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مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

ضرورت تعامل دستگاه های اجرایی با دانشگاه ها
فقدان استراتژی فقرزدایی و مهجوریت دانشگاه
شرایط الزم جهت انعکاس مطالعات فقر در سیاست گذاری های اجتماعی

بخش اول

کز برنامه ریزی، سیاست گذاری و تصمیم گیری  کز پژوهشی با مرا مسئله ارتباط دانشگاه ها و مرا
یکی از موضوعات چالشی است که تقریبًا در همه حوزه های سیاست گذاری موضوعیت دارد. 
از  که بخش مهمی  کرد  تأیید  ایران می توان  کالن به فعالیت های دانشگاهی  در یک دید 
ارتباط تعریف شده ای با نیازهای  فعالیت ها از جمله تدوین پایان نامه ها و مقاالت علمی، 
سیاست گذاری و برنامه ریزی ندارد. در واقع این طور به نظر می رسد که نفس تدوین مقاله ها 
غ از اینکه معطوف به مسأله ای واقعی باشد، در حال حاضر موضوعیت  یا پایان نامه ها فار
از مسیر واقعی و رسالت حقیقی  انحراف آشکار دانشگاه ها  این  از  کرده است. بخشی  پیدا 
آن ها به ساختار بروکراتیک شکل گرفته در دانشگاه ها مربوط است که به واسطه سازوکارهای 
مالی غیر وابسته به نتیجه فعالیت ها، اساتید و دانشجویان را در مسیر ارتقاء مرتبه یا اخذ 
مدرک دانشگاهی قرار داده است. بخشی به ریشه های فرهنگی معطوف به اصالت مدرک 
که در چند دهه اخیر به طور مرتب تشدید شده است. بخشی  غ از فایده آن بر می گردد  فار
به عدم احساس نیاز سیاست گذاران و برنامه ریزان به نتایج مطالعات علمی و پژوهشی بر 
گزینی چه در جایگاه های علمی و چه در جایگاه های  می گردد و بخشی هم به عدم شایسته 

سیاست گذاری و برنامه ریز مربوط است.
گسست میان فعالیت های دانشگاهی و پژوهشی و فعالیت های  گرچه این موضوع یعنی  ا
معطوف به سیاست گذاری، تقریبًا در رابطه با همه مسائل در ایران موضوعیت دارد، در برخی 
گر ارتباط  کم رنگ تر و در برخی پررنگ تر دیده می شود. به عنوان مثال ا مسائل این موضوع 
ح بوده است،  ضعیف میان صنعت و دانشگاه همواره به عنوان یک چالش در ایران مطر
کمتری دارد. به عبارت  کم در مورد صنایع رقابتی غیردولتی موضوعیت  این موضوع دست 

که صنایع رقابتی )چه در سطح داخلی و چه بین المللی( فعال  کم به اندازه ای  دیگر، دست 
هستند، نیاز به همکاری با دانشگاه از سوی فعالین اقتصادی احساس می شود. این موضوع 
درباره بسیاری از حوزه های خدماتی نظیر حوزه مالی و… نیز صادق و مشهود است. از طرف 
که از ذیفعان فعال  دیگر، در برخی زمینه ها نظیر حوزه های مرتبط با فقر و حمایت اجتماعی 
کنش اجتماعی قابل توجهی برخوردار نیست، تقاضا برای مطالعات دانشگاهی و  و دارای 
پژوهشی بسیار کم است. در این زمینه ها این دولت ها هستند که باید موتور محرک این دست 
از مطالعات و پژوهش ها باشند. اینکه دولت ها تا چه حدی به این موضوعات ورود می کنند و 
کز پژوهشی مراجعه می کنند به عواملی از جمله  تا چه حدی در این زمینه به دانشگاه ها و مرا

موارد زیر بستگی دارد:
• جایگاه برنامه های فقرزدایی و حمایت اجتماعی در اولویت های اجرایی دولت ها؛

• میزان منابع مالی در دسترس در حوزه فقر و حمایت اجتماعی؛
• میزان هدفمند بودن برنامه های فقرزدایی و حمایت اجتماعی.

کم  که برنامه های فقرزدایی و حمایت اجتماعی دست  به طور مشخص می توان مدعی شد 
کاوی در  کشور بوده است. هم وا از بعد از انقالب اسالمی جزء اولویت های اصلی اقتصادی 
ح های اجرا شده مؤید این موضوع هستند. در  قوانین برنامه های توسعه و بودجه و هم طر
که نمایندگان  مجلس شورای اسالمی تقریبًا این موضوع تبدیل به یک واقعیت شده است 
کنند، سعی می کنند  ح را برای همکاران خود تبیین  مجلس هرگاه بخواهند اولویت یک طر
گروه های نیازمند  ح را به نوعی به یکی از  کرده و طر که وجه حمایتی آن را به نحوی تقویت 
حمایت از جمله روستائیان، بازنشستگان، ایثارگران، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و 
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ح خود را جلب نمایند. اغلب موراد هم  کافی برای تصویب طر غیره مرتبط نمایند تا حمایت 
ح های ارائه شده با استقبال سایر نمایندگان مواجه  کارگر واقع می شود و طر این استراتژی 
می شود. این موضوع نشان می دهد که موضوع حمایت اجتماعی یکی از اولویت های پذیرفته 

شده دست کم در مجلس شورای اسالمی است.
گرچه مشکالتی وجود دارد و بخصوص در  ا نیز به نظر می رسد  تأمین منابع مالی  در حوزه 
کسری بودجه مواجه است، تشدید می شود؛ اما این موضوع  که دولت با مشکل  دوره هایی 
کلی مسأله محوری و چالش اصلی نیست. تعدد نهادهای حمایتی دولتی و عمومی  به طور 
کمیته امداد، سازمان اوقاف، آستان های مقدس،  غیردولتی از جمله وزارت رفاه، بهزیستی، 

بنیاد مستضعفان، بنیادهای متعدد و… این موضوع را تأیید می نماید.
خأل اصلی به بند سوم یعنی میزان هدفمند بودن برنامه های فقرزدایی و حمایت اجتماعی 
کار مناسب به نحو بهینه مورد  مربوط است که منابع و امکانات در دسترس را در یک تقسیم 
استفاده قرار دهد. واضح است که در چنین فضایی و در شرایطی که استفاده بهینه و هدفمند از 
منابع و امکانات در دستور کار نباشد، استفاده از ظرفیت های پژوهشی و دانشگاهی موضوعیت 
چندانی نخواهد داشت و برنامه های موجود بدون برخورداری از عمق کافی و صرفًا با اتکاء به 
ایده های جاری و عمومًا دم دستی پیش خواهد رفت. به عبارت دیگر قدم اول در زمینه توسعه 
کز پژوهشی در حوزه فقر و رفاه اجتماعی، وجود یک استراتژی  همکاری با دانشگاه ها و مرا
کالن فقرزدایی و حمایت اجتماعی است که همه نیروهای موجود را ملزم به ارائه برنامه های 
هدفمند در چارچوب یک تقسیم کار منطقی و بهینه خواهد نمود. در صورتی که این موضوع 
گزیر پای دانشگاه و دانشگاهیان به موضوع فقرزدایی و حمایت اجتماعی باز  پذیرفته شود، نا

خواهد شد و کشور از منافع آن برخوردار خواهد گردید.
*دکتر سید هادی موسوی نیک - عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

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

که از خصوصی سازی و دفاع  گفت: به تمام مسئوالن هشدار می دهم  کارگر    دبیرکل خانه 
کارگران می گیرد و  از آن فاصله بگیرند. امروز بخش خصوصی انگشت اتهام خود را به سمت 

آن ها را متهم به زیاده خواهی می کند.
برخی  نوشت:  شود«،  شنیده  باید  که  »صداهایی  عنوان  با  گزارشی  در  ایران  روزنامه    
که  که استراتژی مسئوالن در برابر حاشیه نشینان باید این باشد  جامعه شناسان بر این باورند 

آن ها را به رسمیت شناخته، غیر تلقی نکنند و برخورد قهر آمیز نیز نداشته باشند.
ح  طر اجرای  آموزشی،  فقر  کاهش  راستای  در  رفاه  وزارت  ایسنا،  خبرگزاری  گزارش  به    

شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را با همکاری وزارت آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۶-۹۷ 
برای بازگشت به مدرسه آغاز کرده است.

گفت: یکي از پیامدهاي سیاست هاي نئولیبرالي    به نقل از روزنامه شرق، حسین راغفر 
که امروز شاهد به وجود آمدن  پس از جنگ، همین خصوصي سازي به دوستان و اقوام است 

ژنرال هاي ابرثروتمند هستیم.
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان اظهار داشت: به منظور فقرزدایی،    مدیرکل 
ابعاد تولید فقر در  هسته تخصصی محرومیت زدایی و توانمندسازی باهدف بررسی علمی 

جامعه و تهیه نقشه راه مناسب برای فقرزدایی، تشکیل شده است.
گزارش خبرگزاری ایسنا، واریز بسته حمایت معیشتی دولت در سه نوبت و در روزهای    به 

۲۷ آبان، ۲۹ آبان و دوم آذرماه برای۶۰ میلیون ایرانی بر حسب بعد خانوار واریز شد.
  در مراسمی با حضور وزیران راه وشهرسازی و آموزش وپرورش، تفاهم نامه ساخت۱۷۰ هزار 

واحد مسکونی برای فرهنگیان فاقد مسکن امضا شد.
  طبق آمار سال ۹۷، سازمان بهزیستی ۴۹ درصد از زنان ایرانی آزار جسمی و فیزیکی، ۲۶ 

درصد عاطفی و روانی و کالمی و ۲۲/۲ درصد آن ها آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده اند.
گفت: وضعیت سواد زنان از ۳۴ درصد در سال    معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
که در سال ۱۹۷۶ حدود ۳۸ درصد  ۱۹۷۶ به ۸۹ درصد در ۲۰۱۹ افزایش یافته و در حالی 
مناطق  در  درصد   ۳ حدود  به  رقم  این  کنون  ا بودند،  تحصیل  از  بازمانده  ایران  دختران 

دورافتاده رسیده است.
کثر ۱۲۰ لیتر در ماه    به گزارش خبرگزاری فارس، سقف سهمیه سوخت سرویس مدارس حدا
است که متناسب با پیمایش و ثبت  در سامانه سپند، به صورت ریالی یعنی تا ۱۸۰ هزار تومان 

به رانندگان پرداخت می شود.
کشور از فعالیت ۱۱هزار سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و  ک    رئیس سازمان ثبت اسناد و امال
طالق خبر داد و گفت: سران دفاتر جزئی از دستگاه قضا هستند و درصورت بروز فساد، با آن ها 

برخورد قاطعانه می شود.
  عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اعالم خبر انتشار صورت های مالی سازمان های 
تابعه  زیان واحدهای  و  و سود  ترازنامه  مالی،  گفت: عالوه بر صورت های  تابعه شهرداری، 

شهرداری نیز روی وب سایت شفاف قرار گرفت.
  به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود صادقی با استناد به اصل شفافیت آراء، خواستار انتشار 

کرات جلسات دبیرخانه  شورای هماهنگی سران قوا شد. مشروح مذا
ح دوفوریتی الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد    نمایندگان مجلس در جریان بررسی طر
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حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم با ۱۰۱ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 
ح موافقت کردند. ۱۹۳ نماینده حاضر، با یک فوریتی این طر

  رئیس جمهور، الیحه »مدیریت تعارض منافع« را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 
هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.

  ۲5/۴ میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد. این درحالی است که شمار خانواده های 
ایرانی براساس آخرین سرشماری در  سال٩٥، چیزی حدود ۲۴/۱ میلیون خانوار تخمین زده 

شده است.
  دولت براي بررسي مجدد پرونده هاي افراد، شرط بررسي حساب هاي بانکي را هم گذاشته 
گر فردي خود را مستحق دریافت سبد معیشتي مي داند، باید به دولت این اجازه  است؛ یعني ا

را بدهد تا با بررسي حساب هاي بانکي این فرد، استحقاق او تأیید یا رد شود. 
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فقر، دغدغه ی معیشت و تأمین نیازهای اولیه ی افراد جامعه از جمله مفاهیم اولیه و اساسی 
در ادبیات توسعه می باشد. همچنین، فقر یکی از جدی ترین و مهم ترین معضالت قرن حاضر 
که هزینه های انسانی سنگینی را بر اجتماع تحمیل می نماید. از این رو،  محسوب می شود 

ریشه کنی فقر در زمره ی اولویت های تمامی حکومت ها و دولت ها است.
بر خالف آنچه که پیش از این تصور می شد،  فقر به تنهایی یک متغیر اقتصادی و تک بعدی 
نیست؛ بلکه دربرگیرنده ی مفهومی جامع و چند بعدی است که کل طیف زندگی بشر را در بر 
می گیرد. به عبارت دیگر، امروزه بر همگان آشکار شده که عالوه بر کمبود یا نبود درآمد، نبود 

قابلیت الزم برای خروج از فقر برای افراد فقیر نیز از علت های اصلی فقر است.

