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مقدمه

بی ثباتی های اقتصادِی دهه های اخیر عمدتًا در دوران نوسانات قیمت نفت و چالش های 
از  مجموعه ای  اما  یافته؛  شدیدتری  نمود  بین المللی،  و  منطقه ای  مناسبات  به  مربوط 
کارآمدی های نظام سیاست گذاری موجب شده  سیاست گذاری ها و رویه های غلط نهادی و نا

تا چالش های بیرونی به طرزی غیرمتعارف بر عرصه های داخلی تأثیر بگذارد. 
براساس برآوردهای انجام شده در وزارت رفاه در دورۀ اول تحریم های اقتصادی )1391-92( 
بیش از 4 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق افزوده شد و سطح مصرف جامعه بیش 
گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی،  کاهش یافت. براساس  از 7 درصد 
جمعیت زیر خط فقر مطلق در پایان سال 1397 به 40 درصد رسیده که به معنای افزایش بیش 
گزارش های مرکز آمار  گزارش است. براساس  از 4 میلیون نفری طی یک سال منتهی به این 
ایران، دهک های پایین درآمدی باتوجه به سبد مصرفی شان، سطح باالتری از تورم را تجربه 

می کنند و ازاین رو در چنین دوره هایی با فشارهای دوچندانی مواجه می شوند.
عدم پیوند نهادی میان سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی موجب شده تا سرعت و 
شدت تأثیر سیاست های فقرزایی و فرودست سازی به مراتب بیش از سیاست های حمایتی 
باشد. طی 15 سالۀ اخیر حتی در دورۀ وفور منابع نیز به دلیل فقدان همین پیوند نهادی و 

سیاست گذاری های غلط، جمعیت زیر خط فقر مطلق رو به افزایش بوده است.   
کاهش یافته است. روند این  در نتیجۀ چنین بی ثباتی هایی، اعتماد به نهادهای عمومی 
بی اعتمادی در موج های دوم و سوم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان و پیمایش ملی 
سرمایۀ اجتماعی روشن است. براساس یافته های پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان 
به  نسبت  پاسخگویان  درصد   88 حدود   )1394( اجتماعی  سرمایۀ  یافته های  )1394(  و 
و  ناامید   ... و  تبعیض،  فقر، فساد،  بیکاری،  نظیر  برای حل مشکالتی  کمیت  موفقیت حا
کمیت نیست، بلکه ناامیدی  نامطمئن اند. باید در نظر داشت که این ناامیدی تنها نسبت به حا

نسبت به گونه های مختلف اقتدار ازجمله نسبت به نخبگان اجتماعی و متخصصان است.
احساس  و  معیشتی،  شرایط  بر  کنترل نداشتن  احساس  اوضاع،  از  نااطمینانی  و  بی ثباتی 
از اضطراب ها  انواعی  گروه های درآمدی متوسط و پایین،  بی عدالتی و تبعیض به ویژه در 
که  می رسد  احساس  این  به  جامعه  از  بخشی  اینکه  دارد.  پی  در  نیز  را  روانی  فشارهای  و 
از  بخشی  شوک هایی،  چنین  نتیجۀ  در  و  نیست  تالش هایش  با  متناسب  دستاوردهایش 
دستاوردهای قبلی خود را نیز به یکباره از دست می دهد. درعین حال با وضعیت دوگانه ای 
که در نتیجۀ آن همچنان نگاهش معطوف به همان سازمان های عمومی ای  مواجه است 
است که هم وضعیت نابسامان خود را ناشی از عملکرد آن ها می داند و هم نسبت به موفقیت 

آن ها در حل مسائل نامطمئن است.
کارکرد، مستلزم داشتن  کند و این  نظام سیاسی باید به عنوان پناهگاه جامعه ایفای نقش 
استراتژی روشن عقب نشینی و بازگشت از بسیاری از سیاست گذاری های نادرست پیشین 
و  شغلی  بی ثبات سازی  بهداشت،  و  آموزش  خصوصی سازی  نظیر  سیاست هایی  است؛ 
کنار  در  سیاسی  نظام  است  الزم  غیره.  و  جامعه،  از  تشکل زدایی  کار،  نیروی  موقتی کردن 
کم برخوردار، سیاست هایی همگانی  گروه های  گزینشی برای فقرا و  سیاست های هدفمند و 
داشته  مدنظر  نیز  مسکن  و  درمان،  و  بهداشت  آموزش،  حوزۀ  سه  در  به ویژه  را  گسترده  و 
باشد. در شوک اقتصادی ابتدای دهۀ 1390 به ویژه دو حوزۀ سالمت و مسکن موجب شد تا 
بخش قابل اعتنایی از طبقات متوسط پایین به زیر خط فقر فرو افتند. سیاست های همگانی 

