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مبارزه با فساد و  شبکه حکمرانی 1
فساد و یا احساس گسترش فساد در کشور به حدی  رسیده است که حتی کسی مانند 
هانتینگتون نیز نمی تواند وجود آن را مثبت و روغن نظام اداری بداند. فساد تهدیدی بزرگ 
است و هرچه زودتر باید مبارزه جدی و فراگیر را با آن آغاز نمود. آیا برای مبارزه با فساد 
نیازمند قانون یا سازمان تازه ای هستیم؟ پاسخ منفی است.  برای مقابله با فساد قوانین و 
مقررات زیادی نوشته شده است،  به فهرست قوانینی که در دهه اخیر در این زمینه نوشته 

شده است نگاهی بیندازیم: 
  قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب اردیبهشت 1387

  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب بهمن 1387 
  قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب بهمن 1390 

  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394
  مواد 67 و 68 قانون برنامه پنج ساله ششم ناظر بر الزام دستگاه های اجرایی به الکترونیکی 
کردن کلیه فرآیندها و خدمات و استعالمات سازمان ها و نهادهای زیادی برای مقابله با 

فساد در کشور تأسیس شده است
  ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی

  شورای دستگاه های نظارتی کشور
  کمیته های سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

  کمیته مبارزه با فساد، تقلب و پول شویی دیوان محاسبات کل کشور

  شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول شویی و تأمین مالی تروریسم
  اداره مبارزه با پول شویی در بانک ها

  کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
  مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد

و  وزارتخانه ها  در  اداری  تخلفات  قانون  اجرای  حسن  بر  نظارت  عالی  هیئت های    
دستگاه های اجرایی

  مرکز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد قوه قضاییه
اما به نظر می رسد علیرغم وجود این قوانین و نهادها هنوز در رفع یا کاهش فساد موفقیت 
چندانی حاصل نشده است. به گونه ای که در »شاخص ادراک  فساد )CPI( « که توسط 
سازمان »بین المللی شفافیت )TI(« طبق روال هر ساله تهیه و منتشر می شود، نمره و 
رتبه ایران به شرح جدول زیر بوده است. مطابق آنچه دیده می شود، در طی سالیان دراز، 
رتبه ی ایران در این زمینه بهبود چندانی نداشته و گاه با تنزل و افزایش فساد مواجه بوده ایم.

رتبهنمرهسال
1۳۳ )در میان 1۷۴ کشور(201228
201۳251۴۴
201۴2۷1۳6
20152۷1۳0
2016291۳1
1۳0 )در میان 1۷6 کشور(201۷۳0
1۳8 )در میان 180 کشور(201828

مقدمه

1 - احمد میدری، معاون رفاهِ اجتماعِی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
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چرا در مبارزه با فساد ناتوان بوده ایم و چه باید کرد؟ 
در مورد ایستایی مبارزه با فساد علل زیادی را می توان  ذکر کرد: ساختار قوه قضاییه، ضعف 
نهادهای مدنی مانند احزاب ، شرایط تحریم و مسدود شدن شیوه های رایج مبادالت اقتصادی، 

ضعف بانک مرکزی همراه با گسترش بانکداری خصوصی، تحلیل سرمایه های اجتماعی
اما در همین شرایط چه باید کرد؟ جمله ای منسوب به اینشتین است که دستگاه یا مغزی 
که خود مسئله را به وجود آورده است نمی تواند آن مسئله را حل کند. فساد محصول نظام 
اداری است و خود نمی تواند به مقابله با این فساد برخیزد مگر این که نیرویی از بیرون بر 
آن وارد شود. این نیرو باید این تعادل  نامطلوب  را بر هم زند و آن را به سطحی از حیات 

اجتماعی سوق دهد که کشور را از منجالب فساد نجات دهد. 
بهره گیری از نیروی اجتماعی و مردم برای مقابله با فساد امری است که نه تنها نیازمند 
اراده واقعی برای مبارزه با فساد است بلکه نیازمند دانش فنی است. منشأ اراده می تواند 

نهاد یا فرد باشد. نهادهای رسمی کشور نمی توانند منشأ اراده مبارزه با فساد باشند این 
ضعف تا آنجا که می دانیم نه به این علت که در رأس آن ها افرادی ناسالم قرار گرفته اند بلکه 
به دالیلی مانند تعارض قوانین و مقررات، نیروی انسانی غیر ماهر، بی ثباتی در مدیریت 
و دالیلی از این دست است و حتی زمانی که رأس آن ها خواهان مبارزه با فساد است 
بدنه نظام اجرایی همراهی نمی کند. در واقع رأس دستگاه های اجرایی عموماً اسیر بدنه و 

شرایطی هستند  که تغییر را برای مدیر بسیار سخت می سازد. 
مشکل درماندگی نظام اداری مختص ایران نیست. در مطالعه ای که در دانشگاه هاروارد 
صورت گرفته است نشان داده شده است در دو دهه گذشته عموم کشورهای جهان با این 
مشکل روبرو شده اند و در طول زمان دولت ها در کمال تعجب ناتوان تر شده اند .در کتاب 
)Building State Capability( علل زیادی برای این توضیح این پدیده ذکر شده است 
اما راهکار نجات از این درماندگی چیست؟ ضعف یا به تعبیر این کتاب درماندگی مفرط 

نمره و رتبه ایران در "شاخص ادراک فساد" طی سال های 2003 تا 2018
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حکومت ها )The Big stuck in state Capability( به همه مردم به ویژه فقرا آسیب 
جدی وارد می سازد و همه باید دغدغه توانمند شدن دولت را در دستور کار خود قرار دهند. 
چارچوب کلی برای نجات از »بیماری درماندگی مفرط« تغییر از حکمرانی سلسله مراتبی 
)Hierarchical Governance( به حکمرانی شبکه ای )Network Governance( است. 
در نظام تدبیر سلسله مراتبی، رأس هرم دستوری صادر می کند و مابقی کارکنان همچون 
ارتش منظم اطاعت می کنند. نظام های اداری از جمله نظام اداری ایران از این چنین نظامی 
فاصله گرفته اند. حتی کشورهایی که نظام اداری آن ها در طول زمان و به صورت سنتی 
نمادی از »دیوانساالری وبری« بودند امروز با مشکل درماندگی مفرط روبرو هستند. ساختار 
قدرت از نظام سلسله مراتبی به نظام شبکه ای تغییر یافته است. قدرت تغییر از یک سازمان 
و رهبر آن در میان نهادهای حکومتی و مردمی توزیع شده است و تنها در صورت همکاری 
گروه های مختلف می توان وضعیت موجود را تغییر داد. به این وضعیت نظام حکمرانی 
شبکه ای گفته می شود که  قدرت حل مسئله در نظام اداری پخش شده است و بخشی 
از قدرت حل برخی از مسئله ها مانند مبارزه با فساد به بیرون از دولت منتقل شده است. 
سلسله مراتب قدرت جای خود را به قدرت شبکه ای داده است. در این حالت سیاست گذار 
موفق کسی است که بتواند شبکه قدرت را به حرکت در بیاورد و آن را مدیریت کند. در 
حکمرانی شبکه ای سیاست گذاری که اراده تغییر دارد باید همراهان خود را در انجمن های 
صنفی، رسانه ها، و سایر دستگاه های اجرایی بیابد. این همراهان نیز  لزوماً نهادها نیستند 
که  عموماً  فرسوده و دچار کژکارکردی شده اند .گرچه در میان این نهادها نیز انسان های 

سالم و توانمندی هستند که می توانند به شبکه تحول به پیوندند. 
اگر مدیری خواهان مقابله با فساد باشد باید نظام تدبیر شبکه ای خود را بسازد و پروژه 
اصالحی خود را به پیش برد تا به تدریج  نظام سلسله مراتبی به حرکت دربیاید. با فرض 
این که این چنین مدیری در یک دستگاه وجود دارد مبارزه با فساد را باید از کجا آغاز کند؟ 
آیا باید بخش حسابرسی را تقویت کند؟ آیا باید اطالعات را افشا کند؟ آیا باید نظام انتصابات 

را تغییر دهد؟ بدون تردید هر یک از این امور مهم هستند اما کدام یک در اولویت است.
سازمان بین المللی بازرسی با بررسی 1388پرونده از 96 کشور نحوه کشف پرونده های 
تخلفات را استخراج به این نتیجه دست یافته است که مهم ترین شیوه مقابله با  حمایت از 

کارکنانی است که فساد را افشا می کنند: 

