
بـه سفـارش معاونـت رفـاه اجـتماعـیمقابله با فساد و فقر

معاون تنقیح قوانین ریاست جمهوری: 
۱۲۲ هزار قانون وارد سامانه ملی قوانین 
کشور شد

روایت خبرنگار ماهشهری: 
اعتراض به بنزین نبود به 
یک عمر محرومیت بود

معاون امور جوانان وزارت ورزش: 
افزایش۱0برابری سالمندان متقاضی 
وام ازدواج

پایگاه خبری انتخاب: 
معافیت مالیاتی۶000 میلیاردی 
مؤسسات آموزشی و کنکوری
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جنبش یا ناجنبش تهیدستان

کارگران خباز آتش تنور؛ آتش جان 

کیفیت و واقع بینی، شرط ضروری پژوهش  روی فقر

کتاب »صداهای سالم، سکوت ناسالم« معرفی 

زندگی روزمره تهیدستان شهری

کارگران  کار و راه برای مسکن  تفاهم نامه وزارت 

اختصاص سهمیه بنزین به٣٠  هزار خودرو ویژه معلوالن 

روایت خبرنگار ماهشهری: اعتراض به بنزین نبود به یک عمر محرومیت بود 

ازدواج زیر ١٣ و ١٥سال برای دختران و پسران ممنوع می شود 

کشور همچنان 9 میلیون بی سواد دارد  40 سال پس از ایجاد نهضت سوادآموزی، 

امکان اقامت زنان آسیب دیده به همراه فرزندانشان در خانه های امن فراهم شد 

کشورها در مقابله با فقر  کرد: موفق ترین  بانک جهانی اعالم 

مرکز پژوهش های مجلس خواستار اجرای بیمه زنان سرپرست خانوار شد 

افزایش10برابری سالمندان متقاضی وام ازدواج 

کشور پس از سیستان وبلوچستان  کرمان، دومین استان فقیر 

رودست شورای پول و اعتبار به خانه اولی ها 

حاشیه نشینی در قزوین و زایش آسیب های اجتماعی 

گرمخانه زنان  برخورد بدون اغماض با مقصران مشکالت احتمالی 

یارانه نمی خواهیم؛ دستمزدمان را افزایش دهید 

کودکان آسیب دیده جنسی  تأثیر یک رویکرد خاص بازی درمانی بر 

جذب ۶ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در خوزستان 

هزینه بیش از 1۵ هزار میلیارد تومان برای محرومان و نیازمندان 

کارگران اجرا شود  طبقه بندی مشاغل باید درباره همه 

افزایش ناچیز بودجه بهزیستی در سال 99 
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گسترش حاشیه نشینی در اصفهان 

مساحت مناطق آزاد ایران 1۲ برابر میانگین جهانی است 

ک  ورود مدعی العموم به موضوع نابسامانی دفاتر و اتحادیه امال

کشور  کاغذ دولتی در سراسر  ۲0 پرونده مرتبط با فساد 

کنکوری  معافیت مالیاتی۶000 میلیاردی مؤسسات آموزشی و 

۸0 درصد بودجه شهرداری ها از تخلفات ساختمانی تأمین می شود 

گارانتی، بازار آشفته لوازم خانگی را نجات می دهد  سامانه جامع 

کشور شد  1۲۲ هزار قانون وارد سامانه ملی قوانین 

گسترده مدیران شهری  آمار تکان دهنده سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت 

کار  نورافکن شفافیت بر روابط 

که می توانست مرجع تعیین قیمت مسکن باشد  توقف فعالیت سامانه ای 

دورهمی میلیاردی 

کشور است  گیر مهمترین عامل فساد در نظام اقتصادی  تکثر قوانین دست وپا

نهاد علم و ورطه فساد 

کارآمدی سامانه اعالم فساد  سایه تردید در 

کامیون ها در بندر شهید رجایی شفاف تر می شود  توزیع بار بین 

بررسی درخواست تحقیق و تفحص از بدهی های شهرداری پایتخت 

بازپرداخت 300 ماهه تسهیالت نجومی بگیران 

هدایای شرکت های دارویی، مشوق برخی پزشکان برای تجویز داروهای خاص 

کمیتی با فساد  مقابله ناتمام نهادهای حا

چرا وزارت صمت با دالالن ثبت نام خودرو برخورد نمی کند؟ 
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مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

جنبش یا ناجنبش تهیدستان

بخش اول

آراینده فضا  و  تولیدکننده  به مثابه  با دولت  تقابل  در  تهیدستان شهری  گفته شده جنبش 
قرار می گیرد. دولت از یک سو عامل تولید فضا بر پایه نابرابری است و از سوی دیگر جنبش 
تهیدستان در پی آن است تا سهمی از فضای شهری را به دست آورد. برای مثال، حرکت به 
سوی اشغال خانه ها و هتل ها در ابتدای انقالب نشانگر لحظه ای از جنبش تهیدستان بود که 
کند. زورآبادنشینی و خوش نشینی نیز  در پی آن بود تا فضایی را برای سکونت خود تصاحب 
تالش های دیگری هستند برای تسخیر فضای زیست توسط تهیدستان که در تقابل با منطق 
کاسبی در  برای  برای مثال، تالش دست فروشان  به فضا است.  برای سامان دادن  دولت 
خیابان یا مترو نمودهای تالش تهیدستان شهری برای تسخیر فضای عمومی و ایجاد فضای 
کسب وکار است. این تقابل و فرآیند ممکن است به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شود؛ آنجا 
که شاهد سازمان دهی جمعی بدون عمل جمعی هستیم مثل  اشکال مختلف دستفروشی یا 
ساخت وساز در مناطق اسکان غیررسمی. اما وضع به این گونه ادامه پیدا نمی کند و ممکن 
کشمکش و درگیری آشکار با دولت شده و دست به تسخیرهایی بزنند  است تهیدستان وارد 
خ نمی دهد؛ نظیر اشغال خانه ها و هتل ها در دوره انقالب، و از طریق این  که در وضعیتی آرام ر
کنش جمعی درپی تأمین منافع خود باشند. در این صورت شاهد جنبش تهیدستان خواهیم 

بود. آنچه در دی 1396 و آبان 1398 شاهد بودیم، از سنخ دوم است.
اما آصف بیات صورت بندی متفاوتی از جنبش های تهیدستان را در قالب نا-جنبش ارائه 
می دهد. نا-جنبش تعبیر دیگری است از شکل اول کنش جمعی تهیدستان شهری و به معنای 
کثیری  کنش های جمعی فعاالن غیرجمعی است. نا-جنبش برآیند رفتارهای یکسان تعداد 
کنده اما یکسان شان، تغییرات اجتماعی گسترده ای را  از مردم عادی است که کنش های پرا
گر این رفتارها تابع هیچ ایدئولوژی یا رهبری و سازماندهی مشخصی  به وجود می آورد؛ حتی ا
کات مهم و اساسی دارند،  نباشند. نا-جنبش های اجتماعی با جنبش های اجتماعی اشترا

گرچه پدیده های متفاوتی محسوب می شوند. )آصف بیات،139۰( پیشروی آرام، اصطالحی  ا
کنده و هرروزه استفاده می شود. برای مثال،  است که برای توصیف این نوع از کنش-های پرا
تالش دستفروشان برای فعالیت در منطقه ای که حق فروش در آن را ندارند، بدون هماهنگی 
گر  بین آن ها، یکی از مصادیق نا-جنبش تهیدستان شهری است. معمواًل در نا-جنبش ها ا
کنده و تصادفی است. آصف بیات برای توصیف  شواهدی از هماهنگی دیده شود، کوچک، پرا

رابطه نا-جنبش با سیاست ورزی، از مفهوم سیاست ورزی خیابانی بهره می-گیرد.
نهاد، نقش مهمی در نحوه ظهور و بروز جنبش تهیدستان دارد. دانشجو یا کارگر ممکن است 
کند اما برای بیکاران، زنان خانه دار و  مطالبات خود را در چارچوب دانشگاه یا سندیکا دنبال 
دیگر گروه های فاقد نهاد و انجمن، خیابان تنها قلمرو تالش برای مطالبه گری است. خیابان، 
عرصه سیاست ورزی برای چنین اقشاری است و این سیاست همان »سیاست خیابانی« است. 
به هرحال، جنبش یا نا-جنبش هر دو مفاهیمی هستند برای تبیین اشکال متفاوتی از شورش 
فقرا علیه نابرابری که متناسب با شدت محرومیت و زمینه اجتماعی، از گونه ای به گونه دیگر 

خ نشان می دهند. در فضای اجتماعی ر
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
کار و تعاون به همراه وزارت راه و  گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت    به 

شهرسازی، برای مسکن کارگران تفاهم نامه ای امضا کردند.
ویژه  بنزین  اختصاص سهمیه  از تصویب  کشور  بهزیستی  توان بخشی سازمان  معاون    

ک خودرو ویژه معلوالن خبر داد. معلوالن در وزارت کشور، برای نزدیک به 3۰  هزار پال
گرانی آن تنها ظاهر و    فعال مطبوعاتی خوزستان می گوید: موضوع بنزین و اعتراض به 
خ داد. عمق ماجرا ریشه در فقر  برونداد مسئله ای بود که در سطح کالن خوزستان و ماهشهر ر
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کم در این منطقه و کل خوزستان دارد. و محرومیت حا
  13 سال برای ازدواج دختران و ١٥ سال برای پسران؛ موضوع الیحه ای جدید برای مقابله 

با  کودک همسری که باالخره در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد.
  مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره عملکرد سازمان نهضت سوادآموزی منتشر کرده 
کی از وجود 8 میلیون و 795 هزار  که بر اساس آن، آمارهای رسمی سرشماری سال 1395، حا

و 552 نفر بی سواد در بین 1۰ تا 4۰ سال سن در کشور است. 
  به نقل از روزنامه اطالعات، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از امکان حضور زنان 

آسیب دیده در خانه های امن به همراه فرزندانشان خبر داد.
  طبق اعالم بانک جهانی، 15 کشور از جمله تانزانیا، تاجیکستان، قرقیزستان، چین، هند، 
کستان، گینه، نامبیا و کنگو بهترین  چاد، مولداوی، بورکینافاسو، اندونزی، ویتنام، اتیوپی، پا

عملکرد را در مبارزه با فقر داشته اند.
  به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرکز پژوهش های مجلس به موضوع حذف بیمه زنان سرپرست 
خانوار و بدسرپرست از مصارف جدول هدفمندی یارانه ها از تبصره »14« بند »25« در الیحه 

بودجه 99 پرداخته و خواستار احیای آن شده است.
  معاون امور جوانان وزارت ورزش، ضمن تشریح میزان پرداخت وام ازدواج به تفکیک 
سنین مختلف در سال های اخیر، به افزایش1۰ برابری تقاضای سالمندان متقاضی وام ازدواج 

اشاره کرد.
گزارش خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسالمی با تأسیس 111 منطقه  ویژه و آزاد    به 
که مساحت فعلی این مناطق در ایران 12 برابر میانگین  کرد؛ این در حالی است  موافقت 

جهانی است.
  دادستان عمومی و انقالب شهرستان دماوند از ورود مدعی العموم به موضوع نابسامانی 
ک  ک و دفاتر مشاوران امال که اتحادیه امال گفت: تا زمانی  ک خبر داد و  دفاتر و اتحادیه امال

ساماندهی نشود، تخلفات در این زمینه به قوت خود باقی خواهد بود.
  سخنگوی سازمان تعزیرات از تشکیل2۰ پرونده در سراسر کشور مرتبط با فساد کاغذ دولتی 
خبر داد. از میان این2۰ پرونده ، برای هفت پرونده محکومیت صادر شده، سه پرونده حکم 

گرفته و دو پرونده نیز به مراجع ذی صالح ارسال شده است. برائت 
  رفع معافیت مالیاتی مؤسسات آموزشی و کنکوری 6 هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور 
به همراه دارد و می تواند در تحقق عدالت آموزشی و مالیاتی، شفافیت و جبران کسری بودجه 

کمک کار دولت باشد.
  رئیس شورای اسالمی شهد مشهد گفت: درحالی که8۰ درصد بودجه شهرداری ها از محل 

تخلفات ساختمانی تأمین می شود، می بایست راهکاری به منظور جلب حضور و مشارکت 
کرد. مردم در این حوزه پیدا 

کاال در  ح شناسه  گفت: پس از اجرای طر   مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق 
گروه لوازم خانگی، مصرف کننده می تواند از طریق این شناسه و سامانه جامع گارانتی، خدمات 

پس از فروش دریافت کند.
  به گفته معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 
کنون 122 هزار قانون، مقرره، رأی و نظر در سطح کشور، دسته بندی موضوعی و وارد سامانه  تا

ملی قوانین و مقررات شده است.
  سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا امروز جای گالیه دارد که حدود 2۰ شهردار، 5۰ عضو شورای 
گرفتند، بازداشت  کارمند در تعدادی از استان ها و شهرستان ها تحت تعقیب قرار  شهر و 1۰۰ 

شدند و برخی نیز محکوم شدند. این اعداد، حدودی است.
  به گزارش روزنامه همشهری، با فعال شدن زیرسامانه های سامانه جامع روابط کار، از هفته 

آینده امکان بروز تخلفاتی مانند امضای قراردادهای سفیدامضا به حداقل می رسد. 
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آتش تنور؛ آتش جان کارگران خباز

گازگرفتگی در استان  کارگر در یک نانوایی بر اثر  در هفته گذشته خبری از مرگ و مصدومیت سه 
که صبح روز دوشنبه 9 دی ماه در  کهکیلویه و بویراحمد در رسانه ها منتشر شد. در این حادثه 
که از حدود یک سال  خ داد، دو برادر حدود 3۰ ساله  زیرزمین یک نانوایی در شهر سی سخت ر
کرده و در این نانوایی  و نیم پیش از شهرستان لردگان استان چهار و محال بختیاری مهاجرت 
کن یاسوج بود، با مسمومیت شدید  مشغول به کار شده بودند، جان باختند و کارگر دیگری که سا
گواری که این روزها از گوشه و کنار  راهی بیمارستان شد. گرچه این حادثه در میان انبوه اخبار نا
که ناشی از شرایط  کمتر به آن پرداخته شد، اما این حوادث  گم شد و  گوش می رسد،  کشور به 
کار در  کارگران خباز که جزو محروم ترین نیروهای  کارگران است، در کمین بسیاری از  شغلی این 
ایران هستند، نشسته است و زندگی و سالمتی آن ها را تهدید می کند. از این رو در این گزارش به 

مشکالت و مصائبی که این کارگران با آن ها دست به گریبان هستند، خواهیم پرداخت. 
در سال های کودکی ما در دهه هفتاد صف های طوالنی و انتظارهای چند ساعته برای خرید نان 
باعث می شد از نزدیک شاهد سختی کار نانواها باشیم که چگونه در گرمای تابستان بدون هیچ 
وسیله سرمایشی مجبور بودند ساعت های متوالی در مقابل گرما و حرارت تنور نان بایستند و نان 
به دست مردم دهند. این روزها به لطف تعداد زیاد نانوایی ها دیگر از آن صف های طوالنی خبری 
کار نانواها توسط مردم دیده نمی شود، اما نه تنها از این سختی  گرچه سختی و مرارت  نیست و 
کار آن ها نسبت به قبل دشوارتر نیز شده است. از سوی  کم نشده، بلکه شرایط و فشار  چیزی 
دیگر افزایش قیمت نان در سال های اخیر ممکن است این گمان را ایجاد کرده باشد که وضعیت 
کارگران خباز نسبت به پیش بهتر شده است، اما در واقعیت سود چندانی از افزایش قیمت نان 

نصیب این کارگران نشده است. 
در تقسیم کار یک کارگاه خبازی به روش سنتی دست کم وجود چهار نفر الزم است؛ خمیرگیر، 
وابر، شاطر و پیشکار که به ترتیب خمیر را چانه می زنند، خمیر را پهن می کنند، نان را درون تنور 

