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گــزارش پایــش فقــر ســال ۱۴۰۰ کــه چنــدی پیــش از ســوی 
وزارت کار، رفــاه و تعــاون اجتماعــی منتشــر شــد، اســتان های 
ــر  ــا ب ــت. بن ــرده اس ــه ک ــر مقایس ــطح فق ــر س ــران را از نظ ای
ــر در  ــرخ فق ــد ن ــر چن ــوار، ه ــد خان ــه و درآم داده هــای هزین
ــد  ــا در اســتانی مانن کل کشــور حــدود ۳۰ درصــد اســت، ام
سیســتان و بلوچســتان، ایــن نــرخ باالتــر از ۵۰ درصــد اســت. 
یعنــی بیــش از نصــف مــردم ایــن اســتان کمتــر از خــط فقــر 

محاسبه شــده بــرای آن مخــارج داشــته اند.
ترکیــب داده نام بــرده بــا داده پایــگاه رفــاه ایرانیــان و شــاپرک 
ــی  ــک شــاخص ترکیب ــا ی ــه پژوهشــگران کمــک کــرده ت ب
بــرای محرومیــت محاســبه کننــد. بــا ایــن شــاخص هــم اســتان 
سیســتان و بلوچســتان محروم تریــن اســتان کشــور اســت. 
همچنیــن خراســان شــمالی، هرمــزگان و لرســتان در رتبه هــای 
بعدی انــد کــه همــه از جملــه اســتان های مــرزی کشــور 

هســتند. اســتان های ناحیــه مرکــزی ایــران غالبــاً جــزو ده 
ــه  اســتان پاییــن جــدول محرومیــت محســوب می شــوند؛ رتب
ــت.  ــران داراس ــه ۳۰ را ته ــت و رتب ــزد اس ــتان ی ۳۱ از آن اس
خانوارهــای ایــن دو اســتان بنــا بــر نتایــج گــزارش پایــش فقــر 

ــد. ــن محرومیــت را دارن کمتری

تازه ترین آمار رسمی از خط فقر
بــر اســاس گزارش رســمی پایــش فقــر در ســال ۱۴۰۰، حدود 
ــتند. خط  ــق هس ــر مطل ــار فق ــران دچ ــردم ای ــد از م ۳۰ درص
فقــر مطلــق کــه نشــان می دهــد هــر فــرد چــه میــزان درآمــد 
را بــرای تأمیــن حداقــل نیازهــای اساســی زندگــی نیــاز دارد، 
بــرای ســال ۱۴۰۰ محاســبه شــده کــه بــر مبنــای آن ۳۰ درصــد 
از مــردم ایــران یــا ۲۵.۶ میلیــون نفــر دچــار فقــر مطلق هســتند. 
البتــه نــرخ فقــر در مناطــق روســتایی از ۳۵ درصــد هــم عبــور 
می کنــد. نــرخ فقــر متوســط کشــور کــه در چهــار ســال 
ــده  ــه ۳۰ ش ــد ب ــول ۲۰ درص ــش از ح ــار افزای ــته دچ گذش
ــط  ــادی متوس ــت اقتص ــت وضعی ــد اف ــن می کن ــت، روش اس
ایــران، بــا افتــادن جمعیــت بیشــتری از ایــران در دام فقــر 
ــزوم بازنگــری جــدی در سیاســت های  ــان شــده کــه ل هم زم

ــود. ــادآور می ش ــادی را ی اقتص
ــد در  ــان می ده ــتمزد نش ــل دس ــا حداق ــر ب ــط فق ــه خ مقایس
ــت،  ــر اس ــی باالت ــای زندگ ــه هزینه ه ــزرگ ک ــهرهای ب ش
ــه نفره  ــوار س ــک خان ــر ی ــط فق ــاف خ ــتمزد کف ــل دس حداق
ــق  ــی مناط ــرای برخ ــر ب ــوی دیگ ــا از س ــد. ام ــم نمی ده را ه
ــوری  ــتمزد کش ــل دس ــر از حداق ــر در ۱۴۰۰ پایین ت ــط فق خ

ــوده اســت. ب
ادامه در صفحه ۳
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پیام مردم

گفــت:  کرمــان  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
مجموعه هــای نظارتــی از جملــه ســازمان بازرســی، 
دیــوان محاســبات و ... آمــاده هســتند کــه راهکارهــای 
قانونــی  را بــرای حــل مشــکالت واحدهــای تولیــدی 
ــن رفــع مشــکالت آنهــاواز  ــرح نماینــد تــا ضم مط

ــود. ــری ش ــرم جلوگی ــف و ج ــه تخل ــروز هرگون ب
حجــت االســالم والمســلمین ابراهیــم حمیــدی در  
ــان  ــتان کرم ــرق اس ــادی ش ــاالن اقتص ــا فع ــت ب نشس
افــزود: متولیــان واحدهــای تولیــدی نیــز بایــد همــواره 
بــر مبنــای قانــون حرکــت کننــد زیــرا هــر گونــه 
فعالیــت غیرقانونــی از ســوی ضابطــان مربوطــه کشــف 
ــورد  ــا آن برخ ــد ب ــی بای ــتگاه قضای ــود و دس ــی ش م
کنــد و از ایــن رو بایــد بــه صــورت شــفاف قانــون را 
ــا جــرم  ــه تخلــف ی ــروز  هرگون ــا از ب رعایــت کــرد ت

ــود. ــری ش جلوگی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت خوبــی ا ایجــاد زمینــه 
اشــتغال ۱۱  هــزار جــوان در صنایــع خودروســازی 
شــرق اســتان فراهــم شــده اســت، اظهارداشــت: مســاله 
ــم و جــدی اســت  ــد در کشــور مســاله بســیار مه تولی
کــه ســالها مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 

قــرار گرفتــه اســت.
نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در اســتان کرمــان عنــوان 
ــه زدن  ــرای ضرب ــمنان ب ــادی دش ــگ اقتص ــرد: جن ک
ــوده اســت  ــردم ب ــرای م ــد و ایجــاد مشــکل ب ــه تولی ب
و بایــد همــواره بــه ایــن توطئــه دشــمنان توجــه داشــته 
ــت از  ــه حمای ــد ب ــعار بای ــه دور از ش ــه ب ــیم و هم باش
حــوزه تولیــد و اشــتغال نــگاه ویــژه ای داشــته باشــیم.

حجــت االســالم والمســلمین حمیــدی یــاداور شــد: در 
ــدی  ــای تولی ــود در واحده ــکالت موج ــا مش ــه ب رابط
نیــز بایــد بــر مبنــای قضازدایــی و تدبیــر مناســب اقــدام 

کــرد و راهکارهــای رفــع مشــکالت را اندیشــید.
وی عنــوان کــرد: در حــوزه تولیــدات صنعــت، معــدن 
و ... هرگونــه بــی تدبیــری کــه منجــر بــه تعطیلــی 
واحدهــا و عــدم تولیــد آنهــا شــود، درســت نیســت و 
ــل  ــن ح ــوان ضم ــی ت ــح م ــت صحی ــای مدیری ــر مبن ب
ــداوم فعالیــت هــای تولیــدی را  مشــکالت موجــود، ت

ــن کــرد. ــز تضمی نی
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب  رییــس کل دادگســتری اســتان کرم
ــای  ــرای یکــی از  واحده ــده ب ــاد ش ــکالت ایج مش
خودروســازی در شــرق اســتان، تصریــح کــرد: در 
ــی شــود  ــالش م ــون ت ــای قان ــر مبن ــی ب دســتگاه قضای
کــه مشــکالت موجــود بــا بازنگــری مجــدد بررســی و 
رفــع گــردد و ایــن پرونــده بــه شــکلی مدیریــت شــود 
کــه مانــع برنامــه هــای توســعه ای ایــن واحــد نباشــد.

