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کرونا بر سر فرودستان آوار 

نامه ای خطاب به رییس جمهور درباره ی وضعیت طبقات پایین جامعه

راهنمای عمل سریع برای سیاستگذاران: مسکن فقرا در شهرهای آسیایی

زناِن دستفروش؛ وقتی خانه نشینی ممکن نیست

کرونا کار بی دفاع در برابر  کودکان 

حل مسئله بازماندگی از تحصیل؛ از حرف تا عمل

تفکیک یارانه نقدی و معیشتی

کرونا شوند نگذاریم حاشیه نشینان میزبان 

کارگر خطر بیکاری 130 هزار 

نابرابری جنسیتی بزرگترین چالش حقوق بشری است

کوچه های دروازه غار کرونا در  مبارزه با 

کارند کودکان همچنان مشغول  کرونا هم آمد، 

2500 مددجو در استان اردبیل صاحب شغل شدند

کرد جوان 16 ساله در ایالم خودکشی 

معرفی 7537 نفر دانش آموز بازمانده و ترک تحصیل به استان اصفهان

کارمندان و بازنشستگان سال آینده 2 میلیون و۸00 هزار تومان است حداقل حقوق 

کرونا 70 هزار حاشیه نشین چابهار در خطر ابتال به 

کن در مناطق حاشیه شهر لزوم توانمندسازی افراد تحت پوشش سا

خانه دار شدن بعد از 96 سال

مجلس شورای اسالمی و مسئله تعارض منافع

کشور است تعارض منافع، ابرچالش 

تعارض منافع خودروساز و وزارت صمت دلیل باتالق بازار خودرو
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تعارض منافع؛ مانعی برای تغییر

گذاری خدمات در سازمان تأمین اجتماعی وا

گران قیمت تعارض منافع دولت و مالک در تعیین مالیات خانه های 

کسب وکار و مدیریت تعارض منافع تجربه هند در سهولت 

تعارض منافع در صداوسیما

کمیسیون تلفیق و وجود تعارض منافع عدم شفافیت جلسات 

کشور با حضور منتخبان مجلس یازدهم کارگروه رفع مشکالت اقتصادی  تشکیل 

تکلیف بودجه ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی

که می بریم از رنجی 

نظارت مردمی حلقه گمشده شفافیت هزینه های انتخاباتی

کشف 12پرونده فساد توسط سوت زن ها

کند دادستانی برای برخورد با محتکران ماسک و دستکش ورود 

با مصوبه مجلس، مرکز وکالی قوه قضائیه مستقل شد

مالیات بر عایدی سرمایه مهم ترین دستورکار مجلس

کرونا وجود ندارد پنهان کاری درباره آمار مبتالیان به 

اقدامات دارای بار مالی دستگاه ها ملزم به اخذ مجوز است

کشفیات مواد بهداشتی در تهران آخرین 

کمیسیون دسترسی آزاد به اطالعات کرونا در  انتشار متمرکز مصوبات مقابله با 

راه اندازی سامانه شناسایی تأمین کنندگان شرکت دخانیات
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4

مقدمه

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری

آوار کرونا بر سر فرودستان 

بخش اول

گفتن  کامل تر می شود. هنوز سخن  کامل و  کشور،  کرونا در  به تدریج نقشه اپیدمی ویروس 
از  نشان  شده  منتشر  رسمی  غیر  و  رسمی  آمار  است.  زود  آن  شیوع  و  بیماری  پیک  درباره 
پیشروی بیماری دارد و هر روز بر تعداد افراد مبتال و جان باختگان افزوده می شود. تقریبًا 
گرچه با تأخیر، دولت تحرکات جدیدی را برای مهار  کرونا شده اند و ا همه استان ها درگیر 
بیماری آغاز کرده است. در علم مدیریت گفته می شود خطا، تنها اتخاذ تصمیمات نادرست و 
غلط نیست بلکه خطای دیگِر مدیریت، تصمیمات درست و صحیح نگرفتن در وقت مقتضی 
کشور از این بحران رهایی یابد و البته انتظار می رود بالفاصله و  است. امید داریم دیر یا زود 
غ از هرگونه پرده پوشی و تعارفات رسمی، جمع بندی  در زمان مناسب، نظام سالمت کشور فار

گذشته چراغ راه آینده شود. از عملکرد خود و مدیریت بحران ارائه دهد تا 
کرونا و هشدارهای صاحب نظران و پزشکان در این  کوران اخبار عمومی درباره شیوع  اما در 
زمینه، صدای ضعیفی از قعر محالت فقیر و حاشیه شهرها ما را به شنیدن ضعیف ترین صداها 

و دیدن نادیده شده ترین انسان ها فرا می خواند.
کرونا فقیر و غنی نمی شناسد، اما فقرا بیشتر از اغنیا در دسترس  گرچه  که ا واقعیت آن است 
کنند، آنان  کار و زندگی را تعطیل  کرونا هستند. فقرا نمی توانند حتی یک روز و یک ساعت 
کسب نکنند، شب در سفره چیزی ندارند تا شرمنده  گر روزانه درآمدی  گنجشک روزی اند؛ ا
کار فقرا عمومًا آلوده تر است، آنان یا ناچارند برای طلب روزی در  خانواده شان نشوند. محل 
کرونا بچرخند یا در زباله ها به دنبال لقمه نانی باشند یا بی پروا از دعوت  خیابان ها بی خیال 

کنند. کار سخت در هر شرایطی استقبال  به انجام هر 
کرونا فقیر و غنی نمی شناسد اما فقرا به دلیل سوء تغذیه، محیط نامناسب و ده ها علت دیگر، 
بدنی نحیف و ضعیف دارند، سیستم ایمنی آن ها تاب مقاومت در برابر ویروس را بسیار کمتر 
از اغنیا دارد، فقرا امکان آن را ندارند تا با خوردن ویتامین ها و مکمل ها از خود در برابر بیماری 

کز درمانی خودداری می کنند تا  گذشته، فقرا تا حد ممکن از مراجعه به مرا کنند. از این  دفاع 
هزینه های خود را به حداقل برسانند.

گند زدایی  کرونا فقیر و غنی نمی شناسد. ویروس با رعایت مسائل بهداشتی، ضدعفونی و 
امکان حیات ندارد اما برای فقرا بر خالف اغنیا، دسترسی به مواد ضدعفونی کننده، ماسک یا 
دستکش ناممکن است. در این بازار و در پی رونق قیمت کاالهای بهداشتی برای فقرا، خرید 

کند، لوکس و اشرافی است. ک و سرپناه او را تأمین  هرکاالیی به غیر از آنچه خورا
کرونا فقیر و غنی نمی شناسد اما ویروس در محالت فقیر بر خالف محالت باالی شهرها، به 
راحتی جابجا می شود و محیط مستعدی برای بقا و حیات دارد. به عالوه، برخالف مناطق 
که در هر خیابان حداقل یک داروخانه و ده ها مطب پزشک مستقر  مرکزی و شمال شهرها 
است، فقرا در صورت بیماری پیش از هزینه درمان، باید به فکر هزینه نقل و انتقال تا مرکز 

درمانی باشند.
کرونا فقیر و غنی نمی شناسد اما نظام رفاهی نمی تواند نهادی بی طرف در جدال فقرا و اغنیا 

کرونا باشد.کرونا فقیر و غنی نمی شناسد اما ... با 
***

که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می کند: در هفته ای 
کرونا و ارائه ی مداِم راه های درمان و  گزارش همشهری آنالین، در این بحبوبحه ی    به 
پیشگیری، هیچکس به فکر زنان دستفروش مثل نیست و آمار مشخصی از تعداد آنان در 

متروی تهران وجود ندارد.
  به گزارش خبرگزاری ایرنا، با توجه به هشدارهای سازمان بهداشت جهانی درباره ابتالی 
کار و خیابان در معرض ابتال به این  کودکان  که  گفت  کرونا، باید به طور حتم  کودکان به 

بیماری قرار دارند.



