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مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری
حذف مدارس نمونه؛ تمایززدایی از آموزش یا بازارسازی برای مدارس انتفاعی 1

بخش اول

تمام  آن دولت مکلف است  براساس  که  کردند  را مصوب  نمایندگان مجلس طرحی  اخیرًا 
گونه های مدارس دولتی )تیزهوشان،  نمونه مردمی،  و ...( را حذف کند و مدارس به دو گونۀ 
دولتی و غیردولتی تقسیم شوند. به لحاظ جامعه شناختی و سیاست گذاری آموزش، قاعده این 
است که نباید دانش آموزان را براساس ویژگی هایی نظیر استعداد، پایگاه اجتماعی، طبقاتی، 
گیر حتی دانش آموزان استثنایی در مدارس  کرد. در الگوهای آموزشی فرا و غیره از هم جدا 
که این نوع  کلی هم این است  کنار سایر دانش آموزان درس می خوانند. منطق  عمومی و در 
گونه های مختلف طرد  تمایزگذاری ها موجب تضعیف همبستگی اجتماعی و شکل گیری 

اجتماعی می شود. 
ح مجلس بیش از هر چیز بازارسازی برای مدارس  کارکرد اصلی طر که  اما واقعیت این است 
انتفاعی است و این هدف در سندهای وزارت آموزش و پرورش نیز تصریح شده است. برای 
مثال، در سال ۱۳۹۳ سندی در این وزارتخانه مصوب شده باعنوان »بستۀ حمایت از مدارس 
کیفیت دولتی به منظور سوددهی باالتر  که در آن صراحتًا توصیه شده،  مدارِس با غیردولتی« 
مدارس خصوصی تعطیل شوند. در همین سند بر تکمیل ظرفیت مدارس خصوصی از طریق 
انتقال دانش آموزان مدارس دولتی به این مدارس برای جلوگیری از ورشکستگی آن ها تصریح 

شده است.
در بخشی از سند چنین آمده است: »گرچه تعداد دانش آموزان غیرانتفاعی نسبت به سال قبل 
افزایش داشته،  اما در تمام دوره های تحصیلی آمار مذکور با روند افزایشی مواجه نبوده است. 
مهم ترین علت آن در کنار عواملی نظیر »افزایش هزینه های مدرسه« و »عدم استطاعت مالی 
اولیا در پرداخت شهریه«،  رشد چشمگیر مدارس تیزهوشان،  نمونه مردمی، و شاهد بوده است. 

این مدارس با جذب امکانات ویژه از بخش دولتی و دریافت شهریه پایین تر،  دانش آموزان 
مستعد را جذب نموده و مدارس غیردولتی را با کمبود دانش آموز مواجه می کنند«. 

در حوزه آموزش نیز نظیر سایر حوزه ها )اعم از بهداشت،  بنگاه های اقتصادی، و ...( با تعارض 
منافع و تسخیر سیاست گذاری ناشی از آن مواجه ایم. مجوز بسیاری از مدارس انتفاعی از سوی 
سیاسیون و متولیان حوزه آموزش و پرورش اخذ شده و تعارض منافع گسترده ای در این حوزه 

کرد.  وجود دارد و می توان در این زمینه مصداق های زیادی را فهرست 
اما این بار تعارض جدی تری که وجود دارد این است که تعدد گونه های مدارس، خود به یکی 
گفتۀ مسئوالن، در  از شیوه های درآمدسازی برای آموزش و پرورش تبدیل شده است. بنابه 
سال تحصیلی ۱۳۹۶، مردم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان شهریه به مدارس دولتی پرداخته اند 
که این رقم تقریبًا معادل یک سوم بودجۀ آموزش وپرورش در آن سال بوده است و بخش 
زیادی از این شهریه ها در همین مدارس دولتِی خاص اخذ شده است؛ یعنی گسترش مناسبات 
خصوصی به درون بخش دولتی که تحت عنوان »خصوصی سازی پنهان« شناخته می شود.
گام  گر واقعًا در ادعای خود مبنی بر ضرورت تمایززدایی از آموزش صادق اند، در  نمایندگان ا
روند  توقف  برای  برنامه ای  همزمان  و  کنند  کور  را  منافع  تعارض  گلوگاه های  باید  نخست 
کنند. نمایندگان باید در نظر  دگردیسی مدارس به بنگاه های انتفاعی و اقتصادی طراحی 
ح مذکور  داشته باشند که اصلی ترین تمایز در نظام آموزش ایران، تمایز طبقاتی است که با طر

نه تنها حل نمی شود،  بلکه به آن دامن زده می شود.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:

omidi_reza@ .۱-  برگرفته از کانال تلگرامی »سیاست گذاری اجتماعی«، به قلم رضا امیدی
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شبانه روزی،  تیزهوشان،  دولتی،  نمونه  مدارس  حذف  مجلس:  پژوهش های  مرکز    
کم برخوردار به  کاهش دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و  عشایری، شاهد و ... سبب 

فرصت های آموزشی می شود و عدالت آموزشی را خدشه دار خواهد کرد.
که ایران در رده بندی جهانی فضای  گزارش بانك جهانی نشان از آن دارد    جدیدترین 
کسب  وکار میان ۱۹۰ کشور، در رده ۱27 جهان قرار گرفته که نسبت به سال قبل یك پله صعود 

داشته است.
  به گزارش  ایسنا، یک روان شناس گفت: تحقیقات نشان می دهد که ۶/2۳ تا 2۸ درصد 
مردم ایران نیازمند روان گران سالمت هستند و به طور میانگین در بین جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال 

در ایران، از هر ۴ نفر یک نفر به این مشکل مبتال است.
خ تورم ایران نشان می دهد درصورتی که    به گزارش اقتصاد آنالین، آمارهای بانک جهانی از نر
سال 2۰۱۹ و 2۰2۰ میالدی را تقریبًا معادل با سال ۹۸ و ۹۹ شمسی بدانیم، درصد افزایش 

دستمزدها از پیش بینی تورم بسیار پایین تر است.
از۱۰  کمتر  مدارس  تقلیل  به  اشاره  با  چهارمحال وبختیاری  آموزش وپرورش  مدیرکل    

دانش آموز استان به ۱۴۱ مدرسه، گفت: امسال مدرسه تک نفره در استان نداریم.
از قوانین تصویب شده  گذشته در بسیاری  گفت: در سال های    رئیس سازمان زندان ها 
کیفری بود. به همین سبب،  که نتیجه آن، افزایش جمعیت  متأسفانه آثار حبس دیده شد 

جزو کشورهایی شده ایم که آمار جمعیت کیفری به نسبت باالیی دارند.
  کودک همسری مسئله ای است که اغلب میان اقشاری خاص از جامعه رایج است. اقشاری 
کم تر برخوردار بوده اند و بیشتر آن ها در شرایط فعلی  دچار  که از آموزش برخوردار نبوده اند یا 

فقر هستند.
  پژوهشی توسط جمعیت امام علی)ع( در سراسر کشور صورت گرفته است. در این پژوهش، 
کرده بودند، دلیل ازدواج خود را سنت های قومی  که در سن پایین ازدواج  زنان و دخترانی 

خانواده، فقر مالی یا ترکیبی از هر دو دانسته اند.
  به گفته حسن عابدی جعفری، وزیر اسبق بازرگانی، از ابتدای دهه 7۰ به این سو، زمینه 
که در دولت نهم و دهم بیشترین پمپاژ فساد به  کشور بیشتر شد؛ به  نحوی   بروز فساد در 

اقتصاد کشور صورت گرفت.
که  کیهان، بررسی ها نشان می دهد فروش یک ملک به چندین نفر    به نقل از روزنامه 
سال ها است باعث ایجاد ناامنی و بی اعتمادی در بازار پیش فروش مسکن شده، ریشه در 

اسناد قولنامه ای دارد.
کرده  است بنا بر نیاز مردم و  کشور اعالم  کل    سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی 

کارگروه  برخی از دستگاه ها به وی پی ان قانونی، دستورالعمل الزم در این خصوص در دستور 
قرار گرفته است.

  رئیس سازمان بهزیستی کشور، بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت صدور مجوز فعالیت 
کز وابسته به این سازمان حمایتی، صادر  تمام مدیران و بستگان درجه یك ایشان در کلیه مرا

گذاری، ابطال یا تبدیل این مجوزها شده است. کرده و خواستار وا
  یک اقتصاددان گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی نوعی عدالت مالیاتی است. عدم شفافیت 
یکی از بهانه های پول شویی در همه کشورهای دنیا است. به همین خاطر، شفافیت اطالعات 

و آمار می تواند به گسترده شدن چتر مالیاتی کمک کند.
  مدیر امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: تجربه معافیت صددرصدی 
مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از مالیات موفق نبود زیرا قطع شدن زنجیره مالیاتی به 

ضرر فعاالن اقتصادی است.
  ضمن آنکه بسیاری از صاحبان مشاغل، با استفاده از روش های مختلف قانون را دور 
کنش های بانکی مشاغل  می زنند تا مالیات نپردازند، بااین حال، از سال آینده قرار است آمار ترا

برای محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی برود.
  به گزارش فصل تجارت، بررسی پرونده بانک سرمایه، نشان دهنده نقش پررنگ استفاده 
از حساب های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرمین این پرونده با استفاده از وضعیت 

نابسامان حساب های بانکی، پولشویی کرده اند.
  رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ۳۰۰ هزار میلیارِدری که در کشور شناسایی شده، 
بیش از نیمی از آن ها از جمله ۳ هزار وکیل و ۱2۰۰ پزشک اصاًل مودی مالیاتی نیستند و مالیات 

نمی پردازند.
  نماینده مردم تهران در مجلس با استناد به سخنان اعضای شورای شهر تهران مبنی 
ک را  که فهرست این امال گذار شده به غیر، از شهردار تهران خواست  بر۳۸۰۰ واحد ملکی وا

منتشر کند.
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ع  وهش های مجلس درباره حذف تنو نظر مرکز پژ
مدارس: عدالت آموزشی خدشه دار می شود 

خبرگزاریفارس-۴آبانماِه1398

کرد:  اشاره  مهم  مورد  دو  به  می توان  مدارس«  تنوع  »حذف  مصوبه  اجرای  پیامدهای  از 
نخست، حذف مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شبانه روزی، عشایری شاهد و ... که سبب 
کم برخوردار به فرصت های آموزشی می شود  کاهش دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و 
باال،  کیفیت  با آنکه حذف مدارس دولتی  و دوم  کرد  را خدشه دار خواهد  آموزشی  و عدالت 
منجر به سوق دادِن دانش آموزان به سمت مدارس غیردولتی می شود و روند خصوصی سازی 