قرار می دهند و آن را بیرون می آورند. در حالی که در گذشته این تقسیم کار بین افراد بیشتری 
کارگران یک نانوایی به هفت نفر هم می رسید، این روزها به دلیل  صورت می گرفت و تعداد 
کثر نانوایی ها تعداد کارگران خود را به یک یا دو نفر کاهش داده اند. این  مشکالت اقتصادی ا
گذشته به طرز قابل توجهی  کارگران نسبت به  کار و مسئولیت این  که حجم  بدان معناست 
گذشته توسط چهار و پنج نفر انجام می شد، امروز  که در  کاری  افزایش یافته است و همان 

کارگر باید انجام شود.  توسط یک یا دو 
کارگر خباز به طور معمول از ساعت 6 صبح آغاز می شود و تا ساعت 7-8 و در  کار روزانه یک 
کار می کنند و  کارگران روزانه بین 13 تا 16 ساعت  برخی موارد تا 1۰ شب ادامه می یابد. این 
شرایط کار به نحوی است که ایجاب می کند کارگر در تمام طول روز سرپا بایستد و دست هایش 
کثر کارگران نانوایی هایی که با آن ها گفتگو می کنیم از  مداوما در حال فعالیت باشند. از این رو ا
درد شدید مفاصل و آرتروز شکایت می کنند. »اصغر آقا« که شاطر یک نانوایی سنگکی در شهریار 
کار می کنم. شب ها از درد دست و  که در نانوایی  است، در این باره می گوید: »12 سال است 
گرفته  است. از بس از صبح تا شب جلو تنور می ایستم،  پا نمی توانم بخوابم. پاهایم واریس 
که بین  از دیگر بیماری هایی  از آن اشک می آید«.  کاسه خون است و  چشم هایم همیشه 
گویا دلیل آن هم خوردن بیش از حد  کبد است،  کارگران خباز رایج است، مشکالت مربوط به 
که از علت این مشکل خبر دارند، می گویند  کارگران هم با وجود آن  آب یخ در تابستان است. 
چ آب  در گرمای تابستان برای آن که بتوانیم کار کنیم چاره دیگری جز این که روزانه چند پار

یخ بخوریم، نداریم.
با این تفاسیر و با وجود این که فعالیت های تمام کارگران مشغول به کار در یک کارگاه خبازی 
مشمول معیارهای مشاغل سخت می شود، از نظر سازمان تأمین اجتماعی از میان کارگران خباز 
تنها شغل شاطرها جزو مشاغل سخت محسوب می شود و باقی کارگران نانوایی گرچه به اندازه 
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شاطرها در معرض آسیب ها و بیماری های ناشی از این فعالیت هستند، اما در زمره مشاغل 
معمولی قرار می گیرند. البته وضعیت کارگران خباز بنا به قدرت چانه زنی و تشکل یابی شان در 
کارگران خباز  استان های مختلف در این زمینه با یکدیگر متفاوت است، مثال انجمن صنفی 
در استان اصفهان توانسته است برای هر چهار شغل تعریف شده در کارگاه خبازی سختی کار 
کثرا با توجیهات  بگیرد، اما در سایر استان ها چنین نیست. از سوی دیگر صاحبان نانوایی ها ا
کارگران شانه خالی می کنند و حق بیمه بسیاری از آن ها به  اقتصادی از پرداخت حق بیمه 
کارگران  که حق بیمه ای برای این  بنابراین در شرایطی  صورت منظم پرداخت نمی شود. 
پرداخت نمی شود،  فعالیت آن ها چه جزو مشاغل سخت به حساب بیاید، چه نیاید، تأثیری 
که دغدغه مشمولیت  کارگران خباز بیش از آن  در وضعیت آن ها نخواهد داشت. از این رو 
در مشاغل سخت را داشته باشند، خواستار پرداخت حق بیمه خود هستند تا در مواجهه با 

بیماری ها و مشکالتی که با آن ها دست به گریبان اند، بتوانند از آن استفاده کنند.
کارگران خباز باعث می شود، بسیاری از آن ها در  کار روزانه طوالنی و وضعیت نامناسب مالی   
همان اتاقک یا نیم طبقه ای که در نانوایی وجود دارد، شب را به سحر برسانند. این وضعیت 
در نانوایی های جنوب شهر تهران در مناطق شوش و مولوی به وفور دیده می شود. بسیاری از 
کارگران این نانوایی ها در همان نانوایی محل کارشان سکونت دارند و ماهی یک بار و یا چند 
که شش ماه است در یک نانوایی در  ماه یک بار به شهرهای خود بازمی گردند. »آقا نعمت« 
خیابان هالل احمر مشغول به کار شده است، از آن دست کارگرهایی است که در نانوایی زندگی 
کارگاه خبازی می گوید: »زن و بچه  کار شدنش در این  می کند. او درباره چگونگی مشغول به 
کار می کنم. پاتوق نانواهای تهران،  که تهران  من زنجان زندگی می کنند. چند سالی هست 
میدان قزوین است. همه آن جا جمع می شویم. چند نفری هستند که آمار نانوایی هایی را که 
کارگر می خواهند، دارند. آن ها نانوایی ها را به ما معرفی می کنند و یک پولی از ما و از صاحب 
کردم«. نظر آقا نعمت را درباره حادثه  نانوایی می گیرند. من این نانوایی را از همین راه پیدا 
اخیر در شهرستان یاسوج و سختی ها و خطراتی که اسکان در نانوایی می تواند به همراه داشته 
ک  کار آدمیزاد یکی باشد، خطرنا باشد، می پرسیم: »به هر حال وقتی محل زندگی، خواب و 
کارگر هم که در  است دیگر. یک غفلت و سهل انگاری کوچک می تواند منجر به حادثه شود. 
نانوایی از صبح تا شب سر پاست، خسته می شود و ممکن است اشتباه کند. بیشتر رفقای من 
که در این کار هستند و مثل من سن و سالی هم دارند مجبورند یک چیزی مصرف کنند، وگرنه 
کار ما خیلی سنگین است. روزی 15-16 ساعت سر پا هستیم،  کار دوام نمی آورند.  در این 

ک بکشیم، تا جان داشته باشیم روز بعد کار کنیم.«  مجبوریم آخر شب تریا
یکی دیگر از مشکالت خبازها مبلغ مزد آن هاست. در حالی که بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه 

صنف نانوایان تهران هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری اتاق اصناف تهران، مزد کارگران این 
صنف را روزانه بین 15۰ تا 2۰۰ هزار تومان اعالم کرد، مزد واقعی کارگران در نقاط مختلف شهر 
کارگران به خصوص  از این مبلغ انحراف دارد. به طوری که در مناطق جنوب و حاشیه شهر، 
کارگران جوان تر و بی تجربه بعضا روزانه کمتر از 1۰۰ هزارتومان دریافت می کنند. مسائل کارگری 
وقتی از منظر کارفرما بررسی می شود، نمای دیگری می یابد. در مقابل این شکایات کارگران، 
گاز و افزایش نامتناسب قیمت نان  کاهش یارانه آرد، آب، برق و  صاحب نانوایی ها معتقدند 
چاره ای برای آن ها باقی نمی گذارد، جز آن که تعداد کارگران را کاهش دهند یا از حقوق و بیمه 
آن ها کم کنند. عده ای از این افراد افزایش تعداد نانوایی ها در سال های اخیر را باعث کاهش 
سوددهی این کسب و کار می دانند. آقای صالحی از نانوایی دارهای قدیمی شهریار در این باره 
می گوید: »زدن نانوایی این روزها هیچ حساب و کتابی ندارد. به هرکسی که درخواست بدهد، 
مجوز کسب می دهند. این که درست نیست. شما می بینید در یک محله کوچک چهار، پنج 
کشور وجود دارد درحالی که  نانوایی وجود دارد. در حال حاضر حدود 9۰ هزار واحد نانوایی در 

تعداد نانوایی های مورد نیاز حدود 6۰ تا 65 هزار واحد است.«
گر برای صاحبان این  کار حتی ا کسب و  که شرایط  با این حال آن چه روشن است این است 
صنف مساعد نباشد، آن ها به سادگی می توانند این فشارها را به سمت سوپاپ اطمینان خود 
یعنی کارگران خباز سرازیر کنند و از تعداد آن ها، حقوق، بیمه و مزایای آنان بکاهند. دست آخر 
کارگران این صنف هستند که باید فشار ناشی از کاهش یارانه و افزایش رقابت میان نانوادارها 

را به جان بخرند.
* زهره نجفی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی. 
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کیفیت و واقع بینی، شرط ضروری پژوهش  روی فقر

حوادث آبان، فریاد جامعه علیه فقر و نابرابری بود
گفت وگو با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزاهرا

در راستای ایجاد پیوند و تعامل سازنده میان پژوهشگران حوزه ی فقر با حوزه ی اجرا و 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه  فقر، معاونت  با  مرتبط  سیاست گذاری 
با برگزاری جشنواره تقدیر از پایان نامه ی برتر دانشجویی در حوزه فقر در صدد بررسی و 
شناسایی مهم ترین آثار و دستاوردهای پژوهشی حوزه ی فقر است تا با معرفی این آثار و 
مبدعان و صاحبان آن به حوزه ی سیاستگذاری، امکان تقویت تعامل و هم افزایی میان 
اهمیت  ساختن  روشن  منظور  به  و  راستا  همین  در  شود.  فراهم  اجرا  و  پژوهش  حوزه ی 
اهداف این جشنواره، این مصاحبه با آقای دکتر راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تنظیم 

شده است.
 

  به چه علتی فقر و نابرابری باید موضوع پژوهش های دانشگاهی باشد؟
که این  کی  گسترده و خطرنا که با توجه به تأثیرات  فقر و نابرابری از جمله مسائلی است 
سیاست های  در  باشند،  داشته  امنیت  همچون  مهمی  مسائل  در  می توانند  مقوله  دو 
کشورها حاثز اهمیت است. وجود فقر و نابرابری در هر جامعه ای محصول  بخش عمومی 
در  مستقیمی  تأثیر  و  است  ثروت  نامناسب  توزیع  و  عمومی  بخش  سیاست گذاری های 
آثار  به  مجبورند  سیاست گذاران  این رو  از  باشد.  داشته  می تواند  جامعه  بی ثبات سازی 
توجه  لزوم  خصوص  در  اما  باشند.  داشته  توجه  جامعه  در  نابرابری  و  فقر  وجود  نتایج  و 
و  دانشگاه  به  محدود  نباید  را  پژهش ها  این  گفت  باید  ابتدائا  دانشگاهی  پژوهش های 
کارشناسی است  محیط های دانشگاهی دانست، در اصل این وظیفۀ تمام مجامع علمی و 
ع پژوهش ها در پرداختن به مسائل و  کنند. وجه ممیزۀ این نو که به این مقوالت توجه 

از  را  این مجامع می توانند مسائل  کیفیت علمی آن هاست.  و  اجتماعی، دقت  معضالت 
کمک کننده باشند.  کنند و در حل معضالت  زاویه نظر علمی و بی طرفانه بررسی 

پژوهشی  حوزۀ  با  سیاست گذار  و  اجرایی  دستگاه های  میان  می توان  چگونه    
در  فقر  مطالعات  که  گونه ای  به  کرد،  برقرار  کافی  هماهنگی  و  تعامل  دانشگاهی  و 

سیاست گذاری ها و برنامه های حمایتی دستگاه ها منعکس شود؟
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ابتدا باید توجه داشت وضعیت فعلی فقر و نابرابری در جامعه محصول سیاست گذاری های 
خود دولت ها و دستگاه های مسئول است. سیاست گذاری های اقتصادی در طی سه دهه 
گذشته مسبب وضعیت کنونی است، از این رو طبیعی است که دولت ها و نهادهای ذی ربط 
تمایل نداشته باشند از معضالت و گرفتاری هایی که محصول سیستم سیاست گذاری خود 
و سیاست گذاری  اجرایی  نهادهای  بنابراین  بپردازند.  آن  به  و  کنند  آن هاست، صحبت 
که دست به تخریب عملکرد و قعالیت های خود زده و به آثار و تبعات ناشی  تمایلی ندارند 
ع از منظر آن ها خوشایند نیست.  که این موضو از فقر و نابرابری در جامعه بپردازند، چرا 
را  آن ها  و  نکند  علم  آن ها  چشم  مقابل  در  را  واقعیت  این  جامعه  که  زمانی  تا  بنابراین 
ع خود را در شکل  مجبور به پاسخ گویی نسازد، این مسائل را نادیده می گیرند. و این موضو
گذشته است. مثال در  کار  کار از  که دیگر  کنترل ناپذیر و بحران آمیزی نشان می دهد  شرایط 
گوار آبان 98 شاهد بودیم چگونه جامعه وجود این نابرابری ها و فقر  خصوص حوادث نا
غیرقابل پذیرش را فریاد زد، به طوری که دیگر انکار آن برای نهادهای سیاست گذار ممکن 
هماهنگی  و  تعامل  امکان  خصوص  در  واقعیت،  این  به  داشتن  توجه  با  بنابراین  نبود. 
که در این حوزه  گر پژوهش هایی  گفت ا میان دستگاه های اجرایی با حوزۀ پژوهشی باید 
به  مربوط  مسائل  مقابل  در  که  گونه ای  به  باشند،  منسجم  و  هم راستا  می شود،  انجام 
این  کنند، در  ح  را مطر کرده و مطالبات مشخصی  اتخاذ  نابرابری رویکرد واحدی  و  فقر 
صورت می توان امیدوار بود، همان تأثیر مطلوب را در پاسخ گو ساختن دولت و نهادهای 

سیاست گذاری داشته باشند.

گون پژوهشی در این حوزه به عنوان یکی از  گونا   شما به انسجام رویکردهای 
راه های اثرگذاری بر نهادهای سیاست گذاری اشاره نمودید. به نظر شما برای مبارزه 

با فقر به چه راهکارهای دیگری می توان اندیشید؟
کنونی محصول یک رویکرد اقتصادی مشخص بوده  کردم وضعیت  چنانچه پیشتر اشاره 
گذاری همواره دست باال را داشته است. اما  که در سی سال گذشته در حوزۀ سیاست  است 
تئوریسین ها و اقتصاددان هایی که با سیاست ها و پیشنهادات اقتصادی خود باعث و بانی 
کرده اند و مسئولیت تصمیم گیری هایشان را  کنونی شده اند، امروز سکوت  فقر و نابرابری 
نمی پذیرند. این جناح در شرایط کنونی اساسا به مسائل و معضالت ناشی از فقر و نابرابری 
گویی این مسائل را مشکل خود نمی داند. اما مسئله تنها این نیست.  ورود پیدا نمی کند و 
و  پژوهش ها  گر  ا بلکه  نمی گیرند،  عهده  به  را  خود  کارهای  مسئولیت  تنها  نه  افراد  این 
مطالعاتی که مجامع علمی و کارشناسی که دغدغه این مسائل را دارند، دارای کوچک ترین 

و  تخریب  به  تا  می شود  تبدیل  جناح ها  و  افراد  این  دستاویز  به  باشد،  مسئله ای  و  ایراد 
تخطئه بپردازند. از این رو الزم است گروه ها و کارشناسانی که در حوزۀ مبارزه با فقر و یافتن 
دهند  ج  خر به  را  خود  دقت  نهایت  می کنند،  پژوهش  و  مطالعه  فقر  کاهش  راهکارهای 
که بتوان در سطح نهادهای  کیفیت و واقع بینی باشد  که خروجی این پژوهش ها دارای 

سیاست گذاری انتظار اجرایی شدن آن ها را داشت 
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کانکتیکات به دنبال اصالحاتی در برنامه درمانی  در جهت ارائه خدمات مراقبت های  ایالت 
بهداشتی برای خانواده های فقیر بود. برنامه درمانی2  یک برنامه بهداشتی مهم در ایالت های 

مختلف امریکاست که به حدود 5۰ میلیون نفر خدمات می دهد.
نشان  داشتند  مشارکت کنندگان  با  که  خصوصی  مصاحبه های  با  کتاب  این  پژوهشگران 
کثریت آن ها خواهان بهبود دسترسی به تأمین کنندگان خدمات هستند، ولی این  می دهند ا
کتاب به دنبال پاسخی برای دلیل این  ح نمی کنند. این  موضوع را در فضای عمومی مطر

