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در بحث های سیاست گذاری و در زمینۀ دسترسی و استفاده از امکانات عمومی و تسهیالت 
affordability بسیار پرکاربردند و تمایز میان این دو در  accessibility و  اجتماعی، دو واژۀ 
سیاست گذاری اهمیت اساسی دارد. هرچند در فارسی بعضًا »دسترس پذیری« به عنوان ترجمۀ 
هر دو واژه استفاده می شود، اما واژۀ دوم بیشتر به توانایی شهروندان در استفاده از امکانات و 
تسهیالت داللت دارد. به  بیان ساده، امکانات عمومی غیر از آنکه باید موجود باشند و ضریب 
دسترسی به آن ها براساس معیارهای تعریف شده، استاندارد باشد،  افراد مختلف باید توان 
استفاده از آن ها را داشته باشند. نمونۀ ساده اما مهم این مسئله به مناسب سازی فضاهای 
گروه های مختلف جمعیتی اعم از سالمندان، کودکان، افراد  شهری و امکانات عمومی برای 
دارای معلولیت و ... مربوط می شود. اما وجه مهم تر و محوری تری در این رابطه وجود دارد و 

آن، مسئلۀ توان و استطاعت مالی در استفاده از امکانات دردسترس است. 
گذاری، خودگردانی، و مواردی از این  طی سال های اخیر تحت عناوینی نظیر برون سپاری، وا
دست به دلیل شهریه ای  شدن و پولی  شدن، به طور روزافزونی امکانات عمومی از دسترس 
ج شده و در اختیار کسانی قرار می گیرد که توان مالی الزم برای پرداخت شهریه و  »عموم« خار
استفاده از این امکانات را دارند. این روند حتی به مناطق و محله های فقیرنشین و حاشیه ای 
شهرها و حتی امکانات عمومی ایجادشده در روستاها نیز کشیده شده است. برای مثال، دولت 
کرده اما استفاده از  از محل منابع عمومی در مناطق روستایی، سالن یا زمین ورزشی احداث 
آن منوط به پرداخت شهریه یا اجاره است و ازهمین رو براساس مشاهده های میدانی، چه بسا 
که  بسیاری از این فضاها با حداقل ظرفیت استفاده می شوند. یا فضاهای فرهنگی و ورزشی 
کثر  از محل منابع عمومی یا منابع شهرداری ها در محله های حاشیه ای احداث شده، اما ا
که در آن ها طراحی و اجرا می شود، مستلزم پرداخت شهریه از سوی  برنامه ها و دوره هایی 

متقاضیان است. 

امکانات، شاخص ها صرفًا  این  از  ارزیابی های دستگاه ها  که در  این است  قابل اعتنا  نکتۀ 
معطوف به ضریب دسترسی است و همین که در یک روستا یا محله و یا شهر نسبت جمعیت 
به امکانات )یا زیربنای امکانات( استاندارد باشد، به معنای موفقیت در برنامه ریزی تعبیر می  
شود و هیچ شاخصی در زمینۀ میزان استفاده از این امکانات تعریف نمی شود. برای مثال، 
همین که در محلۀ حاشیه ای سالن ورزشی وجود داشته باشد به این معنا تعبیر می شود که پس 
گر برای مثال، هدف از احداث فضای ورزشی یا  امکانات موجود است. این در حالی است که ا
فرهنگسرا، ارتقای سطح سالمت و بهبود گذران اوقات فراغت است، بدیهی است که با ایجاد 
گروه  محدودیت های مالی در استفاده، چنین اهدافی محقق نمی شود یا اینکه بخش اصلی 

هدف یعنی گروه های کم برخوردارتر از آن بهره ای نمی برند.
که از محل منابع عمومی  کرد. تأسیساتی  می توان مصداق های زیادی از این موارد فهرست 
ج  و عوارض شهری ایجاد شده و به تدریج با پولی شدن عماًل از دسترس بخشی از مردم خار
شده است. امکانات موجود، اما برای خیلی ها دور از دسترس و غیرقابل استفاده است. پیشتر 
در خبرنامۀ شفافیت مختصری از گزارش سازمان ملل تحت عنوان »فقر شدید و حقوق بشر« 
منتشر شد. در این گزارش استدالل شده است که چگونه گونه های مختلف خصوصی سازی 
آشکار و پنهان، به نادیده گرفتن هرچه بیشتر فقرا و گروه های حاشیه ای منجر می شود و به طور 

نظام مند حقوق اولیۀ آن ها را نقض می کند.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
گزارش جدید فائو در حالی از میزان باالی اسراف در مصرف مواد غذایی حکایت می کند    

گزارش سال 2016 این سازمان، دورریز غذای ایرانیان 18 میلیون نفر را سیر می کند. که در 
  به گزارش روزنامه مردم ساالری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته ای برای 
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اجرای قانون جامع حمایت از معلوالن به ریاست معاون اول رئیس جمهوری خبر داد.
گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران به دلیل تحریم های    در تازه ترین 

نفتی در سال 2020 با حدود 3/5 درصد تعدیل، به منفی 9/5 درصد خواهد رسید.
کی های یک خانوار  کارگری، هزینه خورا   طبق آمارهای ارائه شده از سوی تشکل های 

کارگری در شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال حدود 115 درصد بیشتر شده است.
  چیزی حدود 5/1 درصد از بچه  دبستانی هایی که باید در مدارس مشغول تحصیل باشند، 
کنج خانه ها، جایی در  ج هرجایی می تواند باشد؛ جایی در  ج از مدرسه اند. حاال این خار خار

کار، در خانه بخت حتی یا در شهر و کشوری دیگر. بازار 
گزارشی از تحوالت قیمت زمین، آپارتمان و اجاره بها حدفاصل بهار9۷ تا بهار98    مرکز آمار 
که نشان می دهد قیمت زمین در مدت مذکور 1۷5درصد، آپارتمان 110درصد و  کرد  منتشر 

اجاره بها 35 درصد رشد داشته است.
کفاف  که دریافتی آن ها  کارگری  گزارش روزنامه همشهری، آن دسته از خانوارهای    به 
کالنشهرها  تأمین نیازهای اولیه معیشت را نیز نمی دهد، با چالش حذف از بافت جمعیتی 

مواجه شده اند.
گفت: اختیاری بودن بیمه    مدیرکل دفتر تحول اداری و نوسازی سازمان بیمه سالمت 
که به موجب قانون  سالمت باعث شده برخی از افراد هنوز بهره مند از بیمه سالمت نباشند 

این بیمه برای افراد فاقد پوشش، اجباری می شود.
نشان می دهد سهم هزینه های  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  آمارهای  تازه ترین    
کانال2 رقمی شده و برای دومین  ج خانوار ایرانی وارد  بهداشت و سالمت از سبد دخل و خر

سال متوالی از مرز10درصد عبور کرده است.
  اداره کل هنرهای نمایشی و دفتر نوسازی و تحول اداری، دستورالعمل صدور پروانه اجرای 
نمایش را منتشر کردند. این کار، در راستای مرحله دوم شفافیت و ساماندهی مجوزهای وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، انجام شده است.
کردن دستگاه ها و نبود اراده جدی در  گفت: جزیره ای عمل  کارشناس اقتصادی    یک 
تغییر فرآیند کسب وکار و کاهش زمان صدور مجوزها، موجب شده تا مشکالت عدیده ای برای 

صاحبان کسب و کار ایجاد شود.
  معاون حقوقی گمرک تهران، گفت: در شش ماهه ابتدایی سال جاری حدود 1050 پرونده 
قاچاق به ارزش بیش از چهار هزار و سیصد میلیارد تومان توسط حوزه معاون حقوقی و قضایی 

گمرک در استان تهران بررسی شده است.
کسری مؤسسات مالی و ساماندهی آن ها یک  گفت: جبران    رئیس اتاق بازرگانی ایران 

کسری از جیب مردم پرداخت  اولویت مهم برای اقتصاد ایران به شمار می رود، اما نباید این 
شود.

  معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: باید ببینیم برای بازگشت اعتماد 
کاری می توان انجام داد تا هم شفافیت به میان مردم بازگردد و هم مردم به  اجتماعی چه 

سازمان ها و یکدیگر اعتماد کنند.
کشف حداقل200 مورد  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از    محمود صادقی، عضو 

صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.
که در روند مصوبات  کرات عمومی    عضو حقوق دان شورای نگهبان اظهار داشت: مذا
کنون و به مرور در چندین جلد از سوی پژوهشکده شورا و  شورای نگهبان انجام می شود، ا

سایت منتشر می شود.
  به گزارش روزنامه مردم ساالری، امکان دسترسی به سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئوالن 

کارگزاران جمهوری اسالمی ایران از بستر شبکه ملی در داخل کشور فراهم شد. و 
که در تاالر  گزارش ایسنا، در هفتادوپنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد    به 
شهر برگزار شد، آیین نامه حمایت و تشویق اعالم کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد 

به تصویب رسید.
کز غیردولتی    رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: 1100 نفر از مدیران سازمان بهزیستی، مرا
یا مؤسسات وابسته یا همکار با بهزیستی دارند؛ به نحوی این افراد خودشان با خودشان 

همکاری می کنند.
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یز غذای ایرانیان 18 میلیون نفر را سیر  ر دور
می كند 

روزنامهاعتماد-25مهرماِه1398

گزارش جدید فائو در حالی از میزان باالی اسراف در مصرف مواد غذایی حکایت می کند که در 
گزارش سال 2016 این سازمان نیز شرایط ایران مناسب نبود. در آن سال نیز سرانه هدررفت 
کالری در روز بود و با میزان هدررفت این مواد در ایران، امکان سیر  مواد غذایی در ایران 134 
کردن جمعیت یك کشور 15 میلیون نفری وجود داشت. این عدد در سال 2019، به 18 میلیون 

نفر رسیده است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/135078

 

اجرای جدی قانون استخدام معلوالن 
روزنامهمردمساالری-25مهرماِه1398

کار و رفاه اجتماعی  کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون،  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
کمیته ای برای اجرای قانون جامع حمایت از معلوالن به ریاست معاون  با اشاره به تشکیل 

اول رئیس جمهوری گفت: در قانون جامع حمایت از معلوالن، کمیته ای برای نظارت بر اجرا 
کار دبیری آن را بر عهده  که وزارت  به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده است 
ح شده، وضعیت اجرای  دارد؛ در نخستین جلسه این کمیته یکی از مهمترین موضوعات مطر
گزارش های  که براساس  کارگیری معلوالن در بخش های دولتی بود  قانون سه درصد در به 

ارائه شده، این قانون در حال اجراست.
 https://b2n.ir/11184 

 

تعدیل پیش بینی ها از رشد اقتصادی 
اقتصادآنالین-25مهرماِه1398

از  گزارش »چشم انداز اقتصاد جهان«، پیش بینی  صندوق بین المللی پول روز سه شنبه در 
خ رشد تولید ناخالص  گزارش نر کرد. در این  کشورهای جهان ارائه  شاخص های اقتصادی 
جهانی در سال 2019 باز هم تعدیل شد و به 3 درصد رسید. همچنین با توجه به تحریم های 
نفتی علیه ایران و شدت آن ها در سال جاری و آینده میالدی، این نهاد بین المللی پیش بینی 
کرد که رشد اقتصادی ایران به کمتر از برآوردهای پیشین برسد. بر این اساس، رشد اقتصادی 
ایران به دلیل تحریم های نفتی در سال 2020 با حدود 3/5 درصد تعدیل، به منفی 9/5 

درصد خواهد رسید.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1vON 
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یر تیغ گرانی  معیشت كارگران ز
روزنامههمشهری-28مهرماِه1398

کی های یک خانوار کارگری  طبق آمارهای ارائه شده از سوی تشکل های کارگری، هزینه خورا
در شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال حدود 115 درصد بیشتر شده است. از تیرماه 9۷، رقم 
که حدود یک سوم از آن به تأمین نیازهای  کارگران حدود 3 میلیون تومان بود  سبد معیشت 
کارگری، رقم سبد  کی خانوار اختصاص داشت. حاال اما، طبق برآوردهای تشکل های  خورا
کارگری در شهریورماه امسال از 8 میلیون تومان بیشتر شده و همچنان نزدیک به  معیشت 

کی موردنیاز خانوار شود. یک سوم از این رقم باید صرف تأمین اقالم خورا
 https://b2n.ir/11947 

 

5/1 درصد از دانش آموزان الزم التعلیم، جایی 
ون از مدرسه هستند  بیر

روزنامهجامجم-28مهرماِه1398

که باید در مدارس مشغول تحصیل باشند،  چیزی حدود 5/1 درصد از بچه  دبستانی هایی 
کنج خانه ها، جایی  ج هرجایی می تواند باشد؛ جایی در  از مدرسه اند. حاال این خار ج  خار
کودکان  کشوری دیگر. پوشش 98/5 درصدی  کار، در خانه بخت حتی یا در شهر و  در بازار 
الزم التعلیم در کشور عدد بزرگی است، اما کسری 1/5درصدی آن تا عدد صد که پوشش کامل 
همه الزم التعلیم هاست با این که کوچك است، ولی در معنا بزرگ است. این می شود از هر هزار 

ج اند. نفری که در سن مدرسه قرار دارند، 15 نفر به دالیلی از چرخه آموزش خار
 http://jamejamdaily.ir/newspaper/item/44120 

 

قیمت زمین 175 درصد رشد كرد 
روزنامهاعتماد-29مهرماِه1398

گزارشی از تحوالت قیمت زمین، آپارتمان و اجاره بها حدفاصل بهار9۷ تا بهار98  مرکز آمار 
که نشان می دهد قیمت زمین در مدت مذکور 1۷5درصد، آپارتمان 110درصد و  کرد  منتشر 
که در بهار امسال متوسط قیمت  گزارش آمده  اجاره بها 35 درصد رشد داشته است. در این 
فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در 
تهران، 13 میلیون و 92 هزار تومان، با میانگین مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر 11 ساله 

بوده است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/135250

 

خطر حذف كارگران اجاره نشین از كالنشهرها 
روزنامههمشهری-3۰مهرماِه1398

کار  |  آن دسته از  کانون عالی شوراهای اسالمی  کمیته دستمزد  فرامرز توفیقی، رئیس 
کفاف تأمین نیازهای اولیه معیشت را نیز نمی دهد،  که دریافتی آن ها  کارگری  خانوارهای 
کمیته  کالنشهرها مواجه شده اند. در همین رابطه، رئیس  با چالش حذف از بافت جمعیتی 
کارگران در مهجور  کمبود مسکن  گفت: مشکل  کار  کانون عالی شوراهای اسالمی  دستمزد 
با مداخله دولت و  کار ریشه دارد و جز  ماندن اصل 139 قانون اساسی و ماده 149 قانون 
کارفرمایان مرتفع نمی شود. به نظر فرامرز توفیقی، دولت باید در قبال کارگران، سیاست ساخت 
کارگران، به تولید  کند و با دادن زمین رایگان به تعاونی های مسکن  کارمندی اتخاذ  مسکن 

مسکن مورد نیاز این افراد کمک کند. 
 https://b2n.ir/04957
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بیمه  سالمت برای افراد فاقد پوشش بیمه، 
ی می شود  اجبار

