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ایرانی ها دیگر پس انداز نمی کنند
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کاربران فضای مجازی )15 الی 22 تیر( شفافیت و مبارزه با فساد از دید 

اتاق شیشه ای در انتظار صنعت بیمه

نوبت به رتبه بندی صرافان رسید

کید بر شفافیت در اوقاف گزارش داد/تأ کمیسیون فرهنگی مجلس  خاموشی به 

کشور تا پایان سال راه اندازی می شود ک و اسکان  سامانه امال

سامانه شفافیت مالی اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور رونمایی شد

ک از نیمه اول مرداد دریافت آنی مالیات نقل و انتقال امال

بزرگ ترین بازار شفاف دولت

گذشته کشف 18 هزار و ۴00 میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال 

بیش از 3 میلیون تماس با پلیس 110 طی 3 ماه

جرایم سنگین برای مخفی کاری بانک ها

کرد دولت در تصویب »الیحه شفافیت« برخی سیاست های ضد فساد را حذف 

متهمان پتروشیمی گیت

ثبت دیرهنگام هزینه ها در شهرداری تهران

وزیر بهداشت: با فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی مواجهیم

کشور پیوست شهرداری قزوین به سامانه انتشار ودسترسی آزاد به اطالعات 

پرداخت هزینه های خدمات پستی شفاف تر می شود

900.000 میلیارد تومان یارانه پنهان به حامل های انرژی پرداخت می شود

گامی در جهت شفافیت نظام سالمت

رانت ساختمانی با امضاهای شفاهی

فاجعه بی توجهی مدیران ارشاد به سرمایه های مشکوک

عوامل فساد »بهین یاب« وزارت صنعت در دادگاه

تکمیل سامانه جامع تجارت در بخش واردات

اقدام دیرهنگام قوای سه گانه برای مقابله با فساد در حوزه دارو

کشورها از فقر چندبعدی رنج می برند؟ کدام  مردم 
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فقر عامل اصلی ازدواج با مردان مسن

کار چیزی شبیه زندان است کودکان  »یاسر« برای 

کولبران سوءاستفاده ۴/2 میلیارد دالری از معافیت های 

غذای 15میلیون نفر در سطل زباله!

کسیون عدالت خواهی در مجلس تشکیل فرا

نارضایتی بیماران از برخی بیمارستان های خصوصی؛ بستری با دفترچه، پرداخت آزاد

به دنبال رشد تورم و افت قدرت خرید مردم؛ ایرانی ها دیگر پس انداز نمی کنند

محروم داری جایگزین استراتژی مبارزه با فقر شده است

طرح افزایش 25درصدی قیمت نان

کشورها در سال 2019 فقیرترین 

گرسنگان جهان برای سومین سال متوالی افزایش آمار 

کار در لرستان کودک  شناسایی 500 

تروریسم، ریشه در بی عدالتی دارد

احتمال افزایش مستمری مددجویان بهزیستی

کتاب؛ رنج نامه زندگی زنان سرپرست خانوار گزارشی از یک 

کلید می خورد؟ حذف یارانه پولدارها 

دختران بازمانده از تحصیل

بیش از ٦٠ درصد معلوالن فارس بیکارند

کشورها اختصاص داد بانک جهانی 59 میلیارد دالر برای توسعه 

گذار شود فشار گرانی مسکن و اجاره بها به بازنشستگان/ مسکن مهر به بازنشستگان وا

کلید حل مشکل بیکاری در آذربایجان غربی باشد؟ آیا حرفه آموزی می تواند 

فقرمعیشیتی دامن گیر شده است

قیمت جدید مرغ تعیین شد

انتظار ریزش قیمت ها در بازار مسکن
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کمتر توسعه یافته بسیار باالتر و وسیع تر  کشورهای فقیر و  با وجود آن که میزان و سطح فساد در 
کشورهای با ویژگی های سیاسی،  کشورهای توسعه یافته است، اما اصواًل فساد منحصر به  از 
کشورها را از لحاظ شاخص های فساد  اقتصادی یا جغرافیایی خاصی نیست. آنچه وضعیت 
گستردگِی ماهیت فساد و علل و عوامل آن است. از همین رو  متفاوت می کند، عالوه بر ابعاد و 
کشورها نیز تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. بااین وجود  خ داده در  در آثار و عواقب، فساِد ر
رشد  و  سرمایه گذاری  اقتصادی،  فساد  بین  رابطه  درباره  پول  بین المللی  صندوق  مطالعات 
تمایل  کاهش  از طریق  کشورها می تواند  باالتر فساد در  که سطوح  اقتصادی نشان می دهد 
کاهش سطح سرمایه گذاری دولت در بخش عمومی  بخش خصوصی مولد به سرمایه گذاری، 
کیفیت خدمات بخش عمومی بر میزان رشد و توسعه اقتصادی اثر  کاهش  و منابع انسانی و 

منفی بگذارد.
شواهد نظری و تجربی نشان می دهند که فساد از طریق تأثیر بر سرمایه گذاری فیزیکی می تواند 
رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. فساد با اضافه کردن عدم اطمینان به بازده فعالیت های 
سرمایه گذاری، سرمایه گذاری را به شدت کاهش می دهد. به عالوه کارآفرینان مجبور هستند که 
بخشی از درآمد حاصل از سرمایه گذاری خود را به منظور به دست آوردن دسترسی به بازار هدف 
گذار کنند؛ بنابراین فساد از یک سو با کاهش انگیزه  یا صدور مجوزهای الزم به مقامات فاسد وا
افراد برای سرمایه گذاری و از سوی دیگر از طریق فعالیت های غیرقانونی و پنهان کاری مفسدانه، 
هرگونه اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاری را زایل می کند. بر این اساس فساد، عدم قطعیت 
را  سرمایه گذاری  برای  افراد  انگیزه  نهایت،  در  و  افزایش  را  سرمایه گذاری  فعالیت های  بازده 

کاهش می دهد. کاهش سرمایه گذاری فیزیکی نیز رشد اقتصادی را ناممکن می سازد.
فساد، نظام مالیاتی را تضعیف کرده و موجب فرار مالیاتی و همچنین معافیت های مالیاتی برای 
کاهش درآمد مالیاتی موجب می شود تا منابع الزم برای بخش عمومی  حامی پروری می شود. 

کمتر شود. فساد، هزینه های جاری  به منظور ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاه عمومی 
دولت را افزایش داده و در نتیجه موجب کاهش منابع در دسترس برای تقویت سرمایه انسانی 
نسبت  رشوه  دریافت  با  فاسد  مقامات  دارد  احتمال  می دهد  نشان  گزارش ها  حتی  می گردد. 
کنند. برخی اخبار حکایت از وجود فساد جدی در  به تخصیص غیر بهینه منابع دولت اقدام 
تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی دارد و همان طور که بسیاری صاحب نظران 
ح  کرده بودند، تزریق منابع هنگفت به نظام سالمت بدون اصالح ساختار آن در طر پیش بینی 
تحول نظام سالمت موجب هدر رفتن بخش زیادی از این منابع شده است. بر این اساس فساد 
موجب افت نیروی انسانی شده و در نهایت منابع انسانی الزم را برای رشد و توسعه تخریب 
کارآمد منابع دولتی به سمتی باشد  می کند. فساد می تواند مشوقی در جهت افزایش تخصیص نا
کثر رساندن رانت خواری خود هستند. مقامات فاسد می توانند  که مقامات فاسد در پی به حدا
با ادعای خصوصی سازی یا مشارکت مردم، میزان هزینه های مصرف عمومی را محدود کنند تا 

رانت های خود را افزایش دهند.
هزار و یک دلیل انسانی، قانونی، اخالقی و دینی برای مبارزه با فساد ساختاری وجود دارد؛ اما 

همین یک دلیل بس که فساد، مانع جدی رشد و توسعه جوامع است.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
  به گزارش شرق، کدخدایی برای حل موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرد که 
»یک نهاد ملی« برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود و این نهاد می تواند دائمی باشد.
از اجرایی شدن رتبه بندی اعتباری  الکترونیکی وزارت صمت  مدیر مرکز توسعه تجارت    

صرافان به خواست بانک مرکزی خبر داد.
کاوی دالیل اجرایی نشدن قانون    مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن ضمن وا

مقدمهفساد و رشد اقتصاد
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کشور تا پایان سال جاری خبر  ک و اسکان  مالیات بر خانه های خالی، از راه اندازی سامانه امال
کید کرد. داد و بر راه اندازی هرچه سریع تِر سامانه با همکاری پنج دستگاه تأ

کار وزارت اقتصاد از دریافت آنی  کسب و    رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط 
ک از نیمه اول مردادماه خبر داد. مالیات نقل و انتقال امال

الکترونیکی  تدارکات  سامانه  راه اندازی  از  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  مدیریت    
که مبتنی بر  گفت: این سامانه بزرگترین سامانه معامالتی دولت است  دولت)ستاد( خبر داد و 

