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مسئول سازمان بسیج سازندگی: بارگذاری اطالعات 
۷ هزار واحد سیل زده در سامانه »عمران اجتماعی«

معاون وزیر راه و شهرسازی: سالیانه ۲۵۰ هزار نفر به 
جمعیت حاشیه نشین افزوده می شود

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه: 
ائمه جمعه ارزیابی می شوند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: 
پایان ضیافت پردرآمدها برسر سفره یارانه ها

خبرگزاری ایرنا: اعالم موجودیت سازمان مردم نهاد 
»جهد«، به منظور شفافیت و مقابله با فساد

امیر بینایی: 
اولین شناسنامه سالمت کودکان کار سمنان تدوین شد

مدیر حقوقی شرکت سازمان تأمین اجتماعی: 
گزارش جامع پرونده های حقوقی شستا آماده شد

مدیركل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت: 
۷ استان كشور نیاز فوری به رفع محرومیت غذایی دارند



مقدمه

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

سامانه »شفافیت بودجه های پژوهشی دانشگاه ها« باید ایجاد شود

کانون وکالی دادگستری مرکز درخواست تحقیق و تفحص از 

مراسم اعالم موجودیت سازمان جهد)جمعیت هم اندیشان دادخواه(

کرده اند دستگاه های دولتی انتشار آمارهای اقتصادی را متوقف 

بارگذاری اطالعات ۷ هزار واحد سیل زده در سامانه »عمران اجتماعی«

گزارش جامع پرونده های حقوقی شستا آماده شد

گمنام داریم 1۰ میلیون ایرانی 

طالفروشان ملزم به استفاده از دستگاه های پایانه فروش می شوند

کوچك شد مالیات از اقتصاد ایران 

تغییر بودجه سال جاری پشت درهای بسته

ائمه جمعه ارزیابی می شوند

کاغذ و زینك فساد در واردات و توزیع 

مال باختگان پروژه بزرگ مجلس

کردند پدر و پسری 131۰ شخص حقیقی و حقوقی را دچار فساد اقتصادی 

هفت سنگان؛ باستی هیلز دیگری در قزوین

ارزیابی شرکت های دارای پروانه فعالیت حمل ونقل دانش آموزی

گهی های مسکن سایت های اینترنتی بازگشت قیمت به آ

مانع دریافت مالیات از خانه های خالی؛ وزارت راه یا سازمان امور مالیاتی؟

دستور رئیس جمهور به همتی درباره ارزخواران

پزشکان تا سقف 33 میلیون تومان در سال معاف از مالیات هستند

بیش از 99 درصد تبلیغات حوزه پزشکی و دارویی غیر قانونی و فاقد مجوزند

سرنوشت مبهِم شرکت های دولتی

کار من است کسب و  رانت 

اختالف ۶ هزار میلیاردی پرداختی پزشکان

ارجاع لیست مسئوالن دوتابعیتی به وزارت اطالعات

که به جای حسینیه تبدیل به برج شد زمینی 
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آغاز شیوه جدید اخذ تعرفه های تکلیفی سازمان دامپزشکی کشور

کاال شفاف تر می شود با تکمیل سامانه رصد زنجیره تجاری توزیع 

گزارش چشم انداز اقتصادی جهان توسط صندوق بین المللی پول منتشر شد

هر سال 25۰ هزار نفر حاشیه نشین می شوند

کار خبر داد: روند رو به رشد شمار بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی وزیر 

پایان ضیافت پردرآمدها برسر سفره یارانه ها

ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال 14۰۰ برای اقشار متوسط رو به پایین

کار سمنان تدوین شد کودکان  اولین شناسنامه سالمت 

نرخ بیکاری در مناطق مختلف جهان + رتبه ایران

بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار داریم

کشور نیاز فوری به رفع محرومیت غذایی دارند ۷ استان 

گذاری بانک رفاه به غیر« برای تأمین اجتماعی مخاطرات دارد »وا

ثروتمندان 2۰ برابر دهک های پایین، یارانه انرژی می گیرند

کشوری درآمد سرانه چهارمحال و بختیاری ها 4۰ درصد پایین تر از متوسط 

کم شده است گرسنگی زیاد و امنیت غذایی  ویدئو / هشدار! 

کودکان فقیر قیمت لوازم التحریر سه برابر شد: لزوم ارائه نوشت افزار به 

داغ حاشیه نشینی بر پیشانی تبریز

کار شدند پارسال 18 هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری مجدد مشغول 

پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران: رکود تمام می شود

سرپناهی از آهن و فقر

کشور / ایجاد 25۰ هزار فرصت شغلی احداث هزار و 111 مدرسه در 

۷۰ درصد زندان اولی ها بیکار و فاقد مهارت هستند

1۰ هزار خانوار مددجوی استان بوشهر در مناطق محروم و مرزی سکونت دارند

گرانی همه گیر مسکن کچری بر  تأثیر خانه های خالی ال

کارگران چهار برابر دستمزد آن ها است هزینه زندگی 

آمار بازماندگان از تحصیل در اهواز مخدوش است

کشور وجود 14۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در 

کاهش اجاره مسکن شناسایی خانه های خالی پایتخت با هدف 
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خبرنامه 
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فساد و فقر

4

مقدمه

کرد در  سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری در دادگستری استان تهران اعالم 
کنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاسد  روند برخورد با مفاسد اقتصادی تا
صادر شده است. این حکم ها در شعب استجازه و سایر شعب رسیدگی کننده به پرونده های 
اقتصادی صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان ساخت: متهمان در ۹ مورد به 
اعدام، ۴ مورد به حبس ابد، ۷۳۱ مورد به حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد نیز به حبس بین ۲۰ 
تا۳۰ سال محکوم شده اند. ۱۱۶ نفر هم به حکم دادگاه برای همیشه انفصال از خدمت گرفته، 
گرفته شده است. سؤال  ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد نیز مجازات شالق برای مرتکبان در نظر 
مهم و اساسی این است که صدور چنین احکامی و اساسًا برخوردهای قضایی تا چه حد مانع 

از گسترش و تداوم فساد می شود؟
بر اساس نظریه انتخاب عمومی، افراد با اتخاذ تصمیمات ُعقالیی به نتایج از پیش تعیین شده 
منافع  رساندن  کثر  حدا به  برای  تالش  در  دولتی  مأموران  نظریه،  این  اساس  بر  می رسند. 
که منافع مورد انتظار آن ها بیشتر از مضرات مورد  شخصی خود زمانی دچار فساد می شوند 
کرمن« یکی از  انتظارشان)ترکیبی از مجازات های ممکن و احتمال دستگیری( باشد. »رز آ
که فساد مأموران دولتی با بررسی و محاسبه  نظریه پردازان این حوزه نتیجه گیری می کند 
گاهانه و عمدی مزایای بالقوه فساد و هزینه های بالقوه آن صورت می گیرد. بر اساس تئوری  آ
انتخاب عمومی برای پیشگیری از فساد، باید منافع آن را به حداقل ممکن و هزینه هایش را 
کثر ممکن رساند. البته با توجه به این که دست کاری منافع فساد دشوار است، تمرکز  به حدا

اصلی باید بر روی افزایش هزینه ها باشد.
برخی صاحب نظران، شکاف های ساختاری به وجود آمده در حوزه های سیاست، فرهنگ و 
اقتصاد را جرم زا می دانند. گروهی دیگر رویکردی ساختاری-کارکردی به فساد دارند و فساد را 
کید می کنند  حاصل کژکارکردی عوامل فرهنگی، اداری، اقتصادی و سیاسی داخلی دانسته و تأ

که برای پیشگیری و مبارزه با فساد نیز باید از طریق اصالح همین عوامل اقدام نمود. بسیاری 
از محققان، فساد کنونی  در ایران را ساختاری-کارکردی می دانند و به همین دلیل برای  مبارزه 
کارکردی-ساختاری  با فساد و کنترل و کاهش آن نیز استراتژی ها و خط مشی هایی با رویکرد 
توصیه می کنند. در مجموع سیاست های مبارزه با فساد را می توان در چهار ُبعد اقتصادی، 

اداری، اجتماعی و سیاسی مورد تحلیل قرار داد.
مبارزه قضایی با مفسدان اقتصادی تنها یکی از ده ها فعالیتی است که در حوزه اداری باید برای 
کاهش فساد انجام شود. اما درعین حال، مبارزه همه جانبه با فساد  بدون اصالح زمینه های 
کمه مفسدان  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن راه به جایی نخواهد برد. بازداشت و محا
و  اقتصادی  سیاسی،  ساختارهای  اصالح  درحالی که  است؛  واقعه  از  پس  عالج  اقتصادی، 
اجتماعی، تالش برای زدن ریشه های فساد است. فساد پدیده ای فرابخشی است و مبارزه 
کل ساختار باشد.  با فساد نیز فراتر از قوه قضائیه، باید مبتنی بر برنامه هایی فراقوه ای و در 
برای مثال، در اغلب پرونده های فساد، سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای افزایش قدرت 
اقتصادی، بارها گزارش شده است. لذا انتظار آن که بدون قطع و اصالح رابطه قدرت سیاسی 
کند، خطای محض و توهم است. وجود  کاهش پیدا  کنترل یا  و قدرت اقتصادی، فساد، 
ساختاری که در آن به واسطه قدرت سیاسی، بتوان در دیگر حوزه ها اعمال نفوذ کرد، می تواند 

