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مقدمه

به طورخاص طی یکسال اخیر طیفی از اقتصاددانان بحثی ذیل عنوان »یارانه های پنهان« 
کنون انواعی از محاسبات و برآوردهای آماری دربارۀ میزان این نوع از  را درانداخته اند و تا
یارانه ها انجام داده اند. منظور از یارانۀ پنهان، »عدم النفع« دولت در قیمت گذاری ارزان کاالها، 
گازوییل، برق، و ... است. اینگونه استدالل  گاز، بنزین،  از  به ویژه حامل های انرژی اعم 
که دولت باید قیمت حامل ها را براساس فوب خلیج فارس و با ارز آزاد )یا نیمایی(  می شود 
محاسبه کند. این استدالل، اساسًا به قیمت تمام شدۀ این محصوالت در ایران توجه ندارد و 
قیمت بین المللی آن ها را مبنای قیمت گذاری قرار می دهد و بدیهی است که با نوسان قیمت 
ارز، این قیمت ها نیز مدام در نوسان خواهند بود. بررسی برآوردهای متفاوت این طیف در 
گذر زمان، نشان از افزایش مداوم ارقام مربوط به یارانه های پنهان دارد به طوری که این رقم 
از حدود 400 هزار میلیارد تومان شروع شد و آخرین برآوردها میزان آن را بالغ بر 1300 هزار 
میلیارد تومان برآورد می کند؛ یعنی بیش از سه برابر برآوردهای اولیه. از طرفی، طیف دیگری 
که در مقابل یارانۀ پنهان بحث »رانت پنهان« به ویژه در نظام مالی  از اقتصاددانان هستند 
ح می کنند و اولویت سیاست گذاری را مواجهه با این رانت ها می دانند. برای  و تجاری را مطر
که در فاصلۀ دو سه ماه قبل از شوک ارزی،  مثال، در یکی از این مطالعات نشان داده شده 
که بخش زیادی از این  حجم تسهیالت بانکی بیش از 80 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
کالنی را برای  تسهیالت وارد بازار ارز و سکه شده است و شوک بعدی در این دو بازار، رانت 
این گروه ایجاد کرده است. در این مختصر، بنا نیست این دو رویکرد تمامًا تحلیل شوند، اما 
پرسشی که به طور مشخص می توان پیش روی طیف نخست که بر حذف یارانه های پنهان 
که برای حذف این حجم از یارانه ها چه ارزیابی اقتصادی و  گذاشت این است  کید دارد،  تأ
اجتماعی انجام شده است؟ در دوره ای که حتی تغییر سنگ فرش یک پیاده رو مستلزم انجام 
گیر و پیچیده و  ارزیابی تأثیر و اثرسنجی شناخته می شود، آیا اجرای سیاستی تا این اندازه فرا

چندبخشی، نیازی به ارزیابی و اثرسنجی ندارد؟ 
طی یک دهۀ اخیر دو بار، یکبار در دولت دوم احمدی نژاد و یک بار در دولت اول روحانی، 
که در سال 1389 و ذیل عنوان »قانون  که در نمونۀ اول  حذف یارانۀ پنهان انرژی اجرا شده 
هدفمندسازی یارانه ها» اجرا شد، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب 
پرداخت های انتقالی نقدی به حساب مردم واریز شد. در فاصلۀ سال های 96-1388 چهار 
گزارش پژوهشی دربارۀ ارزیابی تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه ها به سفارش نهادهای دولتی 

