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مقدمه

کرده در نیمۀ دوم امسال، ۶۰۰ بنگاه غیربورسی  اخیرًا رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم 
گذار می شود. حدود یکسال قبل سازمان  بر ۵۲ هزار میلیارد تومان وا بالغ  ارزش  دولتی به 
گزارشی منتشر کرد که در آن »خصوصی سازی به عنوان دینامیزم نظام مند نقض حقوق  ملل 
استیگلیتز،  جوزف  نظیر  اقتصاددانانی  استدالل های  به  استناد  با  و  بود  شده  معرفی  بشر« 
که طی  خصوصی سازی بنگاه های دولتی را غیرموجه می دانست و به روندی اشاره داشت 
یک دهۀ اخیر بازگشت از خصوصی سازی را به ویژه در حوزه های اجتماعی و تسهیالتی نظیر 
کار دارد. در ایران با توجه به پیشینۀ سه دهه ای پرفساد و  آب و برق و راه آهن و ... در دستور 
کارآمد این سیاست، چرا هر دولتی همچنان می خواهد در این زمینه گوی سبقت را از دیگر  نا

دولت ها برباید؟
ح شد تا به امروز، صدها  که بحث خصوصی سازی بنگاه های دولتی مطر از اوایل دهۀ ۱۳۷۰ 
گذار شده که هنوز گزارش جامعی دربارۀ سرنوشت  بنگاه به ارزش صدها هزار میلیارد تومان وا
که سال پیش روزنامۀ شرق با عنوان  گزارشی  این بنگاه ها ارائه نشده است اما برای مثال 
کرد، نشان می داد  گذارشده منتشر  »زمستان خصوصی سازی« دربارۀ سرنوشت ۱۰۰ شرکت وا
که اغلب این بنگاه ها به چه نهادها و افرادی رسیده اند و چگونه بسیاری از آن ها تعطیل یا 
کتابی با عنوان »توسعۀ  کارگری درگیر. در سال۱۳۸۰ نیز  نیمه تعطیل اند و با انواعی از مسائل 
ایران: نقدی بر گذشته، راهی به سوی آینده« منتشر شد که به طور مصداقی فرایندهای پرفساد 

گزارش شده است.  گذاری بنگاه های دولتی در دهۀ ۱۳۷۰ در آن  وا
گذاری شرکت هایی نظیر نیشکر هفت تپه، هپکو، آلومینیوم المهدی،  در شرایطی که پروندۀ وا
گذاری این  که وا روغن نباتی قو، و ... هنوز داغ و روی میز است، چه تضمینی وجود دارد 

بنگاه ها به سرنوشت همان بنگاه های پیشین دچار نشود؟ مگر نه این است که گفته می شود 
خ داده است و حاال در  گذاری ها ر در دورۀ تحریم پیشین، پرفسادترین و رانت جویانه ترین وا
که همان وضعیت تکرار نشود؟ چرا چنین  این اوضاع و احوال اقتصادی چه تضمینی است 
گذاری آن هم در سالی که در نیمۀ دوم آن انتخابات مجلس را پیش رو داریم، در  حجمی از وا
دستور کار قرار گرفته است؟ آیا خود این همزمانی نمی تواند بسیاری را به این وسوسه بیاندازد 

کثر بهره برداری را کنند؟  تا از این بزنگاه، حدا
باالترین  برابر   ۲ معادل  تقریبًا  گرفته  قرار  حراج  آستانۀ  در  که  بنگاهی   ۶۰۰ همین  ارزش 
که از خسارت های سیل فاجعه بار اخیر اعالم شده است! آیا نباید به جای  برآوردهایی است 
گزارشی ملی دربارۀ آنچه  تداوم رویۀ غلط خصوصی سازی تاراج گونۀ اموال دولتی و عمومی، 

خ داده تدوین شود؟!   کنون ر تا
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
گزارش خبرنگار ایلنا، حمد اهلل بیگی، نماینده استان ایالم در شورای عالی استان ها    به 
گفت: استان ایالم در تورم، محرومیت،  در بیست و دومین اجالس شورای عالی استان ها 

