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مقدمه

گلستانی   فقر مالی؛ مهم ترین عامل بازماندن از تحصیل کودکان 

کارگران سه برابر شد  شکاف بین شاخص فقر و حقوق 

گام اول، 800 هزار نفر؛خداحافظی پولدارها با یارانه نقدی 

تغییرات اقلیمی: اصلی ترین پارامتر در سیاست تأمین مسکن کم درآمدها 

متوسط درآمد شهروندان ایرانی۷0 درصد پایین تر از خط فقر است 

کم درآمد  اختصاص عواید حاصل از اصالح قیمت ها به اقشار 

گرانِی نان در تهران 

کاهشی یا ثابت بوده است  کاالی رصد شده،  کاال از 100 قلم  قیمت 90 

کمیته امداد افزوده می شود  ساالنه 2۵ درصد به شمارخانوارهای تحت پوشش 

درآمد ده هزار میلیارد تومانی آموزش غیرانتفاعی 

3 تصمیم برای ساماندهی هپکو 

سکونت ۴00 هزارنفر در مناطق حاشیه نشین آذربایجان شرقی 

کرمانشاه/ 9۵ درصد حاشیه نشین هستند  کار در  کودک  شناسایی 3۵0 

۵0 درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر نسبی می باشند 

سقف وام مسکن جوانان 1۵0 میلیون تومان شد 

کاهش قیمت واقعی مسکن به3۷ درصد رسید  میزان 

بررسی هزینه گروهی دیده نشده/خانوارهای سالمند چگونه هزینه می کنند؟ 

نیمی از پایتخت در ناامنی 

کرد  کار: دولت با اختصاص یارانه های حذفی به معلوالن موافقت  وزیر 

کارگران روی میز شورا  کاالی اساسی  مسکن و 

افزایش اشتغال تحصیل کرده ها در مشاغل خدماتی 

کودک یمنی از تحصیل محروم شده اند  سازمان ملل: 2 میلیون 

در شهریور ماه رقم خورد: رشد ۷/3 درصد نرخ آب، برق و سوخت 

۷ مهر ماه، افتتاح 6 هزار و 2۵0 پروژه محرومیت زدایی بسیج 
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مقدمه

که به طور مشخص ریشه ارسطویی دارد. زندگی یک انسان  قابلیت یک فرد، مفهومی است 
که در آن ها  که او انجام می دهد، یا وضعیت هایی  کارهایی  را می توان به صورت دنباله ای از 
قرار می گیرد در نظر گرفت و این ها متفقًا مجموعه ای از »کارکردها« را تشکیل می دهند؛ یعنی 
از »قابلیت« ترکیبات  که این فرد به آن ها دست می یابد. منظور  اقدامات و موقعیت هایی 
کند. بنابراین، مفهوم  که از میان آن ها فرد می تواند انتخاب  کارکردهایی است  مختلفی از 
قابلیت اساسًا به معنای آزادی است؛ طیفی از انتخاب هایی که یک فرد در مقابل خود دارد و 

از میان آن ها می تواند تصمیم بگیرد که چه زندگی ای می خواهد داشته باشد.
که آن فرد عماًل در آن به سر  در این دیدگاه، فقر در یک زندگی صرفًا با وضعیت نامساعدی 
می برد تعریف نمی شود بلکه همچنین فقدان فرصت واقعی - با در نظر گرفتن قیود اجتماعی 
و نیز شرایط شخصی - برای انتخاب انواع دیگر زندگی را نیز شامل می شود. حتی اهمیت 
که به عنوان معیارهای فقر اقتصادی  درآمدهای پایین، مایملک ناچیز، و سایر جنبه هایی 
کردن قابلیت ها مربوط می شوند )یعنی،  کم  گرفته می شوند، نهایتًا به نقش آن ها در  در نظر 
نقش آن ها در محدود کردن شدید انتخاب هایی که مردم در سوق دادن زندگی شان به سمت 

