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سخنگوی شورای نگهبان :دسترسی به مشروح

در راستای انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات:

مذاکرات اعضای شورای نگهبان فراهم شد

اطالعات معامالت همه وزارتخانهها منتشر شد

معاون وزیر تعاون :دو سامانه هوشمند بخش تعاون

 22/5میلیون

و شفافیت صندوق ضمانت تعاون افتتاح شدند

شهرنشین ایرانی مستأجرند

رئیس دیوان محاسبات کشور :بازگشت  ۵۷میلیارد

بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی:

تومان از حقوقهای نامتعارف به خزانه

 ٥٠درصد درآمد مستأجران صرف کرایه خانه میشود

عضو كارگری شورای عالی كار:

براساس تازهترین گزارش بانک جهانی:

كمتر از  ۴درصد كارگران امنیت شغلی دارند

درآمد ایرانیها رو به کاهش است

2

فهرست
وا گذاری طرح های عمرانی فساد خیز است

شفافیت ،نقطه کانونی در اصالح بودجه

7

مدیران تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی مکلف به شفافسازی حقوق شدند

11

افزایش شفافیت در توزیع کاالها

7

دسترسی به مشروح مذا کرات اعضای شورای نگهبان فراهم شد

11

سازمان ثبت صادر میکند ،دادگاه باطل میکند

7

دو سامانه هوشمند بخش تعاون و شفافیت صندوق ضمانت تعاون افتتاح شدند

11

شفافیت درآمدها قدم اول جدا کردن نفت از بودجه

8

گام دوم شفافیت در سازمان غذا و دارو برداشته شد

11

مشاوران امالک حق تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان ندارند

8

اطالعات معامالت همه وزارتخانهها منتشر شد

12

محرمانههای  5دستگاه اجرائی

8

بازگشت  ۵۷میلیارد تومان از حقوقهای نامتعارف به خزانه

12

داستان حقوقهای نجومی جمع شد

8

سامانه شفافیت عملکرد کارشناسان دادگستری راه اندازی میشود

12

مدیرانی که در اموال عمومی لنگر انداختند

9

آمار کسری بودجه زیر تیغ سانسور بانک مرکزی

12

ضرباالجل برای  ٣٨٠٠ملک نجومی

9

مسكن و بحران كمبود اطالعات

13

اختصاص ارز دولتی به ۱۷۰۰شرکتی که صورت مالیشان مشخص نیست

10

عملکرد و صورتهای مالی شرکتها منتشر میشود

13

تشکیل پرونده برای  230مقام دولتی

10

بررسی شفافیت معامالت شرکت برج میالد

13

سازمان سینمایی برای اولین بار جدول متقاضیان پروانه ساخت آثار سینمایی را منتشر کرد

10

13
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فهرست
 22/5میلیون شهرنشین ایرانی مستأجرند

سرنوشت طرح «تأمین مسکن کارمندان دولت» به کجا خواهد رسید؟

14

بازماندگی از تحصیل ،کار و ازدواج زودهنگام دختران را در پی دارد

17

دولت بهدنبال پر کردن خانههای خالی

14

كمتر از  ۴درصد كارگران امنیت شغلی دارند

18

ایجاد  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در سال برای اقشار کم درآمد

14

سبد هزینه معیشت در تهران؛  6/5میلیون تومان

18

افزایش مراجعه به کمیته امداد برای دریافت ودیعه مسکن

15

 ٥٠درصد درآمد مستأجران صرف کرایه خانه میشود

18

راهکاری برای کاهش  ۵۰درصدی قیمت مسکن

15

اتحادیه عینک فروشان :افزایش خرید عینک توسط مردم از دستفروشان

18

رونمایی از مسکن تدریجی

15

رهن و اجاره معابر دستفروشی در فضای مجازی

19

فروشان رانده شده؛ چهارراه ولیعصر خالی از «طردشدگان»
دست
ِ

15

آمار عجیب از کانکسنشینی در تهران

19

اعالم نرخ بیکاری  ۱۰/۸درصدی در بهار

16

درآمد ایرانیها رو به کاهش است

19

وجود  31هزار و  600نفر بیکار مطلق در استان زنجان

16

نسل خانههای زیر  ۲۰۰میلیون تومانی تهران منقرض شد

19

یک میلیون و  ۱۱۰هزار روستایی ،عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند

16

گزارش الجزیره از تاثیرات تحریم بر زندگی ایرانیها

20

17

تخصیص  ۵هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان

17

خصوصیسازی و فساد

4

مقدمه

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

مقدمه

بررسی روند سه دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم حاکی از دخالت باالی دولتها در اقتصاد
است .در آغاز دهه  1970معلوم شد که اجرای سیاستهای پیشین توفیق کمتری را در
کشورهای دنیا به همراه داشته و با نزدیك شدن به پایان این دهه ،کشورهای غربی با مشكالت
اقتصادی عدیدهای روبرو شدند که باعث شد با شروع دهه  1980انتقاداتی به حضور پررنگ
دولتها و عملكرد آنها وارد شود .ایده تغییر مالكیت از طریق خصوصیسازی با تبلیغات
گسترده مبنی بر شكست و عدم کارایی دولت و پررنگ کردن کارایی اقتصاد بازار ،سرانجام
در پایان دهه  70و آغاز دهه  80میالدی ،سیاست خصوصیسازی را در بسیاری از کشورها در
دستور کار دولتها قرارداد .در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه نیز خصوصیسازی در پی
اجرای برنامه تعدیل ساختاری و بهعنوان یكی از اجزای این برنامه ،دنبال شد.
خصوصیسازی در بسیاری از کشورهای پیشرفته ،دستاوردهای مثبت و موفقیتآمیزی
داشت ،اما در اکثر کشورهای درحالتوسعه به دلیل عدم وجود بسترهای نهادی الزم ،نتایج
اجرای این سیاست با اهدافی که برای آن برشمرده شد ،فاصله زیادی داشته است .تجارب
متعدد اجرای این سیاست در سراسر جهان حاکی از آن است که چنانچه سیاستگذاران درک
درستی از مفهوم ،ضرورت و الزامات خصوصیسازی نداشته باشند ،پیادهسازی آن میتواند
عالوه بر آنکه عقبماندگی و توسعهنیافتگی بیشتری به دنبال داشته باشد دامنه فساد را نیز
به میزان غیرقابل جبرانی گسترش دهد .اکثریت صاحبنظران معتقدند اگر خصوصیسازی
به تقویت سهم بخش خصوصی مولد منجر شود ،اگر خصوصیسازی به ارتقای بهرهوری
ختم شود و اگر خصوصیسازی به کاهش کسری بودجه و سالمت مالی دولت بیانجامد باید
از آن استقبال کرد .لذا سؤالی که در برابر محققان قرار دارد این است که آیا خصوصیسازی
در هر نظام اقتصادی میتواند سه هدف مورد اشاره را محقق سازد؟ بهعبارتدیگر آنکه
خصوصیسازی در چه بستر سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی میتواند نتایجی به سود توسعه و