می توانند بخشی از اعتماد ازدست رفتۀ جامعه را احیا کند.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
اظهار  گفتگو  در  تهران  ک  امال مشاوران  صنف  اتحادیه  رئیس  قلی خسروی،  مصطفی    

مقدمهبی ثباتی اقتصادی و ضرورت توجه به سیاست های همگانی
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از 30  کاهش بیش  خ اجاره بها و قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهر تهران با  داشت: نر
درصدی روبرو بوده است.

طی  در  گفت:  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  استاد  مؤمنی،  فرشاد  خبرآنالین،  گزارش  به    
سال های 1372 تا 1392، سطح عمومی قیمت ها 37 برابر شده است اما در همین دوره، 

هزینه اجاره ۶1 برابر و هزینه مسکن 7۶ برابر شده است.
  رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اذعان داشت: طی سه دهۀ اخیر، بودجه 
عمومی آموزش  وپرورش روندی نزولی داشته است تاجایی که از حدود 19 درصد در سال 1370 

به حدود 10 درصد در سال 1398 رسیده است.
کنکور امسال در  که بیش از 70 درصد رتبه های برتر    آمارهای رسمی حکایت از آن دارند 
رشته های ریاضی، تجربی و انسانی دانش آموزان سمپاد)سازمان ملی پرورش استعدادهای 

درخشان( هستند.
  جمعیت افراد دارای درآمد »بدون شغل« با رشد بیش از 2 میلیون نفری، به 5 میلیون و 
که  کار محسوب می شود؛ افرادی  100 هزار نفر رسیده است و یک پدیده قابل تأمل برای بازار 

کار دارند. نه شاغل هستند و نه تمایلی برای ورود به بازار 
گزارش روزنامه همشهری، برآورد جمعیت ایران نشان می دهد از 81 میلیون ایرانی،    به 
کار  23/5 میلیون نفر به دلیل مسئولیت شخصی خانوادگی و بی نیاز بودن در جست وجوی 

نیستند و در زمره جمعیت غیرمولد قرار می گیرند.
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ی: بیش از هزار هزار میلیارد تومان  جهانگیر
وتمندان می شود یارانه ی فقرا نصیب ثر

عصرایران-17مردادماِه1398

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور | جهانگیری با بیان اینکه یکی از اصلی ترین یا 
کردند و این هدف همواره مورد  که امام)ره( برای نظام اسالمی ترسیم  بزرگ ترین رسالت هایی 
کرد:  گرفت، رفع محرومیت از مناطق و افراد بود، عنوان  کید و اصرار مقام معظم رهبری قرار  تأ
شاید مهم ترین وظیفه ای که برای نظام قائل شدند، استقرار عدالت و محرومیت زدایی از چهره ها 
و مناطق بود. وی همچنین در رابطه با یارانه های پنهان اذعان داشت: یارانه های پنهانی که باید 
به ضعیف ترین اقشار برسد و به ثروتمندترین افراد می رسد، بیش از هزار هزار میلیارد تومان است.

  https://www.asriran.com/fa/news/683400 

ح ساماندهی کودکان کار مغایر با  طر
پیمان نامه جهانی حقوق کودک است

خبرگزاریایلنا-17مردادماِه1398

کودکان | مسئول کمیته  کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق  ضحی امیری، مسئول 

کودکان  ح ساماندهی  کودکان، با اشاره به اینکه اجرای طر حقوقی انجمن حمایت از حقوق 
کودک نیز مغایرت  کرامت انسانی آن ها، با پیمان نامه جهانی حقوق  گذاشتن  عالوه بر زیرپا 
کرامت  که از تیر ماه 98 مجددًا آغاز شده ،  کار  کودکان  ح ساماندهی  دارد، اظهار داشت: طر
گرفته است. امیری افزود: مطابق ماده 3  کودکان را نقض و حقوق آن ها را نادیده  انسانی 
که  توسط  مؤسسات   کودکان   کودک در تمام  اقدامات  مربوط  به   پیمان نامه جهانی حقوق 
رفاه  اجتماعی  عمومی  و یا خصوصی ، دادگاه ها، مقامات  اجرائی  یا ارگان های  حقوقی  انجام  

