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مقدمه

که بر بنیادهای قانونی نیرومندی بنا شده اند، چهارچوب استواری برای   دموکراسی هایی 
کارکرد مؤثری  فعالیت اقتصادی فراهم می سازند. با وجود این، برای اینکه این چارچوب 
احتمال  درباره  باید  و  باشند  مجدد  شدن  انتخاب  پی  در  باید  سیاستمداران  باشد،  داشته 
انتخاب مجددشان نامطمئن باشند، اما نه خیلی نامطمئن. این وضعیت به یک »پارادوکس 
ثبات« منجر می شود. اطمینان زیاد به تصدی دوباره موقعیت شان می تواند برنامه ها را بیشتر 

بر هم بزند. عدم اطمینان زیاد هم می تواند همان تأثیر را داشته باشد.
کاهش می دهد.  استحکام محیط سیاسی رقابتی احتمال خطر را افزایش و احتمال فساد را 
یک نظام سیاسی رقابتی می تواند عامل بازدارنده ای برای فساد باشد. برای سیاستمداران 
خ می دهد. رأی دهندگان  انتخابی مستقیم ترین شکل مجازات در پای صندوق های رأی ر
و  رشوه  شوند.  نگهداشته  پنهان  پاداش ها  گر  ا حتی  کنند  مطالبه  را  بهایی  است  ممکن 
کمک های مالی غیرقانونی به مبارزات انتخاباتی در ازای منفعتی داده می شوند؛ بیشتر اوقات، 
گر سیاستمداران بر خالف  عوض کاری است که سیاستمدار فاسد بدون رشوه انجام نمی دهد. ا
منافع موکالنشان رأی بدهند، می توانند انتظار داشته باشند که در انتخابات مجازات شوند.

و  انتخاباتی  فرایندهای  سازمان  به  دموکراسی ها  در  فساد  برای  مشخص  انگیزه های 
قانون گذاری و به روش های تأمین منابع مالی مبارزات انتخاباتی بستگی دارند. این عوامل 
ممکن است به هم پیوسته باشند. برخی نظام های انتخاباتی مشوق توسعه احزاب سیاسی 
نیرومند هستند درحالی که نظام های دیگری سیاستمداران را به برقراری روابط شخصی با 
پیروان شان تشویق می کنند. امکانات فساد به رابطه بین ساختار سیاسی و ثروت خصوصی 

مربوط می شوند.

در یک نظام مردم ساالر، قواعد رأی دادن در انتخابات و فرآیندهای قانون گذاری با شکاف های 
نظام های  می گذارند.  تأثیر  فساد  فرصت های  بر  و  بوده  متقابل  کنش  در  اساسی  سیاسی 
گیر و منافع محدود خصوصی یا گروهی  گونی از سیاست های کلی و فرا سیاسی آمیزه های گونا
که  فراهم می سازند. برخی امور عمومی مانند دفاع ملی نیز منافعی برای شرکت ها و مناطقی 
قراردادهای دفاعی و پایگاه های نظامی به دست می آورند، فراهم می کنند. انگیزه های فساد 
کند، بیشتر است؛ اما ارتباط بین فساد و ساختار سیاسی  چنانچه دولت منافع فردی فراهم 

پیچیده است.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:   نخستین ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی، هوشمندسازی 
کردن فرآیندهاست. راهکار دوم، تصویب قانون ارزش افزوده در  نظام مالیاتی و الکترونیکی 

مجلس است و سومین مورد، کامل کردن اطالعات مالی است.
که  گفت: بانک مرکزی متعهد شده    مدیرکل مبارزه با پول شویی سازمان امور مالیاتی، 
گردش مالی باالی ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی  اطالعات حساب هایی با 

قرار دهد.
گفت:  کمیسیون اقتصادی مجلس،  گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن نژاد، عضو    به 

دهک ثروتمند، ۱۷ برابر دهک فقیر جامعه، یارانه پنهان دریافت می کند.
ح شفافیت    محمدعلی وکیلی، نماینده مجلس در مورد برخی مخالفت ها در مجلس با طر
کشور  گفت: مردم از ما مطالبه شفافیت در همه ساختارهای  آرای مجامع تصمیم گیر نظام، 

مقدمهفساد و ساختار سیاسی 1

کرمن، سوزان رز.)۱38۵(. فساد و دولت. ترجمه منوچهر صبوری. چاپ اول. تهران: شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب. صص 228-22۷. ۱.  ا
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را داشتند.
  معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه روزانه 33 هزار تماس با مرکز 
گفت: بیشترین تماس های عملیاتی مربوط به پلیس  گرفته می شود،  فوریت های پلیس۱۱۰ 

راهور و نزاع و درگیری فردی و خیابانی است.
  به گزارش خبرگزاری ایسنا، سند »نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور« که از سوی 

شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است، منتشر شد.
منا  منطقه  در  فساد  از  گزارشی  بین الملل  شفافیت  سازمان  که  بود  گذشته  سال  اواخر    
)کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا( منتشر کرد. نکته قابل توجه این گزارش، سقوط هشت 

