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خداییان: 
صدور سند مالکیت برای اراضی و امالک 
دولتی آغاز شد

صادقی: نمی توانیم اموال 
بیمه شدگان را به بخش 
خصوصی واگذار کنیم

زرافشان: عدم توانمندی 
۳۶ درصد دانش آموزان ایرانی در 
مهارت خواندن

خبرگزاری ایسنا: 
چهارمین همایش 
"روز ملی مبارزه با فساد" برگزار می شود

خبرنـامــه



نظم اجتماعی و فقر

تمرکز بر تقویت اقتصاد و تولید، راه حل خروج از فقر

شهر و محرومیت اجتماعی در ایران

 نگاهی به پایان نامه های برگزیده رشته حقوق و اقتصاد 

کنیم گذار  نمی توانیم اموال بیمه شدگان را به بخش خصوصی وا

عدم توانمندی ۳۶ درصد دانش آموزان ایرانی در مهارت خواندن

کنون هیچ وامی دریافت نکردند ۶۰ درصد مردم تا

تحلیل قوانین مؤثر بر فرصت های اقتصادی زنان در۱۹۰ اقتصاد جهان

نیمی از بیکاران، دانش آموختگان دانشگاه ها هستند

۳۲ مدرسه در سیستان وبلوچستان دیگر قابل استفاده نیستند

برقراری بیمه بیکاری برای بیکار شدگان سیل زده

در سه ماه 4۲۱ نفر در حوادث شغلی جان خود را از دست دادند 

کودک تحت حمایت بهزیستی ۲۶ هزار 

کولبر در غرب و شمال غرب ایران قبح رنج فرو ریخت؛ ۱7۰ هزار 

۵ میلیون  تومان؛ هزینه واقعی خانوار

کنان خانه های مجردی ک سا فقر و بی پولی، نقطه اشترا

خطر بازگشت رکود بزرگ، اقتصاد جهان را تهدید می کند

تا سال۲۰۲۰ میزان حضور زنان در بخش های اقتصادی به4۰ درصد می رسد

مرحله نهایی تزریق تورم به سبد معیشت

کسفام: تعداد میلیاردرها در یک دهه دو برابر شده است آ

نتایج یک نظرسنجی: بیشتر مردم جهان منتقد نظام سرمایه داری هستند

کارتن خواب و معتاد در محله باغ زری جنوب تهران گزارشی از وضعیت زنان 

توقف خدمات بهداشتی دختران مناطق محروم

اختصاص۹۰ میلیارد ریال برای حمایت از دانش آموزان با نیازهای ویژه

بیکاری و فقر عامل ارتکاب جرم توسط 7۳ درصد از زندانیان استان یزد

کارگران با توجه به تورم اعالمی مرکز آمار تعیین سبد معیشت 
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تبدیل جوانان به بدهکاران بانکی

مالیات آستان قدس برگردانده می شود 

کمک ها به سیل زدگان سیستان  اسامی مؤسسات مجوزدار برای جمع آوری 

ک  ایجاد سامانه پاسخ خودکار به استعالم دفاتر ثبت اسناد و امال

چهارمین همایش "روز ملی مبارزه با فساد" برگزار می شود 

ک بنیاد مستضعفان را پس نمی دهند  که امال هشدار به مسئوالنی 

افزایش میزان جرایم اقتصادی 

مبادی مجاز صادرات فرآورده های نفتی اعالم شد 

سامانه پایش حریم شهر تهران رونمایی می شود 

ک دولتی آغاز شد  صدور سند مالکیت برای اراضی و امال

انتخابات مجلس در خوان هیئت های نظارت 

یک درصد شرکت های بورسی اطالعات را افشا نکردند، به دادگاه معرفی شدند 

دو قطبی فساد و مالیات 

ک نجومی به دادگاه   ارسال نشده  پرونده امال

داروخانه ها به مناطق مرفه شهرها می روند! 

کارگران و مردم می رود  دوِد تنِد فساد در بازرسی ها در چشم 

برداشت های بدون وثیقه 

ابهام چندروزه علت سقوط هواپیمای اوکراینی ضربه بزرگی بود 

ک می خورد  قاچاق فروشی با مجوز قانونی/تولید داخلی در انبارها خا

کند  رئیس قوه قضاییه از شکارفروشی فرصت طلبان جلوگیری 

نامه ۳۲ پژوهشگر اقتصادی درباره دستکاری در رأی مجلس در مورد مالیات پزشکان 

کانال وزارت اطالعات  رصد بازار از 

گذشته در شورا و دستگاه قضا  بررسی ۸4۱ پرونده تخلفات مدیریت شهری 

گزارش پرابهام پرواز 7۵۲ 

24

24

24

24

25

25

25

25

26

26

26

3

فهرست

17

20

20

20

21

21

21

21

22

22

23

23

23



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

4

مقدمه

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

نظم اجتماعی و فقر

بخش اول

از اواخر قرن  رابطه نظم اجتماعی با شرایط اقتصادی همواره مورد توجه محققین بوده و 
۱۹ بحث درباره زمینه های فردی، اجتماعی و اقتصادی نظم اجتماعی بیش از پیش مورد 
توجه قرار گرفته است. تغییرات و دگرگونی های اقتصادی- اجتماعی که عمدتًا در اثر توسعه 
اقتصادی و موقعیت کشورها در نظام اقتصاد و تقسیم کار جهانی به وقوع پیوسته، زمینه ساز 
ثبات یا بی ثباتی و عاملی مؤثر در وقوع انحرافات، تضادهای سیاسی و آشوب های اجتماعی 
کاهش میزان درآمد، بیکاری فزاینده ناشی از رکود و بحران و سستی بنیان  شده است. با 
اقتصادی، خشونت، جرائم و کشمکش های سیاسی، اجتماعی به ویژه در بین جوانان افزایش 
آثار مشهود بحران در اقتصاد است؛ اما  از تبعات و  گوشه هایی  البته این ها فقط  می یابد و 
کامی و ناامیدی حاصل از بحران های  تبعات و آثار حجم باالی نارضایتی، خشم و احساس نا
اقتصادی فراتر از شورش های اجتماعی یا جرائم، درون ریز هم می شود و از همین رو ابعاد 
کودک آزاری و امثال آن خواهد داشت.  انسانی جدی مثل افزایش خودکشی، همسر آزاری، 
به دنبال هر بحران اقتصادی و فقیرتر شدن جامعه، جمعیت بیشتری به ناچار به شغل های 
اجتماعی،  روابط  زوایای  در  کوچک  فساد  و  می آورند  رو  اختالس  و  رشوه خواری  و  کاذب 

بنیان های اخالقی را نابود می کند.
جامعه متشکل از مجموعه ای از افراد است که برای رسیدن به اهداف مشترک گرد هم جمع 
شده اند. ازاین رو، هر جامعه ای دربرگیرنده آرمان ها و ارزش های خاصی است که همبستگی و 
انسجام آن برای رسیدن به اهداف متعالی مثل عدالت، آزادی، رفاه و توسعه، ضروری و الزامی 
است. فروریختن ارزش های اخالقی در بحران های اقتصادی انسجام اجتماعی را تهدید و 
همبستگی اجتماعی را تضعیف می کند. به این ترتیب، اجماع الزم برای حفظ نظم اجتماعی از 
دست می رود و شیرازه روابط اجتماعی گسسته می شود. در چنین بازار آشفته ای بدیهی است 
که فرادستان به حفظ نظم موجود می اندیشند و فرودستان که ادامه نظم موجود حیات و بقا 

و رفاه آن ها را به سود اقلیت فرادست نابود کرده، به تغییر نظم کنونی می اندیشند.
اصواًل هر جامعه ای برای بقا و دوام و پیشرفت خود نیازمند حداقلی از نظم اجتماعی است 
گردیده و تا مرز فروپاشی پیش می رود. دست یابی جوامع  و بدون آن جامعه دچار اختالل 
پیشرفته به توسعه اقتصادی به نحوی که شهروندان این جوامع از مرز نیازهای اولیه زندگی 
کیفی زندگی خود و تعالی بخشیدن به آن شده اند حاصل  کرده و به دنبال ارتقاء سطح  عبور 
گسترده و عمیق  نوعی اعتماد جمعی حاصل از نظم مستقر است. این اعتماد موجب پیوند 
بین آحاد جامعه شده و آن ها را در دستیابی به اهداف برتر یاری می رساند؛ اما در جوامع کمتر 
توسعه یافته دالیل مختلفی برای بی اعتمادی به دیگران وجود دارد که باعث تضعیف حس 
که  به دیگران می شود. حاصل چنین شرایطی نوعی فردگرایی خودخواهانه است  اعتماد 

درنهایت امکان تداوم نظم اجتماعی را منتفی می کند.
کید عمده ای بر نقش عوامل اقتصادی می شود. موضوعاتی  در بحث درباره نظم اجتماعی، تأ

مانند فقر و نابرابری های اقتصادی مهم ترین عامل اختالل در نظم اجتماعی است.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
گر بودجه عملکردی بخواهد موجب  ا گفت:  کارگر،  بیمه و درمان خانه  کمیته    رئیس 
که طبقه  خصوصی شدن درمان در سازمان تأمین اجتماعی شود، ما آن را نمی پسندیم؛ چرا

کارگر از خصوصی سازی ضربه خورده است.
  معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به دغدغه های جهانی برای 
مهارت خواندن، اظهار کرد: طبق تحقیقات انجام شده، ۳۶ درصد ایرانی ها پس از پایان دوره 

ابتدایی در خواندن یک متن به طور کامل توانمند نیستند.
گرفته اند و۶۰ درصد مردم    وزیر تعاون با بیان اینکه تنها ۴۰ درصد مردم ایران وام بانکی 
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گفت: از ۲۵ میلیون خانوار، تنها۱۰۰ هزار  کنون هیچ بهره ای از وام های بانکی نبرده اند،  تا
خانوار ایرانی تسهیالت باالی ۱۰۰ میلیون تومان گرفته اند.

