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4

مقدمه

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

کرونای فقرا و اغنیا

بخش اول

که  گزارش شد. طبیعی است  کرونا باالخره از راه رسید و اولین مرگ ومیر ناشی از آن  ویروس 
مسئوالن ذی ربط تالش هایی را به منظور کنترل شیوع ویروس انجام خواهند داد، اما آیا این 
گرفت؟ عالوه بر این، آیا فقرا و  خدمات به میزان مساوی در دسترس فقرا و اغنیا قرار خواهد 

اغنیا به یک میزان در معرض ابتال به بیماری خواهند بود؟
از  بسیاری  توجه  مورد  که  است  موضوعاتی  از  یکی  سالمت،  و  نابرابری  بین  رابطه ی 
گرفته است. نابرابری، هزینه های زیادی بر جامعه  پژوهشگران حوزه ی سالمت و رفاه قرار 
تحمیل می کند و از آنجا که سالمت، یکی از مهم ترین شاخص های سرمایه ی انسانی است، 
بیشترین هزینه را بر سالمت وارد می کند. در سطح فردی با افزایش درآمد، افراد از امکانات 
کافی بهداشتی و در نتیجه، سالمت باالتری برخوردارند ولی این نظر در سطح  مناسب و 
کشورهای با درآمد  کشورها با درآمد پایین تر نسبت به  اجتماعی تأیید نمی شود؛ زیرا برخی 

کمتری دارند. باال از سالمت باالتری برخوردارند؛ چون نابرابری درآمدی 
در مورد نحوه تأثیرگذاری نابرابری درآمد بر سالمت، سه فرضیه وجود دارد:

از درآمد آن ها  افراد فقط تابعی  اول- فرضیه درآمد مطلق: بر مبنای این فرضیه، سالمت 
است و توزیع درآمدها تأثیری بر سالمت ندارد. بر اساس این فرضیه، در هر شرایطی وضعیت 

سالمت فقرا نامطلوب است.
دوم- فرضیه درآمد نسبی: بر این مبنا، سالمتی افراد تحت تأثیر توزیع درآمدی قرار دارد؛ به 
که اختالف زیادی بین  که افراد درآمد خود را با دیگران مقایسه می کنند و زمانی  این معنی 
افزایش  آن ها  بر  و تنش های ذهنی  روانی  کنند، فشارهای  و دیگران مشاهده  درآمد خود 
می یابد و در نتیجه سالمت آن ها به طور جدی تهدید می شود. بر این اساس، فقرا با احساس 
محرومیت نسبی در معرض تنش های بیشتر قرار می گیرند و بر عکس، افراد فقیر در جامعه ای 

با توزیع عادالنه تر منابع از سالمت بیشتری برخوردار خواهند بود.

سوم- اثرات اجتماعی نابرابری درآمدی: بر این اساس، نابرابری و بی عدالتی درآمدی بر 
سالمت افراد تأثیر می گذارد. این فرضیه به دو شکل بیان شده است؛ اول اینکه در شکل 
حاد، نابرابری در توزیع درآمد بر سالمتی همه اعضای جامعه- صرف نظر از توزیع درآمد- تأثیر 
می گذارد و دوم اینکه در شکل ساده تر آن، نابرابری بر سالمتی فقیرترین افراد تأثیرگذار است.

کشورهای جهان، بین موقعیت های  که تقریبًا در تمامی  شواهد بسیار محکمی وجود دارد 
اجتماعی- اقتصادی خانوارها و سالمتی اعضای خانوار، ارتباط قوی وجود دارد. در بسیاری 
از کشورهای نوظهور و توسعه یافته، عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از نابرابری، به عنوان 
یکی از مهم ترین نگرانی های این جوامع محسوب می شود. در این جوامع، سالمت اجتماعی 

ناشی از نابرابری مورد توجه بیشتر واقع شده است.
کار  غ از هرگونه نگرانی معیشتی، روزها و هفته ها  گر طبقات فرادست امکان آن را دارند تا فار ا
گرفتن  که قرار  گوشه ای امن از ویروس پناه برند، اما فقرایی  کنند و به  کسب درآمد را رها  و 
نان شب در سفره شان موکول به تالش روزانه است و پس اندازی ندارند تا به آن دل خوش 
کنند. بنابراین، سهم  کز عمومی تردد  کنند، ناچارند دل به دریا زنند و برای لقمه نانی در مرا

کرونا بسیار بیشتر از اغنیا خواهد بود. فقرا از 
***

که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند: در هفته ای 
گر فقط    دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره دستمزد سال 99، گفت: ا
با بحث  را بگوییم، حدود 6 میلیون تومان  کارگران  بخواهیم هزینه های تأمین معیشت 

مسکن و بهداشت برای یک زندگی 4 نفره نیاز است.
  بنابر آمار ارائه شده در مجله Science، فقر، هزینه های گزاف درمانی، تشخیص دیرهنگام 
کشورهای فقیر جهان ۸۰ تا 9۰  و عدم دسترسی به داروهای ضروری، موجب شده است تا 
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درصد از مرگ و میرهای ناشی از سرطان را به خود اختصاص دهند.
کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از وجود حدود    معاون آموزش ابتدایی اداره 

کودک بازمانده از تحصیل در رده سنی 6 تا ۱۱ سال در این استان خبر داد.  ۵۰۰
که دادنامه ی ۱۷9 دیوان عدالت، باید ابطال شود.  کارگری متفق القول اند    تشکل های 
کار  قانون  هفت  ماده  دو  تبصره  مخالف  مفهوم  از  مستفاد  که  شده  گفته  دادنامه  این  در 
کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی  مصوب سال ۱۳69، در صورت ذکر مدت در قرارداد 

خواهد بود.
گفت: از۱۱۰۰میلیارد تومان اعتبار امسال    مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق معلوالن، 
کنون فقط۵۵۰ میلیارد تومان اختصاص  اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن تا 

داده شده است.
  مردادماه امسال معاونت ابتدایی وزارت آموزش وپرورش از وجود ۱4۱ هزار کودك بازمانده 
که بیش از ۳6 هزار  کرد  گذشته این وزارتخانه با انتشار آماری اعالم  از تحصیل خبر داد. روز 

کالس های درس شده اند. کودك در سال تحصیلی 99-9۸ جذب 
کارکنان کشور را طرحی مهم    معاون اول رئیس جمهور ایجاد شناسه اشتغال برای تمامی 
و پراهمیت برشمرد و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست اجرای این برنامه را پیگیری 

کند.
ک و احمد صحرایی، جوانانی 24 و 2۰ ساله، 2۷ بهمن ماه همراه با دیگرانی    شاهد ادا
کولبری نان خانه را  راهی ارتفاعات نوسود می شوند تا به رسم سال های اخیر زندگی خود، با 

درآورند. اما این 2 نفر دیگر هیچ وقت به خانه برنمی گردند.
  مدیرعامل مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، اولین موضوع مهم در دستور کار این 

کرد. کودکان از چرخه زباله گردی اعالم  سازمان در سال 99 را حذف 
کاهش چک برگشتی و نیز    با اینکه قانون جدید چک توانسته تأثیرات بسیار مثبتی در 
با وجود  قانون  این  اما هنوز  باشد،  به دستگاه قضائی داشته  پرونده های ورودی  کاهش 

کامل اجرایی نشده است. گذشت بالغ بر یک سال از زمان اجرا هنوز به صورت 
کاربران بتوانند از طریق آن،  که قرار است    وزیر ارتباطات از رونمایی سامانه ای خبر داد 
کرده و پس  کیفیت اینترنت و شکایات مردم در محل زندگی خود را رصد  وضعیت پوشش، 

کنند. از آن بهترین اپراتور را انتخاب 
تهران  شهردار  توسط  مدیران  انتصاب  جدید  شیوه نامه  ابالغ  از  تهران  شهردار  معاون    
گفت: انتصاب مدیران شفاف شده و محدودیت هایی برای تصدی پست های  خبر داد و 

مدیریتی به صورت سرپرستی تعریف شده است.