بهرهوری و سالمت مالی و اقتصادی داشته باشد؟
نهادگراهای جدید معتقدند این نهادها هستند که رفتارهای انسانی را شکل میدهند و دولتها
بهعنوان قدرتمندترین سازمان هر جامعه نقش مهمی در ایجاد نظم اجتماعی بر عهده دارند.
در طول اعصار تاریخی تالش برای ایجاد نظم به سه دوره تقسیم میشود .نخستین نظم
اجتماعی در عصر شبانی و زمانی که جوامع مبتنی بر شكار بودند شکل گرفت و مبتنی بود
بر اعمال زور و خشونت .در دوره دوم ،نظم از طریق توزیع منافع اقتصادی میان فرادستان
برقرار میشد .در این دوره نظامها با ایجاد دسترسی محدود به قدرت و ثروت و توزیع رانت
تالش کردند تا نظم را برقرار کنند و بهعبارتدیگر فرادستانی را که بالقوه میتوانستند اعمال
خشونت کنند و نظم را برهم زنند ،با استفاده از رانت وادار به پذیرش نظم موجود و پرهیز از
خشونت کنند و آنها را در حفظ وضع موجود و سرکوب فرودستان با نظام مسلط همراه کنند.
در این دوره نسبت وثیقی بین سیاست و اقتصاد برقرار بود .نقطه ضعف مهم این سازوکار
ایجاد تبعیض میان فرادستان و همچنین بین فرودستان و فرادستان بود که مانع از ایجاد
انگیزه الزم برای رشد و توسعه میشد.
در دوره سوم که هنوز عمر کوتاهی دارد نظامهای مستقر تالش کردند تا نقطه ضعف دوره دوم
را با تقویت رقابت از بین ببرند .در این دوره تالش شد تا همه محدودیتها برای دسترسی
به ثروت و قدرت از بین برده شود و رقابت جای آن را گیرد .در این نوع نظم ،دولت انحصار
خشونت بالقوه و بالفعل را در اختیار دارد .دسترسی باز در جوامعی ممکن خواهد بود که در
آنها ورود به فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی ،مذهبی و آموزشی برای تمام شهروندان (تا
زمانی که استانداردهای عمومی الزم را رعایت کنند) ،آزاد باشد .این نوع نظم ،تنها در تعداد
معدودی از کشورهای جهان وجود دارد که همگی توسعه یافتهاند .در نظمهای دسترسی
محدود ،دولتها سد راه بازارها برای توسعه اقتصادی میشوند و در مقابل در نظمهای باز

رقابت موجب تحرک و پویایی اقتصاد شده و توسعه محقق میشود.
نظم مسلط در جهان امروز از نوع دوم یعنی نظم با دسترسی محدود و مبتنی بر رانت است؛ اما
کشورهایی که قادر شدهاند وارد دوره سوم یعنی نظم با دسترسی باز برای همگان(فرصتهای
برابر) شوند توسعه یافتهاند و مسیر تاریخی خود را دنبال کردهاند .در دنیای کنونی با طیف
وسیعی از نظامها مواجهیم که در حد فاصل نظم دوره دوم (نظام محدود) و نظم دوره سوم
(نظام باز) قرار دارند .نظامهای متکی به منابع طبیعی از جمله نفت سالها است که در دوره
دوم درجا میزنند و موانع نهادی برای حرکتشان بهسوی نظم باز بسیار قدرتمند هستند.
نتایج خصوصیسازی در نظام دسترسی محدود متفاوت از نظام دسترسی باز است .در نظام
دسترسی باز ،خصوصیسازی کمتر به قدرت انحصاری و توزیع رانت برای گروهی خاص
میانجامد زیرا نهادها ،پشتیبان دسترسی آزاد و رقابت هستند .در این نظامها رقابت سیاسی
پشتیبان دسترسی آزاد در اقتصاد است و رقابت اقتصادی امکان دسترسی باز به قدرت سیاسی
را فراهم میکند .خصوصیسازی در نظامهای رقابتی با آزادی ورود و خروج ،احتمال شکلگیری
انحصار و توزیع رانت برای عدهای خاص را تضعیف میکند؛ اما نظام بر پایه دسترسی محدود در
راستای حفظ قدرت ،در جریان خصوصیسازی مزایای انحصاری و رانتی برای اعضای ائتالف
مسلط فرادستان در قدرت قائل میشود و این معنای روشنی است از فساد .خصوصیسازی در
نظامهایی که هنوز در دوره دوم یعنی دسترسی محدود برای حفظ نظم قرار دارند در نهایت به
تداوم منافع و افزایش قدرت فرادستان منتهی میشود .در این دولتها احتمال خصوصیسازی
همراه با فساد بسیار باال است و بنگاههای خصوصی وابسته به قدرت ،فارغ از نظارتهای
دولتی شروع به فعالیت میکنند و به همین دلیل اهداف مورد نظر از سیاست خصوصیسازی
ً
را نقض میکنند .بهاینترتیب خصوصیسازی الزاما به فساد فراگیرتر ،تقویت بخش خصوصی
رانتی ،دالل صفت ،غیر مولد و توسعهنیافتگی و غارت منابع عمومی منجر میشود.
***
در هفتهای که گذشت ،اخبار زیر جلب توجه میکند:
به گفته شهرام حالج ،پژوهشگر نظام فنی ،طر حهای عمرانی بدون هیچ ضابطه و
قانونی و تنها با یک دستورالعمل قرار است واگذار شود؛ به کسانی که نه اهلیتشان برای
دولت مهم است و نه تخصصشان؛ این اتفاق سبب شده تحلیلگران خطر وقوع فاجعه دوم
در خصوصیسازی را هشدار دهند.
عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام
از دسترسی عموم مردم به مشروح مذاکرات شورای نگهبان در سامانه «شفافیت» خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،نشست جامع تعاونگران و اعضای اتاق تعاون با حضور وزیر

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نیز معاون ایشان برگزار شد .در جریان این نشست دو سامانه جامع
و هوشمند بخش تعاون و جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون رونمایی شدند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ،در راستای انتشار و دسترسی آزاد به
اطالعات ،اطالعات معامالت تمامی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مشمول قانون
برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی را در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irقرار داد.
سانسور اطالعاتی و آماری همچنان توسط بانک مرکزی ادامه دارد .در آخرین تحوالت،
بانک مرکزی پس از ماهها تأخیر ،گزیده آمارهای اقتصادی سال  ۹۷را منتشر کرد اما بهنحو
عجیبی ،بخش مالی و بودجه که نشاندهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است،
از این آمارها حذف شده است.
تعداد مستأجران کشور در سال  85حدود  14میلیون نفر در قالب سهمیلیون و  597خانوار
بوده ،در حالی که این رقم پس از  10سال و در سال  95با رشد بیش از  55درصد به  21میلیون
و  706هزار نفر در قالب  6میلیون و  652هزار نفر مستأجر افزایش یافته است.
عضو كارگری شورای عالی كار گفت« :قراردادهای موقت با نیروی كار ،به دلیل تفسیر
دیوان عدالت اداری از تبصره  ۲ماده  ۷قانون كار رایج شد ».علی خدایی با اشاره به تهدید
امنیت شغلی نیروی كار طی بیش از دو دهه گذشته گفت :کمتر از  4درصد کارگران امنیت
شغلی دارند.
بر اساس آخرین آمارها و در حال حاضر ،دو میلیون و  300هزار نفر در قالب  561هزار خانوار
در استان تهران و یک میلیون و  240هزار نفر در قالب  318هزار خانوار در سکونتگاههای
غیررسمی زندگی میکنند.
براساس تازهترین گزارش بانک جهانی ،ایران با دارا بودن جمعیت  82میلیون نفری
رتبه 19جهان را از حیث جمعیت داراست؛ درحالیکه از حیث درآمد ناخالص ملی سرانه با رقم
 5470دالر رتبه  98را در بین کشورهای جهان بهخود اختصاص داده است.
بررسیها نشان میدهد هزینه معیشت یک خانوار کارگری  3نفره در تهران به  6میلیون
و  482هزار تومان رسیده که بخش عمدهی آن ناشی از رشد شدید تورم در گروه خوراکی و
آشامیدنی و هزینه مسکن بوده است.
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ِ
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     مورخ  13لغایت 19
ِ
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طبقه بندی داده های مربوط به «شفافیت» بر اساس جایگاه  /سمت افراد
تیرماه 1398
  مورخ  13لغایت 19
ِ

