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مقدمه

فقر هم از منظر اقتصادی و به منزله میزانی از نابرابری درآمدی و هم از منظر اجتماعی و 
کمی دائمًا در حال  به مثابه یک مشکل اجتماعی، از پویایی برخودار بوده و نه تنها از نظر 
تغییر است، بلکه از جهت کیفی نیز الگوی آن ثابت و پایدار نبوده و متناسب با دگرگونی های 

اقتصادی و اجتماعی دستخوش تغییرات جدی می شود.
طی چند دهه اخیر عالوه بر تغییرات کّمی که در میزان و نسبت جمعیت زیر خط فقر به وجود 
آمده، الگوی فقر نیز به سرعت در حال دگرگونی و تغییر بوده است. جهان شاهد تمایل فزاینده 
مردم به چرخش در درون فقر و بیرون از فقر، جابجایی سهم فقر شهری و فقر روستایی، 
کارگران غیررسمی در میان فقرای شهری و افزایش تعداد فقرای شاغل بوده  افزایش نسبت 
شهرهای  در  نفر  میلیارد  یك  حدود  به  زاغه نشین  جمعیت  افزایش  زمینه،  درهمین  است. 
اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  طرد  خشونت،   بیماری،  شیوع  افزایش  به  منجر  جهان، 
در میان آن ها و افزایش آسیب پذیری شان شده است. دفتر اسکان سازمان ملل، افزایش 
جمعیت زاغه نشین ها را بیشتر از شهرنشین ها تخمین زده است. درگیری بخش قابل توجهی 
گرچه پدیده چندان جدیدی  گرفتار شدن آنان در تله فقر نیز ا از جمعیت جهان با فقر مزمن و 
محسوب نمی شود، اما دامنه آن بسیار گسترش یافته و 340 تا 470 میلیون نفر را به خصوص 
کودکان،  زنان،  که بیش از همه  گردابی از فقر فرو برده  در جنوب آسیا و صحرای آفریقا در 
سالمندان و افراد ناتوان جسمی و ذهنی را قربانی می کند. به همه این موارد باید گستره وسیع 
انواع تبعیضات جنسیتی، قومیتی، دینی و مذهبی را که به فقیرترشدن فقرا منجر شده افزود.

.)2008 ,Chronic Poverty Research Center(
منظور از فقر مزمن )Chronic poverty( فقری است که برای مدت زمانی طوالنی و یا در طول 
 Persistent( عمر افراد یا خانوارها تجربه می شود. این پدیده به نام فقر سرسخت یا مقاوم
 Transient( کوتاه مدت poverty( نیز شناخته می شود. در مقابل فقر مزمن، فقر زودگذر یا 

poverty( قرار دارد که در آن فقر ناشی از کاهش موقتی درآمد خانوار است )لطفیان، 1389(. 
سال های  فاصله  در  فقر  پویایی  بررسی  با   )2010  ,Salehi-Isfahani( اصفهانی  صالحی 
کم سواد بیشتر از  1372-1375 نشان داد فقر مزمن در خانوارهای با سرپرست بی سواد یا 
گروه های فقیر شایع است. مطالعات بعدی نیز نشان می دهد احتمال فقر مزمن در  سایر 
خانوارهای زن سرپرست و خانوارهایی که در آن کودکان برای تأمین معیشت ناچار از کار کردن 

هستند، بیشتر از سایر خانوارها است. 
تعداد مطالعات درباره فقر مزمن در ایران بسیار اندک است و به همین دلیل از صورت های 
و  پایداری فقر  به  با توجه  گون آن اطالع چندانی در دسترس نیست. به نظر می رسد  گونا
نابرابری و افزایش سهم ساختارها در بروز و شیوع فقر، در آینده نزدیک باید شاهد سهم فزاینده 
خانوارهای دچار فقر مزمن باشیم. در صورت صحت این ادعا، برنامه های مبارزه با فقر نیز 
کنترل و  گذشته خواهند بود و امکان دست یابی به وضعیت بهتر و  بسیار چالش برانگیزتر از 
کاهش فقر،  بسیار نامحتمل تر خواهد شد. در روز جهانی مبارزه با فقر، تالش برای کاهش فقر 