که  کرد  کشور به صراحت اعالم  گزارش همشهری آنالین، دادستان دیوان محاسبات    به 
کارگیری بازنشستگان شامل فدراسیون فوتبال نیز می شود. قانون منع به 

  رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور با بیان اینکه راهکار کاهش هزینه درمان، اجرای نظام 
گفت: تعارض منافع باعث عدم اجرای مناسب  ارجاع و پرونده الکترونیک سالمت است، 

ح ها شده است. این طر
  بر اساس قانون صید و شکار حق الکشف۷۰ درصدی زمانی به محیطبانان تعلق می گیرد 
که شکار و صید انجام گرفته باشد و بحث انتفاع متخلفان در میان باشد. این در حالی است 
کند، حق الکشفی  گر محیطبان، متخلف را در زمان شروع به شکار، شناسایی و دستگیر  که ا

گرفت. به وی تعلق نخواهد 
ح اقدام ملی  ک و اسکان، 29 بهمن ماه سال جاری در حاشیه همایش طر   سامانه ملی امال
مسکن در سالن همایش های موزه دفاع مقدس با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد. 
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نویسنده براساس دغدغه خود مبنی بر یافتن ریشه های نابرابری و اجرای عدالت اجتماعی 
این کتاب را به رشته تحریر درآورده است. خسروی در این کتاب سعی کرده تا فرایند ناتمام 
ریشه  و  اساسی  به تصویر بکشد و همچنین علت  را  آن  اجتماعی« و چالش های  »عدالت 

کند.  جستجو  جوامع  بیرونی  و  درونی  سطح  در  را  نابرابری ها 
و  فالسفه  نظرات  و  آراء  را  کتاب  از  اعظمی  بخش  اساس  براین 

اندیشمندان و نظریه پردازان تشکیل داده است.
کتاب در فصل  کلیات  کتاب در هشت فصل نوشته شده است. 
اول، عالوه بر تعاریف مفاهیم نابرابری، تبعیض و ...، ریشه های 
نابرابری و تفاوت ها را در سه سطح فردی، جامعه و بین المللی در 
سه فهرست نام برده است. فصل دوم درباره مفاهیم و مضامین 
کریم، دیدگاه امام علی و سایر انبیاء و ائمه  دینی عدالت در قرآن 

است.
نویسنده در فصل سوم مفهوم عدالت اجتماعی را در نظریات و 
نظریات  فصل  این  در  چنانکه  است.  کرده  دنبال  متفکران  آراء 
کس وبر، ویلیام جیمز،  ارسطو، افالطون، مونتسکیو، سولون، ما
اریک فروم، علی شریعتی،  گاندی،  فارابی، مهتما ابونصرمحمد 

کمتر از چهل صفحه بیان شده است. مرتضی مطهری و ... در 
توسعه  چگونگی  چنانکه  است.  توسعه  درباره  چهارم  فصل 

کشورهای صنعتی و علل عدم توسعه یافتگی در کشورهای جنوب، اهداف توسعه هزار سوم 
و مسئله فقر و استثمار، شکاف درآمدی و راه حل های مقابله با فقر به صورت فهرست وار 

توضیح داده شده است.

نظام های  و  ایدولوژی  مکاتب  دیدگاه های  بیان  و  معرفی  بر  اجمالی  مروری  پنجم  فصل 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. در واقع دیدگاه های دموکراسی، توتالیتاریسم، فاشیسم، 
کمونیسم و سوسیالیسم، لیبرالیسم، فمنیسم و بوروکراتیسم درباره  کاپیتالیسم، الیگارشی، 

کمتر از بیست صفحه نوشته شده است. عدالت اجتماعی در 
فصل ششم درباره جایگاه عدالت در دنیای مدرنتیه و پست مدرن 
ح  است. در این فصل روند جهانی شدن از منظر اندیشمندانی مطر
منفی  و  مثبت  پیامدهای  کوتاه  فهرستی  در  نهایتًا  و  است  شده 

جهانی شدن مرور شده است.
فصل هفتم درباره تعریف رفاه و ایده دولت رفاه است. نویسنده 
کارکرد دولت رفاه را چنین بیان می کند:  به طور مختصر ویژگی 
مراقبت های درمانی و بهداشتی، فراهم آوری مسکن، اشتغال، 
و  بازنشستگان  از  حمایت  هزینه ها،  کمک  سایر  و  معاش  کمک 
اقشار  از  حمایت  و  اجتماعی  بیمه های  توسعه  معلولین،  پیران، 
آسیب پذیر و ... در ادامه نویسنده ایده تأمین اجتماعی و عوامل 

کرده است. عدم توسعه تأمین اجتماعی را مرور 
فصل هشتم، پیامدهای نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی 
به طور مختصر و اجمالی بیان شده است و در نهایت نویسنده 
تحرک  مانع  که  شیشه ای  سقف های  شکستن  که  می کند  بیان 
عدالت  تحقق  راه های  نیز  کتاب  انتهای  در  است.  ضروری  امری  می گردد،  جامعه  افراد 
که  اجتماعی و مقابله با نابرابری ها از دیدگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیان شده است 

عبارت اند از:

معرفی کتابسقف شیشه ای عدالت اجتماعی )جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی( 
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دیدگاه سیاسی: اصالحات ساختاری، تأمین آزادی های اجتماعی و سیاسی و وجود احزاب 
سیاسی، تأمین حقوق شهروندی و...

دیدگاه اجتماعی: برنامه ریزی های محلی و سیستماتیک، کاهش میزان بیکاری ها، افزایش 
کاهش جمعیت زیر خط فقر و فقرزادیی، پیشگیری از وجود  پوشش بیمه ای برای مردم، 

کاال و خدمات و ... رانت خواری و قاچاق 
خ تورم و  کاهش نر دیدگاه اقتصادی: توسعه بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی ها، 
افزایش قدرت خرید دهک های پایین جامعه، کاهش نقدینگی و هدفمند نمودن یارانه ها، 
کارکردهای نظام مالیاتی متناسب با زندگی و درآمد طبقات اجتماعی و  کتارل  اخذ مالیات و 
مشاغل جامعه، تثویت روابط خارجی و تعامل با نهادهای اقتصاد جهانی در راستای توسعه 

منافع ملی و ...
* خسروی، هدایت )۱۳۸۸( سقف شیشه ای عدالت اجتماعی )جامعه شناسی 
نابرابریهای اجتماعی(، خرم آباد: خسروی. 
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ینه های سبد معیشت کارگران حداقل ۶  هز
میلیون تومان است

خبرگزاریتسنیم-25بهمنماِه1398

عالی  کانون  دبیرکل    | کارگران   انجمن های صنفی  کانون عالی  ابوی، دبیرکل  هادی 
کارگران برای بررسی دستمزد سال  کارگران درباره توجه به سبد معیشت  انجمن های صنفی 
99، گفت: نمایندگان کارگران از مفاد قانونی موضوع بیشتری نمی خواهند. در ماده 4۱ قانون 
کار به اینکه دستمزد کارگران بر اساس چه مواردی تعیین شود، اشاره شده است. نمایندگان 
که سبد معیشت زندگی  که دستمزد به گونه-ای تعیین شود  کارگران به دنبال این هستند 
کارگران را بگوییم، حدود  گر فقط بخواهیم هزینه های تأمین معیشت  کارگران تأمین شود. ا

6 میلیون تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی 4 نفره نیاز است.
 https://tn.ai/2202426 

کشورهای فقیر رکورددار تلفات کودکان 
سرطانی

خبرگزاریایرنا-26بهمنماِه1398

بنابر آمار ارائه شده در مجله Science، ساالنه 429 هزار کودک و نوجوان در جهان به بیماری 

که در این میان سرطان های لوسمی، لنفوم و مغز شایع ترین آن ها  سرطان مبتال می شوند 
مراقبت های  و  امکانات  به  دسترسی  صورت  در  بهداشت،  کارشناسان  گفته  به  هستند. 
کیفیت، بیش از۸۰ درصد از این مبتالیان می توانند زنده بمانند و زندگی سالم و  مناسب و با
گزاف درمانی، تشخیص دیرهنگام و عدم دسترسی  موفقی داشته باشند. فقر، هزینه های 
کشورهای فقیر جهان ۸۰ تا 9۰ درصد از مرگ و  به داروهای ضروری، موجب شده است تا 

میرهای ناشی از سرطان را به خود اختصاص دهند.
 /http://www.irna.ir/news/83675258 

وجود ۵۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در 
ی چهارمحال و بختیار

کسبوکارنیوز-27بهمنماِه1398

محمد محمدی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری  
|  معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از وجود حدود ۵۰۰ 
کودک بازمانده از تحصیل در رده سنی 6 تا ۱۱ سال در این استان خبر داد. محمد محمدی با 
اعالم این خبر، اظهار کرد: تعداد زیادی از افراد بازمانده از تحصیل قابل شناسایی نیستند زیرا 
که تعداد قابل توجهی از آنان به بیماری های شدید مبتال شده و امکان حضور حتی در مدارس 
استثنایی برای آن ها مقدور نیست و تعدادی قابل توجهی از آنان نیز به دلیل مهاجرت و کوچ 

دائمی برخی خانواده های عشایری، قابل شناسایی نیستند.
 https://plink.ir/9KdKZ

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

اخبار برگزیده هفته

فصل اول
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ی برای ابطال  درخواست تشکل های کارگر
دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت
خبرگزاریایلنا-27بهمنماِه1398

