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حاشیه نشین ها و تله فضایی فقر

الیه های پنهان فقر در پشت چهرۀ توسعه یافتۀ قزوین

تعدیل ساختاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی

افراد بی خانمان نیاز به یک صدا دارند

کودکان در شهر تهران اندازه گیری فقر 

کودکان روستایی  ترک تحصیل بی صدای 

نابرابری در همه وجوه زندگی معلوالن جهان وجود دارد 

کند  دولت برای سال ۹۹ عقب افتادگی دستمزدکارگران را جبران 

ضریب جینی ایران ۴۰ شد 

انصاری راد: ۵۰ درصد مردم زیر خط فقرند 

کمتر از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، معاف از مالیات  حقوق بگیر 

چهارشنبه 2۰ آذرماه؛ پایان مهلت ثبت نام در سایت بسته معیشتی 

کارگر؛ محروم از آسایش بازنشستگی  سه میلیون و ۵۰۰ هزار 

تحوالت فقر در جهان اعالم شد 

فقر و تخریب محیط زیست، مهمترین تهدیدهای زندگی شهری است 

اعتراضات اخیر و وضعیت شغلی 

کم درآمد، میخی بر تابوت عدالت است  حذف سرانه درمان هفت دهک میانی و 

بازماندگی از تحصیل در ایران 

گرانی بنزین  مخالفِت معلمان با 

با تورم موجود درآمد حقوق بگیران باید ۳/۵ میلیون تومان باشد 

کند  دولت در نشستی فوق العاده با اقتصاددانان برای معیشت مردم چاره اندیشی 

جزئیات مغفول طرح رتبه بندی معلمان 

گزارش سازمان ملل درباره نابرابری های جدید ناشی از تغییرات آب وهوایی 

تنها 18/۵ درصد از اعتبار مورد نیاز معلوالن در بودجه دیده شد 
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کشور  فقر و بیکاری؛ 2 بال تخریب گر و بحران زای 

کرده اند  کمک  خیرین بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال در حوزه درمان 

دخل و خرج مساجد بایستی شفاف باشد 

پنجره واحد خدماتی و اطالع رسانی مناطق آزاد به بهره برداری می رسد 

مرکز ثبت اطالعات حوزه تعاونی ها تشکیل شود 

دفاع غرویان از سرکشی به حساب های بانکی 

گهی معامالت شهرداری در سایت شفافیت  انتشار آ

کاال در سامانه جامع انبارها ضروری است  رییس صنعت، معدن و تجارت اردبیل: ثبت 

شرکت های دولتی یک ششم خصوصی ها مالیات می دهند 

امسال برای اولین بار برخی جزئیات بودجه شرکت های دولتی به مجلس ارائه شد 

فرار مالیاتی مؤسسات آموزشی پردرآمد بررسی می شود 

کتاب در ایران  قاچاق ساالنه بیش از ۵ میلیون نسخه 

معافیت سلبریتی ها از پرداخت مالیات، خالف عدالت است 

کند  شورای نگهبان موضوع شفاف سازی هزینه ها را از نامزدها مطالبه 

گندم مفقودی مشخص نشد  سرنوشت ۹ هزار تن 

کوتاه دولت در مالیات ستانی از خانه های خالی  دست 

کرده است  سازمان امور مالیاتی نسبت به اصالحات اقدام 

1۳8 فقره فرار مالیاتی در استان قزوین شناسایی شد 

گروه های هدف یارانه معیشتی ارائه دهد  گزارشی شفاف از  رئیس جمهور 

نماینده مجلس: حذف یارانه ها زمینه فساد و رانت را از بین می برد 

کرد  امسال سازمان بازرسی ۴2۰۰ میلیارد تومان مالیات شناسایی 

کشیدن به زندگی خصوصی افراد نیست  کنترل حساب های بانکی به معنی سرک 

مبارزه با فساد سومین اولویت درخواستی شهروندان تهرانی است 

انتقاد از صدور مجوز تولید ۴۵ برند جدید دخانیات 
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مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

حاشیه نشین ها و تله فضایی فقر 

بخش اول

گاه تصور می شود مسئولیت اسکان جمعیت 18 تا 20 میلیونی در مناطق حاشیه ای شهرها و 
بافت های فرسوده، بر عهده خود آن ها است و این وضعیت، محصول انتخاب طبیعی آن ها 
گروه اجتماعی)فرهنگ فقر( است. درحالی که فقر، مقوله ای سیاسی- و حاصل فرهنگ این 

کم بر جامعه است. تبلور فضایی این  اقتصادی است و حاصل سازوکار نظام ها و نهادهای حا
اقتصادسیاسی به ما  از داشتن سرپناه و مسکن است.  کم درآمدها  سازوکار، محروم ماندن 
کید کرده و کارکرد نهادهای  می آموزد تا در تحلیل چرایی فقر و به ویژه نابرابری، بر نقش منافع تأ
گروه هایی در قدرت برای حفظ و تداوم  کنیم؛ زیرا همواره تالش  کاوی  حاضر در قدرت را وا
گروه های دیگر از دست یابی به امکانات و منافع اقتصادی موجود در  منافع، موجب می شود 
جامعه محروم شوند. البته این امر نافی نقش سیاست های ناهمگون، غیرکارشناسی شده، 
سلیقه ای و نامرتبط با موازین علمی و ساختارهای جامعه، در توزیع گسترده فقر و نابرابری و 

بازتولید اسکان غیررسمی نیست.
در گزارش دومین اجالس اسکان بشر)استامبول، 1996(، فقر مسکن برای افراد و خانوارهایی 
آب  زیرساخت ها)مانند  سالمت  امنیت،  و  ایمنی  از  برخوردار  سرپناهی  فاقد  که  شد  تعریف 
لوله کشی، تأسیسات، بهداشت و فاضالب و تخلیه زباله( هستند. »تله فضایی« مسکن به دو 
صورت تولید می شود. یکی کیفیت درونی و دیگری کیفیت بیرونی. منظور از کیفیت بیرونی، 
و مناطق  اسکان غیررسمی  قرار داشتن مسکن در فضای  مکان جغرافیایی مسکن است. 
روستایی، به منزله افتادن در »تله فضایی« است. اسکان غیررسمی که در اثر به حساب نیامدن 
کم درآمدها در برنامه های شهری و مسکن به وجود آمده، حاصل  برنامه ریزی خودبه خودی 
کم درآمدها برای تأمین مسکن نیست. هم از لحاظ درونی و هم بیرونی، آن ها در تله فضایی 
فقر افتاده اند. از لحاظ درونی، مسکن با مصالح ساختمانی و تجهیزات نامناسب و سطح 
کافی و مناسب و ایمن  کافی، ساخته می شود زیرا توان مالی برای تأمین مصالح  زیربنایی نا

وجود ندارد. از لحاظ بیرونی نیز ناتوانی در پرداخت هزینه زمین، حاشیه نشینان را وادار می کند 
به سوی مناطقی روند که زمین با حداقل هزینه را به دست آورند. در این مناطق آن ها از کمترین 
دسترسی به خدمات پایه محروم می شوند. این جداسازی فضایی بین طبقات، کم درآمدها را 
از هم نشینی با اقشار دیگر و ارتقاء مدنی حاصل از آن محروم می کند. بدین ترتیب به جز تضاد 
سنتی شهر و روستا، که نوعی تله فضایی برای روستا به وجود می آورد، موجب به وجود آمدن 

یک تله فضایی بزرگ تر در اسکان غیررسمی نیز می شود.
به طورکلی، اقتصاد کالن کشور و روند تورمی آن باعث شده تا فقط بخش کوچکی از خانوارها-
عمدتًا گروه های با درآمد متوسط به باال- قادر به ورود به بازار مسکن باشند. به عبارت دیگر، 
گروه های با درآمد متوسط  فاصله بین نیاز و تقاضای مؤثر مسکن زیاد بوده و سبب می گردد 

وکم، از دسترسی به مسکن مناسب محروم شوند.
که همواره معتقد به  از باال  تأثیر مکتب نوسازی و استراتژی توسعه  از انقالب تحت  پیش 
قطبی شدن توسعه و موجه نمودن بی عدالتی در فضا به منزله موتور توسعه بوده اند، اصواًل 
کردن نظریه فرهنگ فقر  کم درآمد نبودیم. مسلم فرض  شاهد برنامه ای مدون برای اقشار 
در حوزه شهری نیز باعث عدم توجه به اقشار کم درآمد که اغلب مهاجران روستایی بوده اند، 
گسترده به شهرها و بروز جنگ  گردید. پس از انقالب به علت افزایش ُبعد خانوار و مهاجرت 
نگاه های  هستیم.  جینی  ضریب  افزایش  شاهد   ،... و  یارانه ها  بودن  شهرگرا  و  تحمیلی 
کرد.  بازارمحور و رویکردهای نئولیبرالی از دهه دوم انقالب وضعیت موجود را بسیار تشدید 
نابرابری به خودی خود  بازار،  گذاری همه چیز به  با وا که می اندیشید  نگاه ساده انگارانه ای 
کنار عدم پاسخگویی در حوزه  حل خواهد شد، عدم شفافیت در توزیع منابع مالی و قدرت در 
عمومی به این مقوله دامن زده است. عالوه بر این ها، تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی 
بدون توجه به سیاست های اجتماعی، موجب تداوم مسئله فقر و ماندگاری آن به ویژه در 
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حوزه مسکن شده که بحران کنونی اسکان غیررسمی را بیش از همیشه به وجود آورده است.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
ح تجمیع مدارس روستایی، کالس های درس برخی روستاییان تعطیل شده    با اجرای طر
و حاال چند سالی است که دانش  آموزان مجبورند یا ترک تحصیل کرده و یا کیلومترها دورتر به 

مدرسه دیگری در روستاهای اطراف یا شهرستان ها بروند.
را  معلوالن  مشکالت  مهم ترین  اطالعیه ای،  انتشار  با  متحد  ملل  سازمان  وب سایت    
نابرابری ها در حوزه حمل ونقل، شغل و استخدام، تحصیالت، آموزش، مشارکت سیاسی و 

اجتماعی دانست.
  رئیس کانون شوراهای اسالمی کار خراسان رضوی گفت: خواسته جامعه کارگری این است 
که دستمزد آن ها به واقعیات کنونی جامعه نزدیک شود زیرا رشد تورم باعث افزایش اختالف 

طبقاتی کارگران با سایر اقشار جامعه شده است.
  جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ضریب جینی 152کشور جهان از جمله ایران 
گزارش توسعه انسانی 2019 متوسط ضریب جینی ایران  کرده است. سازمان ملل در  را اعالم 

کرده است. بین سال های 2010 تا 2017 را 40 اعالم 
  به گزارش »فرهیختگان آنالین«، جهان نیوز نوشت: حسین انصاری راد، فعال اصالح طلب 
و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم مدعی شده است: »نزدیک به پنجاه  درصد مردم 

ایران زیر خط فقر زندگی می کنند«.
  رئیس سازمان برنامه وبودجه با بیان اینکه روز دهم هر ماه، مبلغ حمایت معیشتی دولت 
و هر ماه نیز یارانه ها و حقوق کارکنان دولت را پرداخت می کنیم، گفت: جمع این ارقام حدود 

۳6 تا ۳7 هزار میلیارد تومان در ماه خواهد شد.
  طبق اعالم قبلی ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت معیشتی دولت مستقر در وزارت 
کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه،20 آذرماه پایان مهلت مراجعه به سایت »بسته  تعاون، 

معیشتی« به نشانی Hemayat.mcls.gov.ir خواهد بود.
که ۳  گفت وگو با »اعتماد« پیش بینی می کند  کار، در  کارگران در شورای عالی    نماینده 
میلیون و 500 هزار کارگر به دلیل تخلف کارفرما از پرداخت حق بیمه، از بیمه تأمین اجتماعی 

محروم مانده باشند.
کاهش  خ فقر شدید در دو دهه اخیر در دنیا 20 درصد  گزارش بانک جهانی، نر   بر اساس 

یافته است. میزان مرگ ومیر کودکان نیز از 14 درصد به 7 درصد رسیده است.
گفت: مردم باید    عضو شورای بنیاد ملی نخبگان، درباره عملکرد هیئت امنای مساجد، 

کرده و بر عملکرد آن ها نیز نظارت داشته باشند. وی افزود:  هیئت امنا را خودشان انتخاب 
ج مساجد نیز باید شفاف باشد. دخل و خر

  دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: با همکاری مناطق آزاد کشور، فاز نخست پنجره 
واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد همزمان با دهه ی فجر انقالب رونمایی خواهد شد.

کرد: در حساب های ملی، حجم فعالیت های  کار و رفاه اجتماعی عنوان    وزیر تعاون، 
اقتصادی و سهم ارزش افزوده اقتصاد ایران در حوزه تعاون نیز دقیق نیست. بنابراین الزم 

است که یک مرکز ثبت اطالعات حوزه تعاونی ها تشکیل شود.
گفت وگویی، سرکشی به حساب های بانکی را یکی از    حجت االسالم محسن غرویان در 
کرد: این شیوه به طور جدی در  کید  عادی ترین راه های تشخیص افراد توانگر دانست و تأ

راستای شکل گیری عدالت اجتماعی است.
گهی های    رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران گفت: با راه اندازی درگاه واحد انتشار آ
خبر  با  گهی ها  آ از  اینکه  بر  عالوه  مناقصه ها،  و  مزایده ها  در  شرکت  متقاضیان  معامالت، 

می شوند، اسناد مزایده و مناقصه را نیز دریافت می  کنند.
کاال در سامانه جامع  گفت: ثبت    رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، 

انبارها از سوی افراد حقیقی و حقوقی ضروری بوده و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
گفت: وجود شرکت های خصولتی عامل فساد است و بودجه    رئیس اتاق بازرگانی تهران 
شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی است و میزان مالیات پرداختی آن ها شاید یک ششم 

بنگاه های بخش خصوصی است.
گزارش اقتصادآنالین، امسال برای اولین بار برخی جزئیات بودجه شرکت های دولتی    به 

به مجلس ارائه شد.
کرد: ما برای اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم باید از    وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار 
کنیم و بهترین نتایج را داشته باشیم  کرده و مالیات هوشمند دریافت  فناوری نوین استفاده 

و این رویکرد به زودی آغاز می شود.
ایران چاپ  در  غیرقانونی  به صورت  که  کتاب هایی  آمار  فارس،  گزارش خبرگزاری  به    

می شوند، ساالنه بیش از 5 میلیون نسخه کتاب است.
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الیه های پنهان فقر در پشت چهرۀ توسعه یافتۀ قزوین

کمیت و جامعه طی گزارش های میدانی به نمودهای آشکار و حاد فقر  مرکز توانمندسازی حا
و نابرابری در جامعه می پردازد و می کوشد مسائل و مصایب فقرا را به گوش سیاستگذاران، 
کمیتی و عموم مردم برساند تا برای ساماندهی و رسیدگی و مقابله با ریشه های  نهادهای حا
به فقر و حاشیه نشینی در محالت  رو،  گزارش پیش  کوشش شود. در  این وضعیت  بروز 

آسیب پذیر شهر قزوین پرداخته شده است. 

