
شماره  چهاردهم
30 خرداد الی  5 تیر 1398
تاریخ انتشار: 8 تیر 1398

شماره  چهاردهم
30 خرداد الی  5 تیر 1398
تاریخ انتشار: 8 تیر 1398

خبرنامه مقابله با فساد و فقر
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی

قر
و ف

اد 
س

ا ف
ه ب

ابل
مق

ه 
ام

برن
خ

14

۴0 هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی 

داریم

به گزارش سازمان امور 
مالیاتی: دسترسی مرکز 
ملی آمار ایران به پایگاه 

اطالعاتی 
سازمان امور 
مالیاتی کشور

به گزارش کسب وکار نیوز: 
هزینه خانوارهای ایرانی 

50 درصد 
بیشتر شد

رئیس قوه قضائیه خبر: 
کاهش حساب های بانکِی 

در اختیار 
قوه قضاییه

معاون وزیر آموزش و 
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فسادسیاستگذاریمادرهمهفسادهاست
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فساد: اقتصاد یا فرهنگ
توجیه اخالقی دوری از فساد و همین طور مقابله با فساد کار دشواری نیست. حتی در میان 
کسانی که به افراطی ترین  حد ممکن نسبی گرا هستند نیز کمتر متفکر یا صاحب نظری 
را سراغ داریم که سوء استفاده از قدرت برای تأمین منافع شخصی را تأیید کند یا در برابر 
آن موضع نداشته و بی طرف باشد. اما بحث درباره اثرات فساد بر اقتصاد کالن و توسعه 
است که از پیچیدگی های بسیار برخوردار است. به همین سبب بسیاری از اقتصاددانان 
و متخصصان علوم اجتماعی تمرکز مطالعات خود را بر تبیین اثرات کالن اقتصادی و 

اجتماعی فساد قرار داده اند.
کنش متقابل دولت و بازار درصورتی که تحت نظارت عمومی و در چارچوب حکمرانی خوب 
محقق نشود عمدتاً زاینده فساد است. نقش دولت در این فرایند کمابیش روشن است. 
مطابق تعریف بانک جهانی  فساد عبارت است از »سوء استفاده عمومی از قدرت عمومی 
برای کسب منافع خصوصی«. سازوکارهایی که زمینه مناسبی برای سوء استفاده  فراهم 
می آورند علت وقوع فساد محسوب می شوند. رانت و رانت جویی یکی از این زمینه ها است. 
این پدیده در کشورهای نفت خیز بیش از سایر کشورها گزارش شده است زیرا در ساختار 
اقتصادی نفتی دولت بزرگ ترین توزیع کننده منافع بین گروه های مختلف اجتماعی است. 
در واقع با واگذاری اختیار توزیع و تخصیص منابع به مقامات دولتی است که فساد رشد یافته 
و رونق پیدا می کند. این پدیده در دوره های گذار کشورها از اقتصاد دولت محور به اقتصاد 
بازار محور بسیار شایع تر می شود. پدیده واگذاری های خصولتی اشاره به چنین وضعیتی دارد.

فساد مالی به اشکال گوناگون بر اقتصاد کالن اثر می گذارد . اما در مجموع این اثرات به 
دو صورت بحران ساختاری در سیاست و اقتصاد و بحران فرهنگی و اخالقی در جامعه خود 

را نشان می دهد. از جهت اقتصادی فساد روند کار بازارها را مختل می کند. به عالوه فساد 
موجب می شود تا توان و کارآیی دولت ها برای اصالح بازار بسیار تضعیف شود. به این ترتیب 
دولتی که قادر به ایفای حداقل انتظارات در اقتصاد نباشد یعنی نتواند نقش نظارتی خود را 
ایفا کند بسیار بی اعتبار شده و مشروعیت اش را از دست می دهد. از دیگر اثرات فساد بر 
اقتصاد کالن افزایش هزینه پروژه ها و کاهش درآمدهای دولتی است. در چنین شرایطی 
امکان برنامه ریزی برای دولت ها وجود ندارد. کسری بودجه جزئی انکار ناپذیر از چنین 
وضعیتی است. شرایطی که در آن دولت ها به کاهش بودجه بخش های عمومی در زمینه 
سالمت،آموزش و رفاه متمایل می شوند و به این ترتیب بخش قابل توجهی از گروه های 

محروم از دریافت حداقل خدمات دولتی محروم می شوند. 
فساد انگیزه کارآفرینی را کاهش می دهد. در واقع در شرایطی که امکان دسترسی به منابع 
از طرق غیر مشروع ممکن باشد افراد عموماً ترجیح می دهند به جای صرف اوقات خود 
به کار مولد به سمت فعالیت های زود بازده با تالش کم بروند. دولت های فاسد با انتخاب 
اولویت های نادرست از سوی دولتمردان فاسد با انگیزه سوء استفاده بیشتر، مسیر توسعه 
ملی را به ناکجا آباد می برند. طراحی پروژه های پیچیده و پر هزینه که  مطالعات مقدماتی 
آن ها ضعیف و کمتر نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند، از نمودهای چنین گرایشی است. 

افزایش هزینه های عملیاتی فرصت مناسبی را برای سودجویی و فساد فراهم می آورد. 
شواهد نشان می دهد فساد به کاهش درآمدهای دولت از جمله درآمدهای گمرکی و مالیات  
منجر می شود. از سوی دیگر دولتمردان فاسد نیز تالش می کنند با ایجاد انحصارات دولتی 

منافعی برای خود دست وپا کنند.
ازآنجاکه فساد موجب  الگوی توزیع نابرابرتر درآمدها می شود و با توجه به آنکه الگوهای 
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مصرفی جامعه تا حد زیادی تابع مصرف اقشار پردرآمد و ثروتمند است،فساد گرایش به 
زندگی لوکس، تجملی ، و غیربومی را افزایش می دهد و تولیدات داخلی را تضعیف می کند. 

این پدیده به تدریج فرهنگ اقتصادی جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد.
افزایش فساد در اقتصاد به شدت بر تمایل به سرمایه گذاری خارجی اثر منفی می گذارد . زیرا 
در صورت فساد ساختاری هزینه های تولید به سرعت افزایش می یابد. به عالوه سرمایه گذار 
خارجی در اقتصاد ناسالم و مافیایی دائم نگران امنیت سرمایه خود است. جان استوارت 
میل  با اشاره به نقش عقب ماندگی فرهنگی در توسعه نایافتگی اقتصادی روسیه می نویسد: 
»رشوه خواری همگانی منتسب به کارگزاران روسی، یکی از موانع بزرگ پیشرفت اقتصادی 
با وجود بسیاری قابلیت ها بود که به میزان زیادی بر امپراتوری روسیه چیره شد، تا جایی 
که دستمزد افسران موکول بود به موفقیت آن ها در تکثیر دردسرهایی که موجب دریافت 

حق السکوت از رشوه دهندگان شود «. 1
هزینه فساد تنها اقتصادی نیست یا حتی در درجه اول اقتصادی نیست . رشوه پول به 
سرقت رفته یا کاالی دزدیده شده است که پرداخت می شود. رشوه هزینه اصلی کارهایی 
است که انجام نمی شود. کسب وکار آغاز نمی شود، سرمایه گذاری انجام نمی شود، وام ها 
ضمانت نمی شوند، زیرا نرخ بازگشت سرمایه چنین فعالیت های اقتصادی ارزشمندی در 
اقتصاد بسیار فاسد بسیار باالتر از اقتصادی سالم است.   زمانی که دولت تزاری روسیه 
در اواخر قرن نوزده  مدرنیزاسیون اقتصاد روسیه را دنبال کرد و از سرمایه گذاران غربی 
برای راه اندازی شرکت ها در روسیه دعوت کرد، کسانی که مصمم به راه اندازی فعالیت در 
روسیه بودند، کارکنان روسی را استخدام و در نهایت در پست های مدیریتی قرار دارند، اما 
آن ها از به کارگیری حسابدار روسی به هر نحو خودداری کردند.. حسابداران تنها مشکل 
نبودند، یک ناظر فرانسوی در آغاز قرن بیستم به »اسراف فراوان« در میان مدیران روسی 

