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در حاشیه

آمارهای سالمت ،امید به زندگی و سواد رشد بعد از انقالب را نشان میدهند

رشدشاخصهایانسانیدر ۴۰سالگیانقالب

در آستانه چهلســـالگی انقالب اسالمی بررسی وضعیت

امید به زندگی باالی  74سال

از انقالب ،اتفاقی اســـت که پرداختن به آن خالی از لطف

هر عضوی از جامعه هنگام تولد بهطور متوســـط چند سال

فعلـــی یعنی آنچه پس از انقالب رخ داده با وضعیت پیش
نیست .اما این پردازش به علت گستردگی و وجود گزارههای

مختلـــف باید به صورت مصداقی موردارزیابی و قیاس قرار

گیرد .برخی از مهمترین شـــاخصهایی که علم نسبت به
وضعیت پیشـــین و پس از آن میتواند مـــا را به اقدامات
صورتگرفته در این چهل ســـال رهنمون سازد عبارتند از:
توسعه انسانی ،سالمت و سوادآموزی.

حوزه سالمت و بهداشت

میتواند توقع حیات داشـــته باشـــد ،همین تعریف میزان
اهمیت این موضوع و پیوستگی و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری

آن از ســـایر شاخصها ازجمله ســـامت را به خوبی نشان

میدهد.

و 150هزار نفر مشـــمول این طرح قرار گرفتند که براســـاس آخرین

این رقم اکنون به  14/8رسیده است .در این بازه مرگومیر

جهانی  ۸۹/۹درصد ،یعنی میانگین جهانی  ۴/۲۲درصد

کودکان (تا پنج سالگی)  300نفر در هر هزار تولد بوده که

مادران بیش از  350نفر به ازای هر 100هزار تولد بوده که

زندگی اســـت .این شاخص نشان میدهد مردم هر کشور

و رشد و گســـترده پیش و پس از انقالب رخ داده است که

کرده اســـت طی ســـه دهه اخیر شاخص توسعه انسانی از

شاخصها

 74و برای زنان  76سال است .در بازه  1950-1955مرگ

داشـــتند و میانگین جهانـــی  ۴/۷۰درصد بود که این رقم

 ۵۴سال بوده که این رقم در آخرین گزارش توسعه انسانی

بنا بر وضعیت موجود در آن کشور و میزان توسعهیافتگی و

در ایران طبق آخرین آماری که ســـازمان ملل متحد منتشر

 118در سال  1990به  61در سال  2015میالدی رسیده

دوران حکومت پهلوی

دوران انقالب اسالمی

مرگومیر نوزادان به هنگام تولد

 111نوزاد در هر  1000تولد

 68/10نوزاد در هر  1000تولد

مرگومیرکودکان زیر  5سال

 174کودک در هر هزار تولد زنده

 36کودک در هر هزار تولد زنده

مرگومیر مادران (بارداری و زایمان)

 245نفر در هر صدهزار نفر

3/20نفر در هر صدهزار نفر

امید به زندگی مردان

۵۵/۸سال

72

امید به زندگی زنان

 57/4سال

76

9441( 14/700پزشک عمومی

 14/901 ( 27/122پزشک عمومی

براساس آمار سال 56

آمار در سال 90

میزان امید به زندگی ایرانیها قبل از پیروزی انقالب اسالمی

 ۲۰۱۶به بیش از 75/6ســـال رسیده است که رشد حدود
 ۲۲سال را در حوزه امید به زندگی ایرانیان نشان میدهد.
      میزان امید به زندگی قبل و بعد از انقالب

قبل از انقالب اسالمی

بعد از انقالب اسالمی

54

بیش از  75سال

رشد  40درصدی باسوادی

علی باقرزاده ،معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان

نهضت سوادآموزی با ارائه آخرین آمار در حوزه سوادآموزی
در کشـــور چندی پیش گفت« :در گروه ســـنی ۱۵سال
به باال که ســـن شروع ســـوادآموزی در دنیاست ،در سال

 ۱۹۷۶که ســـال پیروزی انقالب است ،سن باسوادی در

تعداد پزشکان

و  5259پزشک متخصص)

