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مدیرکل تجهیزات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذا و دارو: 

اولین آمارنامه تجهیزات 
پزشکی تا 

پایان تابستان 
منتشر 
می شود

معاون اسناد ملی: 
 آرشیوها باید 

در اختیار 
عموم مردم 

قرار گیرد

نماینده مجلس شورای 
اسالمی: 

سیستان و بلوچستان 
رکورددار 
بیشترین 

آمار حاشیه  
نشینی

سخنگوی قوه قضاییه خبر 
داد: 

جزئیات و ضمانت اجرای قانون 
رسیدگی 
به دارایی 
مسئوالن

بانک مرکزی: 
فهرست دریافت 

کنندگان ارز نیمایی و 
دولتی به 

روزرسانی 
شد

وزیر تعاون: 
اعطای تابعیت به فرزندان 

زنان ایرانی از »نسلی 
شدن« فقر 
جلوگیری 

می کند

سازمان تجارت جهانی: 
جنگ تجاری سبب توقف 
برنامه های مبارزه با فقر و 

افزایش سن 
ورود به بازار 
کار می شود

پژوهشگر مسائل 
اجتماعی: 

»مشهد« بیش ترین 
کودکان کار 
را در ایران 

دارد



ست
ــر

ـــ
ـــ

ه
فـ

12

مقدمه

بخشاول:شفافیتومقابلهبافساد

سامانهشفافیتصندوقبازنشستگیکشوریراهاندازیشد

بهروزرسانیفهرستدریافتکنندگانارزنیماییودولتی

احتمالورودپولکثیفبهخصوصیسازی

انتشاراولینآمارنامهتجهیزاتپزشکیتاپایانتابستان

آرشیوهابایددراختیارعموممردمقرارگیرد

اسامیخبرنگارانورسانههایدریافتکنندهطرحترافیکدرسامانهشفافیت

راهاندازیسامانهجامعامالکشهرداریکرج

مصوبهمجلسدربارهشفافیتمالیشرکتهایدولتی

ارزدولتیپایچهکاالهاییرفت؟!

جزئیاتوضمانتاجرایقانونرسیدگیبهداراییمسئوالن

تنها۲۰۰نفردر۲۱ماهگذشتهجذبشهرداریتهرانشدهاند

راهاندازیمیزخدمتباعثشفافیتدرعملکرددستگاههاشدهاست

پرداختکلیهیارانههایسازمانبهزیستیبهشکلالکترونیکطیدو...

فرداآخرینوضعیتبنیاد»آرشام«سابقدرکمیسیونآموزشبررسی...

شرکتهایهندیخواستارشفافیتتجارتباایرانهستند

نظارتبانکمرکزیبرمبارزهباپولشوییتقویتمیشود

تأکیدسرپرستجدیدسازمانغذاوداروبراصلشفافیتدراینسازمان

سازمانامورمالیاتيقوانینتازهايبرايمالیاتبرخریدسکهتبیینکرد

راهاندازیسامانهملیامالکواسکانشایدتاسال۱۴۰۰

نقشمهمسازمانهاودستگاههاینظارتیدرپیشبردسیاستشفافیت

لزومتقویتاتوماسیوندرمجموعهیشهرداریتهران

منافذفسادچگونهپرمیشود؟

تذکربهرئیسجمهوردربارهیعدمراهاندازیسامانهشفافیتحقوق...

مجمعدانشجویانعدالتخواهرفسنجانشفافیتعملکردمسئوالن...

اعالمشمارهتلفنجدیدبرایفساد

خطقرمزیدرمبارزهبافسادنداریم/خداحافظیبامدیرانبیانگیزه

ساماندهیبازارخودرودرگروشفافکردنمعامالتاست

طرحشفافیتآراباعثبهخطانرفتننمایندگانمجلسمیشود

عباسعبدی:دالیلاستعفاهایداخلدولتشفافبیاننمیشود

ورودبهفازنرخگذاریشفافارز

میزانمشارکتداوطلبانهنمایندگانمجلسدرطرحشفافیتحداقلی

لزومارائهگزارشنظارتیازحسناجرایمقرراتمالیشهرداریتهران
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شفافیتواصالحفرایندهااصلیترینراهمبارزهبامفاسداقتصادیاست

شفافیتمالیواقعیدرسینماچهزمانیکلیدزدهمیشود؟

اطالعاتوداراییهمسرموقتنیزبایدثبتشود

رادیورفاهنقشمهميدرشفافیتسازمانيدارد

بخشدوم:مبارزهبافقر،تبعیضونابرابری

جنگتجاریسببتوقفبرنامههایمبارزهبافقروافزایشسنورود...

سیستانوبلوچستانرکوردداربیشترینآمارحاشیهنشینی

آخرینآمارهایمرکزآمارایراننشانمیدهد؛گرانیبیشتردرسفره...

افزایش۴۰۰هزارتومانیحقوق،فاصلهطبقاتیراکمنکرد!

»مشهد«بیشترینکودکانکاررادرایراندارد

محوکارکودکانازطریقاستقرار»عدالتاجتماعی«

شریعتمداری:اعطایتابعیتبهفرزندانزنانایرانیاز»نسلیشدن«...

خطر۵برابریاختالالترواندرمناطقبحرانزده

ILOسایهفقروتبعیضبرسر

عروسیهایقسطی

نیرویکارایرانی،نخستینهدفتحریمها/برنامههاییبرایحفظ...

»صدسالتنهایی«آمادهنمایشمیشود

سایهسنگینقیمتمسکنبرسراجارهنشینهایزاهدانی

کاسبانسفرهکارگر

مهرگزارشمیدهد:زندگیدرسایهفقر

خدری:مسئوالنصدایشکستهشدناستخوانمردمزیربارسنگین...

۵۸۰فقرهتسهیالتمسکنبهنیازمنداندرقزوینپرداختشد

کمکهایمردمیبهمراکزنیکوکاریزنجان۳۴۰درصدرشدیافت

سال9۸،سالتحریمودشواریاست/ثروتمندانصدایبلندیدارند

فشارگرانیلبنیاتبرمصرفخانواره

»عاشقانههایخیابان«صدایخاموشخانوادههایمظلوماست

باگفتاردرمانینمیتوانبهجنگلشکرفقررفت

حضورسرزدهوزیررفاهدرمرکزپذیرشوساماندهیکودکانخیابانی

ازپشتنیمکتمدرسهتاپشتچراغقرمز

شناسایی۲۵۱کودککاردراستاناردبیل

کارگرداننمایش»کمیتهنان«:فرزندانقالبوازطبقهکارگرهستم
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عمده علت عدم توفیق در مبارزه با فساد را می توان در فقدان شفافیت در نظام مالی و پولی 
کشور جستجو کرد. عدم شفافیت که رانت  خواران، کاله برداران، واسطه گران و دالالن 
خواهان آن هستند، همین را می رساند. لذا وقتی می توانیم به طور سیستماتیک جلوی فساد 
را بگیریم که سیستم اطالعاتی شفافی داشته باشیم. اگر شفافیت در تمام ابعاد پولی، مالی 
و اداری به سیستم بازگردد، این مسئله منتج به انضباط اقتصادی در کشور خواهد شد. امروز 
اگر شاهد بی عدالتی، نابرابری و فساد اقتصادی هستیم، بدین دلیل است که شفافیت بر 
ارتباطات و روندهای کاری حاکم نیست. در همه جای جهان برای محاسبه تولید ناخالص 
داخلی، سه روش وجود دارد: مخارج یا هزینه، ارزش افزوده و روش درآمدی است، اما چون 
در ایران اطالعات آمار درآمدی وجود ندارد، نمی توان درآمدها را محاسبه کرد. امروز در 
کشورهای توسعه یافته با برقراری شفافیت با پول شویی و پول های کثیف مبارزه می شود 
و تمامی پول ها تحت کنترل سیستم است؛ از این جهت است که کمتر شاهد اختالس ها 
با ارقام بزرگ هستیم. در دنیای امروز باید به طراحی سیستم های اقتصادی و اجتماعی 
پرداخت. از این جهت اگر اراده آهنینی وجود داشته باشد، می توان جلوی فساد را گرفت به 
شرطی که بخواهیم و بایسته های آن را بپذیریم. لذا برای مبارزه با فساد باید این شفافیت 
از باال تا پایین در همه شئون رعایت شود تا شاهد چنین مسائلی نباشیم که از سویی 
مردم در تنگنای اقتصادی و معیشتی باشند، اما از طرف دیگر دادگاه مفسدین اقتصادی با 

اختالس های چند میلیون یورویی را مشاهده کنند. 1
***

در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند:
  مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از راه اندازی سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی 
کشوری خبر داد و گفت: در اولین گام، اطالعات تحصیلی مدیران و اعضای هیئت مدیره ی 

صندوق بازنشستگی و هلدینگ ها منتشر می شود.
  محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی طی نامه ای به محمد دهقان، عضو 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد که الیحه اعطای تابعیت 

به فرزندان زنان ایرانی، از نسلی شدن فقر در این قشر خاص به جد جلوگیری می کند.
  بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطالع رسانِی عمومی، فهرست دریافت کنندگان 

