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حقـوق حیـوانـات

درس های کرونا برای ارتباط انسان و حیوان
ســپهر ســلیمی: با فروکش کردن موج بیماری کووید۱۹ در جهان و در شــرایطی که 
جهانیــان تصور می کننــد این بیماری در حال خداحافظی اســت، فرصت مناســبی 
پیش آمده که نگاهی داشــته باشــیم به آنچه این بیماری به ما آموخت. بیماری ای 
که همچنان بر ســر منشــأ ظهور آن بحث هــای جدی مطرح اســت؛ از تولید آن در 
آزمایشــگاه های مخفی چین تا ویروس جهش یافته بر اثر خوردن و تماس با خفاش 
یا پنگولین. کووید۱۹ اگر چه در ماه های ابتدایی ظهورش به واسطه تعطیلی صنایع و 
خالی شدن شهرها، فرصتی برای نفس کشیدن زمین و حتی بازگشت حیوانات وحشی 
به برخی از ســکونتگاه های انســان را فراهم کرده بود اما در ادامه با ظهور مشکالت 
اقتصادی موجب آســیب بیشتر به محیط زیست و زمین شــد. در ابتدای شیوع کرونا 
تصور می شد بشر فرصتی برای بازنگری نسبت به رفتار خود با زمین و اهالی زمین به 
دســت آورده و شاهد تغییر رویکرد و برخورد با موجودات زنده خواهیم بود اما مانند 
همیشــه بشر فراموشکار به رویه قبل بازگشت. در این یادداشت به برخی از مهم ترین 

درس های کرونا اشاره می کنم.
فاصلــه اجتماعی را حفــظ کنید؛ این یکی از مهم ترین و پرکاربردترین شــعارها و 
پیام هایی بود که در دوران کرونا شنیدیم. حفظ فاصله مناسب بین انسان ها و همچنین 
بین انســان و حیوانات از مهم ترین آموزه های کرونا ســت. حفــظ فاصله با حیوانات 
موجب کاهش رنج این حیوانات می شود و از الزاماتی است که آینده محیط زیست به 
آن وابســته است. عامل پاندمی بعدی، چه باکتری باشد یا ویروس، به احتمال خیلی 
زیاد از یک حیوان به انســان منتقل خواهد شــد. میلیون ها ویروس در بدن حیوانات 
وجود دارد که انســان ها هرگز با آنها سروکار نداشته اند. افزایش تعامل با حیوانات و 
خوردن آنها ســبب انتقال این عوامل بیماری زای جدید به انسان خواهد شد. پرورش 
حیوانــات بــرای مقاصد خوراکی و تجــارت حیوانات خاص (اگزوتیــک) را می توان 
پاشنه آشیل بشــر در مقابل پاندمی های بعدی دانست. عالوه بر پاندمی ها، مقاومت 
آنتی بیوتیکی و بیماری های عفونی، چالش  های جدی در رابطه با سالمت بشر هستند 
کــه علت اصلــی آن خوراندن بیش از حد و بدون دلیــل آنتی بیوتیک ها به حیوانات 
پرورشــی است. پرورش حیوانات در مقیاس صنعتی در همه جوامع رایج است و در 
نزدیکی محل زندگی همه ما انجام می شود و این امر باعث می شود عوامل بیماری زا 

بتوانند به راحتی به انسان ها منتقل شوند.
بنابراین منطقی به نظر می رســد که دولت ها در کنــار همه طرح ها و برنامه های 
اقتصادی و بهداشــتی ای که برای مقابله با اثرات پاندمی ارائه می کنند، تشویق مردم 
به مصرف غذاهای پایدارتر و با منشأ گیاهی را نیز در دستور کار خود قرار دهند و در این 
زمینه از سازمان های غیردولتی، فعاالن محیط زیست و حقوق حیوانات کمک بگیرند. 
به طور کلی می توان گفت نگاه کاال انگارانه به حیوانات و هر گونه اســتفاده ابزاری از 
آنها، عالوه بر اینکه ناعادالنه و غیراخالقی است، می تواند سالمت و حتی بقای نسل 
بشر را در معرض خطر قرار دهد. استفاده از حیوانات در آزمایشگاه ها نیز خطر شروع 
یک همه گیری را افزایش می هد؛ برای مثال می دانیم که بیماری «آبله میمون» برای 
اولین بار در سال ۱۹۸۵ و در جوامعی از میمون ها که برای انجام آزمایش توسط انسان 

نگهداری می شدند، دیده شده است.
در آخر می توان گفت بهتر است این واقعیت را بپذیریم که سالمتی ما انسان ها به 
سالمتی حیوانات و محیط زیست گره خورده است و این دو هرگز از هم قابل تفکیک 
نیســتند. پذیرش و درک این مسئله از ســوی مردم می تواند بر انتخاب های شخصی 
آنها اثر بگذارد و منجر به بهبود وضعیت حیوانات، ارتقای ســالمت عمومی و حفظ 

محیط زیست شود.

