
خبرنـامـــه 
مقابله با فساد و فقر

به سفارش معاونت رفاه اجتماعی

شمارهبیستویکم
17الی23مرداد1398

تاریخانتشار:26مرداد1398

21

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: حقوق و 
مزایای مدیران تأمین اجتماعی اعالم می شود

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران: 
کاهش ۳۰ درصدی قیمت خرید و اجاره خانه 

فرمانده نیروی زمینی ارتش: درخواسِت سند دار 
کردن اراضی و امالک نیروی زمینی ارتش

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی: طی۲۰ سال 
گذشته سطح قیمت ها ۳۷ برابر شده است
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فهرستدریافتکنندگانحمایتمالیازوزارتارشادمنتشرشد

کاالبهمناطقآزادمقاومتمیشود؟ چرادربرابرثبتسفارشبرایواردات

وزیربهداشت:نسخهالکترونیکداروامسالبهسرانجاممیرسد

حمایتازخبرنگاران،حمایتازشفافیتومبارزهبافساداست

گذاریفامیلی گذارِیهواپیماییایرانایرتور؛یکوا وا

مدرنسازینظاممالیاتیزمینهبروزفسادراازبینمیبرد

گریمسکنخالءقانونداریم رئیساتحادیهامالک:برایمقابلهباسودا

عبوردولتازاجرایطرحمالیاتبربازارمسکن

کند جهادکشاورزی:وزارتنیروتکلیفچاههایآببدونپروانهرامشخص

گزارشگرانمفاسداقتصادیحمایتمیشوند

دسترسیمردمبهاطالعاتسازمانمدارسغیردولتی

ادامهسانسورآمارتورمبانکمرکزی

درآمدهایباشگاهپرسپولیسکجاهزینهشد؟
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چراحقوقمدیرانشهرداریباجزئیاتمنتشرنمیشود؟

جهانگیری:بیشازهزارهزارمیلیاردتومانیارانهیفقرانصیبثروتمندانمیشود
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کشور سقوطسهمآموزشوپرورشازبودجه
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مقدمه

بازداشت رییس سازمان خصوصی سازی با اتهام سوء استفاده از موقعیت دولتی یا به عبارت 
دیگر فساد، سؤاالت مهم و اساسی پیرامون سیاست خصوصی سازی در ایران را بیش از هر 
کرد. نظریه جدید خصوصی سازی به عنوان سیاست اقتصادی، برای  زمان دیگر برجسته 
گرفته شد و دولت بخش عمده  اولین بار توسط جمهوری فدرال آلمان در سال 1975 بكار 
گن را به سرمایه-گذاران خصوصی فروخت. موج بعدی خصوصی سازی در  سهام فولكس وا
کردن بانك  های بزرگ  دهه 1980 با خصوصی سازی تلكام توسط مارگارت تاچر و خصوصی 
کشور فرانسه توسط شیراك آغاز شد.  سپس خصوصی سازی در  کشورهایی در قاره های دیگر، 
مثل ژاپن و مكزیك گسترش یافت. در این کشورها  شرکت های مخابراتی دولتی را خصوصی 
کمونیستی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق، موج سوم  کردند. با  فروپاشی رژیم های 
خصوصی سازی آغاز شد. در مدت ده ساله بین1984 تا 1994 در سطح جهانی، خصوصی سازی 
منجر به انتقال سرمایه ای معادل 468 میلیارد دالر از بخش دولتی به بخش خصوصی شد. 

کنون بیش از 160 کشور صنایع خود را خصوصی کرده اند. در اجرای این سیاست جهانی تا
آن به بخش  گذاری  وا و  کاهش نقش دولت  اساس مفهوم خصوصی سازی به شیوه های 
خصوصی و پیروی از منطق بازار در تمام تصمیمات اقتصادی اطالق می شود. انحصارزدایی  
گذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی،  کاهش جایگاه نسبی بخش دولتی و وا از طریق 

مهم ترین سیاست خصوصی سازی محسوب می شود.
اما خصوصی سازی در ایران معنا و مفهومی کاماًل متفاوت دارد و در اغلب موارد به توزیع رانت 
اقتصادی،  ساختار  تعدیل  سیاست های  چارچوب  در  و   1370 سال  از  است.  شده  منحصر 
گرفت. در آن زمان بخش خصوصی واقعی  کار نظام قرار  سیاست خصوصی سازی در دستور 
که مسئولیت سرمایه گذاری و مدیریت صنایع دولتی را بر عهده گیرد، اساسًا وجود نداشت؛ به 
همین دلیل، عمدتًا این سازمان های عمومی غیر دولتی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس 

که عهده دار مالكیت و مدیریت صنایع و شرکت های دولتی خصوصی شده  و امثال آن بودند 
بودند. مطابق با تبصره 9 قانون برنامه ی اول توسعه ، »در اجرای اصل یكصد و چهل و هفتم 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور استفاده از تخصص ها و تواناییهای نیروهای 
مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، 
اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای 
ح ها و پروژه های عمرانی با دستگاه های اجرایی، قرارداد پیمانكاری منعقد نمایند.«  اجرای طر
با تصویب این تبصره، راه برای مداخله نهادها و آستان ها در اقتصاد فراهم شد. مطابق گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس در سال 1378 با عنوان »ارزیابی فرآیند خصوصی سازی در برنامه ی 
گسترش و نوسازی صنایع ایران  کل خصوصی سازی صورت گرفته در سازمان  اول و دوم«، از 
در فاصله ی سال های 1368 تا 1377، به میزان 63٫5 درصد به »نهادها و مؤسسات« رسیده 
است. این سیاست ها به همین نحو به مدت سه دهه در ایران پیش رفته است. در اسفندماه 
137۲، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد به دولت اجازه داده شد بنگاه های تولیدی دولتی را 
گذاری سهام به ایثار گران تصویب شد  گذار کند. در 1373، قانون نحوه وا به مدیران آن ها وا
که  هدف آن انتقال سهام شرکتهای دولتی به گروه های مورد نظر بود. این سیاست که تا امروز 
نیز ادامه داشته و با رفت و آمد دولت ها تغییر و تجدید نظری در آن صورت نگرفته، عامل و 
گسترش بی سابقه ی فساد و انهدام فرهنگ مبتنی بر از خودگذشتگی  زمینه مستعدی برای 

و ساده زیستی فراهم آورد.
عدم رعایت دستورالعمل اجرایی »روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت«، 
اجرای  »آیین نامه  رعایت  عدم  و  گذاری  وا هیئت  توسط  بنگاه ها  پایه ی  قیمت  تعدیل 
مهم ترین  از  دادگستری«،  رسمی  کارشناسان  »قانون  و  بنگاه ها«  قیمت گذاری  شیوه های 
ویژگی  های اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران بود که حجم عظیمی از منابع ملی را بر 

مقدمهخصوصی سازی و توزیع رانت و فساد
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گر منحصر به بررسی عملكرد و  باد داد و نابود کرد. بازداشت رییس سازمان خصوصی سازی ا
گر این بازداشت  کنونی نخواهد انجامید. اما ا گردد، جز به تداوم روند  سوء استفاده های وی 
کالن  آنان چنین سوءاستفاده های  که در بستر و زمینه  کل فرایند و ساختاری  به بازبینی 
گام جدی به منظور اصالح ساختاری فساد  خ داده منجر شود، به طور قطع  و ساختاری ر

محسوب خواهد شد.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
  مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اذعان داشت: سازمان تأمین اجتماعی در راستای 
شفافیت، میزان حقوق و دستمزد مدیران خود را به سازمان امور استخدامی کشور برای انتشار 

اعالم می کند.
  امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در دیدار با رئیس سازمان ثبت 
ک این  کردن اراضی و امال کشور، خواستار مساعدت سازمان جهت سند دار  ک  اسناد و امال

نیرو شد.
کرمی اظهار داشت: با راه اندازی سامانه جامع روابط کار، تمامی دادخواست ها در    حاتم شا
این سامانه ثبت خواهند شد و با انعكاس شفاف روابط بین کارگر و کارفرما، سامانه اجازه ثبت 

قرارداد سفید امضاء را نخواهد داد.
  در ادامه شفاف سازی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، برای اولین بار فهرست اشخاص 
که در سال ٩٧ از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه در  حقیقی و حقوقی 

قالب فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی حمایت شده اند، منتشر شد.
گام سوم این سامانه شامل    در راستای اجرای سامانه شفافیت در صندوق بازنشستگی، 
خ 15 مردادماه  صورت های مالی شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، مور