و غیردولتی انجام شده است که توجه به نتایج آن ها الزم است:
کسری  ح اظهار می کنند، حل مسئلۀ  که مدافعان برای اجرای این طر 1. مهم ترین هدفی 
گزارش مفصلی منتشر شده  بودجۀ دولت است. در این زمینه در روزنامۀ دنیای اقتصادی 
گانه در سال های 1389  است. اما در دو پژوهشی که مسعود نیلی و بهروز هادی زنوز به طور جدا
و 1390 انجام داده اند، استدالل شده است که اجرای چنین طرحی بین 10 تا 30 هزار میلیارد 
اتاق  که به سفارش  کسری بودجۀ دولت اضافه می کند. براساس پژوهش نیلی  تومان به 
بازرگانی تهران انجام شده، افزایش قیمت حامل های انرژی موجب افزایش 25 درصدی در 
ج سرمایه گذاری و افزایش 9 درصدی در مصارف هزینه ای دولت می شود و دستکم 10  مخار
هزار میلیارد تومان در سال 1390 به کسری بودجۀ دولت اضافه می کند. زنوز نیز استدالل کرده 
کسری بودجۀ دولت می افزاید.  ح بیش از 29 هزار میلیارد تومان بر  که اجرای این طر است 
آنچه در عمل هم اتفاق افتاد به برآورد زنوز )افزایش کسری به میزان 30 هزار میلیارد تومان( 

نزدیک تر بوده است. 
ح می شود این است که همۀ مردم از اجرای چنین طرحی نفع می برند.  2. ادعای دومی که مطر
درحالی که در هر دو پژوهش زنوز و نیلی استدالل شده است دستکم 70 درصد جامعه با افت 
رفاهی و معیشتی مواجه خواهند شد. براساس پژوهش نیلی، اجرای چنین سیاست هایی 

مقدمهاولویت چیست: یارانه های پنهان یا رانت های پنهان؟
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گر تورم ناشی از اجرای قانون صفر باشد، دستکم  نسبت به تورم احتمالی بسیار حساس است و ا
گر درنتیجۀ اجرای قانون،  50 درصد جمعیت با زیان رفاهی و افت معیشتی مواجه می شوند و ا
تورم به میزان 5 درصد بیش از تورم پیش از اجرای قانون باشد، دستکم 70 درصد جمعیت با 
زیان رفاهی مواجه خواهند شد. براساس این پژوهش، تنها 4 درصد جامعه )فقیرترین دهک 

روستایی( قطعًا از چنین طرحی نفع خواهند برد.
ح هایی را به زیان فقرا می دانند،  که اجرای چنین طر  ت. مدافعان همچنین تحلیل هایی 
عوام فریبانه می دانند و به سیاست گذاران توصیه می کنند که نباید به آن ها توجهی کرد. این 
که فشار این سیاست ها  که در سه پژوهش انجام شده، نشان داده شده است  در حالی است 
و همکارانش  نیلی  بود.  بیشتر خواهد  پایین طبقۀ متوسط  و الیه های  فقیر  بر دهک های 
که تأثیر منفی افزایش قیمت حامل های انرژی بر سبد خانوارهای روستایی و  نشان داده اند 
گر بستۀ جبرانی کفایت الزم را نداشته باشد،  خانوارهای فقیر شهری بسیار جدی خواهد بود و ا

اجرای قانون تأثیر منفی بزرگی بر سالمت غذایی این خانوارها بر جا خواهد گذاشت.
براساس یافته های این پژوهش ها دستکم می توان استدالل کرد که حذف یارانۀ حامل های 
استدالل های  و  داشت  خواهد  مبهمی  بسیار  پیامدهای  نقدی،  مابه ازای  توزیع  و  انرژی 
مدافعان در این زمینه فاقد شواهد کافی و بعضًا مبتنی بر آمار مخدوش و دچار تک سویه گی و 
ح هایی، الزم و ضروری  تقلیل گرایی است. ازاین رو، ارزیابی و اثرسنجی ابعاد مختلف چنین طر

است.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
گزارش روزنامه شرق، باالخره در 10 مهر 1398، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر    به 
شخصی خودش از تأیید الیحه  اصالح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 

مردان خارجی توسط شورای نگهبان، خبر داد.
  به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد از راه اندازی سه هزار 

مرکز نیکوکاری در کشور خبر داد.
  مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از رشد 41 درصدی بیمه 

