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نگاهي به آخرین گزارش 
سازمان بین المللي كار )2018(؛ 

دوربرگردان خصوصي سازي 
در نظام 

بازنشستگي

مدیركل دفتر توسعه و 
نظارت بر مراكز و مؤسسات 

غیردولتی سازمان بهزیستی 
كشور:خیریه ها 

رتبه  بندی 
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تغییرات اقلیمی می تواند 
جهان را در فقرزدایی 50 

سال عقب 
براند

برابرِی دیه: 
گامی به 

سوی برابری

 36 هزار میلیارد تومان 
خسارت برای جبران 

پنهان كاری 
بانک ها

رئیس ستاد مركزی مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز: حدود 5 
میلیون شماره حساب فعال 

در پول شویی 
و قاچاق 

مسدود شد

گزارشی از بازار 
خریدوفروش مو به دلیل 

تنگناهای 
معیشتی

انتشار اطالعات تحصیلی 
11۷ نفر از مدیران 

صندوق 
بازنشستگی
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نسبتبهفساددرونقوهقضاییهسختگیریکنید

مافیايدخانیاتسرمایههايمليرادودميکند

»کدفروشی«حبسدارد

میلیاردرهاییکهنمایندهبهمجلسمیفرستند/داللهادربازیانتخابات

چراشفافنمیگوییداستراماچونی،برانکو،ویلموتس،کالدرونوبقیه...

گزارشدیدهبانشفافیتوعدالتدربارهزمینخواریبرخی...

شفافیت،حلقهمفقودهصورتهایمالیدرصنعتبیمه

مجلسگزارشيدربارهحقوقهاينجوميارائهميکند

ترکیبشورایعالیشفافیت؛»دولت«قوهقضائیهرانیمکتنشینکرد

آشنا:شفافیتقضاییبرایمبارزهبافسادضروریاست

ویژگیهایسامانهاشتغالایرانیان

کالهبرداری»فیشینگها«ازنامبانکمرکزی

مبارزهوزارتصنعتبامنشأتوزیعرانتپتروشیمیدرسایتبهینیاب...
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بخشدوم:مبارزهبافقر،تبعیضونابرابری
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ادراک فساد و احساس عدالت
برای مقابله با فساد تنها وجود شواهد مبنی بر  فساد درون ساختارها کافی نیست، شناخت 
اینکه فساد در کدام بخش ها شایع تر است، یا اینکه فساد در کدام بخش ها اثرات مخرب تری 
دارد و نیز اینکه ارزیابی شهروندان از میزان فساد چه میزان است،  اهمیتی دوچندان دارد. 
شاخص ادراک فساد نشان می دهد که شهروندان چه ارزیابی ای از وضعیت فساد دارند. 

این ادراک از فساد رابطه بسیار نزدیکی با احساس عدالت دارد.
مطالعات فسادسنجی عموماً در پی آن هستند تا تصویری حتی االمکان جامع تر از فساد 
ارائه دهند. ادراک فساد عبارت است از تصور افراد جامعه از وضعیت فساد و مصادیق آن 
در جامعه. عموماً برای سنجش ادراک فساد سؤاالتی درباره رشوه گیری مقامات دولتی، 
کاله برداری در خریدهای دولتی، اختالس و میزان قوت و تداوم سیاست های ضد فساد 
پرسیده می شود. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال 2014، ایران بر حسب 
شاخص ادراک فساد رتبه 137 را در میان 175 کشور کسب کرد. اگرچه مطابق این گزارش 
کشورهایی مثل لبنان، سوریه، یمن، عراق و سودان، وضعیتی به مراتب بدتر از ایران دارند، 
اما در همان حال بسیاری از کشورهای منطقه نیز وضعیتی بسیار بهتر از ایران داشته اند.

در مقابل ادراک فساد می توان از احساس عدالت سخن گفت. احساس عدالت برآیندی 
از ذهنیت و عینیت عدالت در جامعه است. احساس عدالت را می توان بر حسب دو نوع 
عدالت توزیعی و رویه ای مورد بررسی قرار داد. احساس عدالت توزیعی نشان دهنده احساس 
مردم نسبت به موفقیت دولت در انجام تکالیفی مثل توزیع مناسب دسترسی به مشاغل، 
مناصب و اموال عمومی است. احساس عدالت رویه ای نیز نشان می دهد رویه های جاری 

در جامعه و سازمان ها تا چه حد از نظر مردم عادالنه است.

شواهد هم در سطح ملی و هم در سطح محلی و سازمانی نشان می دهد سطح ادراک از فساد 
باال است. در بسیاری نظرسنجی ها درباره مسائل و مشکالت جامعه ایران، پاسخ دهندگان 
فساد اداری را یکی از مهم ترین مسائل و مشکالت جامعه ایران به شمار آورده اند. فساد 
خود یکی از نمودهای نبود عدالت اجتماعی است. در واقع باور شهروندان به وجود فساد 
به معنای آن است که آنان معتقدند ساختارهای موجود فاقد شایسته ساالری بوده و در 
ضمن از توزیع عادالنه اقتصادی نیز بی بهره اند. ادراک شهروندان از فساد حاصل تجربه 
عینی و روزمره شان از زندگی اجتماعی است . به همین دلیل هرچه تجربه فساد در یک 
بخش، سازمان یا مؤسسه در مقایسه با بخش دیگر بیشتر باشد به همان میزان بر کاهش 
احساس عدالت در میان شهروندان نیز اثرگذار است. از همین رو سازمان ها و مؤسساتی 
که مردم ناچارند در زندگی روزمره بیشتر با آن ها سروکار داشته باشند، در اولویت مبارزه 
با فساد قرار دارند. به عبارت دیگر، جهت مبارزه برای کاهش فساد باید متوجه سازمان ها و 

دستگاه هایی شود که بیشترین ادراک از فساد را تولید می کنند.
رابطه ادراک فساد و احساس عدالت، متقابل و همبسته منفی است. در واقع  کاهش 
احساس عدالت به تقویت ادراک فساد منجر می شود و در مقابل، ادراک فساد بیشتر به 
کاهش احساس عدالت خواهد انجامید. برای مثال وقتی افراد نوعی از بی عدالتی را در 
جامعه، سازمان یا هر محیط دیگری ادراک کنند، در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرند 
و در پی تأمین نیازهای خود از طرق غیرمعمول اقدام می کنند. این فرایند عموماً به فساد 
اداری ختم می شود. به عبارت دیگر، احساس بی عدالتی به کاهش وفاداری، تعهد و احساس 
مسئولیت اجتماعی و سازمانی منجر می شود. بر این اساس  انتظار می رود هرچه جوامع 
نابرابرتر شوند، فساد در آن ها شایع تر شده و در نتیجه ادراک فساد نیز افزایش یابد. متقاباًل با 

مقدمه
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افزایش فساد و ادراک آن توسط شهروندان، احساس عدالت اجتماعی آنان کاهش می یابد. 
آیا راهی برای خروج از این چرخه سیاه وجود دارد؟

***
در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:

  علی مویدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از شناسایی ۶ میلیون شماره 
حساب بانکی فعال در پول  شویی و قاچاق خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود 5 میلیون 

شماره حساب مسدود شد.
  رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 34 هزار خودرو 
غیرقانونی در سال های ٩۶ و ٩7 ثبت سفارش شده است و همچنین چهار خانواده با استفاده 
از رانت و تشکیل باندهای فساد اقتصادی، 125 هزار خودرو خارجی را به کشور وارد کردند.
  مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور 

گفت: خیریه  ها و سمن ها براساس شاخص  های تعیین شده ای، رتبه بندی می شوند.
  مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران از انتشار سالنامه های 