آموزش وپرورش را تسهیل می کند.
 http://fna.ir/dd3414 

 

ین گزارش بانك جهانی از وضعیت  جدیدتر
کسب وکار در ایران 

روزنامهاعتماد-۴آبانماِه1398

فضای  جهانی  رده بندی  در  ایران  که  دارد  آن  از  نشان  جهانی  بانك  گزارش  جدیدترین 

پله  که نسبت به سال قبل یك  گرفته  قرار  کشور، در رده ۱27 جهان  کسب  وکار میان ۱۹۰ 
صعود داشته است. بر این اساس، ایران به  لحاظ سهولت کسب  وکار فقط از ۶۳ کشور جهان 
کوچك تر با عناوین  کسب  وکار بر پایه۱۰ شاخص  کلی فضای  وضعیت بهتری دارد. شاخص 
از سرمایه گذاری،  کسب اعتبارات، حمایت  کسب مجوز، ثبت دارایی ها،  کسب- وکار،  آغاز 

مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/135595 

ی اعصاب  در ایران از هر ۴ نفر یک نفر به بیمار
وان مبتالست  و ر

خبرگزاریایسنا-۴آبانماِه1398

مژگان بنگر، روان شناس  |  یک روان شناس گفت: تحقیقات نشان می دهد که ۶/2۳ تا 2۸ 
درصد مردم ایران نیازمند روان گران سالمت هستند و به طور میانگین در بین جمعیت ۱۵ تا 
۶۴ سال در ایران، از هر ۴ نفر یک نفر به این مشکل مبتال است. مژگان بنگر عامل اجتماعی را 
قوی ترین عنصر تشدیدکننده آسیب پذیری افراد در برابر استرس دانست و افزود: وقایع زندگی، 
افزایش استرس دارند. همچنین  اقتصادی و فرهنگی نقش ویژه ای در  شرایط اجتماعی، 
طالق، فقر، عدم دسترسی به منابع آموزشی مناسب، عدم دستیابی به امنیت و بیکاری از 

عوامل بسیار مهم استرس در شرایط کنونی اقتصادی جامعه ایران محسوب می شود.
 /https://www.isna.ir/news/98080401805 
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خ رشد  خ تورم از نر امسال و سال آینده نر
دستمزدها سبقت خواهد گرفت 

اقتصادآنالین-۴آبانماِه1398

خ تورِم سال قبل بیشتر بوده،  کنون، درصد رشد دستمزدها در هر سال از نر تقریبًا از سال ۹۳ تا
خ  اما برای سال آینده، این رویه به هم خورده است. در این زمینه، آمارهای بانک جهانی از نر
تورم ایران نشان می دهد درصورتی که سال 2۰۱۹ و 2۰2۰ میالدی را تقریبًا معادل با سال ۹۸ 
و ۹۹ شمسی بدانیم، درصد افزایش دستمزدها از پیش بینی تورم بسیار پایین تر است. حتی 
خ تورم تا سال 2۰2۴ )۱۴۰۳-۱۴۰۴( به 2۵ درصد  طبق پیش  بینی بانک جهانی، احتمااًل نر

خ رشد حقوق و دستمزدهای اعالمی، فاصله زیادی دارد. کاهش می یابد که باز با نر
 https://www.eghtesadonline.com/n/2017 

 

امسال مدرسه تک نفره در 
یم  ی ندار چهارمحال وبختیار

خبرگزاریایسنا-6آبانماِه1398

فرحناز قائدامینی، مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری  |  مدیرکل آموزش وپرورش 
کمتر از۱۰ دانش آموز استان به ۱۴۱ مدرسه،  چهارمحال وبختیاری با اشاره به تقلیل مدارس 
گفت: امسال مدرسه تک نفره در استان نداریم. فرحناز قائدامینی، اظهار کرد: این اداره کل بنا بر 
کردن آموزش برای دانش آموزان در سراسر  وظیفه و تعهدش به دنبال عدالت تحصیلی و دایر 
استان است. سال گذشته ۱7۵ مدرسه با کمتر از ۱۰ دانش آموز مشغول فعالیت بود که ساماندهی 
کار جلسات متعدد  و تجمیع این مدارس به شیوه ای که به دانش آموزان آسیب نزند، در دستور 

شورای آموزش وپرورش با حضور فرمانداران قرار گرفت. 
 /https://www.isna.ir/news/98080602692

ی در  رئیس سازمان زندان ها: جمعیت کیفر
کشور به نسبت باالست 

خبرگزاریایرنا-8آبانماِه1398

علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور  |  رئیس 
گذشته در بسیاری از  گفت: در سال های  کشور،  سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کیفری  که نتیجه آن، افزایش جمعیت  قوانین تصویب شده متأسفانه آثار حبس دیده شد 
بود. به همین سبب، جزو کشورهایی شده ایم که آمار جمعیت کیفری به نسبت باالیی دارند. 
کشور 2۵۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر می باشد. وی  خ زندانیان در  کرد: متوسط نر جهانگیر اعالم 
گذاری  ها بدون توجه به زیرساخت های الزم و بدون برنامه های عملیاتی دقیق،  افزود: وا

تهدیدهایی برای مردم در آینده خواهد داشت و زمینه فساد را فراهم می کند.
 /http://www.irna.ir/news/83535637

 

ی است  ی محصول جهل و نابرابر کودک همسر
روزنامهایران-8آبانماِه1398

سام بوربور، مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق کودک  |  کودک همسری که به ازدواج هر 
فرد زیر ۱۸سال گفته می شود، مسئله مورد مناقشه این روزهای فعالین حقوق کودک به عنوان 
که اغلب بین  کودک همسری مسئله ای است  مخالفان، و تندروها به عنوان موافقان است. 
کم تر  یا  از آموزش برخوردار نبوده اند  که  گروهی  از جامعه رایج است. اول،  گروه خاص  دو 
برخوردار بوده اند و بیشتر آن ها در شرایط فعلی  دچار فقر هستند. دوم گروهی که از ترس فساد 
کنترل، تصمیمی اشتباه می گیرند و با نسبت دادن مسئله به دالیل  اجتماعی و روابط بدون 

سنتی، کودکی را قربانی می کنند. 
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/525327
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ع  تجویز نسخه ازدواج از سر فقر ممنو
روزنامهایران-8آبانماِه1398

محمد منجم، عضو جمعیت امام علی)ع(  |  پژوهشی توسط نیروهای داوطلب جمعیت 
گرفته است. در این پژوهش، پرسشنامه ها توسط ۵۶۹  کشور صورت  امام علی)ع( در سراسر 
کرده بودند، تکمیل شد. از میان این زنان،۴۰ نفر هنگام  که در سن پایین ازدواج  زن و دختر 
انجام پژوهش در بازه سنی ۱۵ سال یا کمتر قرار داشتند. از این۴۰ مورد، 2۹ مورد یعنی 72/۵ 
درصد در پاسخ به دلیل ازدواج خود، آن را به علت سنت های قومی خانواده، فقر مالی یا 
که خاستگاه هایی  ترکیبی از هر دو دانسته اند. یکی از پیشنهادهای این پژوهش این بوده 
چون فقر و اقسام محرومیت ها از بین برود تا خود این افراد در بستری مناسب، به تشکیل 

خانواده اقدام کنند.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/525330
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رشد طالق در خراسان شمالی از میانگین 
ی بیشتر است  کشور

خبرگزاریایرنا-2آبانماِه1398

اسماعیل قربانی، مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی  |  مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی 
که  گفت: رشد طالق در این استان ۸۶۳ هزار نفری، نیمه نخست امسال به 2۱ درصد رسید 
۳ درصد از میانگین کشوری بیشتر است. اسماعیل قربانی، اظهار داشت: پدیده طالق، در ۱۰ 
که این موضوع هم  گذشته در خراسان شمالی نسبت به دیگر استان ها افزایش داشته  سال 
کنون، چالش برانگیز شده است. وی افزود: در حال حاضر مشاوره های ازدواج می تواند تأثیر  ا
خوبی در روند طالق داشته باشد و به همین منظور، هفت مرکز دولتی و ۱۳ مرکز غیر دولتی 

استان در مورد مشاوره طالق فعال هستند.
 /http://www.irna.ir/news/83526514

 

گرم خانه ها آماده پذیرش کارتن خواب ها 
روزنامههمشهری-۴آبانماِه1398

حامد فوقانی، خبر نگار  |  گرم خانه های تهران که برای روزهای سرد سال آماده و تجهیز شده 

کارتن خواب ها و بی خانمان ها  بودند، درست از نخستین روز آبان ماه پذیرای تعداد زیادی از 
که مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری  شدند؛ به گونه ای 
گرم خانه های سراسر پایتخت داد. سیدمالک  تهران خبر از افزایش۴۰ درصدی پذیرش در 
که از آخرین  گانه فعال هستند  گشت در مناطق 22  حسینی افزود: به طور معمول،۳۰ واحد 

شب مهر ماه،۳۰ درصد به این واحدها افزوده شد.
 https://b2n.ir/79390

 

گسترش فرهنگ وقف موجب کاهش فقر و 
ومیت می شود  محر

خبرگزاریفارس-6آبانماِه1398

رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان زنجان  |  به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، 
عدالت  سازوکارهای  از  یکی  وقف  نظام  اینکه  بر  کید  تأ با  زنجان  استان  انتظامی  فرمانده 
اجتماعی و وسیله ای صلح آمیز برای توزیع مجدد درآمد بدون هرگونه اجبار بوده و هست، 
کیان خانواده که سنگ بنای جامعه است و یکپارچگی آن از طریق  گفت: وقف در حمایت از 
حمایت های مالی و تدارکاتی نقش مهمی ایفا می کند. سردار رحیم جهانبخش در دیدار با 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان اظهار داشت: گسترش فرهنگ وقف، میزان فقر و 

محرومیت را در جامعه کاهش می دهد.
 http://fna.ir/dd3jgm
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شاخص های رفاه کودکان سنجش ملی 
نمی شود 

خبرگزاریمهر-6آبانماِه1398

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران  |  رئیس انجمن 
از  سنجشی  که  است  این  کودکان  فقر  اصلی  مشکل  گفت:  ایران  اجتماعی  مددکاران 
شاخص های رفاهی، اجتماعی، فردی و سالمت روانی آن ها به صورت خاص انجام نمی دهیم 
کودکان سنجش ملی نمی شود. سید حسن موسوی چلک افزود: مسئله  و شاخص های رفاه 
که باید درباره آن مطالعات و پژوهشی های دقیقی انجام داد و  کودکان موضوعی است  فقر 
نمی توان به راحتی درباره آن اظهار نظر کرد. برای نمونه با توجه به تشدید تورم در سال جاری 
هنوز تحقیقی درباره اثرگذاری این تورم بر فقر کودکان انجام نشده است که با صراحت بگویم 