مزمن می تواند یکی از اولویت های مهم پیِش رو محسوب شود.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
کنون 19 نفر از 40 نفر رتبه برتر کنکور)یعنی50 درصد( سال 98 از تهران    به گزارش آمار، هم ا
گردش مالی برای  که ساالنه قریب به 4500 میلیارد تومان  گفته می شود  هستند. همچنین 

مؤسسات آمادگی کنکور تنها در شهر تهران وجود دارد.
که توسط پایش های  گزارش خبرگزاری ایسنا و بر اساس آخرین آمار استخراج شده    به 
که به دنبال فقر غذایی  کودکان  وزارت بهداشت به دست آمده است، 50 درصد از مشکالت 

ایجاد می شد، کاهش یافته است.

مقدمهپویایی فقر در روز جهانی فقر
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خ باروری در سال های  کاهش قابل توجه میزان نر   تازه ترین آمار های رسمی در حالی از 
اخیر به ویژه در سال جاری خبر می دهد که برخی از کارشناسان معتقدند افزایش شدید قیمت 

خ باروری می شود. مسکن به میزان محسوسی منجر به کاهش نر
که در سال 2015، بیش از 41۶ میلیون  کرد  گزارش جدید خود اعالم    بانک جهانی در 

کرده اند. کمتر از 1/9 دالر در روز زندگی  آفریقایی )4 نفر از هر 10 نفر( با 
  به گزارش خبرنگار ایرنا، وزیر کشور روز یکشنبه در حاشیه برگزاری یکصدوبیست وچهارمین 
کشور  گفت: بیش از سه میلیون نفر زن سرپرست خانوار در  کشور،  جلسه شورای اجتماعی 

داریم.
گفت: همسرآزاری بر اساس آمار  گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس اداره بهزیستی اشنویه    به 
اورژانس اجتماعی اشنویه بیشترین موضوع تماس ها با این مرکز طی سال جاری بوده است.

کادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل اقتصاد در سال 2019    به گزارش همشهری آنالین، آ
را به یک زوج هندی-فرانسوی و یک اقتصاددان آمریکایی االصل اهدا کرد.

  معصومه ابتکار در همایش ملی صندوق خرد محلی، اظهار کرد: صندوق های خرد محلی 
در روستاها توانسته اند در کاهش مسائل حاصل از حاشیه نشینی شهرها مؤثر باشند.

  معاون امور خانواده کمیته امداد امام استان اردبیل گفت: طبق برآوردهای اولیه، بیش از 
دو هزار و پانصد خانواده در استان اردبیل نیازمند وسایل ضروری زندگی هستند.

  رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور با اشاره به اینکه پیش بینی می شود سال آینده حدود 
گفت: با توجه به متوسط پرداخت به این تعداد،  100 هزار نفر از شاغلین بازنشسته شوند، 

حداقل 13 هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا به آن ها پرداخت کنیم.
ح کاهش تنوع    خبرنگار روزنامه همشهری نوشت، روز 21 مهر ماه، نمایندگان مجلس، طر
گر درست اجرا شود، به نفع زندگی  که ا مدارس را در صحن علنی به تصویب رساندند؛ طرحی 

همه دانش آموزان خواهد بود.
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۵۰ درصد رتبه اولی های کنکور تهرانی هستند 
خبرگزاریایرنا-19مهرماِه1398

کنون 19 نفر از 40 نفر رتبه برتر  گزارش آمار، هم ا به    | امیرحسین غالمزاده نطنزی، خبرنگار  
کنکور)یعنی50 درصد( سال 98 از تهران هستند. همچنین به گفته یک مقام مسئول در آموزش و 
پرورش شهر تهران، ساالنه قریب به 4500 میلیارد تومان گردش مالی برای مؤسسات آمادگی کنکور 
تنها در این شهر وجود دارد که رقمی معادل 15 درصد بودجه آموزش وپرورش و آموزش عالی در سال 
است. با این تفاسیر می توان گفت کنکور سوای از محاسنی که دارد، عدالت آموزشی را با حواشی خود 
زیر سوال برده که از این حیث ورود سیاست های دولتی در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد.
/http://www.irna.ir/news/83510147

کاهش ۵۰ درصدی فقر تغذیه ای کودکان 
وم  مناطق محر

خبرگزاریایسنا-2۰مهرماِه1398

سعید بابایی، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور  |  سعید بابایی 