بیکاری، فقر و خودکشی رتبه اول را دارد.
  معاون کل وزارت بهداشت گفت:۸۰ درصد مردم، تواِن مراجعه به بیمارستان خصوصی را 
ندارند. همچنین، ۱۵ تا ۱۷ درصد مردم با استفاده از بیمه تکمیلی و ۳ تا ۵ درصد مردم نیز با 

ج خودشان به بیمارستان های خصوصی مراجعه می کنند. خر
  به نقل از روزنامه همشهری، سخنگو و معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی 

مقدمه۶۰۰ بنگاه دولتی در انتظار چوب حراج1

omidi_reza@  »۱- به قلم امیدی، رضا. برگرفته از کانال تلگرامی »سیاست گذاری اجتماعی
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ستاد مبارزه با مواد مخدر از پوشش بیمه ای درمان برای ۳ هزار معتاد در کشور خبر داد.
گفت: حاشیه شهر مشهد  کل آموزش  و پرورش خراسان رضوی    معاون سوادآموزی اداره 
به دلیل سکونت مهاجرینی از استان ها و کشورهای دیگر، بیشترین بی سواد را نسبت به سایر 

شهرستان ها دارد.
در  مسکونی  واحد  هزار   ۹۶ وجود  از  آذربایجان  شرقی  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل    
این  در  جمعیت  نفر  هزار   ۳۸۴ حدود  گفت:  و  داد  خبر  تبریز  غیررسمی  سکونتگاه  های 

سکونتگاه  ها زندگی می کنند.
  مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده به دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختالل در بازار 
کار، بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت های ساختار رشته فعالیت های مناطق مختلف، حداقل 

دستمزد به صورت منطقه ای و سنی انتخاب شود.
کی    بررسی تغییرات قدرت خرید شهروندان ایرانی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۵۸، حا

از کاهش شدید قدرت خرید در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۵۸ )نزدیک به نصف( است.
که براساس آخرین آمار    روز جهانی مبارزه با بی سوادی)۱۷ شهریور( در حالی از راه رسید 
منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس درباره بی سوادی در ایران، آمار بی سوادان 

مطلق کشور نزدیک به ۹ میلیون نفر برآورد می شود.
کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه درپی انتشار خبر صدور    وزیر تعاون، 
کید کرد: اعتراض  احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تأ

حق کارگران است.
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ومیت، فقر  رتبه اول استان ایالم در تورم، محر
و خودکشی 

خبرگزاریایلنا-14شهریورماِه1398

گزارش خبرنگار ایلنا،  حمد اهلل بیگی، نماینده استان ایالم در شورای عالی استان ها  |  به 
گفت: استان ایالم در تورم،  حمد اهلل بیگی در بیست و دومین اجالس شورای عالی استان ها 
محرومیت، بیکاری، فقر و خودکشی رتبه اول را دارد، اما باید اعالم کنم که متأسفانه در اختصاص 
اعتبارات ملی و بودجه ای توجه چندانی به آن نشده است. نماینده استان ایالم در شورای عالی 
خ  گرانی مسکن و اجاره بها، باال بودن نر گرفتاری های فراوان از جمله  استان ها ادامه داد: امروز 
تورم و بیکاری، عصبانیت های روحی و روانی قابل توجهی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-807185 
 

پیشنهاد تأمین مالی مسکن کم درآمدها در 
بودجه ۹۹ 

پایگاهاطالعرسانیدولت-1۶شهریورماِه1398

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن  |  عباس فرهادیه، مدیرکل 

دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن در خصوص جزئیات بررسی تبصره ها و ردیف های بودجه 
۹۹ بخش مسکن که جلسات آن در وزارتخانه برگزار شده است،   ضمن اعالم این مطلب که دو 
گفت: در دو ردیف  گرفت،  ردیف اصلی بودجه و دو تبصره در بخش مسکن مورد بررسی قرار 
اصلی بودجه ای که پیشنهاد شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته، یکی تأمین منابع تکمیل 
خدمات روبنایی و محوطه سازی مسکن مهر و دیگری تأمین منابع مالی مورد نیاز برای کمک 