ارز دولتی و سامانه ی نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.
  دولت تصمیم دارد سهام بخش دیگري از اموال خود را واگذار کند. در جدیدترین تصمیم 
سازمان خصوصي سازي قرار است سهام صنایع ملي مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، 

ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصي واگذار شود.
  سازمان تجارت جهانی ارزیابی کرده است که جنگ تجاری میان چین و آمریکا و میان 
آمریکا و مکزیک، سبب کند شدن رشد اقتصاد جهانی می شود. به عقیده این سازمان، کند 
شدن آهنگ رشد اقتصاد جهانی نشان دهنده توقف برنامه های مبارزه با فقر و افزایش سن 

ورود به بازار کار است.
  حسین صفوی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: در حال 
تدوین آمارهای حوزه تجهیزات پزشکی هستیم و امیدواریم تا پایان تابستان، اولین آمارنامه 

حوزه تجهیزات پزشکی را در تولید و واردات منتشر کنیم.
  مرتضی دیاری، پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: مشهد بیش ترین کودک کار را در 

مقدمه

1 - پازوکی، مهدی.)1397(. »فقدان شفافیت علت عدم توفیق در مبارزه با فساد«، روزنامه آرمان امروز، 
شماره 3842
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طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
   مورخ 16 لغایت 22 خرداد ماهِ 1398

فراوانیتعد اد موضوع
16 درصد6نظام پولی، مالی و بانکی

14 درصد5سالمت اداری و بوروکراتیک
11 درصد4مدیریت شهری

8 درصد3دولت)دولت الکترونیک و ...(
8 درصد3بازرگانی و امور مالیاتی

8 درصد3وزارتخانه و سازمان های تابعه
8 درصد3 اطالعات و فضای مجازی

6 درصد2بهداشت و سالمت
6 درصد2امورات مجلس و نمایندگان
3 درصد1صندوق های بازنشستگی

3 درصد1رسانه، فرهنگ و هنر
3 درصد1قضایی

------نفت و پتروشیمی
------نهادهای عمومی غیردولتی

------امالک و مستغالت
------ورزش
6 درصد2سایر

100 درصد36مجموع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت

ایران دارد و بیش از ۵ درصد کودکان کار در ایران مشغول به فعالیت های ساختمانی و 
کارگری ساختمان هستند.

  در فهرست بانک مرکزی، جای خالی کاالیی که با ارز دولتی وارد کشور شده، کاماًل 
محسوس است. پرسش مهم این است که 1۰ هزار و ۸۰۰ شرکتی که از ارز دولتی برای 
واردات کاال یا خدمات استفاده کرده اند، چه کاالهایی را وارد کشور کرده و چه تأثیری بر 

قیمت ها گذاشته اند؟
  در حالی که اجالس ساالنه سازمان بین المللی کار)ILO( در حال برگزاری است، افزایش 
شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری در جهان نشان می دهد که دولت ها 1۰۰ سال پس از تأسیس 

این سازمان، همچنان حقوق بنیادین کار را رعایت نمی کنند.
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1 -  مراد ما از این تعبیر، همه مدیران سطوح نهادی و سازمان های رسمی به جز وزرا و نمایندگان مجلس 
است. برای مثال، مدیر کل سازمان پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال، رییس کمیته شفافیت شورای شهر، 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ و ... 

مصادیق مورد نظر مدیران و کارمندان سازمان ها و نهادها بوده اند.

طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
   مورخ 16 لغایت 22 خرداد ماهِ 1398

فراوانیتعد اد جایگاه / سمت
42 درصد15مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها 1

36 درصد13روزنامه نگار-خبرنگار
11 درصد4نمایندگان مجلس
3 درصد1کنشگران مدنی

3 درصد1وزرا
------پژوهشگران و اساتید دانشگاه

5 درصد2سایر
100 درصد36مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد
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سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری راه اندازی شد
 شفافیت در حوزه صندوق های بازنشستگی

 خبرگزاری ایلنا-17 خردادماِه 139۸ 
سید میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از راه اندازی سامانه شفافیت 
صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: در اولین گام، اطالعات تحصیلی مدیران و 
اعضای هیئت مدیره ی صندوق بازنشستگی و هلدینگ ها منتشر می شود. به گزارش ایلنا، 
سید میعاد صالحی در پستی اینستاگرامی خود نوشت: در این سامانه طی چند گام و به 
تدریج، اطالعاتی درباره حوزه های تخصصی هلدینگ ها، سن و مدارک تحصیلی، حقوق 
و مزایای مدیران عامل صندوق و اعضای هیئت مدیره هلدینگ ها و شرکت های تابعه، 

جزئیات مالی درخصوص سودآوری، هزینه های جاری و ... اطالع رسانی خواهد شد.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-770726 

 
به روزرسانی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی

 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 باشگاه خبرنگاران جوان-1۸ خردادماِه 139۸ 

بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطالع رسانِی عمومی، فهرست 
دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه ی نیما را به روزرسانی و منتشر کرد. 

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، 
فهرست انتشاریافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی فروردین 1397 
تا تاریخ 1۲ خرداد ماه 139۸ است. گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و 
حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه ی نیما ارز دریافت کرده اند.

  https://www.yjc.ir/fa/news/6960204   

 

احتمال ورود پول کثیف به خصوصی سازی
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک

 روزنامه شرق-1۸ خردادماِه 139۸ 
لیال مرگن، روزنامه نگار.

دولت تصمیم دارد سهام بخش دیگري از اموال خود را واگذار کند. 
در جدیدترین تصمیم سازمان خصوصي سازي قرار است سهام صنایع ملي مس ایران، فوالد 
مبارکه اصفهان، ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصي واگذار شود. واگذاري هایي که 
تاکنون چندان موفق نبوده اند و منفعتي براي کارگران و مردم به همراه نداشته اند. مهدي 
کرباسیان مدیرعامل سابق ایمیدرو با تأکید در رابطه با تصمیم اخیر دولت هشدار مي دهد 
که این واگذاري ها ممکن است زمینه ی حضور پول کثیف در اقتصاد را فراهم کند یا میزان 

حضور نهادها در مجموعه  هاي اقتصادي کشور را تشدید کند.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/222283 

بخشاول:شفافیتومقابلهبافساد

فصلاول:اخباربرگزیدههفته
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انتشار اولین آمارنامه تجهیزات پزشکی تا پایان تابستان
 شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

 خبرگزاری ایسنا-19 خردادماِه 139۸ 
حسین صفوی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی 

سازمان غذا و دارو.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه کیفیت تجهیزات پزشکی 
خط قرمز ما است، گفت: با توجه به بحث کیفیت معتقدیم که می توان فرآیندهای صدور مجوز 
را تسهیل کرد. صفوی با بیان اینکه یکی از معضالت کارآفرینان در حوزه تجهیزات پزشکی 
نبود آمار مدون و مشخص در این حوزه اعم از واردات و تولید است، گفت: در این زمینه تیمی 
تشکیل شده و در حال تدوین آمارهای حوزه تجهیزات پزشکی هستیم و امیدواریم تا پایان 

تابستان، اولین آمارنامه حوزه تجهیزات پزشکی را در تولید و واردات منتشر کنیم.
  /https://www.isna.ir/news/98031908106 

 

آرشیوها باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد
 شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

 پایگاه اطالع رسانِی دولت-19 خردادماِه 139۸ 
علی زرافشان، معاون اسناد ملی، سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی ایران.
معاون اسناد ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با اشاره به سخنرانی رئیس نمایندگی 
دفتر یونسکو در تهران در اهمیت آرشیوها که در دو تاریخ تقویمی 17 اردیبهشت و هفته 
جهانی آرشیو در خردادماه لحاظ شده است و با تأکید بر این شعار که هر شهروند یک 
آرشیویست  در قرن ۲1 است، گفت: لحاظ کردن روز و هفته جهانی آرشیو در تقویم ها 
برای توجه عموم به فواید آرشیوها است زیرا نقش آرشیوها در بهبود حکمرانی، شفافیت، 

عملکرد مطلوب و پیوند گذشته به آینده ملت ها، تأثیرگذار است.
  http://dolat.ir/detail/323146 

اسامی خبرنگاران و رسانه های دریافت کننده طرح ترافیک 
در سامانه شفافیت

 شفافیت در حوزه دولت الکترونیک
 خبرگزاری فارس-۲۰ خردادماِه 139۸ 

عمار سعیدیان فر، مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و 
طرح های ترافیک تهران. 

مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیک پایتخت از اعالم اسامی خبرنگارانی 
که طرح ترافیک دریافت کرده اند به همراه نام رسانه مربوطه در سامانه شفافیت خبر داد. 
عمار سعیدیان فر در گفت وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، در ارتباط با آخرین 
جزئیات روند رسیدگی به طرح ترافیک خبرنگاران اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     طرح های جدید ارائه شده 
از ابتدای تیرماه قابل استفاده است و کسانی که از سال قبل طرح دریافت کرده اند، اعتبار 

سهمیه آنها تا پایان خرداد خواهد بود.
  http://fna.ir/da7d6o 

 

راه اندازی سامانه جامع امالک شهرداری کرج
 شفافیت در حوزه مدیریت شهری

 خبرگزاری مهر-۲۰ خردادماِه 139۸ 
محمدحسین خلیلی اردکانی، عضو شورای شهر کرج.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین خلیلی اردکانی از برگزاری 
هدف  با  امالک«  »اتوماسیون  راه اندازی  و  ساماندهی  تکمیل  به منظور  فنی  جلسات 
شفاف سازی اطالعات امالک در شهرداری کالن شهر کرج خبر داد. وی گفت: راه اندازی 
این سامانه پایانی برای مقاومت در برابر شفاف سازی و جلوگیری از افشای اطالعاتی است 
که دانستن آن ها حق مسلم افکار عمومی است. وی افزود: مقرر شد اداره امالک مناطق 
1۰ گانه شهرداری کرج نسبت به ورود اطالعات اولیه و کنترل فیزیکی پرونده ها از طریق 
سامانه »سامان شهر« اقدام کنند تا تجمیع اطالعات در گام اول به عنوان یکی از اقدامات 
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اساسی برای راه اندازی سامانه جامع امالک صورت پذیرد.

  http://mehrnews.com/news/4636817 

 

مصوبه مجلس درباره شفافیت مالی شرکت های دولتی
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 خبرگزاری تسنیم-۲1 خردادماِه 139۸ 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی سه شنبه ۲1 
خردادماِه قوه مقننه و در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به 
ماده 1۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی با ماده واحده این طرح با 16۲ رأی 
موافق، 3۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت 
کردند. در صورت تصویب جزئیات این طرح دولت مکلف خواهد شد تا بودجه شرکت های 
دولتی و نهادهایی را که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می کنند، به صورت 
جداگانه و تا پایان مهرماه هر سال به انضمام گزارشی از آخرین وضعیت مالی آن ها به 

مجلس تقدیم کند.
  https://tn.ai/2029498 

 

ارز دولتی پای چه کاالهایی رفت؟!
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 خبرگزاری ایسنا-۲۲ خردادماِه 139۸ 
پدرام صادقی، خبرنگار.

در فهرست بانک مرکزی، جای خالی کاالیی که با ارز دولتی وارد 
کشور شده، کاماًل محسوس است. پرسش مهم این است که 1۰ هزار و ۸۰۰ شرکتی که 
از ارز دولتی برای واردات کاال یا خدمات استفاده کرده اند، چه کاالهایی را وارد کشور کرده 
و چه تأثیری بر قیمت ها گذاشته اند. بنابراین شفافیت این فهرست زمانی کامل می شود که 

مشخص شود چه کاالهایی وارد شده و بتوان با بررسی آن ها، با عامالن افزایش قیمت در 
بازار یا نهادهای نظارتی که نتوانسته اند وظیفه خود را به درستی انجام دهند برخورد کرد.

  /https://www.isna.ir/news/98032210049

 

جزئیات و ضمانت اجرای قانون رسیدگی به دارایی 
مسئوالن

 شفافیت در حوزه دولت
 خبرگزاری مهر-۲۲ خردادماه ماِه 139۸ 

غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه.
سخنگوی قوه قضاییه روند اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن 
را تشریح و اعالم کرد که اگر مسئوالن بخشی از دارایی های خود را کتمان کنند، به 
محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش محکوم خواهند. غالمحسین اسماعیلی 
در همین رابطه ادامه داد: اصل 1۴۲ قانون اساسی، رئیس جمهور و وزرا را مشمول این 
قانون دانسته بود اما قانون جدید در جهت اعتمادسازی برای جامعه، گروه گسترده ای از 
مقامات در قوای سه گانه و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری، شوراهای اسالمی 

و شهرداری ها را هم شامل شده است.
  http://mehrnews.com/news/4638549 
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تنها 2۰۰ نفر در 21 ماه گذشته جذب شهرداری تهران شده اند
 شفافیت در حوزه مدیریت شهری

 خبرگزاری مهر-16 خردادماِه 139۸ 
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری 
تهران در اطالعیه ای نسبت به انتشار اخباری در خصوص جذب 
7۰۰ نفر در دوره مدیریت شهری جدید واکنش نشان داد. در این اطالعیه آمده است: در 
پی درج اخبار و آماری در برخی رسانه های فضای مجازی مبنی بر به استخدام درآمدن 
7۰۰ نفر در دوره جدید مدیریت شهری بر اساس سامانه شفافیت شهرداری تهران، به 
اطالع می رساند تاریخ موجود در سامانه شفافیت برابر با تاریخِ های انعقاد قرارداد با کارکنان 

می باشد و این تاریخ، لزوماً تاریِخ استخدام افراد نیست.
  http://mehrnews.com/news/4634179 

راه اندازی میز خدمت باعث شفافیت در عملکرد دستگاه ها 
شده است

 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک
 خبرگزاری ایرنا-16 خردادماِه 139۸

سید رضا علیزاده طباطبایی، مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری قم.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری قم گفت: راه اندازی میز خدمت 
عالوه بر این که باعث صرفه جویی  هایی در بخش های مختلف دستگاه های اجرایی شده، 
عملکرد دستگاه ها را نیز شفاف نموده است. طباطبایی تصریح کرد: فعال-تر شدن میز 
خدمت، عالوه بر اینکه باعث تسریع در فرآیندهای اداری می شود، رضایت ارباب رجوع ها 
را در پی دارد و ضمن اینکه از فساد جلوگیری می کند، باعث شفافیت در عملکرد دستگاه ها 

و صرفه جویی در هزینه ها می شود.
  /www.irna.ir/news/83331149 

پرداخت کلیه یارانه های سازمان بهزیستی به شکل 
الکترونیک طی دو ماه آینده

 شفافیت در حوزه دولت الکترونیک
 خبرگزاری ایسنا-16 خردادماِه 139۸ 

داریوش بیات نژاد، مدیرکل بهزیستی استان تهران.
مدیرکل بهزیستی استان تهران از پرداخت کلیه یارانه های مستمر 
سازمان بهزیستی به مراکز توانبخشی به شکل الکترونیک طی دو ماه آینده خبر داد. 
داریوش بیات نژاد در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به برنامه سازمان بهزیستی برای پرداخت 
یارانه ها به شکل متمرکز و از طریق سامانه گفت: این طرح ابتدا در خصوص یارانه مراکز 
یارانه ویژه ی  انجام شد و گام بعدی مربوط به مراکز روزانه ی توانبخشی،  شبانه روزی 

فصلدوم:سایراخبارهفته
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کودکان امداد بگیر و مراکزی است که به این کودکان خدمات ارائه می کنند.

  /https://www.isna.ir/news/98031506608 

فردا آخرین وضعیت بنیاد »آرشام« سابق در کمیسیون 
آموزش بررسی می  شود

 شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه
 خبرگزاری فارس-17 خردادماِه 139۸ 

محمدمهدی زاهدی، نماینده مجلس شورای اسالمی.
بنیاد  آخرین وضعیت  بررسی  از  آموزش مجلس  عضو کمیسیون 
»آرشام« سابق و »قدس« فعلی و قرائت گزارش های نهادهای مختلف در نشست این 
کمیسیون خبر داد. محمدمهدی زاهدی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، 
درباره آخرین وضعیت بنیادی تحت عنوان بنیاد آرشام در پیش از انقالب و مصادره ی آن 
توسط وزارت آموزش و پرورش گفت: نمایندگان به دلیل شفافیت در هزینه کرد امالک و 
دارایی  های این بنیاد خواستار اعمال ماده ۲3۴ شده بودند و به همین دلیل، کمیته 7 نفره ای 

در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای بررسی آن تشکیل شد.
  https://www.farsnews.com/news/13980316000316 

شرکت های هندی خواستار شفافیت تجارت با ایران هستند
 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

 اقتصادآنالین-17 خردادماِه 139۸ 
به گزارش اکونومیک تایمز،  شرکت های صادرکننده برنج و سویا به 
ایران از دولت هند خواستند تا دستورالعملی را درباره نحوه عملکرد 
کانال پرداخت بین ایران و هند ارائه دهد چرا که آن ها به دلیل عدم وجود شفافیت کافی 
هنوز نمی توانند با ایران قرارداد امضا کنند. به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، ایران 

بزرگترین وارد کننده برنج باسماتی از هند محسوب می شود و حدود 3۰ درصد کل صادرات 
برنج هند را به خود اختصاص داده است.

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

نظارت بانک مرکزی بر مبارزه با پول شویی تقویت می شود
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 روزنامه شرق-1۸ خردادماِه 139۸ 
دولت در قالب الیحه ی جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار 
تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پول شویی شده که در آن 
نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد. 
به گزارش تسنیم، الحاق یک تبصره به ماده )6( قانون مبارزه با پول شویی که به صورت 
دوفوریتی برای بررسی در صحن علنی مجلس از سوی دولت ارائه شده، در تاریخ 31 

اردیبهشت ماه امسال توسط دفتر طرح ها و لوایح مجلس اعالم وصول شد.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/222309 

 
تأکید سرپرست جدید سازمان غذا و دارو بر اصل شفافیت 

در این سازمان
 شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

 پایگاه اطالع رسانی دولت-1۸ خردادماِه 139۸ 
محمدرضا شانه ساز، سرپرست جدید سازمان غذا و 

دارو.
سرپرست جدید سازمان غذا و دارو با تأکید بر اصل شفافیت در این سازمان گفت: باید در اتاق 
شیشه ای کار کنیم و دیده شویم. این به معنای کم کردن پاسخگویی نیست، بلکه دیده شدن 
موجب جلب نظر افکار عمومی به نفع سازمان می شود. محمدرضا شانه ساز در مراسم تکریم و 
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معارفه سرپرست سازمان غذا و دارو، گفت: شفافیت تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و اهمیت حوزه 
غذا و آرایشی و بهداشتی بر هیچ کس پوشیده نیست و در این دوره نیز این موارد دنبال خواهد شد.

  http://dolat.ir/detail/323083  

سازمان امور مالیاتي قوانین تازه اي براي مالیات بر خرید 
سکه تبیین کرد

 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی
 روزنامه اعتماد-1۸ خردادماِه 139۸ 
ملیحه خورده پا، روزنامه نگار.

