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رئیس مرکز امور وکال: 
سامانه شفافیت فعالیت وکال راه اندازی می شود

فرماندار ارومیه: 
۳۱ درصد ساکنین ارومیه حاشین نشین هستند

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول شویی: 
شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: 
دالل بازی، عامل اصلی گرانی هاست

روزنامه مردم ساالری: خروج ۵۵۰ میلیون دالر ارز از کشور 
برای خرید ملک در ترکیه

سازمان ملل متحد: 
در دنیا از هر ۴ نفر، یک نفر زاغه نشین است

خبرگزاری دانشجو: 
غوغای فساد در خیریه ها و ۴۰ هزار میلیاردی که نیست!

خبرگزاری ایرنا: آگهی های طلِب کمک و نیازمندی در پایگاه 
اینترنتی »دیوار«



مقدمه

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

سامانه شفافیت فعالیت وکال راه اندازی می شود

کشور برای خرید ملک در ترکیه خروج ۵۵0 میلیون دالر ارز از 

شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

تکمیل پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی در سال جاری

نظارت سازمان حمایت بر عملکرد فروشگاه های اینترنتی

ایجاد انضباط مالی با راه اندازی سامانه بودجه

که نیست! غوغای فساد در خیریه ها و ۴0 هزار میلیاردی 

کاالی اساسی راه اندازِی سامانه رصد قیمت 100 قلم 

6۲ پرونده برج باغ اجازه ساخت وساز نگرفتند

نصب قیمت در میوه فروشی ها الزامی  شد

کشور داخلی است 80 درصد مشکالت اقتصادی 

کرج؛ این بار چهارباغ طعمه زمین خواران قولنامه ای شد از لواسان تا 

سامانه »تیتک« عامل اصلی فساد در حوزه دارو

کاهش رانت در سایه شفافیت بورس نفت؛ 

انحصار در بازار وکالت!

کرد: بخشنامه جدید برای دارندگان وام بانکی بانک مرکزی اعالم 

سایه سوءاستفاده ها بر سر قانون ورود موقت

گزارش عملکرد مالی یک بخش دیگر از سازمان سینمایی اعالم 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جلوی فساد در مناقصات را می گیرد

شفافیت در بازار مسکن با هوش مصنوعی

کاغذ! تفاوت 3۴0 هزار تومانی نرخ مجاز و بازار 

کهنه با ٥٢ جفت چشم نابینا؛ ماجرای مرموز داروی چمدانی یک پرونده 

درگاه های بانکی در اختیار قمارخانه های مجازی

استفاده از امضای دیجیتال در دستگاه های دولتی

کنند گواهی صنعت سبز پتروشیمی ها ورود  رسانه ها به مافیای 

تهیه تصویر صحیح از مطالبات غیرجاری بانک ها
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ظهور ابعاد جدیدی از فساد/ روایتی از قصه ُپرغّصه شهرداری صدرا

در دنیا از هر ۴ نفر، یک نفر زاغه نشین است

کنین ارومیه حاشین نشین هستند؛ افزایش شدید حاشیه نشینی طی ۵ سال 31 درصد سا

کمک و نیازمندی در »دیوار« گهی های طلب  آ

افزایش ضریب جنیی: شکاف طبقاتی رکورد 16 ساله را شکست

با تصویب هیئت دولت، مدت قرارداد مشاغل غیرمستمر 3 ساله می شود

کارگران هرمزگان روی ریل اعتراض 

کردن شغل گزینه »دوست و آشنا« در صدر راهکارهای پیدا 

افزایش 1۲ درصدی دریافت کنندگان بیمه بیکاری در سال جاری

گرانی هاست سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: دالل بازی، عامل اصلی 

بیکاری، عامل اصلی قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان است

کشور را دارد کودک همسری در  سیستان و بلوچستان رتبه سوم 

گامی مؤثر برای خروج از حلقه فقر است سوادآموزی بزرگساالن 

دومین خانه امن آتنا افتتاح شد

سه هزار بافت فرسوده بندرعباس در انتظار نوسازی

کار هیئت وزیران قرار گرفت آیین نامه اجرایی سکونت گاه های غیررسمی در دستور 

7 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند

کودکان »بازمانده از تحصیل« برای بازگشت به مدرسه آغاز شناسایی 

کلید می خورد؟ ترمیم حقوق معلمان از چه زمانی 

کم برخوردار تحصیل30 درصد دانش آموزان در مناطق 

جای خالی 9۲1 هزار همکالسی

۲00 هزار نفر زن خانه دار بیمه شده اند

کار سهم نامتوازن زنان از بازار 

نوسازی 18 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده توسط بنیاد مسکن

شما نظر دادید: »پول نداریم، ازدواج نمی کنیم«

مستأجران شهری طی ۲0 سال 1/7 برابر شدند

کار فشار جمعیت سالمند به بازار 
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 عالقه ما به کمیابی ما را به مطالعه ای برجسته رهنمون کرد که از بیش از نیم قرن پیش انجام 
کمیابی نبود؛ اما از نگاه ما، آن ها به بررسی  شده بود. قصد نویسندگان آن مطالعه، بررسی 

شکلی افراطی از آن پرداخته بودند: گرسنگِی مهلک.
که با مشکلی جدی مواجه هستند.  اواخر جنگ جهانی دوم بود و متفقین دریافته بودند 
که قباًل تحت تصرف آلمان درآمده بود پیش می رفتند، با افراد زیادی  درحالی که در مناطقی 
و  آمریکایی ها  نبود؛  غذا  مشکل  داشتند.  قرار  مهلک  گرسنگِی  مرز  در  که  می شدند  مواجه 
بریتانیایی ها برای تغذیه شهروندان و زندانی های آزادشده، کمبودی نداشتند. مشکل آن ها 
گرسنگی مهلک قرار داشته اند، غذا  که مدت ها در مرز  بیشتر فنی بود. چطور باید به افرادی 
که هر اندازه  کرد؟ آیا باید به آن ها اجازه داد  کامل از آن ها پذیرایی  داد؟ آیا باید با وعده های 
کرد و آرام آرام به حجم غذایشان  کمتر آن ها را تغذیه  می خواهند غذا بخورند؟ یا باید ابتدا 
گرسنگی مهلک به شرایط عادی  افزود؟ مطمئن ترین راه برای بازگرداندن افراد از مرزهای 
چه بود؟ متخصصان آن زمان پاسخ دقیقی برای این سؤال ها نداشتند. به این ترتیب بود که 
کار را مشخص کند. اما  تیمی از دانشگاه »مینه سوتا« آزمایشی انجام داد تا روش صحیح این 
برای مشخص کردن شیوه تغذیه افراد، اول باید به آن ها گرسنگی داده می شد. این آزمایش 
کالری هایشان  کنترل شده قرار می گرفتند و  که در محیطی  با داوطلبان مرد سالمی آغاز شد 
به اندازه ای کاهش می یافت که حداقل غذای ممکن را دریافت کنند و زیان بلندمدتی نیز به 

آن ها وارد نشود.
کنش  بعد از چند ماه گرسنگی دادن، قسمت اصلی آزمایش آغاز شد: مشخص کردِن نحوه وا
کار ساده ای نیست، اما  بدن آن ها به رژیم های متفاوت غذایی. شرکت در چنین آزمایشی 

که به جبهه ها نرفته بودند،  »جنگ خوب« به حساب می آمد؛ بعضی از افراد وظیفه شناس 
کرده  که در این مطالعه شرکت  کنند. ۳۶ نفری  دوست داشتند سهمشان را به این شکل ایفا 
کن شدند و همه رفتارهایشان به دقت مشاهده و ثبت می شد.  بودند، در یک خوابگاه سا
گرچه پژوهشگران بیش از همه به قسمت تغذیه ی این مطالعه توجه داشتند، به بررسی  ا
کشیده می آید  گرسنگی  گرسنگی مهلک نیز پرداختند. بسیاری از آنچه بر سر بدن های  تأثیر 
روشن است: نشیمنگاه افراِد شرکت کننده تا حد زیادی تحلیل رفته و نشستن برایشان دشوار 
شده بود؛ برای نشستن می بایست از بالش استفاده می کردند. اندازه گیرِی کاهش دقیق وزن 
گرسنگی در بدن آن ها  کیلوگرم مایع اضافی به خاطر  کار ساده ای نبود؛ ۶  به خاطر وجود ورم 
به وجود آمده بود. متابولیسم آن ها تا ۴۰ درصد دچار افت شده بود. قدرت و استقامت خود را 
گفته بود: »وقتی موهام  که یکی از افراد شرکت کننده در آزمایش  از دست داده بودند. آن طور 
رو زیر دوش می شورم، متوجه ضعف دستام میشم؛ حتی بعد انجام همین کار ساده هم دستام 

دیگه نایی نداره.«
نه تنها بدن آنها روبه ضعیف شدن می رفت، ذهن شان نیز تغییر می کرد. شارپمن اپت راسل 

یک صحنه ی شام را در کتابش به نام گرسنگی، چنین توصیف می کند:
کی می شدند. آن ها  گر سرویس دهی ُکند انجام می شد، افرادی که در صف ایستاده بودند، شا ا
نسبت به غذایشان احساس تملک می کردند. بعضی روی سینِی غذایشان خم می شدند و 
دست هایشان را جوری می گذاشتند که از غذایشان محافظت کند. بیشتر آن ها سکوت اختیار 
می کردند و تمرکز زیادی روی خوردن غذا صرف می کردند. خبری از عدم تمایل به بعضی 
غذاها مثل شلغم نبود. همه غذاها را تا لقمه آخر می خوردند. بعد هم ظرفشان را لیس می زدند.

