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مقدمه

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند

کالن شهرداری تهران منتشر شد اطالعات قراردادهای 

کرد؟ کاال برای محصوالت سالمت محور عقب گرد  چرا طرح شناسه 

کاال و خدمات عضویت 9۰ هزار تولید کننده و واردکننده در مرکز ملی شماره گذاری 

دریافتی  مدیران در یک فیش تجمیع می شود

قانون »شفافیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی« ابالغ شد

سامانه طرح ها و لوایح شورای شهر تهران رونمایی شد

موافقت شورای نگهبان با طرح شفاف سازی مالی صندوق های بازنشستگی

تمام قرض الحسنه ها زیر نظر بانک مرکزی می روند

۶۴ دستگاه دولتی هنوز اسناد خود را به سازمان اسناد منتقل نکردند

کاسبی بزرگ در سینمای ایران در سایه عدم شفافیت

29۰۰ میلیارد تومان در دست 29۰ نفر

سفرهای خارجی اعضای شورا و مدیران شهر مشهد روی سامانه فاش

نیاز اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو به سامانه ثبت معامالت

کار 72.5 روز است کسب و  متوسط راه اندازی 

گم شده است؟ آیا یک میلیارد یورو ارز دولتی 

گرفته شده باشد صداوسیما نمی خواهد به طور شفاف پاسخگوی بودجه ی 

رونمایی از سامانه ارائه خدمات حوزه سالمت

فرصت دو ماهه به شهرداری برای شفافیت روند عملیات ساختمانی

گلپایگانی: صدور پروانه ساختمانی از مرداد سیستمی می شود

زندگی در باستی هیلز لواسان جرم است؟

چند درصد ارقام نجومی فوتبال به ایجنت ها می رسد؟

ظهور نخستین نشانه هاي اصالح قانون »چك«

که شد؟ صداوسیما یا عادل؟ درآمد میلیاردِی 9۰ نصیب 

کاالهای واردشده با ارز دولتی منتشر نشد فهرست 

دستور صریح وزیر ارشاد در پی شائبه پرداخت یارانه به تعدادی از نشریات

تحدید  خودمختاری مؤسسات خیریه

چگونه اطالعات حساب های مشکوک به پول شویی می تواند مخفی بماند

گزارش عملکرد مالی خانه سینما در دوازده ماه سال97 منتشر شد
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گزارش می کنم وزیر بهداشت: نتایج بررسی سوء استفاده از ارزهای تجهیزات پزشکی را 

قانون صدور شناسنامه فنی- ملکی به راحتی دور زده می شود

کرد شورای شهر تهران بررسی حسابرسی سال 93 را شروع 

کرد: 1۴ میلیون زیر خط فقر رئیس دیوان محاسبات عنوان 

افزایش۴ برابری قیمت های وسایل کمک توان بخشی

همه خانواده های دارای 2 معلول تا سه سال آینده بدون مسکن نخواهند ماند

۶۰ درصد شاغالن کشور بیمه تامین اجتماعی اند

کرایه خانه 1۴ درصد از افزایش دستمزد جلو زده است افزایش 

ارزش مستمری بازنشستگان به یک پنجم ارزش حقوق دریافتی در سال 1358...

ریشه فقر مهارت فارغ التحصیالن، »نظام آموزشی«است

شاغالن در تیررس فقر؛ براساس آمارهای رسمی، 59 درصد فقرا شاغل هستند

کارگران مشاغل به زودی تعیین تکلیف می شود آیین نامه امنیت شغلی 

فقر آموزش معضل مناطق محروم/ خیریه های مهارت راه اندازی می شود

تب تورم دوباره به ۴۰ درجه رسید

کول بری کودکان در چرخه استثمار؛ از مافیای زباله تا 

افزایش فقر در نبرد تورم و یارانه نقدی

جامعه امروز ایران از فقر زنان بد سرپرست و بی سرپرست رنج می برد

تجارت کثیف

کرده است کار را بی سامان  کودکان  هیچ کس نمی پرسد چه ساختاری 

بیمه اجتماعی روستاییان، ضامن فقرزدایی و تامین معیشت پایدار

کاال ها ارزان می شود وزیر صنعت: ارز افت می کند، 

کار در خیابان کودکان به ایران برای  قاچاق 

کارگران ... گلوی  کارگران ساختمانی: بحران اقتصادی  جمعی از انجمن های صنفی 

مهارتی مهم ترین مانع در حل مشکل اشتغال در آذربایجان غربی است

کار در خوی کودک  تشکیل پرونده حمایتی برای 12۴ 

مشکالت صدور اوراق هویتی برای بی شناسنامه ها

قصه حاشیه نشینی روی آنتن شبکه مستند

کاهش شکاف میان روستا و شهر از مسیر میان بر بیمه های اجتماعی

21

21

22

22

22

22

23

23

23

23

2۴

2۴

2۴

3

فهرست
17

17

17

18

18

18

19

19

19

19

2۰

2۰

2۰

2۰

21



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

4

مقدمه

کسب رشد اقتصادِی قابل توجه موجب شده تا برخی  کشورهای با فساد باال در  تجربه برخی 
صاحب نظران بر تأثیر مثبت فساد بر رشد و توسعه مهر تأیید زنند. در این موارد فساد باال از جمله 
کنترل های نادرست دولتی و موانع بوروکراتیک بوده وعماًل  رشوه دهی، روشی برای دور زدن 
خ فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری را سریع تر  موجب مقررات زدایی غیر رسمی شده و چر
کارآمدی قوانین و مقررات  به گردش در آورده است. در این کشورها فساد روشی برای غلبه بر نا
خ های زنگ زده تولید و تجارت را روغن کاری می کند. در مقابل این ادعا  محسوب شده که چر
گرچه در کوتاه مدت فساد فرآیند سرمایه گذاری را تسهیل می کند، اما در همان حال  گفته شده ا
آثار منفی درازمدتی بر اقتصاد و اجتماع دارد. بخش مهمی از این فرآیند با سرمایه گذاری خارجی 
گذار برخوردار ازسطوح باالی فساد، موفق به جذب  مرتبط است. برخی اقتصادهای در حال 
سرمایه گذاری خارجی شده اند. در این موارد شرکت های خارجی سرمایه گذار با پرداخت رشوه 
کرده اند. به این ترتیب فساد تسهیل کننده ی فرآیند سرمایه گذاری شده و  کار خود را تسهیل 
عالوه بر افزایش رشد اقتصادی کشوِر میزبان، به افزایش درآمد سرمایه گذار نیز منجر شده است. 
کیفیت حکمرانی پایین جریان پیدا می کند. در این نظام های سیاسی  این فرآیند اصواًل در رژیم های با 
کارمندان و مقامات دولتی، پایین و در نتیجه تمایل به فساد  میزان احتیاط و درجه مسئولیت پذیری 
کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر  آنان، باال ارزیابی شده است. مطالعات نشان می دهد فساد به رغم اینکه در 
برخی شاخص های رشد از جمله سرمایه گذاری خارجی دارد اما در همان حال حرکت به سمت توسعه را کند 
می کند. برخی شواهد تأیید می کند که سطوح باالی فساد، با رشد کمتر و در آمد سرانه پایین تر مرتبط است. 
فساد حاصل حکمرانی ضعیف است. حکمرانی خوب به مراتب بیش از فساد برای سرمایه گذاران 
کاهش انگیزه  خارجی جذاب است. وجود فساد ناقض حکمرانی خوب است. فساد موجب 
سرمایه گذاران و باال رفتن هزینه های سرمایه گذاری و افزایش ریسک می شود. فساد عامل مهمی 
برای سیاستگذاری های نادرست به سود گروه های صاحب قدرت و ذی نفوذ است؛ همچنین 

کمیت قانون و حقوق مالکیت است.  به تخصیص نامتناسب منابع منجر شده، نافی حا
کارکرد فساد همیشه پیش بینی پذیر نیست. گاه پولی پرداخت می شود و پرداخت کننده مطمئن 
گاه نیز به رغم پرداخت پوِل توافق  است به خواست خود می رسد )پیش بینی  پذیری(. اما 
جهانی  بانک  طلبی(.  نیست)فرصت  نظر  مورد  خدمت  دریافت  برای  تضمینی  شده)رشوه( 
و  بیشتر  پیش بینی پذیرِی  قابلیت  از  فساد  که  کشورهایی  در  تنها  داده  نشان  مطالعه ای  در 

خ سرمایه گذاری بیشتر شده است.  فرصت طلبِی کمتر برخوردار بوده، نر
نخبگان  و  دولتمردان  میان  در  به ویژه  فساد  ایران،  تاریخی  تجربه ی  گرفتن  نظر  در  با 
سیاسی، کمترین مشوقی برای افزایش سرمایه گذاری مولد خارجی نبوده، بلکه اغلب منجر به 
سرمایه گذاری های زود بازده و تجارت شده است. به عالوه، همین میزان از تأثیرات هم همواره 
مانعی برای سرمایه گذاری مولد داخلی شده و منابع داخلی را نیز به سمت رانت و غارتگری 

هدایت کرده و بنیان های تولید را منکوب و سرکوب کرده است.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
  رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسالمی شهر تهران اعالم کرد: با ارتقا اطالعات 
قراردادهای منتشر شده در وبسایت شفافیت، اطالعات قراردادهای کالن درآمدی )مزایدات( و 

قراردادهای سرمایه گذاری نیز در این وب سایت منتشر شد.
کاالها،  کنترل اصالت  کاال« و با هدف جلوگیری از قاچاق و  ح »دریافت شناسه    بر اساس طر
محصوالت سالمت محور از جمله »دارو«، »مواد غذایی«، »لوازم آرایشی و بهداشتی« و ... جز 