گذری بر وضعیت فقر در ایران
بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی )۱۳۹۸(، ایران با وجود آنکه در زمره ی 
خ فقر در وضعیت مناسب تری نسبت به برخی کشورهای در  که به لحاظ نر کشورهایی است 
خ های فقر مطلق ۳۰ تا ۴۰ درصد( قرار دارد، اما همچنان  حال توسعه یا کمتر توسعه یافته )با نر
خ فقر در سال ۱۳۹۶ به طور  ح است. براساس برآورد این مرکز، نر موضوع فقر مطلق در آن مطر
متوسط در کل کشور ۱۶ درصد بوده است که هرچند نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه 
در وضعیت بهتری قرار دارد، اما نیازمند آن است که همچنان به دالیل ایجاد فقر و همچنین 

راهکارهای قانونی برای کاهش آن پرداخته شود.
همچنین، آمارهای بانک جهانی نیز بهبود اوضاع فقر در ایران را نوید می دهند. در گزارش های 
منتشر شده از سوی بانک جهانی، افرادی که دارای درآمد روزانه ۱٫۹۰ دالر هستند، در زمره ی 

که در فقر مطلق به سر می  برند. بر اساس این معیار، در ایران فقر مطلق، از  افرادی می باشند 
۰٫۴ درصد در سال ۲۰۰5 به ۰٫۳ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. از این رو، وضعیت ایران از 

نظر فقر مطلق بهبود یافته اما همچنان راه درازی برای ریشه کنی فقر در پیش است.
کید شده  به مسئله فقر و ریشه کنی آن در قانون اساسی کشورمان به صراحت و گاهی ضمنی تأ
است. به عنوان نمونه، اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به ریشه کنی 
کید  فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد اقتصادی با حفظ آزادگی تأ
ک، بهداشت و درمان، آموزش و  ک، پوشا دارد. تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خورا
گرفته است. اصل بیست و  پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده نیز مورد توجه قرار 
نهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، 
کرده  بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نظایر آن ها را به عنوان یک حق تلقی 
است. به همین ترتیب اصل سی ام و اصل سی و یکم نیز تأمین وسایل آموزش و پرورش و 

داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است.
که در قوانین پیداست، چهره ی فقر در نظام جمهوری اسالمی ایران، مطرود و  لذا همانطور 
ناپسند است و در این راستا، دولت ها همواره تالش داشته اند تا در قالب برنامه های متفاوت 
کاهش و دامنه  کمک رسانده تا مسئله فقر را  گروه های نیازمند جامعه  به نحوی به اقشار و 

آن را محدودتر سارند.
با این حال، با وجود برنامه های فقرزدایی در ایران و تالش هایی که در برنامه های توسعه کشور 
در طی سال های بعد از انقالب اسالمی انجام شده، آمارهای غیر رسمی و حتی رسمی فقر نشان 
گر فقر افزایش پیدا نکرده باشد، کاهش چندانی نیز  از آن دارد که در خوش بینانه ترین حالت ا

فقر، بالی بنیان برانداز

حلقه های مفقوده  مبارزه با فقر در ایران
پیشنهاد چند راهکار به منظور برون رفت از فقر و نابرابری
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نداشته است. از این رو، در ادامه سعی بر آن است تا راهکارها و پیشنهاداتی به منظور برون رفت 
از فقر در جامعه ارائه گردد.

گاهی نسبت به فقر شناخت و آ
یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه بعد از انقالب اسالمی، رفع فقر و محرومیت در کشور بوده 
است؛ به گونه ای که، همواره مسئله فقر در برنامه های توسعه ایران با مراتبی از شدت و ضعف 
کید بر ضرورت توانمندسازی  که با وجود تأ گرفته است. این در حالی است  مورد اهتمام قرار 

محرومان و فقرا در برنامه های توسعه کشور، مسئله وجود فقر در ایران همچنان ادامه دارد.
که  اصواًل پیش شرط اصلی موفقیت در هر برنامه ای “شناخت” درست از آن پدیده ای است 
سعی در برنامه ریزی در جهت آن داریم. به نظر می رسد در برنامه های فقرزدایی این شناخت 
که تمام برنامه ها و فرآیندها را تحت تأثیر  به درستی صورت نگرفته و به نحوی پیش رفته 
که فقر مسئله ی اجتماعی است و یا دست کم مسئله ی اقتصادی- خود قرار داده است. چرا 
کرد. منطق استدالل  اجتماعی است و چنین مسئله را نمی توان صرفًا با ابزار اقتصادی حل 
که ابزار باید مناسب اهداف باشد. با ابزار اقتصادی شاید بتوان یک مسئله اجتماعی  می کند 
کرد. اقتصادی  کاهش داد، اما مسلمًا نمی توان آن را برای همیشه حل  را به صورت مقطعی 
که برنامه های فقرزدایی ایران را  دیدن مسئله اجتماعی فقر، همان فلسفه نادرستی است 

دچار فقر کرده است.
از این رو، چنین بر می آید که شاید یکی از بزرگترین ریشه های استمرار و گسترش فقر در ایران 
کلی بنیان های اندیشه ای و مفهومی فقر دچار  کشور همچنان در فهم خطوط  که  آن است 
کاستی جدی است. لذا، پیشنهاد می شود تا اواًل نوع نگاه به مسئله فقر در برنامه های فقرزدایی 
کشور، از انسداد اجتماعی بین برنامه و  گردد. ثانیًا با شناخت درست از مسئله فقر در  تشریح 

فقرا ممانعت شود.

توانمندسازی و کاهش فقر
که  کاهش فقر یکی از حوزه های بسیار تأثیرگذار و مهم اجتماعی است  حوزه توانمندسازی و 
گرفته است.  کاهش فقر، بیش از پیش مورد توجه قرار  ح شدن مباحث توسعه و  پس از مطر
کید دارد. به عبارت  رویکردهای توانمند سازی بر ارتقای آزادی دامنه انتخاب و عمل فقرا تأ

دیگر، توانمندسازی اقشار فقیر، برای اثربخشی توسعه بسیار حیاتی است.
رویکرد توانمندسازی برای پیشرفت و تقویت مردم فقیر، در بطن توسعه قرار دارد و به فقر به 
ج  جای مشکل، به عنوان یک منبع و راه حل مهم نگاه می کند. این رویکرد به هویت فقرا ار

نهاده و آن را به رسمیت می شناسد. این مفهوم بر تغییر و دگرگونی در عقاید و افکار و رفتارهایی 
داللت دارد که بازیگران خارجی را وارد مباحث کاهش فقر می کند. بنابراین، روش توانمندسازی 
باید بر نقاط قوت مردم فقیر، دانش، مهارت ها، ارزش ها، نوآوری ها و انگیزه های آنان برای 
حل مشکالت و مدیریت منابع به منظور خروج از گردونه فقر بنا نهاده شود. این رویکرد با فقرا 

با احترام و متناسب با شأن و منزلت آنان رفتار می کند. )بانک جهانی، ۱۳۹5(
ایجاد  جز  راهی  به  فقر  با  مبارزه  در  دولت  جهت گیری  اصلی ترین  عنوان  به  توانمندسازی 
اشتغال منتهی نخواهد شد. در عین حال ماهیت فقر ایجاب می کند اشتغال هدفدار در این 
کار و شناسایی  زمینه زودبازده بوده و به سادگی قابل حصول باشد. لذا آموزش افراد جویای 
زمینه های ایجاد مشاغل زودبازده در بخش های کشاورزی، دامداری، صیادی، صنایع دستی 
کار از جمله اقدامات الزم در جهت توانمندسازی فقرا  گذاری به افراد جویای  و غیره برای وا

است. )ارضوم چیلر، ۱۳۸۴(

حمایتگری و کاهش فقر
که تمامی  که از حمایتگری اجتماعی ارائه می شوند، بسیار متنوع هستند؛ هرچند  تعاریفی 
این نکته  به  این حال، توجه  با  کاتی دارند.  اشترا زبان و مفهوم  تعاریف موجود، به لحاظ 
که در دوره ی زمانی  که حمایتگری، اول از همه یک فرآیند محسوب می شود  ضروری است 
گاهی طوالنی مدت، انجام می گیرد. این فرآیند، استراتژیک است  کوتاه و  گاهی  نامشخص، 
و انجام دادن اقدامات هدفمندی را از سوی ذی نفعان و تصمیم گیرندگان اصلی می طلبد. 
در  برنامه ها  و  مقررات  قوانین،  خط مشی ها،  بر  دارد  نظر  در  همیشه  اجتماعی  حمایتگری 
تأثیر بگذارد. به طور خالصه،  باالترین سطوح تصمیم گیری در بخش عمومی و خصوصی 
که به اثرگذاری یا پشتیبانی  حمایتگری اجتماعی در ساده ترین شکل، عبارت است از عملی 

از چیزی یا کسی منجر می شود.
که در  یکی از مؤثرترین روش های حمایتگری اجتماعی، ایجاد سازمان ها و نهادهایی است 
زمینه ی پایان دادن به فقر و ایجاد تغییر، فعالیت و حمایتگری می کنند. این حمایتگری 
می تواند به روش های مختلفی صورت پذیرد؛ از تدوین برنامه های متنوع جهت آموزش به 
گردهمایی ها و یا برقراری ارتباط و تماس با یک مقام رسمی و  گرفته تا برگزاری  افراد جامعه 

تشویق وی برای مبارزه با فقر در جامعه.
که انجام شود، نتیجه ای جز یاری رساندن به ریشه کنی  حمایتگری اجتماعی به هر طریقی 
فقر در پی نخواهد داشت. لذا پیشنهاد می گردد تا از ابزار حمایتگری اجتماعی برای شنیده 

شدن صدای فقرا در جامعه استفاده شود.
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نقشه ی راه مطلوب فقرزدایی
یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه بعد از انقالب اسالمی، رفع فقر و محرومیت در کشور بوده 
است؛ به گونه ای که، همواره مسئله فقر در برنامه های توسعه ایران با مراتبی از شدت و ضعف 
کید بر ضرورت توانمندسازی  که با وجود تأ گرفته است. این در حالی است  مورد اهتمام قرار 

محرومان و فقرا در برنامه های توسعه کشور، مسئله وجود فقر در ایران همچنان ادامه دارد.
آنکه  بر  فقر عالوه  و تحدید  کاهش  توسعه یافته،  و  کشورهای پیشرو  به تجربه ی  توجه  با 
رشد پایدار را به ارمغان می آورد، فرصت های اقتصادی بهتری را نیز برای افراد جامعه فراهم 
می کند. لذا، تدوین یک استراتژی مطلوب فقرزدایی می تواند نقشه ی راه مناسبی را پیش روی 

سیاستگذاران ترسیم نماید.
به  نسبت  گاهی  آ و  شناخت  مستلزم  فقرزدایی،  مطلوب  استراتژی  یک  تدوین  پیش شرط 
مفهوم فقر و ابعاد آن است. به عبارت دیگر، فهم روشمند از مسئله ی فقر می تواند در تدوین 
برنامه های فقرزدایی کشور را یاری رساند. از طرف دیگر، توانمندسازی فقرا در جامعه می تواند 
گوش نهادهای مسئول رسانده و دولت  را وادار سازد تا از روش هایی چون  صدای آن ها را به 
افراد فقیر و اشتغال شایسته به منظور یاری رساندن به فقرا  کار بهتر برای  بازارهای  ایجاد 

استفاده نماید.
همچنین، سازمان های مردم نهاد، انجمن ها، تشکل ها و سایر نهادهای مدنی غیردولتی، 
می توانند نقش مؤثری را برای مشارکت بیشتر فقرا در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، از 

طریق بستر حمایتگری اجتماعی ایفا کنند.
منابع:

گون فقر در ایران، مجموعه پژوهش های  • ارضروم چیلر، نسرین )۱۳۸۴(؛ ابعاد گونا
اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شماره ۲۷

• بانک جهانی )۱۳۹5(؛ توانمندسازی و کاهش فقر، ترجمه فرزام پوراصغر سنگاچین 
کار و رفاه اجتماعی، زمستان ۱۳۹۴ و جواد رمضانی، وزارت تعاون، 

ایران و  پایدار در  • مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی )۱۳۹۸(؛ دالیل فقر 
از فقر، معاونت پژوهش های اقتصادی دفتر مطالعات  پیشنهادهایی برای خروج 

اقتصادی، شماره مسلسل : ۲۲۰۱۶5۷۴، تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰5/۲۸
*مونا امیری، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
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زباله گردها؛ آخرین حلقه از مافیای بازیافت زباله و پسماند

پرداختن به مسائل و مشکالت زندگی فرودستان و فقرا و تالش برای بهبود وضعیت زیستی و 
معیشتی آن ها تنها از طریق لمس بی واسطه و مشاهدۀ مستقیم شیوۀ زیست آن ها و شناسایی 
مصائب و مشکالتی که آنان در زندگی روزمره با آن دست و پنجه نرم می کنند، میسر می گردد. 
شناسایی گروه به گروه فرودستان و اقشار آسیب پذیر و تشریح معضالت و گرفتاری هایشان از 
کمیتی و عمومی را به شناخت عینی تر و مشخص تری از  زبان خودشان می تواند نهادهای حا
کمیت و جامعه قصد دارد  بحران ها و مسائل مربوط به این اقشار برساند. مرکز توانمندسازی حا
گزارش های موردی و میدانی، نمودهای آشکار و حاد فقر و نابرابری  در قالب مجموعه ای از 
در جامعه را به تصویر بکشد تا از این طریق مسائل و مصائب فقرا را به گوش سیاست گذاران و 
کمیتی و عمومی برساند. شاید از این طریق، روزنه ای جهت ساماندهی و رسیدگی  نهادهای حا

و مقابله با ریشه های بروز این وضعیت گشوده شود.

