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4

مقدمه

زنان و مردان فقیر به طیفی از دارایی ها و قابلیت ها برای افزایش رفاه و امنیت خود و همچنین 
کنند. با توجه  کره و چانه زنی  گروه-های قوی تر مذا اعتماد به نفس نیاز دارند، تا بتوانند با 
به اینکه فقر پدیده ای چند بعدی است، به همین دلیل دارایی ها و قابلیت ها در این زمینه 

بسیار حائز اهمیت هستند.
دارایی ها مبین دارایی های مادی به شکل دارایی های فیزیکی و مالی است. از مهم ترین 
که مردم را  کرد  دارایی ها می توان به زمین، مسکن، چارپایان، پس اندازها و جواهرات اشاره 
قادر می سازد تا در برابر تکانه ها مقاومت کنند و افق انتخاب های خود را گسترش دهند. کمبود 
آنان را برای چانه زنی منصفانه  شدید دارایی های مالی و فیزیکی مردم فقیر، قابلیت های 

محدود می کند و آسیب پذیری آنان را افزایش می دهد.
از سوی دیگر، قابلیت ها، ویژگی ذاتی مردم است و آنان را قادر می سازد تا دارایی های خودشان 
را به روش های مختلف برای افزایش رفاه خود به کار گیرند. از مهم ترین قابلیت های انسانی 
می توان به بهداشت و سالمت مناسب، آموزش، تولید یا سایر دارایی های مهارت-افزا اشاره 
کرد. از قابلیت های اجتماعی نیز می توان به تعلق اجتماعی، هدایت و رهبری، روابط مبتنی 
بر اعتماد متقابل، احساس هویت، ارزش  هایی که به زندگی معنا می بخشند و ظرفیت برای 
کرد. قابلیت های سیاسی نیز شامل ظرفیت انتقال نظرات به دیگران،  سازماندهی، اشاره 
دسترسی به اطالعات، تشکیل انجمن ها و مشارکت در حیات سیاسی جامعه و کشور می باشد.
کی باشند. با توجه به نارسایی  دارایی ها و قابلیت ها می توانند به صورت انفرادی یا اشترا
از  بسیاری  در  حتی  اجتماعی،  متعدد  موانع  همچنین  و  آنان  ناتوانی  و  فقیر  افراد  صدای 

دموکراسی های رسمی نیز فقرا نمی توانند از فرصت ها برای سرمایه گذاری در دارایی های خود 
یا حقوق فردی خود بهره ببرند.

برای مردم فقیر، ظرفیت سازماندهی و بسیج قابلیت ها، قابلیتی جمعی برای حل مشکالت 
محسوب می شود که به آنان کمک می کند تا بر مشکالِت کمبود منابع و در حاشیه قرار گرفتن 
در جامعه چیره شوند. سرمایه های اجتماعی، شبکه ها و هنجارها که امکان اقدامات جمعی 
و مشارکتی را فراهم می سازند، این امکان را برای فقرا فراهم می کنند تا دسترسی خودشان را 
به منابع و فرصت های اقتصادی افزایش دهند و به خدمات اساسی و مشارکت در حکمرانِی 

محلی دست پیدا کنند.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
گزارشی از پیش بینی صندوق بین المللی پول، یکی از سه پایه اجماع واشنگتن    به تازگی 
درباره اقتصاد ایران در رسانه ها منتشر شده که در صورت استمرار روندهای کنونی اقتصادی، 

چشم انداز تیره ای را برای سال های آینده نشان می دهد.
کنکور سراسری سال 98، 66 درصد دانش آموز مدارس غیردولتی و نمونه    از ۴۰ نفر اول 
دولتی و 33 درصد دانش آموز مدارس تیزهوشان بوده اند. در این میان دانش آموزان مدارس 

دولتی هیچ سهمی نداشته اند.
  بر اساس آخرین آمارها، بیش از 8۴ هزار واحد در کشور مشغول فعالیت صنعتی و تولیدی 
هستند و سال هاست کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بسیاری از آن ها را با مشکالت متعدد 