به تأمین مسکن گروه های کم درآمد است.
 http://dolat.ir/detail/327537 

 

۸۰ درصد مردم توان مراجعه به بیمارستان 
خصوصی را ندارند 

خبرگزاریایسنا-1۶شهریورماِه1398

ج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت  |  معاون کل وزارت بهداشت گفت:۸۰ درصد مردم،    ایر
تواِن مراجعه به بیمارستان خصوصی را ندارند. همچنین، ۱۵ تا ۱۷ درصد مردم با استفاده از بیمه 
تکمیلی و ۳ تا ۵ درصد مردم نیز با خرج خودشان به بیمارستان های خصوصی مراجعه می کنند. 
کثر مردم و خصوصًا فقرا و تهی دستان هستند.  ایرج حریرچی افزود: با این اوصاف، جامعه هدف ما ا
به همین سبب، اولین برنامه باید این باشد که فقرا در بهترین شرایط تحت درمان قرار گیرند. صدای 

فقیر، ضعیف است پس اول باید صدای آن ها را شنید و در اولویت نظام بهداشت و درمان باشند.
 /https://www.isna.ir/news/98061608165 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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ید طی سال های 135۸ تا 13۹7 به  قدرت خر
نصف رسیده است 

روزنامهشرق-1۶شهریورماِه1398

ابوالفضل گرمابی، پژوهشگر پولی و بانکی  |  بررسی تغییرات قدرت خرید شهروندان ایرانی 
که با مقایسه بین رشد شاخص قیمت )از ۰/۱۵ در سال  در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۵۸ 
۱۳۵۸ به ۱۶۴/۳ در سال ۱۳۹۷( و رشد حداقل دستمزد )از ۵۶۷ ریال مزد روزانه در سال ۱۳۵۸ 
کی از کاهش شدید قدرت خرید  به ۳۷۰ هزار ریال مزد روزانه در سال ۱۳۹۷( ممکن می شود، حا

در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۵۸ )نزدیک به نصف( است.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/238457 

 

وز آینده به  بیمه درمان اعتیاد طی چندر
معتادان تعلق می گیرد 

روزنامههمشهری-17شهریورماِه1398

کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی  سردار منتظرالمهدی، سخنگو و معاون 
کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی  ستاد مبارزه با مواد مخدر  |  سخنگو و معاون 
ستاد مبارزه با مواد مخدر از پوشش بیمه ای درمان برای ۳ هزار معتاد در کشور خبر داد. سردار 
منتظرالمهدی گفت: با پیگیری های مکرر ستاد مبارزه با موادمخدر و همکاری سازمان بیمه 
برقرار می شود.  از مهرماه سال جاری  کشور  نفر معتاد در  برای ۳ هزار  بیمه درمان  سالمت، 
گفت: یکی  وی با اشاره به اینکه در زمان درمان، حمایت های بیمه ای بسیار مهم است، 
کردن سازوکار بیمه برای معتادان است  از برنامه های مهم ستاد مبارزه با مواد  مخدر، فراهم 
و سعی بر آن است تا این روند برای تمام افراد معتاد تحت پوشش بیمه تا سال آینده ادامه 

داشته باشد.
 http://yon.ir/jkYHU

آمار بی سوادان مطلق در کشور؛ نزدیک به ۹ 
میلیون نفر 

خبرگزاریایرنا-17شهریورماِه1398

روز جهانی مبارزه با بی سوادی)۱۷ شهریور( در حالی از راه رسید که براساس آخرین آمار منتشر 
شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس درباره بی سوادی در ایران، آمار بی سوادان مطلق 
کشور نزدیک به ۹ میلیون تن برآورد می شود؛ البته این آمار چندسالی می شود که روی همین 
بین المللی  بانک جهانی)سازمان  و  یونسکو  این وجود، سازمان  با  است.  مانده  باقی  عدد 
که به صورت  گفت  توسعه( بر ارقام باالتری انگشت می گذارند. برطبق این آمارها می توان 

میانگین از هر ۹ نفری که پیرامون ما وجود دارد، یک تن بی سواِد مطلق است. 
 /http://www.irna.ir/news/83468181