در نزدیکی یکی از بوستان های مرکز شهر، روبروی سطل  زباله ای منتظر بودم. در کمتر از نیم 
ساعت سه نفر به سراغ این سطل زباله آمدند، تا کمر به داخل آن خم شدند، چیزکی برداشتند 
که  گونی وصله  و پینه شده شان انداختند و رفتند. یک سطل زباله معمولی در مرکز شهر  و در 
هیچ ویژگی بخصوصی نداشت که زباله های داخل آن مورد مطلوبی برای بازیافت به حساب 
بیاید، یک سطل زباله کاماًل معمولی در یک محل کاماًل معمولی و متوسط! همین سطل زباله 

روزانه میزبان ده ها نفر می شود تا وسایل معیشت شان را درون آن جستجو کنند. 
گستردگی قطعًا از معضالت نوظهور جامعۀ ماست؛ نه صرفًا  زباله گردی به این شکل و با این 
محدود به تهران و شهرهای بزرگ است و نه محدود به مناطق شمال شهرنشین. تقریبًا در 
تمام شهرستان ها و شهرهای کوچک و در فرودست ترین مناطق هر شهر نیز اوضاع به همین 
کی  منوال است. پیش از این نیز بودند افراد بی سرپناهی که در میان زباله ها به دنبال مواد خورا

و مواد قابل استفاده می گشتند، اما این شکل جدید از زباله گردی، یعنی زباله گردی به عنوان 
کار  که افرادی به استخدام یک پیمانکار دربیایند و روزانه ۱۰-۱۲ ساعت به این  یک شغل 
اشتغال داشته باشند، قطعًا پدیده ای نوظهور است که عمری کمتر از ۳ یا ۴ سال دارد. همین 
میان  در  نظر می رسد.  به  زباله گرد ضروری  لفظ خود  به  راجع   توضیح  گزارش یک  ابتدای 
کم  که سعی دارند با تغییر واژه ها از زشتی پدیده ها  مسئولین و مردم عادی هستند افرادی 
کارگر بازیافت به جای زباله گرد. تغییر و آرایش  کبان به جای رفتگر، یا  کنند. مثاًل استفاده از پا
الفاظ هیچ تأثیری در تغییر و بهبود واقعیت موجود ندارد و از قبح و زشتی آن نمی کاهد. کارگری 
که  از صبح تا شب، تمام زندگی و فعالیت روزانه اش با زباله و پسماند گره خورده و تمام هستی 
و وجودش به همین بعد تقلیل یافته، واقعیت زندگی اش دقیقًا در همین واژه عینیت می یابد؛ 
زباله گرد، آشغال جمع کن. بدون تالش در تزیین و آراستن کالم، این واژه ها باید هربار مثل پتک 
گوش خواننده فرود بیاید، تا هربار زشتی و زنندگی مناسبات و ساختارهای بوجودآورندۀ  بر 

گزارش از همین واژه استفاده خواهیم کرد.  خود را زنده و عیان کنند. بنابراین ما نیز در این 
زباله گردها براساس وزن زباله هایی که جمع آوری می کنند حقوق می گیرند، پالستیک را کیلویی 
۲۰۰۰ تومان، کارتن و کاغذ کیلویی ۸۰۰ تومان و آلومینیوم و شیشه را به قیمتهای باالتر از آنها 
میخرند. به طور میانگین هر کیلو زباله ای که جمع آوری می شود، تقریبا ۱5۰۰ تومان می ارزد. با 
این اوصاف زبالهگردی که روزانه بین ۱۲ تا ۱5 ساعت کار میکند، برای آن که روزانه درآمدی 
کرده باشد.  کیلوگرم زباله جمع  حدود ۷۰-۸۰  هزار تومان داشته باشد، حداقل باید 5۰ تا ۶۰ 
طبیعتًا هرچه وزن زبالۀ جمعآوری شده بیشتر باشد، پول بیشتری گیر زبالهگردها میآید. همین 
موضوع باعث میشود کودکان و نوجوانان زبالهگرد برای ده، بیست هزارتومان حقوق بیشتر، 
کثرشان، از  بعضَا تا ۸۰ کیلوگرم بار را در پیادهرویهای طوالنی به دوش بکشند. از این رو قامت ا
کودک تا بزرگسال، خمیده است و دیر یا زود دچار مشکالت ستون فقرات می شوند. زباله گردها 
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به دو صورت کار می کنند؛ یا مستقیمًا توسط پیمانکاران شهرداری استخدام می شوند، یا برای 
صاحبان گاراژهای مخصوص جمع آوری و بازیافت زباله کار می کنند. به گفتۀ مجید فراهانی 
عضو شورای شهر تهران، در این شهر حدود ۱۴ هزار زباله گرد وجود دارد که از این تعداد ۴۷۰۰ 
گرچه در نبود سازوکارهای بازرسی و تحقیقهای قابل  کودک هستند.  نفر یعنی یک سوم آن 
استناد در خصوص وضعیت این افراد، این آمار و ارقام را به هیچ وجه نمیتوان جدی گرفت، 
با این حال بنا به اظهارات و بررسیهای بخشی از نهادهای خیریه کودکان میتوان گفت بخش 
بزرگی از کودکان زباله گرد )بیش از پنجاه درصد آنها( در همان گاراژهای تفکیک زباله زندگی 
میکنند. نوجوانان زباله گرد بعد ۱۰-۱۲ ساعت پرسه زدن در خیابان های شهر و سرک کشیدن 
تازه شروع  زباله  کار تفکیک  گاراژها سرازیر می شوند و در آن جا  این  زباله به  در سطل های 
کردۀ خود می نشیند و بدون دستکش و ماسک و هیچ  کس بر سر زبالۀ جمع   می شود. هر 

گونه ابزار بهداشتی شروع به تفکیک زباله ها می کند. صاحبان گاراژها به غریبهها اجازۀ بازدید 
گاراژ راه  گاهی خود آنها را هم به داخل  کودکان زبالهگرد میگویند  نمیدهند، حتی بعضی از 
نمیدهند و مجبورند از در و دیوار و به صورت پنهانی وارد شوند. از این رو، برای پرسوجو دربارۀ 
وضعیت اسکان کودکان در داخل این گاراژها به سراغ یکی از اعضای جمعیت امام علی رفتیم 

ح پژوهشی دربارۀ وضعیت کودکان زبالهگرد در این نهاد است.  که مسئول طر
گاراژها در نقاط مختلفی از جمله شادآباد، یافتآباد، پاسگاه نعمتآباد،  مازیارفر میگوید: »این 
کندهاند. سال ۹۶ وقتی  فرحزاد، شهرقدس، کهریزک، شهریار، رباطکریم، قرچک و پیشوا پرا
کودکان  روبرو شدیم. متوجه شدیم  با وضعیت عجیبی  کردند  باز  ما  روی  به  را  گاراژها  در 
کثیف در محل  در اتاقکهایی میان زبالهها زندگی میکنند و انواع و اقسام جانوران موذی و 
گرفتهشدگی توسط موش میانشان  گاز  که حتی آثاری از  زندگیشان پیدا می شود. به طوری 
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دیده میشد. کودکان وقتی شبها به این گاراژها میرسند، آنقدر خستهاند که با آسیب جانوران 
بیدار نمیشوند. از اینرو هپاتیت، سل، حصبه و انواع بیماریهای عفونی میانشان شایع است.« 
کودکان  سوسن مازیارفر در مصاحبه با خبرنامۀ مقابله با فقر و فساد درباره زندگی روزمرۀ این 
میگوید: »کار این کودکان هر روز صبح ساعت ۸ شروع میشود. آنها با وانتهایی به مناطقی که 
کودکان  کردهاند و  که این وانتها چپ  باید بروند، فرستاده میشوند. برخی موارد بوده است 
دچار مشکالت جدی مثل شکستگی ستون فقرات شدهاند. این در حالیست که این کودکان 
از هیچ پوشش درمانی برخوردار نیستند و مشکالت این چنینی به راحتی منجر به مرگ آنها 
میشود. زبالهگردها در خیابان نیز در امنیت نیستند؛ با آنکه کودکان زبالهگرد توسط صاحبان 
کودکان ماهانه مبلغی  گاراژها بابت هرکدام از این  گرفته میشوند و صاحبان  کار  گاراژها به 
معادل ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به پیمانکار پرداخت میکنند، اما مأموران شهرداری آنها 
کودکان برای در امان ماندن از آزار آنها باید مبلغ ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان  را توقیف میکنند و 
تا  کالمی  آزارهای  از  کارت مخصوصی بهشان داده شود. موارد بسیاری  که  کنند  پرداخت 
جسمی و فیزیکی کودکان به دست این مأموران ثبت شده است. حتی در برخی موارد، مأموران 

ج شهر رها کردهاند.«  کودکان را سوار ماشین خود کرده و در بیابانهای خار
ح تحقیقی و پژوهشی که جمعیت امام  از این فعال حقوق کودکان دربارۀ موفقیت و نتایج طر
علی درباره کودکان زبالهگرد انجام داده است، میپرسیم: »سال ۹۶  نتایج تحقیقاتمان را که 
حاصل گفتگو با چند هزار کودک زبالهگرد و بازدید از محل زندگی آنها بود، به ارگانهای ذیربط 
مثل شهرداری، وزارت بهداشت، وزارت کار ارائه دادیم. ابتدا از اساس منکر وجود این کودکان 
کودک زبالهگرد نداریم، اینها زبالهدزد هستند. اما بعد از اثبات فاجعه  میشدند و میگفتند ما 
کاله  که شهرداری فهمید در این ماجرا  گاراژها تنها نتیجه این بود  و بازدید مسئولین از این 
کرده  بزرگی سرش رفته است و مزایدهها را به قیمتی به مراتب پایینتر از قیمت واقعی برگزار 
گرچه باعث هیچ بهبودی در وضعیت زندگی زباله گردها و علی الخصوص  است. تحقیق ما 
گذاری مناطق را تا چندین  کودکان نشد، اما برای شهرداری این منفعت را داشت که قیمت وا
برابر افزایش دهد. حتی شنیدهایم که شهرداریها امسال مستقاًل کارشناسانی را برای تخمین 
کردهاند.« او در پایان میگوید: »روشهای جایگزین و  ارزش زبالههای هر منطقه استخدام 
آزمایش شده و موفق بسیاری برای تفکیک زباله وجود دارد اما پولی که در این میان رد و بدل 
که ناممکن است در آینده نزدیک معضالت و مشکالت زبالهگردها  میشود، آنقدر زیاد است 

حل شود.«
که به شهر  گهگاهی موضوع بحث قرار می گیرند، بخاطر نمای زشتی است  گر  زباله گردها ا
کثیف و  گونی های  می دهند. آن ها چهرۀ شهر را زشت می کنند، حضورشان در معابر با آن 

کند و  کچری شهر خلل وارد  پر از زباله  و ظاهر ناآراسته شان، ممکن است به چهره آراسته و ال
که در سطح شهر  حال شهروندان را مشمئز سازد. مسئله زباله گردها تا آن جایی مسئله است 
گر به طریقی بتوان از شر حضور عریان شان در شهر خالص شد، دیگر مسئله ای  حضور دارند؛ ا
که هر از چندگاهی مسئولین چندین نهاد و سازمان دور هم  باقی نمی ماند.  از همین روست 
کسازی خیابان های شهر از دست این عناصر مزاحم و  ح و مصوبه ای برای پا می نشینند و طر
اضافی صادر می کنند. همین چند ماه پیش در یکی از این دست جلسات که جهت سازماندهی 
ج برگزار شده بود، مقرر شد  ج با حضور شهرداری و نیروی انتظامی کر کودکان کار و زباله گرد کر
هر هفته »۱۰ نفر« از این کودکان جمع آوری و برای تعیین تکلیف، با همکاری مرکز غربالگری 
گر قرار بود  ج، به اداره کل بهزیستی استان تحویل داده شوند. حتی ا کار و خیابان کر کودکان 
گرفته شود، الزم بود درایت  کسازی خیابانها از یکی از ِالمانهای شهری هم تصمیم  برای پا
که باید نام انسان بر  ج داده شود، چه برسد برای جمعآوری ۱۰ موجود زنده  بیشتری به خر
آنها گذاشت )به خود ادبیات و شیوۀ مواجهۀ این دست مصوبات با این پدیدههای اجتماعی 

توجه کنید: جمعآوری، هفتهای ۱۰ کودک(. 
که برای درک واقعیت زبالهگردی باید به عوامل  کاماًل روشن است  که  این در حالی است 
کم بر آن  بوجودآورندۀ آن، یعنی به سیاست گذاری های شهرداری ها و مناسبات قدرت حا
کرد. شهرداری ها، پیمانکاران و زباله گردها سه ضلع اصلی معضل زباله گردی به شکل  رجوع 
گذاری امتیاز تفکیک زباله های هر منطقه مزایده ای  موجود آن هستند. شهرداری ها برای وا
برگزار می کنند. قیمت گذاری ها متناسب با منطقه مورد نظر صورت می گیرد، به این ترتیب که 
گذاشته و به پیمانکاران  امتیاز تفکیک مناطق شمال شهر با قیمت های باالتری به مزایده 
کی از آن است که پول های هنگفتی در این  گذار می شود. گزارش های رسمی و غیررسمی حا وا
کوروش آصف  گردش مالی در حوزۀ پسماند به طرز عجیبی باالست.  حوزه جابجا می شود و 
وزیری، شهرساز و پژوهشگر شهری در نشست تخصصی آسیب شناسی زباله گردی در تهران 
که چند ماه قبل در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد، گردش مالی 
که از این  کرد  پسماند خشک شهر تهران را در سال ۹۷، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد 
میزان، سهم شهرداری ۳۰ درصد و سهم جمع آوری غیررسمی ۷۰ درصد بوده است. زباله گردی 
صنعت پرسودی است که ثروت زیادی در آن جابجا می شود، مبلغ تقریبیای که یک پیمانکار 
برای حق امتیاز بازیافت پسماندهای یک منطقۀ شهری در تهران پرداخت میکند، ماهانه ۳ 
میلیارد تومان است که به گفته برخی از پژوهشگران این مبلغ نیمی از هزینههای شهرداریها را 
پوشش میدهد. بنابراین چرایی این موضوع را که زباله گردی طی چندین سال گذشته تا این 
کم بر این پدیده و به اصطالح در گنجی  گیر شده است، باید در مناسبات اقتصادی حا حد فرا
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که از ِقبل رنج زباله گردها برای پیمانکاران و شهرداری ها و سایر ذی نفعان حاصل می شود، 
جستجو کرد.