که  است  توسعه ای  حال  در  شهر  عموما  دارد،  وجود  اذهان  در  قزوین  از  که  تصویری 
و  دانشگاه ها  و  تولیدی-صنعتی  واحدهای  قالب  در  آموزشی  و  صنعتی  کاربری های 
مؤسسات عالی بافت عمدۀ شهر را تشکیل می دهند. در نگاه نخست به شهر تعداد زیاد 
دانشگاه های آزاد، غیرانتقاعی و علمی-کاربردی که در هر کوچه و خیابانی سر بلند کرده اند، 
خیابان های عریض و تمیز، بافت معماری اصولی و یکدست تصویر مطلوبی را در مقابل 
با مشاهده ی  نیز  بازدیدکننده های شهر  کثر مسافران و  ا چشمان بیننده حاضر می سازد. 
کارخانه های صنعتی هنگام ورود به شهر و با چرخی در مناطق پر رفت وآمدتر گمان می کنند 
مردم از وضعیت معیشتی قابل قبولی برخوردارند. اما در این تصویر غالب و دردسترس، 
واقعیت بخش مهمی از شهر پنهان شده و راهی برای بروز پیدا نکرده است. قسمت جنوبی 
که  که بافت قدیمی و تاریخی قزوین را شکل می دهند، بیانگر واقعیاتی است  و غربی شهر 
ارتباطی می گذرد، متفاوت است. محالت  از مقابل دیدگان مسافران این شهر  با آن چه 
که به  کثیری است  قدیمی و حاشیه های اطراف شهر میزبان فرودستان شهری و جمعیت 

کرده اند. امید یافتن زندگی بهتر به این شهر مهاجرت 
قزوین از آن دست شهرهایی است که با پتانسیل های کشاورزی، صنعتی و دانشگاهی اش 
و با موقعیت خاص جغرافیایی و نزدیکی به پایتخت، زمینه جذب مهاجران را فراهم کرده 

است. عمده مهاجران داخلی که در مناطق فقیرنشین و حاشیهای قزوین زندگی میکنند، از 
کردهاند. مصادف با سال های اوج  کردستان به این شهر مهاجرت  کرمانشاه و  استان های 
جنگ تحمیلی و البته سال های پس از آن قزوین میزبان مهاجرانی از استان های غربی 
ُکرد و رونق اقتصادی بیشتر قزوین  کشور بود. پس از موج مهاجران داخلی  کردنشین  و 
که  درسال های اخیر، مهاجران افغان نیز به جمع مهاجران استان اضافه شدند تا جایی 

کنان بومی دارند.  امروزه در بسیاری از محالت اتباع افغانستانی جمعیت بیشتری از سا
کوی بهار، عمرمحله،  از مناطق فقیرنشین قزوین میتوان به محالت باغنشاط، اللوآباد، 
هادیآباد، چوبیندر، مشعلدار و نظامآباد اشاره کرد. استانداری قزوین 14 منطقه را به عنوان 
مناطق فقیر و آسیبپذیر معرفی کرده است. وضعیت این مناطق مشابه نیست. به طور کلی 
کرد: 1( بافت قدیمی و تاریخی شهر. 2(  کلی تقسیم  میتوان این مناطق را به سه دستۀ 

روستا-محلههای منفصل از شهر. ۳( حاشیهنشینهای اطراف شهر.
 

به دلیل عدم  که  را تشکیل میدهد  و داخلی شهر  بافت قدیمی  از  اول آن قسمت  دسته 
این مناطق  از  آسیبزا بدل شده است.  رسیدگی و نوسازی به مرور فرسوده و به مناطقی 
نواب  گفت  میتوان  کرد.  اشاره  راهآهن  جنوبی  محله  و  هادیآباد  عمرمحله،  به  میتوان 
جنوبی و شمالی )عمر محله و هادیآباد( از محرومترین و آسیبپذیرترین نقاط قزوین به 
شمار میآیند. عمر محله یا محلۀ آخوند که به نام محلۀ امامزاده سلطان محمد نیز شناخته 
که بافت آن به شدت فرسوده و بناهای  شده است، از مناطق بسیار قدیمی قزوین است 
است  محله  این  اساسی  مشکالت  از  اعتیاد  و  فقر  است.  شده  تبدیل  مخروبه  به  زیادی 
کثر خانوادهها وجود دارد؛ مرد با همسرش، مادر با فرزندش درگیر استفاده از مواد  که در ا
تولید  کارگاه  محل  همین  در  پیش  سال  چند  »تا  میگوید:  محل  اهالی  از  یکی  مخدرند. 
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که پلیس جرئت نمیکرد پا در این محله  مادۀ مخدر شیشه هم وجود داشت. به طوری 
کلی نیرو میآمد، قمه خورده و با شیشۀ شکسته  بگذارد. ماشین نیروی انتظامی سالم و با 
پیش  سال  چند  بیایند.  اینجا  نبودند  حاضر  هم  خودشان  حتی  که  طوری  برمیگشت، 
عملیات مشترکی بین سپاه و بسیج و نیروی انتظامی انجام میشود و بزرگ خالفکار محله 
اعدام و تعداد زیادی دستگیر میشوند. از آن زمان به بعد فضا کمی بهتر شده است«. با این 
حال همچنان آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر به وضوح در محله به چشم میخورد. 
که قدمت فراوانی دارد اما چون متولی ندارد، به  آثار تاریخی مخروبه از جمله حمام بلور 
محلی برای تجمع و مصرف مواد معتادان تبدیل شده است. رهگذری به خنده میگوید 
کمتر از ۳ دقیقه  گر معتاد نباشی در  کمتر از ۳0 ثانیه و ا گر معتاد باشی، در  »در هادی آباد ا

کنی!« میتوانی مواد مخدر پیدا 
که وضعیت فرهنگی و آموزشی نیز در این محالت تعریف  با این توضیحات روشن است 
که در این محله بزرگ میشوند  کودکانی  گفتگو دربارۀ وضعیت زندگی  چندانی ندارد. برای 
به سراغ یکی از فعاالن حوزه کودکان کار قزوین که عضو انجمن خیریه خانه مهر علی است 
کار تدریس میکند، میرویم. زهرا حسینی میگوید: »در  کودکان  و در مدرسهای مخصوص 
کار تحصیل هم  کودکان  کثر  حال حاضر وضعیت تحصیل بچه ها خیلی بهتر شده است. ا
گذشته باشد در مدرسۀ خانۀ مهر  گر از سن تحصیلشان  می کنند، یا در مدرسه فرهنگ یا ا
کند و وسایلی مثل  کمک  علی. مدرسه ما سعی می کرد در حوزۀ بهداشت به خانوادهها 
ک و... میان کودکان توزیع کند. اما از آنجا که در خانوادهها فرهنگ استفاده  شامپو، مسوا
کثر مواقع این وسایل بیاستفاده باقی میماند«. حسینی از  از این وسایل وجود نداشت در ا
کودکان در این خانوادهها و محالت با آنها مواجه هستند، میگوید:  که  مشکالت فرهنگی 
گردی داشتم، یک دختر 7 ساله. متوجه شدیم این دختربچه در شرف ازدواج است.  » شا
بیست  که  آنجا  از  اما  کنیم،  منصرف  کار  این  از  را  خانوادهاش  تا  کردیم  بسیاری  تالش 
گرفته بودند، حاضر به از دست دادن چنین مبلغی نبودند و  میلیون برای این وصلت پول 

کرد.« دست آخر آن دختربچه در سن هفت سالگی به دلیل فقر خانواده ازدواج 
 

دسته دوم از مناطق فقیرنشین قزوین تحت عنوان سکونتگاه های منفصل به روستاهای 
اجرایی  با  اخیر  سالیان  طی  شدهاند.  ادغام  شهر  با  ظاهرا  که  میشود  اطالق  شهر  اطراف 
کردن طرحی که روستاهای حوالی قزوین را با این شهر به صورت غیرمنفصل ادغام می کرد 
بسیاری از روستاهای حوالی شهر قزوین در قالب محالتی از این شهر در آمدند. با این حال 
جز مواردی مانند روستای باراجین- که امروز به یکی از حاشیههای مرفه قزوین بدل شده 

و از امکانات خوبی برخوردار است- اغلب این روستا-محله ها جزو مناطق ضعیف و فقیر 
قزوین هستند. از نمونه های این روستا-محلهها میتوان چوبیندر، نظام آباد و باغ نشاط 
هستند  قبولی  قابل  سطح  در  معیشیتی  لحاظ  به  و  بومی  کنین  سا دارای  که  زد  مثال  را 
اما با ادغام غیراصولی در شهر قزوین و تحمیل شرایط بالتکلیفی پذیرای مهاجران افغان 

شده اند. 
بر  کثرا  ا نشاط  باغ  محله  اهالی  با  گفتگو  در  که  است  موضوعی  بالتکلیفی  وضعیت  این 
به  نه شهر  »اینجا  ح میکند:  را چنین مطر ع  این موضو کنان  از سا یکی  دارند.  کید  تأ آن 
حساب میآد، نه روستا! موقع انتخابات اینجا را شهر حساب میکنند، موقع توزیع امکانات 
که میرسد، میشویم روستا. میرویم وام روستایی بگیریم، میگویند نمی شود، اینجا شهر 
با  مناطق  این  روستاست«.  اینجا  می گویند  میکنیم،  شهری  امکانات  درخواست  است، 
ناحیه  این  در  زمین  قیمت  بنابراین  هستند،  محروم  دهیاری ها  بودجه  از  توجیه  همین 
ایجاد حاشیه نشینی فراهم می کند.  را برای  که این مسئله بهترین فرصت  پایین است 
یک  نمیتوان  شبهای  یک  طرحهای  و  آییننامهها  تصویب  سرعت  همان  با  است  روشن 
کرد و  کرد؛ نه می توان امکانات را به این سرعت وارد این مناطق  روستا را به شهر تبدیل 
که این  کنان این نواحی می توانند سریع در فرهنگ شهر جذب شوند. از این روست  نه سا
مناطق روستایی در جریان برخورداری از مواهب و امکانات شهری، روستاهایی هستند 
که به دلیل انفصال از شهر جزو محالت قزوین محسوب نمی شوند اما در جریان آسیب از 
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مضرات سکونتگاه های شهری در صف اول قرار میگیرند.
گسترش و توسعه شهر در  که در جریان  دستۀ سوم مناطق حاشیهای و اطراف شهر است 
کوی بهار در خروجی شهر  قالب سکونتگاههای غیررسمی رشد یافتهاند، از این جملهاند 
این  کنان  اتوبان قزوین-رشت و محلۀ اللوآباد در غرب میدان مادر. عمدۀ سا و حاشیه 
به وضعیت سایر  نسبت  مناطق شاید  این  و وضعیت  میدهند  مهاجران شکل  را  مناطق 
مناطق آسیبپذیر قزوین حادتر باشد. ذهنیت شایعی میان محالتی که جمعیت عمده آن را 
مهاجران کردزبان تشکیل میدهند وجود دارد مبنی بر این که عدم رسیدگی به این مناطق 
به دلیل اهل سنت بودن مهاجران است. شغل این حاشیهنشینان متفاوت است؛ عدهای 
کار میکنند، عده ای به عنوان چوپان  کورههای آجرپزی  در شهر شال حوالی بوئینزهرا در 
به  و  میکنند  کار  کشاورزی  زمینهای  سر  بر  عدهای  کارند،  به  مشغول  دامداریها  کارگر  و 
گوجهچینی و خربزهچینی و... اشتغال دارند. از تمام اینها دردآورتر کسانی هستند که برای 
گردو را از مغز آن جدا میکنند و به صاحبانش  شندرغازی در خانههایشان پوست پسته و 
بازمیگردانند. شخصا گمان میکردم قصۀ پر غصۀ روستاییانی که محصوالت گردو و پستۀ 
که پوست این مغزها را برای سوزاندن  کشاورزان متمول را تحویل میگرفتند و در ازای آن 
گردو مشغول میشدند،  کار پوستکنی پسته و  کنند، به  کردن خانههایشان استفاده  گرم  و 
متعلق به قبل از انقالب بوده و دوران آن به سر رسیده. اما چرخی در همین قزوین در بیخ 
نیست.  ما حذف شدنی  زندگی مردمان  از  این تصاویر  گویا  که  داد  نشان  پایتخت  گوش 

عظیم  انبوه  از  قزوین،  اخیر  سالهای  صنعتی  پررونق  توسعۀ  از  محالت  این  اهالی  سهم 
کرده و  چ رشد  کوچه در شمال شهر مثل قار کوچه و پس  که در هر  دانشگاههای غیردولتی 
از جیب دانشجویان شهرهای مختلف هر ساله مبالغ هنگفتی را به این شهر سرازیر میکند، 

گردوها خالصه می شود.  از تمام این تغییر و تحوالت در همین پوست پسته و 
کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی.  *زهره نجفی: دانشجوی 
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زیادی  و اهمیت  با وجود سابقه نسبتًا طوالنی  برنامه های توسعه،  اجتماعی  آثار  ارزیابی   
کتاب  که دارد، در برنامه ریزی توسعه ایران از جایگاه خاصی برخوردار نبوده است. در این 
که حاصل تالش و پژوهشی دانشگاهی است، تالش شده تا با رویکردی جامعه شناختی، 
آسیب های اجتماعی ناشی از تجربه اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران، طی سال های 
1۳70-1۳7۳ در مورد شش آسیب اجتماعی-طالق، خودکشی، جرائم اطفال و نوجوانان، 
این  سراسر  در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  سرقت-  و  بالمحل  چک  صدور  ارتشاء،  و  اختالس 
پژوهش تالش شده تا نشان داده شود میان زیرسیستم اقتصادی و زیرسیستم اجتماعی، 
هزینه های  برخی  برجسته سازی  با  راه  این  در  دارد.  وجود  معنی دار  دادوستدی  و  تعامل 
گرفته  اجتماعی برنامه تعدیل ساختاری، اهمیت و حساسیت این مسئله مورد توجه قرار 
ع طولی بوده و پژوهش با استفاده از داده های  است. روش این پژوهش روش تطبیقی از نو

ثانویه و به کارگیری بسته نرم افزاری علوم اجتماعی)SPSS(  انجام شده است.
احتمال  از  عبارت  که  تحقیق  فرضیه  ع،  مجمو در  که  می دهد  نشان  به دست آمده  نتایج 
کشور ایران در دوره  »افزایش آسیب های اجتماعی در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری در 
زمانی 1۳70-1۳7۳«، بود، به جز در مورد اختالس و ارتشاء، تأیید می شود. این نتایج به ویژه 
ع از  کی از همبستگی بسیار قوی می باشد. همچنین درمجمو در مورد طالق و سرقت، حا
در  به دست آمده،  ضرایب  بیشترین  کار،  سازمان  و  اقتصادی  بنگاه  خانواده،  نهاد  میان 