خبرنامه 
مقابله با 

فساد و فقر

5

50

شماره پنجاهم

8  الی 14 اسفند  1398
تاریـخ انتشار:  17  اسفند   1398

سی  از  بیش  وجود  علی رغم  مجلس،  پژوهش های  مرکز  شماره ۱۶۳۸۸  گزارش  بنابر    
کردن آموزش و سوادآموزی، همچنان با پدیده بازماندگی  قانون در حوزه اجباری و رایگان 

از تحصیل مواجه هستیم.
هدفمندی  مورد  در  کمیسیون  این  مصوبه  به  اشاره  با  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی    
یارانه ها، گفت: در این زمینه، پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی 

به تصویب رسید.
کنان مناطق آسیب پذیر    به گزارش خبرگزاری ایرنا، ویروس کرونا برای حاشیه نشین ها و سا
اجتماعی، تهدیدی جدی و اساسی به شمار می رود؛ بنابراین، باید هرچه سریع تر از شیوع آن 

کرد. در چنین نقاطی جلوگیری 
  دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان گفت: در صورت عدم تأمین اعتبار 
که قطعه سازان آن ها را با وعده  کارگری  که۱۳0 هزار  قطعه سازان، این احتمال وجود دارد 

کارشان بازگردانده بودند، بیکار شوند. تخصیص اعتبار دوباره به محل 
  دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: نابرابری جنسیتی، بی عدالتی بزرگ زمانه ما و بزرگترین 

که با آن روبه رو هستیم. چالش حقوق بشری است 
  گروهی از سازمان های مردم نهاد از جمله اعضای جمعیت طلوع بی نشان ها با همکاری 
کرونا، اقدام به پخش بسته ها و آموزش نکات  کنترل ویروس  هالل احمر و برای مقابله و 

کردند. بهداشتی در منطقه دروازه غار 
کرد: بانک مرکزی موظف است برای شفافیت در    بانک مرکزی در بخشنامه ای اعالم 
کنش های بانکی، حد آستانه ای را تعیین نماید و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آستانه  ترا

کند. ج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته  را، مشروط به در
کمبود  که مشکل اصلی    وزیر بهداشت در نامه ای خطاب به رئیس جمهور اذعان داشته 
اقالم  این  به  از دسترسی  را  آنچه شهروندان  بلکه  یا مواد ضدعفونی کننده نیست،  ماسك 

گری های قاچاقچیان و واسطه گران است. حیاتی باز می دارد، سودا
ح    به گزارش خبرگزاری ایرنا، منتقدان، بی توجهی به نظارت مردمی را مهم ترین خالء طر
شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی می دانند. گفته می شود در متن این 

مصوبات، از مفهوم نظارت مردمی غفلت شده است.
»اعالن  با عنوان  اجرائی سامانه ای  از سازوکار  اقتصاد  وزارت  بازرسی  مرکز دفتر  رئیس    
که در پورتال این  گزارش های مردمی مبارزه با فساد حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی« 

وزارتخانه به ثبت رسیده، خبر داد.
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نامه ای خطاب به رییس جمهور درباره ی وضعیت طبقات پایین جامعه

جمعی از اساتید دانشگاه و فعاالن دانشگاهی در نامه ای خطاب به رییس جمهور، از وضعیت 
کمک از طریق اعطای  گفته اند و از جمله خواستار  کنونی  طبقات پایین جامعه در شرایط 
یارانه ویژه به دهک پایین جامعه برای دو ماه آینده، یا اعطای بسته معیشتی ویژه و یا هر 

اقدام حمایتی فوری دیگر شده اند.
عباس منوچهری، هادی خانیکی، علیرضا بهشتی، جواد 
کاشی، احسان شریعتی، غالمرضا ظریفیان، سعید مدنی، 
کنندگان  از جمله  امضا میرطاهر موسوی و سارا شریعتی، 

این نامه هستند.
ح ذیل است: کامل این نامه به شر متن 

بنام خداوند رحمان و رحیم
قای دکتر حسن روحانی جناب آ

رئیس جمهور محترم ایران؛
با عرض سالم و احترام؛ مردم عزیز ایران روزهای سختی 
که به هر صورت دستشان می رسد  را می گذرانند. آن هایی 
می گذرانند  را  خود  زندگی  امور  نحوی  به  دارند،  توانی  و 

که  و از خود مراقبت نیز می کنند. اما در این میان، بخش های آسیب پذیر جامعه هستند 
که شغل ثابت و  کارگرانی  این وضعیت بحرانی را به نحو مضاعفی تجربه می کنند. هستند 
درآمد مشخصی ندارند و به صورت روزمزد، بدون پس انداز و پشتوانه مالی روزگار می گذرانند. 
همچنین، دستفروشان و همه آن هایی که به امید کسب درآمدی در شب عید برای بقاء خود 
کنون دورنمای تیره ای برای روزها و هفته های آتی دارند. به عبارت دیگر، فقر و  بوده اند، ا

کرونا، معنای بسیار آزاردهنده تری  گسترش روز افزون  تنگدستی و محرومیت این روزها با 
کرده است. نان و جان کسانی که هیچ تقصیری در ایجاد این وضعیت پر خطر ندارند،  پیدا 
گفتنی مورد تهدید واقع شده است. بدیهی است پاسخ به این تهدیدات، بسیار فراتر  به طور نا
گرفتن سازوکارهای  کار  از توان این بخش از جامعه می باشد و مستلزم اقدامی عاجل، با به 
گشودن یک چتر حمایتی موقت توسط  حمایتی از جمله 
این  که  است  بایسته  حال،  عین  در  می باشد.  دولت، 
نباشد. به همین دلیل، جامعه  کار فقط به عهده دولت 
فرهنگی و دانشگاهی می تواند یاری گر دولت در انجام این 
و  از زحمات جامعه پزشکی  لذا، ضمن سپاس  باشد.  امر 
اقدام  پیشنهاد  نامه  این  کنندگان  امضا کشور،  پرستاری 
از طریق اعطای  از جمله  راستا،  این  فوری و ضروری در 
یارانه ویژه به دهک پایین جامعه برای دو ماه آینده، یا 
اقدام حمایتی سریع  یا هر  اعطای بسته معیشتی ویژه و 

االجرای دیگری را می نماید.
کشور جهت  در این ارتباط، جامعه فرهنگی و دانشگاهی 

مشارکت و همکاری، اعالم آمادگی می نماید.
کشور«  »جامعه فرهنگی و دانشگاهی 
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گردهمایی  حاصل  که  است  جلدی  هفت  مجموعه  یک  سیاست گذاران  برای  سریع  راهنمای 
گردهمایی  گروهی از متخصصان پیرامون موضوع ظرفیت سازی برای فقرای شهری است. این 
در جوالی ۲00۵ توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه 
کتاب ۳۴ صفحه ای، جلد چهارم از این مجموعه تحت عنوان  در تایلند برگزار شده است. این 

»مسکن فقرا در شهرهای آسیایی؛ تخلیه: گزینه های ممکن به جای تخریب 
بزرگ مقیاس اجتماعات فقیر شهری« است. ناشر این مجموعه شرکت مادر 
تخصصی عمران و بهسازی شهری وابسته به وزارت راه و شهرسازی است 
کشور  که مسئول پیگیری و تسهیل برنامه ها و اقدامات بازآفرینی شهرهای 
است و چهار هدف عمده کاهش فقر شهری؛ ارتقای تاب آوری؛ ارتقای هویت 
و منزلت اجتماعی و حافظت از ارزش ها؛ و تحقق حکمروایی محلی دارد و 
کمک به  کتاب،  کرده است. هدف از این  کتاب را منتشر  بر این اساس این 
ظرفیت سازی در میان مسئوالن حکومت های ملی و محلی و سیاست گذاران 

گاهی در موضوعات مسکن اقشار کم درآمد است. برای ارتقای آ
با وجود دهه ها تالش برای  کتاب نوشته شده است:  اولیه این  در توضیح 
خانوارها  اجباری  تخلیه  ی  حاشیه نشین ها،  و  شهرها  تخلیه  از  جلوگیری 
به  پدیده  این  و  است  افزایش  به  رو  آسیا  شهرهای  در  فقیر  اجتماعات  و 

کثریت قریب  که ا جابه جایی، تهیدستی و عدم توانمندی میلیون ها منجر می گردد. در صورتی 
به اتفاق این تخلیه ها غیرضروری هستند. دالیل این تخلیه ها متفاوت است اما زمینه ی اصلی 
مرتبط کننده ی آنان با یکدیگر، ایفای نقش روزافزون نیروهای بازار در تعیین چگونگی استفاده از 
زمین شهری است. این کتاب در چهار محور تنظیم و تدوین شده است. محور اول درباره شرایط و 
وضعیت تخلیه های اجباری در شهرهای آسیایی است. همچنین درباره نیازها و اولویت های مردم 