تشکل های عالی کارگری متفق القول اند که دادنامه ی ۱۷9 دیوان عدالت، باید ابطال شود. 
که مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت  گفته شده  در این دادنامه به صراحت 
کار، قرارداد تنظیمی موقت  کار مصوب سال ۱۳69، در صورت ذکر مدت در قرارداد  قانون 
کانون  کمیته حقوقی  گذشته،  گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای  و غیردائمی خواهد بود. به 
شوراهای اسالمی کار استان تهران، در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال 
از سی سال غفلت،  دادنامه ۱۷9 دیوان عدالت شد؛ در عین حال و در همین روزها، بعد 

کار، در هیئت دولت به تصویب رسید. آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون 
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-870491

اختصاص۵۰ درصد اعتبار قانون جامع 
معلوالن

روزنامهاطالعات-27بهمنماِه1398

مدیر عامل    | از حقوق معلوالن   علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن حمایت 
گفت: از۱۱۰۰میلیارد تومان اعتبار امسال اجرای قانون  انجمن حمایت از حقوق معلوالن، 
کنون فقط۵۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.  جامع حمایت از حقوق معلوالن تا 
گروه از افراد جامعه دارای مشکالت عدیده ای هستند و  علی همت محمودنژاد افزود: این 
تخصیص ندادن اعتبار واقعی برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، آن ها را 
کرده است. دولت در سال قبل۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای  با مشکالت بیشتری مواجه 
اندکی  بخش  فقط  کنون  تا اعتبار  این  از  متأسفانه  که  بود  داده  تخصیص  قانون  اجرای 

پرداخت شده است.
 https://www.ettelaat.com/mobile/?p=152580&device=phone 

شناسایی و آغاز آموزش بیش از 3۶ هزار 
کودك بازمانده از تحصیل

روزنامهاعتماد-28بهمنماِه1398

کودك  از وجود ۱4۱ هزار  آموزش وپرورش  وزارت  ابتدایی  که معاونت  بود  امسال  مردادماه 
که بیش از  کرد  گذشته این وزارتخانه با انتشار آماری اعالم  بازمانده از تحصیل خبر داد. روز 
۳6 هزار کودك در سال تحصیلی 99-9۸ جذب کالس های درس شده اند. »معاونت آموزش 
و توسعه و  از تحصیل  بازمانده  کودکان  از  نفر  آموزش ۳6 هزار و 444  و  از جذب  ابتدایی 
فعالیت های  مهم ترین  عنوان  به  تربیتی  تحصیلی-  ارزشیابی  نوین  روش های  گسترش 
وزارت  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  مرکز  توسط  که  است  خبری  این  برد.«  نام   9۸ سال 

آموزش وپرورش اعالم شد.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/143066

ایجاد شناسه اشتغال برای تمامی کارکنان 
کشور

روزنامهشرق-30بهمنماِه1398

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور  |  معاون اول رئیس جمهور ایجاد شناسه 
کار  کشور را طرحی مهم و پراهمیت برشمرد و از وزیر تعاون،  کارکنان  اشتغال برای تمامی 
که با استفاده از آن می توان  کند؛ چرا و رفاه اجتماعی خواست اجرای این برنامه را پیگیری 
برنامه ریزی های متعددی انجام داد. جهانگیری همچنین افزود: ایجاد یک میلیون و۷۰۰ 
تعاون، وزارت  اتاق  که  تعاونی، موضوع ساده ای نیست و الزم است  هزار شغل در بخش 
کار و رفاه اجتماعی و نیز دولت برای حل مشکالت اشتغال، تالش دوچندان داشته  تعاون، 

باشند.
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/259322
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کردستان باز هم عزادار شد؛ مرگ 2 کولبر 
جوان در ارتفاعات نوسود

عصرایران-30بهمنماِه1398

ک و احمد صحرایی، جوانانی 24 و 2۰ ساله، 2۷ بهمن ماه  گزارش عصر ایران، شاهد ادا به 
همراه با دیگرانی راهی ارتفاعات نوسود می شوند تا به رسم سال های اخیر زندگی خود، با 
کولبری نان خانه را درآورند. اما این 2 نفر دیگر هیچ وقت به خانه برنمی گردند. همچنین جبار 
محمدی، اهل تازه آباد ثالث باباجانی؛ ذاهد نوری، جالل نوری، طه سلمانی اهل روستای 
کالش از توابع شهرستان جوانرود؛ و عظیم امین  زاده اهل روستای نروی از توابع شهرستان 
گفته همراهان شان،  که در یکی از بیمارستان ها مستقر شده اند و به  پاوه، پنج نفری هستند 

وضعیت جسمی 2 نفر از آن-ها بسیار وخیم است.
 https://www.asriran.com/fa/news/714517 

ی برای حذف کودکان از چرخه  برنامه شهردار
زباله گردی

همشهریآنالین-30بهمنماِه1398

اجتماعی  مشارکت های  و  خدمات  رفاه،  سازمان  مدیرعامل  حسینی،  مالک  سید 
شهرداری تهران  |  مدیرعامل مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، اولین موضوع مهم 
در دستور کار این سازمان در سال 99 را حذف کودکان از چرخه زباله گردی اعالم کرد. حسینی 
کز پرتو شهرداری تهران تحت  با اعالم اینکه در حال حاضر نزدیک به 4 هزار کودک کار در مرا
 ... و  امکانات پزشکی  با  ایجاد ۵ مرکز سیار تجهیزشده  افزود: همچنین  پوشش  هستند، 
کارکنان حوزه اجتماعی و در نهایت  کار و خیابان، آموزش  کودکان  جهت خدمات رسانی به 

کار است. بحث توانمندسازی از موضوعات بسیار جدی  در دستور 
 https://www.hamshahrionline.ir/news/485221 

افزایش۵۰ درصدی امتیازات شغلی کارمندان 
ابالغ شد

خبرگزاریفارس-30بهمنماِه1398

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور  |  رئیس سازمان برنامه وبودجه، 
کشوری مربوط  بخشنامه افزایش۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
به امتیاز شغلی کارمندان دولت را ابالغ کرد. در فرازی از این بخشنامه آمده است: »با عنایت 
قانون  امتیازات فصل دهم  افزایش  از  اجرایی  کارکنان دستگاه های  برخورداری  اینکه  به 
مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد منوط به وجود اعتبار در بودجه های سنواتی است، 
کید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت ها،  لذا با توجه به تأ
کارکنان آن ها از افزایش  در امتیازات برخوردار نشده اند، می توانند  کنون  که تا دستگاه هایی 
کارکنان خود اقدام  از تاریخ ۱۳9۸/۱2/۱ نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات برای 

نمایند.«
 http://fna.ir/df0zml 
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حاشیه های شهر خاش کانون بحرانی
خبرگزاریایرنا-24بهمنماِه1398

حاشیه های شهر خاش سیستان وبلوچستان به عنوان کانون های بحرانی سلب کننده آرامش 
و امنیت جامعه و محل وقوع جرم و معضالت زیست محیطی و بهداشتی هستند. محله های 
ریگ آباد،  براهویی،  اسالم آباد،  حیدرآباد،  ولی آباد،  قلندرزهی،  هواشناسی،  جالل آباد، 
محمدآباد و غیره از حاشیه های شهر خاش محسوب می شوند که به شدت نیازمند ساماندهی 
و کمک هستند.  با وقوع خشکسالی های چند دهه و مهاجرت گسترده روستائیان به شهر و 
گرفته  نبود امکانات مناسب در روستاها برای سکونت، پدیده حاشیه نشینی در خاش شکل 

و سکونتگاه های غیررسمی مانند نصرت-آباد و اهلل آباد و غیره نیز به وجود آمده اند.
 /http://www.irna.ir/news/83618102

ید اقشار کم برخوردار ل یافتن قدرت خر تنز
خبرگزاریایلنا-26بهمنماِه1398

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها  |  رئیس کمیته دستمزد کانون 

عالی شوراها گفت: بنابر آخرین گزارش دستگاه های آماری، براساس محاسبه شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق کشوری ایران تا دی ۱۳9۸ در مقایسه با دوره مشابه سال 
که عماًل به معنی سقوط قدرت خرید اقشار  قبل، تورم دست کم ۳۸/6 درصد بیشتر شده 
آسیب پذیر و آنانی است که  دارایی غیر ریالی ندارند. فرامرز توفیقی افزود: رشد لجام گسیخته 
خ تورم خوارکی و آشامیدنی ها در  کی و آشامیدنی ها)نر کاالهای اساسی به ویژه خورا بهای 
کم برخوردارتر، معضالتی جدی در  دی ماه ۵2/۱ درصد است( به خصوص در استان های 

سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است.
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-871570 

 