می شود، منافع  کودک  از اهم مالحظات  است.
کار و خیابان توسط سازمان بهزیستی و با  کودکان  ح ساماندهی  که طر * الزم به ذکر است 

مشارکت شهرداری تهران و وزارت کشور در حال اجراست.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-794782 

ید و اجاره خانه  کاهش ۳۰ درصدی قیمت خر
ی تهران در مناطق مرکز

فرارو-17مردادماِه1398

مصطفی   | تهران  ک  امال مشاوران  صنف  اتحادیه  رئیس  قلی خسروی،  مصطفی 
ک تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه  قلی خسروی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران امال
خ اجاره بها و قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهر تهران با کاهش بیش از 30 درصدی روبرو  نر
که االن  کاهش قیمت مسکن بیش از این چیزایی است  بوده است، اظهار داشت: »انتظار 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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گسیخته و غیر منطقی باال رفت، بنابراین باید  که قیمت ها به صورت افسار  وجود دارد، چرا 
ک تهران افزود: »به  خ ها تا متعادل شدن کاهش یابند.« رئیس اتحادیه صنف مشاوران امال نر
طور کلی در تهران، قیمت ها با افت روبرو بوده، اما این امر منطقه به منطقه متفاوت است.«

  https://fararu.com/fa/news/408285 

طی۲۰ سال گذشته سطح قیمت ها ۳۷ برابر، قیمت 
ینه مسکن ۷۶ برابر شده است اجاره ۶۱ برابر و هز

خبرآنالین-18مردادماِه1398

فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه عالمه   | فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
گفت: در طی سال های 1372 تا 1392، سطح عمومی قیمت ها 37 برابر شده  طباطبایی 
است اما در همین دوره، هزینه اجاره ۶1 برابر و هزینه مسکن 7۶ برابر شده است. در دوره 
مذکور قیمت زمین به طور متوسط در ایران 107 برابر شده است؛ یعنی تب غیرمتعارف آزمندی  
فاجعه ساز ضدانسانی شکل گرفته که به ابعاد مافیایی اقتصاد جلوه جدیدی بخشیده است. 
مؤمنی ادامه داد: این بدان معنی است که برای بخش بزرگی از جمعیت کشور، صاحب خانه 

شدن تبدیل به رؤیای محال شده و مردم را نسبت به آینده مایوس و سرخورده کرده است.
  http://khabaronline.ir/news/1287928 

ورش از بودجه  سقوط سهم آموزش و پر
کشور

خبرگزاریایرنا-19مردادماِه1398

رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران | طی سه دهۀ 
اخیر، بودجه عمومی آموزش وپرورش روندی نزولی داشته است تاجایی که از حدود 19 درصد 
در سال 1370 به حدود 10 درصد در سال 1398 رسیده است و همین امر سبب شده است تا 
پرداخت از جیب مردم در زمینه آموزش و پرورش در قالب های مختلف روند افزایشی داشته 

کاهش سهم بودجۀ آموزش با سه روند هم راستا بوده است: افزایش مدارس  باشد. این روند 
گونه های مدارس  افزایش  و  آموزش  از جیب مردم در حوزۀ  افزایش پرداخت  غیرانتفاعی، 

شهریه ای؛ که هر سه این روندها را می توان ذیل کاالیی سازی آموزش عمومی تفسیر کرد.
  /http://www.irna.ir/news/83428194 

۷۰ درصد قبول شدگان کنکور امسال از 
سمپاد هستند

روزنامهآفتابیزد-19مردادماِه1398

آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که بیش از 70 درصد رتبه های برتر کنکور امسال در رشته های 
درخشان(  استعدادهای  پرورش  ملی  سمپاد)سازمان  دانش آموزان  انسانی  و  تجربی  ریاضی، 
هستند. سهم غیرانتفاعی ها 14 درصد و نمونه دولتی ها 13 درصد است.  91 درصد نفرات برتر 
شهرستانی در مدارس سمپاد درس خوانده اند و تنها 9 درصد آنان در مدارس غیرانتفاعی و دولتی 
تحصیل کرده اند. ۶۶ درصد دانش آموزان تهرانی که جزو نفرات برتر کنکور 98 هستند در مدارس 
غیرانتفاعی و نمونه دولتی درس خوانده اند و 33 درصد آنان دانش آموزان مدارس سمپاد هستند.

