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گسترش فساد نهادی دارند. نهادهای ناعادالنه، به  قوانین ونهادهای ناعادالنه، تمایل به 
ندرت بی طرفانه اداره می شوند. به این ترتیب، یک جامعه بسیار ناعادالنه احتمااًل فساد و 

همچنین نافرمانی مدنی باالیی خواهد داشت. 
و  ثروتمند  افراد  نمی کنند،  تضمین  را  فرصت ها  به  برابر  دسترسی  قوانین  که  جامعه ای  در 
قوی، ابزار و منابع برای ایجاد قوانین و نهادهای مطبوع خود خواهند داشت و منافع خود را 
کرد یا با نقض قوانین و نهادها، منافع خود را  از طریق تصویب قوانین جدید تأمین خواهند 
افزایش خواهند داد. به این نوع فساد اصطالحًا فساِد بزرگ گفته می شود. در چنین شرایطی 
مردم فقیر و ناتوان، فاقِد منابع و نفوذ برای نظارت بر افراد قوی و ثروتمند بوده و همچنین 
نمی توانند این افراد را بابت اقداماتشان مؤاخذه کنند. از این رو ممکن است فرودستان  برای 
تأمین نیازهای بسیار اساسی مانند غذا، آموزش و مراقبت های بهداشتی، ناچار شوند رشوه 
پرداخت کنند، رأی بفروشند یا به اشکال دیگری از فساد و سوء استفاده از قدرت دست زنند. 
کوچک می نامند. در یک جامعه نابرابر از نظر سیاسی  این نوع فساد را اصطالحًا  فسادهای 
کوچک توسعه خواهند یافت و البته بر  و اقتصادی- اجتماعی، احتمااًل هر دو فساد بزرگ و 
خالف فساد بزرگ که موارد آن محدود و حجم مبالغ مورد سوء استفاده بسیار بزرگ و غیر قابل 

تصور است، فسادهای کوچک زیاد اما مبالغ بسیار کوچک و جزیی هستند. 
فساد بزرگ بر توزیع برابر درآمد و همچنین دسترسی به فرصت ها، آزادی ها و مشارکت در سطح 
ملی اثرات منفی دارد. فساد، نابرابری درآمدی را به دو صورت افزایش خواهد داد: با تسهیل 
ساختاری  اصالحات  ایجاد  برای  تالش ها  مهار  با  و  ویژه؛  حقوق  و  ثروت  نابرابر  اختصاص 
که  مزایای موجود نخبگان در قدرت را تهدید می کند. فساد همچنین  و تغییرات نهادی 
کردن تأثیر بی اندازه افراد فاسد در فرآیندهای سیاسی، افزایش  نابرابری مشارکت را با مهیا 
خواهد داد. فساد، تهدید کننده جدی دموکراسی پایدار است و در همان حال، دموکراسی الاقل 

در بلندمدت یکی از عوامل مهم و اثرگذار کنترل فساد است.
و  فساد  تقویت کننده  متقابل  روابط  روشنی  به  فساد،  پیامدهای  و  علل  درباره  مطالعات 
بی عدالتی به ویژه فقر و نابرابری را تأیید می کنند.  از این رو فساد قربانی هایی دارد، درست 
که هر بی عدالتی قربانیانی دارد و البته بر خالف تصور، شناسایی قربانیان حاصل  همان طور 
که از قدرت عمومی سوء استفاده می کنند،  از فساد به سادگی ممکن نیست. مقاماتی رسمی 
کسب وکار، مجبور  که برای راه اندازی  که قربانیان شان مشتریانی هستند  مجرمانی هستند 
به دادن رشوه شده اند؛ اما از زاویه ای وسیع تر، شهروندان قربانیان این فساد هستند. در واقع  
زندگی در  باید هزینه های  زیرا آن ها  قربانی واقعی فساد، عموم مردم و شهروندان هستند 

جامعه ای نابرابر و ناعادالنه را دهند. 
مبارزه با فساد نباید به مبارزه با افراد فاسد حتی مفسدان بزرگ محدود شود. بلکه باید تالش 
کرد قوانین و نهادهای ناعادلی که فساد بزرگ و نهادی را ایجاد می کنند، اصالح کرد. عالوه بر 
کمیت  کوچک نیز نه تنها باید در راستای ایجاد حا این، هدف اصالحات برای مبارزه با فساد 
قانون باشد، بلکه شرایط اجتماعی و نهادها باید به نحوی سازمان داده شود که عموم مردم 

به درستی رفتار کنند و متقاعد شوند که ساختار اصلی جامعه آن ها عادالنه است.
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
گفت: می توان این وعده را  کسب وکار    رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط 
داد که تا سال آینده تمام صدور مجوزهای کسب وکار از طریق درگاه واحد و الکترونیک انجام 

می شود.
که از طریق شبکه بانکی انجام شده،  گزارش روزنامه اعتماد و با توجه به رصدهایی    به 
که سایت های شرط بندی به طور میانگین، روزانه 200 میلیون تا یک  تخمین زده می شود 

مقدمهفساد بزرگ، فساد کوچک
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میلیارد تومان گردش مالی دارند.
ک در کالنشهرها تا پایان سال خبر داد و گفت:    وزیر راه و شهرسازی از ایجاد سامانه ملی امال
این سامانه به ۸ پایانه سیستمی اطالعات متصل می شود و با یک تغییر رویکرد و با استفاده 

از دیتا ماینیگ به صورت یکپارچه ایجاد خواهد شد.
ح »شفاف سازی و ارتقای سالمت  گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از شاتا، طر   به 
کلی اقتصاد  نظام اداری« به منظور اجرای بند ۱۸ از شماره بندهای مرتبط با سیاست های 

مقاومتی در راستای شفاف سازی اقتصاد، تهیه و تدوین شده است.
  به گزارش ایسنا، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، تصریح کرد: کودکان کار باید از 
حقوق اولیه خود بهره مند شوند و جمع آوری این کودکان از سطح شهرها عملی غیر کارشناسی 

شده و سیاسی است.
کارگر  که ۱۳0 هزار و ۴00  کی از آن است    آمار مربوط به اطالعات بنگاه های مشکل دار، حا

کار هستند. کارگران در ۱۱۹۳ بنگاه کشور مشغول به  در کل کشور حقوق معوق دارند که این 
گفت:۸0 درصد درآمد روستاییان متعلق به20 درصد جمعیت    استاندار خراسان رضوی 
کشاورزی دارند اما در روستا  کار  که  کان بزرگی هستند  که روستانشین نیستند؛ بلکه مال است 

زندگی نمی کنند.
گر    به گزارش ایلنا، حداقل مستمری بازنشستگان به ۱ میلیون و۸00 هزار تومان می رسد؛ ا
که حداقل  کنیم، درمی یابیم  این عدد را بر سبد معاش ۷ میلیون و ۵۳۱ هزار تومانی بخش 

مستمری فقط 2۳ درصد از هزینه های خانوار بازنشسته را پوشش می دهد.
  مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: بر اساس اطالعات مرکز آمار، ۱0 درصد از مردم بیمه 
کشور فاقد دفترچه بیمه درمانی  ندارند؛ اما پیش بینی می شود 6/۵ تا هفت میلیون نفر در 

باشند و تعدادی هم دو دفترچه ای هستند.
  مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی به جمعیت 600 هزار نفری حاشیه نشین تبریز اشاره 

کرد و گفت: قطعًا فقر پنهان در مناطق حاشیه شنین تبریز وجود دارد.
گفت: تأمین اجتماعی با همکاری    معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی 
بانک رفاه و کانون بازنشستگان حدود ۴00 میلیارد تومان برای پرداخت وام به بازنشستگان 

و مستمری بگیراِن تأمین اجتماعی در سال ۹۸ در نظر گرفته است.
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طبقهبندیدادههایمربوطبه»شفافیت«براساسجایگاه/سمتافراد
مورخ31مردادماهلغایت6شهریورماِه1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
63درصد15روزنامهنگار-خبرنگار

21درصد5مدیرانیاشاغلینسازمانهاونهادها1
8درصد2پژوهشگرانواساتیددانشگاه

4درصد1وزرا
------کنشگرانمدنی

------نمایندگانمجلس
4درصد1سایر

100%24مجموع

توزیعدادههابراساسجایگاه/سمتافراد

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

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

طبقهبندیموضوعِیدادههایمربوطبه»شفافیت«
مورخ31مردادماهلغایت6شهریورماِه1398

فراوانیتعد اد موضوع
17درصد4نظامپولی،مالیوبانکی

13درصد3سالمتاداریوبوروکراتیک
13درصد3وزارتخانهوسازمانهایتابعه

13درصد3بازرگانیوامورمالیاتی
8درصد2دولت)دولتالکترونیکو...(

8درصد2بهداشتوسالمت
8درصد2اموراتمجلسونمایندگان

8درصد2امالکومستغالت
4درصد1ورزش

4درصد1مدیریتشهری
------رسانه،فرهنگوهنر

------قضایی
------نفتوپتروشیمی

------نهادهایعمومیغیردولتی
------صندوقهایبازنشستگی
------اطالعاتوفضایمجازی

4درصد1سایر
100%24مجموع

توزیعموضوعِیدادههایشفافیت
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گذشته  توئیتر سهم ۱0 درصدی و در تلگرام سهم ۱۷ درصدی داشته و نسبت به هفته های 
که مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در قوه  کمتری به این موضوع شده است. در حالی  توجه 

