
عمل این برنامه در کاهش فقر چندبعدی خانوارهای دارای کودک موفق عمل ننموده است که 
شاید یکی از دالیل عمده آن عدم اجرایی نمودن بسیاری از مفاد آن از سوی دولت نهم بوده باشد 
)عالوه بر ضعف هماهنگی بین بخشی، فقدان یک چارچوب منطقی، نظام مند و عدم استنباط 

واحد از ارتباطات درونی میان ابعاد مختلف فقر(.
کودک در سال های  خ فقر چندبعدی خانوارهای دارای  نر این مطالعه نشان داد  در مجموع 
خ در  مطالعه نوسان داشته و به ویژه در دوره های اخیر افزایشی بوده است. باالتر بودن این نر
کودک است  گروه های سنی جوان تر نشان دهنده محرومیت های چندبعدی در اوایل زندگی 
باشد.  به همراه داشته  رفاه خانوارها  و  برای سیاست گذاران سالمت  که می تواند داللت هایی 
سیاست های کاهش فقر چندبعدی شامل مجموعه های منسجم و هدفمندی از تدابیر، خدمات 
گروه های هدف نظام  که به تدوین و اعمال بسته های رفاهی برای  و فعالیت هایی می گردد 
کودک در خانواده است و  رفاه اجتماعی اختصاص دارد. با توجه به اینکه پایه رشد و تکامل 
کافی، مسکن نامناسب، آموزش، تغذیه و سالمت ضعیف  آسیب پذیری خانوارها در غالب درآمد نا
گواری بر سالمت و رفاه کودک می گذارد بنابراین اتخاذ سیاست های کارا در زمینه ارتقاء  تأثیرات نا
بهره مندی خانوارها از این بسته های رفاهی می تواند در کاهش فقر چندبعدی خانوارهای دارای 

کودک نیز مؤثر باشد.
* مهدی نصرت آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 
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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 حبیبزاده، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس تنظیم شده است.

کنونی در جامعه ما چیست؟   به نظر شما عمده ترین علت بوجودآورنده فقر 
که شما در حال حاضر بر آن متمرکز شده اید،  فقر جنبه های مختلفی دارد، آن جنبه ای از فقر 
گونی دارد. مثال فقر  گونا ناظر به فقر اقتصادی است. اما باید توجه داشته باشیم فقر ابعاد 
که جامعه ما به شدت درگیر  که در رشته ما مورد بررسی قرار می گیرد، موضوعی است  حقوقی 
که با فقر حقوقی مواجه است،  کمیت قانون است. جامعه ای  آن است و نتیجه آن فقدان حا
گون فقر می توان منشأ و  گونا کمیت قانون در آن متزلزل می شود. با مد نظر داشتن انواع  حا
گون از جمله  گر جامعه دچار تبعیض در حوزه های گونا مبنا تمامی آن ها را »تبعیض« دانست. ا
حوزه اقتصادی و مدیریتی نباشد، نباید فقر وجود داشته باشد. از سوی دیگر بر اساس اندیشه 
گر جامعه ما  کنید، ا دینی هم طبق آیه شریفه که می فرماید از آن چه بیش از حد دارید، انفاق 
جامعه ای اسالمی می بود، که متأسفانه این طور نیست، باید بر اساس این آیه عمل می شد و 
در این صورت اساسا فقر مجال بروز پیدا نمی کرد. من ریشه فقر را در دو عامل تبعیض و آداب 
که آداب اجتماعی باید حتما اسالمی باشند،  اجتماعی می دانم. البته منظور من این نیست 
تا مانع گسترش فقر شوند. در این حوزه حتی آداب و سنن ملی و ایرانی ما نیز دچار تحریف  و 

وارونگی هایی شده است که به فقر و نابرابری دامن می زنند. مصرف گرایی به تمام حوزه های 
زندگی اجتماعی جامعه ایرانی سرایت یافته و از این حیث جامعه را تهدید می کند. امروزه 
نسبت به چند دهه قبل افراد و خانواده ها خود را بیشتر در معرض شکاف ها و تبعیض ها حس 
می کنند، و این مسئله به خودی خود باعث ایجاد ناامنی و احساس حقارت در افراد می شود. 