98 در سایت cspf.ir منتشر و در اختیار عموم قرار گرفت.
کودکان،  حقوق  از  حمایت  انجمن  حقوقی  کمیته  مسئول  ایلنا،  خبرگزاری  گزارش  به    
کرامت انسانی آن ها، با  گذاشتن  کودکان عالوه بر زیرپا  ح ساماندهی  اظهار داشت: اجرای طر

پیمان نامه جهانی حقوق کودک نیز مغایرت دارد.
اظهار  گفتگو  در  تهران  ک  امال مشاوران  صنف  اتحادیه  رئیس  قلی خسروی،  مصطفی    
از 30  کاهش بیش  خ اجاره بها و قیمت مسكن در مناطق مرکزی شهر تهران با  داشت: نر

درصدی روبرو بوده است.
طی  در  گفت:  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  استاد  مؤمنی،  فرشاد  خبرآنالین،  گزارش  به    
سال های 137۲ تا 139۲، سطح عمومی قیمت ها 37 برابر شده است اما در همین دوره، 

هزینه اجاره 61 برابر و هزینه مسكن 76 برابر شده است.
  رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اذعان داشت: طی سه دهۀ اخیر، بودجه 
عمومی آموزش  وپرورش روندی نزولی داشته است تاجایی که از حدود 19 درصد در سال 1370 

به حدود 10 درصد در سال 1398 رسیده است.
کنكور امسال در  که بیش از 70 درصد رتبه های برتر    آمارهای رسمی حكایت از آن دارند 
رشته های ریاضی، تجربی و انسانی دانش آموزان سمپاد)سازمان ملی پرورش استعدادهای 

درخشان( هستند.
  جمعیت افراد دارای درآمد »بدون شغل« با رشد بیش از ۲ میلیون نفری، به 5 میلیون و 
که  کار محسوب می شود؛ افرادی  100 هزار نفر رسیده است و یک پدیده قابل تأمل برای بازار 

کار دارند. نه شاغل هستند و نه تمایلی برای ورود به بازار 
گزارش روزنامه همشهری، برآورد جمعیت ایران نشان می دهد از 81 میلیون ایرانی،    به 
کار  ۲3/5 میلیون نفر به دلیل مسئولیت شخصی خانوادگی و بی نیاز بودن در جست وجوی 

نیستند و در زمره جمعیت غیرمولد قرار می گیرند.



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

6

مقدمه

طبقهبندیدادههایمربوطبه»شفافیت«براساسجایگاه/سمتافراد
مورخ17لغایت23مردادماِه1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
48درصد11روزنامهنگار-خبرنگار

40درصد9مدیرانیاشاغلینسازمانهاونهادها1
4درصد1نمایندگانمجلس

4درصد1وزرا
------کنشگرانمدنی

------پژوهشگرانواساتیددانشگاه
4درصد1سایر

100%23مجموع

توزیعدادههابراساسجایگاه/سمتافراد

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

طبقهبندیموضوعِیدادههایمربوطبه»شفافیت«
مورخ17لغایت23مردادماِه1398

فراوانیتعد اد موضوع
19درصد4بازرگانیوامورمالیاتی

13درصد3سالمتاداریوبوروکراتیک
13درصد3مدیریتشهری

13درصد3وزارتخانهوسازمانهایتابعه
13درصد3امالکومستغالت
9درصد2بهداشتوسالمت

4درصد1اطالعاتوفضایمجازی
4درصد1صندوقهایبازنشستگی

4درصد1اموراتمجلسونمایندگان
4درصد1ورزش

------رسانه،فرهنگوهنر
------قضایی

------نفتوپتروشیمی
------نهادهایعمومیغیردولتی
------نظامپولی،مالیوبانکی

------دولت)دولتالکترونیکو...(
4درصد1سایر

100%23مجموع

توزیعموضوعِیدادههایشفافیت



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

7

21

شمارهبیستویکم

17الی23مرداد1398
تاریخانتشار:26مرداد1398

گذشته در تلگرام در رتبه  بوده است. فساد در فوتبال همچنان با درصدی مشابه هفته های 
کمتر به آن  گرفته است و در توییتر نیز جایگاهی مانند هفته های قبل داشته و  بعدی قرار 
رانت در بخش دارو،  و  با فساد  این مضمون، مطالب مرتبط  کنار  پرداخته شده است. در 
کارت خوان  که مرتبط با حواشی عملكرد پزشكان و استفاده از دستگاه های  سالمت و درمان 

و همچنین رانت و فساد صورت گرفته در ورود دارو هستند، قرار دارد.
  فساد بانک مرکزی از مطالب جدید این هفته بوده که در هر دو فضای مجازی سهمی کمتر 
از 4 درصد در بازدید و الیک و مطالب منتشر شده داشته است و به نظر می رسد در ادامه ی فرار 

یكی از متهمان این پرونده، همچنان شاهد خبرهایی در این باره خواهیم بود. 
  اختالف زیاد مضامین منتشر شده در مورد فساد برخی از مسئوالن و نهادها نشان دهنده 
این  که  کاربرانی  تأثیر گذارترین  از  که  توییتری است  کاربران  این موضوع در میان  اهمیت 
مطالب را منتشر می کنند، می توان به مجتبی حسینی و رائفی پور اشاره کرد که به کلیت فساد 

موجود نقد وارد می کنند و از طیف منتقدان داخلی فساد و خواهان مبارزه با فساد هستند.
  انتشار اخبار مربوط به فساد یكی از مسئوالن قوه قضاییه، منجر به انتقادهای تندی از 

رئیس سابق قوه قضاییه در فضای توئیتر شده است. 
  مضمون مهم دیگری که طی ده روز گذشته به تازگی مشاهده می شود، فرار ساالرآقاخانی، 
که بازدید کمتری داشته است. اما به نظر می رسد  یكی از متهمان پرونده بانک مرکزی است 
با انتشار این اخبار، خوشبینی هفته های گذشته نسبت به ایجاد شفافیت از طریق نهادهایی 
کم است. به همین ترتیب،  همچون قوه قضاییه رنگ باخته و فضایی ناامیدکننده بر توئیتر حا

می توان کاهش استقبال کاربران از موضوع مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت را توجیه کرد.
  در هفته اخیر، بیش از 33 هزار خبر مرتبط با فساد و رانت در فضای تلگرامی منتشر شده 
است و نسبت به هفته های قبلی افزایش داشته است. اغلب این مطالب به فساد و رانت در 

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 
و به خوبی فضای عمومی را نسبت به مسائل مهم، حساس می کنند. از این رو، پنجمین گزارش 
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. 

در بازه زمانی هفته گذشته بیش از 33 هزار مطلب در تلگرام و بیش از ۲0هزار پست توئیتری در 
ارتباط با فساد و رانت منتشر شده است. بیشترین توجه در هر دو فضای مجازی مورد بررسی، 
کلیت آن است. از حجم مطالب و بازدیدهای مضمون  همچنان معطوف به فساد و رانت در 
مبارزه با فساد در هردو فضای مجازی کاسته شده است و نسبت به دوره قبلی، این مضمون 
کمرنگ شده است به طوری که در مقایسه با هفته قبل از آن، درصدهای آن به نصف رسیده 

و باز هم موضوع فساد و رانت در میان نهادها و مسئوالن به صدر بازگشته است.

کار روش انجام 
که پست های توئیتری باالی 100  روش انجام استخراج داده ها به این صورت بوده است 
کلیدواژه های »رانت + فساد +  الیک و همچنین پست های باالی 10 هزار بازدید در تلگرام با 

شفافیت« در روزهای 1۲ الی ۲۲مرداد به روش تحلیل مضمون مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

تحلیل
کرده و به لحاظ    فساد یكی از مسئوالن سابق قوه قضاییه توجه زیادی را به خود جلب 
حجم مباحث، در کنار مبارزه با فساد قرار گرفته و در هردو فضای مجازی، از مطالب پر بازدید 

بازگشت قوه قضاییه به صدر 

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند
بازه زمانی ۱۲ تا ۲۲ مرداد

فضای 
مجازی
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میان مسئوالن و نهادهای جمهوری اسالمی پرداخته اند و پس از آن مانند هفته های قبلی، 
مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت جای می گیرد.