مفاد، مواد و محتواهای قانونی متفاوت و استوار شکل گرفته است.
ح ساماندهی کودکان کار و خیابان، بیش از ۱۵۰ کودک کار در مرکز »یاسر«    با اجرایی شدن طر
پشت دیوارهای بلند و درهای بسته در محله شوش تهران گرفتار آمده اند؛ آن هم در محلی که 

برای ۳۵ نفر ظرفیت دارد.
  به گزارش اقتصادآنالین، معافیت های گمرکی برای کولبران، به طور میانگین ساالنه چیزی 
کولبران، به  که این عدد به جای  حدود هزار و۳۰۰ میلیارد تومان عایدی به همراه داشته است 

آمرانی رسید که صاحبان اصلی کاال و اجیرکننده کولبران هستند.
با خبرنگار  گفت وگو  نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی در  کبر رنجبرزاده  ا   
ح عدالت محوری  پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت:  در راستای پاسخ به مطالبه آحاد مردم و طر
کسیونی  کاهش فاصله طبقاتی و رفع موانع شفاف سازی و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، فرا و 

کسیون عدالت خواهی تشکیل می گردد. تحت عنوان فرا
برای  باید  خصوصی  بخش  به  مراجعه کنندگان  می دهد  نشان  گزارش ها  و  اخبار  برخی    
کنند. آن ها می گویند اخیرًا  دریافت خدمات درمانی به ناچار هزینه ها را به صورت آزاد پرداخت 
از قبول بیمه های مکمل طفره می روند و دیگر به بیماران تحت  بیمارستان های خصوصی 

پوشِش تعدادی از این بیمه های مکمل خدماتی را  ارائه نمی کنند.
  تازه ترین گزارش مشترك فائو و دیگر نهادهای سازمان ملل درباره وضعیت امنیت غذایی و 
کی طی سال  تغذیه در جهان نشان می دهد که به طور تقریبی82۰ میلیون نفر از مردمان کره خا

2۰۱8 میالدی غذای کافی برای خوردن نداشته اند.

شفافیت و مبارزه با فساد از دید کاربران فضای مجازی )15 الی 22 تیر(

کنونی، فضای مجازی، شبکه های  رکن اصلی در گسترش شفافیت و مبارزه با فساد در دنیای 
کمک شایانی  گردش اطالعات در سطح جامعه  که به  کاربران آن ها هستند، چرا اجتماعی و 
می کنند و به خوبی فضای عمومی را نسبت به مسائل مهم، حساس می کنند. ازاین رو، زین پس 
کاربران و همچنین بررسی استقبال عمومی از مباحث  قصد داریم به تحلیل و بررسی نظرات 

مربوط به شفافیت و مبارزه با فساد در دو شبکه اجتماعی تلگرام و توییتر بپردازیم. 
گذشت بیش از ۱6 هزار مطلب در تلگرام و بیش از ۱2 هزار پست توییتری در  که  در هفته ای 
ارتباط با فساد و رانت منتشر شده است. بیشترین توجه در بین این مطالب معطوف به فساد در 
کلی و سپس در دولت و مجلس بوده است. در این میان فساد در فوتبال و پرونده فساد  حالت 
بانک سرمایه در میان کاربران تلگرام انتشار و بازدید بیشتری داشته است اما در توییتر فساد در 
سینما و هنر با بحث حول محور دو سریال گاندو و هیوال توجه بیشتری را به خود جلب کرده که 
نشان دهنده توجه بیشتر کاربران توییتر به اثرگذاری و اثرپذیری رسانه در ارتباط با فساد است. 

کار روش انجام 
روش انجام استخراج داده ها به این صورت بوده است که پست های توییتری باالی ۱۰۰ الیک 
و همچنین پست های باالی ۵۰ هزار بازدید در تلگرام با کلیدواژه های »رانت + فساد + شفافیت« 

در روزهای ۱۵ الی 22 تیر به روش تحلیل مضمون مورد ارزیابی قرار گرفته اند. 

تحلیل
  حمایت از مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت که در هفته گذشته از سوی اشخاص و دستگاه های 
ح شده است پررنگ ترین نقش در میان کاربران تلگرامی را به خود اختصاص داده  متفاوت مطر
که تحت تأثیر اقدامات نهادهای دولتی و همچنین قوه قضاییه بوده است اما در توییتر انتقاد 

و بیان فسادهای موجود مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. 
  پرونده فساد بانک سرمایه و فساد در فوتبال در توییتر از توجه بسیار کمی برخوردار بوده است 
درصورتی که در تلگرام از موضوعات پر بازدید کاربران بوده است. عدم توجه به فضای رسانه ای، 
یعنی آنچه در توییتر بیشتر به آن پرداخته می شود منجر به شکل گیری چنین تفاوتی شده است. 
توسعه  با  مختلف  افراد  و  دستگاه  حمایت  همچون  مثبتی  گزاره  گرفتن  قرار  بااین حال    
شفافیت و مبارزه با فساد و رانت در تلگرام نشان دهنده مثبت تر بودن دید کانال های تلگرامی و 
امیدواری به ساختارهای موجود برای مبارزه با مفاسد است و تنها تفاوت ها در کانال های برانداز 
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و مخالفی همچون آمدنیوز مشاهده می شود. درحالی که در فضای توییتر انتقاد و افشای فساد 
دولت، مجلس شورای اسالمی و نهادهای دیگر سهم بسزایی داشته اند و نشان از ناامیدی بیشتر 

کاربران از حل مفاسد به دست نهادهای موجود است. 
  فساد در دولت و مجلس تحت تأثیر خبرهای منتشر شده در هفته اخیر همچون خبر دریافت 
آپارتمان از سوی نمایندگان مجلس برای انصراف از استیضاح جایگاه بعدی را به خود اختصاص 
کارآمدی در عملکرد  کنار نام های درگیر در پرونده های فساد عظیم و ایجاد نا داده است. در 
حکومت از طریق رانت، فضای فرهنگ و هنر و حواشی مرتبط با فساد و رانت در آن قرار دارد. 

  سهم 26 درصدی اخبار مرتبط با حمایت از ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد نشان از چرخشی 
با اخبار اقدامات شفافیت ساز  که  از فضای منفی علیه نظام دارد  نسبت به هفته های قبل 

نهادهای و مجریان هم راستا می باشد. 
که بیشترین الیک را در توییتر داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه توییت اولی 

گرفتند، به ترتیب 2۳44، ۱24۰ و ۱۱79 الیک دریافت کرده بودند.
که بیشترین بازدید را در تلگرام داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه پست اولی 

گرفتند، به ترتیب898772 ، 27۰67۳ و 2۵827۱  مرتبه بازدید شده بودند.

39%

16%

17%

7%

6%

4%

3%
3% 2%

2%

1%

ر توییتردسته بندی مضامین تولید شده در رابطه با فساد بر حسب تعداد الیک د

فساد در حالت کلی
فساد در سینما و هنر
سایر
فساد در دولت
ایجاد شفافیت مالی در نهادهای مختلف
فساد در مجلس شورای اسالمی
رانت و ناکارآمدی
حمایت از مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت
عدم شفافیت
فساد بانک سرمایه
فساد در فوتبال

 
 

 %93 کلی حالت در فساد
 %16 هنر و سینما در فساد

 %7 دولت در فساد
 %6 مختلف نهادهای در مالی شفافیت ایجاد

 %4 اسالمی شورای مجلس در فساد
 %9 ناکارآمدی و رانت

 %9 شفافیت ایجاد و فساد با مبارزه از حمایت
 %0 شفافیت عدم

 %0 سرمایه بانک فساد
 %1 فوتبال در فساد

 %17 سایر

39%فساد در حالت کلی

16%فساد در سینما و هنر

7%فساد در دولت

6%ایجاد شفافیت مالی در نهادهای مختلف

4%فساد در مجلس شورای اسالمی

کارآمدی 3%رانت و نا

3%حمایت از مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت

2%عدم شفافیت

2%فساد بانک سرمایه

1%فساد در فوتبال

17%سایر
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27%

19%
14%

18%

11%

8% 3%

زان بازدید دسته بندی مضامین منتشر شده در رابطه با فساد و شفافیت برحسب می
تلگرامی

حمایت از مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت
فساد در حالت کلی
فساد در فوتبال
سایر
فساد بانک سرمایه
فساد در مجلس شورای اسالمی
ایجاد شفافیت مالی در نهادهای مختلف

 

 

 

 %07 شفافیت ایجاد و فساد با مبارزه از حمایت

 %13 کلی حالت در فساد

 %14 فوتبال در فساد

 %11 سرمایه بانک فساد

 %1 اسالمی شورای مجلس در فساد

 %9 مختلف نهادهای در مالی شفافیت ایجاد

 %11 سایر
 

27%حمایت از مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت

19%فساد در حالت کلی

14%فساد در فوتبال

11%فساد بانک سرمایه

8%فساد در مجلس شورای اسالمی

3%ایجاد شفافیت مالی در نهادهای مختلف

18%سایر
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طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
  مورخ 20 لغایت 26 تیرماِه 1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
44 درصد10مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها  1

39 درصد9روزنامه نگار-خبرنگار
5 درصد1پژوهشگران و اساتید دانشگاه 

4 درصد1کنشگران مدنی
4 درصد1وزرا

------نمایندگان مجلس
4 درصد1سایر

100 %23مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد

5%

44%

39%

4%
4% 4%

سمت افراد/توزیع داده ها بر اساس جایگاه

Minister

Organ and office

Journalist

Researchers

Civil activist

Others

 
 
 
 
 

 

 
  

۱- مراد ما از این تعبیر، همه مدیران سطوح نهادی و سازمان های رسمی به جز وزرا و نمایندگان مجلس است. برای مثال، مدیر کل 
سازمان پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال، رییس کمیته شفافیت شورای شهر، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، رییس مرکز 

توسعه تجارت الکترونیکی، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ و ... مصادیق مورد نظر مدیران و کارمندان سازمان ها و نهادها بوده اند.

