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خبرنامه 
 مقابله با فقر 

و نابرابری

4

مقدمه

در تبیین رابطه فساد و نابرابری، یکی از مهم ترین نظرات، تله فساد-نابرابری درآمدی است. 
بر اساس این نظریه، فساد به افزایش نابرابری و فقر منجر می شود و افزایش نابرابری و فقر، 
فساد را گسترده تر می کند. برخی مطالعات نیز این دیالکتیک را رد کرده و در تحلیل رابطه فقر 
و فساد و اینکه کدام یک علت و کدام یک معلول می باشد، تبیین های متفاوتی ارائه کرده اند. 
عایدات فساد معمواًل به هزینه فقرا و به جیب مقامات ارشد و طبقات خاص سرایز می شود)فساد 
کوچک(آن ها را متمایل  بزرگ( و سود بادآورده فرادستان و نیازهای اولیه فرودستان )فساد 
کشورهای فقیر، احتمال  کسب درآمد از طرق خالف و مفسدانه می کند. در عین حال در  به 
کنند یا افراد  کسب درآمد بیشتر از قدرت سوء استفاده  که مقامات برای  بیشتری وجود دارد 
کشورهای مورد نظر قادر  نیازمند، اصول و معیارهای اخالقی را زیرپا بگذراند. عالوه بر این، 
کافی برای تأسیس و تنفیذ نظام حقوقی و قضایی مؤثر برای مبارزه با  به تخصیص منابع 

فقر  نیستند. 
گرچه فقر و فساد رابطه مستقیمی دارند، ولی این رابطه کامل نیست یعنی فساد فقط زاییده  ا
گر فقر از جامعه  که بر فساد تأثیر می گذارد. از این رو  ا فقر نیست و فقر نیز تنها عاملی نیست  
ریشه کن شود، دلیلی بر این نیست که حتمًا فساد هم از بین خواهد رفت، اما بی تردید میزان 
گر فساد کاهش یابد، لزومًا فقر و نابرابری به  فساد در جامعه کاهش می یابد. به همین ترتیب ا

میزان کافی تعدیل نخواهد شد. 
در بسیاری از مطالعات، نقش عوامل واسط و میانجی در رابطه فقر و فساد تبیین شده اند. 
کارآمدی حکومت معلول دو پدیده فقر و  که فساد به واسطه نا مثاًل برخی محققان معتقدند 
کارآمدی سرانجامی  کارآمدی است و این نا تبعیض است؛ به این معنا که وجود فساد نشانه نا
جز افزایش فقر و نابرابری نخواهد داشت. مشروعیت، متغیر واسط دیگری است که در تبیین 
کید شده است. مشروعیت حکومت از طریق کارآمدی حکومت حفظ  رابطه فقر و فساد بر آن تأ

می شود و حکومت هایی که قادر به تأمین نیازهای مردم خود نیستند، از مشروعیت و مقبولیت 
برخوردار نخواهند بود و از این رو نسبت به فساد فزاینده که به کاهش مشروعیت آن ها خواهد 

انجامید، کاماًل بی تفاوت هستند.
که افراد غنی یا دارای ارتباط با  پیامدهای توزیعی فساد منعکس کننده این عقیده هستند 
که در انتهای  مقامات، در صف اول دربافت خدمات یا منابع دولتی بوده و فقرا یا افرادی 
دهک های درآمدی هستند، در انتهای صف دریافت خدمات یا منابع دولتی بایستی منتظر 
بمانند. بدین ترتیب، بعضی فرض می کنند که رشوه کار آن ها را در بازار راه می اندازد و کاهش 
اولیه بهبود-کارآمدی  این دیدگاه ها مشابه دیدگاه های  آنان است.  برای  هزینه ی فرصت 
کج روی همیشگی  که فساد ممکن است منجر به  فساد است و به این نکته توجه نمی کند 
شود و از آنجا که برخی گروه ها یا افراد بیشتر از بقیه منافع کسب می کنند، به تشدید نابرابری ها 
و فقر نیز می انجامد. پیامدهای توزیعی فساد، شدیدتر و باداوم تر از خود فساد است یعنی لزومًا 
کاهش فساد، بالفاصله فقر و نابرابری تعدیل نمی شود زیرا تبعات و آثار فساد، ماندگاری  با 
زیادتری در مقایسه با فساد دارد. برای مثال، افت سرمایه اجتماعی یا تمایل به سوء استفاده 
از قدرت که محصول فساد هستند، تا سال ها قابل ترمیم و اصالح نخواهد بود. فساد، نابرابری 
را به دو صورت ایجاد می کند؛ با تسهیل تخصیص نابرابر ثروت و حقوق ویژه؛ و مهار تغییرات 