  فساد در فوتبال در این بازه ی ده روزه جای خود را به اخبار فساد یكی از مسئوالن سابق 
گرفته است. قوه قضاییه داده است و در رتبه پس از آن قرار 

  اخبار رانت و فساد در بخش دارو و درمان در تلگرام نسبت به توئیتر توجهات بیشتری را 

جدول1:دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبمیزانبازدیدتلگرامی

درصدمضمون

%26فساددرمیانبرخینهادهاومسئوالنیجمهوریاسالمی
%13مطالبیدرموردفسادیکیازمسئوالنسابققوهقضاییهوانتقادازرئیسوقت

%12حمایتازمبارزهبافسادوایجادشفافیت
%8فساددرفوتبال

%7فسادورانتدربخشداروودرمان
%4پروندهفسادبانکمرکزی

%1فسادبانکسرمایه
%1رانتدرقوهقضاییه

%28سایر

دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبمیزانبازدیدتلگرامی

جلب کرده است و در میانه جدول بازدید و میزان انتشار جای گرفته است.
که بیشترین الیک را در توییتر داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه توییت اولی 

گرفتند، به ترتیب ۲634، ۲6۲4 و ۲594 الیک دریافت کرده بودند. 
که بیشترین بازدید را در تلگرام داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه پست اولی 

گرفتند، به ترتیب 37346۲، 339۲17، 338939 مرتبه بازدید شده بودند. 

جدول2:دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادبرحسبتعدادالیکدرتوئیتر

درصدمضمون

%39فسادورانتدرمیانبرخیمسئوالنونهادها
%17حمایتازشفافیتومبارزهبافساد

%8مطالبیدرموردفسادیکیازمسئوالنسابققوهقضاییهوانتقادازرئیسوقت
%6فسادورانتدولت
%4رانتدرمطبوعات

%3پروندهفسادبانکمرکزی
%2فسادبانکسرمایه

%1رانتوفساددربخشداروودرمان
%1فساددرفوتبال

%20سایر

دستهبندیمضامینتولیدشدهدررابطهبافسادبرحسبتعدادالیکدرتوئیتر
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خ 15 مردادماه 98 در سایت cspf.ir منتشر و  گام سوم این سامانه مور صندوق بازنشستگی، 
گزارش صورت های مالی شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی  گرفت.  در اختیار عموم قرار 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بخش صورت های مالی اساسی  کشوری، شامل 
گروه مانند ترازنامه تلفیقی، صورت سود و زیان تلفیقی، گردش حساب سود، صورت  تلفیقی 
جریان وجوه نقدی تلفیقی و همچنین بخش صورت های مالی اساسی شرکت مانند ترازنامه، 
سایر  و  نقد  وجوه  جریان  صورت  و  انباشته  زیان  سود  حساب  گردش  زیان،  و  سود  صورت 

اطالعات مرتبط است.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-796541 

سازمان امور مالیاتی؛ مطب پزشکان فاقد 
کارت خوان را معرفی کنید

روزنامههمشهری-19مردادماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

سازمان امور مالیاتی کشور در فراخوانی از مردم خواست تا مطب پزشكان فاقد کارت خوان بانكی 
را معرفی کنند. همزمان سازمان نظام پزشكی، در پاسخ به گزارش همشهری، اظهارنظر چندی 
قبل رئیس اداره مالیات استان تهران را، مبنی بر اینكه 9 هزار پزشک از ۲0 هزار پزشک شاغل در 
پایتخت در سال96 اظهارنامه مالیاتی نداده اند، را تكذیب کرد. اما در مقابل سازمان امور مالیاتی 

اصرار دارد 15 تا ۲0 درصد پزشكان نشانی از خود در سامانه های مالیاتی به جا نمی گذارند.
  http://newspaper.hamshahri.org/id/71570 

شفافیت و مقابله با فساد

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

بخش اول

حقوق و مزایای مدیران تأمین اجتماعی اعالم 
می شود

خبرگزاریفارس-18مردادماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

گفت وگو با خبرنگار  مصطفی ساالری در   | مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
که تا دو ماه  اجتماعی خبرگزاری فارس گفت: یكی از مطالبات بیمه شدگان، دریافت سوابق بیمه است 
آینده هر بیمه شده ای در اقصی نقاط کشور می تواند سوابق بیمه ای خود را به صورت تجمیع شده در هر 
کند. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین اذعان داشت:  کند، دریافت  که مراجعه  شعبه ای 
کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیز در راستای  براساس سیاست های دولت و وزیر تعاون، 
شفافیت، میزان حقوق و دستمزد مدیران خود را به سازمان امور استخدامی کشور برای انتشار اعالم می کند.

  http://fna.ir/dbdt08 

یرمجموعه  صورت های مالی شرکت های ز
ی منتشر شد صندوق بازنشستگی کشور

خبرگزاریایلنا-19مردادماِه1398

شفافیت در حوزه صندوق های بازنشستگی

روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد: در راستای اجرای سامانه شفافیت در 
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بخش اول

 شفافیت و 
مقابله با فساد

شرکت های بیمه موظف به دادن اطالع به 
سازمان مالیاتی شدند

روزنامهشرق-20مردادماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کردند براساس بند الحاقی 4  نمایندگان مجلس شورای اسالمی شرکت های بیمه را مكلف 
تبصره 6 بخش درآمدی قانون بودجه سال 98، اطالعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص 
حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می دارد، در اختیار آن 
سازمان قرار دهند. همچنین ذکر شد که شرکت های بیمه در صورت عدم رعایت این بند عالوه 
بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم، مشمول جریمه ای معادل پنج درصد حق 

بیمه دریافتی در پایان سال 1397 شوند.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/236719 

درخواسِت سند دار کردن اراضی و امالک 
وی زمینی ارتش نیر

خبرگزاریمهر-20مردادماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

فرمانده  حیدری  کیومرث  سرتیپ  امیر   | ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  حیدری،  کیومرث 
کشور، خواستار مساعدت  ک  نیروی زمینی ارتش در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و امال
ک این نیرو شد. در همین زمینه، رئیس سازمان  کردن اراضی و امال سازمان جهت سند دار 
کید بر اینكه برای جلوگیری از هرگونه تعدی و تجاوز به اراضی  ک کشور با تأ ثبت اسناد و امال
کاداستر)نوعی نقشه برداری  کشور نیازمند توسعه  ملی و عمومی و ایجاد شفافیت در اراضی 
کارگروهی جهت پیگیری مسائل  که ارزش حقوقی داشته( هستیم، عالوه  بر ضرورت تشكیل 
ک و اراضی این نیرو  ثبتی نیروی زمینی ارتش، نسبت به تسریع و تسهیل صدور اسناد امال

قول مساعد داد.
  http://mehrnews.com/news/4690374 

ی  وی سامانه سازمان ادار حقوق مجلسیان ر
و استخدامی

روزنامهشرق-20مردادماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

با عنوان  روزنامه شرق  خ 97/5/17  پنج شماره 3946 مور گزارش صفحه  به  پاسخ  »در 
شورای  مجلس  واقع،  خالف  اطالعات  مبنای  بر  آن  طی  که  مجلسیان«  مخفی  »حقوق 
اسالمی به عدم شفافیت و پاسخ گویی به افكار عمومی متهم شده است، اعالم می دارد: 
کید ریاست محترم قوه مقننه، اطالعات  مطابق ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه و با تأ
حقوق و مزایای نمایندگان، مدیران و کارکنان مجلس شورای اسالمی و دستگاه های تابعه، 
گذشته به صورت ماهانه در سامانه حقوق و مزایای سازمان اداری و استخدامی،  از سال 

بارگذاری و ثبت شده است.«
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/236655 

ی سامانه تلفنی یگان حفاظت از  راه انداز
اراضی ملی

پایگاهاطالعرسانیدولت-22مردادماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

گزارش پایگاه  جواد خردمند، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن | به 
گیالن، سرهنگ پاسدار جواد خردمند در  اطالع رسانی دولت به نقل از راه و شهرسازی استان 
کل  گیالن در بازدید از وضعیت فعالیت های یگان حفاظت اداره  یازدهمین سفر استانی به 
گفت: با  گیالن، وضعیت زمین های استان را مورد بررسی قرار داد و  راه و شهرسازی استان 
تدابیر مسئوالن کشوری و همراهی وزیر راه وشهرسازی قرار است به زودی سامانه تلفنی یگان 
حفاظت از اراضی ملی راه اندازی شود تا مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زمین خواری، 

مسئولین مربوطه را مطلع نمایند.
  http://dolat.ir/detail/326252  
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وابط کار اجازه ثبت قرارداد  سامانه جامع ر
سفید امضاء را نخواهد داد