»مالیات قطعي براي خریداران بیش از ۲۰ سکه بین 1۵۰ تا ۲۵۰ 
هزار تومان تعیین و اعالم شد«؛ خبر براي خریداران سکه از نظام بانکي شوک آور است زیرا 
در هنگام نوشتن قرارداد خرید سکه چنین شرطي وجود نداشته است. در روزهایي که تالش 
مي شود تا براي شفاف سازِي معامالت در زمینه هاي مختلف سامانه اي راه اندازي شده و دولت 
بتواند براین اساس تصمیمات صحیح اقتصادي را اتخاذ کند و مانع بروز سوءاستفاده هاي 
مالي شود، به یک باره سازمان امور مالیاتي بخشنامه اي را منتشر مي کند که مي تواند اعتماد 

به بازارهاي مالي که نقش دولت در اداره آن ها بسیار زیاد است را زیر سؤال ببرد.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/126239 

  

راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان شاید تا سال 1۴۰۰
 شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

 خبرگزاری فارس- 1۸ خردادماِه 139۸ 
راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور در حالی مجدداً در دستور 
کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که از داخل این وزارتخانه 
خبر می رسد این سامانه حداقل تا سال 1۴۰۰ هم راه اندازی نخواهد شد. کارشناسان بر 

این باور هستند که تأخیر در ایجاد سامانه ی امالک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی 
موجب شده تا اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه که یک مسئله کوچک در این سامانه 

است، معطل و اجرای این برنامه تا سال 1۴۰۰ هم به پایان نرسد.
  https://www.farsnews.com/news/13980311000875 

 
نقش مهم سازمان ها و دستگاه های نظارتی در پیشبرد 

سیاست شفافیت
 شفافیت در حوزه سایر

 پایگاه اطالع رسانِی دولت-1۸ خردادماِه 139۸ 
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی.

مردم  سایه حمایت  ذیل  را  قدرت خود  که همه ی  نظام سیاسی 
می داند، الجرم به سمت تحقق شفافیت، فسادستیزی و جلب اعتماد عمومی گام برمی دارد. 
بر این اساس در کشور ما، طرح شفافیت به عنوان یک سیاست نه در سطح یک دستگاه 
یا سازمان بلکه به عنوان امری ضروری برای کلیت نظام جمهوری اسالمی مطرح است 
و مدیران در عرصه های مختلف حاکمیتی باید در جهت افزایش شفافیت فعالیت نمایند.

  http://dolat.ir/detail/323055 

 

لزوم تقویت اتوماسیون در مجموعه ی شهرداری تهران
 شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری ایسنا-19 خردادماِه 139۸ 

مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای شهر تهران.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بر لزوم تقویت اتوماسیون درمجموعه 
شهرداری تهران برای تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد تأکید کرد. مرتضی الویری در 
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همین ارتباط گفت: در حقیقت وجود امضاهای طالیی و اینکه افراد تصمیم گیر باشند 
فساد را به همراه خواهد داشت. باید مقررات در روابط جدی امضا شود. اگر ارتباط مستقیم 
طرف های ذینفع در مجموعه شهرداری تهران کاهش پیدا کند، بسیار مؤثر خواهد بود و 

از بروز بسیاری از تخلفات جلوگیری خواهد شد.
  /https://www.isna.ir/news/98031907917

منافذ فساد چگونه پر می شود؟
 شفافیت در حوزه سالمت اداری و  بوروکراتیک

 خبرگزاری ایرنا-19 خردادماِه 139۸ 
دادگاه مفاسد اقتصادی که برخی به پایان رسیده و برخی در حال 
از  قانون  زدن  دور  یکی  دارند:  وجه مشترک  دو  است،  برگزاری 
سوی متهمان در نبود سیستم های شفاف ساز و دیگری ارتباطات نَسبی برخی متهمان با 
بعضی مقامات کشور. اسامی مطرح شده، نوع و شیوه فساد اقتصادی و در نهایت ارتباطات 
منجر به فساد که در این دادگاه ها برمال شد، نشان داد که مناصب مدیریتی و ارتباطات 
سببی یا کاری آنان، تا زمانی که فاقد نظارت های مؤثر قانونی باشد، تا چه اندازه می تواند 

آسیب زا باشد.
  /www.irna.ir/news/83344837 

تذکر به رئیس جمهور در باره ی عدم راه اندازی سامانه 
شفافیت حقوق و دستمزد

 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک
 خبرگزاری فارس-19 خردادماِه 139۸ 

نصراهلل پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسالمی.
حجت االسالم  فارس،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 

نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی، در تذکری به رئیس 
جمهور عنوان کرد که چرا قانون برنامه ششم در رابطه با راه اندازی و ایجاد سامانه شفافیت 
حقوق و دستمزد اجرا نشده است؟ به گفته ی وی، ماده ۲9 قانون برنامه ششم تصریح 
می کند دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه 
ثبت حقوق و مزایا اقدام کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد 

مشخص شود و امکان دسترسی برای عموم فراهم شود.
  https://www.farsnews.com/news/13980319000584 

 

مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان شفافیت عملکرد 
مسئوالن شهرستان را در دستور کار خود قرار داد

 شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی
 خبرگزاری دانشجو-19 خردادماِه 139۸ 

علی جاللی، دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه 
رفسنجان.

دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان گفت: اولین الزمه  حضور فعال، نقادانه 
از شرایط موجود کشور است که  از حاکمیت، داشتن اطالعات  و مطالبه گرانه مردم 
دانشجویان  مجمع  دبیر  علی جاللی،  هستیم.  مهم  این  تحقق  دنبال  به  شفافیت  با 
عدالتخواه رفسنجان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، پیرامون حوزه شفافیت 
گفت: مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان طبق تحلیلی که امسال از شرایط کشور 
شفافیت  حاکمیت،  مفقوده  حلقه های  از  یکی  امروز  که  رسید  نتیجه  این  به  داشت، 
نظارت  برای  مناسب  قانونی  زیرساخت  نبود  همچنین  و  مردم  عامه  برای  اطالعات 

مردم بر عملکرد مسئولین است.
  snn.ir/003EA9 
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اعالم شماره تلفن جدید برای فساد
 شفافیت در حوزه قضایی

 روزنامه شرق-19 خردادماِه 139۸ 
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران.

در ۲۴ ساعت گذشته، انتشار شماره تلفنی در فضای مجازی، برای 
گزارش مردم به نهاد مربوطه درباره کشف حجاب و بی حجابی خبرساز شده بود. این 
شماره تلفن که مبدأ اصلی انتشار آن مشخص نبود، واکنش های زیادی را در پی داشت. 
روز گذشته، رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد هیچ شماره ای برای اعالم گزارش بدحجابی 

داخل خودروها از سوی مردم وجود ندارد.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/222405 

خط قرمزی در مبارزه با فساد نداریم/خداحافظی با 
مدیران بی انگیزه

 شفافیت در حوزه سالمت اداری و بوروکراتیک
 خبرگزاری مهر-۲۰ خردادماِه 139۸ 

احمد ترحمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار یزد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تصریح کرد: مبارزه با فساد و رانت را از 
ارکان توسعه می دانم و در مبارزه با فساد و اصالح سازوکارهای مقابله با فساد و رانت و 
رانت خواری هیچ خط قرمزی نداریم و مبارزه با فساد را رسالت اصلی خود می دانیم. وی 
تأکید کرد: باالتر از مبارزه با فساد، اصالح ساز و کارهایی است که منجر به فساد می شود 
اما در مجموع آمارها نشان می دهد که در استان یزد نسبت به سایر نقاط کشور، از سالمت 

اداری بهتری برخورداریم اما این کافی نیز و این مقوله باید تقویت شود.
  http://mehrnews.com/news/4637107 

ساماندهی بازار خودرو در گرو شفاف کردن معامالت است
 شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

 خبرگزاری ایسنا-۲۰ خردادماِه 139۸ 
میثم شفیق، رئیس هیئت مدیره شرکت پارسا نوآوران 

سامان ایرانیان.
مدیر عامل اپلیکیشن خریدوفروش خودرو سویچ در حاشیه اینوتکس ۲۰19 با تشریح مزیت های 
این اپلیکیشن گفت: ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت این بازار باید از 
طریق شفاف سازی معامالت انجام شود. وی در تشریح مشکالت بازار خودرو بیان کرد: مشکالت 
بازار خودرو به دو دسته دغدغه های فروشندگاِن خودرو و مسائل و مشکالت خریداران خودرو 