اولین گروه هایی هستند که باید »شناسه کاال« دریافت کنند.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:  بر اساس    داوود محمدی رئیس 

کرات صورت گرفته مقرر شد همه دریافتی های یک مدیر دولتی در یک فیش قید شود. مذا

مقدمهزنده باد فساد
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کلی    رئیس جمهور قانون اصالح بند )۵( ماده )۶( و ماده )۲۱( قانون اجرای سیاست های 
اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص شفافیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را برای اجرا به 

کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ 
ح  کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی از تأیید طر   رئیس 
شفاف سازی مالی صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و ستاد 

اجرایی فرمان امام)ره( خبر داد.
کنون از دایره نظارت  که تا گزارش اقتصادآنالین، بیش از ۳ هزار صندوق قرض الحسنه    به 

بانک مرکزی مستثنی بودند، به برنامه ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری افزوده می شود.
که در یک  گزارش اقتصادآنالین به نقل از آرمان، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات    به 
که محاسبات او نشان می دهد حدود ۱۴  کرد  گفت وگوی تلویزیونی حاضر شده بود، عنوان 

میلیون ایرانی زیر خط فقر نسبی قرار دارند.
  معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از افزایش نامتناسب بودجه تأمین 
وسایل کمک توان بخشی برای معلوالن نسبت به افزایش قیمت این محصوالت گفت: برخی 

از اقالم وسایل کمک توان بخشی تا ۴ برابر افزایش قیمت داشته اند.
گفت: تسهیالت مناسبی برای مسکن    معاون امور مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 
خانوارهای دارای ۲ معلول اختصاص یافته که تا سه سال آینده هیچ یک از خانواده ها با داشتن 

۲ معلول در کشور بدون مسکن نباشند.
  رئیس گروه اقتصاد بیمه و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی گفت: ۶۰ درصد نیروی کار شاغل در 
جامعه ذیل چتر سازمان تأمین اجتماعی بوده و از تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت بهره مند می شوند.
کالن شهرها ۴۰ درصد و سال  گر متوسط افزایش اجاره بهای مسکن در سال جاری را در    ا
گذشته  سال ۹۷- را ۳۰ درصد در نظر بگیریم، می توان اذعان داشت که از ابتدای سال گذشته 

کرایه خانه به تنهایی، ۱۴ درصد از افزایش دستمزد جلو زده است! تا به امروز، افزایش 
که براساس  کشور نتایج تکان دهنده ای دارد و نشان می دهد    بررسی ترکیب جمعیت فقیر 
آمارهای رسمی، ۵۹ درصد فقرا شاغل هستند، ۵ درصد بیکار، ۳۰ درصد بازنشسته یا دارای درآمد 

کار، ۲ درصد خانه دار و ۳ درصد را خانوارهای ناتوان تشکیل می دهند. بدون 
کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که آیین نامه امنیت شغلی    معاون روابط 
کارگران مشاغل پروژه ای به زودی در دولت تعیین تکلیف می شود، از راه اندازی سامانه ثبت 

کار در آینده نزدیک خبر داد. قراردادهای 
  مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه فقر آموزش و فرهنگ مهم ترین معضل مناطق 

محروم است، گفت: برای رفع این مشکالت، راه اندازی خیریه یا سمن های مهارت در دستور کار است.

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
  مورخ 27 تیرماه لغایت 2 مرداد ماِه 1398

فراوانیتعدادموضوع
16 درصد5مدیریت شهری 

16 درصد5رسانه، فرهنگ و هنر 
13 درصد4نظام پولی، مالی و بانکی
13 درصد4بازرگانی و امور مالیاتی 
9 درصد3بهداشت و سالمت 

7 درصد2نهادهای عمومی غیردولتی 
ک و مستغالت  7 درصد2امال

7 درصد2دولت)دولت الکترونیک و ...(
3 درصد1امورات مجلس و نمایندگان

3 درصد1ورزش 
3 درصد1سالمت اداری و بوروکراتیک
------صندوق های بازنشستگی

------نفت و پتروشیمی
------وزارتخانه و سازمان های تابعه

------اطالعات و فضای مجازی
------قضایی

3 درصد1سایر
100 %31مجموع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت
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طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
مورخ 27 تیرماه لغایت 2 مرداد ماِه 1398

فراوانیتعدادجایگاه/سمت

48 درصد15روزنامه نگار-خبرنگار
35 درصد11مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها  1

7 درصد2وزرا 
3 درصد1نمایندگان مجلس 

------کنشگران مدنی
------پژوهشگران و اساتید دانشگاه

7 درصد2سایر
100 %31مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد

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.
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کلیدواژه های »رانت + فساد  الیک و همچنین پست های باالی ۵۰ هزار بازدید در تلگرام با 
+ شفافیت« در روزهای ۲۲ الی ۲۹ تیر به روش تحلیل مضمون مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

تحلیل
  در توئیتر خبر دستگیری طبری معاون رئیس قوه قضاییه پیشین و همچنین عملکرد 
کید بر مبارزه با فساد، نشان از تأثیرگذاری اخبار مرتبط با قوه  رئیس قوه قضاییه فعلی در تأ
قضاییه در این فضای مجازی است. در تلگرام نیز این موضوع چیزی حدود ۱۰ درصد بازدیدها 
را به خود اختصاص داده است. اما توجه به دستگیری بهروز ریخته گران و فساد بانک سرمایه 

خ داده در وزارت بهداشت و در میان پزشکان نیز مورد توجه بوده است.  و فساد ر
گری های  که افشا   فساد و رانت در مطبوعات و رسانه موضوع جدید این هفته بوده است 
کاغذ باعث  وزیر بهداشت در مورد پول دریافتی افراد برای تخریب وی و رانت اختصاص 
ح شدن این موضوع در توئیتر و تلگرام شده است؛ اما توجه زیادی را به خود اختصاص  مطر

نداده است. 
  با وجود حجم عظیم فساد صورت گرفته در نظام پزشکی، بهداشتی و دارویی، این مطالب 
کاربران به خود اختصاص داده به طوری که در تلگرام با ۱۴ درصد  کمی را از سوی  توجهات 
بازدیدها و در توئیتر تنها با ۵ درصد الیک ها همراه بوده است. تغییر وثیقه نماینده متهم به 

کاربران نبوده است.  کی از فساد در برخی نهادها است نیز مورد توجه  فساد در دادگاه که حا
گانه در این هفته پررنگ تر از بقیه  گفته شد سهم وزارتخانه ها وقوای سه  که    همان گونه 
موضوعات بوده به طوری که می توان گفت تمام توجهات را به خود جلب کرده  و در تلگرام نیز 
کاربران توئیتر و  شاهد چرخش توجهات به سوی ساختارهای کالن هستیم. همچنان توجه 
که در  گرفت  کالن تر است؛ پس می توان نتیجه  کننده اخبار بر نهادهای  کانت های منتشر  ا

فضای مجازی، انتقاد از ساختارهای تولید کننده رانت و فساد  مورد اقبال بیشتری است.

یک رکن اصلی در گسترش شفافیت و مبارزه با فساد در دنیای امروز، فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی و کاربران آن ها هستند، چرا که به گردش اطالعات در سطح جامعه کمک شایانی می کنند 
گزارش  و به خوبی فضای عمومی را نسبت به مسائل مهم، حساس می کنند. از این رو، دومین 
تحلیل و بررسی نظرات کاربران و همچنین بررسی استقبال عمومی از مباحث مربوط به شفافیت 
و مبارزه با فساد در دو شبکه اجتماعی تلگرام و توئیتر در خبرنامه در اختیار عالقمندان قرار می گیرد.

در هفته گذشته مطالب مرتبط با فساد، رانت و شفافیت منتشر شده در تلگرام به بیش از ۲۰ هزار 
مطلب رسیده و رشد چشم گیری نسبت به هفته های گذشته داشته است و در فضای توئیتر نیز 
شاهد افزایش نسبی این قبیل مطالب بوده ایم. همچنان توجه عمده در هردو فضا معطوف به 
فساد کلی موجود در کشور است و مانند هفته های قبل، باالترین درصد بازدید را به خود اختصاص 
که رتبه های بعدی با میزان تقریبًا نزدیکی مربوط به مبارزه با فساد و  داده است؛ با این تفاوت 
گرفته از خبرهای فساد وزارت بهداشت، نفت و اشخاص مختلف است. در این  گزارش های وام 
هفته اثر چندانی از خبرهای فساد فوتبال و هنر موجود نیست و تمرکز خبرهای منتشر شده به سوی 
نهادها و اشخاص حرکت کرده است. لزوم مباره با فساد و طرح های تشویق مبارزه و گزارش فساد 

از سوی قوای مختلف نیز بخش قابل توجهی از خبرها را به خود اختصاص داده است. 
در نهایت نکته قابل توجه در این هفته را می توان همسو شدن هردو فضا در توجه به فساد 
که آیا در نقد و ایجاد  کالن نهادها و ارگان ها و لزوم مبارزه از درون خود این ساختارها دانست 

شفافیت ساختاری، امکان به کارگیری خود این نهادها وجود دارد یا خیر. 

کار روش انجام 
که پست های توئیتری باالی ۱۰۰  روش انجام استخراج داده ها به این صورت بوده است 

مبارزه با فساد از دروِن ساختار: امکان یا امتناع؟ 

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند
بازه زمانی 22 تا 29 تیر

فضای 
مجازی
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مقدمه

که بیشترین الیک را در توئیتر داشته و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه توئیت اول 
گرفتند، به ترتیب ۲۶۰8، ۱۷۹۳ و ۱۵۹۵ الیک دریافت کرده بودند. 