  http://yon.ir/C0gUI 

5 میلیون ایرانی بدون شغل درآمد دارند
روزنامهآفتابیزد-2۰مردادماِه1398

جمعیت افراد دارای درآمد »بدون شغل« با رشد بیش از 2 میلیون نفری، به 5 میلیون و 100 هزار نفر 
کار محسوب می شود؛ افرادی که نه شاغل هستند و  رسیده است و یک پدیده قابل تأمل برای بازار 
نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند. دانشجویان و افراد در حال آموزش، زنان خانه دار و افراد دارای 

درآمد از محل ها ی »غیرکاری«، بخش مهمی از جمعیت غیرفعال را به خود اختصاص می دهند.
  http://yon.ir/JQa3c 
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ی کارگر ساده ایرانی کوچ اجبار
کسبوکارنیوز-22مردادماِه1398

ثمانه نادری، خبرنگار | در حال حاضر هزینه های معیشت از ۶ میلیون تومان هم عبور کرده 
کار متخصص  و  و تورم تولید هم به بیش از 30 درصد رسیده است. به همین دلیل، نیروی 
ساده به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. بر اساس گزارش های موجود، دستمزد روزانه هر 
کارگر در اربیل معادل حدود 25 دالر و حدود 3 برابر دستمزد آن ها در ایران است. همچنین، 
که با احتساب 0/۶ دالر حداقل درآمد  کارگران در ترکیه 5/9 دالر است  حداقل درآمد ساعتی 
ساعتی کارگران در ایران می توان گفت که کارگران ترک 10 برابر کارگران ایرانی حقوق می گیرند.
  http://yon.ir/4AyYV

۲۳/5 میلیون ایرانی کار نمی کنند
روزنامههمشهری-22مردادماِه1398

برآورد جمعیت ایران نشان می دهد از 81 میلیون ایرانی، 23/5 میلیون نفر به دلیل مسئولیت 
کار نیستند و در زمره جمعیت غیرمولد قرار  شخصی خانوادگی و بی نیاز بودن در جست وجوی 
کل جمعیت ایران 14/1 میلیون نفر زیر 10 سال و 5/1  گزارش نشان می دهد از  می گیرند. این 
میلیون نفر هم ۶5 ساله و باالتر هستند و 53/9 میلیون نفر هم در هیچ یک از 2 گروه شاغالن 
ج از نیروی کار به حساب می آیند که نشان می دهد  و بیکاران جایی ندارند و جزو جمعیت خار
کار، عماًل هیچ سهمی در  قشر عظیمی از نیروی مولد ایران، معادل 43/7 درصد از نیروی 

تولید ندارند.
  http://newspaper.hamshahri.org/id/72196 

وت بیگانه  فقر مهارتی، جامعه را با تولید ثر
کرده است

خبرگزاریایرنا-23مردادماِه1398

آموزش  مدیرکل   | زنجان  استان  ای  فنی و حرفه  آموزش  مدیرکل  انصاری،  محمدرضا 
کنون،  گذشته تا کشور از سال های  گفت: فقر مهارتی مبتالبه  فنی وحرفه ای استان زنجان 
کید  موجب بیگانگی افراد جامعه با تولید ثروت و درآمد شده است. محمدرضا انصاری با تأ
کرد:  را احساس می کنیم، خاطرنشان  کاماًل فقر  کارآفرینی و اشتغال،  اینکه در خصوص  بر 
گفت: با ادامه تحصیل  فقر مهارتی می تواند پیامدهای بسیار زیادی داشته باشد. انصاری 
کارشناس تبدیل شده و ورود افراد  ج علمی باالتر، این افراد به  کسب مدار تکنسین  ها برای 

کار حداقل با 2 سال تأخیر انجام می شود. فنی و متخصص به بازار 
  /http://www.irna.ir/news/83436797 
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وستاها باعث فقر  فراهم نکردن بستر توسعه ر
وستاییان است ر