ح توزیع یک وعده غذای  ح ها در حوزه کودکان، طر با بیان اینکه یکی از موفقیت آمیزترین طر
که  ح این است  گفت: علت موفقیت این طر گرم درروستا مهدها و مناطق حاشیه ای است، 
که افراد با دهک های اقتصادی پایین تری هستند، در حال  در روستا و مناطق حاشیه شهر 
ح تأثیر مستقیمی بر روی روند رشد کودکان دارد، اظهار  انجام است. وی با بیان اینکه این طر
که توسط پایش های وزارت بهداشت به دست آمده  کرد: بر اساس آخرین آمار استخراج شده 
است، 50 درصد از مشکالت کودکان که به دنبال فقر غذایی ایجاد می شد، کاهش یافته است.
/https://www.isna.ir/news/98072014534 

خ زاد و ولد  ینه مسکن بر نر اثر منفی افزایش هز
خبرگزاریدانشجو-2۰مهرماِه1398

خ باروری در سال های اخیر به ویژه  تازه ترین آمار های رسمی در حالی از کاهش قابل توجه میزان نر
در سال جاری خبر می دهد که برخی از کارشناسان معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن به میزان 
خ باروری می شود. آخرین آمار های جمعیتی نشان می دهد میزان  کاهش نر محسوسی منجر به 
زاد و ولد در سال 95 به یک میلیون و 527 هزار نفر، در سال 9۶ به یک میلیون و480 هزار نفر و 
که این موضوع نشان دهنده افت  کاهش یافته است  در سال 97 به یک میلیون و 3۶۶ هزار نفر 

کنون است و استمرار کاهش تولد را نشان می دهد. قابل توجه میزان زاد و ولد ها از سال 94 تا
http://snn.ir/003LRX

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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یقا خانه۹۰ درصد از فقیران  بانک جهانی: آفر
جهان خواهد شد 

خبرگزاریمهر-2۰مهرماِه1398

بانک جهانی در گزارش جدید خود اعالم کرد که در سال 2015، بیش از 41۶ میلیون آفریقایی 
کرد که تا سال  )4 نفر از هر 10 نفر( با کمتر از 1/9 دالر در روز زندگی کرده اند. این سازمان اعالم 
2030، فقر شدید تقریبًا یک پدیده منحصر به آفریقا خواهد بود و پیش بینی می شود90 درصد 
از فقیران جهان در این قاره زندگی کنند. بانک جهانی هشدار داد: این میزان نشان دهنده رشد 
که اقدامات جدی صورت  قابل توجهی نسبت به 55 درصد سال 2015 می باشد و در صورتی 

نگیرد، حتمًا اتفاق خواهد افتاد.  
http://mehrnews.com/news/4743044 

پرست خانوار  ن در ایران سر ۳ میلیون ز
هستند 

خبرگزاریایرنا-21مهرماِه1398

گزارش خبرنگار ایرنا، وزیر کشور روز یکشنبه در  کشور  |  به  عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر 
گفت: بیش از سه  کشور،  حاشیه برگزاری یکصدوبیست وچهارمین جلسه شورای اجتماعی 
میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور داریم؛ ٧١ درصد آن ها زنانی هستند که همسران شان 
فوت کرده اند و ١١ درصد نیز زنانی هستند که طالق گرفته اند. بقیه هم شامل مواردی است که 
کنیم هر نوع ظلم، نابرابری و تبعیض چه  ازدواج نکرده اند. رحمانی فضلی افزود: باید تالش 
به صورت تاریخی، فکری، انتقادی، اندیشه ای و چه به صورت عملی علیه بانوان در جامعه 

وجود دارد، حل شود.
/http://www.irna.ir/news/83515010

ع تماس با  ین موضو ی بیشتر همسرآزار
ژانس اجتماعی اشنویه  اور

خبرگزاریایرنا-21مهرماِه1398

گفت:  فخرالدین پنهانی، رئیس اداره بهزیستی اشنویه  |  رئیس اداره بهزیستی اشنویه 
همسرآزاری بر اساس آمار اورژانس اجتماعی اشنویه بیشترین موضوع تماس ها با این مرکز طی 
که در نیمه نخست سال جاری، 143 نفر به صورت تلفنی با  سال جاری بوده است تا جایی 
اورژانس اجتماعی این شهرستان تماس گرفتند که از این تعداد90 مورد مربوط به همسرآزاری 
کارشناسان بهزیستی نشان می دهد که علت بیشتر این همسرآزاری ها به ترتیب  بود. بررسی 
فقر، اعتیاد و مشکالت اقتصادی و فرهنگی است. پنهانی افزود: پس از همسرآزاری مواردی 
چون اختالف های حاد خانوادگی و زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی، بیشترین دالیل 