پیرامون آسیب های مربوط به نهاد خانواده بوده است.
کتاب پیِش رو مشتمل بر شش فصل است. در فصل اول کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، 
ع، هدف از نگارش پژوهش، مفاهیم تحقیق شامل تورم،  سؤال پژوهش، اهمیت موضو
کنترل تقاضا، فقر، بیکاری، نابرابری، طالق، خودکشی، جرائم اطفال و نوجوانان، سرقت، 
اختالس و ارتشاء، صدور چک بالمحل و در نهایت، روش تحقیق و جامعه آماری)بررسی 

تعدیل ساختاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی

مؤلف: فاطمه بابایی

معرفی کتاب



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

10

مقدمه

گرفته است. سؤال اصلی  آسیب های مورد اشاره طی سال های 70 تا 7۳( مورد بررسی قرار 
که اجرای برنامه تعدیل ساختاری در دوره زمانی سال های 70 تا  پژوهش حاضر این بوده 
کشور ایران داشته است؟ 7۳، چه تأثیراتی بر روندهای مربوط به آسیب های فوق الذکر در 

در فصل دوم، روند شکل گیری، اجرا، معرفی، اهداف و خط مشی های برنامه تعدیل مورد 
بررسی بوده است. در این فصل پیشینه تاریخی برنامه تعدیل شامل بسته های پیشنهادی 
صندوق بین المللی پول به کشورهای توسعه نیافته و تأثیر بدهی های خارجی بر شکل گیری 
برنامه تعدیل مطمح نظر بوده است. در ادامه این برنامه و روند اجرایی شدن آن در ایران 
گرفته است. در این فصل همچنین، برنامه تعدیل ساختاری تمامًا معرفی  مورد بررسی قرار 
سیاست های  برخی  نیز  ادامه  در  است.  شده  داده  ح  شر نیز  »تعدیل«  مفهوم  خوِد  و  شده 
آزادسازی  ارزش پول ملی،  کاهش  انسانی،  از جمله تعدیل نیروی  برنامه تعدیل  اجرایی 
... عنوان شده  و  بنگاه های بخش عمومی  بهره، خصوصی سازی  خ  نر افزایش  تجاری، 

است.
است.  داده  اختصاص  خود  پژوهش  نظری  چارچوب  ترسیم  به  را  سوم  فصل  نویسنده 
بنیادین  روش شناختی  و  معرفت شناختی  هستی شناختی،  مفروضات  ابتدا  فصل  این  در 
خود  و  نامرئی  بازار)دست  تنظیم  فرآیند  در  دولت  دخالت  عدم  یعنی  نئوکالسیک  رویکرد 
تنظیم گری(، اصالت فرد، فلسفه قانون طبیعی و مسئله نابرابری از نظر گذرانده شده است. 
مدل نظری اتخاذشده توسط نویسنده، رویکرد نظری پروفسور آنی ُمد)Onimode( است که 
بر بنیان ایدئولوژیک برنامه تعدیل ساختاری، یعنی آزادی اقتصادی یا سرمایه داری لیبرال 

در جهت مقررات زدایی و توجه به بخش خصوصی استوار است.
فصول چهارم وپنجم نیز به روش شناسی و تجزیه وتحلیل داده ها اختصاص دارد. در فصل 
که روش پژوهش، روش تطبیقی)comparative research method( از  گفته شده  چهارم 
ع طولی و با استفاده از داده های ثانویه)secondary analysis( انجام شده است. در فصل  نو
پنجم برای پردازش اطالعات از نرم افزار spss، برای پی بردن به همبستگی میان متغیرها 
از ضریب همبستگی پیرسون و برای پی بردن به روابط عّلی و همچنین شناسایی سهم 

متغیرهای مستقل در توضیح متغیر وابسته، از رگرسیون استفاده شده است.
در فصل ششم و پایانی، نتایج حاصله، فرضیه تحقیق حاضر را در مورد پنج آسیب اجتماعی 
مورد بررسی)طالق، خودکشی، جرائم اطفال و نوجوانان، صدور چک بالمحل و سرقت( 
ساختاری،  تعدیل  برنامه  که  گردید  مشخص  داده ها،  تجزیه وتحلیل  از  پس  کرد.  تأیید 
می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  فقر  عمق  و  گستره  فزاینده،  تورم  ساختن  ظاهر  طریق  از  ابتدا 
که  داده  نشان  مطالعه  این  می گیرند.  قرار  تأثیر  تحت  اجتماعی  آسیب های  آن،  به تبع  و 

گسترش فقر با همه آسیب های اجتماعی مورد مطالعه، رابطه تابعی  به این ترتیب، میان 
مثبتی وجود دارد.

*بابایی، فاطمه.)1380(. تعدیل ساختاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی. چاپ 
کویر.  اول، تهران: انتشارات 
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کرد چگونه می توان یک برنامه حمایتگری را هدایت 
 

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 
کشورهای مختلف جهان طراحی و تدوین شده اند. با افزایش روزافزون فشارهای  عملی در 
اقتصادی، بیکاری و افزایش هزینه های زندگی پدیده بی خانمانی در دنیا و بخصوص آمریکا 
رو به افزایش است. در این مقاله تالش می شود تا با معرفی یازده روش یک برنامه حمایتگری 
کارن مارفی نوشته شده و در  از افراد بی خانمان را آموزش دهد. متن اصلی مقاله فوق توسط 
گزیده ی حاضر به نقل از هافینگتون پست است.  سایت Causecast.org منتشر شده است. 

مشخصات کامل منبع نسخه انگلیسی در انتهای این گزارش آمده است. 

براساس پیش بینی ها در سال جاری حدود ۳.5 میلیون نفر در آمریکا بی خانمان می شوند که 
کودک هستند. عالوه بر آن، پدیده بی  از این تعداد 1.۳5 میلیون نفر یا  حدود 4 درصد آن ها 
خانمانی طی 20 سال گذشته به شدت در حال افزایش است. با گذشت زمان این عدد با وقوع 
فشارهای اقتصادی، بیکاری و افزایش هزینه های زندگی افزایش می یابد. افراد بی خانمان 

نیاز به یک صدا دارند و آن صدا ما هستیم.

درک موضوع:
خودتان را در ارتباط با مفاهیم اولیه آموزش دهید در اینصورت متعجب خواهید شد که چقدر 

مفاهیم وجود دارد که شما باید آن ها را بدانید مانند:
• چرا افراد بی خانمان می شوند؟

کسی به  که در ارتش فعالیت می کردند، چه  • واقعیات مرتبط با بی خانمان هایی 
ظاهر تعداد جمعیت بی خانمان ها را 2۳ درصد و تعداد مردان بی خانمان را ۳۳ درصد 

در جهان تخمین زده است؟
کنید: به پناهگاه ها بروید و با افراد بی خانمان  • در ارتباط با بی خانمان ها جستجو 
ریچارد  اثر  در خانه سالی«  مانند »صبحانه  کتاب هایی  کنید.  اول صحبت  دست 

لمیوکس یا »راشل و بچه هایش« اثر جاناتان کوزول را مطالعه کنید.

افراد بی خانمان نیاز به یک صدا دارند

»۱۱ روش حمایت از بی خانمان ها«
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با ائتالف های محلی ارتباط برقرار کنید
قدرت بیشتر در تعداد بیشتر نهفته است. ائتالف های ملی در ارتباط با بی خانمان ها همان اندازه 
که به ائتالف محلی وابسته هستند به حمایتگرهای محلی و ائتالف های خدماتی در هر ایالت نیز 

وابسته اند. در انجمن های حمایتی خدمت کنید و در ائتالف محل خود شرکت کنید.
درخصوص فعالیت حمایتگران در سایر شهرها اطالعات کسب کنید

تجربه فعالیت ها در سایر شهرها به شما ایده های زیادی خواهد داد. برای مثال: 
کانت  گ دارد، صفحه فیس بوک و ا ک یک حمایتگر بی خانمان است. او وبال • اریک شپتا
توییترش را برای حفظ ارتباط و اطالع رسانی به دیگران فعال نگه داشته است. او برعلیه 

بسته شدن پناهگاه واشنگتن دی-سی مبارزه می کند.
• کتی تن بروک، هماهنگ کننده پایان بیکاری در کشور هنپین )مینیاپولیس1(، بودجه ای 
را از منابع مختلف جهت ساخت و نگهداری خانه های موقتی برای افراد بی خانمان شهر 
که برای آن طراحی شده اند-  جمع آوری می کند تا پناهگاه های شهر در راستای هدفی 

یعنی پناهگاه های موقتی و ضروری برای افراد رهگذر- فعالیت کنند.
که از اختالل دو قطبی رنج می برد، او 6 سال است  • رندر لوب، حمایتگری در دنور است 

که بی خانمان شده است.

یک برنامه بسازید
زمانیکه شما متوجه شوید در جامعه چه میگذرد، با افرادی که در این خصوص مطلع هستند )هم 
که در این زمینه  کرده اند و هم افرادی  کرده و از خدمات استفاده  که بی خانمانی را تجربه  افرادی 
متخصص هستند( صحبت کنید، می توانید نیازهای جامعه خود را تعیین کنید. از کمک ائتالف 

و حمایت های محلی در ساخت برنامه فعالیتی خود استفاده کنید.
مقامات منتخب محلی خود را درگیر کنید

بیشتر منابع مالی برنامه های مربوط به بی خانمان ها از بودجه دولت فدرال تأمین می شود و این 
که چگونه این  بودجه توسط دولت ایالتی مدیریت می شود. نهایتْا دولت محلی تصمیم می گیرد 
ج این منابع تأثیر بگذارید. گاه کردن رهبران محلی شما می توانید بر نحوه خر ج شود. با آ پول خر

• در برنامه های عمومی و محلی شرکت کنید و به نفع برنامه های ایجاد سرپناه برای افراد 
گروهی، پناهگاه ها و برنامه های جلوگیری از بی خانمانی صحبت  کم درآمد، خانه های 

کنید.
باتجربه  و  شهری  مذهبی،گروه های  جامعه  محلی،  مراقبت های  ارائه دهندگان  از   •

درخواست حمایت کنید.
• پیگیر مکاتبات مداوم و مالقات های شخصی با تصمیم گیران محلی باشید.

مالقات های شخصی با قانون گذاران
تماس های شخصی، حیاتی و مهم هستند و به موضوعات شما وجه ی مورد نیاز را می دهند.

گروهی در مالقات ها شرکت می کنید بیشتر 4-5 نفر نباشید زیرا بیش از آن شبیه  گر  • ا
ازدحام کردن است.

یا  قانون گذاران  گذشته  فعالیت های  قبل  از  کنید.  رفتار  متخاصمانه  نه  و  مودبانه   •
بیانه های آن ها در ارتباط با بی خانمان ها را مطالعه کنید.

• روی موضوع خود تمرکز کنید.
ح دهید. • فعالیت درخواستی خود را به طور دقیق شر

گر هیچ توافقی در آن جلسه حاصل نشده باشد. • با تشکر جلسه را ترک کنید حتی ا

با رسانه ها ارتباط برقرار کنید
گاهی و بهبود علل دارد. حضور رسانه ها اثر مثبت زیادی بر خلق آ

• در خصوص اینکه شما چه کسی هستید و تالش می کنید چه کاری انجام دهید شفاف 
باشید.

• در روزنامه های محلی بنویسید و در تلویزیون و رادیو صحبت کنید.
• در خصوص موضوعات مهم که برای بی خانمان ها در جامعه شما روی می دهد بنویسید 

و سرمقاله ارائه کنید.
• زمانیکه گروه های رسانه ای تمایل خود را نشان دادند، ازآن ها قدردانی کرده و به آن ها 

منابع و حمایت هایی را که برای پوشش بهتر کمپین شما نیاز دارند پیشنهاد دهید. 

با روزنامه های محلی خیابانی2  ارتباط برقرار کنید
گاهی می دهند و فرصتی را  روزنامه های خیابانی به مردم عادی در ارتباط با بی خانمان ها آموزش و آ

1. Minneapolis
2-  روزنامه های خیابانی )Street Newspaper(، روزنامه ها یا مجالتی هستند که افراد فقیر یا بی خانمان آنها را می فروشند. این نوع از روزنامه ها عمدتْا برای حمایت از این قشر جمعیتی تولید می شوند.
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در اختیار مردم قرار می دهند تا با انتشار مطالب خالقانه خود در قالب مقاله، عکس، کارهای هنری 
و شعر بی خانمان ها را توانمند سازند. روزنامه های خیابانی فرصت های شغلی را منتشر می کنند. 

روزنامه های خیابانی محلی خود را بیابید یا یک روزنامه خیابانی در محله خود شروع کنید.

ثبت نام از افراد بی خانمان برای رأی دهی
کاروبارهای محلی و ملی داشته باشید. قانون های  شما نیازی به خانه ندارید تا صدایی در 
کرده و آن ها را توانمند  کمک  که به افراد بی خانمان  متعددی در 20 سال اخیر بوجود آمده 

می سازد.

تشویق حمایت گری به شکلی موثر
کنند؟   کمک  که مستقیما درگیر هستند می توانند به حمایتگران  افرادی  از  کسی بهتر  چه 

افرادی که بی خانمانی را تجربه کرده و افرادی که برای کمک به آن ها فعالیت می کنند.
در  زیادی شرکت می کنند مثل وعده های غذایی  افراد  آن  در  که  رویدادهایی  از   •
و  تمبر  کت  پا خودکار،  ورق،  کنید.  استفاده  حمایتگری  تشویق  برای  پناهگاه ها 

پیام های نمونه را در هر گردهمایی و رویداد تأمین کنید.
• در پناهگاه ها یا برنامه های وعده غذایی، تلفن هایی را در اختیار بی خانمان ها، 
کارمندان قرار دهید تا با دولت )شهردار، نماینده شوراها و ...( تماس  داوطلبان و 
کمک به تأمین خدمات ضروری  کاهش خدمات ضروری یا  گرفته و خواستار توقف 

نمایند.

سایر منابع:
 منابع بسیار دیگری برای کمک به برنامه حمایتگری شما وجود دارد مانند 

National Coalition for the Homeless
National Coalition for Homeless Veterans

به یاد داشته باشید که حتی یک اقدام کوچک می تواند اثرگذار باشد.

منبع اصلی متن:
Murphy, Karen. )2017(, “11 Ways to Advocate for the Homeless”, www.
huffpost.com
*مترجم: افسانه شرکت 
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مقدمه و بیان مسئله:
جوانب  مسئله،  این  اهمیت  اما  باشد  تکراری  ع  موضو یک  شاید  فقر  مورد  در  بحث  هرچند 
کیدات اسالمی در نکوهش این پدیده همگی بیانگر ضرورت توجه به این مهم  گسترده آن و تأ
که می تواند حیات اقتصادی، سیاسی  ک ترین پدیده ها ی اجتماعی است  است. فقر از خطرنا
که  کند، از دردآورترین و غمناك ترین معضالت اجتماعی بشر  و فرهنگی یک ملت را تحدید 
بشریت  بی وقفه  تالش های  و  هست  و  بوده  انسانی  جامعه  دامن گیر  همواره  تاریخ   طول  در 
ک بودن این  نتوانسته  است این مشکل بزرگ اجتماعی را حل نموده و از میان بردارد؛ خطرنا
که امام علی )ع( در حکمت ۳19 نهج البالغه خطاب به  مسئله برای بشریت در حدی است 

فرزندشان  می فرمایند:
که همانا فقر دین انسان را  کم، از فقر به خدا پناه ببر،  »ای فرزند ! من از تهیدستی بر تو هراسنا

ناقص، عقل را سرگردان  و عامل دشمنی است«.

