خبرنـامــه

مقابله با فساد ،فقر و تعارض منافع
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قائممقام سازمان تأمین اجتماعی:
واریز عیدی مستمریبگیران بدون
کسر مالیات و حق بیمه

روزنامه همشهری:

نخستین گام برای احیای امنیت شغلی
کارگران

کارشناس مرکز پژوهشها :بنگاهداری بانکها در
اقتصاد منجر به «تعارض منافع» میشود

شفقنا :قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای
انتخابات مجلس منتشر شد

2

فهرست

امید و فقر

نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال كشور؛  5/4درصد

4

جامعهشناسی فقر (جهان سوم و جهان چهارم)

11

صدای زنگ خطر ابتالی کودکان کار به اچآیوی

6

انجام  ۲۰میلیون سفر در اسنپ به وسیله رانندگان دارای معلولیت

11

نیم میلیارد انسان کار با درآمد کافی ندارند

8

واریز عیدی مستمریبگیران بدون کسر مالیات و حق بیمه

12

رأی کمیسیون تلفیق به نفع نجومیبگیران

8

كولبری به رسمیت شناخته خواهد شد

12

استاندار تهران :کمبود 12هزار کالس درس تهران جبران میشود

8

بلوچستان غرق در خسارت  1400میلیارد تومانی؛ فراموشمان نکنید

12

سهم بیماران از هزینه بیمارستانهای دولتی حدا كثر ۱۰درصد است

9

تأمین  ۲۰۰هزار مسکن مقرونبهصرفه برای کارگران تا  3سال آینده

12

افزایش قیمت اجارهبها ،حاشیهنشینی در پایتخت را  ۱۸درصد افزایش داد

9

افزایش یارانه مرا کز شبهخانواده از بهمن

13

ی جنسیتی؛  ۴دهه بعد از انقالب
وضعیت نابرابر 

9

پرداخت  ۱۱هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی

13

شب بیسابقه گرمخانههای تهران

9

اساس بیعدالتیها در نابرابری فرصتهای آموزشی است

13

تیرهوتارترین تصویر از اقتصاد ایران در طول 3دهه سپریشده از جنگ تحمیلی

10

نخستین گام برای احیای امنیت شغلی کارگران

13

دولت نظارتی بر روند گرانی فوالد انجام نمیدهد

10

مهاجرت در جستجوی کار

18

راه وصول به مجلس شفاف و ضدفساد

11

18

3

فهرست

لزوم بازگشت اعتماد مردم به فرآیند قانونگذاری

کانون وکال از پرداخت مالیات معاف شد

18

حال خوب مدارس غیر دولتی و حال بد مدارس دولتی

22

حضور مدیرعامالن اجارهای در پروندههای فساد اقتصادی

19

بنگاهداری بانکها در اقتصاد منجر به «تعارض منافع» میشود

22

جای خالی ۳۵۰شرکت بزرگ در بورس

19

قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس منتشر شد

23

تالش یک تنه برای فرار از لیستسیاه پولشویی

19

تاالر آ گهی مناقصات و مزایدههای شهرداری تهران راهاندازی شد

23

داوطلبان ملزم به اعالم حساب بانکی به فرمانداریها شدند

19

راهاندازی سامانه شفافیت برای انتشار آرای دادگاهها

23

مالیات؛ مهمان خانههای خالی

20

چرا ساختم انهای پرخطر فهرست منتشر نمیشود؟

23

انتشار سوابق عملکرد کسبوکارهای الکترونیکی

20

جوالن مافیای پسماند

24

«علی بابا» هک شد؛ زنگ خطر سرقت اطالعات کاربران

21

کوهخواری پشت مهدودهای تهران

24

داستان تکراری اجاره دادن شناسنامهها در روز رأیگیری

21

 26درصد معامالت مسکن در سامانه امالک ثبت نمیشود

24

21

اعالم مناطقی که دارای بیشترین تخلفات ساختوساز هستند

22

داللی با اطالعات دانشآموزان

22

مبارزه با فقر ،تبعیض و نابرابری

4
خبرنامه
مقابله با فساد،
فقر و تعارض
منافع

مقدمه

بخش اول

امید و فقر
ً
«شب عید» ،فرودستان بهخصوص
معموال در ماهها و هفتههای پایان سال یا به قول عموم ِ
سرپرستان خانوارهای فقیر فشار مضاعفی را متحمل میشوند؛ زیرا از یکسو هزینههای
خانوار افزایش مییابد ،کودکان انتظار دارند نو پوش شوند و زنان انتظار دارند خرجی بیشتر
داشته باشند تا وضعیت خانه را کمی سروسامان دهند و از سوی دیگر در این مقطع بهطور
معمول قیمتها افزایش نسبی خواهند داشت و تورم فقرا را فقیرتر میکند .در چنین شرایطی،
سرپرستان خانوار اعم از زن و مرد با تالش بیشتر و به امید دسترسی بیشتر به کار در رونق
مقطعی بازار ،به آبوآتش میزنند تا به قول خودشان شرمنده زن و بچه نشوند .پشتیبان
همه این تالشها در دنیای فرودستان« ،امید» است .امید عبارت است از تصور ذهنی از
قابل دسترس در مقایسه با وضعیت کنونی که راههای دسترسی به آن
یک وضعیت مطلوب ِ
هم مشخص و روشن است .هرچه افراد به زندگی و جامعه امیدوارتر باشند ،میزان تالش و
مشارکت آنها برای دستیابی به زندگی بهتر بیشتر میشود .در مقابل ،درصورتیکه باوجود
تالش فردی و خانوادگی امیدی برای دسترسی به وضعیت بهتر وجود نداشته باشد ،بهتدریج
این ناکامی به پرخاشگری و خشم تبدیل میشود و میل به تخریب خود ،دیگران و جامعه
رشد میکند .به قول نوآم چامسکی« :اگر تصور کنیم هیچ امیدی وجود ندارد ،ضمانت
کردهایم که هیچ امیدی نخواهد بود؛ اما اگر تصور کنیم که فرصتهایی برای تغییر هست،
این امکان وجود دارد که بتوانیم در ساختن دنیایی بهتر مشارکت کنیم ».ناامیدی منشأ
افسردگی ،مخرب اراده ،کاهنده تحملپذیری و فزاینده میل به گریز از اجتماع است.
ً
امید و فقر رابطهای پیچیده دارند .هر فقیری ناامید نیست و لزوما هر ناامیدی فقیر نیست.
اگرچه گاه احساس امید در فقرا بسیار عمیقتر از گروههای برخوردار است ،اما در همان حال
فقرا بسیار بیشتر از اغنیا مستعد ناامید شدن هستند .در مطالعات درباره خودکشی یافتههای
متناقضی درباره نسبت طبقه اجتماعی و فقر گزارش شده است؛ اما در عین حال شواهد

جامعهشناختی نشان میدهد فقرا و فرودستان بیش از دیگر گروهها مستعد مشارکت در
شورشهای اجتماعی هستند زیرا آنها در هنگام ناامیدی از به ثمر نشستن تالشهایشان
برای دستیابی به زندگی بهتر ،چیزی برای از دست دادن ندارند .این رابطه متناسب با
گروه سنی فرودستان بیشتر معنادار است؛ یعنی گروههای سنی جوان فرودست رفتارهایی
بهمراتب رادیکالتر از گروههای سنی میانسال یا سالمند دارند.
در هفتههای پایانی سال و در شرایط سخت و دشوار اقتصادی ،آستانه تحمل فرودستان
بسیار کاهش یافته است .امید یعنی سازش ،شادی ،فعالیت ،جمعگرایی و خلق باال .ایجاد
شرایطی که فرودستان را هر چه بیشتر از این نعم محروم کند ،راه را بر تنش و خشونت بیشتر
هموار میکند.
***
در هفتهای که گذشت ،اخبار زیر جلب توجه میکند:
مدیرعامل اسنپ گفت :اسنپ پذیرای بیش از  ۱۱هزار راننده دارای معلولیت بوده و این
افراد تاکنون  ۲۰میلیون سفر اسنپی را با موفقیت به انجام رساندهاند.
به گزارش روزنامه شرق ،قائممقام سازمان تأمین اجتماعی در صفحه اینستاگرامی خود
اعالم کرد که از عیدی مستمریبگیران مالیاتی کسر نمیشود.
معاون توسعه كارآفرینی وزارت كار گفت :حل سوژه كولبری در ابتدای امر به اقدامات
اساسی نیاز دارد و آن به-رسمیت شناختن این فعالیت و زنجیرههای آن است.
نوبلوچستان سیل را بهانهای برای بهیادآوردن مردم این استان
فعال اجتماعی سیستا 
میداند .او میگوید :وضعیت استان پیش از سیل هم خراب بود و سیل بهانهای شد تا مردم
و مسئوالن به یاد سیستان بیفتند و استان دیده شود.
معاون فرهنگی-اجتماعی وزیر کار اظهار کرد :بهتازگی در تفاهمنامه با وزارت

