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حاشیه یا متن فقر

کنیم؟ چگونه از فقرا حمایت گری اجتماعی 

ربیعی:۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت حمایت های اجتماعی می شوند 

کوچک تر شد  سفره تهرانی ها 

کار  جذب۶۰ درصد مهارت آموزان به بازار 

کودک همسری در کشور  سیستان وبلوچستان، رتبه چهارم 

کل مبلغ حاصل از افزایش قیمت بنزین به ۶۰ میلیون نفر داده می شود 

کمبود مشاور دارند  ترک تحصیل ۹۴ دانش آموز قروه ای/مدارس 

مناسب سازی فضای عمومی، توزیع عادالنه خدمات شهری است 

کارگر استان ها  کارگران سراسرکشور در مقابل خانه های  تجمع 

گنبدکاووس« رونمایی شد  گرگان و  کتاب »آینده پژوهی محالت حاشیه نشین 

کاهش نرخ فقر داشته اند  که بهترین عملکرد را در  کشوری   ۱۵

جذب بیش از۲۰۰ نفر دانش آموز بازمانده از تحصیل در مدارس خراسان شمالی 

اختصاص تسهیالت ۴ میلیارد تومانی برای طرح های اشتغال روستایی 

رشد ۱3۱ درصدی قیمت زمین در تهران 

کاالها نباید داشته باشیم  هیچ افزایش نرخی در 

کار برای بازماندگان از تحصیل  اقدامات وزارت 

کیست؟  جوابگوی ۸ دختر دهنویی 

گذاشته شد/نمایشی با روایت آسیب های اجتماعی  »قرار« زندگی 

کمک معیشتی دولت پاسخگوی مشکالت معلوالن نیست 

کشاورزی ایجاد شد  ۹۶ هزار اشتغال روستایی جدید در بخش 

کاهش فقر  اختصاص ١٥ هزار و ۴۰۰  میلیارد تومان برای 
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ارتباط عکاسان و خیرین در نمایشگاه عکس»بنیاد جهانی حرکت انسانی« 

گیرد  کودکان در اولویت قرار  تصویب نهایی الیحه حمایت از 

تراز مالی سرخابی ها باید شفاف شود 

صدور پروانه شکار تا انجام مطالعات جامع متوقف می شود 

درآمد سلبریتی ها و ُمعضل معافیت مالیاتی 

نمکی: پرونده تخلف ۱۶ میلیون یورویی در تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه رفت 

کاالها دو برابر شد  گشت های نظارتی مشترک در طرح ممنوعیت افزایش قیمت 

تخلف بیمارستان ها در ارجاع بیمار به خرید تجهیزات پزشکی 

کاال  کنترل و نظارت بر قاچاق  تعلل ۶ ساله در راه اندازی سامانه  

ثبت نام ۹۲ هزار دیده بان مردمی در سامانه سجام 

فعالیت ۲۷۵ مرکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی در زنجان 

گیالن قرار دارد  شفافیت مالی در رأس امور خانه مطبوعات 

گزارش تخلف انتخاباتی است  سامانه الکترونیکی سجام آماده دریافت 

فساد ۱۰۰۰ تن سیب درپی سوء مدیریت و مشورت اشتباه 

گرفتن از مردم نداریم  کمک  برای مبارزه با فساد راهی جز 

افزایش3۷ درصدی تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیس 

افشای اطالعات ۴3۴ شرکت در »کدال« 

دور باطل پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان 

استارت آپ ها نباید بستر رانت شوند 

پوسته  بودجه شرکت ها به مجلس رسید
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مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

حاشیه یا متن فقر

بخش اول

افزایش قیمت بنزین، توجه زیادی معطوف حاشیه  آبان ماه علیه  در پی وقوع اعتراضات 
را منحصر به  گرچه به دشواری بتوان معترضان  ا شهرها و مناطق اسکان غیر رسمی شد. 
کنان مناطق حاشیه نشین دانست، اما گزارش های اولیه مقامات مسئول از جمله وزیر کشور  سا
خ داده است. بر این اساس، شناخت  نشان می دهد بخش بزرگی از اعتراضات در این مناطق ر
کن این مناطق از اهمیت برخوردار است. ویژگی های مناطق اسکان غیر رسمی و تهیدستان سا

گزارش سازمان ملل، در جهان از هر شش نفر یک نفر در زاغه ها زندگی می کنند  بر اساس 
کنان، جمعیت یک میلیاردی زاغه ها در سال  و بدون عمل مشترک دولت ها و مشارکت سا
پایین  خدمات  از  سکونتگاه ها  این   .)2006,Jennervik(رسید خواهد  میلیارد  دو  به   2030
کم توان و  کنانی  شهری برخوردارند یا اصاًل چنین خدماتی را دریافت نمی کنند. به عالوه، سا
شغل هایی نامطمئن دارند، محیطی برای پذیرش آسیب های اجتماعی هستند و به شدت 
آسیب پذیر می باشند. مطابق برخی برآوردها، حدود 8 تا 15 میلیون نفر از جمعیت ایران در 

سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند)رستم زاده،1391(. 
برای اسکان غیررسمی یا حاشیه نشینی، تعاریف متفاوتی از سوی پژوهشگران از جنبه های 
کالبدی ارائه شده است. از دیدگاه برخی، اسکان غیررسمی  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
کن هستند ولی  که در محدوده اقتصادی شهر سا کسانی است  به معنای اعم، شامل تمام 
جذب اقتصاد شهری نشده اند. جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش 
کثرًا مهاجرین  جدا کرده و به سوی قطب های صنعتی و بازارهای کار کشانده است. این گروه ا
کنان  روستایی هستند که به منظور گذران زندگی راهی شهر شده اند. از دیدگاه گروهی دیگر، سا
کنین بافت  کنار سا که در سکونتگاه های غیرمتعارف در  کسانی هستند  مناطق غیررسمی، 
گروه های مزبور بیشتر بر اثر نیروی دافعه خاستگاه، چون فقر و  اصلی شهر زندگی می کنند. 
گروه ها  کثریت این  که ا بیکاری از زادگاه خود رانده شده و به شهرها روی آورده اند. از آنجا 

کار شهرها ندارند، از شهر رانده و به حاشیه  بیسواد بوده و مهارت الزم را جهت جذب در بازار 
کشانده می-شوند)منصوریان وآیت اللهی،1386(. از سوی دیگر گفته شده: »سکونتگاه های 
که تغییرات پیوسته ای را سپری  غیررسمی نظام های اجتماعی پیچیده  و پویایی هستند 
می کنند«)Barry et al.2001(. گروهی به ُبعد فیزیکی مفهوم اسکان غیررسمی اهمیت داده و 
تصرف عدوانی را الزمه حاشیه نشینی می دانند:»حاشیه نشینی به نوعی مسکن گفته می شود 
را پناهگاه خویش  کرده و آن  را اشغال  یا پرداخت اجاره بها، مکانی  افراد بدون اجازه و  که 
قرار داده اند«. در تعریف دیگر آمده است: »حاشیه نشینی یك مسئله و عارضه شهری است 
گرچه حاشیه نشینی  که منبع اصلی بزهکاری و جرم محسوب می شود و انواع مختلفی دارد. ا
که در مناطق حاشیه  انواع مختلفی دارد، لکن دارای الگوی مشخص جهانی است؛ افرادی 
گروه  به نوعی  و  یافته  جدایی  جامعه  عمومی  سیاست  و  قدرت  ساخت  از  می کنند،  زندگی 
مورد  در  مختلف  تعاریف  نون  کا   .)1369 زاهدانی،  می گردند«)زاهد  تلقی  اجتماعی  پست 
حاشیه نشینی در اغلب موارد، کلمه اسلوم)slum( است. اسلوم به مفهوم محله یا کوچه های 

کثیف یك شهر یا مسکن فرسوده است)دلیر، ،1361(.
کودکان  در مناطق حاشیه نشین، چهره فقر شدیدًا نمایان است و میزان زادوولد و مرگ ومیر 
و نوزادان، ناهنجاری ها و مرگ ومیر عمومی در آن باالست به طوری که چنین مکانی معرف 
چنین   را  حاشیه نشین  برخی  است)هیراسکار،1376(.  زمین  روی  در  جهنم گونه  وضعیتی 
که در شهرسکونت دارد  گفته می شود  کلی به کسی  کرده اند: »حاشیه نشین به مفهوم  تعریف 
گون نتوانسته است جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات  ولی به علل گونا
شهری استفاده کند. گرچه ریشه ی اصلی حاشیه نشینی را باید در عواملی که موجب مهاجرت 
کرد، ولی تمام حاشیه نشینان از مهاجران تشکیل  افراد از روستا به شهر می شود، جست وجو 
کنان همیشگی شهر بوده اند، ولی به علت  نشده اند، بلکه بخشی از آنان افرادی هستند که سا



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

5

35

شمارهسیوپنجم

23الی29آبان1398
تاریخانتشار:9آذر1398

فقر اقتصادی، در واحدهای مسکونی غیر استاندارد زندگی می کنند و جزو حاشیه-نشینان 
محسوب می شوند)عابدین درکوش،1372(.