سکوت عمومی است.
مؤلفان با برشمردن مزایای بحث در عرصه عمومی از قبیل افزایش شفاف سازی و تعیین 
گاهی از عواقب سیاست های اجراشده و دالیل  مواضع شرکت کنندگان در مورد اصل موضوع، آ
گیر مشورت، دلیل  گذشته و استفاده از روش تصمیم گیری در یک فرآیند باز و فرا کامی در  نا
حلقه های  از  درمانی  خدمات  تأمین کنندگان  و  حمایت طلبان  محرومیت  را  سکوت  اصلی 
که هیچ قدرت سیاسی  گروهای رام بودند  که آن ها  اصلی تصمیم گیری می دانند و معتقدند 
نداشتند و لذا خود را مقهور قدرت دیگر مشارکت کنندگان می دیدند. درواقع یک باور گسترده 
در میان حمایت طلبان و تأمین کنندگان خدمات این بود که فضای سیاسی برای مسئله ایشان 
کردن ندارد. از طرف دیگر تعارض منافع و  نفوذناپذیر است و به همین دلیل ارزش تالش 
تعامالت اجتماعی میان همه مشارکت کنندگان در درون شبکه سیاسی درمانی بعد از اصالحات 

کرده بود. بازیگران این عرصه را جابه جا و بحث در این خصوص را دشوار 
گرچه سازمان های غیرانتفاعی نمایندگان  در بخش دیگری از کتاب مؤلفان نشان می دهند که ا
اجتماعی مهمی برای فقرا هستند، اما به دالیلی این نمایندگی دچار مشکل می شود. زمانی که 

حمایت طلبی و سیاست های سالمت برای فقرا 1

کتاب »صداهای سالم، سکوت ناسالم« معرفی 

معرفی کتاب

1.  Colleen M. Grogan and Michael K.Gusmano, )2007(, “Healthy Voices, Unhealthy Silence: Advocacy and Health Policy for the Poor”,
2.  Medicaid
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که پیوندهای شدید  این سازمان ها وابستگی زیاد به منابع یک برنامه داشته باشند، زمانی 
که آن ها در یک نظام  اجتماعی سازمان ها خودش را در تعارض منافع نشان می دهد و زمانی 
قراردادی باهم رقابت کنند توانایی آن ها برای نمایندگی فقرا کم می شود؛ حتی حمایت طلبانی 
ح ندارند، ولی ارتباط و پیوند  که برای این سازمان ها کار نمی کنند و وابستگی به منابع مالی طر
اجتماعی نزدیکی با این سازمان ها دارند نیز مشروعیت خود را برای نمایندگی فقرا از دست 

می دهند. مؤلفان معتقدند این یافته بسیار ارزشمند است.
ح اصالحات درمانی دنبال  و پیشبرد طر برای معرفی  استراتژی  حمایت طلبان درمانی سه 
که بحث تصمیم گیری در خصوص  می کردند: برای یک هیئت مشورتی )هیئت های ایالتی 
کردند، به  برنامه در آنجا شکل می گیرد( بازتر و دربرگیرنده بازیگران با نظرات مختلف مبارزه 
دنبال تصویب قانونی بودند که دسترسی دریافت کنندگان خدمات به تأمین کنندگان خدمات 
کیفیت خدمات ارائه شده  کند و همچنین برای ایجاد یک نهاد ناظر بر  درمانی را تضمین 
کردند. به عنوان مثال برای محافظت از دسترسی مؤثر به  ح اصالحات درمانی تالش  در طر
تأمین کنندگان خدمات، حمایت طلبان قانونی را به تصویب رساندند که به برخی از مهم ترین 
تأمین کنندگان خدمات برچسب »تأمین کننده اساسی« اعطا می شود و همه دریافت کنندگان 
باید به آن ها دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال کلینیک های بهداشتی مستقر در مدارس 
کودکان ارائه می دهند  که خدمات درمانی روانی و رفتاری را برای  کودک  کز راهنمایی  و مرا

واجد شرایط برچسب تأمین کننده اساسی تشخیص داده شدند.
گرچه بحث در عرصه عمومی تضمینی  کید دوباره می کنند که ا پژوهشگران کتاب درنهایت تأ
ح ها و برنامه ها نیست، ولی اجتناب از آن به طور قطع معایب زیادی دارد. آن ها  بر موفقیت طر
که از  که برای حل مسائل بزرگ در جامعه باید به بحث عمومی پرداخت؛ چرا کید می کنند  تأ

این طریق قدرت پیشبرد یک برنامه با توجه به حضور نظرات مختلف افزایش می یابد.
برای ارتباط بیشتر با محتوای کتاب فصل های آن به طور مختصر توضیح داده می شود:

کتاب ارائه می شود، استداللی مبنی بر اینکه چرا درک سکوت  در بخش مقدمه هدف اصلی 
عمومی مهم است و جزئیاتی درباره پرونده و روش مؤلفان ارائه می دهد.

خ می دهد در تقاطع سه  کتاب در مورد اینکه چرا سکوت عمومی ر فصل دوم استدالل اصلی 
بنیان نظری نشان می دهد: نظریات و تجربیات در مورد فرآیندهای تصمیم گیری مشورتی 
که چگونه حمایت طلبی غیرانتفاعی در فرآیندهای  که نشان می دهد  و مشارکتی، مطالعاتی 
مشارکتی متمرکز بر سیاست های رفاه اجتماعی برای فقرا اساسی است، چه در سطح ایالتی 
که چگونگی وارد شدن موضوعات به  ایاالت متحده و مطالعاتی  و چه در سطح محلی در 
برنامه های سیاسی را در نظر می گیرد. هدف این فصل نشان دادن چگونگی ارتباط این ایده ها 

با مسئله اصلی سکوت عمومی است.
تاریخچه سیاسی برنامه درمانی در فصل 3 ارائه شده است. هدف از این تاریخ، درک این 

مسئله است که چرا سه هدف اصلی برای اصالح درمانی پدیدار شده است.
که نشان دهد  فصل 4 با استفاده از داده های مصاحبه های حضوری به دنبال این است 
که در مباحث عمومی درگیر هستند، به جد خواستار  حمایت طلبان درمانی و تعدادی دیگر 
که افراد فقیر درنهایت به ارائه دهندگان اصلی سالمت عمومی دسترسی داشته  این هستند 
که چگونه برخی از عوامل متداول )امکان سنجی سیاسی،  باشند. این فصل نشان می دهد 
یک راه حل آماده و در دسترس بودن داده ها( در تنظیم برنامه های قانون گذاری و اینکه چه 

موضوعاتی در جلسات عمومی در سطح محلی موردبحث قرار گیرد تأثیر می گذارد.
فصل 5 با استفاده ادبیات حمایت طلبی غیرانتفاعی به وابستگی به منابع و تأثیر شبکه های 
سیاستی اشاره می کند و جزئیات شبکه سیاستی درمانی را توصیف می کند. سپس توضیح 
از تأمین کنندگان  که چگونه اصالحات در نظام درمانی تغییر بزرگی برای بسیاری  می دهد 
به  تشویق  از  کرد،  ایجاد  بودند  وابسته  درمانی  وجوه  به  به شدت  که  خدمت  غیرانتفاعی 
همکاری با دیگر حمایت طلبان غیرانتفاعی و ارائه دهندگان خدمت تا رقابت با آن ها. در ادامه 
سکوت عمومی را با توجه به مشخص شدن تعارض منافع و پیوندهای اجتماعی دیرینه میان 

مشارکت کنندگان بیشتر توضیح می دهد.
در فصل پایانی، به عواقب احتمالی سکوتی که توضیح داده شد می پردازد. سپس این سؤال 
ح می کند که چه چیزی می تواند از مشکل سکوت عمومی جلوگیری کند. دشوار اما مهم را مطر
* مترجم: میالد زمان.
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کتاب »زندگی روزمره تهی دستان شهری )139۰-1391(« را علیرضا صادقی تألیف کرده است. 
این کتاب درواقع رساله دکتری نویسنده است که از طریق مصاحبه با 14۰ نفر و سایر شیوه های 
کز دولتی و غیره به بررسی زیست  کیفی همچون خوانش نامه های محالت مورد مطالعه به مرا

تهی دستان در شهر تهران می پردازد.
کنده درباره جنبه های مختلف زندگی  کتاب می گوید »مطالعات پرا آصف بیات درباره این 
ابعاد  که روشنگر  روز  به  و  کاری جدی، منسجم  کم نیست، ولی  ایران  فرودستان شهری 

جامعه شناختی، سیاسی و فرهنگی ایران باشد به ندرت یافت می شود.«
این کتاب شامل هفت فصل و یک پایان بندی می شود. این فصول به ترتیب عبارت از نظریه 
و روش، پوپولیسم نئولیبرال، خیریه ای شدن بقا، دفاع از روشنایی خانه ها، خودمانی سازی 
بازار، پیشروی در روزهای سخت، موتورسواران معیشتی: شورشیان جدید خیابان و بازاری 

شدن فزاینده قلمروهای غیررسمی است.
کتاب به تشریح چگونگی شکل گیری سیاست های نئولیبرال و ترکیب آن با  فصل دوم این 
پوپولیسم پس از جنگ می پردازد. فصل سوم موضوع خیریه ای شدن بقای تهی دستان را 
بررسی کرده و اشاره می کند برعکس سایر کشورهای جهان که انرژی گروه های مردمی خود را 
در قالب جنبش های مختلف نشان داده است، در ایران این نیرو خود را در خالل عقب نشینی 

دولت به شکل فعالیت های خیریه ای برای بهبود زیست تهی دستان نشان داده است.
کتاب به وضعیت تهی دستان پرداخته و مقاومت خرد آنان را نشان می دهد.  فصل چهارم 
که چگونه مقاومت های منفردانه تهی دستان تبدیل به  در این فصل نشان داده می شود 
سدی ساختاری در دل حکومت می شود. مهم ترین شکل این مقاومت از نظر نویسنده مفهوم 
»تقسیط« است که از دل ناتوانی افراد کم درآمد برای پرداخت سررسیدها روییده است. فصل 
پنجم نشان می دهد که چگونه طرد بیش از پیش تهی دستان از بازار به شکل گیری شبکه های 

زندگی روزمره تهیدستان شهری

نویسنده: علیرضا صادقی

معرفی کتاب
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غیررسمی عرضه و تقاضا یا آنچنان که نویسنده می گوید »بازارهای خودمانی« شده است.
کتاب به تفصیل موضوع مسکن تهی دستان را مورد مداقه قرار می دهد. توسعه  فصل ششم 
حاشیه نشینی در شهرها و حتی روستاها و از آن جالب تر توسعه عمودی خانه ها از طریق روابط 
کتاب ادعا می کند در  کتاب را شامل می شود.  غیررسمی و غیرقانونی بخشی از محتوای این 
جریان ریاضت اقتصادی جریان رسمی بازار و دولت آنچنان سفت و سخت گرفته اند که حتی 
کتاب  در روستاها نیز بسیاری از افراد مجبور به اجاره نشینی شده اند. در نهایت فصل هفتم 
که نویسنده آن را به »شورش«  موضوع موتورسواران شهر تهران را بررسی می کند، پدیده ای 
گریز از بیکاری و بهبود بخشیدن به  در خیابان تشبیه می کند. »موتورسواران معیشتی برای 
زندگی شان به خیابان ها هجوم آوردند و توانستند مسیرها و مکان های شهری را اشغال کنند 
و فضای اجتماعی را تغییر دهند«. نویسنده این استراژی تهی دستان را تحت عنوان »سیاست 

خیابانی« و استفاده خالقانه از فضای عمومی برای کسب معیشیت مفهوم سازی می کند.
کرد »با عقب نشینی تدریجِی دولت  کتاب را می توان به این صورت خالصه  پیام اصلی این 
اجتماعی و پیشروی بازار به زندگی معیشتی تهیدستان، قلمروهای حاشیه ای یا بدیلی برای 
بقا شکل گرفته و یا گسترش یافتند. خیریه ها نیازهای فوری و اضطراری تهیدستان را تأمین 
مصرفی  کاالهای  و  روزمره  مایحتاج  می کند  کمک  تهیدستان  به  خودمانی  بازار  می کنند. 
کنند. همچنین به نحو فزاینده خیابان ها مکانی برای امرار  خودشان را سهل تر خریداری 
معاش خالقانه گروههای بیکار و کم درآمد شده است و حاشیه شهرها به محلی برای سرپناه 
و بازتولید اجتماعی. با وجود این، داستان زندگی تهیدستان در سالهای اخیر گویای آن است 
که از درون تضاد قدیمی »نظم شهری« به عنوان کانون کشمکش تهیدستان و دولت، تضاد 
نیرومندتری سربرآورده است: حضور و شیوه زندگی فرودستان در قلمروهای »غیر رسمی« یا 
که استراتژی محروم ماندگان یا بدیل ممکنی از زیستن برای تاب آوردن در برابر  حاشیه ای 
گاه یا میدانی برای دست اندازی نیروهای بازار شده  سختی های دنیای مدرن است، تکیه 

است.
*صادقی، علیرضا )۱۳۹۷(، زندگی روزمره تهی دستان شهری )۱۳۹۰-۱۳۹۲(، تهران: 
گاه. نشر آ
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مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

تفاهم نامه وزارت کار و راه برای مسکن کارگران 
خبرگزاریتسنیم-5دیماِه1398

گذشت، با   که  کار و تعاون در هفته ای  گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت  به 
کارگری که تا حدودی می تواند  اخبار متعددی همراه بود. یکی از مهمترین خبرها برای جامعه 
گامی در جهت  که می تواند  کارگران بود، چرا امیدبخش باشد، اصالح آیین نامه ساخت مسکن 
خانه دار شدن کارگران باشد. این آیین نامه در دویست و هشتاد و ششمین نشست شورای عالی 
کار با حضور شرکای اجتماعی تصویب شد. محمد شریعتمداری، وزیرکار در این نشست، گفت: 
موضوع تأمین مسکن مناسب برای کارگران فاقد مسکن باید با اقدامات متمرکز پیگیری شود.

 https://tn.ai/2168052

و  ین به٣٠  هزار خودر اختصاص سهمیه بنز
ویژه معلوالن 

روزنامهشهروند-5دیماِه1398

کشور با  موافقت وزارت    | کشور   محمد نفریه، معاون توان بخشی سازمان بهزیستی 
سهمیه بنزین ویژه معلوالن و درخواست اعضای کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت 

از رئیس سازمان برنامه وبودجه برای پرداخت مبالغ بودجه قانون حمایت از حقوق معلوالن و 
سازمان بهزیستی. این دو خبری است که روز پنجشنبه درباره معلوالن منتشر شد و یکی از آن ها 
خبری خوش بود. بعد از درخواست تعدادی از فعاالن حقوق معلوالن درباره اختصاص نیافتن 
سهمیه بنزین به جامعه معلوالن، حاال معاون توان بخشی سازمان بهزیستی کشور از تصویب 
ک خودرو  اختصاص سهمیه بنزین ویژه معلوالن در وزارت کشور، برای نزدیک به 3۰  هزار پال

ویژه معلوالن خبر می دهد.
 http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/178223 

ین  ی: اعتراض به بنز وایت خبرنگار ماهشهر ر
ومیت بود  نبود به یک عمر محر

خبرگزاریمهر-7دیماِه1398

منصور قنواتی، مدیرمسئول روزنامه کارون  |  فعال مطبوعاتی خوزستان می گوید: موضوع 
که در سطح کالن خوزستان  گرانی آن تنها ظاهر و برونداد مسئله ای بود  بنزین و اعتراض به 
کم در این منطقه و کل خوزستان  خ داد. عمق ماجرا ریشه در فقر و محرومیت حا و ماهشهر ر
گفتند، یک روایت سطحی بوده و سعی  دارد. آنچه تا به حال درباره این منطقه و حوادثش 
گرانی آن ربطش دهند. قنواتی افزود: آحاد مختلف مردم از عرب و  شده به ماجرای بنزین و 
فارس گرفته تا بختیاری و بهبهانی می گویند استانی که باید گل سرسبد رفاه در کشور باشد چرا 

باید از نظر فقر و محرومیت در بین استان های محروم قرار داشته باشد؟
 http://mehrnews.com/news/4808225 

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

اخبار برگزیده هفته
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یر ١٣ و ١٥سال برای دختران و پسران  ازدواج ز
ع می شود  ممنو