  بانک جهانی در گزارشی با عنوان »زنان، تجارت و قانون«، نابرابری جنسیتی در ارتباط با 
فرصت های اقتصادی را در قوانین و مقررات ۱۹۰ کشور سنجیده است. بر اساس این گزارش، 

نمره میانگین ایران در این شاخص ۳۰/۳ )از ۱۰۰ نمره تمام( است.
را  کشور  بیکاران  جمعیت  از  نیمی  به  نزدیک  ایران،  آمار  مرکز  آمار  تازه ترین  پایه ی  بر    
دانش آموختگان دانشگاه ها تشکیل می دهند و در این میان سهم زنان نسبت به مردان، 

بیشتر هم هست.
  مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان درباره وضعیت مدارس سیل زده این 
گفت: طبق بازدیدهای میدانی به عمل آمده درحال حاضر ۳۲ واحد آموزشی در استان  استان 

سیستان وبلوچستان غیرقابل استفاده هستند.
گزارش روزنامه همشهری، سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطالعیه ای از برقراری    به 

بیمه بیکاری برای بیمه شدگان سیستان و بلوچستان که بر اثر سیل بیکار شده اند، خبر داد.
  طی آماری که پزشکی قانونی کشور اعالم کرده است، طی سه ماهه بهار سال جاری، ۴۲۱ 
که ۴۱۷ نفر از این افراد، مرد و ۴ نفر  کار جان خود را از دست داده اند  نفر در حوادث ناشی از 

زن بوده اند.
کودک فاقد سرپرست و دارای سرپرست غیر  گفت: از ۲۶ هزار    رئیس سازمان بهزیستی 
کز  کودک در مرا کودک در خانواده جایگزین و ۱۰ هزار  مؤثر تحت پوشش بهزیستی، ۱۶ هزار 

نگهداری می شوند.
کولبر در نوار مرزی غرب  گزارش روزنامه اعتماد، آمارهای غیررسمی از تردد۱۷۰ هزار    به 
کرمانشاه و  کردستان،  کنان استان های ایالم،  کولبرها سا و شمال غرب ایران خبر می دهند. 

آذربایجان غربی هستند.
  معاون سازمان برنامه وبودجه گفت: تنها استثناء در زمینه پرداخت مالیات، آستان قدس 
که از همان ابتدا مالیاتی را به خزانه، واریز و مبلغ واریزشده را دوباره دریافت  رضوی است 

می کند تا صرف فعالیت های محرومیت زدایی شود.
  سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر طی اطالعیه ای، ۳۱ مؤسسه و انجمن خیریه همکار 
خود در جریان امدادرسانی به سیل زدگان سیستان وبلوچستان و چند منطقه دیگر در جنوب 

کرد. شرق ایران را اعالم 
ک از ایجاد سامانه پاسخ خودکار به استعالم دفاتر ثبت    رئیس سازمان ثبت اسناد و امال

ک خبر داد و گفت: این اتفاق در ادامه ی اجرای سیاست مقابله با فساد است. اسناد و امال

  به مناسبت سال روز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر)۲۰ دی ماه(، چهارمین همایش "روز 
ملی مبارزه با فساد" به تاریخ ۲۹ دی ماه در مدرسه دارالفنون برگزار می شود.

ک  که متصرف امال گفت: آن هایی  گزارش خبرگزاری فارس، رئیس بنیاد مستضعفان    به 
گرفته اند و اجاره نمی دهند و تخلیه نمی کنند، حکم قضایی  بنیاد هستند و در واقع ملک را 

تخلیه را خواهیم گرفت.
ح برخی از آمارها  گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا به شر   به 
گفت: ارزش ریالی این پرونده ها  کشف پرونده های جرایم اقتصادی پرداخت و  از وضعیت 

نسبت به گذشته، افزایش داشته است.
  به نقل از روزنامه اطالعات، وزیر نفت مبادی مجاز برای صادرات همه فرآورده های نفتی، 

مشتقات نفتی و محصوالت نهایی آن ها را اعالم کرد.
گزارش شهر فردا و در راستای افزایش شفافیت در مدیریت حریم شهر تهران و تجمیع    به 

اطالعات حریم، سامانه پایش حریم شهر تهران رونمایی می شود.
ک دولتی  ک کشور از صدور سند مالکیت برای اراضی و امال   رئیس سازمان ثبت اسناد و امال
استفاده ها  از سوء  مانع  ک دولتی،  امال و  اراضی  برای  مالکیت  گفت: صدور سند  و  خبر داد 

می شود. 
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مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

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

گیلک حکیمآبادی، استاد  با آقای دکتر  جشنواره، این مصاحبه 
اقتصاد دانشگاه مازندران تنظیم شده است.

 
موضوع  نابرابری  و  فقر  دارد  لزومی  چه  شما  نظر  به    

پژوهش های دانشگاهی باشد؟
در  که  فردی  دارد.  وجود  دانشگاه  خود  رسالت  در  ضرورت  این 
جامعه ایرانی تحصیل می کند، نسبت به این موضوع مسئولیت 
ما  جامعه  همچون  جامعه ای  در  پژوهش ها  این  اهمیت  دارد. 

کاهش یافته است،  که در تالطم است و درآمدهای ملت با تحریم و مدیریت های نادرست 
دوچندان می شود . نسبت به فقر و نابرابری در جامعه باید حساسیت وجود داشته باشد، چرا 
که در آن تمام افراد جامعه احساس خوشبختی داشته  که جامعه ای ایدئال و مطلوب است 
که با زندگی فقرا مواجه  که از وضعیت مالی مطلوبی برخوردارند زمانی  کسانی  باشند. حتی 
می شوند، احساس خوشایندی نسبت به این موضوع ندارند. از سوی دیگر یکی از رسالت 
دانشگاه ها مباحث پژوهشی است و محتوای این پژوهش ها را باید در ارتباط با دغدغه های 
که با سرنوشت  مردم و مسائل مهم و روز کشور باشد. بنابراین یکی از مشکالت مهم و حیاتی 

که طبیعتا باید در پژوهش های  گره خورده، مسئله فقر و نابرابری است  تمام ملت و انقالب 
دانشگاهی انعکاس بیابد. 

کنونی در جامعه ما چیست؟   به نظر شما عمده ترین علت بوجودآورنده فقر 
نتیجهای که من در مطالعات خود درباره علل و ریشههای بروز فقر در ایران به آن رسیدهام، 
کشور اجرا میشوند، باعث بروز این وضعیت شدهاند.  که در  کلی   که سیاستهای  این است 
سیاست، اقتصاد و فرهنگ از مسائلی هستند که به روابط بینالمللی 
گره خوردهاند و ما متأسفانه سیاست باثبات و صحیحی را در این 
دستاوردهایی  از  برخی  به  است  ممکن  نکردهایم.  اتخاذ  رابطه 
و  لفظی  مبارزههای  هیئت  در  استکبارستیزی  صحنه  در  که 
داشتهایم،  کشورها  برخی  جریانهای  مقابل  در  جهتگیریهایی 
کنیم، اما متأسفانه هیچ وقت به این موضوع فکر نکردیم  افتخار 
تمرکز  است.  آمده  دست  به  هزینهای  چه  با  دستاوردها  این  که 
ارزیابیها و تالشها در این  عمدتا بر روی این مسائل بوده و تمام 
کشور و  راستا بوده و این موضوع باعث شده از مسائل دیگر غفلت شود. به هر حال توان 
مردم محدود است و وقتی تمام توجه به یک نقطه متمرکز شود، از توجه به نقاط مهم و 
کشور است. همانطور  کالن  کشور بازنگری در سیاستهای  اساسی بازمیمانیم. تنها راه نجات 
کنیم، باید بدانیم تولید  که میگوییم باید نگاه به داخل داشته باشیم و تولید ملی را تقویت 
گونهای پیش رفته  ملی اقتضائات و لوازم خاص خود را میطلبد. متأسفانه سیستم فعلی به 
است که حتی اعتماد کردن به بخش خصوصی هم مشکل شده است. منشأ بوجود آمدن این 
گر استراتژی و هدف نخست تولید بود، باید  وضعیت هم غفلت از این بخش بوده است. زیرا ا

تمرکز بر تقویت اقتصاد و تولید، راه حل خروج از فقر

گفت وگو با دکتر گیلک حکیم آبادی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران 

گفت وگو
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به اقتضائات تولید هم توجه میشد. وقتی مقابله سیاسی در سطح خارجی حرف اول را در کشور 
بزند، طبیعتا اقتصاد و تولید هم از این رویکرد تأثیر میپذیرند و قربانی خواهند شد. اقتصاد 
کشور در حوزه  ج از  داخلی ناتوان، فساد و رانتخواری از عوارض تمرکز بیش از اندازه بر خار
سیاست خارجی است. این نظر شخصی من است و امیدوارم در این زمینه بازنگری صورت 
گیرد و متوجه هزینههایی که با این جهتگیری متحمل شدهایم باشیم و به راهکارهای تعامل 

ج بیندیشیم.  بیشتر با دنیای خار
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؟
که جوامع دانشگاهی  کرده  است، این است  از هم دور  را  که این دو حوزه  از مسائلی  یکی 
مسائل و مشکالت در حوزه فقر و نابرابری را به وضوح درک نمی کنند. مسائل و راه حل هایی 
با زندگی و تجارب جوامع دانشگاهی  گنجانده می  شود،  ح ها  که در سیاست گذاری ها و طر
فاصله دارد. برای کاهش این فاصله می توان از اساتید به عنوان مشاور در کارگروه هایی که در 
سطح استان ها در حال فعالیت  هستند، مثال در استانداری، برنامه بودجه و حتی سازمان های 
کرد تا باری از این  گرفت و آن ها را تشویق  کمک  اجرایی مثل وزارت تعاون و رفاه اجتماعی 
که  کنند  مسئولیت را بر دوش بگیرند. از سوی دیگر اساتید باید پایان نامه هایی را هدایت 
که از بودجه پژوهشی به دستگاه ها اختصاص  در راستای حل این مسئله باشد. سهمیه ای 
که در استان ها مرکزیت دارند،  می یابد باید به سمت دانشگاه ها، بخصوص دانشگاه هایی 
گرفته شوند، نه اینکه این بودجه به  کار  گرفت و آن ها به  کند. باید از اساتید مشورت  حرکت 
کسانی اختصاص پیدا کند که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند و صرفا به واسطه رابطه ها 

گرفته اند.  در رأس امور قرار 
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نویسندگان در این کتاب مبحث محرومیت اجتماعی را مورد توجه قرار داده اند و با تعاریف دقیق 
که شامل تحلیل شرایط زندگی حاشیه نشینان،  و علمی این مبحث، ابعاد چشمگیر این مقوله 
که نمونه های بارز محرومین اجتماعی شهرها  کودکان را  وضعیت معلولین، سالمندان، زنان و 
هستند مورد بررسی قرار داده و تحلیلی تبیینی از این مسئله ارائه داده اند. کتاب در شش فصل به 