موضوع

تعداد

فراوانی

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

4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
--------2
24

 17درصد
 17درصد
 14درصد
 8درصد
 8درصد
 4درصد
 4درصد
 4درصد
 4درصد
 4درصد
 4درصد
 4درصد
-------- 8درصد
% 100

تعداد

فراوانی

جایگاه/سمت

10

 42درصد

روزنامهنگار-خبرنگار

6

 25درصد

پژوهشگرانواساتیددانشگاه

3

 13درصد

وزرا

2

 8درصد

نمایندگانمجلس

1

 4درصد

کنشگرانمدنی

---

---

سایر

2

 8درصد

مجموع

24

% 100

مدیران یا شاغلین سازمانها و نهادها  

1

توزیع داده ها بر اساس جایگاه  /سمت افراد

موضوعی دادههای شفافیت
توزیع
ِ

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

شفافیت و مقابله با فساد

بخش اول

فصل اول :اخبار برگزیده هفته
شفافیت در حوزه دولت

واگذاری طر ح های عمرانی فساد خیز است
تیرماه 1398
روزنامه شرق13-
ِ

شهرام حالج ،پژوهشگر نظام فنی | طر حهای عمرانی بدون هیچ ضابطه و قانونی و تنها با یک
دستورالعمل قرار است واگذار شود؛ به کسانی که نه اهلیتشان برای دولت مهم است و نه تخصصشان؛
همین که پول اجرای طرح را داشته باشند کافی است .این اتفاق سبب شده تحلیلگران خطر وقوع
فاجعه دوم در خصوصیسازی را هشدار دهند .مؤسسه دیدبان شفافیت و عدالت چندیپیش از این
دستورالعمل نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواهان توقف و ابطال آن شد .اما همچنان این
دستورالعمل که به دستورالعمل ماده  27شناخته میشود ،با همه مخاطرات در حال اجراست.
http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/234061

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمانهای تابعه

مدیران تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی
مکلف به شفافسازی حقوق شدند
تیرماه 1398
خبرگزاری ایرنا15-
ِ

محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی | وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:

7
خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

مدیران سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی مکلف به گزارش حقوق خود هستند.
شریعتمداری در حاشیه نشست هماندیشی توسعه بخش تعاون درباره اعالم حقوق و دستمزد کارکنان
دستگاهها گفت :قانونگذار در برنامه ششم توسعه تکلیف قانونی کرده که همه دستگاه های اجرایی
حتی قوای مختلف باید حقوق و دستمزد خود را در شبکههای واحدی که ایجاد میشود اعالم کنند و
سازمان اداری و استخدامی هم در این زمینه اقدام کرد و سامانهای را راهاندازی کرد.
/www.irna.ir/news/83383800

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

دسترسی به مشر وح مذاکرات اعضای شورای
نگهبان فراهم شد
تیرماه 1398
خبرآنالین15-
ِ

عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان | عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای
نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از دسترسی عموم مردم به مشروح مذاکرات
شورای نگهبان در سامانه «شفافیت» خبر داد .در این مطلب آمده است :یکی از منابع ارزشمند
برای آشنایی با نظرات اعضا شورای نگهبان ،مشروح مذاکرات این شورا است که از سال ۵۹
چاپ میشود .در سالهای اخیر این منبع به همراه سوابق و گزارش های کارشناسی مربوط در
سامانه شفافیت نظرات شورای نگهبان نیز در دسترس عموم قرار دارد .عالقمندان میتوانند
برای دسترسی به این سامانه به آدرس اینترنتی  /http://nazarat.shora-rc.irمراجعه کنند.
khabaronline.ir/news/1276799

شماره شانزدهم
 13الی  19تیر 1398
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شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

دو سامانه هوشمند بخش تعاون و شفافیت
صندوق ضمانت تعاون افتتاح شدند

8

تیرماه 1398
خبرگزاری ایلنا15-
ِ

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

محمد کبیری ،معاون تعاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی | به گزارش خبرنگار ایلنا،
نشست جامع تعاونگران و اعضای اتاق تعاون با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نیز
معاون ایشان برگزار شد .در جریان این نشست دو سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون و جامع
شفافیت صندوق ضمانت تعاون رونمایی شدند .در همین رابطه ،کبیری ،معاون وزارت تعاون
گفت :با راهاندازی این سامانهها نظام هوشمند خودکنترلی بر تعاونیها اجرایی میشود .به
کمک سامانه شفافیت در بخش تعاونیها اعضای تعاونیها میتوانند عملکرد هیئت مدیره و
مجامع تعاونیها را رصد کنند تا تخلفاتی که پیش از این اتفاق میافتاد متوقف شوند.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-781809

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

بخش اول
شفافیت و
مقابله با فساد

گام دوم شفافیت در سازمان غذا و دار و
برداشته شد
تیرماه 1398
خبرگزاری ایرنا16 -
ِ

سازمان غذا و دارو در راستای شفافیت بیشتر در روند جاری امور در گام دوم شفافسازی
عملکرد خود ،اقدام به بارگذاری زمان و روند ثبت و بررسی تمام فرایندهای اداره کل دارو
روی سایت این سازمان کرد .تمام روند اداری انجام فعالیتهای شرکتهای تولیدکننده
دارو ،مواد اولیه ،توزیع و وارداتی از این پس به صورت فلوچارت ،تعریف و زمان مورد نیاز
انجام آن مشخص شده است که روی سایت سازمان غذا و دارو قرار میگیرد .بر این اساس
مراجعهکنندگان به سازمان میتوانند بر اساس نمودارهای مشخص از مسیر طی شدن روند
اداری به همراه زمان انجام و اتمام امور خود مطلع شوند.
/www.irna.ir/news/83384595

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمانهای تابعه

اطالعات معامالت همه وزارتخانهها منتشر
شد
تیرماه 1398
خبرآنالین17-
ِ

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ،در راستای انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات،
اطالعات معامالت تمامی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مشمول قانون برگزاری
مناقصات و سایر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی را در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به آدرس  www.setadiran.irو در پنل شفافسازی معامالت ،در دسترس و مشاهده
مردمی قرار داد.
khabaronline.ir/news/1277715

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

بازگشت  ۵۷میلیارد تومان از حقو قهای
نامتعارف به خزانه
تیرماه 1398
روزنامه شرق17-
ِ

عادل آذر ،رئیس دیوان محاسبات کشور | رئیس دیوان محاسبات کشور گفت :با توجه
به گزارشهای اول و دوم و سوم این دیوان ،حدود  ۵۷میلیارد تومان پول ناشی از حقوقهای
نامتعارف را به خزانه برگرداندیم .عادل آذر افزود :حدود هزار و  ۵۰۰تا هزار و  700میلیارد تومان
هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده و دستگاه مربوط ،مکلف به جبران آن
میشود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب یافته است ،پرونده برای رسیدگی به قوه
قضاییه ارجاع داده خواهد شد.
http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/234290

شفافیت در حوزه قضایی

سامانه شفافیت عملکرد کارشناسان
دادگستری راه اندازی میشود

9

تیرماه 1398
خبرگزاری ایرنا18-
ِ

علی بهادری جهرمی ،رئیس مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده | رئیس
مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ،از راهاندازی سامانه شفافیت عملکرد برای
کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد .علی بهادری جهرمی گفت :سامانه شفافیت عملکرد
کارشناسان دو ویژگی دارد .یکی اینکه انتخاب کارشناس به صورت دقیق انجام میشود و از
طرف دیگر نظارت بر کار کارشناسی به شکلی صحیح صورت خواهد گرفت .وی افزود :سامانه
ارجاع هوشمند کار به کارشناسی نیز در حال طراحی است تا ارجاع به صورت فردی نداشته
باشیم و کارشناسان با درنظرگرفتن صالحیت محلی و تخصصی انتخاب شوند.

