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مقدمه

مهم  بنگاه  این  پیشین  بررسی های  با  مقایسه  در  به ویژه  گالوپ  جدید  نظرسنجی  نتایج 
کی از رشد احساس ناخوشایند مردم ایران از وضعیت اقتصادی و رفاهی  نظرسنجی آمریکا حا
که تصور مردم از وخامت اوضاع اقتصادی در سال ۲۰۱۸ نسبت به  خویش است؛ به نحوی 

کرده است! سال پیش از آن، جهش ۵۰ درصدی )معادل حدود ۲۰ واحد درصد( را تجربه 
که ۵۷ درصد )در برابر ۲۶ درصد( از مردم ایران )پاسخگویان  این نظرسنجی نشان می دهد 
این نظرسنجی( معتقدند که وضعیت کنونی اقتصاد بدتر از گذشته است. این میزان از بدبینی 
گذشته حتی در برخی از سال ها  گالوپ )۲۰۱۲( بی سابقه بوده است؛ در  از آغاز بازه بررسی 
که به بهتر شدن اوضاع باور داشتند، بیشتر  کسانی  همچون سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ وزنه 

بوده است )با ۴۶ و ۴۲ درصد(.
که دیگر اصاًل زمان خوبی برای پیدا  براساس همین نظرسنجی، ۹۲ درصد از مردم معتقدند 
کنون بی سابقه  کار نیست. این نسبت از بدبینی نسبت به یافتن شغل نیز از ۲۰۱۲ تا کردن 
تا ۷۷ درصد نوسان  کار بین ۶۸ درصد  یافتن  از  بازه مورد بررسی نومیدی  بوده است.)در 

داشته است.(
کرده اند.  در همین نظرسنجی، حدود یک سوم ایرانیان شرایط خود را همراه با مشقت بیان 
این شرایط از وضعیت ۲۰۱۲ یعنی دوره پیشین اعمال تحریم ها هم کمی بدتر است. وضعیت 
طالیی در بازه مورد بررسی در سال آغاز دولت تدبیر و امید)۲۰۱۳( بوده که کسانی که احساس 
در مشقت و رنج بودن دارند، به کمترین میزان )۲۲ درصد( رسیده بود و حاال به بیش از یک 
کارسازتر و مهم تر از واقعیت اجتماعی  گاه  و نیم برابر آن زمان رسیده است. تصورات مردم 

کشور است؛ به همین دلیل نظرسنجی مذکور، هشدار مهمی برای تصمیم گیران و  و رفاهی 
سیاست گذاران است.

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

  به گزارش ایسنا، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، تصریح کرد: کودکان کار باید از 
حقوق اولیه خود بهره مند شوند و جمع آوری این کودکان از سطح شهرها عملی غیر کارشناسی 

شده و سیاسی است.
کارگر  که ۱۳۰ هزار و ۴۰۰  کی از آن است    آمار مربوط به اطالعات بنگاه های مشکل دار، حا

کار هستند. کارگران در ۱۱۹۳ بنگاه کشور مشغول به  در کل کشور حقوق معوق دارند که این 
گفت:۸۰ درصد درآمد روستاییان متعلق به۲۰ درصد جمعیت    استاندار خراسان رضوی 
کشاورزی دارند اما در روستا  کار  که  کان بزرگی هستند  که روستانشین نیستند؛ بلکه مال است 

زندگی نمی کنند.
گر    به گزارش ایلنا، حداقل مستمری بازنشستگان به ۱ میلیون و۸۰۰ هزار تومان می رسد؛ ا
که حداقل  کنیم، درمی یابیم  این عدد را بر سبد معاش ۷ میلیون و ۵۳۱ هزار تومانی بخش 

مستمری فقط ۲۳ درصد از هزینه های خانوار بازنشسته را پوشش می دهد.
  مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: بر اساس اطالعات مرکز آمار، ۱۰ درصد از مردم بیمه 
کشور فاقد دفترچه بیمه درمانی  ندارند؛ اما پیش بینی می شود ۶/۵ تا هفت میلیون نفر در 

باشند و تعدادی هم دو دفترچه ای هستند.

مقدمهزمان بد برای کاریابی و شرایط بد برای زندگی  1

@SocialPolicy  »۱- باقری، یاسر. برگرفته از کانال تلگرامی »سیاست گذاری اجتماعی
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  مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی به جمعیت ۶۰۰ هزار نفری حاشیه نشین تبریز اشاره 
کرد و گفت: قطعًا فقر پنهان در مناطق حاشیه شنین تبریز وجود دارد.