شدگان این صندوق طی 5 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
  به گزارش خبرنگار ایلنا، مریم رسولیان، رئیس انجمن روانپزشکان ایران و رئیس همایش 
گفت: بنا به آمار وزارت بهداشت حدود 73 درصد خودکشی ها در حاشیه  ساالنه روانپزشکان 

شهرها اتفاق می افتد.
  آن طور که تحقیقات میدانی فعاالن اجتماعی در دیشموک)از روستاهای استان کهگیلویه و 

بویراحمد( و روستا های اطراف نشان می دهد، در شش ماهه ابتدای سال 98 بیش از 11 مورد 
خودسوزی زنان در این منطقه اتفاق افتاده است.

ح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال 1398 منتشر شد. اطالعات منتشر شده از    نتایج طر
خ بیکاری در این فصل نسبت به فصل  کار در تابستان امسال نشان می دهد نر وضعیت بازار 

مشابه سال قبل، به 10/5 درصد رسیده است.
کار و رفاه اجتماعی و  گزارش خبرگزاری مهر، وحید قبادی دانا، معاون وزیر تعاون،    به 
رئیس سازمان بهزیستی کشور از اختصاص اورژانس اجتماعی به شهرهای باالی 50 هزار نفر 

جمعیت خبر داد.
  رئیس سازمان برنامه وبودجه گزارشی از یازدهمین جلسه ستاد بودجه ارائه کرده و در خالل 

صحبت های خود، از افزایش 15 درصدی دستمزد در سال آینده خبر داده است.
  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیالن با بیان این که حدود30 هزار دانش آموز 
در این استان ترک تحصیل کرده اند، گفت: حدود دو سوم این جمعیت را دختران، به ویژه در 

مناطق شرق و کمتر برخوردار استان تشکیل می دهند.
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تأیید الیحه اعطای تابعیت توسط شورای 
نگهبان 

روزنامهشرق-11مهرماِه1398

پیمان حقیقت طلب، روزنامه نگار  |  23 اردیبهشت امسال بود که الیحه  اصالح قانون تابعیت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسالمی تصویب شد. نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با 20 رأی مخالف و 188رأی موافق حق ایرانی بودن فرزندان زنان ایرانی را به رسمیت 
شناختند. اما تنها یک بار رأی نمایندگان کافی نبود. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در چند ماه اخیر 
کثریت آرا تصویب کردند تا باالخره در 10 مهر 1398 عباسعلی کدخدایی، سخنگوی  سه بار این الیحه را با ا

شورای نگهبان در توئیتر شخصی خودش خبر از تأیید شورای نگهبان بدهد. 
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/240170

 

ی در کشور  ی سه هزار مرکز نیکوکار راه انداز
خبرگزاریمهر-11مهرماِه1398

کمیته امداد از راه اندازی سه هزار مرکز  کمیته امداد  |  رئیس  سید مرتضی بختیاری، رئیس 

کید بر اینکه طی 23 سال گذشته 700 هزار خانوار از  نیکوکاری در کشور خبر داد. بختیاری با تأ
ج شده اند، ادامه داد: برای ریشه کن کردن فقر  طریق ایجاد اشتغال از حمایت کمیته امداد خار
کز نیکوکاری با محوریت مساجد در همین راستا برنامه ریزی  باید مردم پای کار بیایند و ایجاد مرا
کمیته امداد دانست  شده است. وی اشتغال و توانمندسازی مددجویان را مهم ترین رسالت 
کمیته امداد و  گفت: بر اساس برنامه تعیین شده، ساالنه باید برای 100 هزار نفر مددجوی  و 
بهزیستی اشتغال ایجاد شود که سهم کمیته امداد 70 هزار نفر و سهم بهزیستی30 هزار نفر است.
  http://mehrnews.com/news/4735909  

 