آماری شهرداری از سال 13۶3 تا تا 13٩۶ در سامانه »داده نمای تهران« خبر داد.
  حاصل قانون گریزی مؤسسان و طمع سپرده گذاران، 3۶ هزار میلیارد تومان جبران 
خسارت برای سه میلیون و 400 هزار فردی شدکه به هشدارها بی توجهی کردند و سود 
پول خواستند. در یک حساب سرانگشتی این رقم به ازای هر ایرانی چیزی در حدود 450 

هزار تومان است.
  در ادامه روند شفاف سازی در صندوق بازنشستگی کشوری، مدارک تحصیلی 117 نفر 

از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه این صندوق منتشر شد.
  »فیلیپ آلستون«، گزارشگر ویژه فقر و حقوق بشر سازمان ملل در جدیدترین گزارش 
خود هشدار داده است: »اگر فکری برای تغییرات جوی نشود، این تغییرات باعث می شود 
روند توسعه، بهداشت جهانی و فقرزدایی 50 سال به عقب بازگردد و تا سال 2030 بیش 

از 120 میلیون نفر بر جمعیت فقرای جهان افزوه شود.
  گزارشی حیرت انگیز از بازار خرید وفروش مو به دلیل تنگناهای معیشتی: بررسی ها نشان 

می دهد که نیاز مالی دلیل اصلی فروش مو خصوصاً موهای کودکان است.
  با توجه به آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در ایران نزدیک به 2/5 تا 3 

میلیون افغان زندگی می کنند و پیش بینی می شود که این تعداد تا اواخر امسال به نصف 
برسد.

  اعداد و ارقام رسمی نشان می دهد بیمه شدگان تأمین اجتماعی حداقل 4 میلیون تومان 
عقب ماندگی مزدی دارند. در این میان، کارگران 4 میلیون و 2۸0 هزار تومان و بازنشستگان 

4 میلیون و 7۸0 هزار تومان عقب ماندگی مزدی دارند.
  مسکن اجتماعی، وتو شد. این سرنوشت طرح تولید مسکنی است که در نخستین 
روزهای آغاز به کار دولت یازدهم با هدف تأمین مسکن اقشار کم درآمد ارائه شده بود اما 

به دلیل کمبود بودجه، هیچ گاه به بار ننشست.
  در آخرین روز اردیبهشت امسال دیوان عالی کشور سرانجام رأی وحدت رویه ای را 
صادر کرد که براساس آن، صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی موظف شده تا 
مابه التفاوت دیه بانوان اعم از دیه نفس یا اعضا را پرداخت کند. این اتفاق در واقع گامی 
بسیار بلند و مثبت در راستای کاهش تبعیض بین حقوق زنان با مردان محسوب می شود.

  سازمان بین المللي کار در گزارش اخیر خویش)201۸( با عنوان »بازگشت از خصوصي 
سازي: بازسازي نظام بازنشستگي عمومي در اروپاي شرقي و امریکاي التین« به بررسي 
وضعیت روند خصوصي سازي و بازگشت آن در نظام بازنشستگي پرداخته است. بنا به 
گزارش مذکور، در کشورهاي مورد اشاره)شیلی، آرژانتین و ...(، نرخ پوشش راکد شده یا 
کاهش یافته است، مزایاي بازنشستگي وضعیتي بدتر از گذشته یافته، نابرابري جنسیتي و 

درآمدي دوچندان شده و خصوصي کردن از مقبولیت افتاده است.
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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 6 لغایت 12 تیر ماهِ 1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
48 درصد12روزنامه نگار-خبرنگار 

16 درصد4مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها1
12 درصد3نمایندگان مجلس
8 درصد2کنشگران مدنی

4 درصد1پژوهشگران و اساتید دانشگاه 
------وزرا
12 درصد3سایر

100 درصد25مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
   مورخ 6 لغایت 12 تیر ماهِ 1398

فراوانیتعد اد موضوع
20 درصد5نظام پولی، مالی و بانکی
16 درصد4بازرگانی و امور مالیاتی 

8 درصد2مدیریت شهری
8 درصد2بهداشت و سالمت 

8 درصد2قضایی
4 درصد1ورزش 

4 درصد1 اطالعات و فضای مجازی
4 درصد1دولت)دولت الکترونیک و ...(
4 درصد1امورات مجلس و نمایندگان
4 درصد1صندوق های بازنشستگی

4 درصد1نفت و پتروشیمی 
4 درصد1سالمت اداری و بوروکراتیک 

4 درصد1امالک و مستغالت 
------نهادهای عمومی غیردولتی

------رسانه، فرهنگ و هنر
------وزارتخانه و سازمان های تابعه

8 درصد2سایر
100 درصد25مجموع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت
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رأی به بی نفعی مردم در اموال عمومی
 شفافیت در حوزه مدیریت شهری

 روزنامه شرق-۶ تیرماِه 13٩۸ 
حسن خلیل خلیلی، وکیل پایه یک دادگستری.

اخیراً دیوان عدالت اداری در جایگاه سکان دار دفاع از حقوق ملت در 
مقابل دولت، با صدور رأیی قدم در راهی گذاشته و شهروندان را نسبت به اداره و نظارت بر 
اموال عمومی و شهرداری ها، ذی نفع نمی داند. الزم به ذکر است که دیوان عدالت اداری 
در پرونده ای مرتبط با دفاع از حقوق اموال عمومی، با استناد به بند ب ماده 53 قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی خویش، با این استدالل که »شاکی در دعوای مطروحه دارای 

سمت و صاحب نفع محسوب نمی شود«، اقدام به صدور قرار رد شکایت کرده است.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/223648 

چرا حقوق ها در سامانه حقوق و مزایا ثبت نمی شود؟
 شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

 تابناک-۶ تیرماِه 13٩۸ 
سامانه ثبت حقوق و مزایا اهمیت بسیار زیادی در ایجاد عدالت اداری یا 
حتی همسان سازی حقوق ها می تواند داشته باشد. اما اخیراً این سامانه 

از نهادی به نهاد دیگر منتقل شده که با این جابجایی ها به حاشیه رفته است. چراکه بر اساس 
قانون برنامه ششم توسعه، دولت مسئول راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و نسبت 
به جمع آوری و شفاف سازی کلیه پرداخت های مورد نظر مکلف شده است. دولت نیز در ابتدا 
سازمان امور استخدامی را مسئول این کار کرد اما در ادامه و در جریان بررسی الیحه بودجه 

سال 13٩۸، مجلس تشخیص داد که این سامانه به وزارت اقتصاد منتقل شود.
 https://www.tabnak.ir/fa/news/908120   

خریدوفروش میلیاردی مجوز داروخانه ها
 شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

 روزنامه شرق-۶ تیرماِه 13٩۸ 
سمیرا حسینی، روزنامه نگار.

۸00 میلیون تا 11 میلیارد تومان؛ این قیمت پروانه فعال و مجوز 
خام داروخانه ها در مناطق مختلف کشور است. در کانال تلگرامي ای که براي فروش مجوز  
داروخانه  ها وجود دارد، هر روز مشخصات داروخانه هاي مختلف با میزان فروش روزانه، بیمه و 
منطقه فعالیت آن براي فروش منتشر مي شود. این در حالي است که برخي فارغ التحصیالن 

رشته داروسازي با گذشت چندسال همچنان در صف دریافت مجوز داروخانه هستند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/223692 

بخشاول:شفافیتومقابلهبافساد

فصلاول:اخباربرگزیدههفته
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۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت برای جبران پنهان کاری بانک ها
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 خبرآنالین-7 تیرماِه 13٩۸ 
زهرا علی اکبری، خبرنگار.