مقدمهقابلیت ها و دارایی های اقشار فقیر 1

1- برگرفته از کتاب : بانک جهانی)2۰۰2(. توانمندسازی و کاهش فقر. ترجمه جواد رمضانی. چاپ اول، تهران: انتشارات کریم خان زند.صص ۴7 و ۴8
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کی از وجود 1262  کشوری درباره بنگاه های مشکل دار حا کرده است. جدیدترین آمار  مواجه 
کارگر در معرض خطر تعطیلی است. واحد با 1۴1 هزار و 7۰ 

کار و 6۵ درصد  کارگران ساختمانی با بیان اینکه ۵۰ درصد حوادث    رییس انجمن صنفی 
از مرگ های ناشی از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است، گفت: هر سال به  صورت 

متوسط هزار کارگر ساختمانی فوت می کنند.
  در سال 199۰، تعداد افراد شدیدًا فقیر، یک میلیارد و 9۰۰ میلیون نفر بود. این رقم 36 
درصد جمعیت جهان را شکل می داد اما این رقم در سال 2۰18 به عدد 6۵۰ میلیون نفر رسید 

که 8/6 درصد جمعیت جهان است.
  داده های آماری نشان می دهد 77/3 درصد جمعیت فعال مهاجر کشور در سال گذشته، 
کرده اند و هدف  کار جدید مهاجرت  که 22/8 درصد آن  ها برای یافتن  افراد شاغل بوده اند 

1۵/۴ درصد از آن ها برای مهاجرت، یافتن کاری بهتر از شغل قبلی بوده است.
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گزارش صندوق بین المللی پول: اقتصاد 
ایران در ابهام

روزنامهشرق-24مردادماِه1398

از پیش بینی صندوق بین المللی پول،  گزارشی  به تازگی   | فریبرز مسعودی، روزنامه نگار 
که در صورت  یکی از سه پایه اجماع واشنگتن درباره اقتصاد ایران در رسانه ها منتشر شده 
استمرار روندهای کنونی اقتصادی، چشم انداز تیره ای را برای سال های آینده نشان می دهد. 
گزارش، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میالدی، منفی شش درصد و برای  در این 
کمتر از یك درصد و برای سال 2۰2۴، اندکی بیش از یك  سال های 2۰2۰ تا 2۰2۴ رشدی 

درصد پیش بینی شده است.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/236982 

پرداخت 8900 میلیارد تومان تسهیالت به خانه 
اولی ها

روزنامهآفتابیزد-24مردادماِه1398

ابوالقاسم رحیمی، مدیر عامل بانک مسکن | مدیر عامل بانک مسکن از ۴ سال فعالیت 

گزارشی ارائه  صندوق پس انداز مسکن یکم به عنوان دوره تجهیز مالی زوج های خانه اولی 
که خرداد ماه  کار صندوق پس انداز مسکن یکم  داد. رحیمی ضمن اشاره به زمان شروع به 
سال 9۴ بوده است، اعالم کرد: طی ۴ سال اوِل فعالیت صندوق یکم، نزدیک به ۵9۵ هزار نفر 
در این صندوق افتتاح حساب و سپرده گذاری انجام دادند که البته روند ورود خانه اولی ها به 
صندوق طی این مدت، از رشد یکسان برخوردار نبوده است بلکه در سال 96، بیشترین حجم 

استقبال و تعداد ثبت نام و سپرده گذاری را در صندوق پس انداز مسکن یکم شاهد بودیم.
 http://yon.ir/pebCc 

وم تر  دانش آموزان مدارس دولتی هر سال محر
می شوند

روزنامههمشهری-24مردادماِه1398

کنکور سراسری سال 98، 66 درصد دانش آموز  فهیمه طباطبایی، خبرنگار | از ۴۰ نفر اول 
مدارس غیردولتی و نمونه دولتی و 33 درصد دانش آموز مدارس تیزهوشان بوده اند. به این 
که در مدارس تیزهوشان  کنید  آمارها، قبولی 9۰ درصد نفرات برتر شهرستان ها را هم اضافه 
که تا پایان دهه 8۰، امکان قبولی دانش آموزان مدارس  درس خوانده اند. این در حالی است 
دولتی چه در تهران و چه در شهرستان ها با سایر دانش آموزان در مدارس خاص برابر بود و 