تاخت وتاز گرانی در بازار اجاره مسکن ادامه 
دارد

خبرآنالین-26بهمنماِه1398

گرچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن تهران در ماه گذشته از افزایش حدودًا  ا
۵ درصدی اجاره بها نسبت به ماه قبل از آن )آذر 9۸( خبر داده است، اما واسطه های ملکی بازار 
مسکن در تهران از افزایش بیش از2۰ درصدی متوسط اجاره بها در پایتخت طی روزهای گذشته 
ک در منطقه تهرانسر به خبرنگار مهر گفت: بازار  خبر می دهند. در همین رابطه، یک مشاور امال
اجاره مسکن به دلیل باال بودن قیمت ها در بخش خرید و فروش با استقبال مستأجران روبه رو 

کرایه ها را افزایش داده اند. گرفته و  شده اما موجران نیز رفتاری تالفی جویانه در پیش 
 http://khabaronline.ir/news/1352728

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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یه در کمیته امداد به صفر می رسد صف جهیز
روزنامهاطالعات-27بهمنماِه1398

کمیته امداد  |  معاون حمایت و  حسین خدرویسی، معاون حمایت و سالمت خانواده 
سالمت خانواده کمیته امداد از ارائه 4۰ هزار خدمت جهیزیه و کمک هزینه ازدواج به زوج های 
گفت: با تخصیص اعتبار الزم، صف  جوان تحت حمایت و خانواده های نیازمند خبر داد و 
گزارش سایت خبری کمیته امداد،  جهیزیه در کمیته امداد تا پایان سال صفر خواهد شد. به 
حسین خدرویسی با اعالم جزئیات4۰ هزار خدمت این نهاد به زوج های جوان، افزود: از این 
میزان 24 هزار مورد جهیزیه به نوعروسان خانواده های تحت حمایت و 4۰۰۰ مورد جهیزیه 

کمیته امداد ارائه شده است. به دختران خانواده های نیازمند غیر تحت پوشش 
 https://www.ettelaat.com/mobile/?p=152582&device=phone

ین؟ ی؛ وظیفه دولت یا خیر مدرسه ساز
روزنامههمشهری-27بهمنماِه1398

کمبود ۱2 هزار  فهیمه طباطبایی، روزنامه نگار  |  استاندار تهران می گوید: »استان تهران با 
گرفتن مسئولیت اجتماعی وارد عرصه  کالس درس مواجه است؛ بنابراین بایستی با درنظر 
ارتقای فضاهای آموزشی شد.« 22دی ماه امسال، وزیر آموزش وپرورش نیز گفت: »۳۰ درصد 
که خیرین  کرده ایم  مدارس کشور نیاز به مقاوم سازی  و بازسازی دارند و ما شرایطی را فراهم 
مدرسه ساز بتوانند مدارس را بازسازی کنند.« این صحبت های مسئوالن، 2پرسش اساسی را 
ایجاد کرده است. اول اینکه آیا طبق قانون، تأمین فضای آموزشی بر عهده سازمان نوسازی، 
گذاری تمام  توسعه و تجهیز مدارس نیست؟ پس چرا وزارت آموزش-وپرورش در حال وا

وظایف خود به بخش خصوصی ازجمله خیرین مدرسه ساز است؟
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/95187 

غ التحصیالن بیکار، یک اپیدمی جهانی فار
روزنامهفرهیختگان-27بهمنماِه1398

که باالترین میزان بیکاری در  forbes انجام داده، نشان می دهد  که مجله  در مطالعه ای 
دانشگاه  از  به تازگی  که  می شود  مربوط  ساله ای   2۷ تا   22 دانشجویان  به  امروزی  جوامع 
غ التحصیل شده اند. این آمار برای اولین بار طی۳۰ سال گذشته به دست آمده و این روند  فار
کارکنان و  که آمار بیکاری در دیگر  غ التحصیالن رشد صعودی دارد. این در حالی است  در فار
کاهش است. طبق این تحقیقات،  غ التحصیل به سرعت در حال  کارگران غیردانشجو و فار
هرچه افراد در تحصیالت دانشگاهی موفق تر می شوند، شانس اشتغال آن ها کاهش می یابد.

 http://farhikhtegandaily.com/news/37371 

ی؛ معضل همیشگی  بی ثبات کار
وشان دستفر

روزنامهاعتماد-29بهمنماِه1398

ایام نزدیک به نوروز، سیاست  نهادهای  در    | کار   کارشناس روابط  فرشاد اسماعیلی، 
کنترلی به ویژه شهرداری در مورد دستفروشان تشدید می شود که نگرانی در خصوص وضعیت 
برخوردار  کار  قانون  ایمنی  و  بیمه  از  اینکه  به  توجه  با  بیشتر می کند. دستفروشان  را  آنان 
ح  کار مطر که مباحث ایمنی و بهداشت  نیستند، شکلی از بی ثبات کاری دارند. اینجاست 
که از جنس برخورد مأموران شهرداری با  می شود و عمده حوادثی برای آنان پیش می آید 
آنان است؛ تا جایی که به مصادره اموال شان هم می رسد و همه اینها باعث بی ثبات تر شدن 

وضعیت دستفروشان می شود.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/143145 
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ون 3 وستاهای کار قهرمانان ر
روزنامههمشهری-29بهمنماِه1398

فاطمه عباسی، خبرنگار  |  با هر اتفاقی راه معلم هایی که برای تدریس به روستاهای پشت 
سد کارون ۳ می روند، سخت تر می شود؛ روستاهایی که با وجود نزدیکی به کارون، از امکانات 
کارون ۳ راه ارتباطی  اولیه مانند آب و برق محروم اند. از ۱۵ سال پیش و پس از احداث سد 
روستاهای شهرستان ایذه، شهری در مرز سردسیر کوهستان های سربه فلک کشیده بختیاری 
گرفتند.  گرمسیر خوزستان، محدود شد و مردمان این منطقه در محاصره آب قرار  و جلگه 
از شهر برای درس دادن به بچه های روستا می آیند، باید  که  از همان سال ها معلم هایی 
ساعت ها در راه های صعب العبور پیاده روی کنند و از عرض رودخانه ای که پل ندارد بگذرند 

تا به مقصد برسند.
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/95382 

به نام ازدواج به کام طالق
روزنامهجامجم-29بهمنماِه1398

از  تازه ترین آمارهای ارائه شده از میزان طالق، حکایت    | میثم اسماعیلی، روزنامه نگار  
از هر پنج ازدواج در ایران دو پیوند به جدایی می انجامد. بدتر این که اغلب  که  این دارد 
اتفاق  طالق های ثبت شده)یعنی حدود ۷۰ درصد آن ها( در سه سال اول زندگی مشترك 
کمتر از  می افتد. آمار دیگری نشان می دهد میزان مکالمه زوجین در طول یك شبانه روز به 
کرد؛ مانند باال  2۰ دقیقه رسیده است. می توان اطالعات دیگری را هم پیوست این موارد 
رفتن معنادار سن ازدواج که در پسران به باالی ۳۵ سال و در دختران به باالی۳۰ سال رسیده 

است؛ یا این که سن نخستین زایمان در زنان به بیش از۳۰ سال رسیده است.
 http://jamejamdaily.ir/newspaper/item/57806

انتظارات برآورده نشده مردم سالخورده
روزنامهشهروند-30بهمنماِه1398

پژوهشی اخیرًا منتشر شده که نشان می دهد سالمندان و مستمری بگیران به خدمات درمانی 
دارد:  زیادی  تأثیر  رضایت مندی شان  بر  خدمات  این  کیفیت  بهبود  و  دارند  نیاز  بیشتری 
»جزئیات  یافته های توصیفی درباره ابعاد مختلف این خدمات مثل دارو، دندان پزشکی، 
ویزیت تخصصی، بیمه تکمیلی و ... نشان گر طیف متنوعی از انتظارات  مستمری بگیران از 
سازمان تأمین اجتماعی است که برآورده نشده است. اطالع رسانی و توجیه مستمری بگیران 
در مورد خدماتی مثل بیمه تکمیلی که مستقیمًا در حیطه وظایف  سازمان قرار ندارد یا نحوه 
کاهش  در  حدودی  تا  می تواند  پرداخت شده  بیمه های  حق  با  ارائه شده  خدمات  تناسب 

نگرش های منفی مؤثر باشد.
 http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/180999 

ی بگیران هم مشمول  بازماندگان مستمر
ی می شوند همسان ساز

خبرگزاریایلنا-30بهمنماِه1398

کانون  رئیس    | تهران   اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  کانون  رئیس  دهقان کیا،  علی 
که آیا بازماندگان مستمری بگیران  بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در جواب این سؤال 
نیز مشمول همسان سازی حقوق می شوند، به ایلنا می گوید: همه مستمری بگیران از جمله 
بازماندگان بیمه شدگان اصلی مشمول همسان سازی می شوند. علی دهقان کیا درباره اینکه 
چه تعدادی از بازمانده بیمه شده اصلی، مستمری می گیرند، می گوید: در تهران حدود 4۰ 
که مشکالت خاصی دارند و  بازماندگان بیمه شده اصلی هستند  درصد مستمری بگیران، 