که بیشترین بازدید را در تلگرام داشته و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه پست اولی 
گرفتند، به ترتیب ۳۹۷۹۳۲، ۳۰۹۱۵۲ و ۳۰۳۰۳ مرتبه بازدید شده بودند. 

 

جدول 1: دسته بندی مضامین تولید شده در رابطه با فساد بر حسب تعداد الیک در توئیتر

36%فساد ناظر بر کلیت کشور
26%لزوم مبارزه با فساد

5%فساد در ارتباط با قوه قضاییه و دستگیری طبری
5%تغییر وثیقه نماینده مجلس متهم به فساد

5%فساد در وزارت بهداشت و نظام پزشکی
4%شفافیت مالی

4%تشویق گزارشگران فساد توسط رئیس قوه قضاییه
15%سایر

دسته بندی مضامین تولید شده در رابطه با فساد بر حسب تعداد الیک در توئیتر

جدول 2: دسته بندی مضامین منتشر شده در رابطه با فساد و شفافیت برحسب میزان بازدید تلگرامی

20%فساد ناظر بر کلیت کشور

14%فساد در وزارت بهداشت و نظام پزشکی
13%فساد در وزارت نفت

7%فساد بانک سرمایه و دستگیری ریخته گران
7%تشویق گزارشگران فساد توسط رئیس قوه قضاییه و مجلس

6%فساد در ارتباط با قوه قضاییه و دستگیری طبری
4%سیاست های ارتقای شفافیت مالی و مبارزه با فساد

4%فساد و رانت در مطبوعات و رسانه
2%تغییر وثیقه نماینده مجلس متهم به فساد

23%سایر

دسته بندی مضامین منتشر شده در رابطه با فساد و شفافیت برحسب میزان بازدید تلگرامی
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کنترل اصالت کاالها الزام آور شد و بر همین اساس بود که این طرح از خردادماه ۹۶ کلید خورد؛ در همین 
راستا، محصوالت سالمت محور از جمله »دارو«، »مواد غذایی«، »مکمل ها«، »لوازم آرایشی و بهداشتی« 
کنند.  کاال« دریافت  که در این طرح باید »شناسه  گروه هایی هستند  و »تجهیزات پزشکی« جز اولین 
اما تغییرات مکرر مدیریتی از سال ۹۲ تاکنون موجب شده تا فرآیند تکمیل »سامانه TTAC« با کندی 

مواجه شود؛ موضوعی که می تواند افزایش قاچاق کاالهای سالمت محور را به دنبال داشته باشد.
 http://mehrnews.com/news/4667773 

عضویت ۹۰ هزار تولید کننده و واردکننده در 
ی کاال و خدمات مرکز ملی شماره گذار

 خبرگزاری دانشجو-29 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه نظام بازرگانی و امور مالیاتی

مرکز  مدیرعامل    | ایران   خدمات  و  کاال  شماره گذاری  مرکز  مدیرعامل  ملکی،  علیرضا 
کرد  کید  کاال و شناسه جهانی تأ کد  کید بر لزوم دریافت  کاال و خدمات ایران با تأ شماره گذاری 
کاال و خدمات ایران با ایجاد یک زبان مشترک میان تمامی  گفت: مرکز ملی شماره گذاری  و 
را  کارآیی، اطمینان، شفافیت و یکپارچگی  کسب وکار، سهولت،  ذی نفعان و فعاالن حوزه 
در زنجیره های تأمین مختلف تضمین می کند؛ از سویی دیگر این سازمان با توانمندسازی 
کاال ها در سراسر زنجیره تأمین، ابزاری  شرکت  ها در امر شناسایی، ثبت، رهگیری و ردیابی 
قدرتمند برای موفقیت واحد های کسب وکاری در دنیای رقابتی و بدون مرز، مهیا کرده است.

 https://snn.ir/fa/news/779007 

شفافیت و مقابله با فساد

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

بخش اول

ی تهران  اطالعات قراردادهای کالن شهردار
منتشر شد

 خبرگزاری ایرنا -28 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسالمی شهر تهران |  رئیس کمیته شفافیت 
کرد: با ارتقا اطالعات قراردادهای منتشر شده در  و شهر هوشمند شورای اسالمی شهر تهران اعالم 
کالن درآمدی )مزایدات( و قراردادهای سرمایه گذاری و  وبسایت شفافیت، اطالعات قراردادهای 
مشارکت نیز در این وب سایت منتشر شد. وی ادامه داد: پیش ازاین اطالعات تمام قراردادهای کالن 
هزینه ای )مناقصات( شهرداری تهران در دسترس عموم قرار گرفته بود. آروین خاطرنشان کرد: تالش 
می کنم تا پایان تابستان ۹8، اطالعات یکی دیگر از مهم ترین انواع قراردادها، یعنی قراردادهای ملکی 

شهرداری تهران اعم از خرید، فروش، اجاره و تهاتر امالک نیز روی وب سایت شفافیت منتشر شود.
 /http://www.irna.ir/news/83401949 

ح شناسه کاال برای محصوالت  چرا طر
سالمت محور عقب گرد کرد؟

 خبرگزاری مهر -28 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، طرح »دریافت شناسه کاال« با هدف جلوگیری از قاچاق و 
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بخش اول

 شفافیت و 
مقابله با فساد

یافتی  مدیران در یک فیش تجمیع می شود در
 خبرگزاری فارس-29 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

داوود محمدی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 
کار  که ما انجام دادیم متکی بر یک  ۹۰ مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:  بررسی هایی 
که دریافت های  کسانی  که همه  کردیم  کارشناسی بسیار دقیق بود و بر مبنای آن مصوب 
غیرقانونی داشتند و یا سوء استفاده مالی کردند، به دستگاه قضایی معرفی شوند. وی همچنین 
گرفته مقرر شد همه دریافتی های یک  کرات صورت  کرد: همچنین بر اساس مذا خاطرنشان 
که نماینده مجلس هستم در عین  مدیر دولتی در یک فیش قید شود، به عنوان مثال بنده 
گر در دانشگاه هم تدریس می کنم همه دریافتی های من باید در یک فیش بیاید تا قابل  حال ا

کنترل باشد.
 http://fna.ir/dauqo2 

قانون »شفافیت شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی« ابالغ شد

 خبرگزاری مهر-29 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

حسن روحانی، رئیس جمهور  |  رئیس جمهور قانون اصالح بند )۵( ماده )۶( و ماده )۲۱( 
و  اساسی در خصوص شفافیت شرکت ها  قانون  کلی اصل ۴۴  اجرای سیاست های  قانون 
کرد. بر اساس بند  بنگاه های اقتصادی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اشخاص حقوقی مشخص در  )۵( قانون اجرای سیاست های 
کلیه شرکت ها اعم از تعاونی، سهامی  کامل  این قانون مکلف اند به صورت ساالنه فهرست 
خاص، سهامی عام، و مسئولیت محدود و بنگاه های اقتصادی و موسسات متعلق به خود را 

به سازمان بورس اوراق بهادار اعالم کنند.
 http://mehrnews.com/news/4671064 

ح ها و لوایح شورای شهر تهران  سامانه طر
ونمایی شد ر

خبرگزاری ایرنا- 31 تیرماِه 1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

ح ها و لوایح شورای شهر تهران ذیل  حجت نظری، عضو شورای شهر تهران  |  سامانه طر
سامانه جامع مصوبات شورای شهر تهران به آدرس laws.tehran.ir رونمایی شد. حجت 
گاهی مردم از  نظری روز دوشنبه در جریان رونمایی از سامانه یادشده، این سامانه را موجب آ
مصوبات شورا دانست و اظهار داشت: یکی از اتفاقاتی که موجب شفافیت در فضاهای شهری 
گاه باشند. وی افزود:  می شود، این است که مردم از جزئیات تصمیم گیری در مدیریت شهری آ
ح ها و لوایح همه آنچه در مدیریت شهری به تصویب می رسد، در معرض  از طریق سامانه طر

دید شهروندان قرار می گیرد.
 /http://www.irna.ir/news/83406787 

ی  ح شفاف ساز موافقت شورای نگهبان با طر
مالی صندوق های بازنشستگی

 خبرگزاری مهر- 31 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه نهادهای عمومی غیر دولتی

کمیسیون حمایت از  کمیسیون حمایت از تولید ملی  |  رئیس  حمیدرضا فوالدگر، رئیس 
ح شفاف سازی مالی صندوق های  تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی از تأیید طر
بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام)ره( خبر 
ح اصالح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای اصل  داد. حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه چندی پیش طر
ح مربوط  گرفت، گفت: این طر ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار 
به شفاف سازی مالی شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی شامل صندوق های 
بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های مربوط به بانک ها، مؤسسات وابسته 

به شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای نظامی و انتظامی بود.
 http://mehrnews.com/news/4660744 
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ی  یر نظر بانک مرکز تمام قرض الحسنه ها ز
وند می ر

 اقتصادآنالین-31 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

کنون از دایره نظارت بانک مرکزی مستثنی بودند،  بیش از ۳ هزار صندوق قرض الحسنه که تا
گزارش اقتصادآنالین به  به برنامه ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری افزوده می شود. به 
نقل از ایران، درحالی که در سایت بانک مرکزی تنها نام ۳۹ صندوق قرض الحسنه مجاز ثبت 
کشور فعال  که بیش از ۳ هزار صندوق قرض الحسنه در  شده است، برآوردها نشان می دهد 