ــه  ــت: هم ــدی گف ــلمین حمی ــالم والمس ــت االس حج
پرونــده هــای تشــکیل شــده دربــاره برخــی واحدهــای 
خودروســازی مربــوط بــه اســتان کرمــان نبــوده و 
ــام  ــت و  انج ــده اس ــتان آم ــه اس ــت ب ــورت نیاب ــه ص ب
تدابیــر الزم بــرای حــل مشــکالت ایــن واحدهــا نیــاز 

ــائل دارد. ــوری مس ــتانی و کش ــت اس ــه مدیری ب

وی افــزود: امیــدوارم روز بــه روز  شــاهد رشــد و 
توســعه کمــی و کیفــی تولیــدات خودرویــی در شــرق 
اســتان باشــیم و ایــن منطقــه بــه قطــب تولیــد خــودرو 

ــل شــود. در کشــور تبدی
بازدیــد رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان از 

صنایــع خودروســازی شــرق اســتان
ــد از  ــان در بازدی ــتان کرم ــس کل دادگســتری اس ریی
ــتگاه  ــت: دس ــتان گف ــرق اس ــازی ش ــع خودروس صنای
ــدن  ــکار ش ــر از بی ــال اخی ــج س ــتان در پن ــی اس قضای
۲۱ هــزار کارگــر، تکنیســین و متخصــص جلوگیــری 

کــرده اســت.
حجــت االســالم والمســلمین ابراهیــم حمیــدی در 
ــژه ارگ  ــه وی ــازی منطق ــع خودروس ــد از صنای بازدی
بــم افــزود: صنایــع خودروســازی یــک صنعــت و 
ظرفیــت بســیار مهمــی در اســتان و کشــور هســتند 
و در وضعیــت خودرویــی کنونــی کــه در کشــور 
وجــود دارد، فعالیــت ایــن واحدهــای تولیــدی از نظــر 
ارزآوری و تامیــن نیازهــای خودرویــی کشــور بســیار 

ــت. ــت اس ــا اهمی ب
مجموعــه  خودروســازی  صنایــع  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــتند ک ــتان هس ــذاری در اس ــزرگ و تاثیرگ ــیار ب بس
در بازدیــداز ایــن واحدهــا تــالش مــی شــود کــه 
مشــکالت و موانــع پیــش روی آنهــا شناســایی گــردد.

نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در اســتان کرمــان تصریــح 
کــرد: یکــی از اهــداف بازدیــد از واحدهــای تولیــدی 
ــدی  ــای تولی ــکالت واحده ــایی مش ــی، شناس و صنعت
تعییــن  و  فــروش  و  بازاریابــی  تولیــد،  حــوزه  در 
راهکارهــای رفــع آنهــا در ســتاد اســتانی اجــرای 
ایــن  تــا  اســت  مقاومتــی  اقتصــاد  هــای  سیاســت 
واحدهــا بتواننــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه فعالیــت 

ــد. ــه ده ــود ادام خ
داد:  ادامــه  والمســلمین حمیــدی  االســالم  حجــت 
مشــکل عمــده شــرکت های خودروســازی در حــوزه 
ــری  ــا پیگی ــع آنه ــرای رف ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس گمرک

ــرد. ــورت گی ــای الزم ص ه

ــز در  ــی نی ــکالت قضای ــی مش ــد: برخ ــادآور ش وی ی
شــرکت هــای خودروســازی  وجــود داشــته کــه بایــد 
ــری شــوند و براســاس هماهنگــی هــای  رصــد و پیگی
الزم سیاســت واحــدی بــرای کمــک بــه تولیــد و رفــع 

مشــکالت ایــن واحدهــا انجــام شــود.
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ادامــه داد: 
ــه در  ــدی از جمل ــای تولی ــیاری از واحده ــاره بس درب
حــوزه خودروســازی بایــد قضازدایــی شــود و بــه 
نحــوی تدبیــر شــود کــه از بــروز ایــن مشــکالت 

جلوگیــری شــود.
بخــش  در  حمیــدی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
دیگــری از ســخنان خــود گفــت: از ابتــدای ســال 
جــاری ۳۱ جلســه ســتاد اســتانی اجــرای سیاســت 
هــای اقتصــاد مقاومتــی در ابعــاد حقوقــی و قضایــی در 
اســتان برگــزار و بــا بررســی ۱۱۵ پرونــده،۱۵۴ مصوبــه 

ــت. ــده اس ــل ش ــد حاص ــع تولی ــع موان ــرای رف ب
پیگیــری هــای ســتاد  براســاس  یــادآور شــد:  وی 
ــی در  ــاد مقاومت ــای اقتص ــت ه ــرای سیاس ــتانی اج اس
ــزار  ــدن ۲۱ ه ــکار ش ــته از بی ــال گذش ــج س ــول پن ط
ــری  ــین جلوگی ــص و تکنیس ــر، متخص ــروی کارگ نی

ــت. ــده اس ش
ــی  ــح کــرد: بررســی عملکــرد حــوزه قضای وی تصری
بــم از دیگــر بخــش هــای ســفر دو روزه مقامــات 

ــت. ــتان اس ــرق اس ــه ش ــتان ب ــی اس قضای
شــایان ذکــر اســت؛ نماینــده عالــی قــوه قضاییــه 
در اســتان کرمــان در ایــن بازدیــد پنــج ســاعته از 
ــودرو،  ــگان خ ــودرو، ری ــران خ ــای مدی ــه ه کارخان
ــور،  ــان موت ــه، کرم ــوای محرک ــم، ق ــازان ب خودروس
آرمــان الکترونیــک و ارگ نــت بازدیــد و بــه صــورت 
ــا مدیران،مهندســان،متخصصان و کارگــران  مســتقیم ب
ایــن واحــد هــای تولیــدی گفــت و گــو کــرد و پــای 
اقتصــادی  درد ودل ســربازان خــط مقــدم جنــگ 

ــت. نشس

 

-پمپ گاز
ســاعت ۷ صبح شــلوغی صــف پمپ گاز 
بروات خواهشمندیم از مسئولین به فکر وقت 
مردم باشــند هر روز ۲ تا ۳ ساعت باید داخل 
این صف هــای طوالنی بایســتیم با احداث 
جایگاه CNG دیگر این مشکالت را برای 
مردم کمتــر نمائید برای چهار شهرســتان ۲ 
جایگاه  شایسته نیست. سپاس فراوان از طلوع 

)تصویر باال(
-مخابرات

با گذشــت نــوزده ســال از زلزله بــم، هنوز 
شــهرک رزمندگان تلفن ثابت نــدارد لطفاً 

پیگیری کنید ممنون

-روشنایی
ســالم یک تیر برق فلزی وســط بلوار شهدا 
مقابل دبســتان ادب در اثر تصادف آســیب 
دیــده و امــکان داره هرلحظه بر ســر عابر یا 
ماشینی فرود بیاد لطفا رسیدگی کنید)تصویر 

باال(
-پمپ بنزین 

باسالم پمپ بنزین نرماشیر از روز چهارشنبه 
از صبــح همش میگــن بنزین نیســت االنم 
ســاعت ۱۰ شــب اصال دو طــرف ورودی 
خروجی پمپ بســتن یعنی چــه در این هفته 
این ســومین روزه که اینجور میشه با این هوا 
سرد آزاد لیتری ۱۲ هزار تومان ما داریم پول 

میدیم)تصویر باال(
-نفت 

ســالم میشــه پیگیری کنید چرا نفت منطقه 
نرماشیر و روداب چرا اعالم نمیشه یخ زدیم. 
بخدا ســرده دو هفته بــدون هیچی االنم هوا 

سرد شده واقعا سخته.