تعداد دانشجویان پزشکی

60/000

200/000

تعداد بیمارستان

547

805

مرکز بهداشت درمانی روستایی

 1/500واحد (سال )1356

 2/914واحد (سال )1390

تعداد تختخواب در بیمارستان

56/000

103365

نرخ تولید دارو در داخل کشور

 25درصد

 95درصد

تعداد شرکتهای بیمهای

12

28

تعدادجمعیت تحتپوشش بیمه

1/800/000نفر

بیش از  65/000/000نفر

ایـــران  ۱/۳۶درصد بود که میانگیـــن جهانی در آن زمان

۶۹درصد و در ســـال  ،۲۰۱۶میزان باســـوادی در ایران

و  12/221پزشک متخصص) براساس

«پس از ارســـال لیست سرپرستان مشمول طرح بسته حمایت غذایی

فرآیند واریزها از طریق  28بانک در ســـطح کشـــور آغاز شد .براساس

در گزارش سالیانه ســـازمان ملل متحد که هرساله منتشر

میشود ،یکی از شـــاخصهای دارای اهمیت باال امید به

رحیـــم اردالن ،معاون اداری ــ مالی ســـازمان تامین اجتماعی گفت:

 ۸/۱۳درصد و رشد بینالمللی  ۳/۴۱درصد است .دختران

اکنون این رقم در سال 1397به21مورد کاهش یافته است.

در حوزه سالمت و بهداشـــت که از اصلیترین حوزههای

آخرین آمار هم بر همین موضوع اذعان دارند.

 2015تا  2020باالی  74سال است که این رقم برای مردان

۲۴ـ ۱۵ساله در ابتدای انقالب در حد ۴۲درصد باسوادی

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان میدهد

مبنا میزان امید به زندگی برای ایرانیها در فاصله سالهای

عدمتوسعهیافتگیچهمیزانانتشارطولعمروزندگیدارند.

تاثیرگذار بر توســـعه انســـانی و اجتماعی است ،تغییرات

که نشـــان از رشد  57پلهای در این شاخص دارد .بر همین

که میانگین جهانی  ۴/۹۱درصد ،یعنی رشـــد بینالمللی

مالک تشخیص مشموالن بسته حمایتی

۸۶درصد است که میانگین جهانی  82/2درصد بود؛ این
موضوع نشـــان میدهد میزان رشد در سطح بینالمللی

 ۳/۱۳درصد و در ســـطح کشور  ۹/۴۹درصد بوده است.
در سال ۱۹۷۶میانگین باسوادی زنان ایران  ۲/۲۴درصد

و میانگین باسوادی زنان جهان ۶۱درصد بود ،درحالی که
در ســـال  ۲۰۱۶باسوادی زنان ایران به  ۸۲درصد رسید و

در همین زمان میانگین جهانی  82/7درصد بود که میزان

رشـــد در ســـطح بینالمللی  ۷/۲۱درصد و در سطح ملی

 ۸/۵۷درصد اســـت .در گروه سنی  ۱۵تا  ۲۴سال میزان
سوادآموزی در سال  ۱۹۷۶در ایران  ۱/۵۶درصد و میانگین
جهانی در آن سال  ۶/۷۷درصد بود؛ در سال  ۲۰۱۶میزان
باســـوادی در این سن در ایران  ۴/۹۷درصد شد ،در حالی

در ســـال  ۲۰۱۶در ایران به  ۹۷/۳درصد رسید و میانگین

رشـــد کرده است .میزان سواد در گروه سنی  ۲۵-۶۴سال
در ســـال  ۱۹۷۶عدد  ۳/۲۷درصد بود که این رقم در سال

 ۲۰۱۶بـــه  ۸۸/۱درصد رســـید و میانگین جهانی نیز در

لیســـتی که در اختیار ســـازمان تامین اجتماعی قرار گرفت 6میلیون
آمار اخذشـــده از بانکهای عامـــل 27 ،بانک واریزی خود را به اتمام

رساندهاند و تنها بانک ملی قرار بوده مبلغ بسته حمایتی را به حساب

یکمیلیون و 500هزار نفر از سرپرستان واریز کند که این اتفاق هم تا
پایان دوشنبهشـــب صورت گرفته است .افرادی که حقوق آنها کمتر از

 3میلیون تومان باشد و تا امروز هنوز رقم بسته حمایتی خود را دریافت

آن زمان ۸۶درصد بود که میزان رشـــد در این گروه ســـنی

نکردهاند میتوانند با شـــماره تماس  1420موضوع را پیگیری کنند،

رشـــد  ۷/۵۳درصد را شـــاهد بودیم .سالهای  ۹۱تا ۹۵

شده است ».او درباره عدمپاسخگویی به سواالت مردمی از طریق شماره

رشد ۱۵ســـاله جهانی حدود یکدرصد است .در آخرین

امکان دارد در ساعتی اپراتوارها پاسخگو نباشند اما بهطورکلی از ساعت

 ۶۰/۷درصد شد که در مردان رشد ۶۸/۵درصد و در زنان
نرخ باســـوادی ایرانیان  ۸۵/۲درصد رشد کرده و میانگین
سرشماری جمعیت  6سال و باالتر کشور بالغ بر ۷۱میلیون