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

گفت: در چارچوب حمایت از هفت دهک جامعه، حدود 60 میلیون    سخنگوی دولت 
که بیش از 18 میلیون خانوار هستند، مشمول دریافت حمایت های اجتماعی معیشتی  نفر 

می شوند.
  خط فقر ماهانه معاش هر نفر در استان تهران، نشان می دهد تهرانی ها در مقایسه با ٦ و ٩ 
ماه گذشته شرایط سخت تری را سپری  می کنند؛ در شهریور امسال، خط فقر ۴5۴ هزار تومان 

اعالم شده است.
گفت: بر اساس  کار خبر داد و    معاون وزیر تعاون از جذب60 درصد مهارت آموزان به بازار 
مهارت،  کسب  متقاضیان  و  فنی وحرفه ای  کز  مرا به  کنندگان  مراجعه   درصد   ۴5 آمارها، 

غ التحصیالن دانشگاهی هستند. فار
  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رامین نارویی، مدیرعامل انجمن سرای امید و همدلی، 
گفت: سیستان وبلوچستان، رتبه چهارم ازدواج در سنین بسیار پایین)کودک همسری( را دارد.

  رییس سازمان برنامه وبودجه با بیان اینکه برای حدود هزار هزار میلیارد تومان یارانه 
کل مبلغ حاصل از افزایش قیمت بنزین به  گفت:  پنهان انرژی باید برنامه داشته باشیم، 

مردم داده می شود.
  به گزارش خبرگزاری مهر، ترک تحصیل 9۴ دانش آموز قروه ای در عرض دو ماه تحصیلی 
که  کمبود مشاور و نفوذ آسیب های اجتماعی در مدارس، از جمله مواردی بودند  کنار  اخیر در 

ح شد. در شورای آموزش وپرورش قروه مطر
  رییس شورای اسالمی شهر یزد با اشاره به ضرورت مشارکت تمام دستگاه های اجرایی و 
گفت: مناسب سازی فضاهای عمومی، توزیع  کیفیت زندگی شهری،  نظارتی برای افزایش 

عادالنه خدمات شهری است.
کشور از صبح  کارگاه های سراسر  کارخانه ها و  کارگران  گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از    به 
کارگر  کار، در مقابل خانه های  روز چهارشنبه 29 آبان ماه، به مناسبت سال روز تصویب قانون 

شهرستان ها و استان های مختلف حضور یافتند.
گذاری  کسیون ورزش مجلس شورای اسالمی، گفت: سرخابی ها پیش از هر نوع وا   عضو فرا
کنند تا بتوانند در بورس و فرابورس  کرده و شفافیت مالی پیدا  باید تراز مالی شان را درست 

شرکت کنند.

کرد: صدور پروانه شکار بدون بررسی شرایط    مدیرکل محیط زیست استان تهران اعالم 
زیستگاه درست نیست و امسال پروانه ای صادر نکرده ایم.

کشور معادل درآمد ماهانه  گزارش مشرق نیوز، میزان درآمد ساالنه برخی خوانندگان    به 
ح،  کارمند و دستمزد برخی بازیگران و هنرپیشه های مطر مجموع بیش از هزار و چهارصد 

کارمند است. معادل درآمد 36۴ 
گفت: پرونده فساد و تخلفات مالی 16 میلیون    وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

یورویی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه ارجاع شد.
  معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از دو برابر شدن 

ح ممنوعیت افزایش قیمت کاالها خبر داد. گشت های نظارتی مشترک در طر
ج  ارجاع بیمار به خار گفت:    رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، تخلف است و با مدیر بیمارستان برخورد 

می شود.
کنترل و نظارت بر  گفت: سامانه   کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی    رئیس 

پیشرفت وظایف دستگاه ها در امر مبارزه با قاچاق کاال هنوز نهایی نشده است.
  مدیرکل پیشگیری های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد سامانه 
کنون قریب به 92هزار نفر به عنوان دیده بان پیشگیری و  گفت: در این سامانه تا  سجام، 

ناظران مردمِی داوطلبانه، ثبت  نام کردند.
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چگونه از فقرا حمایت گری اجتماعی کنیم؟ 

روش  تثبیت  و  معرفی  برای  کوشش  چارچوب  در  جامعه  و  کمیت  حا توانمندسازی  مرکز 
آسیب های  و  مسائل  با  مقابله  در  روش  این  مستقیم  کاربرد  و   )Advocacy( حمایت گری 
اجتماعی از جمله فقر و نابرابری، فساد و تعارض منافع، به معرفی دستورالعمل ها، پژوهش ها 
و کتاب های راهنمای حمایت گری برای مقابله با مضامین فوق می پردازد که بر اساس تجارب 
 ،)Borgen Project( عملی در کشورهای مختلف جهان طراحی و تدوین شده اند. پروژه بورگن
یک کمپین مبدع و ملی است که تالش دارد مسئله فقر جهانی را در مرکز توجه سیاست گذاری 
 Clint( کلینت بورگن که  کمپین  کشور ایاالت متحده قرار دهد. هدف از ایجاد این  خارجی 
Borgen( بنیانگذار آن است، حمایت گری از برنامه هایی است که برای مبارزه با فقر شدید در 
گزارش فوق در مجله بورگن )Borgen Magazine( درباره چگونگی  جهان فعالیت می کنند. 

حمایت گری از فقرا انتشار یافته است.
 Foundation for International( بین المللی کمک رسانی جامعه ی  بنیاد  گزارش  با  مطابق 
Community Assistance(، سه میلیارد نفر از مردم جهان، دارای درآمد پایین تر از 2/5 دالر 
کی بنابر آنچه که در گزارش های "پروژه ی  در روز هستند. یک هشتم از مردم در این کره ی خا
آب )The water project(" آمده است؛ به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. دوازده میلیون 
گزارش " قرص های نان و ماهی ها )Loaves & Fishes(" در تقال  کودک در آمریکا بر اساس 
برای به دست آوردن غذای کافی برای خوردن هستند. با این حال، به موازات آنکه جامعه ی 
جهانی بیشتر به هم مرتبط می شود، زمان مناسب تری برای حمایت گری از فقرا نیز فراهم 

می گردد.
که به صورت روزافزون در اینترنت منتشر می شوند، به ما این  آمارها و اطالعاتی از این قبیل 
گاهی بیشتری داشته باشیم. امروزه نیز مردم سراسر  گذشته آ امکان را می دهند تا نسبت به 
گاه شدن از آنچه که کشورهای  ک گذاشتن ایده ها و آ جهان قادر به برقراری ارتباط، به اشترا

جهان با آن رو به رو هستند، می باشند.
که در  که مستمر و به روز ارائه می شوند، این موضوع  با این حال، با دانستن حقایق و اموری 
کنش ها از قدرت الزم  قبال آن ها چه باید کرد اندکی دلهره آور است؛ به خصوص آن که اغلب وا
برای تأثیرگذاری و ایجاد تغییرات و یا جلوگیری از انجام برخی از امور برخوردار نیستند. پس 
بهترین نقطه برای شروع کجاست؟ چه میزان پول برای ایجاد تغییرات الزم است؟ آیا مشکل 

آنقدر بزرگ است که رفع آن با دشواری های و مصائبی همراه است؟
که مسئله بزرگ است، راه حل ها آسان،  کلینت بورگن: »زمانی  از نظر بنیانگذار پروژه بورگن، 
فقرا  از  چگونه  که  آن  دانستن  تغییر،  ایجاد  به منظور  است«.  راهبردی  و  صرفه  به  مقرون 
گیرد، امری حیاتی است. از این رو، در ادامه پنج روش عملی  حمایت گری اجتماعی صورت 

جهت تبدیل دانش به عمل که به خاتمه ی فقر جهانی کمک می کند، آورده می شود:

موضوعات مهم را شناسایی کنید
را  مؤثر  گری  حمایت  برای  گام  اولین   )The Huffington Post( پست  هافینگتون  گزارش 
که حقایق را با شواهد  شناسایی موضوعات مهم می داند. بنابراین، منابع موثق در اینترنت 
که چه موضوعاتی در جامعه یا منطقه ی  کنید  کنید. مشاهده  مستدل ارائه می نمایند، پیدا 
خ دادن است و از این  که به طور خاص برایتان اهمیت دارد، در حال ر شما درباره ی آنچه 

اطالعات برای برداشتن گام بعدی خود استفاده کنید.