تقسیم می شود که در هر دو دسته، نبود شفافیت، اصلی ترین چالش به شمار می رود.
  /https://www.isna.ir/news/98032008945 

طرح شفافیت آرا باعث به خطا نرفتن نمایندگان مجلس 
می شود

 شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان
 خبرگزاری فارس-۲۰ خردادماِه 139۸ 

سید احسن علوی، نماینده مجلس شورای اسالمی. 
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه مردم باید در جریان فعالیت نمایندگان در مجلس قرار گیرند گفت: شفافیت 
آرا نمایندگان باعث می شود که نماینده مجلس حواسش را بهتر جمع کند که خطا نرود و 
دنبال مسائل دیگر نباشد. وی ادامه داد: طرح شفافیت آرای نمایندگان را می توان گامی 
برای آگاهی مردم و ارزیابی آنان از آرای نمایندگان موافق و مخالف طرح ها و لوایح و 

همچنین کسانی که در رأی گیری های مجلس شرکت نمی کنند، تعبیر کرد.
  http://fna.ir/da75fo 
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عباس عبدی: دالیل استعفاهای داخل دولت شفاف بیان 

نمی شود
 شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

فرارو- ۲۰ خردادماِه 139۸
عباس عبدی، کنشگر و فعال سیاسی اصالح طلب.

عباس عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به عوامل مؤثر 
داخلی دولت بر استعفای وزرا از جمله نبوِد مدیریت واحد و مرجع نهایی برای حل مشکالت 
بین وزارتخانه ها، کمبود بودجه و مشکالت تحریمی، گفت: درخارج از دولت، ساختاری 
وجود دارد که غیرمسئوالنه به دولت فشار آورده و برخورد می کند. وی در پاسخ به این 
سؤال که آیا دالیل مطرح شده وزرای دولت برای استعفا دالیل اصلی هستند، گفت: 
حقیقت این است که دالیل استعفاها شفاف بیان نمی شود؛ شاید آقای آخوندی دالیل 
استعفای خود را نسبت به سایرین شفاف تر بیان کرد، اما متأسفانه دالیل آقای ظریف و 

وزیر آموزش وپرورش خیلی دقیق مطرح نشد.
  https://fararu.com/fa/news/401958 

ورود به فاز نرخ گذاری شفاف ارز
 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 کسب و کار-۲۰ خردادماِه 139۸ 
ثمانه نادری، خبرنگار.

ورود نرخ دالر به کانال 1۲ هزار تومان و امیدی که به کاهش این 
نرخ با راه اندازی بازار متشکل ارزی وجود دارد، بازار ارز را وارد فاز آرامش بخشی کرده است 
که به عقیده کارشناسان از این پس نرخ گذاری ارز را به صورت شفاف تری رقم خواهد 
زد. به گزارش کسب وکار نیوز، اثر مهمی که راه اندازی بازار متشکل ارزی دارد، نرخ گذاری 
شفاف ارز است. با راه اندازی این بازار قیمت ارز به صورت شفاف تعیین خواهد شد و همین 

شفافیت باعث کاهش نرخ ارز و کاهش سودجویی ها می شود. اما در کنار این از موضوعی 
که نباید غافل شد، قاچاق در اقتصاد است.

  https://kasbokarnews.ir/1398/03/20 

میزان مشارکت داوطلبانه نمایندگان مجلس در طرح 
شفافیت حداقلی

 شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان
 خبرگزاری فارس-۲1خردادماِه 139۸ 

از  یکی  فارس، شفافیت  پارلمانی خبرگزاری  گزارش خبرنگار  به 
الزمه های اثبات شده یک مجلس مطلوب است. شفافیت پارلمانی 
عالوه بر تحقق حق ذاتی مردم در آگاهی داشتن و نظارت بر وکالی خود، سبب افزایش 
اعتماد عمومی به این نهاد می شود.میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها را می توان 
شاخصی حداقلی از میزان مسئولیت پذیری آنان نسبت به طرح های مطرح شده در مجلس 
دانست، که در صورت انتشار عمومی می تواند باعث نظارت عمومی مردم بر رفتار نمایندگان 

خود شود و بدین ترتیب عملکرد نمایندگان در این بخش را بهبود بخشد.
  http://fna.ir/da7dql 

لزوم ارائه گزارش نظارتی از حسن اجرای مقررات مالی 
شهرداری تهران

 شفافیت در حوزه مدیریت شهری
 خبرگزاری مهر-۲1 خردادماِه 139۸ 

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی 
شورای شهر تهران.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، صبح سه شنبه و در جریان صد و چهل و هشتمین 
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جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به لزوم شفافیت مالی در شهرداری تهران، گفت: 
ارتقا سطح سالمت و انضباط مالی و مقابله با تخلفات مالی و محاسباتی یکی از انتظارات 
به حق شهروندان از شورای شهر است؛ انتظاری که متأسفانه در طی ادوار شورا تاکنون 
به آن پاسخ مناسب و درخور شأنی داده نشده است و زمینه ساز بی اعتمادی شهروندان 

نسبت به سالمت مالی اداره شهر شده است.
  http://mehrnews.com/news/4637671 

شفافیت و اصالح فرایند ها اصلی ترین راه مبارزه با مفاسد 
اقتصادی است

 شفافیت در حوزه سایر
 پایگاه اطالع رسانی دولت-۲1 خردادماِه 139۸ 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور.
چهل وچهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
متأسفانه شاهد  اینکه  به  اشاره  با  این جلسه  در  برگزار شد. جهانگیری  عصر دوشنبه 
تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم، گفت: پرونده های فسادی که کشف و با آن ها 
برخورد شده است نباید رها شوند بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف فساد، رویه ها و 
روندها نیز اصالح شود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه جلوگیری شود. وی اصلی ترین 
راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و افزود: اگر فرایندها اصالح 
شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد، از بسیاری تخلفات و سوء استفاده ها 

جلوگیری خواهد شد.
  http://dolat.ir/detail/323230 

شفافیت مالی واقعی در سینما چه زمانی کلید زده می شود؟
 شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

 جوان آنالین)وابسته به روزنامه جوان(-۲1 خردادماِه 139۸ 
نوید پارسا، خبرنگار.

این روز ها فیلمی به نام »ما همه با هم هستیم« در سینما ها در حال 
اکران است که با سرمایه گذاری شخصی به نام »سجاد علیجانی« ساخته شده است. در 
زمان تولید اعالم شد که این فیلم با هزینه ساخت ۲۰ میلیارد تومانی یکی از پرهزینه ترین 
و البته پربازیگرترین آثار سینمای ایران است که البته مدتی بعد این موضوع از سوی روابط 
عمومی فیلم رد شد؛ اما هزینه تولید آن تا به حال اعالم نشده است. با این حال دالیلی 
وجود دارد که نشان می دهد تولید این فیلم با دست و دلبازی های مالی نامتعارفی ساخته 

شده است.
  http://www.Javann.ir/0041Fm 

اطالعات و دارایی همسر موقت نیز باید ثبت شود
 شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

 روزنامه شرق-۲۲ خردادماه ماِه 139۸ 
وحید کریمی، روزنامه نگار.

و  مسئوالن  مقامات،  دارایی  به  رسیدگی  قانون  اجرائی  آیین نامه 
در مجمع  قانون  این  از تصویب  از چهار سال  بعد  ایران  اسالمی  کارگزاران جمهوری 
تشخیص مصلحت نظام، صبح روز گذشته ابالغ و اجرائی شد. این آیین نامه در ۲1 ماده 
و هشت تبصره تهیه و تنظیم شده است تا شاید راهکاری بر مقابله با مفاسد اقتصادی و 

حتی اخالقی مدیران و مسئوالن باشد.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/222642 
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رادیو رفاه نقش مهمي در شفافیت سازماني دارد

 شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی
 روزنامه اعتماد-۲۲ خردادماه ماِه 139۸ 

محمدعلي سهماني، مدیرعامل بانک رفاه کارگران.
روابط  همت  به  کرد:  خاطرنشان  کارگران  رفاه  بانک  مدیرعامل 
عمومي بانک رفاه که یکي از فعال ترین روابط عمومي هاي صنعت بانکداري در کشور 
است، امروز شاهد رونمایي از یک رسانه دیجیتال به نام رادیو رفاه هستیم که تالش مي کند 
در کمترین زمان ممکن، اطالعات و اخبار بانک را به جامعه ی ذي نفعان منعکس کند. 
سهمانی گفت: رونمایي از رادیو اینترنتي رفاه که در حاشیه اینوتکس ۲۰19 رخ داد، یک 
اتفاق نوآورانه، خالقانه و متناسب با روندهاي روز است و نقش مهمي در تقارن اطالعات 