که نادیده گرفته می شد، اشاره کرده است.2 »به اندازه یک آلمانی صادق« و »به اندازه 
یک آلمانی وقت شناس« عبارات مشترکی در روسیه هستند که نشان می دهند چنین 
کیفیت هایی به ندرت در میان خود روس ها وجود داشته است. چگونه و چرا این تفاوت های 
فرهنگی در غبار زمان فراموش می شوند، درحالی که اهمیت اقتصادی این کیفیت های 

فرهنگی روشن است. 
 فساد گسترده در روسیه در دیکتاتوری استالین در عصر اتحاد شوروی با وجود مجازات 
شدید ادامه داشت. با وجود مجازات هایی از جمله سال ها کار اجباری در اردوگاه ها، در اقتصاد 
شوروی، برای تمامی طبقات عنوان واسطه )toikachi( شناخته شده بود3، که تنها وظیفه اش 
پیش بردن فعالیت های اقتصادی غیر قانونی به نمایندگی از شرکت های اقتصادی شوروی 
بود زیرا که در غیر این صورت آن ها در دست یابی به اهداف خود با مشکالتی مواجه می شدند. 
واسطه گری توسط برنامه ریزان مرکزی در مسکو و در متن محدودیت های شدید به آن ها 

رسماً اجازه می داد در اقتصاد تحت کنترل دولت فعالیت کنند .4 
فساد گسترده موجه در دوران تزاری در دوران اتحاد شوروی و به همان میزان در روسیه 
پس از فروپاشی اتحاد شوروی ادامه یافت. برآورد می شود سهام یک شرکت نفتی روسی  
برای فروش حدود یک درصد سهام شرکت نفتی مشابه در ایاالت متحده برای فروش 
است، زیرا بازار انتظار دارد که شرکت های نفتی روسی به طور نظام دار توسط سازمان های 
وابسته به آن ها غارت شوند .5 دریافت پذیرش از برخی مؤسسات آموزش عالی معتبر در 
مسکو مستلزم پرداخت 10تا15 هزار دالر رشوه است،بر طبق گزارش روزنامه های روسی 
برآورد شده سالیانه حداقل دو میلیارد دالر بابت چنین هزینه هایی توسط دانشجویان و 

والدین روسی پرداخت می شود .6
وضعیت روسیه منحصر به فرد نیست، اگر چه با توجه به فراوانی زیاد منابع طبیعی و کیفیت 
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پایین زندگی روسیه نمونه غم انگیزی است از اینکه چگونه مزایای عوامل ملموس، تحت 
تأثیر عقب ماندگی های حاصل شده به واسطه عوامل منفی غیرملموس قرار می گیرند. فساد 
فراگیر می تواند سرمایه های هر سرمایه گذار محلی یا خارجی برای توسعه منابع طبیعی را 

به سادگی در معرض خطر قرار دهد.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
  به گزارش خبرگزاری مهر، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی فاصله سال های 1360 
تا 13۹6، معادل 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده که به طور متوسط، معادل 35 درصد 

تولید ناخالص داخلی کشور است.
  رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر اذعان داشت: در 
سال گذشته بیش از ده هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول 

شده است.
پایگاه  اطالعات  است  مالیاتی کشور مجاز  امور  وزیران، سازمان  با تصویب هیئت    
اطالعاتی خود در خصوص مؤدیان مالیاتی را با رعایت طبقه بندی الزم و در حد نیاز در 

اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.
  سیبس مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اذعان 
داشت: حقوق و مزایای مدیران عامل و هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت 

های تابعه منتشر شد.
  حجت االسالم رئیسی در یک گفت وگوی تلویزیونی در شبکه یک سیما درباره سرنوشت 
63 حساب بانکی گفت: آن ها را به 5 حساب تقلیل دادیم و در گام بعدی قصد داریم در 
پایان هر سال درآمد و هزینه های این حساب ها را به صورت شفاف به اطالع عموم مردم 

برسانیم تا شفافیت ایجاد شود.
  معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد افراد تحت آموزش در مقطع ابتدایی 
۹8/3 دهم درصد است، گفت: بر این اساس یک و هفت دهم درصد بازمانده از تحصیل 

در دوره ابتدایی داریم که مهم-ترین مقطع تحصیلی است.
  سازمان ملل گزارش داده است که تعداد گرسنگان جهان برای سومین سال متوالی 
افزایش یافته است. بنا بر این گزارش 821 میلیون نفر- یعنی از هر ۹ نفر یک نفر - در 

سال گذشته میالدی در جهان دچار سوء تغذیه بوده اند.
  شهرداری جمع آوری زباله های کالن شهر تهران را 200 میلیارد تومان اجاره داده و 
برآورد شده است که پیمانکاران نزدیک به یک تا یک و نیم برابر این مبلغ سود به جیب 
می زنند و در رده بعدی هم صاحبان کار هستند و دست آخر هم آنچه می ماند به دست 

کودکان زباله گرد می رسد.
  به گزارش کسب وکار نیوز به نقل از مهر، هزینه خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه ای 

از کاال و خدمات در خردادماه سال جاری 50 درصد بیشتر شده است.
  معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با روزنامه آرمان امروز اظهار 
داشت: امسال خود جوانان تقاضا داشتند مبلغ کمتری وام ازدواج بگیرند تا بتوانند اقساط 

را پرداخت کنند. 
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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 30 خردادماه لغایت 5 تیرماهِ 1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
47 درصد13مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها1

37 درصد10روزنامه نگار-خبرنگار 
8 درصد2نمایندگان مجلس

------وزرا
------کنشگران مدنی 

------پژوهشگران و اساتید دانشگاه
8 درصد2سایر

100 درصد27مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
   مورخ 30 خردادماه لغایت 5 تیرماهِ 1398

فراوانیتعد اد موضوع
18 درصد5سالمت اداری و بوروکراتیک 

15 درصد4بازرگانی و امور مالیاتی
11 درصد3مدیریت شهری 

11 درصد3دولت)دولت الکترونیک و ...( 
7 درصد2اطالعات و فضای مجازی

7 درصد2نفت و پتروشیمی 
7 درصد2قضایی 

4 درصد1نظام پولی، مالی و بانکی
4 درصد1بهداشت و سالمت

4 درصد1ورزش 
4 درصد1امالک و مستغالت 

4 درصد1صندوق های بازنشستگی 
------رسانه، فرهنگ و هنر

------وزارتخانه و سازمان های تابعه
------مجلس و نمایندگان

------نهادهای عمومی غیردولتی
4 درصد1سایر

100 درصد27مجموع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت
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4۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم
 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

 خبرگزاری مهر-1 تیرماِه 13۹8 
تا  فاصله سال های 1360  ایران طی  در  زیرزمینی  اقتصاد  حجم 
13۹6، معادل 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده که به طور متوسط، 
معادل 35 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار 
مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در واقع این اقدام، به عنوان جزئی از 
فعالیت های زیرزمینی یا بخش نامنظم اقتصاد شناخته شده و فعالیت هایی را شامل می شود 
که مالیات آن ها پرداخت نشده است. از عمده دالیل ایجاد فرار مالیاتی باید به نرخ مالیات، 
همکاری ضعیف نهادها و مؤسسات وابسته، پیچیدگی قوانین و مقررات، فقدان سیستم 

اطالعاتی کارآمد، گستردگی معافیت های مالیاتی و ... اشاره کرد.
  http://mehrnews.com/news/4647417  

 
وصول بیش از 1۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی

 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی
 خبرگزاری مهر- 2 تیرماِه 13۹8 

ذبیح اهلل خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: در سال گذشته بیش 