رشد ۴۱ درصدی بیمه شدگان صندوق 
وستاییان و عشایر  ر

خبرگزاریمهر-13مهرماِه1398

کشاورزان، روستاییان و عشایر  |   علی شیرکانی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر از رشد 41 درصدی بیمه  مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی 
شدگان این صندوق طی 5 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته خبر داد. علی شیرکانی افزود: 
گذشته یک میلیون و 629 هزار نفر بیمه شده صندوق روستایی و عشایر بوده  تا پایان سال 
که یک میلیون و 30 هزار نفر بیمه شده فعال ما هستند. همچنین 470 هزار نفر در طول 14 
سال عمر صندوق به دالیل مختلف چون فوت و پیوستن به صندوق دیگر از ما جدا شده اند.
  http://mehrnews.com/news/4737239  

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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به رسمیت  شناخته شدن حق مادران ایرانی؛ 
پایانی بر نسلی شدِن فقر 

خبرگزاریایرنا-1۴مهرماِه1398

کار و رفاه اجتماعی  |  با همکاری دولت و همت واالی  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، باالخره قانون فرسوده  تابعیت ایران متناسب با نیازها و 
معضالت روز جامعه  ایران شد. حال اعضای شورای نگهبان، الیحه  اصالح ماده  واحده  تعیین 
که منطبق با سنت  تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را 
کودکان  کرده اند. زنان ایرانی برای  دینی ما و از خواسته های به حق زنان ایرانی بوده، تأیید 
غ از محل تولد فرزند( تقاضای  حاصل از ازدواج شان با مردان خارجی می توانند از بدو تولد )فار
شناسنامه و تابعیت ایرانی داشته باشند و در صورت تأیید دستگاه های امنیتی، این مهم به 

تحقق می پیوندد. 
  /http://www.irna.ir/news/83504823 

 

خ  ۷۳ درصد خودکشی ها در حاشیه شهرها ر
می دهد 

خبرگزاریایلنا-1۴مهرماِه1398

مریم رسولیان، رئیس انجمن روانپزشکان ایران  |  به گزارش خبرنگار ایلنا، مریم رسولیان، 
رئیس انجمن روانپزشکان ایران و رئیس همایش ساالنه روانپزشکان گفت: بنا به آمار وزارت 
بهداشت حدود 73 درصد خودکشی ها در حاشیه شهرها اتفاق می افتد. بنابراین آشکار است که 
فقر و مسائل اقتصادی بر روی اقدام به خودکشی تأثیر فاحشی دارد ولی اقدام به خودکشی در 
مناطق مرفه بیانگر آن است که فقر تنها عامل آن نیست. وزارت بهداشت میانگین خودکشی 
در سطح جهان را 10 نفر در 100 هزار نفر اعالم می کند. 20 برابر این آمار اقدام به خودکشی 

می کنند اما منجر به مرگ نمی شود.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-819215 

ی زنان دیشموک  وایتی دردناک از خودسوز ر
فرارو-1۴مهرماِه1398

کهگیلویه وبویراحمد و از توابع شهرستان دهدشت، واقع در  دیشموک شهری است در استان 
که سال هاست به خاطر  غربی ترین نقطه استان، یعنی درست چسبیده به خوزستان؛ جایی 
گر نگوییم  ک هم ا کنار این محرومیت، اتفاقی دردنا فقر و محرومیت زبان زد است و حاال در 
که تحقیقات میدانی فعاالن اجتماعی در دیشموک و  اما هر ماه می افتد. آن طور  هر روزه، 
روستا های اطراف نشان می دهد، در شش ماهه ابتدای سال 98 بیش از 11 مورد خودسوزی 

زنان در این منطقه اتفاق افتاده است.
  https://fararu.com/fa/news/413830

 

ی تابستان ۱0/5درصد اعالم شد  خ بیکار نر
کسبوکارنیوز-15مهرماِه1398

ح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال 1398 منتشر شد.  به گزارش کسب وکار نیوز، نتایج طر
خ بیکاری در  کار در تابستان امسال نشان می دهد نر اطالعات منتشر شده از وضعیت بازار 
این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، به 10/5 درصد رسیده است. در این دوره، مرکز 
خ  کار را از 10 به 15 سال تغییر داده است. بررسی روند تغییرات نر آمار ایران سن ورود به بازار 
کی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 1397، 1/8 درصد  بیکاری حا