نگار درآمده است.
فصل اول به تعریف مفهوم محرومیت اجتماعی و ابعاد آن پرداخته و سپس با مروری بر نظریه های 
محرومیت اجتماعی به تعریف فضای شهری و نسبت آن به محرومیت می پردازد. نویسنده بیان 
که افراد جامعه قادر به مشارکت در اجتماع  که محرومیت اجتماعی زمانی اتفاق می افتد  می کند 
گروه ها به طور غیرارادی از فرصت مشارکت در امور  که افراد و  نباشند و در جایی اتفاق می افتد 
کاهش  از  گذر  بر  کیدی  تأ شهر  برنامه ریزی  متأخر  نظریه های  در  می شوند.  محروم  اجتماعی 

فردگرایی و تقویت روابط اجتماعی در فضای شهری است.
فصل دوم درباره فقرا )حاشیه نشینان( و شهر است. اهمیت این موضوع این است که در قرن بیست 
و یکم شهرنشینی بستر انواع تضادها و تعارض های اجتماعی در هر کشوری است و حاشیه نشینی 
و  نظری  توضیحات  بر  عالوه  کتاب  از  فصل  این  در  نویسنده  نیست.  امر  این  از  جدا  پدیده ای 
تعاریف از حاشیه نشینی و مروری بر دیدگاه های تحلیلی بر حاشیه نشینی، ویژگی ها و سیمای آن و 
پیامدهای کالن حاشیه نشینی، سیزده پیامد حاشیه نشینی در ایران نظیر اعتیاد، آشوب اجتماعی، 
مسکن ناایمن، پریشانی فردی و … را نیز مرور کرده است. نویسنده در پایان فصل بیان می کند که 
در سکونتگاه های غیررسمی از خدمات پایه شهری نظیر آب، بهداشت، سیستم جمع آوری زباله 
که میانگین سنی جمعیت شهری رو به افزایش است، میانگین سنی  و … محروم اند. در حالی 
کودکان بیش از همه در رنج اند. نابرابری  کنان آلونک ها رو به کاهش دارد و بنابراین جوانان و  سا
مشهود بین آلونک ها و محله های مرفه تر تنش اجتماعی را در مناطق فقیرتر افزایش می دهد، رشد 

برنامه ریزی نشده آن، تأمین خدمات متعارف را پیچیده تر و پرهزینه تر می کند.
فصل سوم به حقوق شهروندی زنان در شهرها می پردازد. در این فصل عالوه بر مرور نظری درباره 
حقوق شهروندی زنان، دیدگاه های مربوط به طراحی محیط های شهری، رویکردهای مبتنی 
بر جنسیت و برنامه ریزی شهری، مفاهیم بنیادین شهر دوستدار زنان و راهبردها و برنامه های 
ایجاد شهر دوستدار زنان ارائه شده است. همچنین در این فصل درباره موانع و مشکالت زنان 
در شهرهای ایران و تجربه سه شهر مونترال، سئول و استانبول به عنوان شهرهای دوستدار زنان 

بیان شده است.
مهم ترین  از  یکی  سالمندان  جمعیت  افزایش  پدیده  زیرا  است  سالمندان  درباره  چهارم  فصل 
و  مفهوم  نیز  فصل  این  در  است.  حاضر  قرن  در  بهداشتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  چالش های 
ویژگی های شهر دوستدار سالمند بررسی شده و تجربه های جهانی در این خصوص مرور شده است.

که فضاهای شهری  کید دارد  کودکان اختصاص دارد. در این فصل نویسنده تأ فصل پنجم به 
کودک فراهم باشد. در این فصل نیز  که امکان تربیت و لذت  گونه طراحی و اجرا شوند  باید به 
محدودیت های چالش های شهر برای کودکان بررسی شده است و پروژه های شهر دوستدار کودک 

مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
که باید فرصت های برابری در  فصل ششم درباره نحوه زندگی معلوالن در شهر است و ضرورتی 
ح های برابرسازی شهر برای معلوالن  اختیار معلوالن گذاشته شود. نویسنده پس از بررسی اجرای طر
کشور ما  کشورهای پیشرفته در این زمینه عقب مانده است. در  که ایران نسبت به  می نویسد 
فقط امر مناسب سازی در چند بخشنامه و آیین نامه به صورت قانون باقی مانده است و ضمانت 

اجرایی ندارند.
خزایی، مصطفی؛ داورپناه، مسعود؛ امانی، مجتبی )۱۳۹۸( شهر و محرومیت اجتماعی 
در ایران، تهران: جهاد دانشگاهی، واحد شهید بهشتی. 

معرفی کتابشهر و محرومیت اجتماعی در ایران
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اختتامیه نخستین همایش تقدیر از پایان نامه های برتر مطالعات فقر توسط وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با همکاری ۳۰ عضو هیئت علمی از دانشگاه و مؤسسات علمی برگزار شد. به 
گزارش ایلنا، در رشته حقوق، از رساله دکتری مرتضی عارفی به استاد راهنمایی محمدجعفر 
کیفری نسبت به  حبیب زاده از دانشگاه تربیت مدرس با عنوان »مداخله نهادهای عدالت 
متهمان فقیر« تقدیر شد. در رشته اقتصاد، از پایان نامه کارشناسی ارشد میترا باباپور به استاد 
راهنمایی حسین راغفر از دانشگاه الزهرا با عنوان »تحرک درآمدی و پویایی فقر و نابرابری 
کارشناسی ارشد فهیمه بهرامی به  در ایران« تقدیر شد. در رشته علوم اجتماعی از پایان نامه 
استاد راهنمایی سارا شریعتی از دانشگاه تهران با عنوان »بررسی جامعه شناختی نسبت فقر و 
انتظار ظهور مهدی )ع(« تقدیر شد. رساله های فوق از بین ۳۰۰ رساله توسط اعضای شورای 

علمی جشنواره انتخاب شدند.

رساله دانشجویی برتر مطالعات فقر در رشته حقوق
  آیا نگاه دستگاه قضایی و پلیس به فقرا و ثروتمندان یکسان 
در  دانشجویی  برگزیده  رساله  که  است  سوالی  این  است؟  

مطالعات فقر در رشته حقوق به آن پرداخته است.
گاه     فقرا و اقشار فرودست جامعه همواره نیازمند کمک هستند. 
گاه حقوقی. مثاًل  این حمایت و  کمک اقتصادی و اجتماعی است و 
گیرند تا به این  گاه نیاز است آنها مورد حمایت نهادهای رفاهی قرار 
واسطه عدالت اجتماعی برقرار شود. اما در مواردی که آنها در معرض 

اتهام قرار می گیرند یا جرمی نسبت به آنها واقع میشود باید مورد حمایت حقوقی قرار گیرند که 
از جمله آنها حق برخورداری از مشاوره حقوقی رایگان است.

که چه عواملی می تواند موقعیت فقرا را در دستگاه قضایی  کرده اید  کنون با خود فکر    تا
یا نیروی انتظامی تحت تاثیر قرار دهد؟ به عبارت دیگر آیا ممکن است شخصی به واسطه 
که همه ما شهروندان  گیرد؟ باید بپذیریم  فقیر بودن مورد تبعیض مامور پلیس  و قاضی قرار 
که  کلیشه ها و برداشت هایی از برخی اقلیت های جامعه هستیم  خواسته یا ناخواسته درگیر 
همین کلیشه ها و برداشت ها می-تواند در مامور پلیس یا قاضی هم تأثیرگذار باشد. و همین 

کلیشه ها می تواند گاه سرنوشت پرونده کیفری یک متهم فقیر را تحت تاثیر قرار دهد.
گذاشتن به آنهاست.  کلیشه ها به رسمیت شناختن تفاوتها و احترام    راه حل غلبه بر این 
گویش و  پوشش یکدیگر احترام بگذاریم.  به جنسیت، مذهب، ملیت، رنگ پوست، نوع 
تنها با این تمرین است که میتوانیم تاثیر کلیشه های ذهنی را بر رفتارهایمان کاهش دهیم.

  گزاره های فوق، برگرفته از رساله مرتضی عارفی به راهنمایی محمدجعفر حبیب زاده از 
که  دانشگاه تربیت مدرس به عنوان برگزیده جشنواره مطالعات فقر در رشته حقوق است 
کرده است. در این رساله ۵۱  بر نگاه دستگاه قضایی به فقرا تمرکز 
در  ح  جر و  ضرب  و  مخدر  مواد  سرقت،  جرایِم  محوریت  با  پرونده 
از  نفر  با ۴۲  گرفته و  انقالب مورِد مطالعه قرار  دادسرای عمومی و 
و  انتظامی  مأمورین  دادگستری،  وکالِی  دادگاه،  و  دادسرا  قضاِت 

برخی متهمان و خانواده هاِی آنها مصاحبه به عمل آمد.

پایان نامه دانشجویی برتر مطالعات فقر در رشته اقتصاد
آیا تفاوتی در هزینه مصرفی نسل های مختلف در سنین    
مشابه وجود دارد؟ تحول فقر و نابرابری در نسل های مختلف چگونه بوده است؟ 
تی است که در پایان نامه میترا باباپورـ  حائز رتبه اول جشنواره آثار  اینها بخشی از سواال

 نگاهی به پایان نامه های برگزیده رشته حقوق و اقتصاد 

جشنواره آثار دانشجویی برتر در مطالعات فقر

رویداد
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دانشجویی برتر در حوزه فقر در رشته اقتصاد ـ  به آنها پرداخته 
شده است.