همت عالی دستگاه قضایی استان برای حمایت از ظرفیت های 
اشتغال و تولید در حوزه خودروسازی شرق استان 

رییس کل دادگستری استان کرمان در بم عنوان کرد: 
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نربد آزادگی و تعصب

در ماه دوم نشست های شاهنامه خوانی که در محل فرهنگسرا شهرداری بم در حال برگزاری است ادامه داستان بلند و جذاب رستم و اسپندیار در حال خواندن و شرح است.
محمد علومی با بیان نبوغ و ظرافت فردوسی در تک تک بیت ها و داستان به نماد و نشانه های داستان رستم و اسپندیار اشاره می کند. نماد هایی که گاهی در اعداد خود را نشان داده و در 

جایی با رنگ ها و شکل ها داستان را همراهی می کنند. 
او می گوید با توجه به گفت و گوی طوالنی و دالیلی که اسپندیار برای این نبرد بر می شمرد می توان به وضوح گفت  که این داستان و نبرد دو پهلوان، نمادی از جنگ بین آزادگی و تعصب است.

در ادامه خالصه ای از این داستان را می توانید بخوانید

طلــوع بــم| بهنــام خداشــناس: در داســتان هــای قبلی 
بــه اینجــا رســیدیم کــه رســتم بــه همراهــی بــا اســپندیار 
البتــه بــدون بنــد و اســارت تــا درگاه پادشــاهی راضــی 
اســت و اســپندیار هــم ضمــن احتــرام بــه رســتم نقــش 
واســطه گــری خــودش را یــادآوری کــرده و مــی 
ــه  ــن آنک ــتم، ضم ــدن  رس ــیر آم ــا اس ــه ب ــد ک گوی
ــرد بلکــه بعــد از بدســت  ــرا نمــی گی گناهــی دامــن م
ــه مــن قــول داده اســت  آوردن پادشــاهی کــه پــدرم ب

ــه تــو خواهــم داد.  ثــروت و قــدرت بیشــتری ب
در ادامــه، رســتم ضمــن بیــان آرزوی دیــدار اســپندیار 
ــی  ــاره م ــوت و اش ــود دع ــه خ ــه خان ــاره  او را ب ،دوب
ــه  ــت دارد ک ــا اُف ــدان م ــن و خان ــرای م ــه ب ــد ک کن
ــد  ــا بیای ــوی م ــه س ــاهزاده ای ب ــوان و ش ــن پهل همچی

ــد.  ــا نباش ــان م و مهم
البتــه رســتم میگویــد کــه بعــد از ایــن مهمانــی هــر چــه 

فرمــان دهــی انجــام میدهــم
 مگر بند، کز بند عاری بود...

و بــا ایــن بیــان خــط قرمــز اصلــی خــود را ایــن بــار بــه 
صــورت جــدی تــر بیــان مــی کنــد.

اســپندیار در پاســخ، ضمــن تاییــد حــرف رســتم،  
ــز  ــاه چی ــتور ش ــه دس ــی آورد ک ــاهد م ــوتن را ش پش
ــو  ــان ت ــرم مهم ــاد و خ ــن ش ــر م ــت و اگ ــری اس دیگ
ــی  ــیاه م ــرت س ــاه و در آخ ــش ش ــوم روزگارم پی ش
ــا تــو شــوم،  ــه جنــگ و نبــرد ب شــود و اگــر مجبــور ب
ــته ام.  ــه نداش ــک نگ ــان و نم ــق ن ــی ح ــن مهمان ــا ای ب
ــا هــم  ــا ایــن حــال  چــون اصــرار داری همیــن جــا ب ب

ــورد.  ــم خ ــی خواهی ــت و غذای ــم نشس خواهی
رســتم پذیرفــت و گفــت مــن بــروم و لبــاس جنــگ از 

تــن بیــرون کــرده و موقــع نهــار مــرا خبــر کــن.
ــا  ــر رخــش از خیمــه گاه دور شــد و  ب رســتم ســوار ب
ــره و شــکوه اســپندیار بســیار  ــه درگاه زال از ف ورود ب

گفــت. 
ــن کار  ــت ای ــپندیار از عاقب ــه، اس ــرف صحن در آن ط
ــه پشــوتن گفــت کــه کار ســختی  ــه فکــر رفــت و ب ب
ــان  ــر و ن ــن، مه ــش از ای ــد بی ــم و نبای ــاب کردی انتخ
و نمکــی بیــن مــا و رســتم باشــد تــا اگــر کار بــه 
جنــگ کشــید ، راحــت تــر  ایــن کار را انجــام دهیــم. 
ــرای دعــوت رســتم  او تصمیــم مــی گیــرد کســی را ب

ــتد. نفرس
ــی  ــری نم ــد و خب ــی مان ــوت م ــار دع ــه انتظ ــتم ب رس

ــود.  ش
زمانــی کــه وقــت غــذا می گــذرد رســتم ناراحــت بــه 
ــا غــذا را خــورده و  ــد کــه آنه ــرادر خــود مــی گوی ب
خــود، عصبانــی راهــی خیمــه گاه  اســپندیار مــی شــود. 
بــه محــض دیــدن اســپندیار گالیــه خــود را بــه او 
ــه نیــت اصلــی  مــی گویــد و اســپندیار بــدون اشــاره ب
ــختی  ــا و س ــر گرم ــه خاط ــه ب ــد ک ــی گوی ــود  م خ
ــه قصــد  ــودم و البت ــو نب ــت شــدن ت ــه اذی راه راضــی ب
ــی  ــن میهمان ــم و ضم ــو بیای ــدار ت ــه دی ــردا ب ــتم ف داش
ــدی  ــا آم ــه اینج ــال ک ــم. ح ــی کن ــو عذرخواه از ت
ــا  ــرد و ام ــی پذی ــتم م ــیم. رس ــم باش ــا دور ه ــین ت بنش
دوبــاره اســپندیار  برخــالف جایــگاه بــزرگان، ســمت 
ــه  ــد ک ــی کن ــم م ــتم فراه ــرای رس ــود را ب ــپ خ چ
ــود  ــده و خ ــتم ش ــت رس ــه عصبانی ــر ب ــم منج ــاز ه ب
شــروع کشــمکش و درگیــری لفظــی بعــدی رســتم و 

ــود. ــی ش ــپندیار م اس

ــوزده  ــم. ن ــل شش ــل دوم. محف ــی. فص ــاهنامه خوان ش
دی مــاه ۱۴۰۱

در داســتان قبلــی بــه اینجــا رســیدیم کــه  برخــی رفتــار 
ــده  ــتم ش ــت رس ــه عصبانی ــر ب ــپندیار منج ــار اس و گفت

ــا ذکــر دالوری و  ــه طوریکــه کــه در ادامــه رســتم ب ب
ــود را  ــگاه خ ــوان جای ــاهزاده ج ــه ش ــود ب ــی خ پهلوان

یــادآوری مــی کنــد. 
متاســفانه بــار دیگــر نیــز اســپندیار اصــل و نــژاد رســتم 
را بــه ســخره گرفتــه و بــا مــرور زندگــی زال، بــه 
ــادو و  ــه ج ــتم را ب ــژاد رس ــزی ن ــن آمی ــورت توهی ص

ــبت داد.  ــد نس ــت ب تربی

ــوی و  ــم  نیک ــاز ه ــن، ب ــن توهی ــواب ای ــتم در ج رس
کارهــای پســندیده خــود و خاندانــش را شــرح داده و 
اهمیــت خویــش را بــر ایــران برمــی شــمارد. در ادامــه 
نیــز  اصــل پــدر خــود کــه بــه هوشــنگ مــی رســد و 
در اقدامــی تعجــب برانگیــز اصــل و نــژاد مــادرش کــه 
بــه ضحــاک مــی رســد را بــه اســپندیار یــادآوری مــی 
ــژاد و  ــل و ن ــده و اص ــاه نیام ــز کوت ــپندیار نی ــد. اس کن
مقــام بــاالی شاهنشــاهی خــود و خاندانــش را مطــرح 
ــرف  ــود را از ط ــرف خ ــک ط ــابه ی ــی مش و در اقدام
کیقبــاد  بــه فریــدون و ســمت مــادری خــود را از 
ــن  ــدون نســبت مــی دهــد همچنی ــه فری ــلم ب طــرف َس
ــی و   ــتم از بندگ ــدان رس ــه خان ــد ک ــی کن ــد م تاکی

ــه ایــن مقــام رســیدند.  ــا ب ــه شاهنشــاهی م خدمــت ب
بــا ایــن گفتــار تنــد، رســتم کهنســال جــواب مــی دهــد 
ــا ایــن  کــه اگــر دالوری او در هفــت خــوان نبــود و ب
ــود  ــداده ب همــه مشــقت جــان کیــکاووس را نجــات ن
اصــال نســل و فرزنــدی از خانــدان شــما بــه دنیــا نمــی 
ــه  ــا آن ب آمــد کــه االن پادشــاهی را داشــته باشــید و ب

مــا فخــر بفروشــید.