نهادی که می توانند مزایای موجود را تهدید کنند. 
دارد.  تعیین کننده ای  نیز نقش  زیاد(  یا  میزان فساد)کم  نابرابری،  و  رابطه فساد  تبیین  در 
شواهد نشان می دهد وقتی سطح فساد خیلی باال یا خیلی پایین باشد، میزان  فقر و  نابرابری  
کمتر است. دلیل این  کاهش فساد در مقایسه با وقتی میزان فساد متوسط باشد،  حاصل از 
پدیده را می توان در افزایش نقش متغیرهای واسط و میانجی در رابطه فقر و فساد دانست. 
کم یا بسیار باال، عواملی مثل ساختار سیاسی، مافیاهای قدرت،  در نظام های با فساد بسیار 

مقدمهدیالکتیک فقر و فساد
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که رابطه فقر و  سیاست های اقتصادی و امثال آن، نقش مهمی در تحوالت اقتصادی دارند 
فساد را تحت تأثیر قرار می دهند.

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

گزارش همشهری، آمارهای رسمی نشان می دهد: براساس محاسبات انجام شده با    به 
ضریب جینی، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی درحال افزایش است.

ک شهر  گزارش همشهری، پارسال در طول 5  ماه، 66 هزار معامله در مشاورین امال   به 
تهران انجام شد که این تعداد امسال به نصف کاهش یافته و به 30 هزار معامله رسیده است.
کاوی حقوق محرومان در پرتو نظام    هم زمان با برگزاری نشست »ِمنهای فقر« با موضوع وا
حمایت اجتماعی، پویش »ِمنهای فقر« با هدف فراخوان همکاری نهادهای مدنی جهت 

کار کرد. ک گذاری ایده ها و راهکارهای فقرزدایی آغاز به  اشترا
  رئیس قوه قضائیه بیان کرد: مشکالتی رفتاری و ساختاری در قضیه خصوصی سازی وجود 
کشور شود، درست نیست و باید  که باعث تضعیف تولید در  دارد. سیستم خصوصی سازی 

ک و هفت تپه را شنید. کارگران ارا صدای 
اولین صندوق جهانی   ،)ECW( »آموزش منتظر نمی ماند«  ایسنا، صندوق  گزارش  به    
آموزش در موارد اضطراری در دو سال نخست فعالیت خود به بیش از یک میلیون و ۴00 هزار 
گرفتار درگیری های مسلحانه، جابه جایی های اجباری، بالیای طبیعی و  کودک و نوجوان 

بحران های دنباله دار یاری رساند.
پدیده  با  مسئول،  دستگاه های  جانب  از  کافی  نظارت   نبود  سایه  در  که  مدت هاست    
کمتر  کن در نقاط  که اتفاقًا با وجود اینکه این اما کالن شهرها مواجه هستیم  »بام فروشی« در 

برخوردار هستند، اما خیلی هم ارزان قیمت نیستند.
ک    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه دهک های پردرآمد گفت: چون اشترا
مساعی در تنظیم این مقررات بیش از یک ماه زمان برده، هنوز ابالغ به استانداران صورت 

نگرفته و به محض اینکه تمام شود، دولت ابالغ می کند.
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خبرنامه 
 مقابله با فقر 

و نابرابری

ی اجتماعی  افزایش شکاف طبقاتی و نابرابر
روزنامههمشهری-7شهریورماِه1398

با  شده  انجام  محاسبات  براساس  می دهد:  نشان  رسمی  آمارهای  همشهری،  گزارش  به 
ضریب جینی، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی درحال افزایش است. براساس تازه ترین 
که نشان دهنده روند توزیع درآمد در یک جامعه است، در  اطالعات مرکز آمار، ضریب جینی 
سال97، به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و به باالترین حد خود در 8 سال گذشته، یعنی 
کنون رسیده است. مطابق این اطالعات، ضریب جینی که در سال96 معادل  از سال1389 تا