سه شــنبه ۲۱ تیرماه جاری، تصویب 
طرح نظام نامه مشارکت محلی در 
صحن شــورای اسالمی شهر تهران 
به پایان رســید. نگارنــده از طریق 
وبگاه شــورا، بیننده این جلسه بود. 
یکی از نــکات جالب این جلســه، 
نحوه رأی دادن برخی اعضا بود. ماده ۵ آیین نامه داخلی شــورای اسالمی شهر 

تصریح دارد که:
«عضویت در شــورا قائم به شخص اســت و قابل واگذاری به دیگری نیست . 
هیچ یــک از اعضای شــورا حق تفویض اختیارات خود را بــه غیر اعم از عضو یا 

غیرعضو ندارد».
در جلســه روز سه شــنبه آقای منشی از پشــت صندلی خود برخاسته بود و 
با یکی دیگر از اعضا در صحن صحبت می کرد. خانم منشــی برخاســت و پشت 
صندلی او رفت و از رایانــه او به جای او رأی داد! در ماده ای دیگر، عضو دیگری 
پشت صندلی اش نبود، باز خانم منشی به همکار کناری او گفت به جای آنکه در 
جای خود ننشســته از طریق رایانه او رأی دهد! یا رمز ورود به سامانه ثبت آرا را 

از پشت بلندگو به یکی دیگر از اعضا اعالم کردند!
به نظر می رســد از این رویه های خالف قانون در این دوره شورای شهر تهران 

نباید تعجب کنیم.
بگذریــم؛ همان طور کــه بارها عــرض کرده ام، مشــکل مدیریــت محله، 
چالش های حقوقی آن است. متأسفانه در این نظام نامه نه تنها به این چالش ها 
توجهی نشــده بلکه بر پیچیدگی و حجم مشــکالت نیز به مراتب افزوده شده 
است. شهرداری تهران در سنوات گذشته، به دالیل متعددی حاضر نبوده است 
درباره سراهای محالت مســئولیت بپذیرد. شورای شهر نیز حاضر نبوده با یک 
سیاست روشن و قاطع در خصوص این موضوع تعیین تکلیف کند. درخصوص 
این نظام نامه نیز به رغم ژست و مدعای اعضای شورا، حاضر به تعیین تکلیف 
وضعیت حقوقی ســرای محله نشده اند و عمال به گونه ای این طرح را تصویب 
کردند که باز هم هیچ مســئولیتی متوجه شهرداری تهران نباشد. در بحث ماده 
ســه، در بند مربوط به بازرس، امانی، عضو شــورا، یکی از استدالل هایی که در 
دفاع از پیشــنهادش اقامه کرد این مضمون بود که «بازرس، کارمند شهرداری 
نباشد تا محملی ایجاد نشود که شکایت های بیمه و ... متوجه شهرداری تهران 
شــود!». پیشــنهاد او این بود که بازرس منتخب هیئت امنا باشد. درنهایت هم 