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

/www.irna.ir/news/83387764

شفافیت در حوزه نظام پولی ،مالی و بانکی

آمار کسری بودجه زیر تیغ سانسور بانک
مرکزی
تیرماه 1398
روزنامه مردمساالری18-
ِ

شماره شانزدهم

سانسور اطالعاتی و آماری همچنان توسط بانک مرکزی ادامه دارد .در آخرین تحوالت ،بانک
مرکزی پس از ماهها تأخیر ،گزیده آمارهای اقتصادی سال  ۹۷را منتشر کرد اما بهنحو عجیبی،
بخش مالی و بودجه که نشاندهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است ،از این
آمارها حذف شده است! در واقع ،هیچ اطالعاتی از میزان کسری بودجه دولت بعد از آذر ۹۷
در دست نیست .بر اساس این گزارش ،بانک مرکزی پس از ماهها تأخیر ،نشریه الکترونیکی
گزیده آمارهای اقتصادی را منتشر کرد اما انتشار این نشریه بهصورت ناقص صورت گرفت و
فاقد بخش مالی و بودجه بود.
http://yon.ir/J54Lg
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سایر اخبار هفته

10
خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

مسكن و بحران كمبود اطالعات
تیرماه 1398
روزنامه اعتماد13-
ِ

بخش اول
شفافیت و
مقابله با فساد

حبیب آرین ،روزنامهنگار | مسئله اطالعات نامتقارن زمانی به وجود میآید كه یك طرف معامله از
اطالعات خاصی مرتبط با موضوع معامله آ گاهی داشته درحالیكه طرف مقابل از آن بیبهره باشد .این
عدمتقارناطالعاتیبهطورطبیعیمیتواندمنجربهرفتارفرصتطلبانهازسویطرفبااطالعاتبیشتر
شود كه منفعت طرف مقابل را تهدید میكند .ماهیت بازار مسكن به خودیخود عدم تقارن اطالعاتی
را در معامالت به همراه دارد و هیچگاه نمیتوان این تقارن را میان خریدار و فروشنده به طور كامل ایجاد
كرد .بر این اساس به نظر میرسد اساسیترین و مهمترین برنامهای كه وزرات راه و شهرسازی باید برای
مدیریت این بازار دنبال كند ،گسترش شفافیت و تقارن اطالعاتی در این بازار است.
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/128032

شفافیت در حوزه صندوقهای بازنشستگی

عملکرد و صورتهای مالی شرکتها منتشر
میشود
تیرماه 1398
خبرگزاری ایرنا14 -
ِ

سید میعاد صالحی ،مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری | گردهمایی

فصل دوم

بزرگ کانونهای بازنشستگان کشوری از  ۳۱استان به دعوت مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری در تهران برگزار شد .در این مراسم ،سید میعاد صالحی ،مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری به بیان اهداف همایش و نکاتی در خصوص رویکردهای جدید صندوق بازنشستگی
پرداخت و گفت :انتشار اطالعات حقوق و دستمزد و همچنین مدارک تحصیلی تنها بخش
کوچکی از اتاق شیشهای صندوق بازنشستگی است؛ این شفافیت در بخش عملکرد و
صورتهای مالی شرکتها ادامه خواهد یافت.
/www.irna.ir/news/83382193

خبرگزاری مهر 14-تیرما ِه 1398

بر رسی شفافیت معامالت شرکت بر ج میالد
شفافیت در حوزه مدیریت شهری

بهاره آروین ،عضو شورای شهر تهران | بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند
شورای شهر تهران در صفحه تلگرامیاش خبر داد که در هفتادوپنجمین جلسه کمیته شفافیت
و شهر هوشمند ،موضوع شفافیت معامالت شرکت برج میالد مورد بررسی قرار میگیرد .به گفته
وی ،در جلسه شصتوچهارم کمیته شفافیت با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران
مقرر شد تا از ابتدای سال مالی  ،۹۸استفاده از سامانههای مالی موازی در کلیه واحدهای
زیرمجموعه این معاونت از جمله شرکت برج میالد متوقف شود و ثبت عملکرد مالی در تمامی
واحدها در سامانه جامع مالی انجام گیرد.
mehrnews.com/news/4658477

خبرآنالین 16-تیرما ِه 1398

سایر

شفافیت ،نقطه کانونی در اصالح بودجه
تیرماه 1398
خبرگزاری ایرنا15-
ِ

علی چشمی  ،کارشناس اقتصادی | در شرایط فعلی مکانیزم ناکارآمدی در کشور وجود دارد
که منشأ آن نیز عدم شفافیت است .به عنوان مثال نمیتوان برش جغرافیایی بودجه کشور
را استخراج کرد .نمیتوان مشخص کرد که در استانهای کشور دولت چقدر پول و بابت
چه کارهایی خرج میکند در حالی که یکی از کارکردهای بودجهریزی این است که امکان
هر گونه جستوجو در خصوص بودجه و نحوه خرج آن امکانپذیر باشد .تا زمانی که این
موارد تعیین تکلیف نشده باشند و مسئولین استانی ندانند چقدر پول خرج شده ،مکانیزمها
به سمت کارایی پیش نمیروند.
/www.irna.ir/news/83382643

سازمان ثبت صادر میکند ،دادگاه باطل
میکند

11

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

سازمان ثبت ذیل قوه قضاییه بوده و موظف به صدور سند رسمی برای امالک است؛ اما
در دادگاهها میتوان با اسناد غیررسمی و دستنویس این اسناد را باطل کرد که نتیجه این
امر تضعیف حقوق مالکیت را در پی دارد و باعث فرار سرمایهگذاران میشود .در یکی از این
پروندهها شاهد هستیم فردی به اعتبار حاکمیت و با تهیه یک سند رسمی زمینی را تهیه
میکند اما شخص دیگری پس از سالها با در دست داشتن یک سند غیررسمی ،سند رسمی
خریدار را باطل کرده و زمین را قانونی تصاحب میکند.