روزنامهشهروند-8دیماِه1398

13 سال برای ازدواج دختران و ١٥ سال برای پسران؛ موضوع الیحه ای جدید برای مقابله با 
کمیسیون لوایح دولت تصویب شد و با تصویب نهایی آن در  که باالخره در   کودک همسری 
مجلس، ازدواج زیر   ١٣سال برای دختران و زیر ١٥سال برای پسران ممنوع می شود. خبر را 
دیروز زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت رئیس جمهوری در 
امور زنان  داد. جعفری دراین باره گفته است: معاونت امور  زنان و خانواده ریاست جمهوری، با 
کودکان در  برابر ازدواج های زودهنگام و اجباری، متن الیحه اولیه را  هدف حمایت از تمامی 

کرد. اصالح و حداقل سن ازدواج را برای دختران 13 و  برای پسران 15 سال تعیین 
 http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/178350 

ی،  40 سال پس از ایجاد نهضت سوادآموز
کشور همچنان 9 میلیون بی سواد دارد 

روزنامههمشهری-9دیماِه1398

کرده  گزارشی را درباره عملکرد سازمان نهضت سوادآموزی منتشر  مرکز پژوهش های مجلس 
که در بخشی از آن آمده است: »جمعیت بازماندگان از تحصیل، از 13۰هزار تا بیش از 3 میلیون 
نفر گزارش شده است. این در حالی است که اطالعات مربوط به تعداد کودکان معلول بازمانده 
کودکان فاقد هویت)بی شناسنامه(، تفکیک نشده و در اختیار نیست. آمارهای  از تحصیل و 
کی از وجود 8 میلیون و 795 هزار و 552 نفر بی سواد در بین  رسمی سرشماری سال 1395، حا

1۰ تا 4۰ سال سن در کشور است.« 
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/91568

امکان اقامت زنان آسیب دیده به همراه 
زندانشان در خانه های امن فراهم شد  فر

روزنامهاطالعات-9دیماِه1398

حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی  |  معاون امور اجتماعی 
سازمان بهزیستی از امکان حضور زنان آسیب دیده در خانه های امن به همراه فرزندانشان 
گرفته شده  خبر داد. مسعودی فرید گفت: این خانه  ها برای زنان در معرض خشونت در نظر 
تلفن 123اورژانس  با  قرار دارند، می توانند  که در خانه در معرض خشونت  افرادی  و  است 
نشانه ای  و  عالمت  هیچ  امن  خانه های  که  این  بر  کید  تأ با  وی  بگیرند.  تماس  اجتماعی 
کنند، بعد از  گفت: افراد در معرض آسیب چنانچه بخواهند از این مکان ها استفاده  ندارند، 
گر این افراد نتوانند خودشان به این خانه های امن بروند،  تماس با 123راهنمایی می شوند و ا

خودروهای سیار اورژانس اجتماعی آن ها را به خانه های امن منتقل می کنند.
 https://plink.ir/0xIGh 

ین کشورها در  بانک جهانی اعالم کرد: موفق تر
مقابله با فقر 

فصلاقتصاد-10دیماِه1398

کنون تنها1۰ درصد جمعیت جهان در فقر مطلق زندگی می کنند  طبق اعالم بانک جهانی، ا
کمتر از 1/9 دالر دارند. در بین سال های 2۰۰۰ تا 2۰16 بیش از 8۰2  یعنی روزانه درآمدی 
ج شده اند. در 114 کشور جهان نیز فقر مطلق ریشه کن شده  میلیون نفر در 15 کشور از فقر خار
است. در حال حاضر 85 درصد فقیران در جهان در دو منطقه صحرای آفریقا و جنوب آسیا 
زندگی می کنند. طبق اعالم بانک جهانی، 15 کشور از جمله تانزانیا، تاجیکستان، قرقیزستان، 
کستان، گینه، نامبیا و  چین، هند، چاد، مولداوی، بورکینافاسو، اندونزی، ویتنام، اتیوپی، پا

کنگو بهترین عملکرد را در مبارزه با فقر داشته اند.
 https://b2n.ir/768387 
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وهش های مجلس خواستار اجرای  مرکز پژ
پرست خانوار شد  بیمه زنان سر

خبرگزاریایرنا-10دیماِه1398

و  خانوار  سرپرست  زنان  بیمه  حذف  موضوع  به  گزارشی  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
بدسرپرست از مصارف جدول هدفمندی یارانه ها از تبصره »14« بند »25« در الیحه بودجه 
گذشته برای موضوع »بیمه زنان  گزارش آمده است: طی سنوات  99 پرداخته است. در این 
کنار موضوع رفع فقر از  سرپرست خانوار و بدسرپرست« از محل منابع هدفمندی یارانه ها در 
که این رقم در سال  گرفته می شد  افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی، اعتبار در نظر 
گذشته، سه هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود. با این حال در الیحه بودجه سال 1399 

ذیل بند »25«، موضوع »بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست« حذف شده است. 
 /http://www.irna.ir/news/83615109 

ی سالمندان متقاضی وام  افزایش10برابر
ازدواج 

روزنامههمشهری-11دیماِه1398

محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش  |  معاون امور جوانان وزارت 
ورزش، آخرین آمار پرداخت تسهیالت ازدواج را به تفکیک گروه های سنی مختلف اعالم کرد. 
تندگویان ضمن تشریح میزان پرداخت وام ازدواج به تفکیک سنین مختلف در سال های 
گفت: در سال96 تعداد  اخیر، با اشاره به افزایش تقاضای سالمندان متقاضی وام ازدواج، 
افراد باالی6۰ سال که وام ازدواج دریافت کرده اند، 224 نفر بوده است که این رقم در سال97 
به353۰ نفر و در 5  ماه نخست سال 98 به 2244 نفر رسیده است. همچنین این موارد روی 
کشور هم مؤثر هستند. این موضوع نشان می دهد قانونگذار تا کنون  میانگین سن ازدواج در 

به بازه سنی دریافت وام ازدواج توجهی نکرده است.
 https://plink.ir/EQHVh 



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

17

41

شمارهچهلویکم

5الی11دی1398
تاریخانتشار:14دی1398

کرمان، دومین استان فقیر کشور پس از 
سیستان وبلوچستان 

خبرگزاریایسنا-5دیماِه1398

کرمان  |  رئیس اتاق بازرگانی استان  سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی استان 
کشور بعد از سیستان وبلوچستان از نظر فقر است و  کرمان دومین استان  کرمان مدعی شد: 
پایین تر است. سیدمهدی  کشور  از متوسط  پایدار آن،  درآمد ساالنه و شاخص های توسعه 
کرد:  کرمان نیز نامناسب است، اظهار  کسب وکار استان  طبیب زاده با اشاره به اینکه فضای 
متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی و به ویژه سازمان امور مالیاتی، کمبود منابع خود را از طریق 
کشور این مسائل مشکالت  که در شرایط فعلی  سخت گیری بر بخش تولید جبران می کنند 

بیشتری را از تحریم های خارجی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
 /https://www.isna.ir/news/98100503604 

 

ودست شورای پول و اعتبار به خانه اولی ها  ر
روزنامههمشهری-5دیماِه1398

راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم، ضمن تشویق خرید مسکن  با  از سال 93  دولت 

با ابزارهای پس انداز محور، تقریبًا ارائه همه امتیازات یارانه ای حوزه مسکن را نیز به این 
کند؛  صندوق اختصاص داد تا راه را برای خانه دار شدن خانه اولی های طبقه متوسط هموار 
حاال اما، پس از 3 سال از ارائه درخواست وزارت راه وشهرسازی برای افزایش سقف وام مسکن، 
شورای پول و اعتبار فقط با افزایش وام دریافتی با اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن موافقت 

کرده و وام مسکن خانه اولی ها را تغییر نداده است.
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/91298 

 

وین و زایش آسیب های  حاشیه نشینی در قز
اجتماعی 

همشهریآنالین-6دیماِه1398

مریم بیدخام، مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری قزوین  |  مدیرکل دفتر 
گفت: قزوین در دهه های اخیر به شدت تحت  امور فرهنگی و اجتماعی استانداری قزوین، 
تأثیر پدیده حاشیه نشینی قرارگرفته است. بیدخام افزود: قرار گرفتن قزوین در مجاورت تهران 
کز صنعتی و کشاورزی موجب شده  کرده است و وجود مرا این استان را برای مهاجرت جذاب 
تا جمعیت حاشیه نشین را در نقاطی از قزوین به وفور شاهد باشیم. بیدخام ادامه داد: جریان 
مهاجرتی یادشده به دلیل فقدان تخصص و مهارت، بدون قدرت رقابت پذیری در بخش 
الگوی  از  دیگر  نوعی  گسترش  و  پیدایش  به  منجر  بنابراین  بوده  استان  اقتصادی  رسمی 

سکونتگاهی تحت نام سکونتگاه های غیررسمی و مناطق حاشیه نشین شده است.
 https://www.hamshahrionline.ir/news/473376 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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برخورد بدون اغماض با مقصران مشکالت 
احتمالی گرمخانه زنان 

خبرگزاریایسنا-7دیماِه1398

سید مالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی  |  سرپرست 
کارتن خواب از رفتار  گالیه های زنان  سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی با اشاره به 
گر  نامناسب مدیریت گرمخانه منطقه 12 تهران، گفت: در حال بررسی دقیق موضوع هستیم و ا
گرفته، در راستای حفظ حقوق مددجویان اقدام الزم را بدون  که قصورهایی صورت  محرز شود 
کز ویژه نگهداری زنان، بارها با  اغماض انجام خواهیم داد. حسینی افزود: بعضًا در بازدید از مرا
که این مسئله سبب  گرمخانه منطقه 12 روبرو شدیم  گالیه های مبنی بر رفتار بد با این افراد در 

شد از حراست و بازرسی سازمان درخواست کنم که نسبت به بررسی این موضوع  ورود کنند.
 /https://www.isna.ir/news/98100704404

 

یارانه نمی خواهیم؛ دستمزدمان را افزایش 
دهید 

روزنامهشرق-7دیماِه1398

کید بیشتری بر مبنا قراردادن هزینه های خانوارها در  کرات خود را با تأ کارگران مذا نمایندگان 
تعیین حداقل دستمزد پیش می برند و معتقدند فشارهای معیشتی، نه از طریق یارانه های 
نقدی بلکه باید از طریق افزایش دستمزد پوشش داده شود. نماینده کارگران در شورای عالی 
کار است، می گوید: حداقل مزد، باید به  که مکمل ماده 41 قانون  کار با اشاره به بند دوم 
اندازه ای باشد تا  زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود، 
کند. بر اساس داده های مرکز آمار، میانگین جمعیت یک خانوار 3/3 است. شورای  تأمین 

کار نیز همین ُبعد جمعیت را برای تعیین مزد در نظر گرفته است.  عالی 
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/255839

ی درمانی بر کودکان  ویکرد خاص باز تأثیر یک ر
آسیب دیده جنسی 

خبرگزاریایسنا-7دیماِه1398

که  نتایج یک پژوهش نشان می دهد رویکرد بازی درمانی می تواند پرخاشگری دخترانی را 
آسیب دیده جنسی و کودک کار به شمار می آیند، کاهش دهد. در این پژوهش که توسط کبری 
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد به انجام رسیده، بازی  مالحی، دانشجوی 
درمانی به درمانگر این امکان را می دهد تا به دنیای کودک راه پیدا کند. به این ترتیب کودکان 
محدود نمی شوند تا تنها به تشریح کالمی آنچه روی داده است، بپردازند بلکه در لحظه بازی، 
تجربه های پیشین و احساسات مرتبط با آن ها را بار دیگر از سر می گذرانند. در نتیجه درمانگر 

امکان می یابد تا به دنیای هیجانی کودک وارد شود و آن را احساس کند.
 /https://www.isna.ir/news/98100704574 

جذب ۶ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در 
خوزستان 

خبرگزاریایرنا-8دیماِه1398

غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان  |  استاندار خوزستان گفت: 6 هزار دانش آموز بازمانده 
کالس های درس شده اند. شریعتی  گذشته جذب  از تحصیل در خوزستان در مدت سه سال 
کالس درس در خوزستان به بهره برداری می رسد  با اشاره به اینکه تا پایان امسال یک هزار 
ح دانش آموزان مناطق  ح جوانه ها در خوزستان، ادامه داد: در این طر و همچنین اجرای طر
محروم بورسیه تحصیلی می شوند که پارسال یک هزار و 2۰۰ دانش آموز پس از شرکت در یک 

ح به عنوان الگوی ملی معرفی شد. آزمون، این بورسیه را دریافت کردند؛ این طر
 /http://www.irna.ir/news/83612632
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ینه بیش از 1۵ هزار میلیارد تومان برای  هز
ومان و نیازمندان  محر

روزنامهمردمساالری-8دیماِه1398

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه  |  رئیس  سازمان برنامه وبودجه، گفت: 
سال آینده 15 هزار و55۰ میلیارد تومان برای انواع خدمات به محرومان و افراد پشت نوبت 
نهادهای حمایتی هزینه خواهد شد. نوبخت افزود: سال آینده دریافتی همه افراد زیرپوشش 
می یابد.  افزایش  دولت،  کارکنان  حقوق  افزایش  درصد   15 مانند  بهزیستی  و  امداد  کمیته 
همچنین، دولت تمام تعهدهایی که برای پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان 
را داشته، به موقع پرداخت می کند و هر قدر هم تحریم طول بکشد، اما تمام تالش ما این است 

که در بخش جاری همه تعهدات خود را به انجام برسانیم.
 https://b2n.ir/318241 

طبقه بندی مشاغل باید درباره همه کارگران 
اجرا شود 

خبرگزاریایلنا-9دیماِه1398

کار  کار و رفاه اجتماعی  |  معاون روابط  کار وزارت تعاون،  کرمی، معاون روابط  حاتم شا
کارگران اعم از قرارداد موقت، دائم و فصلی  گفت: همه  کار و رفاه اجتماعی  وزارت تعاون، 
ح طبقه بندی مشاغل تطبیق یافته و مزد  کار، باید با طر کارگاه های مشمول قانون  شاغل در 
کارگاه  ح طبقه بندی مشاغل  و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و نظام جبران خدمات طر
که یکی از موضوعات با  کرد: هدف از نظام جبران خدمت  کرمی تصریح  پرداخت شود. شا
بهره وری  و  انگیزش  ارتقای  کارآفرینی است،  و  انسانی  منابع  با مدیریت  رابطه  در  اهمیت 

کارکنان و حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در سازمان هاست.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-853127

یستی در سال 99  افزایش ناچیز بودجه بهز
روزنامهشهروند-9دیماِه1398

وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی  |  رئیس سازمان بهزیستی با انتقاد از اینکه 
بودجه بهزیستی  در الیحه 99 نسبت به  سال 98 تنها 6/6 درصد افزایش یافته است، گفت: 
کسری بودجه 4  هزار  کمیته امداد و  بهزیستی با این وضع پیش برود، با  گر وضع بودجه ای  ا
و3۰۰ میلیاردی برای پرداخت مستمری مددجویان  مواجه خواهند شد. وی افزود: حدود ٩٣  
درصد بودجه جاری بهزیستی از جنس مستمری، یارانه و امداد و جزو  هزینه های اجتناب ناپذیر 
کثر ١5 تا٢٠  درصد افزایش پیدا می کرد؛ زیرا این  افزایش 6/6  است و باید بودجه سازمان، حدا

خ تورم موجود ندارد . درصدی هیچ تناسبی با نر
 http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/178374 

گسترش حاشیه نشینی در اصفهان 
باشگاهخبرنگارانجوان-11دیماِه1398

کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان  |  رئیس  کوروش محمدی، رئیس 
کاهش  به منظور  الزم  تسهیالت  ارائه  از  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  کمیسیون 
محمدی  کوروش  داد.  خبر  جاری  سال  در  اصفهان  استان  حاشیه نشین  مناطق  مشکالت 
اظهار داشت: رشد آمار حاشیه نشینی سال جاری در بسیاری از مناطق استان اصفهان باعث 
کاهش مشکالت  شده تا شورای اسالمی شهر اصفهان در این زمینه تسهیالتی را در خصوص 
ح ها شامل برطرف کردن فضا های  مناطق حاشیه-نشین استان، ارائه کند. وی افزود: این طر
بی دفاع شهری در مناطق حاشیه نشین، افزایش سطح کیفیت زندگی در این مناطق و بهبود 

فضا های شهری با ایجاد فضای سبز، مکان های آموزشی و فرهنگسرا ها است.
 https://www.yjc.ir/fa/news/7193346 
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کارشناسی در هفته ی جاری در سایت مرکز توانمندسازی  گزارش  کامل  قرار می گیرد. متن 
)www.iran-bssc.ir( منتشر خواهد شد. 