زندگی با ارزش و مطلوب دارند(.
بنابراین، نهایتًا فقر یک موضوع »محرومیت قابلیتی« است، و باید به این ارتباط اساسی 
نه تنها در سطح مفهومی، بلکه همچنین در تحقیقات اقتصادی و تحلیل های اجتماعی یا 
سیاسی توجه داشت. این دیِد گسترده تر و بنیادی تر از فقر را باید در حالی در نظر داشته باشیم 
که توجه خود را معطوف محرومیت چنین قابلیت های اساسی همچون آزادی بهره مندی 
کوتاه نباشد(، یا آزادی خواندن و نوشتن  از طول عمر عادی)که به خاطر مرگ ومیر زودرس 

کنیم. درحالی که  )بدون آنکه به خاطر بی سوادی فرصت های زندگی محدود و مقید شوند( 
گرفته نمی شود، توجه اصلی معطوف  کار  واژه »فقر« نوعًا به طور مشخص به این معنا به 
محرومیت و وضعیت های نامساعد زندگی است. حتی وقتی که ما به مسئله فقر اقتصادی به 
کافی( می پردازیم، هدف اصلی بررسی ارتباط آن  معنای متداول تر آن )در شکل درآمدهای نا

به عنوان یک عامل اساسی در محرومیت قابلیتی خواهد بود.
***

در  هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
گفتگو با خبرگزاری مهر  گلستان در  گوهری راد، مدیرکل آموزش و پرورش استان    احسان 

اذعان کرد: فقر مالی، مهم ترین عامل بازماندن از تحصیل کودکان گلستانی است.
  به گفته فرشید یزدانی، کارشناس حوزه رفاه و سیاست گذاری اجتماعی، شاخص خط فقر 
کنون کارگران به طور ماهانه دریافت می کنند؛  تعیین شده، اما بسیار باالتر از حقوقی است که ا

طوری که اختالفی حدود سه برابری با حداقل دستمزد دارد.
  به گزارش روزنامه اعتماد، علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته است: در اولین اقدام برای 
حذف یارانه ثروتمندان، 200 هزار خانوار برخوردار، شناسایی و از مهرماه یارانه ای دریافت 

نخواهند کرد.
  به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، امروزه تغییرات اقلیمی به عنوان اصلی ترین پارامتر در 
حاشیه نشین های  و  کم درآمدها  مسکن  تأمین  سیاست  به خصوص  مسکن  سیاست های 

شهری در دنیا مورد توجه قرار گرفته است.
که عواید حاصل از هرگونه اصالح ساختاری قیمت ها  کرد  کید    رئیس جمهوری خطاب تأ

مقدمهقابلیت به مثابه آزادی 1

کتاب »دولت، فساد و فرصت های اجتماعی« ترجمه حسین راغفر، صص 229 و 230. 1- برگرفته از مقاله »توسعه اقتصادی و فرصت های اجتماعی« نوشته آمارتیاسن و جین درز. در 
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صرفًا باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید 
آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن، جبران شود.

خ نامه ای از سوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران    به گزارش خبرگزاری فارس، اول مهرماه نر
در فضای مجازی منتشر شد که خبر از افزایش قیمت نان از 37 تا 54 درصد می داد.

کاال به صورت روزانه رصد می شود و  گفت: قیمت 100 قلم    وزیر صنعت، معدن و تجارت 
کلی و رسمی، قیمت ها نزولی بوده و در آخرین هفته از 100  در دو ماه اخیر بر اساس آمارهای 

کاال، قیمت 90 قلم یا ثابت بوده یا کاهشی بوده است. قلم 
گفت: متأسفانه با توجه به مشکالت اقتصادی  کمیته امداد    مدیرکل هدایت های شغلی 
کم است، شاهد هستیم که ساالنه 25 درصد به شمار خانوارهای تحت  که بر فضای کشور حا

پوشش کمیته امداد افزوده می شود.
گزارش اقتصادآنالین، مهر امسال 14  میلیون دانش آموز راهی مدارس ایران شده اند.    به 
جالب است بدانید حداقل هزینه تحصیل تمام دانش آموزان ایرانی به اندازه شهریه مدرسه 