و شفافیت سازماني دارد.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/126557 
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فقر، فساد و شفافیت، مثلثی است که اضالع آن در پیوند با یکدیگر بوده و در جایی به هم 
می رسند. طبیعی است در جامعه ای که فساد کمتر امکان ظهور و بروز بیابد، در جامعه ای 
که سازوکارهای نهادهایش بیشتر در برابر منظر و افکار عمومی باشند و سیاست هایش 
به اصطالح آکواریومی باشد، در جامعه ای که توزیع عادالنه ثروت، قدرت و فرصت ها 
برقرار باشد، در جامعه ای که مناسبات عادالنه به جای مکانیزم های تولید و بازتولید 
نابرابری بنشیند و نظام اجتماعی از نوعی عدالت اجتماعی در جهت رهایی از فقر و ستم 

و تبعیض دفاع کند، در آن جامعه آمارهای تکان دهنده فقر رو به کاهش خواهد رفت.
با  اقتضای مبارزه  تا امکان و  شفافیت به عنوان قاعده مثلث مذکور، خواهد توانست 
دو ضلع دیگر را فراهم آورد. به شرطی که بر آفتاب نهادِن همه سیاست هایی که به 
مردم و حوزه عمومی مربوط است، آن ها را متشکل کرده و در نهایت بتواند توانی به 
جامعه دهد تا از خود دفاع کند. جامعه مدنی در پرتو تشکل های صنفی و سندیکاهای 
کارگری و سمن های زیست محیطی و ... می تواند آغازی برای چنین مقاومت گسترده 

و همبسته سازی باشد.
به همین سبب، از این شماره به بعد، در تالش خواهیم بود تا اخبار مربوط به ضلع سوم 
مثلث را در حوزه فقر، تبعیض و نابرابری انعکاس داده و پیوند وثیقش را با سازوکارهای 
فسادزا، نشان دهیم. در همین رابطه و در طی هفته ای که گذشت، روز ۲۲ خردادماه 
مصادف با 1۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودکان بود. روز جهانی مبارزه با کار 
کودکان روزی است که برای افزایش آگاهی و فعالیت در زمینه ی جلوگیری کار کودکان 
از سوی سازمان بین المللی کار پیشنهاد شده  است. این پیشنهاد، نخستین بار در سال 

بدترین  کنوانسیون  و   )1973( کار  سن  حداقل  کنوانسیون  تصویب  از  پس  و   ۲۰۰۲
شکل های کار کودکان، صورت گرفت. روز جهانی مبارزه با کار کودکان هر ساله در 
1۲ ژوئن )۲۲ خرداد( بزرگ داشته می شود و هدف آن جلوگیری از کار کودکان به هر 

شکلی است. 

بخشدوم:مبارزهبافقر،تبعیضونابرابری
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جنگ تجاری سبب توقف برنامه های مبارزه با فقر و افزایش 
سن ورود به بازار کار می شود

  خبرگزاری ایلنا-16 خردادماِه 139۸ 
به گزارش ایلنا به نقل از سایت WTO )سازمان تجارت جهانی(، این 
سازمان ارزیابی کرده است که جنگ تجاری میان چین و آمریکا و 
میان آمریکا و مکزیک، سبب کند شدن رشد اقتصاد جهانی می شود. 
سازمان تجارت جهانی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی در سایه جنگ تجاری از 
سه درصد به حدود دو درصد در سال های ۲۰19 و ۲۰۲۰ برسد. به عقیده سازمان تجارت 
جهانی، کند شدن آهنگ رشد اقتصاد جهانی نشان دهنده توقف برنامه های مبارزه با فقر و 

افزایش سن ورود به بازار کار است.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-770402

سیستان و بلوچستان رکورددار بیشترین آمار حاشیه نشینی
  باشگاه خبرنگاران جوان-17 خردادماِه 139۸ 

علیم یارمحمدی، نماینده مجلس شورای اسالمی.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، گفـت: بیشترین آمار 
حاشیه نشینی در کشور مربوط به شهر های سیستان و بلوچستان 

است که به فقر شهری، مشکالت مسکن، پسماند، عقب ماندگی از نظام آموزشی و پایین 
بودن بهداشت مبتال هستند. علیم یارمحمدی در رابطه با صحبت های اخیر رئیس سازمان 
امور اجتماعی کشور مبنی بر اینکه 19 میلیون نفر از 6۰ میلیون نفر جمعیت شهری در 
مناطق حاشیه نشین و بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی زندگی می کنند، 
گفت: این آمار کاماًل صحیح و رسمی است، افزایش جمعیت در سکونتگاه های غیر رسمی 

امکان برنامه ریزی و ساماندهی را برای دولت مشکل کرده است.
  https://www.yjc.ir/00TCGq

آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد؛ گرانی 
بیشتر در سفره فقرا

  روزنامه شرق-19 خردادماِه 139۸ 
خانوارهای  پرمصرف  غذایی  اقالم  قیمت  قابل توجه  افزایش 
کم بضاعت ایرانی، مهم ترین نکته ای است که از جدیدترین آمارهای 
اعالمی مرکز آمار ایران قابل استنباط است. در میان اقالم غذایی 
مورد بررسی مرکز آمار، افزایش قیمت اقالم غذایی پرمصرف خانوارهای کمتر برخوردار 
ایرانی مورد توجه است. با نگاه به این آمارها می توان دریافت بیشترین افزایش قیمت 
میان اقالم غذایی در ماه اردیبهشت مربوط به قیمت پیاز با افزایش 3۰6 درصدی نسبت 
به اردیبهشت سال گذشته است. پس از پیاز نیز رب گوجه فرنگی و سیب زمینی بیشترین 

فصلاول:اخباربرگزیدههفته
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افزایش قیمت را در میان اقالم غذایی داشته اند و به ترتیب، ۲۴7 و ۲۴1 درصد نسبت به 

اردیبهشت سال گذشته گران تر شده اند.
  http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/222395 

افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق ، فاصله طبقاتی را کم نکرد!
  اقتصادآنالین-۲۰ خردادماِه 139۸ 

حمید نجف، کارشناس اقتصادی.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است در جریان افزایش ۴۰۰ هزار 
تومانی حقوق ها، نه تنها تبعیض و شکاف طبقاتی کاهش نیافته 
بلکه دریافتی های باالتر رشد بیشتری داشته است. به گزارش اقتصادآنالین به نقل از 
ایسنا، حمید نجف اظهار کرد: طبقه کارگری و کارمندی در زمان بروز مشکالت فقر را 
تحمل کرده و صبوری و همراهی می کنند ولی آن چیزی که باعث شکنندگی و نارضایتی 

می شود، تبعیض است.
  https://www.eghtesadonline.com/n/1mc2 

»مشهد« بیش ترین کودکان کار را در ایران دارد
  خبرگزاری ایسنا-۲1 خردادماِه 139۸ 

مرتضی دیاری، پژوهشگر مسائل اجتماعی.
یک پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: مشهد بیش ترین کودک کار 
را در ایران دارد و بیش از ۵ درصد کودکان کار در ایران مشغول 
به فعالیت های ساختمانی و کارگری ساختمان هستند. مرتضی دیاری در خصوص علت 
افزایش کودکان کار عنوان کرد: این موضوع چند فرآیند را به دنبال دارد که یکی از 
مهم ترین پدیده های آن در یکی و دو دهه اخیر، ظهور پدیده حاشیه نشینی است. این 
پدیده رو به افزایش است. طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۰۸ نشان می دهد که ۴۰ 

درصد مردم ایران حاشیه نشین هستند؛ از این تعداد درصد زیادی از این محل ها، محل 
زندگی کودکان کار است.

  /https://www.isna.ir/news/98032109332 

محو کار کودکان از طریق استقرار »عدالت اجتماعی«
  خبرگزاری ایلنا-۲۲ خردادماِه 139۸ 

شبکه یاری کودکان کار در بیانیه ای به مناسبت دوازدهم ژوئن، روز 
جهانی مبارزه علیه کار کودک، بر لزوم استقرار عدالت اجتماعی برای 
حذف همه اشکال کار کودک تأکید کرد. در این بیانیه می خوانیم: 
»بار دیگر به دوازدهم  ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک رسیده ایم و همزمان  
سازمان جهانی کار به مناسبت یکصدمین سال تالش  خود برای لغو کار کودک و با توجه 
به اینکه امروزه از هر  ده کودک کار در جهان، هفت نفر از آنان در بخش کشاورزی فعالند، 
شعار »کودکان نباید در مزارع کار کنند، آن ها باید به رؤیاهایشان بپردازند« را به عنوان 

شعار محوری خود برای این مناسبت برگزیده است.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-772508 

شریعتمداری: اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی از 
»نسلی شدن« فقر جلوگیری می کند

  خبرگزاری فارس-۲۲ خردادماِه 139۸ 
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

در تاریخ 139۸/۰۲/۲۲، الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با رأی قاطع 
نمایندگان به تصویب رسید. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس و در همین 
رابطه، محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی طی نامه ای به محمد دهقان، 
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عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد که الیحه اعطای 
تابعیت به فرزندان زنان ایرانی از نسلی شدن فقر در این قشر خاص به جد جلوگیری 