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
  مورخ 20 لغایت 26 تیرماِه 1398

فراوانیتعد اد موضوع
17 درصد4دولت)دولت الکترونیک و ...(

13 درصد3بهداشت و سالمت 
13 درصد3بازرگانی و امور مالیاتی 

9 درصد2نظام پولی، مالی و بانکی
9 درصد2مدیریت شهری

9 درصد2وزارتخانه و سازمان های تابعه
ک و مستغالت  9 درصد2امال
9 درصد2نفت و پتروشیمی 

9 درصد2رسانه، فرهنگ و هنر 
3 درصد1نهادهای عمومی غیردولتی 
------امورات مجلس و نمایندگان

------قضایی
------سالمت اداری و بوروکراتیک
------صندوق های بازنشستگی
------اطالعات و فضای مجازی

------ورزش
------سایر

100 %23مجموع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

9%

17%

9%

9%
9%9%

13%

9%

3%

13%

طبقه بندی موضوعیِ داده های شفافیت

Real estate

 Government

Culture and Art

Financial and banking system

Urban Management

Judiciary

Commercial & Fiscal

Ministry

NGO

Health
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الکترونیکی وزارت صمت از اجرایی شدن رتبه بندی اعتباری صرافان به خواست بانک مرکزی 
خبر داد و گفت: میزان دسترسی صرافان به منابع ارزی و همچنین مجوزهای فعالیت آن ها به 
رتبه اعتباری آن ها در سامانه رتبه بندی منوط می شود. به گزارش اقتصادآنالین، علی رهبری 
با اشاره به درخواست بانک مرکزی برای رتبه بندی صرافان کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه 
صرافان در نظام ارزی کشور ذیل نظارت بانک مرکزی دارای تعهداتی هستند، بانک مرکزی از 

ما خواسته تا ساز و کاری برای رتبه بندی و اعتبارسنجی صرافان طراحی کنیم.
https://www.eghtesadonline.com/n/1ooD 

خاموشی به کمیسیون فرهنگی مجلس 
گزارش داد/تأکید بر شفافیت در اوقاف

 خبرگزاری فارس- 23 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه نهادهای عمومی و غیر دولتی

سازمان  رئیس   | خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس  خاموشی،  سیدمهدی  حجت االسالم 
کید بر لزوم شفافیت در سازمان متبوعش عنوان کرد که اختیارات مدیراِن سازمان باید  اوقاف ضمن تأ
محدودتر شود و نظارت ها به صورت مستقیم صورت پذیرد.  نمایندگان مجلس در جلسه ای با حضور 
که هویت موقوفات باید حفظ شود و  کید داشتند  حجت االسالم سیدمهدی خاموشی بر این نکته تأ
نباید تغییر کند و دیگر اینکه خواستار شفافیت در حسابرسی و برگزاری مزایده در زمان فروش شدند و 
آقای خاموشی هم عنوان کرد که در مدیریت جدید همه موضوعات مطروحه مدنظر قرار خواهد گرفت.

 http://fna.ir/datgnr 

شفافیت و مقابله با فساد

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

بخش اول

اتاق شیشه ای در انتظار صنعت بیمه
 خبرگزاری مهر-21 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

غالمرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی | رئیس بیمه مرکزی گفت: استراتژی اصلی ما در بیمه مرکزی 
کاهش تقلبات و تخلفات منتهی شود.  تکیه بر اصل شفاف سازی است. شفافیت عملکرد می تواند به 
کند یا  کوتاهی  گر حتی یک شرکت بیمه ای در ورود اطالعات به سامانه سنهاب  سلیمانی با بیان اینکه ا
اطالعات به شکل ناقصی تجمیع شود، گفت: در آینده نزدیک، »کد یکتا« به عنوان سند محکم اصالت بیمه 
نامه های صادر شده توسط شرکت های بیمه ای نه تنها میزان تقلبات و تخلفات را به پایین ترین حد ممکن 

کاهش خواهد داد؛ بلکه با افزایش ضریب اعتماد عمومی، تحول اساسی را در صنعت بیمه رقم خواهد زد.
   http://mehrnews.com/news/4664349 

نوبت به رتبه بندی صرافان رسید
 اقتصادآنالین-22 خردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

علی رهبری، مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت | مدیر مرکز توسعه تجارت 



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

10

بخش اول

 شفافیت و 
مقابله با فساد

سامانه امالک و اسکان کشور تا پایان سال 
ی می شود راه انداز

 پایگاه اطالع رسانی دولت-23 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

عباس فرهادیه ضمن    | عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن  
ک و  کاوی دالیل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی، از راه اندازی سامانه امال وا
کشور تا پایان سال جاری خبر داد و بر راه اندازی هرچه سریع تِر سامانه با همکاری پنج  اسکان 
که شامل  اندازی این سامانه، پنج دستگاه  راه  گفته فرهادیه، برای  کرد. به  کید  تأ دستگاه 
گاز  ک کشور، ثبت احوال، دستگاه های خدمات رسان مثل آب، برق،  سازمان ثبت اسناد و امال
و تلفن، اپراتورهای همراه اول و در نهایت شرکت پست برای اخذ اطالعات پستی هستند، باید 

اطالعات راه اندازی این سامانه را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
http://dolat.ir/detail/324799 

سامانه شفافیت مالی اتحادیه تشکل های 
ونمایی شد قرآن و عترت کشور ر

 خبرگزاری مهر-25 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

گزارش خبرنگار مهر؛ مراسم رونمایی »سامانه شفافیت مالی اتحادیه تشکل های قرآن و  به 
عترت کشور« روز سه شنبه 2۵ تیرماه، با حضور حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکل های 
قرآن و عترت کشور و مجتبی عظیم پور معاون اداری و مالی این اتحادیه برگزار شد. در همین 
رابطه، مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور گفت: از این پس، اعتبارات دریافتی 
و هزینه کردهای مالی اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور همراه با اسناد و مدارک مربوطه 

آن به صورت آنالین در سامانه شفافیت منتشر می شود.
 http://http://mehrnews.com/news/4668116  

یافت آنی مالیات نقل و انتقال امالک از نیمه  در
اول مرداد

 روزنامه اطالعات-25 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

وزارت  کار  و  کسب  محیط  بهبود  و  پایش  مطالعات  ملی  مرکز  رئیس  فیروزی،   علی 
کار وزارت اقتصاد گفت: تمام  اقتصاد  |  رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و 
ک عملیاتی و آغاز  که در نیمه اول مرداد، دریافت آنی مالیات نقل و انتقال امال سعی ما این است 
ک و اجرا در یک  شود. علی فیروزی در گفتگو با مهر در مورد تسهیل در اخذ مالیات نقل و انتقال امال
ک از سوی دو  هزار دفترخانه، اظهار داشت: عملیات مربوط به دریافت آنی مالیات نقل و انتقال امال
ک انجام می شود و مجری پروژه این دو دستگاه هستند. سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و امال

 http://yon.ir/CKHCM 

ین بازار شفاف دولت رگ تر بز
 روزنامه شرق-25 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه دولت

سید امیر اصغری، مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  |  دکتر سید امیر اصغری، 
مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اشاره کردند که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
مفاد،  بر  مبتنی  که  است  دولت  معامالتی  سامانه  بزرگترین   ،)www.setadiran.ir( )ستاد( 
گرفته است. در این بازار الکترونیکی دولتی،  مواد و محتواهای قانونی متفاوت و استوار شکل 
و  مالی  قوانین  سایر  و  مناقصات  برگزاری  قانون  مشمول  اجرایی  دستگاه های  وزارتخانه ها، 
معامالتی بخش عمومی بایستی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی، معامالت خود را در این 
بستر انجام دهند. در سوی دیگر، تأمین کنندگان کاال و خدمات کل کشور هستند که می توانند 