بچه هایی است که به مدارس غیردولتی می روند.
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ین عامل بازماندن از تحصیل  فقر مالی؛ مهم تر
کودکان گلستانی  

خبرگزاری مهر-28 شهریورماِه 1398

گلستان  گلستان  |  مدیرکل آموزش و پرورش  گوهری راد، مدیرکل آموزش و پرورش  احسان 
گلستانی است. گوهری راد با اشاره  گفت: فقر مالی، مهم ترین عامل بازماندن از تحصیل کودکان 
به اینکه بین بازماندن از تحصیل و ترک تحصیل تفاوت وجود دارد، ادامه داد: استان گلستان در 
کشوری باالتر است ولی هرچه دانش آموزان  زمینه پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی از میانگین 
کاسته می شود. متأسفانه فقر  از میزان پوشش تحصیلی  به دوره های متوسطه وارد می شوند، 
اقتصادی خانواده ها و عدم تمکن مالی سبب شده است تا دانش آموزان از ادامه تحصیل باز بمانند.

 http://mehrnews.com/news/4722722

شکاف بین شاخص فقر و حقوق کارگران سه 
برابر شد 

اقتصادآنالین-28 شهریورماِه 1398

فرشید یزدانی، کارشناس حوزه رفاه و سیاست گذاری اجتماعی  |  شاخص خط فقر تعیین 

کنون کارگران به طور ماهانه دریافت می کنند؛ طوری که  شده، اما بسیار باالتر از حقوقی است که ا
کارگران  که درآمد  اختالفی حدود سه برابری با حداقل دستمزد دارد. قطعًا بسیار بهتر است 
هم با این شاخص تطبیق داده شود، اما این امر هم نیاز به اصالحاتی در نظام بوروکراسی و 
تأمین اجتماعی کشور دارد. از سوی دیگر افزایش یکباره دستمزدها بار تورم به همراه می آورد 
کارگاه های تولیدی و  و از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نیست. همچنین باید توان اقتصادی 

صنعتی را در نظر گرفت. 
 https://www.eghtesadonline.com/n/1tS5

 

گام اول، 800 هزار نفر؛خداحافظی پولدارها با 
یارانه نقدی 

روزنامه اعتماد-28 شهریورماِه 1398

در آستانه ورود به دهمین سال از آغاز رسمی اجرای هدفمندی یارانه ها این بار به نظر می رسد 
که هنوز یارانه  دولت به راهبردی جدید رسیده تا مقدمات حذف پولدارها از فهرست افرادی 
گفته  کند. در همین رابطه، علی ربیعی، سخنگوی دولت  نقدی دریافت می کنند را فراهم 
است: در اولین اقدام برای حذف یارانه ثروتمندان، 200 هزار خانوار برخوردار، شناسایی و از 
مهرماه یارانه ای دریافت نخواهند کرد. در این مرحله کسانی که درآمد میلیاردی دارند، حذف 

می شوند که شمارشان بین 700 تا ۸00 هزار نفر است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/133124 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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ین پارامتر در  تغییرات اقلیمی: اصلی تر
سیاست تأمین مسکن کم درآمدها 

روزنامه دنیای اقتصاد-28 شهریورماِه 1398

کنان  سا و  حاشیه نشین ها  اسکان  در  دنیا  موفق  تجربه های  پایه  بر  کارشناسی  مطالعات 
کنون، ساماندهی و تأمین مسکن استاندارد برای  سکونتگاه های غیررسمی نشان می دهد هم ا
کشور را تشکیل می دهند،  که دست کم 9 میلیون نفر از جمعیت شهری  گروه قابل توجه  این 
کنون  تنها معطوف به ساخت واحد مسکونی در مکان اسکان این افراد نیست؛ بلکه هم ا
سیاست  به خصوص  مسکن  سیاست های  در  پارامتر  اصلی ترین  به عنوان  اقلیمی  تغییرات 