تماس با اورژانس اجتماعی این شهرستان است.
/http://www.irna.ir/news/83514978

جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۹ به سه 
یه پرداز کاهش فقر در جهان اهدا شد  نظر

همشهریآنالین-22مهرماِه1398

کادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل اقتصاد در سال 2019 را به یک زوج هندی-فرانسوی  آ
کرد. آبیجیت باِنرجی و استر دوفلو از ام آی تی آمریکا  و یک اقتصاددان آمریکایی االصل اهدا 
کِرمر از دانشگاه هاروارد به عنوان برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2019  به همراه میشل 
کادمی سلطنتی علوم سوئد، نتایج مطالعات این سه  معرفی شدند. بر پایه اعالمیه اعضاء آ
اقتصاددان، تأثیر قابل مالحظه ای بر بهبود و موفقیت سیاست های اعمال شده برای کاهش 

سطح فقر در جهان داشته است.
https://www.hamshahrionline.ir/news/458879
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وم توسعه صندوق های خرد محلی برای  لز
کاهش حاشیه نشینی 

خبرگزاریایلنا-23مهرماِه1398

معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری  |  معصومه ابتکار در همایش ملی 
کاهش  کرد: صندوق های خرد محلی در روستاها توانسته اند در  صندوق خرد محلی، اظهار 
مسائل حاصل از حاشیه نشینی شهرها مؤثر باشند، از این رو، سرمایه گذاری در این صندوق ها 
امری ضروری است. ابتکار با بیان اینکه در حال حاضر توسعه صندوق های خرد 130 هزار زن 
روستایی را تحت پوشش خود قرار داده است، گفت: باید تعداد صندوق های خرد را در روستاها 
افزایش دهیم به طوری که هر زن روستایی امکان دسترسی و عضویت در این صندوق ها را 

داشته باشد.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-823341

ی  ور نیاز ۲۵۰۰ خانوار اردبیلی به وسایل ضر
زندگی 

خبرگزاریمهر-23مهرماِه1398

کمیته امداد امام استان اردبیل  |  معاون امور  علیرضا حسین نژاد، معاون امور خانواده 
خانواده کمیته امداد امام استان اردبیل گفت: طبق برآوردهای اولیه، بیش از دو هزار و پانصد 
گفته حسین نژاد، برای  خانواده در استان اردبیل نیازمند وسایل ضروری زندگی هستند. به 
ابتدای  از  امداد هستند،  کمیته  که تحت پوشش  زندگی مددجویانی  لوازم ضروری  تأمین 
سال جاری در حدود300 قلم لوازم ضروری زندگی تهیه و تأمین شده است. وی افزود: طبق 
که در حواشی شهر و  بررسی های انجام یافته، تأمین لوازم ضروری زندگی برای خانوارهایی 

کن هستند در اولویت قرار دارد. مناطق محروم سا
http://mehrnews.com/news/4747967 

اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان برای 
ی حقوق بازنشستگان  همسان ساز

روزنامهمردمساالری-23مهرماِه1398

کشور  محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه  |  رئیس سازمان برنامه وبودجه 
با اشاره به اینکه پیش بینی می شود سال آینده حدود 100 هزار نفر از شاغلین بازنشسته شوند، 
گفت: با توجه به متوسط پرداخت به این تعداد، حداقل 13 هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا به 
آن ها پرداخت کنیم. نوبخت افزود: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان که هنوز قانون 
آن به طور قطعی ابالغ نشده است، می خواهیم سال آینده ۶ هزار میلیارد تومان اختصاص 
دهیم؛ بنابراین، بیشترین هزینه ها و سطح مصارفی که برای امور مختلف در نظر گرفته شده، 