ــاره خــط قرمــز  ــا عصبانیــت زیــاد  دوب در پایــان نیــز ب
خــود را بیــان کــرده و مــی گویــد تــا بحــال بــا کســی 
ــی و  ــتی و عذرخواه ــح و دوس ــدازه از در صل ــن ان ای
پــوزش درنیامــدم و دیگــر هــم ایــن کار را نمــی کنــم 
ــه بســتن دســت  ــادر ب ــز  ق ــد نی ــدان کــه چــرخ بلن و ب

مــن نیســت...

در داســتان هــای قبلــی و گفــت و گوهایــی کــه بیــن 
رســتم و اســپندیار رد و بــدل شــد، هــر دو ایــن پهلــوان 
ــد  ــعی کردن ــود س ــته خ ــرف و خواس ــان ح ــن بی ضم
کــه ضمــن نشــان دادن قــدرت و جایــگاه خــود، 

ــت شــود.  ــا حــدی رعای ــل ت ــرام طــرف مقاب احت
در ادامــه، اســپندیار بــا شــنیدن حــرف قطعــی و نهایــی 
ــازو  ــردن ب ــا فش ــتانه و ب ــد دوس ــی کن ــعی م ــتم س رس
ــد.  ــان ده ــه او نش ــود را ب ــدرت خ ــتم ق ــت رس و دس
گرچــه از دســت رســتم خــون مــی چکــد امــا او 
ــام  ــپندیار انج ــا اس ــن کار را ب ــتاده و همی ــتوار ایس اس
مــی دهــد. اســپندیار در جــواب رســتم مــی گویــد کــه  
کــه اگــر تــن بــه بنــد نمــی دهــی پــس مــن در میــدان 
جنــگ تــو را اســیر و دســت بســته مــی کنــم و بــه نــزد 
ــد از آن کــه پادشــاهی را بدســت  ــرم و بع ــی ب شــاه م

ــم داد.  ــتری خواه ــپاه بیش ــج و س ــو گن ــه ت آوردم ب
رســتم بــاز هــم کــم نیــاورده و جــواب مــی دهــد کــه 
اگــر ســودای جنــگ داری، پــس مــن هــم بــه میــدان 
مــی آیــم. تــو را شکســت داده و اســیر نــزد خــودم مــی 
بــرم. چنــد روزی میزبــان تــو مــی شــوم  و بعــد بــا هــم 

بــه نــزد گشتاســپ رفتــه و مــن خــود تــاج بخشــی تــو 
را انجــام خواهــم داد. 

ــی خســته شــده و  ــن گفــت و گــو طوالن ــر دو از ای ه
ــد.  ــی کنن قصــد خــوردن و نوشــیدن م

اســپندیار و اطرافیــان او )هماننــد بهمــن در داســتان 
ــیدن  ــوردن و نوش ــم خ ــوه وحج ــی ( از نح ــای قبل ه

ــوند.  ــی ش ــگفت زده  م ــتم ش رس
در بیــن میگســاری دوبــاره رســتم از اســپندیار خواهش 
ــن  ــردارد و از ای ــت ب ــت از لجاج ــه دس ــد ک ــی کن م
تصمیــم خــود منصــرف شــود. امــا اســپندیار همچنــان 
بــر عقیــده خــود اصــرار و تعصــب دارد و جوابــش بــه 

رســتم فقــط آمــاده شــدن بــرای رزم اســت.
رســتم بــه فکــر و اندیشــه فــرو مــی رود و گزینــه هــای 

پیــش روی خــود را مــرور مــی کنــد. 
ــه  ــروم ک ــپندیار ب ــراه اس ــته هم ــت بس ــر دس ــک: اگ ی

ــی رود.  ــاد م ــه ب ــاله ام ب ــن س ــروی چندی آب
دو: اگــر او را در جنــگ بکشــم، بــاز هــم در دنیــا 
ــی  ــوان را ب ــاهزاده ج ــتم، ش ــه رس ــت ک ــد گف خواه

ــت. ــته اس ــچ، کش هی
ــته  ــورم و کش ــت بخ ــپندیار شکس ــر  اس ــه:  در براب س
ــود  ــن ناب ــدان م ــل و خان ــورت زاب ــن ص ــوم. در ای ش
خواهنــد شــد امــا نامــم بــه نیکــی باقــی خواهــد مانــد

ــپندیار  ــه اس ــاره رو ب ــتم چندب ــکار، رس ــن اف در همی
کــرد و ایــن بــار بــه او گفــت کــه ایــن جنــگ و کیــن  
برنامــه گشتاســپ اســت تــا تــو را تــاج و تخــت ندهــد. 
همچنیــن اشــاره کــرد کــه شــاه از رنــج و جنــگ هایــی 
کــه قبــاًل  بــه تــو تحمیــل کــرده نتیجــه نگرفتــه و اینبــار 

بــا موضــوع مــن قصــد کشــتن تــو را دارد. 
اســپندیار از ایــن صحبــت ناراحــت شــده و  بــه رســتم 
ــتم و  ــیاری هس ــن آدم هوش ــه م ــد ک ــی ده ــر م تذک
ــه تــاج  قصــد مــن فرمانبــردی از آییــن و شــاه اســت ن
ــه  ــن گون ــا ای ــد داری ب ــو قص ــن ت ــت. در ضم و تخ
ــه  ــق ب ــی و ح ــوه ده ــا جل ــود را دان ــا خ ــت ه صحب
جانــب بگیــری. فقــط بــه خانــه بــرو وســالح بــردار و 

ــو.  ــگ ش ــاده جن آم
ــواب  ــدی ج ــا تن ــد ب ــی بین ــاره ای نم ــه چ ــتم ک رس
مــی دهــد کــه اگــر قطعــی قصــد جنــگ داری پــس 
ــه  ــم داد ک ــان خواه ــو نش ــه ت ــدان ب ــم در می ــن ه م

جنــگاوری چیســت.
ــه  ــپندیار رو ب ــه گاه، اس ــتم از خیم ــن رس ــد از رفت بع
بــرادر خــود پشــوتن اعتــراف مــی کنــد که جنــگاوری 

و پهلوانــی مثــل رســتم ندیــده اســت. 
ــادآوری  ــن حــرف هــا ی ــد ای پشــوتن هــم ضمــن تایی
ــت و  ــمنی نیس ــه و دش ــما کین ــن ش ــه بی ــد ک ــی کن م
رســتم هــم در عهــد و پیمــان تــو اســت. پــس دســت از 
کینــه و دشــمنی وجنــگ بــردار. ایــن موضــع پشــوتن 
ــود  ــرادر خ ــه ب ــود و ب ــل درک نب ــپندیار قاب ــرای اس ب
ــتی  ــن هس ــرد دی ــه م ــو ک ــه از ت ــد ک ــی کن ــاره م اش
ــاه  ــه گن ــرا ب ــاه، م ــرپیچی از ش ــا س ــه ب ــت ک ــد اس بعی
دســتور دهــی. در ضمــن تــرس بــه خــود راه نــده کــه 

ــا نیســت. سرنوشــت دســت م
پشــوتن هــم بــا عصبانیــت جــواب مــی دهــد کــه اگــر 
مــن راهنمــا و مشــاور و مــرد دیــن هســتم اعــالم مــی 
کنــم کــه ایــن کار اشــتباه اســت و از عاقبــت کار تــو 

ترســانم. 