است که از این تعداد حدود ۹۴۰ صندوق زیرنظر سازمان اقتصاد اسالمی است.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1pPG 

۶۴ دستگاه دولتی هنوز اسناد خود را به 
سازمان اسناد منتقل نکردند

 پایگاه اطالع رسانی دولت-1 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه دولت

و  اسناد  سازمان  رئیس    | ایران   ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رئیس  بروجردی،  اشرف 
کتابخانه ملی ایران، گفت: حدود ۶۴ دستگاه دولتی همچنان اسناد خود را به سازمان اسناد 
که نام تمام آن ها را برای معاون اول رئیس جمهوری  کتابخانه ملی ایران انتقال نداده اند  و 
با اشاره به تذکرات  تا این معاونت شخصًا پیگیر موضوع باشد. بروجردی  کرده ایم  ارسال 
کارشناسان  کرد: بارها  پیشین این سازمان مبنی بر انتقال اسناد دستگاه های دولتی تصریح 
این سازمان به دستگاه های مختلف اعزام شدند و از مسئوالن مربوطه درخواست شد اسناد را 
به این سازمان منتقل کنند که در این میان برخی از دستگاه ها همواره ممانعت کردند و اسناد 

خود را به آرشیو ملی ایران منتقل نکردند.
 http://dolat.ir/detail/325246 
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رگ در سینمای ایران در سایه عدم  کاسبی بز
شفافیت

ک-27 تیرماِه 1398  تابنا

 شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر 

ک« برای مشخص شدن گره های کنونی سینمای  در جریان تحقیقات سرویس فرهنگی »تابنا
گران از حداقل حقوق  و مزایای حضور  ایران در عرصه بین الملل، مشخص شد بسیاری از سینما
گام پیشتر، اساسًا نسبت  آثارشان در رویدادهای سینمایی نه تنها محروم هستند بلکه در یک 
ک« در روند بررسی های خود  به برخورداری از چنین حقوقی کم اطالع یا بی اطالع هستند. »تابنا
که با تکنیک هایی هم از جیب  مشخصًا به برخی دالل های پخش بین المللی فیلم برخورد 
فیلمسازان و هم از جیب دولت مبالغ هنگفتی برمی داشتند و در نهایت درآمدهای واقعی حاصل 
از نمایش فیلم ها در رویدادهای بین المللی را نیز از تهیه کننده ها و کارگردان ها پنهان می کردند.

 https://www.tabnak.ir/fa/news/912405 

2۹۰۰ میلیارد تومان در دست 2۹۰ نفر
 روزنامه شرق-27 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

هر سال درست در روزهای بررسی بودجه در مجلس، همه نگاه ها به سوی بهارستان است؛ 

با  بودجه  که  جایی  صحن؛  به  آن  رسیدن  تا  تلفیق  کمیسیون  در  بودجه  الیحه  بررسی  از 
پیشنهادهای بی شمار نمایندگان مواجه می شود. در گیرودار بررسی بودجه اما به یک موضوع 
کمتر توجه شده است؛ بودجه در اختیار نمایندگان. بودجه در اختیار، ۱۰ میلیارد تومان است 
که از ابتدای مجلس در اختیار هر نماینده قرار می دهند. نماینده می تواند به تشخیص خود 
این رقم را به اعتبارهای پروژه های غالبًا عمرانی اضافه کند. مجلس دهم ۲۹۰ نماینده دارد 

و به این ترتیب دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رقم بودجه در اختیار نماینده هاست.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/235002

سفرهای خارجی اعضای شورا و مدیران شهر 
وی سامانه فاش مشهد ر

 خبرگزاری ایرنا -28 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد  |  رئیس  گندمی، رئیس  بتول 
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد گفت: طبق آخرین مصوبه شورای شهر 
کارکنان و مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر با  مشهد باید اطالعات سفرهای خارجی 
گاهی مردم از سال 8۰ تا کنون روی سامانه فاش شهرداری بارگذاری شود  اطالعات کامل برای آ
که این بارگذاری به صورت نمایش اولیه انجام شده و کار رو به اتمام است. بتول گندمی افزود: 
کامل در اختیار شهروندان  برای تکمیل این روند و برای اینکه تمام جزئیات سفرها به طور 
باشد اصالحی پیشنهاد شد و تا ۱۰ روز آینده این بارگذاری به صورت کامل انجام خواهد شد.

 /http://www.irna.ir/news/83401729   

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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وشندگان  نیاز اتحادیه نمایشگاه داران و فر
و به سامانه ثبت معامالت خودر

 خبرگزاری ایرنا-28 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو  |  رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، سامانه ثبت معامالت را یکی از فوری ترین نیازهای این 
که مانع از فساد در معامالت و قیمت سازی در سایت ها و فضای مجازی  اتحادیه برشمرد 
چنین  ثبت  هرچند  افزود:  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  موتمنی  سعید  می شود. 
کلید خورد، اما در ادامه در سال ۹۲ مسکوت ماند. وی  سامانه ای نخستین بار در سال 8۷ 
بیان داشت: مقرر بود وزارت صنعت، معدن و تجارت این سامانه را با هدف شفافیت بیشتر 
معامالت خودرو، کاهش فساد در معامالت و نیاز کمتر به نیروهای نظارتی و در نتیجه کاهش 

هزینه ها راه اندازی کند، اما به دالیلی انجام نشد.
 /http://www.irna.ir/news/83399443 

 

وز  ی کسب و کار ۷2.۵ ر متوسط راه انداز
است

 خبرگزاری مهر- 29 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه دولت

کار  |  مدیرکل دفتر  کارآفرینی و بهره وری نیروی  رحیم سرهنگی، مدیرکل دفتر توسعه 
گفت: به نظر می رسد قدم اول شفافیت این است  کار  کارآفرینی و بهره وری نیروی  توسعه 
گویی شاخص سهولت  که  کسانی از چه مزایایی استفاده می کنند. چرا  که مشخص شود چه 
کسب وکار در فضای رانتی و غیر سالم خیلی بهتر از فضای عمومی است، به این  راه اندازی 
کند ولی  کسب وکار خود را راه اندازی  که یک نفر می تواند از راه ناسالم در عرض ۲ روز  معنی 
کشور حدود ۷۲/۵ روز است. پس باید ساختارهای مزاحم را  کسب وکار در  متوسط راه اندازی 

حذف کرد و شفافیت اولین قدم است.
 http://mehrnews.com/news/4670487 

ز دولتی گم شده است؟ و ار آیا یک میلیارد یور
 خبرگزاری ایسنا-29 تیرماِه 1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

محمود واعظی، رئیس  دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری  |  محمود واعظی، رئیس 
 دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در نامه ای خطاب به چهار وزیر، از آن ها خواسته 
اساسی«،  کاالهای  و  دارو  واردات  ارز  دریافت کنندگان  ایفانشده  ارزی  »تعهدات  مورد  در 
کاالهای اساسی  توضیحاتی ارائه دهند. در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و 
گزارش نیز به آن ها اشاره می شود. بر اساس این نامه، ۱۰ شرکت  که در این  اشاره شده است 
حوزه دارو و ۱۰ شرکت در امور کاالهای اساسی، از جمله شرکت هایی هستند که با وجود آن که 
کنند  اما بخشی از آن ها را  کشور  کاال را بر اساس ارز تخصیص داده شده وارد  متعهد شده اند 

وارد کشور نکرده اند.
 /https://www.isna.ir/news/98042914846 

صداوسیما نمی خواهد به طور شفاف 
پاسخگوی بودجه ی گرفته شده باشد

 خبرآنالین-29 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

مهدی یاورمنش، خبرنگار  |  در چند روز اخیر، ِاعمال نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که 
از چند سال قبل برای همه اداره ها و دستگاه های کشور اجرا می شود، موجب نگرانی مدیران 
کارآیی  که این شیوه تخصیص بودجه ، باعث شفافیت و  صدا و سیما شده است. در حالی 
بیشتر می شود، معلوم نیست چرا به جای حرکت بر اساس آن، به بحث های حاشیه ای دامن 

زده شده است. آیا سازمان صدا و سیما، به پیروی نکردن از قانون، معتاد شده است؟
 http://khabaronline.ir/news/1281413 
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ونمایی از سامانه ارائه خدمات حوزه سالمت ر
 شبکه خبر-29 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

کانون  دبیرکل    | دولت   پيشخوان  دفاتر  کشوری  کانون  دبيرکل  حقیقی،  فالح  علی 
کشوری دفاتر پیشخوان دولت از رونمایی »سامانه ارائه خدمات حوزه سالمت« در شبکه دفاتر 
پیشخوان دولت خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، علي فالح حقیقی گفت: با 
توجه به ضرورت توسعه پرونده سالمت در کشور، کاربران حوزه هاي تخصصي بهداشت باید 
از امضاي دیجیتال استفاده کنند که شبکه دفاتر پیشخوان دولت با همکاري وزارت بهداشت 
امروز با حضور انصاري معاون رئیس جمهوري این سامانه را رونمایي کرد. این سامانه از هفته 
آینده در ۷ استان عملیاتی می شود و در مدت کوتاه در کل کشور این خدمات در حوزه سالمت 