که فقر کودکان در کشور تشدید شده است یا نه؟
 http://mehrnews.com/news/4428047

ی بافت های فرسوده  تیغ کند نوساز
اقتصادآنالین-8آبانماِه1398

و  محالت  تعیین  »شیوه نامه  سند  معماری،  و  شهرسازی  عالی  شورای   ،۱۳۹7 سال  در 
محدوده های هدف« را برای معرفی معیارها و تشخیص بافت های فرسوده، تصویب و در آبان 
۱۳۹7 ابالغ کرد که مبنای کار سازمان های متولی قرار گرفت. این سند، معیارهای متعددی از 
جمله خدمات اجتماعی، کیفیت زندگی، تأسیسات شهری، آلودگی محیط زیست و ... را برای 
کارآمدِی« بافت و مداخله در آن مورد توجه قرار داده است. با این حال به نظر  تشخیص »نا
می رسد برنامه نوسازی بافت فرسوده کشور که سال ۱۳۸۵ ابالغ شده و بنا بود در یک دوره ۱۰ 

ساله به پایان برسد، همچنان در حال اجراست.
 https://www.eghtesadonline.com/n/20Ch 

ی همگانی« از ۱۷  اجرای »پوشش بیمه اجبار
آبان در آذربایجان شرقی 

خبرگزاری ایسنا-8 آبان ماِه 1398

وحید مجیدی، مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی  |  مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان 
گفت: احتماال اجرای »پوشش بیمه اجباری همگانی« از ۱7 آبان ماه سال جاری در  شرقی، 
استان آغاز شود. وحید مجیدی به مناسبت هفته بیمه سالمت در تشریح این خبر اظهار کرد: 
ح در راستای عمل به بند الف ماده 7۰ قانون برنامه ششم که بر فراهم کردن بستر برای  این طر
کید دارد، اجرا می شود. وی افزود: بر اساس این قانون، هر ایرانی باید  پوشش اجباری بیمه تأ
صاحب یک دفترچه باشد. در حال رایزنی با سازمان تأمین اجتماعی و بانک اطالعات ایرانیان 

ح از هفدهم آبان ماه، اجرایی شود. وزارت رفاه هستیم و در تالشیم تا این طر
 /https://www.isna.ir/news/98080804168 

یال تسهیالت اشتغال به  ۴ میلیارد ر
خانوارهای دارای آسیب اجتماعی پرداخت شد 

خبرگزاریایرنا-8آبانماِه1398

حفیظ اهلل فاضلی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری  |  مدیرکل 
گفت: ۴ میلیارد ریال تسهیالت مشاغل  کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری  تعاون، 
استان  در  کنون  تا امسال  ابتدای  از  استان  اجتماعی  آسیب  دارای  خانواده های  به  خانگی 
پرداخت شد. حفیظ اهلل فاضلی افزود: پیشگیری از آسیب های اجتماعی یکی از مهمترین 
گوار فقر و ناهنجاری های رفتاری در جامعه  که می تواند از بروز تبعات نا برنامه هایی است 
جلوگیری کند. وی با بیان اینکه ۸7۳ کودک بازمانده از تحصیل در این استان شناسایی شده 
است، تصریح کرد: بسترسازی برای بازگشت این کودکان به چرخه تحصیل امر بسیار مهمی 

است و تالش دستگاه های مربوطه را می طلبد.
 /http://www.irna.ir/news/83535523 
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از بازمانده های تحصیل در کرمان چه خبر؟ 
خبرگزاریایسنا-8آبانماِه1398

کرمان  |  معاون  کل آموزش وپرورش استان  عباس ضیاء، معاون آموزش ابتدایی اداره 
گذشته از  گفت: در سال تحصیلی  کرمان  کل آموزش و پرورش استان  آموزش ابتدایی اداره 
سوی وزارتخانه ۶۶۰۰ مورد بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی در استان اعالم شده بود که 
با پیگیری های به عمل آمده، قریب به 2۰۰۰ نفر از این تعداد شناسایی و جذب شدند. عباس 
گو با خبرنگار ایسنا درباره تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در استان کرمان  ضیاء در گفت و 
اظهار کرد: آمار این حوزه هرساله از سوی مرکز آمار وزارت آموزش وپرورش اعالم می شود که در 

سال تحصیلی جدید این آمار هنوز اعالم نشده است. 
 /https://www.isna.ir/news/98080803806
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این وضعیت به نوعی »پارادوکس ثبات« منجر می شود. اطمینان زیاد به تصدی دوباره ی 
را دارد. استحکام محیط  تأثیر  قدرت، مفسده برانگیز است. عدم اطمینان زیاد هم همان 
سیاسی رقابتی احتمال انتخاب نشدن به دلیل فساد را افزایش می دهد. یک نظام سیاسی 
رقابتی می تواند عامل بازدارنده ی فساد باشد. برای سیاستمداران انتخابی، مستقیم ترین 
گر سیاستمداران بر خالف منافع  خ می دهد. بر این اساس ا شکل مجازات پای صندوق رأی ر

موکالن شان رأی بدهند، باید منتظر مجازات در انتخابات باشند.

شفافیت و مقابله با فساد

فساد و دموکراسی 

بخش دوم

گیر دولت ها گله و شکوه دارند.  تظاهرکنندگان ناراضی در هر دو کشور عراق و لبنان از فساد فرا
کشور و عدالت بیشتر هزینه  که منابع ملی برای بهبود توسعه  آن ها اصرار دارند در صورتی 
گروه ها و نیروهای سهیم در قدرت  در  می شد، امروز سرنوشت بهتری داشتند. سوء استفاده 
که آن ها به شکل غیر  کرده  کشور عراق و لبنان چنان عرصه را بر زندگی مردم تنگ  هر دو 
گرچه سرانجام اعتراضات  منتظره ای به خیابان ها آمده و علیه وضع موجود شورش کرده اند. ا
عراق و لبنان در هاله ای از ابهام قرار دارد اما آنچه تا کنون محرز است، اینکه فساد به واسطه 
گسترش و تعمیق فقر و نابرابری و افزایش محرومیت نسبی، می تواند زمینه ساز نارضایتی 

گیر و درپی آن، اعتراضات وسیع و غیر قابل کنترل شود.  فرا
بین میزان فساد، مردم ساالری و سطح توسعه یافتگی روابطی وجود دارد؛ یعنی هرچه سطح 
توسعه یافتگی باالتر و میزان دخالت و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و نحوه مدیریت 
کمتر خواهد شد. مردم و روزنامه نگاران در رژیم های  جامعه بیشتر باشد، امکان بروز فساد 
اقتدارگرا نمی توانند از فساد دولت ها پرده بردارند. در مقابل، در دموکراسی ها می توان فساد 
کثرت گرایی، شکیبایی سیاسی  کنده از  کرد. فقط در فضایی آ را افشا و از هر سو به آن حمله 
کردن فساد ممکن می شود؛ چنین فضایی در عصر  و آزادی بیاِن واقعی، ردیابی و ریشه کن 

کنونی در نظام های سیاسی دموکراتیک تا حد زیادی وجود دارد.
بلکه  است  فساد  از  پیشگیری  و  کنترل  زمینه ساز  نه تنها  دموکراسی  و  مردم ساالری  تعمیق 
کند و امکان اعتراض  از فساد جلوگیری  نارضایتی حاصل  از تشدید  در عین حال می تواند 
که بر  کارآمدی را در بستری مدنی و قانونمند فراهم آورد. در دموکراسی هایی  علیه فساد و نا
بنیادهای قانونی نیرومندی بنا شده اند، برای فعالیت اقتصادی، چهارچوب استوار و شفافی 
کارکرد مؤثری داشته باشد، سیاستمداران باید در پی  فراهم است. برای اینکه این چارچوب 
انتخاب شدن مجدد باشند و باید از احتمال انتخاب مجددشان اطمینان نداشته باشند. 
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طبقهبندیدادههایمربوطبه»شفافیت«براساسجایگاه/سمتافراد
مورخ2لغایت8آبانماِه1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
40درصد8مدیرانیاشاغلینسازمانهاونهادها1

40درصد8روزنامهنگار-خبرنگار
10درصد2پژوهشگرانواساتیددانشگاه

5درصد1نمایندگانمجلس
5درصد1کنشگرانمدنی

------وزرا
------سایر

100%20مجموع

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«
مورخ2لغایت8آبانماِه1398

فراوانیتعد اد موضوع
20درصد4نظامپولی،مالیوبانکی
15درصد3اطالعاتوفضایمجازی

15درصد3بازرگانیوامورمالیاتی
15درصد3سالمتاداریوبوروکراتیک

15درصد3امالکومستغالت
5درصد1رسانه،فرهنگوهنر

5درصد1دولت)دولتالکترونیکو...(
5درصد1نهادهایعمومیغیردولتی

5درصد1مدیریتشهری
------بهداشتوسالمت

------وزارتخانهوسازمانهایتابعه
------صندوقهایبازنشستگی

------نفتوپتروشیمی
------قضایی

------اموراتمجلسونمایندگان
------ورزش
------سایر

100%20مجموع

توزیعموضوعِیدادههایشفافیت
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گام است. در ادامه  کوتاهی از هر  شکل )۱( نمایی از مراحل چرخه ۵گانه و شکل )2( تعریف 
مقاله نیز تعریفی از مفهوم پایه ای هر گام و ابزارهای دستیابی  به آن ها ارائه شده است.

حمایتگری فعالیتی چندعامله و شامل پنج گام تکرارشونده در یک چرخه بازخوردی است. در 
این مقاله تالش می شود تا از این برنامه به عنوان راهکاری برای مقابله با فساد استفاده شود. 
از همین رو پس از شناخت موضوع و راه های مبارزه با آن، این موضوع را به اهداف حمایتگری 
تبدیل کرده، ریسک های مرتبط با اهداف را ارزیابی و نهایتْا خواهیم آموخت که چگونه مسئله 

حمایتگری را نظارت و ارزیابی کنیم.
که در آن فعالیت های دولت و بخش های خصوصی به اطالع   دموکراسی سالم نظامی است 
روش  به  بسته  است.   مهم  این  تحقق  برای  روشی  حمایتگری  و  می شود  رسانیده  عموم 
انتخابی، حمایتگری  می تواند دوستانه یا مقابله ای باشد اما نهایتًا سبب تغییر در سیاست و 
ح شده است اما تمامی این تعریف ها  رفتارها می شود. تعریف های متفاوتی از حمایتگری مطر
از  استفاده  گروهی،  مشارکت  ذینفعان،  کلیدی  اهداف  هستند:  مشترک  عنصر  چندین  در 

حمایتگری بعنوان یک فرایند سازماندهی شده، تغییر رفتار و نگرش-ها. 
صداقت،  پاسخگویی،  شفافیت،  می تواند  حمایت گری  بین الملل،  شفافیت  دیدگاه  از 
یکپارچگی، شجاعت، عدالت و دموکراسی را بهبود بخشد. بنابراین حمایتگری فعالیتی چند 
گاهی عمومی، البی گری، آموزش عمومی،  عامله است که نباید با فعالیت هایی نظیر افزایش آ
فعالیت های رسانه ای همسان گرفته شود. در مفهوم شفافیت بین الملل حمایتگری برنامه ای 

گام  تکرارشونده ی زیر است: شامل ۵ 
۱- تحلیل مشکالت، یافتن راه حل و تشخیص ذینفعان

2- تعریف اهداف و مقاصد
۳- ارزیابی ریسک و مرور امکان پذیری و تاب آوری برنامه

۴- پیوند فعالیت ها با منابع
۵- نظارت و ارزیابی

راهنمای گام به گام گسترش یک برنامه حمایتگری ضد فساد
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شناسایی  کلیدی  موضوعات  و  مشکل  بین  رابطه  ابزار  این  در  مشکالت:  درخت   -2
می شود.