فقیر نوشته است. محور دوم این کتاب راهنما نگاهی دارد به دالیل گوناگون تخلیه ها و تأثیر آن ها 
بر زندگی، معاش و انتخاب های مسکن فقرای شهری. کتاب درباره تأثیر تخلیه بر فقیرتر شدن فقرا 
می نویسد: تخلیه های اجباری، فقرا را از مرکز شهر به سمت نواحی حاشیه ای فاقد خدمات و دور 
کارشان می رانند. بارهای اضافی هزینه های زمانی و رفت وآمد را به فقرا تحمیل می کنند  از محل 
و این اشتغال والدین در بیرون از منزل یا سکونتگاه خود را دشوار می سازد. 
کودکان دور می کند  تخلیه، فقرا را از مؤسسات بهداشتی و درمانی و تحصیل 
کتاب تمایز میان انواع مختلف تخلیه ها مورد بحث  و… . همچنین در این 
قرار گرفته است و بستر قانونی تخلیه ی اجباری در تعهدنامه های بین المللی 
حقوق بشر و مسکن بررسی شده است. محور سوم این کتاب به بررسی چندین 
گزینه ی عملی، ماندگار و تکرارپذیر جایگزین تخلیه ی اجباری پرداخته است 
کشورهای  گروه های اجتماعی و نهادهای حمایتی در  که توسط دولت ها، 
آسیایی در دست آزمون، اصالح و افزایش است. سه پیشنهاد برای جایگزین 
ک گذاری  تخلیه در این کتاب شامل مالکیت مطمئن و ارتقاء در محل؛ به اشترا
زمین؛ و اسکان مجدد است. تقریبًا در همه این نمونه ها، اجتماعات فقیر در 
فرایند جستجوی راه حل های پایدار برای مشکالت زمین و مسکن ارزان قیمت 
در شهر، شرکای اصلی و خالق به حساب می آیند. در نهایت محور چهارم به 
مثابه یک جعبه ای پر از ابزار و راهنما است که راهکارهایی را برای کمک به دولت ها و سیاست گذاران 

در جهت پیش بینی روندهای رسمی بهتر برای کاهش میزان تخلیه ی اجباری ارائه داده است.
* سازمان ملل متحد. برنامه اسکان بشر )۱۳۹۶( راهنمای عمل سریع برای 
کر حقیقی، رعنا  سیاست گذاران: مسکن فقرا در شهرهای آسیایی، مترجم کیانوش ذا
تقدسی،تهران: سازمان عمران و بهسازی شهری.

راهنمای عمل سریع برای سیاستگذاران: مسکن فقرا در شهرهای آسیایی

تهیه کننده کتاب: سازمان ملل متحد، برنامه اسکان بشر

معرفی کتاب
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وش؛ وقتی خانه نشینی ممکن  زناِن دستفر
نیست

همشهری آنالین-8 اسفندماِه 1398

نسرین هزاه مقدم، خبرنگار ایلنا  |  در این بحبوبحه ی کرونا و ارائه ی مداِم راه های درمان 
و پیشگیری، هیچکس به فکر زنان دستفروش مثل نیست و آمار مشخصی از تعداد آنان 
گزارش ها و  در متروی تهران وجود ندارد؛ این زن ها و دغدغه هایشان، در همه ی حرف ها، 
مصاحبه ها غایب هستند و هیچ نهاد یا فرد مسئولی نمی گوید چه بکنیم که زنان دستفروش 
مترو آلوده نشوند؛ یا چگونه یک سالن یا محوطه ی خاصی با رعایت همه ی نکات ایمنی و 
کنیم تا این زنان بتوانند حداقل تا زمان  بهداشتی در مکانی متعلق به شهرداری تهران برپا 

ج خانواده هایشان را دربیاورند. کرونا، در آنجا اجناس شان را بفروشند و خر رفع بحران 
https://www.hamshahrionline.ir/news/487404 

ونا کودکان کار بی دفاع در برابر کر
خبرگزاری ایرنا-10 اسفندماِه 1398

کرونا، باید به طور  کودکان به  با توجه به هشدارهای سازمان بهداشت جهانی درباره ابتالی 

کار  کودکان  کار و خیابان در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند.  کودکان  که  گفت  حتم 
گرفته تا متکدیان و زباله گردان، به دلیل حضور طوالنی مدت در  و خیابان، از دستفروشان 
خیابان ها و تغذیه نامطلوب، همچنین به دلیل نداشتن سرپرست مناسب، ممکن است 
بیش از دیگر کودکان به کرونا مبتال شوند؛ از سوی دیگر، کودکان کار می توانند به عنوان ناقل، 
سایر اعضای خانواده را نیز مبتال کنند و در درجه بعدی، نگرانی ها از حضور بی محافظ آن ها 

در جامعه برای دیگر افراد نیز خطرآفرین است.
/www.irna.ir/news/83695276 

حل مسئله بازماندگی از تحصیل؛ از حرف تا 
عمل

خبرگزاری ایرنا-10 اسفندماِه 1398

امیرحسین غالمزاده نطنزی، خبرنگار  |  بازماندگی از تحصیل، همچنان به دالیل مختلف 
گزارش شماره  یکی از مسائل اساسی کشور به شمار می رود و نیازمند توجه جدی است. بنابر 
خ۲0 فروردین ماه ۱۳9۸( مرکز پژوهش های مجلس، علی رغم وجود بیش از  ۱۶۳۸۸)مور
سی قانون در حوزه اجباری و رایگان کردن آموزش و سوادآموزی و وجود سه برنامه راهبردی 
در راستای ریشه کنی بی سوادی و اجرای برنامه های متعدد، همچنان با پدیده بازماندگی 
از تعداد دانش آموزان  آمار دقیقی  کنون  گزارش، تا از تحصیل مواجه هستیم. بنابر همین 

کشور به دست نیامده است. بازمانده از تحصیل در 
/www.irna.ir/news/83690238

مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری
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تفکیک یارانه نقدی و معیشتی
کسب وکار نیوز-11 اسفندماِه 1398

هادی قوامی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به 
گفت: در این زمینه، پیشنهاد دولت در  کمیسیون در مورد هدفمندی یارانه ها،  مصوبه این 
مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید. براین اساس، در سال 99 به 
۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و۵00 تومانی پرداخت می شود و یارانه معیشتی که رقم 
کلی آن ۳۱ هزار میلیارد تومان است نیز به۶0 میلیون نفر پرداخت خواهد شد. همچنین مقرر 
که نیازمند  کسانی  کند تا  شد وزارت رفاه در بانک های اطالعاتی خود، اصالحاتی را اعمال 

کمک معیشتی هستند، از حمایت معیشتی برخوردار شوند.
https://b2n.ir/949623

ونا شوند یم حاشیه نشینان میزبان کر نگذار
خبرگزاری ایرنا-11 اسفندماِه 1398

کنان مناطق آسیب پذیر اجتماعی، تهدیدی جدی و  ویروس کرونا برای حاشیه نشین ها و سا
اساسی به شمار می رود؛ بنابراین، باید هرچه سریع تر از شیوع آن در چنین نقاطی جلوگیری کرد. 
در همین رابطه، استاد علوم تربیتی و رفتاری دانشگاه آزاد اصفهان می گوید: همزمان با شیوع 
گاه سازی حاشیه نشین ها  ویروس کرونا و ایجاد نگرانی برای اقشار مختلف، آشنایی بیشتر و آ
به این بیماری باید در اولویت باشد؛ زیرا ساخت و ساز نامناسب، فقر فرهنگی، اجتماعی و 
کز بهداشتی و آموزش، از جمله نکات منفی چنین  اقتصادی و عدم دسترسی به امکانات و مرا

کمترین زمان ممکن بهبود یابد. که باید در  نقاطی به شمار می رود 
/www.irna.ir/news/83696438 

ی 130 هزار کارگر خطر بیکار
روزنامه شرق-11 اسفندماِه 1398

لیال مرگن، روزنامه نگار  |  دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان، در گفت وگو 
با »شرق« با اشاره به اینکه دولت قرار بود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار قطعه سازان 
قرار دهد، از تخصیص فقط ۱۵ درصد از این اعتبارات خبر می دهد. او می گوید: در صورت 
که قطعه سازان آن ها را  کارگری  که۱۳0 هزار  عدم تأمین این اعتبار، این احتمال وجود دارد 
کارشان بازگردانده بودند، بیکار شوند. محبی نژاد  با وعده تخصیص اعتبار دوباره به محل 
کامل تولید و نجات صنعت خودرو در سال جدید، یك  می افزاید: جلوگیری از خطر توقف 