خبرگزاریمهر-22مردادماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کرمی اظهار  کار و رفاه اجتماعی | حاتم شا کار وزارت تعاون،  کرمی، معاون روابط  حاتم شا
داشت: با راه اندازی سامانه جامع روابط کار تمامی دادخواست ها در این سامانه ثبت خواهند شد و 
با انعكاس شفاف روابط بین کارگر و کارفرما، سامانه اجازه ثبت قرارداد سفید امضاء را نخواهد داد. 
وی با بیان اینكه شفافیت موضوع اصلی راه اندازی این سامانه است، افزود: برای استفاده از این 
کارفرمایان کشور فقط یكبار باید با مراجعه به پیشخوان های دولت احراز  کارگران و  سامانه همه 
هویت شوند و پس از آن در صورت مراجعه هر کدام از کارگران و کارفرمایان نیازی به ثبت اطالعات 
فردی آن ها نیست و سامانه با توجه به ثبت اطالعات انجام شده به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

  http://mehrnews.com/news/4691646 

آغاز به کار سامانه شفافیت سازمان های مردم 
نهاد جوانان

خبرگزاریایسنا-22مردادماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

مدیرکل   | جوانان  و  ورزش  وزارت  اجتماعی  مشارکت های  مدیرکل  سالک،  سجاد 
کار سامانه شفافیت توانمندسازی  مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از آغاز به 
گفت: با فعالیت این سامانه، تمام پرداخت های  سازمان های مردم نهاد جوانان خبر داد و 
قرار  اختیار عموم مردم  در  و  استان منتشر  نهاد در هر  به سازمان های مردم  گرفته  صورت 
کامل فرآیند توانمندسازی سمن ها نیز با  می گیرد. وی با بیان اینكه امكان نظارت و رصد 
استفاده از این سامانه امكان پذیر می شود تصریح کرد: شفافیت و کاهش فساد اداری، افزایش 
کارایی و ارائه خدمات به سمن ها، از  گاهی جوانان، ارائه خدمات پر سرعت و بهبود  سطح آ

دیگر دستاوردهای استفاده از این سامانه خواهد بود.
  /https://www.isna.ir/news/98052210989 

یافت کنندگان حمایت مالی از  فهرست در
وزارت ارشاد منتشر شد
خبرآنالین-22مردادماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

در ادامه شفاف سازی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، برای اولین بار فهرست اشخاص 
که در سال ٩٧ از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه در  حقیقی و حقوقی 
قالب فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی حمایت شده اند، منتشر شد. بر اساس آمار اعالم 
شده، این وزارتخانه در سال ٩٧ به ٨٦ مورد اشخاص حقیقی در قالب فعالیت های فرهنگی، 
هنری و دینی مبلغ ١٤ میلیارد و ٩٠٠ میلیون و ٥٠٠ هزار ریال کمک کرده است. همچنین این 
وزارتخانه در حوزه حمایت های اشخاص حقوقی نیز در ١٦١ مورد بالغ بر یک هزار و ٣٠٥ میلیارد 

ریال حمایت های فرهنگی، هنری و دینی داشته است.
  http://khabaronline.ir/news/1289265 
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چرا در برابر ثبت سفارش برای واردات کاال به 
مناطق آزاد مقاومت می شود؟

خبرگزاریتسنیم-17مردادماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

بعد از الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد و شفافیت فرآیند واردات به این مناطق، منافع دارندگان 
پاساژهای تجاری و واردکنندگان کاالهای مصرفی در این مناطق به خطر افتاده به طوری که تجمع 
اعتراضی اخیر کسبه پاساژهای تجاری و واردکنندگان در منطقه آزاد کیش نیز مؤید همین مطلب است 
که واحدهای تولیدی و صنعتی در این منطقه بدون هیچ اعتراضی نسبت به الزام ثبت سفارش و  چرا
یا تالشی برای حذف آن در حال فعالیت هستند. در ضمن یكی از مهم ترین الزامات برای معنادار شدن 
ثبت سفارش در مناطق آزاد را باید استقرار فیزیكی گمرک ایران در مبادی ورودی این مناطق دانست.
  https://tn.ai/2071469 

 

و امسال  ونیک دار یر بهداشت: نسخه الکتر وز
به سرانجام می رسد

خبرگزاریایرنا-17مردادماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

گام بزرگی به سمت شفافیت است و عزم خود را  گفت: حذف دفترچه های بیمه،  پزشكی 
کار را تا پایان سال انجام دهم. نمكی افزود: شفافیت باید جزو اصول اولیه  کرده ام این  جزم 
کمبودها باید رصد شود. در برخی استان ها ممكن است نسخه های دارو روی دست  باشد و 
مردم مانده باشد. وزیر بهداشت همچنین اذعان داشت: در سازمان برنامه و بودجه مكلف 
ج دارو از بقیه هزینه ها جدا شود اما جواب شفافی از سازمان غذا و دارو در این باره  کردم خر

دریافت نكردم.
  /http://www.irna.ir/news/83430537   

 

حمایت از خبرنگاران، حمایت از شفافیت و 
زه با فساد است مبار

خبرگزاریفارس-17مردادماِه1398

سایر

جمشید جعفرپور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی | به گزارش حوزه 
پارلمانی خبرگزاری فارس، جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
به مناسبت روز خبرنگار طی پیامی ضمن تبریک روز 17 مرداد نوشت: خبرنگاران از ارکان اصلی 
گاهی بخشی، روشنگری و پیشرفت در جامعه هستند و پشتیبانی از آن ها  به معنای حمایت از  آ
آزادی بیان، شفافیت و مبارزه با فساد است. خبرنگار، به نوعی واسطه میان مردم و مسئولین 

است و به همین دلیل  نقشی کلیدی در جامعه برعهده دارد.
  http://fna.ir/dbdljj 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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ی  ِی هواپیمایی ایران ایرتور؛ یک واگذار واگذار
فامیلی

روزنامهشرق-17مردادماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

هواپیمایی   | کتابخانه ملی ایران  علی زرافشان، معاون اسناد ملی، سازمان اسناد و 
گذار  ایران ایرتور در سال 1389 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی وا
که در آن زمان زیرمجموعه ایران ایر محسوب می شد،  شد. خریدار این شرکت هواپیمایی 
شرکت تعاونی هسایار )وابسته به یكی از نهادهای نظامی( بود، اما این شرکت نتوانست از 
پس تعهدات خود بربیاید و در نتیجه سازمان خصوصی سازی ایرتور را از هسایار پس گرفت و 
کرد.  گذار  در سال 94 آن را به فردی به نام مجید شكاری بیرق به ارزش 34 میلیارد تومان وا
گفته می شود نسبت فامیلی با رئیس سازمان خصوصی سازی دارد، متعهد به پرداخت  که  او 

خ نمی دهد. بدهی ها طی دو سال می شود که این اتفاق ر
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/236529 

 

وز فساد را  ی نظام مالیاتی زمینه بر ن ساز مدر
از بین می برد

خبرگزاریایرنا-19مردادماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کل سازمان امور مالیاتی با بیان  کل سازمان امور مالیاتی | رئیس  امیدعلی پارسا، رئیس 
کید بوده، اضافه کرد:  اینكه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی مورد تأ
مدرن سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است. براساس گام نخست، فرایندهای سنتی 
به فرایندهای مكانیزه و الكترونیكی تبدیل شده و در گام دوم، به دنبال جمع آوری ریزداده ها 
و اطالعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم. وی ادامه داد: وی 
گفت: چنانچه به دنبال تحقق عدالت هستیم، باید اطالعات و ریزداده های واقعی در این 

زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
  /http://www.irna.ir/news/83432410

ی  رئیس اتحادیه امالک: برای مقابله با سوداگر
یم مسکن خالء قانون دار
خبرگزاریایرنا-20مردادماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

ک تهران | رئیس اتحادیه مشاوران  مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امال
کاهش التهابات بازار مسكن، به مصوبات  گری و  گفت: برای مقابله با سودا ک تهران  امال
کد رهگیری با هدف شفاف شدن معامالت  کامل قوانین و الزام ثبت  مجلس برای اجرای 
مسكن نیازمندیم. قلی خسروی ادامه داد: تالش ما پایین آوردن و تعدیل قیمت ها است اما 
خالء قوانین این روند را کند کرده است. برای مثال مهمترین اثر ثبت کد رهیگیری در معامالت 
گری و معامالت مكرر مسكن بود؛ اما بسیاری از قراردادهای خرید و  مسكن جلوگیری از سودا

فروش و حتی اجاره بدون ثبت کد رهگیری انجام می شود.
  /http://www.irna.ir/news/83433260 

ح مالیات بر بازار  عبور دولت از اجرای طر
مسکن

خبرگزاریایرنا-20مردادماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

گذشته،  روزهای  در  دولت  کار  دستور  از  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  الیحه  گهانی  نا حذف 
کنش نشان داده اند.  موضوعی است که بسیاری از اقتصاددان ها و رسانه های داخلی به آن وا
کش وقوس های فراوان باالخره در تیرماه امسال  که پس از  الیحه مالیات بر عایدی سرمایه 
گاه بعد از چند روز  برگشت خورد.  توسط سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد تقدیم شد، به نا
ح بسیاری از مشكالت بازار مسكن حل  کارشناسان معتقد بودند با اجرای این طر بسیاری از 

شده و دیگر شاهد جهش قیمت ها در این بازار نخواهیم بود.
  /http://www.irna.ir/news/83434084 
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و تکلیف چاه های  ی: وزارت نیر ز جهادکشاور
وانه را مشخص کند آب بدون پر

روزنامهاطالعات-20مردادماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

ح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد  مسعود عالئی، جانشین مجری طر
ح توسعه سامانه های نوین آبیاری اظهار داشت: طبق قانون،  کشاورزی | جانشین مجری طر
که به منظور مدیریت  وزارت نیرو متولی مدیریت منابع آب های سطحی و زیرزمینی است 
کنتورهای حجمی، تعیین تكلیف چاه های فاقد پروانه و حسابداری منابع  منابع باید نصب 
کشور  و مصارف آب به صورت جدی دنبال شود. امروز 100 ها هزار حلقه چاه فاقد پروانه در 
ح تعادل بخشی مسدود شده و 70  وجود دارد؛ همچنین، 45 هزار حلقه چاه غیرمجاز در طر
هزار کنتور هوشمند نیز روی چاه ها نصب شده که وضعیت بیالن منفی آب نشان می دهد که 

این اقدام ها باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
  http://yon.ir/EwdBy 

گزارشگران مفاسد اقتصادی حمایت 
می شوند

خبرگزاریایرنا-22مردادماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه | سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجتمع ویژه 
رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل 
تشكیل این مجتمع تخصصی به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و برای اجرا به دادگستری استان 
گزارشگران مفاسد اقتصادی در دستورالعمل تشكیل  تهران ابالغ شد. اسماعیلی افزود: حمایت از 
مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش بینی شده است. وی همچنین یكی از نكات مثبت 
گزارش های مردمی، سازمان های مردم  در این دستورالعمل را ایجاد تمهیدات الزم برای دریافت 

نهاد و تشویق گزارش دهندگان دانست که اطالعات مربوط به مفاسد اقتصادی را اعالم می کنند.
  /http://www.irna.ir/news/83435331 

دسترسی مردم به اطالعات سازمان مدارس 
غیردولتی

پایگاهاطالعرسانیدولت-22مردادماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و  بوروکراتیک

کز غیردولتی | رئیس سازمان مدارس و  مجتبی زینی وند، رئیس سازمان مدارس و مرا
کز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در دیدار سرپرست وزارت آموزش  و پرورش با  مرا
کرد: برای  کارکنان این سازمان با اشاره به تصویب ساختار اداری و تشكیالتی سازمان اظهار 
دسترسی مردم به اطالعات سازمان، ١٣ سامانه و ٢٣ زیرسامانه راه اندازی کرده ایم و با ایجاد 
کرده ایم تا  سامانه های ثبت شكایت های مردمی، اپلیكیشن شهریه و سایر سامانه ها تالش 

ارتباط سازمان با مردم را بیشتر کنیم.
  http://dolat.ir/detail/326294 

ی ادامه سانسور آمار تورم بانک مرکز
خبرگزاریدانشجو-23مردادماِه1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

شورای عالی آمار در یک تصمیم جدید، تولید و انتشار آمار های رسمی حساب های ملی را بین 
مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم کرد؛ طوری که تولید و محاسبه رشد اقتصادی، در اختیار بانک 
مرکزی و انتشار و اعالم آن، در اختیار مرکز آمار قرار می گیرد. با این تصمیم، سرمایه آماری و 
سری زمانی غنی بانک مرکزی، از خطر زوال دور خواهد شد. هر چند در مورد شاخص های 
دیگر مانند تورم، روال کار مانند ماه های اخیر است و محاسبه و انتشار آن در انحصار مرکز آمار 

قرار خواهد داشت.
  http://snn.ir/003I4P
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ینه  درآمدهای باشگاه پرسپولیس کجا هز
شد؟

خبرگزاریایلنا-23مردادماِه1398

شفافیت در حوزه ورزش

گرفته، مربوط به  که این روزها حول مدیریت باشگاه پرسپولیس شكل  مهم ترین ابهامی 
که مدعی شده قرار است مجری فروش بلیت این باشگاه در  پرداختی یكی از شرکت هاست 
که در اردیبهشت ماه مبلغ  فصل جاری باشد. این شرکت با اعالم این موضوع مدعی شده 
کرده تا در فصل  7 میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه به باشگاه پرسپولیس پرداخت 
جاری بتواند مجری بلیت فروشی این باشگاه باشد. باشگاه پرسپولیس اما از همان تاریخ هیچ 
کنار درآمد حاصل از مطالبات  کنشی نسبت به درآمدهای خود در زمینه این دریافتی ها در  وا

کره با اسپانسر جدید، نداشته است. اسپانسر گذشته و مذا
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-798088 

ی با جزئیات منتشر  چرا حقوق مدیران شهردار
نمی شود؟

مشرقنیوز-23مردادماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

بر اساس ماده چهارم مصوبه »مدیریت تعارض منافع«، شهرداری تهران می بایست ظرف 
کلیه حقوق، مزایا و دریافتی های مدیران شهرداری  مدت سه ماه پس از تصویب مصوبه، 
کامل و به صورت برخط منتشر نموده، به  طور مستمر  را به طور  تهران و واحدهای تابعه 
به روزرسانی کرده و در دسترس عموم قرار دهد. حال اینكه چرا این مصوبه کامل اجرا نمی شود 
گذشت حدود یازده ماه از تصویب این مصوبه، تنها به انتشار حقوق پایه  و شهرداری پس از 
که پاسخگویی مدیران شهرداری تهران را  کتفاء نموده، سؤالی است  برخی از مدیران خود ا

می طلبد.
  https://www.mashreghnews.ir/news/983865 
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مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

بی ثباتی اقتصادی و ضرورت توجه به سیاست های همگانی

بخش دوم

بی ثباتی های اقتصادِی دهه های اخیر عمدتًا در دوران نوسانات قیمت نفت و چالش های 
از  مجموعه ای  اما  یافته؛  شدیدتری  نمود  بین المللی،  و  منطقه ای  مناسبات  به  مربوط 
کارآمدی های نظام سیاست گذاری موجب شده  سیاست گذاری ها و رویه های غلط نهادی و نا

تا چالش های بیرونی به طرزی غیرمتعارف بر عرصه های داخلی تأثیر بگذارد. 
براساس برآوردهای انجام شده در وزارت رفاه در دورۀ اول تحریم های اقتصادی )1391-9۲( 
بیش از 4 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق افزوده شد و سطح مصرف جامعه بیش 
گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی،  کاهش یافت. براساس  از 7 درصد 
جمعیت زیر خط فقر مطلق در پایان سال 1397 به 40 درصد رسیده که به معنای افزایش بیش 
گزارش های مرکز آمار  گزارش است. براساس  از 4 میلیون نفری طی یک سال منتهی به این 
ایران، دهک های پایین درآمدی باتوجه به سبد مصرفی شان، سطح باالتری از تورم را تجربه 

می کنند و ازاین رو در چنین دوره هایی با فشارهای دوچندانی مواجه می شوند.
عدم پیوند نهادی میان سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی موجب شده تا سرعت و 
شدت تأثیر سیاست های فقرزایی و فرودست سازی به مراتب بیش از سیاست های حمایتی 
باشد. طی 15 سالۀ اخیر حتی در دورۀ وفور منابع نیز به دلیل فقدان همین پیوند نهادی و 

سیاست گذاری های غلط، جمعیت زیر خط فقر مطلق رو به افزایش بوده است.   
کاهش یافته است. روند این  در نتیجۀ چنین بی ثباتی هایی، اعتماد به نهادهای عمومی 
بی اعتمادی در موج های دوم و سوم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان و پیمایش ملی 
سرمایۀ اجتماعی روشن است. براساس یافته های پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان 
به  نسبت  پاسخگویان  درصد   88 حدود   )1394( اجتماعی  سرمایۀ  یافته های  )1394(  و 
و  ناامید   ... و  تبعیض،  فقر، فساد،  بیكاری،  نظیر  برای حل مشكالتی  کمیت  موفقیت حا
کمیت نیست، بلكه ناامیدی  نامطمئن اند. باید در نظر داشت که این ناامیدی تنها نسبت به حا

نسبت به گونه های مختلف اقتدار ازجمله نسبت به نخبگان اجتماعی و متخصصان است.
احساس  و  معیشتی،  شرایط  بر  کنترل نداشتن  احساس  اوضاع،  از  نااطمینانی  و  بی ثباتی 
از اضطراب ها  انواعی  گروه های درآمدی متوسط و پایین،  بی عدالتی و تبعیض به ویژه در 
که  می رسد  احساس  این  به  جامعه  از  بخشی  اینكه  دارد.  پی  در  نیز  را  روانی  فشارهای  و 
از  بخشی  شوک هایی،  چنین  نتیجۀ  در  و  نیست  تالش هایش  با  متناسب  دستاوردهایش 
دستاوردهای قبلی خود را نیز به یكباره از دست می دهد. درعین حال با وضعیت دوگانه ای 
که در نتیجۀ آن همچنان نگاهش معطوف به همان سازمان های عمومی ای  مواجه است 
است که هم وضعیت نابسامان خود را ناشی از عملكرد آن ها می داند و هم نسبت به موفقیت 

آن ها در حل مسائل نامطمئن است.
کارکرد، مستلزم داشتن  کند و این  نظام سیاسی باید به عنوان پناهگاه جامعه ایفای نقش 
استراتژی روشن عقب نشینی و بازگشت از بسیاری از سیاست گذاری های نادرست پیشین 
و  شغلی  بی ثبات سازی  بهداشت،  و  آموزش  خصوصی سازی  نظیر  سیاست هایی  است؛ 
کنار  در  سیاسی  نظام  است  الزم  غیره.  و  جامعه،  از  تشكل زدایی  کار،  نیروی  موقتی کردن 
کم برخوردار، سیاست هایی همگانی  گروه های  گزینشی برای فقرا و  سیاست های هدفمند و 
داشته  مدنظر  نیز  مسكن  و  درمان،  و  بهداشت  آموزش،  حوزۀ  سه  در  به ویژه  را  گسترده  و 
باشد. در شوک اقتصادی ابتدای دهۀ 1390 به ویژه دو حوزۀ سالمت و مسكن موجب شد تا 
بخش قابل اعتنایی از طبقات متوسط پایین به زیر خط فقر فرو افتند. سیاست های همگانی 

می توانند بخشی از اعتماد ازدست رفتۀ جامعه را احیا کند. 
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ی: بیش از هزار هزار میلیارد تومان  جهانگیر
وتمندان می شود یارانه ی فقرا نصیب ثر

عصرایران-17مردادماِه1398

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور | جهانگیری با بیان اینكه یكی از اصلی ترین یا 
کردند و این هدف همواره مورد  که امام)ره( برای نظام اسالمی ترسیم  بزرگ ترین رسالت هایی 
کرد:  گرفت، رفع محرومیت از مناطق و افراد بود، عنوان  کید و اصرار مقام معظم رهبری قرار  تأ
شاید مهم ترین وظیفه ای که برای نظام قائل شدند، استقرار عدالت و محرومیت زدایی از چهره ها 
و مناطق بود. وی همچنین در رابطه با یارانه های پنهان اذعان داشت: یارانه های پنهانی که باید 
به ضعیف ترین اقشار برسد و به ثروتمندترین افراد می رسد، بیش از هزار هزار میلیارد تومان است.

  https://www.asriran.com/fa/news/683400 

ح ساماندهی کودکان کار مغایر با  طر
پیمان نامه جهانی حقوق کودک است

خبرگزاریایلنا-17مردادماِه1398

کودکان | مسئول کمیته  کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق  ضحی امیری، مسئول 

کودکان  ح ساماندهی  کودکان، با اشاره به اینكه اجرای طر حقوقی انجمن حمایت از حقوق 
کودک نیز مغایرت  کرامت انسانی آن ها، با پیمان نامه جهانی حقوق  گذاشتن  عالوه بر زیرپا 
کرامت  که از تیر ماه 98 مجددًا آغاز شده ،  کار  کودکان  ح ساماندهی  دارد، اظهار داشت: طر
گرفته است. امیری افزود: مطابق ماده 3  کودکان را نقض و حقوق آن ها را نادیده  انسانی 
که  توسط  مؤسسات   کودکان   کودک در تمام  اقدامات  مربوط  به   پیمان نامه جهانی حقوق 
رفاه  اجتماعی  عمومی  و یا خصوصی ، دادگاه ها، مقامات  اجرائی  یا ارگان های  حقوقی  انجام  

می شود، منافع  کودک  از اهم مالحظات  است.
کار و خیابان توسط سازمان بهزیستی و با  کودکان  ح ساماندهی  که طر * الزم به ذکر است 

مشارکت شهرداری تهران و وزارت کشور در حال اجراست.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-794782 

ید و اجاره خانه  کاهش ۳۰ درصدی قیمت خر
ی تهران در مناطق مرکز

فرارو-17مردادماِه1398

مصطفی   | تهران  ک  امال مشاوران  صنف  اتحادیه  رئیس  قلی خسروی،  مصطفی 
ک تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینكه  قلی خسروی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران امال
خ اجاره بها و قیمت مسكن در مناطق مرکزی شهر تهران با کاهش بیش از 30 درصدی روبرو  نر
که االن  کاهش قیمت مسكن بیش از این چیزایی است  بوده است، اظهار داشت: »انتظار 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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کاهش سهم بودجۀ آموزش با سه روند هم راستا بوده است: افزایش مدارس  باشد. این روند 
گونه های مدارس  افزایش  و  آموزش  از جیب مردم در حوزۀ  پرداخت  افزایش  غیرانتفاعی، 

شهریه ای؛ که هر سه این روندها را می توان ذیل کاالیی سازی آموزش عمومی تفسیر کرد.
  /http://www.irna.ir/news/83428194 

۷۰ درصد قبول شدگان کنکور امسال از 
سمپاد هستند

روزنامهآفتابیزد-19مردادماِه1398

آمارهای رسمی حكایت از آن دارند که بیش از 70 درصد رتبه های برتر کنكور امسال در رشته های 
درخشان(  استعدادهای  پرورش  ملی  سمپاد)سازمان  دانش آموزان  انسانی  و  تجربی  ریاضی، 
هستند. سهم غیرانتفاعی ها 14 درصد و نمونه دولتی ها 13 درصد است.  91 درصد نفرات برتر 
شهرستانی در مدارس سمپاد درس خوانده اند و تنها 9 درصد آنان در مدارس غیرانتفاعی و دولتی 
تحصیل کرده اند. 66 درصد دانش آموزان تهرانی که جزو نفرات برتر کنكور 98 هستند در مدارس 
غیرانتفاعی و نمونه دولتی درس خوانده اند و 33 درصد آنان دانش آموزان مدارس سمپاد هستند.

  http://yon.ir/C0gUI 

5 میلیون ایرانی بدون شغل درآمد دارند
روزنامهآفتابیزد-20مردادماِه1398

جمعیت افراد دارای درآمد »بدون شغل« با رشد بیش از ۲ میلیون نفری، به 5 میلیون و 100 هزار نفر 
کار محسوب می شود؛ افرادی که نه شاغل هستند و  رسیده است و یک پدیده قابل تأمل برای بازار 
نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند. دانشجویان و افراد در حال آموزش، زنان خانه دار و افراد دارای 

درآمد از محل ها ی »غیرکاری«، بخش مهمی از جمعیت غیرفعال را به خود اختصاص می دهند.
  http://yon.ir/JQa3c 

گسیخته و غیر منطقی باال رفت، بنابراین باید  که قیمت ها به صورت افسار  وجود دارد، چرا 
ک تهران افزود: »به  خ ها تا متعادل شدن کاهش یابند.« رئیس اتحادیه صنف مشاوران امال نر
طور کلی در تهران، قیمت ها با افت روبرو بوده، اما این امر منطقه به منطقه متفاوت است.«

  https://fararu.com/fa/news/408285 

طی۲۰ سال گذشته سطح قیمت ها ۳۷ برابر، قیمت 
ینه مسکن ۷۶ برابر شده است اجاره ۶۱ برابر و هز

خبرآنالین-18مردادماِه1398

فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه عالمه   | فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
گفت: در طی سال های 137۲ تا 139۲، سطح عمومی قیمت ها 37 برابر شده  طباطبایی 
است اما در همین دوره، هزینه اجاره 61 برابر و هزینه مسكن 76 برابر شده است. در دوره 
مذکور قیمت زمین به طور متوسط در ایران 107 برابر شده است؛ یعنی تب غیرمتعارف آزمندی  
فاجعه ساز ضدانسانی شكل گرفته که به ابعاد مافیایی اقتصاد جلوه جدیدی بخشیده است. 
مؤمنی ادامه داد: این بدان معنی است که برای بخش بزرگی از جمعیت کشور، صاحب خانه 

شدن تبدیل به رؤیای محال شده و مردم را نسبت به آینده مایوس و سرخورده کرده است.
  http://khabaronline.ir/news/1287928 

ورش از بودجه  سقوط سهم آموزش و پر
کشور

خبرگزاریایرنا-19مردادماِه1398

رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران | طی سه دهۀ 
اخیر، بودجه عمومی آموزش وپرورش روندی نزولی داشته است تاجایی که از حدود 19 درصد 
در سال 1370 به حدود 10 درصد در سال 1398 رسیده است و همین امر سبب شده است تا 
پرداخت از جیب مردم در زمینه آموزش و پرورش در قالب های مختلف روند افزایشی داشته 
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ی کارگر ساده ایرانی کوچ اجبار
کسبوکارنیوز-22مردادماِه1398

ثمانه نادری، خبرنگار | در حال حاضر هزینه های معیشت از 6 میلیون تومان هم عبور کرده 
کار متخصص  و  و تورم تولید هم به بیش از 30 درصد رسیده است. به همین دلیل، نیروی 
ساده به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. بر اساس گزارش های موجود، دستمزد روزانه هر 
کارگر در اربیل معادل حدود ۲5 دالر و حدود 3 برابر دستمزد آن ها در ایران است. همچنین، 
که با احتساب 0/6 دالر حداقل درآمد  کارگران در ترکیه 5/9 دالر است  حداقل درآمد ساعتی 
ساعتی کارگران در ایران می توان گفت که کارگران ترک 10 برابر کارگران ایرانی حقوق می گیرند.
  http://yon.ir/4AyYV

۲۳/5 میلیون ایرانی کار نمی کنند
روزنامههمشهری-22مردادماِه1398

برآورد جمعیت ایران نشان می دهد از 81 میلیون ایرانی، ۲3/5 میلیون نفر به دلیل مسئولیت 
کار نیستند و در زمره جمعیت غیرمولد قرار  شخصی خانوادگی و بی نیاز بودن در جست وجوی 
کل جمعیت ایران 14/1 میلیون نفر زیر 10 سال و 5/1  گزارش نشان می دهد از  می گیرند. این 
میلیون نفر هم 65 ساله و باالتر هستند و 53/9 میلیون نفر هم در هیچ یک از ۲ گروه شاغالن 
ج از نیروی کار به حساب می آیند که نشان می دهد  و بیكاران جایی ندارند و جزو جمعیت خار
کار، عماًل هیچ سهمی در  قشر عظیمی از نیروی مولد ایران، معادل 43/7 درصد از نیروی 

تولید ندارند.
  http://newspaper.hamshahri.org/id/72196 

وت بیگانه  فقر مهارتی، جامعه را با تولید ثر
کرده است

خبرگزاریایرنا-23مردادماِه1398

آموزش  مدیرکل   | زنجان  استان  ای  فنی و حرفه  آموزش  مدیرکل  انصاری،  محمدرضا 
کنون،  گذشته تا کشور از سال های  گفت: فقر مهارتی مبتالبه  فنی وحرفه ای استان زنجان 
کید  موجب بیگانگی افراد جامعه با تولید ثروت و درآمد شده است. محمدرضا انصاری با تأ
کرد:  را احساس می کنیم، خاطرنشان  کاماًل فقر  کارآفرینی و اشتغال،  اینكه در خصوص  بر 
گفت: با ادامه تحصیل  فقر مهارتی می تواند پیامدهای بسیار زیادی داشته باشد. انصاری 
کارشناس تبدیل شده و ورود افراد  ج علمی باالتر، این افراد به  کسب مدار تكنسین  ها برای 

کار حداقل با ۲ سال تأخیر انجام می شود. فنی و متخصص به بازار 
  /http://www.irna.ir/news/83436797 
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وستاها باعث فقر  فراهم نکردن بستر توسعه ر
وستاییان است ر

خبرگزاریفارس-17مردادماِه1398

محمد خالدی، نماینده مجلس شورای اسالمی | نماینده مردم لردگان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینكه فلسفه وجودی اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم روشن می شود، گفت: 
از طرفی دائم گفته می شود باید تالش کنیم مقابل مهاجرت ها گرفته شود، اما از سوی دیگر کاری 
برای این موضوع نمی شود. وی با بیان اینكه روستاهایی در شهرستان های مختلف چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد که حتی زمین های کشاورزی آن جز اراضی منابع طبیعی هستند که باعث 
که بستر  به وجود آمدن یک وضعیت نامطلوب برای روستاییان شده است، ادامه داد: تا زمانی 

توسعه روستاها فراهم نشود باید شاهد مهاجرت و فقر روستاییان باشیم.
  http://fna.ir/dbdlo8 

سکونت یک میلیون تبعه غیر رسمی در تهران
روزنامهآفتابیزد-17مردادماِه1398

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران | استاندار تهران گفت:55٠ هزار اتباع خارجی 

به صورت رسمی و یک میلیون تبعه غیر رسمی در تهران سكونت دارند. به گزارش  آفتاب یزد، 
محسنی بندپی با اذعان به اینكه سرریز آسیب های اجتماعی در تهران است، به سرفصل های 
کاهش آسیب های اجتماعی، جزو  گفت: پیشگیری از وقوع جرم و  کرد و  همكاری قوا اشاره 
این سرفصل ها است و رهبری طبق ماده ٨٠ قانون برنامه ششم توسعه پیشگیری را اولویت 

دانسته و با این نگرش، راهبردها و ریل گذاری ها انجام شده است.
  http://yon.ir/7z7z7 

خانه هایی که حتی با حذف ۴ صفر نمی توانیم 
بخریم

خبرگزاریمهر-18مردادماِه1398

طی یک سال اخیر یعنی از تیرماه 97 تا تیرماه سال جاری، قیمت مسكن در پایتخت با رشد 
است.  رسیده  تومان  میلیون   13.3 به  تومان  هفت میلیون  متری  حدود  از  درصدی   91.5
همچنین بین مناطق ۲۲ گانه، باالترین میانگین قیمت هر متر زیربنای مسكونی تیرماه سال 
جاری مربوط به مناطق یک با ۲9.8 میلیون تومان، منطقه سه با ۲3.7 میلیون تومان و 
ک و  منطقه دو با ۲1.3 میلیون تومان است؛ اما در این گزارش با بررسی داده های سامانه امال
کچری  مستغالت کشور به نتایج قابل تأملی رسیده ایم. در این میان، قیمت برخی خانه های ال

تهران به متری 50 تا 98 میلیون تومان می رسد.
  http://mehrnews.com/news/4688430 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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بیش از ۱۱۰۰ کودک کار در پایتخت به والِد 
درمانی نیاز دارند

خبرگزاریفارس-19مردادماِه1398

حمید چوبینه، مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران | مدیرعامل شرکت شهر 
سالم با اشاره به پایش سالمت 1100 کودک کار در پایتخت گفت: وضعیت سالمت برخی از این 
کودکان در حالت هشدار است و این افراد نیاز به والد درمانی دارند. چوبینه ادامه داد: بیشترین 
مراجعه در مرکز 5 بوده که 3500 خدمت در روز تنها از طریق این مرکز انجام می گیرد. 30 درصد 
مراجعات پرسنل شهرداری و بازنشستگان آن هستند و 70 درصد خدمت گیرندگان شهروندان 
که بسیاری از درمانگاه ها ممكن است  در مناطق مختلف تهران است. حتی در ایام تعطیل 

خدمات جامعی به بیماران ارائه ندهند، ما این موضوع را مدنظر قرار دادیم.
  http://fna.ir/dbddyf 

تفاهم نامه اشتغال زایی برای ۴۰۰۰۰ نفر بر 
ح ملی توسعه مشاغل خانگی اساس طر

پایگاهاطالعرسانیدولت-19مردادماِه1398

تداوم  هدف  با  جهاددانشگاهی  و  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  وزارت  همكاری  تفاهم نامه 
کشور با  ح ملی توسعه مشاغل خانگی و توانمندسازی 40 هزار نفر در 31 استان  اجرای طر
حضور حسن روحانی منعقد شد. موضوع این تفاهم نامه، توسعه و بهبود مستمر و پایدارسازی 
طریق  از  و  خانگی  مشاغل  توسعه ی  ملی  ح  طر چارچوب  در  خانگی  و  خرد  کسب وکارهای 
گروه های  کارآفرینی در مناطق، رسته ها و  پیاده سازی الگوهای موفق، توسعه ی اشتغال و 
کسب وکارهای خرد و خانگی از نظر مهارت،  کید بر مناطق روستایی و توسعه ی  هدف با تأ

استانداردها، کیفیت، تكنولوژی، حضور در بازار، برندسازی محصولی و منطقه ای است.
  http://dolat.ir/detail/326077 

ین فصل مستأجران ثبت سخت تر
روزنامههمشهری-19مردادماِه1398

مقدار رشد اجاره خانه در بهار امسال به طور بی سابقه ای 3 برابر میانگین رشد قیمت کرایه خانه 
در بهار 3 سال اخیر بوده است. اطالعات مرکز آمار نشان می دهد متوسط تورم ساالنه در فصل 
بهار 1398 )4 فصل منتهی به بهار 98( برابر ۲۲/6 درصد بوده است. همچنین میانگین تورم 
ساالنه فصل در 3 سال اخیر یعنی از سال 1395 تا سال1397 برابر با 7/4 درصد بوده است. 
مقدار رشد ساالنه اجاره خانه)تورم ساالنه( نیز در بهار 1395، برابر با 9/8 درصد و درسال های 
96 و 97 به ترتیب 4 و 8/4 درصد بوده؛ درحالی که این مقدار رشد امسال به ۲۲/6 درصد 

رسیده است.
  http://newspaper.hamshahri.org/id/71560

مذاکره با تأمین اجتماعی برای تأمین امنیت 
شغلی خبرنگاران

خبرگزاریمهر-20مردادماِه1398

فریده اوالد قباد، نماینده مجلس شورای اسالمی | نماینده مردم شهرستان های پردیس، 
کره با تأمین اجتماعی برای تأمین امنیت شغلی  از مذا تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات 
گزارش خبرنگار مهر، فریده اوالد قباد در آیین تجلیل از خبرنگاران  خبرنگاران خبر داد. به 
شهرستان پردیس، با بیان این که دغدغه های خبرنگاران برای ما حائز اهمیت است، اظهار 
کشور داشتیم،  که با ناهید حیدری، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب  داشت: در پی نشستی 
تصمیمات خوبی در راستای تأمین امنیت شغلی خبرنگاران در کل کشور گرفته شد که پس از 

تصویب نهایی اطالع رسانی خواهد شد.
  http://mehrnews.com/news/4690476 
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فرمول بندی دهک های طبقاتی ایران براساس 
چه معیارهایی است؟

اقتصادآنالین-20مردادماِه1398

بهاءالدین  هاشمی، اقتصاددان | براساس بررسی های انجام شده، حداقل هزینه معیشت 
سرانه  درآمد  که  خانوارهایی  بنابراین  است؛  تومان  میلیون    ٤ حدود  چیزی  ماهانه  خانوار 
کمتر از این میزان باشد را می توان دهک های پایین درآمدی یعنی دهک های ٣،٢،١  آن ها 
متوسط  طبقه  می توان  را  تومان  میلیون    ١٠ تا   ٤ درآمدسرانه  با  خانوارهایی  دانست.   4 و 
که درآمد باالی ١٠ میلیون تومان در ماه دارند را می توان  کسانی  جامعه)دهک های ٤ تا ٧ ( و 
دهک های باالی درآمدی دانست. همچنین بر اساس سناریوهای مختلف می توان اذعان 

داشت که ٢٣ تا ٤٠  درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق رفته اند.
  https://www.eghtesadonline.com/n/1qmW 

فرصتی برای تولید و ارتقای مسکن خود
روزنامهشرق-22مردادماِه1398

سیدمجتبی علوی، معاون عمران و به سازی شرکت بازآفرینی شهری | برنامه بازآفرینی 
 ، 18 تبصره  محل  از  که  است  اشتغال  و  تولید  رونق  هشت گانه  محورهای  از  یكی  شهری 
بودجه ای برای آن مصوب شده است. این برنامه سه ویژگی دارد: نخست جامعیت در تهیه 
برنامه از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط زیست؛ دوم، انسجام سازمانی 
کم  که قواعد حا و همكاری بین بخشی و سوم مشارکت اجتماعی. این سه نقشه راهی است 
کنان  کیفیت زندگی سا کرده و هدف اصلی آن، ارتقای  بر »بازار بازآفرینی شهری« را مشخص 

در این بافت هاست.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/236815

۳۰ درصد اشتغال در استان تهران در اختیار 
بانوان قرار داده شده است

خبرگزاریمهر-22مردادماِه1398

سایر

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران | به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی 
بندپی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با معصومه ابتكار معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده که در استانداری تهران برگزار شد، طی سخنانی گفت: هر کشوری که کاهش 
فقر، بیكاری، رفع تبعیض و نابرابری را از اهداف مدنظر خود قرار دهد، قطعًا توسعه خواهد 
کند و 30 درصد  که قول داده عمل  کرده است به هر آنچه  یافت. وی ادامه داد: دولت تالش 
اشتغال را در اختیار زنان قرار داده و سن مدیریت را کم کرده است و این موضوع را می توان در 

کار و رفاه اجتماعی دید. وزارت تعاون، 
  http://mehrnews.com/news/4691848

زدایی در ایران دو قفل فقر
روزنامهدنیایاقتصاد-23مردادماِه1398

یافته های یک پژوهش در وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد دو سطح فردی و 
کالن، مانع فقرزدایی در ایران شده است. یافته های این پژوهش، مهم ترین عامل اثرگذاری 
در سطح فردی را »میزان تحصیالت سرپرست خانوار« می داند؛ به نحوی که افزایش سال های 
کاهش می دهد. مطابق این پژوهش،  تحصیل سرپرست خانوار، فقر چند بعدی خانوار را 
و  مطلوبیت  افزایش  در  بهتر  تصمیم گیری  موجب  خانوار  سرپرست  آموزش  سطح  افزایش 
کالن نیز این پژوهش مهم ترین عامل  بهره برداری از امكانات خانوار خواهد شد. در سطح 
اثرگذار در فقر را تورم معرفی می کند. این شاخص بیشترین تأثیر را بر شاخص فقر چندبعدی 

دارد.
  https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3559848 
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وش اقساطی زمین دولتی به مردم برای  فر
ساخت خانه

روزنامهآفتابیزد-23مردادماِه1398

سایر

 | راه و شهرسازی  وزارت  مسکن  اقتصاد  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  فرهادیه،  عباس 
ح تأمین  مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه وشهرسازی درباره جزئیات طر
مسكن به روش فروش اقساطی زمین اظهار داشت: مشكلی که در حال حاضر در بخش ساخت 
و ساز وجود دارد، تفاوت باالی هزینه تمام شده ساخت با قیمت زمین است که به صورت 60 
درصد هزینه زمین و 40 درصد هزینه ساخت وساز این نسبت وجود دارد. وی افزود: بسیاری 
از متقاضیان خرید مسكن، هزینه تمام شده ساخت یک واحد 75 متری که حدود ۲00 تا ۲50 
میلیون تومان می شود را دارند اما نمی توانند خانه دار شوند چون قیمت زمین چند برابر قیمت 

ساخت این واحد است و خانوارها هزینه خریداری مسكن را ندارند.
  http://yon.ir/pU3KQ 

اصفهان ۴۸۰۴ دانش آموز بازمانده و تارک از 
تحصیل دارد

خبرگزاریایرنا-23مردادماِه1398

سایر

کل آموزش وپرورش اصفهان | معاون آموزش  شهین جوانی، معاون آموزش ابتدایی اداره 
کنون چهار هزار و 804 دانش  ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت : در این استان تا
آموز بازمانده و تارک از تحصیل شناسایی شدند. شهین جوانی افزود: یک هزار و ۲19 نفر شامل 
که شرایط سنی ورود به  700 نفر پسر و 519 نفر دختر  از این تعداد  بازمانده از تحصیل )کودکانی 
پایه اول را دارند ولی متأسفانه وارد آموزش وپرورش نمی شوند( هستند. همچنین سه هزار و 585 
نفر از این تعداد شامل یک هزار و 963 نفر پسر و یک هزار و 6۲۲ نفر دختر تارک از تحصیل)افرادی 

که به نوعی وارد سیستم آموزش وپرورش شدند و به دالیلی سیستم را ترک کردند( هستند.
  /http://www.irna.ir/news/83436043 
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