عصرایران-1آبانماِه1398

مسعود مشایخی، مدیرکل دفتر تحول اداری و نوسازی سازمان بیمه سالمت  |  مدیرکل 
گفت: اختیاری بودن بیمه سالمت باعث  دفتر تحول اداری و نوسازی سازمان بیمه سالمت 
که به موجب قانون این بیمه برای  شده برخی از افراد هنوز بهره مند از بیمه سالمت نباشند 
افراد فاقد پوشش، اجباری می شود. مشایخی ادامه داد: براساس قانون یک اجبار وجود دارد 
که خود افراد، مراجعه کرده و ظرف6 ماه از مزایای بیمه سالمت بهره مند می شوند. وی افزود: 
افراد دهک های یک، دو و سه رایگان و افراد دهک چهارم با پرداخت 50 درصد از حق بیمه 
و سایر افراد جامعه که از توانایی مالی برخوردار هستند، خودشان داوطلبانه حق بیمه خود را 

پرداخت می کنند.
 https://www.asriran.com/fa/news/695051 

  

ینه سالمت باال رفت  فشار هز
روزنامههمشهری-1آبانماِه1398

کار و رفاه اجتماعی نشان  احمد میرخدائی، روزنامه نگار  |  تازه ترین آمارهای وزارت تعاون، 
کانال2  ج خانوار ایرانی وارد  می دهد سهم هزینه های بهداشت و سالمت از سبد دخل و خر
گزارش  کرده است. نکته مهم در  رقمی شده و برای دومین سال متوالی از مرز10درصد عبور 
کل سبد  از  کار و رفاه اجتماعی سبقت سهم هزینه های بهداشت و سالمت  وزارت تعاون، 
که  خانوارهای ایرانی در بین جمعیت روستایی نسبت به جمعیت شهری است؛ به نحوی 
این سهم به 11/25درصد در بین خانوارهای روستایی رسیده؛ درحالی که در بین خانوارهای 

کنون سابقه نداشته است. شهری 10/8۷درصد برآورد شده که از سال 1391 تا
 https://b2n.ir/40114 
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افزایش شمار گرسنگان جهان و ناامیدی از 
تالش جهانی 

روزنامهشرق-25مهرماِه1398

محمدحسین عمادی، نماینده دائم ایران در سازمان فائو  |  بر اساس آخرین گزارش کمیته 
جهانی امنیت غذا CFS، تعداد افراد گرسنه جهان به821 میلیون نفر و تعداد افرادی که به نوعی 
به سوء تغذیه مبتال هستند، به دو  میلیارد نفر رسیده است. این ارقام نشانگر روند افزایشی است و 
ک تر است. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده در اجالس سپتامبر  پیش بینی افق آینده نیز هراسنا
گذشته سازمان ملل نیز با توجه به بحران های فزاینده سیاسی و تغییرات اقلیمی، سطح مبارزه 
گر اقدامی عاجل و جهانی انجام نشود، تعداد گرسنگان  با گرسنگی با تأخیر جدی روبه روست و ا

و مبتالیان به سوء تغذیه از این میزان هم بیشتر و وارد چرخه بحران خواهد شد.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/241162

 

رگساالن دچار فقر شدید  كودكان ۲ برابر بز
می شوند 

خبرگزاریایرنا-25مهرماِه1398

گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد  |  دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به  آنتونیو 

مناسبت روز بین المللی امحای فقر، گفت: احتمال اینکه کودکان در فقر شدید به سر برند، دو 
گوترش  گزارش مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران، آنتونیو  برابر بزرگساالن است. به 
فقر شدید محور  به  پایان دادن  افزود:  فقر،  امحای  بین-المللی  روز  به مناسبت  پیامی  در 
تالش های جهانی برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار و ساختن آینده ای پایدار برای 
گر نخست  کسی نادیده انگاشته نشود، ا که  همه است اما موفقیت در دستیابی به این امر 

مردمی را هدف قرار ندهیم که خیلی عقب مانده اند، دست نیافتی باقی خواهد ماند.
 /http://www.irna.ir/news/83521401

 
                

ی اجتماع محور  ح توانمندساز انجام طر
باشگاهخبرنگارانجوان-28مهرماِه1398

بهمن بوچانی، رئیس اداره بهزیستی سرپل ذهاب  |  رئیس اداره بهزیستی سرپل ذهاب گفت: 
ح توانمندسازی اجتماع محور در روستای طلسم شهباز، یکی از 204 روستای شهرستان سرپل  طر
با  آموزشی به مبلغ 35 میلیون ریال  ح، تعداد 35 پک  که در این طر انجام شده است  ذهاب 
همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی پیام سبز بهزیستی، به دانش آموزان این منطقه اهدا شده 
کارشناسان بهزیستی  است. بوچانی افزود: روستای طلسم شهباز با بازدید های میدانی و ارزیابی 
کلی از اجرای این  به عنوان منطقه محروم شهرستان سرپل ذهاب معرفی شده است و هدف 
ح، توانمندسازی اهالی محله با جهت گیری کاهش فقر مالی و قابلیتی در سطح روستا می باشد.  طر

 https://www.yjc.ir/fa/news/7110229

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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ع مدارس  ورت حذف تنو ضر
خبرگزاریتسنیم-28مهرماِه1398

 

محمد حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش  |  مصوبه اخیر 
کشور  و بر این اساس، از  مجلس، خط پایانی است بر فعالیت تمام انواع مختلف مدارس در 
که به اذعان  سال آینده فقط دو نوع مدارس دولتی و غیردولتی خواهیم داشت؛ مصوبه ای 
کشور باز می کند. در همین رابطه،  نمایندگان مجلس راه را برای توسعه عدالت آموزشی در 
باید  عدالت،  تحقق  برای  گفت:  آموزش وپرورش،  مطالعات  پژوهشگاه  هیئت علمی  عضو 
تنوع مدارس تا پایان متوسطه اول حتی غیر دولتی ها حذف شود تا شاید تمام دانش آموزان 

کیفیت دسترسی داشته باشند. به آموزش با
 https://tn.ai/2123418 

 

معافیت بیمه ای كارفرمایانی كه معلوالن را 
به كار می گیرند 

روزنامهایران-29مهرماِه1398

کل  رئیس سازمان بهزیستی    | کشور   کل  وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی 
که هر  کارفرما شرایط را به شکلی تبدیل می کنیم  گفت: در ارتباط با بحث بیمه، سهم  کشور 
گرفته باشد، تا 5 سال از پرداخت حق بیمه معاف  کار  که فرد دارای معلولیت را به  کارفرمایی 
شود. در حال حاضر حق بیمه پرداخت می شود و پس از ثبت اسامی در بهزیستی و تأمین 
اعتبار از سازمان برنامه وبودجه، این مبلغ به کارفرما پرداخت می شود. به دنبال راهکارهایی 
گام برای افزایش  کارفرما معاف شود. این اولین  کارفرما از پرداخت سهم بیمه  که  هستیم 

زمینه اشتغال معلوالن خواهد بود.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/524862 

 

بازگشت شاخص فالكت به تابستان9۲ 
روزنامههمشهری-29مهرماِه1398

کلیدی  گزارش فصل بهار سال 1398 از عقب ماندگی شاخص های  مرکز آمار ایران با انتشار 
گزارش داد  و  کرد  برنامه ششم پرده برداری  تعیین شده در  اهداف  به  ایران نسبت  اقتصاد 
خ بیکاری و تورم در بهار امسال، به 48/4 درصد  کت، به معنای مجموع نر که شاخص فال
کت در تابستان امسال به 53/2  رسیده است. محاسبات همشهری نشان می دهد شاخص فال
کت در پایان سال92 به 54 درصد رسیده بود. این  درصد افزایش یافته است. شاخص فال
کنون از مرز50  کت ایران در فاصله سال های 13۷6 تا که شاخص فال برای دومین بار است 
کت در محدوده  درصد فراتر رفته است. برآوردهای جهانی نشان می دهد میانگین شاخص فال