۳- درخت اهداف یا راه حل ها: درخت اهداف، مشکالت شناسایی شده در ابزار درخت 
مشکالت را به اهدافی برای حمایتگری تبدیل می کند.

اثر  اقدامات  و  تصمیمات  سیاست ها،  از  سیستم  یک  درون  در  ذینفعان  ذینفعان:  
گروه ها یا سازمان ها در سطوح مختلف بین الملل،  می پذیرند. این ذینفعان شامل افراد، 

منطقه ای، محلی و ملی می باشند.

جدولشماره)1(:ذینفعاندرسطوحمختلف

بازیگران سطح سازمانی

جهانی/بینالمللی

بنگاههایبینالمللی
البهایشغلی

NGOهایبینالملیی

شرکتهایچندملیتی

گام اول- تحلیل مشکالت و تشخیص ذینفعان:
گاهی این روش ها آنقدر زیاد  روش های متفاوتی برای دستیابی به تغییرات وجود دارد. 
برنامه  یک  توسعه  برای  قدم  اولین  است.  دشوار  روش  مؤثرترین  انتخاب  که  هستند 
کشور، جامعه یا بخش  حمایتگری ضد فساد، شناسایی سیستماتیک مشکالت فساد در 
است. هنگامی که مشکل شناسایی شد در مرحله بعد باید آن را به یک هدف حمایتگری 
که به طور مستقیم و غیرمستقیم  کلیدی  کرد. در این مرحله شناسایی ذینفعان  تبدیل 

بر دستیابی به اهداف اثرگذار هستند مهم است.
کشور، جامعه یا بخش در ابتدا  تحلیل مشکالت: برای شناسایی مشکل فساد در یک 
باید مطالعات اولیه ای از ادبیات مرتبط، تحقیقات دولتی و جامعه مدنی، مطالعات و 
آن ها  باید  بعد  مرحله  در  شد  شناسایی  مشکالت  محدوده  زمانیکه  داشت.  شاخص ها 
که به طور واقع گرایانه از طریق فعالیت های  کرد  کرده و روشی را انتخاب  را ساماندهی 
معرفی  ابزار  چندین  منظور  این  برای  کند.  مبارزه  مشکل  این  با  می تواند  حمایتگری 

می شود:
انتخاب مهمترین  و  رتبه بندی موضوعات  ابزار شامل  این  برنده:  ع  انتخاب موضو  -۱

ع در برنامه حمایتگری است. موضو

شکلشماره)2(:توضیحمختصریاز5گامتکراری
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بازیگران سطح سازمانی

ملی
دولتهایملی

NGOهایملی

منطقهای
ادارهپلیس

مسئوالنمنطقهای

محلی
جامعهمحلی

مسئوالنمحلی

که از برنامه حمایتگری اثر می پذیرند  گروه هایی  ۴- تحلیل ذینفعان: این تحلیل افراد و 
را شناسایی می کند. این ابزار نفع، موقعیت، وفاداری و اهمیت نسبی این ذینفعان را در 

اجرای برنامه حمایتگری ارزیابی می کند.
که باید در  ع خاصی از ذینفعان هستند  ۵- ترسیم نقشه تصمیم گیران: تصمیم گیران نو
ایجاد  و  تصمیم گیری  توانایی  افراد  این  واقع  در  شوند.  هدفگذاری  حمایتگری  برنامه 

تغییرات را دارند. 
لیست  ذینفعان  و  تعیین  اهداف  شناسایی  مشکل  زمانیکه  بالقوه:  نیروهای  شناسایی 
که بر دستیابی موفق به اهداف  شدند نیازمند ارزیابی نیروهای مثبت و منفی هستیم 

اثرگذارند.
نیروهای  ارزیابی  و  شناسایی  برای  بصری  روشی  ابزار  این  قدرت:  دایره  تحلیل   -۶
ابزار به تحلیل  این  برنامه حمایتگری است.  یا مانع شونده اجرای موفق  ترغیب کننده 

ع رفتار، ارزیابی منابع و قدرت این نیروها می پردازد. نو

گام دوم- تنظیم مسیر یک برنامه حمایتگری:
یک برنامه حمایتگری ضد فساد متشکل از مجموعه ای از سازه ها است. سازه های یک 
برنامه حمایتگری شامل اهداف، مقاصد، نتایج مورد انتظار از حمایتگری و فعالیت  ها در 
جهت دستیابی به نتایج است. این سازه ها مواد و مسیر دستیابی به برنامه حمایتگری 

را در جهت دستیابی به تغییرات احتمالی فراهم می کنند.
نیاز به  که چرا  باید بدانید  شما برای تنظیم مسیر برنامه خود ،  تعریف مسیر برنامه: 
کدام فعالیت ها شما را در  ایجاد تغییرات دارید؟ چه چیزی را می خواهید بدست آورید؟ و 

دستیابی به تغییرات یاری می کند؟
کرد تا رابطه علی-معلولی میان هدف، مقاصد، نتایج  تنظیم مسیر به شما کمک خواهد 

کنید. محتمل، برنامه و فعالیت های حمایت گری را شناسایی 
جدول شماره )2( ارتباط فعالیت ها، نتایج، مقاصد و اهداف بلندمدت را نشان می دهد.

 

 

 دهد.ها، نتایج، مقاصد و اهداف بلندمدت را نشان می( ارتباط فعالیت2جدول شماره )

 های کلیدیهدف، مقصد، نتایج مورد انتظار و فعالیت -(2جدول شماره )
نتایج مورد انتظار از  های کلیدیفعالیت

 هافعالیت
 هدف مقاصد

اقدامات صورت گرفته 
برای دستیابی به نتایج 

 گریبرنامه حمایت

نتایج حاصل از اجرای 
موفقیت آمیز برنامه 

 حمایتگری

شناسایی تغییرات عینی که با 
اجرای برنامه حمایتگری به 

ها دنبال دستیابی به آن
 هستیم

 تغییرات بلندمدت مطلوب

 

 ایم. هدف ما در این مثال اصالح سیستم تأمین مالی احزاب سیاسی است. ین باره تشریح کرده( مثالی را در ا3در جدول شماره )
 

 مثال -(3جدول شماره )
 هدف مقاصد نتایج مورد انتظار از فعالیت های کلیدیفعالیت

. البی کردن با دولت برای تدوین 1
های سیاست تأمین مالی برای فعالیت

 سیاسی
ای برای نشان .طراحی یک کمپین رسانه2

دادن اثرات مخربی که فساد در تأمین 
های سیاسی بر نظام سیاسی مالی فعالیت

 گذاردگیری کشور میو تصمیم

. سیاست تأمین مالی برای 1
های سیاسی تا پایان فعالیت
توسط دولت  2114سال 

 تدوین شود
.وضع قانونی توسط دولت در 2

که احزاب را  2114سال 
محل سازی موظف به شفاف

 ها میتأمین منابع مالی آن
 کند.
 
 

وضع یک چارچوب 
قانونی از طرف رئیس 
جمهور بر تآمین مالی 
احزاب سیاسی در سال 

2114 

اصالح سیستم 
تأمین مالی احزاب 

 سیاسی )مثال(

 

 ارزیابی ریسک: -گام سوم 
اندازد. همچنین حمایتگری را به خطر می هدف از تحلیل ریسک، شناسایی و ارزیابی فاکتورهایی است که موفقیت یک برنامه

کند. برای این منظور از یک جدول شود مشخص میای را که برای کاهش ریسک استفاده میتحلیل ریسک، معیارهای پیشگیرانه
SWOT کنیم.برای تحلیل استفاده میSWOT  یک ابزار تحلیلی استراتژیک برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف )عوامل درونی( و
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 دهد.ها، نتایج، مقاصد و اهداف بلندمدت را نشان می( ارتباط فعالیت2جدول شماره )

 های کلیدیهدف، مقصد، نتایج مورد انتظار و فعالیت -(2جدول شماره )
نتایج مورد انتظار از  های کلیدیفعالیت

 هافعالیت
 هدف مقاصد

اقدامات صورت گرفته 
برای دستیابی به نتایج 

 گریبرنامه حمایت

نتایج حاصل از اجرای 
موفقیت آمیز برنامه 

 حمایتگری

شناسایی تغییرات عینی که با 
اجرای برنامه حمایتگری به 

ها دنبال دستیابی به آن
 هستیم

 تغییرات بلندمدت مطلوب

 

 ایم. هدف ما در این مثال اصالح سیستم تأمین مالی احزاب سیاسی است. ین باره تشریح کرده( مثالی را در ا3در جدول شماره )
 

 مثال -(3جدول شماره )
 هدف مقاصد نتایج مورد انتظار از فعالیت های کلیدیفعالیت

. البی کردن با دولت برای تدوین 1
های سیاست تأمین مالی برای فعالیت

 سیاسی
ای برای نشان .طراحی یک کمپین رسانه2

دادن اثرات مخربی که فساد در تأمین 
های سیاسی بر نظام سیاسی مالی فعالیت

 گذاردگیری کشور میو تصمیم

. سیاست تأمین مالی برای 1
های سیاسی تا پایان فعالیت
توسط دولت  2114سال 

 تدوین شود
.وضع قانونی توسط دولت در 2

که احزاب را  2114سال 
محل سازی موظف به شفاف

 ها میتأمین منابع مالی آن
 کند.
 