از ده هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول شده است. خدائیان 
ادامه داد: با توجه به عدم پرداخت مالیات از سوی برخی شرکت ها، محدودیت هایی برای 
این شرکت ها اعمال می شود بدین نحو که از ثبت عضویت این مدیران خودداری می شود 
تا بلکه این شرکت ها و مؤسسات نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. وی ادامه داد: 
همچنین سعی می کنیم نظارت و بازرسی خود را از طریق نظارت هوشمند و الکترونیک، 

نظارت بر خط و موارد دیگر ارتقا دهیم.
  http://mehrnews.com/news/4648709  

  

دسترسی مرکز ملی آمار ایران به پایگاه اطالعاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور

 شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 خبرگزاری ایسنا-2 تیرماِه 13۹8 

با تصویب هیئت وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است 
اطالعات پایگاه اطالعاتی خود در خصوص مؤدیان مالیاتی را با 
رعایت طبقه بندی الزم و در حد نیاز در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد. هیئت وزیران در 
جلسه 2۹ خرداد 13۹8 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره )4( 
ماده )16۹( مکرر قانون مالیات های مستقیم تصویب کرد: »سازمان امور مالیاتی کشور مجاز 
است از اطالعات موجود در پایگاه اطالعات موضوع ماده )16۹( مکرر قانون مالیات های 

بخشاول:شفافیتومقابلهبافساد

فصلاول:اخباربرگزیدههفته
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مستقیم، اطالعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز 
در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.«

  /https://www.isna.ir/news/98040201122 

لیست حقوق و مزایای مدیران صندوق بازنشستگی منتشر شد
 شفافیت در حوزه صندوق های بازنشستگی

 خبرگزاری ایرنا-3 تیرماِه 13۹8 
سید میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی 

کشوری. 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق و مزایای مدیران عامل و هیئت مدیره 
صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های تابعه منتشر شد. روز دوشنبه سید میعاد صالحی 
درصفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: سال های سال است که مردم خواهان انتشار عمومی 
حقوق و مزایا و سایر دریافتی های مدیران هستند، اما این امر مهم، همچنان در تعارفات دستگاه های 
قوای مختلف عملی نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است. وی تأکید کرد: این اولین بار است 
که میزان مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه و پاداش یک دستگاه اجرایی منتشر شده است.

  /http://www.irna.ir/news/83366922  

 

 کاهش حساب های بانکِی در اختیار قوه قضاییه
 شفافیت در حوزه قضایی

 تابناک-3 تیرماِه 13۹8 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه.

حجت االسالم رئیسی در یک گفت وگوی تلویزیونی در شبکه یک 
سیما درباره سرنوشت 63 حساب بانکی و اینکه آیا این حساب ها تعیین تکلیف شده است 
یا خیر اظهار داشت : 63 حساب عدد درستی نبود که اعالم شد. وی در ادامه گفت: این 
حساب ها یک امکانی بود تا در جایی که بودجه مصوب مشکالت را حل نمی کند برای 

ارائه خدمات استفاده شود. به دلیل همین ذهنیت ها، آنها را به 5 حساب تقلیل دادیم و در 
گام بعدی قصد داریم در پایان هر سال درآمد و هزینه های این حساب ها را به صورت 

شفاف به اطالع عموم مردم برسانیم تا شفافیت ایجاد شود.
  http://yon.ir/RD3WS 

 

یک گاو صندوق پر از خانه های خالی!
 شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

 روزنامه شهروند-3 تیرماِه 13۹8 
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک 

ایران.
از هر 10 خانه در ایران یک خانه خالی است. داده های مرکز آمار نشان می دهد که تعداد خانه های 
خالی ایران دو برابر میانگین جهانی است و جالب است که صاحبان خانه های خالی برخالف مالکان 
سایر کشورهای جهان هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند. این موضوع درحالی رخ می دهد که 
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک ایران به »شهروند« می گوید بانک ها در 
تیراژ وسیع خانه احتکار می کنند و آن ها یکی از بزرگترین مالکان خانه های خالی در ایران هستند.

  http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/165404 

 

اسامی 1۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضائیه فرستاده شد
 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

 روزنامه همشهری-3 تیرماِه 13۹8 
عبدالناصر همتی ، رئیس شورای پول و اعتبار.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره روند بازگشت ارز صادراتی گفت: 
صادرکنندگانی که امروز در جنگ اقتصادی ارز صادرات خود را به کشور بازمی گردانند، به 
کشور خدمت می کنند و از آن ها قدردانی می کنیم. وی افزود: البته برخی از صادرکنندگان نیز 
ارز خود را به کشور باز نگردانده اند و ما نیز بر اساس مصوبه سران قوا اسامی شخصیت های 
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حقوقی و حقیقی را به قوه قضاییه داده ایم. همتی گفت: 150 شرکت حقیقی و حقوقی 
حدود 4 میلیارد دالر صادرات داشته اند که حتی یک دالر آن را به کشور بازنگردانده اند و 

پرونده آن ها به طور جدی در حال پیگیری است.
  http://yon.ir/pM5ct 

 

رتبه بندی دستگاه های اجرایی در دسترسی آزاد به 
اطالعات: وزارت تعاون اول شد

 شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 خبرگزاری ایرنا-4 تیرماِه 13۹8 

دبیرخانه  سامانه  دسترسی  آزاد  به  اطالعات اعالم  کرد:  وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی با 408 سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با 263 سند و شهرداری مشهد با انتشار ۹5 سند در صدر دستگاه های منتشرکننده اسناد 
بر روی سامانه هستند. از زمان راه اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطالعات تا کنون بیش 
از 1280 سند در این سامانه وجود  دارد و  برخی از این اسناد در پاسخ به درخواست های 
شهروندان و برخی نیز در جهت ترویج شفافیت )موضوع ماده 10 قانون انتشار و دسترسی 

آزاد به اطالعات( از سوی دستگاه های متصل به سامانه منتشر شده است.
  /http://www.irna.ir/news/83369801  

 

انباشت 3 هزارمیلیاردی مجهول
 شفافیت در حوزه مدیریت شهری

 روزنامه شرق-5 تیرماِه 13۹8 
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای 

شهر تهران.
فراغت از بودجه یا نتیجه اجراي بودجه سال ۹6 شهرداری تهران به طور مشروط موردقبول 

شورای شهر تهران قرار گرفت؛ حال شورای شهر تهران برای حل موارد نقص و انحراف 
می گوید به دنبال رد یا تصویب فرمالیته نیست و برای دومین سال است که احکام و 
الزاماتی را برای شهرداری در جهت رفع این مغایرت ها یا شفافیت پیشنهاد می دهد. این 
ابهام برای اعضای شورا وجود دارد که منابع درآمدی این تعداد سه هزارو100 میلیارد تومان 

در سیستم نشسته اما مشخص نیست که در کجا هزینه شده است؟ 
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/223588 

 

نیمی از قیمت گوشت، سهم دالالن
 شفافیت در حوزه بازرگانی و امورمالیاتی

 روزنامه همشهری-5 تیرماِه 13۹8 
سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه 

دامداران کشور.
قیمت  احتساب هزینه های کشتار،  با  اینکه  بیان  با  دامداران کشور  اتحادیه  مدیرعامل 
تمام شده هر کیلوگرم گوشت برای دامدار ۷0 تا ۷2 هزار تومان است، گفت: متأسفانه تعدد 
حلقه های واسطه موجب افزایش 50 تا 55 درصدی قیمت خرده فروشی گوشت از دامداری 
تا خرده فروشی های سطح شهر می شود. سعید سلطانی سروستانی با اشاره به اینکه ۹0 
درصد گوشت مورد نیاز در داخل تولید می شود، افزود: با جلوگیری از خروج دام قاچاق و 
افزایش 20درصدی بهره وری، عالوه بر تأمین 100درصدی نیاز کشور از منابع داخل قادر 

به صادرات خواهیم بود.
  http://newspaper.hamshahri.org/id/62292 
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تأکید اعضاي کمیسیون اصل ۹۰ بر ضرورت نظارت بر 
زندان ها و بازداشتگاه ها