مقدمه 
فساد در ساحت فردی و اجتماعی زندگی بشر، در کنار سایر وجوه زندگانی آن اغلب وجود داشته 
است. شاید کمترین سطح معنایی که فساد را در ذهن ما به عنوان دال مشترک با وجود تمام 
تغییرات ثابت نگاه می دارد، تلقی از فساد به عنوان نوعی از کنش باشد که خیانت به تابوها، 
قوانین، آداب و رسوم و ارزش های جمعی از انسان ها به نفع منافع شخص یا گروه خاصی است 
ج از عرف معمول به آن دست می یابند، اما با تحوالت پی درپی تاریخ و پیچیده تر شدن  که خار
جوامع انسانی، صورت های فساد در قالب نهادهای هر دوره نیز متفاوت شد. در طرف مقابل، 
مکانیسم های مقابله با این فساد نیز بر اساس ظرفیت های نهادهای متصدی بخش های نرم 
و سخت اجتماعات انسانی کارآمدتر شد. طیف راهکارهای چاره جویانه در برابر فساد از سطح 
اخالقی در زندگی فردی آغاز می شود و تا قوانین سخت قضائی ادامه می یابد. موارد متعددی 
تعیین کننده کیفیت سطح مقابله با فساد است که مهم ترین آن ها زمینه اجتماعی، نهادی و 
سازمانی آن دوره خاص از تاریخ است. پس الجرم باید به وضعیت تاریخی-اجتماعی معاصر 
نگاهی گذرا داشت و راهکار نهادی مبارزه با فساد را که موضوع اصلی این گزارش است در این 

زمینه برای مخاطب قدری بیشتر باورپذیر کرد.

نهادهای مبارزه با فساد در جهان 
را یافته  فساد در جهان معاصر در قالب سازمان بوروکراتیک مدرن وجه خاص   بودگی خود 

شفافیت و مقابله با فساد

کمیتی در مبارزه با فساد   ارزیابی عملکرد نهادهای حا
کمیت و جامعه در گزارش کارشناسی مرکز توانمندسازی حا

بخش دوم

کمیتی مقابله  کمیت و جامعه در گزارشی به بررسی عملکرد نهادهای حا مرکز توانمندسازی حا
کامل آن به زودی در پایگاه اطالع رسانی این  که متن  گزارش  با فساد پرداخته است. در این 
کمیتی فعال در حوزه ی شفافیت و مقابله با فساد  مرکز منتشر می شود، 13 نهاد و مجموعه حا
مورد بررسی قرار گرفته اند: هیئت های عالی نظارت، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و مالی، مرکز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد قوه قضائیه، شورای عالی 
کنوانسیون مبارزه  مقابله و پیشگیری از جرائم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مرجع ملی 
کشور، اداره مبارزه با  کل  کمیته مبارزه با فساد تقلب و پول شویی دیوان محاسبات  با فساد، 
پول شویی در بانک ها، شورای دستگاه های نظارتی کشور، کمیته سالمت اداری و صیانت از 
کسیون های مرتبط با مبارزه  کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، فرا حقوق مردم، 
کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران، ستاد  با فساد در مجلس شورا اسالمی، 

شفاف سازی سازمان بهزیستی.
این گزارش که توسط محمدباقر امتی و محمد کریمی از همکاران پژوهشی مرکز توانمندسازی 
جرگه  این  به  به تازگی  نیز  مردم نهاد  نهادهای  هرچند  که  می کند  تصریح  یافته،   نگارش 
پیوسته اند، اما همکاری متقابلی میان نهادهای مذکور و دستگاه های اصلی مبارزه با فساد 
کارشناسی، از میان حوزه های مبارزه  گزارش  در دولت وجود ندارد. همچنین بر اساس این 
کنترل فساد مالی و اقتصادی است. این امر نگاه  با فساد، تمرکز نهادهای فعال در ایران بر 
کنترل بحران چندوجهی را با  کرده است و عماًل  همه جانبه گرا به مسئله فساد را دچار خدشه 
کید شده که نهادهای مبارزه با فساد در ایران  مشکل روبه رو کرده است. در پایان این گزارش تا
عمومًا در مرحله پیشگیرانه و سیاست گذارانه باقی مانده اند و ورود به مراحل عمده مبارزه با 
فساد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه بخش هایی از این گزارش در اختیار خوانندگان 
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با تردید جدی روبه رو است.  از فساد در دوره های پیشامدرن  است. امکان وقوع این نوع 
سازمان  قالب  در  اداری  سازمان دهی  از  نوعی  شکل گیری  و  غرب  در  مدرنیته  اولیه  تجربه 
بوروکراتیک، به دستگاه های تمشیت امور عمومی پیچیدگی نظام مندی داد و بهره مندی 
کنش های عقالنی در سازمان و سنت مکتوب سازی  از نوع خاصی از تعاریف از قانون و غلبه 
اسناد به همراه نوعی از مدیریت نیروی انسانی مبتنی بر الگوهای بهره وری آن وجه جدید 
سازمان جدید است که پیش از این، نشانه ای از آن در جوامع دیده نمی شود. همچنین تجربه 
ثانوی مدرنیته با الگوهای توسعه ای از قرن 2۰ به بعد جای پای این مفاهیم را در کشورهای 
گرفتند عالوه  که درحال توسعه نام  کژکارکردهای این نهادها در جوامعی  غیرغربی نیز گشود. 
بر بحران سازمان های مدرن با معضالت بومی آن ها نیز گره خورده بود و عدم تقارب با بافت 
تاریخی و اجتماعی این جوامع سبب شد سازمان های غیربومی با مشکالت عدیده ای روبه رو 

شوند. از مهم ترین این کژکارکردها فساد سازمانی است.
کشوری است  کرده است اولین  که فرآیند توسعه را در نیمه دوم قرن 2۰ آغاز  کشور سنگاپور   
که  که از نهادهای مبارزه با فساد در سال 1952 بهره مند شده است. تجربه موفق این نهاد 
تحت عنوان »اداره تحقیقات-اقدامات فساد« مشغول به فعالیت بود به دلیل موفقیت در 
کشورهای دیگر  با فساد در  گسترش نهادی مبارزه  کشور سبب  کنترل فساد در این  زمینه 
درحال توسعه شد. هنگ کنگ نیز در سال 1974 در اوج مسیر توسعه تجربه موفقی را در مبارزه 
سازمانی با فساد در »کمیسیون مستقل مبارزه با فساد« داشت، اما عمده فرآیند مبارزه با فساد 
در قالب فعالیت های نهادی را در کشورهای مختلف باید در دهه 9۰ میالدی و اوایل قرن 21 
کرد. پیگیری های مجمع عمومی سازمان ملل از ابتدای دهه مذکور از کمیسیون  جست وجو 
پیشگیری از جرائم و غرامت کیفری سبب شد این کمیسیون در مسیر مبارزه با فساد به شکل 
کلید زد. این موضوع  کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را  مستقل پیشنهاد تصویب 
کش و قوس های فراوان، نهایتًا در سال 2۰۰3، به تصویب مجمع عمومی رسید و  پس از 
کشورهای بسیاری به آن پیوسته اند. ایران نیز دو سال پس از تصویب این کنوانسیون از سال 
کرد و نهایتًا با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در  1384، فرآیند پیوستن به آن را آغاز 

سال 1387 آن را به پایان بردند. )دایره المعارف مبارزه با فساد، 1397: 18-16(

انواع نهادهای مبارزه با فساد 
کنترل فساد بر  کنوانسیون به منظور  که در این  متخصصان حوزه نهادهای مبارزه با فساد، 
کتاب  کرده اند. در  کید شده است، فساد را به انواع مختلفی تقسیم  ضرورت تشکیل آن تأ
دایره المعارف مبارزه با فساد، نهادها به اعتبار مراحل ورود به مقابله با فساد و همچنین نوع 

اقدام به پنج دسته تقسیم شده اند:
1 . نهادهای تخصصی پیشگیری از فساد: این نهادها تنها وظیفه پیشگیری دارند 
این  نمونه  مهم ترین  ندارند.  عهده  به  اجرا  و  کمه  محا درباره  وظیفه ای  هیچ  و 
که به تعریف اهداف  کمیسیون های مقامات عالی رتبه تشکیل می دهند  نهادها را 
و اولویت های راهبردی و هماهنگی بخش های مختلف دولت مشغول می شوند. 
کشیدن وظیفه آموزش نیز در حوزه  کشورها به دوش  همچنین در تجارب برخی از 
کز آموزشی به این بخش از نهادها  کادمی ها و مرا تخصصی مبارزه با فساد با حضور آ

سپرده می شود.
2.  نهادهای تخصصی اجرا: این نهادها عمومًا دارای اختیارات دادستانی و وظایف 

حقوقی هستند و در اجرای قوانین مقابله با فساد فعالیت می کنند.
3. نهادهای پیشگیری و اجرا: در برخی از نمونه های نهادهای مبارزه با فساد، به 
دلیل پیوستگی وظایف دو نهاد مذکور و پیوستگی اقدامات و اطالعات مورد نیاز برای 
که به صورت جامع توان تجمیع این  هریک از این اقدامات نیاز به دستگاهی است 
دو وظیفه را با هم داشته باشد. به همین منظور نهادهای پیشگیری و اجرا در بسیار 

از کشورها ذیل یک سازمان مشغول به فعالیت اند.
4. کمیسیون های اجرا: این نهادها عمومًا در برهه های گذار سیاسی و دوران انقالب ها 
تشکیل می شوند و مسئولیت حفاظت از اموال و جلوگیری از فساد را به عهده دارند. 
این نهادها به دلیل فقدان قانون مجبور به ارجاع به قوانین گذشته هستند تا شرایط 

به حالت معمول تغییر کند.
5. نهادهای چندمنظوره: برخی از نهادها وظیفه اصلی مبارزه با فساد را به عهده 
ندارند، بلکه از خالل وظایف دیگر که اولویت نیز با این اقدامات است به حوزه مبارزه 
نهادهای  و  بشری  حقوق  حسابرسی،  نهادهای  عمومًا  کرده اند.  ورود  نیز  فساد  با 

مربوط به شفافیت در این حوزه نیز فعالیت دارند. )همان: 15 -2۰(
 برخی دیگر به اعتبار حیطه فعالیت این نهادها و وابستگی شان، آن ها را به سه دسته دولتی، 
این  که  کید شده است  تأ بر این نکته بسیار  البته  کرده اند،  مردم نهاد و بین المللی تقسیم 
تقسیم بندی به منزله رجحان هیچ یک از این نهادها بر دیگری محسوب نمی شود، بلکه به 
کادمی ها و نهادهای مبارزه  ضرورت مسئله هرکدام از آن ها در کنترل فساد مفید خواهد بود. )آ

با فساد، 1395: 35-3۰(
درباره ویژگی ها و خصوصیات این نهادها دیدگاه های متعددی وجود دارد. سعی داریم در 
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، برخی از ویژگی های این  گزارش بر اساس سند  این 
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نهادها را برشماریم. در این سند، در ماده پنجم تا هفتم درباره نهادهای مقابله با فساد بحث 
ابعاد  کرده است،  اظهارنظر  آن  درباره  این سند  که طبیعتًا  نکته ای  شده است. مهم ترین 
جهانی مسئله فساد و راهکارهای فراملی برای مبارزه با آن است. درواقع نهادهای مبارزه با 
فساد به دلیل گستردگی دامنه این مسئله و همچنین برای استفاده از تجارب سایر نهادهای 
بین المللی موظف اند با سازمان های بین المللی و نهادهای مشابه در کشورهای دیگر همکاری 
داشته باشند. پیوند با آموزش در راستای تخصصی شدن فزاینده حوزه مبارزه با فساد در حین 
پیچیده شدن مسئله و نیاز به میان رشته ای شدن این حوزه برای نهادهای مبارزه با فساد 
که در این سند سخت بر  ضروری است. حفظ استقالل این نهادها نیز از نکات دیگری است 
آن پافشاری شده است. این استقالل برای حفظ موقعیت نهادهای نظارتی شاید از اصول 
باید پیش نخواهد رفت.  با فساد چنان که  که بدون رعایت آن پروژه مبارزه  اساسی است 
پرهیز از جهان شمولی و بهره مندی از رویکردهای مسئله محور غیرتعمیمی، تمرکز بر استفاده 
گسترش  که در جامعه مدنی فعال هستند و توان افزایی به منظور  از ظرفیت های نهادهایی 
مشارکت آن ها و افزایش فعالیت ها در زمینه فرهنگ سازی با رویکردهای مردم محور در زمینه 
کنوانسیون بر رعایت آن توسط  که این  پیشگیری و مبارزه با فساد از اهم خصیصه هایی بود 

کید ویژه داشته است. )لینک متن کنوانسیون مبارزه با فساد( نهادها مربوطه تأ

کمیتی مبارزه با فساد در ایران  سیر تاسیس نهادهای حا
نهادهای مبارزه با فساد در ایران، از سال 138۰ در پی فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری 
تشکیل شدند. اولین نهادی که تحت این عنوان تأسیس  شده است »ستاد هماهنگی مبارزه 
با مفاسد اقتصادی و مالی« است . اعضای این ستاد از قوای سه گانه هستند و سابقه فعالیت 
آنان امروزه بالغ بر هجده سال است. اهم اقدامات این ستاد تدوین قانون »ارتقای سالمت 
اداری و مقابله با فساد«، »آیین نامه 16 اولویت مبارزه با فساد« و »قانون پنجره واحد مدیریت 

زمین« است.
به جز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد در نیمه دوم دهه 8۰ شمسی، چهار نهاد دیگر تأسیس 
شدند که به تفصیل در متن گزارش به آن ها اشاره خواهد شد. »شورای عالی مقابله و پیشگیری 
از جرائم پول شویی و تأمین مالی تروریسم« و »مرکز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری 
و مبارزه با فساد قوه قضائیه« در سال 1387 تأسیس شدند. یادآوری می شود در همین سال 
کشور اصالح  شده است. همچنین »مرجع ملی مبارزه با فساد« در  کل  قانون سازمان بازرسی 
کنوانسیون زیر نظر وزارت دادگستری تأسیس شد. در  سال 1389 پس از پیوستن ایران به 
حوزه مبارزه با پول شویی نیز پس از تصویب قانون مبارزه با پول شویی در سال 1386 و ابالغ 

آیین نامه اجرایی آن در سال 1388، در همین سال »اداره مبارزه با پول شویی در بانک ها« 
نیز تأسیس شد.

در مجموع، دهه 8۰ شمسی را می توان آغازی برای مبارزه نهادی در مقابل فساد نام نهاد. 
گر به وضعیت شاخص  این موضوع حکایت از وضعیت وخیم فساد در این دهه در ایران دارد. ا
ک فساد نیز توجه شود، این وضعیت را تأیید می کند. در اوایل دهه 8۰، رتبه ایران از میان  ادرا
133 کشور در جهان در حوزه فساد 78 بود. این آمار در میانه این دهه از سال 1386 تا 1388 
به ترتیب 131، 141 و 168 شده است. این وضعیت در نیمه اول دهه 9۰، وضعیت فساد در 
کشور تا حدی بهبود  ایران را به میزان نسبتًا یکسانی با میانگین رتبه 13۰- 144 از بین 18۰ 

بخشیده است، ولی همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار داده است.
که  ک فساد در دهه 9۰ در حالی میزان نامطلوبی نشان می دهد  رتبه ایران در شاخص ادرا
کار شده اند،  که در دهه 8۰ مشغول به  در طول این دهه عالوه بر پنج نهاد مقابله با فساد 
شش نهاد دیگر نیز به فعالیت در این حوزه می پیوندند. این نهادها به ترتیب تاریخ تأسیس 
عبارت اند از: 1- »کمیته مبارزه با فساد و تقلب و پول شویی دیوان محاسبات کشور« در سال 
و  اداری  کشور« در سال 1391؛ 3- »کمیته سالمت  نظارتی  139۰؛ 2- »شورای دستگاهی 
صیانت از حقوق مردم« در سال 1392؛ 4- »کمیسیون دسترسی آزاد به اطالعات« در سال 
1393؛ 5- »کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران« در سال 1396؛ و 6- »ستاد 

شفاف سازی سازمان بهزیستی« در سال 1397.