گفت: تأمین اجتماعی با همکاری    معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی 
بانک رفاه و کانون بازنشستگان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام به بازنشستگان 

و مستمری بگیراِن تأمین اجتماعی در سال ۹۸ در نظر گرفته است.
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ی کودکان کار از خیابان ها شدنی  جمع آور
نیست

خبرگزاریایسنا-1شهریورماِه1398

گزارش ایسنا، رییس  سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران | به 
کار از خیابان امکان پذیر نیست،  کودک  انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به این که حذف 
تصریح کرد: کودکان کار باید از حقوق اولیه خود بهره مند شوند. جمع آوری کودکان کار از سطح شهرها 
کار،  کارشناسی شده و سیاسی است. سیدحسن موسوی چلک با اشاره به ماده ۸۰ قانون  عملی غیر 
گفت: طبق این ماده قانونی، افراد ۱۵ تا ۱۸ سال رسمًا به عنوان کارگر نوجوان مورد پذیرش قرار گرفته اند. 

همچنین افراد شاغل در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال می توانند از خدمات بیمه ای اشتغال استفاده کنند.
 /https://www.isna.ir/news/98060100045 

ی زنان را اجرا کند دولت سیاست توانمندساز
خبرگزاریایرنا-۲شهریورماِه1398

شهال کاظمی پور، جامعه شناس  |  در زمینه حقوق اجتماعی زنان در اصل، رویکردی که در 

ایران در مورد زنان وجود دارد، رویکردی ُخرد است؛ این در حالی است که با نگاه توسعه ای به 
جامعه، زناِن تحصیلکرده کمتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. خشونت اساسًا 
علیه زنان تحصیلکرده و توانمند اعمال نمی شود، بلکه خشونت علیه زنانی اعمال می شود 
که ضعیف هستند. در این خصوص، الزم است که دولت ها رویکرد توسعه ای داشته باشند و 

کار است. در این عرصه، توانمندسازی زنان و خانواده ها و ریشه کنی فقر، چاره 
 /http://www.irna.ir/news/83448408 

مشکل۱۱۹۰ بنگاه در پرداخت دستمزد
روزنامهمردمساالری-۲شهریورماِه1398

کارگر در  که ۱۳۰ هزار و ۴۰۰  کی از آن است  آمار مربوط به اطالعات بنگاه های مشکل دار، حا
کار هستند. بر  کشور مشغول به  کارگران در ۱۱۹۳ بنگاه  که این  کشور حقوق معوق دارند  کل 
کشور منتهی به خرداد ماه  کل  اساس آخرین آمار از وضعیت فعالیت بنگاه های مشکل دار در 
امسال، ۱۲۶۲ بنگاه مشکل دار در کشور فعالیت می کنند. در حوزه حقوق معوق، ۱۱۹۳ بنگاه 
در سطح کشور دستمزد نیروی کار خود را با تأخیر چندماهه پرداخت کردند یا همچنان بعد از 

ماه ها پرداخت نکرده اند. 
 http://yon.ir/UOt5P 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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وهش های مجلس دالیل فقر پایدار در  مرکز پژ
رسی کرد ایران را بر

خبرگزاریایرنا-۲شهریورماِه1398

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی دالیل فقر پایدار در ایران را بررسی و ارائه 
کرد. این مرکز در گزارش خود در تشریح دالیل فقر نظام یافته در کشور به مواردی همچون عدم 
گیری رشد اقتصادی، پایین بودن تحرک درآمدی در دهک های پایین درآمدی،  توجه به فرا
وجود شاغلین با درآمد پایین، عدم توجه به کیفیت آموزش های رسمی و غیررسمی، ضعف 
کرده  ح های حمایتی و اشتغال زایی اشاره  در مکانیزم های نظارت و ارزیابی اثربخشی در طر

است.
 /http://www.irna.ir/news/83448757

وستاییان متعلق به ۲۰  ۸۰ درصد درآمد ر
درصد جمعیت است

خبرگزاریایسنا-3شهریورماِه1398

علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی | استاندار خراسان رضوی گفت:۸۰ درصد 
کان بزرگی  درآمد روستاییان متعلق به۲۰ درصد جمعیت است که روستانشین نیستند؛ بلکه مال
گزارش ایسنا، علیرضا رزم  کشاورزی دارند اما در روستا زندگی نمی کنند. به  کار  که  هستند 
کرد: روستاییان ما ۷۴ درصد جامعه را تشکیل  حسینی در اولین نشست خبری خود اظهار 
می دادند اما امروز به ۲۶ درصد تبدیل شده اند. این نشان می دهد که کسب وکار و اشتغال در 