که بتوانم  کار پژوهشی در این زمینه انجام دهم به آن امید  که یک  همواره عالقه مند بودم 
متوجه  ارشد  کارشناسی  دوران  بردارم.  فقیر  قشر  به  کمک  جهت  در  کوچک  هرچند  گامی 
که آقای دکتر راغفر در این زمینه تخصص دارند به نزد ایشان رفتم و با لطف خداوند و  شدم 
کار به جایی رسید که پژوهش در تخصصی ترین مبحث فقر یعنی فقر کودک  تالش های استاد 

برای شهر تهران-1۳90 آغاز شد.
گفت هیچ چیز دردآورتر  ک است اما شاید بتوان  بدون تردید فقر برای همه ی انسان ها دردنا
گناهی به واسطه ی  که بدون هیچ  کودکی  کودک فقیر نیست،  از دیدن چهره ی معصوم یک 

کشورش و یا هر دلیل دیگری محرومیت های  فقیر بودن والدین، عدم توجه سیاست گذاران 
نمی کنند،  لمس  دست هایشان  با  فقط  را  فقر  که  کودکانی  شده.  تحمیل  او  بر  ناخواسته ای 
که به سبب جرم مرتکب نشده  کودکانی  بلکه با ذهن و قلب شان هم فقر را احساس می کنند. 
ک در دوران بزرگ سالی آن ها نیز ادامه می یابد. امروزه  مجازات می شوند و این وضعیت اسفنا
کودکان فقیر، تأمین زندگی شان و ایجاد زمینه مناسب  کسی درصدد احقاق حقوق این  چه 
کودکانۀ خود را بیابند و از آن لذت  کجا می توانند دنیای  برای رشد و شکوفایی شان برمی آید؟ 
ببرند؟ چه کسی این کودکان را از تجاوز به عنف و خشونت محافظت می  کند، چه آینده ای در 
انتظار آن هاست؟ همه ی این ها باعث شد که تالش هایمان را چندین برابر نماییم که بتوانیم 
کودکان  فقیر  کودکان انجام دهیم. این تحقیق ضمن شناخت و معرفی  پژوهشی در شأن این 
کند  کوتاه مدت و بلندمدت فراهم  می تواند بستری مفید برای طراحی و اجرای برنامه های 
گردد و جامعه را در مسیر عدالت و  کنترل، پیشگیری و حل این معضل اقدام  که طی آن به 

برابری سوق دهد. 
کودکان باعث حمایت در زمینه سیاست گذاری  که هر تعریفی از فقر  گفت  به طورکلی می توان 
و برنامه ها شده و تأثیرات عملی دارد. از جمله تأثیرات مستقیم آن می توان تأثیر بر ماهیت 
کاهش فقر  کرد. سیاست های  کاهش فقر را عنوان  گفت وگوی سیاست گذاری های مرتبط با 
دارند  بیشتری  کارآمدی  می شوند،  طراحی  فقر  از  وسیع تری  تعریف های  پایه  بر  هنگامی که 
این  به  تخصصی تر  سیاست گذاران  که  می شود  باعث  خود  کودک  فقر  مفهوم  وجود  که  چرا

مسئله بپردازند.
 بررسی و تحلیل ابعاد فقر کودک: 

اندازه گیری فقر کودکان در شهر تهران*

حسین راغفر )عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء(
فاطمه یوسف وند )کارشناسی ارشد توسعه ی اقتصادی و برنامه ریزی(
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به نظر می رسد اولین گام جهت حل مسئله فقر کودکان شناسایی این قشر از جامعه و اندازه گیری 
که صرفًا روی  کودکان را همراه با سنجش فقر عمومی  فقر آن هاست؛ امروزه دیگر نمی توان فقر 
کودکان به ویژه تغذیه، آب،  کرد، بلکه باید نیازهای ضروری  درآمد تمرکز می شود اندازه گیری 
فاضالب، سرپناه، آموزش، اطالعات و اوقات فراغت در نظر گرفته شوند. پژوهشی که انجام شد 
جزء اولین تحقیقات داخلی بود که با در دست داشتن داده های مختص کودکان فقر کودکان را 

به طور تخصصی مورد بررسی قرار داد.
ح و اجرای سیاست ها  کودکان و حقوق آن ها در طر که به ندرت به  متأسفانه پژوهش نشان داد 
که کودکانی در سطح شهر تهران وجود دارند که از دسترسی به حقوق اولیه خود  توجه شده، چرا

محروم اند. 
مسکن: دوران کودکی با ارزش ترین زمان  زندگی است، دوران رشد سریع درحالی که تجربه هایش 
کودکان  توسعه  و  سالم  رشد  در  عوامل  ضروری ترین  از  یکی  می دهند.  شکل  را  ما  بزرگ سالی 
محیطی است که در آن زندگی می کنند. نامناسب بودن مسکن که طیف گسترده ای از مسائل؛ از 
جمله بی خانمانی، ازدحام  بیش ازحد، ناامنی، وضعیت فیزیکی نامناسب و زندگی در محله های 
محروم را پوشش می دهد اثرات  مخرب متعددی روی جنبه های مختلف زندگی کودکان دارد.

علی رغم اثرات مخرب متعدد به علت نداشتن سرپناه مناسب، در این پژوهش نشان داده شد 
خ فقر مسکن  که این محرومیت به طور گسترده ای در سطح شهر تهران وجود دارد، به طوری که نر
خ فقر  کل شهر تهران ۳8% است. در بین نواحی شهر تهران بیشترین نر کودکان زیر 18 سال در 
خ 58% بیشترین فقر  خ 61% و در منطقه 17 با نر با 5۳% متعلق به ناحیه جنوب، منطقه 19 با نر
مسکن را در بین 22 منطقه دارند. بی سواد بودن سرپرست، وجود فرد معلول و فرد معتاد در 

خانوار از عوامل اصلی ایجاد فقر مسکن برای کودکان هستند.
کودکان دیگر با احتمال بیشتری به مشکالت سالمت روان مانند  کودکان بی خانمان نسبت به 
کردن  اضطراب و افسردگی، مشکالت رفتاری از قبیل خشونت، بیش فعالی و بدون فکر عمل 
که تأثیر منفی بر موفقیت های آموزشی و ارتباط با همکالسی ها و معلمان دارد مبتال می شوند. 
مشکالت مربوط به سطح پایین  سالمت و عدم موفقیت های آموزشی، احتمال بیکاری، فقر، کار 

کردن در مشاغلی با دستمزد پایین و یا مجرم شدن را در بزرگ سالی افزایش می دهد. 
ازآنجایی که در قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن جزء حقوق اولیه انسان بیان شده و به طور 
مستقیم از دولت به عنوان مسئول تأمین آن نام برده شده است، همچنین تعالیم دینی ما نیز 
داشتن مسکن مناسب را از نیازهای ضروری برشمرده ، به طوری که فقدان آن مشکالتی را در 
که به جد در این زمینه ورود  زندگی به وجود می آورد. لذا وظیفه قانونی و شرعی دولت است 
کرده و با افزایش تسهیالت بخش مسکن نسبت به حل این معضل در جنوب شهر تهران به ویژه 

منطقه 19، و سپس مناطق 17، 15، 16 و 10 اقدام نماید.
عدم حضور در مدرسه می تواند باعث سرکوب پشتکار و استعدادها شود، درحالی که  آموزش: 
حضور در یک مدرسه با تجهیزات و معلمان خوب می تواند درهای آرمان و موفقیت را به روی 
کند، آموزش وپرورش می تواند مشکالت رفتاری و احتمال رفتارهای پرخطر مانند  کودکان باز 
سیگار کشیدن و مشارکت در رفتارهای ضداجتماعی را کاهش دهد، و از سوی دیگر سطوح پایین 
دستاوردهای آموزشی احتمال درگیر شدن در فعالیت های مجرمانه را افزایش می دهد. نه تنها 
کیفیت نیز یک رکن مهم در  کودکان در مدرسه مهم است، بلکه دستیابی به آموزش با  حضور 
کودکان در  کیفیت باالی آموزش با بهبود رفتارهای فکری و اجتماعی  کودکان است.  آموزش 

ارتباط است و تأثیرات ماندگاری بر آینده کودکان می گذارد.
علی رغم اجباری بودن آموزش وپرورش بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هنوز 
هم کودکانی در سطح شهر تهران وجود دارند که از تحصیل محروم  هستند. 1.51% از کودکان 7 
خ عدم حضور متعلق به منطقه 17  تا 18 سال شهر تهران در مدرسه حضور ندارند و بیشترین نر
گروه سنی 4 تا 6 سال شهر تهران در مهد کودک  شهر تهران با ۳.77% است. 16.04% از کودکان 
که سن ۳ تا 6 سالگی مرحله شکل گیری  و پیش دبستانی ثبت نام نکرده اند. این در حالی است 
انسان  رفتاری  و  شخصیتی  ساختار  اساس  است،  کودک  تخیل  و  حواس  تربیت  شخصیت، 
کودکی پایه ریزی می شود و به این ترتیب آموزش مناسب در این دوره قادر است در  در دوران 
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سرنوشت بعدی کودکان تأثیر مثبت و سازنده ای بگذارد.
محرومیت آموزشی سرپرست خانوار، وجود فرد معلول و ناامنی غذایی در خانوار از عوامل ایجاد 
که هرچند در مدرسه حضور  کودکانی نیز وجود دارند  کودکان است. از سوی دیگر  فقر آموزشی 
کودکان با  که داشته اند از همساالن خود عقب مانده اند و سن این  دارند اما به دلیل مشکالتی 
خ %8.84  مقطع تحصیلی آن ها مطابقت ندارد. بیشترین شکاف آموزشی در مقطع ابتدایی با نر
خ 6.06% در  خ 6.88% برای منطقه 15 شهر تهران و در مقطع دبیرستان با نر و راهنمایی با نر

منطقه 18 است. 
کودکانی  تغذیه: سوءتغذیه در تمام سنین، برای پسران و دختران وجود دارد؛ بیشترین تمرکز 
کوتاه قدی دارند در ناحیه جنوب شهر تهران است. بیشترین درصد آن  کم وزنی، الغری و  که 
مربوط به کودکانی است که در سال های اول زندگی شان هستند این در حالی است که چند سال 
اول زندگی مهمترین دوران رشد یک کودک است و رسیدن مواد مغذی اعم از پروتئین، انرژی و 
ریزمغذی ها نقش بسیار مهم و اساسی در رشد او تا قبل از مدرسه دارد، و عوارض بعضی از این 
کمبودها در سنین مدرسه غیرقابل جبران است. جنوب شهر تهران و مناطق 15، 17، 18، 19 و 
کودکان  کودکان شهر تهران، ۳2.12% از  9 بیشترین درصد ناامنی غذایی را دارند، 25.۳2% از 
کودکان منطقه 18 تهران خطر شدید ناامنی غذایی دارند. در دیگر نواحی  جنوب و %۳7.62 

شهر تهران نیز ناامنی غذا در همه انواع آن و با اختالف درصدی کم وجود دارد.
که بیشترین مشکل متوجه  با توجه به جهت گیری منطقه ای و جغرافیایی مسئله سوءتغذیه 
جنوب شهر تهران به ویژه منطقه 19 است، و زن سرپرست بودن خانوار نیز عامل مهمی در 
وجود این مسئله می باشد، به مسئوالن توصیه می نماییم برنامه های مبارزه با فقر و ناامنی 

غذایی را با توجه به محرومیت مناطق طراحی کنند.
اشتغال: واضح است که کار کودک موضوعی کاماًل گره خورده با آینده هر کشور است. کودکان 
کودکی خوشایند،  امروز سازندگان فردای هر جامعه ای هستند. لذا برخورداری آن ها از دوران 
جهت آماده کردن آنان برای به دست گرفتن امور و ساختن یک جامعه شایسته در بزرگ سالی، 
مهم و سرنوشت ساز است. متأسفانه آمارهای دقیقی از کودکان کارگر در دسترس نیست به دالیل 
متعددی مانند: محافظه کاری دولت ها از اعالم آمار دقیق، پنهان کاری خانواده ها و کارفرمایان 
کودکان  که  کارهایی  گذشته از این ها قابل مشاهده نبودن خیلی از  کودکان و  کار  از چگونگی 
انجام می دهند، موجب شده است تا زوایای واقعی این پدیده پنهان بماند. اما کار کودک فراوان 
کاهش هزینه های تولید و امکان توان رقابتی  کارفرمایان به بهانه  که  اغلب  و ارزان است چرا
برای  محصوالت خود به سمت کار کودکان گرایش پیدا می کنند. و چون کار کودک غیرقانونی 
است و امکان معرفی آن ها به  نظام تأمین اجتماعی وجود ندارد این خود مسئولیت کارفرمایان 

کار می شود. حضور کودک  را کاهش می دهد. و این مسئله باعث بیکاری نیروی فعال در بازار 
در بخش های مختلف اقتصادی امکان تعلیم و تربیت و کسب مهارت فردی را از کودک سلب 
نموده و این خود باعث ادامه چرخه فقر می شود. یکی از گروه های مهم از کودکان کار، کودکانی 
کسب  کودکان در خیابان ها به منظور  کار می باشند. حضور  که در خیابان ها مشغول  هستند 
درآمد پدیده نوظهوری نیست و در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه 
امروزه بخشی از معضالت و مشکالت جدی این جوامع را تشکیل می دهد. در کشور ما کودکان 
کار خیابان مجبورند برای کسب درآمد و کمک خانواده و حتی برای تأمین هزینه مواد مصرفی 
پدر و مادرشان ساعت هایی را به کار در خیابان ها بپردازند. آمارهای دقیقی از تعداد این کودکان 
که روزانه صدها  وجود ندارد و علی رغم تفاوت در تخمین ها واقعیت غیرقابل  انکار آن است 
کودک در خیابان های شهرهای کشورمان بدون حمایت بزرگ ساالن و نهادهای مربوطه به کار 
کودکان در خیابان ها در معرض انواع و اقسام آسیب های جسمی  در خیابان مشغول اند؛ این 
و روحی بر اثر احتمال تصادف، آلودگی های محیطی، سوء رفتار، سوءاستفاده جنسی، امراض 

مقاربتی و غیره قرار دارند.
کودکان شاغل در بین نواحی شهر تهران مربوط به جنوب تهران با %1.99  بیشترین درصد 
خ اشتغال ۳.46% بیشترین درصد کودکان شاغل را در بین 22 منطقه  است، و منطقه 15 با نر
کثر این کودکان شاغل پسر هستند. محرومیت آموزشی، افزایش سن سرپرست خانوار و  دارد. ا

وجود ناامنی غذایی از مهم ترین عوامل ایجاد اشتغال کودکان هستند. 
کودکان در برابر این مسئله  کشور ما حمایت های الزم از  کیدات شرعی، در  علی رغم وجود تأ
کودکان جز با همت و همکاری  کامل اشتغال  پیش بینی نشده  است. به نظر می رسد محو 
کارگری میسر نخواهد  کارفرمایان، سازمان های مردم نهاد و انجمن های  همه جانبه دولت، 

بود.
که مالک وسایل دیجیتالی از جمله انواع  کودکانی هستیم  اطالعات: علی رغم اینکه شاهد 
کودکان جنوب شهر تهران  لپ تاپ و تبلت و غیره هستند اما در یک تبعیض دردآور 0.5% از 
کودکان 7 تا 17 سال منطقه 15 شهر تهران به هیچ کدام از سه مؤلفه تلفن  ثابت،  و 1.07% از 

موبایل و یا کامپیوتر دسترسی ندارد.
ح است و از  اوقات فراغت: امروزه اوقات فراغت به عنوان یک ارزش اجتماعی در جامعه مطر
آن به عنوان »زمانی برای شکوفایی استعدادها« نام برده می شود که به افراد فرصت رشد و خود 
کودک زیر 18 سال در جنوب شهر تهران ماهانه  که هر  شکوفایی می دهد. این در حالی است 
47۳1 تومان هزینه فرهنگی تفریحی دارد و منطقه 17 با 2457 تومان کمترین هزینه ماهانه 

فرهنگی تفریحی را در بین مناطق دارد. 
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نمی دهد  نشان  مناسبی  شرایط  نیز  سال  زیر 6  کودکان  برای  درسی  غیر  کتاب  شاخص  در 
خ %57.11  کودکان شرق تهران با 26.76% و در بین مناطق نیز منطقه 15 با نر به طوری که 
بیشترین محرومیت را در این زمینه دارند. محرومیت آموزشی و بیکار بودن سرپرست خانوار از 

مهم ترین عوامل ایجاد فقر فراغتی است.