بدین ترتیب اولویت یا اقدام نخست برای مبارزه با فساد حمایت از افشا کنندگان فساد است. 
گزارش های مردمی در ایران نیز بدون تردید مانند سایر کشورهایی که در بررسی فوق 
حضور داشته اند مهم ترین مجرای کشف فساد است. کارکنان همه نهادها از شرکت های 
خصوصی گرفته تا  سازمان های دولتی بیش از همه  اطالعات درونی را رصد می کنند و 
اگر این افراد امیدوار باشند که قانون از آن ها حمایت خواهد کرد و افراد فاسد به مجازات 
قانون  در  می دهند.  قرار  فساد  با  مبارزه  مسئولین  اختیار  در  را  اطالعات  رسید  خواهند 
ارتقای سالمت اداری ایران در ماده 17 و 26 موضوع حمایت از افشا کنندگان فساد آمده 
است. بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 26 این قانون ارتقای سالمت مصوب 1393/4/24 
دستگاه های اجرایی می توانند از فرد افشا کننده با پرداخت پاداش مالی )به میزان شش برابر 
حقوق فرد افشا کننده( و اولویت دادن در ارتقا حمایت کرده و او را مورد تشویق قرار دهند. 
بنابراین حتی بدون طرح اخیر نمایندگان برای صیانت از افشا کنندگان فساد، مبانی حقوقی 
الزم برای حمایت از مبارزان با فساد وجود دارد. اما این قانون مانند بسیاری دیگر از قانون 
ارتقای سالمت اداری تاکنون اجرا نشده است. چگونه می توان این قانون را اجرایی نمود؟ 
پاسخ همان نظام تدبیر شبکه ای است. به کمک حکمرانی شبکه ای می توان ظرفیت های 
قانونی را فعال نمود.  شبکه ای از افراد مصمم در مبارزه با فساد باید یکدیگر را بیابند و 
از ظرفیت این قانون برای دعوت مردم استفاده نمایند.  به طور مثال به ارکانی که برای 
حمایت از افشا کنندگان فساد وجود دارند توجه کنید. اگر مطابق با قانون ارتقای سالمت 
اداری یک دستگاه یا کلیه دستگاه های اجرایی بخواهند از افشا کنندگان فساد حمایت کنند 
باید سازمان بازرسی کل کشور، دادگاه ها، رسانه ها و بخش های مختلفی از یک دستگاه 

اجرایی برای عملیاتی شدن این قانون با یکدیگر همکاری نمایند زیرا
  رسیدگی به جرم عموماً نیازمند مراجعه به دادگاه است و ارکان درونی دستگاه های 

اجرایی نمی توانند حکم نهایی را صادر کنند، 
  بسیاری از احکام توسط دادگاه یا دیوان محاسبات رد می شوند. برخی از مدیران در قوه 
مجریه ابطال آرا در نهادهای قضایی را نادرست می دانند و به امور دیگری نسبت می دهند.
  شروع اعالم موارد فساد بجای همان دستگاهی که به فساد مبتال شده است باید در 
سازمان بازرسی کل کشور صورت گیرد. این سازمان درگاه مشخصی برای گزارش های 

مردمی ایجاد کرده است و اساساً هر دستگاه نمی تواند به این مسئله بپردازد. 
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  عالوه بر ظرفیت باالتر سازمان بازرسی، کارکنان یک شرکت باید اطمینان یابند در 
صورت افشای فساد از مصونیت برخوردارند. قوه قضاییه و سازمان بازرسی احتمااًل بیش 

از همان دستگاه می توانند به افشا کنندگان فساد اطمینان بدهند. 
  مواردی که افشا کنندگان اعالم می کنند از ابتدا در دادگاه قابل رسیدگی نیست و باید 

اطالعات آن در دستگاه مورد بررسی  و تکمیل شود. 
  زمانی بازرسی کل کشور می توانند به درستی یک موضوع را بررسی نماید که دستگاه 

اجرایی نیز کاماًل همکاری نماید. 
  همه این ارتباطات میان مردم و دستگاه های حکومتی و دستگاه های حکومتی با یکدیگر 
یک امر جدید است که در نظام اداری و اجرایی ایران بی سابقه است. گذر از وضعیت 
کنونی به یک وضعیت جدید نیازمند تغییر در باورهای عمومی است. مردم و همه کسانی 
که بخشی از این شبکه جدید هستند باید تصور کنند که اراده جدیدی شکل گرفته است 

و مبارزه با فساد و حمایت از افشا کنندگان فساد جدی است. 
در حکمرانی شبکه ای هر یک از ارکان شبکه می توانند دستیابی به هدف را کاماًل مختل 
نمایند و آنچه آن ها را به حل یک مسئله وفادار می سازد عالوه بر منافع و عالئق آن ها 
باور به تغییر و هم جهتی سایر ارکان است. این تغییر در نگرش و منش امری است که از 

فضای عمومی الهام می گیرد. 

جمع بندی:
مبارزه با فساد برای نظام جمهوری اسالمی از اوجب واجبات است. برای مبارزه با فساد 
قانون و نهاد و سازمان به اندازه کافی داریم. قدرت مبارزه با فساد در میان دستگاه های 
به حکمرانی  مراتبی  است. حکمرانی سلسله  پراکنده  شده  مدنی  نهادهای  و  حکومتی 
شبکه ای تغییر یافته است  و زمانی می توان در مبارزه با فساد موفق بود که قدرت به حرکت 

درآوردن شبکه حکمرانی و مدیریت آن را یک سیاست گذار داشته باشد.
***

در هفته ای که گذشت،  اخبار زیر جلب توجه می کند:
  مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیِت تراکنش های 
بانکی، راهکار شناسایی فعالیت های غیرمولد است، اعالم کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج 

سرمایه، اخالل در بازارهای ارز و طال و ... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت 
بر تراکنش های بانکی است.

  سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاه ها و نهادها اعالم کرد که باید تمام 
اطالعات و داده ها به صورت ماهانه و مداوم و دقیق در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود.
  رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس گفت: بانک مرکزی باید 
پاسخ گو باشد سرمایه و پول بیت المال که 18 میلیارد دالر از منابع ارزی کشور بود و فقط 

9 میلیارد دالر آن به سامانه نیما برگشته، کجا رفته است؟
  بانک مرکزي در بخشنامه اي به مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباري اعالم 
کرد: شناسایي درآمد مؤسسات اعتباري پس از تصویب در یک هزار و دویست و چهل و 
هشتمین جلسه مورخ یکم خردادماه سال 97 شوراي محترم پول و اعتبار بخشنامه شماره 

97.96778 مورخ 27 خرداد 97 به شبکه بانکي ابالغ گردید.
  بر اساس »سند آینده نگاری کالن شهر تهران«، 11 درصد مردم تهران فقر درآمدی 
دارند و 1۵.۵ درصد هم دچار فقر چند بعدی هستند. آمارهای دیگری هم هستند که 
می گوید 30 درصد فقرای تهران، زنان سرپرست خانوار و ۵6 درصد مردم تهران نیز دارای 

سرپرست بی سواد هستند.
  مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان دستگاه های مختلف دولتی و…، در حالی 
اجرا می شود که بازنشستگان تأمین اجتماعی به عنوان محروم ترین اقشار جامعه، همچنان 

چشم انتظار وعده های دولت هستند.
  احمد میدری، معاون رفاه اجتماعِی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گردش مالی 
تفکیک زباله در شهر تهران بیش از دو هزار میلیارد تومان است، سهم شهرداری امسال 
به 200 میلیارد تومان می رسد، سهم نیروی کار از این اقتصاد 300 میلیارد تومان و بقیه 

سهم دالالن است.
  وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد:  ضریب جینی در سال 97 با رشد 3/1 درصدی 

نسبت به سال 96 مواجه بود و این روند افزایشی امسال هم ادامه خواهد یافت.
  به استناد آمار بانک مرکزی، هزینه های تحصیل در کشور ظرف 10 سال گذشته حدود 
۵0 درصد افزایش داشته است و آموزش فروشی ساالنه 9 درصد از ایرانیان را به زیر خط 

فقر می برد. 
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1 -  مراد ما از این تعبیر، همه مدیران سطوح نهادی و سازمان های رسمی به جز وزرا و نمایندگان مجلس 
است. برای مثال، مدیر کل سازمان پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال، رییس کمیته شفافیت شورای شهر، 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ و ... 

مصادیق مورد نظر مدیران و کارمندان سازمان ها و نهادها بوده اند.

طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
   مورخ 2۳ لغایت 29 خردادماهِ 1۳98

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
۳۷ درصد10روزنامه نگار-خبرنگار 

۳0 درصد8مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها 
22 درصد6نمایندگان مجلس

۴ درصد1وزرا
------کنشگران مدنی 

------پژوهشگران و اساتید دانشگاه
۷ درصد2سایر

100 درصد2۷مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
   مورخ 2۳ لغایت 29 خردادماهِ 1۳98

فراوانیتعد اد موضوع
18 درصد5نظام پولی، مالی و بانکی

18 درصد5قضایی
15 درصد۴سالمت اداری و بوروکراتیک 
11 درصد۳وزارتخانه و سازمان های تابعه 

۷ درصد2اطالعات و فضای مجازی
۷ درصد2مدیریت شهری 

۴ درصد1 دولت)دولت الکترونیک و ...(
۴ درصد1بهداشت و سالمت
۴ درصد1مجلس و نمایندگان

۴ درصد1ورزش 
۴ درصد1امالک و مستغالت 

------بازرگانی و امور مالیاتی
------رسانه، فرهنگ و هنر

------صندوق های بازنشستگی
------نفت و پتروشیمی

------نهادهای عمومی غیردولتی
۴ درصد1سایر

100 درصد2۷مجموع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت
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نظارت حاکميت بر تراکنش های بانکی، تنها راه مبارزه با 
سوداگری و فرار مالياتی

 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 خبرگزاری فارس-2۵ خرداد ماِه 1398 

مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیِت 
تراکنش های بانکی، راهکار شناسایی فعالیت های غیرمولد است، اعالم 
کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخالل در بازارهای ارز و طال و ... و نیز فرار مالیاتی، 
اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنش های بانکی است. برای این منظور دو اقدام کلی الزم است: 
1- شناسایی فعالیت های سوداگرانه از طریق تقاطع داده های جریان پول و جریان کاال در کشور،2- 
اعمال سیاست)مالیات( تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( بر فعالیت های سوداگرانه«.