یک دانش آموز در شهر محروم و دور از پایتخت می توانست در بین رتبه های برتر قرار گیرد.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/72598 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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هرمزگان جزء چهار استان اول فقیر کشور 
قرار دارد

خبرگزاریایرنا-2۵مردادماِه1398

محمد عبادی، نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس | نماینده ولی فقیه 
در هرمزگان گفت: بر اساس اخبار منتشره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و نهادهای 
حمایتی، هرمزگان در ردیف چهار استان فقیر اول کشور قرار دارد و این زیبنده پایتخت اقتصادی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و اداره  کشور نیست. عبادی افزود: از نظرآمار افراد تحت پوشش 
خ بیکاری در هرمزگان  کل بهزیستی نیز همین وضعیت را داریم. درآمارهای منتشره سال 9۵، نر
کز آموزش عالی تشکیل می دهند  که عمده آنان را افراد دانش آموخته مرا 21 و نیم درصد بوده 

که دراین زمینه نیز جزء چند استانی هستیم که بیشترین دانشجوی بیکار را دارد.
 /http://www.irna.ir/news/83439228 

ی 9470 کارگر در معرض بیکار
روزنامههمشهری-26مردادماِه1398

نسا خلخالی، سیدمرتضی احمدپور و پوپک قاسمی، خبرنگار | بر اساس آخرین آمارها، 
بیش از 8۴ هزار واحد در کشور مشغول فعالیت صنعتی و تولیدی هستند و سال هاست کمبود 
است.  کرده  مواجه  متعدد  مشکالت  با  را  آن ها  از  بسیاری  گردش،  در  سرمایه  و  نقدینگی 
کی از وجود 1262 واحد با 1۴1 هزار و  کشوری درباره بنگاه های مشکل دار حا جدیدترین آمار 
که هرمزگان با 99  کی از آن است  کارگر در معرض خطر تعطیلی است. بررسی این آمار حا  7۰
واحد، بیشترین بنگاه های دارای مشکل را دارد و پس از آن فارس با 86 بنگاه، مرکزی با 82 
بنگاه، اصفهان با 81 بنگاه و سیستان و بلوچستان با 77 بنگاه دارای بیشترین بنگاه های 

مشکل دار در کشور هستند.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/72881 

ساماندهی ۱۲ هزار خانوار حاشیه نشین 
چابهار 

خبرگزاریمهر-28مردادماِه1398

جمعیت  نفر  هزار   7۰ حدود  گفت:  چابهار  فرماندار   | چابهار  فرماندار  بامری،  رحمدل 
کنون فاقد امکانات اولیه نظیر برق،  که از سال ها قبل تا حاشیه نشین در چابهار وجود دارد 
ح هادی و سایر خدمات رفاهی و دولتی هستند. بامری اذعان  آب، آموزش، بهداشت، طر
گذشته در چابهار شناسایی شده اند و  کرد: بیش از 12 هزار خانوار حاشیه نشین در چند ماه 
به زودی کار ساماندهی آن ها آغاز می شود. وی ادامه کرد: پس از صدور سند قطعی برای هزار 
کار ساماندهی، برق رسانی، شبکه آبرسانی، اجرای  و۵۰۰ هکتار زمین مناطق حاشیه شهر، 

ح هادی و سایر خدمات و امکانات دولتی آغاز می شود. طر
 http://mehrnews.com/news/4696417

ساالنه ۱000 کارگر ساختمانی حین کار فوت 
می کنند

روزنامهاعتماد-28مردادماِه1398

کارگران  كارگران ساختمانی | رییس انجمن صنفی  كبر شوكت، رییس انجمن صنفی  ا
کار  کار و 6۵ درصد از مرگ های ناشی از حوادث  ساختمانی با بیان اینکه ۵۰ درصد حوادث 
کارگر ساختمانی  گفت: هر سال به  صورت متوسط هزار  کارگران ساختمانی است،  مربوط به 
کبر شوکت افزود:  فوت می کنند و همین تعداد هم دچار قطع نخاع و نقایص دیگر می شوند. ا
کارگران ساختمانی به  جای3۰  که  »دنبال اصالح ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی هستیم چرا 
کار می شوند و در  کار باید با 3۵ سال بازنشسته شوند چون بیشتر آن ها دچار حوادث  سال 