را هوشهرسازی مقرر شد که  ۲۰۰هزار مسکن برای گروههای کارگری در قالب طرح مسکن
ملی ساخته شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،رئیس سازمان بهزیستی از افزایش یارانه مراکز شبه خانواده
تحت نظارت بهزیستی از بهمنماه خبر داد.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :از پایان سال  ٩۶تاکنون
 ١١هزار میلیارد تومان در اختیار فعاالن روستایی و عشایری قرار گرفت که  ١٢٠هزار واحد
کسبوکار از این تسهیالت استفاده کردند.
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه اساس بیعدالتیها در نابرابری فرصتهای آموزشی
در جامعه است ،گفت :مهمترین مأموریتهای آموزشوپرورش ،آموزش عمومی است که
جزو حقوق ملت است.
به گزارش روزنامه همشهری ،سرانجام با تصویب هیئت دولت ،حداکثر مدت قرارداد
موقت کار ،برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند 4 ،سال تعیین شد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان ،گفت :وزیر راه و شهرسازی مجوز افزایش تعرفه خدمات
مهندسی را بدون کار کارشناسی به سازمانهای نظام مهندسی استانها محول میکند و در
یک وضعیت مشکوک تعارض منافع اعالم میکند که سازمانهای نظام مهندسی تعرفهها
را مشخص و اعالم کنند.
خبرنگار مشرقنیوز نوشت :دو موضوع اثرگذار بر عملکرد مجلس شورای اسالمی که ورای
تصویب یا عدم تصویب قوانین باید مورد توجه قرار گیرند ،تعارض منافع و شفافیت هستند.
مدارس غیردولتی برای برخی از مسئوالن یا همسران آنها است که در گذشته یا حال
سمتی در نظام تعلیم و تربیت داشتهاند .از همین رو بحث «تعارض منافع» مطرح شده است
و نقدهایی را به سوی شیوههای مدرسهداری مسئوالن روانه کرده است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت :مسئله اصلی بنگاهداری بانکها ،تعارض
منافع بنگاه با شرکت از حیث ارزیابی طرح و پروژه است .وقتی مجری پروژه خود بانک باشد،
ً
طبعا بهنحو دیگری درخصوص سودآوری پروژه برخورد میکند.
وزارت کشور روز پنجشنبه قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای
اسالمی که از سوی رییس جمهوری به این وزارت ابالغ شده بود را منتشر کرد.
رئیس کمیته مالی مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران ،گفت :تاالر آ گهی معامالت
شهرداری تهران در بستر اینترنت و به نشانی  Business.tehran.irپیادهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،سامانه شفافیت آرا افتتاح شد .این سامانه کمک میکند تا
براساس تبصره ماده  36دادگاهها مکلف شوند که آرای محکومان را به اطالع همه برسانند.

خبرنگار انصافنیوز نوشت :موضوعی که شاید در این شرایط عجیب به نظر برسد این
است که لیستی از ساختمانهای پرخطر تهران در اختیار عموم قرار نمیگیرد تا دستکم به
انتخاب شهروندان برای رفتوآمد به این ساختمانها کمککند.

5
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6
خبرنامه
مقابله با فساد،
فقر و تعارض
منافع

بخش اول
مبارزه با فقر،
تبعیض و
نابرابری

کتاب «جامعهشناسی فقر (جهان سوم و جهان چهارم)» تالیف ژان البن درباره فقر را میتوان
کتابی دانست که دیدگاهی متمایز نسبت به فقر ارائه میکند .از نظر این کتاب فقر به معنای
تهیدستی و نیازمندی مادی نیست ،بلکه فقر به معنای فقدان قدرت و وابستگی تعریف
میشود .این تعریف فراگیر در سطح خرد و کالن معنا مییابد،
یعنی فردی که برای دسترسی به مایحتاج خود قدرت کافی را
نداشته و در مناسبات اجتماعی به غیر وابستگی شدید دارد فقیر
است ،این تعریف برای کشورها نیز معنا دارد .بنابراین فقرا در یک
مکان خاص متمرکز نشده و در تمام جهان پراکنده هستند ،جایی
که البن آن را «جهان چهارم» مینامد.
کتاب جامعهشناسی فقر دارای هشت فصل تحت عناوین «آدام
اسمیت و کارل مارکس»« ،توسعه و نابرابری»« ،مستمند کیست»،
«دنیای چهارم»« ،فرهنگ فقر»« ،جهان سوم»« ،فقر ملل» و
«بازی سرنوشت» است.
فصل اول این کتاب را میتوان تشریح تئوریک نظریات مارکس
و آدام اسمیت و برخی توضیحات اضافی نویسنده دانست .این
فصل شرح مفصلی از مباحث ارزش اضافی و بت وارگی مارکس از
یک طرف و رخنه به پایین و تقسیم کار تخصصی آدام اسمیت
از طرف دیگر است .اگرچه در نهایت فصل با این جمله پایان
مییابد که «علی رغم پیشبینیهای مارکس و نظریات خوشبینانهتر آدام اسمیت ،جوامع
صنعتی امروز ،آنچه را که ژرمنها با فقر خود تحقق بخشیده بودند به یمن وفور و فراوانی،
به گونهای بهتر ،تجدید خواهند کرد» ،اما در نهایت نوع فقر کنونی را در ارتباط با نابرابری

معرفی کتاب

و فقر نسبی میداند.
فصل دوم کتاب با عنوان «توسعه و نابرابری» به مقایسه کشورها ،مناطق ،مشاغل و
گروههای مختلف می-پردازد .به صورت کلی مضمون این فصل نشان دهنده آن است
که با توسعه اقتصادی بیشتر گروه اقتصادی بیشتری از فقر خارج
میشوند .مقایسه کشورهای مختلف با اقتصاد سرمایهداری
نشان میدهد کشورهای پیشرفته بیشترین رشد طبقه متوسط
را دارند .آنچنانکه در کشورهای آمریکای الیتن از هر  ۱۰نفر هشت
نفر زیر میانگین درآمد ملی هستند ،در آمریکای شمالی این عدد به
 ،۷در اروپا حدود  ۶و به صورت استثنایی نروژ  ۵را نشان میدهد.
نتیجه نهایی فصل آن است که هیچ گروه خاصی (همچون
کارگران) محکوم به در فقر زندگی کردن نیستد ،اما فقرایی جدید
پیدا شدهاند که قابل تقسیمبندی در گروههای مشخص نیستند.
فصل سوم کتاب تحت عنوان «مستمند کیست» را باید یکی از
نقاط آغازین نگاه متفاوت به فقر دانست ،در واقع امروز بسیاری
قبول دارند که به صرف درآمد و یا حتی ثروت نقدی نمیتوان
وضعیت فقر را مشخص کرد ،تمام این فصل با استدال لهایی
این موضوع را تایید میکند .نکته مهم آن است که فصل نشان
میدهد منابع اعتباری افراد و فقرا در جامعه تنها درآمد ریالی آنان
نیست .هدایا ،مزایای کاالیی و عمده روشهای دیگر را میتوان منابع اعتباری افراد تعریف
کرد .البن که خود فرانسوی است ،استدالل میکند در فرانسه هر دو کلمه دستور دادن و
سفارش دادن یکسان است و به واقع به هرطریقی که بتوان درخواست خود را از دیگری

دریافت کرد ،فرد را دارا و توانمند میکند .با همین استدالل است که وی فقر را ناتوانی اعمال
قدرت در مناسبات اجتماعی تعریف میکند .در این تعریف فقر «بیپایگاهی اجتماعی»
شخص معرفی میشود.
فصل چهارم کتاب به دنیای چهارم میپردازد .این دنیا شامل مهاجران ،افراد دارای
معلولیت ،زحمتکشان و بسیاری گروههای دیگر میشود .آنچنان که در فصل پیشین
تشریح شده بود فقر ناشی از بیمنزلتی اجتماعی است .بر این مبنا کتاب نتیجه میگیرد
کشورهایی که «شهروندی» به عنوان یک پایگاه در نظر گرفته میشود هیچ فقیری وجود
ندارد ،چرا که تمام افراد «حق» داشته و میتوانند «دستور» یا «سفارش» بدهند .بنابراین
برخی گروهها در این کشورها جز جهان چهارم محسوب میشوند که در مناسبات اجتماعی
نادیده گرفته میشوند.
فصل پنجم کتاب را میتوان نقد «فرهنگ فقر» خواند .نام فصل فرهنگ فقر است و البن به
تفصیل نظریه اسکار لوئیس را تشریح میکند ،اما نهایتا انتقادهای جدی به آن وارد کرده و
بیان میکند ،مشکالت مقابل فقرا بیش از آنکه ناشی از فرهنگ یا مباحث روانشناختی باشد،
به موانع عینیای مربوط میشود که قدرت آنان در مناسبات اجتماعی را کاهش میدهد.
فصل ششم کتاب موضوع «جهان سوم» را پیش میکشد .اصل این فصل تشریح نظریاتی
است که مکتب نوسازی عرضه کننده آن بود و در نهایت آن را نقد میکند .از نظر البن
کسانی که علت فقر جهان سوم را بیکاری و باطلی مردمان آن میداند ،همانقدر باطل است
که فقر افراد را از باطلی آنان بدانیم .در نهایت نظریات نوسازی پیرامون ناتوانی از کشورها
در پسانداز و سرمایهگذاری هم در این حد به ما کمک می-کند که کشورهای فقیر هستند
چون فقیر هستند! در نهایت فصل نتیجه میگیرد که توسعه به چیزی بیشتر از اقتصاد نیاز
دارند و توسعه اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نیز بخشی از این نیازها است.
فصل هفتم کتاب نیز به تفصیل عامل فقر ملل را بیان میکند .به طور کلی آنچنان که در
فصل پایانی کتاب تحت عنوان «بازی سرنوشت» بیان میشود ،فقر ناشی از قدرت اجتماعی
بازیگران آن است ،برخی از گروههای اجتماعی قدرت کافی برای دستیابی به نیازهایشان
ندارند و اینان محکوم به فقر هستند .این کتاب اینگونه خاتمه مییابد که «فقر حاصل بازی
نرد تاریخ است ،و پرسش آنکه آیا باید تاسها را از نو ریخت و یا بازی دیگری آغاز کرد؟»
* البن ،ژان ( ،)۱۳۵۹جامعهشناسی فقر (جهان سوم و جهان چهارم) ،ترجمه
جمشید بهنام ،تهران :انتشارات خوارزمی.
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انجام  ۲۰میلیون سفر در اسنپ به وسیله
رانندگان دارای معلولیت

