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مقدمه

کرونیسم یا سرمایه داری رفاقتی، عبارت است از تخصیص انتخابی منابع دولتی مورد نیاز برای 
فعالیت اقتصادی به متحدان سیاسی که حاصل آن، منتفع شدن گروه کوچکی از شهروندان 
مرفه است. به طور معمول، سرمایه داری رفاقتی به شکل بده بستان مفسدانه بین نخبگان 
که در آن مقامات دولتی دسترسی ویژه به  خ می دهد  وابسته به قدرت و مقامات دولتی ر
اموال دولتی یا نیازمندی های قانونی برای راه اندازی کسب وکار را در قبال بده بستان و رشوه 
فراهم می آورند. درنتیجه، فساد هزینه الزم برای تأمین نیازهای قانونی در فعالیت اقتصادی 
را افزایش می دهد. ازاین رو، فساد برای شهروندان نابرخوردار مانع از ورود به بازار است. اما 
که می توانند با تأمین هزینه های افزوده )رشوه( به منابع دولتی )مالی و  فساد برای افرادی 
کنند، ورود محدود به بازار فرصتی برای انحصار و ایجاد قیمت های  قانونی( دسترسی پیدا 

غیررقابتی و کسب منافع اقتصادی خواهد بود. 
است،  تولیدکنندگان  از  کوچکی  گروه  تنها  ورود  نیازمند  غیررقابتی  قیمت گذاری  که  ازآنجا
شهروندان مرفه تالش می کنند به هر نحو ممکن به این بازار با سود تضمین شده دسترسی پیدا 
کنند. البته در چنین ساختاری این گروه کوچک از شهروندان مرفه که دسترسی منحصربه فرد 
به بازار دارند، فساد را تحمل می کنند. زیرا فساد به آن ها اجازه می دهد تا منافع اقتصادی ویژه 
و تضمین شده حاصل از انحصار مطلق یا نسبی را کسب کنند. بااین حال، افرادی نیز هستند 
که قابلیت )سرمایه( ورود به این بازارها را دارند ولی به دلیل عدم تمایل به پرداخت رشوه 
نمی توانند وارد بازار شوند، این گروه در صف مخالفان نظام های فاسد قرار می گیرند. اما گروه 
که اساسًا منابع الزم )هزینه رشوه(  بسیار بزرگتر را شهروندان نابرخورداری تشکیل می دهند 
برای ورود به بازارها را ندارند و ناچارند در یک بازار غیررقابتی نیازهای خود را با قیمت های 
کند.  کنند و درنتیجه، هر روز قدرت خریدشان کاهش پیدا  کنترل تأمین  انحصاری غیرقابل 
این ها نیز بی تردید در صف مخالفان نظام های فاسد قرار می گیرند. بنابراین، انتظار بر این 

که فساد عالوه بر آنکه موجب می شود شهروندان نابرخوردار و حتی متوسط نتوانند  است 
کسب وکار شوند، در فقدان دولت های قوی و حامی شهروندان با ایجاد بازارهای  وارد بازار 
گروه های نابرخوردار را نیز تحت تأثیر قرار دهد و قدرت خرید  انحصاری، معیشت و زندگی 

آن ها را به سرعت کاهش دهد.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان  گزارش خبرگزاری خبرآنالین، جزئیات    به 
گسترش سینمای مستند و تجربی در پنج ماهه اول  بنیاد سینمایی فارابی و مرکز  ایران، 

سال۹۸ منتشر شد.
کارت بازرگانی  گذاری حساب بانکی یا  گر وا گفت: ا   مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی 
به عنوان  کارت  یا  به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب  به دیگران، منجر  افراد 

معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.
  جهت پاالیش و برطرف نمودن نواقص سایت بهین یاب و راه اندازی سامانه افق، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بورس کاال را مکلف نموده است تا خریداران محصوالت پتروشیمی 

ج قیمت محصوالت در سامانه تجارت نماید. را ملزم به در
ح شفافیت آرای نظام تقنینی، با    وکالی ملت پس از استماع نظر مخالفان و موافقان طر
16۸ رأی موافق، 33 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه با 

ح شفافیت آرای نظام تقنینی موافقت کردند. یک فوریت طر
  دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، الزمه مبارزه با مفاسد اقتصادی را برطرف کردن 

تعارض منافع، اصالح سیاست گذاری های غلط و تقویت نظارت عنوان کرد.
  معاون سازمان امور مالیاتی با انتقاد از معافیت های مالیاتی بیش از 4۰ درصد اقتصاد 

مقدمهکرونیسم و توزیع درآمد
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کشور گفت: اثر این معافیت ها فقط در بخش معافیت نیست بلکه شکاف سیاستگذاری غلط 
و بی رویه ایجاد می کند و به بخش مشمول مالیات هم فشار می آورد.

  معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران گفت: پلمب هوشمند با ابرازهای الکترونیکی 
کامیون ها به خصوص  کامل و دقیق  ح های جدید گمرک و با هدف رصد  به  عنوان یکی از طر

کامیون های ترانزیتی موجب کاهش چشمگیر قاچاق کاال می-شود.
  پایگاه خبری World Population در آماری میزان مرگ ومیر به علت خودکشی در سال 
خ 4/1 خودکشی  2۰1۹ را نسبت به کشورهای جهان بیان کرد و در این گزارش، کشور ایران با نر

گرفت. از هر 1۰۰ هزار نفر، در رتبه  142 در جهان قرار 
  سران جهان روز پنجشنبه، در بحث عمومی و در جریان هفتادوچهارمین جلسه مجمع 

کید کردند. عمومی سازمان ملل متحد، بر آموزش با کیفیت و ریشه کنی فقر تأ
بین المللی  روز  مناسبت  به  ایران  جامعه شناسی  انجمن  صلح  تخصصی  علمی-  گروه    
ریشه کنی فقر، نشست صلح و اقتصاد با عنوان »فقر و ذوب همبستگی اجتماعی« را در روز 

دوشنبه، 22 مهرماه برگزار می کند.
  به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز از پرداخت هزینه های 

تحصیلی فرزندان زندانیان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
  مدیرکل بهزیستی گیالن بر لزوم توجه به حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی و اجتماعی 

کید کرد و گفت: حدود 2۰ درصد سالمندان زیر خط فقر زندگی می کنند. سالمندان تأ
کی ها، آشامیدنی ها و دخانیات    تورم 12 ماه منتهی به شهریورماه نشان می دهد تورم خورا
در استان هایی همچون ایالم، کردستان، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به مراتب 

بیش از تهران بوده است.
  مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از شناسایی و 

ثبت نام هزار و4۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در مدارس سطح شهر خبر داد.
گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از افزایش کودِک    به 

کار ایرانی  و ورود تعداد انبوه کودکان خارجی به کشور در سال جاری خبر داد.
گفت:    رئیس سازمان بهزیستی از رونمایی از سند ملی سالمندی بعد از 1۵ سال خبر داد و 

درحال حاضر 1۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند.
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طبقهبندیدادههایمربوطبه»شفافیت«براساسجایگاه/سمتافراد
مورخ4لغایت10مهرماِه1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
40درصد8مدیرانیاشاغلینسازمانهاونهادها1

40درصد8روزنامهنگار-خبرنگار
15درصد3نمایندگانمجلس

5درصد1پژوهشگرانواساتیددانشگاه
------وزرا

------کنشگرانمدنی
------سایر

100%20مجموع

توزیعدادههابراساسجایگاه/سمتافراد

1- مراد ما از این تعبیر، همه مدیران سطوح نهادی و سازمان های رسمی به جز وزرا و نمایندگان مجلس است. برای مثال، مدیر کل 
سازمان پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال، رییس کمیته شفافیت شورای شهر، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، رییس مرکز 

توسعه تجارت الکترونیکی، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ و ... مصادیق مورد نظر مدیران و کارمندان سازمان ها و نهادها بوده اند.