وابستگی دستگاهی نهادهای مبارزه با فساد در ایران 
از میان این نهادها سه مورد در سطوح عالی در همکاری سه قوه تعریف شده اند. در این 
نهادها، جایگاه های حقوقی از دستگاه های مربوطه در هریک از قوا مشخص شده است که در 
باالترین سطح اداری به تصمیم گیری می پردازند. عالوه بر این موارد، قوه مجریه خود نیز پنج 
نهاد مستقل در حوزه مبارزه با فساد دارد. این نهادها عمومًا با ساختاری میان وزارتخانه ای 
در همکاری بخش های مختلف دولت مشغول به فعالیت اند. قوه مجریه بیشترین تعداد 
نهادهای مبارزه با فساد را در میان قوای سه گانه دارد. مجلس شورای اسالمی نیز با توجه به 
ماهیت فعالیت دیوان محاسبات دارای دو نهاد مستقل است. همچنین قوه قضائیه در یکی از 
دستگاه های زیرمجموعه خود یعنی، سازمان بازرسی کل کشور از یک نهاد مطالعاتی در حوزه 
کمیته ای  مبارزه با فساد بهره می برد. شورای شهر تهران نیز در سال 1396 دست به تشکیل 

در زمینه شفافیت زد که به تبع آن به مباحث مبارزه با فساد نیز ورود کرده است.
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مبارزه با فساد و حکمرانی خوب
ضرورت نهادسازی به عنوان یکی از مهم ترین راه های مبارزه با فساد در الگوهای توسعه 
کمیته  که  ویژگی هایی  به  به دقت  گر  ا دارد.  ویژه ای  جایگاه  خوب  حکمرانی  نظریات  و 
اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای »حکمرانی خوب« برشمرده است توجه کنیم، 
بخش عمده ای از این خصوصیت ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم به حوزه مبارزه با فساد 
مربوط می شود. سازمان ملل برای حکمرانی خوب حداقل هشت ویژگی برشمارده است. 
کمیت قانون، شفافیت، پاسخ گویی، شکل گیری  این خصیصه ها عبارت اند از: »مشارکت، حا
وفاق عمومی، حقوق برابر )عدالت(، اثربخشی و کارایی و مسئولیت پذیری«. این ویژگی ها 
که در آن تمام وظایف به عهده  با تغییرات ماهیت مدل حکمرانی تک بازیگر  همچنین 
دولت است به مدل حکمرانی با بازیگران متعدد در بحث مبارزه با فساد نیز ظرفیت های 
جدیدی را گشوده است. »در حال حاضر ده ها نهاد ملی و بین المللی تخصصی با کنشگری 
که به صورت ویژه بر شیوه ها و راهکارهای  موجودیت های دولتی و غیردولتی تشکیل شده 
مقابله با فساد تمرکز یافته اند و با انجام اقدامات مختلف به دولت در راستای تحقق این 
امر خطیر یاری می رساند. لذا استفاده از این نهادها بدون شک می تواند ضریب موفقیت 
کادمی ها و نهادهای مبارزه با فساد،  برنامه های مقابله را به نحو چشم گیری ارتقا بخشد.« )آ

)14-13 :1395

 نهادسازی به عنوان راهکاری برای مبارزه با فساد 
متن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد مصوب سال 2۰۰3 نیز در بندهای مختلف، 
کرده است. ماده 5 و 13 از فصل دوم  ح  نهادسازی را به عنوان راهکار پیش روی کشورها مطر
که مربوط به نهادهای پیشگیری از فساد است به نهادسازی در بخش دولتی و خصوصی 
اشاره می کند. ماده 6۰ بند یک از اعضا می خواهد در ارزیابی و تقویت نهادها به یکدیگر کمک 
فنی ارائه دهند. مواد 6 و 36 به تأسیس بخش های خاص ضد فساد در مراجع پیشگیری و 
مجریان قانون اختصاص دارند. ماده 62 نیز همچنان دغدغه نهادسازی را دارد، اما آن را به 
حوزه بین الملل انتقال داده است. در مجموع می توان از این سند به عنوان یکی از مهم ترین 
اسناد حامی نهادسازی در مبارزه با فساد نام برد. )برنامه های جهانی مبارزه با فساد، 1387: 

)123-121
کید بر نهادسازی برای مقابله با فساد در بررسی وضعیت عملی این  اما با وجود این همه تأ
کارنامه  آن ها باید دقت بیشتری را مبذول داشت. در منابع این حوزه مزایا و  نهادها و بررسی 
معایب متعددی برای نهادی سازی برشمرده شده است. توجه به این منابع سبب می شود ما 
نهادسازی را به عنوان ابزار با نگاه واقع گرایانه تر بررسی کنیم. برخی از پژوهشگران در مزایای 

نهادسازی موارد زیر را نام برده اند:
1- درجه باالیی از تخصص گرایی و مهارت؛
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2- استقالل نسبی از ارگان های درگیر فساد و بسطید برای مقابله با آن ها؛
کرده است  که در سازمان های دیگر رسوخ  3- منفک بودن از مشکالت فسادخیزی 

به دلیل حضور در مراحل آغازین؛
4- اعتبار و مشروعیت بیشتر نزد مردم؛

5- میزان پاسخ گویی سیاسی، قانونی و مردمی بیشتر نسبت به دیگر دستگاه ها؛
6- شفافیت.

انتقادها به تاسیس نهاد برای مبارزه با فساد 
اما هم زمان در معایب این ابزار مقابله با فساد نیز مطالب متعددی وجود دارد. به طور خالصه 
کارآمدی و میزان  این انتقادها در سه حوزه دسته بندی می شود. اولین نقد مربوط به بحث 
با فساد خود مستلزم  هزینه هاست. منتقدان معتقدند تأسیس نهادهای تخصصی مقابله 
هزینه های بسیار زیادی است و تعدد این نهادها نیز در بخش های مختلف این هزینه ها 
را افزایش می دهد. نقد دوم به بروز انزوا، موانع و رقابت منفی میان این نهادها و نهادهایی 
که مجبور به همکاری با آن ها هستند. درواقع به طور جدی به نظر می رسد این  مربوط است 
نهادها به مرور زمان به دیگری نهادهای مورد بررسی قرار می گیرند و موانع متعددی پیش روی  
آن ها ایجاد خواهد شد. این موانع رقابت منفی را سبب می شود که به سادگی روند فعالیت ها را 
با مشکالت جدی روبه رو خواهد کرد؛ اما نقد سوم نیز ناظر به ماهیت سازمان است. منتقدان 
که سایر نهادها در  که نهادهای مقابله با فساد نیز دقیقًا دیر یا زود به همان بالیی  معتقدند 
موضوع فساد دچار آن ها شده اند، مبتال خواهند شد. درواقع پیش فرض این افراد این است که 

بخشی از مشکل فساد مربوط به ماهیت ساختار سازمان است. )همان: 134-133(
نویسندگان دایره المعارف مبارزه با فساد به طور جد معتقدند: »به رغم رواج فزاینده نهادهای 
مبارزه با فساد، این نهادها به دلیل تحقق نیافتن وعده های مقابله با فساد با انتقادهایی 
کثر این نهادها از تأثیر اندکی برخوردارند.  که ا کی از آن است  روبه رو بودند. شواهد تجربی حا
ناامیدی در تحقق اهداف مربوط به کاهش فساد باعث شده تا بسیاری به دنبال روش های 
اثربخش نمودن فعالیت های این نهادها باشند. از منظر داخلی، تأسیس نهادهای مبارزه 
ح شده است. با این وجود، درحالی که  با فساد به عنوان عنصر اصلی اصالحات نهادی مطر
تأسیس نهادهایی از این دست با خوش بینی بسیار همراه بود، اما تجربه نشان می دهد کارایی 
که نهادهای  کشور دیگر متفاوت است. به گونه ای  کشوری به  از  با فساد  نهادهای مبارزه 
توانمند مبارزه با فساد از امکانات خوب، رهبری قدرتمند و از درجه سالمت و تعهد باالیی 
که نهادهای مبارزه با فساد ضعیف تر، از اراده سیاسی ضعیف  برخوردارند. این در حالی است 

امکانات و ظرفیت محدود رنج می برند«. )دایره المعارف مبارزه با فساد، 1397: 16- 17(
پیتر النگست نیز در »برنامه های جهانی مبارزه با فساد« چنین می گوید: »در گذشته نهادسازی 
کرده بود و برای اداره آن ها به مهارت های فنی نیاز داشت.  بر ایجاد یا توسعه نهادها تمرکز 
که از  کمتر از انتظارات بوده، زیرا نگرش و رفتارهایی  در بسیاری موارد، نتایج به دست آمده 
کنون این  فساد پشتیبانی یا آن را تأیید می کردند در این نهادهای جدید نیز راه می یافتند. هم ا
مسئله پذیرفته شده که اصالحات فقط نباید در سطح نهادها باشد، بلکه باید کارکنان آن ها را 
نیز دربرگیرد. همچنین از نظر مدیریت نتیجه محور الزم است سالمت، پاسخ گویی، شفافیت و 
همچنین پذیرش کلی نگرش ها، عقاید و آداب و رسوم که سالمت را بر فساد ترجیح می دهند 

تقویت شوند و به اجرا درآیند«. )برنامه های جهانی مبارزه با فساد، 1387: 125-124(

کمیتی ممکن است؟  آیا مبارزه با فساد در ایران توسط نهادهای حا
کنترل فساد تأسیس نهادهای جدید است. این رویکرد  ابزار برای  گویا در ایران مهم ترین 
بعضًا متأثر از توصیه های اسناد و سازمان های بین المللی است و بخشی نیز در پی قوانین 
از این دالیل امروزه در ایران دوازده نهاد  یا تصمیمات سیاسی داخلی است، اما به هریک 
مبارزه با فساد وجود دارد. این نهادها در ساختار هر سه قوه تشکیل شدند و حتی در باالترین 
کار هستند. مسئله اما از جایی قابل  سطوح تصمیم گیری نهادهای فراقوه ای نیز مشغول به 
قرار  نهادها  تأسیس  روند  کنار  را  ک فساد  ادرا رتبه بندی  گر شاخص های  ا که  است  بررسی 
دهیم، هم جهتی خاصی میان افول رتبه ایران و افزایش تعداد نهادهای مبارزه با فساد دیده 
کارنامه این نهادها به طور جدی از مهم ترین مسائلی است  می شود. به هر صورت سنجش 
که از آن غفلت شده است. ارزیابی این نهادها نسبت به مأموریت های محوله شان، خود یکی 
که تا به امروز مورد توجه نبوده است. بر اساس این  از ابزارهای مؤثر مقابله با فساد است 
ارزیابی ها می توان همپوشانی های احتمالی و نقش های متداخل را شناسایی کرد و در راستای 

رفع این مشکالت به شکل سازمانی تدابیری اندیشید.
عالوه بر نقدهایی که به مدل تمرکز استفاده از نهادها به عنوان ابزار مبارزه با فساد وجود دارد، 
گر بخواهیم قدری به وضعیت این نهادها در ایران بپردازیم، نکاتی برجسته ای مشاهده  ا
می شود. نکته اول تمرکز این نهادها بر فساد اقتصادی و مالی است. تجلی این مورد را می توان 
کمیتی تشکیل شده  که از عالی ترین مقامات حا در تشکیل اولین نهاد مبارزه با فساد ایران 
است و نقش اساسی در این حوزه ایفا می کند به خوبی دریافت. »ستاد هماهنگی مبارزه با 
که به تبع آن در تدوین اهداف و مأموریت ها  مفاسد اقتصادی و مالی« عنوان این نهاد است 
کرده است. به جز این نهاد، حداقل سه نهاد مبارزه با فساد دیگر  نیز به همین سوی حرکت 
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در ایران تمرکز بر مسائل پولی و بانکی دارند. بی توجهی به ورود فساد در ساحت فرهنگی و 
اجتماعی سبب شده است سیاست گذاری و قوانین و مقررات نیز با تمرکز بر راهکارهای مالی 

و اقتصادی تدوین شود.
و  بر ظرفیت دستگاه های دولتی  نهاد  این  فعالیت های  و  اقدامات  تمرکز  درباره  نکته دوم 
کمیتی است. درواقع به وضوح نوعی از دولت گرایی در اقدامات مبارزه با فساد ایران سایه  حا
گزارش های سازمان ها به فعالیت های ارگان های  ج در  انداخته است. عمومًا اقدامات مندر
دولتی و تدوین قوانین و مقررات تقلیل یافته است و بهره مندی از ظرفیت های جامعه مدنی، 
کمتر دیده می شود یا محلی از اعراب ندارد. این ویژگی در  تشکل ها و سازمان های مردم نهاد 
که صراحتًا خاتمه دوره تک بازیگر بودن برای دولت  تعارض با اصول حکمرانی خوب است 
کمیت خوب وابسته به درک پیچیدگی مسائل و  کرده است. عملیاتی شدن ایده حا را اعالم 
درک ابعاد پیچیده آن دارد که خود نیاز به پذیرش تکثر کنشگران و واردکردن ذی نفعان متعدد 
کنشگری را پررنگ می کند. به نظر می رسد از مهم ترین اقدامات پیش روی  به عرصه اصلی 
نهادهای مبارزه با فساد در ایران باید پیوستن به سطح وسیع تری از کنشگران باشد که تحت 
کنشگری دارند تا به هر نحوی در  عنوان های مختلف دغدغه این حوزه را به منظور ورود به 

تقویت ایده مبارزه با فساد که در ظرفیت نهادی آن هاست وارد عرصه شوند.
تقسیم بندی های  اساس  بر  نهادهاست.  این  مأموریت  ماهیت  و  سطح  درباره  سوم  نکته 
ایران )در  با فساد  که نهادهای مبارزه  کرد  ادعا  گزارش می توان به جد  ارائه شده در همین 
سه گانه دولتی، بین المللی و مردم نهاد( عمومًا دولتی با واحدهای کوچک بین الملل و ارتباط 
که این نهادها ارتباط ضعیفی با  اندک با نهادهای مردمی هستند. همچنین قابل  ذکر است 
سمن ها و نهادهای جامعه مدنی دارند و نتوانستند به خوبی از ظرفیت این بخش از جامعه 
کنند. در خصوص تقسیم بندی بر اساس اقدامات )پیشگیرانه، اجرایی، پیشگیری  استفاده 
کمیسیون های اجرا و چندمنظوره( عمومًا نهادها در مرحله پیشگیرانه و در ساحت  و اجرا، 
سیاست گذاری و به عنوان هماهنگ کننده نهادهای دیگر مشغول به فعالیت هستند و برخی 
کید  تأ اساس  بر  و  وجود  این  با  اما  آمیخته اند؛  اجرا  با  را  پیشگیرانه  مأموریت های  آن ها  از 
که آموزش را یکی از ارکان اصلی  مکرر اسناد بین المللی و ادبیات نظری حوزه مبارزه با فساد 
نظام های پیشگیرانه معرفی می کند، تنها یک مورد از این نهادهاست که تحت عنوان »مرکز 
مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد قوه قضائیه« از زیرمجموعه سازمان 
بازرسی کل کشور به حوزه مطالعاتی می پردازد و وظیفه ترویجی و گفتمان سازی در این حوزه 
را به عهده دارد. چنانچه در جدول صفحه بعد خواهید دید، تعداد زیادی از این نهادها برای 
تنظیم اسناد و رسیدگی و تدوین آیین نامه تشکیل شدند و وظیفه هماهنگی بین نهادی را 

که  به عهده دارند. دست کم سه نهاد نیز تحت عنوان نهادهای چندمنظوره معرفی شده اند 
حیطه فعالیتی غیر از مبارزه با فساد را دارند، اما به اقتضا موضوع اصلی شان به حوزه مبارزه 
کرده اند. در مجموع به نظر می رسد این عدم توازن در ماهیت فعالیت های  با فساد نیز ورود 
نهادهای مبارزه با فساد در ایران سبب اختالل در فرآیند مدنظر خواهد شد و تورم اقدامات را 