ماه 1398
کسبوکار نیوز 17-بهمن ِ

بخش اول
مبارزه با فقر،
تبعیض و
نابرابری

فصل اول

ژوبین عالقبند ،مدیرعامل اسنپ | سومین دوره رویداد «رعد تاک» با حضور چهرههای
برجسته جامعه معلوالن و مدیران کسبوکارهای حامی افراد دارای معلولیت در مجتمع
آموزشی نیکوکاری رعد برگزار شد .مدیرعامل اسنپ درباره آمار رانندگان دارای معلولیت اسنپ
عنوان کرد :دو سال پیش در همین رویداد اعالم کردم که تعداد رانندگان دارای معلولیت اسنپ
به بیش از  ۲هزار نفر میرسد .ژوبین عالقبند افزود :اسنپ پذیرای بیش از  ۱۱هزار راننده دارای
معلولیت بوده و این افراد تاکنون  ۲۰میلیون سفر اسنپی را با موفقیت به انجام رساندهاند.
اسنپ ،برای حمایت از رانندگان دارای معلولیت ،از آنها کمیسیون دریافت نمیکند.

در صفحه اینستاگرامی خود اعالم کرد که از عیدی مستمریبگیران مالیاتی کسر نمیشود.
محمدحسنزدا با بیان اینکه یکی از سؤاالت مستمریبگیران این است که آیا از عیدی مالیات
کسر میشود؟ اظهار کرد :خیر ،مالیات کم نمیشود و به دلیل اینکه بازنشسته هستند ،حق بیمهای
هم کم نخواهد شد؛ درنتیجه مبلغی که به عنوان عیدی اعالم میشود را باید مقطوع دریافت
کنند .همچنین به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ،پرداخت عیدی بازنشستگان و
مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی از چهارشنبهشب  16بهمن آغاز شده و تا  ۱۰روز ادامه دارد.
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258640

كولبری به رسمیت شناخته خواهد شد

ماه 1398
روزنامه اعتماد 19-بهمن ِ

https://plink.ir/VAtdm

واریز عیدی مستمر یبگیران بدون کسر
مالیات و حق بیمه

ماه 1398
روزنامه شرق 19-بهمن ِ

محمدحسنزدا ،قائممقام سازمان تأمین اجتماعی | قائممقام سازمان تأمین اجتماعی

عیسی منصوری ،معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت كار | معاون توسعه كارآفرینی وزارت
كار با تأیید پیشنهاد پرونده مورخ  16بهمنماه كه بومگردی را به عنوان یكی از راههای اشتغال پایدار
برای كولبران مطرح كرده بود ،میگوید كه حل سوژه كولبری در ابتدای امر به اقدامات اساسی نیاز دارد
وآنبهرسمیتشناختناینفعالیتوزنجیرههایآناست.منصوریافزود:از راهبهرسمیتشناختن
این فعالیت است كه تمام فعالیتهای دیگر در این زنجیره قابل بررسی و برنامهریزی میشوند .بسته
پیشنهادی وزارت كار برای مناطق مرزی بهزعم معاون توسعه كارآفرینی وزارت كار كولبری را به
رسمیت خواهد شناخت؛ بستهای كه به تأیید شورای امنیت ملی نیز رسیده است.
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/142534

بلوچستان غر ق در خسارت  1400میلیارد
تومانی؛ فراموشمان نکنید

ماه 1398
روزنامه شرق 19-بهمن ِ

نوبلوچستان
عبیدملکرئیسی،فعالاجتماعیسیستانوبلوچستان|فعالاجتماعیسیستا 
سیل را بهانهای برای بهیادآوردن مردم این استان میداند .او میگوید :وضعیت استان پیش
از سیل هم خراب بود و سیل بهانهای شد تا مردم و مسئوالن به یاد سیستان بیفتند و استان
دیده شود .ملکرئیسی با اشاره به اینکه کمک مردمی هنوز به سمت استان روانه میشود،
گفت :بیشتر مایحتاج مردم از طریق این کمکها تأمین میشود؛ اما خانهای برای ماندن و به
یاد مردم ماندن مهمترین خواسته مردم سیستان است .آنها میخواهند که کمکهای مردمی
قطع نشود تا بتوانند جادههایشان را مرمت کنند ،لولهکشی آب را ترمیم کنند و کمی از مشکالت
خود را حل کنند.
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258637

تأمین  ۲۰۰هزار مسکن مقر ونبهصرفه برای
کارگران تا  3سال آینده

ماه 1398
روزنامه شرق 20-بهمن ِ

ابراهیم صادقیفر ،معاون فرهنگی-اجتماعی وزیر کار | معاون فرهنگی-اجتماعی وزیر کار
اظهار کرد :بهتازگی در تفاهمنامه با وزارت را هوشهرسازی مقرر شد که  ۲۰۰هزار مسکن برای
گروههای کارگری در قالب طرح مسکن ملی ساخته شود .صادقیفر با تأ کید بر اینکه رویکرد
اصلی مدنظر در این طرح ،تأمین مسکن مقرونبهصرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای
کارگری فاقد مسکن است ،افزود :از فرصتهای قانونی مانند ماده  ۱۴۹قانون کار ،ظرفیتهای
موجود و بهرهگیری از اصل همافزایی منابع با مشارکت دستگاههای دولتی و بخش خصوصی
مرتبط ،برای کاهش هزینههای تولید و قیمت تمامشده مسکن ،استفاده حداکثری شده است.
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258705

افزایش یارانه مراکز شبهخانواده از بهمن

9

ماه 1398
خبرگزاری تسنیم 20-بهمن ِ

وحید قبادی دانا ،رئیس سازمان بهزیستی | رئیس سازمان بهزیستی از افزایش یارانه
مراکز شبه خانواده تحت نظارت بهزیستی از بهمنماه خبر داد .قبادی دانا گفت :سازمان
بهزیستی نگاه ویژهای به مراکز شبهخانواده دارد چراکه مددکاران از جمله افرادی هستند که
بهطور مستمر با فرزندان سازمان بهزیستی در این مراکز ارتباط دارند و این بچهها مدت زمان
طوالنی را با مددکاران همراه خواهند بود .وی افزود :براساس آمار  10هزار فرزند در این مراکز
نگهداری میشوند که تعداد آنها در سالهای گذشته ثابت مانده و ما بنا داریم با تسهیل
فرآیند فرزندخواندگی ،شرایط مناسبتری برای واگذاری این فرزندان به خانوادههای جدید
ایجاد کنیم.
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https://tn.ai/2199275

پرداخت  ۱۱هزار میلیارد تومان تسهیالت
اشتغال ر وستایی
ماه 1398
روزنامه دنیای اقتصاد 21-بهمن ِ

عیسی منصوری ،معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی | معاون
توسعه کارآفرینی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :یکی از برنامههای در دست اجرا،
توسعه اشتغال روستایی و عشایری بود که از دو سال گذشته در کشور شروع شد .از پایان
سال  ٩۶تاکنون  ١١هزار میلیارد تومان در اختیار فعاالن روستایی و عشایری قرار گرفت که
 ١٢٠هزار واحد کسبوکار از این تسهیالت استفاده کردند .در این مدت ٢٣٠،هزار شغل ایجاد
شده است .منصوری اظهار کرد :اطالعات و سرشماری وزارت کار حاکی از آن است که در
سالهای  ٩٧و  ١٩٧ ،٩٨هزار اشتغال روستایی و عشایری ایجاد شده است.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3624486
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ماه 1398
خبرگزاری ایرنا 21-بهمن ِ
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محسن حاجی میرزایی ،وزیر آموزشوپرورش | وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه
اساس بیعدالتیها در نابرابری فرصتهای آموزشی در جامعه است ،گفت :مهمترین
مأموریتهای آموزشوپرورش ،آموزش عمومی است که جزو حقوق ملت است .آموزش
عمومی یعنی همه آنچه یک نفر برای نقشآفرینی ،مشارکت در جامعه ،دفاع از حقوق و
حمایت از استقالل و شرف خود و کشورش نیاز دارد .حاجی میرزایی افزود  :تصور اشتباهی
است که همه در آموزشوپرورش تالش میکنند دانشآموزان به کنکور و دانشگاه برسند.
آموزش عمومی ،مجموعه مهارتهای پایهای است که برای زیستن ،بهزیستی و مشارکت
در سازندگی جامعه الزم است.
/http://www.irna.ir/news/83668553

بخش اول
مبارزه با فقر،
تبعیض و
نابرابری

نخستین گام برای احیای امنیت شغلی
کارگران

ماه 1398
روزنامه همشهری 23-بهمن ِ

سرانجام با تصویب هیئت دولت ،حداکثر مدت قرارداد موقت کار ،برای کارهایی که جنبه
غیرمستمر دارند 4 ،سال تعیین شد .طبق اعالم محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،حداکثر مدت موقت ،در قراردادهای کار ،برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه
غیرمستمر دارد ،از زمان این تصویبنامه ،بهمدت  4سال تعیین شده است .علی خدایی،
نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفتوگو با همشهری ،این مصوبه را نخستین گام
تشکلهای کارگری برای احیای امنیت شغلی دانست که با همراهی وزارت کار محقق شده
و قرار است مقدمه حذف قراردادهای موقت در کارهای با جنبه مستمر باشد.
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/94957