طبقهبندیموضوعِیدادههایمربوطبه»شفافیت«
مورخ4لغایت10مهرماِه1398

فراوانیتعد اد موضوع
20درصد4بازرگانیوامورمالیاتی

15درصد3دولت)دولتالکترونیکو...(
10درصد2مدیریتشهری

10درصد2رسانه،فرهنگوهنر
5درصد1نظامپولی،مالیوبانکی

5درصد1وزارتخانهوسازمانهایتابعه
5درصد1اطالعاتوفضایمجازی

5درصد1بهداشتوسالمت
5درصد1اموراتمجلسونمایندگان

5درصد1نفتوپتروشیمی
5درصد1سالمتاداریوبوروکراتیک

5درصد1قضایی
------صندوقهایبازنشستگی
------نهادهایعمومیغیردولتی

------امالکومستغالت
------ورزش
5درصد1سایر

100%20مجموع

توزیعموضوعِیدادههایشفافیت
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تحلیل
  موضوع بازداشت بازپرس صادرکننده دستور فیلتر تلگرام به دلیل اتهام انتسابی فساد 
برخی  و  رئیسی در مورد فساد موجود در قوه قضاییه  آقای  اقتصادی و همچنین سخنان 
اظهارات کاربران در مورد فساد منتسب به قوه قضاییه در دوره های گذشته، باعث شده توجه 

کاربران فضای مجازی به این دستگاه جلب شود.
  پس از برگزاری دادگاه حسین فریدون و صدور حکم وی، این موضوع به مضامین پراهمیت 
فضای تلگرام و توئیتر اضافه  شده است و اهمیت یافته است. مضمون های جدید دیگری در مورد 
کشور، مطالبی در مورد  گروه های ایرانی مرتبط با فساد در این  وضعیت عراق و اعتراض به برخی 
فساد منتسب به رئیس جمهور آمریکا نیز مشاهده می شود که اهمیت کمتری برای کاربران داشته اند.
خ داده از سطح کالن کشور به سطح نهادها و دستگاه ها    در توئیتر، انتقادات به فسادهای ر
انتقال یافته است. در این میان ایراد اتهام به همسر وزیر اسبق وزارت کشور، تنها مضمونی از 

توئیتر بوده است که در تلگرام مشاهده نشده است. 
کشور  کالن  رانت در سطح  و  با مضمون فساد  تلگرامی  بازدیدهای    سهم 2۸ درصدی 
کاربران تلگرامی است. شفافیت آرای  نشان دهنده اهمیت یافتن مجدد این مضمون برای 
کاربران اهمیت بیشتری داشته است، این  نمایندگان مجلس که در هفته های گذشته برای 

هفته در حاشیه قرارگرفته است.
که    ماجرای بازداشت بازپرس صادرکننده دستور فیلتر تلگرام »به دلیل فساد اقتصادی« 
در این هفته خبرآفرین شده، بیشتر بازنشری بوده و در انتقاد به عملکرد قوه قضاییه از سوی 

کاربران موردتوجه قرارگرفته است.
کارگران هپکو و هفت تپه و همچنین ورود    با پاسخ رئیس قوه قضاییه در مورد پرونده 
کشور، مضمون فساد در  مقام معظم رهبری به این موضوع و انتقاد به روند خصوصی سازی 

گردش آزادانه اطالعات در میان جامعه، از  کمک به  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با 
گاهی شده و از دیگر سوی، مطالبه شفافیت در فرآیند تصمیم گیری را  یک سو موجب افزایش آ
افزایش می دهند. بنابراین، این امیدواری وجود دارد که در بلندمدت به کاهش فساد و افزایش 
شفافیت منجر شود. از این رو، دوازدهمین گزارش تحلیل و بررسی نظرات کاربران و همچنین 
بررسی استقبال عمومی از مباحث مربوط به شفافیت و مبارزه با فساد در دو شبکه اجتماعی 

تلگرام و توئیتر در خبرنامه در اختیار عالقمندان قرار می گیرد. 
 

در هفته گذشته بیش از 27 هزار مطلب در تلگرام و بیش از 1۰هزار پست توئیتری در ارتباط با 
فساد و رانت منتشرشده است که نسبت به هفته های قبلی با کاهش انتشار همراه بوده است 
که این کاهش در توئیتر محسوس تر است. فساد و رانت موجود در سطح کالن کشور مجددًا به 
صدر مطالب پراهمیت فضای تلگرامی بازگشته است اما در توئیتر، همچنان موضوع شفافیت 
ح شفافیت آرا نمایندگان مجالس و مجامع است،  در مجلس شورای اسالمی که مربوط به طر

مهم ترین موضوع بوده است. 

کار روش 
که پست های  توئیتری باالی 1۰۰  روش انجام استخراج داده ها به این صورت بوده 
کلیدواژه های »رانت  با  تلگرام  بازدید در  باالی ۵۰ هزار  الیک و همچنین پست های 
مورد  مضمون  تحلیل  روش  به  مهرماه   11 الی   4 روزهای  در  شفافیت«   + فساد   +
افزایش  نیز  گذشته  تلگرامی در هفته  ارزیابی نگارنده قرارگرفته اند. مطالب پربازدید 
چشمگیری داشته اند؛ در همین راستا تنها مطالبی با حداقل۵۰ هزار بازدید مورد بررسی 

گرفته اند.  قرار 

گذاری ها و خصوصی سازی ها کنش به فساد در وا وا

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند
بازه زمانی 4 تا 11 مهر

فضای 
مجازی
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جدول1:دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبمیزانبازدیدتلگرامی

درصد بازدیددرصد انتشارمضمون
1818شفافیتدرمجلسشورایاسالمی
1128فسادورانتدرسطحکالنکشور

بازداشتبازپرسصادرکنندهدستورفیلترتلگرامبهاتهامفساد
اقتصادی

107

96مبارزهبافسادورانت
11پروندهمنتسببهحسینفریدون

24فساددرقوهقضاییه
106اعتراضبهفساددرعراقورابطهباگروههایایرانی

46فساددرآمریکا
96فساددرفوتبال

33فساددرصنعتخودرو
11رانتوفساددرداروودرمان

گذاریهاوخصوصیسازیها 42فساددروا
1915سایر

دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبمیزانبازدیدتلگرامی

جدول2:دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادبرحسبتعدادالیکدرتوئیتر

درصد الیکدرصد انتشارمضمون
1724عدمشفافیتدرمجلسشورایاسالمی

149فسادورانتدرسطحکالنکشور
بازداشتبازپرسصادرکنندهدستورفیلترتلگرامبهاتهامفساد

اقتصادی
1312

1112مبارزهبافسادورانت
1115پروندهمنتسببهحسینفریدون

46فساددرقوهقضاییه
43ایراداتهامبههمسروزیراسبقوزارتکشور

43اعتراضبهفساددرعراقورابطهباگروههایایرانی
22فساددردولتترامپ

21فساددرفوتبال
22فساددرصنعتخودرو

12رانتوفساددرداروودرمان
گذاریهاوخصوصیسازیها 11فساددروا

139سایر

دستهبندیمضامینتولیدشدهدررابطهبافسادبرحسبتعدادالیکدرتوئیتر

گذاری ها و خصوصی سازی ها در تلگرام اهمیت یافته است؛ هرچند در توئیتر چندان مورد  وا
از جنبه  اما  کشور  را با روند مبارزه با فساد و رانت  توجه نبوده است. می توان این موضوع 

انتقادی و غیرهمسو با قوه قضاییه دانست.
  سه توئیت اولی که بیشترین الیک را در توئیتر داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفتند، به ترتیب 

2۹21 ، 2۵۰6 و 1۸۵۰ الیک دریافت کرده که بیانگر روند کاهشی دریافت الیک نسبت به هفته ی گذشته است. 
  سه پست اولی که بیشترین بازدید را در تلگرام داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفتند، 
نیز  بازدید  که این تعداد  بازدید شده بودند  به ترتیب313۸۸2، 3۰41۹22 و 2۹6247 مرتبه 
نسبت به پست های پربازدید مرتبط در هفته گذشته، بیانگر روند کاهشی حدود۵۰ درصدی است. 
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4الی10مهر1398
تاریخانتشار:13مهر

تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت 
با خبرنگار  گفت وگو  ریاحی در  تاجمیر  گرفت. حسین  قرار خواهد  و مجازات  قانونی  پیگرد 
اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اجاره کارت های بازرگانی و حساب های بانکی، گفت: خرید، 
که  کارت های بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می شود؛ چرا فروش، اجاره و اعطای وکالت 

آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می داند.
 http://fna.ir/dci3tj

سخنگوی شورای نگهبان از آمادگی این نهاد 
برای ایجاد شفافیت گفت 

روزنامهاعتماد-7مهرماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان  |  قائم مقام دبیر شورای نگهبان 
با اتکا به این جمله که ایجاد شفافیت در نهادهایی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
کرد که شورای نگهبان در این زمینه »پیشگام« بوده  کید  مصلحت نظام، »نظر خوبی است«، تأ
کدخدایی برای بیان با اطمینان پیشگامی شورای نگهبان در مقوله شفافیت،  است. استدالل 
کرات دادگاه قانون اساسی در پایگاه اطالع رسانی این نهاد است؛ البته آنچه  انتشار مشروح مذا
کنون در پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان منتشر شده مربوط به سال ۹6 است و این تأخیر  تا

دو ساله منجر به درنظرگیری تمام ابعاد جلسات شورای نگهبان و انتشار علنی آنان نمی شود.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/133764

شفافیت و مقابله با فساد

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

بخش اول

انتشار عملکرد مالی بنیاد فارابی، انجمن 
سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای مستند 

خبرآنالین-6مهرماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، در راستای سیاست شفاف سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در 
گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای  چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، جزئیات 
گسترش سینمای مستند و تجربی در پنج ماهه اول  جوانان ایران، بنیاد سینمایی فارابی و مرکز 
سال۹۸ منتشر شد. همچنین الزم به ذکر است این گزارش ها از طریق لینک زیر در اختیار عالقه مندان 

بوده و مخاطبان می توانند با رجوع به آن، از جزئیات عملکرد مالی سه نهاد مذکور، مطلع شوند.
 http://khabaronline.ir/news/1304771 