مقدمهکمیابی ذهن را تسخیر می کند! 1

  . موالینیتن، ِسندهیل. )1۳98(. فقر احمق می کند. )ترجمه سید امیرحسین میرابوطالبی(. چاپ اول، تهران: انتشارات ترجمان علوم انسانی. صص 2۰-18.



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

5

20

شماره  بیستم

10 الی 16 مرداد 1398
تاریخ انتشار: 19 مرداد  1398

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
  به گزارش تسنیم، رئیس مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضائیه 
از راه اندازی سامانه شفافیت وکال خبر داد. وی اذعان داشت: سامانه شفافیت فعالیت وکال 
راه اندازی می شود تا مردم ضمن داشتن اطالعات از هر وکیل، بر فعالیت آن ها نیز نظارت کنند.

  به گزارش روزنامه مردم ساالری، 55۰ میلیون دالر، میزان ارزی است که در ۶ ماه اول سال 
ج شده  است. میالدی برای به دست آوردن شهروندی ترکیه از کشور خار

  مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی 
کنش های بانکی و صدور برگ تشخیص  بیش از 2۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد ترا

در سه سال اخیر خبر داد.
  به گزارش خبرگزاری دانشجو، در اقتصاد ایران 15 هزار خیریه با گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد 

تومان وجود دارد که هیچ کدام از آن ها صورت های مالی خود را منتشر نمی کنند.
نفر  نفر، یک  از هر ۴  که در دنیا  گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان می دهد  نتایج    
که در سکونتگاه غیررسمی و فاقد امکانات و خدمات حداقلی  زاغه نشین است؛ به این معنا 

زندگی می کند.
  فرماندار ارومیه تعداد سکونتگاه های غیر رسمی ارومیه را 2۶ منطقه و محله عنوان کرد و 
که ۳1 درصد  گفت: 25۰ هزار نفر از مردم ارومیه در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند 

جمعیت ارومیه را تشکیل می دهند.
که ازجمله شاخص های اندازه گیری فاصله یا شکاف  گزارش تسنیم، ضریب جینی    به 
که  طبقاتی، با رشد بسیار چشمگیر از حدود ۰/۳7 در سال 9۰ به ۰/۴1۳2 در سال 97 رسیده 

این میزان در 1۶ سال اخیر )از سال 82 به بعد( امری بی سابقه است.
  به گزارش روزنامه همشهری، در آخرین رایزنی ها میان شرکای اجتماعی، فعاًل نمایندگان 

کارگری و دولت برای ۳ ساله شدن مدت قرارداد مشاغل غیرمستمر توافق کرده اند.
  مصطفی ساالری در اولین نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، گفت: تعداد 

مقرری بگیران بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد کرده است.

طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
  مورخ 10 لغایت 16 مرداد ماِه 1398

فراوانیتعدادموضوع
20 درصد5بازرگانی و امور مالیاتی

15 درصد4نظام پولی، مالی و بانکی
11 درصد3مدیریت شهری

11 درصد3دولت)دولت الکترونیک و ...(
7 درصد2رسانه، فرهنگ و هنر 
ک و مستغالت  7 درصد2امال

7 درصد2 قضایی 
7 درصد2بهداشت و سالمت
7 درصد2نفت و پتروشیمی

4 درصد1اطالعات و فضای مجازی
4 درصد1نهادهای عمومی غیردولتی 

------صندوق های بازنشستگی
------امورات مجلس و نمایندگان
------سالمت اداری و بوروکراتیک

------وزارتخانه و سازمان های تابعه
------ورزش
------سایر

100 %27مجموع

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 10 لغایت 16 مرداد ماِه 1398

فراوانیتعدادجایگاه/سمت
48 درصد13مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها  1

41 درصد11روزنامه نگار-خبرنگار
4 درصد1نمایندگان مجلس

------وزرا 
------کنشگران مدنی

------پژوهشگران و اساتید دانشگاه
7 درصد2سایر

100 %27مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد

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

توسعه تجارت الکترونیکی، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ و ... مصادیق مورد نظر مدیران و کارمندان سازمان ها و نهادها بوده اند.
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ارزیابی قرار  الی 5 مرداد به روش تحلیل مضمون مورد  + شفافیت« در روزهای 29 تیرماه 
گرفته اند.

تحلیل
کشور و مبارزه با این فساد و ایجاد شفافیت از  کلیت  کلی فساد و رانت موجود در    به طور 
سوی کاربران هر دو شبکه اجتماعی، مهم ترین مطلب مرتبط بوده است و تفاوت های موجوِد 

مرتبط، به سطح دغدغه کاربران باز می گردد. 
  در رتبه بعدی، فساد در فوتبال با 1۴ درصد بازدیدهای تلگرامی قرار دارد اما در توییتر تنها 

یک درصد بازدیدها را به خود اختصاص داده است. 
کاربران  گذشته باعث مثبت تر شدن دید  که هفته های    جنبه های مثبت مبارزه با فساد 
کاربران قرار گرفته است و  فضای مجازی در این مورد شده بود، این هفته مورد شک و تردید 
کاربران با نقد این اقدامات، نیاز به اقدام جدی و به دور از شعار را الزم دانسته اند. به طوری که 
مضمون عدم تحقق مبارزه با فساد با بازدید و انتشار به نسبت خوبی در تلگرام همراه بوده 

است. 
کمتر شده است و  گذشته    در توییتر انتقاد و توجه به فساد در دولت نسبت به هفته های 
گفت تحت تاثیر خبرهای  تنها 2 درصد از الیک ها را به خود اختصاص داده است و می توان 
خ داده بنابراین به معنای دید مثبت  کمتری قرار گرفته است و حواشی کمتری در این هفته ر

کاربران توییتری نیست. 
  در هفته اخیر که بیش از 21 هزار خبر مرتبط با فساد و رانت در فضای تلگرامی منتشر شده 

خ داده است. است، نسبت به هفته گذشته افزایش 5 هزار مطلبی ر
کمتری همراه بوده اند همگی مرتبط با  که با بازدید    در تلگرام، دیگر مطالب منتشر شده 

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

در اختیار عالقمندان قرار می گیرد. 

در هفته گذشته بیش از 21 هزار مطلب در تلگرام و بیش از 15هزار پست توئیتری در ارتباط با 
فساد، شفافیت و رانت منتشر شده است. بیشترین توجه در بین این مطالب معطوف به فساد 
موجود در میان مسئوالن، اخبار مبارزه با فساد و لزوم شکل گیری شفافیت در نهادهای مختلف 
بوده است. با وجود انتشار بیش از ۳۰ هزار مطلب تلگرامی و توییتری در ارتباط با فساد و 
گری ها و  شفافیت، فاصله میزان انتشار مطالب در این دو فضای مجازی کمتر شده است. افشا
پرونده های در جریان مرتبط با فساد و رانت که در هفته گذشته در اخبار بسیاری تکرار شده اند 
باعث شده تا موضوع مبارزه با فساد از سوی کاربران زیادی مورد توجه قرار گیرد. هفته گذشته 
عملکرد و اقدامات صورت گرفته در مورد مبارزه با فساد باعث پر رنگ شدن این موضوع شده 
کاربران به ویژه توییتر برای مبارزه صحیح و اقدام جدی در جهت  بود اما این هفته خواست 

ایجاد شفافیت و ریشه کن کردن فساد به این موضوع اهمیت داده است. 