کاهش یافته است.
  https://b2n.ir/64321
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ژانس اجتماعی به شهرهای  اختصاص اور
باالی 50 هزار نفر جمعیت 

خبرگزاریمهر-16مهرماِه1398

وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور  |  به گزارش خبرگزاری مهر، وحید قبادی 
کشور از اختصاص  کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی  دانا، معاون وزیر تعاون، 

اورژانس اجتماعی به شهرهای باالی 50 هزار نفر جمعیت خبر داد.
  http://mehrnews.com/news/4740676  

 

افزایش ۱5 درصدی حقوق و دستمزد در سال 
 99

روزنامهاعتماد-16مهرماِه1398

برنامه وبودجه  سازمان  رئیس    | برنامه وبودجه   سازمان  رئیس  نوبخت،  محمدباقر 
گزارشی از یازدهمین جلسه ستاد بودجه ارائه کرده و در خالل صحبت های خود، از افزایش 15 
درصدی دستمزد در سال آینده خبر داده است. نوبخت همچنین افزود: موضوع دیگر مورد 
بحث، افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده و پرداخت پاداش بازنشستگی بود که در زمینه 
ح شد تا برای آن سقف بگذاریم و محدود کنیم، اما  بازنشستگی، پیشنهاد های مختلفی مطر
سال آینده حداقل 12 هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان دستگاه های اجرایی باید 

پرداخت کنیم.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/134444 

دختران دو سوم دانش آموزان ترک تحصیل 
کرده گلستان را تشکیل می دهند 

خبرگزاریایرنا-17مهرماِه1398

معاون    | گلستان   استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  عبدالرضا چراغعلی، معاون سیاسی، 
کارگروه تخصصی زنان و  گلستان، شامگاه سه شنبه در  سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
ح کودک یار و توانمندسازی کودکان و بررسی کودکان  خانواده استانداری گلستان با موضوع طر
بازمانده از تحصیل در گرگان اظهار کرد: ترک تحصیل از آسیب هایی است که اثرات آن بعد از 
چند سال در قالب معضالت و آسیب های اجتماعی دیگری خود را نمایان می کند. عبدالرضا 
چراغعلی با بیان این که حدود 30 هزار دانش آموز در این استان ترک تحصیل کرده اند، گفت: 
حدود دو سوم این جمعیت را دختران به ویژه در مناطق شرق و کمتر برخوردار استان تشکیل 

می دهند.
 /http://www.irna.ir/news/83509331  
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ی معلوالن شاغل و کارمندان دارای  ساعت کار
معلول در خانواده کاهش می یابد 

روزنامهمردمساالری-11مهرماِه1398

کشور در  گفته رئیس سازمان بهزیستی  کشور  |  به  وحید قبادی دانا،  رئیس سازمان بهزیستی 
راستای اجرای ماده 28 قانون که به تسهیل معیشت معلوالن اختصاص دارد، کارکنان دارای معلولیت 
واجد شرایط شاغل در بخش  های مختلف سازمان از ده ساعت تقلیل ساعات کار هفتگی بهره  منده 
شده  اند. وی در ادامه به مهمترین اقدامات 5 ماه نخست امسال در راستای اجرای قانون اشاره کرد و 
گفت: تعمیم پرداخت کمک هزینه معیشت در بعد خانوار برای 187 هزار فرد دارای معلولیت، تعمیم 
پرداخت کمک هزینه شهریه دانشگاه  های غیردولتی به فرزندان دانشجوی افراد دارای معلولیت و 
برنامه  ریزی برای پرداخت ودیعه مسکن به 3000 فرد دارای معلولیت بخشی از این اقدامات هستند.