  شواهد سه دهه گذشته ایران حکایت از آن دارد که جامعه ایران 
گذار تاریخی خود تحوالت ساختاری و بحران های اجتماعی،  در 
بدون شك  است.  گذاشته  سر  را پشت  بزرگی  سیاسی  و  اقتصادی 
برخی از این وقایع تجربه مشترك همه نسل ها است، در حالیکه 
بعضی دیگر تجربه مختص یك یا دو نسل محسوب می شوند. لذا 
میزان تاثیرپذیری متفاوت نسل ها با توجه به موقعیت سنی و مرحله 

زندگی آنها باعث شده است نسل ها تجربه متفاوتی را از نظر وضعیت رفاهی تجربه کنند.
که در سنین مشابه نسل های جوان هزینه مصرفی    تبیین رفتار بین نسلی نشان میدهد 
که در سال ١٣٩٠، ٣١ تا  کمتری دارند. نسل جوان در این مطالعه یعنی نسل ١٣٥٥ تا ١٣٥٩ 
٣٥ سال هستند، نسبت به نسل قبل خود یعنی نسل ١٣٥٠ تا ١٣٥٤ که در سال ١٣٨٥ به این 

سن می رسند میانگین هزینه مصرفی کمتری دارند.
خ بیکاری  نسل های جدید در مقایسه با نسل های قبل از خود در سنین مشابه با نر   
خ بیکاری  بیشتری مواجه هستند، به گونه ای که در سنین مشابه، تفاوت قابل توجهی در نر
خ بیکاری متولدین ١٣٥٠ تا ١٣٥٤ و ١٣٥٥ تا ١٣٥٩  متولدین ١٣٠٥ تا ١٣٤٩ وجود ندارد اما نر
نسبت به نسل ١٣٤٥ تا ١٣٤٩ بیشتر است. باالترین وقوع فقر نیز در نسل های جوان مشاهده 

شده است.
  با توجه به نتایج بدست امده از این مطالعه، نسل های جوان با چندین مشکل اساسی از 
کافی مواجه هستند، این امر تجدید نظر دولت در سیاست های  جمله بیکاری و درامدهای نا
گیری سیاست های بخش عمومی می تواند به صورت  کند، جهت  اقتصادی را طلب می 
کار فرمایان برای استخدام  افزایش یارانه های تولیدی و پرداخت یارانه های دستمزدی به 

نسل جوان صورت بگیرد.
علیرغم  و  است  نداشته  ایران  در  فقر  کاهش  بر  تأثیری  عمومی  بخش  های  سیاست    
کشور طی ۶ سال آخر دوره مطالعه، روند عمومی وقوع  بیشترین میزان درآمدهای نفتی در 
فقر در کشور از درآمدهای نفتی منتفع نشده است. این مسئله به شکست ساختاری مهمی در 
اقتصاد ایران اشاره می کند که در بسیاری از مطالعات دیگر نادیده گرفته شده است. این نکته 
حکایت از همزمانی دو پدیده دارد، یکی شکل ساخت سیاسی نخبه گرا است. به این معنا که 
سیاست های عمومی در جهت تأمین منافع طبقات برخوردار عمل می کند. نکته دوم وقوع 

فقر باال و مستمر طی دوره ی زمانی مورد مطالعه است.

  گزاره های فوق، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد میترا باباپور 
با عنوان »تحرک درآمدی و پویایی فقر و نابرابری در ایران: رویکرد 
که به استاد راهنمایی دکتر حسین راغفر  داده های شبه پنل« است 
در دانشگاه الزهرا انجام شده است. در جشنواره پایان نامه های برتر 
کار و رفاه اجتماعی برگزار  که به همت وزارت تعاون،  دانشجویی 
شد، پایان نامه مذکور موفق به کسب رتبه برتر در رشته اقتصاد شد. 
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نمی توانیم اموال بیمه شدگان را به بخش 
خصوصی واگذار کنیم

خبرگزاریایلنا-26دیماِه1398

کمیته بیمه و درمان  رئیس  کارگر  |   کمیته بیمه و درمان خانه  حسن صادقی، رئیس 
که به اسم »بودجه  ح خودگرانی بیمارستان های تأمین اجتماعی  کارگر با اشاره به طر خانه 
گر بودجه عملکردی  عملکردی بیمارستان های تأمین اجتماعی« به میان آمده است، گفت: ا
بخواهد موجب خصوصی شدن درمان در سازمان تأمین اجتماعی شود، ما آن را نمی پسندیم؛ 
ح،  که مدافعان طر امیدوارم  از خصوصی سازی ضربه خورده است. من  کارگر  که طبقه  چرا
کرات را تضعیف خود قلمداد نکنند؛ بلکه به عنوان آغازی برای حصول اجماع و رعایت  تذا
کاالیی سازی و  که به شدت از  گیرند؛ حوزه ای  سه جانبه گرایی در اداره حوزه درمان، در نظر 

تهاجم مؤلفه  های قانون زدایی و ضدحمایتی ضربه خورده است.
  https://www.ilna.news/fa/tiny/news-858968

عدم توانمندی ۳۶ درصد دانش آموزان ایرانی 
در مهارت خواندن

معلمایرانی-26دیماِه1398

گزارش ایسنا،  علی زرافشان، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش  |  به 

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش در پنل مبارزه با فقر آموزشی همایش فقر 
پژوهی که در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد، با اشاره به دغدغه های جهانی برای مهارت 
خواندن، اظهار کرد: طبق تحقیقات انجام شده، ۳۶ درصد ایرانی ها پس از پایان دوره ابتدایی در 
خواندن یک متن به طور کامل توانمند نیستند. البته یک درصد دانش آموزان در این سن بیرون 

از مدرسه و بازمانده اند. همچنین فقر یادگیری، ۲۷/۶ درصد باالتر از متوسط خاورمیانه است.
  http://moallemirani.com/39928 

یافت  ۶۰ درصد مردم تاکنون هیچ وامی در
نکردند

خبرگزاریمهر-26دیماِه1398

کار و رفاه اجتماعی  کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون،  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
عصر روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی، 
کنون هیچ  گرفته اند و۶۰ درصد مردم تا با بیان اینکه تنها ۴۰ درصد مردم ایران وام بانکی 
گفت: از ۲۵ میلیون خانوار، تنها۱۰۰ هزار خانوار ایرانی  بهره ای از وام های بانکی نبرده اند، 
کشور را در استان های  گرفته اند. شریعتمداری دامنه فقر  تسهیالت باالی ۱۰۰ میلیون تومان 
گستره بیکاری به این دو منطقه از  گسترده دانست و اظهار داشت:  گرس  شرقی و دامنه زا
خ رشد اشتغال در استان های  که نر دیرباز اختصاص داشته و تنها در این ۵ سال اخیر است 

گرس و شرقی کشور رشد مثبت داشته است. دامنه زا
  http://mehrnews.com/news/4827418 

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

اخبار برگزیده هفته

فصل اول
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تحلیل قوانین مؤثر بر فرصت های اقتصادی 
زنان در۱۹۰ اقتصاد جهان
اقتصادآنالین-26دیماِه1398

گزارشی با عنوان »زنان، تجارت و قانون«، نابرابری جنسیتی در ارتباط با  بانک جهانی در 
فرصت های اقتصادی را در قوانین و مقررات ۱۹۰ کشور سنجیده است. بر اساس این گزارش، 
نمره میانگین جهان در این شاخص ۷۳/۹ )از ۱۰۰ نمره تمام(، و نمره ایران ۳۰/۳ است. 
کار« و  گزارش بانک جهانی، نمره ایران در زیرشاخص های »رفت وآمد«، »محل  بر اساس 
»ازدواج« صفر است؛ باالترین نمره ایران با ۷۵ برای کارآفرینی، بعد از آن با ۶۰، برای بچه داری 
است. نمره کشور از نظر پرداخت دستمزد و مدیریت دارایی نیز به ترتیب ۵۰ و ۴۰ است. تنها 

کرده اند. 8 کشور نمره ۱۰۰ را در این شاخص کسب 
  https://www.eghtesadonline.com/n/25sH 

نیمی از بیکاران، دانش آموختگان دانشگاه ها 
هستند

روزنامهمردمساالری-28دیماِه1398

خ بیکاری جمعیت فعال  بر پایه ی تازه ترین آمار مرکز آمار ایران، در پاییز ۱۳۹8، میانگین نر
که این میانگین نسبت به پاییز سال پیش )۱۳۹۷(  کشور برابر با ۱۰/۶ درصد بوده است  کل 
خ  کاهش نر کاهش ۱/۲ درصدی را نشان می دهد. در عین حال، مرکز آمار در حالی مدعی 
کار خود را از  گذشته  که شماری چشمگیر از مزدبگیران در ماه های  کشور است  بیکاری در 
کشور  که نزدیک به نیمی از جمعیت بیکاران  دست داده اند. نکته تأسف بار آمارها این است 
را دانش آموختگان دانشگاه ها تشکیل می دهند و در این میان سهم زنان نسبت به مردان، 

بیشتر هم هست.
  https://b2n.ir/830119 

۳۲ مدرسه در سیستان وبلوچستان دیگر قابل 
استفاده نیستند

روزنامهشرق-28دیماِه1398

حمیدرضا رخشانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان  |  مدیرکل 
استان  این  استان سیستان وبلوچستان درباره وضعیت مدارس سیل زده  و پرورش  آموزش 
استان  در  آموزشی  واحد   ۳۲ درحال حاضر  به عمل آمده  میدانی  بازدیدهای  طبق  گفت: 
تأسیسات  بهداشتی،  سرویس  همچنین  هستند.  استفاده  غیرقابل  سیستان وبلوچستان 
که به تجهیزات  لوله کشی و برق ۳۱۲ واحد آموزشی تخریب شده اند. او درباره آسیب هایی 
کرد: تخریب عایق سقف ۵۶ واحد آموزشی، خسارت ۳۴۴  مدارس وارد شده است، اضافه 
کلی و جزئی، تخریب هزار و۳۹۰ دستگاه میز و نیمکت و تخریب دو  واحد آموزشی به شکل 

هزار و۳8۰ صندلی دسته دار، از جمله خسارت های واردشده است.
  http://sharghdaily.com/fa/main/detail/257288 

ی برای بیکار شدگان  ی بیمه بیکار برقرار
سیل زده

روزنامههمشهری-29دیماِه1398

بیمه شدگان  برای  بیکاری  بیمه  برقراری  از  اطالعیه ای  صدور  با  اجتماعی  تأمین  سازمان 
است:  آمده  اطالعیه  این  در  داد.  خبر  شده اند،  بیکار  سیل  اثر  بر  که  سیستان و بلوچستان 
برای  استان های همجوار  و  اجتماعی سیستان و بلوچستان  تأمین  و درمانی  بیمه ای  کز  مرا
ع وقت به هموطنان آسیب دیده تحت پوشش این سازمان در این  ارائه خدمات الزم در اسر
حادثه، در آماده باش کامل قرار دارند. همچنین اداره کل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان 
نیز موظف شد تا در خصوص برقراری سریع بیمه بیکاری برای بیمه شدگان بیکار شده در اثر 

این حادثه و سایر تعهدات بیمه ای این سازمان، تمهیدات الزم را پیش بینی و اجرا کند.
  http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/93176
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در سه ماه 4۲۱ نفر در حوادث شغلی جان خود 
را از دست دادند 