خبرگزاریفارس-17مردادماِه1398

محمد خالدی، نماینده مجلس شورای اسالمی | نماینده مردم لردگان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه فلسفه وجودی اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم روشن می شود، گفت: 
از طرفی دائم گفته می شود باید تالش کنیم مقابل مهاجرت ها گرفته شود، اما از سوی دیگر کاری 
برای این موضوع نمی شود. وی با بیان اینکه روستاهایی در شهرستان های مختلف چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد که حتی زمین های کشاورزی آن جز اراضی منابع طبیعی هستند که باعث 
که بستر  به وجود آمدن یک وضعیت نامطلوب برای روستاییان شده است، ادامه داد: تا زمانی 

توسعه روستاها فراهم نشود باید شاهد مهاجرت و فقر روستاییان باشیم.
  http://fna.ir/dbdlo8 

سکونت یک میلیون تبعه غیر رسمی در تهران
روزنامهآفتابیزد-17مردادماِه1398

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران | استاندار تهران گفت:55٠ هزار اتباع خارجی 

به صورت رسمی و یک میلیون تبعه غیر رسمی در تهران سکونت دارند. به گزارش  آفتاب یزد، 
محسنی بندپی با اذعان به اینکه سرریز آسیب های اجتماعی در تهران است، به سرفصل های 
کاهش آسیب های اجتماعی، جزو  گفت: پیشگیری از وقوع جرم و  کرد و  همکاری قوا اشاره 
این سرفصل ها است و رهبری طبق ماده ٨٠ قانون برنامه ششم توسعه پیشگیری را اولویت 

دانسته و با این نگرش، راهبردها و ریل گذاری ها انجام شده است.
  http://yon.ir/7z7z7 

خانه هایی که حتی با حذف ۴ صفر نمی توانیم 
بخریم

خبرگزاریمهر-18مردادماِه1398

طی یک سال اخیر یعنی از تیرماه 97 تا تیرماه سال جاری، قیمت مسکن در پایتخت با رشد 
است.  رسیده  تومان  میلیون   13.3 به  تومان  هفت میلیون  متری  حدود  از  درصدی   91.5
همچنین بین مناطق 22 گانه، باالترین میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی تیرماه سال 
جاری مربوط به مناطق یک با 29.8 میلیون تومان، منطقه سه با 23.7 میلیون تومان و 
ک و  منطقه دو با 21.3 میلیون تومان است؛ اما در این گزارش با بررسی داده های سامانه امال
کچری  مستغالت کشور به نتایج قابل تأملی رسیده ایم. در این میان، قیمت برخی خانه های ال

تهران به متری 50 تا 98 میلیون تومان می رسد.
  http://mehrnews.com/news/4688430 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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بیش از ۱۱۰۰ کودک کار در پایتخت به والِد 
درمانی نیاز دارند

خبرگزاریفارس-19مردادماِه1398

حمید چوبینه، مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران | مدیرعامل شرکت شهر 
سالم با اشاره به پایش سالمت 1100 کودک کار در پایتخت گفت: وضعیت سالمت برخی از این 
کودکان در حالت هشدار است و این افراد نیاز به والد درمانی دارند. چوبینه ادامه داد: بیشترین 
مراجعه در مرکز 5 بوده که 3500 خدمت در روز تنها از طریق این مرکز انجام می گیرد. 30 درصد 
مراجعات پرسنل شهرداری و بازنشستگان آن هستند و 70 درصد خدمت گیرندگان شهروندان 
که بسیاری از درمانگاه ها ممکن است  در مناطق مختلف تهران است. حتی در ایام تعطیل 

خدمات جامعی به بیماران ارائه ندهند، ما این موضوع را مدنظر قرار دادیم.
  http://fna.ir/dbddyf 

تفاهم نامه اشتغال زایی برای ۴۰۰۰۰ نفر بر 
ح ملی توسعه مشاغل خانگی اساس طر

پایگاهاطالعرسانیدولت-19مردادماِه1398

تداوم  هدف  با  جهاددانشگاهی  و  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  وزارت  همکاری  تفاهم نامه 
کشور با  ح ملی توسعه مشاغل خانگی و توانمندسازی 40 هزار نفر در 31 استان  اجرای طر
حضور حسن روحانی منعقد شد. موضوع این تفاهم نامه، توسعه و بهبود مستمر و پایدارسازی 
طریق  از  و  خانگی  مشاغل  توسعه ی  ملی  ح  طر چارچوب  در  خانگی  و  خرد  کسب وکارهای 
گروه های  کارآفرینی در مناطق، رسته ها و  پیاده سازی الگوهای موفق، توسعه ی اشتغال و 
کسب وکارهای خرد و خانگی از نظر مهارت،  کید بر مناطق روستایی و توسعه ی  هدف با تأ