سایر اخبار هفته

مهاجرت در جستجوی کار

ماه 1398
کسبوکار نیوز 17-بهمن ِ

فصل دوم

با اعالم  800تن كشفیات مواد مخدر در  10ماهه اول امسال و افزایش 18درصدی كشفیات
نسبت به مدت مشابه سال  ،97خبر داد كه بیش از  ۷۵درصد كشفیات مربوط به استانهای
شرقی و  ۲۵درصد مربوط به سایر استانهاست .به گفته اسكندر مؤمنی ،نرخ شیوع مصرف
مواد مخدر در جمعیت فعال كشور  5/4درصد ،در جمعیت دانشآموزی كشور  2/1درصد ،در
جمعیت دانشجویی كشور  4/7درصد و در جمعیت كارگری كشور 23درصد است.
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http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/142454

شایلی قرائی ،خبرنگار | شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش نرخ بیکاری موجب شده
تا بسیاری از افراد تصمیم به مهاجرت و یا گرفتن ویزای کار برای اشتغال در دیگر کشورها
بگیرند .در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور به باالترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده
و دست دولت برای ایجاد موقعیت شغلی خالی است .هزینه ایجاد شغل در ایران بسیار
باالست و صنایعی هم که قادر به ایجاد شغل با هزینههای کمتر هستند در رکود و تعطیلی
به سر میبرند .به عنوان مثال صنایع دستی ،صنعت آیسیتی و… میتوانند با هزینههای
کمتری اشتغال ایجاد کنند که امروز شاهد تعلل در آنها هستیم.
https://plink.ir/wkPnJ

نر خ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال كشور؛
 5/4درصد
ماه 1398
روزنامه اعتماد 17-بهمن ِ

اسكندر مؤمنی ،دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر | دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر

صدای زنگ خطر ابتالی کودکان کار به
ا چآیوی
ماه 1398
روزنامه شهروند 17-بهمن ِ

از میان کودکان آنهایی که در چرخه کار اجباری درگیرند ،تا  ٤٠برابر بیشتر از سایرین احتمال
ابتال به اچآیوی را دارند .در نشست «کودکان و اچآیوی» که سهشنبه  ١٥بهمنماه از سوی
انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برگزار شد ،کارشناسان اعالم کردند زنگخطر
ابتالی کودکان کار به اچآیوی زده شده است ،اما آنچنان که باید جدی گرفته نمیشود.
ت سال  ٢٠٠٧نشان میدهد میزان ابتالی
بهگفته یکی از مدعوین در این نشست ،تحقیقا 
به ایدز در کودکان کار  ٤٠برابر بیشتر از باقی افراد جامعه است.
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/180358
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نیم میلیارد انسان کار با درآمد کافی ندارند

12

ماه 1398
جوانآنالین 18-بهمن ِ

خبرنامه
مقابله با فساد،
فقر و تعارض
منافع

سازمان ملل در گزارشی اعالم کرد که در حال حاضر بیش از  ۴۷۳میلیون نفر در جهان زندگی
میکنند که میزان درآمدهای شغلی آنها به میزان کافی ،پاسخگوی هزینههای زندگی آنها
نیست .انتظار میرود که امسال یکی از بدترین سالها برای بازار کار در سطح جهان طی یک
دهه اخیر باشد؛ بهطوریکه سازمان جهانی کار پیشبینی کرده است امسال  ۱۹۰میلیون نفر
در جهان از کار خود بیکار شوند که این رقم  ۲/۵میلیون نفر بیشتر از رقم ثبتشده در سال
قبل است .در حال حاضر  ۵/۷میلیارد نفر در سراسر جهان کار میکنند که بسیاری از آنها
حقوق کافی دریافت نمیکنند.
https://www.javann.ir/0049T1

بخش اول
مبارزه با فقر،
تبعیض و
نابرابری

رأی کمیسیون تلفیق به نفع نجومیبگیران

ماه 1398
خبرگزاری ایلنا 19-بهمن ِ

با مصوبهی کمیسیون تلفیق ،همه مزدبگیرانی که بین  ۳تا  ۲۱میلیون تومان در ماه حقوق
میگیرند ،بهطور یکسان  ۱۰درصد مالیات میدهند و تنها گروههای درآمدی که باالی ۲۱
میلیون تومان در هر ماه درآمد دارند ۲۰ ،درصد مالیات خواهند داد؛ جالب اینجاست که
ً
پایههای مالیاتی باالی  ۲۰درصد مثال  ۳۵درصد مالیات بر درآمد ،در مصوبهی کمیسیون تلفیق
ً
ً
کامال حذف شده است .کامال روشن است که این مصوبه ،صد درصد به نفع نجومیبگیران
است؛ در شرایطی که تبعیض درآمدی در جامعه بیداد میکند ،چنین مصوبهای موجب
تشدید بیعدالتی میشود.
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-868531

استاندار تهران :کمبود 12هزار کالس درس
تهران جبران میشود
ماه 1398
خبرگزاری پانا 20-بهمن ِ

انوشیروان محسنیبندپی ،استاندار تهران | استاندار تهران اظهار داشت :در دنیای امروز
بدون توسعه علمی نمیتوانیم به توسعه پایدار دست یابیم ،چراکه آموزشوپرورش نقطه
ثقل آن است .برای جبران کمبود  12هزار کالس درس تعهد کردهایم  ۳هزار مدرسه از این
 ۱۲هزار مدرسه از سوی دولت ۳ ،هزار مدرسه توسط مسئولیت اجتماعی ۳ ،هزار مدرسه از
سوی خیرین و  ۳هزار مدرسه نیز از طریق تواتر اموال ساخته شود .محسنیبندپی افزود :اگر
تغییر نگاه اساسی به مسائل تهران و استان تهران داشته باشیم ،میتوانیم امیدوار باشیم
این عقبماندگی را در آموزش و پرورش با سرعت و دقت بیشتر پیش ببریم.
http://www.pana.ir/news/1022060

سهم بیماران از هزینه بیمارستانهای دولتی
حداكثر ۱۰درصد است
ماه 1398
روزنامه اعتماد 21-بهمن ِ

قاسم جانبابایی ،معاون درمان وزارت بهداشت | معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكی گفت ۹۰ :درصد هزینههای بیماران در بیمارستانهای دولتی را بیمهها
و وزارت بهداشت میپردازند و سقف پرداختی بیماران ،حداكثر  ۱۰درصد و بیماران ارجاعی
از بیمارستانهای دیگر 5 ،درصد است .قاسم جانبابایی در نشست خبری در محل وزارت
بهداشت افزود :میزان فرانشیز و پرداختی بیماران در بیمارستانهای دولتی از  ۱۰درصد بیشتر
نمیشود و هیچ بیمارستانی حق فرستادن بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و
تجهیزات پزشكی را ندارد و اگر چنین تخلفی گزارش شود ،با متخلف برخورد میشود.
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/142669

افزایش قیمت اجارهبها ،حاشیهنشینی در
پایتخت را  ۱۸درصد افزایش داد

ماه 1398
روزنامه اعتماد 21-بهمن ِ

مجید كیانپور ،نماینده مجلس شورای اسالمی | عضو كمیسیون عمران مجلس گفت:
افزایش سرسامآور اجارهبهای مسكن منجر به توسعه حاشیهها شده است؛ بنابراین ،باید
فكری اساسی برای حل معضل مسكن شود و از مهاجرت بیرویه به حاشیه شهرها جلوگیری
كرد .مجید كیانپور در گفتوگو با خانه ملت ،رشد سكونتگاههای غیررسمی را نگرانكننده
خواند و گفت:حدود 30درصد جمعیت شهری در سكونتگاههای غیررسمی زندگی میكنند؛
همچنین ،علت افزایش رشد  2درصدی سكونتگاهی شهری در تهران و  18درصدی در
سكونتگاههای غیررسمی و حاشیهها ،نشانه بدتر شدن وضعیت اقتصادی و كوچكشدن
سفره مردم است.
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/142675

ی جنسیتی؛  ۴دهه بعد از
وضعیت نابرابر 
انقالب
ماه 1398
خبرگزاری ایرنا 22-بهمن ِ

سید حسین سراج زاده ،جامعهشناس و استاد دانشگاه | سید حسین سراج زاده گفت:
اگر بحث نابرابری جنسیتی را در نظر بگیریم ،ما در این  ۴دهه شاهد کاهش قابل مالحظهای
در نابرابری جنسیتی در حوزه آموزش و بهداشت هستیم .اما در مجموع علیرغم اینکه در
این دو حوزه شاخصها رو به بهبود بوده ،اما رتبه ایران در شاخص نابرابری جنسیتی در
کل جهان خوب نیست .این جامعهشناس افزود :هر چند ما تجربه مثبتی در طی این دههها
داشتیم ،اما رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سال  ۲۰۰۶معدل  ۱۰۸بوده و در سال
 2017به  ۱۴۰رسیدهاست .این آمار نشان میدهد ما یک سقوطی داشتهایم.
/http://www.irna.ir/news/83670924

شب بیسابقه گرمخانههای تهران

13

ماه 1398
روزنامه اعتماد 23-بهمن ِ

سیدمالك حسینی ،رییس سازمان مشاركتهای اجتماعی شهرداری تهران | همزمان
با بارش برف در تهران و تجربه سردترین شب سال در پایتخت ،گرمخانهها نیز با پذیرش
بیش از  2هزار نفر كارتنخواب ركورد زدند .سیدمالك حسینی ،رییس سازمان مشاركتهای
اجتماعی شهرداری با تشریح وضعیت پذیرش گرمخانهها در دوشنبه شب برفی تهران،
گفت :باوجودی كه هنوز آمار دقیقی از تعداد پذیرش كارتنخوابها در كل  21گرمخانه
و واحدهای سیار تهران نداریم ،اما گزارشهای اولیه حاكی از ثبت ركورد بیسابقه بیش
از  2هزار كارتنخواب و بیسرپناه در شبكه گرمخانهای پایتخت دارد .وی افزود :با تالش
همكارانمان در شهرداری ،خوشبختانه هیچ گزارشی از فوت انسانی به خاطر سرما نداشتیم.