 

وضع یک چارچوب 
قانونی از طرف رئیس 
جمهور بر تآمین مالی 
احزاب سیاسی در سال 

2114 

اصالح سیستم 
تأمین مالی احزاب 

 سیاسی )مثال(

 

 ارزیابی ریسک: -گام سوم 
اندازد. همچنین حمایتگری را به خطر می هدف از تحلیل ریسک، شناسایی و ارزیابی فاکتورهایی است که موفقیت یک برنامه

کند. برای این منظور از یک جدول شود مشخص میای را که برای کاهش ریسک استفاده میتحلیل ریسک، معیارهای پیشگیرانه
SWOT کنیم.برای تحلیل استفاده میSWOT  یک ابزار تحلیلی استراتژیک برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف )عوامل درونی( و

گام سوم- ارزیابی ریسک:
برنامه  یک  موفقیت  که  است  کتورهایی  فا ارزیابی  و  شناسایی  ریسک،  تحلیل  از  هدف 
حمایتگری را به خطر می اندازد. همچنین تحلیل ریسک، معیارهای پیشگیرانه ای را که برای 
کاهش ریسک استفاده می شود مشخص می کند. برای این منظور از یک جدول SWOT برای 
تحلیل استفاده می کنیم.SWOT یک ابزار تحلیلی استراتژیک برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف 
بر اجرای برنامه  که می تواند  )عوامل درونی( و فرصت ها و تهدیدها )عوامل بیرونی( است 
حمایتگری اثرگذار باشد. جدول شماره )۴(، راهنمایی برای ساخت یک جدول SWOT  است.

گر به شکل انعطاف پذیری به قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای شناسایی شده نگاه کنیم،  ا
کرده و حتی برعکس. بنابراین،  می توانیم ضعف ها یا تهدیدها را به قوت و فرصت ها تبدیل 

بررسی مداوم برنامه حمایتگری برای اطمینان از فرجام موفقیت آمیز برنامه ضروری است.
موفق  برنامه  یک  برای  سیاسی  فضای  ویژگی های  با  آشنایی  سیاسی:  فضای  تحلیل 
حمایتگری  الزم و ضروری است. فضای سیاسی می تواند بر انواع استراتژی ها و فعالیت هایی 

که می توانند در برنامه حمایت گری گنجانده شوند اثرگذار باشد. 

فضای سیاسی در بعضی از مناطق بر روی انتقادات نسبت به سایر مناطق بازتر است. در بعضی از 
کشورها انتقاد از رهبران سیاسی پذیرفته شده است درحالیکه در بعضی دیگر انتقادات، توهین 
به ایدئولوژی ها یا عرف رایج سیاسی است. بنابراین با در نظر گرفتن    ویژگی های کلیدی هر 

فضای سیاسی، کشورها را می توان به سه گروه کلی بسته،  محدود و باز تقسیم بندی کرد. 
گروه های خاصی باز بوده اما بر روی  به طور خاص در بعضی از جوامع فضای سیاسی بر روی 
سایر مثل زنان و بخش کوچکی از جامعه بسته است. در این شرایط استراتژی حمایتگری  باید 
گروه حذف شده حساس باشد و تا جایی که فضای فرهنگی اجازه می دهد آن ها را  نسبت به 

به مشارکت تشویق کند.
مرور برنامه حمایت گری: مهم نیست تحلیل اولیه شما از ریسک چقدر خوب باشد، محیطی 
که برنامه حمایت گری ضد فساد در آن اجرا می شود می تواند در طول زمان به شدت تغییر کند. 
رئیس جمهور جدید رأی آورده، وزیر جدید منصوب می کند و با چالش های جدیدی در اجرای 
برنامه روبرو می شویم. بنابراین اغلب نیاز به مرور برنامه حمایتگری داریم تا مطمئن شویم 

که برنامه ما همچنان امکانپذیر و پایدار است.
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گام چهارم- پیوند فعالیت ها با منابع:
زمانی که برنامه حمایت گری توسعه یافت و ریسک ها ارزیابی شد، فعالیت ها باید در یک برنامه 
جامع ساختاربندی شوند. در این مرحله، به منظور اجرایی شدن برنامه  موردنظر، شناسایی 
ارتباطات  استراتژی  باید  این منظور،  برای  امری حیاتی است.  و فیزیکی-  انسانی  منابع- 
کلیدی برنامه به سمع و نظر مخاطبین  که اهداف  توسعه یابد تا  تضمین کننده ی آن باشد 

خواهد رسید.
برنامه ریزی فعالیت ها: برنامه ریزی فعالیت ها ما را قادر می سازد تا نگاهی بر فعالیت های 
اصلی و جانبی، مسئولیت ها، منابع و زمان بندی الزم برای اجرای یک برنامه حمایتگری 
ضد فساد داشته باشیم. این برنامه ریزی نقشه راه شفافی را برای دستیابی به نتایج محتمل 

حمایتگری در اختیار ما قرار می دهد.
کنیم. این  گام اول می توانیم از ماتریس برنامه ریزی فعالیتی استفاده  برای این منظور در 
ماتریس روابط میان  علیت ها را برجسته می کند. این ماتریس را می توانیم برای مثال قبلی 

به شکل زیر تنظیم کنیم:

SWOT:)4(جدولشماره

عواملداخلی)منابعانسانی،منابعفیزیکی،منابعمالی،فعالیتهاومراحل،تجربیاتگذشته(

قوت)S(:اشارهبهفعالیتها،رهیافتها،مکانیزمهاو
منابعیداردکهبایدبرایدستیابیبهاهدافموردانتظار

حفظوتقویتشوند.
مثل:کارمندانماهر،تعهدات،اهدافعمومیواعتبارات

سیاسی

ضعف)W(:اشارهفعالیتها،رهیافتها،
مکانیزمهاومنابعیداردکهبایدتعدیلیا

اصالحشوندتابهنتایجموردانتظاربرسیم.
مثل:کمبودکارمندانماهر،حمایتهای

محدوداجتماعی،نااطمینانیازمنابعمالی.

فرصتها)O(:اشارهبهفعالیتهایبالقوهکوتاه،میانو
بلندمدت،شرایطخاص،منابع،مکانیزمهاورهیافتهایی

داردکهارزشاولویتبندیوپیگیریبرایدستیابیبه
اهدافموردانتظاررادارد.

مثل:انتخابات،کنفرانسهایبینالمللیف
مالقاتکنندگانمهم،واتفاقاتیکهتوجهعمومیراجلب

میکند

تهدیدها)T(:بهاعمال،شرایطومکانیزم
هایی)کوتاهمدت-میانمدتوبلند

مدت(اشارهداردکهبایدباآنهامقابلهشود
تااطمینانحاصلکنیممانعیبرایرسیدن

بهنتایجموردانتظارایجادنخواهندکرد.
مثل:فضایمحدودبرایNGOها،نیروهای
سیاسیواجتماعیمقابلهکنندهباتغییرات،

آزادیهایسیاسیمحدود،نگرشها
فرهنگیدرموردفساد.

عواملخارجی)روندهایآتی،ساختارهاوگروههایمرتبطدیگر،اقتصاد،منبعمنابع،قوانین،رویدادهای
محلی،ملیوبینالمللی(

گری ضد فساد در آن : مهم نیست تحلیل اولیه شما از ریسک چقدر خوب باشد، محیطی که برنامه حمایتگریمرور برنامه حمایت
های کند و با چالشتغییر کند. رئیس جمهور جدید رأی آورده، وزیر جدید منصوب میتواند در طول زمان به شدت شود میاجرا می

شویم. بنابراین اغلب نیاز به مرور برنامه حمایتگری داریم تا مطمئن شویم که برنامه ما همچنان جدیدی در اجرای برنامه روبرو می
 امکانپذیر و پایدار است.

 ها با منابع:پیوند فعالیت -گام چهارم 
ها باید در یک برنامه جامع ساختاربندی شوند. در این ها ارزیابی شد، فعالیتگری توسعه یافت و ریسککه برنامه حمایتزمانی

امری حیاتی است. برای این منظور، باید  -انسانی و فیزیکی -موردنظر، شناسایی منابع منظور اجرایی شدن برنامهمرحله، به
 ی آن باشد که اهداف کلیدی برنامه به سمع و نظر مخاطبین خواهد رسید.کنندهد تا  تضمیناستراتژی ارتباطات توسعه یاب

ها، منابع و های اصلی و جانبی، مسئولیتسازد تا نگاهی بر فعالیتها ما را قادر میریزی فعالیتبرنامه ها:ریزی فعالیتبرنامه
ریزی نقشه راه شفافی را برای دستیابی به داشته باشیم. این برنامه بندی الزم برای اجرای یک برنامه حمایتگری ضد فسادزمان

 دهد.نتایج محتمل حمایتگری در اختیار ما قرار می

ها را برجسته ریزی فعالیتی استفاده کنیم. این ماتریس روابط میان  علیتتوانیم از ماتریس برنامهبرای این منظور در گام اول می
 توانیم برای مثال قبلی به شکل زیر تنظیم کنیم:کند. این ماتریس را میمی

سازی محل تأمین منابع مالی که احزاب را موظف به شفاف 2114(: وضع قانونی توسط دولت در سال 5جدول شماره )
 کند.ها میآن

 ها و وظایفزیرفعالیت مسئولیت منابع زمانبندی

های فعالیت
 کلیدی

شامل تمام 
 جزئیات محتمل

زمانی اجرای چارچوب 
ریزی شده فعالیت برنامه

 چیست؟

چه منابعی برای اجرای 
فعالیت/زیرفعالیت نیاز 

 است؟

کسی چه 
مسئول اجرای 

فعالیت/ 
 زیرفعالیت است؟

ها موجب زیرفعالیتچگونه 
 های برنامه تحقق فعالیت

 شوند؟ریزی شده می

 1فعالیت کلیدی 

 2فعالیت کلیدی     
 3فعالیت کلیدی     
 

های اصلی برای رسیدن به نتایج مورد انتظار حمایتگری است. در گام دوم، اهداف اصلی در همین راستا، گام اول مروری بر فعالیت
ها است. بدین معنا که وظایف و ها و وابستگیباید به اهداف جزئی و فرعی شکسته شوند. گام سوم، مشخص نمودن ترتیب فعالیت

ریز باید کارشناسان و وظایف را تعریف کند تا اصال ببیند آیا با هم مرتبط باشند. در گام بعد، برنامهاهداف جزئی تعریف شده باید 
آمیز برنامه حمایتگری باید تخمین زده شود. در های اجرای موفقیتبرنامه حمایتگری اجرایی هست یا خیر. سپس به منابع و هزینه

 انبی، وظایف محول شده و تاریخ اتمام کار تخمین زده شود.نهایت آنکه باید مدت زمان هر فعالیت اصلی و ج
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انتظار  نتایج مورد  به  برای رسیدن  فعالیت های اصلی  بر  اول مروری  گام  راستا،  در همین 
گام دوم، اهداف اصلی باید به اهداف جزئی و فرعی شکسته شوند.  حمایتگری است. در 
که وظایف و  گام سوم، مشخص نمودن ترتیب فعالیت ها و وابستگی ها است. بدین معنا 
کارشناسان و  گام بعد، برنامه ریز باید  اهداف جزئی تعریف شده باید با هم مرتبط باشند. در 
وظایف را تعریف کند تا اصال ببیند آیا برنامه حمایتگری اجرایی هست یا خیر. سپس به منابع 
و هزینه های اجرای موفقیت آمیز برنامه حمایتگری باید تخمین زده شود. در نهایت آنکه باید 
مدت زمان هر فعالیت اصلی و جانبی، وظایف محول شده و تاریخ اتمام کار تخمین زده شود.
ارتباطات  استراتژی  دارا بودن یک  برنامه حمایت گری،  اجرای موفقیت آمیز یک  به منظور 
در  و  است  خاصی  مهارت های  نیازمند  ارتباطات  برقراری  است.  ضروری  و  الزم  مشخص، 

بعضی مواقع، نیازمند آن است تا در این وادی از متخصصین نیز کمک گرفته شود.