  رویکردهای بسیاری در کشور وجود دارند که از این نابرابری به عنوان موتور محرکه 
و عامل حرکت جامعه یاد می  کنند. به نظر شما وجود تبعیض و نابرابری تا چه حدی در 

جامعه قابل پذیرش است؟ 
که هرکس به اندازه توانایی خود امکان حضور و مشارکت در جامعه  عدالت به این معناست 
افراد در  اولیه و اساسی جهت حضور و رشد  امکانات  باید  رو دولت  این  از  و  باشد  را داشته 
کند. براساس قانون اساسی  جامعه همچون اشتغال، مسکن، ازدواج و تحصیالت را فراهم 
ما تحصیالت رایگان یکی از اصول مهم قانون اساسی ماست، اما این اصل امروزه به تمسخر 
کسب درآمد  گرفته شده و آموزش و پرورش حتی در سطح آموزش ابتدایی به یکی از راه های 
که فردی صرفا بنا به موقعیت و جایگاه خود از  تبدیل شده است. تبعیض به این معناست 
که دیگران از آن محروم هستند. این موضوع منجر به ایجاد فساد  مواهبی برخوردار باشد 
می شود. نکته قابل اهمیت این است که فقر لزوما منجر به فساد نمی شود. نمونه این وضعیت 
که با وجود عدم تمکن مالی خانواده ها فساد به  کرد  را می توان در سال های جنگ جستجو 
گسترش آن  اندازه امروز وجود نداشت. اما عکس آن صادق است، یعنی فساد قطعا به فقر و 
منجر می شود. باید توجه داشت که همین جشنواره ای که مرکز شما در صدد برگزاری آن است، 
باید به عنوان یک هشدار و زنگ خطر به صدا دربیاید؛ چه شد و جامعه ما به چه سمتی حرکت 

کرده است که امروز فقرپژوهی باید در اولویت مسائل این جامعه قرار بگیرد.

کاهش فقر با بازگشت به قانون اساسی

گفت وگو با دکتر حبیبزاده، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 
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  لطفا در این خصوص بیشتر توضیح دهید. به نظر شما اساسا چه لزومی دارد فقر و 
نابرابری موضوع پژوهش های دانشگاهی باشد؟

این پژوهش ها از آن نظر حائز اهمیت هستند که مسئوالن و سیاست گذاران را متوجه وجود فقر 
در جامعه و آثار، تبعات و عواقب آن می نمایند. این پژوهش ها می توانند به عنوان هشداری 
که نشان می دهند در صورت توجه نکردن به فقر و عدم اقدام در جهت  مد نظر قرار بگیرند 
کاهش آن جامعه ما در آینده با چه پیامدها و خطراتی ممکن است مواجه شود، پیامدهایی 
کنار  ک تر از حوادث آبان ماه باشند. از سوی دیگر در  که می تواند به مراتب سخت تر و خطرنا
فقرپژوهی باید به مسئله فسادپژوهی نیز توجه ویژه ای داشت. چون این دو الزم و ملزوم 
کننده این دو نیز عدالت است. به این  یکدیگرند و همدیگر را تشدید می کنند و عامل تنظیم 
معنا باید به فقیر امکانات داده شود و مورد توجه واقع شود و فرد فاسد نیز مجازات و تنبیه شود. 
کند، در حالی که متأسفانه در  مجازات فاسدان نیز باید بیشتر به سمت پیشگیری سوق پیدا 
این زمینه هم ما شاهد تبعیض هستیم و به فسادها هم به شکلی عادالنه رسیدگی نمی شود.

  شما برای مبارزه با فقر چه راهکارهای دیگری پیشنهاد می کنید؟
کار  باید  کنیم. و برای رسیدن به این مهم  گسترش آن حرکت  باید به سمت عدالت و  ما 
فرهنگی صورت پذیرد. کار فرهنگی هم با شعار و سخنرانی انجام نمی شود. تنها راه این است 
که مدیران و مسئوالن در میان مردم باشند و از نزدیک دغدغه های آن ها را لمس کنند. الگوی 
کمی که با اتومبیل شخصی و چهار  کمان در ردیف مردم قرار گیرند. حا دینی ما این است که حا
که مردم در ترافیک های چند ساعته چه می کشند.  خودرو محافظ تردد می کند، نمی داند 
کمی که در هوای آلوده تهران در ویالیش در اطراف تهران سکونت می کند، درکی از مشکل  حا
آلودگی هوا نمی تواند داشته باشد. همین وضعیت آلودگی هوا نتیجه فقر گسترده جامعه ماست 
کار  که نمی تواند زیرساخت های آالینده خود را اصالح کند. فقر با گفتاردرمانی حل نمی شود و 
عملی و فرهنگی می خواهد. امروز بین فقرا و حکومت بیشترین فاصله وجود دارد، در حالی 
که در زمان جنگ چنین نبود. در زمان جنگ حتی فرودست ترین خانواده ها نیز با حکومت 
کمک می کردند. شکاف دولت و ملت در  کشور  احساس هم دردی داشتند و به نوبه خود به 
دو دهه اخیر به اوج خود رسیده است و حوادث آبان ماه نیز این واقعیت را تأیید کرد و کسانی 
گلوی آن ها رسیده و شرمنده خانواده خود بودند، به خیابان ها آمدند و اعتراض  که فشار به 
کار بوده اند، اما امروز  که در انقالب و جنگ دست اندر  کسانی بودند  کردند. این افراد همان 
که به این افراد مجددا توجه  بیشترین فشار را تحمل می کنند. راهکار مقابله با فقر این است 
گفتاردرمانی ممکن نمی شود. پس از وقایع آبان ماه هرکدام از مسئولین  شود. توجه هم با 