مجاز  غیر  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
چیزی بیش از 3 میلیون و 400 هزار فقره سپرده را در خود جای داده بودند. پرداخت سود 
به این سپرده ها غالبا بین 20 تا 3۸ درصد بود. در این مکانیزم برخی سپرده گذاران حتی 
سودهایی در محدوده ۸0 درصد نیز دریافت کرده بودند. حاصل قانون گریزی مؤسسان و 
طمع سپرده گذاران اما 3۶ هزار میلیارد تومان جبران خسارت شد برای سه میلیون و 400 
هزار فردی که به هشدارها بی توجهی کردند و سود پول خواستند. در یک حساب سرانگشتی 

این رقم به ازای هر ایرانی چیزی در حدود 450 هزار تومان است.
 http://khabaronline.ir/news/1274530 

 

کدام دستگاه ها در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی با سازمان 
امور مالیاتی همکاری نکردند

 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی
 خبرگزاری فارس-۸ تیرماِه 13٩۸ 

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس.
انتشار  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  موسوی،  فرید  سید 
توئیتی، نام 12 دستگاه که همکاری الزم و کافی با سازمان امور مالیاتی را نداشتند و 
مانع اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقا شفافیت 
شده اند را اعالم کرد. این ده دستگاه عبارت اند از: شرکت پست جمهوری اسالمی ایران، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران، سازمان ثبت احوال، اشخاص حقوقی 
ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک )PSP(، شرکت های مخابرات 

و همراه، معاونت ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز آمار 
قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ...

 http://fna.ir/daq8b4 

انتشار اطالعات تحصیلی 11۷ نفر از مدیران صندوق بازنشستگی
 شفافیت در حوزه صندوق های بازنشستگی

 خبرگزاری مهر-٩ تیرماِه 13٩۸ 
سید میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی 

کشوری.
در ادامه روند شفاف سازی در صندوق بازنشستگی کشوری، مدارک تحصیلی 117 نفر از 
مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه این صندوق منتشر شد. سید میعاد 
صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جدیدترین پست اینستاگرامی خود 
نوشت: در ادامه مسیر شفافیت، اطالعات تحصیلی 117 نفر دیگر از مدیران شرکت های 
تابعه ی صندوق بازنشستگی منتشر شد. صالحی در ادامه تأکید کرد: هرچند مدرک تحصیلی، 
مهم ترین معیار یک مدیر شایسته نیست، اما یکی از معیارهای مهم در شایسته ساالری است.

 http://mehrnews.com/news/4654252 

 

ایران دربین 1۹۰ کشور از نظر پرداخت مالیات 14۹ است
 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

 خبرگزاری ایرنا-٩ تیرماِه 13٩۸ 
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، 

معدن و تجارت.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رویکرد مالیات در سال رونق 
تولید باید حمایت از واحدهای تولیدی باشد، گفت: بر اساس ارزیابی های بانک جهانی، رتبه 
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کشور در یکی از زیرشاخص های سهولت کسب وکار با عنوان »پرداخت مالیات«، 14٩ از 
بین 1٩0 کشور جهان، که نامناسب است. »سعید زرندی« افزود: ایران در این شاخص ها 
وضعیت مناسبی نداشته و بدین ترتیب، شاهد وخیم تر شدن رتبه کشور در این بخش بوده ایم، 

به طوری که در سال های گذشته رتبه کشور در این شاخص 50 رتبه تنزل داشته است.
 /http://www.irna.ir/news/83375341 

انتشار ۳ دهه آماِر شهر و شهرداری تهران
 شفافیت در حوزه مدیریت شهری

 کسب وکار نیوز-٩ تیرماِه 13٩۸ 
محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و 

ارتباطات شهرداری تهران.
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران از انتشار سالنامه های آماری 
شهرداری از سال 13۶3 تا تا 13٩۶ در سامانه »داده نمای تهران« خبر داد. به گزارش کسب 
و کار نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، دکتر محمد فرجود با اشاره 
به تهیه و انتشار آمارنامه شهر و شهرداری تهران توسط این سازمان گفت: سالنامه های آماری 
تصویری شفاف از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر تهران ارائه می دهند و سازمان 
فاوا به تازگی این اطالعات آماری را به طور کامل در درگاه data.tehran.ir منتشر کرده است.

 http://yon.ir/EpZyC 

خیریه ها رتبه بندی می شوند
 سایر

 خبرگزاری ایرنا- 10 تیرماِه 13٩۸ 
جهان حیدری، مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز 

و مؤسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور.

مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
خیریه  ها و سمن ها براساس شاخص  های تعیین شده ای، رتبه بندی می شوند. جهان حیدری 
روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: شفافیت عملکرد و توانمندی آن ها و همکاری در 
طرح های اجتماعی از جمله شاخص هایی است که برای رتبه بندی خیریه ها و سمن ها در 
نظر گرفته شده است. وی اضافه کرد: رتبه بندی خیریه ها به ما امکان می دهد تا هر سه 
ماه یکبار، گزارش عملکرد از خیریه ها داشته باشیم و احتمال اقداماتی مانند پول شویی در 

خیریه ها به حداقل برسد.
 /http://www.irna.ir/news/83367684 

شفاف سازی یک نماینده درباره نقش 4 خانواده در وارد 
کردن 125/۰۰۰ خودرو خارجی به کشور

 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی
 خبرآنالین- 12 تیرماِه 13٩۸ 

امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 34 هزار خودرو 
غیرقانونی در سال های ٩۶ و ٩7 ثبت سفارش شده است و همچنین چهار خانواده با استفاده 
از رانت و تشکیل باندهای فساد اقتصادی، 125 هزار خودرو خارجی را به کشور وارد کردند. 
نماینده همدان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: مجلس قوانین کافی را برای 
مبارزه با فساد در دست دارد و این فراکسیون در زمینه اعاده اموال نامشروع، شفافیت اموال 

مسئولین و پیگیری دستور هشت ماده ای رهبری، اقداماتی را آغاز کرده است.
 http://khabaronline.ir/news/1275929 
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حدود 5 میلیون شماره حساب فعال در پول شویی و قاچاق 
مسدود شد

 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 خبرگزاری مهر- 12 تیرماِه 13٩۸ 

علی مویدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز.

مویدی از شناسایی ۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در پول شویی و قاچاق خبر داد و 
گفت: از این تعداد، حدود 5 میلیون شماره حساب مسدود شد. وی اظهار داشت: همچنین 
از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیش از 3 میلیون شماره حساب افراد حقوقی بود 
که از این تعداد بیش از 2 میلیون شماره حساب مسدود و 700 هزار شماره هم پاالیش 
شده است. از سویی دیگر، 5۸2 هزار حساب بانکی فاقد شماره فراگیر اتباع بیگانه که با 
تخلف بانک ها و افراد باز شده بودند همگی مسدود شد و کمتر از 10 هزار شماره حساب 

باقی مانده است.
 http://mehrnews.com/news/4656817 
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نسبت به فساد درون قوه قضاییه سخت گیری کنید
 شفافیت در حوزه قضایی

 روزنامه همشهری-۶ تیرماِه 13٩۸ 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار با اعضای قوه قضاییه از وظایف مهم این 
قوه را »مبارزه سخت گیرانه با فساد« درون قوه و در خارج از قوه برشمردند و تأکید کردند: مبارزه با 
فساد در درون قوه قضاییه در اولویت است؛ زیرا حتی یک عنصر ناباب در دستگاه قضایی می تواند 
زحمات قضات شریف و پاکدامن و کارکنان امین این قوه در سراسر کشور را مخدوش کند و تأثیرات 
مخربی بر جای بگذارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: گناه فردی که مسئول مبارزه با فساد است 

و دچار فساد می شود، چند برابر و نابخشودنی است، بنابراین در این موضوع سخت گیری شود.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/62344 

مافیاي دخانیات سرمایه هاي ملي را دود مي کند
 شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

 روزنامه رسالت-۶ تیرماِه 13٩۸ 
محمدحسین قرباني، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 

و درمان مجلس شوراي اسالمي.