 

یر کار: اعتراض حق کارگران است  وز
پایگاهاطالعرسانیدولت-18شهریورماِه1398

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  |  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به حّجت االسالم والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه درپی 
کشت و صنعت نیشکر هفت  کارگران شرکت  انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی 
کارگران هفت تپه تشکر می کنم؛ اعتراض حق  کرد: از مداخله سریع شما در پرونده  کید  تپه تأ

کارگران است و آمادگی داریم برای مسائل کارگری کمیته مشترک تشکیل دهیم. 
 http://dolat.ir/detail/327576
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ین بی سواد را  حاشیه شهر مشهد بیشتر
نسبت به سایر شهرستان ها دارد 

خبرگزاریمهر-20شهریورماِه1398

  | رضوی   خراسان  پرورش  و  آموزش   کل  اداره  سوادآموزی  معاون  اسدی،  مصطفی 
گفت: حاشیه شهر مشهد به  کل آموزش  و پرورش خراسان رضوی  معاون سوادآموزی اداره 
کشورهای دیگر، بیشترین بی سواد را نسبت به سایر  دلیل سکونت مهاجرینی از استان ها و 
کرد: آمار بی سوادان استان بر اساس آمارگیری سال ۹۵،  شهرستان ها دارد. اسدی تصریح 
حدود ۱۵۹ هزار نفر اعالم شده است که با توجه به افزایش آمار سوادآموزی در سال ۹۶ و ۹۷، 

قطعًا این آمار در حال کاهش است.
 http://mehrnews.com/news/4712097 

 

وجود ۹۶ هزار واحد مسکونی در 
یز  رسمی تبر سکونتگاه های غیر

پایگاهاطالعرسانیدولت-20شهریورماِه1398

راه  مدیرکل    | آذربایجان  شرقی   استان  راه و شهرسازی  ابوالقاسم سلطانی، مدیرکل 
سکونتگاه  های  در  مسکونی  واحد  هزار   ۹۶ وجود  از  آذربایجان  شرقی  استان  شهرسازی  و 
گفت: حدود ۳۸۴ هزار نفر جمعیت در این سکونتگاه  ها زندگی  غیررسمی تبریز خبر داد و 
می کنند. ابوالقاسم سلطانی خاطرنشان کرد: محدوده بافت فرسوده کل شهر تبریز ۷۰۰ هکتار 
کم دوام بوده و در  که دارای ساختمان های  که ۳۰۰ هکتار در محدوده شمالی است  است 

معرض رانش قرار دارد؛ در نتیجه امکان جاسازی در این محدوده وجود ندارد.
 http://dolat.ir/detail/327591 

ِی بی شناسنامه ها در  انبوِه 1۰۰ هزار نفر
سیستان و بلوچستان 

روزنامههمشهری-20شهریورماِه1398

از  در حاشیه  بودن، محرومیت و عدم برخورداری    | سید امیرحسین عظیمی، خبرنگار  
شاخص های اولیه زندگی دست به دست هم داده اند تا حداقل ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت بومی 
سیستان وبلوچستان نتوانند طی سالیان متمادی شناسنامه بگیرند. آمار مدونی از بی هویت ها 
در سیستان وبلوچستان نیست اما آمارهای رسمی و غیررسمی و گفته های نمایندگان این استان 
در مجلس، وجوِد ۱۰۰ هزار نفر بی شناسنامه در این استان را تأیید می کند. رضا راحت دهمرده، 
گزارش  خود از بی شناسنامه ها،  مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان هم در تازه ترین 
کنون حدود ۴ هزار نفر  هرچند به تعداد فاقدان شناسنامه اشاره نکرده، گفته از سال گذشته تا

پرونده تشکیل داده و شناسنامه دار شده اند. 
 http://yon.ir/Mh3y7 

 