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/142741

تیرهوتارترین تصویر از اقتصاد ایران در
طول 3دهه سپر یشده از جنگ تحمیلی

ماه 1398
روزنامه همشهری 23-بهمن ِ

تیرهوتارترین تصویر از اقتصاد ایران در طول 30سال سپریشده از جنگ تحمیلی به ثبت
رسید؛ آنهم زیر سایه تحریم؛ اطالعات مرکز آمار ایران ،صندوق بینالمللی پول و بانک
جهانی ،روند پسرفت و عقبگرد اقتصاد ایران را تأیید کردند .تازهترین گزارش مرکز آمار
ایران نشان میدهد که شاخص رشد(پسرفت) اقتصادی ایران در  9ماه امسال به منفی
 7/6درصد رسیده که بدترین وضعیت در  3دهه اخیر است .پیشتر ،هم صندوق بینالمللی
پول و هم بانک جهانی در گزارشهای مستقل خود ،از کوچک شدن اقتصاد ایران در نتیجه
تحریمها خبر داد ه بودند.
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/94960
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شفافیت ،مقابله با فساد و تعارض منافع

14
خبرنامه
مقابله با فساد،
فقر و تعارض
منافع

بخش دوم
شفافیت،
مقابله با فساد
و تعارض منافع

بخش دوم

بازتاب تعارض منافع در فضای توئیتری
تعارض منافع بیش از پیش مورد توجه طیفی از فعاالن عرصه مجازی شامل سیاستمداران،
پژوهشگران و فعاالن رسانهای قرار گرفته است .آنچه در ادامه میآید گزارشی از دیدگاه
کاربران توئیتر در حد فاصل  16تا  22بهمن  98در مورد تعارض منافع است .توئیتها به
ترتیب تعداد الیکها در زمان تهیه گزارش منظم شدهاند؛ تعداد الیک توئیتهایی که زیر
 10الیک دریافت کردهاند درج نشده است.

سالگرد انقالب  ۵۷مسئوالن وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی میگن امیدوارن با امضای
تفاهمنامه “سند فقر و تعارض منافع” با رانتخواری و گسترش فقر مقابله شود.دولت هم
گفته با قانون مدیریت تعارض منافع،میخواهد مانع از تخلف مسئوالن شود.
 21 -amin arefبهمن  :98در اکثر کشورها مقرراتی را جهت پیشگیری و مدیریت تعارض
منافع در نظر میگیرند که به تبع آن در صورت عدم مدیریت تعارض منافع ،مجازاتهایی
برای متخلفان وضع میشود# .تعارض_منافع

 17 - Hesameddin Ashenaبهمن # :98تکرار خوباست به جای قهر با صندوق آراء
یا انصراف از مشارکت فعال ،بیایید وعلنا؛  .۱فهرست اولویتهای تقنینی و میثاق اخالقی و
مدیریت تعارض منافع گروه خود را منتشر کنید .۲ .از داوطلبان دعوت کنید تا به فهرست
شما بپیوندند .۳ .رأیآورترین افراد صالح را انتخاب و معرفی کنید# .انتخابات ( 90الیک)

 16 - S.Amir Sayyahبهمن  :98نماینده مجلس نمیتونه پژوهشگر مرکز پژوهشها باشه
تعارض منافع داره چون هر نماینده به نوعی ،کارفرمای مرکزپژوهشهاست.

 20 - Hamedبهمن # :98تعارض_منافع زمینه ساز افزایش فساد و ناکارآمدی در
ساختاراجرایی میشود .مصادیق واقعی تعارض منافع همچون اشتغال همزمان کارمندان
یا پزشکان در بخشهای خصوصی و دولتی را بشناسیم وبا آنها برخورد کنیم .اولین گام در
این راه ایجاد دانش و فرهنگ حل تعارض منافع درنظام اجرایی است ( 72الیک)

 17 -Ehsan Abdoh-Tabriziبهمن  :98در #سالگرد_انقالب ٥٧وزارت کار و چند ارگان
درجه ٢جهت مبارزه با فساد ناشى از تضادمنافع در موقعیتهاى شغلى“،سند فقر و تعارض
منافع” امضاء كردند! همه چیز این كشور كمدى-تراژدى است!آخر باالم جان،قانون
چندشغله بودن در سازمانهاى دولتى را اجرا كنید،تعارض منافع پیشكش.

محمدجواد رضائی  19بهمن  :98آن ها که معتقد بودند «فساد ،روغن چرخ دنده های
توسعه است» ،باید ملتفت باشند که در دراز مدت« ،تعارض منافع» چرخ دنده های رشد و
توسعه را خرد می کند# .عدالت #تعارض_منافع #اقتصاد_سیاسی #علیه_کوتاه_مدت_گرایی
#پویش_اقتصادی_راه_نو ( 61الیک)

 16 - M Ghبهمن  MohAmirabbas@ :98بحث تفکر و فالن و فالن و گرایش سیاسی و
 ..نیست بحث اصلی فقط یک بحثه اونم تعارض منافع.

 16 - Zahara Teymouriبهمن  ! : 98امضای تفاهمنامه“سند فقر و تعارض منافع”در

آقای شگفت انگیز(  Messengerقبلی)  19بهمن  :98خب میخوای مملکت آباد بشه،
چطور؟ قطعا بخش بزرگیش قوانینه دیگه (بجز دین و فرهنگ) و اصالح ساختار های
معیوب(به عنوان مثال تعارض منافع) قوانین تو مجلس تصویب میشه ،چه کار کنیم

مجلس قوانین درست و به نفع مردم تصویب کنه؟با شفافیت ،اگر مجلس شفاف باشه و
عملکرد نمایندگان در معرض دید عموم مردم.
سعید شعرباف تبریزی  22بهمن  :98شروط حداقلی عمومی که هر مسؤولی باید داشته
باشد ،نظیر درگیر نبودن در تعارض منافع اقتصادی و منفعت طلبیهای مادی ،اعتقاد به
استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی ،جسارت و عقالنیت حداقلی برای مبارزه با ظلم و بی
عدالتی در مقیاسهای محلی تا جهانی و … .برای نمایندگی الزماند ولی کافی نیستند.
 22- .Iraj Hبهمن  :98دولت ملی مفهومی است مبتنی بر«منافع ملی» یعنی تعریف
ً
«میهن» وقتی بر مبنای «منفعت مشترک» باشد؛ چپ منتقد آن خواهد بود چرا که اوال قدرت
ً
امری مرزناپذیر همچون سرمایه است و ثانیا تعارض منافع بیش از آن که میان انسانها در
مرزهای مختلف باشد؛ میان انسانها در طبقات اجتماعی مختلف بروز مییابد.
 ۱۶ - Mostafa mozhdehi Fardبهمن  :۱۳۹۸اولویت اصلی مجلس آینده .کاری که
تنها و تنها از جوانان مومن و انقالبی ای بر می آید که دغدغه پیشرفت و عدالت دارند و درگیر
جناح بندی های سیاسی و تعارض منافع نیستند# .مجلس_انقالبی #جوان_مؤمن_انقالبی
محمدجواد ظروفی  ۱۸ -بهمن  :۱۳۹۸اعالم عمومی همه مزایا و حقوق دریافتی از بیت
المال (ماده  29قانون برنامه ششم) ️▪ممنوعیت ارائه توصیه کتبی و شفاهی جهت استخدام،
انتصاب ،پرداخت وام ،جابجایی کارمند و دانشجو و انواع تخصیص امتیازات بیت المال
️▪منع شرکت در رای گیری به هنگام تعارض منافع شخصی و خانوادگی و اعالم علنی آن.
سیاستهای دارویی  ۱۷ - pharmaceutical policyبهمن  :۱۳۹۸هم انحصارگر
ً
بخش خصوصی هم دولتی!!! سرویسگیرنده و سرویسدهنده!! البته سرویسدهنده گاها
خودش سرویسگیرنده هم هست و تعارض منافع داره!! @todayspharmacist
هادی عربی آسیابری  ۱۶ - Hadi Arabi Asciabariبهمن mo3kanian @@ :۱۳۹۸
 aminbaranyمسأله اصلی اموال کم یا زیاد نیست .بلکه شفافیتی است که به ما قدرت
ارزیابی میده .این شفافیت باید به تمامی قوانین و نظارتها تسری پیدا کنه .بودجه کشور؛
اختالط قوانین؛ تعارض منافع؛ ارجاع سیستماتیک تخلفات به ق .ق.؛ و… با شفافیت تخلف

نا امن میشه با پنهان کاری تهمت و بدبینی زیاد میشه.
ِبنااام  ۲۲ -بهمن  :۱۳۹۸تعارض منافع رو در رفتار دکهداری میشه معنا کرد که هر لحظه
این نظام رو مورد لعن و نفرین قرار میده اما رضایتبخشترین و بیشترین فروششو در روز
بهمن پرشکوهی رو هم دعا خواهد کرد.
تشییع جنازه حاج قاسم ثبت کرده .احتماال 22
ِ
 ۱۹ - TGJUبهمن  :۱۳۹۸شبکه طال و ارز  -بنگاه داری بانکها منجر به «تعارض منافع»
و بدتر شدن شرایط اقتصادی میشود.
اسالم حسینی  ۱۸ -بهمن  ebtekarm_ir@ :۱۳۹۸و همچنین برخی از انقالبیون دهه
 ۵۰هم از ریل انقالب خارج شدهاند نمی توان انقالبی بود و همزمان مسئول باشی و خانه و
ماشین ال کچری داشته باشی مسئول باشی و در کنارش فعالیت اقتصادی گسترده داشته
باشی طوری که تعارض منافع را به گند بکشی.