  http://yon.ir/W5rHF

۳00 میلیارد تومان اعتبار در حوزه بیمه زنان 
خانه دار اختصاص یافته است 

خبرگزاریایرنا-11مهرماِه1398

کسیون زنان  کسیون زنان مجلس شورای اسالمی  |  رئیس فرا فریده اوالد قباد، رئیس فرا
مجلس شورای اسالمی گفت: 230 میلیارد تومان سال گذشته در حوزه بیمه زنان خانه دار با 
اولویت زنان بدسرپرست و بی سرپرست، مصوب و در سال جاری 300 میلیارد تومان اعتبار 
برای این حوزه اختصاص یافته است. فریده اوالد قباد همچنین به تأمین منابع انسانی، 
کرد و  گرمایشی و سرمایشی اشاره  مالی و همچنین استانداردسازی مدارس به سیستم های 
که بر اساس قانون احکام دائمی باید از وزارت نفت و شرکت  گفت: 500 میلیارد تومان اعتبار 

گاز دریافت شود، در حال پیگیری است.
  /http://www.irna.ir/news/83501669  

رسی شکاف جنسیتی دستمزد در ایران  بر
خبرگزاریایسنا-11مهرماِه1398

که پیرامون بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران انجام شده  پژوهشی 
است بیانگر این است که متوسط باالتر تحصیالت در بین زنان شاغل موجب کاستن از شکاف 
جنسیتی دستمزد در بین شاغالن کشور شده است. با این حال تبعیض جنسیتی دستمزد برای 
کار برابر و میزان تحصیالت برابر به میزان چشمگیری وجود دارد. همچنین، شکاف جنسیتی 
دستمزد در بخش خصوصی بیش  از بخش عمومی است؛ با توجه به این که بخش خصوصی 
کمتری پرداخت می کند و هم شکاف  سهم قابل توجهی از اشتغال را در بر دارد، هم دستمزد 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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جنسیتی بیشتری در پرداخت دستمزدهای این بخش وجود دارد.
  /https://www.isna.ir/news/98071108351 

ی: حتمًا از کارگران نیشکر  یعتمدار شر
هفت تپه حمایت می کنیم 

روزنامهشرق-11مهرماِه1398

کار و رفاه اجتماعی  کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون،  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
کارگر است که وقتی دستمزد دریافت نمی کند اعتراض کند، گفت:  با بیان اینکه حق طبیعی 
اقدامات  به  اذعان  با  شریعتمداری  می کنیم.  حمایت  هفت تپه  نیشکر  کارگران  از  حتمًا  ما 
کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه و با بیان اینکه به مسئوالن قوه  وزارتخانه برای بازگشت 
که به خاطر عدم پرداخت دستمزد  کارگری  که نباید به مسائل  قضائیه و امنیتی نوشته ایم 
ایجاد می شود، به هیچ عنوان جنبه امنیتی داده شود، اظهار کرد: این مسائل اقتصادی است 

و حتی اجتماعی هم نیست و باید در سطح مسائل اقتصادی کنترل شود.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/240138 

ح اشتغال زایی برای ۸۴ هزار  ۳0 هزار طر
متقاضی اجرایی شد 

امتدادنیوز-12مهرماِه1398

بر اساس تفاهم نامه سه جانبه بنیاد برکت، بانک پارسیان و صندوق قرض الحسنه بانک 
ح  ح اشتغال زایی برای 84 هزار متقاضی اجرایی شد. نقاط هدف این طر پارسیان،30 هزار طر
مناطق محروم روستایی و سیل زده است و افراد واجد شرایط از طریق شبکه ی تسهیل گران 
ح  طر هزار  ح،30  طر این  اساس  بر  می شوند.  معرفی  پارسیان  بانک  شعب  به  برکت  بنیاد 
و  خرد  کسب وکارهای  قالب  در  برکت  بنیاد  سوی  از  معرفی شده  اجتماع محور  اشتغال زایی 
سوزن دوزی،  پارچه بافی،  گلیم بافی،  دستی،  صنایع  مانند  شغلی  رسته های  در  و  خانگی 
قالی بافی و ... برای افراد جویای کار در روستاها، مناطق محروم، کم تر توسعه یافته، مرزی و 