استفاده از »حساب اجاره ای« جرم است 
خبرگزاریفارس-6مهرماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی  |  مدیرکل حقوقی سازمان 
کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به  گذاری حساب بانکی یا  گر وا گفت: ا امور مالیاتی 
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بخش اول

 شفافیت و 
مقابله با فساد

ج قیمت  ی سامانه افق با الزام در راه انداز
وشیمی  محصوالت پتر

اقتصادآنالین-7مهرماِه1398

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

گام جهت پاالیش و برطرف نمودن نواقص سایت بهین یاب و راه اندازی سامانه  در اولین 
افق، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کاال را مکلف نموده است تا خریداران محصوالت 
ج قیمت محصوالت در سامانه تجارت نماید. روند  را ملزم به ثبت فروش و در پتروشیمی 
که به جای اینکه همانند رویه سامانه بهین یاب،  کار در سامانه افق به این صورت است 
کاال بر اساس تولید تعیین شود، از این پس بر اساس خرید  سهمیه های شرکت ها در بورس 

مواد اولیه و فروش محصوالت شرکت ها تعیین خواهد شد.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1u9n 

ح  یت طر موافقت نمایندگان با یک فور
شفافیت آرای نظام تقنینی 

خبرگزاریتسنیم-7مهرماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

ح شفافیت آرای نظام  گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی یک فوریت طر به 
تقنینی در دستورکار امروز )یکشنبه هفتم مهر( نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار داشت. 
ح مذکور، با 16۸ رأی موافق، 33 رأی  وکالی ملت پس از استماع نظر مخالفان و موافقان طر
ح شفافیت  مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه با یک فوریت طر
ح  آرای نظام تقنینی موافقت کردند. براساس این گزارش، با مصوبه امروز نمایندگان این طر

با قید فوریت در دستورکار جلسات علنی قوه مقننه قرار می گیرد.
 https://tn.ai/2107085 

زه با  مقابله با تعارض منافع پیش نیاز مبار
مفاسد اقتصادی 

خبرگزاریمهر-8مهرماِه1398

سایر

داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی  |  دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد 
کردن تعارض منافع، اصالح سیاست  اقتصادی، الزمه مبارزه با مفاسد اقتصادی را برطرف 
کرد: یکی از عوامل اصلی  گودرزی عنوان  کرد. داود  گذاری های غلط و تقویت نظارت عنوان 
که طی این چهار  که سبب شد جریان مبارزه با مفاسد به نتایج مطلوب خود نرسد این است 
دهه به جای فساد با مفسد مبارزه شده و ما همیشه به دنبال مفسد دویده ایم درحالی که با 
شناسایی عوامل فسادزا و بستن راه های فساد به راحتی می توانستیم به مقدار زیادی فساد 

را کاهش دهیم.
 http://mehrnews.com/news/4733124 

انتقاد از معافیت های مالیاتی ۴۰ درصد 
اقتصاد کشور 

خبرگزاریمهر-9مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی  |  معاون سازمان امور مالیاتی با انتقاد از 
معافیت های مالیاتی بیش از 4۰ درصد اقتصاد کشور گفت: اثر این معافیت ها فقط در بخش 
معافیت نیست بلکه شکاف سیاستگذاری غلط و بی رویه ایجاد می کند و به بخش مشمول 
مالیات هم فشار می آورد. مسیحی ادامه داد: وقتی مودی مالیاتی می بیند بخش دیگری از 
گاه به سمت فرار مالیاتی و تمکین  اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است، او هم ناخودآ
گر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم باید اقتصاد  نکردن مالیاتی می رود. وی افزود: ا
ک مالیاتی داشته باشیم و این محقق نمی شود مگر اینکه معافیت های  متکی بر درآمد پا

مالیاتی را به حداقل برسانیم.
 http://mehrnews.com/news/4733760  
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دو تحول مثبت و منفی در بودجه ۹۹؛ افزایش 
نظارت وزارتخانه ها و کاهش شفافیت 

خبرگزاریتسنیم-۵مهرماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

محمد باقر نوبخت در روزهای گذشته از مدل جدید بودجه ریزی در کشور رونمایی کرده است. 
که در قوانین  گفته معاون رئیس جمهور، در بودجه سال آینده همه دستگاه های اجرایی  به 
کمتر از 1۰۰ دستگاه سیاست گذار  گذشته حدود هزار دستگاه ردیف بودند به  بودجه سنوات 
نظام  شد.  خواهند  تبدیل  مجری  دستگاه های  به  دستگاه ها  بقیه  و  یافت  خواهد  کاهش 
گسترده رو به رو خواهد بود و با عدم ارائه ردیف  کشور در سال ۹۹ با تغییرات  بودجه ریزی 
کاهش خواهد یافت، اما اختیارات و  بودجه دستگاه های مجری در حالی شفافیت بودجه 

نظارت دستگاه های سیاست گذار افزایش قابل مالحظه ای پیدا خواهد کرد.
 https://tn.ai/2105146 

دستورالعمل نظارت بر تاکسی هاى اینترنتی 
ابالغ شد 

پایگاهاطالعرسانیدولت-۵مهرماِه1398

شفافیت در حوزه دولت الکترونیک  

سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور  |  سخنگوی وزارت کشور از ابالغ دستورالعمل 

کشور خبر داد. سامانی  نظارت بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر 
کسی های اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری  کرد: طبق این دستورالعمل، فعالیت تا تصریح 
خواهد یافت و همچنین در آن، ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکت ها، رانندگان و خودروها 
که 1۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت های  تعیین شده است به نحوی 

حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.
 http://dolat.ir/detail/328335   

 

چرا نمایندگان مجلس امکان بازدید از 
فشافویه را ندارند؟ 

روزنامهشرق-6مهرماِه1398

شفافیت در حوزه قضایی

وقتی نام زندان فشافویه به میان می آید، خبر بازدید از آن در صورتی می تواند دارای اهمیت 
خ داده  باشد که نمایندگان مجلس بتوانند برای بازدید از این زندان با هدف بررسی اتفاقات ر
که  فردی  به عنوان  مالیر،  نماینده  کاظمی  کنند.  پیدا  ورود  امکان  گذشته،  ماه های  طی 
مسئول پیگیری بازدید نمایندگان مجلس از این زندان بوده، می گوید: ما از طریق کمیسیون 
درخواست بازدید از زندان فشافویه را دادیم و هماهنگی ها در این زمینه باید توسط رئیس 
که با سازمان زندان و آقای جهانگیر در ارتباط  هستند، انجام شود. بااین حال،  کمیسیون 

کنون موفق به بازدید نشده ایم و گویا هماهنگی ها به  درستی صورت نگرفته است. تا
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/239772 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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افزایش 17/1 درصدی کشف تخلفات صنفی 
و صنعتی 

پایگاهاطالعرسانیدولت-6مهرماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه  

ح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۵ ماهه اول امسال  بر اساس گزارش معاونت طر
و در بخش نظارت و بازرسی، بالغ بر یک میلیون و ۵۵7 هزار مورد بازرسی از انواع واحدهای 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/6 درصد رشد را نشان  گرفته  صنفی و صنعتی انجام 
می دهد. در همین مدت و با احراز13۰ هزار مورد تخلف صنفی و صنعتی، در مقایسه با ۵ ماه 
اول سال گذشته 17/1 درصد افزایش به وجود آمده و در تشکیل1۰۰ هزار پرونده شاهد افزایش 
16/2 درصدی در این بخش بودیم؛ همچنین بالغ بر 62 هزار مورد شکایات مردمی دریافت 

شده و در مقایسه با سال ۹7 این تعداد رشد ۸/۸ درصدی داشته است.
 http://dolat.ir/detail/328367 

رقم واقعی فرار مالیاتی پزشکان چقدر است؟ 
خبرآنالین-7مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

با استناد به آمارها، ظرفیت مالیاتی بیش از 7۰۰۰ میلیارد تومانی برای پزشکان تخمین زده 
نظام  هزینه  سالمت،  شفافیت  حوزه  پژوهشگر  بانکی،  حسین  محاسبات  طبق  می شود. 
سالمت در آخرین سالی که منتشر شد )سال ۹4(، 11۰ هزار میلیارد تومان اعالم شد. 7۰ درصد 
این هزینه مقدار  77 هزار میلیارد تومان خواهد شد. با فرض اینکه ۵۰ درصد این رقم به 
پزشکان تعلق گیرد، میزان حدودی درآمد سالیانه پزشکان رقم 3۸ هزار میلیارد تومان بدست 
گرفتن متوسط 2۰ درصد ضریب علی الراسی جهت تعیین درآمد مشمول  می آید. با در نظر 

مالیات پزشکان عدد 76۰۰ میلیارد تومان بدست می آید.
 http://khabaronline.ir/news/1304970 

پایان اختالف دو دستگاه برای انتشار آمار 
روزنامهشرق-7مهرماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