پله ای ایران بود.
که این روزها دامنه آن به فضای  کسب وکار، بازار تازه ای است    بازار خریدوفروش مجوز 
کشیده است. بازه قیمتی فروش مجوز در سایت هایی مثل دیوار و شیپور از  یک   مجازی هم 

 میلیون تومان شروع می شود و به 2  میلیارد تومان هم می رسد.
کنون ۱۹ نفر از ۴۰ نفر رتبه برتر کنکور)یعنی۵۰ درصد( سال ۹8 از تهران    به گزارش آمار، هم ا
گردش مالی برای  که ساالنه قریب به ۴۵۰۰ 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، ۵۰ درصد از مشکالت 

ایجاد می شد، کاهش یافته است.
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 2۰۱۵، بیش از ۴۱۶ میلیون  کرد  گزارش جدید خود اعالم    بانک جهانی در 

کرده اند. کمتر از ۱/۹ دالر در روز زندگی  آفریقایی )۴ نفر از هر ۱۰ 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 2۰۱۹    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،  ۱۰۰ هزار نفر از شاغلین بازنشسته شوند، 

حداقل ۱3 هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا به آن ها پرداخت کنیم.
ح کاهش تنوع    خبرنگار روزنامه همشهری نوشت، روز 2۱ 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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طبقهبندیدادههایمربوطبه»شفافیت«براساسجایگاه/سمتافراد
مورخ18لغایت24مهرماِه1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
32درصد7مدیرانیاشاغلینسازمانهاونهادها1

27درصد6روزنامهنگار-خبرنگار
23درصد5نمایندگانمجلس

10درصد2پژوهشگرانواساتیددانشگاه
4درصد1وزرا

------کنشگرانمدنی
4درصد1سایر

100%22مجموع

توزیعدادههابراساسجایگاه/سمتافراد

۱- 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«
مورخ18لغایت24مهرماِه1398

فراوانیتعد اد موضوع
24درصد5بازرگانیوامورمالیاتی

14درصد3سالمتاداریوبوروکراتیک
14درصد3قضایی

9درصد2دولت)دولتالکترونیکو...(
9درصد2نظامپولی،مالیوبانکی

9درصد2اطالعاتوفضایمجازی
4درصد1رسانه،فرهنگوهنر

4درصد1نهادهایعمومیغیردولتی
4درصد1اموراتمجلسونمایندگان
------صندوقهایبازنشستگی

------وزارتخانهوسازمانهایتابعه
------مدیریتشهری
------نفتوپتروشیمی
------بهداشتوسالمت
------امالکومستغالت

------ورزش
9درصد2سایر

100%22مجموع

توزیعموضوعِیدادههایشفافیت
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در هردو فضای مجازی بوده ایم و مجددًا دو مضمون کلی هفته های گذشته در صدر قرارگرفته اند.
که  کاربران، مسئله مبارزه با فساد بوده است    در تلگرام مهم ترین موضوع مورد بررسی 

افرادی نظیر اسحاق جهانگیری، اظهار نظرهایی تازه در این مورد داشته اند.
  اما در توئیتر، مهم ترین موضوع، فساد در سطح کالن کشور بوده است که به دلیل فضای 

نقادانه ی این شبکه اجتماعی، شاهد نقدهایی کالن و ساختاری بوده ایم.
  در یک هفته گذشته میزان الیک و انتشار در توئیتر تقریبًا مشابه بوده و مضامین با انتشار باال، الیک 
باالتری نیز دریافت کرده اند؛ به طوری که فساد در سطح کالن کشور در هردو مورد در صدر قرارگرفته است.
کنار مضمون شفافیت در مجلس، مضمونی در مورد یکی از نمایندگان مردم تهران     در 
که  است  داشته  نیز  باالیی  بازخورد  که  می شود  دیده  وی  به  منتسب  فساد  و  مجلس  در 
نشان دهنده اهمیت شفافیت مجلس برای کاربران برای چندین هفته متوالی است. مسائلی 
که با  در مورد قوه قضاییه و بازپرس صادرکننده حکم فیلترینگ تلگرام نیز مشاهده می شود 

انتشار مستندی از سوی یکی از خبرنگاران دراین باره، موردتوجه کاربران قرارگرفته است.
  برخالف توئیتر، مبارزه با فساد و رانت مهم ترین مضمون هفته گذشته در تلگرام بوده است 
که تحت تأثیر سخنان افراد مختلف  کم، بیشترین بازخورد را از آِن خودکرده است  و با اختالف 
بوده است و نشان دهنده اهمیت این موضوع برای دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور است.

  ماجرای رانت و فساد در پذیرش علمی و دانشگاهی که مربوط به موضوع دانشجویان تغییر 
رشته ای به ویژه در گروه علوم پزشکی و همچنین اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بوده 

است، دومین مضمون پربازدید این بازه زمانی است.
که بیشترین الیک را در توئیتر داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه توئیت اولی 
گرفتند، به ترتیب 23۵۴، ۱۶۹۱ و ۱2۷3 الیک دریافت کرده که بیانگر روند کاهشی قابل توجه 

دریافت الیک نسبت به هفته ی گذشته است. 