روستاها را از دست دادیم و به آن بی توجهی کردیم.
 /https://www.isna.ir/news/98060301245

ی  ور ید بازنشستگان ضر ترمیِم قدرت خر
ا ست

خبرگزاریایلنا-4شهریورماِه1398

شاید بتوان گفت »مستمری بگیراِن حداقل بگیِر تأمین اجتماعی« گروهی هستند که بیشترین 
»عقب ماندگِی معیشتی« را دارند؛ کافی است فاصله حداقل مستمری را با سبد معاش محاسبه 
کنیم تا این حقیقت، عیان شود: حداقل مستمری بازنشستگان در نهایت با لحاظ کردن همه 
گر این عدد را بر سبد معاش ۷  متعلقات و افزودنی ها، به ۱ میلیون و۸۰۰ هزار تومان می رسد؛ ا
که حداقل مستمری فقط ۲۳ درصد از  کنیم، درمی یابیم  میلیون و ۵۳۱ هزار تومانی بخش 
هزینه های خانوار بازنشسته را پوشش می دهد. فاصله ۵ میلیون و۷۳۱ هزار تومانی حداقل 
مستمری با کمینه ی هزینه های زندگی، نشان دهنده ی فاصله شدید معیشتِی بازنشستگان 

است. 
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-802098

حدود ۷ میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه 
درمانی ندارند

روزنامهشرق-4شهریورماِه1398

طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت  |  مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: 
بر اساس اطالعات مرکز آمار، ۱۰ درصد از مردم بیمه ندارند؛ اما پیش بینی می شود ۶/۵ تا هفت 
کشور فاقد دفترچه بیمه درمانی باشند و تعدادی هم دو دفترچه ای هستند.  میلیون نفر در 
که سال  گفت: حدود چهارمیلیون  و ۸۰۰ هزار هم پوشانی بیمه ای داشته ایم  طاهر موهبتی 
کرد  گذشته دو میلیون هم پوشانی بیمه ای با سازمان تأمین اجتماعی رفع شد و باید توجه 
کار  که در حال حاضر این  که مهم تر از رفع هم پوشانی، ایجادنشدن هم پوشانی جدید است 

انجام می شود.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/237653 
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ی و فقر پنهان در  حاشیه نشینی 6۰۰ هزار نفر
تبریز

خبرگزاریفارس-5شهریورماِه1398

محمد کالمی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی  |  مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی 
گفت: قطعًا فقر پنهان در مناطق  کرد و  به جمعیت ۶۰۰ هزار نفری حاشیه نشین تبریز اشاره 
حاشیه شنین تبریز وجود دارد. محمد کالمی افزود: ۷۶ هزار خانواده در استان تحت پوشش 
گر به آن ها توجه نشود، قطعًا امنیت یک جامعه به خطر می افتد. از این  کمیته امداد است که ا
تعداد، ۲۱ هزار خانواده به تعداد کمیته امداد اضافه شده است اما در مقابل و به علت مشکالت 
کمک های  کاهش یافته است؛ از این رو توجه و  کمیته امداد  اقتصادی،۳۰ درصد اعتبارات 

مردمی بسیار مؤثر خواهد بود.
 http://fna.ir/dbwgih 

ی  جزئیات پرداخت وام بازنشستگان و مستمر
بگیران تأمین اجتماعی

روزنامهاطالعات-5شهریورماِه1398

معاون    | اجتماعی   تأمین  و اجتماعی سازمان  محمدرضا جعفریان، معاون فرهنگی 
فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی با همکاری بانک رفاه و 
کانون بازنشستگان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری 
گرفته است. محمدرضا جعفریان با بیان این که  بگیراِن تأمین اجتماعی در سال ۹۸ در نظر 
از  گذشته تأمین اجتماعی ۴۵ میلیارد تومان واِم ۴ میلیون تومانی به ۱۲ هزار نفر   در سال 
تأمین   سازمان  نیز  امسال  گفت:  فارس  به  کرد،  پرداخت  مستمری  بگیران  و  بازنشستگان 
گرفته است  اجتماعی تسهیالتی را برای بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان در نظر 

که به هر نفر بازنشسته ۵ میلیون تومان وام ضروری پرداخت می شود.
 http://yon.ir/W4eKK 