12درصد نوسان دارد.
 https://b2n.ir/25107

 

۲5۰ هزار خوزستانی فاقد بیمه های درمانی 
هستند 

خبرگزاریایسنا-3۰مهرماِه1398

مدیرکل بیمه سالمت استان    | علی خسروی، مدیرکل بیمه سالمت استان خوزستان  
خوزستان از بیمه رایگان سه دهک اول جامعه پس از انجام ارزیابی وسع و توان مالی خبر داد. 
که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند، می توانند در  کرد: خانواده هایی  علی خسروی اظهار 
مدت شش ماه به سایت بیمه سالمت یا دفاتر پیشخوان مراجعه کنند تا بر اساس تمکن مالی شان 
از یارانه دولت برخوردار شوند. وی افزود: در خوزستان حدود250 هزار نفر فاقد بیمه های درمانی 
هستند که امیدواریم بتوانیم امسال سه دهک پایین جامعه یعنی خانواده هایی که کمتر از40 

کار را دارند، بر اساس دهک ها، بیمه رایگان کنیم. درصد درآمد ماهیانه قانون 
 /https://www.isna.ir/news/98073022189 
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ی جدید برای بازار كار  سیگنال های آمارگیر
روزنامهمردمساالری-3۰مهرماِه1398

دفتر  مدیرکل    | کار   بازار  توسعه  و  سیاست گذاری  دفتر  مدیرکل  ازوجی،  عالءالدین 
سیاست گذاری و توسعه بازار کار گفت: افزایش سن آمارگیری نیروی کار از ١٠ به 15 سال چشم 
کار در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. عالءالدین ازوجی با  انداز دقیق تری از وضعیت بازار 
اشاره به تغییر نحوه محاسبه آمارگیری نیروی کار از ١٠ به ١5 سال و بیشتر، اظهار داشت: ادامه 
داد: ماده ٧٩ قانون کار، به کارگیری افراد زیر ١5 سال را ممنوع کرده است و با این تعریف، سن 

کار محسوب می شود.  اشتغال هر چه به ١٠ سالگی میل پیدا کند، فرد کودک 
 https://b2n.ir/07259

 

بیش از 9 هزار مددجو از خدمات آموزش 
وین بهره مند شدند  خانواده در قز

خبرگزاریایلنا-1آبانماِه1398

کمیته امداد استان قزوین  |  معاون  حجت االسالم محمود موالیی، معاون فرهنگی 
کمیته امداد استان قزوین گفت: طی شش ماهه نخست سال جاری، 9 هزار و450  فرهنگی 
مددجو از خدمات آموزش خانواده در استان قزوین بهره مند شده اند. حجت االسالم محمود 
کرد، افزود: یکی از  موالیی با اشاره به اینکه اثرات فقر فرهنگی را نمی توان به راحتی درمان 
گام های فرهنگی که به ارتقای زندگی مددجویان کمک می کند، ارائه خدمات آموزش خانواده 

است که در قالب برنامه های مختلف ارائه می شود.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-826629 
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نامشروع برای تأمین نیازهای خود و خانواده را افزایش خواهد داد. در نظام های رانتیر نیز 
مشاهده مواردی از ثروتمند شدن در کوتاه ترین زمان ممکن و به هر قیمتی، موجب انحطاط 
اخالقی، مسخ فرهنگی و از بین رفتن ارزش های مقبول جامعه و افزایش تمایل به سوءاستفاده  
کوچک یعنی سوء استفاده از موقعیت و جایگاه توسط هر  می شود. در چنین شرایطی، فساد 
کسی شایع می شود. افزایش تعداد فقرای شاغل، احتمال وقوع فساد کوچک را بیشتر می کند. 
خ تورم باالی40 درصد و در نتیجه فقیرتر شدن فرودستان و ثروتمندتر شدن  با توجه به نر
فرادستان و تعمیق نابرابری، انتظار می رود فساد کوچک با سرعت بیشتری در میان طبقات 

متوسط و کم درآمد شایع شود.
 

شفافیت و مقابله با فساد

فرودستان فاسد نمی شوند؟

بخش دوم

را تأیید می کنید؟ قضاوت بسیار دشوار است. اغلب  گزاره »فرودستان فاسد نمی شوند«  آیا 
گفته شده فرودستان و فقرا فاسد نمی شوند زیرا دسترسی به منایع عمومی برای فساد و سوء 
که در  که شنا نمی کند، هرگز غرق نمی شود. اما نکته جالب آن است  کسی  استفاده ندارند. 
کشورهای فقیر، فساد بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته شایع است. در توضیح علت فساد 
در کشورهای فقیر به چند علت اشاره شده است؛ اول اینکه در این کشورها دولت از منابع کافی 
کارکنان دولتی را تا میزان  برای مقابله با فساد برخوردار نیست. برای مثال نمی تواند حقوق 
کند. دولت ها می توانند فساد  الزم برای تأمین نیازهای اساسی آن ها و خانواده شان تأمین 
بوروکراتیک را از طریق حسابرسی منظم، حقوق باالتر و پایش و نظارت مردمی محدود کنند. 
دوم اینکه در کشورهای فقیر، برای مقابله با فساد، اراده سیاسی الزم وجود ندارد. یعنی حتی 
کافی داشته باشد، اراده ی سیاسی برای پیشگیری از فساد موجود  که دولت منابع  هنگامی 
نیست زیرا مقامات دولتی بلندپایه در فساد مشارکت دارند. این مقامات بلندپایه ممکن است 
فساد را پنهان کنند یا حتی ترویج دهند؛ زیرا آن ها را غنی تر می کند. آن ها اغلب به منظور سوء 
استفاده از منابع دولتی در جهت منافع سیاسی خود، فساد را ترویج می دهند. گزارش ها نشان 
می دهد رهبران احزاب در آمریکای التین، مقامات رده پایین را تشویق می کنند که منابع دولتی 
گر مقامات منتخب شخصًا از فساد  کنند. ا کسب منافع سیاسی احزاب خود هدایت  را برای 
کنند.  که در مقابل اصالحات ضد فساد مقاومت  منتفع شوند، احتمال قطع یقین آن است 
شواهد مشابه در هندوستان نشان می دهد مقامات منتخب، اصالحات ضد فساد را در جایی 

که از نظر سیاسی فساد برای آن ها سودمند است، اجرا نمی کنند. 
به بحث قبلی بازگردیم. گزاره »فرودستان فاسد نمی شوند« را از زاویه ای دیگر می توان مردود 
شناخت. بی تردید یکی از مهمترین عوامل انگیزشِی مسبب ارتکاب فساد و تخلف، فقر است. 
نیاز شدید به درآمد درحالی که امکان مشروع تأمین درآمد نیست، انگیزه کسب درآمد از طریق 
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طبقهبندیدادههایمربوطبه»شفافیت«براساسجایگاه/سمتافراد
مورخ25مهرماهلغایت1آبانماِه1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
47درصد11مدیرانیاشاغلینسازمانهاونهادها1

18درصد4روزنامهنگار-خبرنگار
18درصد4نمایندگانمجلس

13درصد3پژوهشگرانواساتیددانشگاه
4درصد1وزرا

------کنشگرانمدنی
------سایر

100%23مجموع

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«
مورخ25مهرماهلغایت1آبانماِه1398