با حضور در این سامانه از منافع مالی معامالت انجام شده در سامانه ستاد منتفع گردند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/234853 
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کشف ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی 
در سال گذشته

روزنامه اطالعات- 25 تیرماِه 1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

رقمی معادل ۱84۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی در سال گذشته تشخیص 
کنش های سنگین و  که از این رقم ۱47۰۰ میلیارد تومان مربوط به بررسی ترا و مطالبه شده 
مشکوک بانکی، ۱۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده ۱8۱ قانون مالیات های مستقیم 
از  استفاده  سوء  به  مربوط  مالیاتی  فرارهای  شناسایی  به  مربوط  هم  تومان  میلیارد  و 2۵6۰ 
معافیت های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی درخصوص محصوالت پتروشیمی 

بوده است.
 http://yon.ir/airvi 
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 شفافیت و 
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بیش از 3 میلیون تماس با پلیس ۱۱۰ طی 3 
ماه

 شفاف-20 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

سردار پرویز یعقوبی، معاون عملیات پلیس پایتخت  |  معاون عملیات پلیس پایتخت با اشاره به 
گفت: زمان  برقراری سه میلیون و 2۱۵ هزار تماس با پلیس پایتخت در سه ماهه نخست سال 98، 
حضور مأموران در اغلب مأموریت های ۱۱۰، به طور میانگین ۱۰ دقیقه صورت گرفته است. به گزارش 
شفاف، سردار پرویز یعقوبی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه حدود ۳۳ هزار تماس با این مرکز برقرار 
می شود، تصریح کرد: ۵۰ درصد تماس های ورودی به این سامانه، عملیاتی می شود که به بیان دقیق تر 

می توان گفت هر سه ثانیه یک تماس برقرار شده و هر هفت ثانیه یک تماس عملیاتی می شود.
 http://www.shafaf.ir/fa/news/489658   

 

ی بانک ها جرایم سنگین برای مخفی کار
 روزنامه شرق-20 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

حساب های  اطالعات  ارائه  برای  بانک ها  مقاومت    | روزنامه نگار   سلیمان بیگی،  مهفام 

کید  مشکوک به پول شویی در سال های قبل، سبب شد در بودجه امسال بندی اضافه شود که تأ
می کند بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف 
مقرر در ماده ۱69 مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن عالوه بر جریمه های 
مزبور در قانون مالیات های مستقیم، مشمول جریمه ای معادل دو درصد حجم سپرده های 

اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/234535 

 

دولت در تصویب »الیحه شفافیت« برخی 
سیاست های ضد فساد را حذف کرد

 خبرگزاری فارس-22 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه دولت

کرد: بیش از 8۰ درصد مواد پیش نویس اول در مصوبه  اندیشکده شفافیت برای ایران اعالم 
دولت از »الیحه شفافیت« حذف شده است. به گزارش این اندیشکده، حذف بیش از 8۰ درصد 
مواد الیحه پیش نویس اول منجر به حذف برخی از موضوعات مهم از الیحه نهایی شده است. 
این موارد عبارت اند از: سیاست های مرتبط با شفافیت تماس ها، شفافیت سفرهای خارجی، 
گران فساد، شفافیت سالمت و شفافیت  شفافیت دسترسی به اطالعات خاص، حمایت از افشا

محیط زیست.
 http://fna.ir/dat8bf 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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وشیمی گیت متهمان پتر
روزنامه شرق-22 خردادماِه 1398

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

شکوفه حبیب زاده، روزنامه نگار |  در پرونده پتروشیمی گیت از ۱4 متهم نام برده می شود که 
اتهام مشترك آن ها، اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان شش میلیارد و 6۵6 میلیون 
یورو ارز حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی است. به گزارش شرق نام برخی از این متهمان 
عبارت اند از: رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، مرجان شیخ االسالمی 
آل آقا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هتراتجارت، مصطفی تهرانی صفا، عضو هیئت مدیره 
شانگهای،  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل  حسینی،  سیدعلیرضا  پتروشیمی،  بازرگانی  شرکت 
سعید خیری زاده، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، ابوالفضل ملکی شمس آبادی، 

تولیدکننده نایلون و نایلکس و ...
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/234599 

 

ی تهران ینه ها در شهردار ثبت دیرهنگام هز
 شفافیت در حوزه مدیریت شهری 

خبرگزاری ایلنا-23 تیرماِه 1398

بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران  |  عضو شورای شهر تهران نسبت به ثبت دیرهنگام 
هزینه ها در شهرداری تذکر داد. بهاره آروین در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر 
کِم تحقق  گفت: درآمد مازاد از ترا گزارش ارائه شده درآمد و هزینه های شهرداری  تهران درباره 
گذشته در این دوره و ثبت در اسناد خزانه  گزارش، به دلیل تهاتر تخلفات  کرده در این  پیدا 
گفت: در سه ماهه اول  است. وی در ادامه با اشاره به ثبت دیرهنگام هزینه ها در شهرداری، 
گفته شهرداری ثبت  گزارشی از هزینه ها نداریم که به دلیل تأخیر در فرایندها است. طبق  هیچ 

نهایی اسناد یک فرآیند طوالنی است.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-785249 

و و  یر بهداشت: با فساد سازمان یافته در دار وز
تجهیزات پزشکی مواجهیم

 روزنامه اطالعات-23 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

سعید نمکی، وزیر بهداشت  |  وزیر بهداشت با اشاره به فساد سازمان یافته در حوزه دارو و 
با یک فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی  کرد:  کید  تأ تجهیزات پزشکی 
برخی شرکت های وابسته به وزارت بهداشت درگیر هستیم؛ ابایی ندارم بگویم بسیاری این 
شرکت های وابسته به هیئت امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند، البته در حال حسابرسی 
هستیم و بعد از آن هم اغلب این شرکت ها هم منحل خواهند شد. یک جریان از بیرون وزارت 
کرده تا با جدیت  که اتفاقًا من را مصمم تر  بهداشت هدایت می شود و عده ای را تطمیع می کند 

و سرعت بیشتری برخورد کنم.
 http://yon.ir/FX7Ps 

وین به سامانه انتشار ودسترسی  ی قز شهردار
آزاد به اطالعات کشور پیوست

 خبرگزاری مهر- 2۴ تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

عباس کشاورز صفیئی، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از پیوستن مجموعه 
کشاورز  کشور خبر داد.  مدیریت شهری قزوین به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
که  کنند  صفیئی افزود: از طریق این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند درخواست 
اطالعات به خصوص یک نهاد منتشر شود؛ پس ازآن اطالعات درخواستی در این سامانه برای 

عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطالعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
 http://mehrnews.com/news/4666692 
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 شفافیت و 
مقابله با فساد

ینه های خدمات پستی شفاف تر  پرداخت هز
می شود

 خبرگزاری ایرنا-2۴ تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

بهزاد اقبال خواه، عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست  |  عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست 
گفت: براساس ابالغیه ای که به تمامی دفاتر و باجه های پستی شهری در سراسر کشور اعالم شده 
است، از ابتدای شهریورماه این دفاتر ملزم به دریافت هزینه خدمات پستی صرفًا از طریق کارت 
بانکی در باجه های پستی هستند. وی با اشاره به تجهیز تمامی دفاتر و باجه های پستی شهری 
ح تحول دیجیتال  کارتخوان )pcpose(، اظهار داشت: با توجه به اجرای طر کشور به دستگاه 
کشور، نظام مندتر شدن درآمد پست و همچنین شفافیت هزینه خدمات دهی  در شبکه پستی 

به مشتریان، از اهداف این دستورالعمل اجرایی است.
 /http://www.irna.ir/news/83396259 

9۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان به حامل های 
ی پرداخت می شود ژ انر

 خبرآنالین-2۴ تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر  کارشناس اقتصادی  |  یک  وحید شقاقی، 
که عمده این  9۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به حامل های انرژی و ... پرداخت می شود 
دهک های  که  می دهند  نشان  آمارها  گفت:  می شود،  پردرآمد  دهک های  نصیب  ها  یارانه 
کرد:  کید  از یارانه ها متنفع شده اند. شقاقی تأ کم درآمد  پردرآمد بیش از ۱7 برابر دهک های 
که ذی نفعان بزرگ از شفافیت واهمه  موضوع مهم رصد حساب های مالی در ایران این است 

دارند و نمی خواهند ثروت و درآمدشان مشخص و اعالم شود.
 http://khabaronline.ir/news/1279805 