به مرحله ای خاص محدود خواهد کرد که نتیجه مطلوبی را در پی ندارد.
که این نهادها باید در برنامه  گام های مهمی  که از  در پایان نیز ذکر این نکته ضروری است 
کثری و قدرت ارتباط مردمی در این حوزه است.  فعالیت های خود بگنجانند، شفافیت حدا
درواقع این نهادها به عنوان متصدی حوزه فساد به بیشترین اعتماد اجتماعی برای ادامه 
نیاز به اقدامات مقتضی در حوزه  امر مهم  که جلب این  فعالیت های خود نیازمند هستند 
که متأسفانه با آن فاصله زیادی احساس  شفافیت در سطوح مختلف در این نهادها را دارد 
می شود. غفلت از فرهنگ سازی و ساختن ادبیات نظری این حوزه تخصصی برای گفت وگوی 
اجتماعی میان نهادی و میان مردم و سازمان ها از خألهای مهم فرآیند مبارزه با فساد است که 
توجه به آن ها هرچند شباهتی به گزارش های اقدامات کوتاه مدت این نهادها ندارد، اما ترسیم 

چشم انداز مطلوب تری برای آینده این حوزه را نمایان می کند. 
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طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
  مورخ 5 لغایت 11 دی ماِه 1398

فراوانیتعدادموضوع
20 درصد4بازرگانی و امور مالیاتی 

15 درصد3سالمت اداری و بوروکراتیک 
15 درصد3وزارتخانه و سازمانهای تابعه

15 درصد3مدیریت شهری
10 درصد2رسانه، فرهنگ و هنر 

ک و مستغالت 10 درصد2امال
5 درصد1دولت)دولت الکترونیک و ...(

5 درصد1نظام پولی، مالی و بانکی
5 درصد1بهداشت و سالمت

------امورات مجلس و نمایندگان 
------صندوقهای بازنشستگی

------اطالعات و فضای مجازی
------قضایی 

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

------ورزش
------سایر

100 %20مجموع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت

طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
  مورخ 5 لغایت 11 دی ماِه 1398

فراوانیتعدادجایگاه/سمت
60 درصد12روزنامهنگار-خبرنگار 

40 درصد8مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها  1
------نمایندگان مجلس

------کنشگران مدنی
------وزرا

------پژوهشگران و اساتید دانشگاه 

------سایر
100 %20مجموع

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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ک خبر  و انقالب شهرستان دماوند از ورود مدعی العموم به موضوع نابسامانی دفاتر و اتحادیه امال
ک ساماندهی نشود،  ک و دفاتر مشاوران امال داد و عنوان کرد: تا زمانی که اتحادیه اصناف و امال
تخلفات در این زمینه به قوت خود باقی خواهد بود. بسابی افزود: یکی از عوامل اصلی تخلفات 
ک است  زمین خواری و صد ها پرونده ورودی به مراجع قضایی، نابسامانی دفاتر و اتحادیه امال
ک مجوزدار بدون ضابطه و صد ها بنگاه و دفتر  که سبب شده تا صد ها بنگاه و دفتر مشاور امال

ک بدون مجوز فعالیت داشته باشند که سبب بروز تخلفاتی در این زمینه شده اند. مشاور امال
 https://www.mizanonline.com/fa/news/580314 

ونده مرتبط با فساد کاغذ دولتی در  20 پر
سراسر کشور 

خبرگزاریتسنیم-7دیماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات  |  سخنگوی سازمان تعزیرات از تشکیل 
کاغذ دولتی خبر داد. از میان این 2۰ پرونده ، برای  کشور مرتبط با فساد  2۰ پرونده در سراسر 
گرفته و دو پرونده نیز به  هفت پرونده محکومیت صادر شده است ، سه پرونده حکم برائت 
مراجع ذی صالح ارسال شده است. رایگانی افزود:  متأسفانه بخشی از متولیان کاغذ خصوصًا 
در حوزه مطبوعات با جعل سربرگ بین 3۰ تا 4۰ نشریه در تهران و دریافت کاغذ این نشریات 
خ دولتی دریافت  خ  ارز دولتی و جعل مهر این نشریات، بخش زیادی از کاغذ دولتی را به نر با نر

کرده اند. خ آزاد در بازار توزیع  کرده و به نر
 https://tn.ai/2169157 

شفافیت و مقابله با فساد

اخبار برگزیده هفته

فصل اول

مساحت مناطق آزاد ایران 12 برابر میانگین 
جهانی است 

خبرگزاریتسنیم-6دیماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

که  کرد؛ این در حالی است  مجلس شورای اسالمی با تأسیس 111 منطقه  ویژه و آزاد موافقت 
که  مساحت فعلی این مناطق در ایران 12 برابر میانگین جهانی است. الزم به توضیح است 
کاالی وارداتی در مناطق آزاد به فروش می رسد. همچنین،  ساالنه بیش از6۰۰ میلیون دالر 
از  یکی  اصلی،  سرزمین  در  آن ها  اصلی  فعالیت  و  آزاد  مناطق  در  صوری  شرکت های  ایجاد 
شیوه های رایج فرار مالیاتی است که به دلیل عدم شفافیت و عدم استقرار سامانه های نظارتی 
کنون بیش از 28۰۰ شرکت با یک آدرس و  در این مناطق اتفاق می افتد. به عنوان مثال، تا 

یک کدپستی در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است.
 https://tn.ai/2167732 

ع نابسامانی  ود مدعی العموم به موضو ور
دفاتر و اتحادیه امالک 
میزانآنالین-7دیماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

حسن ابراهیمی بسابی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان دماوند  |  دادستان عمومی 
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معافیت مالیاتی۶000 میلیاردی مؤسسات 
ی  آموزشی و کنکور

پایگاهخبریانتخاب-7دیماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

یکی از مهم ترین معافیت های مالیاتی که مغفول مانده و ظرفیت باالیی دارد، معافیت مالیاتی 
کنکوری است. این مؤسسات به دلیل نقش مهم در عدالت آموزشی و  مؤسسات آموزشی و 
گردش مالی  گیرند.  ظرفیت مناسب برای درآمد مالیاتی برای دولت باید مورد بازنگری قرار 
کنکوری4۰ هزار میلیارد تومان و هزینه تبلیغات ماهانه آن ها در  ساالنه مؤسسات آموزشی و 
صداوسیما بیش از5۰۰ میلیارد تومان است. رفع معافیت مالیاتی این مؤسسات 6 هزار میلیارد 
تومان درآمد برای کشور به همراه دارد و می تواند در تحقق عدالت آموزشی و مالیاتی، شفافیت 

و جبران کسری بودجه کمک کار دولت باشد.
 https://www.entekhab.ir/fa/news/520371 

ی ها از تخلفات  ۸0 درصد بودجه شهردار
ساختمانی تأمین می شود 

شفافیتدرحوزهمدیریتشهری

خبرگزاری ایرنا-8 دی ماِه 1398

محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسالمی شهد مشهد  |  رئیس شورای اسالمی شهد 
تأمین  ساختمانی  تخلفات  محل  از  شهرداری ها  بودجه  درصد  درحالی که8۰  گفت:  مشهد 
کرد.  می شود، می بایست راهکاری به منظور جلب حضور و مشارکت مردم در این حوزه پیدا 
حیدری افزود: پیش از پیروزی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی، نفت تأمین کننده بودجه 
که شهرداری ها به صورت مستقل بودجه خود را  شهرها بود. سال 1362 تصمیم بر این شد 
کنون نیز  کم یکی از منابع درآمدی شهرداری شد. ا کنند و به همین دلیل، فروش ترا تأمین 
کردن در  که شبیه دست  تصمیم بر این شده تا الیحه درآمدهای پایدار شهری مصوب شود 

جیب مردم است.
 /http://www.irna.ir/news/83611347 

سامانه جامع گارانتی، بازار آشفته 
لوازم خانگی را نجات می دهد 

خبرگزاریمهر-9دیماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق  |  مدیرکل فناوری 
گروه لوازم خانگی،  کاال در  ح شناسه  گفت: پس از اجرای طر اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق 
گارانتی، خدمات پس از فروش  مصرف کننده می تواند از طریق این شناسه و سامانه جامع 
که فاقد  کید بر اینکه از 15 دی ماه، لوازم خانگی تولید داخل  کند. دهقانی نیا با تأ دریافت 
کاال از سال 96 در دست  ح شناسه  گفت: طر کاال باشند، قاچاق محسوب می شود،  شناسه 
کلیه  ابالغیه ای در شهریور همین سال به  نیز وزارت صمت طی  از این  اقدام است؛ پیش 
کد را گوشزد کرده است. بنابراین،  ج این  تولیدکنندگان از جمله صنعت لوازم خانگی، لزوم در

این مهلت زمانی به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.
 http://mehrnews.com/news/4811812 

122 هزار قانون وارد سامانه ملی قوانین 
کشور شد 

خبرگزاریایرنا-9دیماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

مهدی مهدی زاده، معاون تنقیح قوانین ریاست جمهوری  |  به گفته معاون تدوین، تنقیح 
کنون 122 هزار قانون، مقرره،  و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تا
کشور، دسته بندی موضوعی و وارد سامانه ملی قوانین و مقررات شده  رأی و نظر در سطح 
کشور احصاء  کنون 1۰ مرجع  وضع قانون را در  که تا است. مهدی زاده با بیان این مطلب 
کرده ایم، افزود: در عرصه مقررات، وضعیت به مراتب گسترده تر از وضعیتی است که در عرصه 

قانون گذاری وجود دارد.
 /http://www.irna.ir/news/83614289
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آمار تکان دهنده سخنگوی قوه قضائیه از 
ی  بازداشت گسترده مدیران شهر

خبرآنالین-10دیماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

بازداشت  از  سخنگوی قوه قضائیه    | غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه  
گسترده مدیران شهری در سراسر ایران خبر داد. اسماعیلی گفت: هشدار به عوامل شهرداری 
و شوراهای شهر می دهم بررسی عملکرد آن ها جزء وظایف ماست و در صورت تخلف و تشکیل 
پرونده، با قاطعیت با آن ها برخورد می شود. فقط امسال و تا امروز جای گالیه دارد که حدود 2۰ 
شهردار، 5۰ عضو شورای شهر و 1۰۰ کارمند در تعدادی از استان ها و شهرستان ها تحت تعقیب 

قرار گرفتند، بازداشت شدند و برخی نیز محکوم شدند. این اعداد، حدودی است.
 http://khabaronline.ir/news/1337155

وابط کار  نورافکن شفافیت بر ر
روزنامههمشهری-10دیماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

از  افتاده  است.  کار  کار، به   از سامانه جامع روابط  آغاز به  کار چند زیرسامانه دیگر  روزشمار 
را  دادخواست ها  باید  کشور،  استان  در23  کار  روابط  معاونت  حوزه های  تمام  آینده  هفته 
کار، ثبت  به ویژه در بخش بیمه بیکاری به صورت الکترونیک از طریق سامانه جامع روابط 
کار است و می تواند  گام روبه جلو برای ساماندهی روابط  کنند. این اتفاق، یک  و  پذیرش 
ضمن تسهیل مسائل این حوزه، بخشی از مشکالت قدیمی بازار کار را نیز برطرف کند. با فعال 
شدن زیرسامانه های سامانه جامع روابط کار، از هفته آینده امکان بروز تخلفاتی مانند امضای 

قراردادهای سفیدامضا به حداقل می رسد.
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/91719 
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راه حل 

دولت: واگذاری 

رشکت های زیان 

ده؟!

در قانــون بودجــه 1398 

تعــداد رشکت هــای دولتی، 

بانک ها و مؤسسات انتفاعی 

وابسته به دولت، 385 مورد 

بود کــه مطابــق با گــزارش 

عملکرد شــش ماهه نخست 

ســال جــاری تعــداد 197 

رشکت زیان ده بوده اند.

افزایــش 3.6 برابــری بودجه 

رشکت های دولتی طی 9 سال

در الیحــه بودجــه 1399، 

بودجه رشکت های دولتی با 

افزایش 16.2 درصدی نسبت 

به سال 1398 ، 75 درصد 

بودجه کل کشــور را به خود 

اختصاص داده است.

بودجه رشکت های دولتی در 

سال 1390:

3551 هزار میلیارد ریال
بودجه رشکت های دولتی در 

سال 1399:

12771 هزار میلیارد ریال

ش  ر ا صــه گــز : خال منبــع
مدیریتی اظهارنظر دیوان 
محاســبات کشــور نسبت 
بــه الیحــه بودجــه ســال 
1399 )شرکت های دولتی، 
ت  سســا مؤ و  نک هــا  با
انتفاعی وابسته به دولت(
کــز  مر ر  د ه  شــد تهیــه 
ی حاکمیــت  توانمندســاز

و جامعه

شرڪت های دولتے در آينه گزارش ٩٩ ديوان محاسبات

شفافیت بودجه شرکت های دولتی یک گام به پیش

کارایی اقتصادی رشکت ها 

یــت  ی جلــب حام ا فــد

مردمی می شود.

رشکت هــای دولتــی بــه 

رشکت های زیان ده تبدیل 

می شوند.

طی سال های 1397 تا 1399 به ترتیب 59و 57 و 58 رشکت 

دارای مصوبه واگذاری به بخش خصوصی بوده اند.

56 رشکت به رغم داشنت مصوبه واگذاری در سال های 1397 
و 1398 در سال 1399 نیز تکرار شده اند.

از 212 رشکت زیان ده در سال 96 دولت مقرر کرد: 

 134 رشکت در قالب رشکت دولتی ادامه فعالیت دهند.

 66 رشکت در فهرست واگذاری قرار گیرند

 12 رشکت منحل شود

اثرات ســوء این زیان ها در 

قالب کرسی بودجه دولت 

و ســپس تورم  به مردم باز 

می گردد.

رشکت هــای زیــان ده بار 

مالی باالیــی را بــه دولت 

تحمیل می کنند.

7 رشکتی 
که 66% بودجه 

رشکت های دولتی را 

به خود اختصاص 

داده اند:

سازمان 

هدفمندی

 یارانه ها!

سازمان 

حامیت از 

مرصف کنندگان و 

تولیدکنندگان!

دالیل زیان ده بودن شرڪت های دولتے
 )بر اساس گزارش دیوان محاسبات(

عرضه کاالها و خدمات 

تولیــدی بــه قیمــت 

تکلیفی )کــه می توان 

جربان زیان آنها را جز 

یارانه هــای دولــت به 

مردم تلقی کرد(

افزایــش بهــای متام 

شده خدمات تولیدی 

به دلیل افزایش سطح 

عمومی قیمت ها  

تعدادی از رشکت های 

هیــت  ه ما ن د یــا ز

درآمدزایــی نداشــته و 

این واحدها اصوال فاقد 

درآمدنــد و رصفــا برای 

انجام وظایف حاکمیتی 

ایجاد شده اند

بیش برآوردهای انجام 

شــده در درآمدهــا به 

جهت ســود ده نشان 

دادن رشکت

سازمان 

هدفمندسازی 

یارانه ها

رشکت ملی 

نفت ایران

رشکت ملی 

پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی 

رشکت ملی ایران

گاز ایران

سازمان بیمه 

سالمت ایران

رشکت 

سهامی پخش 

فرآورده های نفتی 

ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

ایران

راه حل 

دولت: واگذاری 

رشکت های زیان 

ده؟!

در قانــون بودجــه 1398 

تعــداد رشکت هــای دولتی، 

بانک ها و مؤسسات انتفاعی 

وابسته به دولت، 385 مورد 

بود کــه مطابــق با گــزارش 

عملکرد شــش ماهه نخست 

ســال جــاری تعــداد 197 

رشکت زیان ده بوده اند.

افزایــش 3.6 برابــری بودجه 

رشکت های دولتی طی 9 سال

در الیحــه بودجــه 1399، 

بودجه رشکت های دولتی با 

افزایش 16.2 درصدی نسبت 

به سال 1398 ، 75 درصد 

بودجه کل کشــور را به خود 

اختصاص داده است.