راهکارها و پیشنهادت تکمیلی: 
• ازآنجایی که بین سوءتغذیه و فقر رابطه دوطرفه برقرار است، سوءتغذیه هم عامل فقر است 
و هم معلول فقر، فقر نه تنها باعث سوءتغذیه می شود بلکه سوءتغذیه نیز بر ابعاد مختلف 
گامی  کید بر این مهم  کودکان و تمام جوانب زندگی تأثیرگذار است. بنابراین می توان با تأ فقر 
ارزشمند در جهت حل مسئله برداشت، با استفاده از یافته های این پژوهش که مشخص شده 
کدام مناطق تهران از مشکالت تغذیه ای رنج می بردند با همت مسئولین امر و تخصیص بودجه 
کافی با توزیع بسته های غذایی و روش های مشابه می توان به حل این مسئله کمک فراوانی 

کرد.
کودکان تأثیرگذار  • با توجه به اینکه محرومیت آموزشی سرپرست خانوار بر ابعاد مختلف فقر 
است. عالوه بر این، فقر آموزشی برای کودکان می تواند حذف اجتماعی را به دنبال داشته باشد. 
افراد با سطح آموزش پایین به طور نظام مند از فرصت هایی که برای افراد قابل دسترسی است 
محروم می شوند. آموزش وپرورش به عنوان ابزار توانمندسازی افراد، می تواند امکان دسترسی 
کودکان یک سازوکار  به امکانات و فرصت ها را برای اقشار فقیر فراهم آورد. بنابراین آموزش 
کردن  گر ما به دنبال ریشه کن  که ا مهم برای شکستن چرخه فقر است. و این نشان می دهد 
کودکان توجه نماییم. مناطق 17،  ک هستیم، باید به طور ویژه به آموزش  این پدیده دردنا
که از نظر  کودکانی  16و 15 به ترتیب بیشترین محرومیت را در این شاخص دارند، شناسایی 
گامی مهم در جهت حل  آموزشی در سطح پایینی قرار دارند می تواند با همکاری مسئولین به 

این مسئله منجر شود.
مستقیم ترین  از  یکی  کودکان،  همه  به  خوب  کیفیت  با  اولیه  اجتماعی  خدمات  •ارائه 
کلید ایجاد  کودکان،  ارائه این خدمات به همه  کاهش فقر است.  کم هزینه ترین راه های  و 
قابلیت های اولیه آن ها برای زندگی با شأن و منزلت است و همچنین از مؤثرترین و مقرون 

به صرفه ترین روش های کمک به کاهش فقر است.
• از دیگر راهکارهای مناسب برای رفع فقر کودکان، هدف گذاری مشروط است، به این صورت 
که مثاًل دولت هزینه ای را برای آموزش کودکان پرداخت نماید، و با پیگیری وضعیت تحصیلی 

فرد مطمئن شود که این هزینه در امور مربوط به آموزش کودک صرف شده است.

کودکان توجه نماید و  گر امروز به حقوق  • دولت به عنوان مسئول تأمین حقوق اولیه افراد، ا
کودکان نماید، منافع آن  منابعی را صرف آموزش، تغذیه، تأمین مسکن مناسب و غیره برای 
با داشتن جامعه ای سالم، در آینده ای نزدیک نصیب جامعه و همه اعضای آن خواهد شد و 
کاسته خواهد  کودکان به شدت  گرفتن حقوق  از هزینه های فزاینده مبارزه با عوارض نادیده 
از صرف آن برای  که امروز دولت  اما بی  توجهی به این مسئله باعث می شود منابعی  شد. 
کودکان ممانعت نموده در آینده ای نزدیک هزینه هایی چند برابر آن را صرف تأسیس و  رفاه 
که امروز فقر،  کودکی  کوچک،  گسترش زندان ها، دادگاه ها و غیره نماید. به عنوان نمونه ای 
گر در بزرگ سالی به عنوان مجرم شناخته شود و قتلی را  بی خانمانی و غیره را تجربه نماید ا
مرتکب شود زیان آن نه تنها موجب از دست رفتن جان قربانی است و نه تنها فرد مرتکب جرم 
با مشکالت جدی در زندگی مواجه می شود بلکه خانواده، بستگان و حتی جامعه نیز از این 
گسترش بسیاری از امور غیراخالقی  مسئله تأثیر می پذیرند. از دیگر عواقب فقر می توان به 

ازجمله سوءاستفاده های جنسی، گسترش تن فروشی و غیره در جامعه ای اسالمی نام برد.
که به اقدامات مستقیم  کودکان باید به عنوان پدیده ای منحصربه فرد پذیرفته شود  • فقر 
کودکان نه تنها درصد  که  کودکان باید جامع باشد چرا احتیاج دارد، هر بحث مربوط به فقر 
باالیی از افراد فقیر را تشکیل می دهند بلکه می توانند فرصتی برای شکستن چرخه فقر نیز 
کنند. لذا ضروری است مبارزه با فقر و محرومیت از سوی سیاست گذاران و طراحان  ایجاد 
کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی و خاص برنامه ها موردتوجه  استراتژی های توسعه 
گیرد تا بدین ترتیب از رنج افراد محروم جامعه جلوگیری شود. مقایسه حجم و شدت  قرار 
فقر نیز می تواند نشانه مستقیمی از پیشرفت اقتصادی در افزایش سطح زندگی فقرا باشد، اما 
کودکان و همچنین فراهم نبودن برقراری ارتباط مستقیم و مؤثر  نداشتن اطالعات درست از 
که باعث می شود در طراحی و اجرای  با آنان، تأثیرات منفی بر راهبردهای  ضد فقر دارد، چرا
کودکان و حقوق آن ها توجه نشود. بنابراین به مسئولین توصیه می شود با  این راهبردها به 
گردآوری شده و  توجه به اینکه  داده های این پژوهش برای اولین بار و تنها برای سال 1۳90 
امکان دسترسی مجدد به این خانوارها نیز وجود دارد، لذا جهت پیگیری وضعیت رفاهی این 
کودکان جمع آوری آمار مربوط به همین خانوارها طی دوره های زمانی مشخص تکرار شود و 
ضمن پایش تحول فقر کودکان، گردآوری آمارهای مشابه با در نظر گرفتن ویژگی های کودکان 

به سراسر کشور تعمیم داده شود.
* یادداشت پیِش رو توسط نگارندگان به مناسبت جشنواره فقرپژوهی و برای انتشار در کتاب 
مجموعه جستارهای جشنواره ارائه شده است که در خبرنامه ی هفتگی مقابله با فقر و نابرابری 

نیز در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.
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وستایی  ترک تحصیل بی صدای کودکان ر
روزنامههمشهری-14آذرماِه1398

فهیمه طباطبایی، خبرنگار  |  شاید کمتر کسی میان هیاهوی این روزها، صدای معلمان و کودکان 
مناطق روستایی و عشایری سراسر کشور را شنیده باشد. معلمانی که باید هرروز با خودروی شخصی 
خود، کیلومترها بروند تا به مدرسه برسند. معلمانی که اغلب هم حق التدریس اند و حقوق شان 6  
ماه یک بار پرداخت می شود و حتی از حداقل های حقوقی محروم شده اند. وضعیت دانش آموزان 
ح تجمیع مدارس روستایی، کالس های درس  نیز به همین منوال است. کودکانی که با اجرای طر
روستایشان تعطیل شده و حاال چند سالی است که آن ها هم مجبورند کیلومترها دورتر به مدرسه 

دیگری در روستاهای اطراف یا شهرستان ها بروند.
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/89556 

ی در همه وجوه زندگی معلوالن جهان  نابرابر
وجود دارد 

خبرگزاریایلنا-15آذرماِه1398

وب سایت سازمان ملل متحد با انتشار اطالعیه ای، مهم ترین مشکالت معلوالن را نابرابری ها در 

حوزه حمل ونقل، شغل و استخدام، تحصیالت، آموزش، مشارکت سیاسی و اجتماعی دانست. 
کودکان آمده است، به طور تقریبی حدود  که توسط انجمن حمایت از حقوق  در این اطالعیه 
که در سراسر جهان دچار معلولیت هستند، با مشکالت زیادی در جامعه رو به  یک میلیون نفر 
رو می شوند. طبق مشاهدات انجام شده، معلولین نمی توانند به طور برابر با دیگران از امکانات 
جامعه استفاده کنند و لذت ببرند. این اطالعیه می افزاید: حق مشارکت در زندگی عمومی یکی 

از اساسی ترین جنبه ها برای فعالیت شهروندی و کاهش نابرابری ها در جامعه است.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-843039 

دولت برای سال ۹۹ عقب افتادگی 
دستمزدکارگران را جبران کند 

خبرگزاریتسنیم-17آذرماِه1398

کانون  کار خراسان رضوی  |   رئیس  کانون شوراهای اسالمی  احسان سهرابی، رئیس 
شوراهای اسالمی کار خراسان رضوی گفت: خواسته جامعه کارگری این است که دستمزد آن ها 
به واقعیات کنونی جامعه نزدیک شود زیرا رشد تورم باعث افزایش اختالف طبقاتی کارگران با 
سایر اقشار جامعه شده است. احسان سهرابی با بیان اینکه دولت باید عقب افتادگی دستمزد 
کند، افزود: رئیس سازمان برنامه وبودجه  کارگران در سال های اخیر را برای سال 99 جبران 
که جای تأمل  کرده اند  ح  موضوعی مبنی بر افزایش 15درصدی حقوق در سال آینده را مطر

دارد، زیرا این موضوع هیچ همخوانی با هزینه های کارگر ندارد.
 https://tn.ai/2155829 

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

اخبار برگزیده هفته

فصل اول
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یب جینی ایران ۴۰ شد  ضر
خبرگزاریتسنیم-18آذرماِه1398

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ضریب جینی 152کشور جهان از جمله ایران  جدیدترین 
گزارش توسعه انسانی 2019 متوسط ضریب جینی ایران  کرده است. سازمان ملل در  را اعالم 
گزارش قبلی این سازمان، ضریب  کرده است. در  بین سال های 2010 تا 2017 را 40 اعالم 
جینی ایران برای همین سال ها بالغ بر ۳8/8 اعالم شده بود. ایران میان 152 کشوری که در 
این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، از نظر میزان ضریب جینی در رتبه 98 قرار گرفته است 
کشور  کمتر از 54  کشور و  که بدین ترتیب شکاف درآمدی در ایران طی این دوره بیشتر از 97 

جهان بوده است.
 https://tn.ai/2156714

یر خط فقرند  ی راد: ۵۰ درصد مردم ز انصار
روزنامهفرهیختگان-18آذرماِه1398

جهان نیوز  آنالین«،  »فرهیختگان  گزارش  به    | اصالح طلب   فعال  انصاری راد،  حسین 
نود مجلس ششم  کمیسیون اصل  رئیس  و  انصاری راد، فعال اصالح طلب  نوشت: حسین 
مدعی شده است: »نزدیک به پنجاه  درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند«. وی 
کشور در فقر به سر می برند. تحریم های بین المللی زندگی مردم را تحت  گفت: امروز مردم 
فشار قرار داده است. براساس برخی آمارهای ارائه شده نزدیک به پنجاه  درصد مردم ایران 
زیر خط فقر زندگی می کنند. از سوی دیگر، هفتاد  درصد مردم ایران در وضعیت مناسبی از نظر 

اقتصادی زندگی نمی کنند.
 http://farhikhtegandaily.com/news/34905 

حقوق بگیر کمتر از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان، معاف از مالیات 

ک-18آذرماِه1398 تابنا

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه  |  رئیس سازمان برنامه وبودجه با بیان 
اینکه روز دهم هر ماه، مبلغ حمایت معیشتی دولت، روز بیستم هر ماه یارانه نقدی خانوارها 
گفت: جمع این ارقام  کارکنان دولت را پرداخت می کنیم،  و قبل از سی ام هر ماه نیز حقوق 
حدود ۳6 تا ۳7 هزار میلیارد تومان در ماه خواهد شد. نوبخت با اشاره به معافیت مالیاتی 
حقوق بگیران، افزود: معافیت را بیشتر کرده ایم؛ بنابراین کسانی که کمتر از ۳ میلیون و 600 

هزار تومان دریافت می کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
 https://www.tabnak.ir/fa/news/942633

چهارشنبه 2۰ آذرماه؛ پایان مهلت ثبت نام در 
سایت بسته معیشتی 

خبرگزاریایسنا-19آذرماِه1398

به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق اعالم قبلی ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت معیشتی 
پایان مهلت  آذرماه  کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه،20  دولت مستقر در وزارت تعاون، 
از  بود. پس  به نشانی Hemayat.mcls.gov.ir خواهد  به سایت »بسته معیشتی«  مراجعه 
واریز نوبت سوم بسته معیشتی در دوم آذرماه، وزارت رفاه کد دستوری #6۳69* را اعالم کرد 
که بسته معیشتی دریافت نکرده اند و خود را مستحق دریافت آن می دانسته اند،  کسانی  تا 

درخواست خود را از این طریق ثبت کنند. 
 /https://www.isna.ir/news/98091914118 
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وم از  سه میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر؛ محر
آسایش بازنشستگی 

روزنامهاعتماد-19آذرماِه1398

الزام به  کار،  گر ماده 148 قانون  ا   | کار   کارگران در شورای عالی  علی خدایی، نماینده 
پرداخت حق بیمه برای کارگر ساعتی یا روزمزد، به درستی رعایت می شد، حاال  باید نام بیش 
کشور در فهرست سوابق سازمان تأمین اجتماعی قابل مشاهده بود؛ در  کارگر  از 14 میلیون 
کار، در حال حاضر فقط 11 میلیون و500  کارگران در شورای عالی  گفته نماینده  حالی که به 
هزار کارگر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند. خدایی، در گفت وگو با »اعتماد« پیش بینی 
کارفرما از پرداخت حق بیمه، از بیمه  کارگر به دلیل تخلف  که ۳ میلیون و 500 هزار  می کند 
تأمین اجتماعی محروم مانده باشند. مهم ترین دلیل این محرومیت هم به همان روحیه 

استثمارگری کارفرمای متخلف برمی گردد.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/138578 

تحوالت فقر در جهان اعالم شد 
خبرگزاریایرنا-20آذرماِه1398

کاهش  درصد  دنیا 20  در  اخیر  دهه  دو  در  شدید  فقر  خ  نر جهانی،  بانک  گزارش  اساس  بر 
کودکان نیز از 14 درصد به 7 درصد رسیده است. همچنین،  یافته است. میزان مرگ ومیر 
که از آب تمیز آشامیدنی  خ دسترسی به برق به 57 درصد افزایش یافته و میزان مردمی  نر
و سرویس های بهداشتی مناسب استفاده می کنند، از 22 درصد به 41 درصد افزایش یافته 
که یکی  است. این آمار، بر اساس مطالعات مؤسسه بین المللی توسعه در بانک جهانی است 
از بزرگترین منابع تأمین مالی برای مبارزه با فقر شدید در فقیرترین کشورها محسوب می شود.