اقتصادی و وجود فقر و  نابه سامان  که اوضاع  از نظر دور داشت  نباید  را  البته این موضوع 
کشور در رانده شدن اقشار فرودست به سمت زباله گردی نقش بسزایی  گسترده در  بیکاری 
کثریت آن ها بخصوص افراد بزرگسال از وجود  گرچه ا گفتگو با زباله گردها  داشته است. در 
کی بودند، اما از این موضوع نیز که شیوه فعلی بازیافت زباله  انگلی پیمانکاران و واسطه ها شا
به نحوی تغییر کند که آن ها همین کار را هم از دست بدهند، اظهار نگرانی می کردند. بازیافت 
زباله و پسماند به شکل موجود آن به عریان ترین شکل ممکن منطق جنگل را بازنمایی می کند 
که در  که در آن موجودات ضعیف تر توسط موجودات قوی تر بلعیده می شوند. زباله گردهایی 
که  خیابان ها پرسه می زنند، آخرین حلقه و معلول نهایی این سیستم مافیایی و پیچیده اند 
قربانی صاحب گاراژهای خرد، دالل های جزء، پیمانکاران و شهرداری ها می شوند. شهرداری 
با پیمانکاران قرارداد می بندد. پیمانکار اصلی و پیمانکاران رده سوم و چهارم چه نیروی 
کودک هستند نمی توانند حق خود  که چون  کودکان می توانند داشته باشند  کاری ارزان تر از 
که برخی پیمانکاران شهرداری ها به  کنند. همین است  کرده و حتی از خود دفاع  را مطالبه 
صورت گسترده از این کودکان استفاده می کنند. همین چند سال پیش بود که فیلمی از بریدن 
گوش یکی از این کودکان زباله گرد به دست یک پیمانکار منتشر شد. شهرداری ها و نهادهای 
گاهی دارند، یا  سیاست گذاری شهری به خوبی از وضعیت زندگی و معیشت این زباله گردها آ
گاهی از این وضعیت اصاًل دشوار نیست. با این  گر کوچکترین اراده ای در کار باشد، آ دست کم ا
گفته برخی از  که به  کند، چرا  وجود هیچ نهاد و دستگاهی تمایلی ندارد به این مسئله ورود 
مسئولین ورود به این مسئله و صحبت از تغییر سازوکارهای بازیافت زباله و پسماند، موضوع 

ک و دردسرسازی است. خطرنا
*زهره نجفی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی 



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

14

بخش اول

مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

کتاب »ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران« تالیف دکتر سعید مدنی، جرم شناس 
و پژوهشگر مسائل اجتماعی، که در پنج فصل کلی تنظیم شده است، با پیش گفتاری از دکتر 
گاه در پاییز  حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه ی فقر و نابرابری، توسط انتشارات آ

۱۳۹۴ در ۱۱۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
نویسنده عالوه بر اینکه قصد داشته تا مسئله ی فقر و نابرابری را با رویکردی جامعه شناسانه 
کام ماندن سیاست های اقتصادی  نا که علل  مورد بررسی قرار دهد، در پی آن بوده است 
دولت های جمهوری اسالمی را که در قالب برنامه های توسعه ارائه می شده است مورد تحلیل 
که چرا علیرغم وجود قوانین شفاف و صریح ـ چه در قانون  کند  کاوی قرار دهد و بررسی  و وا
اساسی کشور و چه در سایر قوانینـ  در خصوص ضرورت فقرزدایی، این سیاست ها به سرانجام 
کرده و  کتاب، فقط تا پایان برنامه ی چهارم توسعه را بررسی  مطلوبی نرسیده اند. البته این 

برنامه پنجم که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ اجرایی شده، در این کتاب منظور نشده است.
کتاب »ضرورت مبارزه با پدیده  فقر و نابرابری در ایران« در مورد انگیزه و  مدنی در مقدمه ی 
دغدغه ی شخصی اش از پرداختن به این موضوع می گوید: »حساسیت و توجه بنده نسبت 
به عدالت، فقر و نابرابری حاصل دغدغه و تعلق هویتی ام به جریانی است که همواره توسعه 
و بهروزی جامعه  ی ایران را در سایه ی عدالت بیش تر آرزو داشته است، لذا دلبستگی ام به 
که  عدالت، موضوع و مسئله ای فصلی یا مقطعی نیست، آرمانی دینی، انسانی و ملی است 

همه ی ما موظف ایم برای آن تالش کنیم.« )مدنی قهفرخی، ۱۳۹۴: ۳۱(
نویسنده در وهله ی اول تالش کرده است تا همه ی تعاریفی را که از مفهوم فقر در ایران و سایر 
کند.  کرده و سپس به یک تعریف جامع و مانع دست پیدا  جوامع ارائه شده است جمع آوری 
که »مفاهیم و نظریه ها« نام گذاری شده است، مؤلف پس از معرفی  کتاب  در فصل اول این 
چند دیدگاه عمده در مورد فقر، ابتدا یک واژه شناسی از فقر ارائه کرده و معادل های این کلمه 

را در فرهنگ های مختلف در اقصی نقاط جهان بررسی کرده است. سپس، تعریف مفهوم فقر 
گرفته تا تعاریف حقوق  را از رویکردهای مختلف ارائه نموده است. از تعاریف معیشتی از فقر 
که  بشری، محرومیت از قابلیت های اساسی، آزادی انتخاب و فرصت های برابر، از تعاریفی 
در مورد فقر مطلق و نسبی شده تا شاخص هایی که برای سنجش مفهوم فقر )فقر شدید، فقر 
کار رفته اند را یک به یک معرفی نموده  مطلق، فقر نسبی، فقر قابلیتی، فقر انسانی و… ( به 
که حدود هجده شاخص مختلف برای سنجش  است. در این بخش، تازه می توان دریافت 
گونه نگرش ساده انگارانه و تک شاخصی برای  کافی است تا هر  فقر وجود دارد و همین امر 

محاسبه و سنجش فقر زیر سوال برود.
که بیش از سایر  در بخش »نظریه های فقر و نابرابری«،  سه رویکرد اصلی جامعه شناختی 
کارکردگرا،  ح داده شده است: رویکرد  نابرابری پرداخته اند شر رویکردها به مسئله ی فقر و 

رویکرد تضاد و رویکرد کنش متقابل نمادین.
است  نمانده  غافل  نیز  نابرابری  و  فقر  خصوص  در  اقتصادی  مکاتب  نظریه های  از  مؤلف 
که این مکاتب را در بررسی مسئله ی فقر قدیمی تر و پرسابقه تر از رویکردهای  و از آنجایی 
جامعه شناسی می داند، تعدادی از آن ها را نیز معرفی می کند که عبارتند از: لیبرالیسم کالسیک 
)خصوصًا آرای دیوید ریکاردو و رابرت مالتوس(، لیبرالیسم مدرن و آرای کسانی چون کینز، رالز 

و آلفرد مارشال، محافظه کاران و رادیکال ها یا دیدگاه های اقتصادی مارکسیستی.
کشورها در مبارزه با فقر پرداخته و فصل دوم  نویسنده در فصل دوم مروری بر تجربه سایر 
کتاب خود را به این موضوع اختصاص داده است. او برنامه های مبارزه با فقر را در چهار قاره ی 
کشور، مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب  آمریکا، آفریقا، اروپا و آسیا و از هر قاره چند 
برنامه و روش های اجرای  گروه های هدف، اهداف  کشور منتخب، تعریف فقر،  که در هر 
برنامه به تفکیک بحث شده اند و در آخر، ارزیابی ای از هر برنامه ارائه داده است تا مشخص 

ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران

مؤلف: سعید مدنی

معرفی کتاب
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که مسئولین تا چه حد در اجرای این برنامه ها موفق و تا چه حد ناموفق بوده اند. این  شود 
فصل، تصویری نسبتًا جامع و مطلوب از برنامه های فقرزدایی در سراسر جهان ارائه می دهد، 
که با مقایسه ی آن ها با یکدیگر می توان به تفاوت های آن ها و اینکه چرا بعضی  گونه ای  به 

کام بوده اند پی برد. دولت ها در اجرای برنامه های خود موفق و بعضی نا
از فصل سوم به بعد، اثر به بستر اصلی خود یعنی ایران قرار وارد می شود. پیش از هر چیز نیاز 
کید  است بدانیم مبارزه با فقر در قوانین و مقررات ایران چه جایگاهی دارد و تا چه حد بر آن تأ
کلی تقسیم بندی می کند:  شده است؟ نویسنده، قوانین و مقررات کاهش فقر را در سه دسته 
قانون اساسی به عنوان مادر دیگر قوانین، قوانین مصوب قوه ی مقننه و مقررات و برنامه های 
که به  کید اصلی بر مقررات و برنامه های دولت است. به این ترتیب  دولت. اما همچنان تأ
برقراری عدالت و  یا غیرمستقیم به ضرورت  که مستقیم  از آن  جز قانون اساسی و موادی 
کاهش فقر و قرار دادن امکانات رفاهی برای همه ی اقشار جامعه اشاره دارند، همچنین سند 
چشم انداز که در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و سپس 
به قوای سه گانه ابالغ شد، دیگر قوانین مانند برنامه ی مبارزه با فقر سال ۱۳۷۹، قانون نظام 
جامع رفاه و تأمین اجتماعی سال ۱۳۸۲، سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها سال ۱۳۸۴ 
و برنامه های توانمندسازی اقتصادی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، همگی قوانین و 

برنامه های مصوب دولت بوده اند.
یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی دولت ها در جمهوری اسالمی، در قالب »برنامه های 
توسعه« است که از سال ۱۳۶۸ و پس از پایان جنگ تحمیلی در ایران آغاز شد. از آنجایی که 
این برنامه ها مفصل بوده و تحلیل و ارزیابی آن ها نیز بسیار اهمیت دارد، مولف حجیم ترین 
کتاب خود را به لحاظ تعداد صفحات به بررسی و نقد برنامه های توسعه، از برنامه ی  فصل 

اول تا چهارم اختصاص داده است.
جمع بندی مدنی در این بخش، ذیل عنوان »دستاورد برنامه های پس از انقالب«، به طور کلی 
که برنامه های توسعه ی اول تا چهارم نتوانسته اند در هیچ یک از مناطق شهری و  این است 
کنند و چه بسا در خیلی از موارد، وضعیت فقر بدتر از قبل  کاهش پایدار فقر را ایجاد  روستایی 
شده است. او مهم ترین دالیل ثبات یا افزایش فقر طی برنامه های توسعه را چنین مواردی 

می داند:
• نشناختن دقیق گروه های هدف؛

• توزیع نامناسب منابع که می تواند حاصل منابع مالی یا نبود روشی مشخص و عملی 
برای هدفمند کردن حمایت ها باشد؛

• عملکرد نامطلوب اقتصاد کشور که موجب کاهش سطح رفاه در زندگی افراد می شود؛

الزم)مدنی  اجرایی  ضمانت  و  فقرزدایی  برای  جامع  و  راهبردی  برنامه ای  نبود   •
قهفرخی، ۱۳۹۴: ۲۸۸(

در پایان، نویسنده تحلیلی هم بر روی سازمان های مسئول مبارزه با فقر در ایران، پس از 
که سازمان های مختلفی  پیروزی انقالب انجام داده است. او در این بخش نشان می دهد 
که هدف اولیه شان مبارزه با فقر بود و دارای بودجه ی دولتی هم  پس از انقالب ایجاد شدند 
کمتر در عملکرد خود موفق بوده اند. سازمان هایی چون بنیاد مستضعفان، بنیاد  بودند، اما 
مسکن، هالل احمر، بنیاد امور جنگ زدگان، بنیاد شهید، ستاد مبارزه با مواد مخدر و غیره. 
اما چند سازمان و دستگاهی که در مبارزه با فقر مسئولیت جدی داشته اند عبارتند از: سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، کمیته ی امداد 
امام و سازمان ها و موسسات مردم نهاد. هر یک از این سازمان ها یا دستگاه ها اهدافی دارند که 
که این سازمان ها برای رسیدن به اهداف  در این بخش، در مورد این اهداف و برنامه هایی 
خود در نظر داشته اند و نیز عملکردشان و تأثیری که بر وضعیت فقر و شاخص های مرتبط به 
آن همچون سالمت، آموزش، اشتغال، مسکن و غیره داشته اند مورد بررسی قرار گرفته اند. این 
گذشته،  بخش نیز به روش فراتحلیل انجام شده و بسیاری از پژوهش های انجام شده در 
گردآوری و بررسی شده اند. البته باید در این میان نقش متفاوتی برای سازمان های مردم نهاد 
قائل شد، چون این سازمان ها از بودجه ی دولتی برخوردار نیستند و عملکردشان نباید در 

چارچوب دستگاه های دولتی بررسی شود.
مدنی قهفرخی، سعید )۱۳۹۴(، »ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران«، 
گاه چاپ اول، تهران، انتشارات آ
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ی کارخانه ها را  محجوب: خصوصی ساز
یب و تعطیل کرد  تخر