  http://fna.ir/da7t9n 

 برخی دستگاه ها هيچ اطالعاتی از حقوق مدیرانشان ثبت نکرده اند
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 خبرگزاری مهر-2۵ خردادماِه 1398 
مشاغل  مدیریت  امور  رئیس  نظري،  شاه  علي  همت 

سازمان اداری.
سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاه ها و نهادها اعالم کرد که باید تمام 

اطالعات و داده ها به صورت ماهانه و مداوم و دقیق در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود. 
خوشبختانه بسیاری از دستگاه ها این موضوع را رعایت کردند و اطالعات و داده ها را ماهانه 
و به تناسب در سامانه حقوق و دستمزد وارد کرده اند ولی تعدادی از دستگاه ها هیچ اطالعات 
و داده ای را وارد سامانه حقوق و دستمزد نکرده اند. برخی دستگاه ها نیز به موضوع ورود 
کرده اند ولی اطالعات را به صورت کامل و ماهانه ثبت نکرده اند و یا اطالعات ثبت شده 

مربوط به سازمان خودشان را تکمیل نکرده اند.
  http://mehrnews.com/news/4640446 

 

ميليارد دالر از منابع ارزی کشور چه شد؟
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 روزنامه شرق-26 خردادماِه 1398 
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد 

اقتصادی و اداری مجلس.
باید  بانک مرکزی  اداری مجلس گفت:  اقتصادی و  با مفاسد  رئیس فراکسیون مبارزه 
پاسخ گو باشد سرمایه و پول بیت المال که 18 میلیارد دالر از منابع ارزی کشور بود و فقط 
9 میلیارد دالر آن به سامانه نیما برگشته، کجا رفته است؟ امیر خجسته در گفت وگو با 
خانه ملت، درباره انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی از سوی بانک مرکزی 
گفت: بانک مرکزی باید تمام فهرست هایی را که تا به امروز ارز  دولتی و نیمایی برای 

بخشاول:شفافیتومقابلهبافساد

فصلاول:اخباربرگزیدههفته
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کاالهای اساسی گرفته اند، منتشر کند.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/222902  

 
مهلت بانك مرکزي به بانك ها براي تنظيم صورت هاي مالي 

۹۷
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 روزنامه اعتماد- 26 خردادماِه 1398 
بانک مرکزي در بخشنامه اي به مدیران عامل بانک ها و مؤسسات 
از  پس  اعتباري  مؤسسات  درآمد  شناسایي  کرد:  اعالم  اعتباري 
تصویب در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ یکم خردادماه سال 97 
شوراي محترم پول و اعتبار بخشنامه شماره 97.96778 مورخ 27 خرداد 97 به شبکه بانکي 
ابالغ گردید. چنانچه قباًل نیز اعالم شد تدوین دستورالعمل مذکور با هدف استفاده صحیح 
از مبناي روش تعهدي، شناسایي صحیح درآمدها، شناسایي سودهاي موهوم و نهایتاً ارائه 
اطالعات غیرواقعي به ذي نفعان و گمراه نمودن آن ها از عملکرد واقعي مؤسسات اعتباري 

جلوگیري نماید، انجام پذیرفت.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/126787 

 
سامانه سجام امنيت مفسدان اقتصادی را برهم زده است

شفافیت در حوزه قضایی
 خبرگزاری فارس-27 خردادماِه 1398 

سید علی اصغر رفاهی، مدیرکل پیشگیری های مردمی 
و مشارکت های مدنی قوه قضاییه.

مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه گفت: سامانه سجام، 
امنیت مفسدان اقتصادی را برهم زده و خواب راحت را از آنان می گیرد. سید علی اصغر 

رفاهی در کارگاه پیشگیری از مفاسد اداری مالی در فضای مجازی افزود: مفسدانی که در 
حال ارتکاب فساد مالی و اختالس هستند با سامانه سجام خواب آرام نخواهند داشت، از 
گمنامی در می آیند و رسوا می شوند. وی با بیان اینکه گزارش های مردمی در سامانه سجام 
تبدیل به پرونده قضایی نمی شود، اظهار داشت: با ارسال گزارش در سامانه سجام، یعنی قبل 
از وقوع جرم، پیشگیری می شود و از ابتدا نیازی به رفتن پرونده به دستگاه قضایی نیست.

  سامانه جامع اطالعات مشتریان)سجام( در راستای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با 
پول شویی و تأمین مالی تروریسم راه اندازی شده است. )خبرنامه(

  http://fna.ir/da8o4o 

 

وزیر علوم: »پایان نامه ها« راستي آزمایي مي شوند
 سایر

 روزنامه اعتماد-29 خرداد ماِه 1398 
منصور غالمي، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري.

منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در گفت وگو با ایلنا، 
با اشاره به مراحل راستي آزمایي مدارک جعلي و پایان نامه هایي تقلبي توضیح داد: مرکز 
ایران داک )irandoc.ac.ir( داراي سامانه مشابه یابي است که متن مقاالت و پایان نامه ها در 
آنجا قرار مي گیرند؛ ازاین رو بررسي بخش هاي مشابه در پایان نامه در این سامانه به راحتی 
صورت مي گیرد. هرگونه تشابه و تقلبي که در پایان نامه ها وجود داشته باشد، اگر به صورت 

غیرقانوني و به صورت تخلف استفاده شده باشد، حتماً به آن رسیدگي خواهد شد.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/127040 
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رسيدگی به اموال ریاست قوه قضائيه چگونه است؟
 شفافیت در حوزه قضایی

 روزنامه شرق-23 خردادماِه 1398 
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه.

غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره نحوه رسیدگی به 
اموال مسئوالن قضائی طبق آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئوالن توضیح داد: در قانون، 
شفافیت الزم در این راستا است و مشخص شده که همه مقامات مشمول اصل 142 و قانون 
رسیدگی به اموال مسئوالن و کارگزاران نظام، باید اموال خود را به اداره کل و قوه قضائیه اعالم 
کنند؛ ولی رئیس قوه قضائیه باید در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، صورت جامع اموال 
و دارایی خود، همسر و فرزندان را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد، اعالم کند.

  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/222745 

ليست محرمانه ۴۰ ميليارد دالری
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 روزنامه شرق-23 خردادماِه 1398 
محمد مساعد، روزنامه نگار.

مطالبه شفاف کردن عملکرد صندوق توسعه ملی و انتشار اسامی 

دریافت کنندگان تسهیالت، از آن گونه مطالباتی است که اصواًل نباید هرگز مطرح می شدند؛ 
زیرا درصورتی که روحیه پاسخ گویی و شفافیت در ارکان و افراد وجود داشته باشد، بدیهی 
است که هرگونه اطالعاتی که همه ی مردم ایران در آن ذی نفع باشند، در اختیار همه 
مردم قرار بگیرد و طبعاً امکان دسترسی به اطالعات دریافت کنندگان بیش از 40 میلیارد 
دالر از ثروت ملی ایرانیان نیز یکی از این بدیهیات است؛ اما اکنون نه فقط این مطالبه با 
پاسخ مثبت مدیریت صندوق توسعه ملی همراه نشده است، بلکه الزم شده ارکان باالتری 

در این صندوق را مخاطب این پرسش قرار دهیم.
  https://www.eghtesadonline.com/n/1mpN 

شفافيت در فرآیندها، تسهيل در سرمایه گذاری را به همراه دارد
 شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

 کسب وکار نیوز-23 خردادماِه 1398 
مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای 

عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
مناطق  عالی  شورای  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  گفته  به  نیوز،  گزارش کسب وکار  به 
یکی  کشور  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  برای  شفاف سازی  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
از مهم ترین نکاتی است که باید به آن توجه ویژه داشت. مرتضی بانک در »چهارمین 
نشست کمیته راهبردی فناوری اطالعات« افزود: تنها راه شفاف سازی ساختارمند و مورد 

فصلدوم:سایراخبارهفته
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نیاز سرمایه گذاران، راه اندازی خدمات الکترونیکی پنجره ی واحد در مناطق آزاد کشور است.
  http://yon.ir/XsavS 

محرمانه براي مردم، شفاف براي قاضي القضات
 شفافیت در حوزه قضایی

 روزنامه اعتماد-23 خردادماِه 1398 
قانون رسیدگي به دارایي مسئوالن اولین بار سال 86 در مجلس به 
تصویب رسید اما شوراي نگهبان آن را رد کرد و بعد از 8 سال باالخره 
در سال 94 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. 4 سال پس از تصویب آن، روز 
سه شنبه سخنگوي قوه قضاییه از ابالغ آیین نامه اجراي قانون رسیدگي به دارایي مقامات 
جمهوري اسالمي خبر داد. بر اساس این آیین نامه، 28 مورد از مقامات، مسئوالن و کارگزاراِن 
کشور باید صورت دارایی هایشان را به رئیس قوه ی قضاییه ارائه کنند. این بدان معناست که باز 
هم قرار نیست مردم عادي و دیگر مسئوالن از لیست اموال و دارایي هاي مقامات باخبر باشند.

  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/126586 

فرار مالياتی زیاد برخی وکال/عدم درج حق الوکاله در 
قراردادها جرم است

 شفافیت در حوزه قضایی
 خبرگزاری مهر-24 خردادماِه 1398 

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی 
مجلس. 