این پیشنهاد با تغییراتی رأی آورد.
با آنچه به تصویب رســیده، به نظر می رسد در عمل، مسئولیت حقوقی امور 
اداری و منابع انســانی سراهای محالت متوجه هیئت امنا خواهد شد. مسئولیت 
حقوقی اموال و امالک در اختیار سرای محله نیز متوجه امین اموال خواهد شد.
هیئت امنا، تقریبــا در جایگاه کارفرمای مدیر محله قرار گرفته اســت؛ چون 
حکم او را هیئت امنا (احتماال دبیر آن) صادر می کند. بنابراین پس از این احتماال 
اعضای هیئت امنا، به خصوص دبیر آن، در معرض این تهدید هســتند که طرف 
شکایت هایی باشند که در مراجع مربوطه در موضوعات حقوق، دستمزد و بیمه، 
توســط مدیران محالت برکنار شده یا کارکنان سرای محله، طرح دعوا می شوند. 
در دوره ای که بنده در ســتاد مدیریت محله شــهرداری تهران مسئولیت داشتم، 
بارها محل رجوع مأموران تأمین اجتماعی بودم برای اینکه کد ملی و مشخصات 
دبیران شــورایاری محالت را در اختیار ایشــان بگذارم؛ دقیقا با همین اســتدالل 
که در دوره ای حکم مدیران محالت را این اشــخاص صادر کرده بودند. البته ما 
بــا رایزنی های اجرائــی تمام تالش خود را کردیم فــردی در معرض تهدید قرار 
نگیــرد و کامال امانــت دار اطالعاتی بودیم که در اختیارمان بــود. اما به هرحال، 

شــاهد مواردی بودیم که فرد شاکی از طریق دیگری به کد ملی دبیر هیئت امنا 
یا مدیر محله دســت پیدا کرده بود و با اخذ رأی محکومیت ایشــان، باعث شده 
بود خودرو یا حســاب های بانکی ایشان توقیف شــود. شهرداری نیز هیچ مجوز 
و امــکان حقوقی برای کمک و دفاع از این افراد نداشــت. حتی قراردادی که از 
ســوی معاونت اجتماعی با اخذ مجوز از مراجع مربوطه با یکی از شــرکت های 
شــهرداری برای رســیدگی حقوقی به این پرونده ها بسته شــده بود نیز در دوره 
جدید لغو شد و عمال در این دوره مدیران محالت بدون پشت و پناه به حال خود 
رها شــدند. با آنچه در شورا تصویب شد، اعضای هیئت امنا، به خصوص دبیران 

آنها، در معرض چنین تهدیدهایی هستند.
اما غیر حقوقی ترین بخش مصوبه دیروز شورا، بند مربوط به امین اموال بود. 
نکته جالب این بود که به رغم تذکرات نسبتا دقیق و حقوقی که برخی اعضا در 
صحن دادند، رئیس جلسه بدون توجه، اصرار به رأی گرفتن داشت. همین نحوه 
اداره جلســه به خوبی نشان می دهد غرض از این مصوبه، انجام یک کار نمایشی 
و فراهم آوردن یک فرصت سیاسی است؛ وگرنه یک شورای نماینده مردم، چنین 
متن نامنســجم، غیرحقوقی و غیرکارشناسی را تصویب نمی کرد که متعاقب آن 

تعدادی از شهروندان و کارکنان شهرداری به مخاطره بیفتند.
به موجب مصوبه روز سه شــنبه، یکی از کارکنان شهرداری امین اموال سرای 
محله خواهد شد؛ بدون اینکه حق دخالتی در امور سرای محله داشته باشد. به 
بیان دیگر، ابزار کار را در اختیار کســی گذاشته اند (امین اموال) و اختیار و اجازه 
استفاده از این ابزار را در اختیار کسی دیگر (مدیر محله). همین دوگانه نامعقول، 
منشــأ تنش های انســانی فراوانی بین مدیران محالت و امین های اموال خواهد 
شــد. مدیر محله عمال اجازه جابه جا کردن حتی یک صندلی را نخواهد داشت. 
امین اموال هم حق مداخله درباره نحوه اســتفاده از اموال را نخواهد داشــت. 
ظاهر قصه این اســت که ما مدیران محالت را از دادن سفته و پذیرش مسئولیت 
معاف کرده ایم؛ اما در اصل، اساســا چیزی از مدیر محله بیش از یک اسم باقی 
نگذاشــته اند. در خصوص انتخابش، او دیگر در یــک فرایند فراگیر و عام انتخاب 
نمی  شود؛ او را شهرداری منطقه معرفی می کند. اختیاری ندارد جز آنچه هیئت 
امنا به او دیکته می کند و بر سر استفاده از امکانات سرا نیز احتماال باید در تنش 