سیل زده به بهره برداری رسید.
  https://www.emtedadnews.com/1180206

ژانس  ی در رتبه نخست تماس با اور کودک آزار
اجتماعی فارس 

خبرگزاریایرنا-13مهرماِه1398

کرد:  سید مرتضی موسوی، مدیرکل بهزیستی فارس  |  مدیرکل بهزیستی فارس اعالم 
کودک آزاری است؛  اورژانس اجتماعی در استان فارس مربوط به  به  آمار مراجعه  بیشترین 
که از  خ داده است  کودک آزاری در فارس ر که در 6 ماه نخست امسال 906 مورد  به گونه ای 
گرفته اند. سید مرتضی موسوی،  این تعداد 456 کودک دختر و 450 کودک پسر مورد آزار قرار 
کودک آزاری ها از نوع مسامحه و  گفت: 504 مورد از این  شنبه 13مهرماه با اعالم این خبر، 
کودک، 232 مورد آزار جسمی، 141 مورد آزار عاطفی و روانی، 28 مورد آزار جنسی و  غفلت از 

یک مورد آزار جنسی و جسمی توأمان بوده است.
  /http://www.irna.ir/news/83504245  

۳ ماه حقوق معوق کارگران هپکو پرداخت 
شد 

روزنامهشرق-13مهرماِه1398

محمدتقی آبایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی  |  مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اینکه سه ماه حقوق معوق کارگران هپکو به حساب 
گذاری توسط تیمی بررسی می شود.  گفت: اهلیت خریدار نهایی پیش از وا آن ها واریز شد، 
که تمام معوقات  کارگران هپکو سه ماه حقوق معوق داشتند  محمدتقی آبایی با بیان اینکه 
این کارگران به حساب آن ها واریز شده است، اظهار کرد: میزان معوقات کارگران بابت سه ماه 

مطالبات معوق، حدود 12 میلیارد تومان بود.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/240243 
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وان افراد مؤثر است  فقر و تبعیض در سالمت ر
خبرگزاریمهر-1۴مهرماِه1398

امیرحسین جاللی ندوشن، دبیر علمی سی وششمین همایش ساالنه روانپزشکان 
ایران  |  دبیر علمی سی و ششمین همایش ساالنه روانپزشکان ایران، با بیان اینکه فقر، تبعیض 
گفت: این عوامل باعث بروز ژن های آسیب پذیر  و نابرابری در سالمت روان افراد مؤثر است، 
کنار عوامل زیستی،  می شود. امیرحسین جاللی ندوشن با اشاره به اینکه عوامل اجتماعی در 
سهم تعیین کننده ای در وضعیت سالمت روان دارند، افزود: انسجام اجتماعی، همدلی و تعلق 
به خانواده و جامعه باعث کاهش سطح تنش و بروز خودکشی می شود؛ ضمن اینکه انسجام 

ملی باعث پیشگیری از اختالالت در سالمت روان خواهد شد.
  http://mehrnews.com/news/4738449  

۱0 درصد از جمعیت استان بوشهر تحت 
پوشش کمیته امداد هستند 

خبرگزاریفارس-1۴مهرماِه1398

کمیته امداد استان بوشهر  مدیرکل    | کمیته امداد استان بوشهر   احمد لطفی، مدیرکل 
کمیته امداد  گفت: وجود نزدیک به 10 درصد از جمعیت استان بوشهر زیر پوشش حمایتی 
را زیبنده مردم استان بوشهر نمی دانیم و برای توانمندسازی این خانواده ها تالش می کنیم. 
کنون40 هزار خانواده در استان بوشهر تحت پوشش کمیته امداد  احمد لطفی تصریح کرد: هم ا
کن در شهرها و 12  ح شهید رجایی و سا که از این میزان، 28 هزار نفر مددجویان طر قرار دارند 