سیاست گذاری منسجم و عزم جزم و جدی الزم دارد.
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/260100 

ین چالش حقوق  رگتر ی جنسیتی بز نابرابر
ی است بشر

خبرگزاری ایرنا-12 اسفندماِه 1398

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد  |  دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: نابرابری 
که با آن روبه رو  جنسیتی، بی عدالتی بزرگ زمانه ما و بزرگترین چالش حقوق بشری است 
هستیم. در مقابل، برابری جنسیتی، راهکارهایی برای برخی از دشوارترین مسائل دوران 
کشورها حمایت های قانونی در  که در برخی  گوترش افزود: در عین حال  ما ارائه می دهد. 
برابر تجاوز و آزار و اذیت خانگی بسیار ضعیفی وجود دارد، در سایر کشورها سیاست هایی که 
گرفته تا بارداری اجباری، در حال  زنان را مشمول مجازات می کنند، از پیشگیری از بارداری 
ح شدن است. از این رو، حقوق جنسی و باروری زنان، از همه سو در معرض تهدید است. مطر
/www.irna.ir/news/83698917 
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وازه غار ونا در کوچه های در زه با کر مبار
خبرگزاری ایرنا-14 اسفندماِه 1398

ویروس  کنترل  و  مقابله  برای  و  هالل احمر  همکاری  با  نهاد  مردم  سازمان های  از  گروهی 
کردند. در این  کرونا اقدام به پخش بسته ها و آموزش نکات بهداشتی در منطقه دروازه غار 
میان، اعضای جمعیت طلوع بی نشان ها بسته هایی را توزیع کرده اند. بسته هایی شامل ژل 
کننده، صابون، ماسک و دستکش، ساندیس و پاستیل و... . ۲۵ هزار بسته قرار  ضدعفونی 
است توسط ۱0 تیم از داوطلبان سازمان های مردم نهاد در محله دروازه پخش شود اما به 
کار، آموزش به  کبر رجبی، مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها، هدف اصلی از این  گفته ا

کرونا است. کنان منطقه و جلوگیری از شیوع ویروس  سا
/www.irna.ir/news/83700830 

 

ونا هم آمد، کودکان همچنان مشغول کارند کر
خبرگزاری ایلنا-8 اسفندماِه 1398

انجمن یاری کودکان در معرض خطر پیرامون شیوع ویروس کرونا طی بیانیه ای خواهان توزیع 

منابع و بودجه ها براساس اولویت های حمایتی بهداشتی و درمانی در اختیار همه مردم و توجه 
به اقشار کم درآمد شد. در بخشی از این بیانیه می خوانیم: »هنوز هم از پستوهای امِن این شهر، 
که استخوان هایشان زیر بار فقر و بی حمایتی و  که نگران مردمی باشند  صدایی بلند نمی شود 
که حتی قدرت خرید ماسک معمولی در  بیماری خردتر خواهد شد. مردمان فراموش شده ای 
ک امکانات بهداشتی و درمانی،  بازار مکاره ی همیشه احتکار شده را هم ندارند و کمبود وحشتنا

کرده و به هر دری می زنند پیدا نمی کنند.« نگرانی های بیشتری را در آنان ایجاد 
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-877809

  

2500 مددجو در استان اردبیل صاحب شغل 
شدند

خبرگزاری ایرنا-8 اسفندماِه 1398

معاون اشتغال و    | کمیته امداد استان اردبیل   منصور سیفی، معاون اشتغال و خودکفایی 
گفت: ۲ هزار و۵00 نفر مددجوی تحت حمایت این نهاد  کمیته امداد استان اردبیل،  خودکفایی 
با دریافت تسهیالت اشتغال زایی صاحب شغل شدند. منصور سیفی  در استان در ۱۱ ماه امسال 
افزود: این افراد پس از شرکت در کارگاه های آموزشی فنی و تخصصی و دریافت تسهیالت اشتغال و 
کنون۷۵0 میلیارد  ح های خود را به مرحله اجرا درآوردند. وی با بیان اینکه امسال تا خودکفایی، طر
ریال تسهیالت اشتغال زایی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در استان پرداخت شده، اظهار 

داشت: همکاری و تعامل بانک های عامل موجب اشتغال مناسب و پایدار مددجویان شده است.
/www.irna.ir/news/83693372 
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جوان 16 ساله در ایالم خودکشی کرد
خبرگزاری ایلنا-9 اسفندماِه 1398

  

گزارش خبرنگار  کردن خود به زندگی اش پایان داد. به  جوان ۱۶ ساله ایالمی با حلق آویز 
کردن خود به  ایلنا، جوان ۱۶ ساله اهل شهرستان چرداول واقع در استان ایالم با حلق آویز 
زندگی اش پایان داد. طبق شنیده ها، علت خودکشی این جوان فقر مالی اعالم شده است. 

کشور قرار دارد. استان ایالم به لحاظ رتبه خودکشی در صدر 
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-878459 

  

معرفی 7537 نفر دانش آموز بازمانده و ترک 
تحصیل به استان اصفهان

باشگاه خبرنگاران جوان-12 اسفندماِه 1398

  | کل آموزش وپرورش استان اصفهان   اداره  ابتدایی  شهین جوانی، معاون آموزش 
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان، گفت: هفت هزار و ۵۳۷ نفر 
دانش آموز بازمانده و ترک تحصیل ازسوی وزارت آموزش وپرورش به استان اصفهان معرفی 
که از این تعداد، چهار هزار و۴00 نفر برابر با ۷۱/۸۳  درصد آنان جذب شدند. شهین  شدند 
جوانی با اشاره به ایجاد سامانه پیامکی ۳000۷00۲۲۲۸۸۱۱ به منظور معرفی دانش آموزان 
ترک و بازمانده از تحصیل، اظهار کرد: عالوه بر این، ارتباط با گروه های مردم نهاد در خصوص 
شناسایی و جذب کودکان، بهسازی و توانمندسازی همکاران جهت کار با کودکان با نیاز ویژه 

کمتر توسعه یافته را نیز انجام داده ایم. و نظارت بر مدارس حاشیه ای و 
https://www.yjc.ir/fa/news/7267507

حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان سال 
آینده 2 میلیون و۸00 هزار تومان است

روزنامه اطالعات-12 اسفندماِه 1398

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  عضوکمیسیون بودجه و 
کارکنان و بازنشستگان  کمیسیون تلفیق در مورد حقوق و دستمزد  محاسبات، از تصمیمات 
مورد  در  تلفیق  کمیسیون  دیروز  تصمیمات  تبیین  در  بابایی  حاجی  داد.  خبر  سال 99  در 
کشوری و شاغالن، دو  کف حقوق بازنشستگان لشکری و  گفت: مقرر شد  حقوق و دستمزد، 
که در واقع افزایش برای حقوق های زیر دو میلیون و۸00 هزار  میلیون و۸00 هزار تومان شود 
تومان حدود ۱۵ تا۵0 درصدی باشد. همچنین، افزایش حقوق های زیر شش میلیون تومان 
کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته باالی ۱۵درصد خواهد بود؛ در واقع، درصدی تعیین 

که به عالوه ۱۵درصد اعمال می شود.  خواهد شد 
https://www.ettelaat.com/mobile/?p=154409&device=phone

 

70 هزار حاشیه نشین چابهار در خطر ابتال به 
ونا کر

خبرگزاری ایرنا-13 اسفندماِه 1398

کرونا و مثبت شدن آزمایش ۱۴ نفر به این ویروس در استان سیستان و بلوچستان،  شیوع 
کمبود شدید امکانات و پایین بودن سطح رفاه و شیوه زندگی در مناطق  تردد مسافران و 
حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی چابهار، جان بیش از۷0 هزار حاشیه نشین این بندر 
کرونا قرار داده و در این زمینه نگرانی های جدی وجود  اقیانوسی را بیشتر در خطر ابتال به 
کرونا و ضدعفونی  دارد. مهمترین نیاز حاشیه نشینان چابهار، آموزش در زمینه پیشگیری از 
و گندزدایی تمامی محدوده زندگی آنان است که متأسفانه در این زمینه بشدت ضعف وجود 