جوانی بدن های آن ها فرسوده می شود.«
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/131190 
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پرست خانوار  سازمان تخصصی زنان سر
تشکیل شود

خبرگزاریمهر-28مردادماِه1398

گفت: تشکیل سازمانی  كار و رفاه اجتماعی | وزیر رفاه  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
تخصصی برای 3 میلیون و2۰۰ هزار زنان سرپرست خانوار ضرورت دارد و می توان سازوکاری 
در این خصوص در پیش گرفت که بدون ایجاد بار مالی بر دولت، از انجام اقدامات جزیره ای 
در این حوزه که توسط سازمان های حمایتی صورت می گیرد، جلوگیری به عمل آورد. به عالوه 
سیاست های بیمه ای در مورد زنان نیز مورد توجه این وزارتخانه است و تا پایان سال گذشته، 
۵1 هزار و ۵۰۰ نفر از زنان و دختران روستایی تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند و حدود 19۰۰ 

نفر نیز در سال 98 در حوزه تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار گرفتند.
 http://mehrnews.com/news/4697022 

یر خط فقر در جهان در ۳0 سال  جمعیت ز
گذشته نصف شد

خبرگزاریایلنا-30مردادماِه1398

در سال 199۰، تعداد افراد شدیدًا فقیر، یک میلیارد و 9۰۰ میلیون نفر بود. این رقم 36 درصد 
که  جمعیت جهان را شکل می داد اما این رقم در سال 2۰18 به عدد 6۵۰ میلیون نفر رسید 
8/6 درصد جمعیت جهان است. افراد دارای »فقر شدید« در طبقه ای جای می گیرند که درآمد 
کشورهای اروپایی و بخش های  روزانه آن ها زیر یک دالر و 9۰ سنت است. با این مقیاس، 

دیگر دنیا به سختی در این طبقه جای می گیرند.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-800360 

ین عامل مهاجرت جستجوی کار، مهم تر
روزنامههمشهری-30مردادماِه1398

احمد میرخدایی، روزنامه نگار | داده های آماری نشان می دهد 77/3 درصد جمعیت فعال 
مهاجر کشور در سال گذشته، افراد شاغل بوده اند که 22/8 درصد آن  ها برای یافتن کار جدید 
کاری بهتر از شغل قبلی  مهاجرت کرده اند و هدف 1۵/۴ درصد از آن ها برای مهاجرت، یافتن 
بوده است. البته از میان این جمعیت مهاجر 23۴ هزارنفری، 1۰/9 درصد به واسطه انتقال 
شغل، تن به مهاجرت داده اند و دلیل 1/6 درصد از آن ها نیز مربوط به تحصیل بوده است. 
کرده اند، در جرگه  که پارسال مهاجرت  کشور  براساس آمارها، 22/7 درصد از جمعیت فعال 
که 1۴/6 درصد با هدف یافتن شغل و 11 درصد با هدف یافتن شغل  گرفته اند  بیکاران قرار 

بهتر، محل سکونت خود را تغییر داده اند.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/73826 
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ی بگیر کمیته  ۳8 هزار خانوار اردبیلی، مستمر
امداد

خبرگزاریمهر-24مردادماِه1398

حسین دشتی، مدیركل كمیته امداد استان اردبیل | به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دشتی 
با اعالم اینکه ماهانه به طور میانگین حدود 9/۵ میلیارد تومان مستمری به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود، گفت: 38 هزار خانوار در قالب 81 هزار نفر، مستمری بگیِر کمیته امداد استان 
اردبیل هستند که در واقع ماهانه مبلغ ناچیزی در اختیار آن ها قرار می گیرد. وی با اشاره به اینکه 
نیکوکاران اردبیلی بیش از 16 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خانواده های نیازمند در چهار ماهه 
امسال کمک کرده اند، افزود: هرچقدر کمک های مردمی افزایش یابد به همان میزان می توانیم 