کار روش انجام 
که پست های توئیتری باالی 1۰۰  روش انجام استخراج داده ها به این صورت بوده است 
کلیدواژه های »رانت + فساد  الیک و همچنین پست های باالی 5۰ هزار بازدید در تلگرام با 

اقدام جدی در جهت ایجاد شفافیت

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند
بازه زمانی 5 تیر تا 12 مرداد

فضای 
مجازی
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پرونده های فساد و احکام صادره و فساد و رانت صورت گرفته در نهاد های باال دستی و میانی 
ساختار کشور ند که نشان دهنده دید منفی و بازخوردهایی علیه مسئولین هستند. 

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

23%فساد و رانت در میان برخی مسئولین
12%لزوم مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت

11%فساد در فوتبال
12%عدم تحقق مبارزه با فساد

6%فساد و رانت در مجلس شورای اسالمی
5%رانت و فساد در بخش دارو و درمان

5%فساد مالی در شهرداری شهریار
4%مسائل مالی فرزندان علم الهدی و رئیسی

3%اخبار شفافیت مرتبط با وزارت کار
2%فساد و رانت محکومان بانک سرمایه

2%رانت بستنی میهن در دریافت  ارز دولتی
1%پرونده فساد پدیده

15%سایر

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

گرفتند، به ترتیب28۶1، 1۶2۳ و 1589 الیک دریافت کرده بودند. 
که بیشترین بازدید را در تلگرام داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه پست اولی 

گرفتند، به ترتیب۳۶27۰1، 27۰58۳، 2۶8۶12 مرتبه بازدید شده بودند. 

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

35%مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت
31%فساد و رانت در میان برخی مسئولین
15%فساد و رانت محکومان بانک سرمایه
4%رانت و فساد در بخش دارو و درمان

3%پرونده فساد در توزیع گوشت دولتی
2%فساد در دولت

1%رانت بستنی میهن در دریافت  ارز دولتی
1%فساد در فوتبال

9%سایر

دسته بندی مضامین تولید شده در رابطه با فساد بر حسب تعداد الیک در توئیتر
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کشور به حساب می آیند.55۰ میلیون دالر، میزان  گروه های سرمایه گذار در این  از بزرگترین 
ج  ارزی است که در ۶ ماه اول سال میالدی برای به دست آوردن شهروندی ترکیه از کشور خار
شده  است. ماجرا از این قرار است که با خرید خانه ای حداقل به ارزش 25۰ هزار دالر، می توان 

اقامت دائم و شهروندی ترکیه را به دست آورد.
 http://yon.ir/Ch7w9  

شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
 روزنامه اطالعات-13 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش 
کنش های بانکی و صدور برگ تشخیص در سه  از 2۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد ترا
سال اخیر خبر داد. به گزارش رسانه سازمان امور مالیاتی ایران، هادی خانی اظهار داشت: طی 
سه سال گذشته اقدامات الزم به منظور اخذ صورت حساب های بانکی حدود 17 هزار مودی 
مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطالعات به ادارات  کل برای شناسایی 

مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
 http://yon.ir/qSdUW 

شفافیت و مقابله با فساد

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

بخش اول

ی  سامانه شفافیت فعالیت وکال راه انداز
می شود

خبرگزاری تسنیم-11 مردادماِه 1398 

 شفافیت در حوزه قضایی 

علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضائیه 
| رئیس مرکز امور وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضائیه گفت: سامانه شفافیت فعالیت 
وکال راه اندازی می شود تا مردم ضمن داشتن اطالعات از هر وکیل، بر فعالیت آن ها نیز نظارت کنند. 
بهادری جهرمی هدف اصلی راه اندازی این سامانه را دسترسی سریع  مردم به وکالِی با تجربه و حذف 
کرد. وی افزود:  کانون وکال یا اصالح رفتار حقوقی آنان عنوان  کار آمدی نامناسب از چرخه  وکالِی با 

در این سامانه، همچنین همه سوابق فعالیت وکال به غیر از مسائل شخصی بارگذاری خواهد شد.
 https://tn.ai/2067149   

ید  ز از کشور برای خر وج ۵۵۰ میلیون دالر ار خر
ملک در ترکیه

 روزنامه مردم ساالری-1۲ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

در ۶ ماه گذشته، ایرانی ها با افزایش15۰ درصدی مهاجرت به ترکیه و خرید 2 هزار و 2۰2 خانه، 
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بخش اول

 شفافیت و 
مقابله با فساد

تکمیل پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی در 
ی سال جار

 خبرگزاری مهر-13 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

گفت: در سال  امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی | رئیس سازمان امور مالیاتی 
جاری، برنامه هایی همچون تکمیل پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری 
کنون  که هم ا گام دوم  کرد:  کار قرار دارد. پارسا تصریح  همه دستگاه های ذی ربط در دستور 
نظام مالیاتی در حال برداشتن آن است، مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی است به 
ح جامع مالیاتی از دستگاه های ذی ربط دریافت و  که تمامی اطالعات مورد نیاز طر گونه ای 
ح ذخیره شود و هر آنچه نظام مالیاتی در قالب ریزداده های  در بانک های اطالعاتی این طر

اطالعات اقتصادی افراد نیاز دارد را به دست آورد.
 http://mehrnews.com/news/4684392 

نظارت سازمان حمایت بر عملکرد 
وشگاه های اینترنتی فر

 روزنامه مردم ساالری-13 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

از  حمایت  سازمان  اقتصادی  و  توزیعی  شبکه های  بر  نظارت  مدیرکل  شوازی،  تقوی  کبر  ا
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان | مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت 
گفت: سازمان حمایت در راستای وظایف قانونی خود، بر نحوه  از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
کبر تقوی شوازی با اذعان به رصد و پایش  فعالیت و عملکرد فروشگاه های اینترنتی نظارت می کند. ا
مداوم نحوه فعالیت و عملکرد کسب وکارهای مجازی و فروشگاه های اینترنتی با توجه به مشکالت 
اقتصادی کشور از جمله کمبود و نحوه قیمت گذاری، تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، ضرورت رعایت ضوابط مرتبط با نحوه فروش و قیمت های مصوب را گوشزد و نظارت 

جدی بر عرضه کنندگان کاالها از طریق سایت ها و فروشگاه های اینترنتی را دنبال نموده است.
 http://yon.ir/0yCAO 

ی سامانه  ایجاد انضباط مالی با راه انداز
بودجه

 خبرگزاری ایسنا-1۴ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه مدیریت شهری  

بودجه  و  برنامه  مدیرکل   | تهران  و بودجه شهرداری  برنامه  ابوالفضل مرادی، مدیرکل 
گفتگو با خبرنگار ایسنا، راه اندازی سامانه تخصیص را موجب شفافیت  شهرداری تهران در 
بودجه ای در شهرداری تهران دانست و گفت: با این سامانه، اعداد، ارقام، عملکرد و اولویت 
واحدها با رصد اعداد تخصیص یافته و اعداد هزینه شده قابل تحلیل است. مرادی تصریح 
کرد: در حال حاضر در حال انطباق سامانه جامع مالی به عنوان نظام عملکرد با سامانه جامع 
بودجه ای به عنوان نظام تخصیص هستیم و در صورت انطباق و اتصال این سامانه ها با 
یکدیگر، می توانیم تخصیص هر فصل را بر اساس عملکرد فصل قبل انجام دهیم و در این 

صورت دیگر شاهد بی انضباطی بودجه ای نخواهیم بود.
 /https://www.isna.ir/news/98051406960 

یه ها و ۴۰ هزار میلیاردی  غوغای فساد در خیر
که نیست!

 خبرگزاری دانشجو-1۴ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی

که هیچ کدام از آن ها صورت های مالی خود را  در اقتصاد ایران 15 هزار خیریه وجود دارد 
منتشر نمی کنند. سوی دیگر این ماجرا، آمار 11 میلیون نفری است که به گفته رئیس سابق 
کمیته امداد زیر خط فقر زندگی می کنند؛ آماری که نشان می دهد یک جای کار می لنگد که 
کشور اینگونه  گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی اوضاع فقر در  با وجود 15 هزار خیریه و 

نابسامان است.
 https://snn.ir/fa/news/782634  
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ِی سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کاالی  راه انداز
اساسی

 پایگاه اطالع رسانی دولت-1۴ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

رئیس   | تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان  رئیس  تابش،  عباس 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، اهداف 
برای  روانی  امنیت  ایجاد  بر  مبتنی  را  اساسی  کاالی  قلم   1۰۰ رصد  سامانه  راه اندازی  کلی 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از شاتا، عباس  کرد. به  مصرف کنندگان توصیف 
تابش اظهار داشت: این سامانه در دسترس عموم بوده و مردم با نصب اپلیکیشن مرتبط با 
کاالها را لحظه به لحظه بررسی و شکایات خود را  آن می توانند عالوه بر نسخه وب، قیمت 