خبر خوب قائم مقام تأمین اجتماعی برای 
بازنشستگی زنان

کسبوکارنیوز-5شهریورماِه1398

محمدحسن زدا، قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی  |  قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بیمه زنان خانه دار است. زنان خانه دار با ۱۸ 
کنند.  تا ۵۰ سال سن می توانند به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه 
محمدحسن زدا افزود: سازمان تأمین اجتماعی سه مدل بیمه را برای زنان خانه دار درنظر 
گرفته است؛ نوع اول با حق بیمه۱۲ درصد است و شامل بازنشستگی می شود. نوع دوم با حق 
بیمه ۱۴ درصدی است که شامل بازنشستگی و فوت می شود و نوع سوم که گرانترین است، با 

کار افتادگی می شود. حق بیمه ۱۸ درصدی است که شامل بازنشستگی، فوت و از 
 http://yon.ir/f2M2J 
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سردار سالمی: هر تالشی که برای رفع فقر 
زش جهاد دارد انجام می شود، ار

خبرگزاریفارس-31مردادماِه1398

سردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی  |  سردار سرلشکر 
حسین سالمی به لزوم ایجاد آرایش اقتصادی و فضای کسب وکار، یادآور شد: بحث های اقتصادی 
که نمادی از  امروز برای ما میدان مرکزی مبارزه و نبرد محسوب می شود؛ به همین دلیل هر جا 
رفع محرومیت و استضعاف دیده شود، آنجا حضور پیدا می کنیم. وی تالش در راه رفع فقر را 
مانند عملیات های دفاع مقدس دانست و متذکر شد: هر آنچه دشمن را از دسترسی به هدف های 
کیدات  که از تأ خود دور می کند، ارزش جهاد دارد. به همین جهت ساماندهی مناطق پیرامونی 
مکرر رهبر انقالب است و تعلق خاطر فوق العاده ای به آن دارد، جزو فعالیت های اصلی ما است.

 http://fna.ir/dbglb4

بیمه سالمت برای افراد فاقد پوشش بیمه  
ی شد اجبار

روزنامههمشهری-31مردادماِه1398

طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت  |  به گزارش سازمان بیمه سالمت، طاهر موهبتی 

درباره بیمه پایه اجباری سالمت و ارزیابی وسع گفت: آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سالمت و 
ارزیابی وسع در هیئت وزیران تصویب شد. بر این اساس دولت مکلف است جهت تحقق سیاست های 
کلی سالمت، تأمین منابع مالی پایدار حوزه سالمت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت و مدیریت 
کرد: براساس این آیین نامه، تمام افراد  کند. وی بیان  منابع سالمت از طریق نظام بیمه ای اقدام 

بیمه نشده و تمامی روستاییان و عشایر که بیمه ندارند، تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/73921 

خانه دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط 
جامعه عملیاتی  می شود

پایگاهاطالعرسانیدولت-۲شهریورماِه1398

گزارش  به  مازیار حسینی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی  |  
پایگاه اطالع رسانی دولت، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص 
که تحت   متقاضیان  به  آن ها  گذاری  وا و همچنین  آن ها  اجرای  ح های مسکن، نحوه  طر
ح دیگری  که طر کاد«، »تام فاز« و »تام اج« معرفی شده اند، با اعالم این مطلب  عناوین »تام 
تحت عنوان »تام تز« )تهاتر واحدهای مسکونی آمده با زمین( به زودی رونمایی خواهد شد، 
گفت: در خصوص بخش عمده ای از اقشار متوسط و کم درآمد که جزو کارمندان دولت نیستند، 

ح تام فاز )تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین( اقدام می شود. از طریق اجرای طر
 http://dolat.ir/detail/326734 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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پرست خانوار برای  ن سر ی ۱۲ هزار ز هدف گذار
مشاغل خانگی 

خبرگزاریایرنا-۲شهریورماِه1398

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  |  معاون رئیس جمهوری در 
امور زنان و خانواده گفت: ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار در دولت دوازدهم با هدف بهره مندی از 
فرصت اشتغال برای فعالیت در مشاغل خانگی هدف گذاری شده اند. معصومه ابتکار روز شنبه 
ح با تمرکز بر مشاغل خانگی  ک افزود: این طر در نشست با زنان منتخب استان مرکزی در ارا
در استان مرکزی با همکاری جهاد دانشگاهی اجرایی شده است. معاون رئیس جمهوری در 
کارآفرینی  ح »کسب وکار من« در راستای اشتغال و  گفت: همچنین طر امور زنان و خانواده 