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، چهاردهمین 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 2۷ هزار مطلب در تلگرام و بیش از 8 هزار پست توئیتری در ارتباط با فساد و رانت 
منتشر شده است. با توجه به اهمیت مبارزه با فساد و اشاره افراد مختلف به این موضوع و همچنین 
کشور از سویی و از سوی دیگر اهمیت مضامینی همچون شفافیت در  کالن در  کلی و  اشاره به فساد 
مجلس شورای اسالمی نزد کاربران فضای مجازی، این دو مضمون در دو شبکه اجتماعی مورد بررسی، 

در صدر قرار گرفته اند و پرونده خاص و ویژه موردنظر کاربران توئیتری و تلگرام نبوده است.

کار روش 
که پست های  توئیتری باالی ۱۰۰  روش انجام استخراج داده ها به این صورت بوده است 
کلیدواژه های »رانت + فساد +  الیک و همچنین پست های باالی ۵۰ هزار بازدید در تلگرام با 
شفافیت « در روزهای ۱8 الی 2۵ مهرماه به روش تحلیل مضمون مورد ارزیابی قرارگرفته اند. 
گذشته نیز افزایش چشمگیری داشته اند، در همین راستا  مطالب پربازدید تلگرامی در هفته 

تنها مطالبی با حداقل ۵۰ هزار بازدید مورد بررسی قرار گرفته اند.

تحلیل
  با کاهش اهمیت مضامین دوره ای و پرونده های خاص، شاهد کاهش میزان انتشار مطالب 

انتقاد از رانت و فساد در پذیرش علمی و دانشگاهی

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند
بازه زمانی 1۸ تا ۲۵ مهر

فضای 
مجازی
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گزارش جدول1:دستهبندیمحتواییپستهایتوئیتریباالی100الیکدربازهزمانی

درصد الیکدرصد انتشارمضمون
2019فساددرسطحکالنکشور

1816مبارزهبافسادورانت
109فسادمنتسببهحسینفریدون

910شفافیتدرمجلسشورایاسالمی
97آمدنیوزوفسادرسانهای

86فساددرفوتبال
510فساددرقوهقضاییه

27اتهامساختوسازغیرقانونیبهفاطمهحسینی
12پروندهفسادبانکسرمایه

1912سایر

دستهبندیمضامینتولیدشدهدررابطهبافسادبرحسبتعدادالیکدرتوئیتر

جدول2:دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبتعداددرصدانتشاروبازدیدتلگرامی

درصد بازدیددرصد انتشارمضمون
2322مبارزهبافسادورانت

1716رانتوفساددرپذیرشعلمیودانشگاهی
1410فساددرسطحکالنکشور

1114شفافیتدرمجلسشورایاسالمی
76فسادمنتسببهعباسایروانی
55فسادمنتسببهقوهقضاییه

55فسادمنتسببهحسینفریدون
33آمدنیوزوفسادرسانهای

32فساددرفوتبال
1317سایر

دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبمیزانبازدیدتلگرامی

  سه پست اولی که بیشترین بازدید را در تلگرام داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفتند، 
که این تعداد بازدید نیز  به ترتیب 3۴۶3۶۹ ، 2۹۹۵۱۵ و 2۹۷۷۴۶ مرتبه بازدید شده بودند 
نسبت به پست های پربازدید مرتبط در هفته گذشته بیانگر روند کاهشی حدود ۵۰ درصدی است. 

پست تلگرامی برگزیده هفته
که پزشک می شوند!  اعتماد  گیزمیز  « با تعداد 33۴۶3۶۹ بازدید: دامپزشکانی    »کانال 

که در رشته  دامپزشکی پذیرفته  نوشت:  ۱3۴ نفر از فرزندان اعضای  هیئت علمی دانشگاه آزاد 
کنون به طور غیر قانونی  شده بودند، با استفاده از این امکان، اقدام به تغییر رشته کرده و هم ا
در رشته  پزشکی مشغول تحصیل هستند.  بیچاره مردمی که قرار است زیر دست این پزشکان 
مداوا شوند. پزشکان رانتی که پیش و بیش از احتمااًل بی سوادی مفرط، اخالق را باخته و در یک 
رقابت نابرابر و با تخلف و توصیه نامه و یا سو استفاده از رانت پدرانشان، بر جایگاهی که شایسته 

آن نبودند، تکیه زدند.
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شفافیت و مقابله با فساد

فصل اول : اخبار برگزیده هفته

بخش اول

با پول شویی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با مهر، با اشاره به بررسی »حساب های بانکی مشکوک« 
توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطالعات حساب هایی با گردش مالی 
باالی ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال های 
۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده های این حساب ها است.
http://khabaronline.ir/news/1309651 

 