کنید از محل خود شروع 
به منظور جستجوی داوطلبان، سازمان هایی را پیدا کنید و با درگیرشدن در مسائل جامعه یا 
ایالت خود به دنبال یافتن پشتیبان باشید. این کار به سادگی شرکت در یک رویداد جمع آوری 
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کمک های مالی و یا اهدای پول است. این تجربه به شما کمک می کند که درباره ی مؤثرترین 
که برای هدف پایان دادن به فقر  تکنیک ها یاد بگیرید و همچنین شما را با دیگر افرادی 

فعالیت می کنند، آشنا و مرتبط می سازد.

با نمایندگان مجلس تماس بگیرید
پراجکت  بورگن  مانند  هایی  سازمان  اما  بیاید؛  سخت  و  غیرممکن  نظر  به  کار  این  شاید 
از  نمایندگان مجلس  کرده اند.  آسان  را  کار  این  انجام  نوشته شده،  از پیش  ایمیل های  با 
موضوعاتی که برای مؤسسات آن ها مهم است، یادداشت برداری می کنند و از طریق ایمیل ها 
و تلفن های تماسی که دفاتر آن ها دریافت می کنند، ارزیابی صورت می دهند. سه نماینده ی 
که  کنید و یک بار در هفته با آن ها تماس بگیرید. به عنوان نمونه، آنچه  مجلس را انتخاب 
شما باید بگویید چنین است: »سالم، من یکی از اعضای مؤسسه ی همکار با شما هستم و از 

شما خواهشمندم تا از اقدام ... پشتیبانی و حمایت کنید«. درست است، به همین سادگی! 

پیگیر باشید
جهت گنجاندن روش های فوق دربرنامه ی فعلی خود تالش کنید. هرجمعه بعد از ظهر، ده 
دقیقه وقت بگذارید و با نمایندگان مجلس تماس بگیرد. هر سه شنبه صبح عادت کنید تا به 
سناتورهای خود ایمیل بزنید. این تغییرات ساده در برنامه ی شما می تواند تغییرات زیادی را 

در زندگی افرادی که با فقر روبه رو هستند، ایجاد کند. 

آنچه را دوست دارید، انجام دهید!
که هفت میلیون نفر را تحت پوشش دارد، به   )ONE( کمپین و سازمان حمایت گری وان
کنند و برای رسیدن به آن اهداف پرشور و  حمایت گران توصیه می کند تا اهدافی را تعیین 
خبر،  پخش  و  عکاسی  تا  گرفته  مطلب  نوشتن  از  مختلف  زمینه های  در  باشند.  مشتاق 
گر برنامه ی  سازمان هایی را پیدا کنید که می توانند از مهارت های شما استفاده نمایند. حتی ا
شما فشرده است و تنها اجازه ی اقدامات کوچک را می دهند، باز هم آن ها را انجام دهید. هر 

تالشی به حساب می آید و کار شما بیهوده نخواهد بود. 
غ التحصیلی دانشگاه هاروارد  جی.کی رولینگ )J.K. Rowling( در سخنرانی خود در مراسم فار
گر قصد دارید تا از موقعیت و تأثیر خود برای رساندن صدایتان از جانب آنهایی  گفته است: »ا
گر تصمیم دارید تا نه فقط افراد قدرتمند، بلکه  که صدایشان شنیده نمی شوند، استفاده کنید؛ ا
افراد فقیر را بشناسید ...؛ آنگاه نه تنها خانواده های شما به وجودتان مفتخر هستند، بلکه 

کرده است،  کمک های شما تغییر  که واقعیت زندگی شان به خاطر  میلیون ها نفر از مردمی 
وجودتان را جشن می گیرند.«

یادگیری اینکه چگونه می توان از فقرا حمایت گری کرد، ممکن است کمی نامأنوس و دلهره آور 
گام های ساده نقطه ی بسیار خوبی برای آغاز هستند. برای آن هایی  باشد؛ با این حال، این 

که کسی را ندارند، صدا شوید و در نهایت، با هم می توانیم به فقر پایان دهیم.

منبع:
https://www.borgenmagazine.com/advocate-poor/
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یافت  بیعی:۶۰ میلیون نفر مشمول در ر
حمایت های اجتماعی می شوند 

روزنامهاطالعات-23آبانماِه1398

علی ربیعی، سخنگوی دولت  |  در چارچوب حمایت از هفت دهک جامعه، حدود 60 میلیون 
اجتماعی معیشتی  از 18 میلیون خانوار هستند، مشمول دریافت حمایت های  که بیش  نفر 
کرد. ربیعی  می شوند؛ این مطلب را سخنگوی دولت پس از خاتمه نشست هیئت وزیران اعالم 
که  ح بیش از 18 میلیون خانوار و احیانًا افرادی  کید شد این طر با بیان اینکه در این جلسه تأ
بیرون از این محاسبات مانده اند را در بر خواهد گرفت، تصریح کرد: این افراد با درگاهی که وزارت 
رفاه مشخص خواهد کرد- که بر دو سازمان حمایتی ما مستقر می شود- حدود60 میلیون نفر را 

شامل می شود که مشمول دریافت حمایت های اجتماعی معیشتی هستند.
https://plink.ir/r3Dpv

سفره تهرانی ها کوچک تر شد 
روزنامهشهروند-23آبانماِه1398

 

خط فقر ماهانه معاش هر نفر در استان تهران، نشان می دهد تهرانی ها در مقایسه با ٦ و ٩ 

ماه گذشته شرایط سخت تری را سپری  می کنند. خط فقر در شهریور امسال ۴5۴ هزار تومان 
اعالم شده، این در حالی است که خط فقر برای تأمین معاش یک نفر در آذرماه سال گذشته، 
3۴9 هزار تومان و در اسفندماه سال گذشته هم ۴۴6 هزار تومان بوده است. عدد جدید خط 
فقر ماهانه معاش در استان تهران، از نتایج تحقیق حسین صمصامی، اقتصاددان درآمده که 

به تازگی به عنوان قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( منصوب شده است.
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/175404 

 

جذب۶۰ درصد مهارت آموزان به بازار کار 
فصلاقتصاد-23آبانماِه1398

کار و  کار و رفاه اجتماعی  |  معاون وزیر تعاون،  علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون، 
رفاه اجتماعی از جذب60 درصد مهارت آموزان به بازار کار خبر داد و گفت: بر اساس آمارها، ۴5 
غ التحصیالن  کسب مهارت، فار کز فنی و حرفه ای و متقاضیان  درصد مراجعه کنندگان به مرا
کار می شوند. هاشمی، اختصاص  بازار  از بین آن ها، 60 درصد وارد  که  دانشگاهی هستند 
کاال به توسعه آموزش  های مهارتی در کشور را  درصدی از منابع مبارزه با مواد مخدر و قاچاق 
خواستار شد و افزود: باید درصدی از درآمدهای مالیاتی، نفتی، دریایی، واردات کاال و گاز برای 

توسعه مهارت و فضای آموزش مهارتی در کشور اختصاص یابد.
https://plink.ir/RE2Ln 

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

اخبار برگزیده هفته

فصل اول
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سیستان وبلوچستان، رتبه چهارم 
ی در کشور  کودک همسر

خبرگزاریصداوسیما-25آبانماِه1398

رامین نارویی، مدیرعامل انجمن سرای امید و همدلی  |  سیستان وبلوچستان، رتبه چهارم 
ازدواج در سنین بسیار پایین را دارد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان وبلوچستان، 
مدیرعامل انجمن سرای امید و همدلی که از این معضل اجتماعی به عنوان کودک همسری 
برگزاری  گفت:  زاهدان  در  کودک همسری«  به  »نه  تخصصی  نشست  جلسه  در  برد،  نام 
نشست های مختلف می تواند تبعات این پدیده را به خانواده ها هشدار دهد. رامین نارویی 
گاهی ها به خانواده ها داده شود.  افزود: آسیب هایی که متوجه کودکان است باید رفع و این آ
http://www.iribnews.ir/fa/news/2573330