ثبت کنند.
 http://dolat.ir/detail/325830 

ج باغ اجازه ساخت وساز نگرفتند ونده بر ۶۲ پر
 خبرگزاری مهر-1۵ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

کمیسیون  رئیس   | تهران  شهر  شورای  سالمت  کمیسیون  رییس  نوری،  صدراعظم 
گفت:  ج باغ اجازه ساخت  نگرفتند،  که ۶2 پرونده بر سالمت شورای شهر تهران با بیان این 
از طرف فرمانداری اعالم شد که برای این باغ ها نباید پروانه صادر شود بلکه باید مورد بررسی 
گفت:  گیرند. نوری با بیان اینکه این ۶2 پرونده به سه دسته تقسیم می شوند،  بیشتر قرار 
کولوژیک بودند، دسته دوم باغ هایی هستند  که فاقد ارزش ا یک دسته پرونده هایی هستند 
که به دلیل بزرگی، امکان جابجایی توده گذاری وجود دارد و به همین منظور امکان حفظ 
کولوژیک  که به دلیل ارزش ا فضای سبز و درختان فراهم می شود و دسته سوم باغاتی بودند 

باال امکان جابجایی درختان وجود نداشت.
 http://mehrnews.com/news/4686197 

وشی ها الزامی  شد نصب قیمت در میوه فر
 روزنامه ایران-1۵ مردادماِه 1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران | رئیس اتاق اصناف تهران با ارسال نامه ای 
خ نامه برای  به اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره بار از الزام نصب برچسب قیمت یا تابلو نر
شفافیت قیمت ها خبر داد. قاسم نوده فراهانی در این نامه به دستورالعمل مدیر عامل سازمان 
کاال یا نصب تابلو و  ج قیمت الصاق برچسب روی  کنترل و نظارت بر در حمایت در خصوص 
خ نامه روی محصوالت، اشاره کرده است به نحوی که قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت  نر
به سهولت و روشنی برای همگان قابل رؤیت باشد. افزایش بیش از حد مجاز قیمت میوه 
یا برچسب  خ نامه  تابلوهای نر از دالیل برچیدن  تا مغازه های سطح شهر یکی  از بارفروشی 

قیمت ها در میوه فروشی ها است.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/518485 
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8۰ درصد مشکالت اقتصادی کشور داخلی 
است

 خبرگزاری فارس-11 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه دولت

علی کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی | عضو کمیسیون اقتصادی 
کشور شامل مشکالت داخلی، مشکالت ناشی  کار  کسب و  گفت: موانع  مجلس شورای اسالمی 
به عدم وجود شفافیت در فضای  کریمی  اقتصاد است. علی  در  و عدم شفافیت  از تحریم ها 
اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در کنار عدم وجود شفافیت، بحث های رانت خواری به نوعی 
کار خود ادامه دهد. وی با  کسب وکار نتواند در فضای سالم اقتصادی به  باعث می شود تا یک 
گیر و سخت گیری ها در نظام اداری بیان  اشاره به بوروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست وپا
داشت: این مسائل باعث می شود که یک تولیدکننده برای کار، وقت و هزینه زیادی صرف کند.

 http://fna.ir/dbcb2h 
 

ج؛ این بار چهارباغ طعمه  از لواسان تا کر
زمین خواران قولنامه ای شد

 فرارو-1۲ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

روبرو شده،  زمین خواران  با طغیان  که  آخرین مناطقی  از  یکی   | سجاد طاهری، خبرنگار 

کثر  ج، قبل از ویالسازی ها حدا کر ج است. قیمت پایه زمین در منطقه چهارباغ  کر چهارباغ 
۶۰ هزار تومان بود. اما پس ورود زمین خواران به این منطقه، قیمت زمین در چهارباغ رشد 
که مستأجران بومی با افزایش قیمت زمین، به حاشیه شهر رانده  بسیاری داشت به طوری 
شدند. از طرف دیگر این افزایش قیمت برای زمین خواران همانند ثروت باد آورده ای محسوب 

می شد که می توانستند یک شبه راه صد ساله را طی کنند.
 https://fararu.com/fa/news/407748 

 

سامانه »تیتک« عامل اصلی فساد در حوزه 
و دار

 خبرگزاری فارس- 13 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

محسن   | شفافیت  دیده بان  مردم نهاد  سازمان  مدیرعامل  مقام  قائم  جلواتی،  محسن 
گفت: مهمترین زمینه ساز تخلفات در حوزه دارو، سامانه  گفتگو با خبرنگار فارس،  جلواتی در 
تی تک است. در جلسه 2۳ تیر ماه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزیر بهداشت اعالم کرد 
رئیس بانک مرکزی گفته سازمان غذا و دارو 17۰ میلیون یورو ارز گرفته اما پیرصالحی، رئیس وقت 
سازمان غذا و دارو اعالم کرد که ما فقط 1۰ میلیون یورو دریافت کرده ایم که علت بروز این اتفاق، 
دست کارِی اطالعات در سامانه تی تک است و به کسی که طبق قانون نباید ارز دولتی اختصاص 
پیدا کند یا داروهایی که واردات آن ها ممنوع است، در این سامانه ثبت شده و ارز دریافت می کنند.

 http://fna.ir/dbcqrx 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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بورس نفت؛ کاهش رانت در سایه شفافیت
 خبرگزاری ایرنا-13 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی  

راه اندازی بازار بورس نفت در کشور از اتقاقات مهم در حوزه صنعت نفت کشور به شمار می رود؛ 
شاید مهم ترین امتیاز این اقدام، ایجاد شفافیت در خرید و فروش نفت باشد، زیرا نزدیک به دو 
دهه اخیر، فساد ناشی از نبود شفافیت و رانت ایجاد شده در این حوزه، ضربات جبران ناپذیری 
بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است و بورس نفت، عرصه ای برای انجام معامالت شفاف 

و روشن، شکستن رانت، انحصار و جلوگیری از تکرار فسادهای موجود در این زمینه است.
/http://www.irna.ir/news/83422388

 

انحصار در بازار وکالت!
 خبرگزاری فارس-13 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه قضایی

سرانه وکیل به ازای هر 1۰۰ هزار نفردر کشور، 7۶ وکیل و به ازای هر 1۰ هزار پرونده، 5۴ وکیل 
است که با میانگین جهانی فاصله بسیاری دارد. اما به نظر می  رسد کمیسیون تعیین ظرفیت 
قبولی در آزمون وکالت به دلیل اینکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کم بودن تعداد وکال 
کارآموز  کشور ذینفع هستند، ظرفیت پذیرش  و به عبارتی عرضه کنندگان خدمات حقوقی در 
وکالت را پایین نگه  داشته است. از این رو، عدم وجود وکیل به تعداد متناسب و کافی موجب 
شده تا وضعیت موجود ترسیم شود و حدود 15 میلیون پرونده قضایی طی چند سال اخیر، 

تشکیل و با بحران شدید کمبود وکیل روبرو باشد.
 http://fna.ir/dbcqo5 

ی اعالم کرد: بخشنامه جدید برای  بانک مرکز
دارندگان وام بانکی

 روزنامه رسالت-13 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با  حمیدرضا غنی آبادی و محمد خدایاری، مدیران 
پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل تمامی 
که با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، بانک ها  کردند  بانک ها و موسسات اعتباری اعالم 
و مؤسسات اعتباری تنها می توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم 
برداشت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های انفرادی مشتری یا ضامنین برداشت 

کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب ها مجاز نیست.
 https://resalat-news.com/?p=7095 

ود  سایه سوءاستفاده ها بر سر قانون ور
موقت

 روزنامه شرق-13 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

که در تمام  محمد الهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران | ورود موقت ابزاری است 
ایران به دلیل احتمال بروز  اما در  از آن استفاده می شود  دنیا برای توسعه تجارت خارجی 
سوءاستفاده، دستگاه های اجرایی کمتر مایل به استفاده از این ابزار هستند. تضامین سخت 
گیر در این حوزه، کمتر تاجری را به سمت استفاده از این ابزار هدایت می کند.  و قوانین دست و پا
زمینه های سوءاستفاده از این ابزار هم کم نیست. معافیت های حقوقی در ورود موقت کاالها 
و امکان تبدیل ورود موقت به واردات رسمی، هر سوءاستفاده گری را تحریك می کند که از این 

ابزار برای دورزدن قانون و ورود کاالهای ممنوعه به ایران استفاده کند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/236194 
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اعالم گزارش عملکرد مالی یک بخش دیگر از 
سازمان سینمایی