دائمی با امین اموال باشد و آزادی عملی ندارد.
از ســوی دیگر، معلوم نشد چه کسی در شــهرداری عهده دار این مسئولیت 
خواهد شــد؛ ولی به نظر می رســد مسئوالن ستاد ســابق راهبری مشارکت های 
اجتماعی در مناطق یا مدیران اجتماعی نواحی بیش از دیگران در معرض چنین 
مسئولیتی هستند. توصیه بنده کمترین به این همکاران سابق این است که فریب 
ســاعت های بیشتر اضافه کار و تعطیل کار یا وعده پست و مقام را نخورند. شما 
در شرایطی که حق دخالتی ندارید، عمال نه در نگهبان گذاشتن برای سرای محله 
و انتخاب او اختیاری دارید، نه برای دوربین گذاشتن در سرای محله قدرتی دارید، 
نه امکان حضور دائمی در ســرای محله دارید و نه اجازه برای گرفتن تضمین از 
کســی که اموالی را در اختیارش می گذارید دارید، با چه منطقی چنین مسئولیت 
سنگینی را می پذیرید؟ خسارتی که ممکن است به موجب این مسئولیت متوجه 
شما شود، بعید نیست با حقوق یک سال شما برابری کند! و ممکن است در زمان 

بازنشستگی تا هفت پشت شما را گرفتار کند!
نگارنده سود و زیانی در آنچه گفته شد، ندارد. صرفا وظیفه اخالقی خود 
می داند حسب اشراف کارشناسی و تجربه ای که در این حوزه دارد، این موارد 
را خدمت فعاالن عزیز محلی و همکاران ســابق خــود انذار دهد. امیدوارم 
در سکوت و انفعال شــهرداری تهران، حداقل هیئت تطبیق مصوبات شورا، 
در حفظ و حراســت از بیت المال و مصالح شــهروندان، دست کم این موارد 

غیر حقوقی را تأیید نکند.

دریا قدرتی پور: امروز کاسبی اکبر جور نبوده. حاال تنها دارایی 
سفره آنها نان و سیب زمینی پخته است که آن هم برای هشت 
نفر کفاف نمی دهد. نخســتین وعده غذایی خانــواده اکبر در 
خانــه ۵۰متری شــان، بعد از دو روز گرســنگی همین اســت. 
مادر ۲۸ســاله است با شــش بچه قد و نیم قد و پدر ۳۵ساله 
و کارگر فصلی اســت. دست های فاطمه گیج مانده که چطور 
سیب زمینی های پخته را بین بچه ها تقسیم کند. کاسبی اکبر این 
روزها دندان گیر نیست. بوی پالستیک سوخته می آید. آفتاب تیز 
می تابد توی چشم های او و هم رزمان کارگرش که توی یکی از 
میدان های منتهی به مرکز شــهر، روی چمن های کچل شده و 
زرد لم داده اند. خط فقر اینجا تیز و خون ریز اســت و برای آنها 
کرونا معنی ندارد، چون گرسنگی از کرونا هم ترسناک تر است. 
گرسنگی که هرروز با پوست و گوشتشان آن را لمس می کنند و 

این روزها بیشتر از هر روز خجالت می کشند.
ساعت هفت صبح است و خاک بی چمن میدان، هر روز این 
نگاه های منتظر را شــاهد اســت. دل مدور و دایره ای میدان را 
که نگاه کنی، پر شــده از آدم های مچالــه که به امید لقمه ای 
نــان منتظرند. آدم هایــی که انگار به اینجا وصله شــده اند، با 
چهره های آفتاب ســوخته و چشــم های نگران. صورت تکیده 
و بی دندان غالمعلی هم نشــان از ماراتــن بی پایان زندگی او 
بــا روزهای بی پولی و درماندگی دارد. ســفره او وقتی کوچک 
شــد که کرونا آمد و او از کار بی کار شــد، کرونا هم که کم شد 
او نتوانســت مثل گذشــته جان بگیرد. حــاال او هم میهمان 
پیاده روهایی اســت که هــر روز با او این روزهای ســیاه را ورق 
می زند. امروز یک ســال و ۱۰ روز است که بی کار شده و هر روز 
را به شکلی گذرانده اند؛ اول با فروش لوازم دست دوم و حاال با 
ایستادن توی میدان، برای یافتن شغلی غیررسمی، بدون بیمه 

و امنیت.
تیشه به ریشه زندگی

ســاکنان این خیابان مثل آدم های فراموش شده، نه گذشته 
ملموســی دارند و نه آینده روشــنی. کرونا تیشه زده به ریشه 
زندگی هایی که این روزها قوت قالبشان سیب زمینی و نان خالی 