خبرگزاریفارس-30آبانماِه1398

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر  |  دبیرکل خانه کارگر گفت: به تمام مسئوالن هشدار می دهم 
که از خصوصی سازی و دفاع از آن فاصله بگیرند. امروز بخش خصوصی انگشت اتهام خود را به سمت 
کارگران می گیرد و آن ها را متهم به زیاده خواهی می کند. علیرضا محجوب افزود: امروز فجایع و بالیای 
کارگران، بازنشستگان، بیکاران و... را تهدید می کند. یکی از این فجایع، خصوصی سازی  مختلفی 
گرفته است. خصوصی سازی بدنه جامعه  که روح منفعت طلبی و بوی فساد آن همه جا را فرا است 
کرده و تا رأس آن پیش رفته است. وی افزود: شرکت هایی مانند بافت کار، چیت ری، ارج،  را درگیر 

آزمایش و صدها کارخانه دیگر به واسطه خصوصی سازی تعطیل شدند.
 http://fna.ir/dd8h27

صداهایی که باید شنیده شود 
روزنامهایران-30آبانماِه1398

و  تهی دست  گروه های  از  بخشی  که  بنزین  قیمت  افزایش  پی  در  اخیر  روزهای  اتفاقات 

که تریبون یا جایگاهی برای شنیدن  حاشیه نشین نیز در آن نقش داشتند، نشان می دهد 
باورند  این  بر  ح مطالباتشان وجود ندارد. برخی جامعه شناسان  برای طر گروه  این  صدای 
که آن ها را به رسمیت  که استراتژی مسئوالن در برابر حاشیه نشینان باید بر این محور باشد 
شناخته، غیر تلقی نکنند و برخورد سلبی و قهر آمیز نیز نداشته باشند. البته آن ها بر این نکته 
کید دارند که بخشی از دالیل این گونه ناآرامی ها در حاشیه شهر ها و سکونتگاه های غیر  نیز تأ

رسمی، به دلیل فقر، بیکاری و توزیع ناعادالنه امکانات شهری و... می باشد.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/527465 

بازمانده از تحصیل ها شناسنامه دار می شوند 
خبرگزاریایسنا-1آذرماِه1398

کار و رفاه اجتماعی  |  وزارت رفاه در  احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
ح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را با همکاری  راستای کاهش فقر آموزشی، اجرای طر
که در همین  کرد  وزارت آموزش و پرورش از سال ۹۷-۱۳۹۶ برای بازگشت به مدرسه آغاز 
گفت: بنابر اطالعات اخذ  کودکان پرداخت. وی  زمینه، احمد میدری به تشریح پرونده این 
تحصیلی  سال  در  که  شد  مشخص  احوال،  ثبت  سازمان  و  آموزش وپرورش  وزارت  از  شده 
کودک در مقطع سنی شش تا ۱۱ سال به دالیل مختلف از  ۹۷-۱۳۹۶تعداد ۹۸ هزار و ۳۳۹ 
دسترسی به آموزش محروم ماندند. بیشتر این کودکان در استان های سیستان و بلوچستان، 

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

اخبار برگزیده هفته

فصل اول
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تهران، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان و آذربایجان غربی زندگی می کنند.
 /https://www.isna.ir/news/98082919198 

وتمند نتیجه  ظهور ژنرال های ابرثر
سیاست های نئولیبرالی است 

روزنامهشرق-2آذرماِه1398

از پیامدهاي سیاست هاي  کرد: یکي  راغفر خاطرنشان  حسین    | اقتصاددان   راغفر،  حسین 
آزادسازي  ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران به اسم  به  تقلیل تدریجي نقش دولت  نئولیبرالي، 
است. یکي از پیامدهاي سیاست هاي نئولیبرالي پس از جنگ، همین خصوصي سازي به دوستان 
که در مجامع  کساني  که امروز شاهد به وجود آمدن ژنرال هاي ابرثروتمند هستیم؛  و اقوام است 
سیاست گذاري هم حضور دارند و صحبت از فساد در این مجامع ممنوع است. البته مشخص 
که نتیجه تصمیم هاي این مجامع چه خواهد بود. وي ادامه داد: وجود نهادهاي ضعیف  است 

ناشي از فقر در جامعه است؛ از همین رو، دولت هاي ضعیف در گروگان بازیگران رانتی هستند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/243418

اطلس جغرافیایی فقر در زنجان برای 
ومیت زدایی تهیه می شود  محر

خبرگزاریایرنا-2آذرماِه1398

کمیته امداد امام  کمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان  |  مدیرکل  هدایت صفری، مدیرکل 
خمینی)ره( استان زنجان با بیان اینکه برنامه های راهبردی در حوزه فقرزدایی نیازمند تهیه نقشه 
جغرافیایی فقر و توجه به عوامل تولید فقر در جامعه است، اظهار داشت: برای این منظور، هسته 
تخصصی محرومیت زدایی و توانمندسازی باهدف بررسی علمی ابعاد تولید فقر در جامعه و تهیه نقشه راه 
مناسب برای فقرزدایی، تشکیل شده است. صفری افزود: رویکرد کمیته امداد از تشکیل هسته تخصصی 
محرومیت زدایی و توانمندسازی، طراحی نقشه راهبردی و عملیاتی در حوزه توانمندسازی جامعه هدف 

این نهاد با نگاه هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت های علمی و اساتید دانشگاهی در این بخش است.
 /http://www.irna.ir/news/83564988

یز بسته حمایت معیشتی دولت  وار
خبرگزاریایسنا-3آذرماِه1398

واریز بسته حمایت معیشتی دولت در سه نوبت و در روزهای ۲۷ آبان، ۲۹ آبان و دوم آذرماه 
برای۶۰ میلیون ایرانی بر حسب بعد خانوار واریز شد و شب گذشته وزارت رفاه اعالم کرد جاماندگان 
کنند.  می توانند از ساعت ۸ صبح امروز )۳ آذر( درخواست خود را در کد دستوری #۶۳۶۹* ثبت 
ح حمایت معیشتی وزارت رفاه ضمن ابراز این  همچنین، سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن طر
که جای نگرانی برای مردم وجود ندارد و مهلت۱۰ روزه ای برای ثبت درخواست تعیین  مسئله 

کید کرد که نیازی به مراجعه حضوری مردم به هیچ دستگاه و ارگانی نیست. کرده ایم، تأ
 /https://www.isna.ir/news/98090301576

۱۷۰ هزار معلم فاقد مسکن خانه دار می شوند 
روزنامهشرق-3آذرماِه1398

در مراسمی با حضور وزیران راه وشهرسازی و آموزش وپرورش، تفاهم نامه ساخت۱۷۰ هزار واحد 
مسکونی برای فرهنگیان فاقد مسکن امضا شد. به گزارش تسنیم، قرار است در قالب تفاهم نامه 
و با مشارکت ارگان های مختلف دولتی، برای۱۷۰ هزار معلم فاقد مسکن در سراسر کشور واحدهای 
مسکونی احداث شود. علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، 
گفت: در راستای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و سند تحول بنیادین،  در این باره به تسنیم 

تکالیفی برای مجموعه دستگاه های دولتی برای خانه دارکردن فرهنگیان مشخص شده است.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/243438 
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وی نقشه  ثبت آزار جنسی خیابانی ر
انصافنیوز-6آذرماِه1398

طبق آمار سال ۹۷، سازمان بهزیستی ۴۹ درصد از زنان ایرانی آزار جسمی و فیزیکی، ۲۶ درصد 
کالمی و ۲۲/۲ درصد آن ها آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده اند. خیابان  عاطفی و روانی و 
یکی از جوالنگاه های خشونت علیه زنان است. حاال »هرس واچ« یا همان »دیده بان آزار، 
گاهی بخشی و مقابله با آزار خیابانی و آزار در فضای عمومی«، راه خاص خود را در مبارزه  آ
گرفته است. مهتاب محمودی یکی از دبیران »هرس واچ« می گوید:  با این معضل در پیش 
که مورد آزار بوده اند، می توانند در شناسایی  کسانی  روایت های ثبت شده روی نقشه توسط 

نقاط ناامن شهر کمک کننده باشند.
 http://www.ensafnews.com/200657 

تنها ۳ درصد دختران کشور بازمانده از 
تحصیل هستند 

خبرگزاریمهر-6آذرماِه1398

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور  |  معاون امور زنان و خانواده 
گفت: وضعیت سواد زنان از ۳۴ درصد در سال ۱۹۷۶ به ۸۹ درصد در ۲۰۱۹  رئیس جمهور 
افزایش یافته و در حالی که در سال ۱۹۷۶ حدود ۳۸ درصد دختران ایران بازمانده از تحصیل 
کنون این رقم به حدود ۳ درصد در مناطق دورافتاده رسیده است. همچنین روندها  بودند، ا
در پیشرفت های تحصیلی زنان به آنجا رسیده که در سال های اخیر، نسبت ورودی دختران 

و پسران به دانشگاه ها، ۶۰ به ۴۰ افزایش ورود دختران را نشان می دهد.
 http://mehrnews.com/news/4782632 
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تهیه شــده توسط 
مرکز توانمندسازی 
حاکمیــت و جامعه

سـرگذشـت
بگیـران  نجـومی 

گذری بر پرونده حقوق های نجومی

1395/4/3

 برکناری 
مدیرعامل بانک 

رفاه کارگران با 
دستور وزیر کار

1395/4/10

 عزل مدیر عامل بانک 
ملت پس از رسانه ای 

شدن فیش ها حقوقی

1395/8/23

 مخالفت نمایندگان مجلس 
با کلیات طرح شفافیت 

دریافتی مدیران کشور و 
استراد دریافتی های مازاد

1396/2/29

 برگزاری دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست 

جمهوری

 1395/2/16

 انتشار فیش حقوقی 
یکی از مدیران بیمه 

مرکزی

1395/4/8

 انتشار خبر دریافت 
حقوق 50 میلیون 

تومانی بیش از پنجاه 
مدیر نفتی 

1395/11/12

 رئیس دیوان محاسبات از 
بازگشت 23 میلیاردی و 300 

میلیون تومانی از حقوق های 
غیرمتعارف به خزانه خبر داد.

1395/3/31

 برکناری مدیرعامل 
بیمه ایران با حکم وزیر 
اقتصاد بخاطر دریافت 

وام 600 میلیونی

 1395/4/14

 بیانیه حسن روحانی خطاب به 
مردم و اعالم وعده برنامه ریزی 
و ساماندهی »نظام شفافیت 

اطالعات« در منابع و مصارف عمومی

 1395/6/3

 دیدار هیات وزیران در 
هفته دولت با مقام معظم 

رهبری و تاکید رهبری در 
پاسخگویی به مردم

1397/7/18

 انتشار فیش حقوقی 
مدیرعامل بانک دی، 
با مبلغ ماهیانه 48 

میلیون تومان

 1395/3/19

 انتشار فیش حقوقی 
مدیر عامل بانک رفاه 

کارگران

 1395/4/1

دستور تشکیل کمیته ای 
سه نفره معاون اول رئیس 
جمهوری برای رسیدگی و 

تطبیق دریافتی ها با قوانین

1395/4/13

 انتشار دریافتی های 
مدیرعامل بانک صادرات

1395/6/3

 انتشار مطلب 
»2هزارمیلیارد تخفیف 

و تقسیط خاص« درباره 
شهرداری در روزنامه شرق

1396/10/08

 برکناری مدیرعامل بانک 
تجارت بخاطر فیش 
حقوقی و وام های 

نجومی

 1395/2/22

 استعفای رئیس کل 
بیمه مرکزی

 1395/4/2

 دیدار رئیس جمهور و 
اعضای دولت با مقام 
معظم رهبری و تاکید 

ایشان بر برخورد قاطعانه

1395/4/13

 انتشار وام های مدیر 
عامل بانک تجارت

1395/6/12

 واکنش رئیس قوه قضاییه 
به حقوق های نجومی و 

دستور پیگیری این موضوع 
از سوی قوه قضاییه

1396/4/13

 انتشار جمع وام های 
دریافتی مدیرعامل 

بانک تجارت

 1395/2/19

انتشار تصاویر 
فیش های حقوقی 
معاونان بیمه مرکزی

1395/3/30

 انتشار فیش 
حقوقی 

مدیرعامل بانک 
تجارت

1395/5/15

 حضور رئیس جمهور در 
گفت و گوی تلویزیونی و 
تاکید بر اینکه راه مبارزه با 

فساد شفافیت است.

1398/4/3

 انتشار لیست حقوق و مزایا 
مدیران عامل و هیات مدیره 

صندوق بازنشستگی 
کشوری و شرکت های تابعه

 1395/3/22

 دستور معاون اول رئیس 
جمهور برای رسیدگی 

به پرداخت غیرمتعارف 
مدیران بانکی

1395/3/23

 نامه رئیس جمهور به معاون 
اول که تا اسرع وقت همه 
موارد تخلف را شناسایی و 

وجوه را به بیت المال بازگرداند.

 1395/3/27

 انتشار فیش 
حقوقی رییس 

صندوق توسعه 
ملی

 1395/4/8

 روزنامه ایران موارد مشابه 
از حقوق های غیرمتعارف 
در دولت قبلی مثل مورد 

مهرداد بذرپاش را مطرح کرد.

 1395/5/13

 با دستور رئیس جمهور، 
سازمان اداری و استخدامی 

تشکیل شد و مدیریت 
نظام پرداخت شکل گرفت.