شورای عالی آمار با انتشار بخشی از احکام دائمی برنامه های توسعه، بر سندیت ارائه آمار از 
سوی مرکز آمار اذعان کرد. این در حالی است که اخیرًا ارائه آمار از زبان رئیس کل بانك مرکزی 
کشیده  خ رشد صنعت، اختالف آماری دو دستگاه ارائه دهنده آمار را دوباره به میان  درباره نر
بود. به این ترتیب، درحالی اعالم آمار رشد از سوی رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر موازی کاری 
که با بررسی مصوبه اخیر شورای عالی آمار درمی یابیم ابهامی در  کرده  ح  در انتشار آمار را مطر

قانون نیست و بانک مرکزی باید آمار رشد را تولید کند و در اختیار مرکز آمار بگذارد.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/239846 

ی کنید  درباره باغ چیذر شفاف ساز
روزنامهاعتماد-7مهرماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  نماینده اصالح طلب تهران با اشاره 
دراین باره  تا  خواست  امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  از  چیذر،  باغ  درختان  شدن  خشك  به 
که طی چند سال  گفت: درختان باغ در ملکی محصور واقع شده  کند. سیاوشی  شفاف سازی 
گذشته تحت تملك ستاد اجرایی فرمان امام)ره( بوده و مالک اقدام به از میان بردن بیش 
کرده است. نخست تقاضای پاسخگویی ستاد اجرای  از یکصد اصله درخت در این منطقه 
فرمان امام)ره( به عنوان مالك باغ را داشته و در تعاقب امر، هماهنگی مشارالیه با شهرداری 
کاربری پالك مذکور به فضای سبز و پارك عمومی جهت حفظ و ارتقای سرانه  جهت تغییر 

فضای سبز محله را خواستاریم.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/133768
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1۰میلیون بی نام ونشان یارانه می گیرند / 
حذف یارانه پردرآمدها الزامی است 

اقتصادآنالین-8مهرماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  |  برحسب گزارشی 
کردیم، هیچ اطالعاتی از وضع اقتصادی حدود 1۰ میلیون  که از سازمان هدفمندی دریافت 
ج 1۰ میلیون از ۸۰ میلیون نفر  کشور وجود ندارد ؛ یعنی ما اصاًل به نحوه دخل وخر نفر از مردم 
دسترسی نداریم و به این خاطر، حذف افراد پردرآمد درخصوص دریافت یارانه در سال های 
گذشته اتفاق نیفتاده است؛ با این حال، در سال جاری و حسب شرایطی که دولت درخصوص 

منابع درآمدی با چالش جدی مواجه است، این حذف الزامی است.
https://www.eghtesadonline.com/n/1uED 

وز در مسیر شفافیت قرار  بازار پسته از امر
می گیرد 

خبرگزاریایرنا-9مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  |  عضو کمیسیون اقتصادی 
گفت: عرضه این محصول مهم در بورس  کاال  کید بر عرضه پسته در بورس  مجلس ضمن تأ
کشاورزان را در بخش  کشف قیمت عادالنه و شفاف این محصول شده و مشکل  کاال موجب 
کید بر شفافیت قیمت محصوالت  قیمت گذاری و شفافیت حل می کند. پورابراهیمی ضمن تأ
در بورس کاال، ایجاد مکانیسم کشف قیمت و حمایت از قشر زحمتکش تولیدکننده را در رأس 
کنون در کشور، بازار سنتی غیرشفافی  اهداف عرضه پسته در بورس کاال دانست و تصریح کرد: ا

کاال تبدیل به یک بازار رسمی شفاف می شود.  وجود دارد که با عرضه پسته در بورس 
 /http://www.irna.ir/news/83498175

2۰ بنگاه خصولتی با 76 هزار میلیارد تومان 
سود خالص مالیات نمی دهند 

روزنامهکیهان-9مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا  |  حسین راغفر با انتقاد جدی از سیاست 
کرد: آزاد سازی یارانه ها و پرداخت هزینه از سوی مردم اقدامی در  آزاد سازی یارانه ها، تصریح 
راستای تشدید تحریم ها ارزیابی می شود. نتایج این سیاست در سه دهه گذشته مشخص بوده 
و هیچ دستاوردی جز افزایش فقر و نابرابری به اقتصاد کشور در نتیجه این سیاست ها تحمیل 
نشده است. وی افزود: 2۰ بنگاه خصولتی نزدیک به 76 هزار میلیارد تومان سود خالص 
در سال ۹7 داشته اند اما مالیات پرداختی آن ها نزدیک به صفر بوده است. مالیات ستانی 
که فرار مالیاتی دارند، یک راهکار مشخص برای عبور از خسارت های تحریم  از بنگاه هایی 

پیِش روی دولت مردان ایران است.
 http://kayhan.ir/fa/news/171432 

ونده  یمه برای 132پر هزار میلیارد جر
درشت دانه 

روزنامهشرق-9مهرماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

کمیسیون ماده 1۰۰  کمیسیون های ماده 100  |  در  تورج فرهادی، مدیرکل امور اجرائی 
که مجموع جرایم آن هفت  میلیارد تومان است و از طرفی  حدود 12 هزار و 3۰۰ پرونده داریم 
که حدود هزار میلیارد تومان جریمه دارند. این آمار در دل  132 پرونده درشت دانه نیز هست 
گر بخواهیم به زبان میانگین  خود نکته ها و زوایای پیدا و پنهان زیادی دارد؛ یکی اینکه ا
کنیم به چنین آماری می رسیم.  میزان تخلفات هر پرونده ریزدانه و درشت دانه را محاسبه 
گروه اول مبلغی در حدود ۵7۰ هزار  میانگین جریمه تعیین شده برای هر پرونده تخلف در 

تومان است و از آن سو جریمه درشت دانه ها هرکدام هفت میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان است.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/239997 
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منبع: مرکز پژوهش های مجلس، 
ایرنــا، خربآنالیــن، فــارس و ...

تهیــه شــده توســط مرکــز 
توامنندسازی حاکمیت و جامعه

اتــاقشـیـشـهاےبـراےقانونگـذاروتصمیـمگیـر

 مجلس شورای اسالمی
 هیات وزیران

 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 شورای عالی انقالب فرهنگی
 شورای عالی فضای مجازی

 شوراهای شهر و روستا
 خبرگان رهبری
 شورای نگهبان

شفافیت امور اداری 
پارلمان

شفافیت عملکردی 
نمایندگان

شفافیت هزینه های انتخاباتی نمایندگان 
پیش از ورود به پارلمان

شفافیت فرایندهای قانونگذاری در 
صحن علنی و کمیسیون ها 

شفافیت
آرای نمایندگان

شفافیت اموال و 
دارایی های نمایندگان

ابعاد شفافیت پارلمانی در کشورها

ارزیابی عملکرد نماینده

شناسایی  و مدیریت تعارض منافع در پارلمان

جلوگیری از بروز فساد و ایجاد رانت در قوانین

شفافیت آرای نمایندگان موجب
ارتقای پاسخگویی نمایندگان و وضع قوانین با کیفیت تر

سـیر طـرح شفافیت در 
مجلس شورای اسالمی

                   مهرماه 1398

یــک فوریــت طرح 
شــفافیت آرای نظام 
تقنینی با ۱۶۸رای موافق

۳۳رای مخالــف و ۴ 
رای ممتنــع از مجموع 
۲۲۴ نماینده حاضر در 

مجلس تصویب شد.

                   شهریور 1398

فوریت طرح اصالح موادی از 
قانون آیین نامه داخلی مجلس
با محوریــت شــفافیت آرا 
نمایندگان را مطرح شد که این 
دو فوریت بــا ۱۰۳ رای مخالف 
و ۶9 موافــق از مجمــوع ۲۱۲ 
نماینده حاضر رد شد حتی یک 
فوریت این طرح نیز رای نیاورد.

                   شهریورماه 1397

ارائه طرح توافقی بین فتحی 
و دلیگانی

 با امضــای ۱۶۰ نماینده، به 
هیئت رئیسه مجلس تحویل 
داده شد اما ۱۰۸  رای مخالف 
از مجموع ۱9۴ نماینده حاضر 
در جلسه با طرح یک فوریت 

مخالفت کردند. 

                   مرداد ماه 1397

ارائــه مجــدد طــرح 
شفافیت آرای نمایندگان 
حســینعلی حاجــی 
دلیگانــی نماینــده 
شاهین شهر با ۲9 امضا 
تهیه کــرده و به هیئت 
رئیسه مجلس تحویل 

داد.

                   آذرماه 1396

ارائه اولین طرح شفافیت آرا
محمدجواد فتحی نماینده 
تهران و عضو فراکسیون 
امید، طرح را با امضای ۳۰ 
تن از نمایندگان به مجلس 
تقدیم کرد اما هیات رئیسه 
مجلــس آن را به تعویق 

انداخت.