ضمن اینکه تمهیدات الزم برای پاسخگویی به سواالت مردم پیشبینی
تماس  1420یادآور شد« :با توجه به پیگیری و تماسهای مکرر مردم

 8صبح تا  22اپراتورها آماده پاسخگویی هستند .افرادی که از ابتدای

و ۵۰۶هزار و  ۳۹۲نفر شمارش شده که  ۶۲میلیون و ۶۶۶

فروردین تا مهر امسال بیمه تامین اجتماعی شدند و در این بازه زمانی

هزار و  ۵۵۳نفر فاقدســـواد اعالم کردند .در عین حال که

استفاده خواهند کرد».

هـــزار و  ۷۶۰نفـــر آنها خود را باســـواد و  ۸میلیون و ۷۹۵
میزان باســـوادی از  ۴۷/۵درصد در سال  ۱۳۵۵به ۸۷/۶
درصد در سال  ۱۳۹۵رسیده است؛ به عبارت دیگر میزان
باسوادی در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی بالغ

بر ۴۰درصد افزایش یافته است .درصد باسوادی در گروه

سنی 10-29سال از  59/8درصد در سال  ۱۳۵۵به ۹۷/۳
درصد در سال  ۱۳۹۵رسیده که حاکی از رشد ۳۷درصدی

است .روند توسعه نرخ باســـوادی در کشور از رشد بسیار

خوبی بعد از پیروزی انقالب اســـامی ایران برخوردار بوده
است ،به نحوی که از سال  ۱۳۵۵تا سال  ۱۳۹۵در گروه

سنی ۱۵ساله و باالتر با رشد  ۴۹/۹درصد سواد و در گروه

ســـنی  ۱۵ -۲۴سال شاهد  ۴۱/۳درصد رشد در نرخهای
باسوادی هستیم .در گروه سنی  ۱۰ -۲۹سال ۲۸ ،استان

حقوق دریافتی آنها کمتر از ســـهمیلیون تومان است از این تسهیالت

دریافت عوارض تونلها منتفی است

علی اعطا ،ســـخنگوی شورای شـــهر تهران درباره دریافت عوارض در
تونلهای شهری گفت« :این الیحه بهعنوان پیشنویس در کارگروههای

معاونت برنامهریزی تنظیم شده و هنوز قطعی نشده و برای شهردار هم
ارسال نشده و حتی به شورای شهر تهران هم نیامده است».

ب ه گفته وی ،این موضوع در کمیســـیونهای شورای شهر تهران مورد

بحث بوده و وقتی با عکسالعمل مردم مواجه شدند شورای شهر آن را
منتفی کرده اســـت ،درصورتی که اینگونه نبود و حتی به شهردار هم

ارســـال نشده تا آن را تایید کند .درصورتی که اگر این الیحه به شورای
شهر میآمد قطعا در چنین شـــرایط اقتصادی بهتصویب نمیرسید،

نرخ باسوادیشـــان باالی ۹۷درصد و هشت استان باالی

بنابراین این موضوع منتفی است.

هم معموال افراد آموزشناپذیر هستند».

انتخابات شورایاریها خرداد ۹۸

۹۹درصد است که اتفاق بسیار خوبی است و آن یکدرصد
میزان باسوادی در سالهای پیش و پس از انقالب
پیش از انقالب اسالمی

پس از انقالب اسالمی

 47/5درصد باسوادی

 87/5درصد باسوادی

محسـن هاشـمی ،رئیس شورای شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت
زمـان برگـزاری انتخابـات شـورایاریها گفـت« :وزیر کشـور نظر و اجازه
الزم بـرای برگـزاری انتخابـات شـورایاریها را بـه شـورای شـهر تهـران

اعلام کـرده اسـت ».هاشـمی بـا بیـان اینکـه زمـان برگـزاری انتخابات

شـورایاریها از سـوی شـورای شـهر تهـران اعلام خواهـد شـد ،گفـت:

هیس! پدرخوانده دروغ نمیگوید!