ین به ۶۰  کل مبلغ حاصل از افزایش قیمت بنز
میلیون نفر داده می شود 

خبرگزاریمهر-25آبانماِه1398

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه وبودجه  |  رییس سازمان برنامه وبودجه با بیان 
اینکه برای حدود هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی باید برنامه داشته باشیم، گفت: 
گفت: دو روز آینده،  کل مبلغ حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم داده می شود. نوبخت 
یارانه ها و کمتر از 10 روز دیگر، درآمد حاصل از گرانی بنزین به خانواده ها پرداخت می شود. وی 
افزود: حدود 19 میلیون خانوار معادل بیش از60 میلیون نفر حائز شرایط دریافت درآمد حاصل 
که از دریافت یارانه انصراف داده باشند، مبلغ  گرانی بنزین هستند و ممکن است افرادی  از 

تعیین شده برای هر خانواده بر اساس درآمد اصالح قیمت بنزین را دریافت کنند.
http://mehrnews.com/news/4773089 

وه ای/مدارس  ترک تحصیل ۹۴ دانش آموز قر
کمبود مشاور دارند 

خبرگزاریمهر-28آبانماِه1398

قروه- ترک تحصیل 9۴ دانش آموز قروه ای در عرض دو ماه تحصیلی اخیر در کنار کمبود مشاور 
و نفوذ آسیب های اجتماعی در مدارس، از جمله مواردی بودند که در شورای آموزش وپرورش 
آموزان  این دانش  قروه  و پرورش  آموزش  بانوان  امور  کارشناس  گفته  به  ح شد.  قروه مطر
که شامل 59 دانش آموز دختر و 35 دانش آموز پسر  بیشتر در مقاطع متوسطه اول و دوم بوده 
گالله طاهری علت اصلی ترک تحصیل این دانش آموزان را  در سنین 13 تا 17 سال هستند. 
مربوط به فقر اقتصادی، اعتیاد والدین، بی انگیزگی، طالق والدین، افسردگی، فقر فرهنگی، 

ازدواج زودهنگام و ... دانست.
http://mehrnews.com/news/4775458 

یع عادالنه  ی فضای عمومی، توز مناسب ساز
ی است  خدمات شهر

خبرگزاریایسنا-29آبانماِه1398

غالمعلی سفید، رییس شورای اسالمی شهر یزد  |  رییس شورای اسالمی شهر یزد با اشاره 
به ضرورت مشارکت تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی برای افزایش کیفیت زندگی شهری، 
گفت: مناسب سازی فضاهای عمومی، توزیع عادالنه خدمات شهری است. غالمعلی سفید در 
گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که توجه به حقوق شهروندی یکی از مهمترین وظایف 
پررنگ  حضور  منظور  به  عمومی  فضای  مناسب سازی  کرد:   اظهار  است،  شهری  مدیریت 
معلولین در سطح شهر یزد همان توزیع عادالنه خدمات شهری به شهروندان است. وی افزود:  
مناسب-سازی فضای شهری و احترام به حقوق معلولین، باید به یک مطالبه عمومی از سوی 

تمام اقشار جامعه تبدیل شود.
/https://www.isna.ir/news/98082918948 
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تجمع کارگران سراسرکشور در مقابل 
خانه های کارگر استان ها 

خبرگزاریایلنا-29آبانماِه1398

کشور از صبح روز  کارگاه های سراسر  کارخانه ها و  کارگران  گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از  به 
کارگر  کار، در مقابل خانه های  چهارشنبه 29 آبان ماه، به مناسبت سال روز تصویب قانون 
شهرستان ها و استان های مختلف حضور یافتند تا صدای خود برای دریافت مطالباتشان را 
به گوش مسئوالن برسانند. در مراسمی که در تهران و خانه کارگر مرکزی در خیایان ابوریحان 
کاردهایی چون »کارگری افتخار  کارگران زن و مرد پال از ساعات اولیه صبح آغاز شد، گروهی از 

است« و »هیچ قانونی نمی تواند جلوی حق خواهی کارگران را بگیرد«، در دست داشتند.
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836417 



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

11

35

شمارهسیوپنجم

23الی29آبان1398
تاریخانتشار:9آذر1398

وهی محالت حاشیه نشین  کتاب »آینده پژ
ونمایی شد  گرگان و گنبدکاووس« ر

خبرگزاریمهر-23آبانماِه1398

گلستان  |  گرگان- با حضور  حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد، مدیرکل تبلیغات اسالمی 
جمعی از مسئوالن، کتاب »آینده پژوهی محالت حاشیه نشین گرگان و گنبدکاووس« رونمایی 
گرگان و  گلستان در این آیین اظهارکرد: محالت حاشیه نشین  شد. مدیرکل تبلیغات اسالمی 
گنبدکاووس به عنوان مناطق تحت مدیریت و برنامه ریزی سازمان تبلیغات اسالمی جهت حل 
و کاهش آسیب های اجتماعی، انتخاب و اقدامات مهمی صورت گرفته است. ولی نژاد افزود: 
باتوجه به اهمیت یافته های پژوهشی در تصمیم گیری و برنامه ریزی سازمان تبلیغات اسالمی 
استان گلستان، به بررسی آسیب های اجتماعی موجود در محالت حاشیه نشین شهر گرگان و 

گنبد پرداخته شده و در قالب کتابی چاپ شده است.
http://mehrnews.com/news/4772404 

ین عملکرد را در کاهش  ی که بهتر ۱۵ کشور
خ فقر داشته اند  نر

خبرگزاریایرنا-25آبانماِه1398

 

بر اساس تعریف بانک جهانی،  خ فقر داشته اند.  کاهش نر را در  کشور بهترین عملکرد   15

کمتر از روزی 1/90 دالر درآمد داشته باشند، فقیر مطلق تلقی می شوند. در میان  که  افرادی 
کاهش دهند.  خ فقر مطلق را بیشتر از 50 درصد  که نر کشور توانسته اند  11۴ کشور جهان، 15 
ج شده اند؛ به این  کشورها، حداقل 1/6 درصد از جمعیت از شرایط فقر خار کدام از این  در هر 
کرده اند. نمودار این  که از سال 2000 تا 2015، 802 میلیون نفر از فقر مطلق نجات پیدا  معنا 

کشورها را می توانید از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.
/http://www.irna.ir/news/83557631

 

جذب بیش از۲۰۰ نفر دانش آموز بازمانده از 
تحصیل در مدارس خراسان شمالی 

باشگاهخبرنگارانجوان-25آبانماِه1398

عصمت بدخشان، معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش خراسان شمالی  |  معاون 
از دانش آموزان بازمانده  آموزش ابتدایی آموزش وپرورش خراسان شمالی از جذب296 نفر 
وزارت  سوی  از  افزود:  بدخشان  داد.  خبر  استان  مدارس  در  گذشته  سنوات  در  تحصیل  از 
که  گذشته معرفی شده  کودکان بازمانده از تحصیل از سنوات  آموزش وپرورش، هزارو190 نفر 
تا به حال 939 نفر وضعیت شان مشخص شده است. از این تعداد 296 نفر جذب مدرسه، 
276 نفر معرفی به مدارس استثنایی، 83 نفر فوت شده، ۴1 نفر مهاجرت، 6 نفر تحصیل در 
مدارس دینی و 88 نفر به علت فقر مالی و مابقی به علت بیماری، بدسرپرستی و ترک تحصیل 

از آموزش بازمانده اند.
https://www.yjc.ir/00Txii

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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خبرگزاریایرنا-25آبانماِه1398

 

مدیرعامل    | ریاست جمهوری   امید  کارآفرینان  صندوق  مدیرعامل  نوراهلل زاده،  اصغر 
کاهش فقر،  گفت: به منظور اشتغال روستایی و  امید ریاست جمهوری  کارآفرینان  صندوق 
اصغر  می گیرد.  قرار  روستایی  ح های  طر اختیار  در  تومان  میلیارد  چهار  سقف  با  تسهیالت 
نوراهلل زاده روز شنبه در نشست خبری در خصوص برگزاری دوره آموزش بین المللی مدیریت 
کارمزد 6 درصد با یکسال  کاهش فقر افزود: این تسهیالت با  پروژه های اشتغال روستایی و 
دوره ساخت و اجرا و یکسال دوره تنفس، دارای بازپرداخت 6 ساله است که می تواند موجب 