اجرایی شده است.
 /http://www.irna.ir/news/83449382 

ساخت  خانه های اجاره ای
روزنامههمشهری-۲شهریورماِه1398

پیروز حناچی، شهردار تهران  |  ساخت مسکن استیجاری در شهرهای بزرگ توسط شهرداری های 
کشور، مهم ترین موضوعی بود که شهرداران کالنشهرها را گردهم آورد. پس از آنکه رئیس جمهور 
در اواخر تیرماه ابالغیه ای با عنوان ساخت مسکن استیجاری ارزان قیمت را به وزارت کشور صادر 
کشور به ساخت مسکن استیجاری سخن  کرد، حاال شهردار تهران از لزوم ورود شهرداری های 
کالنشهرهای  گزارش همشهری، پیروز حناچی در یکصدودومین مجمع شهرداران  می گوید. به 
ایران از جلسه مشترک وزرای راه و شهرسازی و کشور و شهردار تهران با رئیس جمهور سخن گفت 

و افزود: شهرداری ها باید در ساخت مسکن ارزان پیش قدم شوند.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/74097 

پیشگاِن صدا مناسب  حقوق و بیمه هنر
نیست

خبرگزاریتسنیم-3شهریورماِه1398

کمبود درآمد و مشکالت بیمه  همت مومیوند، هنرپیشه صدا  |  یک هنرپیشه صدا درباره 
صداپیشگان گفتگو کرد. همت مومیوند اذعان داشت: دستمزدهای ما چه در این حوزه و چه 
در همکاری با سازمان صداوسیما و... تابع قوانین است و باید همین جا این نکته را بگویم 
که در قیاس با افزایش تورم و شرایط نامساعد اقتصادی، دستمزدهای هنرپیشگاِن صدا آنقدر 
که نمی توانم آن را بگویم. البته برخی از همکاران ما برای خود قسمت تعیین  پایین است 
کرده اند و در صورتی که به توافق نرسند، همکاری نمی کنند؛ اما بسیاری از ما باید تابع قوانین 

باشیم. به نظر می رسد که باید دستمزدهای ما باید به روزرسانی شود.
 https://tn.ai/2082839 

وزارت کار: دکتر و فوق لیسانس شانس 
ی برای یافتن شغل از دیپلمه ها دارند کمتر

عصرایران-3شهریورماِه1398

کار  |  مدیرکل توسعه اشتغال وزارت  عالء الدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت 
گفت: بین  کار نمی شوند،  غ التحصیالن دانشگاهی جذب بازار  کار در پاسخ به اینکه چرا فار
کاربردی،  از بعد تجربی و  کار ارتباط مناسبی وجود ندارد. در دنیا  مدرسه، دانشگاه و بازار 
مهارت آموزی از طریق سازمان های فنی وحرفه ای خصوصی و دولتی اتفاق می افتد نه نظام 
کار توسعه دانش، ایجاد اشتغال و مهارت  آموزش عالی. نظام آموزش عالی در ایران باید سه 
را انجام دهد، در صورتی که این اقدامات وظیفه آموزش عالی نیست. مسئولیت ایجاد شغل 

بر دوش سازمان فنی وحرفه ای است. به همین خاطر یک خأل مهارتی وجود دارد. 
 https://www.asriran.com/fa/news/685809
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5 پله تا شکستن رکورد دولت سازندگی
روزنامهشرق-3شهریورماِه1398

ح می شود که پیش تر در دوران سازندگی و پس  خ تورم ساالنه ۴۲/۲ درصدی در حالی مطر نر
خ دیگر باالی۴۰ درصد را ندیده  کرده بودیم. این نر از جنگ، تورم ۴۹/۴ درصدی را تجربه 
که در سال ۹۲ در دولت محمود احمدی نژاد تجربه شده بود،  بود و حتی در باالترین ارقامی 
خ تورم به باالی۴۰ درصد بازگشته  خ تورم ساالنه به ۳۴/۷ درصد رسیده بود. حاال دوباره نر نر
که از سوی برخی  است. سیاست های نادرست ارزی و حذف ارز ترجیحی، دو عاملی هستند 

خ تورم برشمرده می شوند.  کارشناسان برای افزایش نر
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/237585

شناسایی۱۲۱ کودک کار و خیابان در 
ی چهارمحال و بختیار

خبرگزاریتسنیم-3شهریورماِه1398

معصومه محمدی، سرپرست بهزیستی چهارمحال و بختیاری  |  سرپرست بهزیستی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۲۱ کودک کار و خیابانی در استان وجود دارد، گفت: 
کودکان است. وی با اشاره  فقر، اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر از عوامل خشونت بر علیه 
کار به دلیل مشکالت  کودکان  کودکان خیابانی منزل و والدین مشخصی ندارند و  به اینکه 
کرد: باید بر آموزش والدین  اجتماعی و اقتصادی به مشاغل مختلف مشغول هستند، اضافه 
کودکان، می توان برای  گیرد و درصورت هرگونه خشونت بر علیه  این قشر نظارت صورت 