پاسخگوی نیازهای اساسی خانوار تحت حمایت و افراد بی بضاعت استان اردبیل باشیم.
 http://mehrnews.com/news/4693158  

ی  تخصیص۲۳7 میلیارد تومان به نوساز
مدارس سیستان و بلوچستان

خبرگزاریایرنا-24مردادماِه1398

كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و  رضا سرحدی نیا، سرپرست اداره 

کنون از محل  گفت: 237 میلیارد تومان از ابتدای امسال تا  بلوچستان | رضا سرحدی نیا 
اعتبار ملی به این سازمان تخصیص یافت که نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی 
کشور ۰/6 درصد است اما در سیستان  داشته است. وی افزود: متوسط رشد دانش آموزی در 
کرده  کمبود فضاهای آموزشی را دو چندان  که این امر  گزارش شده  و بلوچستان چهار درصد 
کنون، هزار و ۴۰2 مدرسه با پنج هزار و 396 کالس درس در این  است. همچنین از سال 9۰ تا

استان ساخته شده است که خیران،76۰ مدرسه آن را ساخته-اند.
 /http://www.irna.ir/news/83438492 

 

ی  ور تالش برای مقابله با فقر بین نسلی ضر
است

خبرگزاریمهر-24مردادماِه1398

تشخیص  مجمع  عضو   | نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  قامحمدی،  آ علی 
کید کرد: امروز باید تالش های مجدانه ای برای دچار نشدن به فقر بین نسلی  مصلحت نظام تأ
کرد: فقر بین نسلی یکی از مهم ترین و مهلک ترین تبعاتی  انجام دهیم. آقامحمدی تصریح 
است که می تواند در آینده به واسطه گسسته نشدن زنجیره های فقرزا به وجود آید؛ بنابراین 
مقوله پیشگیری باید توسط دولت و سازمان های مردم نهاد به جد دنبال شده و با لحاظ کردن 

اقدامات نوآورانه در فعالیت هایشان، باعث کسب نتایج مطلوب در این زمینه شوند.
 http://mehrnews.com/news/4693469 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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وستا و شهر از مسیر  کاهش شکاف میان ر
میانبر بیمه های اجتماعی
خبرگزاریایلنا-2۵مردادماِه1398

علی شیركانی، سرپرست صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر | بر اساس 
اطالعات مرکز آمار ایران، درآمد یک خانوار روستایی تقریبًا نصف درآمد خانوار شهری است. این در 
حالی است که توزیع تفاوت درآمد میان روستاها نیز بعضًا به 3۰۰ درصد می رسد. روندی که ادامه 
آن، جدا از شکاف میان روستا و شهر، تبعیض قابل تأملی را میان مناطق روستایی دامن خواهد 
که مطالبه به زمین مانده ای از  کشاورزان، روستاییان و عشایر  زد. در این میان بیمه اجتماعی 
دهه ۴۰ خورشیدی بود، در نهایت با پشتوانه اصل 29 قانون اساسی که برخورداری از بیمه های 

اجتماعی را حق همه مردم بر شمرده، در دهه 8۰  در نظام رفاهی کشور تثبیت شد.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-798264 

 

موج گرانی مسکن در شهرهای اطراف تهران
روزنامهآفتابیزد-26مردادماِه1398

قیمت مسکن در پردیس حدود ۵۰۰ درصد، در پرند حدود2۰۰ درصد و در هشتگرد1۰۰ تا 1۵۰ 
که در مواردی از میانگین رشد  درصد نسبت به قبل از نوسانات بازار مسکن افزایش یافته 
قیمت مسکن تهران نیز فراتر رفته است. البته قیمت خانه در تهران نسبت به سال 139۵ 
کالن شهر تهران است. با  گویای توقف رشد قیمت در  کرده و شواهد،  بالغ بر 21۵ درصد رشد 
لحاظ این واقعیت که معمواًل رشد قیمت در شهرهای اطراف پایتخت با فاصله زمانی از شهر 
خ می دهد، می توان نتیجه گیری کرد که قیمت مسکن در دو شهر پرند و هشتگرد معقول  مادر ر