اما   بر اساس تبصره ب این ماده، اصل بر رای مخفی است.
روش های رای گیری در مجلس 
شورای اسالمی
طبق ماده 122 آئین نامه داخلی

 دستگاه الکترونیکی
 علنی با ورقه 

 مخفی با ورقه
  قیام و قعود

طرح شفافیت 
آرای نظام تقنینی 
چیست؟

یعنــی تمامــی شــوراها، مجامــع و 
نهادهای موثر در فرآیند قانون گذاری و 
نهادهای تصمیم گیرنــده که صالحیت 
سیاست گذاری یا وضع قانون و مقررات 
دارند، موظف به علنی سازی رای اعضا و 
انتشار آن و همچنین علنی سازی مذاکرات 

در درگاه اینترنتی خود هستند، از جمله: 

صادقی: شورای عالی شفافیت بر صداوسیما 
نظارت می کند 

خبرگزاریایرنا-10مهرماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

کمیسیون شفافیت  رئیس  نایب    | نماینده مجلس شورای اسالمی   محمود صادقی، 
گفت: طبق ماده 2۹ الیحه شفافیت، شورایی به نام »شورای عالی  مجلس شورای اسالمی 
که اعضای آن را رؤسای سه قوه، بعضی از وزرا، رؤسای دستگاه های اجرایی و  شفافیت« 
رئیس دیوان محاسبات تشکیل می دهد، بر عملکرد صداوسیما نظارت می کند. صادقی افزود: 
در واقع شورای عالی شفافیت دستورالعمل های اجرایی سازمان صداوسیما را تأیید و تصویب 
کرده  کشور را مکلف  می کند. در ماده 33 الیحه جامع شفافیت سازمان اداری و استخدامی 
پایگاه های اطالع  رسانی مرتبط با این قانون را ایجاد کرده و با همکاری وزارت ارتباطات، آن  ها 

کاربران بتوانند به آسانی به آن دسترسی داشته باشند. را سامان دهد به نحوی که 
 /http://www.irna.ir/news/83501212 
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منبع: مرکز پژوهش های مجلس، 
ایرنــا، خربآنالیــن، فــارس و ...

تهیــه شــده توســط مرکــز 
توامنندسازی حاکمیت و جامعه

اتــاقشـیـشـهاےبـراےقانونگـذاروتصمیـمگیـر

 مجلس شورای اسالمی
 هیات وزیران

 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 شورای عالی انقالب فرهنگی
 شورای عالی فضای مجازی

 شوراهای شهر و روستا
 خبرگان رهبری
 شورای نگهبان

شفافیت امور اداری 
پارلمان

شفافیت عملکردی 
نمایندگان

شفافیت هزینه های انتخاباتی نمایندگان 
پیش از ورود به پارلمان

شفافیت فرایندهای قانونگذاری در 
صحن علنی و کمیسیون ها 

شفافیت
آرای نمایندگان

شفافیت اموال و 
دارایی های نمایندگان

ابعاد شفافیت پارلمانی در کشورها

ارزیابی عملکرد نماینده

شناسایی  و مدیریت تعارض منافع در پارلمان

جلوگیری از بروز فساد و ایجاد رانت در قوانین

شفافیت آرای نمایندگان موجب
ارتقای پاسخگویی نمایندگان و وضع قوانین با کیفیت تر

سـیر طـرح شفافیت در 
مجلس شورای اسالمی

                   مهرماه 1398

یــک فوریــت طرح 
شــفافیت آرای نظام 
تقنینی با ۱۶۸رای موافق

۳۳رای مخالــف و ۴ 
رای ممتنــع از مجموع 
۲۲۴ نماینده حاضر در 

مجلس تصویب شد.

                   شهریور 1398

فوریت طرح اصالح موادی از 
قانون آیین نامه داخلی مجلس
با محوریــت شــفافیت آرا 
نمایندگان را مطرح شد که این 
دو فوریت بــا ۱۰۳ رای مخالف 
و ۶9 موافــق از مجمــوع ۲۱۲ 
نماینده حاضر رد شد حتی یک 
فوریت این طرح نیز رای نیاورد.

                   شهریورماه 1397

ارائه طرح توافقی بین فتحی 
و دلیگانی

 با امضــای ۱۶۰ نماینده، به 
هیئت رئیسه مجلس تحویل 
داده شد اما ۱۰۸  رای مخالف 
از مجموع ۱9۴ نماینده حاضر 
در جلسه با طرح یک فوریت 

مخالفت کردند. 

                   مرداد ماه 1397

ارائــه مجــدد طــرح 
شفافیت آرای نمایندگان 
حســینعلی حاجــی 
دلیگانــی نماینــده 
شاهین شهر با ۲9 امضا 
تهیه کــرده و به هیئت 
رئیسه مجلس تحویل 

داد.

                   آذرماه 1396

ارائه اولین طرح شفافیت آرا
محمدجواد فتحی نماینده 
تهران و عضو فراکسیون 
امید، طرح را با امضای ۳۰ 
تن از نمایندگان به مجلس 
تقدیم کرد اما هیات رئیسه 
مجلــس آن را به تعویق 

انداخت.

اما   بر اساس تبصره ب این ماده، اصل بر رای مخفی است.
روش های رای گیری در مجلس 
شورای اسالمی
طبق ماده 122 آئین نامه داخلی

 دستگاه الکترونیکی
 علنی با ورقه 

 مخفی با ورقه
  قیام و قعود

طرح شفافیت 
آرای نظام تقنینی 
چیست؟

یعنــی تمامــی شــوراها، مجامــع و 
نهادهای موثر در فرآیند قانون گذاری و 
نهادهای تصمیم گیرنــده که صالحیت 
سیاست گذاری یا وضع قانون و مقررات 
دارند، موظف به علنی سازی رای اعضا و 
انتشار آن و همچنین علنی سازی مذاکرات 

در درگاه اینترنتی خود هستند، از جمله: 
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مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

خرید خدمات آموزشی؛ تداوم دگردیسی مدرسه به بنگاه اقتصادی 

بخش دوم

است  اقتصادی  بنگاه  به  مدرسه  دگردیسی  ح های  طر از  دیگر  یکی  آموزشی  خدمات  خرید 
آموزش و پرورش  ح،  طر این  براساس  می شود.  اجرا  دولت  سوی  از  اخیر  سال  طی 4، ۵  که 
گذاری مدرسۀ دولتی با  که رایج ترین آن ها عبارت اند از: 1. وا چند سازوکار را به کار می گیرد 
دانش آموزان آن به بخش خصوصی و پرداخت هزینه در ازای هر دانش آموز معادل یک سوم 
تا یک چهارم هزینه های مدارس دولتی، 2. به کارگیری معلم بدون رابطۀ استخدامی با حقوقی 
معادل یک چهارم معلم رسمی بدون هرگونه بیمه، سنوات، و مزایای دیگر، 3. منتقل کردن 
بخشی از دانش آموزان مدرسۀ دولتی به مدرسۀ خصوصِی دارای صندلی خالی با پرداخت 
هزینۀ سرانۀ معادل یک سوم تا یک چهارم مدرسۀ دولتی. مهم ترین هدف چنین طرحی ادارۀ 
ارزان تر آموزش و پرورش است؛ نکته ای که رئیس جمهور در روز ارائۀ الیحۀ بودجه به مجلس 

صریحًا اعالم کرد.
در حاشیۀ همایش »کودکی، توسعه، و سیاست گذاری اجتماعی« که به همت انجمن حمایت 
کتابخانۀ ملی برگزار شد، یکی از خّیرین مدرسه ساز می گفت: در سال  کودکان در  از حقوق 
که یکی از پروژه ها اخیرًا  جاری 3 پروژه در استان سیستان وبلوچستان در دست اجرا داریم 
خاتمه یافته اما آموزش و پرورش می گوید امکان تأمین معلم برای مدرسه را ندارد و بنا دارند 
گذار کنند و ما با این موضوع  از طریق خرید خدمات آموزشی، مدرسه را به بخش خصوصی وا
کاماًل مخالفیم... با این وضعیت که آموزش و پرورش حتی از تأمین نیروی انسانی مدرسه عاجز 

است، مانده ایم آیا دو پروژۀ دیگر را تمام کنیم یا نه!
همچنین براساس ردیف 4 تبصرۀ 1۹، و ردیف های 1 و 3 بند »ب« تبصرۀ 21 الیحۀ بودجۀ 
که 1. ساالنه 1۰ درصد دانش آموزان را از طریق خرید  کرده  سال 13۹۸، دولت خود را مکلف 
کند، و 2. تا پایان سال 13۹۹، حداقل ۵۰ درصد نیروی  خدمات از بخش غیردولتی اداره 
انسانی موردنیاز خود را از طریق خرید خدمات تأمین کند. خوشبختانه طی روزهای اخیر اعالم 

کمیسیون آموزش مجلس حذف شده اند؛ هرچند آموزش و پرورش  شد این تبصره ها از سوی 
کنون بیش از 3۰۰ هزار دانش آموز  از سال 13۹3 در حال اجرای چنین برنامه هایی است و تا
گذار شده اند. نکتۀ قابل اعتنا  ح خرید خدمت به پیمانکاران بخش خصوصی وا در قالب طر
که براساس مفاد برنامۀ ششم توسعه، آموزش و پرورش از خرید خدمات آموزشی  این است 