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از موضوع رسانه ای شدن موضوع فرار مالیاتی پزشکان، بحث 
عدم شفافیت حق الوکاله ها و فرار مالیاتی برخی از وکال به یکی از موضوعات اصلی حوزه 
حقوقی و قضائی تبدیل شده است. رئیس قوه قضائیه نیز در دیدار برخی از وکال بر موضوع 

شفافیت حق الوکاله ها تأکید کرد و آن را کمکی به سازمان امور مالیاتی دانست. در همین 
راستا، محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در گفتگو با خبرنگار 
مهر، گفت: عدم درج مبلغ واقعی حق الوکاله در قرارداِد وکالت، فرار مالیاتی محسوب می شود.

  http://mehrnews.com/news/4640157 

 

معامالت مسکن چقدر شفاف هستند؟
 شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

 خبرآنالین -24 خردادماِه 1398 
شادمهر کاظم زاده، نماینده مجلس شورای اسالمی.

شادمهر کاظم زاده، رئیس کمیته حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس 
در خصوص ضرورت تصویب هر چه سریع تر طرح مالیات بر عایدی بخش مسکن در 
مجلس، گفت: دریافت مالیات بر عایدی مسکن بسیار ضرورت دارد؛ اما آنچه حائز اهمیت 
است این است که باید تمام معامالت اقتصادی در کشور شفاف و مشخص باشند و در 
سیستم اقتصادی کشور به منظور دریافت مالیات، ثبت و نگهداری شوند. نماینده مردم 
دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس تصریح کرد: متأسفانه برخی انبوه سازان واحدهای 
مسکونی را به قصد سوداگری می سازند نه در جهتی که هزاران نفر خانه دار شوند؛ به همین 

جهت، یکی از راه های اصالح این مسیر، دریافت مالیات از این سازندگان است.
  http://khabaronline.ir/news/1269808 

 

رتبه بندی مقامات حاکميتی، راه مبارزه با فساد
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 خبرگزاری ایرنا-2۵ خردادماِه 1398 
افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، ابعاد مختلفی دارد؛ از انتشار درآمد 
مقامات و مدیران کشور تا رتبه بندی آن ها و نظارت بر دارایی ها و 
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دستمزدهایی که در زمان انتصابشان دریافت می کردند. ازاین رو، سازمان برنامه وبودجه 
به منظور افزایش شفافیت حداکثری و جلوگیری از فساد و رانت، نظام رتبه بندی مقامات 
حکومتی را تصویب کرد. سازمان مذکور برای تحقق بخشیدن به این رتبه بندی، اقداماتی را 
بیان کرده است. شفافیت در معامالت بخش عمومی، یکی از اقدامات پیش بینی شده است. 

اقدام دیگر این سازمان نیز، حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه جایی مدیران است.
  /www.irna.ir/news/83353592 

راهی جز استفاده از فضای مجازی و شفافيت در تمام مسائل 
نداریم

 شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 خبرگزاری ایلنا-2۵ خردادماِه 1398 

حسین رضا زاده، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه فضای مجازی جامعه را مطالبه گر کرده 
است، گفت: شفاف صحبت نکردن مسئوالن با مردم مشکالتی را برای جامعه ایجاد کرده است. حسین 
رضا زاده عنوان کرد: در شرایط فعلی کمتر کسی به صورت شفاف به مردم گفته که کشور در حال 
پرداخت هزینه های استقالل و آزادی است. وی تأکید کرد: شفاف سازی امروز یکی از موضوعات مهم 
در جامعه است تا مردم بیشتر از تصمیماتی که مسئوالن در محافل گوناگون اتخاذ می کنند، مطلع باشند.

  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-773385 

شفافيت، ویژگی ذاتی استارت آپ ها
 شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

 روزنامه دنیای اقتصاد-2۵ خردادماِه 1398 
سیمین عزیزمحمدی، روزنامه نگار.

شفافیت، ویژگی ذاتی همه استارت آپ ها است زیرا کاربر می تواند به راحتی 

از قیمت هر کاال و خدماتی آگاه شود، آن را با قیمت محصوالت مشابه مقایسه کند و در نهایت 
برای خرید تصمیم بگیرد. اتفاقی که در دنیای واقعی با صرف باالی هزینه و وقت فراهم می شود. 
استارت آپ ها به دنبال متحول کردن اقتصاد هستند و می خواهند بازار شفافی را ایجاد کنند که در آن 
طرف عرضه و تقاضا بدون وجود واسطه ها، دالالن و با حذف هزینه های اضافی بتواند معامله کنند.

  https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3536163 

مصلحت سنجی در بازپس گيری امالک واگذار شده به 
اشخاص و مؤسسات

 شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری مهر-26 خردادماِه 1398 

افشین حبیب زاده، عضو شورای شهر تهران.
افشین حبیب زاده در تذکری مبنی بر تأخیر در ارسال گزارش ساماندهی 
واگذاری امالک به اشخاص و مؤسسات به صحن علنی شورای شهر تهران گفت: در راستای 
افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و نیز شفافیت در فرایند واگذاری حق بهره برداری 
امالک متعلق به شهرداری تهران که منجر به ارتقای نظارت مستقیم و سازمان یافته مردمی 
بر فرآیند مذکور می شود، مصوبه شماره 2366 با عنوان »الزام شهرداری تهران به ساماندهی 
واگذاری حق بهره برداری امالک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، 
حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی« در تاریخ 23 مهرماه سال 96 به تصویب رسیده است.

  http://mehrnews.com/news/4641865 

راهکار جلوگيری از »فرار مالياتی پزشکان« چيست؟
 شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

 اقتصادآنالین-26 خردادماِه 1398 
»فرار  مسئله  به تازگی  تسنیم،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
مالیاتی پزشکان« به عنوان یکی از چالش های نظام مالیاتی کشور، 
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انتقادات فراوانی را به همراه داشته و حتی مسئوالن قضایی نیز نسبت به این مسئله واکنش 
نشان دادند. میزان فرار مالیاتی پزشکان ایرانی بیش از 6000 هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ 
در این زمینه مسئوالن حوزه سالمت، توپ را به زمین سازمان مالیاتی می اندازند و اجرا نکردن 
قوانین مالیاتی از سوی مسئوالن مالیاتی کشور را عامل اصلی فرار مالیاتی پزشکان می دانند.

  https://www.eghtesadonline.com/n/1n3e 

حساب کشی از حقوق مدیران دولتی
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 جوان آنالین-26 خردادماِه 1398 
هادی غالم حسینی، خبرنگار.

انتقال مسئولیت عملیاتی کردن سامانه حقوق و دستمزد مدیران از 
سازمان امور استخدامی)تابعه سازمان برنامه وبودجه( به خزانه داری کل کشور )تابعه وزارت 
اقتصاد( این نگرانی را ایجاد کرده است که شفاف سازی دریافتی مدیران شرکت های تابعه 
وزارتخانه ها از قلم بیفتد زیرا خزانه داری احاطه ای بر بسیاری از شرکت های دولتی ندارد و این 
شرکت ها دخل وخرج های خاص خود را دارند، حال آنکه مصادیق حقوق های نجومی نشان 
داد این دست از پرداخت ها در حوزه شرکت های دولتی، چون بانک ها و بیمه ها رخ می دهد.

  http://www.javanonline.ir/fa/news/958596 

انتشار بودجه سال جاری شهرداری قزوین برای اطالع شهروندان
 شفافیت در حوزه مدیریت شهری

 خبرگزاری ایلنا-27 خردادماِه 1398 
مهدیه سادات قافله باشی، دبیر شورای شهر قزوین.

دبیر شورای شهر قزوین گفت: بودجه سال جاری شهرداری قزوین برای 
اطالع شهروندان منتشر می شود. به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مهدیه سادات قافله باشی در 
جلسه علنی شورا اظهارکرد: در راستای قانون شفافیت این انتشار کمک می کند تا عموم مردم و 

صاحب نظران، اندیشمندان و منتقدان بتوانند در جریان بودجه شهرداری قرار گیرند.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-774414 

تأکيد بر اجرای شفافيت برای بازگشت اعتماد عمومی
 شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

 اقتصادآنالین-27 خردادماِه 1398 
علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس. 

اعضای  لیست  انتشار  بر  مجلسی ها  فراوان  تأکیدات  باوجود 
هیئت مدیره شرکت های تابعه وزارت نفت اما همچنان هیچ گزارشی در این خصوص 
منتشر نشده است. در این رابطه علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار 
اقتصادآنالین گفت: یکی از راهکارهای کاهش مفاسد و افزایش اعتماد عمومی و شاید 
اصلی ترین راه، شفافیت در رده های مدیریتی است. وی تأکید کرد: با شفافیت می توان 

اعتماد عمومی که به آن خدشه وارد شده است را ترمیم کرد.
  https://www.eghtesadonline.com/n/1n97 

نيمه پنهان حقوق های نامتعارف
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 روزنامه شرق- 27 خردادماِه 1398 
محمد مساعد، روزنامه نگار.

مقاومت در برابر انتشار اطالعات دستمزدی مدیران کشور، با وجود 
گذشت دو سال از تصویب قانونی که اعالم این اطالعات را به عموم مردم اجباری می کند، 
نشان دهنده ی غیرپاسخ گو بودن و پنهان کاری در دستگاه هایی است که با اموال عمومی 
و منافع همه مردم ایران سروکار دارند. مقاومتی آشکار که تاکنون هیچ راه حلی برای 
پایان دادن به آن یافته نشده و آن طور که یک اقتصاددان برجسته به »شرق« می گوید، 
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تنها نوک کوه یخ پنهان کاری های متنوع در دستگاه های گوناگون کشور است؛ کوه یخی 
که مجموعه ای از منافع و رانت ها را در سطوح گوناگون دولت و قوای دیگر دربر می گیرد.