کمات مفسدین باشد. زمینه ساز بروز فساد حتی در محا
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
کشور اعم از وکالء، اساتید و دانش آموختگان حقوق به دلیل آنچه    جمعی از حقوق دانان 
ابهام و شائبه فساد در اداره نهاد وکالت از جمله »اعمال نفوذ« در بخش هایی از مجلس و 
مرکز،  دادگستری  وکالی  کانون  هیئت مدیره  عملکرد  از  تا  خواندند،  اداری  عدالت  دیوان 

مقدمهمبارزه با فساد یا مفسدین
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تحقیق و تفحص به عمل آید.
  مراسم اعالم موجودیت سازمان مردم نهاد »جهد« )جمعیت هم اندیشان دادخواه( به 
منظور شفافیت و مقابله با اشکال فساد، با حضور دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد 

ریاست جمهوری، برگزار شد.
  مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور از بارگذاری اطالعات هفت هزار واحد سیل زده کشور 

در سامانه »عمران اجتماعی« خبر داد.
از تهیه و تدوین پرونده جامع دعاوی حقوقی سنواتی شرکت ها و    مدیر حقوقی شستا 

هلدینگ های تابعه این شرکت برای انسجام و پیگیری مؤثرتر مطالبات خبر داد.
  رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، با بیان اینکه موضع گیری ائمه جمعه به نفع 
گفت: عملکرد ائمه جمعه  جناح های سیاسی و ورود در رقابت های حزبی خط قرمز است، 

ارزیابی می شود و در این خصوص، سامانه نظارت و ارزیابی ایجاد کرده ایم.
کارآمد و حاشیه شهرها    براساس آخرین آمارها، ۱۹میلیون ایرانی در بافت های فرسوده، نا
که معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری  کن هستند و آنگونه  سا

می گوید: ساالنه ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت این محدوده ها افزوده می شود.
  به گزارش روزنامه همشهری، طبق مصوبه دولت، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف 

کند. کار و رفاه اجتماعی، یارانه پردرآمدها را حذف  شده پس از اعالم وزارت تعاون، 
  مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان گفت: اولین شناسنامه سالمت 

کار و متکدی با رویکرد پایش پنج گانه در این استان طراحی و تدوین شد. کودکان 
کسیون زنان مجلس با بیان این که بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار داریم    عضو فرا
گر حمایت های الزم از زنان سرپرست خانوار را نداشته باشیم، نمی توانیم مانع از ورود  گفت: ا

آن ها به چرخه آسیب شویم.
  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، گفت: ۷ استان سیستان وبلوچستان، 
کرمان و استان خراسان جنوبی از ناامنی  کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، هرمزگان، خوزستان، 

غذایی رنج می برند.

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
    مورخ 3 لغایت 9 مردادماِه 1398

فراوانیتعدادموضوع
25 درصد7بازرگانی و امور مالیاتی

10 درصد3وزارتخانه و سازمان های تابعه 
10 درصد3اطالعات و فضای مجازی 

7 درصد2دولت)دولت الکترونیک و ...(
7 درصد2بهداشت و سالمت 
ک و مستغالت  7 درصد2امال

7 درصد2رسانه، فرهنگ و هنر 
4 درصد1نظام پولی، مالی و بانکی

4 درصد1امورات مجلس و نمایندگان
4 درصد1سالمت اداری و بوروکراتیک

4 درصد1مدیریت شهری
4 درصد1قضایی

------نفت و پتروشیمی
------نهادهای عمومی غیردولتی
------صندوق های بازنشستگی

------ورزش
7 درصد2سایر

100 %28مجموع

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 3 لغایت 9 مردادماِه 1398

فراوانیتعدادجایگاه/سمت
44 درصد12مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها  1

36 درصد10روزنامه نگار-خبرنگار
10 درصد3نمایندگان مجلس

------کنشگران مدنی
------وزرا

------پژوهشگران و اساتید دانشگاه
10 درصد3سایر

100 %28مجموع

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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کار روش انجام 
که پست های توئیتری باالی ۱۰۰  روش انجام استخراج داده ها به این صورت بوده است 
کلیدواژه های »رانت + فساد  الیک و همچنین پست های باالی ۵۰ هزار بازدید در تلگرام با 
ارزیابی قرار  الی ۵ مرداد به روش تحلیل مضمون مورد  + شفافیت« در روزهای ۲۹ تیرماه 

گرفته اند. 

تحلیل
  میزان مطالب منتشر شده در مورد موضوع فساد، رانت و شفافیت در توییتر به یک چهارم 
مطالب منتشر شده در تلگرام رسیده است و همچنان موضوع اصلی فساد و رانت در میان 

عموم نهادها و مسئولین در کشور است. 
گرفته است و  کید قرار  که از سوی رهبری و رییس قوه قضاییه مورد تأ   مبارزه با فساد 
کانال ها در مورد امکان سوء استفاده از لفظ مبارزه  کاربران و  گمانه زنی های برخی  همچنین 
با فساد برای جلب نظر افراد جامعه در نزدیکی انتخابات، باعث پرتعداد شدن و همچنین پر 

بازدید شدن مطالب انتشار یافته شده است.
کاربران مواجه بوده و  از سوی  کمی  با استقبال    پرونده فساد بانک سرمایه این هفته 

همچنین موضوع فساد در فوتبال نیز تنها به فروش دو باشگاه پرطرفدار خالصه شده است.
  منفی ترین جنبه مطالب دو هفته گذشته عملکرد دولت و وزرای کابینه دولت را هدف قرار 
داده است و در عوض دید مثبتی نسبت به عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با فساد و رانت شکل 
گرفته که ناشی از اقدامات این نهاد در به اجرایی در آوردن اهداف ایجاد شفافیت بوده است. 
  مضمون مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در میان کاربران توییتری با شک و شبهه¬هایی 
که اشاره شد امکان سوءاستفاده از سوی جناحین سیاسی و  همراه بوده است و همان¬طور 

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 توییتر در خبرنامه در اختیار عالقمندان قرار می گیرد. 

گذشته بیش از ۲۰ هزار مطلب در تلگرام و بیش از ۵ هزار پست توئیتری در ارتباط  در هفته 
با فساد، رانت و شفافیت منتشر شده است. بیشترین توجه در این مطالب معطوف به فساد 
کلی  کشور و همچنین مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت بوده است. به طور  کلیت  موجود در 
موضوع جدیدی که با توجه به اخبار منتشر شده در این بازه زمانی توجه زیادی به خود جلب 
کرده است موضوع فساد و رانت دولت و ورود خودروهای غیرقانونی توسط معاون وزیر صمت 
بوده است. در هفته های قبل از بازه زمانی مورد نظر مضمون فساد و رانت در کشور با اختالف 
بسیار زیادی در مطالب منتشر شده و میزان الیک ها یکه تاز بوده است اما این هفته برخالف 

روند قبلی موضوع مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت پیشی گرفته است. 
که به نوعی به فساد در  موضوع وجود یا عدم وجود فساد مرتبط با فردوسی پور و برنامه نود 
کاملی  مطبوعات و رسانه ها نیز مربوط است با بازدید باالیی همراه بوده است اما اطمینان 
دسته  دو  به  توییتر  کاربران  نظرات  و  نبوده  موجود  کاربران  میان  در  موضوع  این  مورد  در 
تاییدکننده و تکذیب کننده فساد برنامه نود تقسیم می شوند. اما فساد در مطبوعات جنبه 
دیگری یعنی رانت اختصاص کاغذ به روزنامه های دولتی را نیز در بر می گیرد که در بازه زمانی 
ح بوده است. موضوع پرونده فساد بانک سرمایه نیز نسبت به بازه زمانی قبلی  گذشته نیز مطر

به حاشیه رفته است.

مبارزه با فساد: شوآف یا واقعی؟

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند
بازه زمانی 29 تیر تا 5 مرداد

فضای 
مجازی
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مقدمه

عدم عمل به اهداف آن در میان است. همچنین خبر دستگیری و محکوم شدن برخی افراد 
افشا کننده فسادها به این مضمون جنبه ای منفی نیز بخشیده است. 

که بیشترین الیک را در توییتر داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه توییت اولی 

جدول 1: دسته بندی مضامین منتشر شده در رابطه با فساد و شفافیت برحسب میزان بازدید تلگرامی

31%فساد و رانت در میان برخی مسئوالن و نهادها
15%مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت

9%فساد و رانت در دولت
7%اتهام فساد به فردوسی پور

5%فساد در قوه قضاییه
4%فساد در فوتبال

4%پرونده فساد مالی پتروشیمی
3%اتهام فساد به وزیر صمت

2%رانت در دارو و درمان
2%فساد در مطبوعات و رسانه

1%برکناری میعاد صالحی و حواشی آن
1%فساد بانک سرمایه

16%سایر

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

گرفتند، به ترتیب ۲۰۹۵، ۱۳۵۰ و ۱۱۹۹ الیک دریافت کرده بودند. 
که بیشترین بازدید را در تلگرام داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه پست اولی 

گرفتند، به ترتیب۳۱۴۲۷۳، ۲۸۳۶۱۳ و ۲۷۷۶۱۱ مرتبه بازدید شده بودند.