وتمندان ۱۷ برابر افراد فقیر یارانه پنهان  ثر
یافت می کنند  در

خبرگزاریمهر-2۰مهرماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  |  عضو کمیسیون 
گفت: دهک ثروتمند، ۱۷ برابر دهک فقیر جامعه، یارانه دریافت می کند.  اقتصادی مجلس 
کشور، افزود: یارانه نقدی در مقابل  حسن نژاد با اشاره به یارانه های پیدا و پنهان در اقتصاد 
کنیم. یارانه نقدی به مردم  که بخواهیم روی آن بحث  یارانه های پنهان، عددی نیست 
پرداخت می شود و یارانه پنهان، یارانه ای است که در بخش حامل های انرژی، دولت به مردم 
می پردازد. برای مثال قیمت بنزین برای دولت ۶۰۰۰ تومان تمام می شود اما ۱۰۰۰ تومان از 
مردم دریافت می کند یعنی ۵۰۰۰ تومان یارانه پنهان به مردم پرداخت می شود. افراد پول دار 

که ماشین های بیشتری دارند، یارانه بیشتری دریافت می کنند.
http://mehrnews.com/news/4739771 

یر اقتصاد اعالم کرد: سه اقدام برای کاهش  وز
فرار مالیاتی 

روزنامهمردمساالری-18مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی  |  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به 3 اقدام 
گفت:   برای اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم،  کاهش فرارهای مالیاتی،  این وزارتخانه برای 
کردن فرآیندهاست. دژپسند راهکار  نخستین ابزار، هوشمندسازی نظام مالیاتی و الکترونیکی 
دوم را تصویب قانون ارزش افزوده در مجلس دانست و افزود: امیدواریم قبل از تصویب بودجه 
سال ۹۹ این قانون تصویب شود تا با آغاز سال آینده به اجرا درآید. وی افزود:  سومین مورد، کامل 
کردن اطالعات مالی است. در این زمینه قوانین مختلف مانند ماده ۱۶۹ و قانون ۱۶۹ مکرر وجود 

دارد تا اطالعات را جمع کرده و بر مبنای اطالعات درست، فرآیند را شناسایی کنیم.
https://b2n.ir/60004 

سازمان مالیاتی، حساب های بانکی مشکوک 
رسی می کند  را بر

خبرآنالین-2۰مهرماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی  

هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پول شویی سازمان امور مالیاتی  |  هادی خانی، مدیرکل مبارزه 
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مردم خواستار شفافیت کل ساختارهای 
کشور هستند 

عصرایران-2۰مهرماِه1398

سایر

محمدعلی وکیلی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  محمدعلی وکیلی، نماینده مجلس 
گفت:  ح شفافیت آرای مجامع تصمیم گیر نظام،  در مورد برخی مخالفت ها در مجلس با طر
مردم از ما مطالبه شفافیت در همه ساختارهای کشور را داشتند. ما می گفتیم مردم از ما فقط 
شفافیت آرای نمایندگان را مطالبه نمی کنند، بلکه شفافیت رأی نمایندگان را به عنوان جزئی از 
یک کل مطالبه می کنند و خواهان شفافیت کل ساختارهای کشور  هستند. مردم از ما، مطالبه 
که به شکلی از اشکال، در قانون گذاری و سیاست گذاری  کل ساختارهایی را دارند  شفافیت 

حضور دارند و نقش آفرین هستند.
https://www.asriran.com/fa/news/693231 

 

۶ میلیون تماس با ۱۱۰ در ۶ ماهه نخست سال 
روزنامهشرق-2۰مهرماِه1398

شفافیت در حوزه قضایی

پرویز یعقوبی، معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ  |  معاون عملیات فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه روزانه 33 هزار تماس با مرکز فوریت های پلیس۱۱۰ گرفته 
گفت: بیشترین تماس های عملیاتی مربوط به پلیس راهور و نزاع و درگیری فردی  می شود، 
و خیابانی است. پرویز یعقوبی ادامه داد: ۵۰ درصد این تماس ها درواقع انتظامی است و به 
نیاز دارد. در شش ماهه نخست سال  امور شهروندان  حضور پلیس در محل و رسیدگی به 

به طورکلی شش میلیون تماس گرفته شده و ۵۰ درصد تماس ها نیز عملیاتی بوده است.
http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/240794 

ی  سند »نظام هویت معتبر در فضای مجاز
کشور« ابالغ شد 

خبرگزاریایسنا-23مهرماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

که از سوی شورای عالی فضای مجازی  کشور«  سند »نظام هویت معتبر در فضای مجازی 
تصویب شده است، منتشر شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه داخلی 
خ ۱3۹8/۶/۹ شورای  شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و نهم مور
عالی با موضوع »نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور« که طی نامه شماره ۹8/۱۰33۵۷ 
خ ۱3۹8/۷/8 به استحضار مقام معظم رهبری )مدظله العالی( رسیده است، برای اجرا  مور