15
خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

حسن قاسمی  ۱۷ -بهمن  Seyyednaser@ :۱۳۹۸اینکه گفتمان شفافیت باید عمق
پیدا کنه که درسته اما سه آسیب در کمین مسئول میلیاردره  .1تعارض منافع  .2فاصله گرفتن
از عامه مردم  .3کاهش روحیه بهره وری به دلیل زندگی کردن بدون محدودیت مالی با این
اوصاف ،بازنده بودن یک میلیاردر چالش شفافیت انتخابات ،نقطهی قوت چالش نیست؟
سیاستهای دارویی  ۱۷ - pharmaceutical policyبهمن  :۱۳۹۸اگه ما هم مثال
داروخانه اینترنتی داشتیم میدونین در این بحرانهای جهانی بیماری های واگیر( ,که بهتره
بیماران از منزل خارج نشوند تا هم خودشون سریعتی معالجه بشن و هم ویروس رو در جامه
منتشر نکنن ) چقدر میتونست مؤثر باشد! البته اگه تعارض منافع میزاشت!!
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 ۱۸ -Ahoraبهمن  J1nne@ :۱۳۹۸مطالبه تصویب قانون شفافیت عملکرد نمایندگان و
قانون تعارض منافع #انتخابات_مجلس.
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شفافیت ،مقابله با فساد و تعارض منافع

16
خبرنامه
مقابله با فساد،
فقر و تعارض
منافع
موضوعی دادههای مربوط به «شفافیت»
طبقهبندی
ِ
ماه 1398
مورخ  10لغایت  16بهمن ِ

بخش اول
مبارزه با فقر،
تبعیض و
نابرابری

موضوعی دادههای شفافیت
توزیع
ِ

موضوع

تعداد

فراوانی

مدیریتشهری
اموراتمجلسونمایندگان
نظامپولی،مالیوبانکی
امال کومستغالت
اطالعات وفضایمجازی
دولت(دولتالکترونیکو)...
بازرگانیوامور مالیاتی
نهادهایعمومیغیردولتی
سالمتاداری و بوروکراتیک
قضایی
رسانه،فرهنگوهنر
صندوقهایبازنشستگی
نفتوپتروشیمی
بهداشتوسالمت
وزارتخانهوسازمانهایتابعه
ورزش
سایر
مجموع

5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
--------------19

 26درصد
 16درصد
 11درصد
 11درصد
 11درصد
 5درصد
 5درصد
 5درصد
 5درصد
 5درصد
--------------% 100

بخش دوم

طبقه بندی داده های مربوط به «شفافیت» بر اساس جایگاه  /سمت افراد
ماه 1398
مورخ  10لغایت  16بهمن ِ
جایگاه/سمت
روزنامهنگار-خبرنگار
مدیرانیاشاغلینسازمانهاونهادها

1

تعداد

فراوانی

11

 58درصد

7

 37درصد

پژوهشگرانواساتیددانشگاه

1

 5درصد

کنشگرانمدنی

---

---

وزرا

---

---

نمایندگانمجلس

---

---

سایر

---

---

مجموع

19

% 100

17
خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

توزیع داده ها بر اساس جایگاه  /سمت افراد
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 -1مراد ما از این تعبیر ،همه مدیران سطوح نهادی و سازمانهای رسمی به جز وزرا و نمایندگان مجلس است .برای مثال ،مدیر کل
سازمانپیشگیریونظارتبرامور قاچاق کاال،رییس کمیتهشفافیتشورایشهر،قائممقامتولیتآستانقدسرضوی،رییسمرکز
توسعه تجارت الکترونیکی ،دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ و  ...مصادیق مورد نظر مدیران و کارمندان سازمانها و نهادها بودهاند.

شفافیت ،مقابله با فساد و تعارض منافع

18
خبرنامه
مقابله با فساد،
فقر و تعارض
منافع

اخبار برگزیدههفته
تعارض منافع

دولت نظارتی بر ر وند گرانی فوالد انجام
نمیدهد

روزنامه کیهان 15 -بهمنماه ۱۳۹۸

بخش دوم
شفافیت،
مقابله با فساد
و تعارض منافع

فصل اول

فرشید پورحاجت ،دبیر کانون سراسری انبوهسازان | دبیر کانون سراسری انبوهسازان،
گفت :وزیر راه و شهرسازی مجوز افزایش تعرفه خدمات مهندسی را بدون کار کارشناسی
به سازمانهای نظام مهندسی استانها محول میکند و در یک وضعیت مشکوک تعارض
منافع اعالم میکند که سازمانهای نظام مهندسی تعرفهها را مشخص و اعالم کنند .فرشید
ً
پورحاجت افزود :اعضای شورای فنی استانها تماما عضو سازمان نظام مهندسی هستند؛ پس
هر تصمیمی از سوی این شورا که مردم را در نظر نگیرد ،به ضرر بخش مسکن تمام میشود.
/http://kayhan.ir/fa/news/181531

تعارض منافع

راه وصول به مجلس شفاف و ضدفساد

مصاف ۱۸ -بهمنماه ۱۳۹۸

سید امیر سیاح ،کارشناس مسائل اقتصادی | کارشناس مسائل اقتصادی گفت :اخذ
تعهد از کاندیداها میتواند یاریرسان ما در شکلگیری مجلسی شفاف و ضد فساد باشد .به

گفته سیاح ،برخی از مفاد این تعهد میتواند بدین قرار باشد :عدم دریافت هدیه دارای ارزش
مادی؛ عدم عضویت در هیئتمدیره شرکتهای خصوصی و دولتی؛ ممنوعیت هرگونه حق
مشاوره ،حق جلسه و پاداش؛ ممنوعیت سفرهای خارجی به هزینه اشخاص حقیقی و
حقوقی؛ منع شرکت در رأیگیری به هنگام تعارض منافع شخصی و خانوادگی و اعالم علنی
آن؛ طرح لغو مجوزها و امتیازات تخصیص یافته برای نمایندگان ادوار در اولین فرصت و
اقدام داوطلبانه در صورت عدم تصویب و ...
https://masaf.ir/najva/post/33930

تعارض منافع

لز وم بازگشت اعتماد مردم به فرآیند
قانو نگذاری

مشرقنیوز ۱۹ -بهمنماه ۱۳۹۸

دو موضوع اثرگذار بر عملکرد مجلس شورای اسالمی که ورای تصویب یا عدم تصویب قوانین
باید مورد توجه قرار گیرند ،تعارض منافع و شفافیت هستند .واکاوی این دو مفهوم ریشه
بسیاری از عملکردها را مشخص میکند؛ بسیاری از طر حها به دلیل تعارض منافع نمایندگان
از چرخه قانونگذاری حذف شدهاند .بسیاری از قوانین با اعمال نظر افراد دارای منافع
ً
شخصی و حزبی و محلی تهی از محتوا شده و بعضا به ضد خود تبدیل شدهاند .همچنین
قوانینی وجود دارند که اگر پشت درهای بسته کمیسیونهای مجلس تصویب نمیشدند،
هرگز چنین ناکارآمد نبودند.
https://www.mashreghnews.ir/news/1039458

تعارض منافع

حال خوب مدارس غیر دولتی و حال بد
مدارس دولتی

معلم ایرانی ۲۱ -بهمنماه ۱۳۹۸

معصومه بدخشان ،خبرنگار | مدارس برند غیردولتی برای برخی از مسئوالن یا همسران
آنها است که در گذشته یا حال سمتی در نظام تعلیم و تربیت داشتهاند یا دارند .از همین
رو بحث «تعارض منافع» مطرح شده است و نقدهایی را به سوی شیوههای مدرسه-داری
مسئوالن روانه کرده است .یکی از دالیل افزایش هجمه به مدارس غیردولتی که مسئوالن
ُسکانداری آنها را بدست دارند ،افت کیفیت مدارس دولتی است .برخی از کارشناسان
معتقدند که تعارض منافع موجب افت کیفیت مدارس دولتی شده است و برخی دیگر از
مسئوالن آموزشوپرورش این موضوع را قانون می دانند.
http://moallemirani.com/40330

شفافیت در حوزه نظام پولی ،مالی و بانکی

بنگاهداری بانکها در اقتصاد منجر به
«تعارض منافع» میشود
ماه 1398
مقاومتی نیوز 17-بهمن ِ