  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/222963 

 خروج غيرقانونی ارز از کشور؛ قوه قضایيه ورود کند
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 جوان آنالین-27 خردادماِه 1398 
پس از برجام که قرار بر انعقاد قرارداد جدید میان ایران و خودروسازان 
فرانسوی بود، بسیاری به ایران خودرو، سایپا و وزارت صنعت نسبت 
به بدعهدی قبلی تذکر دادند؛ اکنون هم خبر خروج ارز شنیده می شود. حرف از قراردادهایی 
است که با ُمهر محرمانه، اجازه ورود حتی نمایندگان مجلس را هم به پیش نویس خود 
ندادند؛ وقتی این قراردادها امضا شد، بسیاری از مدیران صنعت خودروسازی که مسئولیت 
خطاهای احتمالی این قراردادها بر عهده آن هاست، همواره این جمله را تکرار می کردند 

که در قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسوی، نگاه ما رو به جلو است.
  http://www.Javann.ir/0041Pg 

پرداخت حق الوکاله از طریق سيستم بانکی انجام شود
 شفافیت در حوزه قضایی

 خبرگزاری فارس-21خردادماِه 1398 
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون 

برنامه وبودجه و محاسبات مجلس.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه عدم شفافیت مالی وکال، بستر 
فرار مالیاتی را فراهم می کند، گفت: بهتر است پرداخت حق الوکاله از طریق سیستم بانکی انجام 
شود تا از این طریق بتوان سهم مالیاتی را شناسایی کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی، با اشاره به 

کاهش درآمدهای نفتی و ضرورت افزایش منابع پایدار برای اداره کشور، بر جلوگیری از فرار 
مالیاتی تأکید کرد. وی با اشاره به وجود اخباری مبنی بر فرار مالیاتی وکال گفت: باید سازوکاری 

مناسب به منظور شناسایی میزان مالیات واقعی پرداختی توسط وکال در نظر گرفته شود.
  http://fna.ir/da8vfy 

شفافيت؛ مانع خصوصي سازي سرخابي ها
 شفافیت در حوزه ورزش

 روزنامه اعتماد-27 خردادماِه 1398 
محمد ارغوان، روزنامه نگار.

واگذاري دو باشگاه استقالل و پرسپولیس سال هاست که در فضاي رسانه اي 
مطرح شده اما این فرآیند به دالیل مختلف با مشکالتی روبه رو بوده است. در همین رابطه مسعود 
سلطاني فر گفت: ما خود را موظف مي دانیم به هر شکل ممکن امسال قانون را اجرا کنیم و استقالل 
و پرسپولیس به بخش خصوصي واگذار شود. اما ابهام در صورت هاي مالي این دو باشگاه، مشکالت 
ساختاري و مقاومت در برابر شفافیت ها و ابهام در میزان بدهي این باشگاه ها مشکالتي است که راه 

را براي ورود این باشگاه ها به فرابورس مي بندد و مشکالت آن ها را بیشتر مي کند.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/126866 

موارد عجيب در پرونده حقوق های نامتعارف
 شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

 فرارو-27 خردادماِه 1398 
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم دستمزد مدیران و کارکنان 
خود به دولت و سامانه ای را که برای هیچ یک از عموم مردم در 
دسترس نیست، معادل اعالم این اطالعات به مردم دانسته و از اجرای قانون خودداری 
کرده بود. در این بین، انتقال مسئولیت اجرای این قانون از سازمان امور اداری و استخدامی 
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به خزانه داری کشور مشکالت جدیدی نیز ایجاد کرد و عماًل همه تجربیات اندوخته شده 
در سازمان امور اداری و استخدامی را از بین برد تا بازی درخواست پیاپی برای دریافت 
اطالعات، عدم انتشار آن برای عموم مردم و انداختن توپ پاسخ گویی به زمین یکدیگر، 

از نو شروع شود.
  https://fararu.com/fa/news/402703 

رشد 12برابری اهداف حسابرسی برای شفافيت بيشتر در 
بخش تعاون

 شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه
 اقتصادآنالین-28 خرداد ماِه 1398 

محمد کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی.

کبیری، معاون امور تعاوِن وزارت کار از رشد 12 برابری اهداف حسابرسی برای نظارت و 
شفافیت بیشتر در بخش تعاون خبر داد. به گزارش اقتصادآنالین، کبیری با انتشار مطلبی 
در اینستاگرام خود گفت: در راستای افزایش شفافیت و از بین بردن زمینه فساد در حوزه 
تعاون، تعداد اهداف حسابرسی و نظارت بخش تعاون در سال 98 در مقایسه با سال گذشته 
را 12 برابر افزایش دادیم. وی افزود: مبارزه با فساد هزینه دارد و این واقعیتی است که 
بر کسی پوشیده نیست اما شخصاً حاضرم هر هزینه ای را برای شفافیت و مبارزه با فساد 

پرداخت کنم.
  https://www.eghtesadonline.com/n/1nBq 

هویت رأی دهندگان در انتخابات مجلس الکترونيکی 
بررسی می شود

 شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان
 روزنامه اطالعات-29 خردادماِه 1398 

جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور.
از  بخش هایی  شدن  الکترونیکی  از  کشور  انتخابات  ستاد  رئیس 
انتخابات پیش رو خبر داد و گفت: با شورای نگهبان به اجماع رسیده ایم تا فرآیند احراز 
هویت در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که دوم اسفند امسال برگزار خواهد شد، 
بیان  با  انجام شود. به گزارش خبرنگار ما، جمال عرف در نشست خبری  الکترونیکی 
این که الکترونیکی شدن انتخابات، صحت و سالمت انتخابات را افزایش می دهد، گفت: 
مشارکت، سالمت، امنیت و رقابت چهار رکن انتخابات است که برای وزارت کشور در 

اولویت قرار دارد.
  http://yon.ir/S70aM 
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بيش از ۹5 درصد کودکان کار دارای خانواده هستند
 خبرگزاری ایسنا-23 خردادماِه 1398 

سلمان حسینی، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
زنجان.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: بیش از 9۵ درصد 
کودکان کار دارای خانواده هستند. سلمان حسینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 188 
کودک کار، تحت حمایت بهزیستی هستند و خدمات مددکاری و روانشناختی، آموزشی و 
تحصیلی، فرهنگی و هنری، تفریحی و زیارتی، بهداشتی و درمانی و حمایت های مالی را 
دریافت می کنند؛ در واقع برای این کودکان زمینه ای فراهم می شود تا عالوه بر دریافت 
کمک های معیشتی در قالب بسته های غذایی، به سمت شغل مورد عالقه خود سوق یابند.

  /https://www.isna.ir/news/98032310559

۴۸ درصد خانوارهای فقير تهرانی هيچ فرد شاغلی در 
خانواده ندارند

  خبرگزاری مهر-23 خردادماِه 1398 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، 
توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، یکی از مهم ترین اسناد 
پشتیبان برنامه سوم توسعه شهر تهران، سند مربوط به »سند آینده نگاری 

کالن شهر تهران؛ سناریوهای پیش رو در افق 1410« است. بخشی از این سند به میزان فقر در 
تهران اشاره دارد. بر اساس این گزارش، 11 درصد مردم تهران فقر درآمدی دارند و 1۵.۵ درصد 
هم دچار فقر چند بعدی هستند. آمارهای دیگری هم هستند که می گوید 30 درصد فقرای 

تهران، زنان سرپرست خانوار و ۵6 درصد مردم تهران نیز دارای سرپرست بی سواد هستند.
  http://mehrnews.com/news/4639709 

سر بازنشستگان تأمين اجتماعی از همسان سازی حقوق 
بی کاله ماند

  خبرگزاری مهر-2۵ خردادماِه 1398 
مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان دستگاه های مختلف دولتی 
و…، در حالی اجرا می شود که بازنشستگان تأمین اجتماعی به عنوان 
محروم ترین اقشار جامعه، همچنان چشم انتظار وعده های دولت هستند. 
موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های مختلف، چند سالی 
است که به عنوان یکی از چالش های میان دولت و سازمان های بیمه گر، باعث شده تا قشر عظیمی 
از جامعه که 30 سال تالش و خدمت کرده اند تا شاید روزگار بدون دغدغه ای سپری کنند، همچنان 
آن ها را آزار می دهد. این در حالی است که این مصوبه برای بازنشستگان لشکری و کشوری از 

امسال اجرایی شده و تنها بازنشستگان تأمین اجتماعی، از مزایای این مصوبه محروم مانده اند.
  http://mehrnews.com/news/4640835 

بخشدوم:مبارزهبافقر،تبعیضونابرابری

فصلاول:اخباربرگزیدههفته
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معاون وزیر کار: تفکيك زباله در تهران 2 هزار ميليارد گردش 
مالی دارد

  عصر ایران-26 خردادماِه 1398 
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعِی وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی.
متوسط تولید روزانه زباله به ازای هر شخص در جهان 300 گرم و 
در ایران 700 گرم است. طبق گزارش ها، 70 درصد زباله های جهان بازیافت می شود و در 
ایران این رقم 20 درصد است. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعِی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: گردش مالی تفکیک زباله در شهر تهران بیش از دو هزار میلیارد تومان 
است، سهم شهرداری امسال به 200 میلیارد تومان می رسد، سهم نیروی کار از این اقتصاد 

300 میلیارد تومان و بقیه سهم دالالن است.
  https://www.asriran.com/fa/news/673524 