خبرگزاریایلنا-30دیماِه1398

طی آماری که پزشکی قانونی کشور اعالم کرده است، طی سه ماهه بهار سال جاری، ۴۲۱ نفر 
که ۴۱۷ نفر از این افراد، مرد و ۴ نفر زن  کار جان خود را از دست داده اند  در حوادث ناشی از 
کارگران ساختمانی، بیش از ۵۰ درصد حوادث  بوده اند. بر اساس ادعای انجمن های صنفی 
ناشی از کار در خصوص کارگران ساختمانی اتفاق می افتد که بیش از ۲۵۰ مرگ در بهار امسال 
را نشان می دهد. در عین حال با توجه به اینکه مرگ ناشی از کار در معادن، رتبه دوم حوادث 

کار را تشکیل می دهد، اما ارقام واقعی هیچ گاه به دست ما نمی رسند. ناشی از 
  https://www.ilna.news/fa/tiny/news-861827 

یستی ۲۶ هزار کودک تحت حمایت بهز
خبرگزاریفارس-1بهمنماِه1398

وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی  |  رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به حمایت 
کودکان فاقد سرپرست و دارای سرپرست غیر مؤثر در خانواده های جایگزین  و نگهداری از 
در  یارانه معلوالن  مبلغ  به  نزدیک  آینده ای  در  و  ناچیز است  بسیار  امداد  یارانه  مبلغ  گفت: 
کرد: با همت و تالش همکاران بهزیستی،  حوزه توانبخشی می رسد.  قبادی دانا خاطرنشان 
کز نگهداری می شوند، در طی این سال ها ثابت نگه  که در شیرخوارگاه ها و مرا کودکانی  آمار 
داشته شده است و از ۲۶ هزار کودک فاقد سرپرست و دارای سرپرست غیر مؤثر تحت پوشش 

کز نگهداری می شوند. بهزیستی، ۱۶ هزار کودک در خانواده جایگزین و ۱۰ هزار کودک در مرا
  http://fna.ir/deurxp 

یخت؛ ۱7۰ هزار کولبر در غرب و  و ر قبح رنج فر
شمال غرب ایران

روزنامهاعتماد-1بهمنماِه1398

آمارهای غیررسمی از تردد۱۷۰ هزار کولبر در نوار مرزی غرب و شمال غرب ایران خبر می دهند. 
کنان استان های ایالم، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هستند؛ بنابر نتایج  کولبرها سا
سرشماری سال ۹۵، میانگین میزان بیکاری در این استان ها باالی ۱۰ درصد بوده و هرچه 
خ بیکاری به دلیل آب رفتن  از مرکز استان به سمت شهرستان های دوردست می رویم، نر
که مرزنشینان، معمواًل در فقر مطلق به سر  تا جایی  افزایش می یابد  امکانات و توجهات، 
کشته  کوالك و سقوط بهمن  کولبر در اثر  گزارش »همشهری استان«، امسال ۴۷  می برند. به 

شده اند.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/141489 
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ینه واقعی خانوار ۵ میلیون  تومان؛ هز
اقتصادآنالین-26دیماِه1398

خدمات  و  کاالها  بهای  شاخص  محاسبه  براساس  آماری،  دستگاه های  گزارش  آخرین  بر  بنا 
با دوره مشابه سال قبل دست کم  مقایسه  در  آبان ۱۳۹8  تا  ایران  مناطق شهری  در  مصرفی 
که   دارایی  که عماًل به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و آنانی  ۴۵ درصد بیشتر شده 
غیر ریالی ندارند، است. چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار نفره براساس شاخص 
خ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعالم بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد  هزینه خانوار و اعمال تعدیل نر
نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون  شک بیش از مبلغ ۵8 میلیون ریال خواهد شد.

  https://www.eghtesadonline.com/n/25qh

فقر و بی پولی، نقطه اشتراک ساکنان 
خانه های مجردی

خبرگزاریایلنا-28دیماِه1398

گزارش، نجمه رحمتی  |  خوابگاه ها یا همان خانه های مجردی در خیابان های  نویسنده 
گذشته محالت  گرچه در  که ا اطراف میدان امام حسین به وفور دیده می شوند. خانه هایی 

قدیمی و پرسابقه شهر تهران را رقم می زدند، اما امروز به خوابگاهی برای افراد بی خانمان 
گذران یک شب سرد  گاهی اوقات با هزینه اندک تختی را برای  که می توانند  تبدیل شده 
کرده، هزینه اندک اجاره تخت در  که این خانه ها را مشهور  اما آنچه  کنند؛  زمستانی پیدا 
که بعضًا در این خانه ها فضای  آن نیست، بلکه حضور معتادان، سارقان و مال خرانی است 
کنان محله های اطراف میدان امام حسین مانند خیابان صفا، شهرستانی  ناامنی را برای سا

کرده اند. و ... ایجاد 
  https://www.ilna.news/fa/tiny/news-859076

 

رگ، اقتصاد جهان را  خطر بازگشت رکود بز
تهدید می کند

روزنامههمشهری-28دیماِه1398

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول  |  رئیس صندوق بین المللی پول 
در سخنرانی خود در مؤسسه اقتصاد بین الملل پترسن در واشنگتن با اشاره به پژوهش تازه 
که  گفت: »آنچه امروز در دنیا می گذرد، شباهتی بی نظیر به دهه پرتنش ۱۹۲۰ دارد  صندوق 
سرانجام به سقوط بزرگ بازار وال استریت در ۱۹۲۹ انجامید. هشدار می دهم که آن روند یک 
کریستالینا جورجیوا با مقایسه امروز  قرن پیش از مدتی پیش در دوران ما آغاز شده است.« 
جهان با دهه پردردسر ۱۹۲۰ و انتقاد از فاصله فقیر و پولدار در برخی کشورها، نسبت به بازگشت 
دوران رکورد بزرگ به دلیل نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی در نظام های مالی هشدار داد.

  https://www.hamshahrionline.ir/news/478811

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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تا سال۲۰۲۰ میزان حضور زنان در بخش های 
اقتصادی به4۰ درصد می رسد

کسبوکارنیوز-29دیماِه1398

کار  |  دستیار  کارآفرینی وزارت  فاطمه رستم خانی، دستیار معاونت توسعه اشتغال و 
معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در گذشته 
نقش زنان در اقتصاد پنج تا۱۰ درصد بود، گفت: تحقیقات نشان می دهد تا سال۲۰۲۰، میزان 
حضور زنان در بخش های اقتصادی به۴۰ درصد خواهد رسید. رستم خوانی افزود: با توجه به 
که برای بانوان در دو دهه  ارتقاء مهارت ها و توجه به آموزش های علمی در جهان و فضایی 
اخیر ایجاد شد، زنان توانستند در حوزه های مختلف توانمند شوند؛ به بیانی دیگر، مشاغل 
گسترش  از حوزه آموزش به ارائه خدمات فنی، پزشکی، مهندسی و تخصص های بی شمار 

پیدا کرد.
  https://b2n.ir/758168 

یق تورم به سبد معیشت ر مرحله نهایی تز
روزنامههمشهری-29دیماِه1398

کرات مزدی امسال، اعضای کارگری کمیته مزد خواستار تعیین رقم سبد معیشت  در جریان مذا
خ تورم واقعی شدند و بر همین اساس، محاسباتی را برای احصای این شاخص  بر اساس نر
کل  خ تورم  کارگران با نر خ تورم سبد مصرفی  که به اعتقاد آنها نر کار قرار دادند؛ چرا در دستور 
خ تورم کل کشور در رقم  کشور متفاوت است. این در حالی بود که شرکای اجتماعی به اعمال نر
سبد معیشت نیز روی خوشی نشان نمی دادند؛ اما حاال آنگونه که از اظهارات وزیر کار برمی آید، 
کشور به جای  کل  خ تورم  کارفرمایان با چرخش از مواضع قبلی خود تقریبًا با اعمال نر جبهه 

کنار آمده است.  کارگران در سبد معیشت  تورم خاص 
  http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/93156

آکسفام: تعداد میلیاردرها در یک دهه دو برابر 
شده است

شبکهالعالم-30دیماِه1398

کرد تعداد میلیاردرهای جهان در یک  کسفام روز دوشنبه اعالم  سازمان بین المللی و خیریه آ
از ۶۰ درصد جمعیت جهان ثروت بیشتری در اختیار  دهه اخیر دو برابر شده است و آن ها 
دارند. بنابراین گزارش که در آستانه برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس منتشر 
شده است، ۲۲ مرد ثروتمند در جهان، دارایی هایی بیش از ثروت تمامی زنان قاره آفریقا در 
گر یک درصد جمعیت جهان به مدت۱۰ سال تنها ۰/۵ درصد مالیات  اختیار دارند. همچنین ا
بیشتری بپردازند، هزینه مورد نیاز برای ایجاد ۱۱۷ میلیون شغل جدید در حوزه های رسیدگی 

به سالمندان، کودکان، آموزش و بهداشت فراهم خواهد شد.
  https://fa.alalamtv.net/news/4688366 

نتایج یک نظرسنجی: بیشتر مردم جهان 
ی هستند منتقد نظام سرمایه دار

خبرگزاریایسنا-1بهمنماِه1398

گزارش ایسنا به نقل از رویترز، نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط مؤسسه "ادلمان  به 
که احساس نابرابری اقتصادی در سال های اخیر در بین مردم جهان  تراست" نشان می دهد 
کاپیتالیسم، تردید  کارایی نظام  کنون بخش زیادی از مردم نسبت به  تشدید شده است و ا
کشور جهان از فرانسه و انگلیس  که با مشارکت ۳۴ هزار نفر از ۲8  دارند. در این نظرسنجی 
گرفته تا روسیه و چین و آمریکا صورت گرفته است، ۵۶ درصد پاسخ دهندگان معتقد بوده اند 

که زیان نظام سرمایه داری به شکل فعلی به مراتب بیشتر از منافع آن بوده است.
  /https://www.isna.ir/news/98110100049 
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گزارشی از وضعیت زنان کارتن خواب و معتاد 
ی جنوب تهران ر در محله باغ ز