است و اگر الکچری تر باشند به چند تخم مرغ ختم می شود.
کارگــران را که در میدان جا بگــذاری، بین خانه های پایین 
شهر، خانه عطیه و بچه هایش هم از فقر سیاه است، شوهرش 

دو ســال پیش زیر چنگال اعتیاد جــان داده و حاال او مانده و 
سه فرزندش. بســاط ناهار عطیه، یک پیاله کشک است که از 
فرط آب زیــاد، رنگی بر رخ ندارد. او زندگــی اش را با خیاطی 
می گذرانــده و بعد از گرانی ها و کرونا، بســاطش چندان جور 
نیســت، نه سفارش زیادی هســت و نه پولی. گرانی ها هم هر 

قدر بخواهند در حال تاختن است.
عطیــه تکه های کوچک نان بربری را توی آب کشــک فرو 
می کند و می گذارد دهان اســماء- کوچک ترین فرزند عطیه- با 
پاهــای برهنه و نحیف، با اینکه پنج بهــار را گذرانده، مثل یک 
کودک دوساله اســت. عطیه چشم هایش را می گرداند سمت 
نگاه های علی و سمیه و به آنها اجازه خوردن می دهد. بچه ها 

بدون اینکه تأخیر کنند، لقمه ها را می تپانند توی دهانشان.
برای علی، محسن، عاطفه و خیلی های دیگر که نام کارگر را 
یدک می کشند، زندگی ها شبیه هم است. کارگرهایی که حاال زیر 
خط فقر، روزگار می گذرانند. کارگرهایی که یا بی کار شــده اند یا 
اگر کار دارند، با حقوق کمتر از پایه به سختی سبد خانوارشان را 
پر می کنند. اگر اعتراضی هم داشته باشند یا شکایت کنند، باید 
پیه بی کاری را به دلشــان بزنند. آنها با قراردادهای سفیدامضا 
کار می کنند تا در روزهایی که گرانی دســت بر گلوی معیشت 
کارگران گذاشته و این روزها گوشت و مرغ و لبنیات الکچری تر 

از همیشه است، با حقوقی بخور و نمیر بگذرانند.
«گرســنگی، بی پولی، فکر، خســتگی، فکر می کنی چطور 
باید بگذرانیم؟ وقتی اجاره نشــین هم باشی و بچه ات بخواهد 
درس بخواند». حسن می گوید. کارگر تراشکاری است و روزی 
۱۰۰ هزار تومان اگر کار باشــد و همه چیز بر وفق مراد، دستش 
را می گیرد. این تنها شــامل حسن نمی شود. معصومه با سه تا 
بچه شده سرپرست خانوار و حاال با کارکردن در خانه این و آن 
روزگار می گذراند: «فکــر می کنی چطوری پول جور می کنیم؟ 
هر کار که شد. هر جور که شد». حرفش ناتمام می ماند. بغض 
ســنگینی نمی گذارد که ادامه بدهد: «خــودم را از اعتیاد پس 
گرفتم تا زندگی شرافتمند داشته باشم، حاال با یک حقوق بخور 
و نمیر مســتخدمی با دو تا بچه می شود چه کار کرد؟ شوهرم 
معتاد بود افتاد زندان. من معتاد بودم، پاک شــدم. هر روز دلم 

می خواد بمیرم. زندگی من شده درد و مرض».
تار و پود زندگــی او در دورانی که تورم، روزانه باال می رود، 

در حال از هم  گسستن است و دیگر یارانه های ناچیز هم کفاف 
زندگــی اش را نمی دهد. او و امثال او شــامل ۶۰ میلیون نفر از 
جمعیت ایران می شوند که گاهی اوقات به یارانه ناچیزی هم 
وابســته می شــوند. دردناک تر اینکه باید اجاره بدهند و بیشتر 
حقوقشان هم می رود باالی اجاره و وام و هزاران سوراخ دیگر 