جدول 2: دسته بندی مضامین منتشر شده در رابطه با فساد برحسب تعداد الیک در توئیتر

31%مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت
30%فساد و رانت در میان برخی نهادها و مسئوالن

13%فساد و رانت دولت
5%اتهام فساد به فردوسی پور
4%فساد در مطبوعات و رسانه

2%برکناری میعاد صالحی و حواشی آن
2%گزارش فساد قالیباف

1%انتشار خبر فساد افروز بهرامی
1%فساد در تعاونی ها

11%سایر

دسته بندی مضامین تولید شده در رابطه با فساد بر حسب تعداد الیک در توئیتر
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دانش آموختگان حقوق به دلیل آنچه ابهام و شائبه فساد در اداره نهاد وکالت از جمله »اعمال 
نفوذ« در بخش هایی از مجلس، دیوان عدالت اداری و همچنین »اعطای پروانه غیرقانونی 
به افراد خاص« خواندند، از هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی خواستند تا مطابق اصل 
کانون وکالی دادگستری مرکز، تحقیق و تفحص  ۷۶ قانون اساسی، از عملکرد هیئت مدیره 

به عمل آید.
 http://fna.ir/dbal8t 

مراسم اعالم موجودیت سازمان جهد)جمعیت 
هم اندیشان دادخواه(

 خبرگزاری ایرنا-5 مردادماِه 1398 

سایر  

مراسم اعالم موجودیت سازمان مردم نهاد »جهد« )جمعیت هم اندیشان دادخواه( به منظور 
کاظم پالیزدار،  شفافیت و مقابله با اشکال فساد، روز شنبه با حضور اعضای اصلی تشکل و 
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در خانه اندیشمندان علوم انسانی 
برگزار شد. تصاویر این نشست که به کوشش مرضیه سلیمانی تهیه شده است را می توانید در 

لینک زیر مشاهده نمایید.
 https://http://www.irna.ir/photo/83413199 

شفافیت و مقابله با فساد

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

بخش اول

وهشی  سامانه »شفافیت بودجه های پژ
دانشگاه ها« باید ایجاد شود
 خبرگزاری دانشجو-3 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

حجت االسالم رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  |  حجت االسالم 
رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها بر لزوم شفافیت در حوزه پژوهش 
کید کرد. وی اذعان داشت: »بدنه متعهد علمی کشور - به عنوان موتور پیشران پیشرفت کشور-  تأ
کند.  گفتمان، الزم است شفافیت را از خود شروع  باید مطالبه گر شفافیت باشد و برای پیشبرد این 
رستمی ادامه داد: ایجاد سامانه ای که در معرض قضاوت همه بدنه دانشگاهی کشور قرار گیرد و در آن 
»جزئیات تخصیص بودجه های پژوهشی« لحاظ شود، می تواند گام نخست برای این موضوع باشد.

 https://snn.ir/fa/news/780335 

درخواست تحقیق و تفحص از کانون وکالی 
ی مرکز دادگستر

 خبرگزاری فارس-3 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه قضایی  

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، جمعی از حقوق دانان کشور اعم از وکالء، اساتید و 
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بخش اول

 شفافیت و 
مقابله با فساد

دستگاه های دولتی انتشار آمارهای اقتصادی 
را متوقف کرده اند

 خبرگزاری ایرنا-5 مردادماِه 1398 

شفافیت در اطالعات و فضای مجازی  

در  را  کشور  صادرات  و  واردات  ماهانه  آمار  آخرین  کشور  گمرک  ایرنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
کرده است. آمارهای روزانه این  اردیبهشت ارائه داد و بعد از آن توالی آماردهی خود را قطع 
که بازه  نهاد هم به ۱۳ تیر سال جاری برمی گردد. بانک مرکزی نیز به غیر از آمارهای پولی 
دی، بهمن و اسفند ۱۳۹۷ را اخیرًا به صورت یک جا منتشر کرد، انتشار مابقی آمارها مخصوصًا 
ج دولت را از آذرماه سال گذشته متوقف کرده است. آخرین اطالعات مهم  در حوزه دخل و خر

حساب های ملی که از سوی مرکز آمار منتشر می شود، مربوط به سال ۱۳۹۴ است.
 /http://plus.irna.ir/news/83408709

ی اطالعات ۷ هزار واحد سیل زده در  بارگذار
سامانه »عمران اجتماعی«

 خبرگزاری مهر- ۷ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی  

محمد زهرایی، مسئول سازمان بسیج سازندگی  |  مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور 
کشور در سامانه »عمران اجتماعی« خبر داد.  از بارگذاری اطالعات هفت هزار واحد سیل زده 
گروه های  ح از ظرفیت۷۰ هزار مسجد، خیرین،  محمد زهرایی اظهار داشت: در قالب این طر
که می توانند به بهبود وضعیت مردم و تسریع در بازسازی منازل سیل  کزی  جهادی و مرا
کید بر اینکه خیرین با استفاده از این سامانه  کنند، استفاده می شود. زهرایی با تأ کمک  زده 
می توانند حق انتخاب داشته باشند و ببینند که کمک هایشان در چه کانالی هدایت و به کار 
گرفته می شود، افزود: همچنین پیشرفت فیزیکی خانه ها در قالب این سامانه مشخص است.

 http://mehrnews.com/news/4679302  

ونده های حقوقی شستا آماده  گزارش جامع پر
شد

 خبرگزاری ایرنا- ۷ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه  

مهدی اسماعیلی، مدیر حقوقی شرکت سازمان تأمین اجتماعی  |  مدیر حقوقی شستا 
از تهیه و تدوین پرونده جامع دعاوی حقوقی سنواتی شرکت ها و هلدینگ های تابعه این 
شرکت برای انسجام و پیگیری مؤثرتر مطالبات خبر داد. مهدی اسماعیلی اظهار داشت: پس 
از چندماه پیگیری، گزارش جامع و کاملی از پرونده های حقوقی با اهمیت در سطح شرکت ها 
و هلدینگ های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با جزئیات تهیه شده است. در 
ج شده، به خوبی مشخص است که هر  این گزارش، عالوه بر اینکه اعداد و ارقام هر پرونده در
پرونده در چه سالی و در دوره مدیریت کدام مدیر در مجموعه شستا، در بستر متعارف تجاری 

یا غیرمتعارف تجاری ایجاد شده است.
 /http://www.irna.ir/news/83415966

 

یم ۱۰ میلیون ایرانی گمنام دار
 خبرآنالین- ۷ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی  

فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  فرید موسوی، نماینده مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: نبود بانک های اطالعات تجمیع شده از اطالعات خانوارهای ایرانی و ثروت 
خانوارها یکی از مشکالت اصلی است و نبود اراده اصلی برای تشکیل بانک های اطالعاتی نیز 
کرد:  یکی از معضالت است؛ چون هنوز قوانین ما به صورت جزیره ای است. موسوی تصریح 
کرده  نگاه های جزیره ای دستگاه های مختلف، شناسایی خانوارها را با چالش جدی مواجه 

است و درباره ۱۰ میلیون نفر در کشور هیچ اطالعات ثبت شده ای در کشور نداریم.
 http://khabaronline.ir/news/1284433 
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وشان ملزم به استفاده از دستگاه های  طالفر
وش می شوند پایانه فر

 شفاف-8 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی  

الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  |  الیاس حضرتی، 
قانون  می کنیم  تالش  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
کرد: در  مالیات بر ارزش افزوده را اواخر مرداد در صحن علنی مجلس به رأی بگذاریم، اظهار 
که براساس اصالحات انجام شده در قانون مالیات بر  کنیم  مورد فروشندگان طال باید اعالم 
ارزش افزوده آن ها باید پس از ابالغ اصالحیه این قانون تنها از طریق صندوق های مکانیزه 
کسر شود.  کنند تا ۹ درصد مالیات ارزش افزوده تنها از سود آن ها  اقدام به خرید و فروش 
در غیراین صورت، سازمان های مالیاتی مختارند تا به اصل مبلغ خرید و فروش شان مالیات 

ببندند.
 http://www.shafaf.ir/fa/news/490862 

سهم مالیات از اقتصاد ایران کوچك شد
 روزنامه اعتماد-8 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی  

گزارش تازه ای از شرایط پرداخت مالیات در ایران نشان می دهد که نسبت درآمدهای مالیاتی 
به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت شدیدی نسبت به سال ماقبل به حدود ۴/۵ 
کنون بی سابقه بوده است. در واقع این عدد  که از سال ۱۳۹۲ تا درصد رسیده است؛ عددی 
نشان می دهد که تنها ۴/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از درآمدهای مالیاتی 
به دست آمده است. برآوردهای آماری نشان می دهد که در سه دهه گذشته این نسبت برای 

کرده است. اقتصاد ایران در عددی بین ۴ تا ۹ درصد حرکت 
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/129794 

ی پشت درهای بسته تغییر بودجه سال جار
 روزنامه مردم ساالری-8 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه دولت  

بی آن که مجلس در جریان باشد یا کارشناسان نظری بدهند، به یک باره توسط معاون سازمان 
کرده و فروش۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز،  که بودجه سال ۹۸ تغییر  برنامه وبودجه اعالم شد 
که پیش از این  مبنای اصالحیه بودجه سال جاری است. دولت و سازمان برنامه و بودجه 
برخالف نظر کارشناسان ُمصر بودند بودجه سال جاری را براساس صادرات یک و نیم میلیون 
بشکه نفت در روز ببندند، حاال با تصویب یک بودجه جدید در شورای هماهنگی اقتصادی 
سران قوا، هم مجلس را دور زده اند و هم از این به بعد، به سراغ راهکارهایی خواهند رفت که 

