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همواره  دلیل  همین  به  و  است  برخوردار  حیاتی  اهمیت  از  اجتماعی  نظم  جامعه  هر  برای 
دغدغه وضعیت نظم یا بی نظمی اجتماعی مورد توجه مدیران نظام های سیاسی، محققان 
گرفته است. بدون نظم، جامعه دچار نوعی گسیختگی  و صاحب نظران علوم اجتماعی قرار 
یا آشفتگی اجتماعی می گردد. اساس نظم اجتماعی در هر جامعه ای مجموعه ای از ارزش ها 
و هنجارهای اجتماعی است. پایبندی افراد جامعه به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی تا حد 
گر در شبکه وسیع روابط اجتماعی، هنجارها رعایت  زیادی تعیین کننده نظم اجتماعی است. ا
نشوند، زندگی اجتماعی مختل و جامعه عمال فلج می شود، زیرا هنجارها، روابط اجتماعی را 
تنظیم می کنند و از این طریق نظم اجتماعی به وجود می آید. از این رو هنجارها برای زندگی 

جمعی و نظم اجتماعی الزامی هستند. 
کثریت  کار قانون گرایی ضابطه مند کردن رفتارهای انسانی در قالب هنجارهای مورد پذیرش ا
کامل و همه جانبه قوانین در هیچ جامعه ای دیده نمی شود و  گرچه رعایت  جامعه است. ا
همیشه میزانی از قانون گریزی در جوامع وجود دارد اما وقتی این عدم رعایت قانون از حد 
ج شود، جامعه با مشکل و پس از آن بحران مواجه می شود. شواهد نشان  متعارف خود خار
پیمایش  در  پایین است.  ایران  در  قانون گرایی  و  اجتماعی  به حفظ نظم  گرایش  می دهد 
ارزش ها و نگرش های ایرانیان در سال 1395 وقتی نظر پاسخ دهندگان در مورد اوضاع فعلی 
کشور سئوال شد 12.4 درصد اعالم کردند باید وضع فعلی حفظ شود. اما 28 درصد گفتند باید 

وضع فعلی تغییرات اساسی کند و 59.6 درصد اظهار داشتند معتقد به اصالح وضع هستند. 
وضعیت اقتصادی یکی از علل تأثیرگذار بر بی نظمی و به تبع آن خشونت است. در شرایط 
اقتصادی و اجتماعی نامساعد که برای مثال بیکاری، فقر و نابرابری در آن شیوع قابل مالحظه 
دارد امکان بروز بی نظمی، اعتراض و شورش بسیار محتمل است. عوامل اقتصادی، تأثیرات 
گر این عامل اقتصادی  قابل توجهی نیز بر فعالیت های فردی از جمله جرم دارند، به خصوص ا

سطح فقر، نابرابری درآمدی، بیکاری و تورم را افزایش دهد. 
بدون برخورداری از حداقل نظم اجتماعی، امکان پیشرفت و توسعه جوامع در زمینه های 
که انسجام اجتماعی وجود نداشته باشد  مختلف وجود ندارد. طبیعی است در جامعه ای 
گروهی برای دستیابی به اهداف مشترک با اختالل جدی روبه رو خواهد شد. این  همکاری 
که افزایش جمعیت به خودی  موضوع در شهرهای بزرگ اهمیت بیشتری پیدا می کند چرا 
خود تبعات عدیده ای در سطوح مختلف خواهد داشت و مسائل و مشکالت جدیدی را ایجاد 
می کند. بنابراین تنها با شناخت دقیق عوامل مؤثر بر نظم اجتماعی در شهرهای بزرگ است 
که می توان در مورد ساماندهی نظم اجتماعی در این شهرها به نتایج علمی و معتبری دست 
یافت. نظم اجتماعی در رابطه ای نزدیک با بسیاری از مفاهیم جامعه شناختی چون اعتماد و 
مشارکت جمعی، اعمال خشونت، التزام به قانون، هنجارهای دینی و اخالقی و مانند آن قرار 
می گیرد و در ضمن رابطه ای تنگاتنگ با ارزش های فرهنگی، باورها و اعتقادات افراد پیدا 

می کند و می توان آن را مهمترین عامل پیشرفت جوامع در عصر حاضر تلقی نمود. 
عدالت ضامن حفظ نظم اجتماعی و قوانین یکی از تضمین کنندگان عدالت اجتماعی است. 
امکان شورش و بی نظمی علیه قوانین ضامن عدالت و آزادی و متضمن حقوق فرودستان 
کمتر از شورش و بی نظمی علیه قوانین مغایر با هنجارهای انسانی، عدالت و آزادی  بسیار 
و حامی منافع فرادستان است. مروری بر اعتراضات سال های اخیر و نقش بسیار جدی فقرا 
به ویژه فقرای شهری در آن ها سهم باالی بی عدالتی را در وقوع این تنش ها نشان می دهد. 

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

  به گزارش کسب وکار نیوز، پل مدیریت، پل پارک وی، چهارراه کالج، پارک الله و بسیاری 
دیگر از خیابان های تهران در شرایطی پذیرای افراد ماشین خواب شده است که هر روز بر تعداد 

مبارزه با فقر،  تبعیض و نابرابری

فقر و شورش

سرمقاله
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آن ها نیز افزوده می شود.
کودک و نوجوان هنوز به مدرسه دسترسی ندارند،  گزارش ایسنا، امروزه 258 میلیون    به 
کودک و جواِن پناهنده از این حق محروم بوده و ۷۷3 میلیون بزرگسال  حدود چهار میلیون 

در سرتاسر جهان قادر به خواندن و نوشتن نیستند.
  رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان از تصویب نامه هیئت وزیران درباره صدور مجوز 

واردات برخی کاالها توسط بازارچه های مرزی و تعاونی های مرزنشینان خبر داد.
کار و رفاه اجتماعی، از  گزارش روزنامه همشهری، احمد میدری، معاون وزیر تعاون،    به 

صدور شناسنامه رفاهی و پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان خبر داد.
دانش آموزان  ایاب وذهاب  اعتبارات  آموزش وپرورش،   1399 بودجه  برنامه  با  مطابق    

مناطق محروم در مقاطع مختلف از حدود 194 به 146 میلیارد تومان کاهش یافته است.
  شهردار زاهدان گفت: زیرساخت های شهر زاهدان پیشرفتی متناسب با جمعیت نداشته و 
کارآمد شهر، هزینه های  کن بودن حدود 44 درصد از این جمعیت در حاشیه و بافت های نا سا