وزارت بهداشت اعالم کرده است که مصرف دخانیات سالیانه 100 هزار میلیارد تومان 
هزینه به کشور تحمیل مي کند. در همین رابطه، محمدحسین قرباني، نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، حضور مافیایي در حوزه دخانیات را یکي از دالیل 
شکست در زمینه کسب مالیات دانست و گفت: وجود این مافیا در همه جا منجر شده است 
که نتوانیم قانون دریافت مالیات از ُخرده فروش را مورد توجه قرار دهیم و امروز آنچه 
مورد توجه بوده، مبلغ نزدیک به20 میلیارد تومان است که هزینه درمان کساني مي کنیم 

که دخانیات مصرف مي کنند.
 https://resalat-news.com/?p=4947 

»کدفروشی« حبس دارد
 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

 خبرگزاری ایسنا-7 تیرماِه 13٩۸ 
کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در درآمدهای مالیاتی اثری 
منفی دارد که باعث از بین رفتن عدالت مالیاتی می شود. به همین 
خاطر است که قانون گذار در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مجازات های پیشگیرانه ای 
را لحاظ کرده است. در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی 
اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به مجازات های 
درجه شش محکوم می شوند. ضمن اینکه در ماده 1۶٩ این قانون نیز قانون گذار کسانی را 

فصلدوم:سایراخبارهفته
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که از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود 
استفاده می کنند، مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شوند.

 /https://www.isna.ir/news/98040703681 

میلیاردرهایی که نماینده  به  مجلس می فرستند/ دالل ها در 
بازی  انتخابات

 شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان
 خبرآنالین-۸ تیرماِه 13٩۸ 

زهره ترسایی، خبرنگار.
هنگامه انتخابات مجلس بازهم نزدیک است و هشدارها درباره لزوم 
شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات بیش از هر زمان دیگری. هشدارهایی که به نظر می رسد 
باید شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد. حرف و حدیث پیرامون هزینه های انتخاباتی 
تا  گرفته  انتخابات  در شب  رأی  خریدوفروش  و  شائبه دالل بازی  از  است؛  زیاد  کاندیداها 
زدوبندهای پشت پرده با اسپانسرهای میلیاردی؛ اقداماتی که به گفته جمالی نوبندگانی، نماینده 
فسا در مجلس در سنوات گذشته، منجر به شکل گیری رقابت ناسالم اقتصادی شده و در پی آن 
افراد شایسته ای که حاضر نبودند از منابع غیرشفاف استفاده کنند،  بازنده کارزار انتخابات شدند.

 http://khabaronline.ir/news/1274649 

 

چرا شفاف نمی گویید استراماچونی، برانکو، ویلموتس، 
کالدرون و بقیه چقدر می گیرند؟

 شفافیت در حوزه ورزش
 خبرآنالین-۸ تیرماِه 13٩۸ 

درحالی که وزارت ورزش ایران عضو سامانه شفافیت است و طبق 
قانون باید همه قراردادهای نهادهای وابسته اش شفاف سازی شوند، 

به کدام مجوز قانونی در قراردادهای این افراد نمی آورد که رقمش محرمانه نیست و آن ها 
افشا نمی شوند تا هم بحث مالیاتی شان مشخص باشد و هم شیوه نظارت بر آن ها؟

 http://khabaronline.ir/news/1274772 

گزارش دیده بان شفافیت و عدالت درباره زمین خواری 
برخی مسئوالن در قزوین

 شفافیت در حوزه امالک و مستغالت
 خبرگزاری فارس-٩ تیرماِه 13٩۸ 

دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای خطاب به معاون اول قوه 
قضائیه، به تصرفات غیرقانونی اراضی هفت سنگان دشت قزوین، 
اعتراض و علیه برخی مسئوالن اداری و قضایی استان قزوین اعالم جرم کرد. در گزارش 
دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: ماجرا از این قرار است که تعاونی مسکن کارکنان 
دادگستری قزوین شامل برخی مسئولین قضایی و اداری این استان، اراضی کشاورزی 
هفت سنگان در 5 کیلومتری شهر قزوین به مساحت 24,5 هکتار را خریده و بعد از تغییر 

غیرقانونی کاربری در آن ویالسازی کرده اند.
 http://fna.ir/daqgam 

شفافیت، حلقه مفقوده صورت های مالی در صنعت بیمه
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 اقتصادآنالین-10 تیرماِه 13٩۸ 
شفافیت اطالعات مالی، همواره به عنوان یکی از مؤثرترین متغیر ها 
در تعیین سیاست های سرمایه گذاری بازار های مالی مطرح بوده که در 
این بین، شرکت های بیمه ای هم به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی از رعایت و توجه به 
این اصل مهم مستثنی نیستند. باید اذعان داشت که موارد بسیاری بر حوزه مالی شرکت های 
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بیمه ای تاثیر می گذارند که یکی از مهم ترین این چالش ها، رعایت نکردن حد نصاب ذخائر 
کافی در شرکت های بیمه ای است. هرساله و در آستانه برگزاری مجامع شرکت های بیمه ای 
درتیرماه، شفاف بودن یا نبودن صورت های مالی این شرکت ها به سوژه ای داغ مبدل می شود.

 https://www.eghtesadonline.com/n/1o4b 

مجلس گزارشي درباره حقوق هاي نجومي ارائه مي کند
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 روزنامه اعتماد- 10 تیرماِه 13٩۸ 
به گزارش اعتماد، گزارشي از سوي بهارستان نشینان تهیه شده که 
بیشتر گزارشي شامل بایدها و نبایدها درباره برخورد با حقوق هاي 
نجومي است. در بخشي از این گزارش آمده است: »مجموع بررسي هاي صورت گرفته 
توسط این کمیسیون بیانگر آن است که نظام پرداخت در کشور باید به طور دقیق مورد 
بازنگري و اصالح قرار گیرد زیرا در وضعیت موجود، هر دستگاهي به اقتضاي منابع مالي 
در اختیار، درآمدهاي اختصاصي و توان جذب اعتبارات عمومي، با استفاده از ساز و کارهاي 

قانوني و حتي شبه قانوني به مدیران و کارکنان خود حقوق و مزایا پرداخت مي کند.«
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/127728 

ترکیب شورای عالی شفافیت؛ »دولت« قوه قضائیه را 
نیمکت نشین کرد

 شفافیت در حوزه دولت
 خبرگزاری فارس- 11 تیرماِه 13٩۸ 

در ترکیب شورای عالی شفافیت شاهد حضور رئیس جمهور )رئیس 
وزیر  قضاییه،  قوه  رئیس  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  شورا(، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر اطالعات، رئیس سازمان اداری 

و استخدامی کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس 
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و رئیس دیوان محاسبات کشور هستیم. با 
این حال و در یک نگاه کلی، متوجه می شویم که الیحه شفافیت بیشتر یک الیحه حقوقی 
است تا اجرایی؛ به همین دلیل در ترکیب اعضای شورای عالی شفافیت انتظار می رفت که 

تعداد کرسی های قوه قضاییه بیش از قوه مجریه باشد.
 http://fna.ir/dap5t4 

آشنا: شفافیت قضایی برای مبارزه با فساد ضروری است
 شفافیت در حوزه قضایی

 خبرگزاری ایرنا-11 تیرماِه 13٩۸ 
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور.