استانداردها، کیفیت، تکنولوژی، حضور در بازار، برندسازی محصولی و منطقه ای است.
  http://dolat.ir/detail/326077 

ین فصل مستأجران ثبت سخت تر
روزنامههمشهری-19مردادماِه1398

مقدار رشد اجاره خانه در بهار امسال به طور بی سابقه ای 3 برابر میانگین رشد قیمت کرایه خانه 
در بهار 3 سال اخیر بوده است. اطالعات مرکز آمار نشان می دهد متوسط تورم ساالنه در فصل 
بهار 1398 )4 فصل منتهی به بهار 98( برابر 22/۶ درصد بوده است. همچنین میانگین تورم 
ساالنه فصل در 3 سال اخیر یعنی از سال 1395 تا سال1397 برابر با 7/4 درصد بوده است. 
مقدار رشد ساالنه اجاره خانه)تورم ساالنه( نیز در بهار 1395، برابر با 9/8 درصد و درسال های 
9۶ و 97 به ترتیب 4 و 8/4 درصد بوده؛ درحالی که این مقدار رشد امسال به 22/۶ درصد 

رسیده است.
  http://newspaper.hamshahri.org/id/71560

مذاکره با تأمین اجتماعی برای تأمین امنیت 
شغلی خبرنگاران

خبرگزاریمهر-2۰مردادماِه1398

فریده اوالد قباد، نماینده مجلس شورای اسالمی | نماینده مردم شهرستان های پردیس، 
کره با تأمین اجتماعی برای تأمین امنیت شغلی  از مذا تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات 
گزارش خبرنگار مهر، فریده اوالد قباد در آیین تجلیل از خبرنگاران  خبرنگاران خبر داد. به 
شهرستان پردیس، با بیان این که دغدغه های خبرنگاران برای ما حائز اهمیت است، اظهار 
کشور داشتیم،  که با ناهید حیدری، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب  داشت: در پی نشستی 
تصمیمات خوبی در راستای تأمین امنیت شغلی خبرنگاران در کل کشور گرفته شد که پس از 

تصویب نهایی اطالع رسانی خواهد شد.
  http://mehrnews.com/news/4690476 
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فرمول بندی دهک های طبقاتی ایران براساس 
چه معیارهایی است؟

اقتصادآنالین-2۰مردادماِه1398

بهاءالدین  هاشمی، اقتصاددان | براساس بررسی های انجام شده، حداقل هزینه معیشت 
سرانه  درآمد  که  خانوارهایی  بنابراین  است؛  تومان  میلیون    ٤ حدود  چیزی  ماهانه  خانوار 
کمتر از این میزان باشد را می توان دهک های پایین درآمدی یعنی دهک های ٣،٢،١  آن ها 
متوسط  طبقه  می توان  را  تومان  میلیون    ١٠ تا   ٤ درآمدسرانه  با  خانوارهایی  دانست.   4 و 
که درآمد باالی ١٠ میلیون تومان در ماه دارند را می توان  کسانی  جامعه)دهک های ٤ تا ٧ ( و 
دهک های باالی درآمدی دانست. همچنین بر اساس سناریوهای مختلف می توان اذعان 

داشت که ٢٣ تا ٤٠  درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق رفته اند.
  https://www.eghtesadonline.com/n/1qmW 

فرصتی برای تولید و ارتقای مسکن خود
روزنامهشرق-22مردادماِه1398

سیدمجتبی علوی، معاون عمران و به سازی شرکت بازآفرینی شهری | برنامه بازآفرینی 
 ، 18 تبصره  محل  از  که  است  اشتغال  و  تولید  رونق  هشت گانه  محورهای  از  یکی  شهری 
بودجه ای برای آن مصوب شده است. این برنامه سه ویژگی دارد: نخست جامعیت در تهیه 
برنامه از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط زیست؛ دوم، انسجام سازمانی 
کم  که قواعد حا و همکاری بین بخشی و سوم مشارکت اجتماعی. این سه نقشه راهی است 
کنان  کیفیت زندگی سا کرده و هدف اصلی آن، ارتقای  بر »بازار بازآفرینی شهری« را مشخص 