روزنامههمشهری-1بهمنماِه1398

پریسا امیرقاسم خانی، خبرنگار  |  به سمت باغ زری حرکت می کنیم. پشت باغ زری جایی 
و  نفر  که به حدود۱۰۰  را می بینید  تپه ها آن ها  زیتون معروف است. باالی  باغ  که به  است 
بیشتر می رسند. زهره می گوید: »در برخی از ساعات تعداد آن ها به ۲۰۰یا ۳۰۰ نفر و باالتر هم 
که نشان از حضور  کنار تپه، پروژه عمرانی در حال انجام است  می رسد.« جالب اینجاست 
نهاد ها و سازمان های رسمی دارد. در میان انبوه معتادان و کارتن خواب ها، همه نوع آدمی پیدا 
می شود. از زن و مرد و هر سنی. عده ای ایستاده در حال مصرف مواد هستند. برخی چمباتمه 

زدند و تعدادی دیگر به گروه های ۲ یا چند نفری تقسیم شدند.
  http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/93376

توقف خدمات بهداشتی دختران مناطق 
وم محر

روزنامهایران-2بهمنماِه1398

فرحناز مینایی پور، مدیر دفتر امور بانوان وزارت آموزش وپرورش  |  مدیر دفتر امور بانوان 
وزارت آموزش وپرورش، گفت: وزارت آموزش وپرورش چند سالی است که بسته های بهداشتی 
که می دانست این دختران به لحاظ  ویژه ای برای دختران مناطق محروم ارسال می کند، چرا
بهداشتی و سالمت بسیار مشکل دارند. اما سال گذشته به خاطر کمبود بودجه نتوانستیم این 
بسته ها را ارسال کنیم و از ادارات آموزش وپرورش خواستیم که از خیرین در این بخش کمک 
که در هر استان محروم برای این بسته های بهداشتی  بگیرند. مینایی پور افزود: بودجه ای 
مورد نیاز است، تنها ۲۰ میلیون تومان است که در مجموع برای ۵ استان محروم، نیازمند ۱۰۰ 

میلیون تومان هستیم.
  http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/533600 

یال برای حمایت از  اختصاص۹۰ میلیارد ر
دانش آموزان با نیازهای ویژه

خبرگزاریایرنا-2بهمنماِه1398

رییس سازمان    | کشور   سید جواد حسینی، رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
ایاب وذهاب  بخش  در  استان ها  به  ریال  میلیارد  اعتبار۹۰  ابالغ  از  استثنایی  آموزش وپرورش 
افزود:  پایان هفته خبر داد. حسینی  تا  نیازهای ویژه  با  و خدمات حمایتی برای دانش آموزان 
رایزنی هایی برای افزایش اعتبارات آموزش وپرورش استثنایی با مجلس شده است که در مجموع 
در طول ۱۱ سال، بودجه آموزش وپرورش استثنایی ۳/۲۱  درصد افزایش یافته است. وی همچنین 
کانون با  کانون بازنشستگان آموزش وپرورش استثنایی، اظهار داشت: این  در خصوص احیاء 
گیرد و  کار قرار  عنوان سفیران آفتاب جهت استفاده از تجارب ارزشمند بازنشستگان در دستور 

گذاری به بخش خصوصی است، بازنشستگان در اولویت قرار گیرند. در برنامه هایی که قابل وا
  /http://www.irna.ir/news/83643717

 

ی و فقر عامل ارتکاب جرم توسط 7۳  بیکار
درصد از زندانیان استان یزد

خبرگزاریفارس-2بهمنماِه1398

علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها  |  رئیس سازمان زندان ها با بیان اینکه بیکاری و 
فقر عامل ارتکاب جرم توسط ۷۳ درصد از زندانیان استان یزد است، گفت: برای اجرای عدالت 
و برقراری امنیت باید به وضعیت اقتصادی مردم رسیدگی شود. جهانگیر افزود: تعداد موجودی 
زندانی های استان یزد در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ نفر است که ۵۷ نفر از متوسط کل کشور باالتر 
کرد:  است. وی مهم ترین جرم ارتکابی در این استان را مربوط به مواد مخدر دانست و اذعان 
که یکی از علل آن مسیر ترانزیت و  کیفری استان مربوط به این جرم است  ۵۳ درصد جمعیت 

موقعیت جغرافیایی این استان است که در این خصوص باید اقدامات ویژه صورت گیرد.
  http://fna.ir/deuzq0 
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تعیین سبد معیشت کارگران با توجه به تورم 
اعالمی مرکز آمار

روزنامهشرق-2بهمنماِه1398

کار  کمیته مزد شورای عالی  کار  |  عضو  کمیته مزد شورای عالی  محمدرضا تاجیک، عضو 
با اشاره به اینکه مقرر شد سبد معیشت با توجه به تورم اعالمی از سوی مرکز آمار به روزرسانی 
شود، گفت: در حال حاضر دستمزدی که کارگران دریافت می کنند، کمتر از نصف سبد معیشت 
از سوی  باید  کارگران  قانون، حداقل دستمزد  به  توجه  با  افزود:  تاجیک  است. محمدرضا 
کرد:  کار تعیین شود. وی با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شد، تصریح  شورای عالی 
کار بود، ولی با توجه به اینکه به بهمن ماه  این موضوع در جلسات قبلی کمیته مزد در دستور 

کار قرار گیرد. وارد شده بودیم، پیشنهاد دادیم بحث دستمزد در دستور 
  http://sharghdaily.com/fa/main/detail/257630 

 

تبدیل جوانان به بدهکاران بانکی
روزنامهمردمساالری-2بهمنماِه1398

محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان  |  معاون امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان در خصوص ازدواج صوری در ازای دریافت وام ازدواج هشدار داد. 
همچنین، تبدیل جوانان دریافت کننده وام ازدواج به بدهکاران بانکی از موضوعاتی است 
کنش محمدمهدی تندگویان را به همراه داشت. وی، افزایش مبلغ وام ازدواج را برای  که وا
حل مشکل جوانان کافی ندانسته و با انتقاد از نبود شرایط اشتغال ایمن آن ها گفته است که 
کرده اند امکان پرداخت  گزارش های بانک مرکزی، بسیاری از جوانان اعالم  براساس آخرین 
اقساط وام۳۰ میلیون تومانی را ندارند؛ به همین دلیل فکر می کنم باال بردن این مبلغ دیگر 

کمکی به جوانان نمی کند.
  https://b2n.ir/920808 
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مقابله با فساد 
و تعارض منافع

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
مورخ 26 دی ماه لغایت 2 بهمن ماِه 1398

فراوانیتعدادموضوع
18 درصد4سالمت اداری و بوروکراتیک

17 درصد4بازرگانی و امور مالیاتی 
9 درصد2مدیریت شهری

9 درصد2دولت)دولت الکترونیک و ...(
9 درصد2اطالعات و فضای مجازی

ک و مستغالت  9 درصد2امال
9 درصد2بهداشت و سالمت 

4 درصد1نظام پولی، مالی و بانکی
4 درصد1امورات مجلس و نمایندگان 
4 درصد1نهادهای عمومی غیردولتی

4 درصد1نفت و پتروشیمی 
------قضایی 

------رسانه، فرهنگ و هنر
------صندوق های بازنشستگی

------وزارتخانه و سازمان های تابعه
------ورزش
4 درصد1سایر

100 %23مجموع

بخش دومشفافیت، مقابله با فساد  و تعارض منافع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت
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طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
مورخ 26 دی ماه لغایت 2 بهمن ماِه 1398

فراوانیتعدادجایگاه/سمت
48 درصد11روزنامه نگار-خبرنگار 

44 درصد10مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها 1

4 درصد1نمایندگان مجلس
4 درصد1وزرا 

------کنشگران مدنی
------پژوهشگران و اساتید دانشگاه 

------سایر
100 %23مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد

۱- مراد ما از این تعبیر، همه مدیران سطوح نهادی و سازمان های رسمی به جز وزرا و نمایندگان مجلس است. برای مثال، مدیر کل 
سازمان پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال، رییس کمیته شفافیت شورای شهر، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، رییس مرکز 

توسعه تجارت الکترونیکی، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ و ... مصادیق مورد نظر مدیران و کارمندان سازمان ها و نهادها بوده اند.
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خود در جریان امدادرسانی به سیل زدگان سیستان وبلوچستان و چند منطقه دیگر در جنوب 
کرد. در این اطالعیه آمده است: سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر  شرق ایران را اعالم 
کشور، اقدام به صدور  کل  به منظور تسهیل مشارکت های مردمی و با هماهنگی دادستانی 
مجوز جمع آوری کمک های مردمی برای تشکل های مردم نهاد متقاضی می کند. این مجوز با 
هدف هماهنگی اجرایی بین نهادهای کمک رسان و در راستای تقویت شفافیت و پاسخگویی 

دست اندرکاران خدمات حمایتی برای آسیب دیدگان سیل در مناطق هدف صادر می شود.
  https://tn.ai/2183720

ایجاد سامانه پاسخ خودکار به استعالم دفاتر 
ثبت اسناد و امالک 

همشهریآنالین-28دیماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

ک کشور  |  رئیس سازمان ثبت اسناد و  ذبیح اهلل خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و امال
گفت: این  ک خبر داد و  ک از ایجاد سامانه پاسخ خودکار به استعالم دفاتر ثبت اسناد و امال امال
اتفاق در ادامه ی اجرای سیاست مقابله با فساد است. خدائیان بر عزم جدی مبارزه با فساد در 
کرد و افزود: یکی از راه های جلوگیری از بروز تخلف در سازمان ثبت اسناد،  کید  این سازمان تأ
کاهش مراجعه مستقیم مردم است. ازاین رو، در بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیده ایم 
کارمندان اداره ثبت بیشتر باشد، امکان سوءاستفاده نیز وجود  هرچه مراجعه مستقیم مردم به 

دارد؛ به همین دلیل به دنبال راهکاری بوده ایم تا مراجعه مستقیم مردم کمتر شود.
  https://www.hamshahrionline.ir/news/478879 

شفافیت، مقابله با فساد  و تعارض منافع

اخبار برگزیده هفته

فصل اول

مالیات آستان قدس برگردانده می شود 
روزنامههمشهری-26دیماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه وبودجه  |  معاون سازمان برنامه وبودجه با بیان 
کیدکرد: تنها  اینکه تمام نهادهای عمومی مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت می کنند، تأ
که از همان ابتدا مالیاتی را به خزانه، واریز  استثناء در این زمینه آستان قدس رضوی است 
و مبلغ واریزشده را دوباره دریافت می کند تا صرف فعالیت های محرومیت زدایی شود. این 
کاهش محسوس درآمدهای نفتی دولت پس از  که با  ح می شود  اظهارنظر در شرایطی مطر
گزینه لغو برخی معافیت های مالیاتی به ویژه معافیت های مالیاتی نهادها  تحریم ها، دوباره 
گفته رئیس سازمان امور مالیاتی،  ح شده؛ زیرا به  و بنیادها ازجمله آستان قدس رضوی مطر