فکــر  در  همچنــان  و  نــدارد  جوابــی  اســپندیار 
... رســتم  بــا  وجنــگ  شاهنشــاه  از  فرمانبــرداری 



دکتر بابک اســماعیلی مدیر عامل تیم فوتبال 
خاتون بم ضمن ابراز خوشحالی از موفقیت و 
بُرد  در مقابل شهرداری سیرجان گفت: بازی 
با شهرداری همیشه سخت است خصوصا اگر 
در سیرجان باشد. خوشحالم از اینکه ما بُردیم. 
به هر حال این دو تیم هر دو قوی هستند ولی 

کورس قهرمانی فعال بین این دو تیم است. 
وی افــزود: ما می توانســتیم برنــده این بازی 
باشیم ولی با اتفاقاتی که بین نیمه افتاد و مربی 
مــا خوب تیم را َهندل)جمــع و جور( کرد و 
امیــدوارم در ادامه بتوانیم  در رده یک بمانیم 

و امسال  در بازی های آسیایی نماینده خوبی 
باشیم. 

وی ادامه داد: امســال اولین ســالی اســت که 
بازی های آســیایی به صورت رســمی برای 
خانم ها اجرا می شــود و امیــدوارم ما قهرمان 

باشیم و نماینده خوبی باشیم.
وی یادآور شــد: قبل از بازی فوتبال نمیتوان 
آن را پیش بینی کرد و اگر هم پیش بینی شود 
باید علم خاصی  داشــته باشیم که من ندارم و 
برای من قابل پیش بینی نبود ولی امیدوار بودم 
بتونیم ببریم و انتهای نیمه اول ســیرجان خیلی 
خوب بازی کرد و ما وســط زمین را از دست 
داده بودیم ولــی به هر حال با تدبیر مربی تیم 
برگشت و بازی کرد و به نظر من بازی، بازی  
خوب  و قشنگی بود و پایان قصه ما بُردیم. تا 
انتهای لیگ این لیگ در جریان اســت و هیچ 
تیمی نمی تواند بگوید من قهرمانان. امیدوارم 
که قهرمان شویم. اگر قهرمان شویم حتماً در 

بازی های آسیایی شرکت می کنیم.

مرضیــه جعفری ســرمربی تیم خاتــون بم در 
خصوص کیفیت لیگ بانــوان گفت: باتوجه 
به مســایل مالی و نبود اسپانسر در کشور قطعاً 
تیم ها با مشکالت مادی زیادی روبرو هستند 
و این باعث شده که بعضی از تیم ها روبروی 

تیم های دیگر شرکت نکنند.
وی افزود: سه بازی برگزار شد که اون سه تا 
بــازی روبری تیم ما بوده اســت این از جهتی 
به ضرر ما بود چون ما از شرایط بازی مسابقه 
دور ماندیم اما در کل با مســائل و مشکالتی 

که تیم ها دارند ســعی بر ایــن بوده که لیگ 
با نظم خوبی برگزار شــود و تا االن این اتفاق 
افتاده اســت و فقط همین یه تا بازی نیم فصل 
اول بود که ما انجام ندادیم ولی خدارو شکر 
تیم هــا دارند به بــم می آیند و بــازی ها هم 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: در کل کیفیت لیگ نســبت به 
قبل باالتر رفته است چون خیلی از تیم ها که 
در مرکز جدول هستند بازی کردن با آنها هم 
حتی برای ما که مدعی قهرمانی هستیم سخت 

است.
وی در خصــوص مشــکالت  لیــگ بانــوان 
گفت: مشــکالت مالی مهمترین مسئله است 
چــون بازیکنان تمــام زندگی خــود را برای 
فوتبال گذاشــتند. قطعاً بحــث مالی، موضوع 
مهمــی در زندگی بازیکنان اســت. در تیم ما 
این مشــکل وجود نداشته ولی در کل تیم ها 
حتی تیم آقایان با این مشکالت دست و پنجه 

نرم می کنند.

سال پانزدهم   شماره   303 سه شنبه 27 دی 41401

خاتون بم 
نماینده شایسته زنان ایران

 درقاره آسیا

دکتر بابک اسماعیلی، مدیرعامل تیم خاتون بم پس از پیروزی چهار بر دو 
خاتون مقابل شهرداری سیرجان عنوان کرد:



5 سال پانزدهم   شماره   303 سه شنبه 27 دی 1401

صحن شورای شهر بم رنگ و بوی مادرانه گرفت 
 غافلگیری اعضای شورای اسالمی شهر بم و دیدار با مادرانشان

به گزارش اداره ارتباطات و روابط عمومی شهرداری وشورای اسالمی شهرجهانی بم شامگاه شنبه به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و بزرگداشت مقام زن طی 
اقدامی غافلگیرانه و معنوی از طرف دکتر منصور عزیزابادی ریاست شورای اسالمی شهر بم از مادران اعضای شورا در صحن علنی شورا دعوت به عمل آمد و اعضای شورا 
با مادران خود دیدار کردند. در نشست علنی شورای شهر که با حضور علیرضا ریاضی شهردار و شهرام جرجندی مدیر روابط عمومی شهرداری برگزار شده بود و اعضا در 

حال بحث و تبادل نظر درباره مسایل فرهنگی و اجتماعی شهر بودند مادران هر کدام از اعضا با حضور خود در صحن شورا آن ها را غافلگیر کردند. اعضای شورا نیز بعد از 
ادای احترام به مادران خود با اهدای گل از زحمات این عزیزان و مادران فداکار تقدیر و تشکر به عمل آورند و همچنین از دکتر عزیزآبادی بابت این اندیشه معنوی و به 

جا گذاشتن این صحنه خاطره برانگیز نیز تشکر و قدردانی نمودند.



سال پانزدهم   شماره   303 سه شنبه 27 دی 61401

مانور تمرینی و آموزشی صنعت آب و برق جنوبشرق کشور در بم برگزار شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان از برگزاری موفق مانور تمرینی - آموزشی مقابله با حوادث طبیعی صنعت آب و برق جنوبشرق کشور با رویکرد زلزله، در شرق استان کرمان 
خبر داد. علی رشیدی امروز 25 دی ماه در حاشیه برگزاری این مانور در بم با اشاره به موفقیت آمیز بودن مانور تمرینی-آموزشی صنعت آب و برق جنوبشرق کشور، اظهار کرد: به منظور 
باال بردن سطح آمادگی نیروهای عملیاتی و با هدف انسجام بخشی، هوشمندسازی خدمات و بهره گیری از دانش و اطالعات روز برای مدیریت حوادث طبیعی با رویکرد زلزله، مانور تمرینی-

آموزشی صنعت آب و برق منطقه جنوبشرق در شهرستان بم در حال برگزاری است.
رئیس شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و برق استان کرمان با بیان اینکه مدت زمان اجرای این مانورها دو روزه است، تصریح کرد: در روز اول برگزاری مانور عملیاتی و در روز 

دوم به تحلیل نتایج و بررسی دستاوردهای آن پرداخته می شود. وی افزود: مانورهای تمرینی آموزشی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE از سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی و در سطح کشور با 
مشارکت شرکت های صنعت آب و برق استان ها برگزار می شود و تاکنون دستاوردهای ارزشمندی داشته است.