فراوانیتعد اد موضوع
17درصد4سالمتاداریوبوروکراتیک

13درصد3وزارتخانهوسازمانهایتابعه
13درصد3بازرگانیوامورمالیاتی

9درصد2دولت)دولتالکترونیکو...(
9درصد2مدیریتشهری

9درصد2رسانه،فرهنگوهنر
9درصد2اموراتمجلسونمایندگان

9درصد2قضایی
4درصد1نظامپولی،مالیوبانکی

4درصد1بهداشتوسالمت
------اطالعاتوفضایمجازی
------صندوقهایبازنشستگی

------نفتوپتروشیمی
------نهادهایعمومیغیردولتی

------امالکومستغالت
------ورزش
4درصد1سایر

100%23مجموع

توزیعموضوعِیدادههایشفافیت
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کشورها پراهمیت ترین مضمون هر دو شبکه اجتماعی مورد  مضمون مبارزه با فساد در سایر 
بررسی بوده است. در بازه زمانی گذشته نیز مضمون مربوط به اعتراضات مردم عراق مهمترین 
آذربایجان،  و  لبنان  کشورهایی همچون  به  اعتراضات  گسترش دامنه  با  که  بود  مضمون 

همچنان شاهد توجه کاربران فضای مجازی به آن هستیم.
که از مضامین  کشور و مبارزه با فساد و رانت  کالن     پس از آن دو، مضمون فساد در سطح 
مهم هفته های گذشته بوده اند، قرار گرفته اند. این دو مضمون که با خبرهای جدید در مورد 
مبارزه با فساد و نتایج حاصل شده از آن، انتشار باالیی داشته اند، بازخورد مناسبی نیز دریافت 

کرده اند.
کاسته شده است و این موضوع در     از شدت توجه به شفافیت در مجلس شورای اسالمی 
گرفته است. همچنین شاهد مضامین جدید دیگری همچون رانت و فساد در  حاشیه قرار 

کنکور و پذیرش علمی هستیم که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.
کشورها در تلگرام،     سهم 33 درصدی مضمون مطالبی درباره مبارزه با فساد در سایر 
نشان دهنده اهمیت آن است. این موضوع در هفته قبلی نیز با مضمون مربوط به اعتراضات 
مردم عراق مشاهده می شد اما به دلیل نزدیکی کشور عراق و مصادف شدن با برگزاری مراسم 

کربال، بازخورد باالتری را از آن خود کرده بود. اربعین حسینی در 
   در تلگرام، دو مضمون صحبت های رئیس جمهور در مورد اخذ مالیات و شفافیت و سخنان 
کار در مورد شفافیت نیز نشان دهنده رویکرد دولت به موضوع فساد، رانت و شفافیت  وزیر 

است که در هفته های گذشته کمتر دیده می شد.
که بیشترین الیک را در توئیتر داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار     سه توئیت اولی 
گرفتند، به ترتیب 2335، 1800 و 1۷58 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 سو، 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 
کاربران و همچنین  گزارش تحلیل و بررسی نظرات  شفافیت منجر شود. از این رو، پانزدهمین 
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 19 هزار مطلب در تلگرام و بیش از ۷ هزار پست توئیتری در ارتباط با 
فساد و رانت منتشر شده است که نسبت به هفته های قبلی با کاهش انتشار در توئیتر و تلگرام 
همراه بوده است. )این رقم در هفته گذشته بیش از 2۷ هزار مطلب در تلگرام و بیش از 8 هزار 

پست توئیتری بوده است(.

کار روش انجام 
که پست های توئیتری باالی 100  روش انجام استخراج داده ها به این صورت بوده است 
کلیدواژه های »رانت + فساد +  الیک و همچنین پست های باالی 50 هزار بازدید در تلگرام با 
شفافیت « در روزهای 25 مهرماه تا 2 آبان 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 حداقل50 هزار بازدید مورد بررسی قرار گرفته اند.

تحلیل
گذشته،  کشورها به فساد و ایجاد تجمعات مردمی در هفته     با ادامه اعتراضات در سایر 

جنبش مردمی مقابله با فساد در عراق، آذربایجان و لبنان

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند
بازه زمانی 2۵ مهر تا 2 آبان 98

فضای 
مجازی
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جدول1:دستهبندیمحتواییپستهایتوییتریباالی100الیکدربازهزمانیگزارش

درصد الیکدرصد انتشارمضمون
3538مبارزهبافساددرسایرکشورها

1512فساددرسطحکالنکشور
1416مبارزهبافسادورانت

77فساددرفوتبال
64شفافیتدرمجلسشورایاسالمی
610انتقادازمرخصیحسینفریدون

31رانتوفساددرداروودرمان
21رانتوفساددرکنکوروپذیرشعلمی

11فساددرصنعتخودروسازی
1212سایر

دستهبندیمضامینتولیدشدهدررابطهبافسادبرحسبتعدادالیکدرتوئیتر

که بیشترین بازدید را در تلگرام داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار     سه پست اولی 
که این تعداد  گرفتند، به ترتیب369۷50، 303913  و 284391 مرتبه بازدید شده بودند 
بازدید نیز نسبت به پست های پربازدید مرتبط در هفته گذشته، بیانگر روند کاهشی حدود50 

درصدی است.

توئیت برگزیده هفته 
»مراسم و جشن تودیع خانم میشل باشله پس از پایان دوره ریاست جمهوری شیلی، که باعث 
خ بیکاری و بهبود سیستم درمان و آموزش کشورش شد. در زمان  رونق اقتصادی، کاهش نر
ریاست جمهوری اش هیچ گونه فساد اداری و اختالس مالی گزارش نشد. حاال تنها دارایی اش 

حقوق بازنشستگی و محبت مردم اش است.« 

پست های تلگرامی برگزیده هفته
کانال »خبر فوری« با تعداد 284391 بازدید:   -1

رد پای مؤسسات کنکور تلویزیونی در پرونده صندلی فروشی
نماینده مجلس: حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشف شد

خ ارز و بازگشت تعداد زیادی  منشأ اصلی این فساد در دانشگاه های علوم پزشکی، تغییرات نر
که این دانشجویان  کشور به داخل به ویژه در رشته های پزشکی بود  ج از  از دانشجویان خار
کشور به دنبال  کشور تحصیل می کردند و پس از بازگشت به  ج از  با هزینه شخصی در خار
تحصیل در دانشگاه های برتر کشور بودند. حتی ردپای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای 
جمهوری اسالمی هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند، در این پرونده دیده شده است.

کانال »خبر فوری« با تعداد 241207 بازدید:   -2
کار و رفاه اجتماعی: شفافیت راه حل به صفر رساندن هدر رفت منابع است وزیر تعاون، 

اقتصاد مقاومتی استان مرکزی: مشکالت  راهبری و مدیریت  شریعتمداری در جلسه ستاد 
گذاری به  واحدهای هپکو و آذرآب ساختاری و تاریخی است، ریشه اصلی این واحدها در وا
از  گذاری است. حمایت  اشخاص است و راه حل اصلی رفع مشکالت این واحدها نیز در وا
گر نظم اجتماعی برهم خورد امکان حمایت  کارگران تنها در چارچوب قانون انجام می شود، ا
نیست و در راستای حق و حقوق کارگران همه تالش ها به کار گرفته شده  است و هیچ کوتاهی 
صورت نمی گیرد. حفظ اشتغال موجود مهمترین برنامه و هدف مهم دولت است و از همه 

ابزارها استفاده می شود تا اشتغال های موجود کشور حفظ شود.
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جدول2:دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبتعداددرصدانتشارو
بازدیدتلگرامی

درصد بازدیددرصد انتشارمضمون
3833مبارزهبافساددرسایرکشورها

2328مبارزهبافسادورانت
63فساددرسطحکالنکشور

65شفافیتدرمجلسشورایاسالمی
45رانتوفساددرکنکوروپذیرشعلمی

46فساددرصنعتخودروسازی
45صحبتهایرئیسجمهوردرمورداخذمالیاتوشفافیت

43پروندهفسادعلیدیواندری
33فساددرفوتبال

12سخنانوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیدرموردشفافیت
86سایر

دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبمیزانبازدیدتلگرامی
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صدور مجوزها، موجب شده تا نه تنها فضای کسب وکار در کشور بهبود نیابد، بلکه مشکالت 
عدیده ای برای صاحبان کسب و کار ایجاد شود. وفایی یگانه عدم شفافیت را دلیل دیگر این 
گفت: قرار شد بر اساس قانون اصل 44، هیئت هایی برای مقررات زدایی  مسئله دانست و 
تشکیل شود تا مقرراتی که الزم نیستند یا باید با هم تجمیع شوند، در وهله اول شناسایی و در 

وهله دوم تا جای ممکن حذف شوند ولی متأسفانه این کار صورت نگرفته است.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1vV7

زش  ونده قاچاق كاال با ار رسیدگی به 1۰۰۰ پر
۴۰۰۰ میلیارد تومان در تهران 

خبرگزاریتسنیم-28مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

گمرک تهران با اشاره به  گمرک تهران  |  معاون حقوقی  وحید خدرویسی، معاون حقوقی 
گفت: در شش ماهه ابتدایی سال  کاال در استان تهران،  آماری از بررسی پرونده های قاچاق 
جاری حدود 1050 پرونده قاچاق به ارزش بیش از چهار هزار و سیصد میلیارد تومان توسط 
حوزه معاون حقوقی و قضایی گمرک در استان تهران بررسی شده است. خدرویسی افزود: این 
که سال 139۷ حدود 2000 پرونده با ارزش هزار و هفتصد میلیارد تومان ارزش  در حالی است 
کل سال  کشف و بررسی شده است. این مقایسه بین شش ماهه امسال و   در استان تهران، 

139۷، نشانه مبارزه جدی دستگاه ها در حوزه مبارزه با قاچاق است.
 https://tn.ai/2123560 

شفافیت و مقابله با فساد

اخبار برگزیده هفته

فصل اول

وانه اجرای نمایش،  دستورالعمل صدور پر
منتشر شد 

خبرگزاریایسنا-27مهرماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

کل هنرهای نمایشی و دفتر نوسازی و تحول اداری، دستورالعمل صدور  گزارش ایسنا، اخیرًا اداره  به 
کردند. طبق اطالعات اعالم شده،  که در این وزارتخانه بازنگری شده، منتشر  پروانه اجرای نمایش را 
این دستورالعمل از تیرماه سال گذشته تاکنون مورد بازنگری کارشناسانه قرار گرفته و با اسناد و قوانین 
کار، در راستای مرحله دوم  باالدستی ذی ربط تطبیق داده و بازنگری عمیق شده است. همچنین این 
شفافیت و ساماندهی مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که به 36 مورد رسیده، انجام شده است.

 /https://www.isna.ir/news/98072619580 
 

عدم شفافیت، دلیل طوالنی شدن صدور 
مجوزهای كسب وكار 

اقتصادآنالین-27مهرماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

رضا وفایی یگانه، کارشناس مسائل اقتصادی  |  یک کارشناس اقتصادی گفت: جزیره ای 
کاهش زمان  کسب وکار و  فرآیند  تغییر  اراده جدی در  و  نبود عزم  و  کردن دستگاه ها  عمل 
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ی مؤسسات مالی نباید از جیب مردم  كسر
پرداخت شود 

خبرگزاریایسنا-28مهرماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

گفت: جبران  رئیس اتاق بازرگانی ایران    | غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران  
کسری مؤسسات مالی و ساماندهی آن ها یک اولویت مهم برای اقتصاد ایران به شمار می رود، اما 
کسری از جیب مردم پرداخت شود. شافعی افزود: مشکالتی همچون مطالبات بانکی،  نباید این 
که خبر آن هرازگاهی منتشر می شود، به دلیل معیوب  میزان باالی چک های برگشتی و فسادی 
گر بانک ها حرکت درستی داشته باشند، این مسیر تسهیل  بودن چرخه نظام بانکی کشور است. ا
خواهد شد اما در غیر این صورت مشکالت جدیدی نیز شکل می گیرد که به هم ریختگی مالی، فساد 
خ داده و همچنان ادامه دارد. و رشد ناهنجاری، نتیجه این مسیر غلط است که از سال ها پیش ر

 /https://www.isna.ir/news/98072820211 

ی و جلب اعتماد عمومی  ورت شفاف ساز ضر
در میان مردم 

خبرگزاریمهر-28مهرماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های 

تابعه

کار و رفاه اجتماعی  |  معاون رفاهی وزارت  احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بی اعتمادی باعث شده حرمت و آبروی برخی  تعاون، 
کدامن از بین برود، گفت: باید ببینیم برای بازگشت اعتماد اجتماعی چه کاری می توان  افراد پا
انجام داد تا هم شفافیت به میان مردم بازگردد و هم مردم به سازمان ها و یکدیگر اعتماد 
افزایش  برای  بهزیستی  اینکه  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  میدری  کنند. 
به  مستقیمًا  مستمری ها  گفت:  است،  کرده  شفاف  را  مددجویان  مستمری های  شفافیت، 
حساب مددجویان واریز می شود؛ درحالی که در گذشته به حساب بهزیستی استان ها، واریز و 

سپس به مددجویان پرداخت می شد.
 http://mehrnews.com/news/4751118 

وشی  ادعای كشف حداقل ۲۰۰ مورد صندلی فر
در دانشگاه های علوم پزشکی 

خبرآنالین-28مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

و  آموزش  کمیسیون  عضو  یک    | اسالمی   شورای  مجلس  نماینده  صادقی،  محمود 
کشف حداقل200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی  تحقیقات مجلس از 
که در سیمای جمهوری اسالمی هم  کنکور  گفت: حتی رد پای برخی از مؤسسات  خبر داد و 
کنش  برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند، در این پرونده دیده شده است. صادقی در وا
به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه های زیرمجموعه 
وزارت علوم، مدعی شد: موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاه های علوم 
که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد  پزشکی و وزارت بهداشت است 

مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه ها محرز شده است. 
 http:/khabaronline.ir/news/1312605

رسی  استدالل های  شورای نگهبان در بر
ح ها و لوایح منتشر می شود  طر

خبرگزاریفارس-29مهرماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

سیامک ره پیک، عضو حقوق دان شورای نگهبان  |  عضو حقوق دان شورای نگهبان از 
ح ها و لوایح در سامانه شورای نگهبان خبر داد. سیامک  انتشار دالیل موافقت و مخالفت با طر
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص شفافیت آراء اظهار  ره پیک، در 
کنون و به  که در روند مصوبات شورای نگهبان انجام می شود، ا کرات عمومی  داشت: مذا
گر به سامانه  مرور در چندین جلد از سوی پژوهشکده شورا و سایت منتشر می شود. وی افزود: ا
کنید، در جریان مشروح و جزئیات جلسات شورای نگهبان  نظرات شورای نگهبان مراجعه 

برای بررسی مصوبات قرار خواهید گرفت.
 http://fna.ir/dcn1kc 
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وی شبکه ملی  سامانه ثبت دارایی مسئوالن ر
قرار گرفت 

روزنامهمردمساالری-29مهرماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

امکان دسترسی به سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران 
گزارش قوه قضائیه، در راستای تسهیل  کشور فراهم شد. به  از بستر شبکه ملی در داخل 
کارگزاران  فرآیند ثبت دارایی مسئوالن، دسترسی به سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئوالن و 
که دارای  کشور  جمهوری اسالمی ایران از بستر شبکه ملی امکان پذیر شد. مسئوالن سراسر 
کاربری »ثنا« )ثبت نام الکترونیک قضایی( هستند، از امروز می توانند با مراجعه به  حساب 
کنند. برای دریافت حساب  نشانیhttps://amval.adliran.ir دارایی و اموال خود را اظهار 
کاربری »ثنا«، مراجعه مسئوالن به یکی از دفتر الکترونیک قضایی با همراه داشتن کارت ملی 