در این بافت هاست.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/236815

۳۰ درصد اشتغال در استان تهران در اختیار 
بانوان قرار داده شده است

خبرگزاریمهر-22مردادماِه1398

سایر

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران | به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی 
بندپی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده که در استانداری تهران برگزار شد، طی سخنانی گفت: هر کشوری که کاهش 
فقر، بیکاری، رفع تبعیض و نابرابری را از اهداف مدنظر خود قرار دهد، قطعًا توسعه خواهد 
کند و 30 درصد  که قول داده عمل  کرده است به هر آنچه  یافت. وی ادامه داد: دولت تالش 
اشتغال را در اختیار زنان قرار داده و سن مدیریت را کم کرده است و این موضوع را می توان در 

کار و رفاه اجتماعی دید. وزارت تعاون، 
  http://mehrnews.com/news/4691848

زدایی در ایران دو قفل فقر
روزنامهدنیایاقتصاد-23مردادماِه1398

یافته های یک پژوهش در وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد دو سطح فردی و 
کالن، مانع فقرزدایی در ایران شده است. یافته های این پژوهش، مهم ترین عامل اثرگذاری 
در سطح فردی را »میزان تحصیالت سرپرست خانوار« می داند؛ به نحوی که افزایش سال های 
کاهش می دهد. مطابق این پژوهش،  تحصیل سرپرست خانوار، فقر چند بعدی خانوار را 
و  مطلوبیت  افزایش  در  بهتر  تصمیم گیری  موجب  خانوار  سرپرست  آموزش  سطح  افزایش 
کالن نیز این پژوهش مهم ترین عامل  بهره برداری از امکانات خانوار خواهد شد. در سطح 
اثرگذار در فقر را تورم معرفی می کند. این شاخص بیشترین تأثیر را بر شاخص فقر چندبعدی 

دارد.
  https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3559848 
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وش اقساطی زمین دولتی به مردم برای  فر
ساخت خانه

روزنامهآفتابیزد-23مردادماِه1398

سایر

 | راه و شهرسازی  وزارت  مسکن  اقتصاد  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  فرهادیه،  عباس 
ح تأمین  مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره جزئیات طر
مسکن به روش فروش اقساطی زمین اظهار داشت: مشکلی که در حال حاضر در بخش ساخت 
و ساز وجود دارد، تفاوت باالی هزینه تمام شده ساخت با قیمت زمین است که به صورت ۶0 
درصد هزینه زمین و 40 درصد هزینه ساخت وساز این نسبت وجود دارد. وی افزود: بسیاری 
از متقاضیان خرید مسکن، هزینه تمام شده ساخت یک واحد 75 متری که حدود 200 تا 250 
میلیون تومان می شود را دارند اما نمی توانند خانه دار شوند چون قیمت زمین چند برابر قیمت 

ساخت این واحد است و خانوارها هزینه خریداری مسکن را ندارند.
  http://yon.ir/pU3KQ 

اصفهان ۴۸۰۴ دانش آموز بازمانده و تارک از 
تحصیل دارد

خبرگزاریایرنا-23مردادماِه1398

سایر

کل آموزش وپرورش اصفهان | معاون آموزش  شهین جوانی، معاون آموزش ابتدایی اداره 
کنون چهار هزار و 804 دانش  ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت : در این استان تا
آموز بازمانده و تارک از تحصیل شناسایی شدند. شهین جوانی افزود: یک هزار و 219 نفر شامل 
که شرایط سنی ورود به  700 نفر پسر و 519 نفر دختر  از این تعداد  بازمانده از تحصیل )کودکانی 
پایه اول را دارند ولی متأسفانه وارد آموزش وپرورش نمی شوند( هستند. همچنین سه هزار و 585 
نفر از این تعداد شامل یک هزار و 9۶3 نفر پسر و یک هزار و ۶22 نفر دختر تارک از تحصیل)افرادی 

که به نوعی وارد سیستم آموزش وپرورش شدند و به دالیلی سیستم را ترک کردند( هستند.
  /http://www.irna.ir/news/83436043 
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خبرنامه مقابله با فساد و فقر
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی
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