انتخابات هیات مدیره  اتحادیه لوازم یدکی
به اطالع اعضاء تحت پوشش اتحادیه صنفی لوازم یدکی شهرستان نرماشیر می رساند انتخابات هیأت مدیره در مورخ۱40۱/۱۱/0۳ 

ساعت ۹ الی۱0/۳0 در محل اتاق اصناف واقع در بلوار جمهوری کوچه مصلی برگزار می گردد.
اتاق اصناف شهرستان نرماشیر

انتخابات هیات مدیره  اتحادیه نانوایان
به اطالع اعضاء تحت پوشش اتحادیه صنفی نانوایان شهرستان نرماشیر می رساند انتخابات هیأت مدیره درمورخ۱40۱/۱۱/02 

ساعت۱۱الی ۱2/۳0 در محل اتاق اصناف واقع در بلوار جمهوری کوچه مصلی برگزار می گردد.
اتاق اصناف شهرستان نرماشیر

آگهی مزایده مغازه تجاری جنب اردوگاه فجر دهبکری
به استحضار می رساند این اداره قصد دارد یک باب مغازه تجاری واقع در دهبکری جنب اردوگاه فجر  را به صورت اجاره با قیمت 

کارشناسی به اشخاص واگذار نماید ضمنا هزینه آگهی روزنامه به عهده متقاضی می باشد
حسین اهلل آبادی - مدیر اموزش پرورش بم

انتخابات هیات مدیره  اتحادیه آرایشگران
به اطالع اعضاء تحت پوشش اتحادیه صنفی آرایشگران شهرستان نرماشیر می رساند انتخابات هیأت مدیره در مورخ۱40۱/۱۱/05 

ساعت ۱0/۳0 الی۱2در محل اتاق اصناف واقع در بلوار جمهوری کوچه مصلی برگزار می گردد.
اتاق اصناف شهرستان نرماشیر

انتخابات هیات مدیره  اتحادیه فروشندگان موارد غذایی
به اطالع اعضاء تحت پوشش اتحادیه صنفی فروشندگان مواد غذایی شهرستان نرماشیر می رساند انتخابات هیأت مدیره در 

مورخ۱40۱/۱۱/02 ساعت ۹ الی۱0/۳0 در محل اتاق اصناف واقع در بلوار جمهوری کوچه مصلی برگزار می گردد.
اتاق اصناف شهرستان نرماشیر

انتخابات هیات مدیره  اتحادیه خیاطان
به اطالع اعضاء تحت پوشش اتحادیه صنفی خیاطان شهرستان نرماشیر می رساند انتخابات هیأت مدیره در مور۱40۱/۱۱/05 ساعت 

۱2/۳0 الی۱4در محل اتاق اصناف واقع در بلوار جمهوری کوچه مصلی برگزار می گردد.
اتاق اصناف شهرستان نرماشیر

انتخابات هیات مدیره  اتحادیه مصالح ساختمانی
به اطالع اعضاء تحت پوشش اتحادیه صنفی مصالح ساختمانی شهرستان نرماشیر می رساند انتخابات هیأت مدیره در مورخ 

۱40۱/۱۱/0۳ساعت۱۱الی ۱2/۳0 در محل اتاق اصناف واقع در بلوار جمهوری کوچه مصلی برگزار می گردد.
اتاق اصناف شهرستان نرماشیر

انتخابات هیات مدیره  اتحادیه پوشاک
به اطالع اعضاء تحت پوشش اتحادیه صنفی پوشاک فروشان شهرستان نرماشیر می رساند انتخابات هیأت مدیره در مورخ 

۱40۱/۱۱/04ساعت۱۱الی۱2/۳0در محل اتاق اصناف واقع در بلوار جمهوری کوچه مصلی برگزار می گردد.
اتاق اصناف شهرستان نرماشیر

انتخابات هیات مدیره  اتحادیه رایانه
به اطالع اعضاء تحت پوشش اتحادیه صنفی رایانه شهرستان نرماشیر می رساند انتخابات هیأت مدیره در مورخ ۱40۱/۱۱/05ساعت 

۸/۳0 الی۱0در محل اتاق اصناف واقع در بلوار جمهوری کوچه مصلی برگزار می گردد.
اتاق اصناف شهرستان نرماشیر

انتخابات هیات مدیره  اتحادیه مکانیکان
به اطالع اعضاء تحت پوشش اتحادیه صنفی مکانیکان شهرستان نرماشیر می رساند انتخابات هیأت مدیره در 

مورخ۱40۱/۱۱/04ساعت ۹ الی۱0/۳0در محل اتاق اصناف واقع در بلوار جمهوری کوچه مصلی برگزار می گردد.
اتاق اصناف شهرستان نرماشیر



3 سال پانزدهم   شماره   303 سه شنبه 27 دی 1401

 گــزارش پایــش فقــر ســال ۱۴۰۰ کــه چنــدی پیــش از 
ــد،  ــی منتشــر ش ــاون اجتماع ــاه و تع ــوی وزارت کار، رف س
اســتان های ایــران را از نظــر ســطح فقــر مقایســه کــرده 
اســت. بنــا بــر داده هــای هزینــه و درآمــد خانــوار، هــر چنــد 
ــا  ــت، ام ــد اس ــدود ۳۰ درص ــور ح ــر در کل کش ــرخ فق ن
ــر  ــرخ باالت ــن ن ــتان، ای ــتان و بلوچس ــد سیس ــتانی مانن در اس
از ۵۰ درصــد اســت. یعنــی بیــش از نصــف مــردم ایــن 
ــرای آن مخــارج  ــر از خــط فقــر محاسبه شــده ب اســتان کمت

داشــته اند.
ایرانیــان و  پایــگاه رفــاه  بــا داده  نام بــرده  ترکیــب داده 
شــاپرک بــه پژوهشــگران کمــک کــرده تــا یــک شــاخص 
ترکیبــی بــرای محرومیــت محاســبه کننــد. بــا ایــن شــاخص 
اســتان  بلوچســتان محروم تریــن  و  اســتان سیســتان  هــم 
هرمــزگان  شــمالی،  خراســان  همچنیــن  اســت.  کشــور 
از جملــه  همــه  کــه  بعدی انــد  رتبه هــای  در  لرســتان  و 
ناحیــه  اســتان های  هســتند.  کشــور  مــرزی  اســتان های 
جــدول  پاییــن  اســتان  ده  جــزو  غالبــاً  ایــران  مرکــزی 
محرومیــت محســوب می شــوند؛ رتبــه ۳۱ از آن اســتان 
یــزد اســت و رتبــه ۳۰ را تهــران داراســت. خانوارهــای 
ایــن دو اســتان بنــا بــر نتایــج گــزارش پایــش فقــر کمتریــن 

محرومیــت را دارنــد.
ــط  ــمی از خ ــار رس ــن آم تازه تری

ــر فق
ــال ۱۴۰۰،  ــر در س ــش فق ــمی پای ــزارش رس ــاس گ ــر اس ب
حــدود ۳۰ درصــد از مــردم ایــران دچــار فقــر مطلــق 
هســتند. خط فقــر مطلــق کــه نشــان می دهــد هــر فــرد چــه 
ــی  ــای اساس ــل نیازه ــن حداق ــرای تأمی ــد را ب ــزان درآم می
ــه  ــده ک ــبه ش ــال ۱۴۰۰ محاس ــرای س ــاز دارد، ب ــی نی زندگ
ــون  ــا ۲۵.۶ میلی ــران ی ــردم ای ــای آن ۳۰ درصــد از م ــر مبن ب
ــرخ فقــر در مناطــق  ــه ن ــق هســتند. البت نفــر دچــار فقــر مطل
روســتایی از ۳۵ درصــد هــم عبــور می کنــد. نــرخ فقــر 
متوســط کشــور کــه در چهــار ســال گذشــته دچــار افزایــش 
ــد  ــن می کن ــت، روش ــده اس ــه ۳۰ ش ــد ب ــول ۲۰ درص از ح
افتــادن  بــا  ایــران،  متوســط  اقتصــادی  وضعیــت  افــت 
جمعیــت بیشــتری از ایــران در دام فقــر هم زمــان شــده 
ــادی را  ــت های اقتص ــدی در سیاس ــری ج ــزوم بازنگ ــه ل ک