39 درصد)0/3981( بود، در سال1397 به مرز ۴1 درصد )0/۴093( رسیده است. 
 http://yon.ir/rRfOi

  

رنگ تورم در ۳۱ استان کشور 
روزنامهدنیایاقتصاد-7شهریورماِه1398

خ تورم 1۲ ماهه 50/8 درصدی، در قله  بر اساس داده های مرکز آمار، استان کردستان با ثبت نر

تورمی ایران در مردادماه قرار گرفته است. در حالی که در ماه مشابه سال قبل، ارتفاع قله تورمی 
کرمانشاه قرار داشت. با این اوصاف، بازندگان اصلی بی ثباتی  کمتر بود و قله در  38 درصد 
کردستان، چهارمحال و بختیاری،  کنان استان های  اقتصادی در طول یک سال اخیر، سا
ایالم، خراسان  شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد بوده اند 
که طبق آخرین آمار، با تورم حدود50 درصدی سروکار دارند و در محدوده قرمز تورمی به سر 

می برند.
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3565426 

  

معامالت مسکن در پایتخت نصف شد 
روزنامههمشهری-7شهریورماِه1398

ک شهر تهران  گزارش همشهری، پارسال در طول 5  ماه، 66 هزار معامله در مشاورین امال به 
کاهش یافته و به 30 هزار معامله رسیده است. در  که این تعداد امسال به نصف  انجام شد 
کرده  همین مدت، قیمت هر مترمربع آپارتمان به طور متوسط در تهران 96/5 درصد رشد 
است. روند رشد قیمت مسکن ضربه بزرگی به خانوارهای ایرانی وارد کرده و به رشد سبد هزینه 
ایرانی ها منجر شده؛ به طوری که مطابق گزارش های مرکز آمار، فقط در فاصله سال های 96 

تا 97، تعداد اجاره نشین ها از ۲۴/9 درصد به ۲6/۴ درصد رسیده است.
 http://yon.ir/SYVnN 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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در ۵ سال گذشته ۷۰ درصد تقاضای مسکن، 
سوداگرانه بوده است 

روزنامهشرق-7شهریورماِه1398

  

بنا بر آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، قیمت خرید مسکن تابستان امسال نسبت 
به تابستان سال گذشته، افزایش نجومی 78 درصدی را تجربه کرده است. علت این افزایش 
قیمت، تغییر نوع بازار مسکن از بازار مصرفی به بازار سرمایه تلقی می شود. بنابر اطالعات 
بازار مسکن،  از 70 درصد تقاضاهای  از سرشماری سال1390 و 1395، بیش  به دست آمده 
استفاده  برای  نه  مسکن،  خرید  متقاضیان  که  معنا  این  به  می آید.  حساب  به  سرمایه ای 

مصرفی، بلکه به عنوان سرمایه گذاری و کسب سود وارد بازار ملک می شوند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/237842 

  

تشکیل پویش »ِمنهای فقر« در کمیسیون 
حقوق بشر کانون وکالی مرکز 

خبرگزاریایسنا-8شهریورماِه1398

کاوی حقوق محرومان در پرتو نظام  هم زمان با برگزاری نشست »ِمنهای فقر« با موضوع وا
حمایت اجتماعی که به وسیله کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی دادگستری مرکز برگزار شد، 
ک گذاری ایده ها  پویش »ِمنهای فقر« با هدف فراخوان همکاری نهادهای مدنی جهت اشترا
کرد. در تشریح اهداف این  کار  و راهکارهای فقرزدایی و حمایت از حقوق محرومان آغاز به 
پویش آمده است: »شناسایی و تحقق حقوق محرومان، متضمن تثبیت حکمرانی همگرایانه 
و همکارانه دایر بر نقش آفرینی حوزه عمومِی غیر دولتی و مشارکت جویِی بازیگران مدنی فعال 