کرده است. گسترش این ویروس را بیش از پیش  دارد و خطر 
/www.irna.ir/news/83698929 
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ی افراد تحت پوشش ساکن  وم توانمندساز لز
در مناطق حاشیه شهر

باشگاه خبرنگاران جوان-13 اسفندماِه 1398

لزوم  بر  بوکان  فرماندار  سرپرست    | بوکان   فرمانداری  سرپرست  خسروپور،  لقمان 
کید کرد. لقمان خسروپور در  کن در مناطق حاشیه شهر تأ توانمندسازی افراد تحت پوشش سا
نشست تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد این شهرستان، با بیان اینکه مسئولیت در بوکان 
سنگین تر از دیگر شهرها است، گفت: بوکان مدیران پشت میز نشین نمی خواهد. او وضعیت 
بیکاری، حاشیه نشینی و فقر در این شهرستان را حادتر عنوان کرد و افزود: مدیران در بوکان 
کمیته امداد را ضروری برشمرد و  نباید شب و روز بشناسند. وی تجدید نظر در برخی قوانین 
کن در مناطق حاشیه شهر خصوصًا زنان،  کرد: توانمندسازی افراد تحت پوشش سا تصریح 

نیازی ضروری و مبرم است.
https://www.yjc.ir/00UUzQ 

 

خانه دار شدن بعد از 96 سال
خبرگزاری ایرنا-13 اسفندماِه 1398

کشور وجود  کمبود مسکن در  در حال حاضر ۱/۳۶۶ هزار واحد    | قمر تکاوران، خبرنگار  
دارد. صاحب خانه شدن خانوارهای چهار دهک پایین جامعه نیز 9۶ سال طول می کشد. 
همچنین بر اساس بررسی های وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳9۳ تا سال ۱۴0۵ )در طی 
کشور ۱۲ میلیون و ۳0۳ هزار واحد مسکونی برآورد  کل  ۱۲ سال( میزان مسکن مورد نیاز در 
شده است. از این تعداد، ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار واحد برای خانوارهایی پیش بینی شده است 
که تازه تشکیل می شوند. الزم است تعداد ۱ میلیون و ۱۶۲ هزار واحد مسکونی برای جبران 

کنونی ساخته شود. کمبود 
/www.irna.ir/news/83700141
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صنعت برق گرفتار دام تعارض منافع
تهیه شده در مرکز 
توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع
 دوراهی انتخاب

منافع سازمانی و 
شخصی منافع عمومی

 
تعارض تبانی 
خدمتگزاران

تبانی ارائه دهندگان خدمت که 
منجر به اولویت دادن به منافع 
شخصی و سازمانی نسبت به 

نفع عمومی می شود 
تبانی در برگزاری مناقصه ها

برنــده مناقصــات از میان 
شــرکت های زیرمجموعــه 
شرکت های توزیع برق انتخاب 
می شــود و یا مناقصه صوری 

برگزار می شود

توجه و پیگیری مقوله کارایی و 
کاهش هزینه های سطح عمومی 

کشور

 
ارتباطات پسا شغلی 

)درب ها گردان(

اشــتغال بازنشســتگان یا 
مستعفیان بخش دولتی در 

بخش خصوصی یا بالعکس
استفاده مدیران ارشد دولتی 
از رانــت اطالعــات و روابط 
غیررسمی در بخش دولتی و 

درآمدزایی از بخش خصوصی

مدیران سابق وزارت نیرو در 
شرکت ها و یا نیروگاه هایی که به 
بخش خصوصی واگذار شده اند، 
سهامدار و یا عضو هیئت مدیره 

هستند.

رقابت سالم بین بخش   خصوصی 
و تخصیص صحیح بودجه های 

عمومی کشور 

 
تعارض اتحاد ناظر و منظور 

فرد یا سازمان مسئول نظارت 
بر رفتار و عملکرد خود است 
که منجر به ایجاد مسئله در 

نظارت می شود

منفعت منظور
 )مالکان پروژه ها( در اتحاد ناظر 

)ارزیاب های مهندسی ارزش(

 ناظــر پروژه های صنعتی برق 
برای انجام مهندســی ارزش 
توسط شرکت  مالک پروژه ها 
)منظور( انتخاب می شــود و 
دستمزد می گیرد که عمال امکان 
بیان آزادانه و نقادانه را از ناظر 

می گیرد.

قدرت بیشتر ناظران در نقادی 
و عیب یابی از پروژه های برق که 
منجر به کاهش سطح هزینه ها 
در رفع مشکالت آتی صنعت 

برق می شود

 تعارض ارتباطات 
سهامداری یا مالکیت 
شرکت های مرتبط با 

تصمیم گیری

مالکیت یا سهامداری شرکت ها 
و موسسه های مرتبط توسط 

کارکنان یا مسئوالن ارشد 
تصمیم گیری و قاعده گذاری 
در جهت منافع شرکت های 

خودشان

مدیران کنونــی صنعت برق 
سهامدار شرکت ها هستند 

حضور نخبگان در شرکت های 
خصوصی و دسترسی آزاد به 
اطالعات و آخرین تصمیمات 
دولتی جهت نظارت بر صرف 

بودجه های عمومی کشور

 
تعارض منافع انگیزه های 

سیاسی و منطقه ای 

اولویت دهی و رســیدگی به 
مسائل سیاسی و یا منطقه ای 
مسئوالن و کارمندان  به جای 

توجه به منافع عمومی 

خرج اعتبارات و خدمات برای 
شهرســتان خود؛ مثال رئیس 
شرکت توزیع یا نماینده مجلس 
به جای برنامه ریزی بی طرفانه در 
تعیین نیازهای برق سه استان 
زیرمجموعه شــرکت، به برق 
منطقه ای استان خود بیشترین 

رسیدگی را می کند.

اولویت در تامین منافع عموم 
مردم با توجیه اقتصادی؛ مثل 
ارزیابی و تحلیل شبکه برق در 
سه استان زیرمجموعه شرکت و 
تخصیص هزینه براساس اولویت 
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طبقه بندی موضوعِی داده های مربوط به  »شفافیت«
مورخ 8 لغایت 14 اسفندماِه 1398

فراوانیتعدادموضوع
36 درصد4بهداشت و سالمت 

8 درصد1قضایی 
8 درصد1مدیریت شهری

8 درصد1دولت)دولت الکترونیک و ...(
8 درصد1بازرگانی و امور مالیاتی 

8 درصد1وزارتخانه و سازمان های تابعه 
8 درصد1اطالعات و فضای مجازی
8 درصد1نظام پولی، مالی و بانکی

8 درصد1امورات مجلس و نمایندگان 
------صندوق های بازنشستگی

------رسانه، فرهنگ و هنر
------سالمت اداری و بوروکراتیک

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

ک و مستغالت ------امال
------ورزش
------سایر

100 %12مجموع

بخش دومشفافیت، مقابله با فساد  و تعارض منافع

توزیع موضوعِی داده های شفافیت
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طبقه بند ی د اد ه های مربوط به »شفافیت« بر اساس جایگاه / سمت افراد 
مورخ 8 لغایت 14 اسفندماِه 1398

فراوانیتعدادجایگاه/سمت

42 درصد5روزنامه نگار-خبرنگار 
33 درصد4مدیران یا شاغلین سازمان ها و نهادها 1

17 درصد2نمایندگان مجلس
8 درصد1وزرا 

------کنشگران مدنی
------پژوهشگران و اساتید دانشگاه 

------سایر
100 %12مجموع

توزیع داده ها بر اساس جایگاه / سمت افراد

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

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

بازتاب تعارض منافع در فضای توئیتر و تلگرام

سید احسان خاندوزی - سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸: اولویت و نقطه عزیمت، خود مجلس 
کاهش زمینه فساد پارلمانی، رفع تعارض منافع نمایندگان و تقویت  است: شفافیت داخلی و 
نظارت عامه مردم. پس از آن است که اقتدار نظارتی مجلس بر سایر دستگاه ها احیاء می شود.

Mahdi Khorramdel | مهدی خرم دل - یک شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸: از نشانه های فساد 
گرایش فکری، پست  سیستماتیک در هر بالدی اینکه شخص »فاسد« در هر دولتی با هر 
»مدیرعاملی« بگیرد. یعنی تغییر دولت ها و تضاد منافع شان منجر به حذف مدیران فاسد 

نشود و از قضا اینها ابقاء شوند.

"ساجد" - پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸: هدف کارگر با هدف کارفرما ۱۸0 درجه متفاوت است؛ 
کارفرما برای تحقق انباشت ثروت می بایست دستمزدکارگر را پایین بیاورد و تا می تواند  زیرا 
کارگر هم تاب وتوانش تا حدی پاسخگوست؛ زیرا حیات خود را در خطر  کند.  او را استثمار 

که اصطالحًا به آن تعارض منافع می گویند. می بیند. اینجا امری به وجود می آید 

Pendorapandora - یک شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸: باید ذهنیت تضاد منافع تبدیل شود به 
عینیت اقدام براى پیشبرد منافع جمعی. بجاى تقاضا از حکومت، مردم باید منافع جمعی 
که یك  کارآمدى حکومت  کنند. ما هم بجاى نق زدن در مورد نا خودشان را در عمل اعمال 

واقعیت است، باید شروع به سازماندهی مدیریت مردمی امور بکنیم.

نماینده - دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸: محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از 
صنعت خودرو: تعارض منافع خودروساز و وزارت صمت دلیل باتالق بازار خودرو است. وزارت 
صمت به جای پاسخگویی درباره عملکردش، قیمت گذاری هم می کند. دولت تکلیف سهام 

کند. تودرتو در خودروسازی ها را مشخص 

کابینه  ابوأمین - سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸: از عملکرد نمکی حمایت نکردم و نقد ها به 
دولت جای خود دارد؛ اما در این بشر فقط یک شایستگی برای وزارت بهداشت هم وجود 
داره.  منافع  تعارض  جامعه  کل  با  پزشک  وزیر  کیدًا  ا نبودنشه.  پزشک  اون  باشه  داشته 

کشورها وزیر بهداشت غیر پزشک هست. کثر  که در ا خواهشًا این نکته رو در نظر بگیرید 

منافع!  تضاد  و  ماسک  مسخره ی  مسئله ی   :۱۳۹۸ اسفند   ۱۱ یک شنبه   -  hadiagahi
می دانستید بجز پزشک ها و بیماران، شرکت-های تولید قطعات الکترونیکی، رنگ کارها و 
چوب برها و کارکنان سنگ بری ها و بسیاری دیگر هم به ماسک نیاز دارند؟ می دانستید همه 

این افراد برای دریافت ماسک باید به محیط آلوده اورژانس بروند تا شاید تأییدیه بگیرند؟
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شفافیت، 
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خبرنامه 
مقابله با فساد، 

فقر و تعارض 
وقوع جرم قوه قضاییه، درباره اصلی ترین مشکل امنیتی مرتبط با معضل های اجتماعی در منافع

کشور است. علی محمد زنگانه افزود:  گفت: تعارض منافع، ابرچالش  کشور به اعتمادآنالین 
کار آمد ی ها را ایجاد  که زمینه بروز تمامی مفاسد و مشکالت و نا گر از من بپرسند ابرچالشی  ا
می کند چیست، جواب می دهم: تعارض منافع. قرار بود دولت الیحه شفافیت و رفع تعارض 
منافع را بدهد. بر اساس ارزیابی های اولیه ما، این الیحه آن قدر قوی تدوین نشده که بتواند 

کند. به صورت ریشه ای مشکالت را حل 
https://etemadonline.com/content/378316 

 

وساز و وزارت صمت  تعارض منافع خودر
و دلیل باتالق بازار خودر

پدال نیوز-12 اسفندماِه 1398

تعارض منافع

بازار  مشکل اصلی    | محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو  
که تولیدکننده و یا بنگاه دار است، همزمان مسئولیت سیاست گذاری  کسی  که  خودرو آن است 
گرفته و همین موضوع تعارض منافع به وجود  کاالی انحصاری را در اختیار  و قیمت گذاری این 
گر بخواهیم مسائل و مشکالت صنعت خودروی کشورمان حل شود، نیازمند یک راهبرد  می آورد. ا
و رویکرد عالمانه و دقیق هستیم که از حقوق متوازن و متعادل ذینفعان متعدد این حوزه برخوردار 
باشد. باید بکوشیم تا تعارض منافع و حضور پر مسئله وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت 

کمیت در این صنعت، شکل روشنی به خود بگیرد. خودرو و همچنین حضور دولت و حا
http://pedalnews.ir/fa/news/120207 

شفافیت، مقابله با فساد  و تعارض منافع

اخبار برگزیده هفته

فصل اول

مجلس شورای اسالمی و مسئله تعارض 
منافع

مشرق نیوز-14 اسفندماِه 1398

تعارض منافع

مقابله با زمینه های تعارض منافع، نیازمند تقنین و نظارت بیشتر است. این در حالی است 
قانون گذاری در  امر  به عنوان متولی  بررسی ها نشان می دهد مجلس شورای اسالمی،  که 
کشور خود سرشار از تعارض منافع در بخش های مختلف است. تعارض منافع پزشکاِن عضو 
کمیسیون بهداشت، تعارض منافع وکالِی عضو کمیسیون حقوقی، اعضای هیئت مدیره ی 
کمیسیون انرژی  کارمندان وزارت نفِت عضو  کمیسیون صنایع،  کارخانجات صنعتِی عضو 
که تمامی اعضای آن از نمایندگان مجلس هستند بر خود نمایندگان، تنها  و نظارت هیئتی 

بخشی از تعارض منافع موجود در مجلس شورای اسالمی است.
https://www.mashreghnews.ir/news/1048407 

 

تعارض منافع، ابرچالش کشور است
اعتمادآنالین-10 اسفندماِه 1398

شفافیت

علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  |  مدیرکل پیشگیری از 
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تعارض منافع؛ مانعی برای تغییر
خبرگزاری فارس-13 اسفندماِه 1398

تعارض منافع

صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست 
جمهوری  |  به گزارش خبرگزاری فارس، نشست کارشناسی بررسی رویکردهای مبارزه با فساد، 
برگزار شد. در این نشست، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری های تحول و پیشرفت 
کثر سازی منافع  ریاست جمهوری با اشاره به گرایش انسان ها و سازمان ها به خودخواهی و حدا
کم شده آن ها می توانند از این ظرفیت  خودشان، اظهار داشت: در این راستا، با قواعدی که حا
که ظاهرش ناپیدا و  کانال های فرعی ایجاد می کنند  گاهی  که  کنند. بدین صورت  استفاده 
شکلی آبرومند و قانونی دارد. این روند برای سایرین زیان داشته و نیز مانع پیشرفت است. در 

کم می شود، مانع تغییرات است. حقیقت چنین رویکردی هر کجا حا
http://fna.ir/dfisdq 

 

ی خدمات در سازمان تأمین اجتماعی واگذار
پایگاه خبری پزشکان و قانون-11 اسفندماِه 1398

تعارض منافع

مرتضی لطفی، عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی  |  عضو هیئت مدیره سازمان تأمین 
گفت: سازمان هم در ارائه خدمات بسیار متکثر است و هم به  اجتماعی درباره الیحه تعارض منافع، 
کارگزاری ها  گذاری برخی خدمات به  لحاظ حوزه جغرافیایی. خدمات گیرندگان گسترده ای نیز دارد. وا
نوعی برونسپاری خدمات است و تضاد منافعی به معنای الیحه مصوب مجلس بر آن مترتب نیست. 
کیفیت هم  کار با  که با حداقل حقوق بازنشسته شده اند و  کارگزاری ها به بازنشستگانی داده شده است 
گر کارگزاری نداشته باشیم باید متناسب با توسعه خدمات افرادی را استخدام کنیم که بار  می خواهند. ا

مالی دارد. البته ما به شدت دنبال مکانیزه کردن و ارائه خدمات الکترونیکی هستیم.
https://www.palna.ir/981211094310808 

تعارض منافع دولت و مالک در تعیین مالیات 
خانه های گران قیمت

روزنامه دنیای اقتصاد-14 اسفندماِه 1398

تعارض منافع

واحدهای  تعیین قیمت  برای  ک  امال از مشاورین  استفاده    | روزنامه نگار   رزبان،  نرگس 
مشمول مالیات به دلیل وجود تعارض منافع دولت و مالک نمی تواند مطلوب باشد. با توجه 
ک، شناسایی و  به نقص و فقدان سامانه های اطالعات و دشواری مبتالبه ارزش گذاری امال
اخذ این نوع مالیات برای دولت واجد هزینه زیادی خواهد بود. تدوین آیین نامه و ضوابط 
که با توجه به یک ساله  ک، فرآیندی زمان بر است  مربوط به شناسایی و قیمت گذاری امال
بودن قوانین بودجه و فوریت زمانی آن، امکان عملیاتی شدن ضابطه حاضر را با ابهام مواجه 