 1395/3/24

 آیت هللا آملی 
الریجانی، رئیس 
قوه قضاییه، 
دستور ورود سازمان 
بازرسی به موضوع 
حقوق های نجومی

 1395/4/20
صدور بیانیه 9 
ماده ای رئیس 
جمهوری

1395/4/6

 علی الریجانی 
مرکز پژوهش ها را 
مامور تهیه گزارش 

راهکارهای قانونی 
برخورد با حقوق های 

غیرمتعارف کرد.

1395/9/7

 دیدار مقام معظم 
رهبری با فرماندهان و 

مسئوالن نیروی دریایی 
ارتش و تاکید بر این که 

موضوع حقوق های 
نجومی را ناتمام نگذارید.
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حسینی: عدالت آموزشی در خدمت به 
دانش آموزان استثنایی تجلی می یابد 

صبحتهران-30آبانماِه1398

کشور  |   سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
معاون وزیر آموزش وپرورش گفت: جلوه گاه و نمود عدالت آموزشی، در خدمت به دانش  آموزان 
استثنایی است. حسینی افزود: افزایش ضریب نفود کمی و کیفی اقدامات و خدمات آموزشی 
در حوزه آموزش وپرورش استثنایی، از مهمترین اهداف برنامه های این سازمان است و برنامه 
اصلی در آموزش وپرورش استثنایی، سند تحول بنیادین و تالش در جهت تحقق آن است. 
حسینی با بیان اینکه سند تحول آموزش وپرورش دو جوهره اصلی عدالت و کیفیت را با هم و 
در کنار هم دارد، افزود: تعلیم و تربیِت تمام ساحتی نیز در رأس این دو جوهره قرار گرفته است.

 http://sobhtehran.ir/fa/pages/?cid=105685 
 

یه۱۰۰ میلیونی مدارس تا یک میلیون  از شهر
ج از چرخه تحصیل  کودک خار

خبرگزاریایلنا-30آبانماِه1398

کودکان  |  مدیرعامل انجمن حمایت از  فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق 

حقوق کودکان، گفت: خشمی که کودک فقیر نسبت به کودکان ثروتمند دارد، موجب تمایز و تعارض 
اجتماعی می شود و بخشی از حقوق کودک در جامعه ای که در آن نابرابری وجود دارد، از بین می رود. 
برآورد می شود،  از چرخه تحصیل حدود یک میلیون  ج  کودکان خار اینکه تعداد  با بیان  یزدانی 
که وارد مدارس می شوند، دچار این بحران هستند. مدارس غیرانتفاعی  کرد: بخشی هم  تصریح 
بسیار گران قیمت هستند؛ مانند مدارسی که تا ۱۰۰ میلیون تومان در سال شهریه می گیرند. مدارس 

دیگری هم هستند که کودکان در ساختمان های خشتی و روی حصیر درس می خوانند.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836664 

ی  ل عاقالنه و نه دستور وظیفه دولت، کنتر
قیمت ها 

خبرگزاریفارس-30آبانماِه1398

گفت:  محّمدهادی جامعی، سخنگوی حزب اراده ملت  |  سخنگوی حزب اراده ملت، 
کنترل عاقالنه و نه دستوری، مانع از افزایش بیش از ۲ درصدی قیمت ها شود.  دولت باید با 
کنون حدود ۲5 تا۳۰ درصد  جامعی با اشاره به گرانی بنزین، افزود: از ابتدای دولت دوازدهم تا
دستمزدها افزایش یافته و این در حالی است که در دو سال اخیر، هزینه های قشر حقوق بگیر، 
سه برابر شده است. وی با بیان اینکه طبق اعالم مرکز آمار، برای دهک اول از مهر ۹۶ تا ۹۸ 
کرده، اظهار داشت: این به معنای  شاخص قیمت مصرف کننده ۶۷/۷ درصد افزایش پیدا 

فشار بسیار زیاد بر اقشار مختلف است و پیرو آن، فاصله طبقاتی زیادی ایجاد شده است.
 http://fna.ir/dd8ham 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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ین در کشور توسط ۳ دهک  نصف یارانه بنز
باال مصرف می شود 

خبرگزاریتسنیم-2آذرماِه1398

 

گفت: از ۱۲۳ هزار میلیارد  کارشناس اقتصادی  ساسان شاه ویسی، استاد دانشگاه  |  یک 
کشور حدود نصف این رقم یعنی ۶۷ هزار میلیارد تومان آن توسط  تومان یارانه بنزین در 
گفت: اصالح قیمت حامل های انرژی  سه دهک باالی جامعه مصرف می شود. شاه ویسی 
کرد. وی با  همچون بنزین، هزینه  هایی دارد و باید آن ها را از قبل به صورت دقیق مشخص 
گرفته شده است، ادامه  ح، قیمت۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد در نظر  بیان اینکه در این طر
داد: دولت باید توضیح دهد این رقم ۳ هزار تومان بر اساس چه معیارهایی انتخاب شده 
است؟ آیا این قیمت بر اساس درآمد خانواده ها محاسبه شده یا قیمت بین المللی بنزین یا 

میزان ارزش پول ملی کشور؟
 https://tn.ai/2145201 

وابط کار و چالش قرارداد  سامانه جامع ر
موقت  

کسبوکارنیوز-2آذرماِه1398

کار ایران یعنی قرارداد های موقت  کار نمی تواند اصلی ترین مشکل بازار  سامانه جامع روابط 
کار می گوید: بر اساس قانون باید نسخه ای از  کارشناس روابط  کند. عبداهلل مختاری،  را رفع 
کار ساز و کار آن را فراهم آورده  گیرد و حاال سامانه جامع روابط  کار قرار  قرارداد در اختیار وزارت 
که به صرف ایجاد چنین سامانه ای، مشکالتی مانند  کنیم  است؛ اما وقتی قرار باشد عنوان 
کارگران رفع می شود، به بیراهه رفته ایم.  تعدیل نیرو، ترس از اخراج و حتی تضییع حقوق 
ایجاد سامانه جامع روابط کار مثل آب بندی است که جلوی سیالب درست می کنیم ولی این 

آب بند توانایی جلوگیری از سیالب را ندارد.
 https://plink.ir/USoMd 

احتمال آغاز مجدد ثبت نام مسکن ملی تا دو 
وز آینده  ر

خبرگزاریایرنا-3آذرماِه1398

محمود محمود زاده، معاون مسکن  و ساختمان وزیر راه وشهرسازی  |  محمود محمود 
گفـت: ثبت نام مسکن ملی در سامانه از  زاده، معاون مسکن  و ساختمان وزیر راه وشهرسازی 
ح اقدام ملی و افراد تحت  گرفته می شود. متقاضیان ثبت نام در طر دو روز آینده دوباره از سر 
تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز اول فروردین ماه سال ۸۴ به بعد باشند و 
پس از پیروزی انقالب اسالمی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن 
شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیالت یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده 

نکرده باشند. به عبارتی، فرم »ج« در استعالم از سامانه مربوطه باید سبز باشد.
 /http://www.irna.ir/news/83566690 

زندگی زنان آسیب دیده در کتاب »سرنوشت 
زاد«  شهر

خبرگزاریایرنا-4آذرماِه1398

که به  کتاب »سرنوشت شهرزاد« نخستین اثر »مژگان صادقی«، نویسنده اهل خمین است 
که بر آنان می رود، پرداخته است. این رمان اجتماعی  ح زندگی زنان آسیب دیده و ظلمی  شر
در ۹ فصل با عنوان های شهرزاد، تهران، ازدواج، مهرداد، تولد، راز مهرداد، پیشنهاد، جدایی 
و تیر خالص نوشته شده است. سرنوشت شهرزاد، از خالل داستانی واقعی زندگی زنانی را به 
که فقر و بی مسئولیتی همسران خود را تحمل می کنند و شهرزاد، شخصیت  تصویر می کشد 

اصلی داستان که به دلیل قتل در زندان است، زندگی سراسر مشقت خود را بیان می کند.
 /http://www.irna.ir/news/83565330 
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مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

تله فقر بین نسلی مسئله دولت و مجلس 
باشد 

پایگاهخبریاتاقبازرگانی-4آذرماِه1398

دولت    | طباطبایی   عالمه  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  و  اقتصاددان  سرزعیم،  علی 
می تواند منابعی را از قشرهای فرادست بگیرد و در اختیار فرودستان قرار دهد. شاید فرادستان 
در ابتدای این بازسازی اقتصادی به دولت گالیه کنند، اما مسئوالن باید آن ها را توجیه کنند. 
کنند، می توانند استعدادهای خود را به  گر از فقر نجات پیدا  کودکان ا همچنین، بسیاری از 
نمایش بگذارند و در آینده همه را منتفع کنند؛ اما در صورتی که بازتوزیع اتفاق نیفتد، تله فقر 
بین نسلی رشد می کند، استعدادها شکوفا نمی شود و درنهایت باید منتظر افزایش بزهکاری، 
زورگیری، دزدی، اعتیاد، پیوستن افراد به گروه های تروریستی و جاسوسی و ... باشیم که در 

این صورت کل جامعه، ازجمله پولدارها ضرر می کنند.
 http://otaghiranonline.ir/news/31201

ساختار اقتصاد جهانی در سال آینده هم 
شکننده خواهد بود 

خبرگزاریفارس-4آذرماِه1398

که اقتصاد جهانی طی سال جاری، شاهد پایین ترین  گزارش داد  مؤسسه رتبه بندی مودی 
میزان رشد از سال ۲۰۰۹ بدین سو و رکود بزرگ جهانی بوده است. این مؤسسه می گوید انتظار 
می رود با توجه به افزایش ریسک اعتباری کشورها و شرکت ها، سال آینده نیز اقتصاد جهانی 
گرچه این مؤسسه برای سال ۲۰۲۰ رکود در اقتصاد جهانی پیش بینی نکرده  شکننده باشد. ا
است، اما هشدار داده که با توجه به تأثیرات جهانی و عدم اطمینان در سیاست های تجاری 
کشورها، ریسک این مسئله رو به افزایش است. در گزارش مؤسسه مودی آمده است: ریسک 

رکود در اروپا و آمریکا باال خواهد بود.
 http://fna.ir/ddojjc 

یر شالق خشونت  کارگران کوره پزخانه ها ز
پنهانی به نام »فقر« 

خبرگزاریایلنا-۵آذرماِه1398

کار  سختی  بسیار  شرایط  در  و  هستند  حاشیه نشین  جمعیت  اغلب  کوره پزخانه ها  کارگران 
که  کوره پزخانه هایی  گزارش خبرنگار ایلنا،  می کنند. اغلب شان حتی بیمه هم نیستند. به 
کارگران حاشیه های تهران را در خود جای داده اند، یک به یک تعطیل شدند و  فقیرترین 
کارفرماها ترجیح دادند پول خود را به مشاغل پرسودتری ببرند. کارگرانی که بیکار می شدند هم 
به سمت مشاغلی که به سختی می توان نام شغل بر آن ها گذاشت، سرازیر شدند. دستفروشی 
تنها راه معیشت این کارگران بود. خیلی از آن ها حتی خودرویی برای مسافرکشی نیز نداشتند. 

آن ها را باید در جمعیت عظیم بیکاران به حساب آورد.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-838508

ارسال ۱۰ کانکس آموزشی به مناطق 
سخت گذر دزفول نیازمند بالگرد است 

خبرگزاریایرنا-6آذرماِه1398

کانکس   ۱۰ انتظار  چشم  روزها  این  دزفول  کوهستانی  و  سخت گذر  مناطق  دانش آموزان 
گزارش ایرنا، افزون بر  که ارسال آن ها فقط با بالگرد امکان پذیر است. به  آموزشی هستند 
تشکیل  سخت گذری  و  کوهستانی  بخش های  را  دزفول  شهرستان  وسعت  از  درصد   ۷۰
می دهند که به علت دسترسی دشوار از کمترین امکانات بی بهره اند و دانش آموزان آن در فقر 
امکانات به سر می برند. طبق هماهنگی های صورت گرفته، قرار است ۱۰ کانکس آموزشی به 
کمبودهای آموزشی  مناطق سخت گذر شهرستان دزفول ارسال شود تا بخشی از مشکالت و 

دانش آموزان عشایری این شهرستان برطرف شود.
 /http://www.irna.ir/news/83570681 
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تلفیقی، جمع آوری درآمدها، مجموعه قوانین و مقررات و اقدامات هیئت های قانون گذار، به 
کشورهای توسعه یافته معمول و متعارف هستند، اما  اطالع مردم برساند. چنین اقداماتی در 
کاستی های جدی مواجه اند. در بسیاری  بسیاری از کشورهای درحال توسعه در این زمینه با 
از کشورهای توسعه نیافته، نظارت و تجدید نظر از بیرون از نظام حکومتی وجود ندارد چون 
ج از محاسبه در اختیار رئیس قوه ی اجرایی و وزرای خاصی وجود دارند.  وجوه محرمانه خار

طبیعتًا این وجوه در سراسر جهان دعوت به فساد هستند. 