در زمینه محرومیت زدایی است.«
 /https://www.isna.ir/news/98060804134 

رئیس قوه قضائیه: باید صدای کارگران اراک و 
هفت تپه را شنید 

روزنامهشرق-9شهریورماِه1398

کرد: باید شرایط و نحوه  ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه  |  رئیس قوه قضائیه بیان 
گذاری ها بررسی شود. مشکالتی رفتاری و ساختاری در قضیه خصوصی سازی وجود دارد.  وا
کشور شود، درست نیست و باید صدای  که باعث تضعیف تولید در  سیستم خصوصی سازی 
کی را  کارگران ارا ک، قبل از هر جلسه ای حرف  ک و هفت تپه را شنید. در سفر به ارا کارگران ارا
کشور به تاراج دادن  شنیدم و باید به حرف های آنان توجه شود؛ این نوع خصوصی سازی در 
اموال عمومی است و با آن خصوصی سازی که در قانون بود، متفاوت است و ما به این موضوع 

رسیدگی خواهیم کرد.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/237932 

 

خ فقر مسکن در تهران  رشد نر
خبرگزاریمهر-1۰شهریورماِه1398

ورود  نحوه  تخصصی،  نشستی  در    | مسکن   جامع  ح  طر علمی  مدیر  یزدانی،  فردین 
کارشناسان اقتصادی، پس  گفته  گرفت. به  شهرداری به مسکن اجتماعی مورد بررسی قرار 
که زیر خط فقر مسکن رفته اند به 39 درصد رسیده اند.  از افزایش قیمت های اخیر، افرادی 
ح جامع مسکن با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات انجام  در همین رابطه، مدیر علمی طر
شده 33 درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر مسکن هستند، گفت: با توجه به بحران های 
که زیر خط فقر بودند، در حال حاضر  کرده و از 31 درصدی  اقتصادی، این رقم افزایش پیدا 
حدودًا ۴0 درصد زیر خط فقر هستند. همچنین جمعیت زیر خط فقر مسکن نیز از 33 درصد 

به حدود 39 درصد رسیده است.
 http://mehrnews.com/news/4708387
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 آمار تکان دهنده کودکان و نوجوانان درگیر 
ج از مدرسه  جنگ و خار

خبرگزاریایسنا-11شهریورماِه1398

 ،)ECW( »گزارش ایسنا، صندوق »آموزش منتظر نمی ماند مهسا سلطانی، خبرنگار  |  به 
آموزش در موارد اضطراری در دو سال نخست فعالیت خود )۲017  اولین صندوق جهانی 
گرفتار درگیری های  کودک و نوجوان  تا ۲018 میالدی( به بیش از یک میلیون و ۴00 هزار 
مسلحانه، جابه جایی های اجباری، بالیای طبیعی و بحران های دنباله دار یاری رساند. این 
که تا سال ۲0۲1 میالدی، 1/8 میلیارد دالر آمریکا برای  صندوق همچنین به دنبال آن است 

کمک به 9 میلیون کودک و نوجوانی که در بحران و آوارگی زندگی می کنند، جمع آوری کند.
 /https://www.isna.ir/news/98061105919

  

وشی«، محصول گرانی  »پشت بام فر
سرسام آور قیمت ملک 

خبرگزاریفارس-11شهریورماِه1398

کافی از جانب دستگاه های  که در سایه نبود نظارت   فرزانه زراعتی، خبرنگار  |  مدت هاست 
که اتفاقًا با وجود اینکه این  کالن شهرها مواجه هستیم  مسئول، با پدیده »بام فروشی« در 
کن در نقاط کمتر برخوردار هستند، اما خیلی هم ارزان قیمت نیستند. در این میان، مشهد  اما
که از مدت ها قبل با پدیده بام فروشی روبرو بوده، اما اخیرًا  کالن شهرها است  هم یکی از این 
به دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن، این پدیده گسترش یافته است. کافی است ساعاتی 
ک منطقه طبرسی در مشهد پرسه بزنید تا از نزدیک شاهد داد و  را در بنگاه های معامالت امال

ستد این پشت بام های نه چندان ارزان شوید.
 http://fna.ir/dbxqh6

یور حذف  یارانه ۳ دهک پردرآمد از پایان شهر
می شود 

روزنامهاطالعات-1۲شهریورماِه1398

کار و رفاه اجتماعی  کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون،  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
ک مساعی در  گفت: چون اشترا در جمع خبرنگاران درباره حذف یارانه دهک های پردرآمد 
تنظیم این مقررات بیش از یک ماه زمان برده، هنوز ابالغ به استانداران صورت نگرفته و به 
محض اینکه تمام شود، دولت ابالغ می کند. شریعتمداری با اشاره به اینکه همه دستگاه ها 
کامل نداده اند و تالش می کنیم تا هفته آینده به پایان برسد و نتیجه  نظرات خود را به طور 
به استانداران ابالغ شود، گفت: حذف دهک های پردرآمد با مشارکت استانداران سراسر کشور 
کمترین خطا شناسایی شده باشند،  حذف  که با  خواهد بود و هر میزان از سه دهک اول را 