اظهار نظر کردند، اما این ها گفتاردرمانی است. این آقایان باید تشریف بیاورند در میان مردم، 
کردند. بر  که انقالب و جنگ را حفظ  که آن ها را سرکار آورده اند، همان مردمی  همان مردمی 
اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی حتی رهبر هم با افراد جامعه برابر است، اما امروزه حتی 
مدیران میانی هم فاصله عمیقی از مردم دارند و زندگی هایشان با مردم عادی قابل مقایسه 
کشور ما، من جمله مسئله فقر و نابرابری،  نیست. بنابراین تنها راه مواجه با مسائل متعدد 

نهضت بازگشت به قانون اساسی است.
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ک،  دستیابی به صلح و امنیت بین المللی و دریافت حقوق بنیادین و اساسی از جمله خورا
که مورد اجماع و وفاق  ک، مسکن و خدمات آموزشی و بهداشتی مناسب هدفی است  پوشا
بین المللی است. همچنین این موارد به عنوان سرلوحه و خط مشی سازمان ملل متحد و 

اعالمیه های جهانی حقوق بشر مورد توجه است. جنگ و منازعات 
کند ولی آنچه  می تواند بسیار صریح و آشکارها این حقوق را نقض 
گرفته است، فقر  کمتر مورد توجه و اجماع جامعه بین المللی قرار 
است. فقر نوعی جنایت خاموش محسوب می شود. فقر به تعبیر و 

گون، مظهر نقض گسترده حقوق بشر است. کید اسناد گونا تأ
المللی،  بین  جامعه  عملکرد  حاصل  کتاب،  نویسنده  ادعای  به 
کشورهای  منجر به ایجاد یا افزایش فقر در سطح جهان خصوصًا 
از اقدامات  آنان  اینکه  با  توسعه نیافته و آسیب پذیرتر می شود و 
اما همواره به فکر سود خود هستند و سیاست های  گاهند  آ خود 
همراهی با کشورهای صاحب قدرت و ثروت را اتخاذ می کند. با این 
حال جامعه بین المللی باید برای این جنایت خاموش برنامه های 
جهت  در  المللی  بین  و  منطقه  ملی،  سطح  در  بشردوستانه ای 
پیشگیری و مبارزه با فقر اجرا کند. این کتاب برای آشنایی مخاطب 
با مفاهیم صلح و امنیت و ارتباط آن با فقر در سه فصل و چندین 
کلیات و تعاریف در  مبحث نوشته شده است. فصل اول به عنوان 

دو مبحث به تعریف مفهوم فقر و مفهوم صلح و امنیت بین المللی می پردازد.
فصل دوم در دو مبحث نظریات صلح و چالش های اساسی فراروی صلح جهانی مرور شده 
است. شش رهیافت در صلح شناسی شامل صلح منفی/ مثبت؛ صلح ذهنی/ عینی؛ صلح 

واحد/ متکثر؛ صلح ملی/ بین المللی؛ صلح پیشاهنگ/ پساجنگ و در آخر صلح به عنوان حق 
بشری معرفی و مرور شده است. در خصوص چالش های صلح نیز نویسنده این چالش ها را 
در سه محور چالش ها ساختاری مدیریتی و فرهنگی؛ چالش های ناقض صلح مثل تروریسم، 
جنگ و درگیری و فقر؛ چالش های هنجاری مرتبط با با ساخت و 

تصمین صلح مثل ساخت سالح ها و فروش آن، بیان کرده است.
فصل سوم تهدیدهای علیه صلح و امنیت بین المللی مثل تروریسم، 
جنگ، تهدیدات اقتصادی و اجتماعی و… را از منظر دیدگاه های 
به  را  مبحث  چهار  نویسنده  سپس  است.  کرده  معرفی  مختلف 
که شامل جهانی شدن، فقر، جنگ  عنوان تهدید تشریح می کند 