امور رفاهی و اجتماعی است که سال آینده 18 درصد رشد خواهد داشت.
https://b2n.ir/84304 

ع مدارس، قانونی به نفع  ح کاهش تنو طر
دانش آموزان 

روزنامههمشهری-24مهرماِه1398

فهیمه طباطبایی، خبرنگار  |  در کنار مدارس عادی دولتی که وظیفه آن تأمین آموزش رایگان 
برای همه دانش آموزان است، مدارس نمونه دولتی، هیئت امنایی، اسالمی، تیزهوشان یا 
همان سمپاد، ماندگار، هوشمند، شاهد، مدارس وابسته به دانشگاه ها و نهادهای حکومتی 
مانند مدارس سما )وابسته به دانشگاه آزاد( و صدرا )وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی( و 
ح  در آخر مدارس غیردولتی را داریم. بر همین اساس، روز 21 مهر ماه، نمایندگان مجلس، طر
گر درست اجرا شود،  که ا کاهش تنوع مدارس را در صحن علنی به تصویب رساندند؛ طرحی 

به نفع زندگی همه دانش آموزان خواهد بود.
https://b2n.ir/37921 
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ند معصومه«/
َ

سیلی فقر بر چهره »ش
زنشینان دست حمایت می طلبند  مر

خبرگزاریمهر-18مهرماِه1398

حکایت20 سال خساست آسمان در خراسان جنوبی، قصه جدیدی نیست و حرف تازه ای 
به جز کاهش منابع روستاییان، تخلیه بیش از هزار و700 روستا و مرگ تدریجی قنوات ندارد. 
اما آن روی سکه، استقامت بسیاری از روستاییان در بدترین شرایط زندگی به ویژه در نقاط 
گفته های زیادی دارد. مثال این افراد را می توان در روستای »شند معصومه«  محروم مرزی، نا
کیلومتری مرز یزدان واقع شده و با  کیلومتری شرق نهبندان، 15  که در 110  یافت. روستایی 

بیرجند هم 245 کیلومتر فاصله دارد.
http://mehrnews.com/news/4740325

اوضاع اقتصادی ایران از دید مجمع جهانی 
اقتصاد 

اقتصادآنالین-18مهرماِه1398

کالن اقتصادی ایران  گزارش امسال خود به بررسی شاخص های  مجمع جهانی اقتصاد در 

و  جمعیت  نفر  میلیون    82/4 ایران  سوئیسی،  انتفاعی  غیر  نهاد  این  اظهار  به  پرداخت. 
5491/4 دالر درآمد سرانه داشته است. همچنین متوسط رشد اقتصادی ایران در طول 10 
خ بیکاری در ایران را  گیری شده است. عالوه بر این، این نهاد نر سال اخیر 1/3 درصد اندازه 

کرده است.  12 درصد و ضریب جینی ایران را 0/4 اندازه گیری 
https://www.eghtesadonline.com/n/1utm

تعدیل قیمت مسکن ادامه دارد 
روزنامههمشهری-18مهرماِه1398

ک  |  در تابستان امسال میزان  حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امال
کاهش تعداد معامالت این بازار نسبت به سال قبل به مرز80 درصد رسید و با یک پنجم شدن 
گل نشست. سرمای زمستانی بازار مسکن در  معامالت خریدوفروش مسکن، عماًل بازار به 
کاهش تعداد معامالت از اوایل  گرم ترین فصل سال دامن گیر این بازار شده است. البته روند 
سال گذشته آغاز شده بود منتها در سال قبل با رکود تورمی مواجه بودیم که باوجود کاهش۶0 
درصدی معامالت، بازهم قیمت تا100 درصد رشد کرد؛ اما در شرایط فعلی، رکود بازار غیرتورمی 

است و کاهش قیمت ها نیز ادامه دارد.
https://b2n.ir/91118 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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۱۳۹ دانش آموز بازمانده از تحصیل خراسان 
شمالی به کالس درس بازگشتند 