منع شده است. 
که  ح خرید خدمات آموزشی از اوایل دهۀ 1۹۹۰ در آمریکا شروع شد، و جالب این است  طر
تا سال 2۰1۵ یعنی طی حدود 2۵ سال تنها 6 درصد از دانش آموزان آمریکایی ذیل چنین 
گرفته اند و در 1۰ ایالت آمریکا برای تأسیس چنین مدارسی مجوز صادر نمی شود.  طرحی قرار 
که دولت آمریکا به این نوع مدارس اختصاص می دهد هیچ تفاوتی با  همچنین بودجه ای 
مدارس دولتی ندارد، یعنی دولت همان سرانۀ بودجۀ مدارس دولتی را به چنین مدارسی 
ح در آمریکا از سوی منتقدان به عنوان ابزاری برای تبدیل  هم می پردازد. بااین وجود این طر
که ذیل آن پیمانکاران بخش خصوصی از  گرانه شناخته می شود  آموزش به صنعتی سودا
طریق انواع صرفه جویی ها به ویژه در زمینۀ حقوق معلمان و بهره کشی از تحصیل کرده های 

بیکار و تنزل شأن آموزگاری سعی می کنند به سودآوری برسند. 
که وزارت آموزش وپرورش خود را مکلف دانسته طی یک  سال، از عملکرد  قابل تأمل است 
کمتر از یک چهارم سرانۀ دانش آموزی در  2۵ ساله آمریکا پیشی بگیرد؛ آن هم با سرانه ای 
بخش دولتی! از این رو، دولت و نمایندگان مجلس باید مسئلۀ آموزش وپرورش را با حساسیت 
بیشتری مدنظر قرار دهند و نه تنها از تصویب چنین بندهایی در قالب بودجۀ سنواتی جلوگیری 
کنند، بلکه روند دگردیسی مدارس )به عنوان نهاد اجتماعی( به بنگاه اقتصادی را متوقف 

کنند. 
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کاهش سن خودکشی نگران کننده است 
اقتصادآنالین-4مهرماِه1398

چند روز پیش پایگاه خبری World Population در آماری میزان مرگ ومیر به علت خودکشی در سال 
کشور ایران با نرخ 4/1 خودکشی از  گزارش،  کرد و در این  کشورهای جهان بیان  2۰1۹ را نسبت به 
که اقدام به  گرفت. الزم به ذکر است در جمعیت آماری  هر 1۰۰ هزار نفر، در رتبه  142 در جهان قرار 
خودکشی می کنند، حدود 73  درصد ساکن مناطق شهری و حاشیه شهر، 33  درصد خانه دار، 11  
درصد دانش آموز و هشت  درصد بیکار هستند و روش اقدام ۸2  درصد از افراد با استفاده از دارو است.

 https://www.eghtesadonline.com/n/1tvM 

تأکید سران جهان بر آموزش باکیفیت و 
یشه کنی فقر  ر

خبرگزاری ایسنا-۵ مهرماِه 13۹۸

سران جهان روز پنجشنبه، در بحث عمومی و در جریان هفتادوچهارمین جلسه مجمع عمومی 
زوده،  ورک  سهله  کردند.  کید  تأ فقر  ریشه کنی  و  کیفیت  با  آموزش  بر  متحد،  ملل  سازمان 

کیفیت به  کرد: اطمینان از دسترسی به آموزش با  رئیس جمهوری اتیوپی در این جلسه اعالم 
کودک همسری بوده و این امر باعث افزایش مشارکت  کار، استثمار و  کودکان  کاهش  معنای 
گرسنگی،  کارآفرینی و اقتصادی می شود. وی افزود: فقر عامل اصلی  سیاسی و فعالیت های 
تخریب زمین، بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، درگیری مسلحانه، جابجایی جمعیت، 
کز مهم شهری و جریان مهاجرت از جنوب به شمال با پیامدهای غم انگیز است. اشباع شدن مرا

 /https://www.isna.ir/news/98070503671 

نشست »فقر و ذوب همبستگی اجتماعی« 
برگزار می شود 

خبرگزاریمهر-۵مهرماِه1398

گروه علمی- تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران به مناسبت روز بین المللی ریشه کنی 
فقر، نشست صلح و اقتصاد با عنوان »فقر و ذوب همبستگی اجتماعی« را برگزار می کند. این 
کاظمی، جامعه شناس، حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه  نشست با حضور سیمین 
کادمی سوئیس برای  الزهرا)س( و پژوهشگر حوزه فقر و پرویز پیران، عضو هیئت مدیره علمی آ
توسعه برپا می-شود. نشست یادشده دوشنبه 22 مهرماه از ساعت 17 الی 1۹ در بزرگراه جالل 
آل احمد، گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن 

جامعه شناسی ایران برگزار خواهد شد و ورود برای عالقه مندان آزاد است.
 http://mehrnews.com/news/4729976 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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ینه تحصیلی 2۰۰ تا ۵۰۰ هزار  اعطای کمک هز
زندان زندانیان  تومانی به فر

خبرگزاریایسنا-۵مهرماِه1398

جبار باقری، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز  |  مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان 
مرکز از پرداخت هزینه های تحصیلی فرزندان زندانیان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد. جبار 
باقری گفت: با توجه به سیاست های انجمن و تعهدی که در زمینه آموزش فرزندان زندانیان و ادامه 
تحصیل فرزندان آنان داده ایم، نوبت اول هزینه های تحصیلی فرزندان تحت پوشش در قالب کیف 
کمک  کفش و لوازم التحریر پرداخت شده است. وی افزود: در نوبت دوم نیز برای دانشجویان  و 
هزینه ۵۰۰ هزار تومانی، برای دانش آموزان دبیرستانی کمک هزینه 3۰۰ هزار تومانی و برای مقاطع 

پایین تر نیز به ازای هر دانش آموز، 2۰۰ هزار تومان کمک هزینه نقدی در نظر گرفته شده است.
 /https://www.isna.ir/news/98070503493 

یر خط فقر  2۰ درصد سالمندان ز
خبرگزاریمهر-7مهرماِه1398

گیالن بر لزوم توجه  مدیرکل بهزیستی    | گیالن   حسین نحوی نژاد، مدیرکل بهزیستی 
گفت: حدود  کرد و  کید  تأ و اجتماعی سالمندان  روانی  ارتقای سالمت جسمی،  و  به حفظ 
2۰ درصد سالمندان زیر خط فقر زندگی می کنند. حسین نحوی نژاد در همایش روز جهانی 
سالمندی، فرصت ها و چالش ها در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن با بیان اینکه مشاوره سالمندی یک علم در دنیا محسوب می شود، بر حفظ امنیت مالی 
کرد. وی با بیان اینکه سالمندی، سال های بروز مشکالت مالی و بیماری  کید  سالمندان تأ
است، اظهار کرد: یکی از راهکارهای پیشگیری از سالمندآزاری، جلوگیری از سوءاستفاده مالی 

و ایجاد امنیت مالی و بازنشستگی است.
 http://mehrnews.com/news/4731732 

ودی های پزشکی سهمیه ای  6۰ درصد ور
هستند 

روزنامههمشهری-8مهرماِه1398

درصد  از6۰  بیش  کرد:  اعالم  پیش  چندی  بهداشت  وزیر  آموزشی  معاون  قائم مقام 
دانشجویان رشته های علوم پزشکی براساس سهمیه وارد دانشگاه می شوند. عضو کمیسیون 
حدود7۰  گذشته  سال  در  رسیده  اطالعات  براساس  داد:  خبر  نیز  مجلس  بهداشت ودرمان 
درصد از دانشجویان دندانپزشکی با سهمیه در دانشگاه ها پذیرفته شده اند. مشاور آموزشی و 
کارشناس آموزش عالی نیز به همشهری گفت: »فرزندان۸۰ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه ها 
کنار همه این ها، بحث  را به خود اختصاص می دهند.« در  کنکور  از سهمیه  بخش مهمی 
سهمیه ها تحت عناوینی مانند »صندلی فروشی« در دانشگاه ها، دانشجویان فیک )قالبی( 

کثریت دم از بی عدالتی آموزشی می زنند.  و... در رسانه ها و فضای مجازی داغ است و ا
 http://yon.ir/RLKpo

وم بیشتر از  تورم خوراکی ها در ۴ استان محر
تهران شد 

کسبوکارنیوز-8مهرماِه1398

کی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در  تورم 12 ماه منتهی به شهریورماه نشان می دهد تورم خورا
کردستان، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به مراتب  استان هایی همچون ایالم، 
بیش از تهران بوده و این یعنی تورم، قشر ضعیف را بیش از اقشار قوی هدف قرار داده است. به 
کی ها و آشامیدنی ها  گزارش کسب وکار نیوز، آمارهای ارائه شده از تغییرات شاخص قیمت خورا
کنان استان ایالم، بیشترین تورم نقطه  و دخانیات در شهریور ماه امسال، نشان می دهد سا
کی ها،  به نقطه را به نسبت شهریور ماه سال ۹7 داشته اند و در این استان، تورم قیمت خورا