کفاف هزینه های آن ها را نمی دهد. حقوق پرداختی 
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-873208 
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تعارض منافع شرایطی است که فرد بین دوراهی انتخاب منافع 
ملی و منافع شخصی قرار می گیرد

قانون حقالکشف 
مصداق بارزی از بحث 
تعارض درآمد و وظیفه 

محیطبان در دوراهی 
انتخاب میان وظیفه 

و درآمدش 

ماده30قانونشکاروصیدیاقانونحقالکشف

وجوه حاصل از اجرای دریافت جرائم ناشی از عدم اجرای قوانین و مقررات شکار و صید 
که از  متخلفین مربوطه اخذ می شود اگر:

صفر1

چرا؟؟

2
35 درصد از 

بهای جانور کشف شده
+

الشه شکار

درآمد مأموران کاشف

افزایشدرآمد+فساد

انجاموظیفه

درآمد مأموران کاشف

کاهشدرآمد

سوءاستفادهیافساد

جریمه نقدی از 1/5 تا 18 میلیون ریال
حبس از سه ماه تا سه سال

ضبط اسلحه شکارچی خاطی

جریمه نقدی

تهیه شده 
در مرکز 
توانمندسازی 
حاکمیت و 
جامعه
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شفافیت، مقابله با فساد  و تعارض منافع
گلوگاه های تعارض منافع در آموزش وپرورش1

بخش دوم

در شمارۀ ۸۱ فصلنامۀ گفتگو )مهرماه ۱۳9۸( که ویژه نامه ای است با موضوع تعارض منافع، 
مقاله ای منتشرشده تحت عنوان »گلوگاه های تعارض منافع در آموزش وپرورش ایران«. در 
این مقاله، ضمن دسته بندی انواع تعارض های این حوزه و ذی نفعان مختلف، گفتگوهایی 
از  یکی  کمک درسی،  کتاب های  ناشران  همکاران  آموزشی،  مشاوران  معلمان،  برخی  با 
اعضای پیشین شورای عالی آموزش وپرورش و یکی از وزرای پیشین آموزش وپرورش انجام 

که در مقاله نقل شده، در ذیل آمده است. شده است. برخی از روایت هایی 

کتاب های ناشران آموزشی را در مدارس دولتی معرفی می کنند. یکی از این  برخی معلم ها 
کند  مراجعه  به مؤسسه  معلمی  گر  ا که  کرده  ایجاد  در حال حاضر یک سیستم  مؤسسات 
به معلم داده  برای دانش آموزانم می خواهم، درصدی هم  کتاب  تعداد  این  بگوید من  و 
که دانش آموزان  کدهایی داده اند  کرده اند و به معلم ها  کارت هایی درست  می شود. حتی 
کنند و تخفیف بیشتری بگیرند. در این صورت  کد از سایت خرید  می توانند با استفاده از آن 

هم دانش آموز تخفیف بیشتری می گیرد و هم معلم درصد دریافت می کند. 

مشاور آموزشی و خریدوفروش دانش آموز
می چیند.  برایشان  را  کنکور  کالس  که  می کنند  استخدام  آموزشی  مشاور  دولتی،  مدارس 
برخی مشاورهای آموزشی در حال حاضر شبیه سلبریتی های سینما هستند؛ یعنی یک سری 
آدم های خوش تیپ و خوش بیانی که بچه ها را به خودشان جذب می کنند. ۸-۷ سال است 
کالس جذب به وجود آمده است؛ فرآیند جذب بچه ها برای  کالسی به اسم  که در خردادماه 

ثبت نام در آموزشگاه های آزاد و مدارس غیرانتفاعی.

گذاری ها تعارض منافع در وا
در منطقۀ سه تهران ساالنه 2 الی ۳ مدرسۀ دولتی به بهانۀ اینکه دانش آموز ندارند، منحل 
که  ح فروش مدارس، به نظر بیشتر یک بهانه است و اصرار هم بر این است  می شوند. طر
کار باید با توافق رئیس اداره انجام شود. رئیس، اداره مدارس را به چه کسانی می دهد؟  این 
کسی می تواند باشد؟ مدیر مدرسۀ ]…[ را زودتر از موعد بازنشسته  مثاًل مدیر مدرسۀ ]…[ چه 
کنار متروی شریعتی با مساحت بیش  می کنند، مدرسه را به او می دهند و بعد مدرسۀ ]…[ را 

از هزار متر با چنان موقعیت خوبی به او اجاره می دهند.

۱-. این یادداشت به قلم »رضا امیدی« در کانال تلگرامِی »سیاست گذاری اجتماعی« به آدرس @omidi_reza منتشر شده است.

تعریف تعارض منافع

تعارضمنافعدرسازمانحفاظتازمحیطزیست

قانون حق الکشف و تعارض درآمد و وظیفه
قانونحقالکشفمحیطبانانرادردوراهیانتخابمیانوظیفهودرآمدقرارمیدهد.

تحویل به مقامات قضایی 
جهت تعیین جریمه

انتـخــاب درآمــد
=

دریافت حق الکشف

انتخــاب منافــع ملــی

تحویل به مقامات قضایی 
جهت تعیین جریمه

انتخــاب وظیفـــه

انتخاب منفعت شخصی

ی متخلف  ستگیر د
قبل از شروع به شکار

دستگیری متخلف پس از 
شکار و همرا با الشه شکار

ممکن است
مقامــات قضایی، 
شکارچی را متخلف 

تشخیص دهند
مقامــات قضایی 
بــه طــور قطــع 
شکارچی را متخلف 
تشخیص می دهند

تعریف تعارض درآمد و وظیفه

شخص در موقعیت انتخابی قرار گیرد که اجرای وظیفه به کاهش 
درآمدش منجر شود

تعارض منافع شرایطی است که فرد بین دوراهی انتخاب منافع 
ملی و منافع شخصی قرار می گیرد

قانون حقالکشف 
مصداق بارزی از بحث 
تعارض درآمد و وظیفه 

محیطبان در دوراهی 
انتخاب میان وظیفه 

و درآمدش 

ماده30قانونشکاروصیدیاقانونحقالکشف

وجوه حاصل از اجرای دریافت جرائم ناشی از عدم اجرای قوانین و مقررات شکار و صید 
که از  متخلفین مربوطه اخذ می شود اگر:

صفر1

چرا؟؟

2
35 درصد از 

بهای جانور کشف شده
+

الشه شکار

درآمد مأموران کاشف

افزایشدرآمد+فساد

انجاموظیفه

درآمد مأموران کاشف

کاهشدرآمد

سوءاستفادهیافساد

جریمه نقدی از 1/5 تا 18 میلیون ریال
حبس از سه ماه تا سه سال

ضبط اسلحه شکارچی خاطی

جریمه نقدی

تهیه شده 
در مرکز 
توانمندسازی 
حاکمیت و 
جامعه
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کمک آموزشی گذاری فضاهای آموزشی و  وا
گزارشی  در دولت یازدهم، علنًا این موضوع اجاره داری و فروش شروع شد. در حال حاضر 
که عماًل در همۀ شهرستان های استان تهران این اجاره داری انجام  که ما داریم این است 
کدشت، فضای مدرسه را به بازار روز اجاره داده بودند و با فشار معلم ها مجبور  می شود. در پا
تقریبًا صد  تنها فضای ورزشی بچه هاست.  کتاب فروشی شدند. حیاط  به  اجاره دادن  به 
که در منطقۀ  کامل دارم  درصد فضاهای ورزشی مدارس را اجارۀ ساالنه داده اند؛ من اطالع 
کباتان هست  ۱2 تمام استخرها و سالن های ورزشی اجاره داده شده است. دو مدرسه در ا
کنفرانس، و سالن غذاخوری دارد. این سالن ها در طول دو سالی  که سالن ورزشی، سالن 
که من آنجا بودم، اجاره داده شده بود و امکان استفاده وجود نداشت. آموزش وپرورش در 
که اصاًل ما تا زمان دولت دهم نمی دانستیم وجود دارد. نه دانش آموز  ایران۷۰۰ استخر دارد 
از آن استفاده می کند و نه معلم. اردوگاه های آموزش وپرورش هم به همین شکل، بخش 