توسعه اشتغال روستایی شود.
/http://www.irna.ir/news/83553903 

رشد ۱3۱ درصدی قیمت زمین در تهران 
روزنامهاعتماد-26آبانماِه1398

گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در تهران، معامالت زمین و خانه  مرکز آمار در جدیدترین 
و قراردادهای اجاره بهای خانه در تابستان امسال را با عملکرد این بازار در تابستان سال 97 
مقایسه کرده است؛ گزارشی که نشان می دهد قیمت زمین در پایتخت در یك سال افزایش 131 
خ تورم در اقتصاد ایران، همزمان با شوك های  گذاشته است. افزایش نر درصدی را پشت سر 
خ ارز در بازارهای داخلی همراه شد، تاثیر جدی بر اقتصاد  اقتصادی سال 97 که با باال رفتن نر

گهان با شوك قیمتی جدیدی مواجه شد. مسکن گذاشت، تا جایی که این بازار نا
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/136830

هیچ افزایش نرخی در کاالها نباید داشته 
باشیم 

عصراقتصاد-26آبانماِه1398

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت  |  وزیر صمت اظهار داشت: برای صیانت از 
خ بنزین، مقرر  حقوق مردم و جلوگیری از سوء استفاده گری برخی سودجویان، پس از اصالح نر
کاالها نباید داشته باشیم و هرگونه افزایش قیمت، تخلف  کرده ایم که هیچ افزایش نرخی در 
کاالهای مصرفی و مورد  گفت: در حال حاضر از حیث وجود  محسوب می شود. رضا رحمانی 
کمبودی وجود ندارد و جای نگرانی برای  کشور در شرایط خوبی به سر می بریم و قطعًا  نیاز 
مردم نیست. وی افزود: در حوزه صنعت، بیشترین تأثیرپذیری از یارانه حامل های انرژی به 

گازوییل مربوط می شود که خوشبختانه دولت افزایشی برای آن در نظر نگرفته است.
https://www.asre-eghtesad.com/tolid/cat-5/64061 

اقدامات وزارت کار برای بازماندگان از تحصیل 
اقتصادآنالین-26آبانماِه1398

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  آسیب های  امور  دفتر  مدیرکل  پرنده،  احمدرضا 
ح شناسایی  اجتماعی  |  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیشگیری از فقر آموزشی، طر
کار قرار داده  کودکان بازمانده از تحصیل را به عنوان یکی از برنامه های محوری در دستور 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  آسیب های  امور  دفتر  مدیرکل  رابطه،  همین  در  است. 
پایدار  بازگشت  و  بازماندگی  از تحصیل، دالیل  بازمانده  کودکان  گفت: شناسایی  اجتماعی 
کار و رفاه اجتماعی است. احمدرضا  آن ها به چرخه تحصیل، سه اقدام اصلی وزارت تعاون، 
ح از سال تحصیلی 95-9۴ با همکاری دستگاه های مختلف و با  پرنده اظهار داشت: این طر

کار در کشور اجرا می شود. محوریت وزارت 
https://www.eghtesadonline.com/n/21RA
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جوابگوی ۸ دختر دهنویی کیست؟ 
همشهریآنالین-27آبانماِه1398

کهگیلویه وبویراحمد-هشت نفر از دختران روستای دهنو با ورود به مقطع راهنمایی به علت 
مجاور  روستاهای  در  راهنمایی  مدارس  از  بودن  دور  و  روستا  در  راهنمایی  مدرسه  نبود 
بررسی میدانی  از  بازماندند. پس  از تحصیل  و ده تل سربیشه  پاتل، درغک  همچون الوه 
تحصیل  ترک  دالیل  جمله  از  که  گردید  مشخص  دیشموک  بخش  روستاهای  از  برخی  در 
دختران نبود مدرسه راهنمایی در برخی از روستاها همچون روستای دهنو در سال جاری، 
نبود زیرساخت های ارتباطی همچون جاده مناسب و وجود رودخانه های خروشان در مسیر 
ارتباطی تحصیل دانش آموزان در روستاهای لیراب و سرگچ و نبود خوابگاه دخترانه در سطح 

بخش دیشموک می باشد.
/http://www.hamshahrionline.ir/news/463866

وایت  »قرار« زندگی گذاشته شد/نمایشی با ر
آسیب های اجتماعی 

خبرگزاریمهر-27آبانماِه1398

یونس صحرارو، نویسنده و کارگردان تئاتر  |  قروه- آسیب های اجتماعی در جامعه امروزی 
که با اسید به ازدواج خاتمه داده و به قتل و دزدی  »قرار« شدند تا بر بدنه زندگی افرادی 
گروه »پیدا« در شهرستان قروه، به نویسندگی  کنند. »قرار« نمایشی است از  رسیدند را روایت 
که به مدت یک هفته به اجرای عموم درآمد و به عنوان یکی  کارگردانی »یونس صحرارو«  و 
گفته »صحرارو« این نمایش با  کردستان انتخاب شد. به  از آثار راه یافته به جشنواره استانی 
که هرکدام به یک معضل اجتماعی اشاره می کند،  موضوع آسیب های اجتماعی در ۴ تابلو 

نگارش شده و به اجرا درآمد.
http://mehrnews.com/news/4774553 

کمک معیشتی دولت پاسخگوی مشکالت 
معلوالن نیست 

خبرگزاریمهر-28آبانماِه1398

علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلوالن  |  مدیرعامل انجمن 
گانه بنزین اختصاص  حمایت از حقوق معلوالن با بیان اینکه باید به معلوالن سهمیه جدا
داده شود، گفت: کمک معیشتی دولت نمی تواند جبران افزایش قیمت بنزین را انجام دهد. 
کمک هزینه معیشتی نمی تواند بار  علی همت محمودنژاد افزود: متأسفانه به هیچ عنوان 
که چه تعداد از معلوالن  گرانی بنزین را از دوش مردم ایران بردارد. وی در پاسخ به این سؤال 
گفت: هنوز دستورالعملی در این خصوص صادر نشده اما با  کمک هزینه دریافت می کنند، 
توجه به اینکه معلوالن در دهک های پایین تر از 7 هستند، بنابراین باید به آن ها این کمک 

معیشتی تعلق گیرد.
http://mehrnews.com/news/4775273

وستایی جدید در بخش  ۹۶ هزار اشتغال ر
ی ایجاد شد  ز کشاور

خبرگزاریایلنا-28آبانماِه1398

  | کشاورزی   عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی از  کشاورزی درباره سهم بخش  معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد 
منابع 1/5میلیارد دالری صندوق توسعه ملی مربوط به ایجاد اشتغال پایدار روستایی، گفت: 
ح های اشتغال و توسعه روستایی و عشایری  در دو سال گذشته، دولت 1/5میلیارد دالر برای طر
اختصاص داد که بیش از 85 درصد از آن توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تخصیص داده 
شده است. بخشنده افزود: اجرای این برنامه های توسعه ای بیش از 96 هزار اشتغال جدید در 
این زمینه را ایجاد کرده و نقش مهمی در اشتغال جوانان روستایی و کاهش فقر ایفا کرده است.
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836262 
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اختصاص ١٥ هزار و ۴۰۰  میلیارد تومان برای 
کاهش فقر 

روزنامهشهروند-28آبانماِه1398

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه  |  رئیس سازمان برنامه وبودجه با بیان 
اینکه در جلسه ستاد بودجه  سال99 منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار 
گرفت، گفت: »تالش ما این است در طول ماه، سه پرداخت منظم داشته باشیم؛ یکی یارانه 
نقدی، دوم حمایت معیشتی و سوم حقوق و اعتبارات عمرانی است.« نوبخت گفت: »تالش 
ما این است به گونه ای عمل کنیم که به طور میانگین هر١٠روز یک پرداخت به خانوار ها داشته 
باشیم تا مدیریت مصرف برایشان آسان شود.« او افزود: »عالوه بر پرداخت نقدی یارانه در 
که جزو سیاست های دولت دوازدهم  کاهش فقر   سال آینده ١٥ هزار و٤٠٠  میلیارد تومان برای 

است، صرف خواهیم کرد.«
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/175732 

 