رسیدگی با اورژانس اجتماعی تماس گرفت.
 https://tn.ai/2082694 

ینه سبد معیشت کارگران: پنج میلیون  هز
تومان

خبرگزاریایسنا-4شهریورماِه1398

احمدرضا معینی،  رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار اصفهان  |   رئیس کانون 
یک  کارگران  دستمزد  حداقل  درحالی که  گفت:  اصفهان  کار  اسالمی  شوراهای  هماهنگی 
کارگران به  خ تورم، امروز هزینه سبد معیشت  میلیون و۵۰۰ هزار تومان است، اما براساس نر
گرچه به گفته رئیس جمهور،  حدود پنج میلیون تومان رسیده است. احمدرضا معینی گفت: ا
تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است، اما هنوز تورم ساالنه کاهش نیافته و متأسفانه امروز 
کارگران در تأمین معیشت خود دچار مشکل شده اند و حداقل دستمزد، جواب گوی هزینه های 

کارگر صرف رهن و اجاره مسکن می شود. که دو سوم حقوق یک  مسکن نیست؛ چرا
 /https://www.isna.ir/news/98060401531

زانی ز در مسیر ار ار
روزنامهمردمساالری-4شهریورماِه1398

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی  |  بازار طال و ارز مدتی است با ثبات پیوند خورده و 
نه تها دیگر از هیجان های شوک آور این بازار خبری نیست بلکه اتفاقًا در مسیر سقوط قیمت 
گویا دیگر تحت فشارهای سیاسی بین المللی نیست و راهش را  که  هم افتاده است. بازاری 
کرده و به مسیر ارزانی افتاده است. رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به ایجاد  از مسیر جدا 
ثبات نسبی در بازار ارز، گفت: ثبات بازار ارز قطعًا به معنای توقف یا کاهش قیمت ها و رفع فشار 
کثری  اقتصادی بر طبقات درآمدی متوسط و پایین جامعه نیست و صرفًا شکست فشار حدا

آمریکا در نیل به اهدافش را نشان می دهد.
 http://yon.ir/StXTN
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ورت اجتماعی ی یک ضر مسکن استیجار
روزنامههمشهری-4شهریورماِه1398

که در  ح مسکن استیجاری، شهرداری در اراضی ای  محمد سرابی، خبر نگار  |  براساس طر
که باید بازآفرینی شود، مجموعه های مسکونی  اختیار دارد یا در بافت های فرسوده شهری 
این  می دهد.  اجاره  محدود  مدتی  برای  را  آن ها  گذاری،  وا یا  فروش  جای  به  اما  می سازد 
مستأجران پس از پایان مدت مقرر، خانه ها را به مستأجران بعدی که نیازمند مسکن هستند، 
می سپارند. ساخت این نوع مجتمع های مسکونی در برخی کشور ها آزمایش شده است و اغلب 
آن ها با اجاره بهای کمتر از قیمت بازار، به طبقات محروم اختصاص می یابد تا در مدت سکونت 

در این خانه، بتوانند توان مالی الزم برای تأمین سرپناه مناسب خود را به دست بیاورند. 
 http://yon.ir/HfKl8

چرا باید کارتن خواب ها را شناخت؟
خبرگزاریایسنا-4شهریورماِه1398

اخیرًا پژوهشی انجام شده که نشان می دهد در جهت مدیریت کردن کارتن خوابی و با توجه به 
محدودیت منابع برای کمک به این افراد و توجه به شناور بودن جمعیت آنان، برای مسئوالن 
کرده و افزایش و  کارتن خواب های واقعی را شناسایی  اجتماعی چاره ای نمی ماند جز اینکه 
کرده و براساس تعداد واقعی و وضعیت شان و با مشارکت آنان،  کاهش جمعیت آنان را رصد 
کارتن خواب ها و شناسنامه دار  کنند. از این رو، شناسایی  کرده و آن ها را اجرایی  برنامه ریزی 
کردن آنان ضروری است. این پژوهش در شماره ۱۱ نشریه »مددکاری اجتماعی« منتشر شده 

است.
 /https://www.isna.ir/news/98060301454 

ی در آینده بحران بیکار
روزنامهشرق-5شهریورماِه1398

نفت بالیی است    | اسفندیار جهانگرد، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی  
کارشناسان  که حدود یك قرن است بر سر اقتصاد ایران نازل شده است. از نگاه بسیاری از 
کرده است. یعنی پول نفت تزریق  کشور را درگیر یك اقتصاد نهاده محور  اقتصادی، این بال 
کشور بچرخد. بررسی رابطه رشد بهره وری، رشد  خ واحدهای تولیدی  می کنیم تا شاید چر
درآمد ناخالص ملی و رشد بهره وری نیروی کار نیز تا حدودی همین واقعیت را نشان می دهد. 
گرچه رشد تولید ناخالص داخلی و رشد بهره وری با یکدیگر همسو  بر اساس آمارهای موجود ا
هستند، اما به شدت نوسان دارند. در این میان رشد شاغالن مسیر یکنواختی را طی می کند.