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

khabaronline.ir/news/1277364

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی
شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

افزایش شفافیت در توزیع کاالها

شفافیت درآمدها قدم اول جداکردن نفت از
بودجه
تیرماه 1398
خبرگزاری فارس16-
ِ

تیرماه 1398
خبرگزاری ایسنا16-
ِ

سهراب کارگر ،رئیس هیئتمدیره انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران | رئیس
هیئتمدیره انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران با اعالم مزیتهای سامانه مدیریت
توزیع مویرگی کاال در کشور ،ایجاد شفافیت در پخش و رصد توزیع کاالها در جهت کنار گذاشتن
شرکتهای پخش بدون مجوز را مهمترین نتیجه اجرای این سامانه بیان کرد .سهراب کارگر
اظهار کرد :از سال  ۹۴با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجرای فاز اول طرح رصد
کاال را آغاز کردیم .در فاز اول همکاری به صدور مجوزهای مجزا به صورت مکانیزه مربوط بود
که توانستیم به شرکتهای پخش مجوز بدهیم .در فاز دوم ،به رصد کامل در تمامی مبادی
تولیدکننده ،توزیع کننده و واردکننده پرداخته شد.
/https://www.isna.ir/news/98041608164

شماره شانزدهم

شفافیت درآمدی ایجاد نشود کسی به دنبال پرداخت مالیات
یک کارشناس انرژی گفت :تا
ِ
نمیرود و تا وقتی مالیاتستانی به درستی انجام نشود جدا کردن بودجه از درآمدهای نفتی
دشوار است .بنابراین یکی از کارهایی که دولت میتواند انجام دهد این است که شفافیت را در
این زمینه ایجاد کند و از این طریق به مردم بگوید که همه مالیات میدهند .حتی شرکتهای
بزرگ و کوچک و به این سمت حرکت کنند که اگر کسی مالیات نداد یعنی از جیب مردم دزدی
کرده است و قوه قضائیه با او به طور جدی برخورد کند.
http://fna.ir/darxui
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شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

مشاوران امالک حق تنظیم قرارداد
پیشفر وش ساختمان ندارند

12

تیرماه 1398
خبرگزاری ایرنا16-
ِ

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

بیژن دارایی ،معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان | بیژن دارایی بیان
کرد :سنتی رفتار کردن در معامالت و در تنظیم و انعقاد قراردادها باعث شده که امروزه خود
مشاورین امالک به ورطه کیفری کشانده شوند .بسیاری از مشاوران امالک گرفتار پروندههای
کیفری و محکومیتهایی هستند که با اطالعات حقوقی دچار این مشکالت نمیشدند و گاهی
نیز برخی افراد با آ گاهی اقدام به معامالت معارضانه میکنند .دارایی با تأ کید بر اینکه مشاوران
امالک نباید نقش دالل داشته باشند ،ادامه داد :نقش مشاوران امالک در کنترل قیمت بازار
ً
و اراضی و تعیین قیمتها بر کسی پوشیده نیست و تکالیف مشاوران حقوقی کامال مشخص
است.
/www.irna.ir/news/83384792

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

داستان حقو قهای نجومی جمع شد
تیرماه 1398
دنیای اقتصاد17-
ِ

محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی | وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
بیان اینکه ما در سامانه شفافیت ،به طور طبیعی حقوق  ۱۲۰نفر از مدیران اصلی شرکتهای
صندوق بازنشستگی کشوری را منتشر کردیم ،گفت :همانجا هم اعالم شد که بخشی از
اینها به حساب صندوق بازگشت داده شده و مابقی هم عودت داده میشود .شریعتمداری
همچنین اذعان کرد :حقوق وزراء در کشور هشت میلیون و  ۸۰۰هزار تومان است که البته
امکان دارد مورد انتقاد شما قرار بگیرد .در این موارد هم حق با شماست و میتوانید آن را در
مراجع قانون گذاری مطرح کنید.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3545143

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک
سایر

بخش اول
شفافیت و
مقابله با فساد

محرمانههای  5دستگاه اجرائی

مدیرانی که در اموال عمومی لنگر انداختند
تیرماه 1398
روزنامه شرق18 -
ِ

تیرماه 1398
روزنامه شرق16-
ِ

سیدفرید موسوی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس | دستگاهها و نهادهایی که
دستبرقضا در شکلگیری طرح جامع مالیاتی نقش داشتهاند ،خودشان از زیر بار مسئولیت
افشای اطالعات شانه خالی میکنند .این اطالعات که برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
الزم است به سازمان امور مالیاتی ارجاع شود ،در  15سال گذشته همچنان محرمانه باقی مانده
و افشا نشده است .در فهرست غیرپاسخگوها دستگاههای مهمی همچون وزارت ارتباطات،
نیروی انتظامی ،شهرداری تهران ،زیرمجموعههایی از وزارت صمت ،مرکز آمار قوه قضائیه و
 ...دیده میشوند که هریک به دالیلی تاکنون اقدام به ارائه اطالعات نکردهاند.
http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/234196

عبدالحمید امامی ،معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران | از دیماه سال گذشته
پیروز حناچی شهردار تهران ،از  200ملک و خودرویی سخن گفت که در دست مدیران سابق
شهرداری تهران است ،ولی همچنان آنها را در اختیار دارند و رها نمیکنند .در جدیدترین
خبر نیز روز گذشته ،عبدالحمید امامی ،معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از
بازپسگیری  ۸۰ملک از تملک مدیران سابق شهرداری تهران خبر داد؛ این یعنی هنوز 120
ملک یا خانه در اختیار این افراد است و حاضر نیستند از آنها دل بکنند.
http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/234374

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

ضرباالجل برای  ٣٨٠٠ملک نجومی
تیرماه 1398
خبرگزاری ایسنا18-
ِ

محمود میرلوحی ،عضو شورای شهر تهران | محمود میرلوحی ،عضو شورای شهر تهران
در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایسنا اذعان داشت :لیست امالکی را که در حال حاضر در اختیار
دارم ،نشان میدهد که  ١٩٠٤ملک واگذار شده است .آنگونه که پیداست ،به ظاهر ما با ١٩٠٤
ملک از امالک واگذار شده طرفیم ،چون در حقیقت بسیاری از اینها آپارتمانهایی با چند
طبقه هستند یا زمینهای بزرگی که چند خانه در آن است؛ اما در واقع با  ٣٨٠٠واحد ملکی
روبهروییم .ما در حال حاضر مصوبهای را طرح کردهایم که از این امالک تا زمان تعیین تکلیف
قطعی اجارهبها دریافت کنیم و اجارهبهای معوق را هم بگیریم.
/https://www.isna.ir/news/98041809558

شفافیت در حوزه نظام پولی ،مالی و بانکی

اختصاص ار ز دولتی به ۱۷۰۰شرکتی که
صورت مالیشان مشخص نیست
تیرماه 1398
اقتصادآنالین18-
ِ

سید محمد علوی ،دبیر کل جامعه حسابداران | دبیر کل جامعه حسابداران گفت :در سال
گذشته تعداد زیادی از شرکتهایی که ارز دولتی گرفتند ،صورتهای مالیشان حسابرسی
نشده بود .امسال هم  ۱۷۰۰شرکت که به آنها ارز اختصاص یافت ،صورتهای مالیشان
حسابرسی نشده است .سید محمد علوی با اشاره به فسادهای ناشی از عدم شفافیت گفت:
هر جا که فسادی رخ میدهد میگویند مگر نظارت مالی وجود نداشته است؟ حال آنکه ما
اعتقاد داریم این نظارت نباید کاغذی باشد ،بلکه باید توسط سیستمی یکپارچه انجام شود.
https://www.eghtesadonline.com/n/1obB

شفافیت در حوزه دولت

تشکیل پر ونده برای  230مقام دولتی

13

تیرماه 1398
روزنامه شرق18-
ِ

علیرضا اورنگی ،رئیس سازمان امور اراضی | علیرضا اورنگی ،رئیس سازمان امور اراضی در
گفتوگو با «شرق» تأ کید میكند كه برای هر كسی اعم از چهره سیاسی ،ورزشی ،سرمایهگذار
و ...اگر تخلفی انجام داده باشد ،بدون اغماض پرونده تشكیل خواهد شد تا به تخلف آن فرد
در مراجع قضائی رسیدگی شود .اورنگی تأ کید میكند كه این سازمان در برخورد با زمینخواری
یك پله باالتر رفته و با مسئوالنی كه مجوزهای نادرست صادر كردهاند هم برخورد میكند .به
گفته وی ،در حال حاضر برای حدود  230تا  240نفر از مقامات دولتی كه برای زمینخواران
مجوز صادر كردهاند ،پرونده تشكیل شده كه بخشی از این افراد با قرار آزاد هستند.