ین در نمایشگاه  ارتباط عکاسان و خیر
عکس»بنیاد جهانی حرکت انسانی« 

خبرگزاریایسنا-29آبانماِه1398

مدیر    | ابراهیم بهرامی، مدیر هنری نمایشگاه عکس »بنیاد جهانی حرکت انسانی«  
گفت: این نمایشگاه ارتباط نزدیکی  هنری نمایشگاه عکس »بنیاد جهانی حرکت انسانی«، 
کمک  که به نوعی در جامعه به فقرا و نیازمندان  میان هنرمندان، عکاسان و خیرینی است 
می کنند. بهرامی با بیان این موضوع که محوریت نمایشگاه، موضوع فقر و محرومیت است، 
تصریح کرد: هدف ما از برگزاری این نمایشگاه، آشنایی مردم با افراد فقیر و محروم در حاشیه 
شهر و روستا است و آقای شالچی به عنوان اولین بنیان گذار حرکت  انسانی در دانمارک، به 

دنیال جمع آوری کمک برای این افراد هستند.
/https://www.isna.ir/news/98082918864 

تصویب نهایی الیحه حمایت از کودکان در 
اولویت قرار گیرد 

خبرگزاریایسنا-29آبانماِه1398

کنوانسیون حقوق کودک  |  دبیر مرجع ملی کنوانسیون  محمود عباسی، دبیر مرجع ملی 
را  کودکان  از  حمایت  الیحه  نهایی  تصویب  اسالمی،  شورای  مجلس  گفت:  کودک  حقوق 
از جهت ظرفیت و ظرافت های وجودی شان،  کودکان  افزود:  اولویت قرار دهد. عباسی  در 
افراد جامعه انسانی هستند و به دلیل این آسیب پذیری، نیازمند حمایت  آسیب پذیرترین 
گرفتن حقوق فطری و شأن  که نادیده  خ می دهد  می باشند. این آسیب پذیری بیشتر زمانی ر
کودکان-  کرامت انسانی، موجب نادیده انگاشتن حق بر حیات و استثمار و سوء استفاده از  و 
خصوصًا خشونت جنسی علیه آنان- شود و سالمت جسمی و روانی آنان در معرض خطر قرار 

گیرد.
/https://www.isna.ir/news/98082918847 
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نزدیکی دارد. در این ارتباط، ابتکارات ضد فساد متعددی در حوزه های مختلف قضایی وجود 
داشته است، هرچند که این موارد بعضًا با انگیزه سیاسی معرفی می شود. عالوه بر این، بحران 
مالی جهانی و پیامدهای ناشی از آن، فساد مالی از جمله دستکاری در معیارهای مالی را آشکار 
کرده و تنظیم کنندگان را بر آن داشته تا اقدامات متنوع ضد فساد را به عنوان پاسخ هایی به این 
کنند. همچنین در دهه های اخیر نیز تالش های زیادی برای تحلیل و ابداع  ح  مسئله، مطر
ابزاری برای مبارزه با فساد در سازمان های پلیس، در حرفه ها، رسانه ها و حتی در دانشگاه ها 

و سایر مؤسسات تحقیقاتی، صورت گرفته است. 1
  

بخش دومشفافیت و مقابله با فساد

که در دهه های اخیر و  علل و تأثیرات فساد و چگونگی مبارزه با آن، از جمله مواردی است 
در برنامه های ملی و بین المللی سیاستمداران و سایر سیاست گذاران، بسیار مورد توجه بوده 
کتاب سیاست(، افالطون)در  است. به عالوه، فیلسوفان تأثیرگذار تاریخی از جمله ارسطو)در 
کتاب روح القوانین(،  گفتارها( و مونتسکیو )در  کیاولی)در کتب شهریار و  کتاب جمهوری(، ما
به ویژه دلمشغول فساد سیاسی بوده اند. از منظر این فیلسوفان، بیش از خیر مشترک یا قانون 
و یا دست کم، اصول اخالقی تثبیت شده، این فساد بود که وسیله ای در اختیار بخش بزرگی از 
کمان و در خدمت منافع شخصی یا جمعی آن ها-یا سایر جناح های وابسته بدان ها- بود.  حا
کید کردند؛ تا آن جا که فضایل مناسب و مقتضی  این فیلسوفان همچنین بر اهمیت فضایل تأ
کمان، تا حدودی با فضایل مناسب و درخور شهروندان متفاوت  فهمیده می شد. درواقع،  حا
کمان به پرورش امیالی نظیر  کیاولی، به ویژه در شهریار استدالل می کند که ممکن است حا ما
کثر مردم  بی رحمی، که با اخالق مشترک ناسازگار است، بپردازند. و افالطون شک داشت که ا
حتی قادر به داشتن فضیلت های اخالقی و معنوی الزم برای ایفای نقش مهمی در نهادهای 
سیاسی باشند؛ ازاین رو، دموکراسی را به نفع حکومت فیلسوف-شاه رد می کرد. عالوه بر این، 
این فیلسوفان سیاسی تأثیرگذار، نگران فساد شهروندی نیز بودند: فساِد تدریجِی فضایل 
مدنی شهروندان. موضوع فساد شهروندان، بر خالف رهبران یا نهادهای فاسد، به ویژه در 

بحث های فلسفی معاصر درباره فساد نهادهای سیاسی، غایب است.
در دوره مدرن عالوه بر فساد نهادهای سیاسی، فساد انواع دیگر نهادها، به ویژه نهادهای 
مبتنی بر »بازار« نیز به چشم می خورد. به عنوان مثال ، بانک جهانی )1997( زمانی بدین 
باور رسید که سالمت نهادهای اقتصادی و پیشرفت و توسعه اقتصادی، با کاهش فساد ارتباط 

./https://plato.stanford.edu/entries/corruption 1- برگرفته از »دانشنامه فلسفی استنفورد« به آدرس
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طبقهبندیدادههایمربوطبه»شفافیت«براساسجایگاه/سمتافراد
مورخ23لغایت29آبانماِه1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
61درصد11مدیرانیاشاغلینسازمانهاونهادها1

17درصد3روزنامهنگار-خبرنگار
17درصد3نمایندگانمجلس

5درصد1وزرا
------کنشگرانمدنی

------پژوهشگرانواساتیددانشگاه
------سایر

100%18مجموع

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«
مورخ23لغایت29آبانماِه1398

فراوانیتعد اد موضوع
16درصد3اطالعاتوفضایمجازی

16درصد3بهداشتوسالمت
11درصد2رسانه،فرهنگوهنر
11درصد2بازرگانیوامورمالیاتی

6درصد1دولت)دولتالکترونیکو...(
5درصد1سالمتاداریوبوروکراتیک
5درصد1وزارتخانهوسازمانهایتابعه
5درصد1نهادهایعمومیغیردولتی

5درصد1مدیریتشهری
5درصد1قضایی
5درصد1ورزش

------نظامپولی،مالیوبانکی
------نفتوپتروشیمی

------صندوقهایبازنشستگی
------امالکومستغالت

------اموراتمجلسونمایندگان
5درصد1سایر

100%18مجموع

توزیعموضوعِیدادههایشفافیت
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امسال  و  نیست  درست  زیستگاه  شرایط  بررسی  بدون  شکار  پروانه  صدور  کرد:  اعالم  تهران 
گذشته بخواهیم بدون بررسی  کرد: اینکه مثل  پروانه ای صادر نکرده ایم. محمودی اعالم 
کنیم درست نیست و با توجه به اینکه مطالعات جامع  شرایط زیستگاه، پروانه شکار صادر 
که هیچ پروانه ای  کافی نداریم، فکر می کنم تصمیم منطبق بر عقل این است  و اطالعات 
که مطالعات جامع انجام نشود  صادر نکنیم. امسال من پروانه ای صادر نکرده ام و تا زمانی 
و اطالعات قابل اتکا به دستم نرسد، پروانه  شکار نه برای حیات وحش و نه پرندگان صادر 

نخواهیم کرد.
http://mehrnews.com/news/4773342 

یتی ها و ُمعضل معافیت مالیاتی  درآمد سلبر
مشرقنیوز-25آبانماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

و  هزار  از  بیش  مجموع  ماهانه  درآمد  معادل  کشور  خوانندگان  برخی  ساالنه  درآمد  میزان 
ح، معادل درآمد 36۴ کارمند  چهارصد کارمند و دستمزد برخی بازیگران و هنرپیشه های مطر
کارمند  است؛ به عبارت دیگر، درآمد سالیانه یک خواننده تقریبًا معادل درآمد 103 سال یک 
کارمند مشمول مالیات با حداقل  کار یک  و درآمد سالیانه برخی هنرپیشگان معادل 33 سال 
درآمد ماهانه دو میلیون و هفت صد و پنجاه هزار تومان است. اهمیت این موضوع زمانی 
که طبق قانون، خوانندگان، بازیگران و اقشار فرهنگی معاف از مالیات و  مشخص می شود 