مسلحانه، تروریسم، جرائم سازمان یافته و دیگر تهدیدات است.
که برخالف بسیاری  کتاب این است  ایده اصلی نویسنده در این 
امنیت نمی دانند، فقر به عنوان  را تهدیدی علیه  که فقر  افراد  از 
تهدید معرفی شود و این ایده را در دو سطح تهدید مستقیم و تهدید 
غیرمستقیم بیان می کند: فقر چون امنیت انسانی را تهدید می کند 
و پیامدهای فاجعه آمیزی دارد و این امر برخالف منشور سازمان 
ملل متحد است، باید به عنوان تهدید مستقیم امنیت بین المللی 
شناخته شود. از طرف دیگر چون فقر می تواند در یک رابطه متقابل 
باشد،  یافته  سازمان  جرائم  مثل  المللی  بین  تهدیدهای  دیگر  با 

تهدیدی غیرمستقیم محسوب می شود.
* جوکاری، مجید؛ محمدی، فاطمه؛ جوکاری، مهدی )۱۳۹۷( فقر، تهدید علیه صلح 
و امنیت بین المللی، تهران: موسسه آموزشی تألیفی ارشدان.

معرفی کتابفقر، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی
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وهی با هدف  پژ ی پایگاه دانش فقر راه انداز
یشه های فقر در جامعه شناسایی ر

خبرگزاریایرنا-19دیماِه1398

در جامعه  فقر  رفع  به  کمک  و  فقر  ریشه های  به منظور شناسایی  فقرپژوهی  پایگاه دانش 
راه اندازی شد. این پایگاه به آدرس http://poverty-research.ir/ که به همت معاونت رفاه 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است، قصد دارد تمام دستاوردهای 
علمی و کارشناسی در حوزه   فقر و مبارزه با آن)در قالب های مختلف کتاب، پایان نامه، مقاالت 
ح های پژوهشی( را در یک  کارشناسی و طر گزارش های  علمی-پژوهشی، مقاالت عمومی، 

مرجع مشخص برای استفاده  پژوهشگران و کارشناسان اجرایی، تجمیع کند.
/http://www.irna.ir/news/83627483

ی  ی های شغلی 8 برابر حوادث کارگر بیمار
قربانی می گیرند

خبرگزاریایلنا-20دیماِه1398

کارگران بر اثر بیماری های شغلی در  کار، میزان مرگ ومیر  بر اساس آمار سازمان بین المللی 
جهان ۸ برابر بیشتر از حوادث کارگری است. براساس این آمار ساالنه ۲ میلیون و7۸۰ هزار کارگر 

کار و بیماری شغلی جان خود را از دست می دهند  در جهان به دالیلی ازجمله حوادث ناشی از 
خ می دهد و مابقی به دلیل  کار و ناشی از حوادث مرتبط ر که حدود 34۰ هزار مرگ، در حین 
کار، در سال ۹7 حدود1۰ هزار حوادث  بیماری های شغلی است. بر اساس آمار رسمی وزارت 
که در این ارتباط  خ داد  کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی ر کار در ایران برای  ناشی از 

کارگر جان خود را از دست دادند. حدود ۶7۸ 
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-857402 

افزایش ۲۵ درصدی مراجعه به گرمخانه ها
روزنامهاعتماد-21دیماِه1398

  | سید مالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران  
سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از افزایش ۲۵ درصدی مراجعه 
کاهش دمای پایتخت خبر  گرمخانه های پایتخت در پی  کارتن خواب به  افراد بی خانمان و 
گرمخانه های شهرداری تهران  داد. سید مالک حسینی افزود: استقبال افراد بی خانمان از 
گرمخانه ها تنها در یک هفته  که شاهد رشد حدود ۲۵ درصدی مراجعه به  گونه ای است  به 
کز منطقه 11، 14، ۵ و...  اخیر هستیم. وی با بیان اینکه استقبال از گرمخانه ها به ویژه در مرا
گرمخانه منطقه  گرمخانه های ویژه زنان نیز سه  کرد: در حوزه  افزایش داشته است، اذعان 

۸، ۵ و ۲۲ فعال هستند هر چند که هنوز هم ظرفیت خالی دارند.
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/140786 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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بانک جهانی منتشر کرد: چشم انداز اقتصاد 
جهان در سال ۲۰۲۰

روزنامهدنیایاقتصاد-21دیماِه1398

شادی آذری، خبرنگار  |  اواخر روز چهارشنبه، بانک جهانی پیش بینی  خود از وضعیت اقتصاد 
که انتظار دارد  کرده است  کرد. بانک جهانی در این پیش بینی اعالم  ایران و جهان را منتشر 
ایران، یک ثبات نسبی را در اقتصاد شاهد باشد. بر این اساس، رشد اقتصادی ایران در سال 
کاهش  گرچه نسبت به پیش بینی قبلی بانک جهانی، ۰/۹ درصد  که  ۲۰۲۰ صفر خواهد بود 
یافته است، اما نسبت به برآورد رشد منفی ۸/7 درصد در سال ۲۰1۹، بهبود قابل توجهی 
را نشان می دهد. بانک جهانی همچنین برای هرکدام از سال های ۲۰۲1 و ۲۰۲۲ رشد یک 