بودجه رشکت های دولتی در 

سال 1390:

3551 هزار میلیارد ریال
بودجه رشکت های دولتی در 

سال 1399:

12771 هزار میلیارد ریال

کارایی اقتصادی رشکت ها 

یــت  ی جلــب حام ا فــد

مردمی می شود.

رشکت هــای دولتــی بــه 

رشکت های زیان ده تبدیل 

می شوند.

طی سال های 1397 تا 1399 به ترتیب 59و 57 و 58 رشکت 

دارای مصوبه واگذاری به بخش خصوصی بوده اند.

56 رشکت به رغم داشنت مصوبه واگذاری در سال های 1397 
و 1398 در سال 1399 نیز تکرار شده اند.

از 212 رشکت زیان ده در سال 96 دولت مقرر کرد: 

 134 رشکت در قالب رشکت دولتی ادامه فعالیت دهند.

 66 رشکت در فهرست واگذاری قرار گیرند

 12 رشکت منحل شود

اثرات ســوء این زیان ها در 

قالب کرسی بودجه دولت 

و ســپس تورم  به مردم باز 

می گردد.

رشکت هــای زیــان ده بار 

مالی باالیــی را بــه دولت 

تحمیل می کنند.

7 رشکتی 
که 66% بودجه 

رشکت های دولتی را 

به خود اختصاص 

داده اند:

سازمان 

هدفمندی

 یارانه ها!

سازمان 

حامیت از 

مرصف کنندگان و 

تولیدکنندگان!

عرضه کاالها و خدمات 

تولیــدی بــه قیمــت 

تکلیفی )کــه می توان 

جربان زیان آنها را جز 

یارانه هــای دولــت به 

مردم تلقی کرد(

افزایــش بهــای متام 

شده خدمات تولیدی 

به دلیل افزایش سطح 

عمومی قیمت ها  

تعدادی از رشکت های 

هیــت  ه ما ن د یــا ز

درآمدزایــی نداشــته و 

این واحدها اصوال فاقد 

درآمدنــد و رصفــا برای 

انجام وظایف حاکمیتی 

ایجاد شده اند

بیش برآوردهای انجام 

شــده در درآمدهــا به 

جهت ســود ده نشان 

دادن رشکت

سازمان 

هدفمندسازی 

یارانه ها

رشکت ملی 

نفت ایران

رشکت ملی 

پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی 

رشکت ملی ایران

گاز ایران

سازمان بیمه 

سالمت ایران

رشکت 

سهامی پخش 

فرآورده های نفتی 

ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

ایران
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راه حل 

دولت: واگذاری 

رشکت های زیان 

ده؟!

در قانــون بودجــه 1398 

تعــداد رشکت هــای دولتی، 

بانک ها و مؤسسات انتفاعی 

وابسته به دولت، 385 مورد 

بود کــه مطابــق با گــزارش 

عملکرد شــش ماهه نخست 
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رشکت زیان ده بوده اند.

افزایــش 3.6 برابــری بودجه 

رشکت های دولتی طی 9 سال

در الیحــه بودجــه 1399، 

بودجه رشکت های دولتی با 

افزایش 16.2 درصدی نسبت 

به سال 1398 ، 75 درصد 

بودجه کل کشــور را به خود 

اختصاص داده است.
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محاســبات کشــور نسبت 
بــه الیحــه بودجــه ســال 
1399 )شرکت های دولتی، 
ت  سســا مؤ و  نک هــا  با
انتفاعی وابسته به دولت(
کــز  مر ر  د ه  شــد تهیــه 
ی حاکمیــت  توانمندســاز

و جامعه

شرڪت های دولتے در آينه گزارش ٩٩ ديوان محاسبات

شفافیت بودجه شرکت های دولتی یک گام به پیش

کارایی اقتصادی رشکت ها 

یــت  ی جلــب حام ا فــد

مردمی می شود.

رشکت هــای دولتــی بــه 

رشکت های زیان ده تبدیل 

می شوند.

طی سال های 1397 تا 1399 به ترتیب 59و 57 و 58 رشکت 

دارای مصوبه واگذاری به بخش خصوصی بوده اند.

56 رشکت به رغم داشنت مصوبه واگذاری در سال های 1397 
و 1398 در سال 1399 نیز تکرار شده اند.
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می گردد.

رشکت هــای زیــان ده بار 

مالی باالیــی را بــه دولت 

تحمیل می کنند.

7 رشکتی 
که 66% بودجه 

رشکت های دولتی را 
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داده اند:

سازمان 

هدفمندی

 یارانه ها!
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مرصف کنندگان و 
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یــت  ی جلــب حام ا فــد

مردمی می شود.
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رشکت های زیان ده تبدیل 
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این واحدها اصوال فاقد 

درآمدنــد و رصفــا برای 

انجام وظایف حاکمیتی 

ایجاد شده اند

بیش برآوردهای انجام 

شــده در درآمدهــا به 

جهت ســود ده نشان 

دادن رشکت

سازمان 

هدفمندسازی 

یارانه ها

رشکت ملی 

نفت ایران

رشکت ملی 

پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی 

رشکت ملی ایران

گاز ایران

سازمان بیمه 

سالمت ایران

رشکت 

سهامی پخش 

فرآورده های نفتی 

ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

ایران
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توقف فعالیت سامانه ای که می توانست 
مرجع تعیین قیمت مسکن باشد 

اقتصادآنالین-5دیماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

صبا نوبری، خبرنگار  |  سال 1391 بود که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی، 
گاهی از قیمت خریدوفروش  ک)سابا( را با هدف استفاده عموم مردم و آ سامانه اطالعات بازار امال
ک مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران، راه اندازی نمود. در این سامانه از طریق  و اجاره امال
کلیه اطالعات مربوط به  نقشه موجود شهر و یا با استفاده از ابزار کمکی طراحی شده موجود،  
مبایعه نامه ها و اجاره نامه های منعقدشده برای واحدهای مسکونی محل مورد نظر مشاهده 
کمک  می شد. در حالی که سامانه سابا می توانست به شفافیت و ایجاد نظم در بازار مسکن 

کند، اما حدود 6 ماه است که فعالیت آن بدون هیچ دلیل اعالم شده ای متوقف شده است.
 https://www.eghtesadonline.com/n/24Gt 

 

دورهمی میلیاردی 
روزنامهفرهیختگان-5دیماِه1398

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

گفت وگومحور دورهمی با اجرای مهران مدیری از شب یلدا مجددًا روی آنتن می رود.  برنامه 

این خبر چندوقت پیش در رسانه ها منتشر شد و توضیح دیگری ضمیمه آن نبود؛ اما در سطح 
کنجکاوی های اصلی راجع  به این خبر، مربوط به شرایط مالی ساخت این  عمومی جامعه، 
که نه مدیران سیما و نه عوامل  سری از برنامه دورهمی است؛ تنها بخش غیرشفاِف ماجرا 
دورهمی عالقه ای به اظهارنظر درباره اش ندارند. گفته می شود مصطفی احمدی، تهیه کننده 
دورهمی ابتدا برای ساخت این سری از برنامه مبلغ یک میلیارد و2۰۰ میلیون تومان برای هر 

قسمت را پیشنهاد داد که با موافقت مرتضی میرباقری، معاون سیما همراه بود.
 http://farhikhtegandaily.com/news/35366   

ین عامل  تکثر قوانین دست وپاگیر مهمتر
فساد در نظام اقتصادی کشور است 

خبرگزاریایرنا-5دیماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

کشور، تعدد و تکثر  کشور  |  معاون اقتصادی وزیر  بابک دین پرست، معاون اقتصادی وزیر 
گیر را یکی از عوامل فسادزا در نظام اقتصادی  قوانین، دستورالعمل های اداری و مقررات دست وپا
گون  کشور و مانع جدی در روند تسهیل گری سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش های گونا
گذشته در  که ظرف دو سال  دانست. بابک دین پرست، اظهار داشت: با توجه به آسیب شناسی 
تبصره ها،  قوانین،  شده،  احصا  استان ها  تولیدی  ح های  طر به ویژه  اقتصادی  ساختار  و  فرآیند 
گیر در فرآیند صدور مجوزها و ابالغ ها، مهمترین مانع در  بندها و بوروکراسی های اداری دست وپا

ک در این حوزه شده است. امر سرمایه گذاری و رونق تولید، و منفذی برای بروز فسادهای خطرنا
 /http://www.irna.ir/news/83608699 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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بخش دوم

شفافیت و 
مقابله با فساد

نهاد علم و ورطه فساد 
روزنامهایران-5دیماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

سایر محمدی، خبرنگار  |  تجاری شدن دانشگاه و رشد بی رویه آموزش عالی، پیامد های 
مخرب گسترده ای داشته که یکی از آن ها، گسترش افسارگسیخته فساد در تعامالت کنشگران 
دانشگاهی و تولیدات به اصطالح علمی است. بنابه اعالم وزارت علوم، تعداد دانشگاه های 
که بنابر اعالم مؤسسه اسپانیاییcisc، تعداد  ایران 264۰ دانشگاه است. این درحالی است 
کشور های پیشرفته جهان زیر5۰۰ دانشگاه است. آلمان 412، بریتانیا  دانشگاه ها در اغلب 
که از  کانادا 329، ایتالیا 236 و... امریکا با 32۰ میلیون جمعیت،328۰ دانشگاه دارد   ،291
این میان،59 دانشگاه امریکا جزو1۰۰ دانشگاه برتر جهان است اما هیچ یک از 264۰ دانشگاه 

ایران جزو دانشگاه های برتر جهان نیست.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/530736 

سایه تردید در کارآمدی سامانه اعالم فساد 
خبرگزاریایرنا-6دیماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

گزارش های مردمی مبارزه  در سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی با عنوان »اعالن 
گزارش، می توان اطالعات مربوط به  با فساد« راه اندازی شده که با کلیک کردن بر روی ثبت 
که فرد  که برای ثبت اطالعات در این سامانه وجود دارد این است  کرد. ایرادی  ج  فساد را در
که  کند. باید توجه داشت  گزارش دهنده باید حتما ایمیل و یا شماره تلفن همراه خود را ثبت 
بدین طریق، امنیت خاطر فرد گزارش دهنده از بین می رود زیرا نگران خواهد بود که مبادا فرد 
کرده و بدین ترتیب  گزارش دهنده دسترسی پیدا  یا سازمان مفسد به اطالعات شخصی فرد 

امنیت جانی و شغلی وی را به خطر بیندازند.
 /http://www.irna.ir/news/83608420

یع بار بین کامیون ها در بندر شهید  توز
رجایی شفاف تر می شود 
خبرگزاریایسنا-7دیماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

مدیرکل بنادر و دریانوردی    | اهلل مراد عفیفی پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان  
هرمزگان از همگرایی دو سازمان بنادر و دریانوردی و راهداری و حمل ونقل جاده ای برای 
بندر  وارد  که  کامیون هایی  اطالعات  ارسال  با  گفت:  و  داد  خبر  رانندگان  مطالبات  تحقق 
می شوند، توزیع بار به صورت عادالنه و شفاف-تری انجام می شود. عفیفی پور افزود: یکی 
از الزامات تقسیم بار، ارتباط مستقیم و به روز با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای بود؛ 
ضرورت داشت اطالعات مربوط به کامیون هایی که حامل بار صادراتی هستند، کامیون هایی 
ج  که وارد می شوند و بار ترانزیتی را از بندر خار کامیون هایی  که حامل بار ترانزیتی هستند و یا 

می کنند،  به صورت کاماًل مکانیزه به دست ما برسد.
 /https://www.isna.ir/news/98100704781 

رسی درخواست تحقیق و تفحص از  بر
ی پایتخت  بدهی های شهردار

خبرگزاریمهر-7دیماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورا، روز یکشنبه 8 دی ماه سال 
98 از ساعت 8:45 صبح لغایت 12 در صحن علنی شورا برگزار می شود. در این جلسه، اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پیرامون بدهی 69 
گزارش سید حسن رسولی، خزانه دار  هزار میلیارد تومانی را مورد بررسی قرار خواهند داد. ارائه 
شورای اسالمی شهر تهران در خصوص حساب های درآمد و هزینه شهرداری در آبان ماه سال 

98 نیز دستور دیگر جلسه روز یکشنبه خواهد بود.
 http://mehrnews.com/news/4809410  
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پرداخت 300 ماهه تسهیالت نجومی بگیران  باز
روزنامهشرق-8دیماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

کارکنان  برخی  و  هیئت مدیره  اعضای  به  تا 98   91 سال های  در  کشور  بانک های  از  یکی 
که زمان  خ سود یک، دو، هفت و1۰ درصد داده است  خود رقم های درخور توجهی وام با نر
بازپرداخت این وام ها نیز عمدتًا شامل 18۰ ماه، 2۰۰ ماه، 26۰ ماه و 288 ماه و ... است. در 
که حدود2۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، وام هایی با اقساط دو میلیون  واقع مدیرانی 
تومانی را بین 15 تا 24 سال پرداخت می کنند. ضمنًا این تسهیالت گاه با عناوینی غیر شفاف 

دریافت می شود و واضح نیست دقیقًا کدام امور را شامل می شوند.
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/255916 

 

ویی، مشوق برخی  هدایای شرکت های دار
وهای خاص  پزشکان برای تجویز دار

خبرگزاریتسنیم-8دیماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

پرداخت مشوق  های نقدی، اهدای رایگان دارو به داروخانه  ها و پزشکان و اعطای جوایز 
مختلف به پزشکان مانند تور سفرهای خارجی در قبال تجویز داروی یک شرکت خاص، 
نمونه  هایی از اقدامات شرکت  های تأمین  کننده دارو است که متأسفانه در حال حاضر به غلط، 
تحت عنوان »مارکتینگ« بین پزشکان و شرکت  های تأمین  کننده دارو، جا افتاده   و رسمیت 
یافته است! در همین رابطه، احمد حمزه، عضو کمیسیون بهداشت  و درمان مجلس شورای 
اسالمی، درباره تعامالت مالی بین پزشکان و شرکت  های دارویی به تسنیم می گوید: »چنین 

اقدامی، تخلف محسوب می  شود!«
 https://tn.ai/2169614 

مقابله ناتمام نهادهای حاکمیتی با فساد 
روزنامهشرق-10دیماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

مجموعه  و  نهاد   13 عملکرد  بررسی  به  گزارشی  در  جامعه  و  کمیت  حا توانمندسازی  مرکز 
کمیتی فعال در حوزه مقابله با فساد پرداخته است. بر اساس این گزارش، از میان حوزه های  حا
مبارزه با فساد، تمرکز نهادهای فعال در ایران بر کنترل فساد مالی و اقتصادی بوده که این امر 
که  کید شده  گزارش تأ کرده است. در این  نگاه همه جانبه گرا به مسئله فساد را دچار خدشه 
نهادهای مبارزه با فساد در ایران عمومًا در مرحله پیشگیرانه و سیاست گذارانه باقی مانده اند 
گزارش  کامل  گرفته است. متن  کمتر مورد توجه قرار  و ورود به مراحل عمده مبارزه با فساد 

در هفته  جاری در سایت مرکز توانمندسازی به آدرس www.iran bssc.ir منتشر خواهد شد.
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/256079 

و  چرا وزارت صمت با دالالن ثبت نام خودر
برخورد نمی کند؟ 

کسبوکارنیوز-11دیماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

کسری  کسب وکار نیوز، با آغاز زمان ثبت نام خودرو، در  گزارش  شایلی قرائی، خبرنگار  |  به 
کسی از شهروندان عادی  از ثانیه تمام ظرفیت ها پر می شود و با این  ثبت نام های صوری، 
کند. یکی دیگر از دالیل صوری بودن این ثبت نام ها داشتن چک صیاد  نمی تواند ثبت نام 
است؛ اما این دالل ها هستند که چک صیاد داشته و موفق به خرید خودرو می شوند و با فروش 
همین خودروها در حاشیه بازار، قیمت های نجومی ایجاد می کنند. از سوی دیگر، در برخی 
که دالالن با به-کارگیری آن ها، سهمیه  گزارش ها از وجود رباط های ثبت نامی نام برده شده 

تمام سایت ها را خریداری می کنند.
 https://plink.ir/jKVzm 
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