 /http://www.irna.ir/news/83590162 
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ین  یست، مهمتر یب محیط ز فقر و تخر
ی است  تهدیدهای زندگی شهر

خبرگزاریایسنا-14آذرماِه1398

که شهرنشینی منجر به ایجاد مسائل و مشکالت بسیاری برای انسان ها  محققان دریافتند 
گزارش نشنال جغرافی، دستیابی به شغل و رونق و دیگر عوامل  و حیوانات شده است. به 
گزارش ها نشان می دهد  توسعه، از مهمترین موارد در سوق دادن افراد به سمت شهرهاست. 
که نیمی از جمعیت جهانی در حال حاضر در شهرها زندگی می کنند و انتظار می رود تا سال 
2050، دو سوم مردم جهان در مناطق شهری زندگی کنند، اما مهمترین مشکالت اساسی امروز 
شهرنشینی، فقر و تخریب محیط زیست است. افزایش رشد شهری می تواند منجر به افزایش 

فقر شود، زیرا دولت های محلی قادر به ارائه خدمات به همه افراد نیستند.
 /https://www.isna.ir/news/98091410403

 

اعتراضات اخیر و وضعیت شغلی 
شفقنا-14آذرماِه1398

که اعتراضات اخیر، مرتبط با فقر و بیکاری و  عباس عبدی، پژوهشگر  |  اتفاق نظر است 

که در حاشیه قرار دارند. مشاهده  کسانی است  نداشتن درآمد بخش مهمی از جامعه به ویژه 
کاهش رشد جمعیت  که به دلیل  کاهش تعداد جوانان نسبت به گذشته  که با وجود  می شود 
گروه از جوانان بیشتر شده است. در  گذشته برای این  خ بیکاری طی 12 سال  است، ولی نر
خ بیکاری از 16 درصد به 2۳ درصد رسیده است. جالب اینکه  مورد جوانان 29-25 سال، نر
خ بیکاری افراد  کنون نر خ بیکاری افراد کم سواد یا بی سواد بیشتر بود، ا بر خالف گذشته که نر

خ بیکاری افراد بی سواد است. دارای مدرک کارشناسی ۳ برابر نر
 /https://fa.shafaqna.com/news/847783 

 

حذف سرانه درمان هفت دهک میانی و 
کم درآمد، میخی بر تابوت عدالت است 

خبرگزاریایلنا-16آذرماِه1398

براساس خبرهایی که به ایلنا رسیده، سازمان بیمه سالمت با هدایت وزارت بهداشت، دفترچه 
بیمه حدود 120 هزار نفر را از روز شنبه، 16 آذرماه، تنها با شرط پرداخت سرانه درمان تمدید 
می کند؛ هرچند حدود 8 هزار نفر از این تعداد، جزء سه دهک  پردرآمد جامعه هستند، اما باقی 
آن ها یعنی50 هزار نفر جزء 4 دهک میانی و 62 هزار نفر جزء سه دهک پایینی جامعه هستند. 
که مبلغی  کنند؛  این عده از این پس باید بین50 تا 100 درصد سرانه درمان خود را پرداخت 

می شود بین 40 تا 50 هزار تومان بابت هریک از اعضای خانواده.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-842868 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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بازماندگی از تحصیل در ایران 
خبرگزاریایرنا-16آذرماِه1398

کنون دو میلیون و ۳86 هزار و 120  بنابر اطالعات حاصل از نتایج سرشماری سال 1۳95 هم ا
ج از مدرسه  که در حال حاضر خار کشور وجود دارد  گروه سنی 6-19 سال در  نفر بی سواد در 
کسر تعداد  گر جمعیت الزم التعلیم را در دامنه سنی 17 - 6 سال در نظر بگیریم، با  هستند. ا
جمعیت در سنین 19 - 18 سال، میزان بازماندگان از تحصیل به حدود یک میلیون و 7۳8 
هزار و 751 نفر کاهش می یابد. این درحالی است که بنابر آمار وزارت آموزش وپرورش در سال 
تحصیلی 1۳95-1۳96، بیش از 747 هزار و 911 نفر بازمانده از تحصیل در کشور حضور دارند 

که در رده های سنی مختلف توزیع شده اند.
 /http://www.irna.ir/news/83576299

 

ین  مخالفِت معلمان با گرانی بنز
خبرگزاریایلنا-16آذرماِه1398

خ بنزین اعتراض  یک تشکل عالی فرهنگیان در بیانیه ای به آزادسازی قیمت ها و افزایش نر
کرد. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، با اعالم اعتراض معلمان نسبت 
کردن قیمت بنزین و اتخاذ سیاست های ریاضتی در  گرانی بنزین، آورده است: سه برابر  به 
چنین شرایطی، یعنی تعرض و دست اندازی آشکار به سفره های مردم و فشار بیشتر بر معیشت 
گسترش هرچه بیشتر فقر، فساد، فحشا،  که ابتدایی ترین اثرات آن  کثریت جامعه  و زندگی ا
کار  کان از مدرسه به سوی خیابان و  کود  از هم گسستن خانواده ها و رانده شدن تعداد بیشتر 

خواهد بود.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-843274

 

با تورم موجود درآمد حقوق بگیران باید ۳/۵ 
میلیون تومان باشد 

خبرگزاریایلنا-17آذرماِه1398

کبر نیکواقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران  |  استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: ما  علی ا
در دو سال گذشته در مجموع 70 درصد تورم داشته ایم و اقتصاددانان و اهل فن گفته اند که 
تورم در سال 99 نیز در حدود ۳0 تا 40 درصد خواهد بود. حداقل درآمد ماهانه حقوق بگیران، 
مستمری بگیران و در نهایت بیکاران)حدودا 12 درصد( باید چیزی در حدود ۳ میلیون و پانصد 
ک با این درآمد حداقل دارد؛  هزار تومان باشد ولی وضعیت موجود مغایرتی اساسی و وحشتنا

گر ما یارانه های در نظر گرفته شده دولت را برای60 میلیون نفر مد نظر قرار دهیم. به ویژه ا
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-843863 

دولت در نشستی فوق العاده با اقتصاددانان 
برای معیشت مردم چاره اندیشی کند 

خبرگزاریفارس-18آذرماِه1398

گفت: دولت  فاطمه آلیا، نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی  |  نماینده ادوار مجلس 
کند و نتایج آن را به جلسه  کنونی باید جلسه فوق العاده ای را با اقتصاددانان برگزار  در شرایط 
سران قوا ببرد و تصمیمی اخذ شود که به نفع مردم باشد. آلیا تصریح کرد: امروز شاهد گزارشاتی 
گذشته 10 درصد بوده و  گزارشات، فقر مطلق در  که براساس آن  از منابع اقتصادی هستیم 
این رقم اخیرًا به ۳5 درصد افزایش یافته است. این افزایش در جمهوری اسالمی که هدف و 
سیاست های کلی آن مبنی بر محرومیت زدایی و توجه به مستعضفان جامعه بوده،  زاویه دارد 

گرفته است. و از آن فاصله 
 http://fna.ir/ddrjic
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ح رتبه بندی معلمان  جزئیات مغفول طر
خبرگزاریایسنا-18آذرماِه1398

ح رتبه بندی معلمان در آستانه اجرا قرار گرفته و جزییاتش بارها از زبان وزیر  به نظر می رسد طر
که در  و معاونانش در رسانه ها اعالم شده است. در سوی دیگر این خبر هم معلمانی هستند 
ح مانده اند و البته این انتظار آن قدر طوالنی شده که حاال عدد و رقم های تعیین شده  انتظار طر
برای رتبه های مختلف هم نتواند انگیزه خاصی در آن ها ایجاد کند. آموزش وپرورش می گوید 
که بین 200 تا 700 هزار تومان بر اساس رتبه های مختلف به حقوق معلمان افزوده می شود و 
کفه این افزایش حقوق چقدر به سمت 200 و چقدر به سمت 700  کسی نمی داند  البته هنوز 

هزار تومان سنگینی خواهد کرد.
 /https://www.isna.ir/news/98091813089 

ی های جدید  گزارش سازمان ملل درباره نابرابر
ناشی از تغییرات آب وهوایی 

همشهریآنالین-19آذرماِه1398

برنامه توسعه سازمان ملل روز دوشنبه 18 آذر در گزارش جدید خود هشدار داد: نسل جدیدی از 
نابرابری های جهانی ناشی از تغییرات آب وهوایی و فناوری می تواند به بروز بی ثباتی سیاسی 
که بر  گزارش توسعه انسانی سال 2019 خود هشدار داد  و خشونت منجر شود. این برنامه در 
خالف ثروت و درآمد، تغییرات آب وهوایی و فناوری در دوران مدرن به شکل فزاینده ای بین 
کرده است. چنین شکل جدیدی از بی عدالتی افزایش یافته آن  افراد دارا و ندار شکاف ایجاد 
که پیشرفت هایی در برخی از شاخص های سنتی ایجاد نابرابری از جمله فقر  هم در حالی 

شدید و بیماری ها حاصل آمده است.
 https://www.hamshahrionline.ir/news/469148 

تنها 18/۵ درصد از اعتبار مورد نیاز معلوالن 
در بودجه دیده شد 

خبرگزاریایلنا-19آذرماِه1398

سهم معلوالن از بودجه بهزیستی در واقع 2 هزار و 787 میلیارد و ۳26 میلیون تومان است. 
که توسط  سهم معلوالن از ردیف بودجه بهزیستی تنها 18/5 درصد مقدار مورد نیازی است 
کارشناسان بهزیستی برای اجرای قانون معلوالن برآورد شده است. یعنی معلوالن امسال 81/5 
درصد از بودجه مورد نیاز خود را دریافت نمی کنند. این در واقعیت امر به این معناست که تک 
که قرار است زندگی مطلوب تری برای معلوالن بسازد، خدمات  به تک ردیف بودجه هایی 
که روی  توانبخشی را به صورت ارزان در اختیارشان قرار بدهد و ...، همگی عناوینی هستند 

کامی در برآورده سازی روبه رو می شود. کاغذ می آیند و با نا
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-844559

یب گر و بحران زای  ی؛ 2 بال تخر فقر و بیکار
کشور 

خبرگزاریایسنا-20آذرماِه1398

کار و  کار و رفاه اجتماعی  |  معاون وزیر تعاون،  علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون، 
کرد:  کشور دانست و عنوان  رفاه اجتماعی، فقر و بیکاری را دو بال تخریب گر و بحران زا برای 
غ التحصیالن جامعه دانشگاهی درگیر بحث اشتغال هستند. هاشمی  حدود 80 درصد از فار
غ التحصیالن دانشگاهی نیستند)ترک  افزود: حدود ۳0 درصد از جوانان کشور از بیکاران و فار
را در حوزه  کشور یک نگرانی  غ  التحصیالن بیکار  آمار فار با  آمار  این  که  کرده اند(  تحصیل 
کننده و ایجاد اشتغال از طریق دولت و حکومت،  اشتغال ایجاد می کند. آمار بیکاری، نگران 
محال است؛ لذا باید تغییری را مبنای کار خود قرار دهیم و به حوزه مهارت آموزی توجه کنیم.