ارائه خواهد شد.
 http://www.irinn.ir/fa/news/714185 

ی برای شفافیت  فرصت دو ماهه به شهردار
وند عملیات ساختمانی ر

 خبرگزاری مهر-3۰ تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

به  اشاره  با  تهران  سخنگوی شورای شهر    | تهران   اعطا، سخنگوی شورای شهر  علی 
گواهی  ح الزام شهرداری به ارائه الیحه فرآیند صدور پروانه عملیات ساختمانی و  تصویب طر
کند.  که در مدت ۲ ماه، این الیحه را ارائه  گفت: شهرداری موظف شد  کار ساختمانی   پایان 
علی اعطا اظهار کرد: الزام شهرداری تهران به ارائه الیحه فرآیند صدور پروانه یکی از مصوبات 
کید بر اهمیت این الیحه  امروز شورای شهر بود که کلیات آن به تصویب اعضا رسید. اعطا با تأ
افزود: صدور این الیحه موجب شفاف شدن فرآیند اقدام عملیاتی در مدیریت شهری می شود 

گر در مناطقی وحدت رویه وجود ندارد، این مشکل اصالح خواهد شد. و ا
 http://mehrnews.com/news/4672397 

وانه ساختمانی از مرداد  گلپایگانی: صدور پر
سیستمی می شود

 خبرگزاری فارس-3۰ تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران  |  معاون شهرسازی و  عبدالرضا 
معماری شهرداری تهران گفت:  از اول مرداد صدور پروانه های ساختمانی به صورت سیستمی 
انجام می شود و نیروی انسانی حذف خواهد شد. عبدالرضا گلپایگانی اظهار داشت: الزام صدور 
پروانه برای همه ساختمان ها قانونی است و همه مالکین در شهر و حریم شهر باید از طریق 
مرجع صدور پروانه نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند. وی افزود: شهرداری هم از این قانون 
مستثنی نیست؛ البته در سنوات گذشته علی رغم اینکه شهرداری خودش مجری ارائه پروانه 
بوده، بعضًا ضوابط را رعایت نکرده است و ما سال گذشته بخشنامه ای ابالغ کردیم که حتمًا 

ک نیز باید پروانه داشته باشند. این دسته از امال
 https://snn.ir/fa/news/779282 

زندگی در باستی هیلز لواسان جرم است؟
 اقتصادآنالین-3۰ تیرماِه 1398 

سایر

اخیرًا با برداشتن دروازه ورودی شهرکی در منطقه لواسان نزدیک تهران، ویالهای چند ده 
میلیاردی این منطقه در معرض دید افکار عمومی قرار گرفت. شهرکی که به آن »باستی هیلز« 
می گویند و به اعالم رسانه ها و براساس برآوردها، قیمت برخی ویالهای آن باالی ۵۰۰ میلیارد 
گویا این  تومان است.تا پیش از دستور مراجع قضایی جهت برداشتن دروازه های ورودی، 
شهرک توسط گیت هایی از محیط اطراف جدا شده بود و تنها افراد خاصی اجازه ورود به آن را 
داشته اند. آن چه روشن آن است که باستی هیلزها واقعیت اقتصاد غیرشفاف، رانتی، زیرزمینی 

گر پرور کشور است. و دالل و سودا
 https://www.eghtesadonline.com/n/1pLa 
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چند درصد ارقام نجومی فوتبال به ایجنت ها 
می رسد؟

 مشرق نیوز-3۰ تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه ورزش

نزدیک به بیست درصد از رقم هایی که در فوتباِل دنیا رد و بدل می شود، متعلق به واسطه ها 
که فیفا تحت عنوان »واسطه ها در  و مدیربرنامه های بازیکنان فوتبال است. طبق سندی 
نقل و انتقاالت بین المللی ۲۰۱8« منتشر کرده است، در پنج سال اخیر، بیش از ۲ میلیارد دالر 
که نقل و انتقاالت فوتبالی را جوش داده اند، پرداخت  کمیسیون به واسطه هایی  به عنوان 
شده است. این در حالی است که این مقدار در سال ۲۰۱۴، نزدیک به ۲۴۱ میلیون یورو بوده و 
این رقم در سال ۲۰۱8 به نزدیک ۵۴8 میلیون یورو رسیده است؛ یعنی تقریبًا دو برابر افزایش 

یافته است.
 https://www.mashreghnews.ir/news/977018 

ظهور نخستین نشانه هاي اصالح قانون 
»چك«

 روزنامه اعتماد-3۰ تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

8 ماه پس از اجراي قانون جدید صدور چك، حاال اثرات این دستورالعمل تازه بانك مرکزي در 
آمار ارائه شده درباره میزان چك برگشتي دیده مي شود. مطابق آمار ارائه شده از سوي بانك 
که  مرکزي، در خردادماه سال جاري، نزدیك به ۶/۵ میلیون فقره چك بانکي »مبادله« شده 
کاهش داشته است. با اینکه بانك مرکزي اعالم  بیش از ۹ درصد نسبت به اردیبهشت ماه 
که در شبکه بانکي »مبادله« شده و شامل  که این آمار فقط مربوط به چك هایي است  کرده 
چك هاي »درون بانکي« نمي شود، اما اعداد ارائه شده نشان از تأثیر محسوس قانون گذاري 

در بازار بوده است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/129169  

درآمد میلیاردِی ۹۰ نصیب که شد؟ 
صداوسیما یا عادل؟

 فرارو-31 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

طبق اطالعاتی که وجود دارد درآمد سایت هایی شبیه به ۹۰ و با مختصات آن در یک ماه به طور 
متوسط، حدود ۲۰۰ میلیون تومان است. با توجه به اینکه راه اندازی سایت در سال های اخیر 
انجام شده، بازه زمانی پنج سال را برای آن درنظر می گیریم. پنج سال می شود ۶۰ ماه و با 
ضرب در متوسط ۲۰۰ میلیون تومان، عدد ۱۲ میلیارد تومان به دست می آید. بازهم مخاطبان 
سؤال ما سازمان و عادل هستند. آیا سازمان از چنین رقمی با خبر بوده است؟ آیا به خاطر 
گذاری تمامی زیرمجموعه های ۹۰  که خودش از تبلیغات ۹۰ داشته، حاضر به وا درآمد هایی 

با درآمدهایش بوده است؟
 https://fararu.com/fa/news/406543

ز دولتی منتشر  فهرست کاالهای واردشده با ار
نشد

 روزنامه جام جم-31 تیرماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

نهادهای  همچنان  کاال،  واردات  به  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  ارائه  در  حاشیه هایی  ایجاد  وجود  با 
مسئول، فهرست کاالهای واردشده با این ارز را منتشر نمی کنند. به گزارش ایسنا، بانك مرکزی 
فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی را تقریبًا هرماه اعالم می کند که طبق این فهرست، 
از ابتدای امسال تا ششم تیرماه، به بیش از ۱۱هزار و ۲۰۰ شرکت ارز دولتی اختصاص یافته تا 
کاالهای اساسی وارد کنند. بانك مرکزی فقط اسم شرکت ها، کد ملی افراد و میزان ارز ارائه شده 

کاالهای واردشده با این ارز را در اختیار قرار نمی دهد. کرده و اطالعاتی از  به آن ها را اعالم 
 http://jamejamdaily.ir/newspaper/item/31601 
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 شفافیت و 
مقابله با فساد

یر ارشاد در پی شائبه  یح وز دستور صر
یات پرداخت یارانه به تعدادی از نشر

 خبرگزاری فارس- 1 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  |  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی شائبه 
ایجاد شده درباره پرداخت یارانه به تعدادی از نشریات به مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد این 
وزارتخانه دستور داد این موضوع را با دقت بررسی و گزارش کند. وزیر در این نامه تصریح کرده است:

گرفته اند،  که بیش از ۱۰ نشریه داشته و یارانه  ۱-آیا نشریات مرتبط به افراد و شرکت هایی 
منتشر شده است؟

۲-آیا یارانه و کاغذ اختصاصی به آن نشریات، مطابق با ضوابط پرداخت یارانه بوده است؟
۳-میزان اختصاص یارانه به این نشریات با نشریات منتشر مشابه، چگونه بوده است؟ آیا 

رعایت ضوابط صورت گرفته است؟
 http://fna.ir/dba6mk

 

یه ی مؤسسات خیر تحدید  خودمختار
 اقتصادآنالین-1 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه نهادهای عمومی غیر دولتی

فرزانه طهرانی، روزنامه نگار  |  درحال حاضر واقعًا دولت نمی داند به افراد تحت پوشش نظام 
حمایتی چه خدماتی اعم از مستمری و خدمات حرفه ای ارائه می شود. بررسی های میدانی نیز نشان 
که به مددجویان دارای شرایط یکسان  می دهد مثاًل در استان های مختلف چه بسا مستمری ای 
پرداخت می شود، متفاوت است و وزارت رفاه و سازمان برنامه عماًل تصویر شفافی از این وضعیت 
گر فهرست و شناسنامه خدمات دستگاه های حوزه حمایتی را که از بودجه عمومی دولت  ندارند. ا
تأمین مالی می شوند بخواهید، هیچ مستندات درخور  اعتنایی نمی یابید؛ اینکه چه خدماتی را از چه 

سالی، به چه کسانی، با چه معیارهایی و چه میزانی از مزایا در چه دوره زمانی اختصاص داده اند.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1pTQ   

چگونه اطالعات حساب های مشکوک به 
پول شویی می تواند مخفی بماند

 روزنامه شرق-2 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

موسوی الرگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی  |  قانون بودجه سال ۱۳۹8 پیش بینی 
کرده که بانک های متخلفی که از ارائه اطالعات حساب های مشتریان خود خودداری می کنند 
باید به میزان دو درصد از حجم سپرده ها جریمه شوند. اما آیا این قانون قدرت بازدارندگی 
کمیسیون اقتصادی معتقد است این قانون هم قابلیت  دارد؟ موسوی الرگانی، نایب رئیس 
دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک 
گر اطالعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه می شود پس می تواند این  به آنان می گوید ا

اطالعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/235416 

گزارش عملکرد مالی خانه سینما در دوازده 
ماه سال۹۷ منتشر شد

 خبرگزاری مهر-2 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در  به 
راستای سیاست شفاف سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در چارچوب قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی خانه سینما در دوازده ماهه سال ۹۷ 
کز،  کمک به مؤسسات، مرا گزارش عملکرد مالی خانه سینما بر اساس  منتشر شد. اطالعات 
کز استان ها تنظیم شده است.  کانون ها و تشکل های صنفی و سینمایی و مرا انجمن ها، 

جزئیات این گزارش عملکرد در طی دوازده ماهه سال ۹۷ در لینک زیر قابل مشاهده است.
 http://mehrnews.com/news/4675589 
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رسی سوء استفاده از  یر بهداشت: نتایج بر وز
زهای تجهیزات پزشکی را گزارش می کنم ار

 خبرگزاری ایرنا-2 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  |  وزیر بهداشت گفت: یک هیئت که 
شامل چهار کارگروه می شود، موضوع سوءاستفاده از ارزهای دولتی تخصیص یافته به واردات 
تجهیزات پزشکی در سال ۹۷ را بررسی می کنند و نتایج بررسی آن ها به زودی اطالع رسانی 
داشت.  وجود  شفافیت  عدم  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  ارز  با  رابطه  در  افزود:  وی  می شود. 
وضعیت حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز تجهیزات پزشکی که در سال ۹۷ تخصیص 

یافته بود، شفاف نبود و ما برای شفاف سازی این موضوع، هیئتی را تعیین کردیم.
 /http://www.irna.ir/news/83409577

قانون صدور شناسنامه فنی- ملکی به راحتی 
دور زده می شود

 روزنامه ایران-2 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

حمیده امینی فرد، خبرنگار  |  دریافت شناسنامه فنی- ملکی البته یک الزام قانونی است. اما 
کنون اجرا شده آن هم در موارد محدود، به صورت صوری و فرمالیته بوده است.  آن چیزی که تا
»سازمان نظام مهندسی هزینه های مربوط به آن را می گیرد، اما در قبالش خدماتی به مردم 
ارائه نمی دهد.« این را محمد ساالری، یکی از اعضای شورای شهر تهران می گوید. خریداران 
گفته سازندگان، تنها نکته مهم خرید  هم عمدتًا از وجود چنین شناسنامه ای بی خبرند. به 
این روزهای ملک، قیمت و البته ظاهر بزک کرده است! علی هاشمی که سال ها است در حوزه 
که در چند سال اخیر حتی برای یک ملک  ساخت وساز فعالیت می کند، با صراحت می گوید 

هم شناسنامه فنی نگرفته است.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/517340 

رسی حسابرسی سال ۹3  شورای شهر تهران بر
ع کرد و را شر

 روزنامه شرق-2 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

معصومه اصغری، روزنامه نگار  |  بیش از شش سال از آخرین حسابرسی شرکت ها، سازمان ها 
و مناطق شهرداری از سوی شورای شهر تهران می گذرد و شورای پنجم باالخره به حسابرسی 
سال ۹۳ شهرداری تهران نوبت بررسی داد؛ در همین رابطه، بهرام همتی، حسابرس منتخب 
شورا، بندهایی از این گزارش را به عنوان نمونه و البته بدون پاسخ های شهرداری تهران قرائت 
کرد. بندهایی که از موضوعاتی همچون طلب شهرداری از بانک شهر به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال 
تا  طلب ۲۲۹۷ میلیاردریالی بابت تعاونی های قوه قضائیه و  طلب ۱8 هزار میلیارد و ۶۲۰ ریالی 

بنیاد تعاون سپاه را در بر می گرفت.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/235411 
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مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

رئیس دیوان محاسبات عنوان کرد: ۱۴ 
یر خط فقر میلیون ز

 اقتصادآنالین-27 تیرماِه 1398 

یک  در  که  محاسبات  دیوان  رئیس  آذر،  عادل  آرمان،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
که محاسبات او نشان می دهد حدود ۱۴  کرد  گفت وگوی تلویزیونی حاضر شده بود، عنوان 
میلیون ایرانی زیر خط فقر نسبی قرار دارند. در حالی رئیس دیوان محاسبات این اظهارات 
که بر اساس  کرده بود  که پیش از او حسین راغفر، اقتصاددان نام آشنا اعالم  ح می کند  را مطر
محاسبات صورت گرفته در سال های اخیر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند.

 https://www.eghtesadonline.com/n/1p9m 

ی قیمت های وسایل کمک  افزایش۴ برابر
توان بخشی

 روزنامه مردم ساالری-27 تیرماِه 1398 

محمد نفریه، معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور  |  معاون امور توان بخشی 
سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از افزایش نامتناسب بودجه تأمین وسایل کمک توان بخشی 

گفت: بودجه این حوزه نسبت به  برای معلوالن نسبت به افزایش قیمت این محصوالت 
که برخی از اقالم وسایل  گذشته تنها ۲ میلیارد تومان افزایش داشته این درحالی است  سال 
کمک توان بخشی تا ۴ برابر افزایش قیمت داشته اند. محمد نفریه در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه تجهیزات توان بخشی و کمک توان بخشی بسیار گران شده اند افزود: افزایش قیمت به 

گونه ای است که با این بودجه جواب گوی هزینه های آن نیستیم.
 http://yon.ir/PYUqW 

 

همه خانواده های دارای 2 معلول تا سه سال 
آینده بدون مسکن نخواهند ماند

   خبرگزاری ایرنا-29 تیرماِه 1398 

امور  معاون    | ذوالفقار یزدان مهر، معاون امور مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی  
مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی گفت: تسهیالت مناسبی برای مسکن خانوارهای دارای 
که تا سه سال آینده هیچ یک از خانواده ها با داشتن ۲ معلول در  ۲ معلول اختصاص یافته 
کشور بدون مسکن نباشند. ذوالفقار یزدان مهر ادامه داد: ۶ هزار و ۵88 واحد مسکونی متعلق 
کمک های  که برای ساخت این واحدها  کشور وجود دارد  به خانواده های دارای ۲ معلول در 
بالعوض ۳۰۰ میلیون ریالی در شهر و ۱8۰ میلیون ریالی در روستا وجود داشت و با توجه به 
تشکیل مجامع خیران استانی و کمک های آن ها ۱۲۰ میلیون ریال دیگر به این مبالغ اضافه شد.

 /http://www.irna.ir/news/83403280 

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

فصل اول: اخبار برگزیده هفته
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۶۰ درصد شاغالن کشور بیمه تامین 
اجتماعی اند

 خبرگزاری دانشجو-29 تیرماِه 1398 

کیوان مرتضوی، رئیس گروه اقتصاد بيمه و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی  |  رئیس 
گروه اقتصاد بیمه و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی گفت: ۶۰ درصد نیروی کار شاغل در 
کوتاه مدت و بلندمدت بهره مند  جامعه ذیل چتر سازمان تأمین اجتماعی بوده و از تعهدات 
کیوان مرتضوی با اشاره به شاخص  گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،  گزارش  می شوند. به 
گفت: این شاخص در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۶ درصد  ضریب پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی 
که بیانگر ظهور زمینه های توسعه پایدار و  بوده و در پایان سال ۱۳۹۷ به ۵۳ درصد رسیده 

توزیع عدالت اجتماعی بین اقشار جامعه است.
 https://snn.ir/fa/news/778880 

 

افزایش کرایه خانه ۱۴ درصد از افزایش 
دستمزد جلو زده است

 خبرگزاری ایلنا-29 تیرماِه 1398 

گر متوسط افزایش اجاره بهای مسکن در سال جاری را در کالن شهرها ۴۰ درصد و سال گذشته  ا
- سال ۹۷- را ۳۰ درصد در نظر بگیریم، تا پایان سال به طور متوسط ۷۰ درصد افزایش در 
اجاره بهای مسکن خواهیم داشت؛ این درحالی است که حداقل دستمزد کارگران در این بازه 
زمانی، ۱۹/۵ درصد در سال ۹۷ و ۳۶/۵ درصد در سال ۹8 افزایش یافته که در مجموع می شود 
کرایه خانه به تنهایی، ۱۴ درصد  ۵۶ درصد! بنابراین از ابتدای سال گذشته تا امروز، افزایش 

از افزایش دستمزد جلو زده است!
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-786793 

زش  ی بازنشستگان به یک پنجم ار زش مستمر ار
یافتی در سال ۱3۵۸ رسیده است حقوق در

 خبرگزاری ایلنا-3۰ تیرماِه 1398 

کمیسیون  به  خطاب  نامه ای  در  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
کمپین در فضای  که در قالب یک  کردند؛ این نامه  اجتماعی مجلس، مطالبات خود را بیان 
از بازنشستگان رسیده، مهم ترین خواسته های مستمری  مجازی به امضای تعداد زیادی 
بگیران را بیان کرده است. در بخشی از این نامه آمده است: »مستمری ۷۵ درصد بازنشستگان 
که ارزش آن به یک پنجم  که حداقل بگیر هستند، حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است 
ارزِش حقوق دریافتی سال ۱۳۵8 رسیده است. با توجه به اینکه خط فقر حدود ۷ میلیون 