شفافیت و مقابله با فساد
فساد و کنترل قدرت سیاسی 1

بخش دوم

و  مطلقه  حکومت های  هم  است.  فساد  کنترل  برای  ضرورت  یک  مردم  به  پاسخگویی 
می توانند  هریک  و  باشند،  فاسد  شدیدًا  می توانند  مردمی  حکومت های  هم  و  استبدادی 
به شیوه های مختلفی پاسخگو باشند. انتخابات می تواند سیاستمداران را محدود و مقید 
کاملی نیستند. پاسخگویی به مردم حتی  که دیده ایم، آن ها ابزارهای  سازد اما همان گونه 
برنده ی  همیشه  که  دارند  کم  حا حزب  یک  یا  هستند  انتخابات  فاقد  که  کشورهایی  در 
که آن ها را در  انتخابات است، امکان پذیر است. حتی مقامات مردمی در مقابل اصالحاتی 
معرض بررسی موشکافانه و نقادی مردم قرار دهند، مقاومت می کنند. فساد را می توان هم 
کارهای خالف قانون را محدود می کنند، محدود  که  با ساختارها و سازمان های درون دولت 
در  مهمی  مانع  می تواند  جامعه  مردم.  و  جامعه  توسط  و  ج  خار از  فشار  طریق  از  هم  و  کرد 
گرچه، این مانع فقط وقتی عمل می کند  ِاعمال دل-بخواهی قدرت توسط دولت باشند. ا
که دولت اطالعات مربوط به اقداماتش را در اختیار همگان قرار دهد. شهروندان باید ابزار 
کنش ها و انتقام های احتمالی در امان باشند. البته،  بیان شکایاتشان را داشته باشند و از وا
مقامات دولتی نیز باید پاسخگویی به شکایات مردم را به نفع خود بیابند. دو روش ابتدایی 
گروه هایی از شهروندان در ارتباط  برای فشارهای مردمی وجود دارد: شکایات جمعی توسط 
با ناتوانی های عمومی دولت، و اعتراضات شخصی افراد بر علیه نحوه ی برخورد مقامات 
دولتی با خوِد آن ها. هر دو روش های جمعی و فردی می توانند در پیشبرد اصالحات ساختار 
کدام از این دو نوع شکایت، اطالعات  دولت مفید و مؤثر باشند. یک پیش شرط برای هر 
است. عالوه بر اطالعات مقدماتی درباره ی معیارهای رسمی رفتاری، شهروندان فعال نیازمند 
اطالعات جامع تری هستند. دولت باید با انتشار گزارشات، اطالعاتی در خصوص بودجه های 

کرمن، سوزان)۱۳۹۲(. دولت، فساد و فرصت های اجتماعی. ترجمه حسین راغفر. چاپ دوم. تهران: انتشارات نقش و نگار.  ۱-    ُرز ا
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شفافیت و 
مقابله با فساد

طبقهبندیدادههایمربوطبه»شفافیت«براساسجایگاه/سمتافراد
مورخ30آبانماهلغایت6آذرماِه1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
61درصد11روزنامهنگار-خبرنگار

22درصد4مدیرانیاشاغلینسازمانهاونهادها1
17درصد3نمایندگانمجلس
------کنشگرانمدنی

------وزرا
------پژوهشگرانواساتیددانشگاه

------سایر

100%18مجموع

توزیعدادههابراساسجایگاه/سمتافراد

طبقهبندیموضوعِیدادههایمربوطبه»شفافیت«
مورخ30آبانماهلغایت6آذرماِه1398

فراوانیتعد اد موضوع
18درصد3سالمتاداریوبوروکراتیک

18درصد3نفتوپتروشیمی
11درصد2مدیریتشهری

11درصد2دولت)دولتالکترونیکو...(
11درصد2بازرگانیوامورمالیاتی
11درصد2رسانه،فرهنگوهنر

5درصد1اموراتمجلسونمایندگان
5درصد1نظامپولی،مالیوبانکی

5درصد1امالکومستغالت
------صندوقهایبازنشستگی

------وزارتخانهوسازمانهایتابعه
------قضایی

------بهداشتوسالمت
------نهادهایعمومیغیردولتی
------اطالعاتوفضایمجازی

------ورزش
5درصد1سایر

100%18مجموع

توزیعموضوعِیدادههایشفافیت

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.
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الیحه اصالح قیمت بنزین که با اعتراضات و انتقادات بسیاری همراه شده است، روند مبارزه 
با فساد را وارد مرحله جدیدی کرده و آحاد مردم خواهان جدی تر شدن این روند هستند.

   با توجه به اتفاقات اخیر کشور، انتقادات بسیاری به فساد و رانت موجود در سطوح مختلف 
وارد شده است؛ بدین ترتیب، برخالف هفته های پیشین، فساد در سطح کالن کشور مجددًا به 
صدر مضامین پر الیک توییتری بازگشته است. اعتراضات صورت گرفته از سوی مردم به نوعی 
مبارزه با فساد موجود تلقی شده است و از سوی برخی افراد دلیل این اعتراضات، فساد کالن 
موجود برشمرده شده است. برای روشن تر شدن این موضوع می توان به توییت های زیر 

اشاره کرد:
گر بدهکاران و  گرفته میشد، ا گر جلوی فساد های سرسام آور دستگاه های مختلف  ا
کسری بودجه و خیلی معضالت  مفسدان اقتصادی پول مردم رو برگردونن، مشکل 
کم میارن دست بکنن تو جیب  کشور حل میشد. نیاز نبود هر جا  اقتصادی دیگه 

مردم!
   قطع اینترنت در هفته پیشین باعث شده تا افراد) ازجمله خبرنگاران( ، سازمان ها و 
که با اینترنت داخلی قابل دسترسی بودند، مورد هجمه و انتقاد  کسب وکارهایی  همچنین 
استفاده از رانت قرارگرفته اند و مضمون مربوط به فساد در مطبوعات و رسانه بازخورد باالیی 

دریافت کرده است.
کشورهای  سایر  در  فساد  با  مبارزه  مضمون  به  مربوط  بازدیدهای  درصدی   ۳۰ سهم     
کشورهای همسایه و  کاربران تلگرام به مسائل جاری در  نشان دهنده چرخش مجدد توجه 
مبارزه با فساد در این کشورهاست. مطالب منتشرشده در مورد این مضمون بیشتر مربوط به 
رویدادهای کشور عراق و لبنان بوده که با اشاراتی در مورد دخالت ایران در این کشورها و فساد 

سیستماتیک همراه شده است.

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

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

گذشته بیش از ۱۰ هزار مطلب در تلگرام و بیش از ۴هزار پست توییتری در ارتباط با  در هفته 
فساد و رانت منتشرشده است. در این بازه زمانی با توجه به روند کلی فضای مجازی و تحت 
گفت موضوعات  گرفتن موضوعات مختلف از الیحه اصالح قیمت بنزین می توان  تأثیر قرار 
کرده اند و مهم ترین مضامین دو  مربوط به فساد، رانت و شفافیت نیز در همین راستا تغییر 
شبکه اجتماعی موردبررسی فساد در سطح کالن، مبارزه با فساد در داخل کشور و سایر کشورها 

و موضوع فساد ناشی از اصالح قیمت بنزین بوده اند. 

کار روش انجام 
که پست های  توییتری باالی ۱۰۰  روش انجام استخراج داده ها به این صورت بوده است 
کلیدواژه های »رانت + فساد +  الیک و همچنین پست های باالی ۲۰ هزار بازدید در تلگرام با 

شفافیت« در روزهای ۳۰ آبان الی ۷ آذر به روش تحلیل مضمون مورد ارزیابی قرارگرفته اند. 

تحلیل
روند کلی دو شبکه اجتماعی توییتر و تلگرام معطوف به فساد کالن در سطح کشور بوده است. 

کنش به اصالح قیمت بنزین یا فساد؟ اعتراضات خیابانی، وا

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند
بازه زمانی 30 آبان تا 7 آذر ۹۸

فضای 
مجازی
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جدول1:دستهبندیمحتواییپستهایتوییتریباالی100الیکدربازهزمانیگزارش

درصد الیکدرصد انتشارمضمون
3130فساددرسطحکالنکشور

2121مبارزهبافسادورانت
2020سایر

711رانتوفساددرمطبوعاتورسانه
63مبارزهبافساددرسایرکشورها

66شفافیتدرمجلسشورایاسالمی
66فسادمنتسببهفرزندوزیرسابقراه،مسکنوشهرسازی

32بازداشتیکمسئولقضاییبهاتهامفساداقتصادی
11فساددرنظامبانکی

دستهبندیمضامینتولیدشدهدررابطهبافسادبرحسبتعدادالیکدرتوئیتر

دوم  جایگاه  در  بازدیدها  با ۲۲  بنزین  شدن  تک نرخی  برای  مجلس  دوفوریتی  ح  طر    
قرارگرفته است اما مطالب منتشرشده در این مورد، بازنشر صحبت های سخنگوی کمیسیون 

کنش چندانی به آن وارد نشده است. اصل ۹۰ مجلس بوده و انتقاد و وا
که بیشترین الیک را در توییتر داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار     سه توییت اولی 

گرفتند، به ترتیب ۲۱۷۷، ۱۸۹۳ و ۱۶۱۲ الیک دریافت کرده اند. 
که بیشترین بازدید را در تلگرام داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار     سه پست اولی 

گرفتند، به ترتیب ۱۳۲۲۷۷، ۱۳۰۷۳۳ و ۱۲۰۲۹۶ مرتبه بازدید شده بودند. 

توئیت برگزیده هفته:
از  بعضی  نقیض  و  ضد  اظهارات  به  باتوجه  صادقی«:  »محمود  نام  با  کاربری  از  ۱-توئیت 
سران قوا درباره ی مصوبه ی افزایش )ببخشید اصالح( قیمت بنزین و نظر به اصل شفافیت 
که رهبری به استناد سیره ی امام علی )ع( آن را حق مردم دانستند، دبیرخانه ی  کثری  حدا

کرات جلسات مربوط به این مصوبه را منتشر کند. شورای هماهنگی سران قوا مشروح مذا
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جدول2:دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبتعداددرصدانتشارو
بازدیدتلگرامی

درصد بازدیددرصد انتشارمضمون
2530مبارزهبافساددرسایرکشورها

فسادناشیازاطالحقیمتبنزینوطرحدوفوریتیبرای
تکنرخیشدنبنزیندرمجلس

2522

1816فساددرسطحکالنکشور
128سایر

78بازداشتیکمسئولقضاییبهاتهامفساداقتصادی
65مبارزهبافسادورانت

46فسادمنتسببهفرزندوزیرسابقراه،مسکنوشهرسازی
44فساددرنظامبانکی

دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبمیزانبازدیدتلگرامی
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گفت: سران  کشور از فعالیت ۱۱هزار سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق خبر داد و  ک  و امال
دفاتر جزئی از دستگاه قضا هستند و درصورت بروز فساد، با آن ها برخورد قاطعانه می شود. 
کردن دادگاه های انتظامی  گفت: البته رویکرد حمایتی از سردفتران را نیز با فعال  خدائیان 
مبارزه با تخلفات و به روز شدن رسیدگی به پرونده های این حوزه دنبال می  کنیم. در این مسیر 
الزم است کارگروهی از معاونت امور اسناد، توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان 

ثبت و کانون سردفتران برای رفع مشکالت سامانه ها و به ویژه سامانه ثبت آنی اقدام کنند.
 http://fna.ir/ddnw6y 

ی  صورت های مالی واحدهای تابعه شهردار
تهران منتشر شد 

خبرگزاریتسنیم-2آذرماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اعالم خبر انتشار    | بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران  
صورت های مالی شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری روی وب  سایت شفاف، گفت: عالوه بر صورت های 
کسل روی وب سایت  مالی، ترازنامه و سود و زیان واحدهای تابعه شهرداری تهران نیز در قالب استاندارد ا
شفاف قرار گرفت. همچنین اساسنامه و آیین نامه مالی و معامالتی این واحدها از دیگر اطالعاتی است که در 
این سایت منتشر شد. بهاره آروین با اشاره به اینکه اطالعات منتشرشده مربوط به سال های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ 

است، خاطرنشان کرد: این نخستین بار است که صورت های مالی سازمان ها منتشر می شود.
 https://tn.ai/2145034  

شفافیت و مقابله با فساد

اخبار برگزیده هفته

فصل اول

ویس  سهمیه۱8۰ هزار تومانی سوخت سر
مدارس و ثبت نام در سامانه سپند 

خبرگزاریفارس-1آذرماِه1398

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

کثر ۱۲۰ لیتر در ماه است که متناسب با پیمایش و  سقف سهمیه سوخت سرویس مدارس حدا
ثبت  در سامانه سپند، به صورت ریالی یعنی تا ۱۸۰ هزار تومان به رانندگان پرداخت می شود. 
کرد: »با هماهنگی به عمل آمده، سهمیه سوخت  وزیر آموزش وپرورش شب ۲۴ آبان اعالم 
مورد نیاز سرویس مدارس تأمین خواهد شد؛ این سهمیه پس از ثبت نام تمام سرویس ها و 
بررسی میزان مورد نیاز از روز اجرای سهمیه بندی یعنی ۲۴ آبان ماه، محاسبه و اعمال خواهد 
شد«. در راستای شفافیت بیشتر بود که سامانه پایش ناوگان حمل ونقل دانش آموزان )سپند( 

به وسیله وزارت کشور و با تعامل وزارت آموزش وپرورش طراحی شد.
 http://fna.ir/dd8oji 

وز فساد در میان  برخورد قاطعانه با بر
سردفتران 

خبرگزاریفارس-1آذرماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک  

ک کشور  |  رئیس سازمان ثبت اسناد  ذبیح اله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و امال
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شورای هماهنگی سران قوا مذاکرات جلسات 
ین را منتشر کند  بوط به مصوبه اصالح قیمت بنز مر