است اما در پردیس حباب دارد.
 http://aftabeyazd.ir/?newsid=142338

 

۳۲8 شغل در مناطق حاشیه ای شهر کرمان 
ایجاد شد

خبرگزاریمهر-26مردادماِه1398

زهرا موسی پور، مدیركل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری كرمان | مدیرکل امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری کرمان از ایجاد 328 شغل در مناطق حاشیه ای شهر کرمان طی 1۵ ماه 
کار را با برداشت منطقه ای-محله ای در حاشیه شهر  خبر داد. زهرا موسی پور بیان داشت: 
که در حاشیه شهر انجام می گیرد، تمامًا بر اساس مطالعات دقیق  کردیم؛ لذا آن چیزی  آغاز 
است. وی ادامه داد: پایه کار دفاتر تسهیل گری بر مبنای اجتماعی کردن مقابله با آسیب های 
اجتماعی است؛ بنابراین افراد تأثیرگذار را شناسایی کردیم و در حال حاضر از 82۵ نفر از آن ها 

در دفاتر تسهیل گری برای همکاری دعوت کرده ایم.
 http://mehrnews.com/news/4694606

 

شناسایی 897 کودک بازمانده از تحصیل در 
وین  قز

خبرگزاریایرنا-27مردادماِه1398

خیراهلل رحمانی، مدیركل آموزش و پرورش قزوین | مدیرکل آموزش و پرورش قزوین گفت: 
کودک بازمانده از تحصیل در استان  گذشته بر اساس آمارهای سامانه سناد، 897  در سال 
شناسایی شدند که در نهایت پس از بررسی و پیگیری، 181 نفر از آن ها جذب مدارس شدند. 
کودک از تحصیل در مدارس  خیراهلل رحمانی افزود: با پیگیری موضوِع بازماندگی این 897 
که حدود 18۰ تن از  که از طریق ثبت احوال و سامانه سناد اعالم شده است، مشخص شد 
آن ها در سن 11 سال، 1۵3 نفر 1۰ ساله، 123 نفر هشت ساله، 133 نفر هفت ساله و 2۰2 نفر 

در سن 6 سال قرار دارند.
 /http://www.irna.ir/news/83442015 
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ح حمایت از شاغالن کم درآمد به کجا  طر
رسید؟

خبرگزاریایرنا-27مردادماِه1398

کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی،  که  آذرماه 1397 بود 
طرحی درباره آسیب شناسی وضعیت شاغالن و بیکاران با رویکرد حمایتی در مجلس قرائت 
کرد و با امضای 67 نفر از نمایندگان اعالم وصول شد تا ازشاغلین فقیر و بیکاران حمایت کند. 
ح موافقت شد، اما همچنان مسکوت  با وجود اینکه در صحن علنی مجلس با کلیات این طر

مانده و خبری از آن نیست.
 /http://www.irna.ir/news/83441313 

 

زش دستمزد کارگران افت ار
کسبوکارنیوز-28مردادماِه1398

افت ارزش دستمزد کارگران در بازار داخلی موجب عدم صرفه فعالیت در بازار کار برای کارگران 
کار را  کارگران برای جبران این وضعت در طول روز چند  شده است. به همین دلیل برخی از 
انجام داده و یا چند شغله شده اند. از آنجایی که فرصت های شغلی محدود است و خطر ریزش 
شاغالن روز به روز بازار را تهدید می کند، دست یابی به چند شغل برای همه میسر نیست. این 
که فرصت های شغلی محدود شده و دستمزد نیروی  کشور  موضوع به ویژه در مناطق مرزی 