که در زندگی هایشان دهان باز کرده است.
حاال با یک حساب سرانگشتی می توان فهمید که خط فقر 
غذایی این روزها افراد بسیاری را درگیر کرده است. دهک هایی 
که در جایگاه تعدیل نیروها قرار گرفته اند و با یکه تازی کرونا به 
جمع ۹ میلیون بی کار دیگر پیوستند و بعد از کرونا هم با تورمی 
روبه رو شدند که سفره هایشان را خالی تر کرد. با این اوصاف، در 
سه سال اخیر، عمال گوشــت و مرغ از سفره ایرانی ها حذف و 
درنهایت خوش بینی سیب زمینی، قارچ و سویا جایگزین مصرف 
گوشت شد. این در حالی است که قیمت تن ماهی در طول یک 
ســال گذشــته از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان رسیده 
اســت، در واقع هر خانواده چهارنفری بــا فرض اینکه هر روز 
صبحانه نان و کره و ناهار عدس پلو (بدون کشمش یا گوشت 
چرخ کرده) و شام تخم مرغ و سیب زمینی بخورند، ماهانه باید 
چیزی بیش از دو  میلیون برای همین ســه وعده غذایی هزینه 
کنند. این در حالی است که حداقل دستمزد نیروی کار در ایران 
آن قدر نیســت که بتواند هم اجاره بها را تأمین کند و هم هزینه 
تغذیه خانواده را، حتی اگر مسئله پوشاک و دارو را حذف کنند، 

خانواده کارگران روزهای سیاهی را تجربه می کنند.
فاصله نجومی بین فقر و غنا

به گفتــه فرامرز ادیب، اقتصــاددان، اکنون بیــن ۵۰ تا ۶۰ 
میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفته اند و فاصله رو به گســترش 
بین فقر و غنا، ریزش طبقه متوســط و معضالت و مشــکالت 

معیشتی که با آن روبه رو هستیم بعینه مشخص است.
او از شرایط و معضالتی صحبت می کند که این روزها و در 
شــرایطی که ویروس کرونا در حال گسترش است، باعث شده 

که کارخانه های واگذارشده به بخش شبه دولتی به وجود بیاید 
که اغلب آنها تعطیل شــده و کارگران آنها ماه هاست حقوق 
دریافــت نکرده اند. به اعتقاد او اکنون اقتصاد دولتی حاکمیت 
اقتصاد را در دست گرفته و آنچه به نام خصوصی سازی گفته 
می شــود، چندان معنای واقعی ندارد، به این دلیل که بخش 
خصوصــی واقعــی بودجه و ســرمایه ای ندارد کــه بخواهد 
شــرکت های بزرگ خصوصی که عرضه می شود را خریداری 
بکند یا حتی شــرکت هایی که معطوف بــه بند ب اصل ۴۴ را 
خریداری کند و بازهم این شــبه دولتی ها و فرادولتی ها هستند 
که در لبــاس بخش خصوصی واقعی وارد شــده و اکنون در 

این شرایط دچار ضرر و زیان و تعدیل نیروهای زیادی شده اند.
با این تفاسیر رشد اقتصادی ما در حال حاضر منفی است و 
این نشان دهنده کوچک ترشدن اقتصاد ماست، اقتصاد کوچکی 
که قیچی به دست گرفته و سفره ها را هم کوچک کرده است. 
طبق گزارش هــای مرکز آمار ایران، متوســط هزینه الزم برای 
یک خانوار ســه نفره برای تأمین سبد غذایی دوهزارو۳۰۰ کیلو 
کالری برای هر فرد است، یعنی به طور میانگین باید این خانوار 
ماهانه دوونیم میلیون تومان و حتی بیشتر از حقوق خود یعنی 

یک سوم هزینه هایشان را صرف سبد غذایی خود کنند.
برآوردها نشــان دهنده آن است که به طور متوسط در دوره 
زمانــی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ یعنی حــدود دو دهه پیش، تقریبا ۳۳ 
درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چندبعدی قرار گرفته اند 
و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در ســال ۹۰ به ۱۰ میلیون تومان 

در سال ۹۹ رسیده است.
طبق اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه 
مسکن خانوار مســتأجر شهرنشین روی خط فقر تا اردیبهشت 
امســال نیز به طور متوسط حدود دو میلیون و ۴۵۴ هزار تومان 
است. با این حساب، شش دهک باقی می ماند که در برابر رفع 
نیازهای اولیه خود بی دفاع هســتند و به همین ســادگی باید 

سفره هایشان را کوچک کنند تا بتوانند دوام بیاورند.

چاهی به نام نظام نامه مشارکت محلی

مهدی شیرزاد

لقمه هایی که هر روز کوچک تر می شود

۶ دهک با فقر روزگار 
می گذرانند