گامی در جهت شفافیت نظام سالمت
روزنامه ایران-2۴ تیرماِه 1398 

 شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت 

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی به منظور بررسی ابعاد مبارزه با  اعضای 
پدیده فساد و رانت جلسه محرمانه ای را با وزیر بهداشت تشکیل دادند تا تصمیمات تازه ای در 
جهت مبارزه با فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اتخاذ شود. یکی از مهم ترین موضوعات 
و  دارو  واردات  رویکرد  با  سالمت  حوزه  در  شفاف سازی  به  مربوط  جلسه  این  در  بحث  مورد 
بر اساس  ارز 42۰۰ تومانی است. به عبارتی دولت و مجلس درصددند  با  تجهیزات پزشکی 
ضوابط و سازوکارهای تعیین شده بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی نظارت دقیق تر و جدی تری 

داشته باشند.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/516600 

رانت ساختمانی با امضاهای شفاهی
 روزنامه دنیای اقتصاد-2۴ تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

که  ناتوانی در تحقق یک وعده دیگر در تهران، فرآیند »پیچیده« صدور پروانه ساختمانی را 
کرد. نتایج یک تحقیق درباره »آشفته بازار مجوزهای  قرار بود ساده و روان شود، »پیچیده تر« 
از  ساخت  جواز  دریافت  برای  انتظار  زمان  مدت  می دهد  نشان  شهر  شورای  در  ساختمانی« 
این  در  است.  یافته  افزایش  روز  به ۳7۰  مناطق 22گانه طی سال 96  در  روز  میانگین ۳۵۰ 
را برای دور زدن خطوط  از سازنده ها  گروهی  میان »۱۰۰۰ بخشنامه« و »مجوزهای شفاهی« 
ح مقابله با حذف شکل جدید مجوزهای  قرمز ضوابط کمک می کند. در این میان اما شورا، طر

طالیی را تدوین کرده است.
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3547869 
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فاجعه بی توجهی مدیران ارشاد به سرمایه های 
مشکوک

 روزنامه شرق-25 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

فرانک آرتا، روزنامه نگار  |  بحث ورود پول های مشکوک به سینما و شبکه نمایش خانگی 
وارد مرحله جدیدی شده است، به طوری که احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، روز 
که  در ماجرای  ح سؤال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد. واقعیت این است  گذشته از طر
پول های مشکوک که با سریال پرمخاطب »شهرزاد« کلید خورد،  دو ضلع از سه ضلع چرخه تولید 
گرفتند. برخی ها این پرسش را  و عرضه-تقاضا )هنرمند،  مخاطب و مدیران( مورد سؤال قرار 
کردند؟ و دیگر  که چرا »هنرمندان« با صاحبان سرمایه های مشکوک همکاری  کردند  ح  مطر

اینکه چرا »مدیران سینما« اجازه ورود به سرمایه های مشکوک را داده اند؟
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/234837 

 

عوامل فساد »بهین یاب« وزارت صنعت در 
دادگاه

 روزنامه همشهری- 25 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

و  معدن  صنعت،  وزارت  کارکنان  برخی  اقتصادی  فساد  پرونده  به  رسیدگی  جلسه  اولین 
کارکنان اداره صنعت و معدن  تجارت برگزار شد. در این پرونده، ۱۱ متهم شامل 8 نفر از 
دسترسی  به واسطه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  کارکنان  از  نفر   ۳ و  لرستان  استان 
سهمیه  تخصیص  برای  واقعی  خالف  مجوزهای  وزارتخانه،  این  بهین یاب  سامانه  به 
الن و صاحبان شرکت های صوری، صادر  غیرقانونی8۰  هزار تن مواد اولیه پتروشیمی به دال

کرده اند. کالنی رشوه دریافت  و مبالغ 
 http://newspaper.hamshahri.org/id/66353 

تکمیل سامانه جامع تجارت در بخش واردات
 روزنامه اعتماد-25 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه    | علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  
کرد:  تجارت الکترونیکی، با اشاره به تکمیل شدن 8۰ درصدی سامانه جامع تجارت عنوان 
گمرك  گرچه تبادل پایدار اطالعات با ۳۰ دستگاه وجود دارد، اما هنوز تبادل اطالعات ما با  ا
به طور پایدار برقرار نیست. رهبری در مورد وضعیت همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف 
گفت: وضعیت همکاری دستگاه های مختلف بهتر  برای تکمیل سامانه جامع یکپارچه سازی 
و تبادل اطالعات سازمان ها و نهادهای مختلف برای تکمیل اطالعات بیشتر شده است. وی 
به صورت  دهنده  مجوز  دستگاه  با 2۳  واردات  مجوز  صدور  فرآیند  در  مثال  عنوان  به  افزود: 

الکترونیکی تبادل اطالعات داریم و تمامی برگه های فیزیکی صدور مجوز حذف شده است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/128813 

اقدام دیرهنگام قوای سه گانه برای مقابله با 
و فساد در حوزه دار

روزنامه اعتماد-26 تیرماِه 1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

تعقیب قضایی ۳ نفر از کارکنان سازمان غذا و دارو به اتهام دریافت رشوه، خبری بود که دیروز، 
هم توسط وزیر بهداشت و هم توسط سخنگوی قوه قضاییه اعالم شد. تعقیب قضایی این افراد 
که الاقل بیش از  کدام رده مدیریتی بوده اند، اقدام دیرهنگامی است  که هنوز معلوم نیست در 
یك دهه تاخیر دارد. در سال های پایانی دهه 7۰، شائبه فساد در حوزه دارو زمزمه ای بود که در 
ح می شد. در آن زمان، بازار دارویی »ناصرخسرو« شکل امروز را  جمع فعاالن حوزه سالمت مطر

نداشت و اقسام داروهای حیاتی و غیرمجاز، توسط دالالن دارو عرضه می شد.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/128906 
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مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

ج مسن آمریکا است و بخشی از مطالعات او بر  »جنین ودل« استاد مردم شناسی در دانشگاه جر
 real-world economics مردم شناسی سیاست گذاری عمومی« متمرکز است. در شمارۀ اخیر«
کثیف باشد« از او منتشر شده است. ودل  review  مقاله ای با عنوان »بروکراسی نباید یک واژۀ 
در این مقاله برای نشان دادن تأثیر ویرانگر ترامپ بر بوروکراسی، دولت، و هر آن چه »عمومی« 
است، روندی تاریخی از مسائل بوروکراسی در آمریکا از اواخر دهۀ ۱97۰ میالدی و به قدرت رسیدن 
نومحافظه کاران را توضیح می دهد. او توضیح می دهد که چگونه ترامپ از بی اعتمادی مردم به 
کنون چگونه ستون های ضعیف دموکراسی در جامعۀ  نهادهای عمومی و دولتی استفاده کرد و ا

آمریکا را هرچه بیشتر تخریب می کند.
کارآمدی، اتالف منابع، و بوروکرات های  ودل نشان می دهد که چگونه ابتدا با مفاهیمی نظیر نا
گفتمانی برای ایجاد بی اعتمادی  که در برابر نوآوری مقاومت می کنند، حائلی  کودنی  کند و 
نسبت به نهادهای عمومی فراهم شد و با درانداختن مفاهیمی نظیر دیجیتالیزه کردن دولت 
و سازمان های  نهادها   ... و  پاسخگویی،  برون سپاری،  کوچک سازی،  الکترونیک(،  )دولت 
»عصر  و  بزرگ«  دولت  علیه  »انقالب  ریگان،  که  بود  این  از  پس  کردند.  بی اعتبار  را  عمومی 
را  عمومی«  نهادهای  »شرکتی کردن  پروژۀ  او،  ادامۀ  در  کلینتون  و  کرد  آغاز  را  مقررات زدایی« 
با سازوکارهایی نظیر بودجه ریزی عملیاتی و ... پیش برد. این روند موجب شد تا نهادهای 
عمومی و دولتی به گونه ای تنظیم و تضعیف شوند که به جای پاسخگویی به خدمت گیرندگان 

)عموم(، در تسخیر ذی نفعان قرار گیرند و از آن ها مسئولیت زدایی شود.
ِادلمن وضعیت بی اعتمادی نسبت به نهادهای عمومی در جهان امروز را »فروپاشی اعتماد از 
درون« نام می نهد و وضعیت را »ناامیدکننده« توصیف می کند. ودل براساس نظرسنجی های 
اما  کوچک سازی ها،  و  دیجیتالیزه کردن ها  این  همۀ  به رغم  که  می دهد  توضیح  مختلف 
بی اعتمادی به نهادها همچنان روبه افزایش است و بی اعتمادی به نهادهای خصوصی نیز 

که برای جبران این وضعیت، »امر عمومی«  افزایش شدیدی یافته است. او توصیه می کند 
که دموکراسی و رفاه عمومی نیازمند وجود نهادهای عمومی  باید دوباره »فضیلت« یابد، چرا
ازاین رو، به جای تضعیف و تحقیر نهادهای عمومی  کارآمد و مسئولیت پذیر است.  و دولتی 
که هیچ جامعۀ دموکراتیکی  باید به دنبال اصالح و بازگرداندن اعتماد به این نهادها بود، چرا 
بدون آن امکان بقا نخواهد داشت. به واقع در رویکردهای جدید به حوزه ی بوروکراسی اساسًا 
کوچک سازی دولت و نهادهای عمومی نه تنها به عنوان راه حل مسائل شناخته نمی شود بلکه 
ضرورت ظرفیت سازی و ارتقای توانمندی دولت از اهمیت جدی برخوردار است. برهمین اساس 
مفاهیمی نظیر دولت الکترونیک نیز باید به عنوان سازوکاری برای ارتقای سطح عملکرد دولت 
صورت بندی شود که از طریق ایجاد شفافیت در فرایندهای بوروکراتیک و کارآمدترکردن آن، بر 

افزایش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عمومی بیافزاید.
 