تومان است، ۹۵ درصد بازنشستگان زیر خط فقر هستند.«
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-788272 

 

غ التحصیالن، »نظام  یشه فقر مهارت فار ر
آموزشی«است

 خبرگزاری مهر-1 مردادماِه 1398 

علیرضا حاتم زاده ، معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای  |  معاون آموزشی سازمان 
فنی و حرفه ای با اشاره به سهم۱/۶ درصدی بودجه »آموزش مهارتی« ازکل بودجه آموزشی 
گفت: این سازمان با تمام دار وندار خود فقط می تواند به هر فرد شاغل ساالنه یک  کشور 
ساعت آموزش دهد. علیرضا حاتم زاده با بیان اینکه بسیاری از دانشجویان استانداردهای 
غ التحصیالن به شدت  کار را ندارند و فقر مهارتی در بین فار آموزشی الزم برای ورود به بازار 
دیده می شود، گفت: قطعًا ریشه این مشکل، ضعف در نظام آموزش عالی و تدوین برنامه های 

درسی است.
 http://mehrnews.com/news/4673847



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

20

بخش دوم

مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

رس فقر؛ براساس آمارهای  شاغالن در تیر
رسمی، ۵۹ درصد فقرا شاغل هستند

 روزنامه همشهری-1 مردادماِه 1398 

احمد میرخدایی، روزنامه نگار  |  بررسی ترکیب جمعیت فقیر کشور نتایج تکان دهنده ای دارد 
و نشان می دهد که بخش عمده فقرای تهران را شاغالنی تشکیل می دهند که قادر به تأمین 
هزینه های معیشت نیستند. براساس آمارهای رسمی ۵۹ درصد فقرا شاغل هستند، ۵ درصد 
بیکار، ۳۰ درصد بازنشسته یا دارای درآمد بدون کار، ۲ درصد خانه دار و ۳ درصد را خانوارهای 
ناتوان تشکیل می دهند. براساس آخرین بررسی های مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت 
خط فقر در ایران، در سال ۹8 به طور میانگین درآمد کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان برای 
یک خانوار ۴ نفره، به معنای ورود این خانوار به زیر خط فقر است و در تهران این رقم به ۴ 

میلیون و ۵۹۲ هزار تومان برای یک خانوار ۴ نفره می رسد.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/67925 

 

آیین نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل به 
ودی تعیین تکلیف می شود ز

 پایگاه اطالع رسانی دولت-1 مردادماِه 1398 

کرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  |  معاون روابط کار وزارت  حاتم شا
کارگران مشاغل پروژه ای به  تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که آیین نامه امنیت شغلی 
زودی در دولت تعیین تکلیف می شود، از راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار در آینده نزدیک 
کرمی، با اشاره به آخرین وضعیت تصویب آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون  خبر داد. حاتم شا
کار در هیئت دولت با موضوع »ساماندهی قراردادهای کار در مشاغل غیرمستمر« که توسط وزیر 
سابق کار به هیئت دولت رفته بود، گفت: پیگیری های الزم برای تعیین تکلیف این آیین نامه 

ادامه دارد و در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
 http://dolat.ir/detail/325272 

وم/  فقر آموزش معضل مناطق محر
ی می شود یه های مهارت راه انداز خیر

 خبرگزاری مهر-1 مردادماِه 1398 

امیر بينایی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار سمنان  |  مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
استاندار سمنان بابیان اینکه فقر آموزش و فرهنگ مهم ترین معضل مناطق محروم است، 
کار است. امیر  گفت: برای رفع این مشکالت، راه اندازی خیریه یا سمن های مهارت در دستور 
که به این منظور افزایش  کرد  کرد: باید مهارت و اشتغال را ایجاد  بینایی در ادامه تصریح 
مشارکت های اجتماعی و تشکیل نهادهای مردمی رسالت ما است، لذا می توان خیریه هایی 
در قالب مهارت آموزی و اشتغال ایجاد کرد که به همت دستگاه های مرتبط نخستین انجمن 

در این زمینه راه اندازی شده است.
 http://mehrnews.com/news/4674562 

 

تب تورم دوباره به ۴۰ درجه رسید
 روزنامه همشهری-2 مردادماِه 1398 

گزارش  گذشت. به  گذشته تورم ساالنه ایران از مرز ۴۰ درصد  برای نخستین بار در ۵ سال 
همشهری، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران برای تیر ماه امسال نشان می دهد با وجود کاهش 
تورم نقطه به نقطه، تورم ساالنه ایران بعد از ۵ سال دوباره به سطح ۴۰ درصد رسیده است. 
پیش از این در مهر۱۳۹۲ مقدار تورم ساالنه ایران در این سطح قرار داشت. تورم ۴۰ درصدی 
گذشته، ۴۰  که هزینه های مردم برای تأمین مایحتاج شان در یک سال  به معنای آن است 

درصد افزایش یافته است.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/68259 
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کودکان در چرخه استثمار؛ از مافیای زباله تا 
کول بری

 خبرگزاری ایلنا-27 تیرماِه 1398 

فاطمه قاسم زاده، رئیس هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار  |  در خرداد ماه، »طرح ساماندهی 
کودکان کار و خیابان« بازهم در دستور کار قرار گرفت؛ طرحی که در آن، کودکان دستفروش و شاغِل 
کز قرنطینه بهزیستی منتقل می شوند. اما در  سطح خیابان ها به گفته خودشان »جمع آوری« و به مرا
ارتباط با این طرح سؤاالت و نگرانی های بسیاری مطرح است؛ سؤاالتی در مورد چرایی تکرار یک طرح 
انتقادبرانگیز و نگرانی هایی بابت سرنوشت کودکان در قرنطینه ها. در همین راستا، فاطمه قاسم زاده، 
رئیس هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار بر ضرورت اصالحات قانونی و تغییر نگاه غالب در پدیده 

کید دارد؛ وی معتقد است دستگیری راه حل نیست و باید به دنبال چاره دیگری بود. کودکان کار، تأ
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-786227 

افزایش فقر در نبرد تورم و یارانه نقدی
 روزنامه همشهری-27 تیرماِه 1398 

نتایج بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی از 

کاهش فقر و بهبود ضریب جینی شده ولی  کنون، فقط در ۲ سال نخست باعث  سال 8۹ تا
که سهم یارانه نقدی از  کاهش یافته به طوری  در ادامه، اثرگذاری این سیاست به سرعت 
سبد هزینه ای خانوارهای کم درآمد به شدت کاهش یافته و نه تنها اثرات مثبت هدفمندی بر 
کاهش ضریب فقر در جامعه ناپدید شده، بلکه بدون احتساب یارانه نقدی، وضعیت فقر در 

ح هدفمندی بدتر نیز شده است.  سال ۹۵ نسبت به آغاز اجرای طر
 http://newspaper.hamshahri.org/id/66784 

پرست و  وز ایران از فقر زنان بد سر جامعه امر
پرست رنج می برد بی سر
 خبرگزاری ایلنا-28 تیرماِه 1398 

کانون صنفی اساتید دانشگاه ها  |  معاون امور بانوان  آزاده الجوردی، معاون امور بانوان 
کانون صنفی اساتید دانشگاه ها، گفت: واقعیت این است که جامعه امروز ایران از فقر زنان بد 
سرپرست و بی سرپرست در برخی از خانواده ها رنج می برد. این فعال حوزه زنان و خانواده 
که البته ممکن است آسیب های  اذعان داشت: بهترین راهکار برای مقابله با این مشکل 
که در  کند، توانمند سازی بانوان است؛ به این معنی  کشور  گیر  گریبان  اجتماعی مختلفی را 
که البته خوب هم هست، باید شغل و حرفه ای  کمک های مستقیم مادی به ایشان  کنار 

کار و تالش، بتوانند بر مشکالت شان غلبه کنند. مناسب را به آنان آموزش داد تا خودشان با 
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-787482 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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تجارت کثیف
 خبرگزاری ایسنا-28 تیرماِه 1398 

گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: با افزایش جنگ ها و بحران های نظامی، بیکاری و  به 
کارگران ارزان  کودکان به عنوان  کودکان نیز روندی رو به افزایش می یابد.  فقر و ... تجارت 
قیمت و هم برای »فحشا« مورد سوءاستفاده شبکه های پیچیده اقتصادی و مافیایی قرار 
کشورهایی مانند  کودکان مسئله ای جهانی است اما شدت و حدت آن در  می گیرند. تجارت 
کستان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهایی نظیر امریکا و حتی برخی  مصر و پا
از کشورهای اروپایی بیشتر است. بر اساس آمار رسمی دولت آمریکا بیش از ۹۱ درصد دخترانی 

که در لس آنجلس برای ارتکاب فحشا دستگیر می شوند، کودکان سیاهپوست هستند.
 /https://www.isna.ir/news/98042814659 

ی کودکان کار  هیچ کس نمی پرسد چه ساختار
را بی سامان کرده است

 خبرآنالین-28 تیرماِه 1398 

حمید فراهانی، جامعه شناس و فعال حقوق کودک  |  حمید فراهانی جامعه شناس و فعال 
حقوق کودک در پاسخ به این سؤال که راهکار غیرتهاجمی برای مقابله با کار کودک چیست، 
گفت: »موضوع از این قرار است که گفتارهایی که ذیل کارآمدی خودشان را تعریف می کنند، 
مبتنی بر بازار آزاد هستند و همه چیز بر پایه مبادالت است. وقتی تمام روندهای سیاسی و 
اقتصادی ما خصوصی سازی و تعدیل و فرودست سازی است، این اقدامات خرده کاری است. 
کار است. هیچ کس  کودکان  کار، یعنی مسئله دولت  کودکان  گفته می شود ساماندهی  وقتی 
نمی پرسد این کودکان را چه ساختاری بی سامان کرده است؟ و روز به روز با فقر بیشتر مواجهیم.