شاید چندان به لحاظ اقتصادی کارآمد نباشند.
 http://yon.ir/js7Dy 

یابی می شوند ز ائمه جمعه ار
 روزنامه شرق- 9 مردادماِه 1398 

سایر  

کبری، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه  |  رئیس شورای سیاست گذاری  حاج علی ا
در  ورود  و  سیاسی  جناح های  نفع  به  جمعه  ائمه  موضع گیری  اینکه  بیان  با  جمعه،  ائمه 
کید کرد: این گونه مسائل خطوط قرمز است و امام جمعه  رقابت های حزبی خط قرمز است، تأ
کرد.  که باید شأن هدایت و پدری ائمه جمعه را حفظ  نمی تواند وارد این بحث ها شود، چرا
کبری ادامه داد: عملکرد ائمه جمعه ارزیابی می شود و سامانه نظارت و ارزیابی ایجاد  حاج علی ا
کشور هم  که در حال تقویت آن هستیم. مردم، نهادها و علمای مناطق مختلف  کرده ایم 

می توانند در امر نظارت به شورای سیاست گذاری کمک کنند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/235963 
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ینك یع کاغذ و ز فساد در واردات و توز
 روزنامه اعتماد-3 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

کشور  |  محمد حیدری، دبیر انجمن  محمد حیدری، دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه 
کشور در نامه ای خطاب به محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزارت  صنفی مدیران رسانه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، بخشی از تخلفات و رانت های موجود در واردات کاغذ را تشریح کرد. 
حیدری در بخشی از این نامه نوشته است: »اواسط خرداد ماه امسال محموله کاغذی توسط 
کل مطبوعات  گمرك با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار شد. طبق هماهنگی اداره  هامون از 
گذار شد. نکته مهم این  کاغذ فوق با رقم ۵ هزار و ۷۰۰ تومان به مصرف کنندگان وا داخلی 

گذاری فروش کاغذ دولتی با نرخی باالتر از قیمت مصوب سازمان حمایت است. وا
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/129523  

رگ مجلس وژه بز مال باختگان پر
 فرارو-3 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

کبر اعلمی،  کبر اعلمی، عضو سابق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هفتم  |  ا ا

عضو منتخب پیگیری حقوق ۳۶۰ شریک مجتمع مسکونی کوثر مجلس، درباره خرید زمین 
گری کرد و گفت: دو سال  سوهانک، پیش فروش آپارتمان ها و مطالبات صدها مال باخته افشا
که بابت هر مترمربع زیربنا حدود ۱/۵ میلیون  پس از آغاز پروژه آفتاب مجلس در منطقه ۲ 
تومان از اعضا دریافت شده بود، در اواسط سال ۹۰ نیز این بار مدیریت مجلس شورای اسالمی 
کارکنانش می گیرد و »ع. الف« در جلسه ای مؤکدًا از  تصمیم به ساخت وساز آپارتمان به نام 
کارکنان مجلس می خواهد با پرداخت ۳۰ میلیون تومان قسط اول، در این پروژه مشارکت 

گر خواستند پس از مدتی امتیاز آن را به دیگران بفروشند. کرده و ا
 https://fararu.com/fa/news/406875

 

ی ۱۳۱۰ شخص حقیقی و حقوقی را  پدر و پسر
دچار فساد اقتصادی کردند

 خبرگزاری ایرنا -3 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی. 
گفت: در  مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کارت بازرگانی اجاره ای، افتتاح حساب  این فقره دو هزار وکالت نامه برای واردات، صادرات، 
کتمان درآمد  اجاره ای، ثبت شرکت های صوری و همچنین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان 
بخش  گفت وگوی  شورای  نشست  در  پنجشنبه  روز  خانی  هادی  است.  شده  شناسایی 
گرفتار در این فساد افرادی بودند  خصوصی و دولت در مشهد افزود: بیشتر اشخاص حقیقی 

فصل دومسایر  اخبار  هفته



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

13

19

شماره  نوزدهم

3 تیر  الی 9 مرداد 1398
تاریخ انتشار: 12 مرداد  1398

که فقط برای رفع مشکالت اقتصادی خود اقدام به افتتاح حساب های خرد کرده بودند.
 /http://www.irna.ir/news/83411361 

 

وین ی در قز هفت سنگان؛ باستی هیلز دیگر
 خبرگزاری ایسنا-3 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

گزارش ایسنا، روزنامه شهروند  به    | کشور   کل  ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی 
نمی گذرد  لواسان  لوکس  خانه های  و  باستی هیلز  ماجرای  از  زیادی  زمان  »هنوز  نوشت: 
گذشته ناصر  که دوباره صحبت از پرونده »هفت سنگان« قزوین به میان آمده است. روز 
کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در رابطه با این  کل  سراج، رئیس سازمان بازرسی 
کشور به ساخت وسازهای غیرقانونی و میلیاردی در باستی هیلز  کل  که آیا سازمان بازرسی 
لواسان و هفت سنگان قزوین ورود داشته است؟ گفت: »ما به همه موضوعات ورود داریم 
را  از دادگاه و قطعیت حکم آن  تا قبل  اما متأسفانه به دلیل محرمانه بودن نمی توانیم 

کنیم.« افشا 
 /https://www.isna.ir/news/98050301471 

 

وانه فعالیت  یابی شرکت های دارای پر ز ار
ی حمل ونقل دانش آموز

خبرگزاری ایلنا- 5 مردادماِه 1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

سازمان  توسط  دانش آموزی  حمل ونقل  فعالیت  پروانه  دارای  شرکت های  بار  اولین  برای 
کسیرانی تهران ارزیابی شدند. با توجه به اصل شفافیت در ارزیابی عملکرد، نتایج به تفکیک  تا
کل آموزش وپرورش  شرکت های دارای پروانه، امتیازها و رتبه های تعیین شده برای اداره 
گرفته به  ارسال خواهد شد و بالطبع انتظار می رود شاهد اثرگذاری امتیاز ارزیابی های صورت 
ک های انعقاد قرارداد مدارس با پیمانکاران مدنظر باشد. بنابر این گزارش،  عنوان یکی از مال

۲۴ درصد رانندگان سرویس مدارس را بانوان و ۷۶ درصد باقی را آقایان تشکیل داده اند. 
متوسط عمر ناوگان سرویس مدارس شهر تهران نیز ۷/۴ سال می باشد.

 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-790847 
 

بازگشت قیمت به آگهی های مسکن سایت 
های اینترنتی

 روزنامه دنیای اقتصاد-5 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور  |  چهارشنبه گذشته 
گهی های خودرو  گهی های مسکن درج شود ولی آ )دوم مرداد( تصمیم گرفته شد بار دیگر قیمت در آ
تاکنون همچنان بدون قیمت هستند. در این راستا، جاویدنیا روز سه شنبه در گفت وگو با رسانه ها 
گهی ها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه  گفت: هدف دادستانی این بود که حذف قیمت از آ
زمانی، یک مرجع برای تعیین قیمت ها مشخص شود. از نظر وی در صورتی که پلت فرم ها قیمت 
سقف و کف داشته باشند، این قابلیت را دارند که تنظیم کننده بازار شوند. با این حال، عماًل سازمان 

گهی، با آن ها همکاری کند. یا نهادی حاضر نیست در زمینه ارائه قیمت به پلت فرم های آ
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3553046 

یافت مالیات از خانه های خالی؛ وزارت  مانع در
راه یا سازمان امور مالیاتی؟

 خبرگزاری ایرنا-۶ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

نادر جنتی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور  |  معاون مالیات های 
مستقیم سازمان امور مالیاتی می گوید: تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای 
ک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور  مسکونی، عدم راه اندازی سامانه ملی امال
در صورت ارسال اطالعات از سامانه مذکور، آماده حسابرسی به کلیه اطالعات دریافتی است. به 
ک و اسکان کشور، وزارت راه و شهرسازی است.  گفته جنتی، متولی راه اندازی سامانه ملی امال
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ایجاد سامانه یاد شده از پیش نیازهای اساسی دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی و 
عایدی بر سرمایه مسکن و همچنین تکالیف قانونی برشمرده وزارت مذکور در اجرای موضوع 

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ است.
 /http://plus.irna.ir/news/83412970

دستور رئیس جمهور به همتی درباره 
زخواران ار

 مشرق نیوز-۶ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

کل بانک مرکزی  |  در روزهای اخیر، نامه نگاری رئیس کل بانک  عبدالناصر همتی، رئیس 
مرکزی با رئیس جمهور درباره عدم رفع تعهدات ارزی یک میلیارد یورو ارز دولتی تخصیص 
داده شده به ۲۰ شرکت برای واردات کاالی اساسی و دارو، به یکی از موضوعات داغ رسانه ای 
که نه وارداتی  تبدیل شده است. همتی در این نامه ضمن اعالم اسامی ۲۰ شرکت متخلف 
انجام داده اند و نه ارزی بازگردانده اند، از رئیس جمهور درخواست کرده که نسبت به تسریع در 
کید  تعیین تکلیف ارز این شرکت ها اقدام کند. در همین رابطه، رئیس جمهور نیز به همتی تأ

کرده که کمیته ویژه در بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی کند.
https://www.mashreghnews.ir/news/979066 