خبرگزاریایسنا-3آذرماِه1398

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  محمود صادقی با استناد به اصل 
کرات جلسات دبیرخانه  شورای هماهنگی سران قوا  شفافیت آراء، خواستار انتشار مشروح مذا
گزارش ایسنا، محمود صادقی، نماینده مردم تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات در  شد. به 
مجلس، در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: »باتوجه به اظهارات ضد و نقیض بعضی از 
کثری که رهبری به  سران قوا درباره  مصوبه  افزایش قیمت بنزین و نظر به اصل شفافیت حدا
استناد سیره ی امام علی )ع( آن را حق مردم دانستند، دبیرخانه  شورای هماهنگی سران قوا 

کرات جلسات مربوط به این مصوبه را منتشر کند.« مشروح مذا
 /https://www.isna.ir/news/98090301080 

ح الزام دولت به شفاف سازی  تصویب یک فوریت طر
درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین 
خبرگزاریمجلسشورایاسالمی-3آذرماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه  نصراهلل پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  به 
ح  ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز یکشنبه سوِم آذرماه، در جریان بررسی طر
دوفوریتی الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم با ۱۰۱ 
رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه، با یک فوریتی 
ح موافقت کردند. نصراهلل پژمانفر به عنوان نماینده درخواست کننده اولویت، گفت:  این طر
ح در رابطه با موضوع شفاف سازی است و تمام تالش های نمایندگان باید معطوف به  این طر

شفاف سازی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین باشد.
 https://www.icana.ir/Fa/News/438863 

 

یت تعارض منافع« به مجلس  الیحه »مدیر
رفت 

خبرگزاریمهر-۵آذرماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

طیبه بیات، خبرنگار  |  الیحه »نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه 
گرفت و  کار دولت قرار  خدمات عمومی« به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور 
با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر )۴۰( ماده تصویب 
که رئیس جمهور، این الیحه را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸  شد. الزم به ذکر است 
هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد. مدیریت تعارض 
کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی الزم برای پیشگیری از  منافع، 

بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء  موقعیت های تعارض منافع را دربرمی گیرد.
 http://mehrnews.com/news/4781494 

 

تعداد خانه های مسکونی ایران ۱/۳  میلیون 
واحد بیشتر از تعداد خانوارهاست 

روزنامهشهروند-۵آذرماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

که شمار خانواده های  ۲5/۴ میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد. این درحالی است 
ایرانی براساس آخرین سرشماری در  سال٩٥، چیزی حدود ۲۴/۱ میلیون خانوار تخمین زده 
که در ایران، ۱/۳ میلیون خانه بیشتر از خانواده ها وجود  شده است. این آمار نشان می دهد 
که حدود ٧٠٠  هزار واحد  دارد. همچنین در تهران، چهار میلیون واحد مسکونی وجود دارد 
مسکونی آن خالی است. در تهران به همین میزان یعنی چهار میلیون خانوار وجود دارد.گرچه 
گران زمین و مسکن مالیات تعیین شده است، با این  که برای سودا کرده  وزیر اقتصاد اعالم 

حال هنوز این موضوع به تصویب مجلس نرسیده است.
 http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/176233 
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اجازه دسترسی دولت به حساب هاي بانکي 
پدیده ای طبیعی است 

روزنامهشرق-6آذرماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

گذاشته  دولت براي بررسي مجدد پرونده هاي افراد، شرط بررسي حساب هاي بانکي را هم 
گر فردي خود را مستحق دریافت سبد معیشتي مي داند، باید به دولت این اجازه  است؛ یعني ا
را بدهد تا با بررسي حساب هاي بانکي این فرد، استحقاق او تأیید یا رد شود. در همین رابطه، 
کارشناس بانکي، دسترسی به حساب هاي بانکی شهروندان را  حیدر مستخدمین حسیني، 
کشور ها مي داند. او مي گوید: به دلیل قوانین پول شویي و برخي  یك پدیده طبیعي در تمام 
افراد  گر زودتر به حساب  ا افراد در دنیا امري بدیهي است و  قوانین بانکي، بررسي حساب 

رسیدگي مي  شد، سهم مالیات بر ثروت از ارقام فعلي به مراتب بیشتر مي شد.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/243714 
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زه با فساد و ظلم از منظر  طرحی برای مبار
فقه سیاسی 

خبرگزاریمهر-30آبانماِه1398

سایر

گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( و همکاری دبیرخانه هیئت  به همت 
حمایت از کرسی های نظریه-پردازی، نقد و مناظره، هشتادونهمین کرسی ترویجی مؤسسه امام 
خمینی)ره( با عنوان »نهاد مظالم؛ طرحی برای مبارزه با فساد و ظلم از منظر فقه سیاسی« برگزار 
می شود. این نشست با سخنرانی حجت االسالم سیدعلی میرداماد و با حضور ناقدان، حجج اسالم 
سید ابراهیم حسینی و ابراهیم موسی زاده و مدیریت حجت االسالم میثم نعمتی برپا می شود. 
نشست یادشده شنبه ۲ آذرماه از ساعت ۱۸:۳۰ در طبقه پنجم سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی)ره( واقع در شهر مقدس قم، خیابان جمهوری برگزار می شود.
 http://mehrnews.com/news/4776323 

 

بالتکلیفی کارکنان شرکت غله همدان 
خبرگزاریدانشجو-30آبانماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

با قیمت  شرکت غله همدان در آذرماه سال ۱۳۹5    | اعظم ذوالفقاری منظری، خبرنگار  

که به  خ داده است  گذار شد و این در حالی ر پایه ۱۳۰ میلیون تومان به بخش خصوصی وا
کارشناسان اقتصادی، قیمت واقعی این شرکت به بیش از ۱۶ میلیارد تومان می رسد.  گفته 
کارکنان آن  کامل و با شفافیت هم صورت نگرفت و باعث سردرگمی  که به طور  گذاری ای  وا
که تعداد مشخصی از  گرفت  گذاری این شرکت در حالی صورت  که وا شد. الزم به ذکر است 
کارکنان آن به بخش خصوصی منتقل شدند و بنا شد بقیه کارکنان همچنان تحت نظر دولت 

باشند؛ اما حاال آنان بالتکلیف مانده اند.
 https://snn.ir/003NmC 

تنها راه کم اثر شدن فیک نیوزها، ایجاد فضای 
آزاد برای رسانه ها است 

خبرگزاریایرنا-1آذرماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

کید کرد: در شرایطی که دغدغه بزرگ  انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در بیانیه ای تأ
متولیان حوزه رسانه داخلی، کم اثر شدن در برابر هجوم بزرگ رسانه های خارجی و فیک نیوزها 
این  در  است.  رسانه ها  برای  آزاد  ایجاد فضای  و  اعتبار  این  بازگرداندن  راه چاره،  تنها  است، 
بیانیه با اشاره به فرآیندی که شبه رسانه های فضای مجازی و فرامرزی را تبدیل به مرجع اصلی 
اطالع رسانی برای مردم کرده، آمده است: سیاست گذاری محدودیت خبری برای رسانه ها که به 
نام توصیه به رسانه های رسمی، ابالغ و با برگزاری جلسات توجیهی تکمیل می شود، در نهایت 

با تذکرات و شکایات متعدد راه اطالع رسانی شفاف را با دشواری های بسیار روبه رو کرده است.
 /http://www.irna.ir/news/83564757

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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بخش دوم

شفافیت و 
مقابله با فساد

استعالم های اضافی مجوزهای کسب وکار در 
رات حذف می شود  هیئت مقر

خبرگزاریمهر-1آذرماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد  |  معاون امور اقتصادی وزیر 
کسب وکار  گفت: مقررات اضافی یا بخش هایی از استعالم ها برای صدور مجوزهای  اقتصاد 
که اضافی هستند، در قالب هیئت مقررات زدایی، حذف یا در جهت تسهیل حذف خواهند 
شد. دهقان دهنوی درباره اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی فرآیند صدور مجوزهای 
که  کسب وکار اظهار داشت: برای ساماندهی نظام مجوزها، سامانه هایی طراحی شده است 
اطالعات باید بارگذاری شود. وی افزود: بالغ بر۹۰ درصد مجوزهای کسب وکار کشور در سامانه 
گرفته است. فراتر از آن نیز زیرساخت اتصال بخش صدور مجوز در بستری مشخص در  قرار 

راستای ساماندهی مجوزها فراهم خواهد شد.
 http://mehrnews.com/news/4778087 

آغاز محاکمه شبکه خانوادگی فساد به مبلغ 
۱۵۰ میلیون دالر 

ُکردپرس-2آذرماِه1398 خبرگزاری

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کمه شبکه خانوادگی فساد در واردات روغن و اخالل در بازار ارز با ۱۶ متهم حقیقی  جلسه محا
و ۳ متهم حقوقی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخالل گران اقتصادی برگزار شد. 
کمه، کیفرخواست این متهمان قرائت و اعالم شد متهمان این پرونده به  در اولین جلسه محا
کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت  مشارکت یا معاونت در اخالل در نظام ارزی و پولی 

شبکه ای و سازمان یافته در حد کالن به میزان۱5۰ میلیون دالر متهم هستند.
 http://www.kurdpress.com/details.aspx?id=187035 

وی پول شویی  ین ر تأثیر قیمت بنز
اقتصادنیوز-2آذرماِه1398

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

از خبرآنالین،۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق  نیوز به نقل  اقتصاد  گزارش  به 
سوخت در ایران است. ورود مجدد سود حاصل از این قاچاق به داخل کشور، در قالب کاالهای 
که بخش عمده ای از آن با هدف پول شویی است. اختالف بسیار زیاد  دیگر انجام می شود 
قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، عامل اصلی روزانه حداقل۱۰ میلیون لیتر قاچاق 
با اصالح قیمت سوخت و سهمیه بندی آن، پیش بینی  کشور بوده  است. حاال  سوخت در 

که از حجم این قاچاق و به تبع آن پول  شویی، کم شود. می شود 
 https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-313171 

معرفی کتاب: نفی فساد با »رسانه  و نظام ملی 
درستکاری« 

خبرگزاریمهر-2آذرماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

کتاب »رسانه و نظام ملی درستکاری« تألیف محمد  گزارش خبرنگار مهر،  کتاب- به  معرفی 
باقری کمار علیا و شعبان نجف پور توسط انتشارات دهکده هوسم، چاپ و منتشر شده است. 
کتاب »رسانه و نظام ملی درستکاری« در ۳ فصل با عناوین رسانه و سیاست گذاری عمومی، 
سیاست گذاری عمومی و سیاست گذاری مبارزه با فساد و رسانه در نظام ملی درستکاری، تهیه 
کتاب به سیاست گذاری عمومی و سیاست گذاری مبارزه با فساد و  و تنظیم شده است. این 

رسانه در نظام ملی درستکاری می پردازد.
 http://mehrnews.com/news/4778069 



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

33

36

شمارهسیوششم

30آبان6آذر1398
تاریخانتشار:9آذر1398

حسن کامران اموال خود را به صورت عمومی 
اعالم کرد 

خبرگزاریایرنا-3آذرماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

کامران دستجردی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  نماینده مردم اصفهان در  حسن 
مجلس شورای اسالمی در راستای شفافیت و اعالم دارایی های مسئولین کشور، لیست کامل 
گفته است: به  کامران دستجردی،  کرد.  اموال و دارایی های خود را به صورت عمومی اعالم 
دلیل عدم امکان ثبت اموال در سامانه ثنا، اینجانب لیست اموال خود را به صورت داوطلبانه 
آپارتمان ۱۱5  این نماینده اصول گرا، چهاردانگ یک واحد  اموال  اعالم می دارم. در لیست 
متری در منطقه ۱۱ تهران، سه دانگ از خانه ای به مساحت ۱۱5 متر در منطقه 5 اصفهان، 
یک دستگاه پژوه ۴۰5 مدل سال ۸۹، چهار ساعت آب قنات روستای یخچال و یک منزل 

قدیمی در روستای دستجرد جرقویه ذکر شده است.
 /http://www.irna.ir/news/83567154 

ی  8۶۹ مطالعه در سامانه شفافیت شهردار
تهران منتشر شد 

اقتصادآنالین-4آذرماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

رئیس مرکز    | محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  
که درخصوص پایتخت  گفت: ۸۶۹ مطالعه و پژوهشی  مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 
انجام شده، در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر شد. بوچانی توضیح داد: این مطالعات 
که این پژوهش ها  گیرد. الزم به ذکر است  از منابع عمومی است و باید در اختیار عموم قرار 
همراه با قرارداد در سامانه شفافیت بارگذاری شده اند. وی افزود: تمام مطالعات شهرداری با 
قراردادها منتشر می شود و قراردادها به صورت ترک تشریفات نخواهد بود. به گفته این مقام 
کنون هیچ پروژه مطالعاتی باالی ۳۰ میلیون تومان با ترک تشریفات نبوده است. مسئول، هم ا

 https://www.eghtesadonline.com/n/224L 

زش  نمایندگان مجلس معافیت مالیات بر ار
وده مناطق آزاد را حذف کنند  افز

خبرگزاریفارس-4آذرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

به گزارش خبرگزاری فارس، اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران با انتشار گزارشی ضمن 
اشاره به معایب متعدد معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی، خواستار 
حذف این موضوع در الیحه مالیات بر ارزش افزوده توسط نمایندگان مجلس شد. در متن 
پیشنهاد این اندیشکده آمده است: معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده ابدًا 
توصیه نمی شود و پیشنهاد می شود معافیت مناطق مذکور که در بند »پ« ماده ۱، بند »الف« 
ماده ۱۰ و جز »۳« ماده 5۶ الیحه مالیات بر ارزش افزوده تشریح شده است، حذف و این مناطق 

مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند.
 http://fna.ir/ddojvu 
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