مشاور رئیس جمهوری در توئیتی با تأکید براینکه شفافیت قضایی 
برای مبارزه با فساد ضروری است، نوشت: فرزندان طمعکار و پر توقع فقط آفت یک قوه 
نیستند. حسام الدین آشنا دوشنبه شب در حساب توئیتری خود افزود: ای کاش در همه جا 
از دانه درشت ها آغاز شود نه از دله دزدها! فرزندان طمعکار و پرتوقع فقط آفت یک قوه 
نیستند. وی تأکید کرد: شفافیت قضائی برای مبارزه با فساد ضروری است. امنیتی زدایی 

از دادگاه ها و پایبندی به آئین دادرسی از لوازم موفقیت در اصالحات قضائی است.
 /http://www.irna.ir/news/83377459

ویژگی های سامانه اشتغال ایرانیان
 سایر

 خبرگزاری ایسنا-11 تیرماِه 13٩۸ 
به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش آمارهای اشتغال غیر رسمی 
در کشور، دسترسی و ارائه آمار و اطالعات دقیق از تعداد شاغلین و 
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بیکاران امری ضروری به شمار می رود. در حال حاضر یکی از چالش های حوزه اشتغال، 
نبود چنین آماری است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این منظور، برنامه صدور 
شناسنامه شغلی برای همه ایرانیان زیر ۶5 سال را در دستور کار دارد. پیش از این، معاونت 

اشتغال وزارت کار از راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان در تیرماه خبر داده بود.
 /https://www.isna.ir/news/98041105405 

کالهبرداری »فیشینگ ها« از نام بانک مرکزی
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 کسب وکار نیوز-11 تیرماِه 13٩۸ 
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، فیشینگ به تالش برای 
اطالعات  گذرواژه،  کاربری،  نام  مانند  اطالعاتی  آوردن  به دست 
حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب سایت، آدرس ایمیل و… گفته می شود. اخیراً 
سودجویان پیامی به هموطنان با عنوان تمدید دوساله مهلت سرویس پیامک بانکی تنها 
با پرداخت پنج هزار تومان از طریق درگاه اینترنتی پرداخت بانک مرکزی ارسال کرده اند 
اما این بانک اعالم کرده است که کالهبرداران با این ترفند، قصد دسترسی به اطالعات 

حساب بانکی افراد به منظور فیشینگ را دارند.
 http://yon.ir/ds1My 

مبارزه وزارت صنعت با منشأ توزیع رانت پتروشیمی در 
سایت بهین یاب آغاز شد

 شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی
 روزنامه همشهری-11 تیرماِه 13٩۸ 

سامانه بهین یاب که در بحبوحه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد، با هدف صدور الکترونیک 

مجوزهای تولید و مشخص کردن میزان سهمیه واحدها برای خرید مواد اولیه پتروشیمی 
آغاز به کار کرد. تأسیس این سامانه که روی کاغذ، امری قابل دفاع و منطقی بود، در همان 
ماه های ابتدایی فعالیتش با هشدار شماری از فعاالن بازار محصوالت پتروشیمی مبنی بر 
لزوم پایش مستمر اطالعات، مواجه شد، اما با وجود تبدیل شدن اطالعات بهین یاب به 
مرجعی برای اختصاص سهمیه مواد اولیه به واحد های تولیدی، به روزرسانی داده ها با کندی 

پیش رفت تا همین موضوع به پاشنه آشیل این سامانه مبدل شود.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/63218 

برق دزدهاي بزرگ
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 روزنامه شرق-12 تیرماِه 13٩۸ 
لیال مرگن، روزنامه نگار. 

بر اساس تخمین ها، در حال حاضر 500 مگاوات از مصرف برق 
پیک، مربوط به استخراج بیت کوین در کشور است که تأمین این میزان برق با احداث 
نیروگاهي با همین ظرفیت، حدود پنج هزار میلیارد تومان هزینه براي وزارت نیرو به همراه 
دارد. در حالي که گروهي معدود در کنج خانه هاي متروکه، شهرک هاي صنعتي نیمه فعال 
یا گاوداري ها و مرغ داري ها با نصب دستگاه هاي استخراج رمز ارزها به دنبال پول دارشدن 
به مدد برق ارزان هستند و ماینرهاي آن ها به صورت 24ساعته فعال است، هیئت دولت 
تصمیم گرفته با تعیین تعرفه براي برق مصرف شده در تولید ارزهاي دیجیتال، سروساماني 

به این بازار آشفته دهد.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/233934 
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بخشدوم:مبارزهبافقر،تبعیضونابرابری

تسخیرسیاستگذاری:تشدیدفقرونابرابری

در شمارۀ ۶ ژوئن گاردین، یادداشت مفصلی منتشر شده با عنوان »سوسیالیسِم اغنیا: مصائب 
دانش اقتصادی معیوب«. بر اساس این یادداشت، در فاصلۀ سال های 70-1٩40 سطح 
نابرابری به میزان محسوسی کاسته شده، اما در نتیجه ی سیاست های دهه ی 1٩۸0 میالدی، 
نابرابری ها روبه افزایش نهاده است و در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان طی حدود 35 
سال اخیر، سهم 1 درصد ثروتمندان از درآمدها بیش از 2 برابر شده، اما درآمد واقعی ٩0 
درصد جمعیت افزایش محسوسی نداشته است. واقعیت قابل تأملی که هم زمان با این روند 
شکل گرفته این است که به تدریج نگرش مردم تغییر کرده و گویا شکاف طبقاتی برای 
گروه های بیشتری از جامعه پذیرفتنی شده است یا دستکم می توان گفت افزایش نابرابری ها 
کمتر از گذشته غیرقابل قبول و نامشروع است. برخی صاحب نظران خوِد این تغییر نگرش 

نسبت به مسئلۀ نابرابری را  یکی از موانع جدی برای مقابله ی مؤثر با نابرابری می دانند. 
یکی از تالش های قدیمی انسان در فلسفه ی اخالق، جستجو برای توجیه اخالقی خودخواهی 
و پیگیری منفعت شخصی است. این تالش ها، تناقضات درونی بسیاری داشته، و گویا 
امروزه ثروتمندان به دنبال این هستند که »محرومیِت فقرا« را به عنوان ارزش شخصیتی 
به آن ها بباورانند. در این راستا و طی دهه های اخیر انواعی از سیاست گذاری های حمایتی 
از ثروتمندان شکل گرفته است با این توجیه که این سیاست ها »به نفع همه« است. برای 
مثال، طی دهۀ 1٩۸0 نرخ مالیات بر درآمد در انگلستان از ۸3 درصد به 40 درصد، و در 
آمریکا طی همین دهه نرخ مالیات بر درآمد از 70 درصد به 2۸ درصد کاهش یافت، اما 
تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر تأیید این ادعا که چنین سیاستی »به نفع همه« بوده است 
پیدا نشده و اتفاقاً ثروتمندان بیشترین نفع را از چنین سیاست هایی برده اند و 1 درصد ثروتمند 

همان طور که ثروتمندتر می شوند، نفوذ بیشتری روی سیاست پیدا می کنند و هرچه بیشتر 
نظام سیاست گذاری را به »تسخیر« درمی آورند. 

تسخیر سیاست گذاری فرایندی است که طی آن سیاست گذاری های عمومی به طور مدام 
به سوی منافع گروه ها یا افراد خاص جهت می یابد. تسخیر نقطۀ مقابل سیاست گذاری فراگیر، 
شفاف، و منصفانه است، و ارزش های بنیادین دموکراتیک را تضعیف می کند. گروه های 
ذی نفوذ از انواعی از ابزارهای غیرقانونی )نظیر رشوه( و قانونی )نظیر البی گری، حمایت مالی 
از احزاب و افراد سیاسی و ستادهای انتخاباتی، و ...( برای تأثیرگذاری و نفوذ ناروا در فرایند 
سیاست گذاری استفاده می کنند. تسخیر سیاست گذاری ممکن است از طریق حضور مستقیم 
افراد ذی نفوذ یا وابستگان آن ها در فرایند سیاست گذاری یا از طریق دست کاری در اطالعات 