بسیاری را به شهرداری تحمیل کرده است.
کمیسیون، یارانه معیشت  گفت: با نظر اعضای این  کمیسیون تلفیق بودجه    سخنگوی 

بنزین در سال آینده به همه یارانه بگیران به طور مساوی تعلق می گیرد.
ج گفت: متأسفانه    رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به قاچاق سوخت و گوشت به خار
ما عالوه  بر قاچاق سوخت و گوشت برای امرار معاش در کشور، شاهد قاچاق نان نیز هستیم.
  رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای با اشاره به اینکه مجمع جهانی اقتصاد از سال 2013 گزارش 
شاخص سرمایه انسانی )HCI( را منتشر می کند، گفت: اقتصاد ایران در رتبه بندی زیرشاخص 

»به کارگیری« از میان 130 کشور در جایگاه 128 قرار گرفته است. 
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کار  کمیت و جامعه با همکاری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون،  مرکز توانمندسازی حا
گزارش های موردی و میدانی نمودهای  و رفاه اجتماعی  قصد دارد در قالب مجموعه ای از 
آشکار و حاد فقر و نابرابری در جامعه را به تصویر بکشد، تا از این طریق مسائل و مصائب فقرا 
کمیتی و عمومی برساند. شاید از این طریق روزنه ای  را به گوش سیاست گذاران و نهادهای حا
جهت ساماندهی و رسیدگی و مقابله با ریشه های بروز این وضعیت گشوده شود. گزارش پیشرو 

به مسائل و مشکالت معیشتی و شغلی کارگران فصلی و روزمزد  اختصاص یافته است.
 

اما  کار می کنیم،  روز  یا چهار  خودشان می گویند در ماه فقط سه 
درستش این است که بگویند هر روز ماه کار می کنیم، اما فقط مزد 
سه یا چهار روز را می گیریم. هر روز از ساعت 6 صبح به میادین و 
خیابان های پرتردد شهر می آیند و تا تاریکی هوا به امید پیدا شدن 
کارهای نظافتی و خدماتی در  کار ساختمانی، جابجایی بار و  یک 
کارگران روزمزد  خیابان به انتظار می ایستند. این برنامه هر روزه 
فصلی است. تقریبا هیچ روز تعطیلی ندارند، هر روز 10-12 ساعت 

گرمای تابستان و سرمای زمستان باید در خیابان ها به انتظار بایستند. این وضعیت با  در 
کار و ابزارآالت به این امید  بیکاری بسیار متفاوت است. هر روز صبح با پالستیک پر از لباِس 
کنند و مزد ناچیزی دستگیرشان  کاری پیدا  از خانه یا محل استراحت خود بیرون می آیند که 
که در  کمی وجود دارد  کل روز را سرپا و در انتظار می ایستند، اما روزهای  شود. با همین امید 

ازای این زمان و انتظار کاری گیرشان می آید و مزدی عایدشان می شود. 
در هر شهری مکان های مشخصی برای استقرار کارگران روزمزد در جستجوی کار وجود دارد. 
شوش،  میدان  انقالب،  میدان  شهرهاست؛  سایر  از  گسترده تر  تهران  شهر  در  مکان ها  این 

گروهی  کات  کارگران بر اساس اشترا خیابان ستارخان، بلوار سعادت آباد، میدان ونک و... . 
کارگران  و قومی محل تجمع خود را انتخاب می کنند؛ مثال میدان انقالب عموما محل تجمع 
کار  افغان در جستجوی  کارگران  کشور است،  از استان های غربی  لرزبان مهاجر  کردزبان و 
معمواًل در تقاطع خیابان ستارخان و خیابان نیایش جمع می شوند و بلوار سعادت آباد محل 
کن محله پایین دست  تجمع ترکیبی از کارگران اتباع و کارگران بومی منطقه است که عموما سا
پل مدیریت هستند. این کارگران از قدیم تحت عنوان کارگران فصلی شناخته می شدند، چرا 
کشت و  که در فصل های  که اغلب آنها مهاجران روستایی بودند 
کشاورزی در روستاهای خود اشتغال داشتند و در سایر فصول در 
کالنشهرها سرازیر می شدند. اما امروزه  کار به شهرها و  جستجوی 
کارگران مناسب  کار این  کار فصلی چندان برای توضیح وضعیت 
کار روزمزدی آن ها به هیچ فصلی در سال محدود  که  نیست، چرا 
کارگران حوالی  کل سال ادامه دارد. برای مثال  نیست و در طول 
از 5 روز به شهرهای خود در  کمتر  تنها  انقالب در هر ماه  میدان 
کنار خانواده های خود هستند و  استان های غربی سفر می کنند و 

کار در تهران به سر می برند.  باقی طول ماه را در تمام ایام سال در جستجوی 
کارهای  کار و رکود  که با هم آشنا و هم شهری هستند، همگی از نبود  کارگران این منطقه 
ساختمانی گالیه مندند. می گویند برای هر روز کار 60-۷0 هزارتومان مزد می گیرند و در ماه های 
کار  گر بخت یارشان بوده و شانس آورده باشند در هر ماه تنها توانسته اند چهار، پنج روز  اخیر ا
گیر بیاورند. هر کدام شان یک کیسه پالستیکی که محتوی لباس های کارشان است، در دست 
که  کیسه راهی میدان می شوند. در میان آن ها مردی  کار با این  دارند. هر روز به امید یافتن 
ریش سفیدی دارد می گوید: » امروِز من را نگاه نکنید. من 30 سال آهنگری کردم. در کار خودم 

دستان خالی کارگران روزمزد دردوران رکود ساخت وسازها
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بهترین بودم. من عروس و داماد دارم، اما در این سن و سال آواره راه بین تهران و دورود شدم. 
در شهر خودمان هیچ کاری پیدا نمی شود. برای سیر کردن شکم خودم و خانواده ام آواره این 
ج نان بربری خودم را کنار می گذارم،  گر خوش شانس باشم و کاری گیر بیاورم، خر شهر شدم. ا
بقیه اش را برای خانواده ام در شهرستان می فرستم. آن بیچاره ها هم در آن جا همین نان 
خالی را می خورند. هفته پیش یک خانم خیری که نذر داشت، هفت نفر از ما را برای نهار به 
گوشت  گلویم پایین نمی رفت. شش ماه است زن و بچه من رنگ  یک رستوران برد. غذا از 
کرد. ما زندگی نمی کنیم، فقط  که بهتر از این نمی شود زندگی  ندیدند. با مزد 300 هزار تومان 

