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کسب و کار دوربیین

راهنمای ورود به کسب و کاری
جوان پسند و با درآمد نسبتا خوب
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تیترها
t i t l e s

 6اپیه گسرتش
فقر

منره یکهای رسعت
در ایران

به صورت آنالین
قرضبگیرید!

بیمه تکمییل را
قورت بده!

نگاهی به ریشه های بروز فقر در
کشوربراساسیکگزارشپژوهشی

نگاهیبهسریعترینخودروهای
موجوددرکشورکهبسیارکمیاباند

بررسی استارت آپی برای به
اشتراکگذاریوسایل

آشناییباانواع
بیمههایتکمیلیدرمان
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شاهکارهرنومهندیس
در سازه های آیب شوشرت

راهنمایسفروهزینههای
بازدیدازشاهکارمهندسیایرانی
در 9قرن قبل از میالد
7

یادداشت
n o t e

با کدام نوع فقر مواجه ایم؟!
بـا وجـود کارنامـه مثبـت فقرزدایـی
پـس از انقلاب و بهبـود توزیـع درآمد،
مهدی حسنزاده
بـاز هـم وجـود فقـر در بخـش هایـی
روزنامهنگار
از جامعـه غیرقابـل کتمـان اسـت و
تلاش بـرای کاهش آن ضروری اسـت.
بـه همـت اقدامـات کمیتـه امـداد و بهزیسـتی و فعالیـت خیریـه هـا و
همچنیـن توزیـع یارانـه نقدی ،میـزان فقر مطلق در کشـور چندان زیاد

نیسـت و مـواردی کـه فقـر مطلق را نشـان مـی دهد ناشـی از معضالت
اجتماعـی نظیـر اعتیـاد اسـت کـه بـا مراقبت هـای اجتماعـی ،می توان
آثـار پدیـده هایـی مثـل اعتیـاد سرپرسـت خانوار بـر فقر سـایر اعضای
خانـوار را کنتـرل کـرد .بـا ایـن حـال معضـل اصلـی در زمینـه فقـر در
شـرایط فعلـی ،نـه فقـر مطلـق ،کـه فقـر نسـبی اسـت بـه ایـن معنـا
کـه اگرچـه حداقـل هـای خوراکـی تامیـن اسـت ولـی بخـش هایـی از
نیازهـای خوراکـی کـه در بردارنـده سلامت آن افراد اسـت و همچنین

مسـکن ،بهداشـت و آمـوزش ،تحـت تاثیـر ایـن گونـه از فقـر قـرار مـی
گیـرد .بـرای رفـع این مشـکل ،برنامه ریزی بیشـتر بـرای توزیع عادالنه
تـر امکانـات آموزشـی و بهداشـتی ضـروری اسـت امـا از بعـد اقتصادی،
تلاش بـرای تغییـر در نحـوه توزیع یارانه هـای انرژی و امکانـات بانکی
و از همـه مهـم تـر اشـتغال زایـی پایـدار کلیـد اصلـی حـل معضـل فقر
اسـت .تجربـه جهانـی کشـورهایی کـه در زمینـه فقرزدایی اقـدام کرده
انـد نشـان داده اسـت شـکل گیـری گروه هایـی که با حضـور در مناطق

محـروم و فقیـر نشـین ،از طریـق ارائـه آمـوزش مهـارت هـای زندگی و
کارآفرینـی اقـدام کـرده انـد ،نتایـج موفقـی در زمینه فقرزدایی داشـته
اسـت .بـه ویـژه در ایـن زمینـه توجـه بـه دسـتاوردهای سـه نوبلیسـت
امسـال اقتصـاد ضـروری اسـت .افـرادی کـه بـا بررسـی هـای میدانـی
نشـان دادنـد چگونـه مـی تـوان بـا برخـی تغییـرات کوچـک در عرصـه
سـبک زندگـی فقـرا ،از هزینـه های آنان کاسـت و توانمنـدی اقتصادی
شـان را افزایـش داد.