موردنیاز سیاست گذاران یا از طریق راه اندازی حلقه های بسته ی مشورتی و ... پیش رود. 
مرور پرونده های فساد مالی طی یک دهه ی اخیر در سطح اطالعاتی که در رسانه های 
رسمی منتشر شده است، نشان می دهد که نظام سیاست گذاری تاچه اندازه به طور سیستماتیک 
تحت تسخیر گروه های ذی نفوذ قرار گرفته و چه فسادهای گسترده ای به بار آمده است. 
بدتخصیصی منابع، گسترش فعالیت های رانت جویانه، کاهش اعتبار و مشروعیت دولت طی 
این فرایندها، افزایش نارضایتی و بی اعتمادی نسبت به نهادهای رسمی، و مواردی از این 
دست که نتیجۀ نهایی آن بازتولید و تشدید فقر و تقویت چرخۀ فاسد نابرابری های اجتماعی 
است. شفافیت فراگیر فرایندهای سیاست گذاری و فراهم کردن امکان نظارت و گفتگو دربارۀ 
این فرایندها یکی از سازوکارهای مهم مواجهه با تسخیر سیاست گذاری است و باید از این 

منظر صورت بندی شود.  
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تورم خرداد ماه استان تهران ۳8/۹ درصد
  روزنامه شرق-۶ تیرماِه 13٩۸ 

 در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
میانگین  به طور  تهران  استان  خانوارهای  یعنی  51/2 درصد شد. 
51/2 درصد بیشتر از خرداد 13٩7 برای خرید یک »مجموعه کاال 
و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند که نسبت به ماه قبل )اردیبهشت( 1/2 واحد درصد 
افزایش  یافته است. شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 

استان تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل 7۶/3 درصد افزایش نشان  می  دهد.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/223666

تغییرات اقلیمی می تواند جهان را در فقرزدایی 5۰ سال 
عقب براند

  روزنامه ایران-۶ تیرماِه 13٩۸ 
آلستون«،  »فیلیپ  »الجزیره«،  خبری  شبکه  سایت  گزارش  به 
گزارشگر ویژه فقر و حقوق بشر سازمان ملل در جدیدترین گزارش 
خود هشدار داده است: »اگر فکری برای تغییرات جوی نشود، این 
تغییرات باعث می شود روند توسعه، بهداشت جهانی و فقرزدایی 50 سال به عقب بازگردد 
و تا سال 2030 بیش از 120 میلیون نفر بر جمعیت فقرای جهان افزوه شود. تجمع این 

افراد نیز در کشورها و مناطق فقیرتر خواهد بود که توان مبارزه با تغییرات جوی را ندارند.« 
»فیلیپ آلستون« معتقد است آنچه امروز بر سر محیط  زیست آمده، حاصل اقدامات مخرب 

ثروتمندانی است که فقرا خوشه چین آن شده اند.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/515064 

افزایش فاصله تورمی دهک ها
  روزنامه مردم ساالری-۶ تیرماِه 13٩۸ 

فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به ماه قبل 0/۶ واحد درصد و در گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل 0/٩ واحد درصد افزایش 
نشان می دهد. شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای 
خرداد 13٩۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن، نرخ تورم کل کشور در 
خرداد ماه 13٩۸ برابر 37/۶ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 37/1 

درصد برای دهک اول تا 40/2 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
 http://yon.ir/AFUux 

فصلاول:اخباربرگزیدههفته
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گزارشی از بازار خریدوفروش مو به دلیل تنگناهای معیشتی
  خبرآنالین-7 تیرماِه 13٩۸ 

مو  فروش  اصلی  دلیل  مالی  نیاز  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
سالم  دلیل  به  کودکان  موهای  است.  کودکان  موهای  خصوصًا 
بودن بازار فروش بهتری دارد. »خانم ولدخانی« مؤسسه خرید و 
فروش مو دارد و به گفته خودش در حال حاضر هر کیلو 3 میلیون تومان می خرد. به 
گفته ولدخانی در ماه های اخیر فروش مو خیلی زیاد شده است. ولدخانی درباره مشتریانی 
که برای فروش مو می آیند می گوید: »٩0 درصد کسانی که موهایشان را می فروشند 

نیاز مالی دارند.
 http://khabaronline.ir/news/1274449 

 

کوچ نیمی از کارگران افغانستانی از ایران
  عصر ایران-٩ تیرماِه 13٩۸ 

به  افغانستان شروع  به  تهاجم شوروی  با  از سال 1٩70  افغان ها 
مهاجرت به ایران کردند و تاکنون نیز این مهاجرت برای پیدا کردن 
کار ادامه داشته تا بلکه بتوانند خانواده های خودشان را در افغانستان 
حمایت کنند. با توجه به آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در ایران نزدیک به 
2/5 تا 3 میلیون افغان زندگی می کنند و پیش بینی می شود که این تعداد تا اواخر امسال به 
نصف برسد. با توجه به اطالعات سازمان مهاجرت بین الملل تاکنون 770/000 افغان از 
ایران مهاجرت کردند و 570/000 نفر دیگر نیز در حال انجام کارهای خود برای بازگشت 

به کشورشان هستند.
 https://www.asriran.com/fa/news/676012 

کارگران 4 میلیون و 28۰ هزار تومان و بازنشستگان 4 
میلیون و ۷8۰ هزار تومان عقب  ماندگی مزدی دارند

  خبرگزاری ایلنا-10 تیرماِه 13٩۸ 
اجتماعی  تأمین  بیمه شدگان  ارقام رسمی نشان می دهد  اعداد و 
حداقل 4 میلیون تومان عقب ماندگی مزدی دارند. با این وجود، 
رقمی که برای سبد معیشت در اردیبهشت ماه سال جاری محاسبه 
شده، با دریافتی گروه های مزدبگیر ایرانی – چه کارگران شاغل و چه کارگران بازنشسته- 
تفاوت آشکار دارد. سبد معاش برای هر دو گروه یکسان است کما اینکه با توجه به بزرگتر 
بودن خانواده بازنشستگان و افزایش هزینه های درمانی به علت بیماری های ناشی از 
کهولت سن، هزینه سبد معاش خانوارهای بازنشسته بایستی قاعدتاً نسبت به شاغالن، 

بیشتر باشد.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-779316 

افزایش احساس نابرابری با جداسازی مسکن دهک ها
  اقتصادآنالین-10 تیرماِه 13٩۸ 

مسکن اجتماعی، وتو شد. این سرنوشت طرح تولید مسکنی است که 
در نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم با هدف تأمین مسکن 
اقشار کم درآمد ارائه شده بود اما به دلیل کمبود بودجه، هیچ گاه به 
بار ننشست. به گزارش اقتصادآنالین به نقل از آرمان، به تازگی وزیر راه و شهرسازی اعالم 
کرده است این طرح به دلیل عدم تناسب با کرامت و فرهنگ ایرانی به کلی از دستور کار 
این وزارتخانه خارج شده است. شاید مهم ترین دلیل مخالفت وزیر با این طرح، عدم توجه 
طراحان به ترکیب جمعیتی بوده است که می توانست در صورت اجرایی شدن، آن ها را به 

مناطقی نشان دار تبدیل کند.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1o3h 



18

مبارزه با فقر، 
تبعیض و نابرابری

قر
و ف

اد 
س

ا ف
ه ب

ابل
مق

ه 
مـ

رنا
خب

15

شماره  پانزدهم
6 الی  12 تیر 1398

تاریخ انتشار: 15 تیر 1398

برابرِی دیه: گامی به سوی برابری
  روزنامه همشهری-12 تیرماِه 13٩۸

مهدیه تقوی راد، خبرنگار.
در آخرین روز اردیبهشت امسال هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
با حضور مستشاران، رؤسا و اعضای معاون همه شعِب دیوان عالی، 
جلسه ای را برگزار و بعد از بررسی چندین رأی مختلف که برای پرونده های مشمول دیه 
زنان صادر شده بود سرانجام رأی وحدت رویه ای را صادر کرد که براساس آن، صندوق 
تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی موظف شده تا مابه التفاوت دیه بانوان اعم از دیه 
نفس یا اعضا را پرداخت کند. این اتفاق در واقع گامی بسیار بلند و مثبت در راستای کاهش 

تبعیض بین حقوق زنان با مردان محسوب می شود.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/63541 

نگاهي به آخرین گزارش سازمان بین المللي کار )2۰18(؛ 
دوربرگردان خصوصي سازي در نظام بازنشستگي

  روزنامه اعتماد-12 تیرماِه 13٩۸ 
یاسر باقري، پژوهشگر.