بخش دومبوروکراسی نباید یک واژه ی کثیف باشد
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مردم کدام کشورها از فقر چندبعدی رنج 
می برند؟

 اقتصادآنالین-22 تیرماِه 1398 

مهسا نجاتی، خبرنگار  |  سازمان ملل متحد در راستای برنامه توسعه خود در سال 2۰۱9، کشورهای 
مختلف جهان را با استفاده از شاخص فقر چند بعدی مورد بررسی قرار داده است. نکته قابل ذکر در 
فقر چندبعدی این مسئله است که تنها به فقر مالی اشاره نمی کند؛ بلکه عوامل دیگری همچون فقر 
بهداشتی/ سوء تغذیه، فقدان دسترسی به آب پاکیزه/ برق و فقر آموزشی را مورد بررسی قرار می دهد. 
کل جمعیت  کشور سراسر جهان )2۳ درصد از  که ۱/۳ میلیارد نفر از ۱۰۱  گزارش نشان می دهد  این 
جهان(، در فقر چندبعدی زندگی می کنند. بر اساس لیست ارائه شده، نیجر و سودان به ترتیب با 

74/8 و 74/۳ درصد، در صدر قرار گرفتند. چاد با سهم 66 درصدی، در جایگاه سوم قرار گرفت.
https://www.eghtesadonline.com/n/1oni 

فقر عامل اصلی ازدواج با مردان مسن
 خبرگزاری ایرنا-22 تیرماِه 1398 

که در بسیاری از موارد این نوع  در حالی شاهد افزایش چشمگیر فاصله سنی میان زوجین هستیم 

انتخاب ها تنها به خاطر مسائل مادی صورت می گیرد؛ انتخاب هایی که خود از پایه و اساس مشکل 
که طبق عقیده روان شناسان فاصله سنی زیاد میان زوجین خود می تواند بسیار مسئله ساز  دارد، چرا
باشد به گونه ای که ادامه زندگی سالم در کنار همدیگر به یقین مشکل آفرین خواهد بود. این در حالی 
است که در بسیاری از موارد به دلیل اینکه این گونه ازدواج ها عمدتًا به خاطر مسائل مادی و فقر صورت 

می گیرد به نحوی که باال بودن سن مرد موجب طالق عاطفی یا محبت های ظاهری شده است.
 /http://www.irna.ir/news/83392790 

ی شبیه زندان  »یاسر« برای کودکان کار چیز
است

 خبرگزاری ایلنا-22 تیرماِه 1398

کودکان  که محل زندگی  راهرویی به طول حدود ۳۰ متر با چند اتاق در مرکز یاسر وجود دارد 
کودکان حاشیه نشین به آن منتهی می شود. با  که راه  جمع آوری شده از خیابان است. جایی 
ح ساماندهی کودکان کار و خیابان، بیش از ۱۵۰ کودک کار در مرکز »یاسر« پشت  اجرایی شدن طر
گرفتار آمده اند؛ آن هم در محلی که برای  دیوارهای بلند و درهای بسته در محله شوش تهران 
۳۵ نفر ظرفیت دارد. اغلب شان بین ۱2 تا ۱8 سال هستند. مرکز یاسر بیشتر به زندان می ماند تا 
گلوی خود و خانواده هایشان  که فقر مدت هاست  کودکانی  جایی برای ساماندهی و بهزیستی 

را می فشارد.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-783926 

فصل اول اخبار برگزیده هفته
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ی از  سوءاستفاده ۴/2 میلیارد دالر
معافیت های کولبران

 اقتصادآنالین- 23 تیرماِه 1398 

کولبران، به طور میانگین ساالنه چیزی  گمرکی برای  گزارش اقتصادآنالین، معافیت های  به 
حدود هزار و۳۰۰ میلیارد تومان عایدی به همراه داشته است که این عدد به جای کولبران، به 
آمرانی رسید که صاحبان اصلی کاال و اجیرکننده کولبران هستند. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز معتقد است سقف معافیت های قانونی و رویه ای برای کولبری و ملوانی رعایت نشده 
و در حدود 4/2 میلیارد دالر سوءاستفاده از این معافیت ها در سال ۱۳9۵ صورت گرفته است. 
در واقع بخشی از افزایش قاچاق کاال به کشور با موضوع سوءاستفاده از این معافیت ها مرتبط 

شده است.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1ope 

غذای ۱۵میلیون نفر در سطل زباله!
 اقتصادآنالین-23 تیرماِه 1398 

کشاورزی ملل متحد( در ایران به ازای هر  بر اساس آمارهای سازمان فائو)سازمان خواربار و 
کیلوگرم مواد غذایی در سال هدر می رود. آمارها نیز این امر را تأیید می کند و معادل  نفر ۳7۵ 
کیسه زباله خانه های ما دور ریخته می شود. طبیعتًا الیه های  غذای ۱۵  میلیون نفر هر سال در 
کمتر از الیه های اجتماعی از نظر اقتصادی متمول تر  اجتماعی از نظر اقتصادی پایین تر بسیار 
که اساسًا به چنین حجمی از مواد غذایی دسترسی ندارند. بر اساس برخی  دورریز غذا دارند، چرا
آمارها سهم مواد غذایی در ضایعات خانوار چنین است: ۳۰  درصد مربوط به نان، ۳۰ تا ۵۰  درصد 

میوه ها و ۱۰  درصد برنج.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1oph 

تشکیل فراکسیون عدالت خواهی در مجلس
 خبرگزاری فارس-23 تیرماِه 1398 

کبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد  کبر رنجبرزاده، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  ا ا
در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت:  در راستای 
پاسخ به مطالبه آحاد مردم و تهیه طومار برای جهت گیری عملیاتی مجلس در موضوع برنامه 
ح عدالت محوری و کاهش فاصله طبقاتی و رفع موانع شفاف سازی و مبارزه با فقر و فساد  و طر
کسیون عدالت خواهی تشکیل می گردد. وی افزود:  کسیونی تحت عنوان فرا و تبعیض، فرا
کسیون را اعالم  جمعی از نمایندگان با امضای نامه ای آمادگی خود برای عضویت در این فرا

کردند.
 http://fna.ir/datgd9 

نارضایتی بیماران از برخی بیمارستان های 
ی با دفترچه، پرداخت آزاد خصوصی؛ بستر

 اقتصادآنالین-23 تیرماِه 1398 

گزارش ها نشان می دهد مراجعه کنندگان به بخش خصوصی باید برای دریافت  برخی اخبار و 
اخیرًا  می گویند  آن ها  کنند.  پرداخت  آزاد  به صورت  را  هزینه ها  ناچار  به  درمانی  خدمات 
بیمارستان های خصوصی از قبول بیمه های مکمل طفره می روند و دیگر به بیماران تحت پوشِش 
گفت وگوی ما با مدیران بیمه ها در  تعدادی از این بیمه های مکمل خدماتی را  ارائه نمی کنند. 
کز درمان بخش خصوصی حکایت از آن  گردش مالی بیمه های مکمل با مرا رابطه با مشکالت 
کدهای مربوط به »کا« جراحی)حق العمل جراحی( را دست  که بیمارستان های خصوصی  دارد 
کاری می کنند و با سندسازی حق بیمه مضاعفی را از بیمه های تکمیلی طرف قرار داد می گیرند.

 https://www.eghtesadonline.com/n/1or1 
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ید مردم؛  به دنبال رشد تورم و افت قدرت خر
ایرانی ها دیگر پس انداز نمی کنند

 روزنامه آفتاب یزد- 2۴ تیرماِه 1398 

شاید بتوان موضوع پس انداز را یکی از اصلی ترین شاخص های معیشتی دانست؛ پس اندازی 
گذشته،  گر در دهه 7۰ و یا ابتدای دهه  کمرنگ تر شده است. ا کمرنگ و  گذشت زمان  که با 
خانواده های ایرانی می توانستند مبلغی را برای پس انداز در نظر بگیرند، امروز دیگر آن مبلغ به 
که خانواده ها بتوانند روی آن حساب  که پس اندازی شکل نمی گیرد  قدری ناچیز شده است 
کنند. به گفته مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه، قدرت خرید فردی که سال گذشته ۱۰۰ 
میلیون تومان پس انداز داشته است، امروز 7۵ درصد کاهش پیدا کرده است. پازوکی بی انضباطی 