 /https://www.isna.ir/news/98092014741 
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یال در حوزه  ین بیش از ۷۰ هزار میلیارد ر خیر
درمان کمک کرده اند 

خبرگزاریایرنا-20آذرماِه1398

حسینعلی شهریاری، رئیس مجمع خیرین سالمت کشور  |  رئیس مجمع خیرین سالمت 
گفت: خیرین بیش از70 هزار میلیارد ریال در حوزه بهداشت و درمان به مجمع خیرین  کشور 
ح درمانی  سالمت کشور کمک کرده اند. شهریاری روز چهارشنبه در آیین بهره برداری از سه طر
خیرساز شهرستان دزفول، افزود: دولت به تنهایی قادر به تأمین هزینه های سرسام آور بخش 
کمک می کنند. وی با تقدیر از  کمک های خود به دولت  درمان نیست و خیران همواره با 
کمک های خیران و سمن ها به حوزه بهداشت و درمان از بانوان خواست در امور خیر مشارکت 
که به باور وی با حضور بانوان در این عرصه به طور قطع شاهد بهبود شرایط می شویم. کنند چرا

 /http://www.irna.ir/news/83590122 
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توزیع موضوعِی داده های شفافیت

بخش دومشفافیت و مقابله با فساد

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
مورخ 14 لغایت 20 آذر ماِه 1398

فراوانیتعدادموضوع
26 درصد6بازرگانی و امور مالیاتی 

14 درصد3دولت)دولت الکترونیک و ...(
14 درصد3وزارتخانه و سازمان های تابعه 

9 درصد2اطالعات و فضای مجازی
9 درصد2نظام پولی، مالی و بانکی

9 درصد2مدیریت شهری
5 درصد1امورات مجلس و نمایندگان 

ک و مستغالت 5 درصد1امال
------سالمت اداری و بوروکراتیک
------صندوق های بازنشستگی

------رسانه، فرهنگ و هنر
------قضایی 

------نفت و پتروشیمی
------نهادهای عمومی غیردولتی

------بهداشت و سالمت
------ورزش
9 درصد2سایر

100 %22مجموع
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بخش دوم

شفافیت و 
مقابله با فساد

طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
مورخ 14 لغایت 20 آذر ماِه 1398

فراوانیتعدادجایگاه/سمت
36 درصد8مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها  1

27 درصد6روزنامه نگار-خبرنگار

9 درصد2نمایندگان مجلس

9 درصد2پژوهشگران و اساتید دانشگاه 

9 درصد2وزرا

5 درصد1کنشگران مدنی

5 درصد1سایر

100 %22مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد

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.
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کاربران شبکه های اجتماعی تبدیل کرده است.
   برخی از مهم ترین مضامین جدید منتشرشده مربوط به فساد ده میلیارد دالری به بهانه 
که  دور زدن تحریم ها، بنزین دونرخی و فساد، رانت و فساد در شبکه ملی اینترنت بوده اند 

کرده اند. بازخورد باالیی را از آن خود 
   در توئیتر باوجود انتشار باالی مضمون مبارزه با فساد اما بیشترین میزان الیک به مضمون 
این توئیت ها  که در برخی موارد، در  شفافیت در مجلس شورای اسالمی تعلق گرفته است 

اشاراتی در مورد عملکرد نمایندگان کنونی شده است.
کالن در این هفته با بحث هایی حول نظام نئولیبرالیستی شدت یافته     فساد در سطح 
است که موضوع موردتوجه بسیاری از کاربران توییتری بوده است. در این راستا برخی کاربران 
که نظام  گزاره  کشور، به صحت وسقم این  کالن  با اشاره به حجم فساد موجود در سطح 

اقتصادی ایران به سوی برنامه های نئولیبرالیستی پیش می رود پرداخته اند.
   در تلگرام موضوع مبارزه با فساد در این بازه زمانی با سخنان رئیسی در روز دانشجو، 
است.  یافته  اهمیت  کشور  در  فساد  روند  به  دانشجویان  اعتراضات  و  جهانگیری  سخنان 
گفته می شود داعیه  که  کردن داماد روحانی در انتخابات مجلس بوده  موضوع دیگر شرکت 
کننده فساد از سوی وزیر  مبارزه با فساد دارد. در این هفته شاهد وعده هایی برای افراد افشا 

اقتصاد نیز بوده ایم.
که بیشترین الیک را در توییتر داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار     سه توییت اولی 

کرده اند.  گرفتند، به ترتیب ۳941 ، ۳۳00 و ۳184 الیک دریافت 
که بیشترین بازدید را در تلگرام داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار     سه پست اولی 

گرفتند، به ترتیب 282618، 261517 و 251186 مرتبه بازدید شده بودند. 

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

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

گذشته بیش از 2۳ هزار مطلب در تلگرام و بیش از 10هزار پست توییتری در ارتباط  در هفته 
با فساد و رانت منتشرشده است. در این بازه زمانی با توجه به مصادف شدن با زمان ثبت نام 
کاندیداهای مجلس موضوع شفافیت در مجلس شورای اسالمی مجددًا اهمیت یافته اما در 

تلگرام موضوع اصلی موردتوجه کاربران مبارزه با فساد در موضوعات مختلف بوده است. 

کار روش انجام 
که پست های  توییتری باالی 100  روش انجام استخراج داده ها به این صورت بوده است 
کلیدواژه های »رانت + فساد +  الیک و همچنین پست های باالی 50 هزار بازدید در تلگرام با 

شفافیت « در روزهای الی 14 الی 21 آذر به روش تحلیل مضمون مورد ارزیابی قرارگرفته اند. 

تحلیل
   برخالف هفته پیشین روند کلی دو شبکه اجتماعی توییتر و تلگرام معطوف به فساد کالن 
کشور نبوده و مبارزه با فساد اهمیت بیشتری یافته است. سخنان افراد و مسئولین  در سطح 
مختلف در مورد مبارزه با فساد این روند را شدت بخشیده و به یکی از دغدغه های اصلی 

تحریم، بسترساز فساد؟ 

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند
بازه زمانی ۱4 تا 2۱ آذر ۹۸

فضای 
مجازی
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جدول 2: دسته بندی مضامین منتشر شده در رابطه با فساد و شفافیت برحسب تعداد درصد انتشار و 
بازدید تلگرامی

درصد بازدیددرصد انتشارمضمون
3029مطالبی در مورد مبارزه با فساد و رانت

1916سایر
1718فساد در سطح کالن کشور

1414فساد در فوتبال
88مطالبی درباره مبارزه با فساد در سایر کشورها

57فساد ده میلیارد دالری به بهانه دور زدن تحریم ها
43شفافیت در مجلس شورای اسالمی

33بنزین دو نرخی و فساد
12دستگیری 7 متهم به فساد مالی در پرونده قیر

دسته بندی مضامین منتشر شده در رابطه با فساد و شفافیت برحسب میزان بازدید تلگرامی

جدول 1:  دسته بندی محتوایی پست های  توییتری باالی 100 الیک در بازه زمانی گزارش

درصد الیکدرصد انتشارمضمون
3122مطالبی در مورد مبارزه با فساد و رانت

2118فساد در سطح کالن کشور
1726شفافیت در مجلس شورای اسالمی

1518سایر
66فساد در فوتبال

45رانت و فساد در شبکه ملی اینترنت
32مطالبی درباره مبارزه با فساد در سایر کشورها

32فساد منتسب به وزیر صمت
11بنزین دو نرخی و فساد

دسته بندی مضامین تولید شده در رابطه با فساد بر حسب تعداد الیک در توئیتر
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14الی20آذر1398
تاریخانتشار:23آذر1398

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، روز چهارشنبه 1۳ آذرماه 
کید بر اهمیت  برگزار شد. در این نشست، مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد ضمن تأ
نقش فناوری اطالعات اظهار داشت: استاندارد سازی فرآیند ها و ایجاد شفافیت اطالعاتی جز از 
طریق توسعه و استقرار سامانه های اطالعاتی یکپارچه و پنجره واحد خدمات الکترونیکی میسر 
نمی شود. در این زمینه، وی خاطرنشان کرد با همکاری مناطق آزاد کشور، فاز نخست پنجره 

واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد همزمان با دهه ی فجر انقالب رونمایی خواهد شد.
 http://freena.ir/detail/54360

مرکز ثبت اطالعات حوزه تعاونی ها تشکیل 
شود 

خبرگزاریایلنا-15آذرماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

کار و رفاه اجتماعی  کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون،  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
عنوان کرد: در میزان سهم تعاون در اقتصاد کشورمان پایشی انجام نشده و آمارهای متفاوتی 
ارایه می شود. حتی در حساب های ملی، حجم فعالیت های اقتصادی و سهم ارزش افزوده 
که یک مرکز ثبت  اقتصاد ایران در حوزه تعاون نیز ارقام دقیق نیست. بنابراین الزم است 
حوزه  در  اشکاالتی  گر  ا کرد:  تصریح  شریعتمداری  شود.  تشکیل  تعاونی ها  حوزه  اطالعات 
ساختارها، قوانین و مقررات بخش تعاون وجود دارد، باید رفع شود. همچنین پیگیری و 

نظارت یکی از ابزار های مهم در حوزه تعاون است.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-843101 

شفافیت و مقابله با فساد

اخبار برگزیده هفته

فصل اول

ج مساجد بایستی شفاف باشد  دخل و خر
خبرگزاریدانشگاهآزاداسالمی-14آذرماِه1398

سایر

میثم لطیفی، رئیس دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق)ع(  |  عضو 
شورای بنیاد ملی نخبگان در برنامه بدون توقف، درباره عملکرد هیئت امنای مساجد، گفت: 
کرده و بر عملکرد آن ها نیز نظارت داشته باشند.  مردم باید هیئت امنا را خودشان انتخاب 
میثم لطیفی افزود: وقتی صحبت از حسابرسی می شود، اتفاقًا باید خیلی دقیق انجام شود 
کدورت ایجاد  گاهی اوقات بر سر چنین مسائلی  که درآمد دارند و  چون مساجدی هستند 
که چون برای برخی شبهه  ح می کنیم این است  می شود،  دلیل اینکه بحث شفافیت را مطر

پیش می آید که این پول ها کجا می رود، لذا حسابداری و حسابرسی باید خیلی دقیق باشد.
 https://ana.ir/fa/news/61/448546 

 

پنجره واحد خدماتی و اطالع رسانی مناطق 
ی می رسد  آزاد به بهره بردار

پایگاهخبریمناطقآزاد-14آذرماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

کمیته راهبردی فناوری اطالعات  مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد  |  نشست 
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ویان از سرکشی به حساب های بانکی  دفاع غر
روزنامهفرهیختگان-16آذرماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی  

محسن غرویان، پژوهشگر  |  به گزارش فرهیختگان آنالین، حجت االسالم محسن غرویان 
گفت وگویی، سرکشی به حساب های بانکی را یکی از عادی ترین راه های تشخیص افراد  در 
کرد: این شیوه به طور جدی در راستای شکل گیری عدالت اجتماعی  کید  توانگر دانست و تأ
گر قرار بر شفافیت مالی در جامعه است، باید عملکردی جدی در این راستا  است. بنابراین ا
داشت. استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: باید این اطمینان در مردم ایجاد شود که بررسی 
حساب های بانکی در راستای توسعه عدالت اجتماعی است. این شفاف سازی ها در نهایت 

بی اعتمادی را نیز از بین خواهد برد.
 http://farhikhtegandaily.com/news/34790

 

ی در سایت  انتشار آگهی معامالت شهردار
شفافیت 

خبرگزاریایسنا-16آذرماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

کمیته شفافیت شورای  کمیته شفافیت شورای شهر تهران  |  رئیس  بهاره آروین، رئیس 
گهی های معامالت، متقاضیان شرکت در  گفت: با راه اندازی درگاه واحد انتشار آ شهر تهران 
مزایده ها و مناقصه های شهرداری تهران، می توانند با مراجعه به وب سایت شفاف، عالوه 
گهی ها به صورت روزانه با خبر شوند، اسناد مزایده و مناقصه را نیز دریافت  کنند.  بر اینکه از آ
آروین افزود: در گام اول، همه افراد متقاضی می توانند با مراجعه به وب سایت، فهرست تمامی 
گهی های مزایده و مناقصه در شهرداری تهران را ببینند و درگام دوم می توانند تمامی اسناد  آ

مناقصه و مزایده را به صورت الکترونیک از این درگاه دانلود کنند.
 /https://www.isna.ir/news/98091510791 

 

ییس صنعت، معدن و تجارت اردبیل: ثبت  ر
ی است  ور کاال در سامانه جامع انبارها ضر

خبرگزاریایرنا-18آذرماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

رامین صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل  |  رییس سازمان 
از سوی  انبارها  کاال در سامانه جامع  ثبت  گفت:  اردبیل،  استان  و تجارت  صنعت، معدن 
افراد حقیقی و حقوقی ضروری بوده و با متخلفان برخورد قانونی می شود. رامین صادقی روز 
ح سامانه جامع انبارها که قبال  دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خلخال، افزود: بر اساس طر
کاال خرید و فروش و انبار می کنند،  که  نیز اطالع رسانی شده، همه اشخاص حقیقی و حقوقی 
کز نگهداری کاال به  باید آدرس و مشخصات دقیق انبارهای خود را در سامانه جامع انبار و مرا

نشانی )www.nwms.ir( ثبت کنند.
 /http://www.irna.ir/news/83585773 

 

شرکت های دولتی یک ششم خصوصی ها 
مالیات می دهند 

خبرگزاریفارس-18آذرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران  |  رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: وجود 
شرکت های خصولتی عامل فساد است و بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی 
است و میزان مالیات پرداختی آن ها شاید یک ششم بنگاه هایی است که متناسب با آن بخش 
که در بحث اقتصاد  خصوصی پرداخت می کنند. وی افزود: در مورد دستگاه ها و ارگان هایی 
دخالت می کنند باید گفت در مبادی ورودی کاال، 15 ارگان و نهاد با 20 رویه گمرکی وجود دارد. 
کاال یکی دو روز وقت الزم است؛ اما در  کشورهای پیشرفته برای ورود و خروج  درحالی که در 

ایران به دلیل زمان بر شدن این مقوله، ممکن است فساد ایجاد شود.
 http://fna.ir/ddrjd1 
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امسال برای اولین بار برخی جزئیات بودجه 
شرکت های دولتی به مجلس ارائه شد 

اقتصادآنالین-19آذرماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

کی  به گزارش اقتصادآنالین، این جعبه سیاه دولت که آبان امسال به مجلس فرستاده شد، حا
از افزایش 16درصدی بودجه شرکت های دولتی بود. در الیحه بودجه سال 1۳99 بالغ بر هزار 
که 206 هزار میلیارد  گرفته شده  و 48۳ میلیارد تومان به عنوان بودجه این شرکت ها در نظر 
تومان نسبت به سال گذشته رشد داشته است. با اینکه انتظار می رفت امسال با ارائه جزئیات 
این شرکت ها، دِر حیاط خلوت دولت به روی مردم و نمایندگان باز شود، اما ظاهرًا اطالعات 
ارائه شده به مجلس نواقص و کاستی هایی دارد و اطالعات شرکت های بزرگی مثل شرکت نفت 

و شرکت پخش و پاالیش، ناقص یا مخدوش است.
 https://www.eghtesadonline.com/n/237n 

 

فرار مالیاتی مؤسسات آموزشی پردرآمد 
رسی می شود  بر

کیهان-19آذرماِه1398 روزنامه

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

کرد: ما  فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی  |  وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار 
برای اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم باید از فناوری نوین استفاده کرده و مالیات هوشمند 
کنیم و بهترین نتایج را داشته باشیم و این رویکرد به زودی آغاز می شود. فرهاد  دریافت 
گردش مالی  که ساالنه هشت هزار میلیارد تومان  دژپسند درباره اینکه چرا مؤسسات آموزشی 
دارند شناسایی نمی شوند، گفت: ما درصدد هستیم اینگونه مؤسسات و تشکل ها را شناسایی 

کنیم و با آن ها برخوردهای الزم را انجام دهیم.
 http://kayhan.ir/fa/news/176911 

 

قاچاق ساالنه بیش از ۵ میلیون نسخه کتاب 
در ایران 

خبرگزاریفارس-20آذرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

طبق آمار خانه کتاب، 1۳9/۳9۳/974 نسخه کتاب در سال 1۳97 روانه بازار شده است. در 
کارگروه صیانت از حقوق ناشران و مؤلفان  ماه های پایانی همان سال، سعید میرجاللی دبیر 
در مصاحبه ای از کشف یک انبار مملو از کتاب خبر داد و اعالم کرد که کتاب های کشف شده 
کتاب های قاچاق در  معادل 600 تا 700 هزار جلد هستند و طبق برآورد ها، حدود 15 درصد از 
که به صورت غیرقانونی  کتاب هایی  گفته می شود آمار  کشور را شامل می شود. همچنین  کل 

در ایران چاپ می شوند، ساالنه بیش از 5 میلیون نسخه کتاب است.
 http://fna.ir/ddrr80 
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کــز  مر ســط  تو ه  شــد تهیــه 
توانمندسازی حاکمیت و جامعه

 ، ی تســنیم ر ا گــز : خبر منبــع
نــد  و ســی ر شنا ر ش کا ر ا گــز
ی  ق هــا حقو ی  شــکل گیر
نجومــی مرکــز توانمندســازی 

سـرگــذشـت
نجومـئ بگیران 
راهکار سیستامتیک مقابله 

با حقوق های نجومی

بیــــــــــش از 11 مـــــــــورد 
حقوق های نجومی تا کنون 
رســانه ای شده اســت اما

چــرا جلــوی حقوق هــای 
نجومی گرفته منی شود؟

بخاطر...