امیــر خوشســرور ،مســئول منابــع انســانی بیــش از  350نفــر از پرســنل در دو ســاختمان تبریزچــی و آزمــون

«اسـفندماه امسـال دوره فعالیت شـورایاریها فعلی به پایان میرسد و

مــواردی را نســبت بــه ادعاهــای بنیانگــذار و مدیرعامــل ایــن ناشــر کمکآموزشــی مطــرح کــرده اســت کــه در

از چندی پیش آغاز کرده اسـت .به احتمال زیاد  ۱۳اردیبهشـت سـال

نگارندهبهعنوانیکیازمسئوالنسابقواحداداریگاجکهاز

بیفزاییم کـــه بند  4ماده  14همان قرارداد نیز که «تصمیم

همهاینهابهجایخود،ازآقایجوکارکهمعتقدند«وتوفیق

در مجادلـــه قلمی روزنامـــه «فرهیختـــگان» و ابوالفضل

350نفرازپرسنلدردوساختمانتبریزچیوآزمونرابرعهده

صنفی» را به خلقاللـــه حُ قنه میکند نیز عالوهبر مغایرت

 -1آیا پروندهسازی محمل عوامل شما برای یکی از پرسنل

چون ضعف سیستم آموزشی کشور و سوءاستفاده ناشران

کذب محض بلکه فراتر از آن شارالتانیســـم عریان یکی از

یادداشت انتقادی مدیر سابق منابع انسانی انتشارات گاج بعد از انتشار جوابیه این موسسه

امیر خوشسرور

مدیر سابق منابع انسانی انتشارات گاج

جوکارقهرودی(بنیانگذارومدیرعاملانتشاراتگاج)مواردی

کمکآموزشی از آن ،پدیدآیی یک کارتل عظیم اقتصادی،

عدمپرداختمالیات،مافیایآموزشی،اخراجهایگسترده
پرســـنل در ایام پایانی سال و ...مطرح شده است که جای
تامل بسیاری دارد.

سال1391تا30آذر1397مسئولیتمنابعانسانیبیشاز

داشتهام،شهادتمیدهمآنچهآقایجوکارمیگویندنهتنها
1

مدعیان کارآفرینی است که به بردهآفرینی روی آورده است.
طبقاسنادموجودتمامیپرسنلگاجطیچهارفقرهقرارداد

ســـهماهه تا پایان سال  1397داشتهاند که البته برخالف

تبصـــره یک ماده 10قانون کار هیچ نســـخهای در اختیار

دراینمختصرامانگارندهقصدداردتابراخراجهایگسترده

کارمندان قرار نگرفته است .همچنین ماده  25قانون کار

آقای جوکار در جوابیهشـــان بـــه «فرهیختگان» در مورخه

انجام کار معین ،منعقد شـــده باشد هیچیک از طرفین به

اشـــاره کردید ،صرفنظر از اینکه تعدیل نیرو در کار نبوده و

اواخرآذرماه 97ازاساسغیرقانونیبودهاست.ازسویدیگر

بسیاری از شرکتها ،صرفا از تمدید قرارداد بخش کوچکی

کارفرما  -که بســـیاری از بندها و تبصرههایش با قانون کار

پرسنل در ایام پایانی سال 1397متمرکز شود.

 1397/11/02مدعی شدهاند که «به تعدیل نیروی گاج

این موضوع تعبیر آن روزنامه و کذب میباشد ،گاج همانند
از نیروهای خود صرفنظر نموده است».

صراحت دارد که «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای

تنهایی حق فسخ آن را ندارد ».بنابراین اخراجهای گسترده
طبـــق بند 2ماده 14همان قرارداد داخلی مابین کارمند و
بهمثابه قانون باالدســـتی که جنبه امری دارد ،مغایر است-

بایدبهایشانیادآورشدکهموضوع«تعدیلنیرو»نیستبلکه

میگوید«:هریکازطرفینمیتوانندبااعالمکتبی15روزه

در ایام پایانی سال 97بوده و هست .لذا عدمتمدید قرارداد

کارهایتحویلیاقدامنمایند».میدانیمومیدانیدکهاین

فراتر از آن اخراجهای غیرقانونی بیش از  500نفر از پرسنل
بخش کوچکی از نیروها کذبمحض است.

نسبت به فسخ قرارداد به شرط تحویل کامل کلیه مدارک و
مهم نیز با توجه به وجود صدها شاهد انجام نگرفته است.