همچنان۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران از مالیات معاف است.
  http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/92977 

ی  اسامی مؤسسات مجوزدار برای جمع آور
کمک ها به سیل زدگان سیستان 

خبرگزاریتسنیم-27دیماِه1398

شفافیت در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی

سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر طی اطالعیه ای، ۳۱ مؤسسه و انجمن خیریه همکار 
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زه با فساد"  وز ملی مبار چهارمین همایش "ر
برگزار می شود 

خبرگزاریایسنا-28دیماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

به مناسبت سال روز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر)۲۰ دی ماه(، چهارمین همایش "روز ملی 
مبارزه با فساد" به تاریخ ۲۹ دی ماه در مدرسه دارالفنون برگزار می شود. این همایش از سوی 
شورای تشکل های مردمی پیشگیری و مبارزه  با فساد و با محورهای امیرکبیر، نماد احیای 
سالمت اداری و مبارزه با فساد؛ رسالت و مأموریت  تشکل های مردم نهاد در مبارزه با فساد، 
گزارش فعالیت ها و پیشرفت های  برنامه های مبارزه با فساد بخش مردمی سال ۹۹، ارائه 
با  با فساد بخش مردمی، بررسی شیوه های تعامل و هم افزایی ظرفیت های مبارزه  مبارزه 

فساد- بخش مردمی با بخش های خصوصی و دولتی برگزار خواهد شد.
  /https://www.isna.ir/news/98102821704  

هشدار به مسئوالنی که امالک بنیاد 
مستضعفان را پس نمی دهند 

خبرگزاریفارس-29دیماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

که  گفت: آن هایی  سید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان  |  رئیس بنیاد مستضعفان 
ک بنیاد هستند و در واقع ملک را گرفته اند و اجاره نمی دهند و تخلیه نمی کنند،  متصرف امال
حکم قضایی تخلیه را خواهیم گرفت. ما در این چند ماه گفته ایم با کسی شوخی نداریم. البته 
ما عالقه مند نیستیم در این وادی برویم و سرو صدا کنیم و مسئله برای کشور درست کنیم؛ با 
زبان خوش باید بیایند پس بدهند وگرنه با حکم قضایی و عوامل انتظامی باید تخلیه کنند. 
گر یک موقعی الزم شد، در یک شرایطی  فتاح افزود: ما نمی خواهیم اسامی را اعالم کنیم، ولی ا

کار به آنجا نکشد. چاره ای جز اعالم نخواهد بود و ان شاءاهلل 
  http://fna.ir/defc0f 

افزایش میزان جرایم اقتصادی 
خبرگزاریایسنا-1بهمنماِه1398

سایر

محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا  |  رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
گفت:  کشف پرونده های جرایم اقتصادی پرداخت و  ح برخی از آمارها از وضعیت  ناجا به شر
کشف  کشف پرونده های پولشویی در نه ماه امسال ۲۶8۷ درصد، ارزش ریالی  ارزش ریالی 
کشف پرونده های زمین خواری ۱۹۵ درصد، ارزش  پرونده های رباخواری ۱۵۳، ارزش ریالی 
کشف پرونده های قاچاق و ارز ۵۵  کشف پرونده های احتکار ۵۹ درصد، ارزش ریالی  ریالی 
درصد، ارزش ریالی کشف پرونده های باالی۵۰۰ میلیون تومان در قاچاق کاال و ارز، ۴۴ درصد 
کاال و ارز، ۵۳ درصد افزایش  و ارزش ریالی کشف پرونده های باالی۱۰۰ میلیون تومان قاچاق 

داشته است.
  /https://www.isna.ir/news/98110100346 

مبادی مجاز صادرات فرآورده های نفتی اعالم 
شد 

روزنامهاطالعات-2بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

وزیر نفت مبادی مجاز برای صادرات همه فرآورده های نفتی،  بیژن زنگنه، وزیر نفت  |  
گزارش ایرنا، بر اساس ابالغیه بیژن  مشتقات نفتی و محصوالت نهایی آن ها را اعالم کرد. به 
زنگنه به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، برخی شرکت ها به عنوان منشأهای )مبادی( 
مجاز تولید انواع فرآورده های نفتی، مشتقات نفتی و محصوالت نهایی آن ها معرفی شدند. 
بر اساس این ابالغیه، شرکت های تابعه وزارت نفت شامل شرکت ملی نفت ایران، پاالیش و 
گاز ایران به عنوان مبادی  پخش فرآورده های نفتی، پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی 

مجاز تولید انواع فرآورده ها و مشتقات نفتی و محصوالت نهایی هستند.
  https://plink.ir/jGTwI 
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ونمایی  یم شهر تهران ر سامانه پایش حر
می شود 

شهرفردا-2بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

مجتبی شکری، مدیرکل حریم شهر تهران  |  در راستای افزایش شفافیت در مدیریت حریم 
شهر تهران و تجمیع اطالعات حریم، سامانه پایش حریم شهر تهران رونمایی می-شود. 
مدیرکل حریم شهر تهران در این باره، گفت: از این پس، هرگونه ارزیابی عملکرد نواحی داری 
حریم در خصوص نحوه برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز و تخلفات صرفًا از طریق سامانه 
گزارش های شفاهی مبنای اثر نخواهد بود. شکری  هوشمند ثبت تخلفات صورت می گیرد و 
ح  افزود: با بارگذاری و مرزبندی تصاویر در سامانه جامع اطالعات مکانی، پهنه بندی های طر

راهبردی و مرزبندی تداخالت حریم، بارگذاری و در دسترس مناطق قرار گرفته است.
  http://shahrefarda.ir/fa/news/106442

صدور سند مالکیت برای اراضی و امالک 
دولتی آغاز شد 

روزنامهاطالعات-2بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

ک کشور  |  رئیس سازمان ثبت اسناد  ذبیح اهلل خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و امال
ک دولتی مانع از سوء استفاده ها  گفت: صدور سند مالکیت برای اراضی و امال کشور  ک  و امال
کرد: در این تفاهمنامه، شکل اسناد دولتی با اسناد غیردولتی،  کید  می-شود. خدائیان تأ
متفاوت و همچنین مقرر شده است تا دستگاه های دولتی ظرف یک مدت مشخص نسبت 
ک غیرمنقول و تهیه نقشه استاندارد، اقدام و به سازمان ثبت اسناد تحویل  به ارائه مدارک امال

دهند تا سند برای آن ها صادر شود.
  https://plink.ir/LCAVl 
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انتخابات مجلس در خوان هیئت های نظارت 
خبرگزاریایرنا-26دیماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

گفته اند، تخلفات مالی، اظهارنظر خالف  که مسئوالن هیئت های نظارت در استان ها  آن طور 
منافع کشور، استعفا ندادن در موعد قانونی و نقص در پرونده از علل اصلی رد صالحیت هاست. 
سخنگوی شورای نگهبان هم ۲۲ دی ماه درباره آخرین روند بررسی صالحیت ها، گفت: ۹۰ نفر 
کثر آن ها به دلیل  از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیئت های نظارت رد صالحیت شدند که ا
سوءاستفاده مالی و اقتصادی بوده است. او همچنین سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل 
سابقه  جنایی،  محکومیت  اخالقی،  مفاسد  مخدر،  مواد  استعمال  اختالس،  نامشروع،  مال 

شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر را از جمله مصادیق رد صالحیت ها اعالم کرد.
  /http://www.irna.ir/news/83635775 

  

یک درصد شرکت های بورسی اطالعات را 
افشا نکردند، به دادگاه معرفی شدند 

خبرگزاریمهر-26دیماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

گزارش خبرنگار مهر، رئیس  شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  |  به 

»مشارکت  تخصصی  نشست  در  دی ماه  پنجشنبه۲۶  روز  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی ،  سرمایه های خرد در بازار سرمایه« در سومین 
گفت: قبل از حضور بنده، ۳۴ درصد از شرکت های بورسی اطالعات خود را افشاء نمی کردند؛ 
اما در حال حاضر ۹8 درصد شرکت ها اطالعات خود را به موقع افشا کرده و یک درصد با تأخیر 
اطالع می دهند و یک درصد هم اطالعات نمی دهند که این موارد را به دادگاه معرفی می کنیم.

  http://mehrnews.com/news/4827082   

 

دو قطبی فساد و مالیات 
خبرگزاریتسنیم-26دیماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کمیسیون تلفیق بودجه در دست بررسی است، اخبار  که الیحه بودجه در  در این چند هفته 
کمیسیون منتشر شده است. از جمله مهم ترین این اخبار،  متنوع و زیادی از مصوبات این 
که طی ۲  که از روش ۵پله ای جدید  تغییر عجیب در نحوه محاسبه »مالیات بر درآمد« بود 
سال اخیر اجرا شد، به روش ۲پله ای سابق تغییر یافت. این تغییر که طبق گزارش کارشناسی 
مرکز پژوهش های مجلس به نفع نجومی بگیران و برخالف عدالت است، منجر به افت شدید 

درآمدهای مالیاتی دولت آن هم در اوج جنگ اقتصادی غرب علیه کشور می شود.
  https://tn.ai/2183186 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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ونده امالک نجومی به دادگاه   ارسال نشده  پر
روزنامهشرق-26دیماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

»ما مطلع شده ایم بازپرس شعبه ۱۵    | محمود میرلوحی، عضو شورای اسالمی شهر تهران  
ک نجومی را به جریان نینداخته و پرونده اصاًل به دادگاه نرفته  کارکنان دولت، پرونده مربوط به امال
ح کرد؛ گفت وگوی »شرق« با رئیس  است«؛ این موضوع را محمود میرلوحی در گفت وگو با »شرق« مطر
کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شهری درباره تحقیق و تفحص از سه پرونده مهم و هنوز حل نشده 
شهرداری تهران بوده که بار دیگر کلید خورد. این سه موضوع شامل ماجرای شرکت رساتجارت مبین 
که منجر به پرونده تخلف چند صد  میلیاردی عیسی شریفی، قائم مقام قالیباف  کارگزاری یاس  یا 