چرا دولت باید از حســاب 
واحد خزانــه، پرداخت ها را 
به طور متمرکز انجام دهد؟ 

برای...

پــس عجیب نیســت 
که تخمین ها از تعداد 
نفــرات نجومــی  بگیر 

متفاوت است:

تعدد برداشت 
از قانون و ابهام در 

یافتن مصادیق قوانین و 
استثناهای آن

نظارت بر پرداخت همه 
کارکنان رسمی و پیمانی و 

همه اجزای پرداختی 

بررسی های ما 
نشان داده که 397 نفر 

دریافتی های غیرقانونی 
داشتند. 

عدم وجود 
قواعد نظام یافته 

حقوقی و مالی برای 
بخش های دولتی و 

عمومی

جلوگیری از 
پرداخت حقوق و 

مزایای خارج از ضوابط 
تعیین شده 
توسط دولت 

 تعداد افراد با 
فیش های حقوقی 

نامتعارف 
حدودا 950 مدیر

 هستند. 

سردرگمی در نظارت 
بر منابع درآمدی این 

بخش ها

ارتقای سطح مدیریت 
نقدینگی وجوه حاصل از 

درآمدهای کشور

تعداد آنها
 بین 100 تا300 مدیر

 است. 

چالش بزرگ در 
وضعیت حسابرسی

جلوگیری از 
رسوب نقدینگی 

در حساب های بانکی 
دستگاه های اجرایی 

متمرکز و استانی

تنها 3 درصد 
از حقوق بگیران 

حقوق های نامتعارفی 
می گرفته اند، تعداد 

متخلفان مشمول حدود 
40 نفر است. 

عدم پرداخت 
متمرکز حقوق و 

دستمزد و پاداش های 
تعیین شده

ایجاد نظم و انضباط 
مالی در سیستم 

پرداخت ها 

کمتر از  50 مدیر حقوق 
غیرطبیعی دریافت 

کرده اند. 

آیـا پــرونــــــــــــــــــده 
حقوق های نجومی 
؟خـاتـمــــــه یـافــــــت

راهکار اصلی سیستامتیک
برای مقابله با حقوق های نجومی

استقرار حساب واحد خزانه
و پرداخت متمرکز از طریق این حساب

خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی 
حقوق 1.500.000 کارمند

را به صورت مستقیم با استفاده از سامانه پایا پرداخت می کند، از جمله حقوق کارکنان رسمی آموزش و پرورش. 

1395/5/18 1395/5/5 1395/4/27 1395/4/13 1397/9/29

معاون اول 
رئیس جمهوری

رئیس سازمان 
برنامه و بودجه

رئیس جمهور رئیس کمیسیون 
اصل90 

رئیس دیوان 
محاسبات کشور

پرداخت مستقیم شامل مزایای غیر مستمری منی شود!  مانند پاداش و اضافه کاری و... که در برخی موارد بخش مهمی از حقوق 
کارکنان و مدیران دولتی است.

پس پرداخت مستقیم توسط خزانه در مورد همه دریافتی های یک نفر از دولت اتفاق منی افتد !
دریافتی ماهانه کارکنان دولت و مسئوالن در ابهام قرار دارد و حتی بانک مرکزی هم منی داند یک شخص چقدر دریافتی دارد! اما
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یتی ها از پرداخت مالیات،  معافیت سلبر
خالف عدالت است 

خبرگزاریمهر-15آذرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

گفت: معافیت  کریم  رباط  امام جمعه    | کریم   امام جمعه رباط  ترابی،  حجت االسالم 
گزارش خبرنگار  سلبریتی ها با درآمدهای نجومی از پرداخت مالیات، خالف عدالت است. به 
این هفته شهرستان  نماز عبادی-سیاسی جمعه  ترابی در خطبه های  مهر، حجت االسالم 
سازمان  رئیس  توسط  میلیاردر  سلبریتی های  صد  در  صد  معافیت  به  اشاره  با  کریم،  رباط 
کارگران و  که  برنامه وبودجه، آن را خالف عدالت دانست و بیان داشت: آیا این عدالت است 
معلمان و کاسبان جزء، با حقوق و درآمد اندک مالیات بپردازند و برخی سلبریتی ها با درآمدهای 

نجومی، معاف از پرداخت شوند؟
 http://mehrnews.com/news/4790153 

ی  ع شفاف ساز شورای نگهبان موضو
ینه ها را از نامزدها مطالبه کند  هز

خبرگزاریفارس-16آذرماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

کلی  گزارش خبرنگار فارس، سیاست  شفاف سازی هزینه ها بدین شکل در سیاست های  به 

انتخاباتی،  غیرمجاز  و  مجاز  منابع  و  هزینه ها  نوع  و  حدود  تعیین  است:  آمده  انتخابات 
شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعالم به مراجع 
ذی صالح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی. از 
همین رو، شورای نگهبان می تواند علیرغم اینکه شفافیت هزینه تبلیغات انتخاباتی محمل 
کلی انتخابات، موضوع شفاف سازی هزینه ها را از  قانونی پیدا نکرده، اما حسب سیاست های 

نامزدها مطالبه کند.
 http://fna.ir/ddr4bg 

سرنوشت ۹ هزار تن گندم مفقودی مشخص 
نشد 

خبرگزاریمهر-17آذرماِه1398

سایر

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه سومین جلسه رسیدگی به گندم های مفقودی 
گندم مفقودی مشخص نشد و سؤاالت  که سرنوشت 9 هزار تن  گلستان در حالی برگزار شد 
گندم بی پاسخ ماند. در این  گلستان در فساد هزار تن  در خصوص سهل انگاری شرکت غله 
جلسه، قاضی مزیدی اتهام سه متهم پرونده در خصوص مفقود شدن 9 میلیون و ۳7 هزار و 
99۳ کیلوگرم از گندم تحویلی را قرائت کرد و پس از آن وکیل متهمان در جایگاه قرار گرفت تا 

دفاعیات خود را ارائه کند.
 http://mehrnews.com/news/4792082 

فصل دومسایر  اخبار  هفته



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

34

بخش دوم

شفافیت و 
مقابله با فساد

دست کوتاه دولت در مالیات ستانی از 
خانه های خالی 

روزنامهاعتماد-17آذرماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

ویژگی های خاص بازار مسکن در اقتصاد ایران، دولت را در اجرای سیاست های کالن در این 
حوزه سردرگم کرده است. بازاری که از یك سو، سال هاست نتوانسته به اندازه تقاضای موجود 
کند اما در عین حال بیش از دوونیم میلیون واحد مسکونی  در جامعه، واحد مسکونی تولید 
قرار  استیجاری  واحدهای  فهرست  در  نه  و  می رسند  فروش  به  نه  صاحبان شان،  سوی  از 
می گیرند. واحدهایی صرفًا برای حفظ و افزایش سرمایه فردی که حتی دولت در مالیات گیری 
از آن ها نیز ناموفق بوده است تا جایی که یزدانی، کارشناس بازار مسکن می گوید بخش زیادی 

از واحدهای خالی متعلق به گروه های پردرآمد است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/138399  

 

سازمان امور مالیاتی نسبت به اصالحات 
اقدام کرده است 

خبرگزاریایلنا-17آذرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی در اطالعیه ای اعالم کرد: اصالح پایه های 
کاهش معافیت های مالیاتی  گسترش پایه های مالیاتی موجود از طریق  مالیاتی در دو قالب 
و معرفی پایه های جدید مالیاتی قابل پیگیری می باشد. در این راستا، سازمان امور مالیاتی، 
نسبت به تهیه پیش نویس لوایح مربوط به ساماندهی نظام معافیت ها و مشوق های مالیاتی 
کرده است. از سوی دیگر، ایجاد شفافیت در  و معرفی پایه مالیات بر عایدی سرمایه اقدام 
تغییر روش  در جامعه،  درآمد  توزیع  بهبود شرایط  و  افراد مختلف  اقتصادی  مورد وضعیت 
مالیات ستانی از سیستم منبع محور موجود به سمت پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع 

درآمد اشخاص حقیقی می باشد.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-843919 

وین  1۳8 فقره فرار مالیاتی در استان قز
شناسایی شد 

خبرگزاریمهر-17آذرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

مصطفی پورامیدی، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین  |  مدیرکل امور مالیاتی استان 
که  گفت: 1۳8 فقره فرار مالیاتی به ارزش 1۳1 میلیارد تومان در استان شناسایی شده  قزوین 
جریمه آن نیز بالغ بر10 میلیارد تومان است. پور امیدی افزود: در کمیته حفظ حقوق بیت المال 
کنش بانکی و فرار مالیاتی داده شد و ما هم  درخواست داشتیم تا  گزارش هایی در خصوص ترا
یک دادسرای ویژه برای تخلف مالیاتی تشکیل شود تا با سرعت بیشتری مسائل مالیاتی مورد 
بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد شد با تشکیل کارگروه ویژه که قاضی بدوی و تجدید نظر 
هم عضو آن است، موضوع صدور کارت های بازرگانی بررسی دقیق تری شود تا از سوء استفاده 

در این بخش جلوگیری شود.
 http://mehrnews.com/news/4791957 

 

وه های  رئیس جمهور گزارشی شفاف از گر
هدف یارانه معیشتی ارائه دهد 

خبرگزاریایلنا-18آذرماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

کاظمی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  یک نماینده مجلس شورای  سید حمیدرضا 
اسالمی از رئیس جمهور خواست ضمن ارائه گزارشی شفاف از اجرای مدیریت مصرف سوخت، 
کسیون والیی در  گروه های هدف یارانه معیشتی را اعالم کند. سید حمیدرضا کاظمی، عضو فرا
مجلس به رئیس جمهور تذکر داد و گفت: با وجود اینکه دولت مدعی است که کمک معیشتی 
به 60 میلیون نفر از مردم ایران پرداخت شده است، با بررسی در حوزه انتخابیه اینجانب به 
گزارشی شفاف به مجلس و مردم ارائه شده  نظر نمی رسد این گونه باشد؛ لیکن انتظار می رود 

کاماًل مشخص شود. ح  و گروه  های هدف این طر
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-844496 
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نماینده مجلس: حذف یارانه ها زمینه فساد و 
رانت را از بین می برد 

خبرگزاریایرنا-18آذرماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

علی ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  نماینده مردم شازند در مجلس شورای 
گفت: باید با  کرد و  کشور با تزریق یارانه را زمینه ساز فساد و تبعیض عنوان  اسالمی، مدیریت 
کشور از بین ببریم تا هم رقابت سالمی شکل بگیرد و  حذف یارانه، زمینه فساد و رانت را در 
هم روند واردات و صادرات بر اساس ارزش های واقعی انجام شود. عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس اظهار داشت: تا زمانی که با روش های یارانه ای و ایجاد فضاهای نابرابر دنبال مدیریت 
اقتصاد هستیم، شاهد ادامه فضای موجود در خصوص امضاهای طالیی و رانت و نابرابری ها 

خواهیم بود که خود زمینه  فساد و تبعیض های بیشتر در آینده است.
 /http://www.irna.ir/news/83579846 

رسی ۴2۰۰ میلیارد تومان  امسال سازمان باز
مالیات شناسایی کرد 

خبرگزاریمهر-19آذرماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور  |  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما  صدا و سیما، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه 
با بیان اینکه این سازمان، امسال تا پایان آبان، 4 هزار و 200 میلیارد تومان مالیات شناسایی 
گفت: سازمان امور مالیاتی هم برای این مالیات ها،  کرده است،  نشده را شناسایی و معرفی 

برگ تشخیص صادر کرده که حدود هزار میلیارد تومان از این مبلغ وصول شده است.
 http://mehrnews.com/news/4793631 

ل حساب های بانکی به معنی سرک  کنتر
کشیدن به زندگی خصوصی افراد نیست 

خبرگزاریایسنا-19آذرماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  |  عضو مجمع تشخیص مصلحت 
بهترین  و  اصلی ترین  از  یکی  بانکی  حساب های  مالی  گردش  کنترل  اینکه  بیان  با  نظام 
گفت: برخی  کار بست،  که می توان برای شناخت افراد غنی و نیازمند به  راهکارهایی است 
کشیدن به زندگی خصوصی است. این  کنترل حساب های بانکی سرک  که  مدعی می شوند 
اظهار نظر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و محلی از اعراب ندارد. توکلی افزود: این نکته 
کنترل پول شویی، به  که مقام مالیاتی، مقام قضایی و مسئولین  کرد  مهم را نباید فراموش 
لحاظ قانونی امکان بررسی حساب های بانکی را دارند و این روند به هیچ عنوان سرک کشیدن 

به حساب افراد محسوب نمی شود.
 /https://www.isna.ir/news/98091813531 

زه با فساد سومین اولویت درخواستی  مبار
وندان تهرانی است  شهر

خبرگزاریفارس-19آذرماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

کمیته  کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران  |  رئیس  مجید فراهانی، رئیس 
گفت: براساس نظرسنجی های انجام شده، بعد از  بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران 
آلودگی هوا و ترافیک، مبارزه با فساد سومین اولویت مردم شهر تهران است. فراهانی اذعان کرد: 
که مردم خواهان مبارزه با  کالنشهرها یکی از جاهایی است  براساس نظرسنجی ها، شهرداری 
فساد در آنجا شده اند. وی افزود: ما هشت اقدام انجام داده ایم که یکی از آن ها تشکیل سامانه 
شفافیت بوده و متعاقب آن، ارائه اطالعات قراردادهای شهرداری بوده است و تالش شده تا 

کارمندان شهرداری هم در این سامانه ثبت شود. حتی حقوق و دستمزد داده شده به 
 http://fna.ir/ddrrfh 
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انتقاد از صدور مجوز تولید ۴۵ برند جدید 
دخانیات 

خبرگزاریایسنا-20آذرماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت  |  معاون وزیر بهداشت، صدور مجوزهای جدید تولید 
مواد دخانی را مغایر با مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات دانست و خواستار پاسخگویی 
وزارت صمت در این خصوص شد. دکتر علیرضا رئیسی به خبر صدور مجوز 45 برند جدید 
کو اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت اقدام اخیر مرکز برنامه ریزی  دخانیات شامل ۳0 برند تنبا
که  کنترل دخانیات  کشوری  کشور را مغایر با مصوبه جلسه نهم ستاد  و نظارت بر دخانیات 
طبق آن کاربرد عطر و طعم در محصوالت دخانی و ثبت برند جدید از مصادیق تبلیغ می باشد، 

دانسته و خواستار ورود و رسیدگی نهادهای نظارتی به موضوع است.
 /https://www.isna.ir/news/98092014985 
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