خبرگزاریایرنا-18مهرماِه1398

عصمت بدخشان، معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش خراسان شمالی  |  معاون آموزش 
گذشته هزار و190 دانش آموز دوره  اظهار داشت: سال  آموزش وپرورش خراسان شمالی،  ابتدایی 
ابتدایی از تحصیل بازماندند که تالش داریم تا شرایط تحصیل را برای تمام افراد در سال تحصیلی 
جاری فراهم کنیم. بدخشان اظهار داشت: حدود 240 نفر از این دانش آموزان، کودکان با نیازهای 
ویژه هستند که اسامی آنان به آموزش وپرورش استثنایی استان داده شده و باید برای تحصیل شان، 
کالس  پیگیری های الزم انجام شود. وی افزود: علت حضور نداشتن 1۶7 نفر از دانش آموزان در 

ج کشور رفته اند. درس نیز مهاجرت بوده است که پنج نفر از این تعداد، به خار
/http://www.irna.ir/news/83511140 

ی استان زنجان به ۶۱ مرکز  شمار مراکز نیکوکار
رسید 

خبرگزاریایرنا-2۰مهرماِه1398

کمیته امداد استان زنجان  |  با افتتاح نخستین مرکز نیکوکاری  هدایت صفری، مدیرکل 
کز نیکوکاری فعال این استان به ۶1 مرکز  تخصصی حوزه علمیه خواهران زنجان، شمار مرا
مرکز  افتتاح  مراسم  در  جمعه  شامگاه  زنجان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  یافت.  افزایش 
کز  نیکوکاری تخصصی حوزه علمیه خواهران زنجان با بیان اینکه تا پایان امسال تعداد مرا
کز  گفت: با افتتاح این مرکز، تعداد مرا نیکوکاری استان به 110 مرکز افزایش خواهد یافت، 
نیکوکاری فعال در استان به ۶1 و در شهرستان زنجان به 14 مرکز می رسد. صفری افزود: فقر 
موجب بروز آسیب های اجتماعی می شود و برای پیشگیری از آسیب ها، همکاری آحاد مردم 

جامعه با کمیته امداد الزم است.
/http://www.irna.ir/news/83512536 

ی در همه ساحاِت زندگِی  خصوصی ساز
کارگران مشکل ایجاد کرده است 

خبرگزاریایلنا-2۰مهرماِه1398

به    | کشور   کار سراسر  کانون شوراهای اسالمی  حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره 
کار سراسر کشور، گفت: از  کانون شوراهای اسالمی  گزارش خبرگزاری ایلنا، عضو هیئت مدیره 
بین بردن امنیت شغلی کارگران شامل اجرا نکردن آیین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار و موقت 
کمیت اراده در عقد  فرض کردن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر و نادیده گرفتن حا
کارگران را تشکیل می دهد. از طریق همین  کارگر، امروز مهم ترین مشکالت  کار برای  قرارداِد 

کار بود که بستر و زمینه برای خصوصی سازی فراهم شد. تعدی ها به قانون 
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-821677 

وندان کالنشهرها  ی شهر کاهش تاب آور
روزنامههمشهری-21مهرماِه1398

حال روح و روان جامعه ایران خوب نیست؛ آمارهای رسمی  مهدیه تقوی راد، خبرنگار  |  
وزارت بهداشت نشان می دهد که 23/4 درصد جامعه )حدود یک نفر از هر 4 نفر( از اختالالت 
روان رنج می برند و 12درصد مردان و1۶درصد زنان کشور مبتال به افسردگی هستند و این آمارها 
در شهری همچون تهران با بیش از10 میلیون نفر جمعیت جدی تر است آنچنان که پایتخت 
کشور روبه روست و طبق  با بیشترین آمار نزاع و درگیری )که منجر به ثبت پرونده شده( در 
آمارهای رسمِی پزشکی قانونی، در 5 ماهه ابتدایی امسال بیش از 4۶ هزار مورد بوده است. 
https://b2n.ir/21269
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توضیحات دولت در خصوص افزایش قیمت 
نان 

خبرگزاریایلنا-21مهرماِه1398

گندم  افزایش قیمت  از  گزیر  نا کند  را رعایت  نان  یارانه  دولت در صورتی که بخواهد میزان 
که با توجه به سهم 30 تا 50 درصدی  کشور به حدود 1000 تومان به ازای هرکیلوگرم می باشد 
خ می شود.  گندم حدود 20 درصد باعث افزایش نر خ  خ نان، فقط افزایش نر گندم و آرد در نر
کارگر،  انرژی)آب،  برق و ...(  مواد  نکته قابل توجه افزایش هزینه های نانواخانه ها از جمله 
که رشد قیمت همه  کنون است  کار،  اجاره بها و... طی سال 93 تا اولیه،  تجهیزات و وسایل 