اقتصادی و محدودبودن تعامل با جهان را از عوامل شکل گیری این بحران می داند.
 http://yon.ir/45wfd 

زه با فقر  ی مبار ین استراتژ ی جایگز وم دار محر
شده است

 خبرگزاری ایلنا-2۴ تیرماِه 1398 

کارشناس رفاه | دولت ها هرگز استراتژی مبارزه با فقر  فرشید یزدانی، پژوهشگر اجتماعی و 
گر کسی محروم  نداشتند. دولت ها تنها استراتژی محروم داری داشتند و دارند؛ به این معنی که ا
شود تحت پوشش کمیته امداد و... قرار می گیرد تا حداقل برای زنده ماندن چیزی داشته باشد. 
در عمل اما سیاست های فقرزدایی به شکست انجامیده اند؛ شاهدش هم حجم فقر است. از 
طرفی فقر به آسیب های دیگر مانند اعتیاد و حاشیه نشینی می انجامد. در کوتاه مدت می توان به 
توزیع مناسب پرداخت ها اقدام کرد؛ اما ابتدا باید گامی دیگر برداشت و آن این است که رویکرد 
کند. آن  اجتماعی بر سیاست های دولت سوار شود و دولت با عینک اجتماعی به مسائل نگاه 

وقت تخصیص بودجه متناسب با اهداف اجتماعی نظم می یابد.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-735537   

ح افزایش 2۵درصدی قیمت نان طر
 روزنامه همشهری-2۴ تیرماِه 1398 

و  آرد  خ  نر افزایش  و  کمبود  بر  مبنی  اخباری  انتشار  امسال  ابتدای  از  همشهری،  به گزارش 
حذف نانوایی های آزادپز از چرخه تولید و رشد هزینه های جانبی زمینه را برای ارائه چندباره 
درخواست اصالح قیمت نان به ستاد تنظیم بازار فراهم کرده است. با وجود این درخواست ها 
سهم باالی نان در سبد غذایی خانوارهای کم درآمد موجب شده تا ستاد تنظیم بازار و دولت 
بررسی این درخواست ها و اصالح قیمت نان را به تأخیر اندازند. با این حال، احتمال افزایش 
ح برای تأیید به هیئت دولت  2۵درصدی قیمت نان مورد توافق است و در آینده نزدیک این طر

ارائه خواهد شد.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/66072

ین کشورها در سال 2۰۱9 فقیرتر
 شفاف-25 تیرماِه 1398 

تمام ۱۰ کشوری که فقیرترین کشورهای جهان هستند در آفریقا قرار دارند. سرانه تولید ناخالص 
کشور دیگری همواره  کشور در مقایسه با  یا ثروتمندان یک  داخلی برای سنجش میزان فقر 
خ تورم، )PPP( قدرت  مورد بررسی قرار می گیرد. برای جبران تفاوت ها در هزینه های زندگی و نر
کشور  کنونی این شاخص در ۱۰  کشور خاص را ارزیابی می کند و میانگین  خرید یک فرد در یک 
)مجمع الجزایر  کوموروس  گاسکار،  مادا از:  عبارت اند  کشور  ده  این  است.  دالر   ۱/27۵ فقیر 
کنگو، جمهوری  قمر(،سوداِن جنوبی، لیبریا، موزامبیک، نیجر، ماالوی، جمهوری دموکرات 

آفریقای مرکزی و بوروندی.
 http://www.shafaf.ir/fa/news/490032 
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افزایش آمار گرسنگان جهان برای سومین 
سال متوالی

 روزنامه جام جم-26 تیرماِه 1398 

گزارش مشترك فائو و دیگر نهادهای سازمان ملل درباره وضعیت امنیت غذایی و  تازه ترین 
کی طی  کره خا که به طور تقریبی82۰ میلیون نفر از مردمان  تغذیه در جهان نشان می دهد 
کافی برای خوردن نداشته اند. این عدد نسبت به سال پیش از آن  سال 2۰۱8 میالدی غذای 
که  که 8۱۱ میلیون نفر برآورد شده بود، افزایش داشته است. این سومین سال متوالی است 
گزارش همچنین آمده است در بسیاری  گرسنگان جهان در حال افزایش است. در این  شمار 
کشورهای با درآمد متوسط و آن ها  کندی دارند، به خصوص  که رشد اقتصادی  کشورهایی  از 

که اتکای بسیاری به تجارت بین المللی کاالهای اولیه دارند، گرسنگی در حال افزایش است.
 http://jamejamdaily.ir/newspaper/item/31014 



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

21

17

شماره  هفدهم

20 الی 26 تیر  1398
تاریخ انتشار: 29 تیر  1398

شناسایی ۵۰۰ کودک کار در لرستان
 خبرگزاری مهر-22 تیرماِه 1398 

فاطمه زهرا توکلی، مدیرکل بهزیستی لرستان  |  مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به شناسایی ۵۰۰ 
کودک و خانواده در  کید بر اینکه در سال 96 اولین مرکز توانمندسازی  کار در این استان و با تأ کودک 
کار شیوع پیدا  کودکان  گفت: در سال 97 باتوجه به اینکه بحث  شهرستان خرم آباد راه اندازی شد، 
کردیم. فاطمه زهرا توکلی برگزاری  کودکان  کرده بود، از طریق تشکل های غیردولتی اقدام به شناسایی 
کالس های تقویتی، برقراری مستمری کمک هزینه معیشتی برای 262 کودک کار و … را از اقدامات صورت 

گرفته توسط این نهاد برشمرد و افزود: امسال هم برای بقیه کودکان کار این مستمری را برقرار می کنیم.
 http://mehrnews.com/news/4665476 

یشه در بی عدالتی دارد یسم، ر ور تر
 خبرگزاری ایسنا-22 تیرماِه 1398 

دانشگاه های  انجمن رؤسای  بین الملی  فعالیت های  کننده  ناهل، هماهنگ  لوک  ژان 

گر آن را  که ا فرانسه  |  تروریسم فرزند نظام اجتماعی و سیاسی است. این بدان مفهوم نیست 
گاهی  به رسمیت بشناسیم مسائلش برای ما حل می شود. تروریسم ساختار پیچیده ای دارد و 
اما قدر مسلم مواردی مانند فقر، بی  کرد.  برای شناخت این پدیده زمان زیادی باید صرف 
عدالتی یا بیکاری، بهانه و نقشه ای جعلی برای برخی ملت ها جهت نفوذ و تحمیل سلطه و 
برهم زدن امنیت و آسایش سایر کشورها است، و این درحالی است که همین عوامل تروریستی 

برهم زننده امنیت و آسایش ملت ها، خود در رفاه بوده و به تجارت اسلحه و نفت می پردازند.
 /https://www.isna.ir/news/98042211454 

ی مددجویان  احتمال افزایش مستمر
بهزیستی

 خبرگزاری ایسنا-23 تیرماِه 1398 

کشور با بیان این که  وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی  |  رئیس سازمان بهزیستی 
میزان بودجه مستمری خانوارهای تحت پوشش این سازمان امسال بیش از یک هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است، گفت: این رقم امسال از ۱7۰۰ میلیارد تومان به 276۰ میلیارد تومان 
کند. وی افزود:  رسیده است و امیدواریم سرانه دریافتی مددجویان نیز به زودی افزایش پیدا 
ج نشدند، بلکه  بدین ترتیب نه تنها 2۰۰ هزار خانوار از تعداد افراد تحت پوشش این سازمان خار

۱78 هزار معلول سرپرست خانوار از این پس براساس بعد خانوار مستمری دریافت می کنند.
 /https://www.isna.ir/news/98042311744 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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گزارشی از یک کتاب؛ رنج نامه زندگی زنان 
پرست خانوار سر

 خبرگزاری ایرنا-2۴ تیرماِه 1398 

نویسنده این کتاب »وصیه جهانیان بهنمیری« است و داستان های کتاب را هم از زندگی رئال 
کتاب واقعی نیستند و بنا  گرفته است. هر چند اسامی در این  و واقعی یک زن مازندرانی الگو 
کم در اجتماع در خصوص زنان، این نام ها تغییر پیدا کرده اند اما »رعنای«  به همان شرایط حا
داستاِن بلنِد »غمگین مباش خدا هست«، نمونه ای از سه و نیم میلیون زن سرپرست خانوار 
که در تالش برای حفظ زندگی خود و 2 دختر و مادر شوهرش تمام نامالیمات را  کشور است 
پشت سر گذاشت تا اینکه پنجره ای به سمت روزهای شیرین زندگی به روی او و خانواده اش 