می کند.
https://www.magiran.com/article/4021375 

 

یت  تجربه هند در سهولت کسب وکار و مدیر
تعارض منافع

معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه -11 اسفندماِه 1398

تعارض منافع

گزارش بانک جهانی در خصوص بررسی و برآورد شاخص سهولت کسب وکار در  طبق آخرین 
کشور مورد  گذشته میالدی، هند با ۱۴ پله صعود به رتبه ۶۳ از میان۱90  کشورها طی سال 
بررسی دست یافته است. یکی از اقدامات مهم دولت هند طی سال های اخیر برای بهبود 
کشور و ارتقای جایگاه خود در هرکدام از شاخص های زیرمجموعه این  کسب وکار  فضای 
رتبه بندی، بدین قرار است: شفاف سازی درخصوص تعارض منافع اعضا و مدیران و افزایش 

که به زیان سهامداران جزء بوده است. پرداخت های جبرانی در دادوستدهایی 
/https://economic.mfa.ir/portal/newsview/576858 
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وه رفع مشکالت اقتصادی  تشکیل کارگر
کشور با حضور منتخبان مجلس یازدهم

پایگاه خبری تبسم مهر-12 اسفندماِه 1398

تعارض منافع

مجتبی رضاخواه، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم  |  ما دو اولویت در مجلس 
که باید رفتار نمایندگان مجلس در چارچوب مشخصی  یازدهم داریم؛ نخست این است 
که برای اینکار،  کارکرد نمایندگان مجلس در جهت منافع مردم و نظام باشد  کنترل شود تا 
گرفته  دو قانون شفافیت آرای نمایندگان مجلس و قانون مدیریت تعارض منافع، در نظر 
گر مسئول یا نماینده  شده است. اهمیت قانون مدیریت تعارض منافع از این جهت است که ا
مجلسی تصمیمی می گیرد نباید به نفع خود، اقوام، دوستان و هم حزبی های خودش باشد. 
این دو قانون کمک می کنند که نمایندگان مجلس بر روی وظیفه خود متمرکز شده و از قدرت 

خود سوء استفاده نکنند.
/http://www.tabasomemehr.ir/fa/News/77638 

 

ی برای مقابله با  تکلیف بودجه ای بانک مرکز
پولشویی

کسب وکار نیوز-11 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

کرد: در اجرای تکالیف مقرر در جز۳ بند ح تبصره ۱۶  بانک مرکزی در بخشنامه ای اعالم 
کنش های بانکی، مبارزه با پولشویی  قانون بودجه سال 9۸ به منظور افزایش شفافیت ترا
و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای 
اشخاص  فعالیت  سطح  با  متناسب  یا  یکسان  به صورت  بانکی  کنش های  ترا در  شفافیت 
حقیقی از نظر عملکرد مالی، حد آستانه ای را تعیین نماید و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد 
کنش های بانکی و سایر ابزارهای پرداخت،  آستانه را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه ترا

کند. ج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته  مشروط به در
https://b2n.ir/863529 

تعارض منافع در صداوسیما
خبرآنالین-11 اسفندماِه 1398

تعارض منافع

وحید فرهمند، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و 
گیر صداوسیما  |  انتشار برنامه با مشارکت چهره ها و عوامل سازمان صداوسیما  تصویر فرا
ذاتًا مذموم نیست و مادام که از حیث قواعد و مقررات اداری و استخدامی سازمان صداوسیما 
و یا تعارض منافع با آن سازمان مشکلی نداشته باشد و اعالم تخلف نشود، ما از تولید و انتشار 
که ممکن است شخصی باتوجه به مزیت  این برنامه ها حمایت می کنیم. نکته اینجاست 
که در اختیارش وجود دارد، آن امکانات و منافع را برای  آنتن زنده سازمان صدا و امکاناتی 
کار برد؛  مصارف شخصی و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات خودش در فضای مجازی به 

که موضوع تعارض منافع اهمیت پیدا می کند. اینجاست 
https://www.khabaronline.ir/news/1353645 

عدم شفافیت جلسات کمیسیون تلفیق و 
وجود تعارض منافع

پایگاه خبری تحلیلی قم فردا-13 اسفندماِه 1398

تعارض منافع

کمیسیون تلفیق و وجود تعارض منافع در بین اعضای آن، از مهمترین  عدم شفافیت جلسات 
کرات کمیسیون  موانع بهبود عملکرد بودجه ای مجلس است. به عبارت دیگر، پخش مشروح مذا
تلفیق و مدیریت تعارض منافع اعضای این کمیسون نقش بسیار مهمی در پیشگیری از فساد و 
باندبازی در این کمیسیون خواهد داشت. تفاسیر سلیقه ای از آیین نامه داخلی مجلس پیرامون 
بودجه ریزی، عدم شفافیت در فرآیند بودجه شرکت های دولتی، تعارض منافع اعضای کمیسیون 
که یقینًا  کم بر نظام بودجه است  کرات در آن، از مشکالت حا تلفیق و عدم شفافیت مشروح مذا

اصالح آن ها عملکرد مجلس را در حوزه بودجه ریزی ارتقا خواهد بخشید.
http://www.qomefarda.ir/17080 
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یم از رنجی که می بر
روزنامه اعتماد-12 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

سعید نمکی، وزیر بهداشت  |  وزیر بهداشت در نامه ای خطاب به رئیس جمهور اذعان 
کاالهای بهداشتی را خریداری  که همکارانش در نقش واسطه و دالل از قاچاقچیان،  داشته 
کمبود ماسك یا مواد ضدعفونی کننده  که نشان می دهد مشکل اصلی  می کنند. اظهاراتی 
گری های  نیست، بلکه آنچه شهروندان را از دسترسی به این اقالم حیاتی باز می دارد، سودا
قاچاقچیان و واسطه گران است. در بخشی از این نامه آمده است: »این شبکه فرصت طلِب 
بی انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که این گونه جسورانه روبه روی مردم و مسئوالن می ایستد 
که۲00 میلیون ماسك را می تواند ۲۴ ساعته با فالن قیمت در فالن  و به راحتی اعالم می کند 

کند؟« جا عرضه 
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/143971 

 

نظارت مردمی حلقه گمشده شفافیت 
ینه های انتخاباتی هز

خبرگزاری ایرنا-13 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

ح شفافیت و نظارت بر تأمین  منتقدان، بی توجهی به نظارت مردمی را مهم ترین خالء طر
مالی فعالیت های انتخاباتی می دانند. گفته می شود در متن این مصوبات، از مفهوم نظارت 
مردمی غفلت شده است. این موضوع در حالی است که مدل نظارت بر این هزینه ها و نحوه 
کاندیداها و  که با توجه به تعداد زیاد  کارآمد است  چرا تأمین منابع آن ها در قانون، بسیار نا
تعداد زیاد ستادها یا محل های مصرف این هزینه ها، چند نهاد نظارتی با تعداد محدودی 
نیروی انسانی به هیچ وجه توانایی رسیدگی به این گستره و اعتبارسنجی اطالعات ثبت شده 

کاندیداها را ندارند. توسط 
/www.irna.ir/news/83684984  

ن ها ونده فساد توسط سوت ز کشف 12پر
اقتصادآنالین-13 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان های تابعه

هادی عبدالهی، رئیس مرکز دفتر بازرسی وزارت اقتصاد و امور دارایی  |  رئیس مرکز دفتر 
گزارش های مردمی  که با عنوان »اعالن  بازرسی وزارت اقتصاد از سازوکار اجرائی این سامانه 
مبارزه با فساد حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی« در پورتال این وزارتخانه به ثبت رسیده، 
کنون از ۳۵ گزارشی که در این سامانه مربوط به حوزه وزارت  می گوید. عبدالهی خبر می دهد که ا
که  اقتصاد و امور دارایی به ثبت رسیده، ۲۳ مورد تخلف بوده و ۱۲ مورد مربوط به فساد است 
به تازگی نیز یکی از موارد افشاشده در حوزه فرار مالیاتی به تأیید سازمان امور مالیاتی رسیده و 
ذیل ماده ۱۸۱ قانون مالیات، تمامی دفاتر و حساب های مؤدی مورد نظر، پلمب شده است.       
https://www.eghtesadonline.com/n/29KJ