آشامیدنی ها و دخانیات 46/2 درصد گزارش شده است. 
 http://yon.ir/CL4XX
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یافت یارانه ندارند  ی به در پنج دهک جامعه نیاز
خبرآنالین-9مهرماِه1398

سازمان  اقتصاد  شورای  و  مقاومتی  اقتصاد  امور  معاون  و  اقتصاددان  کارکن،  محمد 
کشور  |  اقتصاددان و معاون امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان  برنامه و بودجه 
گفت: پرداخت یارانه در قالب  کشور درباره قطع یارانه دهک های پردرآمد  برنامه و بودجه 
کمک های  کارآمد بود؛ زیرا پرداخت  از ابتدای امر اشتباه و نا کمک های بالعوض به مردم 
بالعوض مردم را به دولت وابسته خواهد ساخت. این مقام مسئول با اشاره به فرصت مناسبی 
که به وسیله قانون بودجه سال 13۹۸ کل کشور و همچنین کاهش ارزش ریالی یارانه نقدی 
بوجود آمده است، ضمن گوشزد کردن باال بودن دقت در مراحل شناسایی و حذف دهک های 

باالی درآمدی، حذف یارانه نقدی 3۰ درصد از جامعه را توجیه پذیر می داند.
 http://khabaronline.ir/news/1305806 

شناسایی و ثبت نام بیش از 1۴۰۰ کودک 
بازمانده از تحصیل 

روزنامهشرق-9مهرماِه1398

سید نجم الدین محمدی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری    | شهرداری تهران  
کودک بازمانده از تحصیل در مدارس سطح شهر خبر  تهران از شناسایی و ثبت نام هزار و4۰۰ 
کز پرتو توانمند شوند. سیدنجم الدین  کودکان در مرا گفت: تالش داریم والدین این  داد و 
گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، با همکاری سازمان های  محمدی با اعالم این خبر 
که از تحصیل بازمانده اند، شناسایی  کودکانی را  کردیم  مردم نهاد و مؤسسات خیریه تالش 

کنیم و با همکاری آموزش وپرورش آن ها را در مدرسه ثبت نام کنیم.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/239979 

یستی:  معاون امور اجتماعی سازمان بهز
یادتر شده است  کودِک کار ایرانی  ز

خبرگزاریایلنا-10مهرماِه1398

حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  |  معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از افزایش کودِک کار ایرانی  و ورود تعداد انبوه کودکان خارجی 
کودکی ممکن است فقط تابستان ها  کشور در سال جاری خبر داد. مسعودی فرید افزود:  به 
کار به خیابان بیاید و یکی هم ممکن است کل سال بیاید. چند سال قبل، تحقیقی در  برای 
کشور به  کودک در تهران و 7۰ هزار نفر برای  که آماری حدود 14 هزار  این زمینه انجام دادیم 

ما اعالم شد. البته این اقدام هم برآورد بود و حتی شیوع شناسی  هم در آن منظور نشد.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-815136 

ونمایی از سند ملی سالمندی بعد از 1۵ سال  ر
روزنامهشرق-10مهرماِه1398

سایر

وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی  |  رئیس سازمان بهزیستی از رونمایی از سند ملی 
کشور را سالمندان  گفت: درحال حاضر 1۰ درصد جمعیت  سالمندی بعد از 1۵ سال خبر داد و 
خ  خ رشد جمعیت 1/24 است در حالی که نر تشکیل می دهند. قبادی دانا افزود: درحال حاضر نر
رشد جمعیت سالمندان 3/6 است. انتظار داریم در سال های آینده جمعیت سالمندی افزایش 
کشور یعنی یک چهارم را سالمندان  کند؛ به طوری که در سال 143۰، 26 درصد جمعیت  پیدا 
تشکیل می دهند. در حال حاضر 72۵ هزار سالمند در بهزیستی تحت پوشش هستند. همچنین 
خانه های کوچک سالمندی در حال حاضر جایگزین آسایشگاه شده اند و 3۰۰ مرکز شبانه روزی 

برای نگهداری و ارائه خدمات به سالمندان فعالیت می کند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/240128 
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وستای  وستای بدون بیکار« در 17 ر ح »ر طر
بی اجرا می شود  آذربایجان غر

خبرگزاریایرنا-4مهرماِه1398

کارآفرینی  کارآفرینی امید آذربایجان غربی  |  مدیر صندوق  علیرضا آخوندزاده، مدیر صندوق 
ح  ملی »روستای بدون بیکار« در 17 روستای این استان اجرا خواهد  امید آذربایجان غربی گفت: طر
شد. علیرضا آخوندزاده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: روستاهای مافی کندی، قینرجه، 
دورباش، تخت سلیمان، حمزه کندی، قوزلو افشار، شوریک، آغبالغ ولدیان، گل سلیمان، حسنلو، 
که در شهرستان های خوی، سلماس،  از جمله روستاهایی است  کین، بادین آباد و چورس  کال
ح شناسایی شده است.  میاندوآب، چایپاره، نقده، مهاباد، تکاب و پیرانشهر برای اجرای این طر
کرد: در این راستا 17 روستا با ظرفیت های مناسب برای توانمندسازی شناسایی شده   وی بیان 

که طی یک هفته آینده در سراسر استان از آن ها رونمایی خواهد شد. 
 /http://www.irna.ir/news/83491465

ینه خانوارها  افزایش 3۵ درصدی هز
روزنامهاعتماد-4مهرماِه1398

کرد نشان از افزایش تورم ساالنه  که اخیرًا مرکز آمار منتشر  گزارش شاخص قیمت ها  جزئیات 

که به 42/7 درصد رسیده بود ولی تورم نقطه به نقطه حدود 6/6 درصد نسبت به  داشت 
کاهش تورم نقطه به نقطه، باز هم  کاهش یافته و 3۵ درصد ثبت شده بود. با وجود  مرداد 
در  ایرانی  خانوارهای  به طوری که  می دهد؛  نشان  را  مصرف کنندگان  هزینه  باالی  افزایش 
گذشته به طور میانگین 3۵ درصد بیشتر برای  شهریور امسال نسبت به همین ماه در سال 

خرید یك »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند. 
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/133614

ی های اجتماعی و اقتصادی از  نابرابر
ی های کیفی در مدارس آغاز می شود  نابرابر

پایگاهاطالعرسانیدولت-4مهرماِه1398

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش  |  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، وزیر 
آموزش و پرورش در اولین برنامه سفر به قم و در شورای آموزش وپرورش استان، اظهار کرد: باید 
که منشا نابرابری های اجتماعی و اقتصادی از  کیفیت آموزش در مدارس را افزایش دهیم چرا
کید و توجه  نابرابری های کیفی مدارس آغاز می شود؛ لذا افزایش کیفیت مدارس دولتی مورد تأ
بوده و از برنامه های اصلی آموزش وپرورش است. حاجی میرزایی افزود:3۰ درصد مدارس 
کمتر از متوسط کشوری  کشور نیازمند توجه ویژه است؛ سرانه فضاهای آموزشی 11 استان نیز 

بوده و از اولویت های ما، رساندن این استان ها به میانگین کشوری است.
 http://dolat.ir/detail/328290 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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وزهای خوش هپکو در راه است؟  ر
روزنامهاعتماد-4مهرماِه1398

کرده تا خود بار دیگر  گذاری هپکو به سهامدار قبلی را لغو  در جدیدترین اقدام، دولت رسمًا وا
برای آینده این بنگاه مهم اقتصادی تصمیم بگیرد. تصمیمی که می تواند الاقل در کوتاه مدت 
که  کرده  و وعده  آن داده  از  استاندار مرکزی خبر  که  کند؛ موضوعی  کم  را  مشکالت هپکو 
معضالت هپکو در آینده ای نزدیك کاهش خواهد یافت. استاندار مرکزی تصریح کرد: در بحث 
گذاری هپکو به دولت یا شخص دارای صالحیت به دلیل اینکه دارای فرمول هایی است  وا
گرفته نشده و احتماال تا 1۰ روز آینده انجام  گذاری  و باید بررسی شود، تصمیمی در بحث وا

می شود.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/133608 

ایجاد 2۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان 
کمیته امداد 

خبرگزاریفارس-6مهرماِه1398

و  اشتغال  معاون    | امداد   کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون  عبدالملکی،  حجت اهلل 
گفت: تا پایان سال جاری،2۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان  کمیته امداد  خودکفایی 
که  کرد. عبدالملکی افزود:  در سال جاری پیش بینی شده است  کمیته امداد ایجاد خواهیم 
3 هزار و۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها به مددجویان کمیته امداد داده شود و 
کرده ایم. معاون اشتغال  در همین خصوص نیز ما تفاهم نامه ای با بعضی از بانک ها منعقد 
کمیته امداد به مددجویان برای ایجاد  کمیته امداد ادامه داد:  سقف تسهیالت  و خودکفایی 
کارفرما مشغول به  اشتغال،۵۰ میلیون تومان است که به ازای هر نفر از مددجویان که توسط 

کار شوند، تا سقف۵۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت می کنیم.
 http://fna.ir/dci3na 