گشوده شد.
 /http://www.irna.ir/news/83395216 

حذف یارانه پولدارها کلید می خورد؟
 فرارو-2۴ تیرماِه 1398 

باالیی جامعه حذف شود، حدود  یارانه همه خانوارهای موجود در ۳ دهک  درصورتی که 
کل یارانه ها  ۱۰ هزار و 4۰۰ میلیارد تومان از منابع دولت آزاد می شود. البته توجه به اصالح 
ازجمله یارانه های پنهان، اثرات رفاهی به مراتب مثبت تری به همراه خواهد داشت. در 
که یارانه دریافت  ع حدود ۱9 میلیون نفر در مقطع فعلی در سه دهک باال هستند  مجمو
این  از  درصد  چند  خانوارها،  اعتراض های  از  بعد  و  نهایت  در  اینکه  به  بسته  می کنند. 
که احتمااًل  خانوارها از دریافت یارانه منع شوند، منابع مختلفی برای دولت آزاد خواهد شد 

در محدوده یاد شده است.
 https://fararu.com/fa/news/405785

دختران بازمانده از تحصیل
 روزنامه آرمان-2۴ تیرماِه 1398 

فرحناز مینایی پور، مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش  |  مدیر کل دفتر امور 
زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: علت بازماندگی دختران از تحصیل سابقه دیرینه ای دارد 
خ پوشش تحصیلی در  کار شده است. نر و حتی از ابتدای انقالب تا به االن روی این موضوع 
خ به 98 درصد در ابتدایی، 98 درصد  کنون از این نر سال ۵7، 47 تا 48 درصد بود، اما ما ا
در متوسطه اول و 8۰ درصد در متوسطه دوم رسیدیم. این امر علل بسیار متعددی دارد از 
جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متنهی عوامل اقتصادی خودش به 
ده ها عامل ریزتر تقسیم می شود، که فقر و نیاز به کار کودک جهت چرخاندن معیشت خانواده 

از آن جمله است.
 http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/111015
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بیش از ٦٠ درصد معلوالن فارس بیکارند
 خبرگزاری ایسنا-25 تیرماِه 1398 

سید مرتضی موسوی، مدیرکل بهزیستی استان فارس  |  مدیرکل بهزیستی استان فارس 
کثر آن ها دارای تحصیالت دانشگاهی  که ا که بیش از ٦٠ درصد معلوالن فارس  با تصریح این 
گفت: بیشترین آمار تحصیالت دانشگاهی بین معلوالن استان را نابینایان ما  بوده و بیکارند، 
تشکیل می دهند. موسوی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به وجود ۱8 هزار و 7۰۰ معلول 
کرد: سال گذشته ٤٤ هزار نفر  مستمری بگیر تحت پوشش بهزیستی استان فارس، خاطرنشان 
در صف انتظار قرار گرفتن در جمع مستمری بگیران بودند که به مجموع آن ها با دریافت ماهانه 

۱47 هزار تومان اضافه شدند.
 /https://www.isna.ir/news/98042513144 

بانک جهانی ۵9 میلیارد دالر برای توسعه 
کشورها اختصاص داد
 خبرگزاری ایرنا-25 تیرماِه 1398 

جدیدترین گزارش بانک جهانی نشان می دهد میزان کمک این بانک به کشورها برای دستیابی 
به نتایج بهتر توسعه تا پایان سال مالی 2۰۱9، ۵9 میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر بوده است. این 
کمک می کند تا موجبات  کشورها  گروه بانک جهانی، به  سرمایه گذاری ها، همراه با حمایت 
بهبود شرایط زنان و دختران، اشتغال، سرمایه انسانی، زیرساخت و شفافیت بدهی فراهم شود، 
کشورها از  کمک شود. حمایت  کشورهای آسیب پذیر و آسیب دیده  کاهش یابد و به  میزان فقر 
بانک بین المللی بازسازی و توسعه در سال مالی سال جاری به 2۳ میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر 

افزایش یافته است که این رقم در سال مالی گذشته 2۳ میلیارد دالر بود.
 /http://www.irna.ir/news/83397696 

فشار گرانی مسکن و اجاره بها به بازنشستگان/ 
مسکن مهر به بازنشستگان واگذار شود

 خبرگزاری ایسنا-25 تیرماِه 1398 

کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی  |   علی اصغر بیات، رئیس 
گرانی مسکن و اجاره  کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به  رئیس 
گفت: به وزیر نامه ای زدیم تا مسکن های مهر در  کرد و  بها و فشار آن به بازنشستگان اشاره 
کننده  گذار شود. یکی دیگر از موضوعات نگران  قالب اجاره به شرط تملیک به بازنشستگان وا
و دغدغه های ما، وام بازنشستگان است. سهمیه اول وام اعالم شد و از مسئول مربوطه تأمین 

اجتماعی می خواهیم سهمیه دوم وام را به کانون ها اعالم کنند.
 /https://www.isna.ir/news/98042513472 

ی می تواند کلید حل مشکل  آیا حرفه آموز
بی باشد؟ ی در آذربایجان غر بیکار

 روزنامه ایران-25 تیرماِه 1398 

مریم طالشی، روزنامه نگار  |  محسن مددی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی، 
یکی از راهکارهای معضل بیکاری را در حرفه آموزی و ایجاد اشتغال پایدار می داند. او از گروه های 
از همه در معرض خطر هستند: »زندانیان و خانواده های  که بیش  آسیب پذیری نام می برد 
آن ها، کودکان کار و معتادان بهبودیافته هم آسیب دیده اند و هم مدام در معرض آسیب هستند. 
آسیب های  تحت  غیررسمی،  سکونتگاه های  در  بخصوص  خانوار  سرپرست  زنان  همچنین 
که انجام دادیم و در برنامه داریم، حمایت از این افراد  کاری  اجتماعی قرار دارند. مهم ترین 
گر این افراد را توانمند کنیم، می توانند کارهایی را برای خودشان انجام دهند  آسیب پذیر است. ا

و درآمد داشته باشند.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/516693 



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

24

بخش دوم

مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

فقرمعیشیتی دامن گیر شده است
 کسب وکار نیوز -26 تیرماِه 1398 

فتح اهلل بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی  |  وقتی سبد معیشت روی 6 میلیون تومان 
کارگری به زیر نصف می رسد، دیگر معضل معیشت معضل  نوسان پیدا می کند و قدرت خرید 
کارگری. ۵2 درصد بیمه شده ها حقوق بگیر هستند و حقوق آن ها  جامعه است نه فقط جامعه 
کمیت باید با انجام کارهایی که سخت هم نیست و  نیز زیر سه میلیون تومان است. دولت و حا
با کمک های غیرنقدی، سبد معیشت کارگران را تقویت کند. در حال حاضر فقر معیشتی همه گیر 

شده و حقوق دستمزد کفاف حتی ده روز از ماه را نمی دهد.
 http://yon.ir/WKOK8 

غ تعیین شد قیمت جدید مر
 اقتصادآنالین-26 تیرماِه 1398 

محمدرضا کالمی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت  |  
گفت:  کل دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت  مدیر 
تومان مشخص  و 9۰۰  را ۱2 هزار  برای مصرف کنندگان  غ  مر بازار سقف قیمت  تنظیم  ستاد 
کالمی با اعالم این مطلب، افزود: در پی ارائه پیشنهادی از سوی وزارت جهاد  کرد. محمدرضا 
کنندگان و مصرف  گرفته توسط سازمان حمایت از تولید  کشاورزی و پس از بررسی های انجام 
تعیین  تومان  و 9۰۰  را ۱2 هزار  غ  کننده مر بازار سقف قیمت مصرف  تنظیم  کنندگان، ستاد 
غ و همچنین حقوق  کثری مر کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولید حدا کرد. وی تصریح 

مصرف کنندگان این کاال انجام گرفته است.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1p88 

یزش قیمت ها در بازار مسکن انتظار ر
 کسب وکار نیوز-26 تیرماِه 1398 

خ دالر و ورود به کانال یازده هزار تومان که نقطه امیدی برای  ثمانه نادری، خبرنگار  |  کاهش نر
خ ارز ایجاد کرده؛ زمینه ساز کاهش قیمت ها در بازار سکه، طال، خودرو شده و  تک نرخی شدن نر
حاال فعاالن بازار مسکن، در انتظار ریزش قمیت ها در بازار مسکن هستند. بازاری که گرفتار رکود 
کاهش 6۰ تا 7۰  کرده است.  تورمی است و افزایش قیمت آن چالش زیادی برای مردم ایجاد 
درصدی معامالت در بازار مسکن، این مسئله را نشان می دهد. اما کارشناسان عقیده دارند بازار 
مسکن دیر یا زود تسلیم ریزش قیمت ها شده و برای خروج از رکود، چاره ای جز عرضه مسکن 

با قیمت های منطقی نیست.
 http://yon.ir/ig1wL 
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