می کند. 
  http://fna.ir/da7syc 

خطر ۵ برابری اختالالت روان در مناطق بحران زده
  خبرگزاری ایسنا-۲۲ خردادماِه 139۸ 

نسرین صادقی، خبرنگار.
به گزارش ایسنا، گروهی از متخصصان دانشگاه کوئینزلند، واشنگتن 
و کارشناسان سازمان جهانی بهداشت )WHO( بر اساس مطالعات 
خود اعالم کردند: زندگی کردن در مناطق بحران زده و تجربه  کردِن درگیری های جنگی 
موجب می شود خطر ابتال به افسردگی و اضطراب حدود پنج برابر افزایش پیدا کند. به 
گزارش مدیکال اکسپرس، محققان اظهار داشتند: فقر در مناطق جنگ زده فراگیر است و 

این موضوع با تشدید بیماری های روان ارتباط دارد.
  /https://www.isna.ir/news/98032209896 

ILO سایه فقر و تبعیض بر سر
  خبرگزاری ایلنا-۲۲ خردادماِه 139۸ 

در حالی که اجالس ساالنه سازمان بین المللی کار در حال برگزاری 
است، افزایش شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری در جهان نشان می دهد 
که دولت ها 1۰۰ سال پس از تأسیس این سازمان، همچنان حقوق 
بنیادین کار را رعایت نمی کنند. به گزارش خبرنگار ایلنا، در منشور سازمان بین المللی 
کار )ILO( آمده است: »کارگر یک کاال نیست، آزادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار 
الزامی و ضرروی است، فقر در همه جا باعث ایجاد خطر برای خوشبختی است، همه افراد 

بشر حق دارند از رفاه مادی و رشد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن و امنیت اقتصادی و 
فرصت های برابر برخوردار شوند.«

  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-772186 

عروسی های قسطی
  روزنامه همشهری-۲۲ خردادماِه 139۸ 

مهدیه تقوی راد، خبرنگار.
در  جدید  پدیده ای  قسطی  عروسی های  همشهری،  گزارش  به 
از  زیادی  استقبال  تهران  مناطق جنوبی  در  و  است  کالن شهرها 
عروسی های قسطی شده است؛ عروسی هایی که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه ها بعضًا 
برای مدت زمان طوالنی به تعویق می افتد و گاهی برخی خانواده ها به طالق فرزندانشان 
این بالتکلیفی خارج شوند. دفاتر عروسی های قسطی، دفاتری  از  تا  رضایت می دهند 
هستند که سعی می کنند بسته به بودجه ی زوج های جوان، مراسمی آبرومند را برای آن ها 
برگزار کنند. این دفاتر با دفاتری که از سال ها قبل با عنوان ازدواج آسان فعالیت می کردند، 

تفاوت دارند.
  http://newspaper.hamshahri.org/id/59127 
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نیروی کار ایرانی، نخستین هدف تحریم ها/برنامه هایی 
برای حفظ اشتغال و معیشت کارگران

  خبرگزاری فارس-17 خردادماِه 139۸ 
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار.

و  تحریم ها متضرر شدند  از  از هر گروهی  بیش  ایرانی  کارگران 
می توان گفت که حتی هدف اصلی تحریم ها بوده اند چرا که با تهدید 
عرصه تولید، شغل آنهاست که از دست می رود. این جمالتی است که حاتم شاکرمی، معاون 
روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی 
فارس می گوید. شاکرمی می گوید که کارگران ایرانی بیش از هر گروهی از تحریم ها متضرر 
شده اند و بر همین اساس در اجالس پیش روی سازمان بین المللی کار، ایران بنا دارد تا 

دفاعیات کارگران کشورمان را مطرح کند.
  https://www.farsnews.com/news/13980312000492

»صد سال تنهایی« آماده نمایش می شود
  خبرگزاری مهر-1۸ خردادماِه 139۸ 

فارسی،  مهدی  کارگردانی  به  تنهایی«  سال  »صد  مستند  فیلم 
آن، حاج عبداهلل  ناجی  و  بشاگرد  درباره منطقه محروم  مستندی 

والی است که به زودی آماده نمایش می شود. این مستند در مدت زمان 9۰ دقیقه در 
مرحله صداگذاری و میکس است و تا ۲ ماه دیگر آماده نمایش خواهد شد. فارسی درباره 
نام گذاری این مستند توضیح داد: دلیل استفاده از آن، تنهایی مردم بشاگرد بود که طی 
صد سال به عنوان بیابان و منطقه ای خالی از سکنه شناخته می  شد و مردم آن با شهرهای 

دیگر در ارتباط نبوده و در تنهایی خود زندگی می کردند.
  http://mehrnews.com/news/4635066

سایه سنگین قیمت مسکن بر سر اجاره نشین های زاهدانی
  خبرگزاری ایرنا-1۸ خردادماِه 139۸ 

محمدرضا رخشانی، رئیس اتحادیه امالک زاهدان.
رشد قیمت مسکن و سطح تورم از یک سو و کمبود واحد مسکونی 
اجاره  ای متناسب با تمکن دهک های متوسط و پایین جامعه از سوی 
دیگر باعث شده قیمت مسکن اجاره  ای در زاهدان روند صعودی به خود بگیرد. به گفته ی 
محمدرضا رخشانی، رئیس اتحادیه امالک زاهدان، قیمت مسکن در مناطق مختلف زاهدان 
بین ۵۰ تا 1۰۰ درصد رشد داشته است. وی افزود: طرح مهر جوابگوی مردم این شهر 
بود اما ۵۰ درصد آن توسط کسانی خریداری شده که در این شهر ساکن نیستند و فقط به 

دلیل سفرهای کوتاه مدت این خانه ها را خریداری کردند.
  /www.irna.ir/news/83343776

فصلدوم:سایراخبارهفته
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کاسبان سفره کارگر

  خبرگزاری ایرنا-19 خردادماِه 139۸ 
پریا اردالنی، دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

نرخ باالی بیکاری و فشار هزینه های زندگی بر بیکاران، رقابتی را 
برای به دست آوردن شغل ایجاد کرده تا ارزش کاالی ارائه شده 
کارگران در این بازار به شدت افت کند. اما تأمین مایحتاج اولیه زندگی برای آنان همواره 
برای کارفرمایان کم اهمیت تر از قبل است، زیرا که خیل عظیمی از متقاضیان کار برای 
جایگزینی کارگران معترض به این شرایط، حضور خواهند داشت. این موضوع به معنای 
گسترش و تحمیل آسان فقر در طبقه کارگر و مزدبگیر است. در واقع طبقه کارگر در 

شرایط نامساعد به استثمار گرفته می شود.
  /plus.irna.ir/news/83339473 

مهر گزارش می دهد: زندگی در سایه فقر
  خبرگزاری مهر-19 خردادماِه 139۸ 

رقیه بابایی، خبرنگار.
اینجا خانه سعید است. در تودرتوهای محله هادی آباد، فرزند ناتنی 
قزوین. هادی آبادی که دردهای زیادی در پیدا و پنهانش جا خوش 
کرده و هنوز طبیب حاذقی برای مداوای این دردهای کهنه ای که هر روز و همیشه مداوم 
سر باز می کنند، پیدا نشده. چندان بیراه نیست اگر بگوییم هادی آباد غده چرکینی است بر 
پیشانی این شهر، غده ای که هنوز سرباز نکرده، غده ای که می توانست سالم باشد اما چون 

دور از چشم ها و توجه هاست بنابراین بیماری اش نباید مداوا شود.
  http://mehrnews.com/news/4635623

خدری: مسئوالن صدای شکسته شدن استخوان مردم زیر 
بار سنگین فقر را شنیده اند؟

  خبرگزاری فارس-19 خردادماِه 139۸ 
عبدالحمید خدری، نماینده مجلس شورای اسالمی.

با یاد و نام خدای دردمندان و به یاد نوزادان نگون بخت عسلویه 
که ناقص می آیند و زود می روند. نمی دانم صدای شکسته شدن 
دارید که مردم  نه، نمی دانم اطالع  یا  را شنیده اید  فقر  بار سنگین  زیر  استخوان مردم 
محروم و مظلوم از فقر به فالکت غلطیده اند و آیا می دانید که دامان نامبارک فقر و مادر 
محرومیت، فرزند نومیدی پرورانده است؟ آیا می دانید وضعیت معیشتی مردم به گونه ای 
است که خواست به حق زندگی کردن و خوب زندگی کردن به دست و پا زدن برای زنده 

ماندن بدل شده است؟
  http://fna.ir/da75wy

۵۸۰ فقره تسهیالت مسکن به نیازمندان در قزوین پرداخت 
شد

  خبرگزاری ایرنا-19 خردادماِه 139۸ 
امیر خوش نیت، مدیرعامل صندوق امداد والیت استان 

قزوین.
قزوین گفت: طی سال  استان  امداد والیت  مدیر عامل صندوق 
97 به مددجویان تحت حمایت و نیازمندان در استان قزوین ۵۸۰ فقره تسهیالت خرید 
و احداث مسکن پرداخت شده است. خوش نیت ادامه داد: در این مدت تسهیالت خرید و 
احداث مسکن در اقصی نقاط استان به مددجویان پرداخت شده که مجموع این تسهیالت 
بیش از ۲ میلیارد و 731 میلیون ریال بوده است. از این میزان تسهیالت ۲33 مورد در 
شهرستان قزوین، 79 مورد در شهرستان تاکستان، 1۰۲ مورد در شهرستان بوئین زهرا، 
۵۸ مورد در شهرستان البرز، 7۲ مورد در شهرستان آبیک و 36 مورد هم در شهرستان 
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آوج پرداخت شده است.