ضروری می باشد.
 https://b2n.ir/91035 

دو ماه حقوق و مزایا برای معرفی مفاسد 
ی مشهد  ی شهردار ادار

خبرگزاریایسنا-29مهرماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

که در تاالر شهر  گزارش ایسنا، در هفتادوپنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد  به 
برگزار شد، آیین نامه حمایت و تشویق اعالم کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد به 
تصویب رسید. بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه شورای شهر مشهد در خصوص 
کشف  کرد: در بخش مادی تا20 درصد پاداش از منابع مکتسبه ناشی از  این الیحه، اظهار 
گزارش را  که  کارکنان و همکارانی  گزارش گر فساد پرداخت می شود. همچنین  فساد نقدًا به 
که  کامل نقدًا به حسابشان واریز می کنند،  کنند، دو ماه حقوق و مزایای آن ها را به طور  ارائه 

موجبات ارتقای شغلی و تسهیالت در بانک ها و وام ها نیز فراهم می شود.
 /https://www.isna.ir/news/98072921368 

یستی، مراكز غیردولتی و  11۰۰ نفر از مدیران بهز
مؤسسات وابسته دارند 
خبرگزاریایلنا-3۰مهرماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

کشور  |  رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:  وحید قبادی دانا ، رئیس سازمان بهزیستی 
کز غیردولتی یا مؤسسات وابسته یا همکار با بهزیستی  1100 نفر از مدیران سازمان بهزیستی، مرا
در  قبادی دانا   وحید  می کنند.  همکاری  خودشان  با  خودشان  افراد  این  نحوی  به  دارند؛ 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با اجرای بخشنامه منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در 
کز بهزیستی برای برای مدیران این سازمان را ممنوع   بهزیستی که پروانه فعالیت و تأسـیس مرا
کز به خویشاوندان مدیران نیز تخلف محسوب می شود. طبق  گذاری مرا می کند، گفت: البته وا
کز را  که پیش تر مجوز احداث مرا کنند  گذار  کز را به خیریه هایی وا بخشنامه، مدیران باید مرا

دریافت کرده بودند.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825512  
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هشدار دادستان پلدختر در خصوص 
وهای دولتی  استفاده شخصی از خودر

خبرگزاریمهر-28مهرماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

ج از ساعات  که خار گفت: با مسئوالنی  مرید شیخی، دادستان پلدختر  |  دادستان پلدختر 
اداری از خودروهای دولتی استفاده می کنند، برخورد قاطع می شود و خودروهای آنان توقیف 
می شود. شیخی اظهار داشت: متأسفانه مشاهده شده برخی کارکنان ادارات دولتی و نهادهای 
وابسته به دولت، برخالف قانون، به جای نگهداری از اموال دولتی و جلوگیری از حیف ومیل 
بیت المال، از خودروهای دولتی در وقت غیراداری استفاده شخصی می کنند. وی افزود: با 
توجه به این که خودروهای دولتی تنها برای امور مربوط به کارهای اداری باید استفاده شوند، 

انجام امور شخصی با آن با هر عنوان و دلیلی توجیه قانونی ندارد.
 http://mehrnews.com/news/4751386 

ویکردهای برنامه ای و پیش گیرانه در  ورت ر ضر
زه با فساد  مبار

خبرگزاریایلنا-28مهرماِه1398

سایر  

فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی  |  فرشاد مؤمنی در مورد مبارزه با 

پدیده فساد، گفت: پرسش حیاتی این است که چرا مبارزه با فساد خصلت برنامه ای ندارد؟ همه 
ما می دانیم که در همه جای دنیا مهمترین ویژگی برنامه ملی مبارزه با فساد، تمرکز تمام عیار بر 
روی خصلت پیش گیرانه آن است یعنی این قاعده کلی در همه عرصه های حکمرانی به رسمیت 
کم هزینه تر و پردستاوردتر از درمان است. در واقع، ذخیره  که پیشگیری،  شناخته شده است 
دانایِی بیش از ۷0 سال اخیر جهان نیز بر آن صحه می گذارد و در سه دهه اخیر نیز کارشناسان به 

کید داشته اند که بدون برنامه نمی توان مبارزه مؤثر با فساد کرد. مقامات کشور توصیه ا
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-824732 

 

منابع مالی كاندیداها در قانون انتخابات 
شفاف شده است 

خبرگزاریتسنیم-28مهرماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

کمیسیون شوراهای  کمیسیون شوراهای مجلس  |  رئیس  کولیوند، رئیس  محمدجواد 
در  به شفافیت  انجام شده،  انتخابات مجلس  قانون  در  که  گفت: طبق اصالحی  مجلس 
کولیوند افزود: قباًل در قانون انتخابات  کاندیداها توجه شده است.  پول های انتخابات برای 
که منشأ آن ها مشخص نبود، خالء قانونی وجود  مجلس نسبت به ورود پول های مشکوک 
داشت؛ اما در اصالحی که نسبت به آن انجام شده، به شفافیت در پول های انتخابات برای 
کاندیداها توجه شده است. طبق این اصالحیه،کمیته های تبلیغات می بایست در هر استان، 
که  گر بر اساس بررسی ها، مشخص شد  کنند و ا شهر و روستا میزان تبلیغات متعارف را اعالم 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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کاندیدایی بیش از حد متعارف هزینه تبلیغاتی داشته، برخوردهای قانونی با او صورت گیرد.
 https://tn.ai/2123927 

 

ی جدید دولت برای مقابله با فساد  یل گذار ر
ی دارد؟  چه عناصر

روزنامهدنیایاقتصاد-28مهرماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

پیش از آنکه موضوع برخورد با مفسدان به یک سیاست رسانه ای و تبلیغاتی تبدیل شود، 
کرده است ریل گذاری جدیدی برای مقابله با فساد در  دولت با تدوین لوایح سه گانه تالش 
که نه فقط به نتیجه، بلکه به زمینه های بروز فساد  کند. ریل گذاری  کشور ایجاد  نظام اداره 
که می تواند زمینه رویش فساد را بخشکاند.  کلیدی است  هم توجه دارد. این همان نکته 
لوایح سه گانه »شفافیت«، »مبارزه با مفاسد و سالم سازی نظام اداری« و »تعارض منافع«، 
تالش دولت برای این ریل گذاری است. از میان این سه الیحه، تعارض منافع هنوز در مرحله 

تدوین است و دو الیحه دیگر به مجلس ارسال شده اند.
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3585001 

معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شفافیت را از 
بین می برد 

روزنامهكیهان-29مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

گفت: معافیت  کارشناس اقتصادی  کارشناس مسائل اقتصادی  |  یک  هادی ترابی فر، 
از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت را خدشه دار می کند و به فرار مالیاتی و سوء  آزاد  مناطق 
استفاده از موقعیت مناطق برای سودجویی منجر می شود. بنابراین با توجه به فلسفه مالیات 
بر ارزش افزوده، معافیت های مالیاتی، نیاز کشور به درآمدهای مالیات و کسری بودجه بزرگی 
خ خواهد داد، باید معافیت مناطق آزاد لغو شود. ترابی فر  که در سال جاری و احتمااًل سال بعد ر
بیان کرد: معافیت ها به کاهش درآمدهای دولت منجر می شود و وابستگی به درآمدهای نفتی 

را افزایش می دهد. این در حالی است که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها قابل اتکا نیست.
 http://kayhan.ir/fa/news/173006 