 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/237712 

ی  وابط کارگر نبود امنیت شغلی، دغدغه مهم ر
و کارفرمایی است

خبرگزاریمهر-6شهریورماِه1398

کارگران استان مازندران  |  نایب  سید ولی اهلل درواری، نایب رئیس مجمع نمایندگان 
اثر  که  مواردی  مهم ترین  از  یکی  گفت:  مازندران  استان  کارگران  نمایندگان  مجمع  رئیس 
کم نبودن مبحث امنیت  کارگری ایران دارد، حا مستقیم در وضعیت معیشت خانواده بزرگ 
شغلی در روابط کارگری و کارفرمایی است. درواری افزود: قوانین موجود در بسیاری موارد نیاز 
که قانون   به بازبینی و یا تحول بنیادی داشته و متأسفانه این نقصان از آن جا ناشی می شود 
نیاز و اجرای  این  بر  کارگران و وضع قوانین منطبق  نیازهای  از  کافی و وافی  گذاران اطالع 
دستورالعمل صادره خود را نداشته، در نتیجه الزامی هم برای بهره مندی نظرات مشاوران 

متخصص احساس نمی کنند.
 http://mehrnews.com/news/4705188 
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خبرنامه مقابله با فساد و فقر
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی

کمیتوجامعه مجری:مرکزتوانمندسازیحا

گام هاے عملے شفافیت
 در وزارت تعـــاون، کــــــــار و رفاه اجـــتامعے

وعده های تحقق یافته

دارایی های سازمان 
بهزیستی و صندوق 

بازنشستگی

شرکت های 
شستا، صندوق 

بازنشستگی، صندوق 
بازنشستگی کارکنان 
فوالد، سازمان تامین 

اجتماعی، بانک 
توسعه تعاون و بیمه 
اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر

مشخصات 
قراردادهای سال 

1397 ستاد وزارتخانه 
با پیمانکاران بخش 
تعاونی و خصوصی 
+34 گزارش صورت  
مالی از 5 هلدینگ

مشخصات مجموعا 
53 نفر با تفکیک 

پست سازمانی، محل 
خدمت شماره تماس 

و ...
در سال 1395

سه جدول 
حقوق مدیران و 

معاونان وزارتخانه، 
سازمان بهزیستی 
و صندوق بیمه 

اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر 

+  6 جدول برای 
صندوق بازنشستگی 
و 5 هلدینگ تابعه 

پرداخت تسهیالت 
برای ایجاد اشتغال 
پایدار روستایی+ 
دریافت کنندگان 

تسهیالت باالی 50 
میلیون ریال مشاغل 
خانگی از سال 1392

انتشار دارایی ها
انتشار مشخصات بازرسان 

سالمت اداری ستاد 
وزارتخانه و استانی

انتشار 
دستورالعمل 

تعیین سقف حقوق 
و مزایای مدیران عامل، 
اعضای هیات مدیره و 

هیات نظارت صندوق ها 
و سازمان های تابعه

انتشار مجموعه 
مستندات مربوط به 
اشتغال روستایی و 

عشایری

انتشار لیست 
قراردادها، معامالت 
و خرید و فروش های 

وزارتخانه و هلدینگ های 
صندوق بازنشستگی

انتشار لیست 
حقوق و مزایای مدیران 
و معاونان وزارتخانه و 
مدیران عامل و اعضای 
هیات مدیره صندوق و 