تأمین مسکن کم درآمدها و حاشیه نشین های شهری در دنیا مورد توجه قرار گرفته است.
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3572943 

 

وندان ایرانی۷0 درصد  متوسط درآمد شهر
پایین تر از خط فقر است 

اقتصادآنالین-29 شهریورماِه 1398

گرفتن باالی خط فقر باید  درحالی که مطابق اعالم بانک جهانی هر شهروند ایرانی برای قرار 
روزانه 5/5 دالر درآمد داشته باشد، متوسط درآمد هر شهروند ایرانی 3/2 دالر است. با توجه به 
خ آزاد دالر آمریکا در سال 1397، متوسط درآمد روزانه هر خانوار ایرانی  متوسط 11 هزار تومانی نر
کن در مناطق شهری 10/۸ دالر و میانگین درآمد روزانه هر خانواده روستایی 5/۸ دالر بوده  سا
است. از طرف دیگر، خط فقر بین المللی تعیین شده از سوی بانک جهانی به این معناست 
که افرادی که درآمد متوسط آن ها روزانه کمتر از 1/9 دالر آمریکاست، در تأمین نیازهای اولیه 

ک و سرپناه ناتوان اند. غذایی، پوشا
 https://www.eghtesadonline.com/n/1tXt 

اختصاص عواید حاصل از اصالح قیمت ها به 
اقشار کم درآمد 

خبرگزاری ایرنا-1 مهرماِه 1398

که یکی از محورهاِی مهم آن  گزارش خبرگزاری ایرنا و در تازه ترین جلسه سران سه قوه  به 
کردن یارانه ها بود، حسن روحانی، رئیس جمهوری خطاب به سازمان های مرتبط  هدفمند 
کید کرد که عواید حاصل از هرگونه اصالح  با بحث یارانه ها و البته سازمان برنامه و بودجه، تأ
ساختاری قیمت ها صرفًا باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا 
کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن، جبران شود. بدین جهت 
بنا شده با حذف یارانه های پنهان و واقعی سازی قیمت ها، اقشار ضعیف جامعه در گام بعدی 

مورد حمایت قرار گیرند.
 /http://www.irna.ir/news/83486518 

 

گرانِی نان در تهران 
خبرگزاری فارس- 2 مهرماِه 1398

خ نامه ای از سوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران در فضای مجازی منتشر شد که  اول مهرماه نر
خ  خبر از افزایش قیمت نان از 37 تا 54 درصد می داد. براین اساس قیمت نان بربری که در نر
که در  خ نامه جدید به 1000 تومان، نان تافتون  نامه مصوب سال 93، 650 تومان بوده در نر
خ نامه جدید به 550 تومان و قیمت نان لواش  خ نامه ابالغی سال 93، 400 تومان بوده در نر نر
خ نامه جدید رسیده است. قیمت نان سنگک  هم از 210 تومان سال 93 به 300 تومان در نر

یارانه ای نیز از ۸00 تومان سال 93 به 1200 تومان افزایش یافته است.
 http://fna.ir/dch9ez 
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قیمت ۹0 کاال از ۱00 قلم کاالی رصد شده، 
کاهشی یا ثابت بوده است 

خبرگزاری ایسنا-2 مهرماِه 1398

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت  |  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت 
کلی و رسمی،  کاال به صورت روزانه رصد می شود و در دو ماه اخیر بر اساس آمارهای  100 قلم 
کاهشی  کاال، قیمت 90 قلم یا ثابت بوده یا  قیمت ها نزولی بوده و در آخرین هفته از 100 قلم 
ارز، مسائل  خ  اقدامات شامل ثبات نر کرد: مجموعه  ادامه تصریح  بوده است. رحمانی در 
بازار،  که  اقتدار نظام در عرصه نظامی و اقدامات وزارت صمت باعث شده است  سیاسی، 
که این حاصل تالش جمعِی ارکان مختلف  کنش را داشته باشد و به ثبات برسد  کمترین وا

است.
 /https://www.isna.ir/news/98070201768 

 