می کنیم.
 http://yon.ir/5Aljv 
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یرخط فقر قرار دارند  ۵۵۰ هزار نفر در کرمان ز
خبرگزاریتسنیم-7شهریورماِه1398

شهباز حسن پور، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی صبح روز پنجشنبه هفتم شهریورماه 
در آیین افتتاح همزمان 551 واحد مددجویان کمیته امداد استان کرمان در بردسیر که با حضور 
سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد کشور برگزار شد، اظهار داشت: 550 هزار نفر در استان 

کرمان زیر خط فقر قرار دارند و از این میان، 5 هزار خانواده در بردسیر نیز زیر خط فقر هستند. 
 https://tn.ai/2085760

 

ی بانک رفاه در  نگرانِی عمیِق کارگران از واگذار
بورس 

کسبوکارنیوز-9شهریورماِه1398

به گزارش کسب وکار نیوز به نقل از ایلنا، هر چند سال یکبار، هرگاه کف گیر منابع دالری، ارزی و 
گذاری اموال کارگران به بخش خصوصی می افتند؛  ریالی دولت ها به تِه دیگ می خورد، یاد وا

دولت های پس از جنگ همواره یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه را  »خصوصی سازی« 
کارگران« دانسته اند؛ دامنه ی این اموال از شرکت های  و این اواخر، »خصوصی سازی اموال 
کارگران« کشیده می شود.  زیرمجموعه تامین اجتماعی و شستا شروع و به سهاِم »بانک رفاه 
با این حال، دوم شهریور ماه سال جاری، جمعی از کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران 

تأمین اجتماعی در کمپینی، اعتراض خود را به این مسئله نشان دادند.
 http://yon.ir/KP6x9 

 

هشتگرد؛ مقصد جدید مستأجران 
روزنامههمشهری-9شهریورماِه1398

زهرا اشرف زاده، خبرنگار  |  افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر، خروج دهک  های پایین 
ج را به دنبال داشته است. شاید تا ۲ سال قبل تهرانی ها  کر کالن شهرها به ویژه تهران و  از 
ج بود، اما حاال این  هنگام مهاجرت اولین منطقه ای را که برای سکونت انتخاب می کردند کر
شهر هم همگام با پایتخت شاهد افزایش قیمت مسکن بوده است و بومیان خود را هم به 
کرده است. در این بین، شهر جدید هشتگرد یکی از مقصد های اصلی  شهر های اطراف روانه 
کنون استقبال چندانی  مهاجران است؛ شهری که به دلیل کمبود امکانات خدماتی و رفاهی تا

کنون با سرریز جمعیت شاهد استقبال مردم است. از آن، ا
 http://yon.ir/HODMp 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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ی هزاران نخل دار را تهدید می کند  بیکار
کسبوکارنیوز-9شهریورماِه1398

شایلی قرائی، خبرنگار  |  سهم شرق استان کرمان در تولید خرما، 150 تا 160 هزار تن و سهم 
جنوب نیز 180 تا ۲00 هزار تن برآورد می شود اما در سال جاری، به دلیل افزایش شدید دمای 
گرم فقط در شرق این استان 65 هزار تن محصول بر روی نخل ها  هوا و ماندگاری هوای 
کسب درآمد  که از این راه  خشکیده است. این ماجرا موجی شده تا بسیاری از خانوارهایی 

داشته اند، زمین گیر شوند.
 http://yon.ir/tjvt3 

 