گام پنجم- نظارت و ارزیابی:
نظارت و ارزیابی دو جزء اصلی یک برنامه حمایتگری ضد فساد هستند. "نظارت" به معنای 
برنامه  یک  اثرگذاری  سنجش  فرآیند  "ارزیابی"  است.  اطالعات  مستمر  مرور  و  جمع آوری 
که میزان قابل استناد بودن  حمایت گری در دستیابی به اهداف تعیین شده برای آن است 

تغییرات مشاهده شده برای فعالیت ها را می سنجد.
نظارت به شما اجازه بهبود عملکرد، پاسخگویی و ارتباط را می دهد. ارزیابی این امکان را 
می دهد تا مسیر برنامه حمایتگری را کنترل کرده و در صورت نیاز آن را تغییر دهید. همچنین 

ارزیابی تعیین می کند آیا به اهداف کلیدی رسیده ایم یا نه؟
که  به کارگیری نظارت و ارزیابی به صورت همزمان باعث می شود تا برنامه ریز متوجه آن شود 
آیا به اهداف اصلی نائل شده است یا خیر؟ برنامه حمایتگری تعریف شده در چه مرحله ای 

است و آیا نیازمند به ایجاد تغییرات در آن هست؟
نظارت و ارزیابی به یک سیستم قدرتمند و متنوع نیاز دارد تا بتواند مجموعه اطالعاتی را که 
کند. در این  راستا می توان از  باید در یک برنامه حمایتگری به طور موازی پیش برود، بررسی 
که  گرفته است  دو ابزار استفاده نمود. ابزار اول، استفاده از مجموعه ی فعالیت های صورت 
تیم حمایتگری را قادر می سازد اطالعات مورد نیاز خود را جمع آوری کند. ابزار دوم، استفاده از 
مجموعه ی نقل قول ها و خوداظهاری است؛ به این معنا که از تمامی اعضای تیم حمایتگری 
خواسته می شود تا با استفاده از منابع رسمی و غیررسمی، از روند اجرای برنامه حمایتگری 

خوداظهاری داشته باشند.

نتیجه گیری:
گام ها به هم پیوسته بوده و  گام توضیح دادیم. این  در این راهنما برنامه حمایتگری را در ۵ 
هر گام بر گام دیگر بازخورد دارد در این صورت است که چرخه ارزیابی و کار حمایتگری بهبود 
می یابد. این راهنما بصیرتی به ما می دهد که موضوع چیست و چگونه باید با آن مبارزه کرد؟ 
چگونه این دانش را به اهداف حمایتگری تبدیل کنیم؟ چگونه ریسک های مرتبط با اهداف 
را ارزیابی کنیم؟ چگونه اطمینان بیابیم که منابع الزم برای رسیدن به اهداف را داریم و چگونه 

مسئله حمایتگری را نظارت و ارزیابی کنیم.

منبع: 
Figari, A. Kelso, C,. )2013(, “Developing an Anti-Corruption Advocacy Plan a 
Step-by-Step Guide”, Transparency International )www.transparency.org(
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که نشان دهنده اهمیت باالی این  کاربران فضای مجازی بوده است  از سوی  منتشرشده 
موضوع می باشد. دراین باره مطالبی نیز درباره الگو گرفتن برای مبارزه با فساد در داخل کشور 

دیده می شود.
گفته شده در باال، سایر مضامین را تحت تأثیر قرار داده و بازخورد     بازخورد باالی مضمون 
کمی به آن ها تعلق  گرفته است اما می توان به مضامین جدید و نسبتًا مهمی همچون دستگیری 
کشور به اتهام فساد مالی، ردپای حساب های  رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

اجاره ای در پرونده فساد بانک سرمایه و مطالبی مربوط به فساد و هفت تپه اشاره کرد.
   در توئیتر به طورکلی سه مضمون این بازه زمانی مانند هفته های پیشین بوده و تمرکز 
ج از کشور قرارگرفته است. دراین باره می توان به برخی  اصلی بر مبارزه با فساد در داخل و خار
آزادی وی  از  که پس  کرد  با فساد اشاره  کاربران درباره حسن عباسی و مبارزه  توئیت های 

پررنگ شده است.
   در تلگرام، سهم ۳۸ درصدی بازدیدهای مضمون مربوط به مبارزه با فساد در سایر کشورها 
گذشته با شدت باالتر را نشان می دهد. به دلیل تنوع اخبار منتشرشده در  روند مشابه هفته 
مورد کشورهای مختلف، این مضمون بازنشر باالیی داشته و در صدر اخبار پراهمیت در تلگرام 

قرارگرفته است.
   موضوع شفافیت در مجلس شورای اسالمی به دلیل انتشار سخنان برخی نمایندگان مانند 
علی مطهری دراین باره در تلگرام نسبت به توئیتر اهمیت باالتری یافته اما بازهم بازخورد 

چندان باالیی نداشته است.
   به طورکلی در هردو فضای مجازی و به طور ویژه در تلگرام، از اهمیت مضمون فساد در 
سطح کالن کشور کاسته شده است و انتقادات ساختاری جای خود را به پرونده هایی در مورد 

مبارزه با فساد داده اند.

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 
شفافیت منجر شود. از این رو، شانزدهمین 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 2۱ هزار مطلب در تلگرام و بیش از ۶ هزار پست توئیتری در ارتباط با 
فساد و رانت منتشرشده است که نسبت به هفته های قبلی با کاهش انتشار در توئیتر و افزایش 
کمی در تلگرام همراه بوده است. در این بازه زمانی نیز مضمون مبارزه با فساد در سایر کشورها 
همچنان باالترین میزان بازخورد را از آن خودکرده است. )این رقم در هفته گذشته بیش از ۱۹ 

هزار مطلب در تلگرام و بیش از 7 هزار پست توئیتری بوده است(. 

کار روش انجام 
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 2 الی ۹ آبان به روش تحلیل مضمون مورد ارزیابی قرارگرفته اند. 

تحلیل
کشورهایی مانند عراق و لبنان در  خ داده در  گذشته موضوع اتفاقات ر    مانند دو هفته 
اعتراض به فساد و سایر رخدادهای مرتبط به مبارزه با فساد در این کشورها، مهم ترین موضوع 

توصیه مرجعیت عراق به پرهیز از خشونت در اعتراض به فساد

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند
بازه زمانی ۲ تا ۹ آبان ۹۸

فضای 
مجازی
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جدول1:دستهبندیمحتواییپستهایتوییتریباالی100الیکدربازهزمانیگزارش

درصد الیکدرصد انتشارمضمون
2824مطالبیدربارهمبارزهبافساددرسایرکشورها

1519مطالبیدرموردمبارزهبافسادورانت
1410فساددرسطحکالنکشور

دستگیریرئیسسازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشوربهاتهام
فسادمالی

64

54فساددرفوتبال
510فسادورانتدررسانهومطبوعات

54مطالبیدربارهحسنعباسیومبارزهبافساد
21شفافیتدرمجلسشورایاسالمی

23رانتوفساددرکنکوروپذیرشعلمی
17مطالبیمربوطبهفسادوهفتتپه

1715سایر

ابرواژهفضایتوئیتر 

که بیشترین الیک را در توئیتر داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار     سه توئیت اولی 
گرفتند، به ترتیب ۳۱۶2، 2۸7۸ و ۱۳۰2 الیک دریافت کرده اند. 

که بیشترین بازدید را در تلگرام داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار     سه پست اولی 
گرفتند، به ترتیب ۳۰۶۳۰2 ، 2۹۴۳۸۹ و 2۶۹2۰۸ مرتبه بازدید شده بودند. 

توئیت برگزیده هفته 
سایت  الیک:   ۱2۰۸ با   گودرزی«  میالد   |  Milad Goodarzi  « نام  با  کاربری  از  توئیت   -۱
روزنامه رسمی عمدًا طوریه که نتونی به اطالعات شرکت ها، هیئت مدیره ها، روابط و... بخوبی 
که اون مشکالتو  ک باال اومده  کنی! چندماهیه سایتی به اسم #لیال و راحتی دسترسی پیدا 
رفع کرده و فضا و امکاناتش بیشتر به مفهوم #شفافیت نزدیکه! خب؟ تشویق شده؟ نه فیلتر 

شده... 

پست های تلگرامی برگزیده هفته
کانال » خبر فوری« با تعداد 2۶۹2۰۸ بازدید:   -۱

آیت اهلل سیستانی در بیانیه ای ضمن درخواست از معترضان برای حفاظت از اموال عمومی و 
کمیته مستقل قضایی درباره  خصوصی و عدم تعدی به نیروهای امنیتی، خواهان تشکیل 
کرد: تعدی به نیروهای امنیتی و ضربه  کید  اعتراضات اخیر شد. وی در بیانیه ای فوری تأ
زدن به اموال عمومی و خصوصی در جریان اعتراضات از لحاظ شرعی درست نیست و مغایر 
با اصول تظاهرات مسالمت آمیز است. خشونت زمینه را برای مداخالت خارجی فراهم می 

کند./ ایسنا 
بغداد از صبح امروز شاهد اعتراضات مردمی بر علیه فساد و مسائل معیشتی است.