هلدینگ های تابعه

انتشار اسامی، سن و 
رشته تحصیلی اعضای 

هیات مدیره شرکت های 
تابعه وزارتخانه

انتشار بودجه و عملکرد 
اشتغال روستایی و 

عشایری

سامانه جامع و 
هوشمند بخش 

تعاون کشور

سامانه شفافیت 
صندوق سرمایه 

گذاری تعاون

سامانه شفافیت 
سازمان بهزیستی

پنجره شفافیت در 
پایگاه اطالع رسانی 

هلدینگ آتیه صبا

سامانه  شفافیت در 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

سامانه ناظر در 
اشتغال

سامانه های گزارشی 
دریافت کنندگان 

تسهیالت اشتغال 
روستایی و خانگی

تهیه شــده توسط 
مرکز توانمندسازی 
حاکمیــت و جامعه

منبع:
www.mcls.gov.ir

برای ارائه خدمات 
و شفافیت برای 
اعضای تعاونی ها

بــرای شــفافیت در حقوق و 
دســتمزد مدیــران عامل و 
اعضای هیات مدیره صندوق 
و هلدینگ های تابعه+مدارک 
تحصیلــی مدیــران عامل و 
اعضای هیات مدیره صندوق 
و هلدینگ ها و شــرکت های 
تابعه+صورت هــای مالــی 
هلدینگ ها و شرکت های تابعه

بــرای شــفافیت در 
قراردادها، تفاهم نامه ها،  
توافق نامه، مشخصات 

پیمانکاران، امالک و ..

امکان جستجو با 
اسم دریافت کننده 
تســـهیالت، نرخ 
تسهیالت، استان 
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دســتمزد مدیــران عامل و 
اعضای هیات مدیره صندوق 
و هلدینگ های تابعه+مدارک 
تحصیلــی مدیــران عامل و 
اعضای هیات مدیره صندوق 
و هلدینگ ها و شــرکت های 
تابعه+صورت هــای مالــی 
هلدینگ ها و شرکت های تابعه

بــرای شــفافیت در 
قراردادها، تفاهم نامه ها،  
توافق نامه، مشخصات 

پیمانکاران، امالک و ..

امکان جستجو با 
اسم دریافت کننده 
تســـهیالت، نرخ 
تسهیالت، استان 

و نوع اشتغال

در حال راه 
اندازی

در حال راه 
اندازی

در حال راه 
اندازی

سامانه های شفافیت

گام هاے عملے شفافیت
 در وزارت تعـــاون، کــــــــار و رفاه اجـــتامعے

وعده های تحقق یافته

دارایی های سازمان 
بهزیستی و صندوق 

بازنشستگی

شرکت های 
شستا، صندوق 

بازنشستگی، صندوق 
بازنشستگی کارکنان 
فوالد، سازمان تامین 

اجتماعی، بانک 
توسعه تعاون و بیمه 
اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر

مشخصات 
قراردادهای سال 

1397 ستاد وزارتخانه 
با پیمانکاران بخش 
تعاونی و خصوصی 
+34 گزارش صورت  
مالی از 5 هلدینگ

مشخصات مجموعا 
53 نفر با تفکیک 

پست سازمانی، محل 
خدمت شماره تماس 

و ...
در سال 1395

سه جدول 
حقوق مدیران و 

معاونان وزارتخانه، 
سازمان بهزیستی 
و صندوق بیمه 

اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر 

+  6 جدول برای 
صندوق بازنشستگی 
و 5 هلدینگ تابعه 

پرداخت تسهیالت 
برای ایجاد اشتغال 
پایدار روستایی+ 
دریافت کنندگان 

تسهیالت باالی 50 
میلیون ریال مشاغل 
خانگی از سال 1392

انتشار دارایی ها
انتشار مشخصات بازرسان 

سالمت اداری ستاد 
وزارتخانه و استانی

انتشار 
دستورالعمل 

تعیین سقف حقوق 
و مزایای مدیران عامل، 
اعضای هیات مدیره و 

هیات نظارت صندوق ها 
و سازمان های تابعه

انتشار مجموعه 
مستندات مربوط به 
اشتغال روستایی و 

عشایری

انتشار لیست 
قراردادها، معامالت 
و خرید و فروش های 

وزارتخانه و هلدینگ های 
صندوق بازنشستگی

انتشار لیست 
حقوق و مزایای مدیران 
و معاونان وزارتخانه و 
مدیران عامل و اعضای 
هیات مدیره صندوق و 

هلدینگ های تابعه

انتشار اسامی، سن و 
رشته تحصیلی اعضای 

هیات مدیره شرکت های 
تابعه وزارتخانه

انتشار بودجه و عملکرد 
اشتغال روستایی و 

عشایری

سامانه جامع و 
هوشمند بخش 

تعاون کشور

سامانه شفافیت 
صندوق سرمایه 

گذاری تعاون

سامانه شفافیت 
سازمان بهزیستی

پنجره شفافیت در 
پایگاه اطالع رسانی 

هلدینگ آتیه صبا

سامانه  شفافیت در 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

سامانه ناظر در 
اشتغال

سامانه های گزارشی 
دریافت کنندگان 

تسهیالت اشتغال 
روستایی و خانگی
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