افزایش 3/1 درصدی فاصله طبقاتی در سال گذشته
  روزنامه اطالعات-26 خردادماِه 1398 

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد:  ضریب جینی در سال 
97 با رشد 3/1 درصدی نسبت به سال 96 مواجه بود و این روند 
افزایشی امسال هم ادامه خواهد یافت. این وزارتخانه در بسته رونق 
تولید برای سال 98 به عوامل متعدد و مشکالت پیش روی رونق تولید و رشد اقتصادی 
اشاره کرده است. در بخش کاهش رفاه مردم و افزایش نابرابری آمده است: عوامل اقتصاد 
کالن مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در حوزه نظر و حسب مطالعات تجربی می توانند 
باعث افزایش نابرابری در جامعه باشند. به طور مشخص، افزایش بیکاری و تورم به عنوان 

عواملی برای تشدید نابرابری معرفی می شوند.
  http://yon.ir/6OwZi 

آموزش فروشی ساالنه ۹ درصد از ایرانيان را به زیر خط 
فقر می برد

  جوان آنالین-26 خردادماِه 1398 
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سابق سازمان 

برنامه وبودجه.
به استناد آمار بانک مرکزی، هزینه های تحصیل در کشور ظرف 
10 سال گذشته حدود ۵0 درصد افزایش داشته است. این مسئله برای دهک های پایین 
درآمدی جامعه که آموزش سهم کمی از سبد هزینه خانوار را دارد، فشار مضاعفی را 
ایجاد کرده است. واعظ مهدوی، معاون سابق سازمان برنامه وبودجه این مسئله را این طور 
توصیف کرد: »شاخص هزینه های کمرشکن آموزش عبارت از خانواده هایی است که 10 
درصد کل هزینه زندگی را بابت آموزش می پردازند. بیش از 9 درصد خانواده های ایرانی 
برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند و از محل درآمدهای عادی خود 

نمی توانند خرج تحصیل را بدهند.«
  http://www.Javann.ir/0041Ml 
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مستمری 21۶ کودک کار در لرستان برقرار شد
  خبرگزاری ایرنا-23 خردادماِه 1398 

فاطمه زهرا توکلی، مدیرکل بهزیستی لرستان.
مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: مستمری ماهیانه 216 کودک کار 
استان با شرط خروج از فضای کار برقرار شده است. به گزارش 
به  اشاره  با  توکلی  لرستان، فاطمه زهرا  بهزیستی  از روابط عمومی  ایرنا  روز پنجشنبه 
آسیب پذیری باالی کودکان کار افزود: سال گذشته تعداد کودکان کار استان 600 نفر بود 
که امسال به دلیل خارج شدن تعدادی از سن کودکی یا مهاجرت به ۵24 نفر رسیده است. 
وی تصریح کرد: عالوه بر اینکه به منظور ساماندهی این کودکان برای همه آن ها پرونده 

تشکیل شده، توانمندسازی خانواده آن ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
  /www.irna.ir/news/83351722

عوامل مؤثر بر تاب آورِی فردی و اجتماعی در بالیا
  روزنامه ایران-23 خردادماِه 1398 

مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان 
بهزیستی کشور.

و  فجایع  مشکالت،  برابر  در  انعطاف پذیری  مفهوم  به  تاب آوری 
بالیاست. به عبارتی برخی افراد در مقابل فشارهای خارج از حد کنترل می شکنند و دچار 

ناپایداری  آسیب های روانی و اجتماعی متعددی می شوند. فقر، بی خانمانی، بی سوادی، 
خانواده و احساس بی پناهی و بی کسی برخی عوامل کاهنده ی تاب آوری و حمایت های 
خانواده و اجتماع، دارا بودن شخصیت مستقل، پیگیر، منعطف، خوش بین، مهربان، دارای 
خانواده های  و  نفس، خالقیت  به  اعتماد  و  مسئله  اجتماعی حل  و  فردی  مهارت های 

حمایتگر، تشویق کننده و پایدار عوامل افزایش تاب آوری هستند.
  http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/513748 

۷۰ درصد از کودکان خيابانی پایتخت از اتباع هستند
  خبرگزاری ایرنا-23 خردادماِه 1398 

مهشید موقر، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
تهران.

درصد   70 گفت:  تهران  استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
کودکان کار و خیابانی در پایتخت از اتباع هستند که طرح ساماندهی این کودکان به زودی 
در تهران اجرا می شود. مهشید موقر در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تعدادی از 
این کودکان بدون حضور سرپرست، غیر مجاز و برای کار وارد کشور شده اند. وی از اجرای 
طرح ساماندهی کودکان کار در پایتخت خبر داد و گفت: این طرح به زودی و با نظارت 
وزارت کشور، اداره اتباع و سایر نهادهای ذی ربط در پایتخت اجرا می شود و مدارک هویتی 

اعم از اقامت مجاز و غیرمجاز بررسی و برخورد می شود.
  /www.irna.ir/news/83351718 

فصلدوم:سایراخبارهفته
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تصویب ۴2 هزار ميليارد ریال اعتبار براي ساماندهي کول بران
  روزنامه اعتماد-23 خردادماِه 1398 

بابک دین پرست، معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توسعه منطقه اي وزیر کشور.

بابک دین پرست، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي 
وزیر کشور که براي بررسي رفع مشکالت معیشتي مرزنشینان، همراه با تیم کارشناسان 
عازم استان هاي کردستان، آذربایجان غربي، ایالم و کرمانشاه شده، در تشریح میزان 
تخصیص مصوبه دولت، گفت: »از این رقم، ۵ هزار و 200 میلیارد ریال براي 17 هزار 
و 804 نفر از کول براِن داراي کارت فعال در آذربایجان غربي تخصیص یافته اما فرآیند 
تخصیص اعتبارات، موانع و مشکالتي دارد که باید با همفکري اعضاي شوراي ساماندهي 

راه حل هایي براي آن ها یافت و این مشکالت را یکي پس از دیگري رفع کرد.«
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/126636 

فقر و اعتياد مهم ترین علت پيدایش کودکان کار در بروجرد 
است

  خبرگزاری ایرنا-2۵ خردادماِه 1398 
مهین گودرزی، مسئول امور اجتماعی بهزیستی بروجرد.
مسئول امور اجتماعی بهزیستی بروجرد گفت: بنا بر بررسی هایی که 
روی کودکان کار صورت گرفته فقر، مشکالت اقتصادی و مسئله 
اعتیاد در خانواده مهم ترین علت پیدایش و بروز کودکان کار است. مهین گودرزی ادامه 
داد: در شهرستان بروجرد، مرکز حمایت و آموزش کودک و خانواده مخصوص کودکان 
کار حدود یک سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و در راستای توانمندسازی کودکان 
و مادران در خصوص مسائل اجتماعی و برخی آسیب های اجتماعی مورد آموزش قرار 

می گیرند.
  /www.irna.ir/news/83353947

حجت پناه: عصبانيت انسان ها ریشه در فقر، اقتصاد و خانواده دارد
  خبرگزاری ایسنا-2۵ خردادماِه 1398 

صدیقه حجت پناه، وکیل دادگستری.
یک وکیل دادگستری در رابطه با علت وقوع نزاع ها و دعاوی منجر 
به تشکیل پرونده های کثیر قضائی، گفت: مهم ترین بحث تأثیرگذار 
در رواج خشونت به ریختن تابوی خشونت باز می گردد و علت عصبانیت انسان ها خارج از 
قالب سیاسی و اجتماعی ریشه در فقر، اقتصاد و خانواده دارد. وقتی به یک جامعه کوچک 
یعنی خانواده در همه اعصار می نگریم متوجه می شویم درگیری ها در جای جای دنیا مانند 
قسمت فقیرنشین برزیل یا حتی مکزیک، هندوستان، افغانستان، عراق و… از فقر، اقتصاد 

و خانواده نشئت می گیرد.
  /https://www.isna.ir/news/98032210164 

نيمی از کودکان کار در کشور مهاجر هستند
  خبرگزاری ایرنا-2۵ خردادماِه 1398 

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
را  در کشور  کار  اعالم کرد که ۵0 درصد کودکان  شریعتمداری 
مهاجران تشکیل می دهند و برای حل این مسائل باید سیاست گذاری 
مشارکتی مدنظر قرار گیرد. وی افزود: حتماً باید سیاست های حمایتی از کودکان کار را با 
جدیت تدوین و اجرا کرد)که سازمان بهزیستی کشور در این خصوص اقدامات متعددی 
را در حال اجرا دارد( چراکه این کودکان در معرض آسیب های جدی تری هستند، اما نباید 
فراموش کرد که مهم ترین اقدام برای مقابله با کار کودک این است که ماشین تولیدکننده 
کار کودک متوقف شود. عواملی همچون فقر، خشونت، آسیب های خانواده، مهاجرت، 

شهرنشینی و بحران های اقتصادی.
  /www.irna.ir/news/83353704 
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افزایش زباله گردي؛ نباید شرم کنيم؟
  روزنامه آرمان-2۵ خردادماِه 1398 

فاطمه غفاری، روزنامه نگار.
یکی از مهم ترین پیامدهای افزایش آمار زباله گردی در کالن شهرها 
را می توان باال رفتن نرخ فقر پنهان در جامعه دانست که می تواند 
زمینه ساز بروز آسیب ها و مشکالت اجتماعی اقتصادی فراوانی شود، چراکه بسیاری از 
جامعه شناسان بر این باور هستند که افزایش فقر پنهان زنگ خطری جدی برای به خطر 
افتادن سالمت جامعه است. هرگاه در جامعه زباله گردی افزایش یابد، می تواند تداعی گر 
این مهم باشد که فاصله طبقاتی در جامعه زیادتر شده است و به نوعی قشر فقیر جامعه 
این تصور را نیز دارند که سهم و یا حق آن ها را طبقه ی مرفه جامعه از آن خود کرده است.

  http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/110387 

مردم بيشتر چوب فرق را می خورند نه فقر
  خبرگزاری ایلنا-2۵ خردادماِه 1398 

شه بخش گرگیج، نماینده سیستان و بلوچستان در 
شورای عالی استان ها.

نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان ها تصریح کرد: 
شاخص ها در حوزه بهداشت و درمان میانگین کشوری به ازای هر 1000 نفر 9/1 تخت 
بیمارستان، میانگین استانی 80 صدم تخت و حوزه دانشگاه ایرانشهر نیم تخت به ازای 
هر نفر است. گرگیج با بیان اینکه فقر شاید قابل پذیرش باشد اما ما در کشور بیشتر فرق 
داریم تا فقر افزود : امروز ما چوب تبعیض را می خوریم نه فقر؛  امیدوارم باالخره روزی 

برسد که مشکالت استان با همیاری  همه مسئوالن کشوری و استانی حل شود.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-773055 

توسعه اقتصادی مناطق محروم با راهبرد اشتغال روستایی و 
عشایری

  خبرگزاری ایرنا-2۵ خردادماِه 1398 
آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
به عنوان یکی از طرح های دولت در ابتدای سال 1396 به اجرا درآمد 
و نقش مؤثری در رفع بیکاری مناطق روستایی از جمله روستاهای استان کهگیلویه و 
بویراحمد و مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها ایفا کرده است. بر اساس پیش بینی های 
کارشناسی با اجرای کامل طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری امسال شمار 

شغل های جدید ایجاد شده در کشور از مرز 120 هزار مورد عبور می کند.
  /www.irna.ir/news/83351254 

25۴ ميليون تومان برای توانمندسازی کودکان کار هزینه 
شد

  خبرگزاری ایرنا-26 خردادماِه 1398 
علی عرب نژاد، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: سال گذشته 2۵4 میلیون و 
۵46 هزار تومان برای توانمندسازی کودکان کار و خیابان در استان 
هزینه شده است. علی عرب نژاد روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از 
این میزان، 100 میلیون تومان صرف ساماندهی کودکان کار شده که از محل آن 10 
کودک کمک هزینه لوازم ضروری زندگی، 14 کودک کمک هزینه حرفه آموزی، 10 کودک 
کمک هزینه ودیعه مسکن، چهار کودک کمک هزینه درمان و 2 کودک نیز کمک هزینه 

سرمایه کار را دریافت کرده اند.
  /www.irna.ir/news/83355562 
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درخواست برای ترميم مستمری بازنشستگان/ معيار، خط 
فقر است

  خبرگزاری ایلنا-26 خردادماِه 1398 
بازنشستگان کشوری می گویند برای اجرای قانون مدیریت خدمات 
کشوری باید تأمین اعتبار صورت بگیرد. این بازنشستگان که در 
هفته ها و ماه های گذشته بارها به مراجع قانونی از جمله مجلس 
شورای اسالمی مراجعه کرده اند، هم دولت و هم مجلس را در این قضیه ذی مسئولیت 
می دانند و می گویند: تعیین منابع مشخص، جهت تخصیص اعتبارات الزم و دائمی برای 
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در اصالحیه)متمم( بودجه 98 برای سال جاری و 
بودجه های سال های بعد در راستای ایجاد تعادل و عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان 
و مطابق نرخ تورم واقعی و خط فقر موجود، وظیفه قانونی دولت و نمایندگان مجلس است.

  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-773980 

اقتصاد لرزان و ترک تحصيل دانش آموزان در »تازه آباد« 
گلستان

  خبرگزاری فارس-26 خردادماِه 1398 
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، »تازه آباد« نام روستایی است 
در آق قال که گرچه بعد از جریان سیل، روی خط خبرهای استان 
و رسانه ملی قرار گرفت اما مردمان این روستا همچنان از فقر و 
محرومیت رنج می برند، جایی که هنوز خوردن آب شرب از آب لوله کشی برای مردم این 
دیار جزو آرزوست، خانه های مردم اینجا بر پایه استانداردهای اصولی ساخته نشده و حاال 
پس از سیل تعدادی از واحدهای مسکونی باید تخریب و در مکانی دیگر ساخته شوند، 

چرخ زندگی با حقوق کارگری در این روستا سخت می چرخد.
  http://fna.ir/da8glu 

ساليانه 15 هزار زن سرپرست خانوار از چرخه حمایت 
بهزیستی خارج می شوند

  خبرگزاری ایرنا-26 خردادماِه 1398 
فریبا درخشان نیا، مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده 

و زنان سازمان بهزیستی کشور.
مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور 
گفت: به طور میانگین سالیانه 1۵ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، از طریق اشتغال 
و کارآفرینی در قالب انفرادی یا گروه های همیار، بازتوان شده و از چرخه حمایت خارج می شوند. 
درخشان نیا ادامه داد: همچنین سالیانه حدود 9 هزار نفر از افراد تحت پوشش دفتر توانمندسازی 
خانواده و زنان در دوره های کاربردی آماده سازی شغلی که با حمایت سازمان بهزیستی کشور 
برگزار می شود شرکت می کنند و مهارت های الزم را برای اشتغال و کارآفرینی کسب می کنند.

  /www.irna.ir/news/83354399 

افسانه باندهای خانوادگی کاِر کودکان دروغ است
  خبرگزاری ایلنا-26 خردادماِه 1398 

هادی شریعتی، نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق 
کودکان.

هادی شریعتی مطرح کرد: نهادهای دارای تریبون یکسری اطالعات 
غلط در حوزه کودکان کار به مردم می دهند. آن ها تالش می کنند تا بچه های کار را »باند« و 
»مافیا« نشان دهند، اما ما در این سال ها که با این کودکان و خانواده های آنان در ارتباط بوده ایم، 
هیچ وقت با مسئله مافیای کودکان کار برخورد نکرده ایم. شریعتی اظهار داشت: شهرداری یکی از 
نهادهای است که برخالف قوانین موجود و آیین نامه ساماندهی کودکان خیابان، بعضاً خشونت 
و حذف را جایگزین اقدامات حمایتی کرده و برخی مأموران این سازمان در برابر آسیب های 
اجتماعی همچون کار کودک یا دست فروشی، برخوردهای خشونت آمیز، قهری و پلیسی دارند.

  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-773595 
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۴۶3 کودک کار در اهواز شناسایی شده است
  خبرگزاری ایرنا-27 خردادماِه 1398 

محمود رئیسی، معاون اجتماعی بهزیستی اهواز.
معاون اجتماعی بهزیستی اهواز با بیان اینکه سه هزار و 1۵0 خانواده 
بی سرپرست در این شهرستان زیرپوشش بهزیستی هستند، گفت: 
463 کودک کار و بی سرپرست در اهواز شناسایی شده است. به گزارش ایرنا محمود رئیسی 
روز دوشنبه در کارگروه ساماندهی متکدیان در معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز، 
بیان کرد: از سال 94 تاکنون در اهواز 9۵ کودک بی سرپرست و یا بدسرپرست مطلق در 

اهواز شناسایی شده که تا سن 18 سالگی در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند.
  /www.irna.ir/news/83357448 

مهم ترین مسائل مطرح در آیندۀ کار، ریشه کنی فقر و توسعه 
پایدار است

  خبرگزاری ایلنا-27 خردادماِه 1398 
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: مهم ترین مسائل مطرح در آیندۀ 
کار، ریشه کنی فقر، اهداف توسعه پایدار و همکاری در زمینه تغییرات 
اقلیمی است. »محمد شریعتمداری« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 27 خردادماه با حضور در  
یکصدوهشتمین کنفرانس بین المللی کار در اجالس وزرای کار جنبش عدم تعهد که در ژنو 
سوئیس در حال برگزاری است، گفت: ما امروز به مناسبت سدۀ سازمان بین المللی کار در ژنو 
گرد هم آمده ایم تا در خصوص مهم ترین مسائل مطرح در دنیای کار، به ویژه آیندۀ کار، ریشه کنی 

فقر، اهداف توسعه پایدار و نیز همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی با یکدیگر همفکری کنیم.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-774552 

کاهش مراجعه مردم به پزشك به دليل فقر مالی
  اقتصادآنالین-27 خردادماِه 1398 
سمیرا حسینی، روزنامه نگار.

نوشت:  شرق  در  حسینی  سمیرا  اقتصادآنالین،  گزارش  به 
»خوددرمانی« پدیده ای که این روزها رو به افزایش است و مسئوالن 
وزارت بهداشت را نیز نگران کرده است. روز گذشته ایرج حریرچی معاون کل وزارت 
بهداشت نسبت به این موضوع هشدار داد و گفت:»حدود 30 درصد مراجعات به داروخانه ها 
بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد به پزشک است تا از این طریق بتوانند هزینه های 
خود را کاهش داده و پول ویزیت را پرداخت نکنند. این موارد نشانه های نگران کننده ای 

است. در سال 1397 هم نشانه های اولیه کاهش مراجعه مردم به پزشک دیده شد.
  https://www.eghtesadonline.com/n/1n7R 

حاشيه نشينی، نتيجه لجام گسيختگی شهرنشينی است
  روزنامه اطالعات-27 خردادماِه 1398 

علیرضا ساوری، رئیس کارگروه مرکزی پیش بینی و 
پیشگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه نشین.