یــادآور می شــود.
ــل دســتمزد نشــان می دهــد در  ــا حداق ــر ب مقایســه خــط فق
ــت،  ــر اس ــی باالت ــای زندگ ــه هزینه ه ــزرگ ک ــهرهای ب ش
ــوار ســه نفره  حداقــل دســتمزد کفــاف خــط فقــر یــک خان
را هــم نمی دهــد. امــا از ســوی دیگــر بــرای برخــی مناطــق 
خــط فقــر در ۱۴۰۰ پایین تــر از حداقــل دســتمزد کشــوری 

بــوده اســت.
ــه طــور رســمی اعــالم شــده  ــی ب محاســبه فقــر از چــه زمان
ــی  ــال متوال ــن س ــرای دومی ــر ب ــش فق ــزارش پای ــت؟ گ اس
از ســوی دفتــر مطالعــات رفــاه اجتماعــی )ذیــل وزارت 
ــن  ــت. ای ــده اس ــر ش ــی( منتش ــاه اجتماع ــاون و رف کار، تع
گــزارش را می تــوان تنهــا گــزارش رســمی و دولتــی از 
ــه ویــژه محاســبه خــط فقــر دانســت کــه  وضعیــت فقــر و ب
قــرار اســت بــرای اولیــن بــار بــه صــورت مرتــب و ســاالنه 
اعــالم شــود. پیــش از ایــن مرکــز پژوهش هــای مجلــس در 
ــه شــیوه ای نســبتاً  ــه محاســبه خــط فقــر ب مقاطعــی دســت ب
ــش  ــد پای ــود کــه گزارش هــای جدی ــع و علمــی زده ب جام
فقــر هــم برداشــت تعدیل شــده ای از همــان روش محاســبه 
ــد  ــه بای ــه وزارت خان ــر آیین نام ــا بناب ــن گزارش ه ــت. ای اس
ــن  ــکل ای ــا مش ــوند؛ ام ــر ش ــال منتش ــش ماهه اول س در ش
ــاز  ــس از آغ ــاه پ ــا ۸ م ــاه ت ــن ۵ م ــوالً بی ــه معم ــت ک اس
ســال، نتایــج آمارگیــری هزینــه و درآمــد خانــوار از ســوی 
ــه  ــن داده ک ــار ای ــان انتش ــد. زم ــار می یاب ــار انتش ــز آم مرک
ــی  ــبات رفاه ــر و کاًل محاس ــط فق ــبه خ ــی محاس ــع اصل منب
اســت، باعــث شــده در ســال جــاری گــزارش پایــش فقــر 
در پاییــز تهیــه شــود. ســال گذشــته ایــن گــزارش مطابــق بــا 
آیین نامــه در تابســتان منتشــر شــد امــا نتوانســته بــود عمــالً  از 
داده هــای ســال ۹۹ هزینــه و درآمــد خانــوار بهــره ببــرد و در 
نتیجــه خروجــی چنــدان معتبــری نداشــت. از ایــن رو، نتایــج 
ــه روز مجموعــه  ــن گــزارش ب ــوان اولی ــد را می ت ســال جدی

ــر دانســت. ــورد خــط فق ــاه درم ــاون و رف وزارت کار، تع
عدد خط فقر چه چیزی را نشان می دهد؟

ــت.  ــده اس ــال آفری ــران جنج ــا در ای ــر باره ــط فق ــدد خ ع
افــراد مختلــف بــا معیارهــای متفــاوت اعــدادی را بــه عنــوان 
خــط فقــر اعــالم می کننــد. امــا واقعــاً چــه معیــاری از خــط 
ــه تحلیــل وضعیــت فقــر در ایــران کمــک می کنــد؟  فقــر ب
ــا دو دالر در  ــک ی ــد ی ــا، درآم ــاده ترین ابزاره ــی از س یک
ــعه   ــطح توس ــای س ــر مبن ــی ب ــک جهان ــه بان ــت ک روز اس
ــرای مقایســه  ــار شــاید ب ــد. ایــن معی کشــورها تعییــن می کن
بیــن کشــوری مناســب باشــد امــا بــرای فهــم تغییــرات فقــر 
در ایــران و همچنیــن مقایســه بیــن مناطــق مختلــف، نیازمنــد 
ــای  ــای داده ه ــر مبن ــتیم. ب ــه ای هس ــر هزین ــای دقیق ت داده ه
ــی  ــی حت ــورت جزئ ــه ص ــه ب ــوار ک ــد خان ــه و درآم هزین
ــه را می ســنجد،  مــواد خوراکــی مصرفــی خانوارهــای نمون
می توانیــم از معیارهــای بهتــری اســتفاده کنیــم. کســی کــه 
ــه،  ــه جامع ــت بقی ــارغ از وضعی ــق اســت، ف ــر مطل دچــار فق
نمی توانــد حداقــل نیازهــای اساســی اش در زندگــی را 
ــا  ــز پژوهش ه ــتفاده مرک ــورد اس ــد. در روش م ــن کن تأمی
ــده  ــی تأمین کنن ــبد خوراک ــک س ــاه، ی ــر وزارت رف و بعدت
۲۱۰۰ کیلوکالــری مدنظــر قــرار می گیــرد. کســانی کــه 
فقــر  تهیــه کننــد، دچــار  نمی تواننــد چنیــن ســبدی را 
ــر  ــا نمــودار زی ــن مبن ــر ای خوراکــی محســوب می شــوند. ب
نشــان می دهــد در چهــار ســال گذشــته بیــش از نیمــی 
ــاز  ــورد نی ــری م ــل کال ــر از حداق ــران کمت ــت ای از جمعی
ــات  ــایر اطالع ــک س ــه کم ــپس ب ــد. س ــت کرده ان را دریاف
مثــل تفــاوت قیمتــی مناطــق مختلــف و قیمــت مســکن، خط 
فقــر متوســط کشــور بــه دســت می آیــد. طبیعتــاً خــط فقــر 
میــان شــهرها و روســتا، میــان شــهرهای بــزرگ و شــهرهای 
ــان اســتان ها متفــاوت اســت کــه بعضــاً ایــن  کوچــک و می

ــوند. ــالم می ش ــم اع ــر ه ــوط فق خط
خط فقر سال ۱۴۰۰

تخمیــن گــزارش پایــش فقــر ادعــا می کنــد خــط فقــر 
ســرانه در ســال ۱۴۰۰ بــرای کل کشــور بــه یــک میلیــون و 
هفتصدهــزار تومــان )ماهانــه( رســیده و بــا توجــه بــه تــورم 
تــا شــهریور ۱۴۰۱ احتمــاالً بــه حــدود ۲ میلیــون و هشــتصد 
هــزار تومــان افزایــش یافتــه اســت. در ســال ۱۴۰۰ خــط فقــر 
یــک خانــوار ســه نفــره حــدوداً ســه میلیــون و هفتصدهــزار 
تومــان بــوده کــه نســبت حداقــل دســتمزد بــه ایــن مقــدار، 
ــاکنان  ــرای س ــاالً ب ــداد احتم ــن اع ــت. ای ــده اس ۱.۱۱ می ش
ــه طــوری کــه  ــد. ب ــه نظــر بیای ــب ب ــزرگ عجی شــهرهای ب

ــرای خــط فقــر کشــوری  ــری را ب ــع اعــداد بســیار باالت توق
ــط  ــن خ ــر همی ــا ب ــد بن ــان می ده ــزارش نش ــا گ ــد. ام دارن
ــق  ــر مطل ــار فق ــران دچ ــردم ای ــد از م ــم، ۳۰ درص ــر ه فق