پزشکان تا سقف ۳۳ میلیون تومان در سال 
معاف از مالیات هستند

 روزنامه اطالعات-۶ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کمیسیون بهداشت  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  |   عضو  حیدر علی عابدی، عضو 
و درمان مجلس، ضمن تکذیب خبر معافیت مالیاتی۳۳۰ میلیون تومانی پزشکان،گفت: طبق 
مصوبه مجلس، حقوق های تا سقف ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و ساالنه ۳۳ میلیون تومان در سال 
۹۸ از پرداخت مالیات معاف هستند که پزشکان هم شامل آن می شوند. حیدر علی عابدی درگفتگو 

با خانه ملت، افزود: ارائه اظهارنامه مالیاتی از سال۹۸ به بعد برای همه مشاغل الزام آور است و حتی 
گر آن مشاغل از پرداخت مالیات معاف هم باشند، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل و ارائه کنند،  ا

چرا که میزان مالیات و معافیت، صرفًا بر اساس همان اظهارنامه تعیین می شود.
 http://yon.ir/2reAK 

بیش از ۹۹ درصد تبلیغات حوزه پزشکی و 
ویی غیر قانونی و فاقد مجوزند دار

 روزنامه مردم ساالری-۶ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

ج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت  |  معاون کل وزارت بهداشت گفت: تمام داروهایی  ایر
که از طریق شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند، از شبکه های غیررسمی و قاچاق وارد شده اند. 
حریرچی با اشاره به اینکه قریب به اتفاق تبلیغات پزشکی و دارویی، کذب و یا غیر قانونی هستند، 
گفت: تبلیغ داروها و ذکر خواص درمانی در تبلیغات هر نوع مواد و محصول در رسانه های عمومی 
که مخاطب آن هـا عمـوم مـردم هستند، طبق قانون ممنوع است. وی افزود: بیش از ۹۹ درصد 
تبلیغات در حوزه پزشکی و دارویی فاقد مجوز هستند؛ در حالی که طبق آیین نامه بند ب ماده سه 

سازمان نظام پزشکی همه این تبلیغات باید شماره اخذ مجوز داشته باشند.
 http://yon.ir/HBpP2 

سرنوشت مبهِم شرکت های دولتی
 روزنامه شرق-۶ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه دولت

فرزانه طهرانی- مهفام سلیمان بیگی  |  معمواًل در سنوات گذشته، حدود ۷۰ درصد بودجه کل 
کشور متعلق به شرکت های دولتی بوده ولی متأسفانه با وجود حجم بزرگ بودجه شرکت های 
دولتی -که امسال به بیش از هزار و۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است- به دالیل مختلف 
هیچ گاه مجلس به بررسی این بخش از بودجه به صورت جدی نمی پردازد. از سوی دیگر، 
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گر یک شرکت یا بانک دولتی شرکتی تأسیس کند، بر اساس  رئیس دیوان محاسبات اعالم کرد ا
قانوِن تجارت باید اداره شود و دیوان محاسبات نمی تواند به آن ورود کند. از این رو شرکت های 
دولتی با آن حجم از بودجه و گردش مالی، برای برخی از مدیران تبدیل به حیاط خلوت شده اند.

 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/235673 

رانت کسب و کار من است
 روزنامه شرق- 8 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

جرقه های توجه به شیوه تخصیص یارانه به مطبوعات از یک توییت ساده زده شد؛ توییتی 
که توجه اهالی مطبوعات را به نحوه بذل و  از علی بزرگیان، روزنامه نگار مجله اندیشه پویا 
کرد. توییت این روزنامه نگار  کاغذ به برخی شرکت های مطبوعاتی جلب  بخشش یارانه و 
که از قضا روی  که با ۳۹ مجله  مشخصًا مربوط به شرکتی به نام »دانش فرهنگ مینو« بود 
دکه هم نیستند، بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان یارانه مستقیم و ۳۱۱ تن کاغذ گرفت 

ح خرید نشریات ارشاد سال۹۶ نیز ۶۳۲ میلیون تومان دریافت کرده بود. و در طر
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/235864 

 

اختالف ۶ هزار میلیاردی پرداختی پزشکان
 اقتصادآنالین-8 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

بررسی بودجه های سنواتی از جمله بودجه ۹۶ در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
با  مدعی وجود اختالفی حداقل شش هزار میلیارد تومانی مالیات پرداختی بخش سالمت 
آنچه باید این بخش پرداخت می کرد، بود؛ ازاین رو مجلس شورای اسالمی پیشنهاد الحاق 
که براساس آن همه صاحبان این ِحرف، مکلف اند از ابتدای سال ۱۳۹۸ از  بندهایی را داد 
کنند. همچنین، صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی،  پایانه فروشگاهی استفاده 

داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مرداد مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه 
فروشگاهی)کارتخوان بانکی( ثبت نام کنند.

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

ارجاع لیست مسئوالن دوتابعیتی به وزارت 
اطالعات

 فرارو-8 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه سالمت اداری و  بوروکراتیک

گفت: لیست  سخنگوی قوه قضائیه    | غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه  
ادعایی درباره دوتابعیتی ها از سوی دادستانی کل به وزارت اطالعات و اطالعات سپاه ارجاع 
شده و از این دو نهاد خواسته ایم با شفافیت کامل درباره صحت این لیست اظهارنظر کنند. به 
گزارش تسنیم، غالمحسین اسماعیلی در ادامه هفتمین نشست خبری خود درباره بازداشت 
جمعی از سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: طبق بررسی هایی که انجام دادم به چنین جمعی 
را  مواردی  موردی،  صورت  به  البته  نمی کند.  تأیید  را  خبر  این  من  بررسی های  و  نرسیدم 

داشتیم، اما این که همزمان جمعی از سردفتران تحت تعقیب قرار گیرند، تا االن نداشته ایم.
 https://fararu.com/fa/news/407378 

ج شد زمینی که به جای حسینیه تبدیل به بر
 روزنامه شرق-8 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

در سال ۸۵ به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس یک قطعه زمین سه هزارمتری در خیابان 
که با  گذار می شود و این افراد طبق قراردادی  درختی سعادت آباد برای احداث حسینیه وا
سازمان ملی زمین ومسکن داشتند، اجازه تغییرکاربری نداشتند و وزارت راه وشهرسازی این 
گذار کرده بود. بااین حال، افراد مزبور این زمین را بدون  اراضی را تنها برای ساخت حسینیه وا
گذاری داشته باشند، می فروشند و مالک جدید با فرآیندهای نامتعارف، شهرداری  اینکه حق وا
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را ملزم به صدور پروانه ساخت می کند؛ تا اینکه وزارت راه وشهرسازی متوجه تغییرکاربری و 
گذارشده می شود و شکایت می کند. فروش اراضی وا

 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/235888 

آغاز شیوه جدید اخذ تعرفه های تکلیفی 
سازمان دامپزشکی کشور

 خبرگزاری مهر- 9 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

گفت: امکان  رئیس سازمان دامپزشکی، علیرضا رفیعی پور  |  رئیس سازمان دامپزشکی 
اخذ تعرفه های تکلیفی سازمان دامپزشکی )به نمایندگی از دولت( با صدور شناسه واریز و 
متمرکز در حساب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با زیرساخت سامانه تحت وب فراهم 
که اخذ تعرفه های تکمیلی خدمات دامپزشکی به منظور  شد. رفیعی پور ادامه داد: از آنجا 
الکترونیک و حرکت در مسیر  صدور شناسه پرداخت شامل شفافیت، تحقق برنامه دولت 
امور  حوزه  همکاران  تمام  تالش  دارد  جا  لذا  می شود،  انجام  مفسده خیز  گلوگاه های  حذف 
مالی سازمان و همکاری دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات در سامانه پرداخت آنالین سازمان 

)OPS( را قدر نهاد.
 http://mehrnews.com/news/4681695 

یع  ی توز با تکمیل سامانه رصد زنجیره تجار
کاال شفاف تر می شود

 خبرگزاری ایلنا-9 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

محمد قبله، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت  |  مدیرکل 
دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شفافیت زنجیره تجاری با جدیت 
کاالهای اساسی وظیفه داریم از بدو ورود  در حال پیگیری است. قبله ادامه داد: در بحث 
کاال به دست  کاال تا رسیدن به دست مصرف کننده، رصد را انجام دهیم تا مطمئن شویم 

کار سه سند تدوین شده است؛ یکی ابالغیه اخیر ریاست  مصرف کننده می رسد. برای این 
کارگروه  مصوبات  دیگری  و  قاچاق  با  مبارزه  برای  شده  محول  وظایف  حوزه  در  جمهوری 
برنامه های  که  ابالغیه ۱۱بندی وزیر صنعت، معدن و تجارت  بازار و در عین حال  تنظیم 