 http://khabaronline.ir/news/1280555 

زدایی  وستاییان، ضامن فقر بیمه اجتماعی ر
و تامین معیشت پایدار

 خبرگزاری ایرنا- 3۰ تیرماِه 1398 

استان  عشایر  و  روستایيان  کشاورزان،  اجتماعی  بيمه  صندوق  مدیر  عباسی،  علی 
زنجان  |  مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان زنجان گفت: از 
کنون ۴۴ هزار و 8۱۱ خانوار  ابتدای شروع فعالیت این صندوق تا پایان سال ۹۷ در استان، تا 
کنون  کشاورزان در آن عضو شده اند و از این تعداد سه هزار و ۷۱ خانوار هم ا از روستاییان و 
از مستمری بازنشستگی، کارفتادگی و یا مستمری بازماندگان برخوردار هستند. عباسی اظهار 
گذشته ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مستمری به بیمه شدگان صندوق  داشت: در سال 
گذشته حدود ۱۴ میلیارد تومان حق بیمه از  در استان زنجان پرداخت شد. همچنین سال 

بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان دریافت شد.
 /http://www.irna.ir/news/83404537

زان  ز افت می کند، کاال ها ار یر صنعت: ار وز
می شود

 روزنامه رسالت-3۰ تیرماِه 1398 

گفت: در ماه های آینده قیمت  رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت  |  وزیر صمت 
کاهش چشمگیری خواهند  ارز  خ  کاهش نر که به واردات بستگی دارند به دلیل  کاالهایی 
داشت. وی با بیان اینکه قیمت کاالها از جمله ۱۰۰ قلم کاالی اساسی پر مصرف را هر روز رصد 
کاهشی دارند. دلیل افزایش  کاالهای اساسی قیمت  گفت: بخش قابل توجهی از  می کنیم، 
قیمت لبنیات در روزهای اخیر نیز افزایش قیمت شیر است و در لوازم خانگی نیز به جز یک 

نوع یخچال کاهش قیمت داریم.
 https://resalat-news.com/?p=6212 
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قاچاق کودکان به ایران برای کار در خیابان
 روزنامه شرق-3۰ تیرماِه 1398 

کودکان و زنان پناهنده)حامی(  |  فاطمه اشرفی  فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حمایت از 
که اتفاق می افتد و تمام فعاالن  کار چند سالی است  کودکان به ایران برای  می گوید: قاچاق 
کودک روی این مسئله اتفاق نظر دارند، اما هیچ وقت به این شدت شاهد آن  مدنی حوزه 
باید  که  افتاده  راه  ایران  کودکان خارجی در  کار  نبوده ایم. به نظر می رسد یک الینی برای 
آن را مورد نظر قرار داد. سال ۹۷ به دلیل برخی مسائل اقتصادی یک دوره توقف قاچاق از 
افغانستان به ایران اتفاق افتاد، ولی دقیقًا از شش ماه گذشته این موج به شدت افزایش پیدا 
کودکان  کردیم متوجه شدیم ۳۵ درصد این  که شناسایی  کرده و ما در همین جامعه آماری 

بدون خانواده اند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/235162 

جمعی از انجمن های صنفی کارگران ساختمانی: 
بحران اقتصادی گلوی کارگران را می فشارد

 خبرگزاری ایلنا-31 تیرماِه 1398 

کارگران ساختمان در بیانیه ای ضمن اعتراض به شرایط دشوار  جمعی از انجمن های صنفی 
اقتصادی از کارگران هفت تپه اعالم حمایت کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، در این بیانیه که 
کامیاران، سقز، بانه و دیوان دره امضا شده، آمده است:  توسط انجمن های صنفی مریوان، 
کارگران به زندگی زیر خط فقر و شرایط سخت معیشتی و از دست رفتن اموال شان تحت  این 
عنوان خصوصی سازی دست به اعتراض زدند. بحران اقتصادی موجود گلوی زندگی کارگران 
کارگران را با انواع تهدیدات از جمله اخراج،  و خانواده هایشان را روز به روز بیشتر می فشارد و 

دستمزدهای معوقه، دستمزد پایین تر از خط فقر و بیکاری مواجه می کند.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-788854

ین مانع در حل مشکل  فقر مهارتی مهم تر
بی است اشتغال در آذربایجان غر

 خبرگزاری تسنیم-1 مردادماِه 1398 

محسن مددی، مدیرکل آموزش فنی حرفه ای آذربایجان غربی  |  محسن مددی با تشریح 
که ۷۰ درصد از  دالیل پیچیدگی مشکل اشتغال در آذربایجان غربی اظهار داشت: در حالی 
بیکاران آموزش های مهارتی ندارند و فقر مهارتی در بازار اشتغال به یک مسئله بزرگ تبدیل 
تبعات  کاهش  آموزش فنی و حرفه ای در  به نقش سازمان  از بی توجهی  این حجم  شده، 
کنون از ۲۵۰۰ واحد تولیدی استان فقط  بیکاری قابل توجیه نیست. مددی تصریح کرد: هم ا
که دلیل این حجم از رکود و تعطیلی در واحدهای تولیدی را باید  کارند  ۹۰۰ واحد مشغول به 

کار جستجو کرد. در عاملی به نام نیروی انسانی و فقدان مهارت در نیروهای 
 https://tn.ai/2060118 

ونده حمایتی برای ۱2۴ کودک کار در  تشکیل پر
خوی

 خبرگزاری ایرنا- 2 مردادماِه 1398 

گفت: برای  سجاد منصوری، رئیس اداره بهزیستی خوی  |  رئیس اداره بهزیستی خوی 
کار این شهرستان پس از مرحله شناسایی، پرونده حمایتی تشکیل شد و چهار  کودک   ۱۲۴
کودکان انتقال یافتند. سجاد منصوری با اشاره به فعالیت سه  کز حمایتی  نفر دیگر نیز به مرا
مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در خوی اظهار کرد: این تعداد شامل ۲ مرکز 
نگهداری برای دختران ۶ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱8 سال و یک مرکز برای کودکان پسر ۶ تا ۱۲ سال 

است که در مجموع ۲8 دختر و هشت پسر در آن ها نگهداری می شوند.
 /http://www.irna.ir/news/83408859 
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مشکالت صدور اوراق هویتی برای 
بی شناسنامه ها
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معاون رفاه    | کار و رفاه اجتماعی   احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی درباره سرانجام الیحه »اعطای تابعیت از مادر  اجتماعی وزارت تعاون، 
کودکان بدون شناسنامه  ایرانی به فرزندان دارای پدر خارجی« و صدور اوراق هویتی برای 
گفت: به نظر می رسد خواسته شورای نگهبان تأمین شده باشد و منتظریم تا تأییدیه نهایی را 
دریافت کنیم. میدری درباره شمار افراد مشمول اظهار کرد: کسانی که به ما درخواست داده و 
ثبت نام کردند ۴۹ هزار کودک هستند. با وزارت کشور مراحلی را برای اعطای کارت اقامت به 

این افراد طی کرده ایم و موفق شدیم برای تعدادی از آن ها اوراق هویتی بگیریم.
 /https://www.isna.ir/news/98050100359 

وی آنتن شبکه مستند قصه حاشیه نشینی ر
 خبرگزاری فارس-2 مردادماِه 1398 

کارگردانی مریم مؤمن زاده در خصوص حاشیه نشینی در  کنار متن« به  مجموعه مستند »در 
استان های کشور و در ۱۳ قسمت ۵۰ دقیقه ای تولید شبکه مستند روی آنتن این شبکه رفته 
گفت وگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس درباره انتخاب  است. مؤمن زاده در 
که موضوع ما بیشتر  کنار متن« این بود  گفت: علت انتخاب »در  نام این مجموعه مستند 
موضوع  به  پرداختن  علت  خصوص  در  مؤمن زاده  دارد.  مستقیم  ارتباط  حاشیه نشینی  با 
حاشیه نشینی توضیح داد: این یکی از چهار موضوع اصلی است که جامعه با آن روبه روست و 

حاشیه شهرهای بزرگ خاستگاه انواع آسیب های اجتماعی است.
 http://fna.ir/dbae3n 

وستا و شهر از مسیر  کاهش شکاف میان ر
میان بر بیمه های اجتماعی

روزنامه ایران-2 مردادماِه 1398

کشاورزان، روستایيان و عشایر  |   علی شیرکانی، سرپرست صندوق بيمه اجتماعی 
که جهان  کرد  گزارش اهداف توسعه هزاره اعالم  دبیرکل سازمان ملل متحد درسال ۲۰۱۵ در 
همچنان از شکاف عمیق میان مناطق شهری و روستایی رنج می برد؛ چنانچه سیاست های 
مبتنی بر کاهش تبعیض را چه در برنامه های فقرزدایی و چه در سیاست گذاری  رفاهی دنبال 
که بیمه های اجتماعی یکی از متداول ترین  کنیم، با سازوکارهای مشابهی مواجه می شویم 
کنون ۱۶۰ نظام بیمه ای  آن ها است. در همین راستا گزارش های ILO نشان می دهد که هم ا
تنها در آسیا و ۷۰۰ سازمان بیمه ای در آفریقا با هدف ارائه خدمات بیمه اجتماعی به روستاییان 

و کشاورزان مشغول فعالیت هستند.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/517380 
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