وهش های مجلس پیشنهاد داد: تعیین  مرکز پژ
حداقل دستمزد بر اساس منطقه و سن 

روزنامهاعتماد-20شهریورماِه1398

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده به دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختالل در بازار 
کار، بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت های ساختار رشته فعالیت های مناطق مختلف، حداقل 
خصوص  این  در  نیز  اصالحی  رویکرد  شود.  انتخاب  سنی  و  منطقه ای  صورت  به  دستمزد 
از روی موضوع حداقل دستمزد- اصالح نظام تأمین  بار حمایتی  این گونه است: برداشتن 
کاهش یابد-  که فشار اجتماعی برای حمایت از طریق حداقل دستمزد  اجتماعی به گونه ای 

تعیین حداقل دستمزد بر اساس جغرافیا و سن.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/132586 
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ی قیمت ها، بخوانید  بنویسید شناورساز
گرانی بلیت هواپیما 

روزنامهمردمساالری-14شهریورماِه1398

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ایران گفته است نرخ های بلیت هواپیما 
از ۲۱ شهریور امسال کاهش می یابد. با این حال، نگاهی به سایت های آنالین فروش بلیت هواپیما 
کونومی )که قاعدتًا باید ارزان ترین نوع بلیت ها  نشان می دهد که قیمت برخی بلیت های سیستمی ا
باشند( در تاریخ های بعد از ۲۱ شهریور، همچنان باالتر از یک میلیون تومان است و مشخص نیست 
واقعًا شرکت های هواپیمایی به نرخ های جدید پایبند خواهند بود یا خیر. به عنوان مثال، در پروازهای 
تهران به زاهدان یا تهران به بندرعباس، بلیت هایی با نرخ باالتر از یک میلیون تومان دیده می شود.

 http://yon.ir/c0wzf 

ی در زنجان کاهش یافته است  خ بیکار نر
خبرگزاریفارس-14شهریورماِه1398

خ بیکاری در استان زنجان  گفت: نر فتح اهلل حقیقی، استاندار زنجان  |  استاندار زنجان 

کاهش یافته و ۱۱۲ هزار و ۱۰۵ نفر بیمه شده اجباری داریم. حقیقی با اشاره به اینکه تعداد 
کسانی که بیمه بیکاری می گیرند نیز ۳ هزار و ۸۷۲ نفر است، افزود: همچنین سهم تسهیالت 
گذشته به ۶۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. وی در ادامه و با اشاره  استان نیز در یک سال 
به اینکه ما حتی یک واحد تولیدی را هم تعطیل نکرده ایم و مشکالت آن ها را حل کرده ایم، 

گفت: تالش ما حل مشکل تولید است.
 http://fna.ir/dbye3c 

پرست خانوار در  ن سر ی 1۶۶۰ ز توانمندساز
استان تهران 

خبرگزاریایرنا-14شهریورماِه1398

سعید دهقان، معاون کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران  |  معاون 
گفت: طرح ملی توانمندسازی  کار و رفاه اجتماعی استان تهران  کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون، 
اقتصادِی یک هزار و ۶۶۰ زن سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در 
استان از ابتدای سال آغاز شده و تا پایان شهریورماه سال جاری به پایان می رسد. سعید دهقان 
گیر است که از طریق  افزود: این طرح از جمله طرح های حمایتی حوزه اشتغال، ذیل برنامه اشتغال فرا
توانمندسازی صاحبان کسب وکارهای خانگی با نقش آفرینی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان )جهاددانشگاهی( به عنوان نهاد واسط، تسهیل گر و توسعه ای در حال اجرا است.

 /http://www.irna.ir/news/83465062 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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ینه کارگران  افزایش شکاف درآمد و هز
روزنامههمشهری-1۶شهریورماِه1398

دستمزد  حداقل  حالت،  بهترین  در  که  می دهد  نشان  کارگری  تشکل های  محاسبات 
خانوارهای  معیشتی  حداقل های  یک سوم  تأمین  جوابگوی  فقط  کارگران  به  پرداختی 
افزایش  تومان  هزار   ۴۰۰ حداقل بگیر،  کارگران  حقوق  میانگین  پارسال  است.  کارگری 
کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۱۳ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه، ۲۶۱  یافت و حقوق 
کارگران، در حالی به تصویب  هزار تومان افزایش یافت. این میزان افزایش حقوق برای 
ایجاد شکاف میان  به  ناخوانده۳۰ درصدی در سال ۹۷  تورم  که  کار رسید  شورای عالی 
کارگری دامن زد و افزایش مزد ۹۸ در بهترین حالت می توانست فقط  دستمزد و معیشت 