مقننه از مضامین پر اهمیت بازه مورد بررسی بوده اند.
  مضامین منتشر شده در این هفته بسیار متنوع بوده اند و موضوعات مختلفی توجه کاربران 
را به خود جلب کرده است و همین موضوع باعث کاهش توجه به فساد در سطح کالن کشور 

شده است.
صنایع  با  ارتباط  در  به ویژه  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  از  بعضی  تخلف    
که منجر به بازداشت دو تن از آن ها شد و عکس العمل سایر نمایندگان در اولین  خودروسازی 
ح شفافیت  کاربران بوده است. همچنین، طر حضور آن ها در مجلس بعد از آزادی، مورد توجه 
ح بوده است، باعث پررنگ  که در مجلس مطر آرای نمایندگان و شفایت در بخش دارو و درمان 
شدن مضمون مرتبط با فساد در این قوه شده و این مضمون به طور کلی در جایگاه بعدی قرار دارد. 
  فساد در قوه مجریه و بانک سرمایه و همچنین فساد در فوتبال نیز این هفته مجددًا بازدید 

و الیک قابل توجهی داشته اند.
ح شده در  کاربران به موضوعات و خبرهای مطر گفت در این هفته،    در مجموع می توان 
کثر نهادها و دستگاه های مختلف پرداخته اند. اقدامات قوه  ارتباط با فساد و شفافیت در ا
قضاییه در راستای مبارزه با فساد و انتقادات صورت گرفته به این اقدامات از سوی مقامات و 

کاربران نیز از موارد قابل توجه بوده است.
که بیشترین الیک را در توئیتر داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه توئیت اولی 

گرفتند، به ترتیب 260۴، 2۳6۴ و 2020 الیک دریافت کرده بودند. 
که بیشترین بازدید را در تلگرام داشتند و در این تحلیل مورد بررسی قرار    سه پست اولی 

گرفتند، به ترتیب ۳2۴2۵۸، ۳۱2۳۳۱ و 2۸۸۷0۸ مرتبه بازدید شده بودند. 

گردش آزادانه اطالعات در میان  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نقش قابل توجهی در 
گاهی شده و از سوی دیگر، مطالبه شفافیت در فرایند  جامعه دارند. از یک سو، موجب افزایش آ
تصمیم گیری را افزایش می دهند. بنابراین، این امیدواری وجود دارد که در بلندمدت به کاهش 
بررسی نظرات  و  گزارش تحلیل  این رو، هفتمین  از  نمایند.  کمک  افزایش شفافیت  و  فساد 
کاربران و همچنین بررسی استقبال عمومی از مباحث مربوط به شفافیت و مبارزه با فساد در 

دو شبکه اجتماعی تلگرام و توئیتر در خبرنامه در اختیار عالقمندان قرار می گیرد. 
 

در بازه زمانی ۱ تا ۷ شهریور بیش از 2۴ هزار مطلب در تلگرام و بیش از 2۸هزار پست توئیتری 
در ارتباط با فساد و رانت منتشر شده است. بیشترین توجه در هر دو فضای مجازی مورد بررسی 
است.  بوده  قضاییه  قوه  ویژه  به  مختلف  نهادهای  در  فساد  با  مبارزه  به  معطوف  همچنان 
بازدیدهای مضمون مبارزه با فساد در هردو فضای مجازی افزایش یافته و نسبت به دوره قبلی 
این مضمون پررنگ شده است به طوری که در هفته گذشته این مضمون در توئیتر بیشترین میزان 
الیک و مطالب منتشر شده را به خود اختصاص داده است. در توئیتر، فساد و عدم شفافیت در 
مجلس شواری اسالمی نیز بسیار پررنگ بوده است و توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

 
کار روش 

که پست های  توئیتری باالی ۱00  روش انجام استخراج داده ها به این صورت بوده است 
کلیدواژه های »رانت + فساد  الیک و همچنین پست های باالی ۵0 هزار بازدید در تلگرام با 
+ شفافیت« در روز های ۱ الی ۷ شهریور به روش تحلیل مضمون مورد ارزیابی قرار گرفته اند. 

 
تحلیل

خ داده در سطح کشور در شبکه اجتماعی    میزان مطالب منتشر شده در مورد فساد و رانت ر

انتظار شهروندان از مجلس در مقابله با فساد 

کاربران فضای مجازی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد چه می گویند
بازه زمانی 1 تا 7 شهریور

فضای 
مجازی



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

8

مقدمه

جدول1:دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبمیزانبازدیدتلگرامی

سهممضمون
27.5مبارزهبافسادوایجادشفافیت

17.3فسادورانتدرسطحکالنکشور
10فساددرصنعتخودروسازی

9.9فساددرفوتبال
6.2فسادوعدمشفافیتدرقوهمقننه

3.9فسادبانکسرمایه
3.4اطالعاتجدیددرفسادپتروشیمی

3.4فسادورانتدرقوهمجریه
2.9فساددرداروودرمان

1.3انتقادازرئیسپیشینقوهقضاییهوتخلفاتمعاونآن
14.1سایر

دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادوشفافیتبرحسبمیزانبازدیدتلگرامی

جدول2:دستهبندیمضامینمنتشرشدهدررابطهبافسادبرحسبتعدادالیکدرتوئیتر

سهممضمون
27/7فسادوعدمشفافیتدرقوهمقننه

20/3مبارزهبافسادورانت
17/9شیوهمبارزهبافساددرقوهقضاییهوشخصرئیسآن

10/4فسادورانتدرقوهمجریه
9/8فسادورانتدرسطحکالنکشور
4/6رانتوفساددرمطبوعاتورسانه

1/8فساددرداروودرمان
1/6فساددرفوتبال

1/4فساددرصنعتخودروسازی
0/5افشاابرمفسداقتصادیغایبدرپروندهفسادپتروشیمی

4سایر

دستهبندیمضامینتولیدشدهدررابطهبافسادبرحسبتعدادالیکدرتوئیتر
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ع  مجمو  ،۱۳۹۷ سال  پایان  در  بدهند.  وام  را  خود  پس انداز  قرض الحسنه  سپرده های 
اما  بود  تومان  میلیارد  هزار   2۸۷ بانک ها،  پس انداز  و  جاری  قرض الحسنه  سپرده های 
مانده تسهیالت اعطایی قرض الحسنه بانک ها به ۷۸ هزار میلیارد تومان رسید. از طرفی، 
وام های  پرداخت  صرف  را  خود  منابع قرض الحسنه  از  بخشی  بانک ها  نظر می رسد  به 
باسود کرده اند که خالف قانون است. برخی از بانک ها از منابع قرض الحسنه به کارمندان 
کرده اند؛ در واقع، مدیران از جیب سپرده گذار به خودشان وام بدون  خود وام پرداخت 

بهره داده اند.
 http://aftabeyazd.ir/?newsid=142727 

پنج کانون گسترش فساد کدامند؟
خبرگزاریایلنا-1شهریورماِه1398

سایر

فرشاد مؤمنی، رییس مؤسسه دین و اقتصاد  |  رییس مؤسسه دین و اقتصاد کانون های 
گسترش و تعمیق فساد در ایران را پنج مورد دانست و گفت: کانون نخست دالرهای نفتی است 
که در پنجاه سال اخیر به صورت غیربرنامه ای و غیرشفاف توزیع شده است. کانون دوم اشاره 
به دالرها و صادرات غیرنفتی دارد. کانون سوم گسترش و تعمیق فساد و عدم شفافیت در نحوه 
تخصیص اعتبارات بانکی است. کانون چهارم، مناقصه های دولتی است به طوری که که در 
پنجاه سال اخیر مناقصات دولتی ساالنه معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود. پنجمین 

شفافیت و مقابله با فساد

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

بخش اول

مجوزدهی دستگاه های مختلف توسط 
ونیک پنجره واحد الکتر

خبرگزاریایرنا-31مردادماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

کسب وکار  |  علی فیروزی با  علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط 
کید بر اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از مجوزهای دستگاه های مختلف توسط پنجره واحد  تأ
کاماًل الکترونیک انجام می شود، گفت: با کمک رسانه ها در ایجاد فضای مطالبه گری  به صورت 
مثبت برای مردم، می توان این وعده را داد تا سال آینده تمام صدور مجوزهای کسب وکار از طریق 
این درگاه انجام می شود. وی با بیان اینکه یکی از مؤلفه های بهبود محیط کسب و کار در کشورها 
کشورهای موفق در استفاده از  که  موضوع ساماندهی نظام مجوزدهی است، افزود: تجربه ای 
دولت الکترونیک و ساماندهی نظام مجوزدهی دارند، تدارک سامانه هایی به نام درگاه ملی است.