 شفافیت در حوزه قضایی
 روزنامه اعتماد- 30 خردادماِه 13۹8 

بهرام پارسایي، سخنگوي کمیسیون اصل 90.
به گفته بهرام پارسایي، سخنگوي کمیسیون اصل ۹0، در دیداری 
بر زندان ها و  با رئیس قوه قضاییه داشته اند، نظارت بیشتر  این کمیسیون  که اعضاي 
بازداشتگاه ها را خواستار شده و به صورت موردي به قتل علیرضا شیرمحمدعلي در زنداني 
فشافویه هم اشاره نمودند. آن ها همچنین یادآور شدند که چنین حوادثي مي تواند به اعتبار 
و جایگاه قوه قضاییه لطمه بزند و در مقابل، برخي رأفت ها باعث مي شود اعتماد عمومي 

به قوه قضاییه افزایش یابد که این امر در موفقیت این قوه اثرگذار خواهد بود.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/127077 

 

رئیس جمهور الیحه شفافیت را به مجلس ارسال کرد
 شفافیت در حوزه دولت

 خبرگزاری مهر-1 تیرماِه 13۹8 
حسن روحانی، رئیس جمهور.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، حجت االسالم 
حسن روحانی، الیحه شفافیت را که در جلسه 25 اردیبهشت 13۹8 هیئت وزیران با هدف 
ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی 
به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد. شفاف سازی عملکرد دولت)به معنای عام( از جمله 
شاخص های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر 
و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می شود.

  http://mehrnews.com/news/4647946  

  

شفاف سازی صورت های مالی بانک ایران زمین
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 امتداد-1 تیرماِه 13۹8 
به گزارش پایگاه خبری امتداد، با انتشار یک گزارش شفاف سازی در سامانه 
کدال مشخص شد که بانک ایران زمین در دوره 12ماهه منتهی به اسفند 
ماه ۹۷ )حسابرسی نشده( به ازای هر سهم 5/214 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به گزارش 
قبل تغییری نداشته است. به گزارش ایبنا، بر اساس این گزارش شفاف سازی، این شرکت براساس 
عملکرد 12ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۹۷مبلغ 20/855 میلیارد ریال سود خالص 
محقق کرده است. عملکرد صورت های مالی بانک ایران زمین را می توانید در لینک زیر دنبال کنید.

  http://yon.ir/XLF6W 

فصلدوم:سایراخبارهفته
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سازمان بورس ملزم به انتشار صورت های مالی خود شد
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بروکراتیک

 تابناک-1 تیرماِه 13۹8 
سرانجام امروز و بر اساس الیحه شفافیت، سازمان بورس به عنوان 
به گزارش  مالی خود شد.  انتشار صورت های  به  ملزم  ناظر  نهاد 
بورس تابناک، جلسه امروز هئیت وزیران با تصویب کامل الیحه شفافیت به پایان رسید؛ 
الیحه ای که بر اساس یکی از بندهای آن، مؤسسات عمومی و مؤسسه های خصوصی 
عهده داِر خدمات عمومی باید صورت های مالی و اطالعات راجع به اموال، دارایی، درآمد 

و هزینه های خود را منتشر کنند.
  https://www.tabnak.ir/fa/news/907172 

 

چهار گام قانونی برای مبارزه با فساد
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 خبرگزاری ایرنا -2 تیرماِه 13۹8 
مصطفی  ارانی، خبرنگار.

چهار اقدام قانونی در روزهای اخیر نشان می دهد که دست کم در 
حوزه قانون گذاری و مقررات نویسی، مبارزه با فساد اداری به یک گفتمان تبدیل شده است. 
اول، »قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران« 
بود. دوم، تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل 4۹ قانون اساسی 
بود. سوم، ارجاع الیحه ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام توسط نمایندگان مجلس بود و چهارمین اقدام نیز ارسال الیحه شفافیت 

توسط رئیس جمهور به مجلس بود.
  /http://www.irna.ir/news/83366464  

 

حقوق اعالمی مدیران شهری در سایت شفافیت دقیق نیست
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 روزنامه آرمان-2 تیرماِه 13۹8 
سید حسین رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران.

لحاظ  از  شهرداری  مدیران  گفت:  تهران  شهر  شورای  خزانه دار 
استخدامی در شرایط یکسانی نیستند و بخشی از دریافتی های آن  ها فراتر از حقوق و دستمزد 
ثابت است. سید حسین رسولی درباره علل تاخیر در ارائه به موقع گزارش ماهانه درآمد و هزینه 
های شهرداری تهران، گفت: ماده ۷۹ قانون شهرداری ، شهردار تهران به ویژه معاونان مالی 
و اقتصادی شهری و کلیت حوزه معاونت اداری و مالی شهرداری را موظف می کند به منظور 
اطالع شهروندان از وضعیت دخل و خرج ماهیانه شهرداری،  قبل از تاریخ پانزدهم هر ماه،  

گزارش دو حساب درآمد و هزینه های شهرداری را به شورای شهر اعالم کنند.
  http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/110613 

 

کدام بانک زنجانی را لو داد؟
 شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

 روزنامه شرق-2 تیرماِه 13۹8 
رسول کوهپایه زاده، وکیل دادگستری.

رسول کوهپایه زاده، یکی از وکالی شناخته شده کشور که وکالت 
بابک زنجانی را در مشهورترین پرونده فساد اقتصادی دهه اخیر کشور برعهده داشت، 
برای اولین بار نکاتی را درباره چگونگی آغاز این پرونده مطرح کرد و گفت: پرونده آقای 
بابک زنجانی به عنوان یک پرونده نفتی شناخته می شود؛ درحالی که باید بگویم استارت 
پرونده او با مسئله اتهام پول شویی و شورای عالی مبارزه با پول شویی بود. کوهپایه زاده 
اذعان داشت که در واقع واحد پول شویی بانک انصار اولین بار متوجه این مسئله شده و 

آن را به مقامات عالی تر گزارش کرده بود.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/223364 
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بودجه شرکت های دولتی شفاف می شود
 شفافیت در حوزه دولت

 خبرگزاری مهر- 3 تیرماِه 13۹8 
غالمرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه 

داخلی مجلس.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: از این پس بودجه شرکت های دولتی 
که حدود ۷0 درصد از سهم بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می دهند، شفاف 
می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، غالمرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه 
داخلی مجلس در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران درباره 
مصوبه امروز مجلس شورای اسالمی در راستای اصالح ماده 182 قانون آیین نامه داخلی 
مجلس و شفاف سازی بودجه شرکت های دولت، گفت: متأسفانه در طول سال های بعد از 
انقالب اسالمی، هیچ زمانی جدول پیوست 3  قانون بودجه در مجلس مورد بررسی قرار 

نگرفته است.
  http://mehrnews.com/news/4649651  

 

الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از ۲۰ مرداد
 شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

 روزنامه آرمان-3 تیرماِه 13۹8 
امیر وکیل زاده، مدیر عامل شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از الزام استفاده از کارت سوخت شخصی 
از تاریخ 20 مردادماه خبر داد و گفت: این طرح را با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و مقابله 
با قاچاق سوخت اجرایی خواهیم کرد. وکیل زاده اظهار کرد: بخشی از قاچاق سوخت به 
دلیل سوءاستفاده از کارت های شخصی دیگران است. کارت سوخت هر فردی باید توسط 
همان فرد و در همان شهری که زندگی می کند مورد استفاده قرار گیرد؛ در غیر این صورت 

سوءاستفاده هایی را شاهد خواهیم بود و این یک منطق است که گفته می شود هر کسی از 
کار سوخت خودش استفاده کند، به رونق و اقتصاد کشور کمک کرده است.

  http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/110638 

 

شفافیت، حلقه گمشده فدراسیون دوومیدانی
 شفافیت در حوزه ورزش

 خبرگزاری تسنیم- 4 تیرماِه 13۹8 
موضوع پاداش مربیان و مسئوالن دوومیدانی در سال ۹6، حواشی 
زیادی برای فدراسیون به دنبال داشته است. بیشتر کسانی که در این 
لیست بخشی از پاداش خود را دریافت نکرده بودند، اعتراض خود را نسبت به این موضوع 
اعالم کردند و حتی گفتند که این مسئله را تا دریافت حق شان پیگیری می کنند. در سال 
۹6 ملی پوشان دوومیدانی در چند رویداد بزرگ از جمله رقابت های داخل سالن قهرمانی آسیا 
شرکت کردند و براساس موفقیت ها پاداش هایی به آن ها و مربیان شان تعلق گرفت. در این 
میان برخی نکات وجود دارد که قطعاً مدیریت بهتر آن ها می توانست از حواشی جلوگیری کند.

  https://tn.ai/2039585 
 

جهت گیری عمومی در شهرداری شفافیت مالی است
 شفافیت در حوزه مدیریت شهری

 خبرگزاری مهر-4 تیرماِه 13۹8 
پیروز حناچی، شهردار تهران.