پیش بینی شده در حوزه توزیع را در بر دارد.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-793023 
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براساس تبصرۀ ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دستگاه های موضوع ماده )٥( قانون مدیریت 
خدمات کشوری که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلف اند تمامی حمایت ها 
و کمك های خود را به تفکیك شناسه ملی فرِد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، 
هماهنگی های  ایجاد  برای  قواعدی  و  اصول  نیز  پیشتر  کنند.  ثبت  اجتماعی  رفاه  و  کار، 
بوروکراتیک در حوزه حمایتی در قوانین باالدستی مثل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین 
اجتماعی پیش بینی  شده است و حتی منابع حاصل از وجوهات شرعی و خیریه ها نیز به عنوان 
گرفته است. قانون ساختار نظام جامع  یکی از منابع حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مدنظر قرار 
به دنبال انتظام بخشی و انسجام بخشی به حوزه رفاه اجتماعی و برقراری رابطه ای نهادی 
بین سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی بود. تبصره ۱۸ نیز سازوکاری اجرایی را تعریف 
کرده و به دنبال ایجاد هماهنگی درون برنامه ای و بین برنامه ای و داشتن تصویری از وضعیت 
که درحال حاضر، دولت تصویر  اقدامات حمایتی و ارزیابی آن ها هستند. واقعیت این است 
گر بنا باشد تأثیر این  دقیقی از خدمات و مزایای ارائه شده به مددجویان  ندارد. ازهمین رو ا
خدمات و منابع اختصاص یافته بر »وضعیت اقتصادی و اجتماعی« خانوارهای تحت پوشش 
بررسی شود، تقریبًا مستنداتی در اختیار دستگاه های سیاست گذار وجود ندارد. حتی گروه های 
مخدوش  و  می برند  سؤال  زیر  به طورجدی  را  حمایتی  نهادهای  آمارهای  گاهی  نیز  ذینفع 

می دانند. 
در حوزه حمایتی، حتی در همان معنای خاص و محدود آن، یعنی طراحی و سازماندهی 
از  منظور  دارد.  وجود  حرفه ای  و  بوروکراتیک  خدمات  از  انواعی  اجتماعی،  ایمنی  تورهای 
کمک های غیرنقدی و  خدمات بوروکراتیک، خدماتی نظیر پرداخت مستمری های نقدی، 
... است و خدمات حرفه ای به مواردی مثل مشاوره، مددکاری، توان بخشی و ... مربوط 
کشورها، اصطالحًا »پنجره واحد خدماتی« وجود دارد؛ یعنی در عین  می شود. در بسیاری از 

وجود تعدد نهادهای دولتی و غیردولتی، سازوکار روشن و نسبتًا مورد اجماع و واحدی برای 
ارائه خدمات تعبیه شده است. مثاًل در ترکیه، ۱۵، ۱۶ نهاد عمومی در حوزه مساعدت های 
سیاست گذاری  و  خانواده  وزارت  برنامه های  و  سیاست ها  تابع  اما  دارند  فعالیت  اجتماعی 
گرایی های  وا رفع  و  هماهنگی  ایجاد  واحد،  پنجره های  کارکرد  واقع  در  هستند.  اجتماعی 
اجرایی و نظارتی بین سازمان ها و برنامه های حوزه حمایتی و فراهم شدن امکان ارزیابی و 
تأثیرسنجی برنامه ها است. در ایران هم طی چهار پنج سال اخیر و با طراحی و ایجاد پایگاه 
گام هایی در این زمینه برداشته شده و برخی خدمات حمایتی  اطالعات جامع رفاه ایرانیان، 
که  که باید در نظر داشت این است  از طریق همین پنجره واحد انجام می شود. مالحظه ای 
کالن تری مرتبط شود و به یک معنا، نظام  این سازوکارها باید به راهکارها و استراتژی های 
سیاست گذاری باید در سطح کالن برای پیشگیری و کنترل سیاست گذاری های ضداجتماعی 

و تشدیدکننده فقر و نابرابری، تالش بیشتری داشته باشد. 
با این توضیح، سازوکار بهینه برای حوزه حمایتی این است که مستمری ها صرفًا توسط دولت 
پرداخت شود و نهادهای حمایتی تنها به ارائه خدمات حرفه ای بپردازند و در شناسایی جامعه 
هدف نقش داشته باشند. از این زاویه، تبصرۀ ۱۸ قانون بودجه در واقع سازوکاری بینابینی 
است. یعنی دولت به جای اینکه متصدی پرداخت مستمری باشد، فعاًل تالش دارد اطالعات 
دقیقی از میزان پرداختی ها داشته باشد. بدیهی است یک الزام پیشبرد چنین سازوکاری، رفع 
گرایی های ناشی از نداشتن درک مشترک از اهداف و اولویت های سیاست گذاری از یکسو  وا
و رفع تعارض های ساختاری و اطالعاتی و ایدئولوژیک و منفعتی بین بازیگران مختلف حوزه 

حمایتی، از سوی دیگر است.
 

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

ضرورت شفافیت مالی برای ارزیابی نظام حمایتی

بخش دوم
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گزارش چشم انداز اقتصادی جهان توسط 
صندوق بین المللی پول منتشر شد

 روزنامه اعتماد-3 مردادماِه 1398 

کشورهای  اقتصادی  وضعیت  پیش بینی کننده  نهاد  مهم ترین  پول،  بین المللی  صندوق 
گزارش ماه آوریل، تعدیل  خ رشد جهان در سال جاری و آینده میالدی را نسبت به  جهان، نر
کرد. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود و بعد از مسائلی که جهان در چند ماه اخیر 
مانند افزایش تنش میان چین و امریکا، حمله به نفتکش ها در نزدیکی بندر فجیره و آینده 
خ رشد تولید ناخالص جهان را در  مبهم بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا با آن روبرو بود، نر

کرد. سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با تعدیلی ۰/۱ واحدی به ۳/۲ و ۳/۵ درصد پیش بینی 
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/129471

 

هر سال ۲۵۰ هزار نفر حاشیه نشین می شوند
  روزنامه همشهری-5 مردادماِه 1398

سید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی  |  براساس آخرین آمارها، ۱۹میلیون ایرانی در 

کیفیت سکونت آن ها از میانگین  کن هستند و  کارآمد و حاشیه شهرها سا بافت های فرسوده، نا
کیفیت شهر محل سکونت پایین تر است. البته این آمار به مرور زمان در حال افزایش است. آنگونه 
بازآفرینی شهری می گوید:  که محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
ساالنه ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت این محدوده ها افزوده می شود. او غفلت از مطالعات اجتماعی 
گذشته دانسته و افزایش جمعیت  ح های بازآفرینی شهری در سال های  را از نقایص جدی طر

کارآمد و حاشیه شهرها را از تبعات این غفلت اعالم کرده است. کن در بافت های فرسوده، نا سا
 http://newspaper.hamshahri.org/id/68584 

 

و به رشد شمار  وند ر یر کار خبر داد: ر وز
غ التحصیل دانشگاهی بیکاران فار

 خبرگزاری ایسنا-5 مردادماِه 1398 

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  |  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه پایه هایی که در دوره ابتدایی تا دبیرستان گذاشته می شود تا توانمندی ها در قالب هدایت 
تحصیلی صحیح شناسایی و شکوفا شود، باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: روند رو به رشدی در 
غ التحصیل دانشگاهی مشاهده می شود. شریعتمداری با اشاره به اینکه نمی دانم  شمار بیکاران فار
چرا اینقدر دیر به فکر ارتقاء و گسترش آموزش های مهارتی افتاده ایم عنوان کرد: دبیرخانه شورای 

عالی آموزش مهارتی به تازگی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهی دایر شده است.
 /https://www.isna.ir/news/98050502433 

فصل اول اخبار برگزیده هفته
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پایان ضیافت پردرآمدها برسر سفره یارانه ها
 روزنامه همشهری-۶ مردادماِه 1398 

 

به گزارش همشهری، پیش از  کار و رفاه اجتماعی  |   محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
این هیئت وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸ به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داده بود با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها، وزارت کشور و به طور اخص استانداران، در قالب دستورالعملی 
مشخص، به شناسایی و حذف یارانه نقدی ۳ دهک باالی درآمدی اقدام کند. طبق مصوبه 
کار و رفاه  دولت، سازمان هدفمندسازی یارانه ها هم موظف شده پس از اعالم وزارت تعاون، 

اجتماعی، یارانه پردرآمدها را حذف کند.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/68867 

 

ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ 
و به پایین برای اقشار متوسط ر

 پایگاه اطالع رسانی دولت-۶ مردادماِه 1398 

علی ربیعی، سخنگوی دولت  |  سخنگوی دولت با بیان اینکه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
که سهم مسکن  تا سال ۱۴۰۰ برای اقشار متوسط رو به پایین ساخته می شود، اظهار داشت 
گزارش پایگاه اطالع رسانی  افزایش می یابد. به  از تسهیالت بانکی نیز به میزان ۲۰ درصد 
دولت، سخنگوی دولت با اشاره به جلسه با مدیران بخش مسکن کشور گفت: در این جلسه 
تصمیم گرفته شد سهم مسکن از تسهیالت بانکی از ۱۳ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. 
کل بانک مرکزی هم موظف شد این سهم را در شورای عالی پول و اعتبار پیگیری و  رئیس 

به تصویب برساند.
 http://dolat.ir/detail/325486 

اولین شناسنامه سالمت کودکان کار سمنان 
تدوین شد

 خبرگزاری ایرنا-۶ مردادماِه 1398 

امیر بینایی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان  |  مدیرکل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان گفت: اولین شناسنامه سالمت کودکان کار و متکدی 
کار و  کودک  با رویکرد پایش پنج گانه در این استان طراحی و تدوین شد. بینایی افزود: ۲۵۰ 
متکدی در شهرستان های سمنان و دامغان با نگاه پایش در زمینه های تحصیل، بهداشت 
و سالمت، خانواده، مهارت های فردی و استعدادیابی در شهرستان های سمنان و دامغان 
کودکان  کردن  از شناسنامه دار  اینکه هدف  بیان  با  صاحب شناسنامه سالمت شدند. وی 
کرد: ۸۰ درصد متکدیان و  کار، مداخله به منظور کاهش آسیب های اجتماعی است، تصریح 

کودکان کار استان سمنان از اتباع بیگانه و افغان هستند.
 /http://www.irna.ir/news/83414548 

 

ی در مناطق مختلف جهان + رتبه  خ بیکار نر
ایران

 خبرگزاری ایسنا-۶ مردادماِه 1398 

خ بیکاری مربوط به ونزوئال  بر اساس آمار منتشر شده سازمان بین المللی کار)ILO(، بیشترین نر
با عدد ۴۴/۳۴ درصد و کمترین میزان مربوط به بالروس با عدد ۰/۷۷ درصد است. ایران در 
خ بیکاری در ایران در  چهار ماهه  این نمودار در جایگاه نهم قرار دارد. براساس این گزارش، نر
خ ۱۱/۷۰ درصد  افزایش یافته  اول سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲/۲۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ با نر
خ بیکاری در ایران در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ به میزان ۱۱/۷۲ درصد بوده  است. میانگین نر

خ متوسط بیکاری جهان در سال ۲۰۱۹، ۷/۴۸ درصد اعالم شده است. است. همچنین، نر
 /https://www.isna.ir/news/98050502496 
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پرست خانوار  ن سر بیش از سه میلیون ز
یم دار

 خبرگزاری ایسنا-8 مردادماِه 1398 

کسیون زنان مجلس با بیان این که  زهرا ساعی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  عضو فرا
گر حمایت های الزم از زنان سرپرست  گفت: ا بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار داریم 
خانوار را نداشته باشیم، نمی توانیم مانع از ورود آن ها به چرخه آسیب شویم. شوربختانه 
هیچ برنامه معینی از سوی دستگاه های متولی برای توانمندسازی این قشر وجود ندارد. زهرا 
کرد: آن ها این روزها  کارگران را زحمتکش ترین قشر جامعه دانست و تصریح  ساعی در ادامه، 
در آماج تهدید بیشترین فشارها زندگی خود را می گذارند و هیچ دستگاهی پاسخگوی شرایط 

نامناسب آن ها نیست.
 /https://www.isna.ir/news/98050804028 

  

ومیت  ی به رفع محر ۷ استان کشور نیاز فور
غذایی دارند

 روزنامه اعتماد-8 مردادماِه 1398

زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت  |  مدیرکل دفتر بهبود 
کید بر شدت سوءتغذیه ناشی از کمبود ویژه مواد غذایی در  تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تأ
کرمان  کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، هرمزگان، خوزستان،  استان های سیستان وبلوچستان، 
کشور از ناامنی غذایی رنج می برند؛  گفت: این ۷ استان در  و استان خراسان جنوبی به ایلنا 
کیفیت و فراوانی مواد غذایی در مقایسه با استانداردهای غذایی، عالوه بر  همچنین از نظر 
کم برخوردار محسوب می شوند. عبداللهی ادامه داد: شیوع  که دارند،  سایر محرومیت هایی 
کشور، آمار باالتری را به خود  کودکان در این مناطق هم به نسبت نواحی دیگر  سوءتغذیه 

اختصاص داده است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/129852 
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ی بانک رفاه به غیر« برای تأمین  »واگذار
اجتماعی مخاطرات دارد

 خبرگزاری ایلنا-3 مردادماِه 1398 

محمدعلی همتی، عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی  |  عضو هیئت مدیره سازمان 
گر سهام بانک رفاه در بورس عرضه  تأمین اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: ا
شود برای آن مشتری وجود خواهد داشت؛ از این رو سهام آن صاحبان جدیدی خواهند یافت؛ 
که با رسالت های سازمان تأمین اجتماعی بیگانه هستند. همتی افزود: در اینجا  صاحبانی 
که ممکن است صاحبان جدید سهام بانک  تا قسمتی تعارض منافع پیش خواهد آمد؛ چرا
گذاری سهام به  کارگران از یک جنس نباشند. البته پس از وا رفاه از لحاظ معیشتی و منافع با 
کارگران و بازنشستگان، تا سقف ۳۰ درصد سهام باید در اختیار سازمان تأمین اجتماعی بماند. 

 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-790100  

وتمندان ۲۰ برابر دهک های پایین، یارانه  ثر
ی می گیرند ژ انر

 اقتصادآنالین-4 مردادماِه 1398 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو 

شورای اسالمی  |  غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با بیان اینکه درحال حاضر یارانه های پنهان انرژی حدود ۹۸۶ هزار میلیون تومان 
کارا از انرژی ارزان، افزایش شدت مصرف انرژی  است، گفت: پیامد چنین وضعیتی، استفاده نا
و قاچاق است که بر این اساس میزان بهره مندی دهک های باالی درآمدی از یارانه هریک از 

حامل ها، حدود ۲۰ برابر دهک های پایین و در بنزین این رقم ۲۳ برابر است.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1pgf 

 

ی ها ۴۰ درصد  درآمد سرانه چهارمحال و بختیار
ی پایین تر از متوسط کشور

 جوان آنالین-4 مردادماِه 1398 

کشور  |   سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه وبودجه 
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه وبودجه کشور گفت: میزان درآمد سرانه خانوارهای 
این استان نسبت به متوسط کشوری، ۴۰ درصد عقب است؛ بنابراین وقتی درآمد کافی نباشد منجر 
که در این منطقه زندگی می کنند، دچار فقر می شوند. همچنین با  به مهاجرت می شود و افرادی 
توجه به این آمارها مهاجرت از روستاها به شهرها افزایش می یابد و نمود خود را در نرخ بیکاری نشان 
می دهد. پورمحمدی ادامه داد: با توجه به اینکه چهارمحال و بختیاری یک درصد از مساحت کشور 

و ۰/۲ درصد از جمعیت را داراست، ولی سهم این استان از تولید ناخالص داخلی ۰/۷ درصد است.
 https://www.javanonline.ir/fa/news/963535 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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یاد و امنیت غذایی  ویدئو / هشدار! گرسنگی ز
کم شده است

 خبرگزاری ایسنا- 5 مردادماِه 1398 

 

بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، فقر غذایی، عدم امنیت غذایی 
و گرسنگی پس از یک دهه کاهش در جهان در حال افزایش است. فقر غذایی و گرسنگی تنها 
به نبود غذا محدود نمی شود، بلکه در این میان، نبود امنیت غذایی، مسئله ای مهم و مورد 

توجه است. ویدیوی فائو را در لینک زیر می توانید مشاهده نمایید.
 /https://www.isna.ir/news/98050401773 

 

وم ارائه  یر سه برابر شد: لز قیمت لوازم التحر
نوشت افزار به کودکان فقیر

 خبرگزاری ایلنا-5 مردادماِه 1398 

گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت نوشت افزار سه برابر شد؛ این خبر می تواند به راحتی در بین  به 
گر با دیدگاهی  خبرهایی که هر روز درباره گرانی کاالهای مختلف مخابره می شود، گم شود؛ اما ا
گرانی نوشت افزار به عنوان نماد  که  کنیم احیانًا به این نتیجه می رسیم  دیگر به ماجرا نگاه 
گرانی آموزش، زنگ خطر بازتولید فقر را به صدا درمی آورد. این در حالی است که سیاست های 
کمک به  کی است و  مربوط به فقرزدایی عمدتًا مبتنی بر رفع فقر غذایی و تأمین مواد خورا

آموزش افراد یا به طور کلی وجود ندارد یا هدفمند نیست.
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-790064 

 

یز داغ حاشیه نشینی بر پیشانی تبر
 خبرگزاری مهر-5 مردادماِه 1398 

دامنه های شیب دار عینالی، آخر طالقانی، مارالن؛ حاشیه ها هر کجا که باشند گویای بی عدالتی 
گر به خانه هایی که دل به مهر همدیگر داده اند نزدیک شوید، دردی به جز تبعیض  هستند؛ ا
که دل از مرکز شهر برداری، خانه های پلکانی خودی از خود  و غفلت حس نمی شود. قدری 
نشان می دهند. اسمش گویای همه چیز است؛ سکونت گاه های غیر رسمی، همان تافته های 
کنید فقر و نداری تنها  کردند. مبادا فکر  که در حاشیه کالن شهر تبریز جا خوش  جدا بافته ای 
کنان این مناطق است؛ متأسفانه وجود دردهای مشترکی از جمله اعتیاد، بزهکاری،  مشکل سا

طالق، جرم و جنایت را می توان در زمره همین آسیب های اجتماعی قرار داد.
 http://mehrnews.com/news/4673978 

 

ی مجدد  ی بگیر بیمه بیکار ر پارسال ۱۸ هزار مقر
مشغول کار شدند

 امتداد نیوز-5 مردادماِه 1398 

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  بیکاری  بیمه  و  مشاغل  از  حمایت  مدیرکل  یاوری،  کریم 
کار و رفاه اجتماعی  اجتماعی  |  مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، 
اعالم کرد: ۱۸هزارنفر مقرری بگیر بیمه بیکاری سال قبل مجددًا مشغول کار شدند. وی گفت: 
که به دلیل بروز حوادث قوه قهریه و غیر  کار و تأمین اجتماعی  بیمه شدگان مشمول قانون 
مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می شوند، مشمول دریافت مقرری بیمه 
بیکاری می شوند. یاوری ادامه داد: پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری 