کند. تورم انتظاری سال ۹۸ را جبران 
 http://yon.ir/HejMK 

گرانی به مشق شب کودکان رسید؛ افزایش 3 
ی قیمت نوشت افزار  برابر
خبرگزاریمهر-17شهریورماِه1398

که هر ساله  از نیازهای ضروری دانش آموزان است  نوشت افزار    | اعظم محبی، خبرنگار  
با آغاز سال تحصیلی جدید، به مهم ترین دغدغه های والدین بدل می شود؛ لذا مسئوالن 
کنند تا فشار این افزایش قیمت ها  گرانی های فعلی بازار، راهکارهایی اتخاذ  باید با توجه به 
کم درآمد ضربه بزند. همچنین می توان از ظرفیت های مردمی برای حمایت  کمتر به اقشار 
گرفت. بررسی های خبرنگار مهر از سطح بازار و صحبت با شهروندان و  کودکان نیازمند بهره 

کی از افزایش دو الی سه برابری قیمت ها است. فروشندگان همگی حا
 http://mehrnews.com/news/4712875

نذرهایی که اطعام نیست 
خبرگزاریایسنا-17شهریورماِه1398

ح است. شعارها و نذرهایی  در چند سال اخیر زمزمه انجام نذرهایی با رویکرد متفاوت مطر
که نذری می دهند یک چالش فکری ایجاد  که در عین تحسین بسیاری افراد، برای افرادی 
کرده که آیا می توان به جای نذر مواد غذایی به انجام این گونه نذرها پرداخت یا خیر؟ نذرهایی 
که با هدف کاهش معضالت فرهنگی، اجتماعی و حتی زیست محیطی در حال انجام است. 
کودکان نیازمند را در ماه محرم  کمپین نذر فرهنگی بپیوندید«، »خرید نوشت افزار برای  »به 
کنار نذر طعام چند سالی است  نهادینه کنید«؛ این ها نمونه ای از صدها جمله ای است که در 

گیر شده است. که فرا
 /https://www.isna.ir/news/98061708594 

ی باید بیان  یر تعاون: مطالبات جامعه کارگر وز
شود 

پایگاهاطالعرسانیدولت-17شهریورماِه1398

کار و رفاه اجتماعی  کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون،  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
کارگران احساس نکنند مسئوالن مشکالت  کارگری باید بیان شود تا  گفت: مطالبات جامعه 
گوش مسئوالن رسیده است و به نظر من  کارگری به  کنون پیام جامعه  آن ها را نمی دانند. ا
کارگری توسط مسئوالن، باعث همگرایی بیشتر می شود. شریعتمداری ادامه  ح مطالبات  طر
کردیم با سه جانبه گرایی قدری از مشکالت این  داد: در تعیین حداقل دستمزد امسال تالش 
قشر را بکاهیم و نتیجه تالش ما افزایش ۳۶/۵ درصدی دستمزدها بود؛ با وجود این باز هم 

حداقل دستمزد کارگران با حداقل سبد معیشت فاصله  دارد.
 http://dolat.ir/detail/327553
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مرکز آمار ایران گزارش داد: آثار تورم کاالهای 
وارداتی بر قیمت ها 

روزنامهاعتماد-17شهریورماِه1398

کی از افزایش ۱۸۳ درصدی قیمت کاالی وارداتی  آمار رسمی ارائه شده توسط مرکز آمار ایران حا
کاالهای صادراتی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷  و حدود ۹۵ درصدی 
کرده، تورم ساالنه واردات در بهار امسال نسبت به  است. مطابق آنچه مرکز آمار ایران ارائه 
بهار سال گذشته، بیش از ۱۴۹ درصد شده است؛ عددی که به نسبت زمستان سال گذشته، 

کرده است. نزدیك به ۳۹ درصد رشد 
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/132501