ابالغ می شود.
/https://www.isna.ir/news/98072317644 

سقوط 8 پله ای ایران در شاخص فساد 
روزنامههمدلی-24مهرماِه1398

سایر

گزارشی  که سازمان شفافیت بین الملل  قایی فرد، خبرنگار  |  اواخر سال گذشته بود  فاطمه آ
کرد. نکته قابل توجه این  از فساد در منطقه منا )کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا( منتشر 
گزارش، سقوط هشت پله ای ایران بود. همچنین، رتبه ایران از اوایل دهه 8۰ تا اواخر سال 
کشور رتبه ۷8 را  گذشته، در زمینه فساد بیشتر شده است. در سال 8۴، ایران از میان ۱33 
که این رتبه در سال ۹۴ به ۱3۰ از میان ۱۶۷ کشور رسیده است. عالوه براین، بنا به  دارا بوده 
گزارش سازمان شفافیت بین الملل در بین کشورهای خاورمیانه، ایران کمترین رتبه را به دست 

آورده و در جایگاهی بسیار نازل در سطح منطقه و جهان قرار گرفته است.
http://www.hamdelidaily.ir/?newsid=67013 
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وش مجوز: از  ید و فر بساط میلیاردی خر
یبایی  هواپیما تا کلینیک ز

عصرایران-24مهرماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و  بوروکراتیک

بازار خریدوفروش مجوز کسب وکار، بازار تازه ای است که این روزها دامنه آن به فضای  مجازی 
کشیده است. بازه قیمتی فروش مجوز در سایت هایی مثل دیوار  و سایت های اینترنتی هم 
و شیپور از  یک  میلیون تومان شروع می شود و به 2  میلیارد تومان هم می رسد؛ البته بستگی 
که افراد تنها  کتی هستند  به سهم افراد از  مجوز هم دارد. مجوزهای ارزان تر، مجوزهای شرا
کد  که بازارش را بخشی از سهم شان از  مجوز اجاره را می دهند یا به مشاغلی مربوط می شود 
کلینیک های زیبایی است و البته در  گران ترین مجوزها مربوط به دفاتر هواپیمایی یا  است. 

این میان، مجوز  بهره برداری از نیروگاه برق هم به چشم می خورد!
https://www.asriran.com/fa/news/693982 
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زه با  تصویب قوانین تضاد منافع و مبار
ی است  ور پول شویی برای شفافیت ضر

خبرگزاریفارس-18مهرماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

کمیسیون قضایی مجلس،  کمیسیون قضایی مجلس  |  رئیس  اللهیار ملکشاهی، رئیس 
گفت: قانون تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین شده و مراحل پایانی آن را می گذارند 
که می تواند در این زمینه، کمک حال افزایش شفافیت در جامعه بوده و تأثیرات پیش گیرانه هم 
کشورمان از اهمیت باالیی  داشته باشد. ملکشاهی افزود: قانون تضاد منافع نیز در شرایط فعلی 
که منافعی را دارد، نباید ناظر بر امور باشد؛ به طوری که  کسی  که بر همین اساس  برخوردار است 
حتی نمایندگان مجلس نمی توانند قانونی که اثری بر وضعیت خود دارد را تنظیم و تصویب کنند.
http://fna.ir/dcjm88 

یست بوم دسترسی همگانی به  همایش ملی ز
اطالعات برگزار می شود 
خبرگزاریمهر-18مهرماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطالعات، 22 مهرماه و به همت کرسی ارتباطات 

علم و فناوری یونسکو در دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار می شود. دراین همایش شش پنل 
تخصصی به موانع، مسائل و زیرساخت های دسترسی به اطالعات از زوایای مختلف پرداخته 
می شود. از جمله پنل های این همایش می توان به شهروند الکترونیک، دولت الکترونیک، 
زمینه  حقوقی و سیاست گذاری دسترسی همگانی به اطالعات، دسترسی همگانی به اطالعات 
کچین و داده باز و  سالمت، زمینه های اجتماعی و فرهنگی دسترسی همگانی به اطالعات، بال

گزارش های مجموعه های فعال در حوزه دسترسی به اطالعات و شفافیت اشاره کرد.
http://mehrnews.com/news/4742238

 

قراردادهای تئاتر مفسده ساز است / نمی توان 
منکر وجود پول شویی در تئاتر شد 

خبرگزاریایلنا-2۰مهرماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

وهاب منتظری پور، وکیل دادگستری  |  طبق قانون، هنرمندان من جمله بازیگران از مالیات 
معاف اند و برای همین سرمایه گذار با رقم دل خواهش با بازیگر قرارداد می بندد؛ مثاًل به او 
می گوید من با تو قرارداد دو میلیارد تومانی می بندم اما ۷۰۰ میلیون تومان می دهم. پول شویی 
از این طریق اتفاق می افتد، چون قانون ما به روز نیست. این فرآیند، مفسده ایجاد می کند. 
گر قانون اصالح شود و بگویند هنرمند هم بر اساس درآمدش  اما مشکل ما از قوانین است، ا