کانال »خبر فوری« با تعداد 2۱۰۳2۳ بازدید:   -2
سرمایه  بانک  پرونده  بررسی  سرمایه:  بانک  فساد  پرونده  در  اجاره ای  حساب های  ردپای 
نشان دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب های نیابتی در این فساد بزرگ است. در این 
روش، مجرمین با استفاده از مدیرعامالن اجاره ای و بهره بردن از حساب ها و هویت آن ها، 
تسهیالت دریافت می کردند. قهرمانی، نماینده دادستان روش کار مجرمان را این گونه تشریح 
که آن ها بعد از شناسایی افراد بی بضاعت، این افراد را به عنوان مدیرعامل یک شرکت  کرد 
نصب می کردند. مجرمین این افراد را سوار بر لوکس ترین ماشین ها به بانک می بردند و با 

استفاده از حساب آن ها وام دریافت می کردند./ فارس
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جدول2:دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبتعداددرصدانتشارو
بازدیدتلگرامی

درصد بازدیددرصد انتشارمضمون
3938مبارزهبافساددرسایرکشورها

دستگیریرئیسسازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشور
بهاتهامفسادمالی

1110

99مبارزهبافسادورانت
95فساددرسطحکالنکشور

810شفافیتدرمجلسشورایاسالمی
68فساددرفوتبال

55اتهامفسادبهوزارتارتباطات
44ردپایحسابهایاجارهایدرپروندهفسادبانکسرمایه

22شفافیتوتحریمها
12فسادوهفتتپه

10رانتوفساددرکنکوروپذیرشعلمی
66سایر

دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبمیزانبازدیدتلگرامی
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و بی اعتمادی در بازار پیش فروش مسکن شده، ریشه در اسناد قولنامه ای دارد. پروژه رضوان 
قم یک نمونه بارز از فروش یک ملک به چندین نفر است. در این پروژه، سازنده توانسته 
بود ۱۳2 واحد را به هزار و ۴۰۰ نفر بفروشد و سود ۱۰۰ میلیاردی به جیب بزند. پروژه مسکونی 
گفته علی  آفتاب شهرری نیز یک نمونه دیگر از فروش یک ملک به چندین نفر است. به 
ملکوتی، دادستان عمومی و انقالب شهرری، در این پروژه، ۳۰ واحد مسکونی به بیش از 2۵۰ 

نفر فروخته شده است.
 http://kayhan.ir/fa/news/173304 

 

وه فضای  »وی پی ان« قانونی در دستور کارگر
ی قرار گرفت  مجاز

روزنامهشرق-۴آبانماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

سرپرست    | کشور   کل  جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی 
از  برخی  و  مردم  نیاز  بر  بنا  کرده  است  اعالم  کشور  کل  دادستانی  مجازی  فضای  معاونت 
دستگاه ها به وی پی ان قانونی، دستورالعمل الزم در این خصوص در دستور کارگروه قرار گرفته 
که در آن مستقیم از این ابزار )وی پی ان(  گفته جواد جاویدنیا، در قانون، مقرره ای  است. به 
نام برده و آن را جرم شناخته باشد، نداریم. بخش اعظم اطالعات فنی فروشندگان وی پی ان 

و حجم ترافیک مصرفی آن ها در اختیار وزارتین اطالعات و ارتباطات است. 
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/241717

شفافیت و مقابله با فساد

اخبار برگزیده هفته

فصل اول

ی: سال های 8۴ تا 92 رکورد پمپاژ  عابدی جعفر
فساد در ایران شكسته شد 

روزنامهاطالعات-2آبانماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

حسن عابدی جعفری، وزیر اسبق بازرگانی  |  در دوران دفاع مقدس، مقوله ای به نام فساد 
در کشور وجود نداشت و هیچ کس به دنبال منافع شخصی و حزبی خود نبود. اما از ابتدای دهه 
7۰ به این سو، زمینه بروز فساد در کشور بیشتر شد؛ به نحوی  که در دولت نهم و دهم بیشترین 
پمپاژ فساد به اقتصاد کشور صورت گرفت. یک دلیل آن این بود که در آن دولت اصاًل متوجه 
کشور چه ویژگی هایی دارد و چه آفت هایی آن را تهدید می کند؟ متوجه  که اقتصاد  نبودند 
که  نبودند اقتصاد کشور از چه تشکیل شده و چه بیماری هایی دارد؟ درست همان چیزهایی 

باید منع می کردند تا این بیمار استفاده نکند را به اقتصاد بیمار کشور تحمیل کردند.
 http://ytre.ir/s3M 

ی های چند  قولنامه؛ عامل اصلی کالهبردار
وش مسكن  صد میلیاردی پیش فر

روزنامهکیهان-3آبانماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت  

بررسی ها نشان می دهد فروش یک ملک به چندین نفر که سال ها است باعث ایجاد ناامنی 
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ی از تعارض منافع  یستی برای جلوگیر بهز
پیشقدم شد 

روزنامهاعتماد-۴آبانماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

وحید قبادی دانا، رئیس سازمان  کشور  |   وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی 
بهزیستی کشور، نیمه مهرماه امسال بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت صدور مجوز فعالیت 
کز متعلق و وابسته به این سازمان حمایتی،  تمام مدیران و بستگان درجه یك ایشان در کلیه مرا
گذاری، ابطال یا تبدیل این مجوزها شده  کرده و با تعیین مهلت سه ماهه، خواستار وا صادر 
که این ممنوعیت در راستای ارتقای سالمت اداری و از  کید شده  است. در این بخشنامه، تأ
بین بردن موقعیت های منجر به تقدم منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی و در نهایت، 

مدیریت تعارض منافع و شفاف سازی فعالیت های جاری این نهاد حمایتی است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/135599 

 

وکی: الزمه تحقق بودجه بدون نفت؛  پاز
مالیات عادالنه و شفاف است 

خبرآنالین-6آبانماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

مهدی پازوکی، اقتصاددان  |  دهه هاست که درآمد نفتی در حوزه بودجه جاری دولت هزینه 
که تحت تأثیر شرایط بین المللی، میزان و حجم آن تغییر می کند و درنهایت در بازار  می شود 
کار دولت ها قرار  جهانی این قیمت ها به نفع ایران تعیین نمی شود. اما آنچه باید در دستور 
کشور  مالیاتی  از طریق سامان دهی نظام  نفتی  به درآمدهای  وابستگی بودجه  گیرد، قطع 
است. جلوگیری از فرار مالیاتی نوعی عدالت مالیاتی است. عدم شفافیت یکی از بهانه های 
کشورهای دنیا است. به همین خاطر، شفافیت اطالعات و آمار می تواند  پول شویی در همه 

به گسترده شدن چتر مالیاتی کمک کند. 
 http://khabaronline.ir/news/1315098

 

آمار تراکنش های بانكی مشاغل به سازمان 
ود  مالیاتی می ر

اقتصادآنالین-6آبانماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

کنش های بانکی مشاغل برای محاسبه مالیات به  ضمن آنکه از سال آینده قرار است آمار ترا
سازمان امور مالیاتی برود، بسیاری از صاحبان مشاغل، با استفاده از روش های مختلف قانون 
را دور می زنند تا مالیات نپردازند. رقم فرار مالیاتی هم اعداد بزرگی بین 2۵ تا ۴۰ هزار میلیارد 
تومان تخمین زده می شود. ازاین رو، دولت ایجاد صندوق های مکانیزه فروش را مصوب کرده 
کرده و در ادامه سایر مشاغل را نیز دربر خواهد  گام نخست، پزشکان را متعهد به اجرا  و در 
گرفت. لذا، از سال آینده بالغ بر ۵۵ شغل باید پایانه فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش 

نصب کنند.
 https://www.eghtesadonline.com/n/206G 

 

ونده فساد  ردپای حساب های اجاره ای در پر
بانک سرمایه 

فصلتجارت-6آبانماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

بانکی توسط مسئولین، عصای دست  اخیر، ساماندهی نکردن حساب های  در چند سال 
مفسدان بزرگ برای پنهان کردن جرائم بوده است. درواقع نبود قواعد مناسب برای ساماندهی 
کنش های  حساب های بانکی موجب شده تا مجرمین با استفاده از حساب های نیابتی، ترا
کنش برای نهادهای مقابله کننده  خود را پنهان کنند. زمانی که دلیل و ذی نفع اصلی یک ترا
کشور بود. بررسی پرونده بانک  کالن در اقتصاد  با فساد شفاف نباشد، باید منتظر فسادهای 
سرمایه، نشان دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب های نیابتی در این فساد بزرگ است. 
مجرمین این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب های بانکی، پولشویی کرده اند.

 https://b2n.ir/23097 
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ایران بهشت میلیاردر ها! / بیش از ۴۰۰۰ پزشک 
و وکیل مالیات نمی دهند 

خبرگزاریدانشجو-8آبانماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و نظام مالیاتی

کشور  کشور  |  رئیس سازمان امور مالیاتی  امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی 
گفت: از ۳۰۰ هزار میلیارِدری که در کشور شناسایی شده، بیش از نیمی از آن ها از جمله ۳ هزار 
وکیل و ۱2۰۰ پزشک اصاًل مودی مالیاتی نیستند و مالیات نمی پردازند. امیدعلی پارسا افزود: 
کل درآمدهای اقتصاد ایران، آنچه به عنوان درآمد مالیاتی در اختیار دولت قرار می گیرد،  از 
عددی بین 7-۸ درصد است. بدون تردید هیچ دولت یا کشوری با این میزان مالیات قادر به 
اداره مطلوب جامعه یا ارائه خدمات فراوانی نیست. سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده است 

۶۰ تا 7۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که همه به منابع نیاز دارند.
 https://snn.ir/003MQ3 

 

شهردار تهران فهرست امالک واگذار شده به 
غیر را منتشر کند 

تابناک-8آبانماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

محمدرضا بادامچی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  نماینده مردم تهران در مجلس 
گذار شده به غیر،  با استناد به سخنان اعضای شورای شهر تهران مبنی بر۳۸۰۰ واحد ملکی وا
ک را منتشر کند. محمدرضا بادامچی در صفحه  از شهردار تهران خواست که فهرست این امال
رسمی توئیتر خود نوشت: »برخی از اعضای شورای شهر تهران می گویند۳۸۰۰ واحد ملکِی 
متعلق به  شهرداری تهران ، بدون هیچ قرارداد و سندی، در اختیار دیگران است. از شهردار 
ک را منتشر  محترم تهران تقاضا می کنم براساس قاعده  شفافیت ، به  سرعت فهرست این امال

کند تا معلوم شود چه کسانی اموال بیت المال را در ید اختیار گرفته اند.«              
 https://www.tabnak.ir/fa/news/933478 

 