پیروز حناچی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران در 
جریان قرائت گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۹6 شهرداری حاضر شد و با بیان این که 
جهت گیری عمومی شهرداری تهران شفافیت در سیستم های درآمدمالی و هزینه  کردها 
است، گفت: ما از نظارت شورای شهر در این حوزه استقبال می کنیم و تالش می کنیم 
در چارچوب برنامه های ابالغی شورای شهر حرکت کنیم و اگر پیش از این نیز در همین 
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چارچوب ها حرکت می شد، حاال شاهد بدهی باالی 50 هزار میلیاردی نبودیم.
  http://mehrnews.com/news/4650388  

  

آیا فرار مالیاتی پردرآمدها با نصب کارت خوان خاتمه می یابد؟
 شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

 اقتصادآنالین-5 تیرماِه 13۹8 
اجباری کردن نصب دستگاه های کارت خوان صرفاً زمانی می تواند 
منجر به پایان دادن به فرار مالیاتی مشاغل پر درآمد شود که منافع 
دریافت کنندگان کاالها و خدمات به پرداخت های الکترونیکی گره زده شود. به گزارش 
اقتصادآنالین، بند »ی« تبصره 6 قانون بودجه ۹8، در رسانه ها سروصدای زیادی به پا کرد 
تا آنجایی که برای مجلس، دولت، جامعه پزشکی، رسانه ها و افکار عمومی به یک موضوع 
حاشیه ساز تبدیل شد. موضوع از آنجا شروع شد که در اسفندماه پارسال، نمایندگان مجلس 
در جریان بررسی الیحه بودجه ۹8؛ مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی 

را با استقرار پایانه های فروشگاهی وارد تور مالیاتی کردند.
  https://www.eghtesadonline.com/n/1niD 

 

الکترونیکی شدن فرآیند درخواست، صدور و تمدید جواز 
کسب اصناف

 شفافیت در حوزه دولت الکترونیک
 کسب وکار نیوز-5 تیرماِه 13۹8 

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد.
به گزارش کسب وکار نیوز، محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد 
در نشست خبری با خبرنگاران گفت: از تیرماه اصناف مشهد به سامانه دولت الکترونیک 
متصل شدند و امکان دریافت استعالمات الزم از دستگاه های اجرایی به منظور صدور جواز 
کسب برای اتاق اصناف نیز فراهم شده است. وی افزود: صدور پروانه کسب در مشهد طی 

سال گذشته نسبت به سال ۹6 کاهش داشت به طوری که در سال ۹6 بیش از 14 هزار و 
350 پروانه کسب و در سال گذشته 15 هزار و 35۹ پروانه کسب در چهار رسته تولیدی، 

توزیعی، خدماتی و خدمات فنی صادر یا تمدید شد.
  http://yon.ir/8mLy3 

 

انتشار دریافتی مدیران شهرداری تهران بازهم به تعویق افتاد
 شفافیت در حوزه مدیریت شهری

 عصر ایران-5 تیرماِه 13۹8 
بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران.

بهاره آروین در صفحه شخصی اش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: 
»روز شنبه آقای حناچی موافقت شان با انتشار دریافتی رده های مدیریتی در شهرداری 
تهران را اعالم کردند و قرار بود این اطالعات دیروز همزمان با نشست فصلی مدیران 
منتشر شود اما چند ساعت مانده به انتشار، با ارسال نامه ای باز هم انتشار دریافتی مدیران 
به تعویق افتاد.  تالش می کنیم شهرداری تهران نیز در اجرای قانون برنامه ششم توسعه 
و نیز مصوبه شورا در خصوص مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران هرچه زودتر 

دریافتی مدیران شهرداری تهران را منطبق بر استانداردهای شفافیت منتشر کند.«
  https://www.asriran.com/fa/news/675368 

 

قانون منع بکارگیری بازنشستگان بطور کامل اجرا شد
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 خبرگزاری مهر-5 تیرماِه 13۹8 
همت علی شاه نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری 

و استخدامی.
بحث  در  که  است  موضوعاتی  مهم ترین  از جمله  بازنشستگان  به کارگیری  منع  قانون 
استخدام های کشور با حواشی و چالش های زیادی همراه بوده است؛ موضوع مهمی که 
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به نحوی با آرمان و شعار انتخاباتی »شفافیت« گره خورده است. در همین رابطه، رئیس 
بکارگیری  قانون منع  اینکه  بیان  با  استخدامی  اداری و  امور مدیریت مشاغل سازمان 
بازنشستگان بطور کامل اجرا شده است، مصوبات پیشین مجلس را علت تداوم فعالیت 

برخی بازنشستگان اعالم کرد.
  http://mehrnews.com/news/4647802  

  

ارتقای سالمت اداری با حمایت از افشا کنندگان فساد
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 خبرگزاری فارس-5 تیرماِه 13۹8 
ابراهیم صبوری، نایب رئیس شورای شهر شیراز.

نایب رئیس شورای شهر شیراز گفت: الیحه حمایت از گزارشگران 
تخلفات مالی و اداری در شهرداری شیراز گامی دیگر در جهت مبارزه با فساد اداری و ارتقا 
سالمت اداری است. ابراهیم صبوری ابراز داشت: در راستای مبارزه با فساد اداری و ارتقا 
سالمت اداری، تاکنون 2 طرح ایجاد سامانه شفافیت شهرداری و طرح عدم تعارض منافع 
در شورا به تصویب رسیده است. ابراهیم صبوری ادامه داد: اکنون در ادامه تصویب این دو 
طرح افتخار آمیز، طرح حمایت از افشاکنندگان فساد اداری به صحن شورا ارائه شده است.

  http://fna.ir/daplv3 

 

فساد سیاست گذاری مادر همه فسادهاست
 سایر

 خبرگزاری ایرنا-5 تیرماِه 13۹8 
علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد.

در  هم  دارد؛  جریان  مختلف  در الیه های  ایران  اقتصاد  در  فساد 
الیه سیاست گذاری، هم در الیه مدیریتی و هم در الیه های اخالقی و شخصی. در الیه 

سیاست گذاری، روش اداره اموال عمومی در اقتصاد ایران به شکلی بوده که گویی این 
اموال بی صاحب هستند. داستان تیول داری در اقتصاد ایران این است که سیاست گذاری 
برای اموال عمومی، دارایی های عمومی و بنگاه های عمومی )اعم از دولتی، حکومتی، 
شبه دولتی، خصولتی و غیر آن( که مال مشاع مردم و حق الناس است، به گونه ای صورت 
گرفته که تعرض به آن ها آزاد دانسته شده و این کار در را برای سوءاستفاده باز گذاشته است.

  /http://www.irna.ir/news/83370486   
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میزان بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی کشور 1/7 
درصد است

  خبرگزاری ایرنا-30 خردادماِه 13۹8 
شاپور محمدزاده، معاون وزیر آموزش وپرورش.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد افراد تحت آموزش 
در مقطع ابتدایی ۹8/3 دهم درصد است، گفت: بر این اساس یک 
و هفت دهم درصد بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی داریم که مهم ترین مقطع تحصیلی 
است. وی فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را از عوامل بسیار مهم در عامل بازماندگی از 
تحصیل دانست و گفت: استان سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد بازماندگان از تحصیل 
را دارد و باید تا جایی که می توانیم مدرسه بسازیم و معلم به مناطق محروم ارسال کنیم.

  /http://www.irna.ir/news/83362444  

فائو مدیرکل جدید انتخاب می کند/۸۲1 میلیون نفر در 
جهان دچار سوء تغذیه هستند

  خبرگزاری فارس -1 تیرماِه 13۹8 
برای  تعداد گرسنگان جهان  است که  داده  ملل گزارش  سازمان 
سومین سال متوالی افزایش یافته است. بنا بر این گزارش 821 
میلیون نفر - یعنی از هر ۹ نفر یک نفر - در سال گذشته میالدی 

در جهان دچار سوء تغذیه بوده اند. گزارش تازه می گوید بیش از 150 میلیون کودک یعنی 
بیش از بیست درصد کل کودکان زیر پنج سال در جهان، با فقر تغذیه بزرگ شده اند. 
گرسنگی و سوءتغذیه در حالی برای سومین سال متوالی بیشتر شده که در سال های قبل 
از آن روندی نزولی داشت. سازمان خواروبار جهانی برنامه های حمایتی از کشاورزی کشورها 

و همچنین تدوین برنامه های اصالحی را برای آنها انجام می دهد.
•  فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان های بین المللی است که در 

زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد.)خبرنامه(
  http://fna.ir/daoqsg 

درآمد پیمانکاران شهرداری از کودکان زباله گرد چقدر است
  خبرگزاری ایرنا-1 تیرماِه 13۹8 

شهرداری جمع آوری زباله های کالنشهر تهران را 200 میلیارد 
تومان اجاره داده و برآورد شده است که پیمانکاران نزدیک به 
یک تا یک و نیم برابر این مبلغ سود به جیب می زنند و در رده 
بعدی هم صاحبان کار هستند و دست آخر هم آنچه می ماند به دست کودکان زباله گرد 
می رسد.* در این میان هم، این پیمان کاران تنها بخشی از کارگران را که قانونی به 
شمار می آیند بیمه می کنند و آنان را با کارگران غیر قانونی ادغام کرده در مراکز دولتی 

و غیر دولتی جا می دهند.

بخشدوم:مبارزهبافقر،تبعیضونابرابری

فصلاول:اخباربرگزیدههفته
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•  آمار ذکرشده برگرفته از سخنرانی کامیل احمدی، سرپرست پژوهش زباله گردی کودکان، 
در آئین رونمایی از پژوهش یغمای کودکی است.

  /http://www.irna.ir/news/83363667  

هزینه خانوارهای ایرانی ۵۰ درصد بیشتر شد
  کسب وکارنیوز-2 تیرماِه 13۹8 

هزینه خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه ای از کاال و خدمات 
گزارش  به  است.  شده  بیشتر  درصد   50 جاری  سال  خردادماه  در 
کسب وکار نیوز به نقل از مهر، هزینه خانوارهای ایرانی برای خرید 
مجموعه ای از کاال و خدمات در خردادماه سال جاری 50 درصد بیشتر شده است. گزارش های 
رسمی مرکز آمار از این حکایت داشت که تورم بار دیگر افزایش یافته و به روند رو به رشد خود 
در ماه های گذشته ادامه داده است. آنچه اتفاق افتاده در نهایت به این منتهی شده که تورم 
ساالنه با رشد 3.4 درصدی نسبت به اردیبهشت ماه به 3۷.6 درصد در خردادماه رسیده است.

  http://yon.ir/bA8LR 

طالق هایی برای کمتر از دومیلیون تومان در ماه!
  اقتصادآنالین-3 تیرماِه 13۹8 

به گفته   زنانی که  از  انتقادات  در روزهای گذشته، اظهارنظرها و 
مسئوالن از همسران خود طالق می گیرند، آن هم طالق صوری و 
مصلحتی تا از مستمری پدران فوت کرده ی خود استفاده کنند، باال 
گرفته است. مسئوالن باید آمار دقیق و تفکیکی از میزان طالق های صوری و البته به 
طریق اولی، میزان طالق های صوری به نفع مستمری پدر ارائه دهند و اگر واقعاً زنگ اخطار 
به صدا درآمده و چنین طالق هایی رو به ازدیاد است، باید به این سؤال پاسخ داده شود که 
چرا باید یک زن برای یک »مستمری نازل«  تن به طالق آن هم از نوع صوری بدهد؟

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

ریزش متقاضیان اخذ وام ازدواج
  روزنامه آرمان-3 تیرماِه 13۹8 

محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: امسال خود جوانان 
تقاضا داشتند مبلغ کمتری وام ازدواج بگیرند تا بتوانند اقساط را پرداخت کنند. این یک پیام 
برای مجلس است که نشان می دهد افزایش وام ازدواج بیش از این کمکی به افزایش آمار 
ازدواج نخواهد کرد و در حقیقت موضوعاتی دیگری مثل اشتغال ایمن و مسکن ارزان است 

که می تواند موجب افزایش ازدواج شود.
  http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/110649 

از سوی وزیر راه و شهرسازی؛ مسکن اجتماعی وتو شد!
  خبرگزاری ایسنا-4 تیرماِه 13۹8 

طرح مسکن اجتماعی که از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی ارائه 
و سال 13۹5 در هیئت وزیران تصویب شد، حاال به طور کلی توسط 
وزیر جدید راه و شهرسازی از دستور کار خارج شده است. در سال 
13۹2 طرحی با عنوان مسکن اجتماعی که ذیل آن مسکن حمایتی و استیجاری تعریف 
شده بود و عنوان می شد از کشور فرانسه اقتباس شده در دستور کار وزارت راه وشهرسازی 
قرار گرفت. این برنامه پس از بررسی های کارشناسی، روز 2۷ بهمن ماه 13۹5 توسط 
هیئت وزیران رونمایی شد. با این حال به دلیل نبود بودجه دولتی، هیچ گاه شکل عملیاتی 

به خود نگرفت.
  /https://www.isna.ir/news/98040402452 
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فرار از فشار و تنگنای بی پولی
  خبرگزاری ایرنا-5 تیرماِه 13۹8 

حداقل دستمزد کارگران در سال ۹8 نهایتاً به 2 میلیون تومان رسید 
و کارگر ساختمانی به دلیل رکود بازار مسکن از این هم کمتر کسب 
هزینه های  با  زیادی  فاصله  درآمدش  که  کارگری  برای  می کند. 
زندگی دارد، مهاجرت اجباری در ازای دستمزد بیشتر، گزینه مناسبی است. حداقل دستمزد 
کارگر عراقی در سال 2018 به 350 دینار افزایش یافته بود که حدوداً معادل 2۹0 دالر 
بوده است در حالی که مزد کارگر ایرانی تا چند ماه پیش 100 دالر و اکنون نهایتاً به 150 

دالر افزایش یافته است.
  /http://www.irna.ir/news/83370285  

در جست وجوي شغل و پول از  دست رفته
  روزنامه اعتماد-5 تیرماِه 13۹8 

داده هاي مرکز آمار ایران در زمستان سال ۹۷ با ارایه آمارهایي از 
میزان اشتغال زایي در کشور نشان داد که فرصت اشتغال زایي در 
کشور کاهش یافته است. بر اساس آمارها در سال ۹۷ میزان شغل 
تولید شده معادل 434 هزار نفر بود که این آمار براي سال ۹6 معادل اشتغال زایي براي 
615 هزار نفر بوده است. بنابراین میزان مشاغل ایجاد شده در سال ۹۷ نسبت به سال 
قبل از آن 2۹ درصد افت را تجربه کرده است. این در حالی  است تعداد مراکز کاریابي 
غیرمجاز 5 تا 6 برابر بیشتر از کاریابي هاي مجاز است و متقاضیان کار به واسطه مراکز 

کاریابي غیرمجاز مورد سوءاستفاده هاي اخالقي و مالي قرار مي گیرند.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/127515 
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مشکالت اقتصادی، مصرف لبنیات را کاهش داده است
  روزنامه همشهری-30 خردادماِه 13۹8 

کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت.
جهانپور گفت: »مصرف سرانه لبنیات در ایران در سال های اخیر با 
فراز و نشیب روبه رو بوده و اینک از بهترین سال های3 دهه اخیر 
مجدداً فاصله گرفته ایم و حداقل 6 تا ۷ درصد کاهش مصرف لبنیات را شاهد هستیم و حتی 
عددهای باالتری از این کاهش مصرف هم گزارش می شود. علت آن هم مشخصاً رکود و 
مشکالت اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم به دنبال تهدیدها و تحریم های بین المللی 

اخیر است که باالجبار سهم لبنیات در سبد مصرفی خانواده ها را کاهش داده است.«
  http://newspaper.hamshahri.org/id/60738

خط فقر و راهکارهای مقابله با آن
  خبرگزاری ایرنا-31 خردادماِه 13۹8 

چهره فقر چهره زیبایی نیست و اینکه بخشی از جامعه نمی تواند حداقل 
هزینه های زندگی خود را بپردازند مشکلی اساسی است که تبعات 
بسیاری به همراه دارد؛ فقر می تواند منجر به ناآرامی های اجتماعی 
شود و با محروم ماندن افراد از آموزش و تحصیالت، امکان درآمدزایی و توانمندی در جامعه 
را کاهش می دهد و جامعه را در تله فقر گرفتار و هزینه زیادی برای آن به وجود می آورد. از 

این رو، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند حمایت از بخش های تولیدی، مقابله با حقوق های 
نامتعارف و سهمیه بندی نظام توزیع یارانه ها، راهکارهای مقابله با گسترش فقر در کشور است.

  /http://www.irna.ir/news/83361267  

۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد امام 
ایجاد می شود

  خبرگزاری ایرنا-31 خردادماِه 13۹8 
حجت اهلل عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی 

کمیته امداد امام خمینی )ره(.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: در 
صورت تأمین به موقع منابع مالی به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان اعتبار می توان با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده 200 هزار فرصت شغلی تا پایان سال ایجاد کرد. عبدالملکی 
افزود: از این تعداد فرصت شغلی، ۷0 هزار مورد از طریق راهبری شغلی کارآفرینان ایجاد 
خواهد شد. وی با اشاره به اینکه مهم ترین سیاست کمیته امداد برای رفع فقر در جامعه و 
توانمندسازی خانواده ها از طریق ایجاد اشتغال برای کسب درآمد است، افزود: از تعداد فرصت 

شغلی ایجاد شده یک میلیون و 400 هزار مورد تنها مربوط به سال 13۹0 تا 13۹6 است.
  /http://www.irna.ir/news/83360593 

فصلدوم:سایراخبارهفته
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هزینه های فقرزای سالمت ۵1 صدم درصد کاهش یافته است
  خبرگزاری مهر-1 تیرماِه 13۹8 

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: هزینه های فقرزای سالمت پیش 
از اجرای طرح تحول سالمت، 83 صدم درصد بود اما اکنون 51 
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  شنبه  حریرچی ظهر  ایرج  است.  یافته  کاهش  درصد  صدم 
نظام  معیارهای  از  یکی  اظهار کرد:  پزشکی خراسان شمالی،  علوم  دانشگاه  سرپرست 
سالمت، محافظت مالی از مردم در برابر هزینه های ناشی از بیماری است که در این 
رابطه میزان پرداختی از جیب مردم از 58 درصد به 35 درصد رسیده است. حریرچی افزود: 
خانواده ای که 40 درصد درآمد خود را صرف بهداشت و درمان کند، دچار هزینه های کمر 

شکن و فقر زا شده است.
  http://mehrnews.com/news/4647804  

کاهش فقر مطلق، افزایش فقر نسبی
  خبرگزاری ایسنا-1 تیرماِه 13۹8 

پژوهش »بررسی جایگاه، چارچوب مفهومی و چالش های مربوط 
به کیفیت زندگی در ایران« توسط دبیرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگی منتشر شد. بر حسب یافته های تحقیق، ایران در 20 سال 
نظر  از  بوده است.  دنیا  پایین در  به  رو  زندگی متوسط  با سطح کیفیت  اخیر، کشوری 
شاخص های درآمدی و فقر، ایران نسبت به کشورهای همسایه وضعیت قانع کننده ای 
ندارد. در زمینه شاخص های درآمدی و اشتغال نیز روند متوسط درآمد و هزینه ها خانوار 
شهری و روستایی نشان می دهد که در بیست سال اخیر سطح فقر مطلق در جامعه بسیار 

کاهش یافته است اما بر دامنه فقر نسبی افزوده شده است.
  /https://www.isna.ir/news/98040100544

گزارش جمعیت امام علي از وضعیت کودکان کار در 
کارگاه ها در نشست »کارگاه به جاي مدرسه«

  روزنامه اعتماد-1 تیرماِه 13۹8 
حامد دستوري، مسئول طرح کعبه کریمان و عضو جمعیت دانشجویي 
و مردمي امام علي )ع( گزارشي از طرح کعبه کریمان ارائه داد که 
به سراغ کشف و شناسایي کودکان مشغول به کار در کارگاه هاي 
کوچک و صنعتي به خصوص در شهرهاي تهران، تبریز و اهواز رفته است. کارگاه هاي 
بلور، کارگاه هاي پرس کاري، کارگاه هاي تفکیک زباله و کارگاه هاي آجرپزي  شیشه و 
بخشي از بازار غیررسمي کودکان کار هستند و نیروهاي شان را نه در حال دستفروشي 

گوشه خیابان ها و سر چهارراه ها مي توان دید نه در پارک ها و اتوبوس و مترو.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/127214 

کودکان کار محصول شرایط اجتماعی و اقتصادی هستند
  خبرگزاری مهر-2 تیرماِه 13۹8 

پیروز حناچی، شهردار تهران.
شهردار تهران، با عنوان این مطلب که کودکان کار محصول شرایط 
اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: آمار این کودکان در کالن شهرها 
وضعیت حادتری دارد. وی افزود: سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در سال 2002 
با توجه به گستردگی پدیده کار کودکان، روز دوازدهم ژوئن را برای این پدیده نام گذاری 
کردند. در حال حاضر کودکانی که به طور مداوم به کار گرفته می شوند، از آموزش باز 
می مانند و دوران کودکی شان را درک نمی کنند، کودک کار شمرده می شوند و بین 5 تا 

1۷ سال سن دارند.
  http://mehrnews.com/news/4648883 
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فقر عامل اصلی کارِ  کودکان است
  خبرگزاری ایلنا- 2 تیرماِه 13۹8 

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ارتباط با کودکان کار در ایران گفت: دو نوع فقر شدید درباره 
کودکان کار در ایران وجود دارد، یکی کودکانی با فقر و آسیب کمتر که البته آمار بسیار 
باالیی دارند و دیگری کودکانی هستند که اعتیاد دارند و فروخته می شوند و در شرایط بسیار 
بد کار می کنند. در هر صورت برای هر دو نوع کودکان شرایط سخت است، اما کودکانی 

که هویت ندارند، نمی توانند از طرف دولت خدمت رسانی شوند. 
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-776798

حاشیه نشینی محصول قطعی افزایش اجاره  بهاست
  اقتصادآنالین-2 تیرماِه 13۹8 

یحیی کمالی پور، نماینده مجلس شورای اسالمی.
یک نماینده مجلس با بیان این که حاشیه نشینی محصول قطعی 
برخی  کم درآمد  اقشار  آوردن  روی  دلیل  اجاره بهاست،  افزایش 
استان ها به اجاره کانکس را بی توجهی دولت دانست. به گزارش اقتصادآنالین به نقل از 
تسنیم، یحیی کمالی پور اظهار کرد:  بر اساس آماری که اعالم شده در کشور 14 میلیون 
حاشیه نشین وجود دارد و توسعه نامتوازن جمعیت در استان ها باعث شده که مردم از روستاها 