سالمت
طرح «تحول سالمت» منطق اقتصادی برای اداره نداشت
سعید نمکی ،سرپرست وزارت بهداشت در همایش اجالس سراسری مدیران کل بیمه سالمت سراسر کشور

گفت«:درسال ۱۳۹۴کهبهسازمانبرنامهوبودجهآمدم،اینسازمانبامشکالتیمواجهبودوبابیمههمگانی

وطرحتحولسالمتمواجهشدیموبهنوبختنامهنوشتمکهاگراینشیوههزین هاصالحنشود،طرحبامشکل
مواجه خواهد شد۹۵ .درصد بودجه کشور را در سالهای قحطی منابع ،مدیریت کردیم و در شرایطی که با
کمبود منابع مواجه بودیم ،با طرح تحول سالمتی مواجه شدیم که فرمول اقتصادی نداشت و تفکر و منطق
اقتصادی برای اداره آن نبود ،در هیچ جای دنیا با درآمد سرانه  ۵۰تا  ۶۰دالری نمیگویند افراد هر سرویسی

را دریافت کنند .به دلیل اینکه به دنبال موفقیت این طرح بودم به نحوی آن را مدیریت کردم ،بیمه همگانی
طوری بود که تاجران و افراد سرمایهدار نیز بیمه شده بودند ،بار سنگین این طرح عدمتوجه به زیرساختهایی
مثل پزشکی خانواده ،نظام ارجاع و راهنماهای بالینی و بیتوجهی به آزمون وسع بود ،به همین دلیل بیمهها
با بدهی مواجه هستند .در سازمان برنامه و بودجه اگر به دنبال اصالح این رویه بودیم به دلیل نگرانی از آینده

بود،بایدوضعیتدارویتحتپوششبیمهمشخصشود،بستههایخدمتیبهدرستیتدوینشوند،مانباید
دارویی را با پنجبرابر قیمت وارد کنیم که تولید داخل آن را داریم .طرح تحول سالمت باید ادامه یابد اما بستهها
بهگونهایتدوینشودکهمتخصصاننیزبپذیرند.درطولتدوینواجرایزیرساختهاوصرفهجوییمنابعنباید

حقوقمردمپایمالشود؛بایددرزمانمحدودکردنبستههاوخدمتهاحتمابهافرادمحرومتوجهشود،وظیفه
ما توجه به حق مظلومان و محرومان است و نباید آن را فراموش کرد .دفترچه بیمه سالمت باید منزلت داشته

باشدوبرایفقدانپشتوانهاقتصادیچکبیمحلصادرنشود،درغیراینصورتبیمهسالمتارزشیندارد».

انتشــارات گاج بعــد از گــزارش روزنامــه «فرهیختــگان» و دو جوابیــه ابوالفضــل جــوکار در یادداشــتی انتقــادی

ادامــه آن را میخوانیــد.

کارفرما به تعدیل نیروی انســـانی مشغول به کار در واحد

با ادعـــای آقای جوکار در جوابیه اخیرشـــان بـــه روزنامه

«فرهیختگان» ،کامال برخالف ماده  25قانون کار اســـت.

نکتهجالبآنجاستکهمدیرانواحدهایمختلفانتشارات
با استناد به همین بند کذایی اخراجهای گسترده آذر ماه را
توجیهمیکردندومیکنند!

نکتهدیگراماتاکیدآقایجوکاربرعدمتمدیدقرارداد«بخش

از خداست» میپرسیم:

منتقد اخراجهای گسترده آذرماه صحت دارد؟

-2آیاعدمپرداختحقوقودستمزدآذرماهدوتنازمنتقدین
اخراجهای گسترده صحت دارد؟

عالوهبراینکهافکارعمومیراقرینمنتخودکردهاند،دست

بســـیاری از معاندانشان در افشای اسامی صوری همان
لیست حقوق و دستمزد منجمله ردیف 1و ...را میبندند!

مشوقانهتوصیهمیکنیمبهجایاینگونهقلمفرساییهای

دلیل مشکالت خانوادگی و کمبود درآمد به سمت کار میآیند؛ به عبارتی

جای گزافهگوییهای عوامفریبانه و ...مشاوران ندانمکار،
کوتهبین و از خودراضیشـــان را عـــوض کنند و مهمتر از

آن به جای مغلطه ،پاســـخگو باشـــند و به قانون تمکین

کنند .چراکه زمانه ،زمانه ســـلطانها و امپراتورها و البته

پدرخواندهها نیست!

-۱کسیکهبازبانخوشمردمرافریبدهد(.لغتنامهدهخدا)

مدرس ه متفاوت؛ معلم متفاوت

غالمحسن ابوالقاسمی ،معلم ۴۷ساله روستای

سیدآباد خمین است که مدت ۲۵سال سابقه

تدریس در مقطع ابتدایی را دارد .او در روستای
سیدآباد یک کالس درس در  ۶مقطع را تدریس

میکند که در آنجا معلم ،ناظم و مدیر مدرسه

اســـت .آقامعلم به خاطر روشهـــای نوین و

فوقالعـــاده خاصی کـــه در تدریس دروس به
بچههـــا دارد ،یکـــی از محبوبترین معلمان
استان بهخصوص شهرســـتان خمین است.

ابوالقاسمی مقام اول المپیاد روشهای نوین
تدریس در اســـتان و مقام اول کشوری را دارد.

بچهها در این مدرسه با آقامعلم دوست هستند

و عالوهبر دروس ریاضی ،فارســـی و ...درس

زندگی و آمادگی برای ورود به جامعه بزرگتر را

فرا میگیرند .مدرسهای با دانشآموزان سرزنده
و شاد که حتی بعد از اتمام مقطع ابتدایی برای
دیدن معلم خود گهگاه به مدرسه میآیند.

عکس :رضوان مطهری | فارس

مصطفی اقلیمـــا ،رئیس انجمن علمی مـــددکاران اجتماعی گفت:

در پایان اما با توجه به نظر آقای جوکار مبنیبر حلشدن

احترام بگذارید» میخواهیم که لیســـت حقوق و دستمزد

مشخصشود.

طالق و بیکاری عامل کار خیابانی کودکان

باشـــند .ما در کشـــورمان کودکان خیابانی نداریم و همه کودک کار

بیحاصل و نخنما ،به جـــای تهدید و ارعاب این و آن ،به

بدیهیاستاگرایشاناینپیشنهادخیرخواهانهرابپذیرند،

که معلوم نیسـت رفع شـده باشـد.

و امور محوله اخذ شده بود ،درصورت طرح شکایت در اداره

 1397شـــامل  987نفر بوده است .از ایشان که در ردای

قرار دهند تا مفهوم «بخش کوچکی از نیروها» برای همگان

نسـبت بـه شـورایاریها و در نتیجـه انتخابات آن ایـرادات حقوقی دارد

میشود که در خیابان به سر میبرند و به صورت باندی زندگی میکنند

اخیر به اجرای سفتههایی که صرفا جهت حسن انجام کار

یـــک پرونده قدیمی ســـرقت ،ضمن تبریک به ایشـــان

انتشارات گاج در دی ماه  1397را در اختیار افکار عمومی

رئیس شورای شهر تهران درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور

 -3آیا تهدید برخی از اخراجیهای سنوات گذشته و البته

کوچکی از نیروها» اســـت .چرا راه دور برویم؟! طبق اسناد

مظلومیت شـــعار میدهند «لطفا به شعور مخاطبان خود

آینـده انتخابـات دوره پنجـم شـورایاریها برگـزار میشـود ».اظهـارات

«کودکان کار با کودکان خیابانی تفاوت ماهوی دارند .در تعریف دیگر

کار صحت دارد؟ و...

موجود ،لیســـت حقوق و دستمزد انتشـــارات گاج در آبان

از قرار معلوم سـتاد شـورایاریها سـازوکارهای انتخابات شورایاریها را

کشـــورها معموال از کودکان خیابانی به کودکان بیسرپرســـتی تعبیر
و عدمدسترسی به آنها باعث شده دولتها در ساماندهیشان ناتوان
هســـتند .این کودکان یکی از والدین یا هر دو را از دست دادهاند یا به

برای کمک به خانواده مشغول به کار شدهاند و چون معموال در خیابان
به کسب درآمد مشغولند ما از آنها به کودکان خیابانی تعبیر میکنیم.

کودکان کار محصولی از مجموعه علتها هستند .هیچ کودکی بدون
داشتن والدین که به دنیا نمیآید و قاعدتا وقتی کودکان وارد خیابان یا

مجموعهای از مشاغل میشوند ،در خانواده آنها یک ایرادی وجود دارد.
دولت در مقاطعی کودکان کار را جمعآوری میکند .افزایش بیکاری و
طالق عوامل مهمی در کار خیابانی کودکان هستند .دولت اگر قصد

انجام دادن کاری را دارد نباید جلوی کار کردن این کودکان را بگیرد».