رئیس کارگروه مرکزی پیش بینی و پیشگیری از گسترش مناطق 
جدید حاشیه نشین گفت: طرح های توانمندسازی روستایی به شکل نقطه آبادانی و چرخه 
علیرضا  اجرا می شود.  مناطق جدید حاشیه نشین  از گسترش  پیشگیری  به منظور  آبادانی 
ساوری، حاشیه نشینی شهری را یکی از بحران های جوامع کنونی بر اثر لجام گسیختگی 
شهرنشینی دانست و افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان 
مسئول کارگروه پیشگیری از گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد شهری، برنامه ها 
و طرح های اولویتی خود را با هدف پیشگیری از گسترش مناطق جدید سکونتگاه های 

غیررسمی با هماهنگی و دستگاه های عضو کارگروه به مرحله اجرا در می آورد.
  http://yon.ir/zIZME 
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از رشدیه تا حافظي
  روزنامه شهروند-27 خردادماِه 1398 

محمدرضا حافظي، رئیس انجمن خّیرین مدرسه ساز کشور در 90 
سالگي دار فاني را وداع گفت. او از طریق انجمن مذکور که یکي 
از بزرگترین نهادهاي مدني و سمن هاي خیرّیه کشور بود، تعداد 
زیادي مدرسه را ساخت یا بازسازي کرد. از مرحوم میرزاحسن رشدیه که مدارس رشدیه 
را در تبریز احداث کرد، دکتر مجتهدي که هیچ گاه ریاست دبیرستان البرز را با هیچ پست 
و مقام دیگري عوض نکرد تا مرحوم حافظی که نامی ماندگار از خود در جنبش خیرّیه 
آموزشی به یادگار گذاشته است، سنخی از فعالیت هاي خیرّیه اند که نه تنها به نفع جامعه 

است، بلکه موجب انسجام و همبستگي اجتماعي نیز مي شود.
  http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/164874 

وضعيت اسفناک  شاعره گمنام دیار لرستان
  خبرگزاری ایرنا-28 خردادماِه 1398 

خاطره خاتون جلدانی ۵۵ ساله و ساکن خرم آباد است و از دوران 
نوجوانی به قریحه شعر خود پی برده و تاکنون پنج کتاب شعر از 
او منتشر شده است.خاطره خاتون با دو فرزند، همسر بیمار و دو نوه 
با مشکالت عدیده مالی زندگی خود را می گذراند. وی در خانه ای نامناسب و غیر قابل 
سکونت زندگی می کند؛ به گونه ای که خیر صاحب خانه از آن ها امضا گرفته اگر سقف خانه 
ریخت، مسئولیت با خودشان است. تنها یکی دو ماه است که آن ها از طرف وزارت ارشاد 
و صندوق اعتباری هنر حمایت می شوند، اما طبعاً کمک های دولتی دچار محدودیت است.

  /plus.irna.ir/news/83357931 

»بحران اقتصاد جهانی« منتشر شد
  خبرگزاری مهر-28 خردادماِه 1398 

بیست ویکم«  قرن  بزرگ  رکود  جهانی:  اقتصاد  »بحران  کتاب 
مجموعه مقاالت اقتصاد سیاسی به ویراستاری میشل چوسودوسکی 
و اندرو گاوین مارشال منتشر شد. این کتاب که توسط »شهرزاد 
مهدوی« به فارسی ترجمه شده، در پشت جلد چنین معرفی شده است: »رکود اقتصادی در 
سرتاسر جهان شدت یافته و بیکاری گسترده، فروپاشی برنامه های اجتماعی دولت ها و فقیر 
شدن میلیون ها نفر از مردم را در پی داشته است. سقوط بازارهای مالی پیامِد کاله برداری 
سازمان یافته و دست کاری مالی بود. بحران اقتصادی همراه با فرایند نظامی گری در سراسر 
جهان، »جنگی بدون مرز« به رهبری ایاالت متحده امریکا و هم پیمانان آن در ناتو را به 

همراه داشته است.
  http://mehrnews.com/news/4644362 

 

ترسيم اطلس فقر در البرز ضروری است
  خبرگزاری ایرنا-28 خردادماِه 1398 

محمد محمدی فرد، مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان البرز.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان البرز گفت: ترسیم اطلس 
فقر در این استان با توجه به مؤلفه های جغرافیایی، اقتصادی، انسانی و فرهنگی آن باید 
مورد توجه قرار گیرد. به گزارش ایرنا، محمد محمدی فرد روز سه شنبه در نشست هسته 
تخصصی محرومیت زدایی استان البرز افزود: ارائه راهکارها و نوآوری ها در تحلیل های 
محرومیت شناسی، شناسایی عوامل مؤثر در تولید فقر و ویژگی های محرومیت در استان 
با نگاه جامع و روزآمد به وضع موجود ازجمله اهداف هسته تخصصی محرومیت زدایی 

استان البرز است.
  www.irna.ir/news/83359240/4 
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برنامه وزارت راه برای خانه دارشدن اقشار ضعيف چيست؟
  دنیای اقتصاد-29 خردادماِه 1398 

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی.
وزیر راه و شهرسازی از آغاز نهضت خانه سازی در مجموعه وزارت 
راه و شهرسازی خبر داد و مسئولیت دولت را تأمین مسکن جامعه 
هدف و رفع دو قطبی شدن امکانات جامعه برشمرد. محمد اسالمی تحرک بخشیدن به 
جریان رونق تولید مسکن را اولویت مهم این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: با نگاه به روند 
آمار ازدواج های ثبت شده در کشور می توان نتیجه گرفت که در هر سال به حدود 400 
هزار مسکن جدید نیاز داریم و همگی موظفیم با بسیج امکانات در قالب طرح اقدام ملی، 

کمبودهای بخش مسکن کشور را جبران کنیم.
  http://yon.ir/2oR6R 

 

کميته امداد هرمزگان از ۷۸15 کودک دچار سوءتغذیه 
حمایت می کند

  خبرگزاری ایرنا-29 خردادماِه 1398 
احمد پایان، معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 

امداد امام خمینی)ره(.
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  خانواده  و سالمت  حمایت  معاون 
هرمزگان گفت: هم اکنون 7 هزار و 81۵ کودک زیر پنج سال دارای سوءتغذیه استان از 
حمایت تغذیه ای این نهاد بهره مند هستند. احمد پایان روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا 
افزود: در فروردین ماه امسال مبلغ 7 میلیارد و ۵70 میلیون ریال در قالب کمک به تأمین 
سبدهای غذایی به حساب خانواده هایی که کودکان زیر پنج سال و دارای سوءتغذیه دارند، 

واریز شده است.
  /www.irna.ir/news/83360992 

 

باِر فقِر بيست سال کم آبی بر دوش کشاورزان شمال سيستان
  خبرگزاری ایلنا-29 خردادماِه 1398 

به گزارش خبرنگار ایلنا، کم آبی حدود بیست سال در شمال سیستان 
بلوا می کرد و باِر سنگین فقر را بر دوش کشاورزان شمال سیستان 
می گذاشت. روزگاِر سخت کشاورزان و دامداران سیستانی تمامی 
ندارد و مشکالت معیشتی، خیلی از اهالی و روستاییان فقیر را کوچ داده است. »امثال 
مِن پیرمرد هستیم که هنوز اینجا مانده ایم، چراکه طاقت مهاجرت را نداریم.« این را 
حاج شریف سارانی )نماینده جمعی از کشاورزان شهرستان هیرمند( می گوید که سال ها 
است برای پیگیری مطالبات کشاورزان و دامداران »شمال سیستان« از راهروهای جهاد 

کشاورزی باال رفته است.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-774035 

کرمانشاه  زلزله زده  مناطق  در  امداد  کميته  مددجویان   
خانه دار شدند

  خبرگزاری مهر-29 خردادماِه 1398 
سید امیرمنصور برقعی، قائم مقام کمیته امداد.

قائم مقام کمیته امداد، درباره آخرین وضعیت مددرسانی به آسیب 
دیدگان زلزله غرب کشور، گفت: تمام مددجویان زلزله ی سال گذشته 
غرب کشور در کرمانشاه صاحب خانه شده اند. به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرمنصور 
برقعی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید کمیته امداد استان سمنان به میزبانی 
سالن اجتماعات این اداره کل با بیان اینکه رسیدگی به مددجویانی که بر اثر حوادث طبیعی 
آسیب دیده اند در اولویت است، تأکید کرد: حتی یک مددجوی تحت پوشش کمیته امداد 

در مناطق زلزله زده کرمانشاه از دریافت خانه عقب نمانده است.
  http://mehrnews.com/news/4645410 
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کمك به پيوند کليه 5۰ نيازمند اصفهانی
  جوان آنالین-29 خردادماِه 1398 

محمدرضا متین پور، مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان.

به گزارش خبرنگار جوان آنالین از اصفهان، به نقل از روابط عمومی 
و اطالع رسانی کمیته امداد اصفهان، محمدرضا متین پور، مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان با بیان اینکه در اواخر سال 96 تفاهم نامه ای بین این نهاد و خیریه بهداشتی 
درمانی حضرت ابوالفضل )ع( به منظور استفاده بهینه و مؤثر از منابع و هم افزایی امکانات 
طرفین در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران کلیوی و قلبی نیازمند استان 
اصفهان، منعقد شد که پس از یک سال در سال 97 با رضایت طرفین به مدت دو سال 

دیگر تمدید شد.
  http://www.Javann.ir/0041Tv 
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