خسروی ،کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس | کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس
گفت :مسئله اصلی بنگاهداری بانکها ،تعارض منافع بنگاه با شرکت از حیث ارزیابی طرح
ً
و پروژه است .در واقع وقتی مجری پروژه خود بانک باشد ،طبعا بهنحو دیگری درخصوص
سودآوری پروژه برخورد میکند .خسروی افزود :وقتی یک شرکت خارجی پروژه خود را به
بانک ارائه کند ،بانک سودده بودن آن را با شرایط اقتصادی کشور میسنجد ،اما آیا در
خصوص شرکتهای زیرمجموعه بانکها هم اینگونه عمل میشود؟ وی تصریح کرد :اگر
بانکها بنگاهداری کنند ،بنگاههای ذینفوذ در اقتصاد به سمت بانک زدن خواهند رفت
که این مسئله پیامدهای اقتصادی و سیاسی نامطلوبی خواهد داشت.
https://moqavemati.net/106497

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای
انتخابات مجلس منتشر شد

19

ماه 1398
شفقنا 17-بهمن ِ

وزارت کشور روز پنجشنبه قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای
اسالمی که از سوی رییس جمهوری به این وزارت ابالغ شده بود را منتشر کرد .رییسجمهوری
روز سهشنبه-پانزدهم بهمن ماه  -۱۳۹۸در اجرای اصل  ۱۲۳قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس
شورای اسالمی» مصوب مجلس شورای اسالمی را برای اجرا به وزارت کشور ابالغ کرد .این
قانون مشتمل بر  ۱۲ماده و  ۱۴تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمنماه ۱۳۹۸
در مجلس شورای اسالمی تصویب و در  ۹بهمنماه  ۱۳۹۸به تأیید شورای نگهبان رسید.

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

https://fa.shafaqna.com/news/884998

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

تاالر آگهی مناقصات و مزایدههای شهرداری
تهران راهاندازی شد
ماه 1398
همشهریآنالین 20-بهمن ِ

محمدرضا زارعلی ،رئیس کمیته مالی مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران | رئیس
کمیته مالی مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران ،گفت :در راستای اجرای مصوبه شورای
شهر تهران در خصوص الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت
شهرداری ،تاالر آ گهی معامالت شهرداری تهران در بستر اینترنت و به نشانی Business.
 tehran.irپیادهسازی شد .زارعلی افزود :به این ترتیب کلیه آ گهی مناقصات ،مزایدهها و حراج
شهرداری تهران همزمان با چاپ در روزنامه کثیراالنتشار در این تارنما ،منتشر و اسناد شرکت در
معامالت نیز قابل دریافت است .از شاخصههای استفاده از این تاالر ،بحث شفافیت ،عمومیت
و رعایت اصل مساوات بین شرکتکنندگان در معامالت شهرداری تهران است.
https://www.hamshahrionline.ir/news/483272
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شفافیت در حوزه قضایی

راهاندازی سامانه شفافیت برای انتشار آرای
دادگاهها

20

ماه 1398
خبرگزاری فارس 20-بهمن ِ

خبرنامه
مقابله با فساد،
فقر و تعارض
منافع

سامانه شفافیت آرا افتتاح شد .این سامانه کمک میکند تا براساس تبصره ماده  36دادگاهها
مکلف شوند که آرای محکومان را به اطالع همه برسانند .عالوه بر انتشار آرا قرار است در این
سامانه ،اسامی ممنوع المعاملهها ،بدهکاران بانکی و همچنین احکامی که صادر شده و
باالی دویست صفحه است ،در دسترس عموم قرار گیرد .بر این اساس پس از جمعآوری
آرا و بارگذاری آنها در سامانه ،میزان محکومیت ها نیز اعالم خواهد شد .سامانه شفافیت
مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز به آدرس  /http://eghtesadi.eadl.irاست
و در مراحل بعدی ،آرای تمام مفاسد و دادگاهها بهصورت شفاف اطالعرسانی خواهد شد.
http://fna.ir/deyu7c

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

بخش دوم
شفافیت،
مقابله با فساد
و تعارض منافع

چرا ساختم انهای پرخطر فهرست منتشر
نمیشود؟
ماه 1398
انصافنیوز 23-بهمن ِ

پریسا صالحی ،خبرنگار | بیش از سه سال از حادثهی تلخ پالسکو میگذرد و در این
مدت صحبت از ایمنی ساختمانهای کهنه هنوز نقل محافل مختلف است .از عالالدین تا
پاساژ کویتیها ،ساختمانهایی بودند که در این مدت از آنها زیاد نام برده میشد .هنوز
قضاوتها در مورد ساختمانهای قدیمی و میزان خطر آنها تفاوتی نکرده با اینکه وضعیت
این ساختمانها تغییرات زیادی داشته است .موضوعی که شاید در این شرایط عجیب به
نظر برسد این است که لیستی از ساختمانهای پرخطر تهران در اختیار عموم قرار نمیگیرد
تا دستکم به انتخاب شهروندان برای رفتوآمد به این ساختمانها کمککند.
http://www.ensafnews.com/215777

سایر اخبار هفته

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

جوالن مافیای پسماند

ماه 1398
کسبوکار نیوز 17-بهمن ِ

فصل دوم

و  ،۵حکایت از تغییر بسیار نافرم کو ه در این قسمتها دارد .کوههای باالی محله تپه فراز
واقع در منطقه  ۲و همچنین ارتفاعات باالی پونک واقع در منطقه  ۵طی همین دو سه سال
گذشته چهره زشتتر از سالهای قبل به خود گرفته است .بر جهای مسکونی ساخته-شده
در بخشهایی از کو ه و ساختمانهای اداری  ،آموزشی و اقامتی همچون هتل در بخشهای
دیگر ،همگی حکایت از «اهمیت صفر طبیعت مرتفع پایتخت برای مدیران شهر» دارد.

21
خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3623053

محمود میرلوحی ،عضو شورای شهر تهران | عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه
روزانه  ۲هزار و  ۵۰۰تن اقالم قابل بازیافت در تهران داریم ،گفت :اگر برخی از هزینههای کار
و فعالیت اقتصادی را از این اقالم کم کنیم ،ارزش آن در سال  ۳هزار میلیارد تومان میشود که
ما دو سوم آن را به جمع کنندگان پسماند میدهیم و یک سوم دیگر را به شهرداری اختصاص
میدهیم که مبلغی معادل هزار میلیارد تومان میشود .میرلوحی افزود  :مافیای پسماند در
گذشته تنها در انحصار  ۱۸شرکت بود ،در مزایدهها مقاومت میکرد و تا نیمه سال  ۹۷هم
اجازه ندادند که رقم قرارداد طبق خواسته شهرداری محقق شود.
https://plink.ir/t2Cy6

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

کوهخواری پشت مهدودهای تهران
ماه 1398
روزنامه دنیای اقتصاد 17-بهمن ِ

مشاهدات میدانی از ارتفاعات شمال و شمال غربی تهران واقع در باالترین نقاط مناطق ۲

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

 26درصد معامالت مسکن در سامانه امالک
ثبت نمیشود
ماه 1398
روزنامه شرق 17-بهمن ِ

مصطفیقلی خسروی ،رئیس اتحادیه مشاوران امالک | رئیس اتحادیه مشاوران امالک
با اشاره به اینکه آمار صحیحی درخصوص وضعیت بخش مسکن یا قیمت آن وجود ندارد،
گفت :سامانه امالک و مستغالت کشور  26درصد پرت معامله دارد .خسروی در پاسخ به این
ً
سؤال که اخیرا مرکز آمار گزارشی ارائه کرده که نشان میدهد قیمت مسکن در دیماه سه
درصد افزایش داشته ،آیا رشد قیمت مسکن صحت دارد ،اظهار کرد :در سالهای خیلی دور
یکی از نمایندگان مجلس به صراحت اعالم میکردند که قیمت مسکن افزایش یافته است.
بعد از کنکاش مشخص شد که این افراد خودشان بسازوبفروش بودند و قصد داشتند با این
اظهارات قیمت مسکن را افزایش دهند.
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258493
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شفافیت در حوزه مدیریت شهری

اعالم مناطقی که دارای بیشترین تخلفات
ساختوساز هستند

22

ماه 1398
خبرگزاری ایلنا 18-بهمن ِ

خبرنامه
مقابله با فساد،
فقر و تعارض
منافع

محمد تقیزاده ،معاون استاندار تهران | معاون استاندار تهران درباره بیشترین تخلفات
ساختوساز در استان تهران ،گفت :ساختوسازهای غیرمجاز در شرق و غرب استان تهران
بیشتر از دیگر نقاط استان تهران است .تقیزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره شنچالهها
گفت :این شنچالهها ناشی از فعالیت معادن شن و ماسه در گذشته است که در دو الی سه
منطقه در استان ایجاد شده است .یکی از این شنچالهها در منطقه  ۱۸شهرداری تهران و در
امتداد رودخانه کن است .در این منطقه یک محدوده حدود  ۱۰۰هکتاری است که در اختیار
یکی از شرکتهای وابسته به ستاد فرمان اجرایی امام و یک شرکت از بخش خصوصی است.
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-866948