دادستانی برای برخورد با محتکران ماسک و 
ود کند دستکش ور

خبرگزاری ایلنا-8 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

حسن نوروزی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی 
کرد تا در برخورد با محتکران ماسک و دستکش  کشور درخواست  کل  مجلس از دادستانی 
که برای محتکرین ماسک  کند. نوروزی درباره مجازات هایی  و موادضدعفونی، رأسًا ورود 
از  با اشاره به بندهایی  گرفته شود،  کننده در روزهای جاری باید در نظر  و موادضدعفونی 
قانون گفت: برای سودجویان و محتکرین انواع کاالها در جامعه سه قانون درنظر گرفته شده 
است؛ اولی قانون تشدید مجازات محتکران مصوب اردیبهشت ماه سال ۶۷،  دوم قانون 
تعزیرات حکومتی مصوب مجمعع تشخیص مصلحت نظام در اسفندماه سال ۶۷ و سوم 

قانون مجازات اخالل گران که در آذرماه سال ۶9 به تصویب رسیده است.
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-877636



20

بخش دوم

شفافیت، 
مقابله با فساد 
و تعارض منافع

خبرنامه 
مقابله با فساد، 

فقر و تعارض 
منافع

با مصوبه مجلس، مرکز وکالی قوه قضائیه 
مستقل شد

خبرگزاری فارس-8 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه قضایی

حرفه ای  خصوصی  مؤسسات  زمره  در  قضائیه  قوه  وکالی  مرکز  مجلس،  مصوبه  براساس 
عهده دار خدمات عمومی تلقی شد. پیش از این و از زمان تشکیل مرکز وکالی قوه قضاییه، 
وکالی کانون وکال که وجود این نهاد را مغایر با منافع شخصی خودشان می دیدند، اعتراضات 
قوه  توسط  کمیتی  حا نهاد  یک  تشکیل  بودند  مدعی  آنان  داشتند؛  نهاد  این  به  مختلفی 
کانون وکالی دادگستری، مغایر با استقالل وکیل است و جذب و  کارکردی مشابه  قضائیه با 
تربیت وکیل از سوی قوه قضاییه سبب خواهد شد وکالی دادگستری در مقام دفاع، استقالل 

نداشته باشند و سبب تضییع حقوق موکل شود.
http://fna.ir/dfhpdc   

ین دستورکار  مالیات بر عایدی سرمایه مهم تر
مجلس

خبرگزاری مهر-9 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

مالیات های  قانون  اصالح  الیحه  پیگیری  یازدهم،  مجلس  برنامه های  مهم ترین  از  یکی 

کارشناس اقتصادی می گوید:  مستقیم است. در همین رابطه، حیدر مستخدمین حسینی، 
در حال حاضر نزدیک به۲0 هزار هزار میلیارد ریال نقدینگی در جامعه وجود دارد که 90 درصد 
این رقم تنها در اختیار۱0 درصد جامعه است؛ به همین دلیل است که هر زمان اراده می کنند 
در بازار ارز، سکه، اتومبیل، لوازم خانگی و غیره حضور می یابند و مردم را تحت فشار و تنگنا 
گر هدف دولت از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه صرفًا کسب  کید می کند: ا قرار می دهند. وی تأ

درآمد و تهیه منابع باشد، نباید انتظاری جز فساد داشت.
mehrnews.com/news/4863125 

ونا  ی درباره آمار مبتالیان به کر پنهان کار
وجود ندارد

روزنامه اعتماد-11 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

بهروز بنیادی، نماینده مجلس شورای اسالمی  |  بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت 
کرونا پنهان کاری صورت  کید بر اینکه درباره ویروس  و درمان مجلس شورای اسالمی با تأ
کرونا بر اساس موارد بستری شده  گفت: »آمار وزارت بهداشت درباره مبتالیان به  نمی گیرد، 
در بیمارستان هاست؛ حال اینکه احتمااًل برخی از مبتالیان با عالئم خفیف در سطح جامعه 
که طبیعتًا در آمار وزارت بهداشت قرار نمی گیرند. لذا درباره آمار مبتالیان،  کنده هستند  پرا
پنهان کاری وجود ندارد اما وزارت بهداشت باید بر اساس کار علمی اعالم کند که احتمااًل چند 

کشور وجود دارد.«  ناقل در سطح 
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/143918

فصل دومسایر  اخبار  هفته
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اقدامات دارای بار مالی دستگاه ها ملزم به 
اخذ مجوز است

روزنامه اطالعات-12 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه دولت

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  |  رئیس سازمان برنامه وبودجه 
کتبی این سازمان در اقدامات  در ابالغیه ای به تمام دستگاه های اجرایی بر لزوم اخذ مجوز 
کرد. در این ابالغیه آمده است: تمامی تصویب نامه ها، بخشنامه ها،  کید  دارای بار مالی تأ
مبنای  افزایش  و  مشاغل  طبقه بندی  و  حقوقی  جداول  ضریب،  تغییرات  دستورالعمل ها، 
کارگیری نیرو، مصوبات هیئت امنا و نظایر آن  حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به 
ج در بند)چ( ماده هفت  که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که فرایند مندر
قانون برنامه ششم توسعه کشور را طی کرده و مجوز سازمان برنامه وبودجه به صورت مکتوب 

مبنی بر بالمانع بودن اجرای آن، صادر شده باشد.
https://www.ettelaat.com/mobile/?p=154439&device=phone 

ین کشفیات مواد بهداشتی در تهران آخر
روزنامه دنیای اقتصاد-13 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه مدیریت شهری

استان  رئیس سازمان صنعت    | تهران   یداهلل صادقی، رئیس سازمان صنعت استان 
گفت: مجموعًا بیش از ١٥٣  تهران از ٦ فقره تخلف طی یک هفته اخیر در استان خبر داد و 
هزار ماسک و ۲۲۵0 لیتر مواد ضدعفونی کننده بهداشتی احتکار شده کشف شده است. یداهلل 
گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درخصوص میزان تخلفات صورت گرفته از ابتدای  صادقی در 
که  گشت های ویژه مشترکی  کرد: با توجه به  کنون، اظهار  کشور تا کرونا در  شیوع ویروس 
کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی  با تعزیرات، وزارت اطالعات، پلیس امنیت اقتصادی و 

کشف و ضبط شده است. انجام شده، ٤ فقره تخلف از ٤ اسفند تا امروز 
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3632054 

ونا در  انتشار متمرکز مصوبات مقابله با کر
کمیسیون دسترسی آزاد به اطالعات

خبرگزاری فارس-14 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه بهداشت و سالمت

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در  گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس،  به 
ع  کید بر اهمیت اصالت اطالعات در شرایط شیو راستای ارتقای سالمت عمومی جامعه و با تأ
کشور، در اقدامی پیش دستانه و بی سابقه با همکاری دستگاه ها  کرونا در  گسترده ویروس 
آمارها، بخشنامه ها و مصوبات  آیین نامه ها، دستورالعمل ها،  کلیه  و سازمان های مرتبط، 
foia.iran. گیر را به صورت متمرکز در سامانه مرتبط با مقابله عمومی با شیوع این بیماری فرا

gov.ir خود منتشر می کند.
http://fna.ir/dfizmq 

ی سامانه شناسایی تأمین کنندگان  راه انداز
شرکت دخانیات

روزنامه دنیای اقتصاد-14 اسفندماِه 1398

شفافیت در حوزه اطالعات و فضای مجازی

سیاوش افضلی، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران  |  سامانه شناسایی تأمین کنندگان 
شرکت دخانیات ایران به منظور شفاف سازی، حذف واسطه ها و مستندسازی، رونمایی و 
گزارش روابط عمومی شرکت دخانیات ایران، مدیرعامل شرکت دخانیات  راه اندازی شد. به 
سامانه،  این  از  استفاده  با  گفت:  تأمین کنندگان،  شناسایی  سامانه  از  رونمایی  در  ایران 
تأمین کنندگان می توانند بدون واسطه و به صورت مستقیم، توانایی ها و پتانسیل های خود 
کرده و شرکت دخانیات ایران اقالم مورد نیاز خود را از تولیدکننده یا تأمین کننده  را معرفی 
آن به صورت مستقیم، تهیه و در نتیجه موجب کاهش قیمت تمام شده محصوالت و ایجاد 

ارزش افزوده برای دخانیات و خریداران فراهم شود.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3632425 
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