ساالنه ۲۵ درصد به شمارخانوارهای تحت 
وده می شود  پوشش کمیته امداد افز

خبرگزاری مهر-3 مهرماِه 1398

احمد خانی، مدیرکل هدایت های شغلی کمیته امداد  |  مدیرکل هدایت های شغلی کمیته 
کم است، شاهد  کشور حا که بر فضای  گفت: متأسفانه با توجه به مشکالت اقتصادی  امداد 
کمیته امداد افزوده می شود.  که ساالنه 25 درصد به شمار خانوارهای تحت پوشش  هستیم 
احمد خانی با بیان اینکه تنها در سال 97 حدود 600 هزار نفر به عنوان مددجو تحت پوشش 
کمیته امداد در کشور قرار گرفته اند، بیان کرد: بنا بود کمیته امداد یک اورژانس اجتماعی باشد 
ج  کند تا پس از مدتی از زیر پوشش خار و با حمایت از محرومان به توانمندسازی آنان کمک 

کار بسیاری صورت نگرفته است. شوند اما عماًل در این حوزه 
 http://mehrnews.com/news/4728454 

 

درآمد ده هزار میلیارد تومانی آموزش 
غیرانتفاعی 

اقتصادآنالین-3 مهرماِه 1398

بدانید حداقل  ایران شده اند. جالب است  راهی مدارس  امسال 14  میلیون دانش آموز  مهر 
به  که  است  بچه هایی  مدرسه  شهریه  اندازه  به  ایرانی  دانش آموزان  تمام  تحصیل  هزینه 
گر میانگین شهریه مدارس غیرانتفاعی را 6  میلیون تومان در  مدارس غیردولتی می روند. ا
نظر بگیریم، یک میلیون و 610  هزار دانش آموز مدارس غیردولتی چیزی حدود 9  هزار و 660  
میلیارد تومان شهریه به این مدارس می پردازند. همچنین سازمان مدارس غیردولتی درباره 
شهریه های سال 9۸ اعالم کرده است که شهریه مدارس غیرانتفاعی تهران  در سال 9۸ حداقل 

کثر 15میلیون تومان است.  9 و حدا
 https://www.eghtesadonline.com/n/1ttv 
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3 تصمیم برای ساماندهی هپکو 
روزنامه همشهری-28 شهریورماِه 1398

کار درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای  کار  |  معاون وزیر  کرمی، معاون وزیر  حاتم شا
ساماندهی هپکوگفت: اخیرًا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، جلسه ای فوق العاده برای ساماندهی 
کرمی، نخستین تصمیم این ستاد، تغییر مدیریتی هپکو  گفته شا هپکو تشکیل داده است. به 
گذاری سهام عمده هپکو  است که از خواسته های کارگران نیز بوده است. دومین تصمیم نیز وا
کنسرسیومی از معادن یا قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء بوده است.  به شرکت ها، هلدینگ ها، 
که  از مسیر بانک ملی است  نیز تأمین نقدینگی به میزان50 میلیارد تومان  سومین تصمیم 

به منظور تأمین سرمایه در گردش و پرداخت مطالبات کارگران اختصاص می یابد.
 http://yon.ir/aP8m5 

سکونت ۴00 هزارنفر در مناطق حاشیه نشین 
آذربایجان شرقی 

خبرگزاری مهر-30 شهریورماِه 1398

محمدباقر هنربر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی  |  مدیرکل مدیریت 

از دهه1350 در محالت  اینکه حاشیه نشینی  بیان  با  آذربایجان شرقی،  استانداری  بحران 
گرفت، به خبرنگار مهر می گوید: متأسفانه در اثر بی توجهی و  کالن شهر تبریز شکل  حاشیه 
که در کالن شهر تبریز  گونه ای  سهل انگاری برخی از دستگاه ها این معضل ادامه دار گشته به 
که در 16 پهنه شهری مستقر هستند. هنربر افزود: 2  حدود 400 هزار نفر حاشیه نشین داریم 