مشمول مالیات شود، راه این پول شویی هم سد می شود.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-816817 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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میز اعالم دارایی نمایندگان در مجلس مستقر 
می شود 

خبرگزاریفارس-2۰مهرماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی  |  به گزارش خبرگزاری 
فارس، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: اعالم شفاف اموال و دارایی مدیران و مسئوالن، 
عباسی  اسداهلل  می شود.  بعدی  تهمت های  از  مانع  و  شده  ابهام زدایی  موجب  کشور  در 
کرد: به نظر می رسد در قوه مقننه، اعالن علنی اموال و دارایی رئیس مجلس،  خاطرنشان 
اعضای هیئت رئیسه و معاونین مجلس باید در اولویت باشد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس  
افزود:  به دنبال آن هستیم تا با حضور برخی افراد از قوه قضائیه در مجلس، میز اعالم اموال 
کرده و نمایندگان در خوِد مجلس بتوانند لیست  و دارایی نمایندگان را در پارلمان راه اندازی 

کنند. اموال و دارایی شان را اعالم 
http://fna.ir/dci3nv 

 

یه ها از معافیت ها  سواستفاده خیر
خبرگزاریمهر-2۰مهرماِه1398

شفافیت در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی

گزارش خبرگزاری مهر،  احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی  |  به 
احمد امیرآبادی در برنامه مناظره شبکه یک با بیان اینکه بنده مخالف معافیت های مالیاتی 
هستم، با اشاره به ماده ۱3 موجود در قانون معافیت های مالیاتی، گفت: مؤسسات خیریه شامل 
که بسیاری از این مؤسسات صرفًا از اسم مؤسسه خیریه استفاده  معافیت ها هستند در صورتی 
ج از کشور وارد کرده، به فروش برسانند. امیرآبادی  کاالهایی را که از خار کرده تا مالیات ندهند و 
خ به  گفت مؤسسه ای مانند هالل احمر به دلیل وابستگی به صلیب سر اظهار داشت: می توان 

واردات کاالها نیازمند است اما مؤسسه ای مانند کمیته امام خمینی چه نیازی به واردات دارد؟
http://mehrnews.com/news/4744233 

و  ی در معامله مسکن و خودر پایان کالهبردار
با قراردادهای جدید 

خبرگزاریایرنا-2۰مهرماِه1398

شفافیت در حوزه قضایی  

کرمانشاه  |  معاون اجتماعی دادگستری  بهمن مرادی فر، معاون اجتماعی دادگستری استان 
استان کرمانشاه از آغاز اجرای طرح »ساماندهی معامالت امالک و مستغالت« در استان کرمانشاه خبر 
داد؛ طرحی که به گفته او در صورت همراهی مردم، پایانی بر کالهبرداری در حوزه خریدوفروش زمین، 
مسکن و خودرو خواهد بود. بهمن مرادی فر گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با 
هدف کاهش پرونده های قضایی در حوزه امالک و خودرو، پیگیر تصویب قانون الزام ثبت قراردادها 
در دفاتر ثبت اسناد و امالک است اما تا زمان تصویب این قانون، طرح دیگری با عنوان »ساماندهی 

معامالت امالک و مستغالت کشور« در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
/http://www.irna.ir/news/83514135

ی از فرار مالیاتی وکال با ابطال تمبر در  جلوگیر
ونیک قوه قضاییه  سامانه الکتر

خبرگزاریتسنیم-21مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کارشناس مسائل اقتصادی  |  یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد  محمدعلی سنگبر، 
فرآیند ابطال تمبر وکال در سامانه خدمات الکترونیک قوه قضاییه با هدف جلوگیری از فرار 
مالیاتی انجام شود. سنگبر گفت: با الکترونیکی شدن فرآیند، وکیل به جای مراجعه به دادگاه 
برای ابطال تمبر، به سامانه خدمات الکترونیک قوه قضاییه مراجعه می کند و با اعالم میزان 
کرد. اما وکال الزامی برای  مبلغ پرونده، رقم ابطال تمبر را بدون حضور در دادگاه واریز خواهد 
استفاده از این سامانه و ابطال تمبر از این روش را ندارند؛ لذا رئیس قوه قضاییه می تواند آن 
کند و از آن طرف امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به سامانه بدهد تا عملکرد  را الزامی 

واقعی وکال ارزیابی شود.
https://tn.ai/2117080 
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ایرانیان نسبت به کشورهای درحال توسعه 
چقدر مالیات می دهند؟ 

مشرقنیوز-21مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی  |  رئیس سازمان امور مالیاتی در استودیو نگاه 
یک شبکه یک سیما با بیان اینکه محدود کردن معافیت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و فساد 
سیستم اداری بر درآمد دولت مؤثر است، افزود: همه مردم باید متناسب با ثروت، درآمد و 
کنند؛ در غیر این صورت جامعه به سمت عدالت نخواهد رفت.  مصرفشان مالیات پرداخت 
در حال حاضر چیزی حدود 8 درصد از مجموع درآمدهای مردم در اختیار دولت قرار می گیرد. 
در کشورهای در حال توسعه این رقم ۱۵ درصد و در کشورهای پیشرفته باالی 3۰ درصد را به 