 خبرگزاری مهر- 1۴ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

زهرا منصوری، خبرنگار | به گزارش خبرگزاری مهر و در راستای سیاست شفاف سازی وزارت 
آزاد به اطالعات، جزئیات  انتشار و دسترسی  فرهنگ و ارشاد اسالمی و در چارچوب قانون 
ح های پژوهشی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان  گزارش عملکرد مالی طر
ح های  طر مالی  عملکرد  گزارش  اطالعات  شد.  منتشر   97 تا   95 سال های  طی  سینمایی 
ح های سال 1۳95 تا  پژوهشی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی به تفکیک طر
1۳97 بر اساس عنوان پروژه، مجری، مبلغ قرارداد، مبلغ پرداخت شده، تاریخ شروع و اتمام 

ح تنظیم شده است. طر
 http://mehrnews.com/news/4685392 

ونیکی دولت جلوی  سامانه تدارکات الکتر
فساد در مناقصات را می گیرد

 خبرگزاری ایرنا-1۴ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

مهرداد اشتری، نماینده جامعه مهندسین مشاور ایران | نماینده جامعه مهندسین مشاور 
ایران گفت: با استفاده از سامانه ستاد)سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(، جلوی وقوع فساد 
در برگزاری مناقصات چه در حوزه مهندسین مشاور و چه در حوزه پیمانکاران گرفته می شود. 
مهرداد اشتری در حاشیه همایش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به خبرنگار اقتصادی 
ایرنا گفت: مهم ترین نقطه قوت استفاده از سامانه ستاد، گسترش شفافیت، امنیت و مبارزه 
با فساد است. وی در خصوص ضریب امنیت این سامانه در جلوگیری از لو رفتن رقم مناقصات 

نیز گفت: با سیستم کدگذاری امنیتی، اطالعت این سامانه قابل لو رفتن نیست.
 /http://www.irna.ir/news/83426344 

شفافیت در بازار مسکن با هوش مصنوعی
ک- 1۴ مردادماِه 1398   تابنا

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

وزارت راه وشهرسازی برای شناخت بازار و میزان معامالت انجام شده، سایتی با عنوان سامانه 
کد رهگیری  ک را موظف به ثبت  ک ایران )سابا( راه اندازی و مشاورین امال اطالعات بازار امال
معامالت خود را در این سامانه کرد. اما سیاستگذاران میزان تقاضا را نمی توانند از این سامانه 
شناسایی کنند. از این رو سامانه ای با عنوان »کیلید« وارد بازار مسکن شد که توانست به عنوان 
از هوش مصنوعی بهره می برد، به طبقه بندی این اطالعات بپردازد و حتی  که  دستیاری 
قدم هایی فراتر برداشته و آن اطالعات را پردازش و قالب های محتوایی متفاوت منتشر کند.

 https://www.tabnak.ir/fa/news/916175 

خ مجاز و بازار کاغذ! تفاوت ۳۴۰ هزار تومانی نر
 خبرگزاری ایسنا-1۵ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

گرفت  کار قرار  ح راه اندازی سامانه ای در دستور  کرمی، خبرنگار  | طی روزهای اخیر طر زهرا ا
که به وسیله آن اقشار مختلف مردم به صورت روزانه در جریان قیمت 1۰۰ قلم کاالی اساسی در 
بازار قرار بگیرند. در این سامانه، قیمت یک بند کاغذ چاپ 7۰ گرمی اندونزی 17۳ هزار تومان 
تعیین شده، اما به گفته برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاغذ که روز سه شنبه در دومین 
کاغذ،  مقوا و صنایع سلولزی در محل نمایشگاه بین المللی  نمایشگاه تخصصی بین المللی 
تهران حضور داشتند، در حال حاضر هر بند کاغذ چاپ و تحریر 7۰ گرمی )5۰۰ برگی( به قیمت 

51۰ هزار تومان در بازار عرضه می شود.
 /https://www.isna.ir/news/98051507865 
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ونده کهنه با ٥٢ جفت چشم نابینا؛  یک پر
وی چمدانی ماجرای مرموز دار

 روزنامه شهروند-1۵ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

که در  ماجرای داروی »اوستین« و نابینایی بیماران چشمی بار دیگر خبرساز شد؛ پرونده ای 
 سال ٩٣ و با مراجعه ١٥ بیمار به بیمارستان فارابی رسانه ای شد. آن زمان صحبت از تعداد 
که ٥٢  گفته می شود  گذشت حدود ٥  سال از آن حادثه  معدودی از بیماران بود اما حاال و با 
نفر از هوطنان مان به دلیل مصرف »اوستین« بینایی شان را از دست داده اند. در این رابطه، 
محسن جلواتی، قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت، گفت: »این دارو 
از ترکیه که یکی از گران ترین نقاط جهان است، وارد شد و در ایران 5  میلیون و ۶۰۰  هزار تومان 

قیمت گذاری شد و این عامل موجب واردات قاچاقی و چمدانی این محصول شد.«
 http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/168986 

 

درگاه های بانکی در اختیار قمارخانه های 
مجازی

 کسب وکار نیوز-1۵ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

شایلی قرائی، خبرنگار | تب و تاب سایت های شرط بندی و حضور افراد زیادی از فوتبالی 
کالنی برای  تا غیرفوتبالی در این سایت ها موجب شده تا درآمدزایی میلیاردی و چرخه مالی 
صاحبان این سایت ها که عمومًا کالهبرداران اینترنتی از آب درمی آیند، ایجاد شود. شاید جالب 
گردش مالی برخی از این سایت ها به میلیاردها تومان می رسد. برای مثال  که بدانید  باشد 
گردانندگان ٦ سایت قمار در آذربایجان شرقی با گردش مالی بیش از ١٦٠  میلیارد  چندی قبل 

تومان شناسایی و دستگیر شدند.
 http://yon.ir/VpzC2 

استفاده از امضای دیجیتال در دستگاه های 
دولتی

 خبرگزاری مهر-1۵ مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

استفاده   | اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس  و  ارتباطات  وزیر  معاون  ناظمی،  امیر 
توسعه  قانون  با  مطابق  و   82 سال  ماه  دی  از  دیجیتال  امضای  از  دولتی  دستگاه های 
شفافیت  و  سالمت  تحقق  هدف  با  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب  الکترونیکی  تجارت 
اداری، تسهیل، تسریع و یکپارچه سازی الکترونیکی مکاتبات اداری و ... به دستگاه های 
اجرایی ابالغ شده است. برمبنای این قانون این دستگاه ها موظف شده اند که تمامی اسناد 
کنند. در همین رابطه سازمان  با امضای دیجیتال ارسال  را  الکترونیکی خود  و مکاتبات 
دستگاه های  کلیه  به  بخشنامه ای  در   9۶ سال  اسفندماه  در  نیز  کشور  استخدامی  اداری 
ع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بر لزوم استفاده از امضای  اجرایی مطابق با موضو

کرده است. کید  الکترونیکی تأ
 http://mehrnews.com/news/4686129 

رسانه ها به مافیای گواهی صنعت سبز 
ود کنند وشیمی ها ور پتر

 خبرگزاری فارس- 16 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

کسیر، رئیس شورای اسالمی شهر جم ژ رئیس شورای اسالمی شهر جم  عبدالحسین ا
گواهی های صنعت سبز توسط پتروشیمی های  از وجود رانت در مافیای تانکریسم و دریافت 
کسیر افزود:  عسلویه خبر داد و خواستار ورود رسانه ها به این دو موضوع شد. عبدالحسین ا
گاز در جم( و  اخیرًا مافیای تانکریسم )انتقال آب از پیرامون به شهرک های مسکونی نفت و 
که از آن  گواهی صنعت سبز پتروشیمی های مستقر در عسلویه دو موضوع مهم است  گرفتن 

بوی رانت به مشام می رسد که نیاز است در این خصوص رسانه ها هم ورود کنند.
 http://fna.ir/dbddqb 
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 شفافیت و 
مقابله با فساد

ی  تهیه تصویر صحیح از مطالبات غیرجار
بانک ها

 خبرگزاری مهر-16 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی | رئیس کل بانک مرکزی گفت: با مصوبه شورای 
پول و اعتبار، تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری بانک ها ارائه و طبقه بندی مطالبات و 
نحوه شناسایی درآمدها، در چارچوب رویه ای واحد در بانک ها، عملیاتی می شود. همتی، ابراز 
گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات  که بعد از  کرد: این اقدام مهم  امیدواری 
بانکی بدون ربا، عملیاتی خواهد شد، بتواند ضمن رعایت مالحظات شرعی و الزامات فقهی 
ح در عقود بانکی، در افزایش شفافیت صورت های مالی بانک ها و ساختار ترازنامه آن ها  مطر

مؤثر باشد.
 http://mehrnews.com/news/4687357 

وایتی از قصه  ظهور ابعاد جدیدی از فساد/ ر
ی صدرا ُپرغّصه شهردار

 خبرگزاری فارس- 16 مردادماِه 1398 

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

و  پرونده سابقه دار   | کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری فارس  حجت االسالم سید 
قطور اختالس در شهر جدید صدرا با بازداشت ۴ نفر از مسئوالن شهرداری و شورای شهر به 
از شیراز، در حکم  گزارش خبرگزاری فارس  کرد. به  اتهام فساد مالی، ابعاد جدیدتری پیدا 
صادر شده، منوچهر قائدی شهردار وقت صدرا به اتهام ارتشاء به مبلغ 1 میلیارد و7۰۰ میلیون 
تومان وجه نقد، دریافت 1 دستگاه آپارتمان،21۰ سکه، مداخله در معامالت و مشارکت در 
کشور و در مجموع به  جعل پروانه های ساختمانی، به 2 سال منع اقامت در شیراز و خروج از 

۳۶ سال حبس محکوم شد.
 http://fna.ir/dbddg1
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در دنیا از هر ۴ نفر، یک نفر زاغه نشین است
 روزنامه دنیای اقتصاد-10 مردادماِه 1398 

گزارش جدید سازمان ملل متحد از اوضاع شهرها، به دنبال تعریف یک دستور کار جهانی برای 
کارنامه دولت های  کنون پس از 5 سال،  مدیران شهری در سال 2۰15، تهیه و منتشر شده تا ا
کاهش فقر و بدمسکنی« مورد ارزیابی  مرکزی و محلی بابت میزان تحقق »اهداف مرتبط با 
گیرد و هشدارهای الزم به شهرها داده شود. نتایج این بررسی نشان می دهد در دنیا از  قرار 
که در سکونتگاه غیررسمی و فاقد امکانات و  هر ۴ نفر، یک نفر زاغه نشین است؛ به این معنا 

خدمات حداقلی زندگی می کند.
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3554894 

 

ومیه حاشین نشین هستند؛  ۳۱ درصد ساکنین ار
افزایش شدید حاشیه نشینی طی ۵ سال

 جوان آنالین-1۲ مردادماِه 1398 

علیرضا مالمحمدی زاده، فرماندار ارومیه | فرماندار ارومیه تعداد سکونتگاه های غیر رسمی 

ارومیه را 2۶ منطقه و محله عنوان کرد و گفت: 25۰ هزار نفر از مردم ارومیه در سکونتگاه های 
وسعت  و  می دهند  تشکیل  را  ارومیه  جمعیت  درصد   ۳1 که  می کنند  زندگی  رسمی  غیر 
کل  که ۴/5 درصد از مساحت  سکونتگاه های غیر رسمی ارومیه در حدود ۴71 هکتار است 
این شهر است. وی  اذعان داشت: با هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های مناطق 
حاشیه نشین، جلوگیری از تقلیل سرمایه های اجتماعی در این مناطق و ارائه خدمات بهتر به 

کنان حاشیه نشین، 9 دفتر تسهیلگری در ارومیه فعال شده است. سا
 https://www.javanonline.ir/fa/news/964650 

 

آگهی های طلب کمک و نیازمندی در »دیوار«
   خبرگزاری ایرنا-1۲ مردادماِه 1398 

شبکه های  راهی  و  درنوردیده  را  جامعه  واقعی  فضای  که  باالست  آن قدر  فقر  شتاب 
سایت  روی  که  گهی هایی  آ از  بخشی  به  گر  ا است.  شده  خدماتی  سایت های  و  اجتماعی 
کارکرده( منعکس  گهی های خرید، فروش نو و دست دوم و  »دیوار«)نیازمندی های رایگان، آ
شده، نگاه کنید، سرفصلی با عنوان »خیریه و کمک رسانی« در بخش اجتماعی به آن افزوده 
کمک و تکدی گری آنالین مراجعه می کنند یا خود برای  که در آن افراد یا برای طلب  شده 

کمک رسانی وارد عمل می شوند.
 /http://www.irna.ir/news/83422191 

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری
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یب جنیی: شکاف طبقاتی رکورد  افزایش ضر
۱۶ ساله را شکست

 خبرگزاری تسنیم-1۲ مردادماِه 1398 

 

در سال های اخیر، ضریب جینی که ازجمله شاخص های اندازه گیری فاصله یا شکاف طبقاتی، 
با رشد بسیار چشمگیر از حدود ۰/۳7 در سال 9۰ به ۰/۴1۳2 در سال 97 رسیده که این میزان 
در 1۶ سال اخیر )از سال 82 به بعد( امری بی سابقه است. از دیگر شاخص های ارزیابی توزیع 
عادالنه درآمد در جامعه، نسبت هزینه دهک دهم )ثروتمندترین( به دهک اول )فقیرترین( 
است که در این شاخص نیز بررسی ها نشان می دهد هر خانوار دهک دهم در سال 9۰ درحالی 
12/2 برابر یک خانوار دهک یکم هزینه می کرد که این میزان به 1۴/۴ برابر در سال 97 رسیده 

است.
 https://tn.ai/2067662 

 

با تصویب هیئت دولت، مدت قرارداد مشاغل 
غیرمستمر ۳ ساله می شود

 روزنامه همشهری-1۲ مردادماِه 1398 

از میان مفاد مغفول مانده قانون کار، تبصره یک ماده 7 این قانون است که تعیین مدت قرارداد 
کارگری با جدیت  در مشاغل با ماهیت غیرمستمر را از تکالیف دولت برشمرده و نمایندگان 
پیگیر تصویب آیین نامه مرتبط با آن هستند. در همین رابطه و در آخرین رایزنی ها میان 
شرکای اجتماعی، فعاًل نمایندگان کارگری و دولت برای ۳ ساله شدن این مدت توافق کرده اند 
کارفرما روی 8 ساله شدن این مدت زمان پافشاری می کنند. نمایندگان  اما هنوز نمایندگان 
کراِت سه جانبه توافق کرده اند و رایزنی برای قبوالندن  کارگران نیز برای به نتیجه رسیدن مذا

این مسئله به کارفرمایا،ن در جلسات آینده شورا ادامه پیدا می کند.
 http://yon.ir/oh2r8 

 

یل وی ر اعتراض کارگران هرمزگان ر
 روزنامه اعتماد-13 مردادماِه 1398 

کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن موسوم  کارگران و  که  نزدیك به یك هفته است 
به شرکت »تراورس« روی خط ریلی هرمزگان ساعاتی از روز را تجمع می کنند تا خط، بسته 
که سه ماه است حقوق نگرفته اند. اعتراض این  و صدای شان شنیده شود. آن ها می گویند 
گن های باری در یکی از پرترددترین  کارگران روی خط ریلی، به چالش بزرگی برای »سیر« وا
خطوط ریلی ایران تبدیل شده و از طرف دیگر، شرایط نه چندان مساعد شرکت های »تازه 

خ می کشد. خصوصی شده« زیرمجموعه راه آهن را به ر
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/130167  

 

ینه »دوست و آشنا« در صدر راهکارهای  گز
پیدا کردن شغل

 روزنامه اعتماد-1۵ مردادماِه 1398 

که نحوه یافتن شغل دچار نوسان و  کار ایران در دهه های اخیر نشان می دهد  مطالعه بازار 
که  گذشته نشان می دهد  کار در سال  ح آمارگیری از نیروی  دستخوش شده است. نتایج طر
کاریابی، تمایل  کار از طریق پرس وجو از دوست و آشنا و پس از آن مراجعه به دفاتر  جویندگان 
ح  بیشتری برای پیدا کردن شغل مورد نظر خود داشته اند. بر همین اساس، اطالعات نتایج طر
که ۳۳/9 درصد از اقدامات انجام شده  کی از آن است  کار در سال 1۳97 حا آمارگیری نیروی 

کار از سوی بیکاران از طریق پرس وجو از دوستان و آشنایان بوده است. برای جست وجوی 
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/130333  
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یافت کنندگان بیمه  افزایش ۱۲ درصدی در
ی ی در سال جار بیکار

 روزنامه کیهان-1۵ مردادماِه 1398 

کیهان،  خبرنگار  گزارش  به   | اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل  ساالری،  مصطفی 
مصطفی ساالری در اولین نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با بیان اینکه 
2۴۰ هزار نفر از این سازمان مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند، گفت: تعداد مقرری بگیران 
کرده است. وی ادامه داد: وظیفه ما این  بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد 
که منجر به  که به واحدهای فعال فشار غیرمنطقی برای وصول حق بیمه وارد نکنیم  است 
افزایش بیکاری نشود. همچنین، سازمان تأمین اجتماعی ماهانه95۰۰ میلیارد تومان هزینه 
که ۶5۰۰ میلیارد تومان از این میزان، بابت پرداخت به مستمری بگیران این سازمان  دارد 

است و همواره قبل از پایان هر ماه پرداخت شده است.
 http://kayhan.ir/fa/news/166976

 

یرات حکومتی: دالل  سخنگوی سازمان تعز
ی، عامل اصلی گرانی هاست باز

 روزنامه اطالعات-16 مردادماِه 1398 

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی | سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 
کاالها و میوه، یاد و بر پایان دادن به این  گرانی اغلب  از »دالل بازی« به عنوان دلیل اصلی 
گفت: دامدار  گوساله  گوشت  کرد. یاسر رایگانی در جمع خبرنگاران درباره قیمت  کید  وضع تأ
گوساله را به قیمت 8 و نیم میلیون تومان می خرد و در یک سال، 5 و نیم میلیون برایش هزینه 
کیلویی 2۶ تا 28 هزار تومان از دامدار خریداری می کند و در  گوساله را  می کند. االن خریدار، 
که دالل بازی ها کی جمع می شود؟ چرا گوشت ۳  بازار 1۰۰ هزار تومان می فروشد. باید پرسید 

برابر قیمت واقعی اش به دست مردم می رسد؟
 http://yon.ir/j4m9k 
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ی، عامل اصلی قاچاق سوخت در  بیکار
سیستان و بلوچستان است

 خبرگزاری مهر-10 مردادماِه 1398 

حسینعلی شهریاری، نماینده مجلس شورای اسالمی | نماینده مردم زاهدان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: فقر و بیکاری عامل اصلی قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان است. 
حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مخالف حوادث به وقوع پیوسته 
کمک به تأمین معاش، به ایجاد  در بخش قاچاق سوخت هستم و از دولت تقاضا دارم تا با 
گر این افراد بتوانند درآمدی با راه های کم خطرتر کسب  درآمد برای این افراد کمک کند. قطعًا ا

کنند، پدیده ای به نام قاچاق سوخت نخواهیم داشت.
 http://mehrnews.com/news/4682073 

سیستان و بلوچستان رتبه سوم کودک 
ی در کشور را دارد همسر

 خبرگزاری ایرنا-10 مردادماِه 1398 

فاطمه فاضلی، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان | مدیرکل بانوان 

و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان گفت: این استان رتبه سوم کودک همسری را در سطح 
کشور به خود اختصاص داده که این امر، کمی نگران کننده است. فاطمه فاضلی افزود: از سوی 
دیگر بنا بر برخی دالیل مانند فقر فرهنگی، مالی و معیشتی در استان، شمار ازدواج های ثبت نشده 
کنون شمار این گونه ازدواج ها کاهش یافته اما  در این منطقه بسیار باالست؛ هرچند از سال 85 تا

همچنان یک چالش جدی است که خود موجب پدیدآمدن دیگر مشکالت می شود.
 /http://www.irna.ir/news/83420228 

وج  رگساالن گامی مؤثر برای خر ی بز سوادآموز
از حلقه فقر است

 خبرگزاری مهر-10 مردادماِه 1398 

سرپرست وزارت آموزش  و پرورش   | سید جواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش  وپرورش 
گام مؤثری برای خروج از حلقه فقر و افزایش عدالت اجتماعی،  گفت: سوادآموزی بزرگساالن، 
سالمت روانی و اجتماعی است که با سوادآموزی اتفاق می افتد. حسینی افزود: درسال 97 بیش از 
۴۳1 هزار نفر بی سواد و کم سواد تحت پوشش قرار گرفتند و باید تا سال 1۴۰1، باسوادی ساالنه ۶۰۰ 
هزار نفر را هدف گذاری کنیم که در فرایند سوادآموزی قرار گیرند. وی گفت: برای سوادآموزی نگاه 
کودکان، نوجوان  به جمعیت هدف مهم است و با آموزش به افراد در مناطق محروم، عشایری، 

و جوانان در گروه سنی ١٠ تا ١٩ساله، سربازان، زندانیان و... به سمت جمعیت هدف برویم.
 http://mehrnews.com/news/4682101 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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دومین خانه امن آتنا افتتاح شد
 روزنامه شرق-10 مردادماِه 1398 

شهرزاد همتی، روزنامه نگار | قرار است دومین خانه امن شان در سکوت و با حضور محدود 
که به زنان قربانی خشونت خدمات می دهد و برای  افراد افتتاح شود؛ خانه امن مؤسسه آتنا 
زندگی، آن ها را توانمند می کند. قرار نیست هیچ کس به جز اهالی خانه،  نشانی خانه امن را 
که زنان و دختران قربانی خشونت در آن زندگی می کنند و حق ندارند  داشته باشد؛ خانه ای 
آدرس آن را حتی به نزدیک ترین افراد خانواده  خود بدهند، تا آنجا مثل حریم خانه، امن 

بماند.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/236016 

سه هزار بافت فرسوده بندرعباس در انتظار 
نوسازی

 خبرگزاری ایرنا-11 مردادماِه 1398 

استان هرمزگان دارای 2 هزار و ۳91 هکتار بافت فرسوده شهری است که شهر بندرعباس از این 
نظر بیشترین سهم را دارد و سکونتگاه های غیر رسمی آن ۴۳ درصد است. از دهه های پیش 
به واسطه فقر و بیکاری، نبود امکانات اولیه همچون آب و برق، راه و ... مهاجرت های بی 
گرفته و این امر در حاشیه  رویه ای از روستاهای دور و نزدیک به مرکز استان هرمزگان صورت 
این شهر منجر به ساخت بناهای بی ضابطه و ابتدایی شده است. طبق برنامه ریزی های 
انجام شده ، امسال قرار است عملیات نوسازی سه هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهر 

بندرعباس آغاز شود.
 /http://www.irna.ir/news/83421390 

رسمی  آیین نامه اجرایی سکونت گاه های غیر
یران قرار گرفت در دستور کار هیئت وز

 خبرگزاری فارس-1۲ مردادماِه 1398 

وزارت راه وشهرسازی در اجرای ماده )1۶( قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های 
کارآمد شهری، آیین نامه اجرایی جزء )۳( بند )الف( ماده )12۰( قانون برنامه در  فرسوده و نا
خصوص ساماندهی و توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی را جهت سیر مراحل بررسی و 
کمیسیون  کار  گفتنی است، این پیشنهاد در دستور  تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است. 

امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت قرار دارد.
 http://fna.ir/dbcj2o 

پرست خانوار تحت پوشش  ن سر ۷ هزار ز
یستی زنجان هستند بهز

 خبرگزاری مهر-1۲ مردادماِه 1398 

استان  بهزیستی  مدیرکل   | زنجان  استان  بهزیستی  مدیرکل  قیداری،  محمدی  محمد 
اداره کل  پوشش  تحت  خانوار  سرپرست  زن  هزار   7 از  بیش  حاضر  حال  در  گفت:  زنجان 
گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر شنبه در  بهزیستی این استان هستند. به 
جلسه شورای اجتماعی در محل بهزیستی استان زنجان، همچنین از شناسایی 188 کودک 
کار در استان زنجان به علت فقر  کار در استان زنجان خبر داد و افزود: تعداد زیادی از کودکان 
و نداشتن پشتوانه مالی از سوی خانواده و نبود پدر و مادر، مجبور به کار کردن از همان سنین 

کودکی می شوند.
 http://mehrnews.com/news/4683227 
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آغاز شناسایی کودکان »بازمانده از تحصیل« 
برای بازگشت به مدرسه

 خبرگزاری ایسنا- 13 مردادماِه 1398 

کار و رفاه اجتماعی | احمد میدری  احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
گفت: در  کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه خبر داد و  از آغاز اجرای برنامه بازگرداندن 
که به علت فقر از تحصیل بازمانده اند را تحت حمایت و پوشش  کودکان  تالشیم آن دسته از 
قرار دهیم و به مدرسه برگردانیم. وی با بیان اینکه در سال 9۶ بین سنین ۶ تا 1۳ سال1۴2 
هزار و بین سنین ۶ تا 11 سال نیز  98 هزار و 8۴۰ کودک در بیرون مدرسه داشتیم، اظهار کرد: 
کشوراند  کشورند و 97 هزار مورد در داخل  ج از  از این تعداد12۰۰ مورد بر اساس آمارها، در خار

که 19 هزار مورد تحت پوشش نهادهای حمایتی اند و عمده آ ن ها معلول هستند.
 /https://www.isna.ir/news/98051206137

ترمیم حقوق معلمان از چه زمانی کلید 
می خورد؟

 مشرق نیوز-1۴ مردادماِه 1398 

پس از 5 سال کش وقوس و انتظار بی نتیجه معلمان برای به ثمر رسیدن رتبه بندی، یک بار 
دیگر این مسئله به یکی از مباحث داغ آموزش وپرورش تبدیل شده است و باز هم برای چندمین 
بار خبر اجرای آن از مهرماه شنیده می شود و این بار نوبت به سرپرست جدید آموزش وپرورش 
رسیده که از اجرای رتبه بندی معلمان سخن بگوید و اینکه قرار است به حقوق تمام معلمان 

۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان اضافه شود.
 https://www.mashreghnews.ir/news/981421

تحصیل۳۰ درصد دانش آموزان در مناطق کم 
برخوردار

 پایگاه اطالع رسانی دولت-1۴ مردادماِه 1398 

سید جواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش  وپرورش | سرپرست وزارت آموزش  و پرورش 
درآیین افتتاحیه بیستمین دوره اردوی ملی عشایر در اردوگاه فرهنگی-تربیتی شهید رجایی 
کم برخوردار تحصیل  کشور در مناطق  آموزان  کرد: ۳۰ درصد دانش  باغرود نیشابور اظهار 
ح توجه به مدارس، مناطق و استان های الزم التوجه را در  که بر همین اساس طر می کنند 
کاهش محرومیت ها در این حوزه باشیم. وی افزود: بیش از 182  کار داریم تا شاهد  دستور 
هزار دانش آموز در ۶۰۰ مدرسه عشایری در کشور تحصیل می کنند و امروز مرحله نخست اردوی 

دانش آموزان عشایری کشور با حضور بیش از 5۰۰ دانش آموز پسر آغاز می شود.
 http://dolat.ir/detail/325846

جای خالی 9۲۱ هزار همکالسی
 روزنامه همشهری-1۴ مردادماِه 1398 

سیده زهرا عباسی، خبرنگار | بر اساس اعالم وزارت آموزش  وپرورش و معاونت رفاه وزارت 
کودک ۶ تا 11 ساله از تحصیل بازمانده اند؛ 1۴1 هزار  کار و رفاه اجتماعی، 1۴1 هزار  تعاون، 
کن استان های سیستان  وبلوچستان، تهران، خراسان  رضوی، خوزستان،  کودکی که اغلب سا
کرمان هستند. طبق آمار اعالم شده، در سال جاری ۳۴ هزار و 89  فارس، آذربایجان  غربی و 
نفر در سیستان  و بلوچستان، 22 هزار و 5۳1 نفر در استان تهران، 1۳ هزار و 55 نفر در خراسان  
رضوی، 11 هزار و ۴29 نفر در خوزستان، ۶7۳9 نفر در فارس، ۶5۴۳ در آذربایجان  غربی و 

58۶۳ نفر در کرمان جزو  آمار بازماندگان از تحصیل قرار گرفته اند.
 http://yon.ir/lc14Y 
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ن خانه دار بیمه شده اند ۲۰۰ هزار نفر ز
 روزنامه اطالعات-1۴ مردادماِه 1398 

»2۰۰ هزار بانوی ایرانی در   | ناهید حیدری، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ 
کشور و ۶٢ هزار بانو در تهران از خدمات بیمه زنان خانه دار بهره مند هستند.« ناهید حیدری، 
مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ با بیان این مطلب در جلسه هم اندیشی بررسی 
کسیون بانوان مجلس افزود: این در حالی است  چالش های بیمه زنان با حضور اعضای فرا
که تا ۶ ماه پیش 155هزار نفر از زنان خانه دار در کل کشور و ۴5 هزار نفر در استان تهران بیمه 
شدند؛ بیمه زنان خانه دار فقط برای بانوان متأهل نیست و بانوان مجرد هم می توانند از 

خدمات این بیمه بهره مند شوند؛ البته شرط سنی ١٨ تا 5٠ سال دارد.
 http://yon.ir/FSMuO

ن زنان از بازار کار سهم نامتواز
 روزنامه اعتماد-1۴ مردادماِه 1398 

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار ، در سال 97 سهم زنان از تمام مشاغل 
مزدبگیر، تنها 19 درصد و سهم مردان 81 درصد بوده است. این امر نشان می دهد عالوه بر 
نابرابری در سهم زنان و مردان در اشتغال، نابرابری در مزد و حقوق نیز وجود دارد. سهم زنان 
کمتر از دو درصد داشته است، در حالی که مردان  از مشاغل مزدبگیر در دو سال اخیر  افزایشی 

در این دو سال به اندازه 1/7 درصد سهم شان از تمام شاغالن مزدبگیر کاهش داشته است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/130247 

ی ۱8 هزار واحد مسکونی در بافت  نوساز
فرسوده توسط بنیاد مسکن

 پایگاه اطالع رسانی دولت-1۵ مردادماِه 1398 

علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی | علیرضا تابش ضمن اعالم این مطلب 
کشور توسط بنیاد مسکن  که نوسازی 18 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده در پنج نقطه 
انقالب اسالمی انجام می شود، گفت: پنج هزار و 8۰۰ واحد مسکونی دیگر نیز باید تعمیر شوند 
کم بهره وجود  که با سرعت انجام می شود زیرا مشکلی در پرداخت وام های بدون عوض و 
گفت: بالغ بر یک  ندارد. وی همچنین در خصوص بافت فرسوده شهرستان مسجدسلیمان 
که در بافت فرسوده  هزار و 2۰۰ واحد مسکونی در این شهر باید ساخته شود؛ بخشی از آن ها 
هستند باید جابجا شوند که سازوکار این پروژه برای سازمان برنامه وبودجه کشور روشن شد.

 http://dolat.ir/detail/325887 

یم، ازدواج نمی کنیم« شما نظر دادید: »پول ندار
 خبرآنالین-16 مردادماِه 1398 

چند روز پیش در خبرآنالین در نظرسنجی ای از مخاطبین درخواست شد تا علل ازدواج نکردن 
جوانان را بیان کرده و راهکارهای خود را نسبت به این موضوع ارائه کنند. بیشتر کاربران علت 
این موضوع را مشکالت اقتصادی می دانستند. آن ها در این رابطه نوشته بودند: »پول ندارند؛ 
در این وضعیِت بد اقتصادی مگر می شود ازدواج کرد؟ برای ازدواج باید حداقل در تهران ماهی 
کنی.« »جوان چون شغل با  8 میلیون درآمد داشته باشی تا بتوانی دخل و خرجت را تنظیم 
ج جشن عروسی و مسکن و ... بربیاید، از مسؤلیت  درآمد کافی ندارد و نمی-تواند از عهده مخار

شانه خالی می کند.«
 http://khabaronline.ir/news/1287562 
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ی طی ۲۰ سال ۱/۷ برابر شدند مستأجران شهر
 روزنامه اعتماد-16 مردادماِه 1398 

تعداد خانوارهای اجاره نشین شهری از 21 درصد در سال 1۳75 به ۳7 درصد در سال 1۳95 
کی  رسیده است. نحوه تصرف واحدهای مسکونی در کل کشور اعم از شهری و روستایی نیز حا
که واحدهای استیجاری از 15 درصد در سال 1۳75 به ۳1 درصد در سال 1۳95  از آن است 
رسیده است. بدین ترتیب در سال 1۳95 بالغ بر ۶۰ درصد مردم در واحدهای ملکی، ۳1 درصد 
در واحدهای استیجاری و 9 درصد در سایر واحدها زندگی می کردند. آمار به خوبی گویای آن 

است که طی 2۳ سال اخیر رشد قیمت مسکن بر توان خرید متقاضیان، غالب شده است.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/130418 

فشار جمعیت سالمند به بازار کار
 کسب وکار نیوز-16 مردادماِه 1398 

کارشناس اقتصادی | در حال حاضر کشور ما با چالش های بزرگی مثل تورم  حسن مرادی، 
خ باالی بیکاری روبه رو است که پیش بینی مثبت ما از بازار کار و آینده اقتصاد را با وجود  باال و نر
افزایش جمعیت سالمند، تغییر می دهد. از آنجایی که بحران بیکاری، ورود نیروی کار به بازار 
کار می شود،  کار را به تأخیر می اندازد و باعث ورود جمعیت 5۰ ساله و حتی ۶۰ ساله به بازار 
کشور  که با افزایش جمعیت سالمند، معضل بیکاران سالمند در اقتصاد  پیش بینی می شود 
شکل بگیرد؛ کما اینکه در حال حاضر نیز شاهد ورود این جمعیت به بازار کار و اثرات منفی آن 

هم بر سالمت سالمندان و هم بر اقتصاد کشور هستیم.
 http://yon.ir/upH8S 
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