یق منابع مالی چقدر در حل مشکل  ر تز
اشتغال مؤثر است؟ 

اقتصادآنالین-20شهریورماِه1398

درصد   ۴۱ اقتصادی  مختلف  بخش های  به  پرداختی  تسهیالت   ۹۷ تا   ۹۵ سال های  طی 
ح های اشتغال زایی طی این سال توانست به طور میانگین  افزایش داشته است در حالی که طر
گزارش اقتصادآنالین به نقل از اعتماد، خالص  کند. به  خالص ۶۳۱ هزار نفری شغل ایجاد 
کمتر از خالص اشتغال ایجاد شده در سال ۹۴  اشتغال ایجاد شده در سال ۹۵ حدود ۷ درصد 
بود. از سوی دیگر در سال ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۲۳ و منفی ۳۹ درصد اشتغال خالص نسبت به 

سال قبلش تغییرات داشته است.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1srD 

ی در بوشهر  آمار ۸/2 درصدِی کودک همسر
خبرگزاریایسنا-20شهریورماِه1398

کل بهزیستی استان بوشهر  |  معاون اجتماعی  آرزو منوچهری، معاون اجتماعی اداره 
کرد: بنا بر اعالم ثبت احوال استان بوشهر در سال  کل بهزیستی استان بوشهر تصریح  اداره 
گذشته، ۸/۲ درصد ازدواج های استان )و به عبارتی ۳۲۶ ازدواج( مربوط به ازدواج افراد زیر 
خ داده  که بیشتر این ازدواج ها در شهرستان های دشتستان و عسلویه ر ۱۴ سال بوده است 
کشور بیانگر پایین بودن  است. منوچهری افزود: همچنین رتبه ۲۶ استان بوشهر در سطح 

آمار کودک همسری آن در مقایسه با سایر استان ها است.
 /https://www.isna.ir/news/98061708836 

خانه های کوچک متراژ، راهکار مدیران برای 
چالش مسکن در تهران! 

اقتصادآنالین-20شهریورماِه1398

که واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری را شامل می شود، درحال حاضر بیشترین  کوچک متراژ  مسکن 
گزارش رسمی بانک مرکزی از بازار مسکن  متقاضی مصرفی را در بازار  مسکن دارد. براساس 
شهر تهران در تیرماه، بیشترین معامالت مسکن مربوط به  واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر، ۶۰ تا ۷۰ 
ح های جدید ساخت مسکن،  متر و ۷۰ تا ۸۰ متر است. بر همین اساس، سیاست گذاران در طر
کوچک قرار داده اند. سیاست گذاران با توجه  کردن واحدهای   یکی از شروط ساخت را آماده 
به تجربه خالی ماندن ۲/۵  میلیون مسکن  به این نتیجه رسیدند که واحدهای کوچک مورد 

تقاضای دهک های متوسط است.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1stH 



12

بخش دوم

مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

خبرنامه 
 مقابله با فقر 

و نابرابری

ی در 31 استان کشور  خ بیکار تغییرات نر
روزنامهشرق-20شهریورماِه1398

خ بی کاری استان ها نشان می دهد در بهار امسال چهارمحال و بختیاری بی کارترین  بررسی نر
کشور بوده است. همچنین بعد از استان چهارمحال و بختیاری، استان خوزستان با  استان 
۱۶/۲ درصد، استان لرستان با ۱۶/۱ درصد، استان هرمزگان با ۱۵/۹ درصد و استان کرمانشاه 
خ  نر بررسی  دارند.  قرار  بیکاری  خ  نر بیشترین  دارای  استان  پنج  بین  در  درصد   ۱۴/۷ با 
گذشته نیز نشان می دهد، در بهار ۹۷ همچنان استان  بیکاری نسبت به مدت مشابه سال 
خ بیکاری این  چهارمحال و بختیاری به عنوان بیکارترین استان کشور بود، با این تفاوت که نر

استان در بهار امسال، ۱۶/۷ درصد و در بهار سال گذشته ۲۲/۸ درصد بود.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/238667 
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شمارهبیستوپنجم

14الی20شهریور1398
تاریخانتشار:23شهریور1398
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کمیتوجامعه مجری:مرکزتوانمندسازیحا