2۵ هزار نفر از خانواده های زندانیان تحت 
پوشش برنامه های حمایتی هستند 

خبرگزاریمهر-7مهرماِه1398

تقی رستم وندی، معاون وزیر کشور  |  معاون وزیر کشور گفت: 2۵ هزار نفر از خانواده های 
زندانیان کشور تحت پوشش برنامه های حمایتی سازمان اجتماعی قرار گرفته اند.  رستم وندی 
با بیان اینکه آسیب های اجتماعی، حوزه اقتصاد کشور را نیز درگیر خود کرده است، افزود: 11 
کشور یعنی معادل17۰ هزار میلیارد تومان صرف مبارزه با تبعات مواد  درصد تولید ناخالص 
مخدر می شود لذا عدم توجه به آسیب های اجتماعی منجر به چالش های سیاسی و امنیتی 
کشور، نگاه اخالقی به  کارشناسان اجتماعی  از دیدگاه  از سوی دیگر  کشور می شود و  برای 

موضوع آسیب های اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.
 http://mehrnews.com/news/4732468 

ن بیست و یکم  جهاِن آشوبناِک قر
روزنامههمشهری-7مهرماِه1398

زندگی  آشوب  دنیای  در  ما    | روزنامه نگار   مصطفی نژاد،  سمیرا  و  سیدمجیدی  شبنم 
کودک )یعنی تقریبًا  که ۵3۵ میلیون  می کنیم. طبق اعالم یونیسف، تخمین زده می شود 
که با آشوب، درگیری و مصیبت مواجه  کشوری زندگی می کند  کودک( در  کودک از هر 4  یک 
و  مناسب  تغذیه  کیفیت،  با آموزش  پزشکی،  مراقبت های  به  دنیا  در  نفر  میلیون ها  است. 
امنیت دسترسی ندارند و به خاطر جنگ و درگیری از خانه هایشان بیرون رانده شده اند. شاید 
گذشته مرگبار باشند اما این هیچ  کمتر از درگیری های قرون  جنگ های قرن بیست ویک، 

آرامشی را تا کنون برایمان به ارمغان نیاورده است. 
 http://yon.ir/LhqvC
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ین  استان تهران مقصد 2۵ درصد مهاجر
کشور 

جوانآنالین-7مهرماِه1398

طبق داده های مرکز آمار ایران طی دوره ۹۰ تا ۹۵، از مجموع دو میلیون و 62 هزار مهاجر وارد 
کشور، مقصد حدود 2۵ درصد از آنان یعنی جمعیتی نزدیک به  شده به استان های مختلف 
که  ۵17 هزار نفر، استان تهران بوده است. از مجموع نزدیک به چهار میلیون و 3۰1 هزار نفر 
طی سال های ۹۰ تا ۹۵ محل زندگی خود را تغییر داده اند، 13/۵ درصد از آنان )۵7۹ هزار نفر( 
کار و 72 هزار نفر  افراد زیر 1۰ سال، نزدیک به ۸۵ درصد افراد باالی 1۰ سال یا افراد در سن 
گرچه تعداد جمعیت فعال  )1/7 درصد( نیز افراد باالی 6۵ سال بوده اند. از بین کل مهاجران ا
مشخص نشده، اما 1۰/۹ درصد از جمعیت فعال مهاجر بیکار بوده که این میزان برای مردان 

۸/3 درصد و برای زنان 24/۸ درصد است.
 https://www.javann.ir/0044dy

فاصله تورمی دهك های درآمدی کم شد 
روزنامهاعتماد-7مهرماِه1398

مرکز آمار ایران به مقایسه تورم دهك های مختلف هزینه ای پرداخته است. بر این اساس، 
که نسبت به ماه قبل ۰/6 واحد  فاصله تورمی دهك ها در شهریورماه به 2/3درصد رسیده 
کی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت  درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه »خورا
کی و خدمات« نسبت  به ماه قبل ۰/3 واحد درصد افزایش و در گروه عمده »کاالهای غیرخورا
گزارش داده،  که مرکز آمار ایران  کاهش نشان می دهد. آن گونه  به ماه قبل 1/۰ واحد درصد 
تورم نقطه ای دهك ها یا تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه 

سال قبل، در ماه جاری برای کل دهك ها کاهش یافته است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/133790

بازار مسکن به تعادل نزدیك می شود 
روزنامهاعتماد-8مهرماِه1398

گزارش تازه ای که از تغییر و تحوالت بازار مسکن در شهریور امسال توسط بانك مرکزی منتشر 
از »عمیق تر شدن رکود« مسکن در بازار معامالت امالك پایتخت به دست  شده، شواهدی 
متری  از  تهران  در  مسکن  قیمت  میانگین  کرده،  اعالم  مرکزی  بانك  که  آنگونه  می دهد. 
13 میلیون و 2۵ هزار تومان در مردادماه 13۹۸ به متری 12 میلیون و 667 هزار تومان در 
گویای یك رفتار طبیعی توسط بازیگران عمده ی بازار ملك است. آمار  که  شهریورماه رسیده 

تازه نشان می دهد قیمت مسکن نسبت به ماه پیش 2/۸ درصد کاهش داشته است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/133864

آب رفتن سفره معیشت 
اقتصادآنالین-9مهرماِه1398

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از همدلی، نگاهی به تورم نقطه به نقطه شهریور سال گذشته 
کل در آخرین ماه تابستان سال ۹7 برای خانوارهای  که درصد تغییر شاخص  نشان می دهد 
خ تورم نقطه ای 3۵  که نر که در مقایسه با مدت مشابه همین امسال  کشور 2۵/7 درصد بود 
کشور به طور  کرده است؛ این یعنی خانوارهای  از 1۰۰ درصد رشد  درصد اعالم شده، بیش 
کاالهای اساسی و خدمات، هزینه  میانگین 3۵ درصد بیشتر از شهریور سال ۹7 برای خرید 

کرده اند. 
 https://www.eghtesadonline.com/n/1uK3
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ی  کابوس بیکار
روزنامههمشهری-9مهرماِه1398

خ بیکاری بهار سال ۹۸ را 1۰/۸درصد اعالم کرده  مائده امینی، روزنامه نگار  |  مرکز آمار ایران نر
کرده است. اما ماجرا  کاهش را تجربه  گذشته، 1/3 درصد  که در مقایسه با مدت مشابه سال 
اینجاست که امسال نسبت به سال گذشته جمعیت فعال کمتری در کشور داشته ایم. جمعیت 
فعال کشور در 3 سال منتهی به بهار 13۹7، به طور متوسط ۹۸۵ هزار نفر افزایش داشته است 
کاهش داشته  اما در بهار 13۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال 43 هزار نفر 
که  کم نشده است و انباشت بیکاران، موجب شده هرقدر  است. در واقع بیکاری امسال هم 

خ بیکاری تغییر چندانی نکند.  شغل ایجاد می شود، نر
 http://yon.ir/ncrnH 

ن  رگ قر ی؛ چالش بز بیکار
اقتصادآنالین-9مهرماِه1398

حسن طایی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی  |  نتایج 
که بهبود شرایط اقتصادی درسال های اخیر قادر نیست  حاصل از تحقیقات نشان می دهد 
عدم توازن بین رشد اقتصادی و کاهش اشتغال سنوات قبل را جبران کند و بیکاری همچنان 
گزارش ها آمده است، اواًل به نظر نمی آید  چالش بزرگ قرن ما خواهد بود. همچنان که در این 
خ رشدی بیش از دوره قبل از بحران اقتصادی داشته باشد،  در آینده نزدیک، اقتصاد جهان نر
کار، معضل بیکاری هرسال پیچیده تر از سال قبل  بنابراین برای جذب تازه واردین به بازار 
خواهد شد. دوم و مسئله مهم تر، عدم مبارزه جدی با ریشه های بحران جهانی است و سیستم 

کان پاشنه آشیل اقتصاد جهان است. مالی، کما
 https://www.eghtesadonline.com/n/1uK9 

در 2۰ سال گذشته 7۰۰ هزار خانواده از پوشش 
ج شده اند  کمیته امداد خار

خبرگزاریایسنا-10مهرماِه1398

کمیته امداد امام  کمیته امداد امام خمینی )ره(  |  رئیس  سید مرتضی بختیاری، رئیس 
گذشته و تا پایان سال ۹7، در حدود 7۰۰ هزار خانواده به  گفت: طی 23 سال  خمینی )ره( 
که از این بابت ساالنه 21۰۰ میلیارد  ج شده اند  کمیته امداد خار خاطر اشتغال  زایی از پوشش 
تومان به بیت المال منفعت رسیده است. بختیاری با اشاره به اینکه بر اساس برنامه های از 
گرفته  کار کمیته امداد قرار  پیش تعیین شده ایجاد 17۰ هزار شغل برای سال جاری در دستور 
کید کرد: خوشبختانه در این راستا تسهیالت الزم از سوی دولت در اختیار کمیته قرار  است، تأ

داده شده است.
 /https://www.isna.ir/news/98071008282 



خبرنامه مقابله با فساد و فقر
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی

کمیتوجامعه مجری:مرکزتوانمندسازیحا