سعی می کنیم از گرسنگی نمیریم.«
این کارگران از هیچ یک از خدمات رفاهی و تأمین اجتماعی برخوردار نیستند. حق بیمه حتی 
که  کارگران  کارگران رسمی ساختمانی نیز مرتب و مداوم پرداخت نمی شود، این  در خصوص 
که دیگر  که پیش بیاید، اشتغال دارند  کاری  کارهای متفرقه مثل باربری، نظافت و هر  به 
جای خود دارند. علی رغم سابقه طوالنی کار این کارگران، از آن  جا که برای آن ها حق بیمه ای 
پرداخت نشده تحت پوشش بیمه  تأمین اجتماعی قرار ندارند و امیدی هم به حقوق و مزایای 
کارگران پررنگ تر از آن  دوران بازنشستگی خود ندارند. اما مشکالت و سختی های امروز این 
که به آن ها اجازه دهد نگران فردای خود باشند و دغدغه آینده خود را داشته باشند.  است 
وقتی با همین پیرمرد از لزوم بازنشستگی و استراحت در این سن و سال صحبت می کنیم، با 
افتخار می گوید: »من اصال به بازنشستگی و بیکاری فکر نمی کنم. من بهتر از یک جوان بیست 
کردن درست شده  کار  کار می کنم. ما روغن محلی خورده ایم، استخوان های ما برای  ساله 
گر کار باشد تا هفتاد سالگی هم می توانم کار کنم. مشکل ما این است که کار نیست.« است. ا

کارگران قطع شده و از خدمات  که اخیرا بیمه روستایی این  اما موضوع تأسف آورتر این است 
درمانی این بیمه نیز محروم شده اند.  کارگر دیگری در این مورد می گوید: »بیمه روستایی ما را 
قطع کردند، آمدیم بیمه سالمت بگیریم، می گویند باید 2 میلیون و پانصد هزار تومان بدهی. 
من چهار دختربچه دارم. با این اوضاع کار و کاسبی از کجا بیاورم این پول را؟ با این وضعیت 

وقتی دخترها مریض می شوند، فقط می توانیم دست به دامن داروهای گیاهی شویم.«
کارگران جایی  کثر این  کارگران مهاجر مشکل اسکان آن هاست. ا یکی دیگر از مسائل این 
کارگران درباره مشکالت بی سرپناهی می گوید:  برای اسکان و استراحت ندارند. یکی دیگر از 
که در تهران هستم، عذاب می کشیم. هیچ جایی برای سکونت نداریم.  » ما در این مدتی 
بعضی شب ها به حرم مطهر در بهشت زهرا می رویم و آن جا می خوابیم. بعضی شب ها آن جا 
هم راهمان نمی دهند و مجبور می شویم در خیابان شب را صبح  کنیم تا صبح دوباره بیاییم 
اینجا. گرمخانه هست اما آن جا هم پول می خواهد. باید شبی 20 هزار تومان برای یک جای 

که یک شب در حرم، یک شب در خانه دوست و آشنا و یک  خواب پیاده شوی. این است 
شب هم در خیابان می خوابیم.«

ح سازمان دهی کارگران فصلی و ساختمانی  در سال های اخیر هرازچندگاهی زمزمه هایی از طر
عنوان  تحت  ایستگاه هایی  شهرستان ها  از  بعضی  در  راستا  همین  در  و  می رسد  گوش  به 
ایستگاه های کارگری با سازه های سبک ساخته شده اند که محل استقرار این کارگران روزمزد 
در شهرها هستند. عالوه بر این بعضی از فعاالن و نمایندگان کارگری این حوزه از لزوم نام نویسی 
کار میان آن ها سخن می گویند. با توجه به تجربیات  کارگران جهت معرفی و توزیع  و ثبت نام 
گون تا به امروز به باور آورده اند، باید  ح های مشابه در حوزه های گونا شکست خورده ای که طر
توجه داشت سازماندهی کارگران فصلی باید به نحوی صورت پذیرد که منجر به بهبود  عینی 
در وضعیت این کارگران گردد و صرفا باعث ایجاد نهادهای واسطه ای مثل پیمانکاران میان 

کارگران هم کاسته شود.   کارفرمایان نشود که از همین مزد اندک  کارگران و 
* زهره نجفی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی. 
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و  اجرا  با حوزه ی  تعامل سازنده میان پژوهشگران حوزه ی فقر  و  ایجاد پیوند  راستای  در 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاونت  فقر،  با  مرتبط  سیاست گذاری 
بررسی و  برتر دانشجویی در حوزه فقر در صدد  پایان نامه ی  از  تقدیر  برگزاری جشنواره  با 
شناسایی مهم ترین آثار و دستاوردهای پژوهشی حوزه ی فقر است تا با معرفی این آثار و 
مبدعان و 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 
کرمان تنظیم  این جشنواره، این مصاحبه با آقای دکتر روحاالمینی، استاد حقوق دانشگاه 

شده است.
 

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

سیاست گذاری ها و برنامه های حمایتی دستگاه ها منعکس شود؟
هسته اصلی حل تمامی مشکالت، ارائه راهکار علمی و تخصصی از نهادهای پژوهشی و 
که  گر ما به دنبال راهکاری علمی هستیم، به دلیل دقت و جامعیت  ا دانشگاهی است. 
کمک  دانشگاهی  و  علمی  کز  مرا از  ناچاریم  نهادهاست،  ع  نو این  پژوهش های  خصلت 
در  راه حل ها  و  راهکارها  خصوص  در  و  می شود  انجام  زیاد  پژوهش  ما  کشور  در  بگیریم. 
کز عملی  ح های تحقیقاتی و پژوهشی در مرا پایان نامه ها و رساله های دکتری و طر قالب 
کمبود منابع وجود ندارد. این پژوهش ها انجام شده است و راهکارها  و تخصصی تقریبا 
کز تصمیم گیری ارتباطی با این نهادها ندارند. یکی از  هم ارائه شده است، اما متأسفانه مرا
عوامل این ناهماهنگی این است که در کشور ما در خصوص تصمیم گیری های هیچ جایگاه 
که مسئولیت  تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها  کند  که مشخص  مشخصی وجود ندارد 

کیست. به همین دلیل نتایج حاصل از پژوهش ها چه در زمینه فقر و چه در سایر  بر عهده 
زمینه ها مورد استفاده قرار نمی گیرد و بهایی به این پژوهش ها داده نمی شود. مسئله اقتصاد 
پژوهش های  حوزه  این  در  است.  اقتصادی  کالن  ساختار  کارآمدی های  نا و  معایب  ما، 
که به آن ها توجه نمی شود. البته بخشی از پژوهش های نهاد  بسیاری انجام شده است 
علمی و دانشگاهی نیز بر مسائل خرد و محلی متمرکز است، اما در وضعیت کنونی این دست 
راهکارها در سطح بسیار محدودی می توانند مؤثر باشند و نتایج پژوهش ها باید معطوف به 