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/234362

روزنامه ایران 19-تیرما ِه 1398

سازمان سینمایی برای اولین بار جدول متقاضیان
پر وانه ساخت آثار سینمایی را منتشر کرد
شفافیت در حوزه رسانه ،فرهنگ و هنر

مجیدرضا مصطفوی ،فیلمساز | در راستای شفافسازی سازمان سینمایی ،برای اولین بار
جدول متقاضیان پروانه ساخت آثار سینمایی منتشر شد .این جدول بر اساس تاریخ ثبت در
سامانه تنظیم شده و از روز  18تیرماه در بخش مجوزها و پروانههای صادرشده سایت سازمان
سینمایی قابل مشاهده است و بهروز میشود .بنابراین و از این پس ،اینکه چه تعداد فیلم،
چه زمانی و توسط چه تهیهکنندههایی ثبت شده و در چه مرحلهای قرار دارند ،برای مخاطبین
سینما شفاف و در دسترس خواهد بود.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/516154

شماره شانزدهم
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مبارزه با فقر ،تبعیض و نابرابری

14

فصل اول :اخبار برگزیده هفته

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

 22/5میلیون شهرنشین ایرانی مستأجرند
تیرماه 1398
اقتصادآنالین13-
ِ

بخش اول
شفافیت و
مقابله با فساد

بخش دوم

تعداد مستأجران کشور در سال  85حدود  14میلیون نفر در قالب سهمیلیون و  597خانوار
بوده ،در حالی که این رقم پس از  10سال و در سال  95با رشد بیش از  55درصد به 21
میلیون و  706هزار نفر در قالب  6میلیون و  652هزار نفر مستأجر افزایش یافته است .افزایش
بیش از یکمیلیونی تعداد مستاجران در بازه زمانی سالهای  95تا  97نیز گویای بیاثر بودن
سیاستهای دولت در حوزه مسکن است؛ چراکه براساس آمار موجود ،تعداد مستأجران در
سال  97به  22میلیون و  505هزار نفر در قالب  6میلیون و  819خانوار رسیده است.
https://www.eghtesadonline.com/n/1oI3

بازماندگی از تحصیل ،کار و ازدواج ز ودهنگام
دختران را در پی دارد

تیرماه 1398
خبرگزاری ایرنا13-
ِ

زهرا رحیمی ،مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) | مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) گفت:

یکی از مسائل جدی دختران مناطق آسیبپذیر و محروم ،بازماندگی از تحصیل است.
خانوادههای آسیبپذیر در شرایط مساوی به دلیل فقر اگر بخواهند یک نفر را از چرخه
تحصیل خارج کنند ،آن دختر خانواده است .در نتیجه دختران وارد چرخه سخت زندگی مثل
کار یا ازدواج زودهنگام خواهند شد .زهرا رحیمی درباره وضعیت این دختران اظهار داشت:
آنچه مشهود است ،فقر و نابرابری ،فشار بیشتری روی طبقات آسیبپذیر داشته است .در این
میان ،کودکان خانوادههای آسیبپذیر و به ویژه دختران این خانوادهها در شرایط سختتری
به سر میبرند.
/www.irna.ir/news/83380035

كمتر از  ۴درصد كارگران امنیت شغلی دارند
تیرماه 1398
روزنامه اعتماد15-
ِ

علی خدایی ،عضو كارگری شورای عالی كار | عضو كارگری شورای عالی كار گفت:
«قراردادهای موقت با نیروی كار ،به دلیل تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره  ۲ماده ۷
قانون كار رایج شد ».علی خدایی با اشاره به تهدید امنیت شغلی نیروی كار طی بیش از دو دهه
گذشته گفت :هرگاه در خصوص مشكالت جامعه كارگری سؤال شد ،امنیت شغلی ،معیشت
و تشكلیابی را به عنوان مهمترین اضالع مطالبات كارگران معرفی كردیم .همواره اعتقاد ما
بر این بوده كه وضعیت امنیت شغلی نیروی كار با توجه به آمار و واقعیات موجود جامعه بدتر

از دو ضلع دیگر است.
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/128077

سبد هزینه معیشت در تهران؛  6/5میلیون
تومان
تیرماه 1398
روزنامه همشهری15-
ِ

ً
تقریبا یک سال از زمانی که تشکلهای کارگری با ارسال نامهای به شورایعالی کار ،جبران
هزینههای تحمیل شده به معیشت کارگران را خواستار شدند ،میگذرد و حاال در آستانه سالگرد
این اقدام ،دوباره مراحل قبلی را تکرار کردهاند تا شاید راهی برای رفع تنگنای معیشتی کارگران
گشوده شود .از طرفی بررسیها نشان میدهد هزینه معیشت یک خانوار کارگری  3نفره در
تهران به  6میلیون و  482هزار تومان رسیده که بخش عمدهی آن ناشی از رشد شدید تورم
در گروه خوراکی و آشامیدنی و هزینه مسکن بوده است.

اتحادیه عینک فر وشان :افزایش خرید عینک
توسط مردم از دستفر وشان

15

تیرماه 1398
عصر ایران16 -
ِ

حمید ثابتقدم ،رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران | رئیس اتحادیه
سازندگان و فروشندگان عینک تهران با بیان اینکه سرانه مصرف عینک آفتابی در ایران به
ازای هر سه نفر یک عینک است ،اظهار کرد :در پی کاهش قدرت خرید مردم ،حجم فعالیت
دستفروشان عینک افزایش یافته و متأسفانه احتمال آسیب رسیدن به چشم افراد از طریق
خرید عینکهای دستفروشان و عینکهای غیراستاندارد ،به شدت افزایش یافته است .حمید
ثابتقدم تأ کید کرد :متأسفانه برخی افراد آنچنان به سالمت چشم خود اهمیت نمیدهند و
هزینههای پیشگیری و سالمت چشم را به دیگر اولویتهای زندگی تخصیص دادهاند.

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

https://www.asriran.com/fa/news/677352

http://newspaper.hamshahri.org/id/63941

 ٥٠درصد درآمد مستأجران صرف کرایه خانه
میشود
تیرماه 1398
اقتصادآنالین15-
ِ

بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشتماه سال جاری،
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به  ١٢میلیون و  ٦٧٠هزار تومان رسید که نسبت
به فروردینماه 12/5 ،درصد افزایش یافته است .افزایش قیمت هر متر مربع خانه ،روی
قیمت اجارهها هم تأثیر زیادی گذاشته ،بهطوری که براساس همین آمار ،نرخ اجاره مسکن
ً
در اردیبهشت نسبت به فروردین رشد  ٢٢درصدی داشته است .با این شرایط ،کامال مشخص
است که نرخ اجارهبها در سال جاری افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است.
https://www.eghtesadonline.com/n/1oNv

رهن و اجاره معابر دستفر وشی در فضای
مجازی
تیرماه 1398
کسبوکار نیوز17-
ِ

شماره شانزدهم

به گزارش کسب و کار نیوز ،در جدیدترین موردی که در سایت دیوار آ گهی شده است ،آ گهی
اجاره معابر جهت دستفروشی است .هرچند از این آ گهی به راحتی میشود به وضعیت خراب
کاسبی مغازهداران پی برد اما درج این مدل آ گهیها به هیچ عنوان توجیهی ندارد .متأسفانه
با این آ گهی متوجه میشویم که دستفروشان به جز اینکه باید به شهرداری مبالغی پرداخت
کنند ،تحت فشار برخی افراد نیز باید به مغازهداران نیز باج بپردازند .در چنین شرایطی ،اگر
نظارت مناسب بر روی این نوع دادوستدها نباشد میتوانند به محلی برای جوالن کالهبرداران
و دالالن تبدیل شده و از همه مهمتر اقتصاد یک کشور را نشانه بگیرند.
http://yon.ir/1fOvw
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آمار عجیب از کانکسنشینی در تهران
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تیرماه 1398
فرارو19-
ِ