سازمان بین المللي کار در گزارش اخیر خویش با عنوان »بازگشت 
از خصوصي سازي: بازسازي نظام بازنشستگي عمومي در اروپاي 
شرقي و امریکاي التین« به بررسي وضعیت روند خصوصي سازي و بازگشت آن در نظام 
بازنشستگي پرداخته است. بنا به گزارش مذکور، در کشورهاي مورد اشاره)شیلی، آرژانتین 
و ...(، نرخ پوشش راکد شده یا کاهش یافته است، مزایاي بازنشستگي وضعیتي بدتر از 
گذشته یافته، نابرابري جنسیتي و درآمدي دوچندان شده و خصوصي کردن از مقبولیت 
افتاده است. همچنین مخاطره ناشي از نوسانات بازار مالي به افراد انتقال یافته است و 

هزینه هاي اجرایي همزمان با کاهش میزان مستمري افزایش یافته است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/127924 



19

مبارزه با فقر، 
تبعیض و نابرابری

قر
و ف

اد 
س

ا ف
ه ب

ابل
مق

ه 
مـ

رنا
خب

15

شماره  پانزدهم
6 الی  12 تیر 1398

تاریخ انتشار: 15 تیر 1398

دزدی به خاطر تأمین معیشت خانواده
  روزنامه ایران-۶ تیرماِه 13٩۸ 

دو سارق که سوار بر موتورسیکلت  در خیابان های تهران دست به 
سرقت تلفن های رهگذران می زدند به خاطر 20 فقره سرقت گوشی 
استان  دادگاه کیفری  تلفن همراه صبح دیروز در شعبه دوازدهم 
تهران به ریاست قاضی تولیت پای میز محاکمه ایستادند. مادر یکی از متهمان که در 
جلسه دادگاه حضور داشت گفت: پسرم تنها نان آور خانه است او جوانی کرده و برای اینکه 
هزینه زندگی من و فرزندانم را در بیاورد دست به این کار زده است من هرگز نمی دانستم 
که پسرم دزدی می کند وحاال از مالباخته ها وقضات می خواهم که شرایط فقیرانه زندگی 

من را ببینند و پسرم را ببخشند.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/515030

کوچ مستأجران به مناطق پایین
  کسب وکار نیوز-۶ تیرماِه 13٩۸ 

سال  خردادماه  در  تهران  شهر  مسکونی  آپارتمان های  معامالت 
ماه مشابه  به  نسبت  واحد مسکونی رسید که  به ۶ هزار   ،13٩۸
سال قبل 5٩/۸ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین اجاره بها 
در پایتخت 20 تا 50 درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش یافته، البته آمار بانک 

مرکزی افزایش میانگین 23 درصد را نشان می دهد. این در حالی است که طبق آمار 
وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه نسبت به خرداد پارسال 

104 درصد رشد نشان می دهد.
 http://yon.ir/O8IzE 

8۳ درصد زنان سرپرست خانوار البرز بیکار هستند
  خبرگزاری ایرنا -۶ تیرماِه 13٩۸ 

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: ۸3 درصد زنان سرپرست خانوار 
در این استان بیکار هستند که باید تدابیر جدی برای وضعیت بهتر 
معیشتی آنان اندیشید. به گزارش ایرنا، اسداهلل حیدری روز پنجشنبه 
در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه البرز افزود: 12 درصد از جمعیت دو میلیون و 712 
هزار نفری البرز زنان سرپرست خانوار هستند. وی ادامه داد: 3۸ درصد زنان سرپرست 
خانوار البرز توان کارندارند و باید فکر اساسی برای آنان داشت. همچنین 10 درصد جمعیت 

البرز سالمندان هستند که هفت درصد آنان در فقر به سرمی برند.
 /http://www.irna.ir/news/83372040 

فصلدوم:سایراخبارهفته
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ضرورت تبیین نقش مهم مشارکت مردم در فقرزدایی
  خبرگزاری مهر-٩ تیرماِه 13٩۸ 

سید منصور برقعی، قائم مقام کمیته امداد امام 
خمینی)ره(.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور برضرورت تبیین و 
نهادینه کردن نقش مهم مشارکت مردم در فقرزدایی تأکید کرد. به گزارش خبرنگار 
مهر، سید منصور برقعی ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( کرمانشاه اظهار داشت: کمیته امداد می تواند در زمینه تبیین و نهادینه 
کردن نقش برجسته و مؤثر مشارکت مردم در فقرزدایی تمام همت و تالش خود را 

به کار بگیرد.
 http://mehrnews.com/news/4654119 

۳۰ هزار طرح اشتغال زایی در دستورکار بنیاد برکت قرار 
دارد

  خبرگزاری ایرنا-٩ تیرماِه 13٩۸ 
سعید جعفری، مدیرعامل بنیاد برکت.

مدیرعامل بنیاد برکت از اجرا و پیگیری 30 هزار طرح و برنامه 
اشتغال زایی در 25 استان، 155 شهرستان و ۶ هزار روستا با بهره  
توان 210 مجری و تسهیل گر جوان متخصص و آموزش دیده در دومین  از  گیری 
دوره آموزش تسهیل گران اقتصادی- اجتماعی در کشور خبر داد. سعید جعفری به 
ورود پنج میلیون نفر تحصیل کرده به بازار کار کشور اشاره کرد و گفت: هدف از 
طرح  های اشتغال زایی بنیاد برکت، فعال کردن توانایی های روستاییان و قابلیت های 

این مناطق است.
 /http://www.irna.ir/news/83374620 

مشکالت اقتصادی و اجتماعی عامل افزایش پرونده های 
قضایی است

  خبرگزاری مهر-10 تیرماِه 13٩۸ 
آیت اهلل سیدمحمدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه 

در گلستان.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی عامل افزایش پرونده های قضایی است و همه باید تالش کنند تا ورودی 
پرونده ها به دستگاه قضا کاهش یابد. آیت اهلل سیدمحمدکاظم اظهار کرد: در کثرت 
پرونده های ورودی به دستگاه قضایی، قوه قضائیه نقشی ندارد بلکه بخش عمده کثرت 
پرونده ها به مشکالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه باز می  گردد. وی با اشاره به 
اینکه فقر ریشه بسیاری از مفاسد در جامعه است، اضافه کرد: فقر و بیکاری در جامعه 
مشکالت عدیده ای به همراه دارد که همه مسئوالن باید تالش کنند این مباحث از 

جامعه ریشه کن شود.
 http://mehrnews.com/news/4655113

فقر، زنگ خطری برای جامعه
  روزنامه صبح امروز-10 تیرماِه 13٩۸ 

نظر  به  که  پدیده هایی هستند  جمله  از  اجتماعی  انحرافات  و  فقر 
بسیاری از صاحب نظران با هم مرتبط می باشند. تحقیقات و پژوهش ها 
در عین حال که مؤید وجود رابطه ی مستقیم میان فقر و انحرافات 
نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می نماید. بر این اساس، فقر به عنوان یکی 
از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، 
اعتیاد و سرقت تأثیرگذار است. توزیع نابرابر ثروت و درآمد نه تنها باعث عمیق ترشدن شکاف 

طبقاتی می شود بلکه این پدیده می تواند آسیب های جدی را متوجه جامعه کند.
 http://sobhe-emrooz.ir/?p=40286 
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خأل آمار اشتغال غیررسمی در بازار کار/جای خالی 
سیاست های حمایتی