گذار می شوند. کمی برای دانش آموزان استفاده می شود و الباقی یا اجاره یا وا

کتب درسی فساد در تغییرات مداوم 
کتاب ها  کتب درسی ارتباط ندارند. این ها  ناشرین آموزشی به صورت مستقیم با دفتر تألیف 
که  یعنی چاپخانه ای  از چاپخانه.  یا  تایپیست  از  مثاًل  پایین می گیرند؛  ردۀ  کارمندان  از  را 
کتاب های درسی را چاپ می کند، کتاب های برخی ناشران کمک آموزشی را هم چاپ می کند. 
مسئول چاپی که به چاپخانه می رود تا سی دی کتاب فیزیک را برای چاپ تحویل دهد، یک 
نسخه را به ناشرین می فروشد. تایپیست های دفتر تألیف هم مبالغ زیادی دریافت می کنند. 
کتب درسی هم پول دریافت می کنند. دریافت این مبالغ به  عالوه بر تایپیست ها، مؤلفین 
خاطر این است که وقتی کتاب درسی به بازار می آید، یک هفته بعد از آن کتاب کمک درسی 
که این مؤسسه بسیار به دردسر بیفتد و  هم در بازار باشد. همین مسئله یک بار باعث شد 

کتاب درسی در بازار بود! کتاب هایش زودتر از  که یکی از  آن هم زمانی بود 
* رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. 
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طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
مورخ 10 لغایت 16 بهمن ماِه 1398

فراوانیتعدادموضوع
18 درصد3سالمت اداری و بوروکراتیک 
18 درصد3امورات مجلس و نمایندگان

12 درصد2دولت)دولت الکترونیک و ...( 
12 درصد2بهداشت و سالمت

5 درصد1بازرگانی و امور مالیاتی 
5 درصد1وزارتخانه و سازمان های تابعه 

5 درصد1اطالعات و فضای مجازی
5 درصد1مدیریت شهری

5 درصد1نظام پولی، مالی و بانکی
ک و مستغالت  5 درصد1امال

5 درصد1قضایی 
5 درصد1ورزش 

------نفت و پتروشیمی
------نهادهای عمومی غیردولتی
------صندوق های بازنشستگی

------رسانه، فرهنگ و هنر
------سایر

100 %18مجموع

بخش دومشفافیت، مقابله با فساد  و تعارض منافع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت



18

بخش دوم

شفافیت، 
مقابله با فساد 
و تعارض منافع

خبرنامه 
مقابله با فساد، 

فقر و تعارض 
منافع

طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
مورخ 10 لغایت 16 بهمن ماِه 1398

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

39 درصد7روزنامه نگار-خبرنگار
11 درصد2وزرا 

6 درصد1پژوهشگران و اساتید دانشگاه 
------نمایندگان مجلس

------کنشگران مدنی
------سایر

100 %18مجموع

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.

بازتاب تعارض منافع در فضای توئیتری

تعارض منافع بیش از پیش مورد توجه طیفی از فعاالن عرصه مجازی شامل سیاستمداران، 
دیدگاه  از  گزارشی  می آید  ادامه  در  آنچه  است.  گرفته  قرار  رسانه ای  فعاالن  و  پژوهشگران 
کاربران توئیتر در حد فاصل 24 تا ۳۰ بهمن 9۸ در مورد تعارض منافع است. الزم به ذکر است 

کادر نیامده اند. توئیت هایی که جنبه تبلیغات انتخاباتی داشته اند در این 

که درباره مسئله شفافیت و  تعارض  پاد  27 بهمن 9۸: رییس جمهوری: سه الیحه مهمی 
منافع و  مبارزه با فساد دادیم، هنوز رسیدگی نشده است. شورای نگهبان و  مجلس با لوایح 
روال  با  لوایح  این  متأسفانه  نداشت.  مشکلی  و  کردند  برخورد  خوب  تی  اف  و سی  پالرمو 

غیرمعمول به مجمع تشخیص رفت.

- amin aref  27 بهمن 9۸: #آموزش_عالی #تعارض_منافع یکی از مهم ترین ریشه های 
#آموزش_عالی  کند،  مبارزه  فساد  با  باید  که  عرصه هایی  جمله  از  است.  جامعه  در  فساد 
که فریاد  است. حال نظام آموزش عالی نیز درگیر این غده سرطانی شده است و سال هاست 

حق خواهی فسادستیزان در برابر تعارض منافع در آموزش عالی به جایی نمی رسد.

گذاشتند، با  قا  2۸ بهمن 9۸: وقتی حضرت علی آهن داغ دردست برادرش عقیل  گل آ
تعارض منافع مقابله می کردند. علیرغم بیش از هزار سال سابقه در تفکر شیعه، تنها حکومت 
گردش مالی ستادهای  مدعی شیعه، قانون مقابله با تعارض منافع نداره! بدون شفافیت 

انتخاباتی، دموکراسی حاصل نمی شه، چه با نظارت استصوابی چه بدون اون.
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آن به همه مطب ها، بیمارستان ها و ... بدست خواهد آمد. لذا سؤال اساسی این است که چرا 
وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سالمت جامعه، چنین کار ساده ای را در مرکز اقدامات 
خود قرار نمی دهد؟ آیا تعارض منافع علت اصلی این کم توجهی است؟ آیا می توان دلیل عدم 
انجام این سیاست را ساختار وزارت بهداشت دانست و اینکه این وزارتخانه پزشک محور 

است و متأسفانه منافع ملی را فدای منافع صنفی خود می کند؟
 http://bazarnews.ir/fa/news/66082

ورت حذِف وجوه مختلف تعارض منافع  ضر
در نظام آموزشی

روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش- 2۹ بهمن ماه ۱3۹۸

تعارض منافع

امور هماهنگی  مرکز  رئیس    | امور هماهنگی حوزه وزارتی   زاده، رئیس مرکز  باقر  علی 
کند، باید بر چند مسئله  گر نظام آموزشی بخواهد بهبود پیدا  ا حوزه وزارتی با بیان اینکه 
که باید از جنس بالینی باشد  متمرکز شود، گفت: اول، اصالح نظام بازخورد به معلمان است 
کند. مسئله بعدی، ضرورت  و نه از جنس ارزیابی و ارزشیابی تا انگیزه را در معلمان ایجاد 
گر ثبات نباشد مهارت های الزم به  که ا ثبات بخشی به نظام آموزشی و کتب درسی است چرا
معلمان برای انتقال مفاهیم آموزشی منتقل نمی شود و مسئله دیگر نیز حذف وجوه مختلف 
کنیم و این  تعارض منافع است. باقرزاده افزود: باید به سمت هماهنگ سازی منافع حرکت 

کلیدی است. مسئله، مسئله مادر و 
 /https://www.medu.ir/fa/news/item/1095229

شفافیت، مقابله با فساد  و تعارض منافع

اخبار برگزیده هفته

فصل اول

ی  یت تعارض منافع عمومی در شهردار مدیر
شیراز

بازارنیوز-27بهمنماه1398

تعارض منافع

گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر شیراز، در یکصد و بیست و سومین جلسه صحن  به 
علنی این شورا، بودجه سال 99 شهرداری شیراز و سازمان های تابعه و متمم بودجه سال 9۸ که 
پیش از این در کمیسیون های تخصصی جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفته بود، با مبلغ کل 4۳ 
ح جمعی از اعضای شورای شهر  هزار و۵۰۰ میلیارد ریال به تصویب نهایی رسید. همچنین، طر
شیراز مبنی بر اصالح بندهای 6 و ۷ مصوبه شورا در خصوص »مدیریت تعارض منافع عمومی در 
شهرداری شیراز« که از سوی کمیسیون تلفیق شورا ارسال شد، در این جلسه بررسی و مصوب شد.

 https://www.shorashiraz.ir/fa/posts/view/28959

آیا تعارض منافع در وزارت بهداشت صحت 
دارد؟

بازارنیوز-27بهمنماه1398

تعارض منافع

ح شد؛ اما تا به حال وزارت بهداشت  ح نسخه الکترونیکی پزشکان مطر از سال ۱۳9۵، طر
کارا و اتصال  ح، تنها با ایجاد یک سامانه  ورودی جدی نداشته است. منافع عظیم این طر
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ل مدیران متخلف بانکی؛ ماجرا از چه قرار  عز
است؟

فرارو-30بهمنماه1398

تعارض منافع

وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی  |  وحید شقاقی شهری، 
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بانک مرکزی با تعارض منافع روبرو 
است، گفت: از یک سو بانک مرکزی به دنبال ایجاد شفافیت در نظام بانکی و نقل و انتقاالت 
پولی است و برای همین نیز مقررات جدید مبارزه با پولشویی اجرایی شده است، اما از سوی 
دیگر به دلیل اینکه بانک ها با ناترازی مالی روبرو هستند، نمی خواهند با اجرای این مصوبه 

از منابع درآمدی خود بکاهند؛ بنابراین به نحوی قصد دارند قانون را دور بزنند.
 https://fararu.com/fa/news/429883