ورش  یر جدید آموزش و پر ۲ خواسته مهم از وز
خبرگزاریایسنا-1۰شهریورماِه1398

کارشناس آموزش وپرورش با بیان اینکه  کارشناس آموزش و پرورش  |  یک  عادل برکم، 
و  مدارس  تنوع  کاهش  خصوصی سازی،  توقف  جدید،  وزیر  از  مهم  خواسته های  جمله  از 
توسعه مدارس نوین با آموزش فناوری است، عنوان کرد: عدالت آموزشی باید به عنوان یکی 
ح خرید خدمات  از مأموریت های مهم در آموزش وپرورش دنبال شود. برکم با اشاره به طر
گفت: وقتی ساعات  کارشناسی برخالف عدالت است و باید متوقف شود،  که از نظر  آموزشی 
خدمت در یک شغل آموزشی باال برود، بهره وری به شدت افت می کند. وقتی یک معلم به-

کند، دیگر فرصتی برای مطالعه نخواهد داشت و  ویژه در سنین باالتر، 30 ساعت تدریس 
کیفیت آموزش کاهش می یابد.

 /https://www.isna.ir/news/98061005144

۳۰ درصد دانش آموزان در معرض آسیب های 
وانی و اجتماعی  ر

روزنامهشرق-1۰شهریورماِه1398

کاظمی،  کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش  |  علیرضا  علیرضا 
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به برگزاری آزمون غربال گری سالمت 
روانی و اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه اول گفت: طبق تحلیل های به دست آمده از این 
آزمون، حدود یک درصد دانش آموزان نیازمند درمان و در معرض شدید آسیب های روانی و 
اجتماعی قرار دارند. همچنین30 درصد دانش آموزان به شدت نیاز به توانمندسازی دارند و در 

معرض آسیب های اجتماعی قرار گرفته اند. 
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/238080

 

عدالت آموزشی عشایر در مسیر توسعه و 
تحول 

خبرگزاریایرنا-11شهریورماِه1398

محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر جدید توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت 
آموزش و پرورش  |  وزارت آموزش و پرورش با تغییر نام دفتر آموزش و پرورش عشایر به دفتر 
گام های بلندی برای ارتقاء و توسعه عدالت  توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر بنا دارد 
کشور بردارد. بسط و توسعه عدالت و رفع  آموزشی دانش آموزان مناطق عشایری و محروم 
کمتر توسعه یافته و عشایری  گسترش انواع مدارس در مناطق  محرومیت آموزشی به واسطه 
که با نیاز سنجی، شاخص سازی و شناسایی ابعاد مؤلفه های  از دیگر اهداف این دفتر است 
در  عشایری  و  روستایی  مرزی،  محروم،  یعنی  توسعه یافته  کمتر  مناطق  پرورش  و  آموزش 

راستای رفع موانع و مشکالت آموزشی این مناطق فعالیت می کند.
 /http://www.irna.ir/news/83460880 
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هشدار در مورد افزایش حاشیه نشینی 
روزنامهآفتابیزد-11شهریورماِه1398

شمار  بر  روز  به  روز  اقتصادی،  مشکالت  دلیل  به  که  هستیم  آن  شاهد  حاضر  حال  در 
کی از آن است که تا سال 1۴00 حاشیه نشینی  حاشیه نشینان افزوده می شود؛ پیش بینی ها حا
به ۲ برابر افزایش می یابد و این موضوعی است که خیلی از جامعه شناسان را نگران کرده است. 
کالنشهری مانند تهران نزدیک به 17 میلیون  که جمعیت  کارشناسان بر این باورند  خیلی از 
کن هستند و نزدیک به 10 میلیون جمعیت از  که 8 میلیون از این جمعیت در تهران سا است 

شهر به در شده اند و در حاشیه شهرها زندگی می کنند.
 http://aftabeyazd.ir/?newsid=142914

 

ح »نذر آب«  احیای موقت امید به زندگی با طر
روزنامهاعتماد-11شهریورماِه1398

ِح »نذر آب« است و امسال دومین سال اجرایش را تجربه می کند. آن چنان که رسول  نامش طر
ح برای  راشکی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان وبلوچستان توضیح می دهد، این طر
که به  کاهش مخاطرات ناشی از تشدید خشکسالی در این استان طراحی شده است. طرحی 
گفته او، شامل تأمین مخازن آب، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به مردم روستاها 
و همچنین، اهدای بسته های غذایی، بهداشتی و ... برای مردم این روستاها است. الزم به 
ح »نذر آب ۲«، در استان های سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی،  ذکر است پرونده طر