 /http://www.irna.ir/news/83446633   

به نام تولید، به کام کارمندان بانک!
روزنامهآفتابیزد-31مردادماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

مطابق قانون، بانک ها موظف اند ۸0 درصد سپرده های قرض الحسنه جاری و ۹۵ درصد 
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که هم در نحوه اجرا و هم در قاعده گذاری،  کشور است  گمرکات  کانون نیز مربوط به نظام 
ماجرا های تکان دهنده دارد.

 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-801138 

وزانه یک میلیارد تومانی هر  گردش مالی ر
سایت  شرط  بندی

خبرگزاریایرنا-۲شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

در  شرط بندی  سایت های  فعالیت  ممنوعیت  دلیل  به  چند  هر  اعتماد،  روزنامه  گزارش  به 
ایران، عماًل در هیچ نهاد دولتی و نظارتی اطالعات مربوط به گردانندگان واقعی، حساب های 
بانکی و میزان درآمد این سایت ها به ثبت نرسیده اما با توجه به رصدهایی که از طریق شبکه 
بانکی انجام شده، تخمین زده می شود که این سایت های ایرانی به طور میانگین، روزانه 200 
میلیون تا یک میلیارد تومان گردش مالی دارند و بعضًا بسته به جذابیت بازی ها یا ورزش هایی 

که در جریان است، این رقم باالتر نیز می رود.
 /http://www.irna.ir/news/83448297 

وند وصول۲۰ هزار میلیارد تومان  ین ر آخر
مطالبات معوق شده شستا

خبرگزاریایسنا-۲شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

تأمین  سازمان  مدیرعامل    | اجتماعی   تأمین  سازمان  مدیرعامل  ساالری،  مصطفی 
کرد.  اجتماعی آخرین اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق شده شستا را تشریح 
مصطفی ساالری، اظهار کرد: بخشی از پرونده ها قضایی شده و از سوی شستا در حال پیگیری 
است. وی افزود: شستا در پرونده های مختلف، طرف دعواست؛ برخی از این پرونده ها در 
دادگاه بدوی و تعیین نظر و برخی در مرحله اجرای احکام هستند. وی درباره میزان بدهی 
که البته همه آن قطعی شده نیست؛  گفت: مطالبات ما حدود 20 هزار میلیارد تومان است 

بلکه مطالبه و ادعاهای ماست و طرف مقابل هم حق دفاع از خود را در دادگاه تجدید نظر یا 
بدوی دارد.

 /https://www.isna.ir/news/98053014441 

ی سامانه ملی امالک در کالن شهرها تا  راه انداز
پایان سال

روزنامههمشهری-۲شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی | محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی از ایجاد سامانه 
گفت: این سامانه به ۸ پایانه سیستمی  کالنشهرها تا پایان سال خبر داد و  ک در  ملی امال
اطالعات متصل می شود و با یک تغییر رویکرد و با استفاده از دیتا ماینیگ به صورت یکپارچه 
ایجاد خواهد شد. طبق اظهارات وزیر، اطالعات شهرداری ها در حوزه صدور پروانه ساختمانی 
کار، اطالعات اداره ثبت و سیستم ردیابی معامالت مسکن و اطالعات وزارت نیرو از  و پایان 
انشعابات واحدهای مسکونی از جمله مواردی است که در کار این سامانه نقش به سزایی دارد 

و البته فعاًل فقط کالنشهرها به این سامانه ملی متصل خواهند شد.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/74116 

 

وحانی؛ واردات هرچیز  از دولت احمدی نژاد تا ر
و به جای دار

روزنامهشرق-3شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

سمیرا حسینی، روزنامه نگار  |  از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، از ارز هزار و 226 تومانی تا ارز چهار هزار 
و200 تومانی و از دولت احمدی نژاد تا دولت روحانی، به لحاظ تقویمی مدتی طوالنی گذشته 
است اما خبرهای سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حکایت از 
گویا هیچ تغییری در مدیریت وضعیت و جلوگیری از فساد اتفاق نیفتاده است.  که  آن دارد 
گرچه هر چندوقت یك بار تخلف در حوزه سالمت به ویژه ارز تخصیص یافته به  درعین حال، ا
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آن خبرساز می شود اما مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در گفت وگو با »شرق« اظهار کرد: 
»میزان تخلفات نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است«.

 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/237542 

اهم اقدامات دولت در زمینه شفافیت
روزنامهایران-3شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

که دولت الکترونیک و فناوری اطالعات در  دولت در سال های اخیر با اتکا به ظرفیت هایی 
گام های بلندی در زمینه شفافیت برداشته است. شاید بتوان مهم ترین  اختیار آن قرار داده، 
ح زیر برشمرد: افشای اطالعات در بورس، عملیاتی کردن  اقدامات دولت در این زمینه را به شر
کردن فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و  سامانه دسترسی آزاد به اطالعات، انتشار و به روز 
نیمایی برای واردات کاال، ثبت حقوق مدیران از سال ۱۳۹۵ به عنوان راهکاری برای مقابله با 
ک، تجمیع اطالعات هویتی و سوابق مؤدیان  حقوق های نجومی، راه اندازی سامانه ملی امال

مالیاتی و رونمایی از سامانه های شفافیت و مبارزه با فساد.
 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/519938 

ی و ارتقای سالمت نظام  ح شفاف ساز طر
ی تدوین شد ادار

پایگاهاطالعرسانیدولت-4شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

ح »شفاف سازی و ارتقای سالمت  گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از شاتا، طر به 
کلی اقتصاد  نظام اداری« به منظور اجرای بند ۱۸ از شماره بندهای مرتبط با سیاست های 
مقاومتی در راستای شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و 
زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی، تهیه و تدوین شده است. تدوین این 
ح توسط دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت بر اساس  طر

سیاست های دولت تدبیروامید و برنامه های وزیر صمت، بوده است.
 http://dolat.ir/detail/326815 
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ز دولتی به  یافت کنندگان ار وزارت صنعت: در
قوه قضائیه معرفی شدند

خبرآنالین-31مردادماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

کبر صادقی، مدیرکل دفتر بازرسی وزارت صنعت  |  مدیرکل دفتر بازرسی وزارت صنعت گفت: بدون تردید  ا
و هیچ گونه اغماضی، لیست شرکت هایی که دالر دولتی گرفته اما کاال وارد نکرده اند را به قوه قضاییه معرفی 
کثری  کبر صادقی افزود: برای کنترل تخلفات و کاهش حدا کرده ایم و در برخورد با آن ها کاماًل جدی هستیم. ا
بروز انواع فساد، عالو بر ابزارها و زیرساخت های اداری، به مشارکت عمومی و بسیج همگانی نیز نیازمند هستیم. 
که می تواند  گرفته ایم  کار  برای این منظور، در وزارت صمت سامانه های نظارتی مختلفی طراحی شده و به 

کثری همه حوزه ها را بیش از پیش فرآهم آورد. دریافت گزارشات مردمی را تسهیل کند و امکان رصد حدا
 http://khabaronline.ir/news/1292120 

  

رسی ١٧٢ مقاله مشکوک بر
اقتصادآنالین-31مردادماِه1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

گرفته است؛ در این پرونده یک  پرونده تخلف علمی بزرگی روی میز وزارت بهداشت قرار 

کشور، در  تیم تحقیقاتی به سرپرستی عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی 
تهیه ١٧٢ مقاله مشکوک دست داشته است. تیمی متشکل از محققان نیوزیلندی که  صحت 
مقاله ها را بررسی می کنند، با تمرکز بر روی این مقاله ها، متوجه شدند تمام آن ها ایرادات 
علمی  داشته است. الزم به ذکر است که این مقاالت در مجله های خارجی منتشر شده است.