چرا بندهای مغفول مانده »قانون جدید چک« 
اجرا نمی شود؟

خبرگزاریتسنیم-25بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

با اینکه قانون جدید چک بعد از اجرای بخشی هایی از آن توانسته تأثیرات بسیار مثبتی در 
کاهش پرونده های ورودی  کسب وکار و نیز  کاهش چک برگشتی و به تبع آن بهبود فضای 
از  سال  یک  بر  بالغ  گذشت  وجود  با  قانون  این  هنوز  اما  باشد،  داشته  قضائی  دستگاه  به 
زمان اجرا هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. از مهمترین بندهای اجرایی نشده قانون 
جدید چک می توان به صدور چک الکترونیکی، نحوه محاسبه سقف اعتباری و نیز صدور 

کرد. چک های موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی اشاره 
 https://tn.ai/2201783 

ونمایی از سامانه نظارت همگانی بر کیفیت  ر
ارائه خدمات اینترنت

روزنامهاطالعات-26بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

رونمایی  از  خود  توئیتر  در  ارتباطات  وزیر    | ارتباطات   وزیر  جهرمی،  آذری  محمدجواد 
جهان  در  نوین  شیوه ای  به  را  ایران  در  اینترنت  کیفیت  است  قرار  که  داد  خبر  سامانه ای 
که پنج شنبه شب اجرا شد، از  گرامی اش  ارتقا دهد؛ محمدجواد آذری جهرمی در الیو اینستا
که در جهان چنین اتفاقی  کرد برای اولین مرتبه است  جزئیات این سامانه خبر داد و اعالم 
کیفیت اینترنت بهتر از سوی  خ می دهد. براین اساس، سامانه »نت سنج پالس« برای ارائه  ر
اپراتورها راه اندازی شده تا کاربران بتوانند وضعیت پوشش، کیفیت اینترنت و شکایات مردم 

کنند. در محل زندگی خود را ببینند و پس از آن بهترین اپراتور را انتخاب 
 https://www.ettelaat.com/mobile/?p=152413&device=phone 

ابالغ شیوه نامه جدید انتصاب مدیران 
ی تهران شهردار

خبرگزاریمهر-26بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران  |  معاون شهردار تهران از ابالغ شیوه نامه جدید 
و  شده  شفاف  مدیران  انتصاب  گفت:  و  داد  خبر  تهران  شهردار  توسط  مدیران  انتصاب 
محدودیت هایی برای تصدی پست های مدیریتی به صورت سرپرستی تعریف شده است. 
مظاهریان افزود: بر اساس مدت دار شدن احکام انتصاب مدیران، دوره تصدی پست های 
مشمول دستورالعمل به مدت ۳ سال و در برخی پست ها 2/۵ سال محدود شده و همچنین 
شرایط و محدودیت هایی برای تمدید دوره انتصاب تعریف شده است. تمدید دوره انتصاب 
بر اساس اخذ حد نصاب در ارزیابی عملکرد مدیران و در صورت عدم اخذ حد نصاب با تأیید 

کمیسیون انتصابات خواهد بود. مجدد از سوی 
 http://mehrnews.com/news/4852852
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محیطبانی و مسئله تعارض منافع درآمد و 
وظیفه

خبرگزاریایسنا-30بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

بر اساس قانون صید و شکار حق الکشف۷۰ درصدی زمانی به محیطبانان تعلق می گیرد که 
شکار و صید انجام گرفته باشد و بحث انتفاع متخلفان در میان باشد. این در حالی است که 
کند، حق الکشفی به  گر محیطبان، متخلف را در زمان شروع به شکار، شناسایی و دستگیر  ا
وی تعلق نخواهد گرفت. بنابراین، در صورتی که محیطبان وظیفه اش را که برخورد با شکار 
غیرمجاز است را انجام دهد، به کاهش درآمدش می انجامد. در این موقعیت محیط بان باید 
کند یا این اجازه  که از وظیفه حمایتی خود از محیط زیست و حیوانات تبعیت  کند  انتخاب 

کند. را به شکارچی متخلف بدهد تا صید را شکار 
 /https://www.isna.ir/news/98112921568 

ونمایی از سامانه ملی امالک و اسکان برای  ر
ی مسکن مقابله با سوداگر

روزنامهاطالعات-30بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

ک و اسکان، 29 بهمن ماه سال  محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی  |  سامانه ملی امال
ح اقدام ملی مسکن در سالن همایش های موزه دفاع مقدس  جاری در حاشیه همایش طر
با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد. این سامانه با هدف شناسایی خانه های خالی 
این  در  همچنین  می کند.  فراهم  را  ک  امال تمامی  مالکیت  ارزیابی  امکان  و  شده  طراحی 
که در دوره قبلی برای راه اندازی سامانه  کرد: مسیری  مراسم، وزیر راه و شهرسازی اذعان 
طی شد، مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. هدف این است که با راه اندازی این سامانه، 
گردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه  سودا

نبیند.
 https://www.ettelaat.com/?p=484876 

تکلیف کاندیداهای بازنشسته فدراسیون 
فوتبال مشخص شد

همشهریآنالین-27بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه ورزش

کشور  کشور  |  دادستان دیوان محاسبات  فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات 
کارگیری بازنشستگان شامل فدراسیون فوتبال نیز  که قانون منع به  کرد  به صراحت اعالم 
کرد: از نظر دیوان محاسبات، فدراسیون های ورزشی و به  می شود. فیاض شجاعی تصریح 
گر رئیسی بازنشسته  ویژه رئیس این فدراسیون)فوتبال( مشمول این ممنوعیت است. یعنی ا
شده باشد و جزو استثناهای مقرر در قانون نشده باشد، مشمول ممنوعیت است و نمی توان 

گرفت. کار  این بازنشستگان را در این موارد)ریاست( به 
 https://www.hamshahrionline.ir/news/484592 

تعارض منافع در پزشکی، علت اصلی عدم 
اجرای نظام ارجاع

خبرگزاریتسنیم-28بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

سید ابراهیم متولیان، رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور  |  رئیس بسیج جامعه پزشکی 
الکترونیک  کاهش هزینه درمان، اجرای نظام ارجاع و پرونده  اینکه راهکار  با بیان  کشور 
ح ها شده است. سید  گفت: تعارض منافع باعث عدم اجرای مناسب این طر سالمت است، 
کشور به خوبی اجرا نشود؛  ابراهیم متولیان افزود: تعارض منافع باعث شده نظام ارجاع در 
کرد و  وقتی پزشک خانواده وجود داشته باشد، هر پزشکی، بیمار خودش را ویزیت خواهد 
کاهش می  یابد. یکی از اتفاقات  در نتیجه، بار مراجعه  های غیرمرتبط به پزشکان مختلف، 
که بیمار وارد مطب ما می  شود و مجبوریم به او بگوییم به تخصص دیگری  رایج این است 

مراجعه کند.
 https://tn.ai/2204426 
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یابی مجوز  سایت ها و کانال های همسر
قانونی ندارند

روزنامهاطالعات-24بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

و  سایت ها  فعالیت    | جوانان   و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون  تندگویان،  محمدمهدی 
کانال های همسریابی فاقد مجوز قانونی است، زیرا فقط باعث پیوند موقت شده و موجب استحکام 
خانواده ها هم نخواهد شد. محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در 
گفتگو با ایسنا با اعالم این مطلب، نسبت به فعالیت این سایت ها و کانال های همسریابی به جوانان 
هشدار داد و با بیان اینکه هیچکدام از سایت ها، کانال ها یا گروه های همسریابی مجوز رسمی ندارند، 
گفت: به مردم، جوانان و اعضای این کانال ها هشدار می دهیم که افراد و گروه هایی که در این بسترها 

اقدام به همسریابی یا ترویج ازدواج موقت می کنند، هیچکدام مجوز رسمی از هیچ نهادی ندارند.
 https://www.ettelaat.com/mobile/?p=152295&device=phone 

 

وش رأی، جرم است و برابر قانون با  ید و فر خر
متخلفان برخورد می شود

باشگاهخبرنگارانجوان-24بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

کهگیلویه وبویراحمد  |   سید عیسی حسنی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 

براساس تبصره ماده  گفت:  کهگیلویه وبویراحمد،  از وقوع جرم دادگستری  معاون پیشگیری 
6 قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، هرگونه پرداخت وجه یا پول و یا کمک غیرنقدی به افراد چه از سوی نامزد یا نماینده وی 
به مردم عادی تحت هر عنوانی، جرم و در حکم خرید و فروش رأی قلمداد می شود. سید عیسی 
حسنی افزود: به عنوان مثال، در این قانون هرگونه دریافت کمک از تبعه خارجی یا افراد ایرانی که 
دارای محکومیت کیفری در حوزه اقتصادی هستند، توسط نامزد های انتخابات ممنوع است.