هســتند.
گسترش فقر طبق آمار رسمی

منظــور از نــرخ فقــر، درصــد جمعیــت زیــر خــط فقــر 
تخمینــی اســت. نمــودار اصلــی در ابتــدای گــزارش نشــان 
ــل  ــود قاب ــک صع ــار ی ــر دچ ــرخ فق ــال ۹۶ ن ــد از س می ده
ــه طــوری کــه از ســطوح بیســت درصــدی  توجــه شــده، ب
ــاق  ــن اتف ــت. ای ــه اس ــش یافت ــد افزای ــدود ۳۰ درص ــه ح ب
ــل  ــن حداق ــران از تأمی ــردم ای ــه یک ســوم م کــه نزدیــک ب
نیازهــای اساســی عاجزنــد، هم زمــان بــا کاهــش رشــد 
ــش  ــن افزای اقتصــادی و مصــرف ســرانه رخ داده اســت. ای
نشــان می دهــد  ایــران  فقــر مطلــق در  جمعیــت دچــار 
ــد  ــت از اقشــار کم درآم ــا شــعار حمای سیاســت هایی کــه ب
ــه قیمتگــذاری دســتوری در تمــام  ــد، از جمل اتفــاق می افتن
ــت  ــوان وضعی ــه عن ــادی را ب ــد اقتص ــا رش ــا، نه تنه حوزه ه
متوســط کشــور دچــار اختــالل کــرده، بلکــه وضعیــت 
اقشــار پاییــن درآمــدی را هــم بدتــر کــرده اســت. رفــع فقــر 
ــی در  ــای اساس ــد تغییره ــر نیازمن ــون نف ــق از ۲۵.۶ میلی مطل

ــت. ــور اس ــادی کش ــتگذاری اقتص سیاس
نــرخ فقــر تمــام واقعیــت فقــر در ایــران را نشــان نمی دهــد. 
آن ۳۰ درصــدی کــه کمتــر از خــط فقــر درآمــد و هزینــه 
دارنــد، ظاهــراً دچــار وضعیــت بدتــر شــده اند؛ یعنــی فاصلــه 
آن هــا بــا خــط فقــر محاسبه شــده افزایــش یافتــه اســت؛ بــه 
ــال ۹۷  ــه در س ــر ک ــط فق ــا خ ــرا ب ــکاف فق ــه ش ــوری ک ط
ــه حــدود ۲۷  ــر ب ــوده در دو ســال اخی حــدود ۲۵ درصــد ب
درصــد رســیده اســت. بــا وجــود ایــن کــه جمعیــت فقــرا در 
ــوده،  ــا کاهــش اندکــی -۷۰۰ هــزار نفــر- همــراه ب ۱۴۰۰ ب
امــا شــکاف فقــر حــدود ۰.۰۱ واحــد درصــد بیشــتر شــده، 

پــس وضعیــت زندگــی فقــرا بدتــر شــده اســت.
ــد  ــا درآم ــتاها، ام ــر در روس ــر پایین ت ــط فق ــود خ ــا وج ب
ــهری  ــق ش ــر از مناط ــیار کمت ــم بس ــق ه ــن مناط ــاکنان ای س
اســت. در نتیجــه نــرخ فقــر در روســتاهای ایــران بــاالی ۳۵ 

ــر از ۳۰. ــی کمت ــهرها کم ــت و در ش ــد اس درص
ــوری را  ــتمزد کش ــل دس ــکال حداق ــتانی اش ــر اس ــط فق خ

نشــان می دهــد
ــرای یــک  ــرای شــهر تهــران در ســال ۱۴۰۰، ب خــط فقــر ب

خانــوار ســه نفره ۷.۳۹۸ میلیــون تومــان بــوده اســت؛ رقمــی 
ــدود  ــه ح ــال ک ــن س ــوق ای ــل حق ــتر از حداق ــیار بیش بس
چهــار میلیــون و صدهــزار تومــان بــود. امــا در همیــن 
ســال، خــط فقــر در بســیاری از شــهرهای کوچک تــر مثــل 
ــر  ــط فق ــان خ ــل و کرم ــزد، اردبی ــتان های ی ــهرهای اس ش
ــالف  ــت. اخت ــوده اس ــان ب ــون توم ــتر از ۳ میلی ــی بیش کم
ــتان ها  ــان اس ــورم کل می ــکن و ت ــت مس ــطح قیم ــاالی س ب
و مناطــق گوناگــون کشــور باعــث می شــود هزینه هــای 
زندگــی تفاوت هــای چشــمگیری داشــته باشــند. در چنیــن 
شــرایطی، تعییــن یــک رقــم حداقــل دســتمزد بــرای کشــور 
رویکــرد کامــاًل اشــتباهی اســت. در شــهر تهــران ایــن مبلــغ 
یــک خانــوار ســه نفره را بــه تأمیــن حداقــل نیازهایــش هــم 
نمی رســاند. از ســوی دیگــر در مناطــق بــا ســطح هزینه هــای 
پاییــن، ممکــن اســت حداقــل دســتمزد کشــوری منجــر بــه 
کاهــش تقاضــای نیــروی کار از ســوی بنگاه هــا شــود و در 
ــن  ــد. از طــرف دیگــر هــم ای ــکاری دامــن بزن ــه بی نتیجــه ب
اتفــاق می توانــد بــه اشــتغال غیررســمی در ایــن مناطــق 

منجــر شــود.
محروم ترین مناطق کشور

ــه  ــار داده هزین ــان هــم در کن ــاه ایرانی ــگاه رف اطالعــات پای
و درآمــد خانــوار، منبعــی بــرای محاســبات رفاهــی وزارت 
ــاه اســت. گــزارش پایــش فقــر شــاخصی از محرومیــت  رف
ــرده  ــت ک ــاه درس ــگاه رف ــات پای ــن اطالع ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــتان  ــتان و بلوچس ــور سیس ــتان کش ــن اس ــت؛ محروم تری اس
اســت بــا نمــره محرومیــت ۵۸.۲۲ درصــد. پــس از آن هــم 
ــد. در  ــرار دارن ــتان ق ــتان و کردس ــمالی، گلس ــان ش خراس
ــت  ــره محرومی ــا نم ــران ب ــم ته ــتان ها ه ــدول اس ــن ج پایی
اوضــاع  دارد.  را  محرومیــت  کمتریــن  درصــد   ۱۵.۴۴
ایــن  از منظــر  البــرز هــم  یــزد و  اســتان های اصفهــان، 

ــت. ــوب اس ــاخص خ ش
ــار و  ــز آم ــه مرک ــا داده و هزین ــات ب ــن اطالع ــب ای ترکی
اطالعــات ســامانه شــاپرک، یــک رتبه بنــدی جامــع از 
اســتان ها از نظــر محرومیــت را تشــکیل داده کــه در آن 
ــا  ــن اســتان اســت. ام هــم سیســتان و بلوچســتان محروم تری
ــت را در  ــن محرومی ــدی کمتری ــن رتبه بن ــزد در ای ــتان ی اس
ســال ۱۴۰۰ داشــته اســت. شهرســتان بشــاگرد در هرمــزگان 
محروم تریــن  هــم  بلوچســتان  و  سیســتان  در  فنــوج  و 

می شــوند. محســوب  کشــور  شهرســتان های 

استان کرمان در رده ششم محروم ترین استان های کشور
ترکیب اطالعات سه نوع داده از خانوارهای ایرانی نشان می دهد بیشترین محرومیت در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد، استان کرمان در رده 

ششم محروم ترین استان ها قرار دارد و عجیب ترین نکته اینکه یزد در همجواری کرمان کمترین محرومیت را در کشور دارد... 
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