هزار تا 2 هزار و 500 هکتار مساحت حاشیه نشینی در کالن شهر تبربز وجود دارد.
 http://mehrnews.com/news/4717170 

شناسایی 3۵0 کودک کار در کرمانشاه/ ۹۵ 
درصد حاشیه نشین هستند 

خبرگزاری فارس-30 شهریورماِه 1398

نشمی یدی، مدیر مؤسسه خیریه حضرت علی اصغر)ع(  |  مدیر مؤسسه خیریه حضرت 
علی اصغر)ع( کرمانشاه از شناسایی 350 کودک کار در این استان خبر داد. نشمی یدی گفت: 
که تمامی آن ها توسط بهزیستی  کار  و خیابانی در  استان شناسایی شده  کودک  کنون 350  تا
ساماندهی شده است.  از این تعداد، 96 نفر آن ها زیر پوشش مؤسسه خیریه حضرت علی 
کودکان را  که به دلیل محدودیت منابع مالی توان حمایت بیشتری از این  اصغر)ع( هستند 

کز  شبانه روزی بهزیستی برعهده دارد. نداریم و زحمت نگهداری این کودکان را، مرا
 http://fna.ir/dc1t7u 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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یر خط فقر نسبی  ۵0 درصد خانوارهای ایرانی ز
می باشند 

ک-30 شهریورماِه 1398 تابنا

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی  |  در سال 1394 پژوهشی 
گرفته  که در آن پژوهش، دهک سوم به عنوان معیاری از خط فقر نسبی در نظر  انجام شد 
که 3۸ درصد خانوارهای جامعه در دهک های  شده بود. نتیجه این پژوهش نشان می داد 
کنون بیش از 50 درصد  پایین تر از دهک سوم قرار دارند. طبیعتًا با اوضاعی که پیش آمد، هم ا
خانوارهای ایرانی درآمدهایشان با هزینه هایشان همخوانی ندارد و زیر خط فقر نسبی هستند.

 https://www.tabnak.ir/fa/news/925087 

سقف وام مسکن جوانان ۱۵0 میلیون تومان 
شد 

روزنامه اعتماد-30 شهریورماِه 1398

ح و برنامه بانك عامل بخش مسكن  |  مدیر امور  محمدحسن مرادی، مدیر امور طر
کرد: سقف تسهیالت اعطایی و مبالغ واریزی  ح و برنامه بانك عامل بخش مسکن اعالم  طر
برای حساب های پس انداز جوانان افتتاحی سال 139۸ در مناطق مختلف جغرافیایی افزایش 
یافت. بر این اساس، سقف تسهیالت متعلقه براساس تقسیم بندی جغرافیایی در پایان سال 
ج، مشهد،  پنجم برای حساب های افتتاحی طی سال جاری در شهر تهران، شهرهای بزرگ)کر
کرمانشاه( و سایر شهرها به ترتیب 150، 110 و ۸4 میلیون  تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و 

تومان و در پایان سال پانزدهم به ترتیب 250، 210 و 1۸4 میلیون تومان خواهد بود.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/133226 

میزان کاهش قیمت واقعی مسکن به3۷ 
درصد رسید 

روزنامه مردم ساالری-30 شهریورماِه 1398

با وجود افزایش 77 درصدی قیمت اسمی مسکن در شهر تهران، مقایسه رشد قیمت این 
که در حال حاضر قیمت واقعی مسکن با 37/2 درصد  بخش با تورم عمومی نشان می دهد 
رشد منفی مواجه شده است. مرداد 139۸ تورم سالیانه کل کشور 42/2 درصد و میانگین رشد 
قیمت مسکن شهر تهران در 12 ماهه منتهی به مردادماه 139۸ بالغ بر 5 درصد بوده است. 
این دو شاخص گویای آن است که با وجود افزایش 77 درصدی نقطه به نقطه قیمت مسکن 