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

بر اساس آخرین آمارها و در حال حاضر ،دو میلیون و  300هزار نفر در قالب  561هزار خانوار
در استان تهران و یک میلیون و  240هزار نفر در قالب  318هزار خانوار در سکونتگاههای
غیررسمی زندگی میکنند .بر اساس این آمار تکاندهنده و با در نظرگرفتن جمعیت بالغ بر
15میلیونی در استان تهران ،اکنون  15درصد جمعیت پایتخت در سکونتگاههای غیررسمی
زندگی میکنند .همچنین در هشت هزار و  772هکتار در استان تهران و پنجهزار و  553هکتار
در شهر تهران ،سکونتگاه غیررسمی وجود دارد .این مساحت در کل کشور  61هزارو 657
هکتار است که نشان میدهد 14/23درصد مساحت کل سکونتگاههای غیررسمی در استان
تهران قرار دارد.
https://fararu.com/fa/news/405250

بخش اول
شفافیت و
مقابله با فساد

درآمد ایرانیها ر و به کاهش است
تیرماه 1398
روزنامه همشهری19-
ِ

براساس تازهترین گزارش بانک جهانی ،ایران با دارا بودن جمعیت  82میلیون نفری رتبه
19جهان را از حیث جمعیت داراست؛ درحالیکه از لحاظ درآمد ناخالص ملی با رقم 441
میلیارد دالر رتبه  26و از حیث درآمد ناخالص ملی سرانه با رقم  5470دالر رتبه  98را در بین
کشورهای جهان بهخود اختصاص داده است .سرانه درآمد ناخالص ملی ایران براساس روش
برابری قدرت خرید در سال  2018برابر با  21هزار و  50دالر برآورد شده که رتبه  68را در جهان
بهدست آورده است .این اطالعات نشان میدهد اگرچه ایران جزو  30کشور برتر از حیث درآمد
ناخالص ملی است ،ولی در فهرست سرانه درآمد ناخالص ملی در رتبه  98قراردارد.
http://yon.ir/ISFCt

نسل خانههای زیر  ۲۰۰میلیون تومانی تهران
منقرض شد
تیرماه 1398
روزنامه آفتاب یزد19-
ِ

در خردادماه امسال بنا به گزارش بانک مرکزی ،متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد
مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران  13/3میلیون تومان
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  4/9و  104/3درصد افزایش نشان
میدهد .بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه
( ۱۰معادل  134/2درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ( ۱معادل  ۸۹درصد) تعلق دارد.
این نشان میدهد که با  ۱۰۰میلیون تومان ،کمتر از  ۸متر و با  ۲۰۰میلیون تومان کمتر از ۱۶
متر میتوان خانه خرید.
http://yon.ir/F9FKU

سایر اخبار هفته

فصل دوم
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خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

گزارش الجزیره از تاثیرات تحریم بر زندگی
ایرانیها
تیرماه 1398
روزنامه دنیای اقتصاد13-
ِ

«الجزیره» در یک گزارش میدانی به بررسی اوضاع معیشتی مردم ایران در سایه تحریمهای آمریکا
پرداخت؛ که براساس آن ،برخی شهروندان از افزایش نسبت بیکاری ،فقر و تورم و کاهش قدرت
خرید ،صحبت و تصریح کردند که تحریمها باعث گسترش مشکالت اجتماعی و اقتصادی ،در
نتیجهافزایشقیمتهاو کاهشارزشپولملیشدهاست.عالوهبراینکهدولتدرمهارپیامدهای
فشارهای اقتصادی بویژه در بخش خودرو ،مسکن و کاالهای وارداتی موفق عمل نکرده است.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3543833

تخصیص  ۵هزار میلیارد تومان برای
همسانسازی حقوق بازنشستگان
تیرماه 1398
خبرگزاری فارس13-
ِ

محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی | وزیر رفاه از تخصیص  ۵هزار میلیارد
تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت :صندوق بازنشستگی حق ورود

در سرمایهگذاری که سود آور نباشد را ندارد و باید سبدی را اداره کند که به بازنشستگان سود
برساند .شریعتمداری خاطرنشان کرد :ما باید مسیر بهبود شرایط زندگی بازنشستگان را از ابتدا
تا انتها فراهم کنیم .در جلساتی که با رئیس سازمان برنامهوبودجه داشتیم وی اعالم کرد که
مستمری بازنشستگان همچون کارمندان افزایش مییابد و عالوه بر آن  ۵هزار میلیارد تومان
نیز برای همسانسازی حقوق آنها در نظر گرفتیم.
http://fna.ir/daratv

سرنوشت طر ح «تأمین مسکن کارمندان
دولت» به کجا خواهد رسید؟
تیرماه 1398
روزنامه دنیای اقتصاد13-
ِ

دو سناریو درباره سرنوشت خانههایی که در قالب مسکن کارمندی قرار است ساخته شود
میتوان پیشبینی کرد .در سناریوی اول زمینهای مرغوب دولتی (داخل شهر) از طرف
دستگاهها برای اجرای طرح ارائه میشود .در این حالت به دلیل مرغوبیت جانمایی ساخت
مسکن کارمندی ،کارمندان تا پایان طرح ،در پروژهها باقی میمانند و حتی در واحدهای
ساخته شده ساکن خواهند شد .اما در سناریوی دوم که «تخصیص زمینهای بدون خدمات
در بیرون شهرها» چنین حالتی را رقم میزند ،ثبتنامکنندهها شروع به عرضه امتیاز کارمندی
خود در بازار خواهند کرد و تجربه تلخ داللی مسکن مهر در سالهای  ۹۱تا  ۹۳تکرار خواهد شد.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3543578

شماره شانزدهم
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دولت بهدنبال پر کردن خانههای خالی
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تیرماه 1398
روزنامه جام جم15-
ِ

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

احمد صفری ،نماینده مجلس شورای اسالمی | احمد صفری ،نماینده مردم كرمانشاه
در مجلس شورای اسالمی گفت :تماسهای بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر
از هاللاحمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پاركها با من برقرارشده است .تغییر منطقه ،تن
دادن به زندگی در واحدهای كوچكتر ،مهاجرت از شهرهای بزرگ ،افزایش حاشیهنشینی و
تشكیل سكونتهای غیررسمی در حاشیه شهرها از پیامدهای افزایش قیمت مسکن بوده
است .ایجاد سامانه ملی امالك و اسكان كشور ،اجرای مالیات بر خانههای خالی با نرخ مؤثر و
ً
جلوگیری از افزایش تعداد واحدهای خالی با اجتناب از تولید مسكن به شیوه مشاركتی ،قطعا
در كاهش قیمتها مؤثر است.
http://jamejamdaily.ir/Newspaper/Page/5423/3/29541/0

بخش اول
شفافیت و
مقابله با فساد

ایجاد  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در سال برای
اقشار کم درآمد

افزایش مراجعه به کمیته امداد برای دریافت
ودیعه مسکن
تیرماه 1398
روزنامه کیهان15-
ِ