و مناطق محروم مهاجرت کرده و به حاشیه شهرها پناه ببرند.
  https://www.eghtesadonline.com/n/1nVV 

هجوم به هالل فقر تهران
  روزنامه شرق-2 تیرماِه 13۹8 

محمد سعید ایزدی، معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی. 
افزایش اجاره بها و قیمت مسکن و زمین در کل کشور در یک سال 
اخیر، ارتباطي مستقیم با گسترش حاشیه نشیني دارد. کارشناسان 
معتقدند که افزایش حاشیه نشیني در ایران به دلیل تعادل نداشتن و قطبي شدن مناطق ایجاد 
شده است؛ امري که محمد سعید ایزدی، معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی، بر آن تأکید 
مي کند. وی معتقد است که در دوره کنوني در وزارت راه وشهرسازي، برخالف رویه ها و 
مصوبات شوراي شهرسازي عمل مي شود. به گفته او، یکي از مهم ترین مسائلي که باید 
در مدیریت بخش هاي حاشیه نشین در نظر گرفته شود، آن است که دولت نباید به صورت 

مستقیم وارد تملک اراضي و اخراج ساکنان از محالت شود.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/223437 

دامنه بحران بیکاري گسترده تر شد
  روزنامه آرمان امروز-2 تیرماِه 13۹8 

براساس آمار رسمي در بهار ۹۷ میانگین بیکاري جوانان 15 تا 2۹ سال 
کشور به 25.5درصد رسید، نرخ بیکاري دانش آموختگان دانشگاهي 
نیز در همین حدود اعالم شده و تعداد بیکاران دانش آموخته حدود 
پنج تا شش میلیون نفر است. نوسانات قیمت ارز و به همراه آن افزایش روزبه روز قیمت 
برخي کاالها چندماهي است که توجه تمامي اقشار جامعه در سطوح مختلف را به خود 
جلب کرده و این در حالي ا ست که در این میان قشر جوان در کوچه پس کوچه هاي 

بیکاري پرسه مي زنند.
  http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/110624 
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اعتیاد با بیکاري و فقر بیشتر شد
  روزنامه آرمان- 3 تیرماِه 13۹8 

بسیاری از روانشناسان بر این باور هستند که فقر و بیکاری عواملی 
که  چرا  می آیند  حساب  به  اعتیاد  آمار  افزایش  برای  تأثیرگذار 
نامناسب بودن شرایط اقتصادی خود می تواند فشارهای بسیاری را 
برای فرد ایجاد کند به گونه ای که فرد برای رهایی از این شرایط به مصرف مواد مخدر روی 
می آورد. همچنین مطالعات نشان می دهد که افراد بیکار که مسئولیت تأمین هزینه های 
زندگی خانواده را دارند و همچنین افرادی که با مدارک تحصیلی باال هنوز نتوانستند شغل 
مناسبی پیدا کنند و یا بنا به دالیل مختلف از کار خود نیز اخراج شده اند، برای تسکین 

دادن خود به مصرف مواد مخدر روی می آورند.
  http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/110648 

فشار اقتصادی روی شانه درمان
  روزنامه همشهری-3 تیرماِه 13۹8 

محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصاد سالمت و بیمه.
هزینه بهداشت و درمان به دلیل شرایط اقتصادی به صورت روزانه 
در حال افزایش است و این در حالی است که آمار مبتالیان به 
بیماری های واگیردار و غیرواگیر در کشور رو به افزایش است. محسن ایزدخواه، کارشناس 
اقتصاد سالمت و بیمه با بیان این موضوع می گوید: این چالش بر می گردد به سیاست های 
اقتصادی که دولت انتخاب کرده است؛ مجموعه سیاست هایی که تورم زاست. سیاست های 
تورم زا در اقتصادسیاسی به سیاست هایی گفته می شود که بازی اقتصادی را به یک بازی 
ایران این مسئله شکل حادتری به خود  کازینویی یا بازی مافیایی تبدیل می کند و در 

می گیرد.
  http://newspaper.hamshahri.org/id/61580 

نیکوکاران هرمزگان 44 میلیارد ریال به نیازمندان کمک 
کردند

  خبرگزاری ایرنا- 4 تیرماِه 13۹8 
مهرداد تاجیک، معاون توسعه مشارکت  های مردمی 

کمیته امداد امام خمینی )ره( هرمزگان.
معاون توسعه مشارکت  های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
هرمزگان گفت: مراکز نیکوکاری این استان در سه  ماهه امسال 44 میلیارد و 250 میلیون 
ریال به نیازمندان کمک کردند که سه درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. 
مهرداد تاجیک روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 13 میلیارد و 200 میلیون ریال از 
کمک های نیکوکاران به صورت نقدی و 31 میلیارد و 50 میلیون ریال غیرنقدی بوده 
است. وی بیان داشت: 64 مرکز نیکوکاری محله برای خدمت رسانی مطلوب به نیازمندان 

در هرمزگان ایجاد شده است.
  /http://www.irna.ir/news/83368824  

برای رهن مستأجران وام خواهیم داد
  کسب وکار نیوز-4 تیرماِه 13۹8 

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی.
با  اقتصادی و دارایی در نشست خبری  امور  فرهاد دژپسند وزیر 
خبرنگاران با بیان این که سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته به 
4 میلیارد دالر رسیده است در مورد شاخص کسب و کار هم گفت: با این که ایران در آمارها 
چهار رتبه تنزل داشته اما این ناشی از امتیاز نیست چرا که امتیاز ایران افزایش هم داشته 
است و در تجارت برون مرزی 4۹ رتبه پیشرفت داشته ایم. او همچنین به پیشنهادات خود 
برای حمایت از اقشار آسیب پذیر هم اشاره کرد و گفت که برای حمایت از مستأجران 

قصد داریم صندوقی را راه اندازی کنیم که با وام دادن به تأمین رهن آن ها کمک کنیم.
  http://yon.ir/roNJF 
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طرح ساماندهی کودکان کار را تا چه اندازه تاثیرگذار 
می دانید؟

  خبرآنالین-5 تیرماِه 13۹8 
است:  آمده  خیابان  کودکان  ساماندهی  آیین نامه  دوم  ماده  در 
مشارکت  و  همکاری  با  است  موظف  کشور  بهزیستی  »سازمان 
شهرداری ، انجمن های خیریه ، تشکل های غیردولتی و ... و با استفاده 
از مددکاراجتماعی، نسبت به شناسایی ، جذب ، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی در 
کلیه مراکز استان ها و در صورت صالح دید کارگروه اجتماعی استان در شهرهای باالی 
200 هزار نفر اقدام کند.« اما برخالف این آیین نامه روند شناسایی، جذب و توانمندسازی 
این کودکان به درستی انجام نمی شود و طبق گزارش ها شاهد این هستیم که این کودکان 

به نامناسب ترین شکل ممکن پذیرش و بعد از مدتی رها می شوند.
  khabaronline.ir/news/1273875 

تورم ظالمانه ترین مالیات علیه فقرا
  اقتصادآنالین-5 تیرماِه 13۹8 

فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه عالمه. 
تورم بنا به تعریف در متون اقتصاد سیاسی، ظالمانه ترین مالیاتی 
تلقی می شود که از فقرا گرفته و تقدیم اغنیا می شود. بنابراین انتظار 
نادرستی است که کسانی بگویند می خواهند از طریق سیاست تورم زا عدالت برقرار کنند و 
توقع داشته باشند که ما فکر کنیم این فقط یک حرف کارشناسی است. در مورد ماجرای 
نرخ ارز هم، یک ماه قبل، یک گزارش مشکوک و تأسف باری توسط مرکز پژوهش های 
مجلس تهیه شد در دفاع از اینکه یک جهش در نرخ ارز نیازهای اساسی مردم تأمین شود. 
اتفاقاً آنها هم ادعا کرده بودند که انگیزه شان مبارزه با رانتی است که این ماجرا ایجاد می کند.

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