درصدی را به اقتصاد ایران نسبت داده است.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3614294

حداقل عیدی کارگران۳ میلیون تومان است
روزنامهشرق-21دیماِه1398

کار در مورد زمان پرداخت عیدی  کار  |  عضو شورای عالی  علی خدایی، عضو شورای عالی 
کارگران، گفت: معمواًل عیدی کارگران اسفندماه پرداخت می شود، اما منعی ندارد که با حقوق 
بهمن نیز پرداخت شود؛ اما مهلت قانونی برای عیدی همان اسفند است. خدایی با اشاره به 
کارگران در سال جاری، افزود: میزان عیدی هر سال به نسبت حداقل دستمزد  میزان عیدی 
کارگران تعیین می شود؛ یعنی دو برابر حقوق پایه به شرط اینکه از سه برابر حداقل مزد تجاوز 
میزان سه  به  یعنی  کارگران  برابر حداقل دستمزد  کارگران دو  امسال حداقل عیدی  نکند. 

کثر عیدی، چهار میلیون  و ۵4۸ هزار تومان خواهد بود.   میلیون  و 3۲ هزار تومان و حدا
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/256770

حداقل حقوق معلمان در سال ۹۹ اعالم شد
کسبوکارنیوز-23دیماِه1398

سعید صالح، مدیر مدارس غیردولتی وزارت آموزش وپرورش  |  مدیر مدارس غیردولتی 
کف داده حقوق برای نیری انسانی را در الگوی شهریه سال آینده،  وزارت آموزش وپرورش 
حداقل حقوق در قانون کار دانست و گفت: مؤسس دیگر نمی تواند حق التدریس با حقوق کمتر 
از کف قانون کار جذب کند. صالح در پاسخ به اینکه آیا از سال آینده شاهد دریافتی های کمتر 
کرد: اطالعاتی  از یک میلیون تومان در بین معلمان مدارس غیردولتی نخواهیم بود، اظهار 
که مؤسس وارد  کف حقوقی  که مؤسس وارد می کند، در تعیین شهریه نهایی اثرگذار است. 
می کند، نباید کمتر از حداقل حقوق در قانون کار باشد. طبق قانون معلمان باید تحت پوشش 

بیمه نیز قرار بگیرند.
https://b2n.ir/738401 

یادی در سیستان و بلوچستان  وستاهای ز ر
یر آب رفته اند ز

خبرگزاریایسنا-23دیماِه1398

جنوب  زیرساخت های  و  مردم  داروندار  به  شدیدی  خسارت های  گذشته  روز  سه  در  سیل 
کرده؛ از جمله آنکه زندگی مردم دلگان، نیکشهر، خاش، دلگان،  سیستان وبلوچستان وارد 
کنارک، سراوان، دشتیاری چابهار، زراباد، کنارک و بزمان و روستاهای اطرافشان را با خود برده 
و محصوالت کشاورزی را نابود کرده است. برخی مسئوالن مناطق خسارت دیده از استان های 
کرمان و هرمزگان و مقامات مسئول کشوری و نیز مردم در سراسر کشور خواسته  معین شامل 
هرچه سریعتر به شتاب مردم مناطق سیل زده بشتابند و برای این منظور لیستی شامل اقالم 

مواد غذایی و تجهیزات امدادی برای کمک رسانی اعالم کرده اند. 
/https://www.isna.ir/news/98102317517
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تورم زندگی کارگران ۶۰ درصد شد
روزنامهشرق-24دیماِه1398

کمیته دستمزد شورای  کار  |  رئیس  کمیته دستمزد شورای عالی  فرامرز توفیقی، رئیس 
گفت: دستمزد سال ۹۹ باید  کارگران،  کار با اشاره به استخراج تورم ۶۰ درصدی زندگی  عالی 
که به هزینه ماهانه زندگی اضافه شده است. توفیقی افزود: در حوزه  به میزانی افزایش یابد 
که در سبد معیشت روزمره  تورم، نمایندگان مرکز آمار مؤلفه ها و اقالمی را محاسبه می کنند 
کارگری  خ تورم زندگی  کارگران وجود ندارد و این موضوع باعث می شود میانگین نر زندگی 
به واسطه کاالهای غیرمرتبط کاهش یابد. اما آنچه برای ما به عنوان نمایندگان کارگری مهم 
خ تورم بر اساس اقالم موجود در سبد معیشت و زندگی روزمره کارگران است. است، استخراج نر
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/257024 

یر رفاه راجع به یارانه معیشتی و  توضیحات وز
حقوق بازنشستگان

روزنامهدنیایاقتصاد-25دیماِه1398

کار و رفاه اجتماعی  کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون،  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
گفت: براساس برنامه ریزی در ارتباط با پرداخت بسته حمایت معیشتی خانوار، بررسی وضع 
مالی به دفعات انجام می شود تا از بین جمعیت کل،۶۰ میلیون نفری که شرایط ضعیف تری 
کنون با احتساب درصد خطا در آزمون  نسبت به دیگران دارند، مشخص شوند. وی افزود: ا
ح قرار گرفته و مشمول شده اند، نسبت  انجام شده، بطور قطع ۶۰ میلیون نفری که در این طر
که سایر افراد ثروتمند و  کم برخوردار بوده اند و این به معنی این نیست  به سایر افراد جامعه 
برخودارند، بلکه نشان دهنده این است که بخش زیادی از جمعیت کشور، در سطوح متوسط 

به پایین درآمدی قراردارند.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3615963 

ی  ایلنا گزارش می دهد: رشد ۳/۵ برابر
ی در سال آینده خصوصی ساز

خبرگزاریایلنا-25دیماِه1398

گذاری شرکت های دولتی در سال بعد، مجموعًا  بر اساس الیحه بودجه ۹۹، منابع حاصل از وا
11/4 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم 3/۶ هزار میلیارد سال جاری، رشد قابل 
توجهی داشته است. در واقع، خصوصی سازی با رشد حدودًا 3/۵ برابری در سال بعد ادامه 
گذاری شرکت های دولتی بدون  خواهد یافت. عالوه بر این، در سال آینده، درآمد از محل وا
توجه به سهام و سهم الشرکه، از ۲/4 هزار میلیارد تومان به 4/1 هزار میلیارد تومان افزایش 

خواهد یافت.
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-856688 
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یافت  یستی پشت نوبت در ۱۱۳ هزار خانوار بهز
مسکن

روزنامههمشهری-19دیماِه1398

ذوالفقار یزدان مهر، معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی  |  معاون مشارکت های 
مردمی سازمان بهزیستی از پشت نوبت  بودن بیش از 113 هزار خانوار تحت پوشش برای 
مسکن  نیازمند  که  مددجویانی  تعداد  مورد  در  یزدان مهر  ذوالفقار  خبرداد.  مسکن  دریافت 
کنون 113هزار خانوار شهری و روستایی تحت  گفت: براساس آمارهای موجود هم ا هستند، 
کرده اند و پشت  پوشش، نیازمندی خود را برای دریافت مسکن در سامانه بهزیستی اعالم 
نوبت هستند. وی افزود: براساس تفاهمنامه ای که با بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و وزارت 
راه منعقد شده، اقداماتی برای تأمین مسکن جامعه هدف و خانوارهای پشت نوبت صورت 

گرفته است که البته در این خصوص، خیرین نیز با سازمان بهزیستی همکاری می کنند.
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/92414 

وابط کار تا یک ماه آینده  اجرای سامانه جامع ر
در سراسر کشور

خبرگزاریایرنا-19دیماِه1398

 

کار  کار و رفاه اجتماعی  |  معاون روابط  کار وزارت تعاون،  کرمی، معاون روابط  حاتم شا

کنون در ۲3 استان  کار هم ا گفت: سامانه جامع روابط  کار و رفاه اجتماعی  وزارت تعاون، 
کرمی با اشاره به  راه اندازی شده است و ظرف یک ماه آینده در سراسر کشور اجرایی می شود. شا
آخرین وضعیت راه اندازی سامانه جامع روابط کار، گفت: با شروع به کار این سامانه در سراسر 
کشور، تمامی دادخواست ها در این سامانه ثبت خواهند شد و اجازه ثبت قرارداد سفیدامضاء 
کشور باید  کارفرمایان  کارگران و  را نخواهد داد. وی افزود: برای استفاده از این سامانه، همه 

یکبار به پیشخوان دولت، مراجعه و احراز هویت شوند و اطالعات آن ها ثبت شود.
/http://www.irna.ir/news/83626471 

 

وشنان« وایت بیم و امید در مستند»خانه ر ر
باشگاهخبرنگارانجوان-21دیماِه1398

گفت:  کارگردان مستند خانه روشنان،  کارگردان و مستندساز  |  زهرا نیازی،  زهرا نیازی، 
من درمحیط های حاشیه نشین شهر که سرشار از اعتیاد، ناامنی، فقر و بدبختی است، حضور 
داشتم و از نزدیک شاهد زندگی متزلزل خانواده های درگیر اعتیاد، بخصوص پدر خانواده 
بودم. همین موضوع باعث شد تا مستندی درباره آسیب های اجتماعی بسازم. او افزود: قصه 
ج  که همسرش معتاد است و دیگر توان پرداخت خر این فیلم به زندگی بانویی می پردازد 
که همسران شان معتاد  خانواده را ندارد. این زن با امید به زندگی خود ادامه می دهد و زنانی 

هستند را به کار خیاطی در خانه مشغول می کند. 
https://www.yjc.ir/00UEKa

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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ینه های درمانی یر خط فقر با هز سقوط به ز
کسبوکارنیوز-21دیماِه1398

کرده میانگین سرانه  بین المللی در  کشور اعالم  شایلی قرائی، خبرنگار  |  رئیس نظام پزشکی 
که سرانه  بخش سالمت، ۶۰۸ دالر و در ایران۵۰ دالر است. مقایسه این دو رقم نشان می دهد 
پرداخت دولت ایران برای خدمات بیمه حدود یک دوازدهم میانگین سرانه بین المللی است. 
کل وزارت بهداشت، وضعیت پرداخت از جیب مردم به ازای دریافت  در همین رابطه، معاون 
گفت: در سال 13۹7هر ایرانی برای دریافت خدمات درمانی،  کرد و  خدمات درمانی را تشریح 
کرده است. هزینه های دارویی با ۲۸/۵ درصد و هزینه های  ۶74 هزار تومان از جیب پرداخت 
دندانپزشکی با ۲۲/7 درصد، رتبه اول و دوم را در هزینه های درمانی به خود اختصاص داده اند.
https://b2n.ir/919330 

 

افزایش بسته های حمایتی دانش آموزان 
استثنایی

روزنامههمشهری-21دیماِه1398

رئیس سازمان  کشور  |   سیدجواد حسینی، رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
آموزش وپرورش استثنایی کشور با بیان اینکه تقریبًا به ازای هر ۵7 دانش آموز با نیازهای ویژه، 
گفت: قرار است دانشگاه  که فاصله زیادی با استانداردها دارد،  یک نیروی توانبخشی داریم 
با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، اقداماتی برای تأمین  فرهنگیان به صورت مشترک 
ح اعطای کمک  گفتاردرمان و نیروهای توانبخشی را در دستورکار قرار دهند. حسینی درباره طر
هزینه خدمات حمایتی و توانبخشی به دانش آموزان استثنایی، اظهار کرد: یک فصل اعتباری 
تحت عنوان توانبخشی و بسته های حمایتی داریم. اخیرًا بیش از 3  میلیارد تومان برای بسته 

حمایتی ابالغ کردیم و 7 میلیارد تومان از اعتبارات-مان مربوط به توانبخشی است.
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/92480 

ید مزدبگیران سقوط قدرت خر
کسبوکارنیوز-22دیماِه1398

شایلی قرائی، خبرنگار  |  امسال با توجه به نوسان زیاد قیمت ها و افزایش زیاد تورم، اعضای 
شورای عالی کار باید میزان سبد معیشت خانواده و افزایش حقوق کارگران را به گونه ای تعیین 
کنند که خانواده ها بتوانند از پس نیاز های حداقلی خانواده خود برآیند. در حال حاضر، با تورم 
کی ها، تورم 1۵۰ درصدی در حوزه مسکن، تورم 4۲ درصدی  واقعی۵۰ درصد در حوزه خورا
در حمل ونقل، تورم 1۸ درصدی در ارتباطات و تورم 3۸ درصدی در حوزه بهداشت و درمان 
گرفته  که باید تمام این موارد، محاسبه و تأثیر آن ها در معیشت خانواده ها در نظر  مواجهیم 

شود.
https://b2n.ir/646474 

وهی« و اختتامیه  پژ ی همایش »فقر برگزار
جشنواره آثار برتر دانشجویی

خبرگزاریایسنا-22دیماِه1398

کار و رفاه اجتماعی با شعار »مقابله با فقر نیازمند  نخستین همایش فقرپژوهی وزارت تعاون، 
گاهی و حمایت گری است«، طی روزهای ۲۵ و۲۶ دی برگزار می شود. اختتامیه جشنواره  اراده، آ
پایان نامه های برتر دانشجویی در حوزه فقر نیز در چارچوب همایش فقرپژوهی در تاریخ ۲۶ 
دی ماه در سالن همایش های بین المللی صداوسیما برگزار خواهد شد. بنا به اطالعیه سایت 
رسمی این همایش به آدرس www.poverty-research.ir، هدف از برگزاری این همایش، 
شناخت و تقویت اجتماع ملی پژوهشگران حوزه فقر، تعامل میان حوزه »سیاست گذاری-اجرا« 
و »دانشگاه-پژوهش« و ترغیب دانشگاهیان به انجام پژوهش های حاوی توصیه سیاستی 

در زمینه ابعاد مختلف فقر عنوان شده است. 
/https://www.isna.ir/news/98102216890
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برای وام ازدواج محدودیت سنی تعیین 
می شود

همشهریآنالین-23دیماِه1398

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  |  معصومه ابتکار اظهار 
کرد: با توجه به آمارهایی که از میزان ازدواج کودکان وجود دارد، باید هرگونه ممنوعیت ازدواج 
کودکان وام  که چگونه به  کنیم و به این مسئله توجه شود  زیر 13 سال را در قانون تثبیت 
کودکان نمی توانند حساب بانکی داشته باشند و از حساب  که  ازدواج پرداخت می شود؟ چرا
که وام واقعًا به دست این زوج می رسد. وی ادامه داد:  کنند و مشخص نیست  خود برداشت 
کنیم و محدودیت سنی  بنابراین سعی داریم بتوانیم در قانون بودجه این موضوع را تعدیل 

برای وام ازدواج مدنظر قرار دهیم تا امکان سوء استفاده از وام ازدواج وجود نداشته باشد.
https://www.hamshahrionline.ir/news/477814 

ی در  وش میوه های الکچر ید و فر ماجرای خر
ی چیست؟ فضای مجاز

رویدادایران-24دیماِه1398

کچری حاال به میوه های ناشناخته وگران قیمت هم رسیده است. میوه هایی که قیمت  خرید ال
گون فروت سفید، قرمز  کیلو از آن ها به بیش از نیم میلیون تومان می رسد. رامبوتان، درا هر 
وزرد، لیچی، ساپوت، لونگان، منگوستین، پاپایا، پشن فروت، گواوا، استارفروت، فیسالیس 
کیوانو، رزاپل، تاماریلو،  ک،  کلمبیائی، ساپودیال، دوریان، ردکارنت هلندی، سورسوپ، ساال
کچری  کاستارد تنها بخشی از میوه های ال گوسی بری، رازبری و  گرانادیال،  پاملو، سوگراپل، 

است که در شبکه های اجتماعی خرید و فروش می شود.
http://ruydadiran.com/?newsid=22100 

و به طور  خانوارهای دارای خانه، شغل و خودر
همزمان، مشمول حمایت نمی شوند

روزنامهآفتابیزد-24دیماِه1398

هماهنگی  شورای عالی  چهلم  مصوبه  اجرای  در   13۹۸/1۰/1۵ جلسه  در  وزیران  هیئت 
اقتصادی سران سه قوه درخصوص نحوه بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین 
کمک حمایت  خانوارهای مشمول، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت 
که در این آیین نامه تصریح شده است، یکی از شرایط تعلق  کرد. آنگونه  معیشتی را تصویب 
که مشمول یکی از شرایط مقرر در این  کمک حمایت معیشتی به خانوارها این است  گرفتن 
ماده یعنی »خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای 

دارای دو واحد ملکی« نباشند.
http://aftabeyazd.ir/?newsid=152684

پولدارها مشمول تخفیف مالیاتی شدند
روزنامههمشهری-25دیماِه1398

کمیسیون تلفیق بودجه ضریب مالیاتی خودروهای میلیاردی را از میانگین یک درصد به ۰/۲ 
کمیسیون تلفیق مجلس، با  کاهش داد. در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه ۹۹،  درصد 
افزودن یک بند الحاقی به الیحه پیشنهادی دولت، دریافت مالیات بر ثروت لوکس در سال 
کرد. بر این اساس خانه های باالی1۰ میلیارد تومان و خودروهای باالی یک  الزامی  ۹۹ را 
میلیارد تومان، به صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات تصاعدی می شدند؛ اما حاال با انتشار 
کرده و برای  کمیسیون مشخص شده ضریب مالیاتی خودروهای لوکس تغییر  مصوبات این 

همه خودروهای باالی7۰۰ میلیون تومان فقط ۰/۲ درصد تعیین شده است.
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/92903 
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وام ازدواج در سال آینده ۵۰ میلیون تومان شد
روزنامهمردمساالری-25دیماِه1398

کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹  |  نایب رئیس  علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس 
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون برای پرداخت وام ازدواج ۵۰ میلیون 
تومانی به هر یک از زوج ها در سال آینده خبر داد. یوسف نژاد گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق 
که بر اساس آن به منظور  جزء الف تبصره 1۶ ماده واحده الیحه بودجه به تصویب رسید 
حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی موظف است از محل پس انداز و قرض الحسنه نظام 
که تاریخ عقد ازدواج آن ها بعد از یکم  بانکی، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی 
کنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کند. فروردین ۹۶ می باشد و تا
https://b2n.ir/349993 
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