  /www.irna.ir/news/83344811

کمک های مردمی به مراکز نیکوکاری زنجان ۳۴۰ درصد 
رشد یافت

  خبرگزاری ایرنا-۲۰ خردادماِه 139۸ 
هدایت صفری، مدیرکل کمیته امداد استان زنجان.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: خیران زنجانی در ۲ ماهه سال 
جاری بیش از ۲۴ میلیارد ریال از طریق مراکز نیکوکاری به نیازمندان و 
محرومان کمک کرده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 3۴۰ درصد رشد داشته 
است. مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ادامه داد: در حال حاضر 39 مرکز نیکوکاری در سطح 

استان ایجاد شده است و تا پایان امسال تعداد این مراکز به 11۰ مرکز افزایش خواهد یافت.
  /www.irna.ir/news/83346392

سال 9۸، سال تحریم و دشواری است/ ثروتمندان صدای 
بلندی دارند

  خبرگزاری ایسنا-۲۰ خردادماِه 139۸ 
علی سرزعیم، معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان این که سال 9۸، سال تحریم و دشواری است، تأکید کرد: امسال انجام کارهای کوچک 
الزم نیست؛ ضرورتی ندارد مدیری دکوراسیون اتاق خود را تغییر دهد یا خوردوی جدیدی 
بخرد تا بهانه و حاشیه ایجاد شود. مدیران در برخورد با زیردستان و کارگران مراقبت ویژه ای 
انجام دهد. سرزعیم با بیان این که صدای فقرا در کشور بسیار ضعیف است ولی ثروتمندان 

صدای بلندی دارند، ادامه داد: شعار وزارت خانه ی تعاون، کار و رفاه »گوش شنوا برای 
شرکای اجتماعی و صدای محرومان در حاکمیت است.«

  /https://www.isna.ir/news/98032008835 

فشارگرانی لبنیات بر مصرف خانواره
  روزنامه همشهری-۲۰ خردادماِه 139۸ 

علی ابراهیمی، روزنامه نگار.
با تعیین افزایش 19/۵ درصدی نرخ خرید شیر خام کارخانه های لبنی 
در سازمان حمایت و رشد 1۴ درصدی هزینه های سربار، افزایش 
۲7 درصدی قیمت لبنیات در راه است. به گزارش همشهری، موج تازه گرانی شیر و لبنیات 
برای چندمین بار در حالی در راه است که کاهش قدرت خرید خانوارها و گرانی فرآورده های 
لبنی موجب کاهش سهم این محصوالت در سبد مصرفی خانوارها شده است. با وجود 
این، دیروز مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران از پیشنهاد سازمان حمایت برای افزایش 
19/۵ درصدی قیمت شیر خام توسط کارخانه های لبنی و بررسی این موضوع در جلسه 

روز سه شنبه ی ستاد تنظیم بازار خبر داد.
  http://newspaper.hamshahri.org/id/58352 

»عاشقانه های خیابان« صدای خاموش خانواده های مظلوم 
است

  خبرگزاری ایرنا-۲۰ خردادماِه 139۸ 
شهرام گیل آبادی، کارگردان تئاتر.

کارگردان نمایش عاشقانه های خیابان گفت: این نمایش می خواهد 
باشد.  نباشند و صدای مظلوم  نادیده گرفته  اجتماعی  آسیب های 
شهرام گیل آبادی در نشست خبری نمایش عاشقانه های خیابان با حضور مدیریت انجمن 
مردم نهاد جمعیت طلوع بی نشان ها در خانه هنرمندان تهران تصریح کرد: پایمردی این 
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است که آسیب اجتماعی را حذف نکنیم؛ بلکه دنبال درمان آن باشیم. کارگردان نمایش 
»یک دقیقه و سیزده ثانیه« با اشاره به وجود 1۵ هزار کودک کار اظهار داشت: این وضعیت 
ظلمی است که به آنها کرده ایم؛ در حالی که برخی افراد که مسئولیتی در کشور دارند یا 

ندارند اگر پای به این مناطق بگذارند فرار می کنند.
  /www.irna.ir/news/83347246 

با گفتار درمانی نمی توان به جنگ لشکر فقر رفت
  خبرگزاری ایلنا-۲1 خردادماِه 139۸ 

سید رضا صالحی، رئیس کمیته ملی المپیک.
رئیس کمیته ملی المپیک، پیشگیری از هرگونه بحران را نیازمند 
سامان اجتماعی دانست و گفت: نمی توان بدون توجه به نهادهای 
مدنی از بروز وقایع جلوگیری کرد. وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی، به اعتراضات 
مشهد، قزوین، اسالمشهر، تهران و خرمشهر در ۲۰ ساله اخیر ایران پرداخت و گفت: در 
همه این موارد مشکل و معضالت فقر بسیار پررنگ است و از نظر علمی با لشگر فقر 
نمی توان با گفتار درمانی صحبت کرد بلکه امروز حل مشکالت معیشتی باید سرلوحه 

اقدامات قرار گیرد.
  https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-772151 

حضور سرزده وزیر رفاه در مرکز پذیرش و ساماندهی 
کودکان خیابانی

  پایگاه اطالع رسانی دولت-۲1 خردادماِه 139۸ 
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

شریعتمداری ضمن بازدید از بخش های مختلف مرکز یاسر، از 
نزدیک با کودکان این مرکز گفت وگو کرد و در جریان امور مربوط 
به آن ها قرار گرفت. سیده معصومه اسداهلل زاده مدیر مرکز ساماندهی کودکان کار و 
خیابان یاسر گفت: این مرکز با هدف حمایت و توانمندسازی کودکان کار و خیابان، 

نیازمند و خارج از بستر آموزش برای رسیدن به جامعه ای سالم و امن خدمات خود را 
ارایه می دهد. هم اکنون این مرکز  از  ۲۴ کودک پسر بدسرپرست و یا بی سرپرست بین 
1۲ تا 1۸ ساله نگهداری می کند که 3 کودک حرفه آموز و ۲1 کودک زیر سن کار تا 

قبل از 1۵ سال قرار دارند.
  http://dolat.ir/detail/323290 

از پشت نیمکت مدرسه  تا پشت چراغ قرمز
  خبرگزاری ایرنا-۲۲ خردادماِه 139۸ 

بر اساس گزارش های سازمان جهانی کار در سپتامبر ۲۰17، 1۵۲ 
میلیون کودک در سنین پنج تا 17 سال )تقریباً از هر 1۰ کودک 
یکی از آن ها( ناگزیر به تحمل کار اجباری هستند. براساس برخی 
گزارش های غیررسمی نیز دو میلیون کودک در ایران کارگری می کنند. حدود 6۰ درصد 
کودکان کار ایرانی هستند که کودکان بین 1۰ تا 1۴ سال ۴۵ درصد کل کودکان کار را 
شامل می شوند، همچنین 3۴ درصد از این کودکان در حال تحصیل هستند، ۴۰ درصد 

ترک تحصیل کرده اند و ۲۴ درصد هرگز به مدرسه نرفته اند.
  /www.irna.ir/news/83349762 

شناسایی 2۵1 کودک کار در استان اردبیل
  جوان آنالین-۲۲ خردادماِه 139۸ 

بهزاد ستاری، مدیرکل بهزیستی استان اردبیل.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: تعداد ۲۵1 کودک خیابانی و 
کار در این استان شناسایی شده و برای آن ها پرونده تشکیل شده 
است. به گزارش خبرنگار جوان آنالین از اردبیل، بهزاد ستاری در بازدید از مرکز جهاد 
دانشگاهی اردبیل و عقد تفاهم نامه توانمندسازی خانواده های تحت پوشش بهزیستی و 
پیشگیری از معلولیت ها اظهار داشت: از این تعداد 166 نفر دارای نیازهای ویژه از جمله 
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خدمات درمانی، اشتغال والدین و مشارکت تحصیلی بودند که با توجه به مصوبه اخیر 
کمیته ساماندهی کودکان کار و خیابانی استان، به دستگاه های مربوطه ارجاع و خدمات 

مذکور دریافت کرده اند.
  http://www.Javann.ir/0041Gx 

کارگردان نمایش »کمیته نان«: فرزند انقالب و از طبقه 
کارگر هستم

  خبرگزاری فارس-۲۲ خردادماِه 139۸ 
لیلی عاج، کارگردان.

لیلی عاج، کارگردان نمایش »کمیته نان« عنوان کرد: من کارگر 
زاده و فرزند انقالب هستم و حرفم با انقالب این است که بگویم 
معیشت طبقه کارگِر امروز دچار مشکل است و برای همین است که درام های تلخ اجتماعی 
خلق می کنم. نمایش »کمیته  نان«، دومین بخش از یک تریلوژی  است که به کارگردانی 
لیلی عاج از ۲3 اردیبهشت در سالن قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه رفت. بخش اوِل 
این تریلوژی، نمایِش »قند خون« درباره مشکالت کارگران کارخانه قند بود که در سال 

97 اجرا شد.
  http://fna.ir/da7sra 
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پژوهشکدهمطالعاتتوسعهجهاددانشگاهی
مجری: مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه