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

ی سالح در  عدم شفافیت قانون به کارگیر
یت های محیط بانان مأمور
خبرگزاریایسنا-1شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

ح  کشور  |  به دنبال طر جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
انتقاداتی نسبت به مواد الیحه حمایت از محیط بانان و عدم شفافیت قانون بکارگیری سالح 
گفت: ماده ۳ قانون  کشور  در مورد مأموریت های محیط بانی، فرمانده یگان محیط زیست 
گانه  بکارگیری سالح در مورد محیط بانان شفاف نشده است و باید این موضوع را به طور جدا
کرات با قوه قضائیه پیگیری کنیم. به گزارش ایسنا، الیحه حمایت از محیط بانان  از طریق مذا
تیرماه سال جاری در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید اما مورد تأیید شورای نگهبان 
که  گفته می شود  قرار نگرفت و در حال حاضر مراحل قانونی این الیحه در مجلس دنبال و 

به زودی ابهامات پیش آمده، رفع و به تصویب خواهد رسید.
 /https://www.isna.ir/news/98053115073 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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31مردادالی6شهریور1398
تاریخانتشار:9شهریور1398

خالصه اهم عملکرد دولت توسط سازمان 
برنامه و بودجه کشور منتشر شد
پایگاهاطالعرسانیدولت-1شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه دولت

خالصه اهم عملکرد دولت یازدهم و دوره 2 ساله دولت دوازدهم توسط سازمان برنامه  و بودجه 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه، این  کشور منتشر شد. به 
مجموعه مشتمل بر مهم ترین نتایج و دستاوردهای پروژه های اقتصاد مقاومتی، نمایه هایی 
اقتصادی،  آثار  و  نتایج   ،۱۳۹۸ سال  تا   ۱۳۹2 سال  از  اجتماعی  و  اقتصادی  تحوالت  از 
تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش خصوصی، حوزه بهداشت و سالمت، اشتغال، انرژی، 
زیرساخت های حمل و نقل، کشاورزی، آب، تولید، صنعت و معدن و ... است. از طریق لینک 

زیر می توانید این گزارش را دانلود نمایید.
 http://dolat.ir/detail/326688

  

بازداشت دو عضو کمیسیون صنایع مجلس 
و« به اتهام »اخالل در بازار خودر

روزنامهاعتماد-۲شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

»فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان اصول گرای    | سید میالد علوی، خبرنگار  
که روی خط خبرگزاری ها رفت. در  مجلس شورای اسالمی بازداشت شدند.« این خبری بود 
ابتدا نگاه ها به این خبر محافظه کارانه بود. سابقه انتشار این قبیل اخبار در جمهوری اسالمی 
نشان داده که احتمال تکذیب چنین خبرهایی به مراتب بیش از سایر اخبار است ولی این بار 
تکذیبی در کار نبود. دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که جز تقنین، وظیفه نظارت 
بر اقدامات دستگاه های اجرایی و امثالهم را برعهده دارد، به اتهام »اخالل در بازار خودرو« 

بازداشت شدند.
 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/131387 

حقوق مقامات جهان به جز ایران
اقتصادآنالین-۲شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

کابینه و  حقوق رئیس جمهور، صدراعظم، نخست وزیر، وزیر  علی رمضانیان، خبرنگار  |  
نماینده مجلس جزء موارد مورد درخواست شرق بود و ۹ کشور به این درخواست پاسخ دادند. 
بر اساس ایمیل های ارسالی، صدرنشین لیست حقوق مقامات نیز دونالد ترامپ با دستمزد 
ساالنه ۳۹۵ هزار دالر است. البته کشورهایی هم بودند که به ایمیل پاسخ ندادند. این کشورها 
چین، روسیه و ترکیه بودند که با وجود ارتباط نزدیکشان با ایران، اما ترجیح دادند پاسخی به 
ایمیل  ندهند. ایمیل مشابهی هم برای سازمان برنامه وبودجه ایران فرستاده شد که تا لحظه 

تنظیم این گزارش، هیچ پاسخی از آن ها دریافت نشد.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1rcZ 

 

سامانه نهاب در گام اول کدام حساب های 
بانکی را مسدود خواهد کرد؟

خبرگزاریمهر-۲شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق  |  سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
گام اول حساب  افراد متوفی، شرکت های غیرفعال و  گفت: با فعال شدن سامانه نهاب، در 
گام دوم، اعتبارسنجی صاحبان حساب های بانکی آغاز  بدون مجوز مسدود خواهد شد و در 
که با هدف افزایش شفافیت  ح از مجموعه اقداماتی است  می شود. دهقانی نیا افزود: این طر
در نظام بانکی اجرا می شود به طوری که در طی اجرای آن، تمام شخصیت های حقیقی و 
حقوقی که دارای حساب  بانکی هستند باید احراز هویت شده و وضعیت آن ها مشخص شود.

 http://mehrnews.com/news/4700561 
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ح  یت طر مخالفت نمایندگان مجلس با دو فور
شفافیت آرا

خبرگزاریتسنیم-3شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

ح اصالح موادی از آیین نامه مجلس درباره شفافیت آرا  نمایندگان مجلس با دو فوریت طر
ح اصالح  مخالفت کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی دو فوریت طر
موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی )شفافیت آرا(  در دستورکار روز یکشنبه، ۳ 
شهریور نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی قرار داشت. وکالی ملت با 6۹ رای 
موافق، ۱0۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع 2۱2 نماینده حاضر در جلسه، با دو فوریت 

ح مذکور مخالفت کردند. طر
 https://tn.ai/2082578  

 

زش  ع فساد در ور مستند »عابر بانک« با موضو
ونمایی می شود ر

خبرگزاریفارس-4شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه ورزش

کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران  |  مستند »عابر  مرتضی الویری، رئیس 
بانک« به تهیه کنندگی و کارگردانی محسن صابری، ۵ شهریور در مجموعه فرهنگی شهدای 
انقالب اسالمی رونمایی می شود. این مستند به فساد مالی در ورزش می پردازد و در معرفی آن 
آمده است: »شاید بهتر باشه از این به بعد وقتی که از برد تیم محبوبمون خوشحال میشیم یا 
ک نیم خیز میشیم و فریاد می زنیم یه لحظه  توی استادیوم با گل نشدن یه موقعیت خطرنا
که باید  کردیم و در عوض چرا فوتبال اون طور  که چقدر برای فوتبال هزینه  به یاد بیاریم 
نتیجه نداد؛ فوتبال یک مثاله از اینکه احتمااًل باید تو همه چیز اقتصادمون درباره شفافیت 

تجدید نظر کنیم.«
 http://fna.ir/dbw9bz

تصویب شتاب زده الیحه اصالح ابرقانون 
تجارت

روزنامهشرق-4شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

امیرحسین حاجی زاده، پژوهشگر حقوق  |  متأسفانه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس 
روی مواد الیحه اصالح ابرقانون تجارت، بررسی جدی انجام نداده است؛ از  جمله ماده ۵ این 
کرده است: »انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و  که تصویب  الیحه 
اثبات آن ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادِت شهود 
کمیت روی انعقاد قراردادهای  گر ناظر از سوی حا که ا قابل اثبات است«. این در حالی است 
مهم وجود نداشته باشد، موجب وقوع تخلفات گسترده ای از جمله فرار مالیاتی، پول شویی، 

کالهبرداری و ... خواهد شد. 
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/237622 

 

ونمایی از سامانه شفافیت و انباره داده ها و  ر
اطالعات بانکی

خبرگزاریتسنیم-۵شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

و  انباره داده ها  و  بانک مرکزی، سامانه شفافیت  از  نقل  به  و  گزارش خبرگزاری تسنیم  به 
این  بانک مرکزی رونمایی شد. در  امروز هیئت عامل  بانکی )شاداب( در جلسه  اطالعات 
سامانه، فرایند دریافت و پردازش داده ها و اطالعات بانک ها در بانک مرکزی در فرآیندی 
گرفته است و نظارت الکترونیکی بر عملیات بانک ها را محقق می سازد.  نظام مند صورت 
تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف اند مطابق با ضوابط اعالمی بانک مرکزی، انباره 
داده زیر کلید بانک مرکزی را ایجاد کرده و به سامانه »شاداب« به صورت برخط متصل کنند.

 https://tn.ai/2084611 
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ی امالک و اخذ ۲۵۳ سند رسمی  مستندساز
فضای آموزشی در استان تهران

خبرگزاریمهر-۵شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران   یوسف بهارلو، معاون توسعه اداره 
ک  |  معاون توسعه اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران از مستندسازی امال
و اخذ 2۵۳ سند رسمی فضاهای آموزشی در شهرستان های استان تهران خبر داد. یوسف 
بهارلو با اشاره به اهداف و برنامه های عملیاتی این معاونت اظهار داشت: شفافیت و انضباط 
افزایش  فکر،  اتاق های  تشکیل  الکترونیک،  دولت  بسط  پایدار،  درآمدهای  ایجاد  مالی، 
رضایت مندی همکاران، آموزش و توانمندسازِی مستمر همکاران و ارزیابی دوره ای از عملکرد 

ادارات، از جمله مهم ترین این اهداف است.
 http://mehrnews.com/news/4703244 

 

ی تهران ملزم به ایجاد سامانه  شهردار
هوشمند انتشار اطالعات فضای سبز شد

خبرگزاریایرنا-۵شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

زهرا صدراعظم نوری، عضو شورای شهر تهران  |  اعضای شورای اسالمی شهر تهران با ۱6 
ح »الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه هوشمند انتشار عمومی اطالعات  کلیات طر رأی، 
کمیسیون  رییس  نوری  صدراعظم  زهرا  ایرنا،  گزارش  به  کردند.  تصویب  را  سبز«  فضای 
ح یاد  سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر روز سه شنبه در جریان بررسی طر
شده، اظهار داشت: فضای سبز تهران پس از معابر، بیشترین سطح تهران را پوشانده است اما 
اطالعات مربوط به فضای سبز به روز نیست. وی گفت: باید اطالعات مربوط به فضای سبز، 

مکان محور و جزئی باشد.
 /http://www.irna.ir/news/83453746 

وند صعودی خانه های خالی در ایران ر
اقتصادآنالین-6شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه امالک و مستغالت

گرچه سیاست افزایش تولید مسکن سیاست صحیحی است، اما وقتی آمار ها نشان می دهد  ا
کشور به  که طی سال های ۸۵ الی ۹۵، حجم خانه های خالی از محدوده ۵00 هزار واحد در 
بیش از 2 میلیون و ۵00 هزار واحد رسیده، مشخص است که بخشی از تولید در حوزه مسکن به 
عرضه منتج نمی شود و ده ها میلیارد دالر از سرمایه های ملی در بخش مسکن توسط اشخاص 
حقیقی و حقوقی دپو شده است که در زمان دالر ۳ هزار تومانی، وزیر راه وقت ارزش خانه های 

خالی را 2۵0 میلیارد دالر ارزیابی کرد.
 https://www.eghtesadonline.com/n/1rvW 

 

زش  وسک به ار واردات کاال های۲۶۰ تن عر
میلیون ها دالر به کشور

کسبوکارنیوز-6شهریورماِه1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

که  گمرک از تجارت خارجی سال ۹۷ نشان می دهد  شایلی قرائی، خبرنگار  |  آمار مقدماتی 
در این مدت بیش از 260 تن انواع عروسک از 2 کشور چین و امارات متحده عربی وارد ایران 
کشور، یک میلیون و 2۴۸ هزار و  شده است. بر اساس واردات این حجم انواع عروسک به 
ج شد که معادل ریالی آن بالغ بر ۵ میلیارد و 2۴۷ میلیون و ۹۱۸ هزار  ۷۸۸ دالر ارز از کشور خار

و ۸۷0 تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
 http://yon.ir/U7GeG 
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تهیه شــده توسط 
مرکز توانمندسازی 
حاکمیــت و جامعه

د  قتصــا ا « : منبــع
بــه زبــان ســاده« 
ر  د ه  شــد تهیــه 
معاونت اقتصادی 
ت  تحقیقــا کــز  مر
ی  ســی ها ر بر و 
اقتصادی، خبرگزاری 
ی  ر ا گــز خبر  ، مهــر
 ، یــن نال آ ن  ا جــو
 ، نــا یر ا ی  ر ا گــز خبر
خبرگــزاری ایلنــا و...

نظام بانکے غیرشفاف؛ بسرت فسادآفرین
خالهای 

نظام بانکی 
در ایران

نتایج این پیامدها

پیامد های 
خالهای 

نظام بانکی

بسترهای الزم برای شفاف سازی نظام بانکی

پولشویی فسادمالی

سوءاستفاده
ازقدرتخلق

پول

تزریقپول
بهبخشهای
غیرمولد

فرارمالیاتی

اختالس
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 اســتقبال بانک هــای کشــور از ورود 
حجم زیاد پول به حساب هایشــان بدون 
کوچکرین حساسیت و کنرلی نسبت به 

شناسایی منشا کسب این پول ها

  به دلیل حسابرسی ضعیف در شناسایی 
مودیان

 ضعف نظام اطالعاتی و غیرکارآمد از درآمد 
افراد

مشکالتدرساختار
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کافیدرهیاتمدیره
برخیبانکها

فاصلهبسیارزیاد
استانداردهاوقوانین
بانکداریکشوربا
استانداردهایروز
بانکداریدنیا

سطحپایین
استانداردهای
نظارتیبر

حسابهایبانکی

توزیعنامناسب
درآمدهاو
افزایششکاف
طبقاتیدرجامعه
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الــزامقانونــیبــهارائه
صورتهایمالیبانکهای
کشــوربهدلیــلنقض70
درصدیبانکهــادرارائه

صورتهایمالی

با پیگیری
بانک مرکزی
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همــکاریدســتگاههای
دارنــدهاطالعــاتمالی،
عملکــردیوهویتیبرای
تکمیلپایــگاهاطالعات

مالیاتی

با پیگیری
سازمان امور مالیاتی



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

17

23

شمارهبیستوسوم

31مردادالی6شهریور1398
تاریخانتشار:9شهریور1398

تهیه شــده توسط 
مرکز توانمندسازی 
حاکمیــت و جامعه

د  قتصــا ا « : منبــع
بــه زبــان ســاده« 
ر  د ه  شــد تهیــه 
معاونت اقتصادی 
ت  تحقیقــا کــز  مر
ی  ســی ها ر بر و 
اقتصادی، خبرگزاری 
ی  ر ا گــز خبر  ، مهــر
 ، یــن نال آ ن  ا جــو
 ، نــا یر ا ی  ر ا گــز خبر
خبرگــزاری ایلنــا و...

نظام بانکے غیرشفاف؛ بسرت فسادآفرین
خالهای 

نظام بانکی 
در ایران

نتایج این پیامدها

پیامد های 
خالهای 

نظام بانکی

بسترهای الزم برای شفاف سازی نظام بانکی

پولشویی فسادمالی

سوءاستفاده
ازقدرتخلق

پول

تزریقپول
بهبخشهای
غیرمولد

فرارمالیاتی

اختالس

 بــه دلیــل عــدم پایبنــدی بانک ها به 
اصول و اســتاندارهای بین املللی مبارزه 

با پولشویی
 عدم وجود نرم افزارهای مناســب برای 
شناســایی و کنــرل گــردش عملیــات 

مشریان
 صندوق الحسنه و موسســات اعتباری 

فاقد مجوز از بانک مرکزی
 اســتقبال بانک هــای کشــور از ورود 
حجم زیاد پول به حساب هایشــان بدون 
کوچکرین حساسیت و کنرلی نسبت به 

شناسایی منشا کسب این پول ها

  به دلیل حسابرسی ضعیف در شناسایی 
مودیان

 ضعف نظام اطالعاتی و غیرکارآمد از درآمد 
افراد

مشکالتدرساختار
مالکیتبانکهاو
وابستگیتعدادی
ازبانکهابهبرخی
نهادهاوسازمانهای

غیرمرتبط

فقداندانشو
تجربهوکارآمدی
کافیدرهیاتمدیره
برخیبانکها

فاصلهبسیارزیاد
استانداردهاوقوانین
بانکداریکشوربا
استانداردهایروز
بانکداریدنیا

سطحپایین
استانداردهای
نظارتیبر

حسابهایبانکی

توزیعنامناسب
درآمدهاو
افزایششکاف
طبقاتیدرجامعه

ضعفسازوکارهای
کارآمدنظارتیبانک
مرکزیواثربخش
نبودننظارتبانک

مرکزی

عدمشفافیتدر
صورتهایمالی
بانکها

ضعفهایقانونی
واجراییدرنحوه
تاییدصالحیتو
انتصابهیاتمدیره

بانکها

خنثیشدن
ابزارهاواهرمهای
کنترلیونظارتی
دولتدرتوسعه
اقتصادیودر
نتیجهتضعیف
رشداقتصادی
وکاهشرفاه
عمومی

نظامبانکی
غیرشفاف

کاهشدرآمدهای
دولتوتنزلتوان
آندرارائهکاالو
خدماتعمومی
نظیربهداشت،
آموزشوپرورش،
امنیت،انرژی،
احداثوتوسعه
راههاوپلها

الــزامقانونــیبــهارائه
صورتهایمالیبانکهای
کشــوربهدلیــلنقض70
درصدیبانکهــادرارائه

صورتهایمالی

با پیگیری
بانک مرکزی

شناساییحسابهای
بانکیاجارهای

با پیگیری
بانک مرکزی

فعالشدنسامانهنهاب»طرحشناساییهویت
حسابهایبانکی«:برایشناساییومسدود
کردنحسابافرادمتوفی،شرکتهایغیرفعال
وبدونمجوزوســپساعتبارسنجیصاحبان
حسابهایبانکیبههدفمبارزهباپولشویی

وفرارمالیاتی

با پیگیری و اجرای
بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر

تدوینواجرایطرحرصد
اطالعاتدریافتکنندگان

وامهایکالن

با پیگیری از سوی
کمسیون اقتصادی مجلس 

همــکاریدســتگاههای
دارنــدهاطالعــاتمالی،
عملکــردیوهویتیبرای
تکمیلپایــگاهاطالعات

مالیاتی

با پیگیری
سازمان امور مالیاتی

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری
زمان بد برای کاریابی و شرایط بد برای زندگی 1

بخش دوم

مهم  بنگاه  این  پیشین  بررسی های  با  مقایسه  در  به ویژه  گالوپ  جدید  نظرسنجی  نتایج 
کی از رشد احساس ناخوشایند مردم ایران از وضعیت اقتصادی و رفاهی  نظرسنجی آمریکا حا
که تصور مردم از وخامت اوضاع اقتصادی در سال 20۱۸ نسبت به  خویش است؛ به نحوی 

کرده است! سال پیش از آن، جهش ۵0 درصدی )معادل حدود 20 واحد درصد( را تجربه 
که ۵۷ درصد )در برابر 26 درصد( از مردم ایران )پاسخگویان  این نظرسنجی نشان می دهد 
این نظرسنجی( معتقدند که وضعیت کنونی اقتصاد بدتر از گذشته است. این میزان از بدبینی 
گذشته حتی در برخی از سال ها  گالوپ )20۱2( بی سابقه بوده است؛ در  از آغاز بازه بررسی 
که به بهتر شدن اوضاع باور داشتند، بیشتر  کسانی  همچون سال های 20۱۴ و 20۱6 وزنه 

بوده است )با ۴6 و ۴2 درصد(.
که دیگر اصاًل زمان خوبی برای پیدا  براساس همین نظرسنجی، ۹2 درصد از مردم معتقدند 
کنون بی سابقه  کار نیست. این نسبت از بدبینی نسبت به یافتن شغل نیز از 20۱2 تا کردن 
تا ۷۷ درصد نوسان  کار بین 6۸ درصد  یافتن  از  بازه مورد بررسی نومیدی  بوده است.)در 

داشته است.(
کرده اند.  در همین نظرسنجی، حدود یک سوم ایرانیان شرایط خود را همراه با مشقت بیان 
این شرایط از وضعیت 20۱2 یعنی دوره پیشین اعمال تحریم ها هم کمی بدتر است. وضعیت 
طالیی در بازه مورد بررسی در سال آغاز دولت تدبیر و امید)20۱۳( بوده که کسانی که احساس 
در مشقت و رنج بودن دارند، به کمترین میزان )22 درصد( رسیده بود و حاال به بیش از یک 
کارسازتر و مهم تر از واقعیت اجتماعی  گاه  و نیم برابر آن زمان رسیده است. تصورات مردم 

کشور است؛ به همین دلیل نظرسنجی مذکور، هشدار مهمی برای تصمیم گیران و  و رفاهی 
سیاست گذاران است.

@SocialPolicy  »۱- باقری، یاسر. برگرفته از کانال تلگرامی »سیاست گذاری اجتماعی
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مبارزه با فقر، 
تبعیض و 

نابرابری

ی کودکان کار از خیابان ها شدنی  جمع آور
نیست

خبرگزاریایسنا-1شهریورماِه1398

گزارش ایسنا، رییس  سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران | به 
کار از خیابان امکان پذیر نیست،  کودک  انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به این که حذف 
تصریح کرد: کودکان کار باید از حقوق اولیه خود بهره مند شوند. جمع آوری کودکان کار از سطح شهرها 
کار،  کارشناسی شده و سیاسی است. سیدحسن موسوی چلک با اشاره به ماده ۸0 قانون  عملی غیر 
گفت: طبق این ماده قانونی، افراد ۱۵ تا ۱۸ سال رسمًا به عنوان کارگر نوجوان مورد پذیرش قرار گرفته اند. 

همچنین افراد شاغل در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال می توانند از خدمات بیمه ای اشتغال استفاده کنند.
 /https://www.isna.ir/news/98060100045 

ی زنان را اجرا کند دولت سیاست توانمندساز
خبرگزاریایرنا-۲شهریورماِه1398

شهال کاظمی پور، جامعه شناس  |  در زمینه حقوق اجتماعی زنان در اصل، رویکردی که در 

ایران در مورد زنان وجود دارد، رویکردی ُخرد است؛ این در حالی است که با نگاه توسعه ای به 
جامعه، زناِن تحصیلکرده کمتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. خشونت اساسًا 
علیه زنان تحصیلکرده و توانمند اعمال نمی شود، بلکه خشونت علیه زنانی اعمال می شود 
که ضعیف هستند. در این خصوص، الزم است که دولت ها رویکرد توسعه ای داشته باشند و 

کار است. در این عرصه، توانمندسازی زنان و خانواده ها و ریشه کنی فقر، چاره 
 /http://www.irna.ir/news/83448408 

مشکل۱۱۹۰ بنگاه در پرداخت دستمزد
روزنامهمردمساالری-۲شهریورماِه1398

کارگر در  که ۱۳0 هزار و ۴00  کی از آن است  آمار مربوط به اطالعات بنگاه های مشکل دار، حا
کار هستند. بر  کشور مشغول به  کارگران در ۱۱۹۳ بنگاه  که این  کشور حقوق معوق دارند  کل 
کشور منتهی به خرداد ماه  کل  اساس آخرین آمار از وضعیت فعالیت بنگاه های مشکل دار در 
امسال، ۱262 بنگاه مشکل دار در کشور فعالیت می کنند. در حوزه حقوق معوق، ۱۱۹۳ بنگاه 
در سطح کشور دستمزد نیروی کار خود را با تأخیر چندماهه پرداخت کردند یا همچنان بعد از 

ماه ها پرداخت نکرده اند. 
 http://yon.ir/UOt5P 

فصل اولاخبار برگزیده هفته
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وهش های مجلس دالیل فقر پایدار در  مرکز پژ
رسی کرد ایران را بر

خبرگزاریایرنا-۲شهریورماِه1398

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی دالیل فقر پایدار در ایران را بررسی و ارائه 
کرد. این مرکز در گزارش خود در تشریح دالیل فقر نظام یافته در کشور به مواردی همچون عدم 
گیری رشد اقتصادی، پایین بودن تحرک درآمدی در دهک های پایین درآمدی،  توجه به فرا
وجود شاغلین با درآمد پایین، عدم توجه به کیفیت آموزش های رسمی و غیررسمی، ضعف 
کرده  ح های حمایتی و اشتغال زایی اشاره  در مکانیزم های نظارت و ارزیابی اثربخشی در طر

است.
 /http://www.irna.ir/news/83448757

وستاییان متعلق به ۲۰  ۸۰ درصد درآمد ر
درصد جمعیت است

خبرگزاریایسنا-3شهریورماِه1398

علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی | استاندار خراسان رضوی گفت:۸0 درصد 
کان بزرگی  درآمد روستاییان متعلق به20 درصد جمعیت است که روستانشین نیستند؛ بلکه مال
گزارش ایسنا، علیرضا رزم  کشاورزی دارند اما در روستا زندگی نمی کنند. به  کار  که  هستند 
کرد: روستاییان ما ۷۴ درصد جامعه را تشکیل  حسینی در اولین نشست خبری خود اظهار 
می دادند اما امروز به 26 درصد تبدیل شده اند. این نشان می دهد که کسب وکار و اشتغال در 

روستاها را از دست دادیم و به آن بی توجهی کردیم.
 /https://www.isna.ir/news/98060301245

ی  ور ید بازنشستگان ضر ترمیِم قدرت خر
ا ست

خبرگزاریایلنا-4شهریورماِه1398

شاید بتوان گفت »مستمری بگیراِن حداقل بگیِر تأمین اجتماعی« گروهی هستند که بیشترین 
»عقب ماندگِی معیشتی« را دارند؛ کافی است فاصله حداقل مستمری را با سبد معاش محاسبه 
کنیم تا این حقیقت، عیان شود: حداقل مستمری بازنشستگان در نهایت با لحاظ کردن همه 
گر این عدد را بر سبد معاش ۷  متعلقات و افزودنی ها، به ۱ میلیون و۸00 هزار تومان می رسد؛ ا
که حداقل مستمری فقط 2۳ درصد از  کنیم، درمی یابیم  میلیون و ۵۳۱ هزار تومانی بخش 
هزینه های خانوار بازنشسته را پوشش می دهد. فاصله ۵ میلیون و۷۳۱ هزار تومانی حداقل 
مستمری با کمینه ی هزینه های زندگی، نشان دهنده ی فاصله شدید معیشتِی بازنشستگان 

است. 
 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-802098

حدود ۷ میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه 
درمانی ندارند

روزنامهشرق-4شهریورماِه1398

طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت  |  مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: 
بر اساس اطالعات مرکز آمار، ۱0 درصد از مردم بیمه ندارند؛ اما پیش بینی می شود 6/۵ تا هفت 
کشور فاقد دفترچه بیمه درمانی باشند و تعدادی هم دو دفترچه ای هستند.  میلیون نفر در 
که سال  گفت: حدود چهارمیلیون  و ۸00 هزار هم پوشانی بیمه ای داشته ایم  طاهر موهبتی 
کرد  گذشته دو میلیون هم پوشانی بیمه ای با سازمان تأمین اجتماعی رفع شد و باید توجه 
کار  که در حال حاضر این  که مهم تر از رفع هم پوشانی، ایجادنشدن هم پوشانی جدید است 

انجام می شود.
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/237653 
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ی و فقر پنهان در  حاشیه نشینی ۶۰۰ هزار نفر
تبریز

خبرگزاریفارس-۵شهریورماِه1398

محمد کالمی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی  |  مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی 
گفت: قطعًا فقر پنهان در مناطق  کرد و  به جمعیت 600 هزار نفری حاشیه نشین تبریز اشاره 
حاشیه شنین تبریز وجود دارد. محمد کالمی افزود: ۷6 هزار خانواده در استان تحت پوشش 
گر به آن ها توجه نشود، قطعًا امنیت یک جامعه به خطر می افتد. از این  کمیته امداد است که ا
تعداد، 2۱ هزار خانواده به تعداد کمیته امداد اضافه شده است اما در مقابل و به علت مشکالت 
کمک های  کاهش یافته است؛ از این رو توجه و  کمیته امداد  اقتصادی،۳0 درصد اعتبارات 

مردمی بسیار مؤثر خواهد بود.
 http://fna.ir/dbwgih 

ی  جزئیات پرداخت وام بازنشستگان و مستمر
بگیران تأمین اجتماعی

روزنامهاطالعات-۵شهریورماِه1398

معاون    | اجتماعی   تأمین  و اجتماعی سازمان  محمدرضا جعفریان، معاون فرهنگی 
فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی با همکاری بانک رفاه و 
کانون بازنشستگان حدود ۴00 میلیارد تومان برای پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری 
گرفته است. محمدرضا جعفریان با بیان این که  بگیراِن تأمین اجتماعی در سال ۹۸ در نظر 
از  گذشته تأمین اجتماعی ۴۵ میلیارد تومان واِم ۴ میلیون تومانی به ۱2 هزار نفر   در سال 
تأمین   سازمان  نیز  امسال  گفت:  فارس  به  کرد،  پرداخت  مستمری  بگیران  و  بازنشستگان 
گرفته است  اجتماعی تسهیالتی را برای بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان در نظر 

که به هر نفر بازنشسته ۵ میلیون تومان وام ضروری پرداخت می شود.
 http://yon.ir/W4eKK 

خبر خوب قائم مقام تأمین اجتماعی برای 
بازنشستگی زنان

کسبوکارنیوز-۵شهریورماِه1398

محمدحسن زدا، قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی  |  قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بیمه زنان خانه دار است. زنان خانه دار با ۱۸ 
کنند.  تا ۵0 سال سن می توانند به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه 
محمدحسن زدا افزود: سازمان تأمین اجتماعی سه مدل بیمه را برای زنان خانه دار درنظر 
گرفته است؛ نوع اول با حق بیمه۱2 درصد است و شامل بازنشستگی می شود. نوع دوم با حق 
بیمه ۱۴ درصدی است که شامل بازنشستگی و فوت می شود و نوع سوم که گرانترین است، با 

کار افتادگی می شود. حق بیمه ۱۸ درصدی است که شامل بازنشستگی، فوت و از 
 http://yon.ir/f2M2J 
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سردار سالمی: هر تالشی که برای رفع فقر 
زش جهاد دارد انجام می شود، ار

خبرگزاریفارس-31مردادماِه1398

سردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی  |  سردار سرلشکر 
حسین سالمی به لزوم ایجاد آرایش اقتصادی و فضای کسب وکار، یادآور شد: بحث های اقتصادی 
که نمادی از  امروز برای ما میدان مرکزی مبارزه و نبرد محسوب می شود؛ به همین دلیل هر جا 
رفع محرومیت و استضعاف دیده شود، آنجا حضور پیدا می کنیم. وی تالش در راه رفع فقر را 
مانند عملیات های دفاع مقدس دانست و متذکر شد: هر آنچه دشمن را از دسترسی به هدف های 
کیدات  که از تأ خود دور می کند، ارزش جهاد دارد. به همین جهت ساماندهی مناطق پیرامونی 
مکرر رهبر انقالب است و تعلق خاطر فوق العاده ای به آن دارد، جزو فعالیت های اصلی ما است.

 http://fna.ir/dbglb4

بیمه سالمت برای افراد فاقد پوشش بیمه  
ی شد اجبار

روزنامههمشهری-31مردادماِه1398

طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت  |  به گزارش سازمان بیمه سالمت، طاهر موهبتی 

درباره بیمه پایه اجباری سالمت و ارزیابی وسع گفت: آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سالمت و 
ارزیابی وسع در هیئت وزیران تصویب شد. بر این اساس دولت مکلف است جهت تحقق سیاست های 
کلی سالمت، تأمین منابع مالی پایدار حوزه سالمت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت و مدیریت 
کرد: براساس این آیین نامه، تمام افراد  کند. وی بیان  منابع سالمت از طریق نظام بیمه ای اقدام 

بیمه نشده و تمامی روستاییان و عشایر که بیمه ندارند، تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/73921 

خانه دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط 
جامعه عملیاتی  می شود

پایگاهاطالعرسانیدولت-۲شهریورماِه1398

گزارش  به  مازیار حسینی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی  |  
پایگاه اطالع رسانی دولت، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص 
که تحت   متقاضیان  به  آن ها  گذاری  وا و همچنین  آن ها  اجرای  ح های مسکن، نحوه  طر
ح دیگری  که طر کاد«، »تام فاز« و »تام اج« معرفی شده اند، با اعالم این مطلب  عناوین »تام 
تحت عنوان »تام تز« )تهاتر واحدهای مسکونی آمده با زمین( به زودی رونمایی خواهد شد، 
گفت: در خصوص بخش عمده ای از اقشار متوسط و کم درآمد که جزو کارمندان دولت نیستند، 

ح تام فاز )تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین( اقدام می شود. از طریق اجرای طر
 http://dolat.ir/detail/326734 

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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پرست خانوار برای  ن سر ی ۱۲ هزار ز هدف گذار
مشاغل خانگی 

خبرگزاریایرنا-۲شهریورماِه1398

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  |  معاون رئیس جمهوری در 
امور زنان و خانواده گفت: ۱2 هزار زن سرپرست خانوار در دولت دوازدهم با هدف بهره مندی از 
فرصت اشتغال برای فعالیت در مشاغل خانگی هدف گذاری شده اند. معصومه ابتکار روز شنبه 
ح با تمرکز بر مشاغل خانگی  ک افزود: این طر در نشست با زنان منتخب استان مرکزی در ارا
در استان مرکزی با همکاری جهاد دانشگاهی اجرایی شده است. معاون رئیس جمهوری در 
کارآفرینی  ح »کسب وکار من« در راستای اشتغال و  گفت: همچنین طر امور زنان و خانواده 

اجرایی شده است.
 /http://www.irna.ir/news/83449382 

ساخت  خانه های اجاره ای
روزنامههمشهری-۲شهریورماِه1398

پیروز حناچی، شهردار تهران  |  ساخت مسکن استیجاری در شهرهای بزرگ توسط شهرداری های 
کشور، مهم ترین موضوعی بود که شهرداران کالنشهرها را گردهم آورد. پس از آنکه رئیس جمهور 
در اواخر تیرماه ابالغیه ای با عنوان ساخت مسکن استیجاری ارزان قیمت را به وزارت کشور صادر 
کشور به ساخت مسکن استیجاری سخن  کرد، حاال شهردار تهران از لزوم ورود شهرداری های 
کالنشهرهای  گزارش همشهری، پیروز حناچی در یکصدودومین مجمع شهرداران  می گوید. به 
ایران از جلسه مشترک وزرای راه و شهرسازی و کشور و شهردار تهران با رئیس جمهور سخن گفت 

و افزود: شهرداری ها باید در ساخت مسکن ارزان پیش قدم شوند.
 http://newspaper.hamshahri.org/id/74097 

پیشگاِن صدا مناسب  حقوق و بیمه هنر
نیست

خبرگزاریتسنیم-3شهریورماِه1398

کمبود درآمد و مشکالت بیمه  همت مومیوند، هنرپیشه صدا  |  یک هنرپیشه صدا درباره 
صداپیشگان گفتگو کرد. همت مومیوند اذعان داشت: دستمزدهای ما چه در این حوزه و چه 
در همکاری با سازمان صداوسیما و... تابع قوانین است و باید همین جا این نکته را بگویم 
که در قیاس با افزایش تورم و شرایط نامساعد اقتصادی، دستمزدهای هنرپیشگاِن صدا آنقدر 
که نمی توانم آن را بگویم. البته برخی از همکاران ما برای خود قسمت تعیین  پایین است 
کرده اند و در صورتی که به توافق نرسند، همکاری نمی کنند؛ اما بسیاری از ما باید تابع قوانین 

باشیم. به نظر می رسد که باید دستمزدهای ما باید به روزرسانی شود.
 https://tn.ai/2082839 