کالن اقتصادی باشد.  اصالح ساختار 
عمده ترین علل و عوامل بوجود آورنده فقر کنونی در جامعه ما از نظر شما چیست؟  -

گذاری ها باعث غارت اموال بیت المال شد وا

کرمان گفت وگو با محمود روح االمینی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه  علل و ریشه های فقر در 

گفت وگو
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که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی  کارشناسان فریاد می زنند  که متخصصان و  دهه هاست 
است و اقتصاد دولتی اقتصادی رانتیر و فسادآور است. این اقتصاد باید به سمت بخش 
هم  خصوصی  بخش  سمت  به  حرکت  این  نتیجه  متأسفانه  اما  کند.  حرکت  خصوصی 
گذاری به بخش خصوصی به نحوی انجام  که وا رضایت بخش نبود و ما شاهد بوده ایم 
شد که باعث غارت اموال بیت المال شد. زیرا همین خصوصی سازی هم در چهارچوب های 
علمی و پیشنهادشده اجرا نشد و این نتایج را به بار آورد. از این رو اقتصاد ایران، اقتصاد 
به  امیدی  نمی توان  نشود،  اصالح  اقتصادی  ساختارهای  که  زمانی  تا  که  است  بیماری 
گفتند 20 میلیون خانوار نیازمند یارانه  بهبود وضعیت فقر داشت. آقای رئیس جمهور اخیرا 
کنیم، یعنی کل جمعیت ایران فقیر است.  گر میانگین هر خانواده را 4 نفر حساب  هستند. ا
این وضعیت نتیجه ساختارهای بیمار و نادرست اقتصادی است. در قرن بیست و یکم 
کوچکی در  که باعث شکوفایی می شود، دولت نقش  اقتصاد جهان یک اقتصاد آزاد است 
اقتصاد ایفا می کند و به حمایت اقشار آسیب پذیر می پردازد. این حمایت را هم از جیب خود 
هزینه نمی کند و یارانه نمی دهد، بلکه از جیب مردم، اقشار آسیب پذیر را حمایت می کند 
کشورها یارانه به  و بخشی از درآمدهای مالیاتی را به فقرا اختصاص می دهد. در تمام این 
گر ساختارهای اقتصادی  طور کلی حذف شده است و دیگر چیزی به نام یارانه وجود ندارد. ا
و  فقر  مسئله  نمی توان  بیمار  اقتصاد  یک  با  می شود.  حل  مسائل  این  تمام  شود،  اصالح 
کنونی مشکل تنها ساختار اقتصاد نیست. وضعیت فعلی  کرد. اما در شرایط  نابرابری را حل 

اقتصاد ایران عالوه بر دولتی بودن، از تحریم نیز رنج می برد. تحریم اقتصادی مسئله بسیار 
مهمی است که به خودی خود می تواند نقشی ویران کننده داشته باشد. در کنار تحریم عدم 
که اقتصاد ایران را تهدید می کند و  تصویب لوایح FATF  نیز  به خودی خود مسئله ایست 
کج کارکردی اقتصاد ایران و  کند. این عوامل و تهدیدها مهم ترین علل  می تواند آن را فلج 

کنونی هستند.   بوجود آورنده این سطح از فقر در شرایط 
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کتاب  کتاب »عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز« است. این  عنوان دیگر این 
به دنبال پررنگ کردن عدالت اجتماعی در جامعه ایران است. این کتاب علل بی توجهی به 
موضوع عدالت اجتماعی، راهکارهایی برای پررنگ کردن آن و در نهایت رویکردهای نیل به 

عدالت اجتماعی را مورد بحث قرار می دهد. نکته مهم آن است 
که در این کتاب تنها می توان رگه هایی از توجه به فقر را پیدا کرد و 
بیشتر به موضوع نابرابری اجتماعی و عدالت اجتماعی می پردازد. 
گرچه فضای کتاب مستقیما اشاره دارد »عنصر فقر و نابرابری نقش  ا
بسیار مهمی در بازتولید ناهنجاری ها و تدام توسعه نیافتگی دارد 
]…[ همچنین است رابطه فقر و نابرابری و مسئله محیط زیست 
جنبه ای  فقر  موضوع  صرف  حال  این  با  پایدار«،  توسعه  روند  و 

حداقلی از کتاب را پوشش می دهد.
این کتاب در 15 فصل و 349 صفحه تنظیم شده است. فصل اول 
کتاب به مروری بر دغدغه های 25 ساله سیاستگذاران و فضای 
عمومی می پردازد، این اقدامات از بی توجهی محض سیاستگذاران 
تا  اقتصادی  رشد  از  حدی  به  رسیدن  برای  اجتماعی  عدالت  به 
سهام  همچون  عدالت خواهی  شعارهای  از  پوپولیستی  استفاده 
یارانه ها  هدفمندی  و  زودبازده  بنگاه های  مهر،  مسکن  عدالت، 
کتاب محصول 25 ساله پس از تعدیل  را شامل می شود. از منظر 

کوته فکری دولت ها، توسعه  ساختاری در ایران ضربه به نظام تولید بوده است. سه ضلع 
بخش های غیرمولد و نئوکالسیک های متهمان شکل گیری این وضع در ایران معرفی می شود.

فصل دوم اهمیت توسعه اجتماعی عداالنه را تشریح می کند. از منظر این فصل سه محور 

توسعه اجتماعی شامل توزیع عادالنه درآمد و ثروت، مشارکت و یکپارچگی ملی و افزایش 
مفاهیم  سایر  با  اجتماعی  عدالت  ارتباطات  سوم  فصل  در  می شود.  زندگی  سطح  مستمر 

همچون اخالق، آزادی سیاسی، مشارکت، کارایی و پایداری تشریح می شود.
با عنوان »اندیشه جنگ فقر و غنا« به تشریح سه  فصل چهارم 
خطای راهبردی می پردازد که منجر به نادیده گرفته شدن مفهوم 
اشتباه  است.  شده  اسالمی  جمهوری  تاریخ  در  اجتماعی  عدالت 
اول ناشی از کوچک جلوه دادن اقتصاد برای مبارزه با مارکسیسم، 
اشتباه دوم سیاست های تعدیل ساختاری و اشتباه سوم مهم تر 
تلقی کردن توسعه سیاسی نسبت به توسعه اقتصادی بود. )البته 
از  حداقلی  اما  است،  موافق  سیاسی  توسعه  اولویت  با  نویسنده 

توسعه اقتصادی را ضروری می داند.(
پایه های شکل گیری فصل پنجم از این جمله امام خمینی که »باید 
… نسل به نسل و سینه به سینه، شرافت و اعتبار پیشتازان این 
نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند« نشات می گیرد. 
که یک سر آن مبارزه بنیادی با فقر و سر دیگر آن محافظه  جنگی 
مختلف  نظریات  ع  تناز تاریخ  فصل  این  در  دارند.  قرار  کاران 
کمتر توسعه یافته  کشورهای بیشتر توسعه یافته و  درباره فقر در 
ح می کند. در این  را تشریح و در نهایت دیدگاه امام خمینی را مطر
کاران و نظریات  فصل نظریات کالسیک ریکاردو، مالتوس، اسپنسر و غیره از طیف محافظه 
که نظریات راستگرا به  ح می شود. نتیجه آن است  کینز، باترا از طیف مخالف مطر گابرایت، 
ح شده درباره جهان سوم نیز  تدریج در کشورهای پیشرفته عقب رانده شده اند. نظریات مطر

معرفی کتابعدالت اجتماعی؛ آزادی و توسعه در ایران امروز



خبرنامه 
 مقابله با فقر 

و نابرابری

11

شمارهچهلوپنجم

3الی9بهمن1398
تاریـخانتشار:11بهمن1398

کارآمدی آن می پردازد. مواردی از جمله نارسایی  با نقد مکتب نوسازی به تشریح دالیل نا
مکانیسم »رخنه به پایین« از این جمله است. در نهایت سخنان امام خمینی درباره جنگ فقر 

کمیت قانون، قانونمندی و قانونگرایی در انتهای فصل بیان شده است. و غنا و ضرورت حا
کتاب به موضوع »اخالق و عدالت اجتماعی« می پردازد، فصل هفتم موضوع  فصل ششم 
ح می کند؛ فرشاد مومنی با بیان مولفه های کار شایسته شامل  اشتغال را در عدالت اجتماعی طر
گسترش حمایت های اجتماعی و ترویج  ارتقای حقوق بنیادین، اشتغال مولد برای همه، 
ح  گفتگوی اجتماعی و برخی مباحث دیگر اهمیت اشتغال را برای بهبود برابری و فقر مطر
می کند. فصل هشتم نشان می دهد برای پایداری عصر دانایی باید پایه های عدالت اجتماعی 
تقویت شود. این کتاب در فصل نهم ارتباط عدالت اجتماعی و آزادی و در فصل دهم ارتباط 

عدالت اجتماعی و استقالل ملی را تشریح می کند.
فصل یازدهم به دنبال بیان تجربه اعطای سهام عدالت به عنوان یک پروژه عدالت اجتماعی 
از یک طرف و  اقتصادی  کیک  کردن  با مقدمه ای درباره دو رویکرد بزرگ  بود. این فصل 
بازتوزیع از طرف دیگر موضوع برنامه های سریع را پیش کشیده و هر نوع برنامه سریع را منجر به 
ح سهام عدالت با خصوصی سازی های  شکست معرفی می کند. در نهایت کتاب با مقایسه طر

دهه هفتاد )با هفت مشابهت( آن را طرحی شکست خورده معرفی می کند.
می دهد  نشان  فقر  با  ایرانی  خانواده های  نجیبانه  مدارای  عنوان  تحت  دوازدهم  فصل 
سیاست های دولت های نهم و دهم به تعمیق فقر در ایران انجامیده است. آمارهای ارائه 
کاهش  شده در این فصل نشان می دهد مصرف برنج و نان در طی یک دوره ده ساله شدیدا 

ک و تغذیه مجموعا بیش از 50 درصد درآمد خانواده های ایرانی را می بلعد. یافته و خورا
در فصل سیزدهم اصالح رفتارهای مالی دولت اصلی ترین شیوه مواجهه با فقر و نابرابری 
اولویت بندی  با فساد،  مبارزه جدی  اضافی دولت،  کاهش هزینه های  است.  معرفی شده 
ح شده اصالح سیاست های دولت در مواجهه با فقر  مسائل کشور و مهم تر از تمام مباحث مطر

گرفته شده است. به عنوان راه های مبارزه با آن در نظر 
* مومنی، فرشاد )۱۳۹۶(، عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز، تهران: 
نقش و نگار.
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واج ماشین خوابی در پایتخت ر
کسبوکارنیوز-3بهمنماِه1398

کنی تبدیل  شایلی قرائی، خبرنگار  |  خیابان های تهران امروزه با تغییر کاربری به یکی از اما
که در نتیجه بیکاری از شهرهای خود به تهران آمده اند،  که بسیاری از مهاجرانی  شده است 
کالج، پارک الله و بسیاری دیگر از  آنجا سکنی گزیده اند. پل مدیریت، پل پارک وی، چهارراه 
خیابان های تهران در شرایطی پذیرای افراد ماشین خواب شده است که هر روز بر تعداد آن ها 
کسی که شاید تنها انتخاب آن ها برای  نیز افزوده می شود. این افراد با انتخاب شغل راننده تا
درآمدزایی باشد، تهران را برای اشتغال انتخاب کرده اند و به دلیل هزینه های کالنی که زندگی 

در تهران دارد، مجبور به خوابیدن در ماشین های خود می شوند.
 https://b2n.ir/241765 

۲۵۸ میلیون کودک و نوجوان به مدرسه 
دسترسی ندارند

خبرگزاریایسنا-4بهمنماِه1398

مهسا سلطانی، خبرنگار  |  آموزش یکی از ارکان و عناصر حقوق بشر، یک خیر عمومی و یک 

کودک و بزرگسال به  کنون نیز میلیون ها  که هم ا مسئولیت عمومی است؛ این در حالی است 
گزارش ایسنا، امروزه 258  آموزش دسترسی نداشته و به دالیل مختلفی از آن محروم اند. به 
میلیون کودک و نوجوان هنوز به مدرسه دسترسی ندارند، حدود چهار میلیون کودک و جواِن 
پناهنده از این حق محروم بوده و ۷۷3 میلیون بزرگسال در سرتاسر جهان قادر به خواندن و 

نوشتن نیستند که اغلب آن ها را نیز زنان تشکیل می دهند.
 /https://www.isna.ir/news/98110402594 

زنشینان ورت حمایت از تعاونی های مر ضر
خبرگزاریایلنا-5بهمنماِه1398

کمیسیون تعاونی های  کمیسیون تعاونی های مرزنشینان  |  رئیس  یاسر فیضی، رئیس 
کاالها  مرزنشینان با اشاره به تصویب نامه هیئت وزیران درباره صدور مجوز واردات برخی 
که یازدهم  توسط بازارچه های مرزی و تعاونی های مرزنشینان، اظهار داشت: در مصوبه ای 
در  وزیران  هیئت  اختیارات  نخست  وهله  در  رسید،  تصویب  به  وزیران  هیئت  توسط  دی 
کارگروه ماده 12 قانون  خصوص تصویب اقالم مجاز برای واردات توسط این تعاونی ها به 
که از طریق بازارچه های مرزی  کاالهایی  گفته یاسر فیضی،  مبادالت مرزی تفویض شد. به 

غرب کشور وارد کشور می شوند، مشمول 10 درصد تخفیف در سود بازرگانی شدند. 
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-856815

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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صدور شناسنامه رفاهی و پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان

روزنامههمشهری-5بهمنماِه1398

با  گفت وگو  احمد میدری در    | اجتماعی   رفاه  و  کار  تعاون،  احمد میدری، معاون وزیر 
که منجر به تعجب  روزنامه همشهری، ضمن تشریح قواعد آزمون وسع، به برخی از دالیلی 
معترضان به عدم پرداخت حمایت معیشتی شده پرداخت؛ اما مهم تر از همه، در مورد پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان و صدور شناسنامه الکترونیک اقتصادی خانوارها توضیحاتی ارائه داد 
که می تواند دورنمایی از مسیر سیاستگذاری های دولتی در سال های آینده را به تصویر بکشد. 
پایگاهی که تقریبًا همه اطالعات ایرانیان را در خودی جای داده و روزبه روز قوی تر می شود و 

کارآمدی های کشور پایان دهد. استفاده درست از آن می تواند به بخشی از نا
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/93646 

وم ینه ایاب و ذهاب مناطق محر کاهش هز
خبرگزاریایرنا-5بهمنماِه1398

امیرحسین غالم زاده نطنزی، خبرنگار  |  مطابق با برنامه بودجه 1399 آموزش وپرورش، 
اعتبارات ایاب وذهاب دانش آموزان مناطق محروم در مقاطع مختلف از حدود 194 به 146 
میلیارد تومان کاهش یافته است. بر اساس آمار سامانه »سناد«، تعداد دانش آموزان ثبت نامی 
تنها در مقطع ابتدایی برابر با 8 میلیون و 2۷8 هزار و 282 نفر است. با توجه به این آمار، 
کاهش 48 میلیاردی در بودجه ایاب وذهاب سال 1399، سرانه ساالنه هر فرد را به مبلغ تقریبًا 
گفته میدری معاون وزیر رفاه، فقر و  کاسته است. به  290 هزار تومان تنها در مقطع ابتدایی 
نداشتن هزینه ایاب وذهاب دانش آموزان برای والدین، یکی از اصلی ترین دالیل بازماندگی از 

تحصیل آن ها است.
 /http://www.irna.ir/news/83647348

44 درصد جمعیت زاهدان حاشیه نشین 
هستند

روزنامهآفتابیزد-6بهمنماِه1398

زاهدان  شهر  زیرساخت های  گفت:  زاهدان  شهردار    | زاهدان   شهردار  پربار،  عبدالقادر 
کن بودن حدود 44 درصد از این جمعیت در حاشیه  پیشرفتی متناسب با جمعیت نداشته و سا
کارآمد شهر، هزینه های بسیاری را به شهرداری تحمیل کرده است. پربار افزود:  و بافت های نا
رشد جمعیت کشور طی40 سال دوو نیم برابر بوده درحالی که در همین مدت جمعیت زاهدان 
حدود شش ونیم برابر افزایش یافته است. وضعیت خاص زاهدان مشکالتی را در ابعاد مختلف 
شهری ایجاد کرده که در این میان عدم تناسب رشد سریع جمعیت آن با زیرساخت های مورد 
نیاز به ویژه در ابعاد اقتصادی، طی سال های گذشته مشکالت عدیده ای را برای شهر بوجود 

آورده است.
 http://aftabeyazd.ir/?newsid=153653 

سال آینده یارانه معیشت به همه یارانه بگیران 
تعلق می گیرد

روزنامهاطالعات-7بهمنماِه1398

هادی قوامی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: 
کمیسیون، یارانه معیشت بنزین در سال آینده به همه یارانه بگیران به  با نظر اعضای این 
کمیسیون تلفیق با اشاره  طور مساوی تعلق می گیرد. هادی قوامی در تشریح نشست دیروز 
به بررسی تبصره 14 الیحه بودجه سال 99 در جلسه کمیسیون  این خبر را اعالم کرد. نماینده 
مردم اسفراین در مجلس  ادامه داد: با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه معیشت بنزین 
کمیته  در سال آینده به همه یارانه بگیران به طور مساوی تعلق می گیرد و به افراد زیر پوشش 

امداد و بهزیستی،20 درصد بیشتر تعلق خواهد گرفت.
 https://plink.ir/BmXvS
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افزایش قاچاق نان و گندم برای امرار معاش در 
ی ز شهرهای مر

کسبوکارنیوز-7بهمنماِه1398

کشاورزی با اشاره  کمیسیون  کیخا، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  رئیس  احمد علی 
گوشت در  گفت: متأسفانه ما عالوه  بر قاچاق سوخت و  ج  گوشت به خار به قاچاق سوخت و 
که پایین بودن  کیخا ادامه داد: همان طور  کشور، شاهد قاچاق نان نیز هستیم. احمد علی 
کشورهای همسایه به افراد انگیزه می دهد تا سوخت را به  قیمت سوخت در ایران نسبت به 
که در برخی  کنند، ارائه نان به صورت یارانه ای نیز باعث شده  ج از مرزهای ایران قاچاق  خار
از نقاط ایران شاهد قاچاق نان به آن سوی مرزها باشیم. وی افزود: آن ها برای امرار معاش 

ج از مرزها بفروشند تا درآمدی کسب کنند. مجبور هستند نان شان را به خار
 https://b2n.ir/896633 

وی کار در ایران خ پایین مشارکت نیر نر
خبرگزاریدانشجو-8بهمنماِه1398

ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای  |  رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای 
 )HCI( گزارش شاخص سرمایه انسانی با اشاره به اینکه مجمع جهانی اقتصاد از سال 2013 
از میان 130  زیرشاخص »به کارگیری«  رتبه بندی  ایران در  اقتصاد  گفت:  را منتشر می کند، 
خ  گرفته است و در این راستا، بدترین عملکرد ایران در متغیر »نر کشور در جایگاه 128 قرار 
مشارکت نیروی کار« بین سنین 25 تا 54 به ثبت رسیده است که جزو متغیر های زیرشاخص 
که پاشنه آشیل ایران در  گفت  »به کارگیری« است. صالحی عمران افزود: بی شک می توان 
شاخص سرمایه انسانی، معیار مشارکت افراد 24 تا 54 ساله )افراد در سن اشتغال و اغلب با 

تحصیالت دانشگاهی( در اقتصاد است.
  https://snn.ir/fa/news/823532 

وشان بر همان پاشنه  درب برای دستفر
می چرخد

خبرگزاریایلنا-7بهمنماِه1398

تعداد  از  رسمی  آمار  نمی توان  نیست،  رسمی  شغلی  دستفروشی  که  دلیل  این  به  احتمااًل 
دستفروشان ارائه داد. با این همه، برخی از اظهارنظرات و همچنین مشاهدات عینی ثابت 
چیذری،  ابوالقاسم  پیش  چندی  است.  شده  بیشتر  ایران  در  دستفروشی  پدیده  می کند 
مدیرعامل وقت شرکت شهربان شهرداری تهران با بیان اینکه در حوزه ساماندهی دستفروشان 
خالء قانونی وجود دارد، گفت: طبق آمار، جمعیت دستفروشان در پنج محور تهران به نسبت 
هزار  شهرداری 30  که  کرد  اشاره  همچنین  وی  است.  داشته  افزایش  درصد  سال 94، 50 
که تنها 60 درصد از دستفروشان پایتخت را شامل  کرده  دستفروش را در تهران ساماندهی 

می شوند.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-864592 
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معلوالن: تا کی صبر کنیم کارت سوخت جدید 
به دستمان برسد؟

روزنامهآفتابیزد-3بهمنماِه1398

کارت سوخت خودرو معلوالن و جانبازان که برای سهمیه مازاد40 لیتری از 28 دیماه ابطال شده، 
هنوز و پس از چند روز صادر نشده است. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بدون اطالع 
قبلی کارت سوخت معلوالن و جانبازان را به بهانه واریز سهمیه مازاد40 لیتری باطل کرده و اعالم 
ع وقت، صادر و توسط  نموده کارت سوخت جدید با شارژ سهمیه ویژه معلوالن و جانبازان در اسر
کارت های  شرکت پست به آدرس مالکان خودروها ارسال می شود. اما بعد از 5 روز، خبری از 

سوخت جدید نیست تا جایی که این افراد ناچار به استفاده از بنزین آزاد برای تردد شدند.
 http://aftabeyazd.ir/?newsid=153475

  

فاصله 70 درصدی میان مزد و سبد معیشت
روزنامهشرق-3بهمنماِه1398

جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران در حالی چندهفته ای است آغاز شده که به گفته معاون 
برآوردهای  کرده و  کار، قدرت خرید خانوارها امسال باالی40 درصد افت  اقتصادی وزارت 

کارگران نشان می دهد قدرت خرید خانوارها به طور متوسط در شهرهای مختلف  نمایندگان 
کرده است. نمایندگان مجلس نیز جسته وگریخته خواهان افزایش  باالی50 درصد سقوط 
دستمزد کارگران منطبق بر سبد معیشت شده اند؛ انتقادات و خواسته هایی که دل نمایندگان 
کنش نشان می دهند. در همین  کارگری را خوش نکرده و با نگاه بدبینانه ای نسبت به آن وا
کارگران می گوید: درحال حاضر۷0 درصد عقب ماندگی مزدی  رابطه، توفیقی نماینده رسمی 

داریم که همان فاصله مزد و سبد معیشت است.
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/257660 

  

برای افزایش حقوق کارکنان، در صحن علنی 
مجلس تالش می کنیم

پایگاهتحلیلیخبرینامه-4بهمنماِه1398

ناهید تاج الدین، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی 
کرد:  کارکنان دولت در الیحه بودجه 99 اظهار  مجلس با اشاره به افزایش 15 درصدی حقوق 
کمبودهای سبد هزینه خانوار نیست و در  افزایش 15 درصدی حقوق به هیچ وجه جوابگوی 
کم است.  کارگران بسیار  کاالهای اساسی، حمل ونقل و مسکن بر زندگی  خ تورم  مقایسه با نر
تاج الدین افزود: از دیگر سو سقف معافیت مالیاتی در سال 99 ساالنه 36 میلیون تومان)ماهانه 
3 میلیون تومان( تعیین شده و کارکنان با درآمد باالی 3 میلیون تومان در ماه مشمول پرداخت 

مالیات می شوند، درحالی که 3 میلیون تومان به طرز معناداری کمتر از  خط فقر است.
 https://namehnews.com/fa/news/571305 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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قمار به سبک نبرد تن به تن  در هرندی 
پایگاهخبریتحلیلیاعتدال-5بهمنماِه1398

  

خیلی از اهالی محله هرندی از وضعیت نامناسب و روند افزایشی آسیب های حاشیه ای اعتیاد 
گالیه  دارند. مانند خروس الری ها به جان هم می افتند، آن هم به بهای10 تا  در محله شان 
15هزار تومان؛ کودکان معتادی که یا بی سرپرستند یا بدسرپرست و روی آن ها قمار می شود. 
که به چرکی شدن زخم های اعتیاد  اینجا محله هرندی است در جنوب پایتخت؛ همانجا 
جمع  و...  کارتن خواب ها  معتادان،  متروکه اش،  ک های  پال و  بوستان ها  در  دارد.  شهرت 
می شوند تا در کنار استعمال گروهی موادمخدر  با قمار روی کودکان معتاد شان، خود را سرگرم 

کنند.
 http://etedaal.ir/fa/news/234177

  

ی در  رنج های چندهمسر
سیستان وبلوچستان

خبرگزاریایسنا-5بهمنماِه1398

ولی اهلل بلوچ، فعال اجتماعی در سیستان وبلوچستان از تبعات چندهمسری می گوید و از این 
که چقدر این مسئله روی خانواده ها و بخصوص کودکان تأثیر گذاشته است: از هم پاشیدگی 
خانواده ها و به تبع آن، مسائلی مثل ازدواج زودهنگام دختران و پسران، از تبعات چندهمسری 
در استان است. متأسفانه باید گفت استان سیستان وبلوچستان در زمینه چندهمسری سردمدار 
است؛ به طوری که نزدیک به 15درصد زنان سیستان وبلوچستانی، همسران شان بیشتر از یک 
زن دارند و چندهمسری باعث پدید آمدن معضالت اجتماعی عدیده ای در سطح خانواده و 

جامعه شده است.
 /https://www.isna.ir/news/98110503049 

 

وهی به قلم نویسندگان پژ فقر
خبرگزاریایرنا-6بهمنماِه1398

یکی از روش هایی که می تواند به سیاست گذاران و مسئوالن اجرایی برای مبارزه با فقر کمک 
کند، استفاده از مطالعات و پژوهش های تخصصی و دانشگاهی در عرصه  اجرا است. کتاب های 
بی شماری در حوزه فقر با رویکرد پژوهشی و مطالعه جنبه-های مختلف این معضل اجتماعی 
کتاب »بازآفرینی نظام  که از جمله آن می توان به سه  کنون به رشته تحریر درآمده است  تا
آموزش وپرورش«، »کتابشناسی توصیفی فقر در ایران« و »جستارها و یادداشت های همایش 

کار و رفاه اجتماعی منتشر شده اند. فقرپژوهی« اشاره کرد که به تازگی توسط وزارت تعاون، 
 /http://www.irna.ir/news/83646913

 

ح اقدام ملی مسکن  زمان ثبت نام دور دوم طر
اعالم شد

باشگاهخبرنگارانجوان-6بهمنماِه1398

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه وشهرسازی  |  معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه 
ح اقدام ملی مسکن هنوز به اتمام  کنندگان طر ارزیابی و پاالیش های انجام شده از ثبت نام 
نرسیده است، گفت: امیدواریم پاالیش  متقاضیان تا نیمه دوم بهمن ماه به اتمام برسد. پس از 
ح اقدام ملی مسکن انجام  آن متقاضیان می توانند مراحل بعدی را برای انجام ثبت نام در طر
دهند. محمودزاده افزود: تا قبل از اتمام سال و هم زمان با ایجاد ظرفیت های جدید، ثبت نام 
ح اقدام ملی مسکن انجام می شود و ما سعی می کنیم با افزایش ظرفیت ها بتوانیم  دور دوم طر

متقاضیان بیشتری را در این شهرها ثبت نام کنیم.
 https://www.yjc.ir/fa/news/7207505
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شمارهچهلوپنجم

3الی9بهمن1398
تاریـخانتشار:11بهمن1398

ود به دستمزد تا  ینه معیشت خانوار برای ور هز
پایان بهمن نهایی می شود

روزنامهشرق-6بهمنماِه1398

کار  |  رئیس کارگروه دستمزد شورای  کارگروه دستمزد شورای عالی  فرامرز توفیقی، رئیس 
کار با بیان اینکه هزینه معیشت خانوار کارگری براساس تورم دی ماه تا پایان ماه جاری  عالی 
کارگران است.  کرات دستمزد 99  نهایی می شود، گفت: هزینه معیشت مبنای ورودی به مذا
پایان بهمن ماه، هزینه معیشت  تا  کثر  اینکه حدا با بیان  با مهر  گفت وگو  فرامرز توفیقی در 
کارگران به عنوان ورودی مباحث تعیین دستمزد نهایی می شود، افزود: یکی  ماهانه زندگی 
کرات دستمزد 99، به طور قطع هزینه معیشت، آن   از متقن ترین ورودی های ما برای آغاز مذا

هم به استناد اطالعات مرکز آمار ایران است.
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/257887 

 

حضور احتمالی دانش آموزان در۵0 مدرسه  
ناایمن

روزنامهآفتابیزد-7بهمنماِه1398

مهراهلل رخشانی مهر، معاون وزیر آموزش وپرورش  |  معاون وزیر آموزش وپرورش و رئیس 
کشور از حضور احتمالی دانش آموزان در50 مدرسه   سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
ناایمنی که حکم قضایی قلع وقمع گرفتند، خبر داد. مهراهلل رخشانی مهر، در گفت وگو با ایلنا و 
کنش به احکام قضایی قلع وقمع 50 مدرسه در سطح شهر تهران به علت ناایمن بودن،  در وا
گفت: استان تهران در بحث سرانه فضای آموزشی شرایط نامطلوبی داشته و از آخر مقام سوم 
را دارد یا به تعبیر دیگر بیست ونهمین استان به لحاظ سرانه فضای آموزشی است. عالوه بر 

کم دانش آموز در کالس های درس استان تهران نیز بسیار باال است.  اینها، ترا
 http://aftabeyazd.ir/?newsid=153739

 

جذب بیش از ۵ هزار دانش آموز بازمانده از 
تحصیل در خوزستان

باشگاهخبرنگارانجوان-۸بهمنماِه139۸

اداره  مدیرکل    | خوزستان   استان  آموزش وپرورش  اداره  مدیرکل  مودت،  کوروش 
گفت: امسال 5 هزار و۷00 دانش آموز بازمانده از تحصیل  آموزش وپرورش استان خوزستان، 
بر  که  باتوجه به وظیفه ای  افزود:  کوروش مودت  در مناطق مختلف استان جذب شدند. 
دوش آموزش وپرورش برای شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل قرار دارد، شناسایی 
کرد: پارسال 11 هزار و 400 نفر از  گردید. وی تصریح  این دانش آموزان به تمامی نواحی ابالغ 
این دانش آموزان در مناطق مختلف شناسایی شدند که موفق شدیم 5 هزار و ۷00 نفر از آن ها 
را جذب نماییم. این مقام مسئول اظهار داشت: اعتبارات موردنیاز برای شناسایی و بازگشت 

ح ادامه خواهد داشت. دانش آموزان بازمانده از تحصیل دریافت شده و امسال نیز این طر
 https://www.yjc.ir/fa/news/7226087 

ی به 1000 میلیارد  ی صندوق بیمه بیکار کسر
تومان رسید

کسبوکارنیوز-8بهمنماِه1398

شایلی قرائی، خبرنگار  |  کارگران سال ها برای کارفرمایان مختلفی و بعضی برای یک کارفرما 
کلی،  که در ایام بیکاری سقفی قابل اتکا باالی سر خود داشته باشند. به صورت  کار می کنند 
و  بیمه پردازی  به سابقه  ماه)بسته  کثر5٠  و حدا ماه  مقرری حداقل 6  پرداخت  مدت زمان 
وضعیت تأهل( است و میزان آن نباید از ٨٠ درصد متوسط دستمزد زمان اشتغال بیشتر باشد. 
اما مشکالت بسیاری موجب شده تا این افراد به حق خود یعنی دریافت بیمه بیکاری نرسند. 
این در حالی است که بنابر گزارش های منتشرشده، صندوق بیمه بیکاری کسری بسیار زیادی 

دارد و این کسری در سال جاری به1000 میلیارد تومان رسیده است.
 https://b2n.ir/190997 
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