ک شهرداری و همچنین، سه میلیارد بدهی های شهرداری تهران است. گذاری امال شد؛ پرونده وا
  http://sharghdaily.com/fa/main/detail/257215 

 

وند!  وخانه ها به مناطق مرفه شهرها می ر دار
ایرانآنالین-28دیماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

کانال های تلگرامی هم درآورده است.  مجوز تأسیس داروخانه ها، عالوه بر سایت های سر از 
سرمایه گذاران هر روز مشخصات داروخانه های مختلف را با منطقه فعالیت و میزان فروش 
دارو در فضای مجازی تبلیغ می کنند. آن ها عالوه بر مجوز، داروخانه ها را بر اساس کروکی هایی 
که دارند، به قیمت های میلیاردی می فروشند. برای مثال قیمت مجوز تأسیس داروخانه 
در پیشوای ورامین به ارزش۷۰۰ میلیون تومان است و در مناطق لوکس تهران به بیش از 
۱8 میلیارد تومان نیز می رسد. مجوزها هم اغلب دست دالالن است. سرمایه گذار با مدرک 
غ التحصیل داروسازی پروانه تأسیس داروخانه را اجاره می کند و در عوض داروساز  تحصیلی فار

به عنوان مسئول فنی در داروخانه مشغول به کار می شود.
  http://www.ion.ir/news/533244 

رسی ها در چشم کارگران  دوِد تنِد فساد در باز
ود  و مردم می ر

خبرگزاریایلنا-28دیماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

که در رابطه با صنایع به شدت مستعد زایش خطاهای سهوی، عمدی  یکی از حوزه هایی 
و فساد سازمان یافته است، »بازرسی« است. بدون انجاِم بازرسی ها، صنایع مستعد انحراف 
بازرسی،  نهاِد  استراتژیِک  به سبب جایگاه  بازرسان هم  اما  از مسئولیت های خود هستند؛ 
می توانند دچار لغزش شوند؛ برای نمونه بازرسانی که بدون حاضر شدن در خط تولید، مشاهده 
میدانی، نمونه  برداری و مصاحبه با عوامل تولید)کارگران، مدیران خط تولید و...( یک راست 
کارگران  به دفتر مدیرعامل می روند و طلب زیرمیزی یا ناهار و صبحانه می کنند، به شدت به 

و مصرف کنندگان آسیب وارد می کنند.
  https://www.ilna.news/fa/tiny/news-860670 

 

برداشت های بدون وثیقه 
روزنامهشرق-29دیماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره بررسی الیحه بودجه ۹۹ منتشر کرده که بر اساس آن، 
اضافه برداشت های بانک های خصوصی و مؤسسات از بانک مرکزی باالترین میزان بدهی 
کرده است. بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در مجموع ۱۲۱ هزار  امسال را ثبت 
که از این میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان مربوط به  میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارند 
اضافه برداشت از بانک مرکزی است. حدود ۲۰ درصد از مجموع اضافه برداشت ها به بانک 
که مرکز پژوهش ها از آن به عنوان بانک خصوصی ناسالم نام برده  سرمایه اختصاص دارد 
وثیقه ای  هیچ گونه  اضافه برداشت ها  این  بابت  مرکزی  بانک  که  اینجاست  جالب  است. 

دریافت نکرده است.  
  http://sharghdaily.com/fa/main/detail/257373
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وزه علت سقوط هواپیمای  ابهام چندر
رگی بود  اوکراینی ضربه بز
روزنامهاعتماد-29دیماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری  |  درست یك هفته پس از اعالم چگونگی 
سقوط هواپیمای اوکراینی، معاون اول رییس جمهوری مبهم ماندن علت این حادثه را یکی 
کید بر اهمیت  از بزرگ ترین ضربه ها در ماجرای سقوط این هواپیما می داند. جهانگیری با تأ
شفافیت در مواجهه مسئوالن با مردم گفت: »هر کسی در هر مسئله ای پنهان کاری کند، ضرر 
که در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی متحمل  کرده است. یکی از بزرگترین ضربه هایی 
کید کرد: »شفافیت با مردم،  شدیم، این بود که علت اتفاق را چند روز مبهم گذاشتیم.« وی تأ

مهم ترین رویکردی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.«
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/141304 

  

وشی با مجوز قانونی/تولید داخلی  قاچاق فر
در انبارها خاک می خورد 
خبرگزاریمهر-30دیماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

یکی از شیوه های مرسوم عرضه کاالی لوازم خانگی قاچاق، فروش این کاالها از طریق فضای 
که اتفاقًا هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم   مجازی و وبسایت هایی است 
از نماد اعتماد الکترونیکی برخوردارند؛ کاالهایی که علی رغم ممنوعیت واردات و عرضه آن ها، 
معلوم نیست با چه سازوکار و فرآیندی به داخل کشور راه پیدا کرده و به مصرف کنندگان عرضه 
می شوند. عالوه براین، بررسی ها نشان می دهد مرکز توسعه تجارت الکترونیک که پس از طی 
مراحلی به متقاضیان دریافت مجوز تجارت الکترونیک مجوز اعطا می کند، پس از آن دیگر 

نظارتی بر ادامه روند کاری این سایت ها و متقاضیان ندارد.
  http://mehrnews.com/news/4830465 

وشی  رئیس قوه قضاییه از شکارفر
ی کند  فرصت طلبان جلوگیر

خبرگزاریتسنیم-30دیماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

نصراهلل پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  در پی انتشار خبر برنامه ریزی سازمان 
کمیسیون فرهنگی  محیط زیست برای صدور مجوز شکار ۴۴۷ چهارپا در ۱۲ استان، رئیس 
که از ورود  مجلس از حجت االسالم رئیسی و دادستان کل خواست به پرونده فرصت طلبانی 
شکارچیان خارجی به کشور سود کالن می برند، ورود ویژه داشته باشند. پژمانفر افزود: واضح 
که از وارد  کار یک بهانه  است برای درآمدزایی جمعی فرصت طلب و سودجو  که این  است 
کردن شکارچیان خوشگذران به کشور، درآمدهای هنگفت کسب می کنند؛ جالب آنکه همین 
از حیات وحش حفاظت  که  زندگی می کنند  کشورهایی  از موارد در  شکارچیان در بسیاری 

می شود، اما کشور ما را محلی برای از بین بردن حیات وحش می دانند.
  https://tn.ai/2185288 

 

ی  وهشگر اقتصادی درباره دستکار نامه ۳۲ پژ
در رأی مجلس در مورد مالیات پزشکان 

خبرگزاریفارس-1بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، ۳۲ پژوهشگر و استاد برجسته دانشگاه طی نامه ای 
تا درباره تغییر مصوبه صحن  کند  را مأمور  گروهی بی طرف  که  از رئیس مجلس خواستند 
مجلس در سال ۹۷ درباره مالیات پزشکان گزارش داده و تمهیدی اندیشیده شود تا دستکاری 
ک شود. در بخشی از این نامه آمده است:  در رأی صحن، برای همیشه از دامن مجلس پا
سواستفاده از موقعیت و پیگیری معافیت مالی پزشکان توسط یک پزشک نماینده مجلس، 
مصداق روشن "تعارض منافع" )Conflict of Interests( است و در برخی کشورها جرم محسوب 

می شود و مجازات دارد.
  http://fna.ir/deurxw 
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رصد بازار از کانال وزارت اطالعات 
روزنامهشرق-1بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی  

گزارش های رسیده،  کشور باز شد. براساس  کاالهای اساسی  پای وزارت اطالعات هم به بازار 
این وزارتخانه مکلف است به صورت ماهانه گزارش وضعیت تأمین و قیمت کاالهای اساسی و 
ضروری را به ستاد تنظیم بازار ارائه کند. علی مؤیدی خرم آ بادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز هم می گوید برای مقابله با یقه سفیدها تالش زیادی شده و این مجموعه توانسته 
کارشناسان  کند، اما  کاال جلوگیری  کاالهای اساسی در قالب قاچاق  است تا حدودی از خروج 
توسط  بخش  این  محصوالت  قیمت  پایین نگه داشتن  که  باورند  این  بر  کشاورزی  بخش 

ج از ایران را افزایش می دهد. دولت، امکان قاچاق آن به خار
  http://sharghdaily.com/fa/main/detail/257518 

 

ی  یت شهر ونده تخلفات مدیر رسی ۸4۱ پر بر
گذشته در شورا و دستگاه قضا 

خبرگزاریایسنا-1بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

شورای  سالمت  کمیسیون  رئیس    | تهران   شهر  شورای  عضو  نوری،  صدراعظم  زهرا 
کید کرد و گفت:  اسالمی شهر تهران بر لزوم برخورد قاطع دستگاه قضایی با پرونده تخلفات تأ
که برخورد  گذشته ارائه می شود و نیاز است  گزارش هایی توسط سازمان بازرسی از تخلفات 
جدی توسط دستگاه قضایی با آن-ها انجام شود. زهرا صدراعظم نوری افزود:8۰۰ پرونده 
توسط سازمان بازرسی به دستگاه قضایی ارائه شده؛ اما عده ای منع تعقیب گرفتند. اخیرًا نیز 

توسط سازمان بازرسی ۴۱ پرونده از تخلفات گذشته به شورا ارائه شده است.
  /https://www.isna.ir/news/98110100744 

واز 7۵۲  گزارش پرابهام پر
اقتصادآنالین-2بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

دومین گزارش مقدماتی بررسی سانحه پرواز ۷۵۲ در حالی منتشر شد که به نظر می رسد تدوین 
زده است.  به خودسانسوری  باشد، دست  بیشتر  راستای شفاف سازی  آنکه در  از  آن بیش 
که هنوز در اذهان  گزارش خبر می دهد  سخنگوی سازمان هواپیمایی در حالی از انتشار این 
عمومی، سؤاالتی درباره چگونگی برخورد دو موشک مجاورتی به هواپیمای بویینگ8۰۰ - 
۷۳۷ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بی پاسخ مانده است؛ اینکه برخورد این دو موشک 
دقیقًا چه زمانی اتفاق افتاده و فاصله بین آن ها چقدر بود یا اینکه هر کدام از این دو موشک، 

تا چه اندازه به بدنه هواپیما آسیب وارد کرده، از جمله نکات مغفول این گزارش است.
  https://www.eghtesadonline.com/n/26JS 
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