تهران طی یک سال گذشته، منحنی کلی رشد آن نزولی بوده است.
 http://yon.ir/rrGSW

وهی دیده نشده/خانوارهای  ینه گر رسی هز بر
ینه می کنند؟  سالمند چگونه هز

خبرگزاری مهر-31 شهریورماِه 1398

گالب  سمانه  و  غالمی  سمیرا  نوشته  می کنند؟«  هزینه  چگونه  سالمند  »خانوارهای  کتاب 
کتاب، خالصه یافته های بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی  منتشر شد. در بخشی از این 
کل، خانوارهای با سرپرست غیرسالمند، سالمنِد دارای حقوق   کشور به تفکیک  خانوارهای 
بازنشستگی و ...، با استفاده از داده های بودجه خانوار سال 95 آمده است و در بخشی دیگر 
نیز گزارشی از وضعیت اقتصادی خانوارها به تفیک سرپرست غیرسالمند، سالمنِد دارای حقوق  
ج خانوارهای  ک از کل مخار ج خورا بازنشستگی و ... بررسی شده است. همچنین، سهم مخار

شهری و روستایی به تفکیک استان ها و دهک های درآمدی نیز مورد مطالعه بوده است.
 http://mehrnews.com/news/4724980
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نیمی از پایتخت در ناامنی 
اقتصادآنالین-31 شهریورماِه 1398

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از شهروند، معاونت اجتماعی شهرداری تهران به تازگی نتایج 
گرفته و  کیفیت زندگی در شهر تهران مورد رصد قرار  که براساس آن  کرده  تحقیقی را منتشر 
کیفیت زندگی هم در این پیمایش، احساس امنیت عنوان شده است. به  گزینه های  یکی از 
کنان مناطق  این ترتیب مناطق یک، 22 و 5 بیشترین امنیت در این شهر را داشته اند و سا
کرده اند و به این ترتیب، میانگین نمره احساس  کمترین امنیت را تجربه  12، 13 و 17 هم 

امنیت 53 از 100 است.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1tf5

یر کار: دولت با اختصاص یارانه های حذفی  وز
به معلوالن موافقت کرد 

پایگاه اطالع رسانی دولت-1 مهرماِه 1398

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از 
موافقت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص یارانه های حذفی 
به جامعه ی معلوالن کشور خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری با اعالم این خبر 
کرد: با این  کمیته نظارت و هماهنگی بر قانون حمایت از معلوالن، اظهار امیدواری  در اولین 
گریبان هستند،   کشور با آن دست به  که  معلوالن  اقدام بتوان بسیاری از مشکالت و مسائلی 

حل و فصل شود.
 http://dolat.ir/detail/328136

وی میز  مسکن و کاالی اساسی کارگران ر
شورا 

روزنامه همشهری-1 مهرماِه 1398

کاالهای اساسی  کار بررسی راهکارهای تأمین مسکن و  کار با دستور  فردا نشست شورای عالی 
تأخیر،  هفته   2 از  پس  سرانجام  همشهری،  گزارش  به  می شود.  برگزار  کارگران  نیاز  مورد 
دعوت نامه شرکت در دویست وهشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی کار برای شرکای اجتماعی 
کار  خ 2 مهرماه ساِل جاری، جلسه این شورا با دستور  ارسال شد و قرار است روز سه شنبه مور
کارگران«، »تأمین مسکن مشارکتی  بررسی راهکارهای »تقویت تعاونی های مسکن و مصرف 

کارگران« و »تأمین کاالهای اساسی کارگران توسط تعاونی های توزیع« برگزار شود.
 http://yon.ir/SZYMv

افزایش اشتغال تحصیل کرده ها در مشاغل 
خدماتی 

روزنامه آفتاب یزد-1 مهرماِه 1398

فاجعه مدرک تحصیلی و بیکاری در ایران امروز به یک درد جانکاه برای بسیاری از خانواده ها 
گزارش مرکز  مبدل شده است. هر چقدر مدرک تحصیلی باالتر، بیکاری هم دامنه دارتر. طبق 
غ التحصیالن آموزش عالی تشکیل می دهند و  کشور را فار کل  آمار، 3۸ درصد جمعیت بیکار 
غ التحصیل روز به روز بدتر هم می شود.  بر همین اساس به نظر می رسد بیکاری جمعیت فار
همچنین بر اساس آمار وزارت کار، ۸5 درصد شغل های کشور تناسبی با تحصیالت دانشگاهی 
غ التحصیالن جامعه از امکان اشتغال برخوردار  ندارد و از سوی دیگر قریب به 40  درصد از فار

نیستند.
 http://aftabeyazd.ir/?newsid=144090
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سازمان ملل: ۲ میلیون کودک یمنی از 
وم شده اند  تحصیل محر

خبرگزاری ایرنا-3 مهرماِه 1398

که تداوم  کرد  گزارشی اعالم  کودکان سازمان ملل متحد)یونیسف( در  صندوق بین المللی 
کرد. این  کودک یمنی را از رفتن به مدرسه در سال جاری محروم  جنگ در یمن 2 میلیون 
سازمان هشدار داد که از 7 میلیون کودک در سن مدرسه، آموزش 3 میلیون و 700 هزار کودک 
در خطر است چرا که حقوق معلمان بیش از دو سال است که پرداخت نشده است. سارا بیسلو 
کشور و  که جنگ و حمالت به مدارس و آوارگی مردم این  گفت  نماینده یونیسف در یمن نیز 
کودکان به مدارس و امکان تحصیل دسترسی  عالوه بر آن فقر و محرومیت نیز باعث شده تا 

نداشته باشند.
 /http://www.irna.ir/news/83490819 

یور ماه رقم خورد: رشد ۷/3 درصد  در شهر
ق و سوخت  خ آب، بر نر

روزنامه مردم ساالری-3 مهرماِه 1398

کاهشی به خود  خ انواع گوشت روند  کرد: طی شهریورماه سال جاری، نر مرکز آمار ایران اعالم 
خ خدمات همچون آب، برق و سوخت و آموزش با رشد مواجه شده  گرفت؛ اما از سوی دیگر، نر
کی ها و آشامیدنی ها،  خ گروه خورا خ کاالها و خدمات نیز نشان می دهد که نر است. تغییرات نر
نسبت به مرداد ماه کاهش 1/4 درصدی داشته؛ در حالی که نسبت به شهریور ماه سال قبل 
گانه در  خ آب، برق و سوخت نیز به صورت جدا رشد 46 درصدی یافته است. همچنین نر

مرداد ماه 7/3 درصد و نسبت به شهریورماه سال قبل 36/9 درصد رشد داشته است.
 http://yon.ir/mCMeW 

وژه  ۷ مهر ماه، افتتاح ۶ هزار و ۲۵0 پر
ومیت زدایی بسیج  محر

خبرگزاری مهر-3 مهرماِه 1398

گفت:  محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی  |  رئیس سازمان بسیج سازندگی 
کشور خواهیم بود.  7 مهر ماه شاهد افتتاح 6 هزار و 250 پروژه محرومیت زدایی در سطح 
ح بزرگ  زهرایی با اشاره به افتتاح پروژه های محرومیت زدایی توسط سپاه و بسیج، گفت: طر
ح شد و  خدمت رسانی در بهمن 97 توسط سپاه پاسداران و سازمان بسیج مستضعفین مطر
کمیتی و  با همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی، نهادهای حا ح،  که این طر گفت  باید 
فرماندهان سپاه های استانی در نظر دارد 40 هزار پروژه زودبازده، عام المنفعه، محبوبیت زا و 

محرومیت زدا را با رویکرد ایجاد زیرساخت های آب و اشتغال، راه اندازی کند.
 http://mehrnews.com/news/4728268 
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شماره  بیست و هفتم

28 شهریور الی 3 مهر 1398
تاریخ انتشار: 6  مهر  1398



خبرنامه مقابله با فساد و فقر
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی

کمیت و جامعه خبرنامه مقابله با فساد و فقرمجری: مرکز توانمندسازی حا
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی
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