محصوالت تولیدی داخل، مؤید لزوم توجه دولت به هزینه های نانواخانه ها است. 
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822322

کودکان کار دوباره خیابان ها را تسخیر کردند 
روزنامهایران-21مهرماِه1398

ح ساماندهی کودکان کار و خیابان چندی پیش با حواشی بسیار  پرستو رفیعی، خبرنگار  |  طر
کرده و شرایط  کودکان را از خیابان ها به بستر خانواده هدایت  که مقرر بود  اجرا شد. طرحی 
گروهی از  کند. برای رسیدن به این هدف،  کودکان را فراهم  استفاده آن ها از حقوق انسانی 
مجریان آن از هیچ اقدامی فروگذار نکردند و راهکارهایی نظیر اخذ حضانت کودک از خانواده 
کودکان خارجی را بارها و بارها بر زبان آوردند. اما آنچه این  و تحویل او به بهزیستی یا رد مرز 
ح  کار خیابانی پس از اجرای این طر کودکان  روزها بسیار به چشم می خورد، افزایش تعداد 

است.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/524125 

بهبود نسبی فضای کسب وکار 
روزنامهاعتماد-21مهرماِه1398

بر اساس جدید ترین بررسی هایی که اتاق بازرگانی ایران انجام داده، عدد شاخص کسب وکار 
در اقتصاد ایران به ۶/07 رسیده که در قیاس با بهار امسال، بهبودی نسبی را نشان می دهد. 
که در تابستان امسال بهبودی 10 دهم درصدی را  این عدد در بهار امسال ۶/17 درصد بود 
کسب وکار در  کرده است. در این شاخص هر چه عدد به یك نزدیك تر باشد، وضعیت  تجربه 
کشور بهتر است و هر چه عدد به 10 نزدیك باشد، شرایط برای فعالیت های اقتصادی  یك 

دشوارتر است. 
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/134776

پدیده بیکاراِن صاحب درآمد 
روزنامهجامجم-23مهرماِه1398

بخشی از افراد در گروه جمعیت غیرفعال، هرچند در گروه شاغالن قرار ندارند، اما دارای درآمد 
کار« شناخته می شوند. آمار  گروه از افراد تحت عنوان »افراد دارای درآمد بدون  هستند. این 
بیش از یك دهه اخیر از سال 1384 نشان می دهد جمعیت افراد دارای درآمد بدون شغل از 
که  سه میلیون و 2۶ هزار نفر در سال 84 به پنج میلیون و 112 هزار نفر در سال 9۶ رسیده 
کی از رشد دو میلیون و 8۶  هزار نفری است. افزایش قابل توجه »جمعیت دارای درآمد  حا
بدون شغل« یکی از پدیده های بازار کشور در سال های اخیر است و مقوله ای قابل تأمل برای 

بازار کار محسوب می شود.
http://jamejamdaily.ir/newspaper/item/43645 
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گام اول به سوی عدالت آموزشی 
روزنامههمشهری-24مهرماِه1398

کریم همتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت  |  به دنبال انتشار گزارش های 
سهمیه های  به خصوص  دانشگاه ها  در  ناعادالنه  سهمیه های  اختصاص  درباره  متعدد 
کرد: »تغییر رشته فرزندان  هیئت علمی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت اعالم 
اعضای هیئت علمی از دامپزشکی به رشته های پزشکی متوقف شد.« به گزارش روابط عمومی 
گفت: با تصمیم شعبه 45  وزارت بهداشت، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت 
وزارت  آموزشی  معاونت  شهریور98   11 خ  مور شماره505/520  نامه  اداری،  عدالت  دیوان 
بهداشت الزم االجراست و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسالمی از 

دامپزشکی به دیگر رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متوقف شده است. 
https://b2n.ir/91789 
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خبرنامه مقابله با فساد و فقر
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی

کمیتوجامعه خبرنامه مقابله با فساد و فقرمجری:مرکزتوانمندسازیحا
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی

کمیتوجامعه مجری:مرکزتوانمندسازیحا