هزار خانوار از طریق تبصره 14 از انواع خدمات حمایتی این نهاد استفاده می کنند.
  http://fna.ir/dcjtn4 
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زندگی در این مناطق سالمت شما را به خطر 
می اندازد 

خبرآنالین-15مهرماِه1398

محققان در تازه ترین پژوهش خود دریافتند زندگی در محله محروم، خطر چاقی، مصرف الکل 
و درنهایت مرگ زودرس را افزایش می دهد. دانشمندان یافته های ده ها تحقیق انجام شده 
کردند و درنهایت دریافتند مرگ زودرس، پیامد ضعف  پس از سال 2010 را تجزیه و تحلیل 
بهداشت و سالمت بوده است. دانشمندان دانشگاه کالج لندن نخستین بررسی سیستماتیک 
که در یک محله فقیرنشین زندگی  را انجام دادند و طی تحقیقات خود متوجه شدند افرادی 

می کنند، با خطر بیشتری برای سالمتی و مرگ زودرس روبرو هستند.
  http://khabaronline.ir/news/1308019 

یابی ها از شاخص فالکت  ز ین ار جدید تر
اقتصادی 

روزنامهاعتماد-15مهرماِه1398

کشورها در  گزارش خود به بررسی جایگاه  کاتو در جدید ترین  مؤسسه مطالعاتی و بین المللی 
کت اقتصادی پرداخته است. بر اساس برآورد مؤسسه کاتو، کاهش ارزش ریال در  شاخص فال
کت  سال گذشته مهم ترین عامل قرار گرفتن نام ایران در این فهرست بوده است. شاخص فال
گزارش امسال 75/7 واحد اندازه گیری شده است. ایران با این عدد، در رده چهارم  ایران در 

کت اقتصادی را تجربه کرده اند،  قرار گرفته است. کشورهایی که بیشترین فال
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/134362

ی اجتماعی  ۳6 درصد گیالنی ها به نابرابر
اعتقاد دارند 

خبرگزاریایسنا-16مهرماِه1398

سیامک حیدری، معاون امور اجتماعی استانداری گیالن  |  معاون امور اجتماعی استانداری 
گیالن با اشاره به پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه گیالن، به سنجش 
گفت: سنجش  کرد و  شاخص تعارضات و احساس نابرابری اجتماعی در این پیمایش اشاره 
شاخص های مختلف نابرابری در حوزه عدالت شغلی، عدالت در حوزه قضایی، پنداشت فرد 
از جایگاه طبقاتی خود، نابرابری های جنسیتی و باور به نقش سودجویی، بی عدالتی اجتماعی 
که زمینه را برای پنداشت از نابرابری در اذهان عمومی  و سیاست های اقتصادی دولت ها 
فراهم می سازد، نشان می دهد که در حدود 36 درصد از جامعه گیالن از نظر ذهنی، معتقد به 

نابرابری اجتماعی هستند.
  /https://www.isna.ir/news/98071612597 

نماینده کهگیلویه در مجلس: فقر اقتصادی 
ی زنان در دهدشت  عامل خودسوز

عصرایران-16مهرماِه1398

آمار  مورد  در  مجلس  نماینده    | اسالمی   شورای  مجلس  نماینده  هاشمی پور،  عدل 
خودسوزی و خودکشی زنان در 6 ماه نخست سال جاری در روستاهای شهرستان دهدشت 
انجام گرفته در این مناطق، اذعان داشت: مردم این مناطق  اقدامات  با اشاره به برخی  و 
کارهای عمرانی در این مناطق انجام نشده است و  فوق العاده محروم هستند، ابتدایی ترین 
بعد از 40 سال همین اواخر لوله گاز برای این مناطق کشیده شده است. هاشمی پور اضافه کرد: 
جوانان این مناطق از بیکاری رنج می برند، فقر در این مناطق بیداد می کند و ٥٢ درصد مردم 

این مناطق تحت پوشش نهادهای حمایتی یعنی کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند.
 https://www.asriran.com/fa/news/692654 
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