 https://www.yjc.ir/00UOp8   

تفحص های معطل مانده در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس

مشرقنیوز-25بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده  که به  از ۱۳ درخواست تحقیق و تفحصی 
شده  است، تنها به 4 مورد آن رسیدگی شده و 9 مورد همچنان بالتکلیف مانده اند. ضعف 
کمیسیون در انجام وظایف نظارتی به همین جا ختم نشده و بررسی ها نشان می دهد  این 
در سایه عدم شفافیت عملکرد و تعارض منافع در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، فساد به 
داخل این کمیسیون نیز نفوذ کرده است به طوری که دو نفر از اعضای آن در بازداشت به سر 
ح شده در این کمیسیون، در خصوص 9 مورد از  ح و الیحه مطر می برند. همچنین، از ۱6 طر

آن ها هنوز اظهارنظری صورت نگرفته  است.
 https://www.mashreghnews.ir/news/1041317 

فصل دومسایر  اخبار  هفته



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

23

48

شمارهچهلوهشتم

24الی30بهمن1398
تاریـخانتشار:3اسفند1398

قاچاق پوشاک 23۵ هزار شغل را از بین برد
کسبوکارنیوز-26بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کاال  کاالمحور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق  محمد قدیمی، مشاور مبارزه سیستمی و 
و ارز  |  مشاور مبارزه سیستمی و کاالمحور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه 
کاال و ارز در سال 96 بالغ بر 2/6 میلیارد دالر قاچاق  طبق آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
ک  پوشا درصد   9۸ دهد  می  نشان  آمار  این  گفت:  است،  گرفته  صورت  کشور  در  ک  پوشا
خارجی موجود در کشور در قالب قاچاق وارد می شود و این میزان 2۱ درصد کل قاچاق کشور 
را به خود اختصاص داده است. قدیمی افزود: به واسطه این حجم قاچاق، 2۳۵ هزار شغل 
کشور از بین رفت و از سال 94 تا 96 چیزی حدود 2۵ درصد واحدهای تولیدی فعال در  در 

کاهش یافت.  ک نیز  حوزه پوشا
 https://b2n.ir/170170

بازنشسته ها برای ماندن زمان می خرند
جوانآنالین-26بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

که هرچه  سعید احمدیان، خبرنگار  |  جلسه پشت جلسه و البی پشت البی، تالش هایی 
به انتخابات 2۵ اسفند فدراسیون فوتبال نزدیک تر می شود، سنگین تر و فشرده تر می شود 
گروه باشد؛ یکی  تا صندلی ریاست را صاحب شوند. پیش بینی می شود رقابت هم بین دو 
کشور درباره  گذاشتن قانون  که با چند نامزد بازنشسته با وجود زیر پا  بازنشسته های فوتبال 
منع به کارگیری بازنشستگان بازی شان را برای ماندن آغاز کرده اند؛ طرف مقابل هم منتقدان 
این  به  می خواهند  حضورشان  با  می گویند  که  هستند  اخیر  سال   ۱2 در  فوتبال  مدیریت 

کارآمدی چیزی نداشته، پایان دهند. که جز فساد و نا سوءمدیریت ها 
 https://www.javanonline.ir/fa/news/990767 

ماجرای انتصاب بازنشسته ها در شرکت های 
دولتی

روزنامهشرق-26بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی  |  نکته قابل 
تأمل در گفت وگوی معاون رئیس جمهور با »شرق«، اختالف نظر در برخی دیدگاه هایی است 
ح است. به گفته  که درباره انتصاب بازنشسته ها در شرکت های دولتی و وابسته به دولت مطر
کند، سازمان امور اداری و  جمشید انصاری، تنها جایی که در این زمینه می تواند اظهارنظر 
استخدامی کشور است. وی افزود: در جایی که دولت سهام دارد و عضو هیئت مدیره معرفی 
خصوصی  بخش  سهامدار  وگرنه  باشد،  بازنشسته  نمی تواند  دولت  نماینده  فقط  می کند، 
زیرا  کند؛  معرفی  هیئت مدیره  عضو  به عنوان  را  کسی  هر  خود  نماینده  به عنوان  می تواند 

کلی برای همه برقرار نیست. مشمول این قانون نیستند و این حکم 
 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/258999 

ی شد پویش شفافیت داوطلبانه راه انداز
خبرگزاریفارس-26بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

به گزارش خبرگزاری فارس، پویش شفافیت داوطلبانه توسط اندیشکده شفافیت برای ایران 
راه اندازی شد. در این پویش مردم از نامزدهای حوزه های انتخابیه خود، ثبت وعده های 
انتخاباتی، انتشار مشاغل پیشین و فعلی نامزدها، منابع و هزینه های فعالیت های انتخاباتی 
و فهرست اموال و درآمدها را طلب می کنند. هرکدام از نامزدها می توانند با مراجعه به سامانه 
کرده و با تکمیل و ارسال آن برای  pooyesh.majlesnama.ir، جداول این پویش را دانلود 

کنند. سامانه، در این پویش شرکت 
 http://fna.ir/df04tv  
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یت تعارض منافع از سوی  نقد الیحه مدیر
بخش خصوصی

روزنامهدنیایاقتصاد-28بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

ارائه  و  قانونی  وظایف  انجام  در  منافع  تعارض  »مدیریت  الیحه  بررسی  و  نقد  با  همزمان 
با فساد«، فعاالن بخش  و مبارزه  کمیسیون »حمایت قضایی  خدمات عمومی« در جلسه 
خصوصی خواستار عدم تعمیم این الیحه به نهادهای غیردولتی شدند و در ادامه نسبت به 
پیامدهای تصویب این الیحه بر بخش خصوصی هشدار دادند. »نهادسازی مبهم، معلق 
کلی«  شدن اجرای قانون به آیین نامه و نیز احصای مصادیق به جای تبیین چارچوب های 
از دیگر چالش های ماهوی است که فعاالن بخش خصوصی بر این نظرند که با اجرایی شدن 

این الیحه با آن مواجه خواهیم شد.
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3626747 

افتتاح سامانه مشاهده پاسخنامه داوطلبان 
مرکز وکالی قوه قضائیه

روزنامهآفتابیزد-28بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه قضایی

پاسخ نامه   مشاهده  سامانه  افتتاح  با  شده  داده  وعده  شفافیِت  راستای  در  دیگر  گامی 
داوطلبان مرکز وکالی قوه قضائیه برداشته شد. براساس این گزارش، روز گذشته مرکز وکالی 
کرد: »سامانه مشاهده پاسخنامه داوطلبان آزمون  قوه قضائیه با انتشار اطالعیه ای اعالم 
این مرکز راه اندازی شده و داوطلبان می توانند با مراجعه به این سامانه، دفترچه سواالت 
کنند.« ضمنًا داوطلبان می توانند  اختصاصی خود و پاسخ های خود را به هر سؤال مشاهده 

از طریق لینک  http://judiciarybar.ir/protest9۸ وارد سامانه شوند.
 http://aftabeyazd.ir/?newsid=155136 

ونده های قصور پزشکی رشد پر
روزنامههمشهری-28بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور  |  رئیس سازمان پزشکی قانونی 
ناخوشایندی  رشد  شاهد  اخیر  سال های  طی  پزشکی،  قصور  پرونده های  در  گفت:  کشور، 
کمیسیون های پزشکی قانونی می توانند نقش پیشگیرانه ای  که در این بخش،  بوده ایم 
داشته باشند. به گزارش مهر، عباس مسجدی با اشاره به دالیل افزایش پرونده های قصور 
پزشکی افزود: عدم رعایت اخالق حرفه ای، حجم کاری غیراستاندارد که پزشکان برای خود 
تعریف می کنند و عدم  ارتباط درست پزشک با بیمار یا اطرافیان او، از مهم ترین دالیل افزایش 

پرونده های قصور است. 
 http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/95289 

و تعارض منافع وزارتخانه های نفت و نیر
خبرگزاریفارس-30بهمنماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تعارض  محمد شیرجیان، تحلیل گر حوزه انرژی  |  یک 
گفت: نگاه ما به بخش انرژی نگاه واحدی نیست زیرا  منافع وزارتخانه های نفت و نیرو، 
وزارت نفت و نیرو هر کدام اولویت های خاص خود را در مسئله تولید، توزیع و مصرف دارند. 
ع عدم مدیریت یکپارچه  شیرجیان افزود: یکی از مشکالتی که ما در بخش انرژی داریم، موضو
است که به بحث تعارض های بین دستگاهی منجر می شود و در یک سری حوزه ها هم بعضًا 
گاز تولیدی را  موازی کاری ایجاد می کند. برای مثال، درحالی که وزارت نفت عالقمند است 

کند. کمتری از وزارت نفت دریافت  گاز را با قیمت  کند، وزارت نیرو مایل است این  صادر 
 http://fna.ir/df0znl 
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