یارانه های پنهان و آشکار از بودجه سال 99 
منفک می شود 

خبرگزاریایرنا-29مهرماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

کشور  |  رئیس سازمان برنامه وبودجه  محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه 
کشور با بیان اینکه ریالی از فروش نفت در بودجه سال آینده لحاظ نخواهد شد، گفت: در بودجه 
سال 1399 کل کشور، ارقام یارانه های آشکار و پنهان از بودجه منفک می شود. محمدباقر نوبخت 
کردن یارانه ها از بودجه خواهد بود و  که در بودجه سال آتی دنبال می شود، جدا  افزود: تغییری 
در کنار آن، رقم ریز یارانه های پنهان را هم محاسبه خواهیم کرد تا ارقام بودجه، شفاف و روشن 

باشد تا هم مردم و هم نمایندگان مجلس شورای اسالمی با شفافیت، نظارت داشته باشند.
 /http://www.irna.ir/news/83525115 

ی از فساد،  ین راهکار پیشگیر اصلی تر
ی نظام اقتصادی كشور است  شفاف ساز

روزنامهكیهان-29مهرماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه  |  رئیس  قوه  قضائیه گفت: اصلی ترین راهکار پیشگیری 
کشور و نهادینه سازی شفافیت است. براین اساس،  از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادی 
گمرکات، بانک ها، امور مالیاتی و ... باید فعال و به یکدیگر  سامانه های مربوطه در بخش 
هوشمند،  بستر  یک  در  تسهیالت گیر،  و  بازرگان  سرمایه گذار،  کارآفرین،  تا  شوند  مرتبط 
نظارت پذیر شوند. آیت اهلل رئیسی با  اشاره به نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری 
در پیشگیری از مفاسد نیز اظهار داشت: این هیئت ها ابزاری برای خود ادارات و دستگاه ها 
کارمندان پایین بلکه در همه سطوح باید توجه الزم را داشته  که البته نباید فقط به  هستند 
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باشند و فعال کردن این هیئت ها می تواند بسیار کارآمد باشد.
 http://kayhan.ir/fa/news/173021 

ی به شورای شهر  ینه درآمد شهردار گزارش هز
ارسال شود 

خبرگزاریمهر-3۰مهرماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران  |  سخنگوی شورای شهر تهران گفت: گزارش درآمد 
هزینه های شهرداری، گزارش به افکار عمومی است و باید اطالعات دقیق و کاملی به شورا ارائه 
گزارش درآمد-هزینه های شهرداری تهران در چهار ماهه نخست  شود. اعطا در خصوص اینکه 
نشان می داد هزینه های دفتر شهردار و روابط عمومی افزایش داشته و شورا در این رابطه تذکری 
به شهرداری داد اما در گزارش درآمد- هزینه های شهرداری این اطالعات حذف می شود، توضیح 
ح کردیم و اعالم کردند  داد: این موضوع درست است. ما نیز از خزانه داری شورا این سئوال را مطر

چون اطالعاتی در دسترس خزانه دار قرار نگرفته بود، موفق به ارائه آن نشدند.
 http://mehrnews.com/news/4753101 

قاچاق كاال به حداقل میزان خود در كشور 
رسیده است 

باشگاهخبرنگارانجوان-3۰مهرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

نائب رئیس    | اسالمی   شورای  مجلس  اصل90  کمیسیون  نائب رئیس  خجسته،  امیر 
کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قاچاق کاال از حوزه های پرآسیب در بخش 
تولید است گفت: بازدید، شناسایی و دستگیری افرادی که در حوزه قاچاق کاال فعالیت می کردند، 
کنون  سبب شده تا میزان قاچاق در کشور به حداقل آمار خود برسد. امیر خجسته با بیان اینکه تا
گرفته است، اظهار داشت: بیش از 10 مورد از راه های  کشور مورد بازدید قرار  گمرکات  85 درصد از 
نفوذ قاچاق در کشور شناسایی و با افراد متخلف برخورد جدی شده است. قوه قضاییه امروز به جد 

در حوزه شناسایی و دستگیری مفاسد اقتصادی، مافیا، قاچاق و مواردی از این دست پیگیر است.
 https://www.yjc.ir/00TqVF 

7 هزار میلیارد تومان از مفسدان اقتصادی، 
یافت و به خزانه بازگردانده شد  در

خبرگزاریتسنیم-3۰مهرماِه1398

شفافیت در حوزه قضایی

غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه  |  سخنگوی قوه قضائیه گفت که فقط در 
دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و آن هم صرفًا در 91 فقره پرونده در مقام اجرای 
حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت و بانک ها بازگشته است. رقم 
دقیق 6 هزار و 93۷ میلیارد و 412 میلیون و 244 هزار تومان است. عالوه بر آن 8۷ میلیون و 
836 هزار و 33۷ یورو و 12 میلیون و 93 هزار و 543 دالر به خزانه عودت داده شد و همچنین 

294 میلیون و 303 هزار و 14۷ درهم به خزانه بازگشت.
 https://tn.ai/2125491 

 

یر ارشاد: اتاق شیشه ای، نجات بخش نظام  وز
ی كشور است  ادار

خبرگزاریایلنا-1آبانماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  |  سید عباس صالحی در توئیتر خود 
نوشت: شفافیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جدی است. هرچند در آغاز راه هستیم. 
انتشار یارانه ها، قراردادها، حمایت ها، دستورالعمل ها و... اتاق شیشه ای، نجات بخش نظام 
اداری کشور است. صالحی افزود: مبارزه با فساد را جدی باید گرفت و در آن مماشات نداشت. 
اما متهم و حتی مجرم، حقوق انسانی و دینی دارد که نمی توان به بهانه ی مبارزه با فساد آن 

را نادیده گرفت. مباد پاره ای از التهابات، حقوق متوازن فردی و اجتماعی را ناموزون کند. 
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-826430
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آیین نامه سجل قضایی از سوی رئیس قوه 
قضاییه ابالغ شد 

خبرگزاریایرنا-1آبانماِه1398

شفافیت در حوزه قضایی

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه  |  رئیس قوه قضاییه در راستای شفاف سازی اطالعات 
و سوابق متهمان و محکومان، آیین نامه سجل قضایی را ابالغ کرد. به گزارش روز چهارشنبه 
که از سوی حجت االسالم و  روابط عمومی قوه قضاییه، در ابتدای آیین نامه سجل قضایی 
المسلمین سید ابراهیم رئیسی ابالغ شده، آمده است: در اجرای ماده 488 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 و در راستای شفاف سازی اطالعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان 
ح مواد آتی ابالغ می شود. الزم به ذکر است متن  و محکومان، آیین نامه سجل قضایی به شر

مبسوط و مواد این آیین نامه رابه تفصیل در آدرس زیر می توانید مطالعه نمایید.
 /http://www.irna.ir/news/83528399 

لیست 98  نفره اسامی آقازاده های بورسیه ای 
در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت 

روزنامههمشهری-1آبانماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  محمود صادقی، نماینده تهران با 
اشاره به بورسیه تحصیلی برخی آقازاده ها و آقایان، گفت: بنده فهرستی شامل اسامی 98 نفر 
گزارش امتداد، وی افزود: این  گرفته اند. به  که با رانت، بورسیه  از آقازاده ها و آقایانی را دارم 
ح سؤال از وزیر  لیست شامل بعضی مسئوالن در رده های مختلف است که بعد از جلسه ی طر
علوم در صحن علنی مجلس مبنی بر صدور احکام بورسیه، به درخواست یکی از مسئوالن 
قوه قضاییه این لیست 98 نفره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت و توضیحات الزم نیز در این 

خصوص ارائه شد.
 https://b2n.ir/03425 
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خبرنامه مقابله با فساد و فقر
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی
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