هرمزگان و جنوب کرمان در دست اجراست.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/132087

جامعه از فقر مهارتی رنج می برد 
خبرگزاریتسنیم-1۲شهریورماِه1398

کرمان  |  مدیرکل آموزش  محمدرضا جهانگیری، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
فنی و حرفه ای استان کرمان با بیان اینکه 70 درصد اشتغال جامعه را افرادی دارا هستند که 
مدرک تحصیلی خاصی ندارند اما مهارت باالیی دارند، گفت: تنها 30 درصد اشتغال جامعه را 
کید بر اینکه جامعه از فقر  افراد دارای مدارک تحصیلی باال تشکیل می دهند. جهانگیری با تأ
مهارتی رنج می برد، گفت: دلیل بیکاری امروز جامعه فقر مهارتی است و باید با فرهنگ سازی 
کرد: جامعه  که امروز در جامعه وجود دارد، بیان  جبران شود. وی با اشاره به تصور اشتباهی 

و خانواده ها باید بپذیرند که تنها راه اشتغال فرزندان آن ها، تحصیالت دانشگاهی نیست.
 https://tn.ai/2089276 

 

وت در دهه ۹۰  شکاف ثر
روزنامهدنیایاقتصاد-1۲شهریورماِه1398

که در سال  شکاف ثروت در جامعه به اوج دهه 90 رسید. داده های مرکز آمار نشان می دهند 
گذشته، ضریب جینی خانوارهای کل کشور به ۴093/ 0 صعود کرده است که قله این شاخص 
که تکانه های ارزی و تورمی  کرد  در دهه جاری محسوب می شود. می توان این طور تحلیل 
کم درآمد جامعه تمام شده و توزیع درآمدها به نفع  گروه های  گذشته، بیشتر به ضرر  در سال 
دهک های باالیی بوده است. این اتفاق در کنار نبود سیاست های حمایتی و جبرانی کارآمد، 
موجب تشدید شکاف درآمدی شده است. ضریب جینی ثبت شده نیز بیشترین میزان پس از 

سال 89  به حساب می آید.
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3567182 
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وش گران  زان، فر واردات ار
روزنامههمشهری-1۲شهریورماِه1398

کاالی اساسی وارداتی بدون احتساب سایر هزینه ها، بسیار پایین تر از  خ تمام شده 10 قلم  نر
رقم فروش آنها به مصرف کنندگان است. در 5  ماه نخست امسال، 9 میلیون و 510 هزار و 63۲ 
خ ۴۲00 تومانی وارد کشور شده است. در صدر کاالهای اساسی وارد شده  تن کاالی اساسی با نر
کنجاله سویا قرار دارد. قیمت  کی و  کشور، برنج، ذرت، دانه های روغنی، روغن های خورا به 
پایه وارداتی هر کیلوگرم برنج خارجی ۴500 تومان، گوشت قرمز 19 هزار تومان، قندوشکر 1500 
غ 7500 تومان، ذرت هزار تومان، دانه های روغنی حدود ۲ هزار تومان و  گوشت مر تومان، 

کی 3300 تومان است. روغن خورا
 http://yon.ir/LFV8Z 

 

یر خط فقر هستند  وحانیون ز ۹۸ درصد ر
خبرگزاریایسنا-13شهریورماِه1398

مدرس   تربیت  دانشگاه  سیاسی  علوم  گروه  هیئت علمی  عضو  شکوری،  ابوالفضل 
زن  و  هستند  مستأجر  روحانیون  اغلب  گفت :  مدرس  تربیت  دانشگاه  هیئت علمی  عضو    |
و بچه شان را با موتوری قراضه به این طرف و آن طرف می برند و با نماز و روزه استیجاری 
امرارمعاش می کنند. ابوالفضل شکوری ادامه داد: در جامعه ایران علیه روحانیون تبلیغات 
منفی زیادی می شود؛ به طوری که برخی از مردم می گویند روحانی ها انقالب و کشور را به نفع 
خودشان مصادره کرده و همه جا هستند و تمام مزایا هم در اختیارشان قرار دارد. این در حالی 
که آمار مربوط به حوزه ها نشان می دهد حدودًا 98 درصد از روحانیون جزو طبقه ندار و  است 

زیر خط فقر هستند.
 /https://www.isna.ir/news/98061307207 
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