کاران اجرای قانون بیمه بیکاری است. در اولویت وظایف قانونی دست اندر 
 https://www.emtedadnews.com/1174959 
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پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد 
ایران: رکود تمام می شود

 روزنامه اعتماد-5 مردادماِه 1398 

ج می شود.  کرد اقتصاد ایران سال آینده از رکود خار صندوق بین المللی پول پیش بینی 
جهان،  کشورهای  از  پول  بین المللی  صندوق  شده  بازبینی  گزارش  جدیدترین  در 
براساس  که  نیز اعالم شده است  آینده  ایران برای سال های  پیش بینی های مربوط به 
ج می شود و رشد آن تا سال  آن، اقتصاد ایران از سال آینده پس از دو سال، از رکود خار

۲۰۲۴، مثبت خواهد بود.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/129586 

 

پناهی از آهن و فقر سر
 خبرگزاری ایرنا-5 مردادماِه 1398 

قایی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران  |  ماشین خوابی  محسن پورسیدآ
که پایتخت، عیان تر از قبل شاهد آن است. محسن پورسیدآقایی، معاون  پدیده ای است 
که در پژوهشکده  حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در نشست مسافربرهای اینترنتی 
سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، از پدیده نوظهور ماشین خوابی در تهران خبر 
داد. وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از افراد ماشین خواب، مسافربران شرکت های نوظهور 
حمل و نقل اینترنتی هستند، به انتقاد از اختالف نظر موجود میان چند نهاد دولتی در این 
کدام یک از آن ها مسئولیت نظارت بر شرکت های مسافربری اینترنتی  که باالخره  خصوص 

را بر عهده دارند، پرداخت.
 /http://www.irna.ir/news/83412390 

احداث هزار و ۱۱۱ مدرسه در کشور / ایجاد ۲۵۰ 
هزار فرصت شغلی

 خبرگزاری فارس-۶ مردادماِه 1398 

سعید جعفری، مدیرعامل بنیاد برکت  |  مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت 
گر نسبت به توانمندسازی اقدام نکنیم، به صرف وام دادن، اشتغال در  گفت: ما ا امام)ره( 
کشور ایجاد نمی شود. سال گذشته ۲۰۰ تسهیل گر برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم آموزش 
دادیم و امسال نیز ۲۰۰ تسهیل گر دیگر آموزش داده شدند تا در روستاها و مناطق محرومی که 
آشنایی ُمکفی دارند، ورود پیدا کنند و پتانسیل ها و ظرفیت ها را برای ایجاد اشتغال شناسایی 

کنند و از افراد همان روستا و مناطق محروم برای ایجاد اشتغال کمک بگیرند.
 http://fna.ir/dbb1cc

 

۷۰ درصد زندان اولی ها بیکار و فاقد مهارت 
هستند

 خبرگزاری مهر-۶ مردادماِه 1398 

آموزشی  معاون    | زاده، معاون آموزشی سازمان آموزش فنی وحرفه ای   علیرضا حاتم 
کار یا فاقد  گفت: بیش از ۷۰ درصد زندان اولی ها فاقد  کشور  سازمان آموزش فنی وحرفه ای 
مهارت هستند و این آمار به تنهایی می تواند نشان دهد که در کشور فقر مهارتی موج می زند. 
غ التحصیالن  کز فنی وحرفه ای، فار وی با بیان اینکه نزدیک ۴۰ درصد مراجعه کنندگان به مرا
دانشگاهی هستند، افزود: این آمار به این معنا است که بخش عمده ای از خروجی های نظام 

کز آموزش فنی وحرفه ای مراجعه می کنند. آموزش رسمی کشور مجدد به مرا
 http://mehrnews.com/news/4677812 
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۱۰ هزار خانوار مددجوی استان بوشهر در 
ی سکونت دارند ز وم و مر مناطق محر

 خبرگزاری فارس-۷ مردادماِه 1398 

کمیته امداد استان بوشهر با  کمیته امداد استان بوشهر  |  مدیرکل  احمد لطفی، مدیرکل 
اشاره به اینکه ۱۰ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد در مناطق محروم و مرزی سکونت دارند 
گفت: توجه جدی به مشکالت این دسته از مددجویان در سال ۹۸ یکی از اولویت های اصلی 
کاری کمیته امداد است. لطفی با بیان اینکه ۴۵۰ میلیارد تومان بودجه کل سال جاری کمیته 
امداد استان است گفت: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان آن در مناطق محروم و مرزی هزینه خواهد 
شد. وی اشتغال را یکی از مهم ترین برنامه های این نهاد در سال جدید عنوان کرد و گفت: به 
زودی مددجویانی که شرایط اشتغال را داشته باشند استعداد سنجی و آموزش داده می شوند.

 http://fna.ir/dbbgck 
 

ی بر گرانی همه گیر  تأثیر خانه های خالی الکچر
مسکن

 روزنامه اعتماد-۷ مردادماِه 1398 

بر اساس آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران اعالم کرده، تعداد خانه های خالی از سکنه مربوط 
گزارش، تعداد خانه های خالی کل کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار  به سال ۱۳۹۵ است که در این 
و در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی اعالم شده است. تزریق بخش عمده ای از این 
خانه ها به شبکه بازار برای دهك های ضعیف و متوسط خیلی مؤثر نیست؛ اما از سوی دیگر، 
گری و باال بردن قیمت ها در مناطق مرکزی و جنوبی  افزایش قیمت این خانه ها، موج سودا

شهر تهران را در پی دارد.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/129763 

ینه زندگی کارگران چهار برابر دستمزد آن ها  هز
است

 خبرگزاری ایسنا-8 مردادماِه 1398 

کید  کارگر اصفهان  |  دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با تأ اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه 
بر اینکه دستمزد کنونی کارگران حتی یک چهارم هزینه سبد زندگی آن ها را مطابق استانداردها 
کارگری  کرد: در حال حاضر هزینه سبد حقیقی زندگی یک خانوار  تأمین نمی کند، تصریح 
کارگر است و امروز خط فقر دچار نوسان است و فاصله  نزدیک به چهار برابر دستمزد فعلی 
معناداری با دستمزد کارگران دارد. اصغر برشان ادامه داد: با وجودی که امسال رقمی نزدیک 
به ۴۰ درصد افزایش مزد داشتیم، اما کارگران در ابتدای سال و قبل از دریافت این مبلغ حدود 

دو برابر تاوان این افزایش را دادند؛ به این معنا که قدرت خریدشان دو برابر کاهش یافت.
 /https://www.isna.ir/news/98050804010 

 

آمار بازماندگان از تحصیل در اهواز مخدوش 
است

 خبرگزاری ایرنا-8 مردادماِه 1398 

اسکندر آرامی، رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز  |  رئیس آموزش وپرورش ناحیه 
گفت: آمارهای  کودکان بازمانده از تحصیل وجود ندارد،  ۳ اهواز با بیان اینکه آمار درستی از 
بازماندگان از تحصیل در خوزستان مخدوش است و باید راستی آزمایی شود. آرامی مهم ترین 
عامل بازدارندگی از تحصیل را فقر دانست و گفت: پارادوکس های اجتماعی همچون طالق و 
اعتیاد نیز از دیگر عوامل بازماندگی از تحصیل کودکان هستند. وی با اشاره به خطاهای آمار 
بازماندگان از تحصیل اظهار داشت: آموزش وپرورش به عنوان مجری، امکان استخراج آمار 
این افراد را ندارد و دستگاه هایی همچون اداره زندان ها و کمیته امداد نیز باید همکاری کنند.

 /http://www.irna.ir/news/83418489 
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وجود ۱۴۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 
در کشور

 روزنامه شرق-9 مردادماِه 1398 

عبدالرضا فوالدوند، مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران  |  عبدالرضا فوالدوند با بیان 
اینکه در حوزه مدیریت و مقابله با آسیب های اجتماعی اقداماتی انجام شده است، افزود: با 
کرده ایم؛ اما متأسفانه در برخی شاخص ها  اقدامات یادشده در برخی شاخص ها موفق عمل 
کنیم و باید بعد از بررسی مجدد و بازنگری، آن ها را اجرائی  نتوانسته ایم به درستی مدیریت 
کشور وجود  کنیم. بر اساس آمارهای اعالم شده، ۱۴۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در 
دارد. آموزش وپرورش به تنهایی نمی تواند کارهای زمین مانده را انجام دهد و بازگرداندن این 

دانش آموزان بازمانده به مسیر علم و دانش، عزمی ملی و انقالبی می خواهد.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/235979 

 

شناسایی خانه های خالی پایتخت با هدف 
کاهش اجاره مسکن

 خبرگزاری ایرنا-9 مردادماِه 1398 

ک، مجوزهای صادره،  سازمان امور مالیاتی و شهرداری تهران برای یکپارچه سازی آمار امال
کاهش اجاره بهای مسکن، تفاهم نامه  کار ساختمان با هدف  گواهی پایان  پروانه ساخت و 
همکاری امضا کردند. اطالعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی آن طور که در این تفاهم نامه قید 
ک، مجوزهای صادره، پروانه ساخت، گواهی  شده، شامل اقالم و اطالعات موجود درباره امال
پایان کار ساختمان، اطالعات اراضی بایر و سایر اطالعات و جزییاتی است که در کارگروه مورد 

گرفته و مربوط به ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد است.  توافق دو طرف صورت 
 /http://www.irna.ir/news/83419980 
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