کار از کالن شهرها نیز کمتر است، بیشتر به چشم می آید.
 http://yon.ir/52Boq 

درصد افزایش اجاره نشین ها
روزنامههمشهری-30مردادماِه1398

تحلیل تبیینی شاخص های عمده جمعیتی کشور براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن سال 139۵ نشان می دهد در دوره پنج ساله9۰ تا 9۵، جمعیت خانوارهای اجاره نشین 
در کشور در حال افزایش بوده؛ به گونه ای که درصد خانوارهای اجاره نشین از 26/6 درصد در 
سال 9۰ به 3۰/7 درصد در سال 9۵ رسیده است. طبق اطالعات مرکز آمار ایران، در سال 139۰ 
از میان 21 میلیون و ۴9 هزار و 93۴ خانوار کشور، 1۵ میلیون و 198 هزار خانوار معادل 62/7 
درصد از خانوارها مالک، ۵ میلیون و ۵99 هزار خانوار معادل 26/6 درصد اجاره نشین و 2 
میلیون نفر معادل 8/8 درصد خانوارها از نظر محل سکونت خود غیرمالک و مستأجر بوده اند.

 http://newspaper.hamshahri.org/id/73820 
 

شناسایی ۱8۵ کودک کار در زنجان 
خبرگزاریمهر-30مردادماِه1398

محمد محمدی قیداری، مدیركل بهزیستی استان زنجان | محمد محمدی قیداری از وجود 
کار تحت پوشش بهزیستی  کودک  کار در استان زنجان خبر داد و افزود: این تعداد  کودک   18۵
استان زنجان هستند و این نهاد به پوشش تحصیلی این تعداد کودک بسیار توجه دارد. مدیرکل 
که از روستا به شهر  کار از خانواده هایی هستند  کودکان  بهزیستی استان زنجان افزود: بیشتر 
مهاجرت کرده اند و یا مادر سرپرست خانواده است و خوشبختانه این کودکان در تحصیل خود 
کار پس از رسیدن به  کودکان  کرد: تعدادی از این  بسیار موفق هستند. محمدی قیداری ابراز 

مرحله کنکور، در سال گذشته رتبه های برتر رشته پزشکی را به خود اختصاص دادند.
 http://mehrnews.com/news/4698273 
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خ فقر کرمان؛ استان سی ام کشور در نر
خبرگزاریایسنا-30مردادماِه1398

کرمان  کرمان با اشاره به رتبه سی ام استان  كرمان | استاندار  محمدجواد فدایی، استاندار 
کرد: باید مسئولین استان برنامه ریزی الزم را برای ارتقای سطح رفاه مردم  خ فقر بیان  در نر
کاهش یابد. محمدجواد فدایی همچنین با  خ فقر در استان  کرمان انجام دهند تا نر استان 
کار در  کودک  گر  کرد: ا کار و خیابان در سطح استان، تصریح  کودکان  اشاره و اذعان به وجود 
خیابان مشاهده می کنیم نشان دهنده این است که دستگاه ها وظیفه خود را به درستی انجام 
نداده اند و باید با بررسی ها مشخص شود که کدام دستگاه به وظیفه خود عمل نکرده است.

 /https://www.isna.ir/news/98053014731 
 

بهبود شرایط اقتصادی کشور تا پایان سال
روزنامهمردمساالری-30مردادماِه1398

همراهی  با  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس   | مركزی  بانک  كل  رئیس  همتی،  عبدالناصر 
تا پایان سال شاهد  با بانک مرکزی، رونق اقتصادی اعاده می شود و  بخش های مختلف 
شرایط بهتری هستیم. همتی اذعان داشت: اشتغال فعال ما امسال 2۴ میلیون و ۴۰۰ هزار 
شده که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش 32۰ هزار شغل در کشور هستیم. افزایش قیمت 
مسکن نیز ادامه پیدا نخواهد کرد و فروشندگان باید قیمت ها را پایین بیاورند. وی ادامه داد: 
دولت در تالش است وارد ساخت وساز شده و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد و زمین های دولتی 

رایگان را برای این مهم استفاده کند تا از این طریق بخشی از مشکالت حل شود.
 http://yon.ir/hUSU1 
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خبرنامه مقابله با فساد و فقر
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