حمیدرضا شیران ،مدیرکل کمیته امداد استان تهران | حمیدرضا شیران با اشاره به اینکه
با توجه به شرایط اقتصادی که از سال گذشته شروع شده و امسال هم ادامه دارد ،میزان
مراجعات به کمیته امداد افزایش یافته است ،اظهارداشت :اغلب این درخواستها مربوط به
دریافت ودیعه مسکن است .شیران افزود :کمیته امداد با توجه به محدویتهای مالی که
دارد تالش کرده است تا حتیالمقدور به این خانوادهها کمک کند و بخشی از مشکالت آنها
را حل کند .وی در ارتباط با کمکهای خیرین استان تهران نیز اظهار داشت :سال گذشته
مبلغ  175میلیارد تومان از طریق کمکهای مردمی ،صدقات ،زکات و خدمات جمعآوری شد.
http://kayhan.ir/fa/news/164124

راهکاری برای کاهش  ۵۰درصدی قیمت
مسکن
تیرماه 1398
خبرآنالین15-
ِ

تیرماه 1398
روزنامه مردمساالری15-
ِ

محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی | وزیر راه و شهرسازی از ایجاد  ۴۰۰هزار واحد مسکونی
در سال برای اقشار کم درآمد خبر داد .وی با بیان اینکه نیازمند تولید مسکن برای اقشار کم
درآمد هستیم و این تکلیفی است که در قانون به عهده وزارت مسکن گذاشته شده ،گفت :باید
ساالنه حداقل  ۴۰۰هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط رو به پایین تهیه کنیم و این رقم
تنها خروجی نرخ ازدواجها است و باید آن را تأمین کنیم و در این راستا از تراکم پایین و متوسط
استفاده میکنیم و به دنبال ایجاد شهرکهای اقامتی با کیفیت و با معماری مناسب هستیم.
http://yon.ir/3FgQL

مریم فکری ،خبرنگار | سرشماری نفوس و مسکن سال  ۱۳۹۵نشان میدهد در استان تهران
 ۳میلیون و  ۸۹۰هزار واحد مسکونی وجود دارد که  ۴۹۰هزار واحد ،معادل  ۱۳درصد از این
تعداد خالی است .در مقابل ،آمار خانههای خالی از یک میلیون و  ۶۶۳هزار واحد در سال ۱۳۹۰
به  ۲میلیون و  ۵۸۷هزار واحد در سال  ۱۳۹۵افزایش یافته و حدود  ۵۵درصد رشد کرده است.
در شرایطی که کشور با کمبود  ۴میلیون واحد مسکونی و در عین حال ،وجود  2/6میلیون
خانه خالی مواجه است و همین موضوع ،نوعی بینظمی را در بازار مسکن به وجود آورده،
کارشناسان معتقدند نسخه شفابخش فعلی برای این بازار ،دریافت مالیات است.
khabaronline.ir/news/1276876

ر ونمایی از مسکن تدریجی
تیرماه 1398
روزنامه ایران15-
ِ

مجتبی عزیزیان ،عضو هیئتمدیره بانک مسکن | عضو هیئتمدیره بانک مسکن در
گفتگو با روزنامه ایران با اعالم اینکه قرار شده در بانک مسکن و در قالب تسهیالت ،ودیعه
اجاره مسکن به ساکنان بافتهای فرسوده پرداخت شود ،گفت :عالوه بر این ،بحث «مسکن
تدریجی» را نیز برای اقشار کم درآمد دنبال میکنیم که در آن ،واحد مسکونی بتدریج تجهیز و
آماده میشود .در این طرح با  60درصد هزینه ساخت مسکن میتوان واحدی قابل سکونت
آماده کرد تا بهتدریج کامل شود .البته باید برای تأمین مالی بهسازی واحدهای مسکونی مثل
لولهکشی ،کف ،پنجره و ...نیز برنامهریزی کنیم و به متقاضیان وام پرداخت کنیم.

اعالم نر خ بیکاری  ۱۰/۸درصدی در بهار
تیرماه 1398
روزنامه اطالعات17-
ِ

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری بهار  10/8درصد اعالم شد که این شاخص،
نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار  1/3 )۱۳۹۷درصد کاهش یافته است .به گزارش
مهر به نقل از مرکز آمار ایران ،بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیرویکار در بهار  ، ۹۸به میزان
 40/6درصد جمعیت  ۱۰ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه شاغالن
یا بیکاران قرار گرفتهاند .بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ
نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار  0/5 )۱۳۹۷درصد کاهش داشته است.

وجود  31هزار و  600نفر بیکار مطلق در استان
زنجان
تیرماه 1398
خبرگزاری ایلنا18-
ِ

تیرماه 1398
روزنامه اعتماد16-
ِ

محمدكریم آسایش ،فعال شهری | طبق تحقیقی كه سال  94در وزارت كار ،تعاون و
رفاه اجتماعی صورت گرفته بود ،متوسط درآمد دستفروشان در تهران  45هزار تومان در
روز برآورده شده بود .این در حالی است كه بخش عمدهای از دستفروشان فاقد هر گونه
بیمه اعم از بیمه سالمت هستند .محمدكریم آسایش ،فعال شهری به «اعتماد» میگوید« :در
محدوده چهارراه ولیعصر تا تقاطع خیابان جمهوری حدود سه هزار بساط دستفروشی وجود
داشت كه در هر بساط به طور متوسط یك تا سه نفر مشغول به كار بودند ».به زعم آسایش،
حذف دستفروشان از چرخه اقتصاد ،به سایر حوزهها و صنفهای دیگر نیز آسیب میزند.
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/128174

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

http://yon.ir/rWqiE

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/515737

وشان رانده شده؛ چهار راه ولیعصر
دستفر
ِ
خالی از «طردشدگان»

19

شماره شانزدهم

محمدرضا یوسفی ،مدیر کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان | مدیر کل کار،
تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان ،با اشاره به آخرین آمار بیکاری در استان زنجان ،گفت:
 31هزار و  600نفر در استان زنجان بیکار مطلق وجود دارد .یوسفی با بیان اینکه حدود 19
درصد آمار بیکار فارغ التحصیل در استان داریم ،تصریح کرد :در صدد باالبردن ایجاد آمار
اشتغال فارغ التحصیالن در جامعه با راهاندازی واحدهای تولیدی فعال و غیر فعال در استان
ِ
هستیم .وی فضای فراهم شده زمینه کسبوکار را مهم ارزیابی کرد و گفت :بازگشت برخی
واحدهای تولیدی به چرخه تولید و فعالیت ،ازمهمترین اقدامات در استان خواهد بود.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-783334
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یک میلیون و  ۱۱۰هزار ر وستایی ،عضو
صندوق بیمه اجتماعی هستند

20

تیرماه 1398
خبرگزاری ایرنا19-
ِ

خبرنامه
مقابله با
فساد و فقر

اسداهلل رازانی ،رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشور | رئیس هیئت مدیره
صندوق بیمه اجتماعی کشور گفت :یک میلیون و  ۱۱۰هزار روستایی اکنون عضو این صندوق
هستند و به صورت مستمر ،حق بیمه پرداخت میکنند .اسداهلل رازانی اظهار داشت :عالوه بر
این تعداد  ۱۰۰هزار نفر هم شامل  ۵۰هزار بازنشسته و  ۵۰هزار خانواده که سرپرست آنها فوت
کرده از مستمری این بیمه استفاده میکنند .وی با اشاره به جهش خدمات دهی در روستاها
در دوران بعد از انقالب اسالمی افزود :صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر
در سالهای پایانی دولت اصالحات و با هدف افزایش شاخصها در مناطق محروم ایجاد شد.
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