خود اختصاص می دهد.
https://www.mashreghnews.ir/news/1000923 

آغاز فعالیت سامانه نظارت و پایش وضعیت 
فضای کسب وکار 

باشگاهخبرنگارانجوان-21مهرماِه1398

شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

کرمانشاه  |  معاون هماهنگی  هدایت حاتمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
آغاز فعالیت سامانه نظارت و پایش وضعیت  با اشاره به  کرمانشاه  اقتصادی استاندار  امور 
فضای کسب وکار استان گفت: این سامانه به شفافیت در روند سرمایه گذاری در استان کمک 
را بوروکراسی  از موانع بر سر راه جذب سرمایه گذاری در استان  زیادی می کند. حاتمی یکی 
پیچیده اداری و زمان بر بودن مدت زمان پاسخ به استعالمات دستگاه های اجرایی دانست 
و گفت: با راه اندازی این سامانه همه فرآیند ها کوتاه می شود. تا کنون 2۴ دستگاه اجرایی در 
این سامانه ثبت شده است و از این پس، همه دستگاه ها به صورت آنالین موظف به پاسخ 

به استعالمات در کمترین مدت زمان هستند.
https://www.yjc.ir/fa/news/7103492 

زه با  موافقت مجلس با اصالح قانون مبار
پول شویی 

خبرگزاریایسنا-22مهرماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پول شویی 
موافقت کردند. نمایندگان مجلس با الیحه دولت با ۱3۷ رأی موافق،۵2 رأی مخالف و ۵ رأی 
کمیسیون حقوقی و قضایی  کرده و قرار شد مواد این الیحه برای بررسی به  ممتنع، موافقت 
ارجاع شود. نماینده دولت ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تهیه این الیحه بیان کرد: این 
اصالح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پول شویی ایجاد شده 

است.
/https://www.isna.ir/news/98072216239 

ونده های قاچاق در نیمه نخست  افزایش پر
سال 

روزنامهدنیایاقتصاد-22مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

سید  عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز  |  مدیرکل 
کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه »گفت وگوی  پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق 
گفت: ورودی پرونده  های قاچاق در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت  ویژه خبری« 
مشابه پارسال، 28 درصد افزایش داشته است. سید  عبدالمجید اجتهادی با حضور در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری شنبه شب افزود: ورودی پرونده های قاچاق از حدود 3۱ هزار فقره در 

۶ ماه سال ۹۷، به حدود ۴۱ هزار پرونده در مدت مشابه امسال رسیده است.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3582691  
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وابط کار؛ سالمت  دستاورد سامانه جامع ر
ی و سهولت در دسترسی های نظارت  ادار

خبرگزاریایرنا-23مهرماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

کار و رفاه اجتماعی  |   کار و جبران خدمت وزارت تعاون،  کوروش یزدان، مدیرکل روابط 
گفت: سالمت اداری،  کار و رفاه اجتماعی  کار و جبران خدمت وزارت تعاون،  مدیرکل روابط 
کنترل ها و دسترسی های نظارتی حوزه مدیریت در سامانه جامع روابط کار ساده است، بنابراین 
از کارگران و کارفرمایان انتظار می رود به جای نقد آن، ما را در رفع نواقص یاری کنند. سامانه 
جامع روابط کار با هدف الکترونیکی ثبت قراردادهای کار و تنظیم روابط کارگر و کارفرما ایجاد 
شد که با انعکاس شفاف روابط بین کارگر و کارفرما، این سامانه اجازه ثبت قرارداد سفید امضاء 

را نخواهد داد.
/http://www.irna.ir/news/83517167 

چه کار هایی جرم مالیاتی هستند؟ 
تابناک-24مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

که  در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم، هفت مصداق برای جرم مالیاتی احصا شده 
آن؛  به  استناد  و  واقع  و مدارک خالف  اسناد  تنظیم دفاتر،  از:  به صورت مختصر عبارت اند 
اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن؛ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی 
به اطالعات مالیاتی و اقتصادی؛ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم 
و مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران یا معامالت و 
قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خالف واقع؛ خودداری از انجام تکالیف قانونی در 
کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار  خصوص تسلیم اظهارنامه مالیاتی، استفاده از 

مالیاتی.
https://www.tabnak.ir/fa/news/930307 
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مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

پویایی فقر در روز جهانی فقر 

بخش دوم

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، 
افزایش  افزایش آسیب پذیری شان شده است. دفتر اسکان سازمان ملل،  و  آن ها  در میان 
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 3۴۰ تا ۴۷۰ 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.