شفافیت و مقابله با فساد

اخبار برگزیده هفته

فصل اول

تراز مالی سرخابی ها باید شفاف شود 
خبرگزاریتسنیم-23آبانماِه1398

شفافیت در حوزه ورزش

کسیون ورزش  محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  عضو فرا
گذاری سرخابی های پایتخت در فرابورس وفق قانون بودجه سال  مجلس با اشاره به عدم وا
گذار  که این دو تیم تا شهریورماه سال 98 وا کرده بودم  گفت: بنده پیشتر هم اعالم   ،98
نخواهند شد آن هم به این دلیل که این تیم طرفداران زیادی دارد و در سطح ملی نقش آفرینی 
گذاری باید تراز مالی شان را درست کرده و شفافیت مالی  می کند. سرخابی ها پیش از هر نوع وا
گذاری تیم های  پیدا کنند تا بتوانند در بورس و فرابورس شرکت کنند. وی افزود: حتمًا باید وا

کید دارد. که قانون بر این مسئله تأ استقالل و پرسپولیس به فرابورس انجام شود چرا
https://tn.ai/2140410 

وانه شکار تا انجام مطالعات جامع  صدور پر
متوقف می شود 

خبرگزاریمهر-25آبانماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

سعید محمودی، مدیرکل محیط زیست استان تهران  |  مدیرکل محیط زیست استان 
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کارمندان با درآمد بیش از 2 میلیون و750  هزار تومان در ماه، موظف به پرداخت  کارگران و 
مالیات هستند.

https://www.mashreghnews.ir/news/1010506 

ویی در  ونده تخلف ۱۶ میلیون یور نمکی: پر
تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه رفت 

خبرگزاریایرنا-25آبانماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  |  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: پرونده فساد و تخلفات مالی 16 میلیون یورویی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی به قوه 
قضاییه ارجاع شد. نمکی افزود: این پرونده 16 میلیون یورویی فقط مربوط به واردات تجهیزات 
پزشکی است. پرونده های دیگری در حوزه های دیگر از جمله دارو وجود دارد و درمجموع، هفت 
گذشته نیز  یا هشت پرونده تخلفات مالی در وزارت بهداشت در حال پیگیری است. وی هفته 
که در هیئت امنای ارزی و معاونت توسعه منابع  کارمند سابق وزارت بهداشت  که سه  گفته بود 

این وزارتخانه کار می کردند و تخلفات اقتصادی داشتند، بازداشت شده اند.
/http://www.irna.ir/news/83556464 

ح ممنوعیت  گشت های نظارتی مشترک در طر
افزایش قیمت کاالها دو برابر شد 
پایگاهاطالعرسانیدولت-26آبانماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون  افضلی،  عزیزاهلل 
تهران  |  معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از دو برابر 
کاالها خبر داد. افضلی  ح ممنوعیت افزایش قیمت  گشت های نظارتی مشترک در طر شدن 
گفت: همزمان با اصالح قیمت بنزین، نشست های معاونت بازرسی که به صورت دستورالعمل 
کاال به صورت مستمر در دستورکار  گرفت. وی افزود: رصد  کار قرار  ابالغ شده بود، در دستور 

کشور  معاونت بازرسی و نظارت استان تهران قرار دارد و نظر به اینکه اصالح قیمت بنزین در 
کرده و اقدام به  گاهًا از این فضا استفاده  که  انجام شد، به جهت جلوگیری از سودجویانی 

ح نظارتی ما هم تشدید شد. گران فروشی می کنند، طر
http://dolat.ir/detail/330695  

ید  تخلف بیمارستان ها در ارجاع بیمار به خر
تجهیزات پزشکی 

خبرگزاریمهر-28آبانماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت  |  رئیس 
ج از بیمارستان  گفت: ارجاع بیمار به خار مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
می شود.  برخورد  بیمارستان  مدیر  با  و  است  تخلف  پزشکی،  تجهیزات  و  دارو  تهیه  برای 
کیانوش جهانپور، ضمن تأیید موضوع ارجاع بیماران برای تهیه تجهیزات پزشکی در برخی 
کار تخلف است و برخورد می شود. وی با اشاره به  از بیمارستان ها، اظهار داشت: مسلمًا این 
مشکالت مالی بیمارستان ها در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز، گفت: به رغم تمامی 
این مشکالت، هیچ بیمارستانی حق ندارد که بیمار را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، به 

ج از بیمارستان ارجاع دهد. خار
http://mehrnews.com/news/4775361 

ل و  ی سامانه  کنتر تعلل ۶ ساله در راه انداز
نظارت بر قاچاق کاال 

خبرگزاریمهر-28آبانماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

رحیم زارع، رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی  |  رئیس کمیته اقتصاد 
مقاومتی مجلس شورای اسالمی گفت: سامانه  کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها 
گفت وگو با خبرنگار مهر،  ع، در  کاال هنوز نهایی نشده است. رحیم زار در امر مبارزه با قاچاق 
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کاال، اظهار داشت: راه اندازی این  پیرامون تعلل ایجاد شده در اجرای قانون مبارزه با قاچاق 
سامانه به شفافیت اقتصادی، رونق تولید، مبارزه با قاچاق و پیشگیری از رانت خواری کمک 
خواهد کرد. علی رغم اهمیت فراوان سامانه، متأسفانه شاهد تعلل در راه اندازی آن هستیم به 

طوری که بعد از 6 سال هنوز عملیاتی نشده است.
http://mehrnews.com/news/4775151 

ثبت نام ۹۲ هزار دیده بان مردمی در سامانه 
سجام 

خبرگزاریمهر-29آبانماِه1398

شفافیت در حوزه قضایی

از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  مردمی  پیشگیری های  مدیرکل  رفاهی،  علی اصغر 
وقوع جرم قوه قضاییه  |  مدیرکل پیشگیری های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با 
اشاره به عملکرد سامانه سجام، گفت: از سال 83 و در زمان ریاست آیت اهلل شاهرودی، ستاد 
پیشگیری و حفاظت اجتماعی، تأسیس و اقداماتی انجام شد و افراد مردمی به عنوان اعضای 
کرد و  این ستادها انتخاب شدند. رفاهی به موضوع پیشگیری از تخلفات انتخاباتی اشاره 
کنون قریب به 92هزار نفر به عنوان دیده بان پیشگیری و ناظران  گفت: در سامانه سجام تا 
مردمِی داوطلبانه، ثبت نام کردند. وی همچنین در خصوص مستندات قانونی برنامه سجام 
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای  گفت: بند 2ماده 13 قانون الحاق جمهوری اسالمی به 

مبارزه با فساد اشاراتی داشته است.
http://mehrnews.com/news/4776598 
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فعالیت ۲۷۵ مرکز غیردولتی تحت نظارت 
یستی در زنجان  بهز

خبرگزاریایرنا-23آبانماِه1398

شفافیت در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی

کنون380 مجوز از  محمد محمدی  قیداری، مدیرکل بهزیستی استان زنجان  |  زنجان- تا
که از این  کز غیردولتی در این استان صادر شده  کل بهزیستی زنجان برای فعالیت مرا سوی اداره 
تعداد275 مرکز در سطح استان فعال است. مدیرکل بهزیستی استان زنجان روز پنجشنبه در این 
خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: بخشنامه اجرایی منع پذیرش و یا قبول تعارض منافع در راستای 
شفاف سازی به معاونان و مدیران ستادی و شهرستانی بهزیستی استان زنجان در خصوص اجرایی 
کارکنان بهزیستی با پست های مشخص در  شدن بخشنامه ابالغ شده و از این پس هیچکدام از 
کز تحت نظارت بهزیستی باشند. بخشنامه تعارض منافع، نمی توانند صاحب امتیاز یا مدیر فنی مرا
/http://www.irna.ir/news/83554656   

شفافیت مالی در رأس امور خانه مطبوعات 
گیالن قرار دارد 

خبرگزاریمهر-23آبانماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

کریم خورسندی، مدیرعامل خانه مطبوعات استان گیالن  |  رشت- مدیرعامل خانه مطبوعات 
کرد:  کید  ح شده در فضای مجازی این استان، تأ گیالن در پاسخ به برخی شایعات مطر استان 

شفافیت مالی در رأس امور خانه مطبوعات گیالن قرار دارد. خورسندی با اشاره به اینکه مبلغ 230 
میلیون تومان برای پرداخت به مطبوعات طی تفاهم نامه ای در آخرین روزهای سال 97 به حساب 
خانه مطبوعات واریز شد تا عملیاتی شود، تصریح کرد: اداره کل ارشاد اسالمی گیالن براساس فرمول 
ک عمل قرار دادن پارامترهایی از قبیل میزان چاپ، ضریب کیفی، اعالم  معاونت مطبوعاتی و مال