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجربه موفقی 
نبود 

خبرگزاریفارس-8آبانماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کیش  |  مدیر امور  محمد ثاقب فرد، مدیر امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد 
مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: تجربه معافیت صددرصدی مناطق آزاد 
و مناطق ویژه اقتصادی از مالیات موفق نبود زیرا قطع شدن زنجیره مالیاتی به ضرر فعاالن 
کرد: اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در این مناطق  اقتصادی است. ثاقب فرد خاطرنشان 
به موانع اجرایی آن برمی گردد. پیشنهاد من این است در این مناطق به صورت آزمایشی 
کاال و  فعاالن اقتصادی و مودیان مالیاتی اظهارنامه مالیات ارزش افزوده بدهند تا زنجیره 
خدمات شفاف شود، اما الزامًا مشمول مالیات نشوند؛ یعنی به صورت آزمایشی اجرا شود زیرا 

برای دولت، وصول این مالیات بیشتر از جنبه شفافیت زنجیره کاال و خدماتش مهم است.
 http://fna.ir/dd3js2 
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یافت لحظه ای قیمت ها با سامانه ۱2۴  در
باشگاهخبرنگارانجوان-2آبانماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

محمدابراهیم صداقت، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان استان فارس  |  معاون 
کنند  اراده  که  لحظه  هر  مردم  داشت:  اظهار  فارس  استان  مصرف کنندگان  از  حمایت  و  بازرسی 
گفت: با هدف افزایش  کاال ها و خدمات مطلع شوند. محمدابراهیم صداقت،  می توانند از قیمت 
کاال و خدمات در اپلیکیشن  کاال و خدمات، سامانه اطالع رسانی قیمت  شفافیت در خصوص قیمت 
کاال ها و  کثر قیمت  که مردم می توانند با مراجعه به این سامانه از حداقل و حدا آپ بارگذاری شده 
کنند. او اظهار داشت: در این سامانه ۳ نوع قیمت به  خدمات درهر لحظه از شبانه روز اطالع پیدا 
کثر و قیمت مصوب برای مصرف کننده است. شهروندان نمایش داده می شود که شامل حداقل، حدا

 https://www.yjc.ir/fa/news/7116041 

مدیرعامل بانک ملی: سككوک معامالت را 
شفاف می کند 

باشگاهخبرنگارانتهران-2آبانماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی  

ایران سامانه  ملی  بانک  مدیرعامل    | اقتصادی   کارشناس مسائل  یگانه،  وفایی  رضا 

کسب وکار موسوم به »سککوک« را ابزاری برای ایجاد شفافیت در معامالت تجاری  کشوری 
گزارش باشگاه خبرنگاران تهران، محمدرضا  کسب وکارها دانست. به  و فرصتی ویژه برای 
که  کارشناسی و همفکری سامانه سککوک  کارگاه نیم روزه آموزشی،  حسین زاده در نشست 
با حضور اعضای هیئت مدیره، معاونان و رؤسای ادارات کل بانک در اداره کل آموزش برگزار 
کید بر اینکه سککوک یک ابزار اعتباری است، اظهار کرد: با این سامانه محل دقیق  شد، با تأ
هزینه کرد اعتبارات مشخص می شود و بدین ترتیب می توان شاهد شفافیت در معامالت بود.

 https://b2n.ir/51182   

پیشنهاد هایی در مورد تأمین دسترسی 
عمومی به حقوق مدیران ارائه شده است 

خبرگزاریفارس-۴آبانماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

کشور  |  رئیس سازمان اداری و  جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشور در مورد عدم اجرای ماده 2۹ برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد سامانه  استخدامی 
شفافیت عمومی در ثبت حقوق و مزایای مدیران، گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران 
گزارشی از آخرین وضعیت  در مهلت قانونی خودش راه اندازی شده است. انصاری افزود: ما 
سامانه که قرار بود تا پایان شهریورماه تهیه کنیم را تدوین، و به دولت داده ایم و پیشنهاد هایی 

گر در دولت نهایی شد، اعالم می شود. که ا در مورد تأمین نحوه دسترسی در آن جا داده ایم 
 http://fna.ir/dd33sk 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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ی  ین مانع آزادساز رگتر ی؛ بز محرمانه ساز
اطالعات 

روزنامهایران-۴آبانماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

به  همگانی  دسترسی  »زیست بوم  یک روزه  ملی  همایش    | خبرنگار   صادقی،  سوسن 
اطالعات« در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد. به گفته مدعوین در این همایش، به دلیل 
کردن اطالعات، دولت الکترونیک نتوانسته در  مقاومت مدیران و محرمانه سازی و امنیتی 
کشور رشد پیدا کند. به گفته استادان حاضر در این همایش، دسترسی آزاد همگان به اطالعات 
که در سال ۸۸ در کشور مصوب شده است. دسترسی آزاد به  از حقوق مسلم شهروندان است 
کمیت باید اجازه دهد تا شهروندان  اطالعات از مظاهر اصلی آزادی بیان محسوب می شود و حا

طبق حقوق خود به اطالعات دست یابند.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/525306 

کتاب »فساد دانشگاهی« منتشر شد 
خبرگزاریمهر-5آبانماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

روِش  گونه شناسی،  فرعی  عنوان  با  دانشگاهی«  »فساد  کتاب  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
سنجش، علل، پی آمدها و راهبردهای مبارزه با آن که حاصل ۴ سال مطالعه و بررسی نویسنده 
کادمیک، علل،  کتاب در زمینه بررسی مسئله فساد آ کادمیک است، اولین  در زمینه فساد آ
کتاب، برای اولین  کادمیک در ایران است. در این  پی آمدها، و راهبردهای مبارزه با فساد آ
بار یافته های چند پیمایش در زمینه فساد و همچنین یافته های پیمایش فساد دانشگاهی 
گاه روانه بازار  ارائه شده است. این کتاب با شمارگان۵۵۰ نسخه در هفته جاری از سوی نشر آ

نشر می شود.
 http://mehrnews.com/news/4756301 

کتاب »جامعۀ فرسودگی، جامعۀ شفافیت« 
منتشر شد 

خبرگزاریمهر-5آبانماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

کتاب »جامعه فرسودگی، جامعه شفافیت« با ترجمه ای از محمد معماریان توسط نشر ترجمان 
کتاب جامعه فرسودگی و جامعه  کتاب ترکیبی از دو  گزارش خبرنگار مهر، این  منتشر شد. به 
کره-ای- آلمانی، آن را به  که »بیونگ چون هان« به عنوان یک فیلسوف  شفافیت است 
رشته تحریر درآورده است. در این میان، کتاب جامعه شفافیت به چهرۀ دیگری از جامعه ای 
که در آن، دسترسی آزاد به اطالعات در جامعۀ دیجیتال اهمیت ویژه ای دارد؛ اما  می نگرد 
آدم های این جامعه خود نیز تحت مشاهدۀ دائم هستند؛ هان توضیح می دهد که در نهایت 

چگونه جامعۀ شفافیت مدار به جامعۀ کنترل محور تبدیل خواهد شد.
 http://mehrnews.com/news/4756662  

 

۵۵ درصد امالک دستگاه های اجرایی گیالن 
در سامانه سادا ثبت شد 

خبرگزاریمهر-6آبانماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

کید بر تسریع ثبت و یکپارچه سازی  با تأ گیالن  استاندار    | گیالن   ارسالن زارع، استاندار 
اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی این استان در سامانه سادا)سامانه اموال دستگاه های 
ک دستگاه ها در این سامانه ثبت شده است. ارسالن  کنون ۵۵ درصد امال گفت: تا اجرایی(، 
ع با بیان اینکه در حال حاضر ۳2۹ دهیاری،22۰ دفتر پیشخوان دولت، ۴۸ دفتر ICT و  زار
ک کشور(  ک)سامانه یکپارچه مدیریت امال ۳۵ شهرداری در استان گیالن در اجرای پروژه سیما
ک به ویژه شهرداری ها باید  فعال هستند، افزود: تمامی دستگاه های فعال در زمینه زمین و امال

در این سامانه فعال تر شوند.
 http://mehrnews.com/news/4757564 
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زه با فساد  دیده بان شفافیت و عدالت در مبار
جناحی عمل نمی کند 

خبرگزاریایرنا-6آبانماِه1398

شفافیت در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی

علی اشرف نوری، مدیرعامل سازمان دیده بان عدالت و شفافیت  |  مدیرعامل سازمان 
دیده بان عدالت و شفافیت، اظهار داشت: این مجموعه مردمی از سال ۱۳۹۵ ثبت رسمی شده 
و امروز همه نهادهای تقنینی و اجرایی، سازمان دیده بان شفافیت و عدالت را مورد مشورت 
قرار می دهند. علی اشرف نوری با بیان اینکه از میان بیش از ۴ هزار سند و پرونده گزارش شده، 
حدود۸۰۰ پرونده کالن که بعضی از آن ها در سطح ملی است را پیگیری کردیم، اظهار داشت: 
کمیتی، عزم جدی دارد  دیده بان برای ریشه کن کردن فساد در هر سطحی و توسط هر نهاد حا

و برای رصد، کشف، ارجاع و اقدام علیه مفاسد، اصول گرا و اصالح طلب نمی شناسد.
 /http://www.irna.ir/news/83531935 

 

ید خانه  فرار 8۳۱ میلیون دالر سرمایه برای خر
در ترکیه 

اقتصادآنالین-8آبانماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

که دریافتند به جای خرید خانه یک میلیون دالری، با معامله  برخی شهروندان ایرانی  زمانی 
کنند، بار خود را به  واحدهای2۵۰ هزار دالری هم می توانند حق شهروندی ترکیه را دریافت 
کشور داشته باشند  کشور بستند تا این بار تأثیر بسزایی در رونق بازار مسکن این  مقصد این 
و در سال 2۰۱۹، پس از عراقی ها جایگاه دوم را از نظر تعداد خرید مسکن خارجی ها در ترکیه 
به دست آورند. طوری که آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه نشان می دهد، ایرانی ها در۹ ماه سال 

جاری میالدی، ۳۳2۴ واحد مسکن در این کشور خریداری کرده اند.
 https://www.eghtesadonline.com/n/20EE 

حذف یارانه نقدی پردرآمدها پشت سد 
حساب های نیابتی 

خبرگزاریفارس-8آبانماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

کنش های مالی خود را با حساب افراد  بسیاری از افراد ثروتمند یا شخصیت های حقوقی، ترا
گفته حسین  کنند. به  بی بضاعت انجام می دهند تا از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی 
نقدی  یارانه  )حذف   ۱۳۹۸ بودجه  قانون   ۱۴ تبصره  اجرایی  ستاد  سخنگوی  میرزایی، 
کنش های  پردرآمدها( نزدیک به نیمی از افرادی که به قطع یارانه های خود معترض بودند، ترا
که  اشاره می کند  را حاصل فعالیت های دیگران می دانستند. وی به مواردی  حساب خود 

اذعان داشتند حساب هایشان در ازای دریافت مبالغی، در اختیار افراد دیگر بوده است.
 http://fna.ir/dd3yyk 
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