وزارت کار: دکتر و فوق لیسانس شانس 
ی برای یافتن شغل از دیپلمه ها دارند کمتر

عصرایران-3شهریورماِه1398

کار  |  مدیرکل توسعه اشتغال وزارت  عالء الدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت 
گفت: بین  کار نمی شوند،  غ التحصیالن دانشگاهی جذب بازار  کار در پاسخ به اینکه چرا فار
کاربردی،  از بعد تجربی و  کار ارتباط مناسبی وجود ندارد. در دنیا  مدرسه، دانشگاه و بازار 
مهارت آموزی از طریق سازمان های فنی وحرفه ای خصوصی و دولتی اتفاق می افتد نه نظام 
کار توسعه دانش، ایجاد اشتغال و مهارت  آموزش عالی. نظام آموزش عالی در ایران باید سه 
را انجام دهد، در صورتی که این اقدامات وظیفه آموزش عالی نیست. مسئولیت ایجاد شغل 

بر دوش سازمان فنی وحرفه ای است. به همین خاطر یک خأل مهارتی وجود دارد. 
 https://www.asriran.com/fa/news/685809
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۵ پله تا شکستن رکورد دولت سازندگی
روزنامهشرق-3شهریورماِه1398

ح می شود که پیش تر در دوران سازندگی و پس  خ تورم ساالنه ۴2/2 درصدی در حالی مطر نر
خ دیگر باالی۴0 درصد را ندیده  کرده بودیم. این نر از جنگ، تورم ۴۹/۴ درصدی را تجربه 
که در سال ۹2 در دولت محمود احمدی نژاد تجربه شده بود،  بود و حتی در باالترین ارقامی 
خ تورم به باالی۴0 درصد بازگشته  خ تورم ساالنه به ۳۴/۷ درصد رسیده بود. حاال دوباره نر نر
که از سوی برخی  است. سیاست های نادرست ارزی و حذف ارز ترجیحی، دو عاملی هستند 

خ تورم برشمرده می شوند.  کارشناسان برای افزایش نر
 http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/237585

شناسایی۱۲۱ کودک کار و خیابان در 
ی چهارمحال و بختیار

خبرگزاریتسنیم-3شهریورماِه1398

معصومه محمدی، سرپرست بهزیستی چهارمحال و بختیاری  |  سرپرست بهزیستی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱2۱ کودک کار و خیابانی در استان وجود دارد، گفت: 
کودکان است. وی با اشاره  فقر، اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر از عوامل خشونت بر علیه 
کار به دلیل مشکالت  کودکان  کودکان خیابانی منزل و والدین مشخصی ندارند و  به اینکه 
کرد: باید بر آموزش والدین  اجتماعی و اقتصادی به مشاغل مختلف مشغول هستند، اضافه 
کودکان، می توان برای  گیرد و درصورت هرگونه خشونت بر علیه  این قشر نظارت صورت 

رسیدگی با اورژانس اجتماعی تماس گرفت.
 https://tn.ai/2082694 

ینه سبد معیشت کارگران: پنج میلیون  هز
تومان

خبرگزاریایسنا-4شهریورماِه1398

احمدرضا معینی،  رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار اصفهان  |   رئیس کانون 
یک  کارگران  دستمزد  حداقل  درحالی که  گفت:  اصفهان  کار  اسالمی  شوراهای  هماهنگی 
کارگران به  خ تورم، امروز هزینه سبد معیشت  میلیون و۵00 هزار تومان است، اما براساس نر
گرچه به گفته رئیس جمهور،  حدود پنج میلیون تومان رسیده است. احمدرضا معینی گفت: ا
تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است، اما هنوز تورم ساالنه کاهش نیافته و متأسفانه امروز 
کارگران در تأمین معیشت خود دچار مشکل شده اند و حداقل دستمزد، جواب گوی هزینه های 

کارگر صرف رهن و اجاره مسکن می شود. که دو سوم حقوق یک  مسکن نیست؛ چرا
 /https://www.isna.ir/news/98060401531

زانی ز در مسیر ار ار
روزنامهمردمساالری-4شهریورماِه1398

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی  |  بازار طال و ارز مدتی است با ثبات پیوند خورده و 
نه تها دیگر از هیجان های شوک آور این بازار خبری نیست بلکه اتفاقًا در مسیر سقوط قیمت 
گویا دیگر تحت فشارهای سیاسی بین المللی نیست و راهش را  که  هم افتاده است. بازاری 
کرده و به مسیر ارزانی افتاده است. رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به ایجاد  از مسیر جدا 
ثبات نسبی در بازار ارز، گفت: ثبات بازار ارز قطعًا به معنای توقف یا کاهش قیمت ها و رفع فشار 
کثری  اقتصادی بر طبقات درآمدی متوسط و پایین جامعه نیست و صرفًا شکست فشار حدا

آمریکا در نیل به اهدافش را نشان می دهد.
 http://yon.ir/StXTN
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ورت اجتماعی ی یک ضر مسکن استیجار
روزنامههمشهری-4شهریورماِه1398

که در  ح مسکن استیجاری، شهرداری در اراضی ای  محمد سرابی، خبر نگار  |  براساس طر
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 http://yon.ir/HfKl8

چرا باید کارتن خواب ها را شناخت؟
خبرگزاریایسنا-4شهریورماِه1398
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ی در آینده بحران بیکار
روزنامهشرق-۵شهریورماِه1398
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ی  وابط کارگر نبود امنیت شغلی، دغدغه مهم ر
و کارفرمایی است

خبرگزاریمهر-6شهریورماِه1398
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 http://mehrnews.com/news/4705188 
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گام هاے عملے شفافیت
 در وزارت تعـــاون، کــــــــار و رفاه اجـــتامعے

وعده های تحقق یافته

دارایی های سازمان 
بهزیستی و صندوق 

بازنشستگی

شرکت های 
شستا، صندوق 

بازنشستگی، صندوق 
بازنشستگی کارکنان 
فوالد، سازمان تامین 

اجتماعی، بانک 
توسعه تعاون و بیمه 
اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر

مشخصات 
قراردادهای سال 

1397 ستاد وزارتخانه 
با پیمانکاران بخش 
تعاونی و خصوصی 
+34 گزارش صورت  
مالی از 5 هلدینگ

مشخصات مجموعا 
53 نفر با تفکیک 

پست سازمانی، محل 
خدمت شماره تماس 

و ...
در سال 1395

سه جدول 
حقوق مدیران و 

معاونان وزارتخانه، 
سازمان بهزیستی 
و صندوق بیمه 

اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر 

+  6 جدول برای 
صندوق بازنشستگی 
و 5 هلدینگ تابعه 

پرداخت تسهیالت 
برای ایجاد اشتغال 
پایدار روستایی+ 
دریافت کنندگان 

تسهیالت باالی 50 
میلیون ریال مشاغل 
خانگی از سال 1392

انتشار دارایی ها
انتشار مشخصات بازرسان 

سالمت اداری ستاد 
وزارتخانه و استانی

انتشار 
دستورالعمل 

تعیین سقف حقوق 
و مزایای مدیران عامل، 
اعضای هیات مدیره و 

هیات نظارت صندوق ها 
و سازمان های تابعه

انتشار مجموعه 
مستندات مربوط به 
اشتغال روستایی و 

عشایری

انتشار لیست 
قراردادها، معامالت 
و خرید و فروش های 

وزارتخانه و هلدینگ های 
صندوق بازنشستگی

انتشار لیست 
حقوق و مزایای مدیران 
و معاونان وزارتخانه و 
مدیران عامل و اعضای 
هیات مدیره صندوق و 

هلدینگ های تابعه

انتشار اسامی، سن و 
رشته تحصیلی اعضای 

هیات مدیره شرکت های 
تابعه وزارتخانه

انتشار بودجه و عملکرد 
اشتغال روستایی و 

عشایری

سامانه جامع و 
هوشمند بخش 

تعاون کشور

سامانه شفافیت 
صندوق سرمایه 

گذاری تعاون

سامانه شفافیت 
سازمان بهزیستی

پنجره شفافیت در 
پایگاه اطالع رسانی 

هلدینگ آتیه صبا

سامانه  شفافیت در 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

سامانه ناظر در 
اشتغال

سامانه های گزارشی 
دریافت کنندگان 

تسهیالت اشتغال 
روستایی و خانگی

تهیه شــده توسط 
مرکز توانمندسازی 
حاکمیــت و جامعه

منبع:
www.mcls.gov.ir

برای ارائه خدمات 
و شفافیت برای 
اعضای تعاونی ها

بــرای شــفافیت در حقوق و 
دســتمزد مدیــران عامل و 
اعضای هیات مدیره صندوق 
و هلدینگ های تابعه+مدارک 
تحصیلــی مدیــران عامل و 
اعضای هیات مدیره صندوق 
و هلدینگ ها و شــرکت های 
تابعه+صورت هــای مالــی 
هلدینگ ها و شرکت های تابعه

بــرای شــفافیت در 
قراردادها، تفاهم نامه ها،  
توافق نامه، مشخصات 

پیمانکاران، امالک و ..

امکان جستجو با 
اسم دریافت کننده 
تســـهیالت، نرخ 
تسهیالت، استان 

و نوع اشتغال

در حال راه 
اندازی
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