.)2۰۰8 ,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، ۱38۹(. 
صالحی اصفهانی )Salehi-Isfahani, 2۰۱۰( با بررسی پویایی فقر در فاصله سال های ۱3۷2-

سایر  از  بیشتر  کم سواد  یا  بی سواد  سرپرست  با  خانوارهای  در  مزمن  فقر  داد  نشان   ۱3۷۵
گروه های فقیر شایع است. مطالعات بعدی نیز نشان می دهد احتمال فقر مزمن در خانوارهای 
کردن هستند،  کار  کودکان برای تأمین معیشت ناچار از  که در آن  زن سرپرست و خانوارهایی 

بیشتر از سایر خانوارها است. 
تعداد مطالعات درباره فقر مزمن در ایران بسیار اندک است و به همین دلیل از صورت های 
و  فقر  پایداری  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  نیست.  دسترس  در  چندانی  اطالع  آن  گون  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.
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۵۰ درصد رتبه اولی های کنکور تهرانی هستند 
خبرگزاریایرنا-19مهرماِه1398

کنون ۱۹ نفر از ۴۰ نفر رتبه برتر  گزارش آمار، هم ا به    | امیرحسین غالمزاده نطنزی، خبرنگار  
کنکور)یعنی۵۰ درصد( سال ۹8 از تهران هستند. همچنین به گفته یک مقام مسئول در آموزش و 
پرورش شهر تهران، ساالنه قریب به ۴۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی برای مؤسسات آمادگی کنکور 
تنها در این شهر وجود دارد که رقمی معادل ۱۵ 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، ۵۰ 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 ۹۵ به یک میلیون و ۵2۷ هزار نفر، در سال ۹۶ به یک میلیون و۴8۰ هزار نفر و 
که این موضوع نشان دهنده افت  کاهش یافته است  در سال ۹۷ 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 ۹۴ 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 2۰۱۵، بیش از ۴۱۶ میلیون آفریقایی 
کرد که تا سال  )۴ نفر از هر ۱۰ نفر( با کمتر از ۱/۹ دالر در روز زندگی کرده اند. این سازمان اعالم 
2۰3۰، فقر شدید تقریبًا یک پدیده منحصر به آفریقا خواهد بود و پیش بینی می شود۹۰ 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 ۵۵ درصد سال 2۰۱۵ 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، ۱۴3 نفر به صورت تلفنی با  سال جاری بوده است تا جایی 
اورژانس اجتماعی این شهرستان تماس گرفتند که از این تعداد۹۰ 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 2۰۱۹ 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 2۰۱۹  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 ۱3۰ 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 حدود3۰۰ 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 ۱۰۰ هزار نفر از شاغلین بازنشسته شوند، 
گفت: با توجه به متوسط پرداخت به این تعداد، حداقل ۱3 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 ۱8 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 2۱ 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

حکایت2۰ سال خساست آسمان در خراسان جنوبی، قصه جدیدی نیست و حرف تازه ای 
به جز کاهش منابع روستاییان، تخلیه بیش از هزار و۷۰۰ 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، ۱۵  که در ۱۱۰  یافت. روستایی 

بیرجند هم 2۴۵ 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    82/۴ ایران  سوئیسی،  انتفاعی  غیر  نهاد  این  اظهار  به  پرداخت. 
۵۴۹۱/۴ دالر درآمد سرانه داشته است. همچنین متوسط رشد اقتصادی ایران در طول ۱۰ 
خ بیکاری در ایران را  گیری شده است. عالوه بر این، این نهاد نر سال اخیر ۱/3 درصد اندازه 

کرده است.  ۱2 درصد و ضریب جینی ایران را ۰/۴ 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 مرز8۰ 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 کاهش۶۰ 
درصدی معامالت، بازهم قیمت تا۱۰۰ 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 و۱۹۰ 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 2۴۰ 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 ۱۶۷ 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 ۶۱ 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 ۱۱۰ مرکز افزایش خواهد یافت، 
نیکوکاری فعال در استان به ۶۱ و در شهرستان زنجان به ۱۴ 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 ۱ ماده ۷ 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 23/۴ درصد جامعه )حدود یک نفر از هر ۴ نفر( از اختالالت 
روان رنج می برند و ۱2درصد مردان و۱۶درصد زنان کشور مبتال به افسردگی هستند و این آمارها 
در شهری همچون تهران با بیش از۱۰ 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 ۵ ماهه ابتدایی امسال بیش از ۴۶ 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 3۰ تا ۵۰ درصدی  کشور به حدود ۱۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم می باشد 
خ می شود.  گندم حدود 2۰ 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 ۹3 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 ۶/۰۷ رسیده که در قیاس با بهار امسال، بهبودی نسبی را نشان می دهد. 
که در تابستان امسال بهبودی ۱۰ دهم درصدی را  این عدد در بهار امسال ۶/۱۷ 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 ۱۰ 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 ۱38۴ نشان می دهد جمعیت افراد دارای درآمد بدون شغل از 
که  سه میلیون و 2۶ هزار نفر در سال 8۴ به پنج میلیون و ۱۱2 هزار نفر در سال ۹۶ 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 ۴۵  وزارت بهداشت، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت 
وزارت  آموزشی  معاونت  شهریور۹8   ۱۱ خ  مور شماره۵۰۵/۵2۰  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
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