وصول از طریق سامانه و سایر موارد اقدام به تخصیص مبالغی برای نشریات کرد.
http://mehrnews.com/news/4772535 

یافت  ونیکی سجام آماده در سامانه الکتر
گزارش تخلف انتخاباتی است 

خبرگزاریایرنا-24آبانماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

مرتضی حاتمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی  |  
گفت: با توجه  ارومیه- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی 
به قرارگیری در آستانه انتخابات، سامانه الکترونیکی سجام )سامانه جامع اطالعات مردمی( 
دادگستری این استان آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با تخلف های انتخاباتی است. 
مرتضی حاتمی افزود:10 هسته تخصصی در حوزه های مختلف در سامانه الکترونیکی سجام این 
استان فعال شده است. حوزه های مفاسد اداری، مالی، جرائم اقتصادی، جرائم مرتبط با منابع 
طبیعی، محیط زیست و منابع آب، مشروبات الکی، جرائم انتخاباتی، جرائم مرتبط با حوزه کار و 
کارگری، جرائم فضای مجازی و پیشگیری از تهیه و توزیع مواد مخدر از جمله این حوزه هاست.
/http://www.irna.ir/news/83554776 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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یت و  پی سوء مدیر فساد ۱۰۰۰ تن سیب در
مشورت اشتباه 

تابناک-25آبانماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

گذشت ۴ ماه از انتشار خبر فاسد شدن 1000 تن سیب در یکی از سردخانه های دماوند و  با 
و  نیست  موضوع  این  پاسخگوی  کسی  هنوز  المال،  بیت  به  تومانی  میلیارد   12 خسارت 
دراین باره شفاف سازی صورت نگرفته است. بر اساس اسنادی که یکی از خبرگزاری ها منتشر 
کشاورزی باغداران ایران زیر نظر سازمان مرکزی تعاون  کرد، اتحادیه سراسری تعاونی های 
خ دشت  روستایی ایران در تاریخ 25 دی ماه 97 قراردادی با سردخانه شرکت کشت وصنعت سر

کیلو گرم سیب درختی بسته است. دماوند برای نگهداری 2 میلیون و 7۴ هزار و 660 
https://www.tabnak.ir/fa/news/937625 

زه با فساد راهی جز کمک گرفتن از  برای مبار
یم  مردم ندار

خبرگزاریمهر-26آبانماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه شورای اسالمی شهر تهران  |  رییس کمیته بودجه 
گفت: یکی از مطالبات مردم تهران  شورای اسالمی شهر تهران در نطقی با عنوان ضد فساد، 
کمک  و چاره ای جز  بوده و هست  تهران  کاهش فساد شهرداری  اعضا شورای شهر،  ما  از 
گر بخواهیم به اقدامات  گرفتن از مردم نداریم. فراهانی افزود: برای مقابله و مبارزه با فساد ا
کنیم، مطمئنَا هیچ  گزارشات حسابرسی بسنده  دستگاه های نظارتی، امنیتی و قضایی یا 
دستاورد جدی نخواهیم داشت؛ حال آنکه مردم می خواهند مجریان و آمران فساد نتوانند 
مفاسدشان را تکرار و فسادهای جدیدی مرتکب شوند. برای دستیابی به این مهم، چاره ای 

گرفتن از مردم نداریم. جز به سراغ مردم رفتن و کمک 
http://mehrnews.com/news/4774393 

وندان با مرکز  افزایش3۷ درصدی تماس شهر
یت های پلیس  فور

باشگاهخبرنگارانجوان-27آبانماِه1398

سایر

کرمان  |  معاون عملیات  بدیع اهلل سلیمانی، معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان 
کنون، میزان تماس های مردمی  گفت: از ابتدای امسال تا کرمان  فرماندهی انتظامی استان 
افزایش داشته است. سرهنگ  به نسبت مدت مشابه سال قبل، 37 درصد  با سامانه110 
کنون بیش از چهارصد و 28 هزار  بدیع اهلل سلیمانی افزود: در همین رابطه از اوایل امسال تا
گشت انتظامی مورد  تماس تلفنی از سراسر استان با این مرکز برقرار شده و از سوی تیم های 
که از  گرفته است. همچنین زمان حضور مأمور در صحنه برای شهرستان هایی  رسیدگی قرار 
یگان مستقل110 برخوردار نیستند، برای موارد فوریتی 15 دقیقه و موارد غیرفوریتی همان30 

دقیقه است.
https://www.yjc.ir/00TyKv 

 

افشای اطالعات ۴3۴ شرکت در »کدال« 
خبرگزاریمهر-27آبانماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

حسن امیری، معاون سازمان بورس  |  معاون سازمان بورس از تفاهم با بانک مرکزی برای 
راه اندازی عملیات بازار باز خبر داد و گفت: اطالعات ۴3۴ شرکت در کدال افشا شد. امیری افزود: 
کشور، سازمان بورس اوراق بهادار پیشگام بوده و سعی بر  در حوزه شفافیت در عرصه اقتصاد 
که در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان شفافیت ارتقا یابد.  این است 
همچنین طی سال های اخیر شاخص شفافیت از رشد مناسبی برخوردار بوده و همزمان با آن، 
ارائه به موقع اطالعات مالی که در قیمت سهام هم اثرگذار است، از ۴3 به 91 درصد رسیده است.
http://mehrnews.com/news/4775440 
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وسازان به  دور باطل پرداخت بدهی خودر
قطعه سازان 

کسبوکارنیوز-28آبانماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

ساالنه 3/5 میلیارد دالر واردات قطعات توسط خودروسازان صورت می گیرد؛ حجم قاچاق 
قطعات نیز 1/1 میلیارد دالر و حجم واردات بازار قطعات یدکی نیز 1/5 میلیارد دالر است. تا 
کنون به اندازه 200 میلیون دالر داخلی سازی قطعات انجام شده که از کمتر از10 درصد واردات 
گر جلوی قاچاق قطعات گرفته شود،70 درصد سهم بازار خودروسازان  جلوگیری شده است. ا
معادل 2 میلیارد دالر در دست قطعه سازان قرار می گیرد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس در این رابطه می-گوید: واردات قطعات خودرو در اختیار افراد محدودی و 

حتی در دست پنج، شش نفر است که این امر فساد و انحصار ایجاد می کند.
https://b2n.ir/233252 

استارت آپ ها نباید بستر رانت شوند 
باشگاهخبرنگارانجوان-28آبانماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران  |  رئیس شورای شهر تهران گفت: 
گذاری استارت آپ ها به شکل رابطه ای و رانتی در آینده، ما را به سمت جراحی و خون ریزی  وا
سوق می دهد. محسن هاشمی رفسنجانی با اشاره به ایجاد رابطه برای عده ای محدود جهت 
دستیابی به فناوری در حوزه استارت آپ ها گفت: ما در ابتدا بر اساس رانت، افرادی را در حوزه 
گهان زمانی به خود می آییم که می بینیم جمعیتی انبوه در این  استارت آپ ها وارد می کنیم و نا
ج کردن آن ها دست به جراحی می زنیم که این جراحی با  حوزه وارد شده اند و آنگاه برای خار

خونریزی و درد همراه است.
https://www.yjc.ir/00TyUX 

پوسته  بودجه شرکت ها به مجلس رسید 
روزنامهشرق-29آبانماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  دولت که یك ماه زودتر بودجه 
گذاشتن زمان بیشتر  کرد، هدف خود را از این اقدام در اختیار  شرکت ها را به خانه ملت روانه 
کرده،  گویا آنچه ارائه  کرده است. اما  برای بررسی بودجه شرکت ها از سوی نمایندگان اعالم 
نه تنها وضعیت را شفاف تر نمی کند، بلکه این اقدام چندان هم قانونی نیست. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس، الیحه تقدیمی دولت را پوسته ای از اطالعات می داند که بدون جزئیات در 
گرفته است. پورابراهیمی عنوان می کند قاعدتًا بودجه 99 شرکت های  اختیار نمایندگان قرار 
دولتی باید بر اساس ضوابط بودجه مصوب مجلس باشد، درحالی که دولت جلوتر یك بودجه 

نوشته و این خود یك نقص در تصمیم گیری است.
http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/243232 
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خبرنامه مقابله با فساد و فقر
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی
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