شفافیت در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی

بخش دوم
شفافیت،
مقابله با فساد
و تعارض منافع

داللی با اطالعات دانشآموزان
ماه 1398
روزنامه همشهری 19-بهمن ِ

فهیمه طباطبایی ،خبرنگار | خانواده برخی از دانشآموزان از تماسهای مکرر مؤسسههای
آموزشی و کنکوری و مدارس غیرانتفاعی با آنها با ذکر نام دانشآموز برای فروش کتابهای
کمکدرسی ،کنکور ،ثبتنام مدرسه و کالسهای تقویتی میگویند .این موضوع در ابتدا ذهن
شوپرورش
خانواده را به سمت این موضوع میبرد که این تماسها از طرف مدرسه یا آموز 
منطقه است و قصد کمک تحصیلی به فرزندشان را دارند؛ بنابراین از آن استقبال کرده و حتی
برای جلسه حضوری قراری هم میگذارند؛ اما وقتی به آدرس ارائه شده میروند ،تازه متوجه
کار تبلیغاتی از سوی مدرسه غیردولتی ،آموزشگاه کنکور یا کالسهای تقویتی میشوند.
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/94596

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کانون وکال از پرداخت مالیات معاف شد
ماه 1398
روزنامه دنیای اقتصاد 19-بهمن ِ

دولت در حالی کانون وکال را از پرداخت مالیات معاف کرده که این جامعه فرار مالیاتی  ۱۲هزار
میلیارد تومانی دارند .براساس این مصوبه و ماده  ۱۳۹قانون مالیاتهای مستقیم ،اصالحیه
سال  ،۹۴نهادها و مؤسسات عامالمنفعه معاف از پرداخت مالیات هستند .بهموجب این
ماده قانونی،کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه
که به ثبت رسیدهاند ،مشروط بر اینکه بهموجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند(ح)
این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینههای آنها نظارت کند ،از پرداخت
مالیات معاف است.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3623992

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

حضور مدیرعامالن اجارهای در پر وندههای
فساد اقتصادی

ماه 1398
مشرق نیوز 19-بهمن ِ

این روزها استفاده از مدیرعامالن اجارهای در بسیاری از پروندههای کالن فساد اقتصادی
به چشم میخورد .سوءاستفاده از جیب خالی اقشار خاص که ریال روی ریال جیب مفسدان
اقتصادی و ثروتمندان میگذارد ،روش کاسبی افرادی است که میخواهند با فریب قانون،
از راههای خالف و نامشروع به کسب درآمد بپردازند .این مفسدان اقتصادی که اغلب
طعمههای خود را از میان افراد ناتوان مالی پیدا میکنند ،با فریب افکار اقشاری خاص و
استفاده از آنها به عنوان مدیرعامالن اجارهای ،وامهایی کالن دریافت میکنند و دست به
فسادهای کالن میزنند.
https://www.mashreghnews.ir/news/1039393

شفافیت در حوزه دولت

جای خالی ۳۵۰شرکت بز رگ در بورس

ماه 1398
روزنامه فرهیختگان 19-بهمن ِ

ورود شرکتهای بزرگ به بازار سهام یکی از فرآیندهای کمک به شفافیت اقتصاد کشور
است .طبق بررسیهای آماری که «فرهیختگان» انجام داده ،در حال حاضر  ۳۵۰شرکت از
ً
زیرمجموعههای متعلق به هلدینگهای بزرگ کشور عمدتا در مالکیت خصولتی قرار داشته
و در بخشهای سودده اقتصاد ایران همچون معادن ،پتروشیمی ،صنایع غذایی و ...خارج
از بورس هستند .این درحالی است که بهطور کلی حدود  650شرکت بورسی هماکنون فعال
است که بسیاری از آنها دارای صورتهای مالی ضعیفتری نسبت به غایبان هستند.
همچنین از 60شرکت برتر سال گذشته نیز همچنان  17شرکت با حجم فروش  132هزار
میلیاردی وارد بورس نشدهاند.

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

داوطلبان ملزم به اعالم حساب بانکی به
فرماندار یها شدند

23

ماه 1398
جوانآنالین 20-بهمن ِ

جمال عرف ،معاون سیاسی وزیر کشور | معاون سیاسی وزیر کشور از ابالغ قانون شفافیت
هزینههای انتخاباتی به ستادهای انتخابات استانها خبر داد و گفت :نامزدها باید پس
از افتتاح حساب نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی ،مشخصات آن را به
فرمانداران مراکز حوزههای انتخابیه اعالم کنند .جمال عرف افزود :فرآیند افتتاح حساب
بانکی و اعالم آن به فرمانداریها بایستی از زمان ابالغ این قانون در تاریخ  ۱۴بهمنماه
 ۱۳۹۸تا پیش از آغاز فرصت قانونی تبلیغات انتخاباتی  ۲۴بهمنماه  ۱۳۹۸توسط نامزدها
انجام شود.

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

https://www.javann.ir/0049XX

http://farhikhtegandaily.com/news/36992

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت
شفافیت در حوزه نظام پولی ،مالی و بانکی

تالش یک تنه برای فرار از لیستسیاه
پولشویی

مالیات؛ مهمان خانههای خالی
ماه 1398
روزنامه همشهری 20-بهمن ِ

ماه 1398
روزنامه همشهری 19-بهمن ِ

فقط چند روز دیگر تا برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی( )FATFباقیمانده و احتمال
تمدید نشدن مهلت و اضافه شدن نام ایران به لیست سیاه  FATFوجود دارد؛ اما بررسیها
نشان میدهد با تالشهای یک تنه بانک مرکزی ،احتمال تمدید مهلت ایران در نشست
آینده  FATFبا هدف حفظ همکاریهای قبلی و تداوم اصالحات پولی افزایش یافته است.
بانک مرکزی ظرف روزهای اخیر با ابالغ و اجرای الزامات مقابله با پولشویی در شبکه بانکی،
تالش کرده با وجود تصویب نشدن لوایح مرتبط با  ،FATFگروه ویژه اقدام مالی را به تمدید
مهلت ایران ترغیب کند.
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/94637

به گزارش روزنامه همشهری ،کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ،سازوکار شناسایی ،محاسبه
و دریافت مالیات بر خانههای خالی را مشخص کرد .درصورت تصویب مصوبه کمیسیون
تلفیق در صحن علنی مجلس ،مالیات خانههای خالی از سال 97محاسبه و دریافت
میشود .خانههای خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و در سال دوم باید معادل
یکدوم مالیات اجاره واحد را بهعنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند .این مالیات در سال
سوم ،برابر با مالیات متعلق به اجاره و از سال چهارم به بعد معادل  1/5برابر مالیات متعلق
به اجاره آن واحد خواهد بود.
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/94767
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شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

انتشار سوابق عملکرد کسبوکارهای
الکتر ونیکی

24

ماه 1398
خبرگزاری صداوسیما 22-بهمن ِ

خبرنامه
مقابله با فساد،
فقر و تعارض
منافع

علی رهبری ،رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت | رئیس مرکز
توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت :از  ۲۳بهمنماه ،تعداد شکایتها ،میزان
تأخیر در پاسخگویی و عملکرد کسبوکارهای الکترونیکی در سامانه تجارت الکترونیک
قابل مشاهده است .رهبری افزود :در این سامانه تعداد شکایت بدون پاسخ نمایش داده
میشود .در گذشته ،سوابق عملکردی کسبوکارها در داخل کارتابل کسبوکار نمایش
داده میشد ،اما از  ۲۳بهمن ،مشتریان کسبوکار الکترونیکی میتوانند سوابق کسبوکار
نماد الکترونیکی مورد نظر را ببیند تا با آ گاهی تصمیمگیری کنند؛ بهطور مثال مردم اگر از
وبسایتی خریداری میکنند ،عالوه بر دیدن نماد تجارت الکترونیک ،بر روی نماد کلیک
کنند و از سوابق کسبوکار مطلع شوند.
https://www.iribnews.ir/fa/news/2642088

بخش دوم
شفافیت،
مقابله با فساد
و تعارض منافع

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

«علی بابا» هک شد؛ زنگ خطر سرقت
اطالعات کاربران
ماه 1398
کسبوکار نیوز 23-بهمن ِ

مینا حسینی ،خبرنگار | اعالم بیانیه «علیبابا» در مورد حمله اینترنتی به سایت این شرکت،
در واپسین ساعات روز  22بهمن زنگ هشداری را به صدا درآورد مبنی بر اینکه خطر در کمین
است و این خطر چیزی نیست جز« :سرقت اطالعات» .ماجرا از یک توئیت ساده آغاز شد.
مسعود طباطبایی ،مدیر «علی بابا» طی توئیتی خبر از لو رفتن برخی از اطالعات کاربران ،طی
حمله هکرها به سرورهای این شرکت داد و نوشت« :متأسفانه تعدادی از سرورهای علیبابا
مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطالعات کاربران و سورسکدها دسترسی پیدا کردند».
https://b2n.ir/306189

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

داستان تکراری اجاره دادن شناسنامهها در
ر وز رأیگیری
ماه 1398
تابنا ک 23 -بهمن ِ

سید مهدی هاشمی ،فعال سیاسی اصولگرا | یک فعال سیاسی اصولگرا گفت :در
دورههای قبلی انتخابات شاهد جابهجایی افراد برای رأیآوری بیشتر بودیم .حتی در استان
تهران شناسنامه اجاره داده میشد .سید مهدی هاشمی تصریح کرد :به هر حال در یک حوزه
انتخابیه ،تعداد افراد واجدالشرایط و میزانی که بهطور معمول مشارکت دارند ،مشخص است
و لذا اگر در میزان این حضور تغییر معناداری صورت میگیرد ،نباید بیتفاوت از کنارش عبور
کرد و بررسی کرد که این تغییر به چه علت بوده است.
https://www.tabnak.ir/fa/news/958518
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