  خبرگزاری مهر-10 تیرماِه 13٩۸ 
»اشتغال غیررسمی« یا اشتغال پنهان به عنوان بخشی از بازار کار 
کشور، بدلیل خأل آماری از فقدان سیاست های حمایتی رنج می برد. 
بر اساس آمار رسمی در سال گذشته، 4۶4 هزار فرصت شغلی در 
کشور ایجاد شد اما بخشی از این فرصت های شغلی، اشتغال کم کیفیت و غیررسمی 
هستند. اشتغال غیر رسمی تمام شاغالنی را در بر می گیرد که از حمایت های اجتماعی از 
جمله پوشش بیمه ای محرومند اما فارغ از اینکه چه میزان در روز، هفته و ماه در بازار کار 

فعالیت دارند، در آمارهای اشتغال رسمی کشور قرار می گیرند.
 http://mehrnews.com/news/4654565 

هزینه خانوار شهری اصفهان در شاخص خط فقر ۳5 میلیون 
ریال است

  خبرگزاری ایرنا-11 تیرماِه 13٩۸ 
احمد فروزنده، رئیس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و 

توسعه اصفهان.
رئیس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه اصفهان گفت: میزان 
هزینه یک خانوار شهری در شاخص خط فقر نسبی در این استان به طور متوسط ساالنه 
413 میلیون و ماهانه 35 میلیون ریال است. فروزنده ادامه داد: بر این اساس حدود 42 
درصد خانوارهای شهری و 4۸ درصد خانوارهای روستایی در استان اصفهان زیر خط فقر 
نسبی هستند. وی با بیان اینکه شاخص فقر نسبی در استان اصفهان افزایش یافته، گفت: 
این شاخص در مناطق شهری در سال ۸٩ حدود 11۸ میلیون ریال بود که در سال ٩7 به 

413 میلیون ریال رسید و 250 درصد افزایش یافت.
 /http://www.irna.ir/news/83377991 

کاهش 4۹ درصدی معامله مسکن
  روزنامه مردم ساالری-11 تیرماِه 13٩۸ 

بازار مسکن در بهار امسال به دلیل رشد لجام گسیخته قیمت طی 
یک سال گذشته، خزان ترین بهار برای مستأجران و زوج های جوان 
نشان  امسال  بهار  در  مسکن  بخش  اقتصادی  شاخص های  بود. 
می دهد که علی رغم آن که تنها 21 هزار و ٩37 واحد مسکونی معامله شد، اما ارزش ریالی 
معامالت مسکن نسبت به بهار سال قبل رشد 13 درصدی داشته است. بهار امسال 21 
هزار و ٩37 واحد مسکونی خرید و فروش شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
)بهار ٩7( که 3٩ هزار و ٩۸۶ واحد مورد معامله قرار گرفت،45/1 درصد کاهش داشته است.

 http://newspaper.mardomsalari.ir/4911/page/5/62237 

کمک 2۷ میلیارد تومانی مردم به مراکز نیکوکاری تهران
  خبرگزاری ایسنا- 12 تیرماِه 13٩۸ 

حمیدرضا شیران، مدیرکل کمیته امداد استان تهران.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران از کمک 27 میلیارد و 40 میلیون 
تومانی مردم به مراکز نیکوکاری خبر داد و گفت: مبلغ ذکر شده 
در بهار ٩۸ برای امور نیازمندان دریافت شده است. به گزارش ایسنا، حمیدرضا شیران با 
اشاره به اینکه هم اکنون 10۶ مرکز نیکوکاری در استان تهران مجوز فعالیت دارند، بیان 
کرد: مردم نیک اندیش استان در سه ماه نخست امسال 27 میلیارد و 40 میلیون تومان 
به صورت نقدی، غیر نقدی و تخفیفات برای امور نیازمندان به مراکز نیکوکاری کمک 

کرده اند که 13 هزار و 4۶1 نیازمند از این کمک بهره مند شدند.
 /https://www.isna.ir/news/98041105817
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2۶۰ هزار نفر بیمه بیکاری می گیرند
  امتدادنیوز-12 تیرماِه 13٩۸ 

کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

به گزارش پایگاه خبری امتداد، کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل 
و بیمه بیکاری وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، در 
مورد مقرری بیکاری افزود: مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگانی که بدون میل و اراده از کار 
بیکار شده و آماده کار هستند، پرداخت می شود و این یک حمایت اجتماعی است. تمام مشموالن 
قانون کار و کار کشاورزی که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، مشمول قانون بیمه بیکاری 

هستند. یاوری گفت: هم اکنون حدود 2۶0 هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می نمایند.
 https://www.emtedadnews.com/1172764

بودجه ای برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به 
مدرسه نداریم

  روزنامه آرمان-12 تیرماِه 13٩۸ 
رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی آموزش و 

پرورش.
کودکان  جذب  افزایش  خصوص  در  آموزش و پرورش  وزیر  معاون 
بازمانده از تحصیل گفت: خوشبختانه در سال گذشته 4/٩ درصد افزایش جذب کودکان 
بازمانده از تحصیل را داشتیم و از رقم 31 هزار نفر در سال ٩۶-٩7 به رقم 344۸0 در سال ٩7-
٩۸ رسید. رضوان حکیم زاده در گفتگو با روزنامه آرمان اذعان داشت: متأسفانه اعتباری برای 
بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه برای وزارت آموزش و پرورش تعریف نشده 
است. اگر بودجه های سرگردانی که به سایر سازمان ها داده می شود، در اختیار آموزش و پرورش 

قرار گرفته و از موازی کاری پرهیز شود، به نظرم می توانیم توفیقات بیشتری داشته باشیم.
 http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/110780 

جزئیات برنامه افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن اعالم شد
  روزنامه اطالعات-12 تیرماِه 13٩۸ 

محمد اسالمی، وزیر راه وشهرسازی.
وزیر راه وشهرسازی جزئیات برنامه افزایش سقف تسهیالت خرید 
مسکن به شرط افزایش پرداخت سقف اقساط را اعالم کرد. محمد 
اسالمی با اشاره به ضرورت افزایش سقف وام خرید مسکن اظهار داشت: مطالبه مردم، 
افزایش سقف وام خرید مسکن بود که این موضوع هم در مصوبه شورای پول و اعتبار به 
تصویب رسید و سقف تسهیالت نسبت به آنچه در گذشته بود حدود ۶0 درصد افزایش 
پیدا کرد. یعنی وام 100 میلیون تومان برای تهران به 1۶0 میلیون تومان، وام ۸0 میلیون 
تومان شهرهای بزرگ به 120 میلیون و ۶0 میلیون تومان سایر شهرها به 100 میلیون 

تومان افزایش یافت.
 http://yon.ir/1wfq3 

افزایش سرقت در پایتخت به دلیل مشکالت اقتصادی
  جوان آنالین-12 تیرماِه 13٩۸ 

حجت االسالم محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور.
دادستان کل کشور گفت: متأسفانه با توجه به گزارش هایی که 
از سراسر کشور به دستمان رسیده، شاهد افزایش سرقت های 
خرد در استان تهران هستیم. منتظری افزود: قطعاً یکی از مولفه های موثر در افزایش 
سرقت، مشکالت اقتصادی عده ای است که ممکن است تحت فشار هایی اقدام به 
سرقت کنند. وی همچنین بر ایجاد اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: دولت باید 
زمینه اقداماتی را که طی آن اقشار آسیب پذیر به دالیلی از جمله فقر دست به سرقت 

می زنند، برطرف کند. 
 https://www.javanonline.ir/fa/news/960542 



23

مبارزه با فقر، 
تبعیض و نابرابری

قر
و ف

اد 
س

ا ف
ه ب

ابل
مق

ه 
مـ

رنا
خب

15

شماره  پانزدهم
6 الی  12 تیر 1398

تاریخ انتشار: 15 تیر 1398



خبرنامهمقابلهبافسادوفقر
به سفارش معاونت رفاه اجتماعی

مجری: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه


